1

بيان بطالن دعاوى أىل مؤتمر الشيشان
بسم اهلل الرضبن الرحيم
اغبمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه.
أما بعد:
اطلعت على بعض ما جرى ُب مؤسبر الشيشاف الذي عنوانو" :من ىم أىل السنة".
فإين قد
ُ
والذي ُع ِقد ُب الشيشاف ،وحضره عدد كبَت من أكباء العادل من األشاعرة والظاىرية

واؼباتريدية ،بتأريخ اغبادي والعشرين من ذي القعدة عاـ 1437ىػ.
سأناقش أىم ما ورد من أقواؽبم ُب ىذا اؼبؤسبر.

-1قالوا في (ص ..." :)1وُب ظل ؿباوالت اختطاؼ لقب (أىل السنة واعبماعة) الشريف
من قبل طوائف من خوارج العصر واؼبارقُت الذين تُ ْستَغل فبارساهتم اػباطئة لتشويو صورة
الدين اإلسالمي ،انعقد اؼبؤسبر العاؼبي لعلماء اؼبسلمُت إحياء لذكرى الشيخ الشهيد الرئيس
أضبد حاج قديروؼ رضبو اهلل ربت عنواف ( :من ىم أىل السنة واعبماعة؟! بياف وتوصيف
ؼبنهج أىل السنة واعبماعة اعتقادا وفقها وسلوكاً ،وأثر االكبراؼ عنو على الواقع) ،برعاية
كردية من فخامة الرئيس رمضاف أضبد قديروؼ حفظو اهلل ،وحضور رفيع لفضيلة اإلماـ
األكرب شيخ األزىر ،واؼبفتُت ،وأكثر من مئيت عادل من علماء اؼبسلمُت ،من أكباء العادل".
أقول :نعم ،ىناؾ طوائف اختطفت ىذا اللقب الشريف؛ لقب (أىل السنة واعبماعة) ،من
خوارج العصر وغَتىم ،ومنهم األشاعرة الذين خالفوا أىل السنة من قروف ُب عقائدىم
ومناىجهم ،بل خالفوا اإلماـ أبا اغبسن األشعري الذي يلتصقوف بو وبأىل السنة،
ويشاركهم اؼباتريدية ُب ىذا االختطاؼ.
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وىذه عقيدة أىل السنة اليت أوردىا أبو اغبسن األشعري ُب كتابو "مقاالت اإلسالميُت"
( ،)297-290أسوقها للقراء الكراـ ،وألىل ىذا اؼبؤسبر.
قاؿ -رضبو اهلل" :-ىذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأىل السنة.
صبلة ما عليو أىل اغبديث والسنة اإلقرار باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو وما جاء من عند اهلل
وما رواه الثقات عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ال يردوف من ذلك شيئاً ،وأف اهلل
سبحانو إلو واحد فرد صمد ال إلو غَته دل يتخذ صاحبة وال ولداً وأف ؿبمداً عبده ورسولو،
وأف اعبنة حق وأف النار حق وأف الساعة آتية ال ريب فيها وأف اهلل يبعث من ُب القبور.
وأن اهلل سبحانو على عرشو كما قال( :الرحمن على العرش استوى) ( ) وأف لو يدين
بال كيف كما قاؿ :خلقت بيدي وكما قاؿ :بل يداه مبسوطتاف وأف لو عينُت بال كيف
كما قاؿ :ذبري بأعيننا وأف لو وجهاً كما قاؿ( :ويبقى وجو ربك ذو اعبالؿ واإلكراـ).
وأف أظباء اهلل ال يقاؿ أهنا غَت اهلل كما قالت اؼبعتزلة واػبوارج ،وأقروا أف اهلل سبحانو علماً
كما قاؿ( :أنزلو بعلمو) وكما قاؿ( :وما ربمل من أنثى وال تضع إال بعلمو).
وأثبتوا السمع والبصر ودل ينفوا ذلك عن اهلل كما نفتو اؼبعتزلة ،وأثبتوا هلل القوة كما قاؿ( :أو
دل يروا أف اهلل الذي خلقهم ىو أشد منهم قوة).
وقالوا أنو ال يكوف ُب األرض من خَت وال شر إال ما شاء اهلل ،وأف األشياء تكوف دبشيئة اهلل
( ) األشعرٌة ٌخالفون الكتاب والسنة وأهل السنة وأبا الحسن األشعري فً إثبات صفة استواء
هللا على عرشه وغٌرها من صفات هللا العظٌمة ،وٌؤمنون بالصفات السبع ،وهً :الحٌاة،
واإلرادة ،والقدرة ،والعلم ،والسمع ،والبصر ،والكالم؛ ألنه دل علٌها العقل ،فاعتمادهم فً إثبات
هذه الصفات على العقل ال على األدلة من الكتاب والسنة.
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كما قاؿ عز وجل( :وما تشاؤف إال أف يشاء اهلل) وكما قاؿ اؼبسلموف :ما شاء اهلل كاف وما
ال يشاء ال يكوف.
وقالوا أف أحداً ال يستطيع أف يفعل شيئاً قبل أف يفعلو أو يكوف أحد يقدر أف خيرج عن علم
اهلل أو أف يفعل شيئاً علم اهلل أنو ال يفعلو.
وأقروا أنو ال خالق إال اهلل وأف سيئات العباد خيلقها اهلل وأف أعماؿ العباد خيلقها اهلل عز
وجل وأف العباد ال يقدروف أف خيلقوا شيئاً.
وأف اهلل سبحانو وفق اؼبؤمنُت لطاعتو وخذؿ الكافرين ولطف باؼبؤمنُت ونظر ؽبم وأصلحهم
وىداىم ودل يلطف بالكافرين وال أصلحهم وال ىداىم ولو أصلحهم لكانوا صاغبُت ولو
ىداىم لكانوا مهتدين.
وأف اهلل سبحانو يقدر أف يصلح الكافرين ويلطف هبم حىت يكونوا مؤمنُت ولكنو أراد أف ال
يصلح الكافرين ويلطف هبم حىت يكونوا مؤمنُت ولكنو أراد أف يكونوا كافرين كما علم
وخذؽبم وأضلهم وطبع على قلوهبم.
وأف اػبَت والشر بقضاء اهلل وقدره ويؤمنوف بقضاء اهلل وقدره خَته وشره حلوه ومره ويؤمنوف
أهنم ال ديلكوف ألنفسهم نفعاً وال ضراً إال ما شاء اهلل كما قاؿ ،ويلجئوف أمرىم إذل اهلل
سبحانو ويثبتوف اغباجة إذل اهلل ُب كل وقت والفقر إذل اهلل ُب كل حاؿ.
ويقولون أن القرآن كالم اهلل غير مخلوق( ) والكالـ ُب الوقف واللفظ من قاؿ باللفظ أو
( ) واألشعرٌة ٌخالفون كتاب هللا وسنة نبٌه ،وٌخالفون أهل السنة والجماعة ،وأن القرآن كالم
هللا وأنه ٌتكلم كما شاء ومتى شاء ،وٌقولون :كالم هللا نفسً قائم بالنفس من غٌر حرف وال
صوت ،قال صاحب [ ُّ
الز َبد]:
َك ُمال ُم َك َك صِف ِف ا َكل ِف ِفي

