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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
. احلمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو كمن اتبع ىداه 

: أما بعد 
ربيع اآلخر عاـ 12فقد اطلعت على مقاؿ اذلادم ادلختار الذم نشر يف الرسالة عدد اجلمعة ادلوافق 

ىػ 1426ربيع اآلخر 5ىػ كالذم تضمن ردان على مقارل الذم نشر يف الرسالة يف يـو اجلمعة 1426
الذم بينت فيو باألدلة موقف كبار السنة كالتوحيد كاحلديث من الصوفية كأرائها كزعمائها ككتبها مثل 

. موقف اإلماـ أمحد كأيب زرعة كابن اجلوزم كالذىيب كغَتىم 
: كمما يؤخذ على ىذا الكاتب 

إنو ذباىل األئمة الذين اعتمدت على أقواذلم يف نقد الصوفية كالتصوؼ كعلى رأسهم اإلماـ  -  أوًال 
. أمحد 
 ذكر من أئمة السلفية ربت العنواف السابق الدكتور يوسف القرضاكم كالدكتور موسى الشريف –  ثايثًال 

كذكر سهل بن عبد اهلل التسًتم كاستشهد بأقواؿ ابن عطاء اهلل اإلسكندرم كىو من كبار الصوفية 
كذكر أبا حامد الغزارل كنسي موقف علماء ادلغرب كعلى رأسهم القاضي , القائلُت بوحدة الوجود 

عياض من كتابو اإلحياء حيث قاموا بإحراقو, كنسي موقف علماء السنة من ىذا الكتاب كصاحبو 
كاستشهد بقوؿ أمحد التيجاين الذم , ,كمنهم ابن تيمية كابن اجلوزم كالذىيب كأئمة الدعوة يف جند 

ملئت كتبو ككتب أتباعو باألباطيل كاالفًتاءات على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم , كما أهنا قائمة 
مذىبنا قائم على الكتاب كالسنة , : فهؤالء الصوفية كلهم يقولوف, على القوؿ باحللوؿ ككحدة الوجود 

. فإذا سرب الناس كتبهم كمذاىبهم كمنهجهم كجدكا الفركؽ الكبَتة بينها كبُت أقواذلم 
 

مواقف  ىل السنة أعلمثئهث من الصوفية أزعمثئهث 
كحيث إف ملحق الرسالة ال يتحمل التفصيل فسأذكر يف ىذا ادلقاؿ ما يؤكد مقارل يف الصوفية 

:  الذم رد عليو اذلادم ادلختار كغَته , منها
:  حيث ذكر،(14-1/13 )مث ذكره الشعرااي في كتثب الطبقثت -  أوًال 
. أهنم نفوا أبا يزيد البسطامي من بلده سبع مرات - 1
كذكر أنو كقع لذم النوف ادلصرم مثل ذلك , كيزعم الشعراين أنو كشوا بو إذل بعض احلكاـ كمحلوه - 2

كالذين عاملوه , كيؤخذ من كالمو أهنم كانوا يعتقدكف فيو أنو زنديق , من مصر إذل بغداد مغلوالن مقيدان 
 .ىذه ادلعاملة ىم علماء األمة كفقهاؤىا كإف طعن فيهم الشعراين

. ذكر أهنم قتلوا احلسُت احلالج كقطعوا يديو كرجليو- 3
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كىو معركؼ بأنو زنديق يقوؿ باحللوؿ ككحدة الوجود كمعركؼ بالسحر كالشعوذة كاتفقت عليو 
 .كلمة العلماء

 .كشهدكا على اجلنيد أنو كاف يقرِّر علم التوحيد, مث إنو تسًت بالفقو كاختفى: قاؿ - 4

كذكر أهنم أخرجوا احلكيم الًتمذم إذل بلخ حُت صنَّف كتاب علل الشريعة ككتاب ختم األكلياء - 5
فضلت األكلياء على األنبياء , كأغلظوا عليو فجمع كتبو : كقالوا, فأنكركا عليو بسبب ىذين الكتابُت 

 !.ىكذا يقوؿ الشعراين. كلها كألقاىا يف البحر فابتلعتها مسكة مث لفظتها بعد سنُت 

كذكر عددان آخرين من زعماء الصوفية يُطردكف من بلداهنم دلا فيهم من الضالؿ , منهم أبو بكر - 6
 .النابلسي كأبو احلسن الشاذرل, أخرجوه كمجاعتو من ادلغرب إذل اإلسكندرية ألهنم اهتموه بالزندقة 