اي ُم ْح ِف ِف االمال َكو ال َك لِف ِفي
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بالوقف فهو مبتدع عندىم ال يقاؿ اللفظ بالقرآف ـبلوؽ وال يقاؿ غَت ـبلوؽ.
ويقولوف أف اهلل سبحانو يرى باألبصار يوـ القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه اؼبؤمنوف وال
يراه الكافروف ألهنم عن اهلل ؿبجوبوف قاؿ اهلل عز وجل :كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبوف
وأف موسى عليو السالـ سأؿ اهلل سبحانو الرؤية ُب الدنيا وأف اهلل سبحانو ذبلى للجبل
فجعلو دكاً فأعلمو بذلك أنو ال يراه ُب الدنيا بل يراه ُب اآلخرة.
وال يكفرون أحداً من أىل القبلة بذنب يرتكبو كنحو الزنا والسرقة وما أشبو ذلك من
الكبائر وىم دبا معهم من اإلدياف مؤمنوف وإف ارتكبوا الكبائر ،واإلدياف عندىم ىو اإلدياف
باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو وبالقدر خَته وشره حلوه ومره وأف ما أخطأىم دل يكن ليصيبهم
وما أصاهبم دل يكن ليخطئهم.
واإلسالـ ىو أف يشهد أف ال إلو إال اهلل وأف ؿبمداً رسوؿ اهلل على ما جاء ُب اغبديث
واإلسالـ عندىم غَت اإلدياف.
ويقروف بأنو اهلل سبحانو مقلب القلوب.
ويقروف بشفاعة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأهنا ألىل الكبائر من أمتو وبعذاب القرب،
وأف اغبوض حق والصراط حق والبعث بعد اؼبوت حق واحملاسبة من اهلل عز وجل للعباد حق
والوقوؼ بُت يدي اهلل حق.
ويقرون بأن اإليمان قول وعمل يزيد وينقص( ) وال يقولوف ـبلوؽ وال غَت ـبلوؽ،
ويقولوف :أظباء اهلل ىي اهلل( ) ،وال يشهدوف على أحد من أىل الكبائر بالنار وال حيكموف
( ) واألشاعرة ٌخالفون الكتاب والسنة وأهل السنة ،وٌقولون :اإلٌمان هو االعتقاد بالقلب .وهذا
قول الجهمٌة .انظر [مجموع الفتاوى] (.)86/20
ِذٌن
( ) قال شٌخ اإلسالم رحمه هللا كما فً [مجموع الفتاوى] ( َ :)207 – 206/6وأَمَّا الَّذ َ
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باعبنة ألحد من اؼبوحدين حىت يكوف اهلل سبحانو ينزؽبم حيث شاء ،ويقولوف :أمرىم إذل اهلل
إف شاء عذهبم وإف شاء غفر ؽبم.
ويؤمنوف بأف اهلل سبحانو خيرج قوماً من اؼبوحدين من النار على ما جاءت بو الروايات عن
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
وينكروف اعبدؿ واؼبراء ُب الدين واػبصومة ُب القدر واؼبناظرة فيما يتناظر فيو أىل اعبدؿ
ويتنازعوف فيو من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة وؼبا جاءت بو اآلثار اليت رواىا الثقات
عدالً عن عدؿ حىت ينتهي ذلك إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وال يقولوف كيف وال
دل ألف ذلك بدعة.
ويقولوف أف اهلل دل يأمر بالشر بل هنى عنو وأمر باػبَت ودل يرض بالشر وإف
كاف مريداً لو.
ويعرفوف حق السلف الذين اختارىم اهلل سبحانو لصحبة نبيو صلى اهلل عليو وسلم ويأخذوف
بفضائلهم وديسكوف عما شجر بينهم صغَتىم وكبَتىم ،ويقدموف أبا بكر ٍب عمر ٍب عثماف
ٍب علياً رضواف اهلل عليهم ويقروف أهنم اػبلفاء الراشدوف اؼبهديوف أفضل الناس كلهم بعد
النيب صلى اهلل عليو وسلم.
ويصدقون باألحاديث التي جاءت عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أن اهلل سبحانو
اب َوال ُّس َّن َة َو ْسال َمعْس قُقو َل
هْسل ال ُّس َّن ِذة َف َهؤُق َال ِذء َوا َفقُقوا ْسال ِذك َت َ
ٌَقُقول ُق َ
ون :إنَّ " ِذاالسْس َم ل ْسِذلم َُقسمَّى " َك َما ٌَقُقول ُق ُقه أَ ْسك َث ُقر أَ ِذ
األسْس َما ُقء ْسالحُقسْس َنى} َو َقا َل{ :أَ ًٌّا َما َت ْسدعُقوا َفلَ ُقه ْس َ
هللا ُق َت َعالَىَ { :و ِذ َّ ِذ ْس َ
َقا َل َّ
األسْس َما ُقء ْسالحُقسْس َنى} َ .و َقا َل ال َّن ِذبًُّ
صلَّى َّ
صلَّى َّ
هللا ُق َعلَ ْسٌ ِذه َو َسلَّ َم إنَّ لِذً
ِذٌن اسْس مًّا} " { َو َقا َل ال َّن ِذبًُّ َ
هللا ُق َعلَ ْسٌ ِذه َو َسلَّ َم " {إنَّ ِذ َّ ِذ تِذسْس َع ًّة َوتِذسْس ع َ
َ
ْسن.اهـ
ْسس َة أَسْس َما ٍءء :أَ َنا م َُقح َّم ٌدد َوأَحْس َمد َو ْسال َماحِذً َو ْسال َحاشِذ ُقر َو ْسال َعاقِذبُق } " َوك َِذال ُقه َما فِذً ال َّ
صح َ
َخم َ
ِذٌحٌ ِذ
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ينزل إلى السماء الدنيا فيقول ىل من مستغفر كما جاء الحديث عن رسول اهلل صلى
اهلل عليو وسلم) ( .

ويأخذوف بالكتاب والسنة كما قاؿ اهلل عز وجل :فإف تنازعتم ُب شيء فردوه إذل اهلل
والرسوؿ ويروف اتباع من سلف من أدية الدين وأف ال يبتدعوا ُب دينهم ما دل يأذف بو اهلل.
ويقروف أف اهلل سبحانو جييء يوـ القيامة كما قاؿ :وجاء ربك واؼبلك صفاً صفاً ،وأف اهلل
يقرب من خلقو كيف يشاء كما قاؿ :وكبن أقرب إليو من حبل الوريد.
ويروف العيد واعبمعة واعبماعة خلف كل إماـ بر وفاجر.
ويثبتوف اؼبسح على اػبفُت سنة ويرونو ُب اغبضر والسفر.
ويثبتوف فرض اعبهاد للمشركُت منذ بعث اهلل نبيو صلى اهلل عليو وسلم إذل آخر عصابة
تقاتل الدجاؿ وبعد ذلك.
ويروف الدعاء ألئمة اؼبسلمُت بالصالح وأف ال خيرجوا عليهم بالسيف وأف ال يقاتلوا ُب الفتنة
ويصدقوف خبروج الدجاؿ وأف عيسى بن مرمي يقتلو.
ويؤمنوف دبنكر ونكَت واؼبعراج والرؤيا ُب اؼبناـ وأف الدعاء ؼبوتى اؼبسلمُت والصدقة عنهم بعد
موهتم تصل إليهم.
ويصدقوف بأف ُب الدنيا سحرة وأف الساحر كافر كما قاؿ اهلل وأف السحر كائن موجود ُب
الدنيا.
( ) واألشاعرة ٌخالفون أهل السنة فً إثبات أن هللا ٌنزل كل لٌلة إلى السماء الدنٌا ،كما هو
ثابت فً األحادٌث الصحٌحة عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.
6