.  كالذين يعاملوف زعماء الصوفية ىذه ادلعاملة اليت ذكرىا الشعراين ىم علماء اإلسالـ كفقهاؤه
: (تلبيس إبليس)أيؤكد ىذا مث قثلو ابن الجوزي في -  ثايثًال 
أف ذا النوف ىجره علماء مصر كرموه بالزندقة ككاف من ادلنكرين عليو اإلماـ عبد اهلل بن عبد احلكم - 1

.     ادلالكي
. كأُخرج أبو سليماف الداراين من دمشق كقالوا إنو يزعم أنو يرل ادلالئكة : كقاؿ - 2
. كشهد قـو على أمحد بن أيب احلوارم أنو يفضل األكلياء على األنبياء فهرب من دمشق إذل مكة - 3
رل معراج مثل معراج النيب صلى اهلل عليو كسلم فأخرجوه : كذكر عن أيب يزيد البسطامي أنو يقوؿ- 4

. من بسطاـ 
. فهذه مواقف أىل السنة من الصوفية األكائل إذل عهد الشاذرل

أمواقف ابن تيمية أابن القيم أالذىبي أابن حجر أشيوخو أتالميذه، أاإلمثم المقري في  - ـثلثثًال 
 كغَت ىؤالء من أىل السنة من الصوفية ادلتأخرين, كال سيما أتباع ابن عريب, مثل مواقف علماء اليمن،

. السلف كفقهائهم من الصوفية كزعمائها األكائل
, (الفرقاف بُت احلق كالباطل), ك(الفرقاف بُت أكلياء الشيطاف كأكلياء الرمحن) كلَتجع من شاء إذل 

البن القيِّم,  (مدارج السالكُت), ك (إغاثة اللهفاف)كرلموع الفتاكل لشيخ اإلسالـ ابن تيمية, ك
مجع فيو أقواؿ العلماء يف - أحد تالميذ احلافظ ابن حجر - للبقاعي  (تنبيو الغيب)للذىيب, ك (ادليزاف)ك

. أىل كحدة الوجود
كنأسف أف بعض ادلنتسبُت إذل السنة يتعلقوف بعبارات البن تيمية كابن القيِّم كالذىيب يف بعض 

أفراد الصوفية الذين ال يُعدَّكف قطرة يف حبر التصوؼ كالصوفية, يتعلقوف هبذه العبارات ليدافعوا هبا عن 
. الصوفية كبالئها اجلامث على صدر األمة منذ نشأ التصوؼ إذل يومنا ىذا

ىل ىذه الطرؽ الصوفية القائمة اآلف مثل التيجانية كادلَتغنية كالسهركردية كالقادرية : كأنا أسأذلم
كاجلشتية كالرفاعية كالشاذلية كالربىانية كغَتىا من الطرؽ الكثَتة, ىل ىم على عقيدة أىل السنة 



 4 

كىل ىذه القبور ادلقدَّسة يف مشارؽ العادل اإلسالمي كمغاربو اليت يُعتقد يف أىلها أك يف كثَت ! كمنهجهم؟
منهم أهنم يعلموف الغيب كيتصرفوف يف الكوف كيستجيبوف الدعاء كيكشفوف الكربات, ىل ىي قائمة 

أال تعلموف أف أىم أسباب . على كتاب اهلل كسنة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كمنهج السلف الصاحل؟
. ىذه الباليا يف العادل اإلسالمي إمنا ىم الصوفية؟

أرل أنو من الواجب عليكم أف تًتكوا مثل ىذه األساليب اليت تقـو على التلبيس كأف تسلكوا 
مسلك األنبياء عليهم الصالة كالسالـ يف زلاربة الشرؾ كمظاىره ككسائلو, كيف اجلهر بالنصيحة ذلذه 

األمة, كربذيرىا من خطر الصوفية كعقابيلها, كأف هتتفوا هبم كباألمة مجيعان إذل العودة إذل الكتاب كالسنة 
كما كاف عليو الصحابة الكراـ كتابعوىم بإحساف, ذلكم ىو الطريق النافع لألمة كالذم خيلصها من 

يا أيها الذين )األكضاع ادلهلكة اليت يعيشوهنا, كاليت من أعظم أسباهبا الفكر الصويف كعقائده كمناىجو, 
. (آمنوا اتقوا اهلل كقولوا قوالن سديدان 