7

ويروف الصالة على كل من مات من أىل القبلة برىم وفاجرىم وموارثتهم.
ويقروف أف اعبنة والنار ـبلوقتاف.
وأف من مات مات بأجلو وكذلك من قتل قتل بأجلو.
وأف األرزاؽ من قبل اهلل سبحانو يرزقها عباده حالالً كانت أـ حراماً.
وأف الشيطاف يوسوس لإلنساف ويشككو وخيبطو.
وأف الصاغبُت قد جيوز أف خيصهم اهلل بآيات تظهر عليهم.
وأف السنة ال تنسخ بالقرآف.
وأف األطفاؿ أمرىم إذل اهلل إف شاء عذهبم وإف شاء فعل هبم ما أراد.
وأف اهلل عادل بالعباد عاملوف وكتب أف ذلك يكوف وأف األمور بيد اهلل ويروف الصرب على
حكم اهلل واألخذ دبا أمر اهلل بو واالنتهاء عما هنى اهلل عنو وإخالص العمل والنصيحة
للمسلمُت.
ويدينوف بعبادة اهلل ُب العابدين والنصيحة عبماعة اؼبسلمُت واجتناب الكبائر والزنا وقوؿ
الزور والعصبية والفخر والكرب واإلزراء على الناس والعجب.
ويروف ؾبانبة كل داع إذل بدعة والتشاغل بقراءة القرآف وكتابة اآلثار والنظر ُب الفقو مع
التواضع واالستكانة وحسن اػبلق وبذؿ اؼبعروؼ وكف األذى وترؾ الغيبة والنميمة والسعاية
وتفقد اؼبأكل واؼبشرب.
فهذه صبلة ما يأمروف بو ويستعملونو ويرونو.
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وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليو نذىب وما توفيقنا إال باهلل وىو حسبنا ونعم الوكيل
وبو نستعُت وعليو نتوكل وإليو اؼبصَت".
وقرر ىذا اإلماـ عقيدة أىل السنة ُب كتابو "اإلبانة".
وإين ألرجو اهلل أف يوفق ىؤالء اؼبؤسبرين من أكباء العادل إذل الرجوع إذل عقيدة أىل السنة
واعبماعة ،وعلى رأسهم الصحابة الكراـ وأئمة اإلسالـ؛ ألف ىذه العقيدة انطلقت من
نصوص واضحة وجلية من كتاب اهلل وسنة رسولو –صلى اهلل عليو وسلم.-

 -2وقالوا في (ص:)1
"وقد َخلُص اؼبؤسبر إذل اآلٌب:
"اعتماد كلمة فضيلة اإلماـ األكرب شيخ األزىر وثيقة أساسية للمؤسبر.
أىل السنة واعبماعة ىم األشاعرة واؼباتريدية ُب االعتقاد ،وأىل اؼبذاىب األربعة اغبنفية
واؼبالكية والشافعية واغبنابلة ُب الفقو ،وأىل التصوؼ الصاُب علماً وأخالقاً وتزكيةً على
مسلك اإلماـ اعبنيد وأمثالو من أئمة اؽبدى.
وىو اؼبنهج الذي حيًتـ دوائر العلوـ اػبادمة للوحي ،ويكشف حبق عن معادل ىذا الدين
ومقاصده ُب حفظ األنفس والعقوؿ ،وحفظ الدين من ربريفو والعبث بو ،وحفظ األمواؿ
واألعراض ،وحفظ منظومة األخالؽ الرفيعة".
أقول :إف قولكم " :اعتماد كلمة فضيلة اإلماـ األكرب شيخ األزىر وثيقة أساسية للمؤسبر".
يلزمكم باألخذ دبا قرره أبو اغبسن األشعري ُب كتاب "مقاالت اإلسالميُت واختالؼ
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اؼبصلُت" .
فقد أثٌت شيخ األزىر على اإلماـ أيب اغبسن األشعري.
ونص على كتابو "مقاالت اإلسالميُت".
نص كالـ ىذا اإلماـ –أي :األشعريُ -ب أوؿ ىذا اؼبقاؿ فتذكر ذلك.
وقد
أوردت َّ
ُ
وفبا نُقل عن شيخ األزىر الشيخ أضبد الطيب قوؿ اؼبتحدث عن مؤسبر الشيشاف:
األمة
أمر َّ
"ولفت اإلماـ األكرب إذل أف مفهوـ " أىل ُّ
السنَّة واعبماعة" الذي كاف يدور عليو ُ
شكال،
ت ِع َم َامتَوُ ً
اإلسالمية قرونًا متطاولة  -نازعتو ُب اآلونة األخَتة دعاوى وأىواء ،لَبِ َس ْ
مفهوما مضطربًا ،شديد
وعمال ،حىت صار
وخرجت على أصولو وقواعده وظباحتو
موضوعا ً
ً
ً
يكاد
االضطراب عند عامة اؼبسلمُت ،بل عند خاصتهم فبن يتصدروف الدعوة إذل اهلل ،ال ُ
يبُِت بعض من معالِ ِمو حىت تَػْنب ِهم قو ِادمو ِ ِ
ات ِوكبَ ٌل
وخ َوافيو ،وحىت يُصبِ َح نَػ ْهبًا تتخطَُّفو دعو ٌ
ُ ٌ
َ
َ
وحدىا اؼبتحدث الرظبي
وأىواء ،كلُّها ترفع الفتة مذىب أىل ُّ
السنَّة واعبماعة ،وتزعم أهنا َ
مفر منها أ ْف سبزؽ مشل اؼبسلمُت بتمزؽ ىذا اؼبفهوـ وتشتُّتِو
باظبو ..وكانت النتيجة اليت ال َّ

ِ
التطرؼ
ُب أذىاف عامتهم وخاصتهم ،فبَّن تصدَّروا أمر الدعوة والتعليم ،حىت صار التشدُّد و ُّ
وسفك الدِّماء".
واإلرىاب وجرائم القتل َ
أقول:
-1إف شيخ األزىر يريد بأىل السنة واعبماعة األشعرية واؼباتريدية والصوفية ومن سار على
هنجهم.
عز وجل:
والذي يعرؼ الكتاب والسنة اللذين أمر اهلل اؼبختلفُت أف حيتكموا إليهما  ،فقاؿ ّ
9
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ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
الرس ِ
ِ
ك َخْيػٌر
وؿ إِ ْف ُكنتُ ْم تُػ ْؤِمنُو َف بِاللَّ ِو َوالْيَػ ْوـ ْاآل ِخ ِر َذل َ
(فَإ ْف تَػنَ َاز ْعتُ ْم ُِب َش ْيء فَػ ُرُّدوهُ إ َذل اللَّو َو َّ ُ
َح َس ُن تَأْ ِو ًيال).
َوأ ْ
يعرف أن الحق في كل مواطن االختالف العقائدية والمنهجية إنما ىو مع الطائفة
نص عليها رسوؿ اهلل –صلى اهلل عليو وسلم ،-حيث قاؿ " :ال تزاؿ طائفة
المنصورة ،اليت َّ
من أميت ظاىرين على اغبق ،ال يضرىم من خذؽبم ،حىت يأٌب أمر اهلل وىم كذلك".
جاء هبذا أحاديث متواترة.
وعض عليو بالنواجذ.
ىذه الطائفة الكردية إمنا ىم أىل اغبديث ،ومن التزـ منهجهم َّ
واألشعرية واؼباتريدية ليسوا منهم ،بل مها ضد أىل اغبديث.
فاألشعرية ُب واد ،ومنهج وعقيدة أىل اغبديث القائماف على الكتاب والسنة ُب واد آخر.
وىاؾ شهادات عدد من كبار أئمة السنة من صبلة طبسة وأربعُت عاؼباً من فحوؿ أئمة
السنة( ) أف الطائفة اؼبنصورة والفرقة الناجية ىم أىل اغبديث ،وعلى رأسهم:
 -1اإلماـ عبد اهلل بن اؼببارؾ الثقة اعبواد الثبت اجملاىد الذي حاز خصاؿ اػبَت،
(ت181ىػ).
-2واإلماـ اعبليل يزيد بن ىاروف أبو خالد الواسطي الثقة اؼبتقن العابد( ،ت206ىػ).
-3اإلماـ اعبليل علي بن عبد اهلل بن جعفر اؼبديٍت الثقة الثبت أعلم أىل عصره باغبديث و
عللو( ،ت234ىػ)
( ) انظر بقٌة أسماء هؤالء األئمة فً المجلد العاشر من "مجموع رسائل وفتاوى ربٌع بن
هادي" من (ص.)705-661
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-4ومنهم إماـ أىل السنة الصابر اجملاىد الثقة اغبافظ اغبجة اإلماـ أضبد بن ؿبمد بن حنبل
الشيباين( ،ت241ىػ).
ؿبمد بن إظباعيل البخاري،
-5ومنهم جبل اغبفظ وإماـ الدنيا الثقة أمَت اؼبؤمنُت ُب اغبديث ّ
(ت256ىػ)

-6ومنهم اإلماـ الثقة اغبافظ أبو جعفر أضبد بن سناف الواسطي( ،ت259ىػ).
ؿبمد بن عيسى بن َس ْوَرة السلمي الًتمذي
-7اإلماـ اعبليل الثقة اغبافظ أحد األئمة ّ
صاحب (اعبامع)( ،ت279ىػ).