كلقد فهمت من مقاؿ اذلادم ادلختار أنو من أتباع الطريقة التيجانية أك من ادلخدكعُت هبذه الطريقة  ثايث 
.  كأىلها فرأيت أف أسوؽ لو أمثلة من عقائد ىذه الطائفة كشيخها
قولهث بوحدة الوجود 

اعلم أف أذكاؽ العارفُت يف : " .. نقالن عن شيخو التيجاين (1/255)قاؿ صاحب جواىر ادلعاين - 1
فما يف ذكات الوجود كلو إال اهلل . اآلية " كسراب بقيعة " ذكات الوجود أهنم يركف أعياف ادلوجودات 

سبحانو كتعاذل ذبلى بصورىا كأمسائها كما مث إال أمساؤه كصفاتو فظاىر الوجود كصور ادلوجودات كأمساؤىا 
ظاىرة بصورة الغَت كالغَتية, كىي مقاـ أصحاب احلجب الذين حجبوا بظاىر ادلوجودات عن مطالعة 

. احلق فيها, كالظاىر احملض إمنا ىو كجود احلق كحده يف كل شيء
كربقيق ما يف : " عن الشيخ التيجاين يف شرح حديث باطل (92-2/91)كقاؿ صاحب اجلواىر - 2

ىذا احلديث ىو ما قلناه أكالن كىو أف مجيع ادلخلوقات مراتب للحق جيب التسليم لو يف حكمو كيف كل 
ما أقاـ خلقو ال يعارض يف شيء, مث حكم الشرع من كراء ىذا يتصرؼ فيو ظاىران ال باطنان كال يكوف 
ىذا إال دلن عرؼ كحدة الوجود فيشاىد فيها الوصل كالفصل , فإف الوجود عُت كاحدة ال ذبزؤ فيها 

كاخلواص كىي ادلعرب .على كثرة أجناسها كأنواعها ككحدهتا ال زبرجها عن افًتاؽ أشخاصها باألحكاـ 
عنها عند العارفُت أف الكثرة عُت الوحدة كالوحدة عُت الكثرة فمن نظر إذل كثرة الوجود كافًتاؽ أجزائو 
نظره عينان كاحدة على كثرتو , كمن نظر إذل عُت الوحدة نظرة متكثر دبا ال غاية لو من الكثرة , كىذا 

النظر للعارؼ فقط ال غَته من أصحاب احلجاب كىذا دلن عاين الوحدة ذكقان ال رمسا كىذا خارج عن  
 ىػ.أ" القاؿ كمعٌت الفصل كالوصل, فالوحدة ىي الوصل كالكثرة ىي الفصل 

أحدة الوجود أأحدة األديثن - 3
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 كاعلم أف حضرة احلق سبحانو كتعاذل متحدة من حيث الذات كالصفات كاألمساء : "قثل التيجثاي-  
. كالوجوه 

كالوجود كلو متوجو إليو باخلضوع كالتذلل كالعبادة كاخلمود ربت سلطاف القهر كامتثاؿ األمر 
. كاحملبة كالتعظيم كاإلجالؿ 

. فمنهم ادلتوجو إذل صورة احلضرة اإلذلية نصان جلّيا يف زلو الغَت كالغَتية 
كمنهم ادلتوجو إذل احلضرة العليَّة من كراء سًت كثيف, كىم عبدة األكثاف كمن ضاىاىم فإهنم يف 

 لكن احلق سبحانو ما توجهوا لغَت احلق سبحانو كتعاذل, كال عبدكا غَتهتوجههم إذل عبادة األكثاف 
كتعاذل ذبلى ذلم من تلك الستور بعظمتو كجاللو كجذهبم حبسب ذلك حبكم القضاء كالقدر الذم ال 

كهلل يسجد من يف السماكات  ): منازع ذلم فيو كىذا ىو التوجو إذل اهلل كرىان , يقوؿ سبحانو كتعاذل 
. اآلية. (..كاألرض طوعان ككرىان 

فالوجود كلو متوجو إذل حضرة احلق سبحانو كتعاذل بصفة ما ذكرنا فردان فردان كأف الكفار 
كالفجرة كاجملرمُت كالظلمة , فهم يف ذلك التخليط الذم خالفوا فيو نصوص الشرع كصورة األمر اإلذلي 

فإهنم يف ذلك ممتثلوف ألمر اهلل تعاذل ليسوا خبارجُت عن أمره كمراده إال أهنم خرجوا عن صورة األمر 
( . 1/239)جواىر ادلعاين كبلوغ األماين " اإلذلي ظاىران كغرقوا فيو باطنان 