كلهم فسروا قوؿ النيب –صلى اهلل عليو وسلمُ -ب اغبديث اؼبتواتر " :ال تزاؿ طائفةٌ من َّأميت
حىت تقوـ
يضرىم َمن خذؽبم وال َمن ناوأىم (وُب رواية  :خالفهم) َّ
ظاىرين على ِّ
اغبق ال ُّ

وىم على ذلك):
الساعة (وُب لفظ َّ :
أمر اهلل) ُ
حىت يأٌبَ ُ

بأف اؼبراد هبذه الطائفة ىم أىل اغبديث ،وقد ورد ُب بعض طرؽ ىذا اغبديث " :ال تزاؿ
طائفة من أميت يقاتلوف على اغبق حىت تقوـ الساعة".
ودل خيالفهم ُب ذلك أحد من أئمة اإلسالـ والفقو واغبديث ،وال خيالفهم إال من ال يػُ ْعتَ ُّد
بقولو من أىل البدع.
وقد وافق ىؤالء األئمة على قوؽبم أئمة اغبديث والفقو والتوحيد والسنة على امتداد التأريخ
إذل يومنا ىذا
-8ومنهم اإلماـ اعبليل الفقيو اؼبفسر الثقة ؿبمد بن جرير الطربي( ،ت310ىػ)
الضحاؾ بن ـبلد الشيباين( ،ت287ىػ)ُ ،ب
-9ومنهم اغبافظ أبوبكر عمرو بن أيب عاصم ّ
كتابو (كتاب السنة).
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( )
شكال ،وخرجت
ت ِع َم َامتَوُ ً
 -2وقولو" :نازعتو ُب اآلونة األخَتة دعاوى وأىواء ،لَبِ َس ْ
مفهوما مضطربًا ،شديد االضطراب
وعمال ،حىت صار
على أصولو وقواعده وظباحتو
موضوعا ً
ً
ً

بعض من
ُت ٌ
عند عامة اؼبسلمُت ،بل عند خاصتهم فبن يتصدروف الدعوة إذل اهلل ،ال ُ
يكاد يبِ ُ
ِ
ِِ
وخ َوافِ ِيو...اخل
معالمو حىت تَػْنبَ ِهم قوادمو َ
أقولُ :ب ىذا الكالـ نظر.
فمنازعة أىل األىواء ألىل السنة قددية.

ومن ذلك منازعة األشعرية ألىل السنة ُب ىذا العنواف وما حواه ،مع وضوح بعدىم عن أىل
السنة وعقائدىم ومنهجهم.
صرح بعقيدة
يوضح ذلك ـبالفتهم الواضحة ألىل السنة ،ومنهم أبو اغبسن األشعري الذي ّ

أىل السنة ُب "اؼبقاالت اإلسالمية" ،وقد تق ّدـ نقل ما قرره عن عقيدة أىل السنة ُب ىذا

البحث ،فارجع إليو.
فانتساب األشعرية إذل أىل السنة باطل ،وكذا انتساهبم أليب اغبسن األشعري باطل ،فليتقوا اهلل ُب
أنفسهم وُب أتباعهم ،ولَتجعوا جبد إذل عقيدة أىل السنة واعبماعة الثابتة عنهم ثبوت اعبباؿ.