فكل عابد أك ساجد لغَت اهلل يف الظاىر فما عبد كال سجد إال هلل تعاذل ألنو :".. ًن أقثل  يضث - ب 
ىو ادلتجلي يف تلك األلباس , كتلك ادلعبودات كلها تسجد هلل تعاذل كتعبده كتسبحو خائفة من سطوة 

جاللو سبحانو كتعاذل كلو أهنا برزت لعبادة اخللق كبرزت ذلا بدكف ذبلية فيها لتحطمت يف أسرع من 
إنٍت أنا اهلل ال  ): طرفة العُت لغَتتو تعاذل لنسبة األلوىية إذل غَته , قاؿ سبحانو كتعاذل لكليمو موسى 

يعٍت ال معبود غَتم كإف ( ال إلو إال أنا : ) كاإللو يف اللغة ىو ادلعبود باحلق كقولو  (إلو إال أنا فاعبدين 
 .اخل ..عبد األكثاف من عبدىا فما عبد غَتم كال توجهوا باخلضوع كالتذلل لغَتم 

لألستاذ علي الدخيل اهلل ( التيجانية)نقالن عن كتاب  (62/ص)ميداف الفضل كاإلفضاؿ 
 (.84/ص)

 
الخالصة الوافية الظريفة في شرح األأراد الالزمة أالوظيفة للطريقة التيجثاية ): امثذج من كتثب

 (الشريفة
محمد سعد الربثطثبي  التيجثاي  :  تأليف

الطريقة التيجانية أخذىا شيخها كإمامها أمحد التيجاين  عن سيد الوجود صلى اهلل عليو كسلم - 1
.  حاشية  (5/ص)
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كرضي اهلل تعاذل عن هبجة :  "كيقوؿ زلمد سعد الرباطايب التيجاين عن شيخ الطريقة أمحد التيجاين- 2
األخيار كمعدف الربكات كاألسرار قطب األقطاب كغوث األغواث القطب ادلكتـو  كالكنز ادلطلسم 
قدكتنا كشيخنا كإمامنا ختاـ األكلياء  كممدىم الشيخ أمحد بن زلمد التيجاين الشريف احلسٍت كعن 

( . 3/ ص)أصحابو ادلنتسبُت إليو كزلبيو أمجعُت 
         فهل ىذه العقيدة اليت يؤمن أىلها باألقطاب كاألغواث كالكنوز ادلطلسمة  منبثقة من كتاب اهلل 

, كىل يعرؼ الناس كظيفة الغوث كالقطب كأف من منها ! كمن سنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم؟
 !التصرؼ يف الكوف ؟

كيقوؿ عن كراماتو أهنا كثَتة شهَتة ال حيصرىا العد كال تستقصى  - 3
كمن رل حبصر البحر كالبحر زاخر      كمن رل بإحصاء احلصى كالكواكب 

 رضي اهلل عنو رؤيتو لذات سيد الوجود كعلم الشهود سيدنا زلمد رسوؿ اهلل أمن  عظم كرامثتو
صلى اهلل عليو كسلم يقظة ال منامان دائمان حبيث ال يغيب عنو طرفة عُت كيسألو صلى اهلل عليو كسلم عن 

(. 13-12/ ص)" . كل أمر يبدك لو كيشاكره صلى اهلل عليو كسلم يف كل شيء دؽ أك جل
! فهل ىناؾ مسلم أك عاقل يصدِّؽ ىذه الدعاكل العريضة؟

لو سألٍت سائل أربع سنُت كأنا أملي عليو كىو : ككاف رضي اهلل عنو يقوؿ  : أيقول عن علمو- 4
كل ما أمليت : يكتب دل يفرغ يعٍت من غَت تأمل , كال يستغرب ذلك كقد قاؿ لو صلى اهلل عليو كسلم 

. فأنت مًتجم عٍت 
كىل يقوؿ مثل ىذا الكالـ عاقل ! فهل يصدؽ ىذا الرجل إذا قاؿ إف ميزانو الكتاب كالسنة؟

!. فضالن عن إنساف يدعي أعلى مراتب الوالية؟
 من 1214كتوذل سيدنا كشيخنا القطبانية العظمى يف شهر احملـر : " الربثطثبي التيجثاي: أيقول - 5

ىجرة سيد ادلرسلُت كىو مقيم بفاس , كىذا من خرؽ العادة كيف اليـو الثامن عشر من شهر صفر اخلَت 
.  من السنة ادلذكورة بلغ مقاـ اخلتم كالكتم اخلاصُت خبتم الوالية احملمدية اخلاصة 

إف مجيع األكلياء يدخلوف يف زمرتنا كيأخذكف أكرادنا : قاؿ الشيخ رضي اهلل عنو  ":أيقول- 6
. كيتمسكوف هبا إذل يـو القيامة حىت اإلماـ ادلهدم ادلنتظر إذا قاـ يف آخر الزماف اخل 

يأخذىا كيكوف من خلفاء الشيخ رضي اهلل عنو الوارثُت لعلومها كأسرارىا كقد نوه سيدنا الشيخ 
 (.  38/ ص)" رضي اهلل عنو كثَتان بفضلها كدل يقل ذلك إال عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

.  كيشيد الرباطايب بفضائل ىذه الطريقة
فمن ىم ىؤالء األكلياء الذين يدخلوف يف زمرهتم كيأخذكف أكراده؟ كىل األكلياء كلهم تيجانية 
؟ كمن ىو ىذا ادلهدم ادلنتظر الذم يأخذ بطريقة أمحد التيجاين كيًتؾ الكتاب كالسنة, كيكوف خليفة 

للتيجاين ال خليفة خلفاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ؟  
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.  الظاىر أنو يريد هبذا ادلهدم ادلنتظر صاحب السرداب الذم ينتظر الركافض قيامو
" .  طريقتنا تنسخ مجيع الطرؽ كتبطلها  : أينقل الربثطثبي التيجثاي عن إمثم التيجثاية قولو- 7

كىل يسلِّم !  كما ىو احلكم على الطرؽ القائمة؟!  كىل يف الطرؽ الصوفية ناسخ كمنسوخ؟
! كىل يسلِّم أىل السنة هبذا أك ذاؾ؟! أصحاهبا هبذه الدعول؟

من ترؾ كردان من أكراد ادلشائخ ألجل الدخوؿ يف طريقتنا ىذه ": أاقل الربثطثبي عن إمثمو  او قثل- 8
 شيء أبدان كىذا كعد صادؽ منو صلى قاحملمدية اإلبراىيمية احلنيفية أمَّنو اهلل يف الدنيا كاآلخرة فال يسوؤ

اهلل عليو كسلم إلينا كأف كل من دخل زمرتنا كخرج منها إذل غَتىا طرده اهلل من حضرتو كسلبو ما منحو 
. من زلبتنا كديوت كافران كالعياذ باهلل من مكر اهلل كال يفلح أبدان 

ىكذا يقوؿ عن طريقتو أهنا زلمدية إبراىيمية حنيفية كمن دخل فيها أمنو اهلل يف الدنيا كاآلخرة 
, كينسب ىذا إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم , كالرسوؿ ما شهد دبثل ىذا دلن دخل يف اإلسالـ 

كاألماف ادلطلق لو شركطو  (فمن يعمل مثقاؿ ذرة خَتان يره كمن يعمل مثقاؿ ذرة شران يره )دبجرد دخولو , 
. الصعبة

طريقتنا طريق زلض الفضل أعطاىا رل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم منو إرل مشافهة من : أيقول - 9
غَت كاسطة يقظة ال منامان , كقاؿ رل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ال منة دلخلوؽ عليك من مشايخ 

 . 37/ص". الطرؽ ككاف ادلصطفى صلى اهلل عليو كسلم شيخو كمربيو ككجهتو كقدكتو 
بعث اهلل زلمدان صلى اهلل عليو كسلم إذل العادلُت بشَتان كنذيران فبلَّغ الرسالة كأدل ! سبحاف اهلل 

. األمانة كما مات حىت أكمل اهلل بو الدين 
مث يبعثو اهلل ألمحد التيجاين كحده فيعلمو كيربيو كيشاكره كديلي عليو كل شيء كال يفارقو طرفة 

!!! عُت 
اللهم إننا نربأ إليك من ىذه األباطيل كنشهد أهنا أكاذيب على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

 .
كنؤمن بكتاب اهلل كسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كنتبعها كنتبع سبيل ادلؤمنُت الذين 

.  مدحهم اهلل كزكاىم 
" من كذب علي متعمدان فليتبوأ مقعده من النار :" كنؤمن بقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

  .
. كال أكذب من ىذه األقواؿ كالدعاكل العريضة 

فهل ادعى أحد من الصحابة كعلى رأسهم اخللفاء األربعة أك ادعى أحد من الصحابة أك 
زكجاتو صلى اهلل عليو كسلم أك أىل بيتو أنو رآه مرة كاحدة يف اليقظة؟ أك أنو سألو عن مسألة كاحدة 