السنَّة واعبماعة ،وتزعم
 -3وقولو( ) عن اعبماعات اؼبختلفة" :كلُّها ترفع الفتة مذىب أىل ُّ
وحدىا اؼبتحدث الرظبي باظبو".
أهنا َ
أقول :نعم ،إف ىذه الدعاوى موجودة فعالً.
نص عليها رسوؿ
وال تثبت منها إال دعوى صباعة واحدة وىي دعوى الطائفة اؼبنصورة اليت َّ
اهلل –صلى اهلل عليو وسلم .-
( ) أي :شٌخ األزهر.
( ) أي :شٌخ األزهر.
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ويؤيد دعوى ىذه الطائفة النبيلة كتاب اهلل وسنة رسولو -صلى اهلل عليو وسلم ،-وشهادات
األئمة العدوؿ اليت أسلفناىا ،فيحق ؽبذه الطائفة أف تتحدث باسم أىل السنة واعبماعة.
ومن أشد الفرؽ منازعة باطلة ألىل السنة ىي الفرقة األشعرية.
فليتقوا اهلل وليدعوا الدعاوى الباطلة اليت يدينها كتاب اهلل وسنة رسولو ومنهج السلف
الصاحل.
مفر منها أ ْف سبزؽ مشل اؼبسلمُت بتمزؽ ىذا اؼبفهوـ
-4وقولو " :وكانت النتيجة اليت ال َّ
وتشتُّتِو ُب أذىاف عامتهم وخاصتهمِ ،فبَّن تصدَّروا أمر الدعوة والتعليم ،حىت صار التشدُّد
وسفك الدِّماء".
و ُّ
التطرؼ واإلرىاب وجرائم القتل َ
أقول :إف أىل السنة واعبماعة ؼبن أشد الناس ؿباربة ؽبذا التفرؽ والتمزؽ ،مع دعوهتم اغبارة
عبميع الفرؽ الضالة إذل الرجوع إذل الكتاب والسنة.
وىم من أشد الناس ؿباربة ؼبصادر التطرؼ واإلرىاب الذين ىم مصادر جرائم القتل وسفك
الدماء.
ومصادر القتل وسفك الدماء  ...اخل ىم الروافض وأصدقائهم الدواعش وغَتىم ،الذين
انطلقوا من منهج سيد قطب ،بل ومن تربية الروافض ،وىم (أي الدواعش) من ألد أعداء
السلفيُت أىل السنة واعبماعة ،فهم يكفروف السلفيُت ويستحلوف دماءىم ُب العراؽ وسوريا
وغَتمها.
فليفهم ىذا شيخ األزىر وليدع الغمغمة ُب الكالـ ،وليتق اهلل وليصدع باغبق.
السنَّة واعبماعة" ،حسب منهج التعليم
قال الناقلون  " :وأوضح اإلماـ األكرب أف " أىل ُّ
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أتباع ِ
إماـ
باألزىر ،الذي تربَّيت عليو ،ورافقٍت منذ طفوليت حىت يومنا ىذا ،إمنا يُطلق على ِ
السنَّة أيب اغبسن األشعري ،وأتباع إمام الهدى أبي منصور الماتريدي ،وأىل اغبديث،
أىل ُّ
ودل خيرج عن عباءة ىذا اؼبذىب فػُ َق َهاء اغبنفيَّة واؼبالكية والشافعية واؼبعتدلُت من فقهاء
شم ُلل علماء المسلمين وأئمتهم من
اغبنابلة ،وىذا المفهوم بهذا العموم الذي يَي َي

المتكلمين والفقهاء والمحدِّثِين وأىل التصوف واإلرشاد ،وأىل النحو واللغة أ َّك
َيك َيدهُل

قُلدماء األشاعرة أنفسهم منذ البواكَت األوذل لظهور ىذا اؼبصطلح بعد وفاة اإلماـ األشعري.

استقر عليو األمر عند صبهرة علماء األمة عرب القروف التالية ،وىذا ىو الواقع الذي
ٍب ىو ما َّ
األمة ألكثر من ألف عاـ ،حيث عاش اعبميع ُب وحدةٍ
ٍ
جامعة استوعبت التعدُّد
عاشتو َّ
مضيفا أف اإلماـ أبا اغبسن األشعري
واالختالؼ احملمود ،ونبذت الفرقة واػبالؼ اؼبذموـً ،
السنَّة واعبماعة ُولِد بالبصرة سنة 260ىػ ،وتوَب ببغداد سنة
الذي لُقب بأنو إماـ أىل ُّ
324ىػ جاء مذىبو وسطًا بين مقاالت ِ
الف َيرق األخرى؛ كاؼبعتزلة واجملسمة واعبربية واػبوارج
اعبديد
واؼبرجئة ،وقد اعتمد فيو على القرآف واغبديث وأقواؿ أئمة السلف وعلمائهم ،وكاف
ُ

ُب مذىبو ىو اؼبنهج التوفيقي الذي ديزج بُت اإلدياف بالنقل واحًتاـ العقل".
أقول :إف ع ّد شيخ األزىر اؼبتكلمُت وأىل التصوؼ واألشاعرة( ) من أىل السنة ؼبن
األباطيل الواضحة اعبلية ،يفضحو تأريخ ىاتُت الطائفتُت ومواقف أىل السنة من ىاتُت
الطائفتُت الضالتُت.
وىاؾ بعض أقواؿ أئمة السنة ُب ذـ الكالـ وأىلو.
قال اإلمام ابن قدامة في "تحريم النظر في كتب الكالم" (ص :)42-41
( ) أي :المخالفٌن ألهل السنة.
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صاحب َك َالـ أبدا َوَال يرى أحد نظر ُِب الْ َك َالـ إَِّال ُِب قلبو دغل
"قَ َاؿ ا ِإل َماـ أ ْ
َضبد َال يفلح َ
كالـ فأفلح
َوقَ َاؿ ا ِإل َماـ الشَّافِعِي َما ارتدى أحد بالْ َ
اعب ِر ِ
وقَ َاؿ حكمي ُِب أىل الْ َك َالـ أَف ْ ِ
يد َويُطَاؼ هبم ُِب العشائر والقبائل َويػُ َقاؿ َى َذا
يضربُوا ب َْ
َ