!!! بعد موتو؟
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إف ركح رسوؿ اهلل يف اجلنة كيف الرفيق األعلى كيف يًتؾ اجلنة كيالـز أمحد التيجاين ال يغيب 
. سبحانك ىذا هبتاف عظيم ! عنو طرفة عُت يشاكره كجييبو عن كل أمر يبدك لو؟

: أللطريقة التيجثاية شرأط تبلغ تسعة أعشرين شرطثًال منهث 
 . أف يكوف ادلريد خاليان من أكراد ادلشائخ أك ينسلخ عنها كقد عاىد اهلل أف ال يعود إليها البتة - 1

عدـ الزيارة جلميع األكلياء األحياء منهم كاألموات إال من أذف لو الشيخ يف زيارهتم كىم األنبياء - 2
 .  كالصحابة كإخواننا يف الطريقة 

 كل من أخذ كردنا كدخل طريقتنا ال يزكر أحدان من األكلياء األحياء : قثل رضي اهلل عنو 
. كاألموات أصالن 

إذا مر أصحابك : " قاؿ رل سيد الوجود صلى اهلل عليو كسلم  : أقثل رضي اهلل عنو
(. 43/ص)" . بأصحايب فليزكركىم كأما غَتىم من األكلياء فال 

كالزيارة ادلمنوعة عندنا ىي الزيارة بقصد التعلق كطلب االستمداد ال الزيارة هلل كمواصلة : مث قاؿ 
".      األرحاـ كتعلم العلم كمساع الوعظ من العلماء

أم أهنم يوجبوف قصر التعلق كاالستمداد على شيوخ التيجانية كالصحابة  للعداكة كالتحاسد  
 ىو عُت الشرؾ باهلل فهم ال حيرموف ىذا ()بينهم كبُت شيوخ الطرؽ األخرل كىذا التعلق كاالستمداد

الشرؾ من أجل إخالص الدين كالتوحيد لرب العادلُت كال من أجل أنو شرؾ باهلل كإمنا من باب التحزب 
.  كاحتكار ادلريدين

صالة الفثتح أجوىرة الكمثل 
عقد التيجاين زلمد سيد الرباطايب فصالن يف فضل األكراد الالزمة للطريقة ذكر فيو بعص اآليات 

كاألحاديث يف فضل االستغفار , كفضل الصالة على النيب صلى اهلل عليو كسلم , مث فضل ال إلو إال اهلل 
كدل يذكر حديثان  كاحدان من أحاديث االستغفار الثابتة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم , كدل يذكر صيغة 

من صيغ الصالة على النيب صلى اهلل عليو كسلم كالصالة اإلبراىيمية بل اقتصر على ذكر صالة الفاتح 
:  كفضلها ادلفًتل على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حيث قاؿ 

                                                 

استمداد ادلريد من ركحانية شيخو بكثرة رعاية صورتو ليتأدب كيستفيض منو يف الغيبة : االستمداد عند الصوفية  (1)
كىذا األمر ال . كاحلضور , كقيل الفناء يف الشيخ مقدمة الفناء يف اهلل كىذا من أىم ادلهمات كآكد اآلداب يف العبادة

جيحده إال من كتب اهلل على جبهتو اخلسراف كاتسم كالعياذ باهلل بادلقت كاحلرماف أكلئك ىم األخسركف أعماال الذين 
/  كتنوير القلوب ص55/انظر نو ر اذلداية كالعرفاف ص. ضل سعيهم يف احلياة الدنيا كىم حيسبوف أهنم حيسنوف صنعا

.  كالمها من كتب النقشبندية 518
 . كحنن نرل أنو جيب الكفر هبذا األمر كنرجو السعادة دلن جيحده 



 9 

إف سيد الوجود صلى اهلل عليو : كيكفي يف فضل صالة الفاتح دلا أغلق اخل قوؿ الشيخ رضي اهلل عنو " 
كسلم أخربه بأف ادلرة الواحدة منها تعدؿ كل تسبيح كقع يف الكوف , ككل ذكر , ككل دعاء صغَت ككبَت 

. ستة آالؼ مرة 
كخاصة صالة الفاتح دلا أغلق اخل أمر إذلي ال َتدخَّل للعقوؿ  :(يعٍت الشيخ التيجاين  )مث قاؿ

فيو , فال يلتفت إذل تكذيب مكذب , كال قدح قادح فإف هلل فضالن خارجان عن دائرة القياس كيكفيك 
.  (كخيلق ما ال تعلموف ): قوؿ اهلل تعاذل

فما توجو متوجو بأحب إذل اهلل بعمل يبلغها كإف كاف ما كاف كال توجو متوجو بأحب إذل اهلل 
مرتبة من توجو إذل اهلل بامسو العظيم األعظم ال غَت , : منها , كال أعظم حظوة إال مرتبة كاحدة كىي 

كتكفيو صالة الفاتح دلا أغلق كال حيصل ىذا اخلَت إال دلن صدَّؽ دبا مسع كسلَّم لفضل اهلل تعاذل كال 
.  يأخذه احلد كالقياس

كاعلم أف كل ما تذكره من األذكار كالصالة على النيب صلى اهلل عليو كسلم كاألدعية لو : قاؿ
توجهت جبميعها مائة ألف عاـ كل يـو مائة ألف مرة كمجع ثواب ذلك ما بلغ مرة كاحدة من صالة 

:  الفاتح دلا أغلق اخل كال حيصل فضلها إال بشرطُت 
.  األذف اخلاص من الشيخ أك مقدميو كلو تعددت الوسائط إذل آخر الدىر : األأل
أف يعتقد أهنا ليست من تأليف مؤلف بل جاءت للقطب البكرم من حضرة الغيب , كىي من  : الثثاي

أقساـ كحي اإلذلاـ لألكلياء رضي اهلل عنهم كيعتقد أهنا من كالـ اهلل كاألحاديث القدسية كليست من 
تأليف البشر كقد ذكرت مجلة صاحلة من فضلها يف اجلواىر العلية كفضلها أكرب من أف حيصر كأعظم من 

" .  أف يسطر كفضل اهلل أكسع كاهلل ذك الفضل العظيم 
كنتساءؿ كيف ادخر اهلل صالة الفاتح كفضلها للقطب البكرم مث للتيجاين كالتيجانية فلم 

يعطها ألكذل العـز من الرسل كمنهم سيد كلد آدـ زلمد صلى اهلل عليو كسلم كدل يعطها لألنبياء كسائر 
!!! الرسل الكراـ كال ادلالئكة ادلقربُت كأكحاىا للقطب البكرم ؟

قاؿ أبو بكر بعد كفاة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لعمر : عن أنس رضي اهلل عنو قاؿ 
انطلق بنا إذل أـ أدين نزكرىا كما كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يزكرىا , فلما انتهيا إليها بكت , 

. فقاال ذلا ما يبكيك ؟ ما عند اهلل خَت لرسولو صلى اهلل عليو كسلم 
ما أبكي أف ال أكوف أعلم أف ما عند اهلل خَت لرسولو صلى اهلل عليو كسلم , كلكن : فقالت 

صحيح مسلم حديث " أبكي أف الوحي قد أنقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعال يبكياف 
(2454 . )
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فهؤالء أصحاب رسوؿ اهلل يعتقداف اعتقادان جازمان أف الوحي قد انقطع من السماء ألف زلمدان 
صلى اهلل عليو كسلم خامت النبيُت كما جاء بذلك الكتاب كالسنة كقاـ عليو اإلمجاع فمن اعتقد أف اهلل 

. يوحي بعد موت زلمد صلى اهلل عليو كسلم إذل أحد فقد كذب الكتاب كالسنة كاإلمجاع 
كىل جيب على الناس أف يصدقوا التيجاين بأف صالة الفاتح من أقساـ كحي اهلل ؟ 
!! كأف الصوفية يوحي اهلل إليهم دبا ىو أفضل مما أكحاه اهلل إذل األنبياء كالرسل الكراـ 
الصالة : " كىل نصدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذ سئل عن أفضل األعماؿ فأجاب

كىو عبداهلل بن مسعود مث أم ؟ : لوقتها فقاؿ السائل 
أك " اجلهاد يف سبيل اهلل : " فقاؿ عبداهلل مث ماذا ؟ قاؿ رسوؿ اهلل "بر الوالدين : " قاؿ 

. نصدؽ التيجاين بأف صالة الفاتح أحب إذل اهلل من كل عمل يتوجو بو متوجو إذل اهلل 
. كاالسم األعظم كلعلو خيًتع هلل امسان يسميو ىو االسم األعظم 

ىل نصدؽ التيجاين أف ادلرة الواحدة تعدؿ كل تسبيح كقع يف الكوف ككل ذكر كدعاء صغَت 
.  ككبَت ستة آالؼ مرة إذل آخر ما يدعيو 

 حاكيان عن إمامو الشيخ أمحد التيجاين قولو 135/لعلي حراـز التيجاين ص (جواىر ادلعاين)كيف 
فلما رأيت الصالة اليت فيها ادلرة الواحدة بسبعُت ألف ختمة  من دالئل اخلَتات تركت الفاتح دلا  ): 

اللهم صلى على سيدنا زلمد كعلى آلو صالة تعدؿ مجيع صلوات أىل : أغلق اخل كاشتغلت هبا كىي 
زلبتك كسلم على سيدنا زلمد كعلى آلو سالما يعدؿ سالمهم دلا رأيت فيها من كثرة الفضل , مث أمرين 

بالرجوع صلى اهلل عليو كسلم إذل صالة الفاتح دلا أغلق فلما أمرين بالرجوع إليها سألتو صلى اهلل عليو 
أف ادلرة : كسلم عن فضلها أخربين أكال بأف ادلرة الواحدة منها تعدؿ القرآف ست مرات , مث أخربين ثانيان 

الواحدة تعدؿ من كل تسبيح كقع يف الكوف كمن كل ذكر كمن كل دعاء كبَت أك صغَت كمن القرآف ستة 
 ( . 136-135/ ص)" آالؼ مرة ألنو من األذكار 

كأخربين صلى اهلل عليو كسلم أهنا دل تكن من تأليف : مث قاؿ الشيخ رضي اهلل عنو : كيقوؿ
كلكنو توجو إذل اهلل مدة طويلة أف دينحو صالة على النيب صلى اهلل عليو  (أم صالة الفاتح  )البكرم 

كآلو كسلم فيها ثواب مجيع الصلوات كسر مجيع الصلوات , كطاؿ طلبو مدة مث أجاب دعوتو فأتاه ادللك 
فلما تأملت ىذه الصالة كجدهتا ال تزهنا : هبذه الصالة مكتوبة يف صحيفة من النور مث قاؿ الشيخ 

 ( .  138-137/ص)انظر " .عبادة مجيع اجلن كاإلنس كادلالئكة 
عدد ألسنة الطائر الذم خيلقو اهلل من : قاؿ الشيخ رضي اهلل عنو : فائدة  ): كقاؿ على حراـز 

الصالة على النيب صلى اهلل عليو كسلم الذم لو سبعوف ألف جناح إذل آخر احلديث ألف ألف ألف 
ألف ألف ألف ألف ألف إذل أف تعد مثاف مراتب كستمائة كمثانوف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 
إذل أف تعد سبع مراتب كسبعمائة ألف ألف ألف ألف ألف إذل أف تعد مخس مراتب فهذا رلموع عدد 
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ألسنة ككل لساف يسبح اهلل تعاذل بسبعُت ألف لغة يف حلظة ككل ثواهبا للمصلي على النيب صلى اهلل عليو 
الفاتح دلا أغلق اخل كأما فيها فإنو يف كل مرة : كسلم يف كل مرة , ىذا يف غَت الياقوتو الفريدة كىي 

ستمائة ألف طائر على الصفة ادلذكورة كما تقدـ فسبحاف ادلتفضل على من يشاء من عباده من غَت منة 
كال علة , انتهى من خط سيدنا كحبيبنا كخازف سر سيدنا أيب عبداهلل سيدم زلمد بن ادلشرم حفظو 

. ( من جواىر ادلعاين144-143/ص )(اهلل كأداـ ارتقاءه 
! فهل مسع بشر بأكذب من ىذا الكذب كاالفًتاء على اهلل ؟

! فهذا ىو كاقع الطريقة التيجانية ككاقع شيوخها؛ فهل يقاؿ إهنم من أىل السنة؟
كاقرأ الطرؽ األخرل مثل الرفاعية كالشاذلية كالنقشبندية كاجلشتية كادلرغنية فستجد ما يهيلك 

كيذىلك من العقائد اإلحلادية كاحللوؿ ككحدة الوجود كالشرؾ األكرب كاخلرافات كاألساطَت ما يندل لو 
. اجلبُت 

!.  فهل يقاؿ إف أىل ىذه الطرؽ كما شاكلها من أىل السنة كاجلماعة ؟
. كصلى اهلل كسلم على نبينا زلمد كعلى آلو كصحبو أمجعُت

كتبو 
ربيع بن ىثدي عمير المدخلي 

 ىـ1426/ربيع اآلخر/29