السنة َوأخذ ُِب الْ َك َالـ
َجَزاء من ترؾ الْكتاب َو ّ

كالـ تزندؽ
وسف من طلب الْعلم بالْ َ
َوقَ َاؿ أَبُو يُ ُ
ِ
ِ
صار أَف أىل الْ َك َالـ
َوقَ َاؿ أَبُو عمر بن عبد الْرب :أصبع أىل الْف ْقو و ْاآلثَار من َصبيع أىل ْاأل َْم َ
َِّ
أىل بدع وزيغ َال يعدوف ِعْند ْ ِ ِ
علماء أىل ْاألَثر واؼبتفقهة فِ ِيو
علماء َوإمنَا الْ َ
اعبَميع ُب طَبَػ َقات الْ َ
ِ
ِِ
َص َحابنَا ىم أىل الْ َك َالـ فَكل
َوقَ َاؿ أ ْ
َضبد بن إِ ْس َحاؽ الْ َمالكي أىل ْاأل َْى َواء والبدع عْند أ ْ
ُمتَ َكلم من أىل ْاأل َْى َواء والبدع أشعريا َكا َف أَو غَت أشعري َال تقبل لَوُ َش َه َادة ويهجر ويؤدب
على بدعتو فَِإف سبََادى َعلَْيػ َها استتيب ِمْنػ َها" .انتهى.
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وىاك أقوال بعض العلماء في أىل التصوف:
قال اإلمام أبو الحسن األشعري في كتابو "مقاالت اإلسالميين" (ص :)289 -288
"ىذه حكاية قوؿ قوـ من النساؾ
 - 1وُب األمة قوـ ينتحلوف النسك يزعموف أنو جائز على اهلل سبحانو اغبلوؿ ُب
األجساـ وإذا رأوا شيئاً يستحسنونو قالوا :ال ندري لعلو ربنا.
 - 2ومنهم من يقوؿ أنو يرى اهلل سبحانو ُب الدنيا على قدر األعماؿ فمن كاف
عملو أحسن رأى معبوده أحسن.
 - 3ومنهم من جيوز على اهلل سبحانو اؼبعانقة واؼبالمسة واجملالسة ُب الدنيا وجوزوا مع
ذلك على اهلل  -تعاذل عن قوؽبم  -أف نلمسو.
 - 4ومنهم من يزعم أف اهلل سبحانو ذو أعضاء وجوارح وأبعاض غبم ودـ على صورة
اإلنساف لو ما لإلنساف من اعبوارح تعاذل ربنا عن ذلك علواً كبَتاً.
 - 5وكاف ُب الصوفية رجل يعرؼ بأيب شعيب يزعم أف اهلل يسر ويفرح بطاعة أوليائو
ويغتم وحيزف إذا عصوه) (.
 - 6وُب النساؾ قوـ يزعموف أف العبادة تبلغ هبم إذل منزلة تزوؿ عنهم العبادات وتكوف
األشياء احملظورات على غَتىم من الزنا وغَته مباحات ؽبم.
 - 7وفيهم من يزعم أف العبادة تبلغ هبم أف يروا اهلل سبحانو ويأكلوا من شبار اعبنة
ويعانقوا اغبور العُت ُب الدنيا وحياربوا الشياطُت.
 - 8ومنهم من يزعم أف العبادة تبلغ هبم إذل أف يكونوا أفضل من النبيُت واؼبالئكة
( ) قول هذا الصوفً" :إن هللا ٌغتم وٌحزن إذا عصوه" قو ٌدل فً غاٌة الضالل.
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اؼبقربُت") (.
فهذا موقف اإلماـ أيب اغبسن من الصوفية وعقائدىم وافًتاءاهتم على اهلل وعلى دينو.
ولعل أبا اغبسن دل يستوعب ضالالت الصوفية اليت سبقتو ،وكم زاد متأخروىم من
الضالالت الكربى ،وسنذكر بعضها فيما يأٌب من ىذا البحث إف شاء اهلل.
وال بد من التعليق على ىذه العقائد اػبطَتة اليت يدين هبا الصوفية َّ
الضالؿ.

فأقوؿ :حاصل ما ذكره اإلماـ أبو اغبسن عن الصوفية وعقائدىم الباطلة:
- 1القوؿ حبلوؿ اهلل ُب األجساـ-تعاذل اهلل عن ذلك علواً كبَتاً.-
 2و-أهنم إذا رأوا شيئاً يستحسنونو قالوا :ال ندري لعلو ربنا ،تعاذل اهلل عما يقولوف علواً
كبَتاً.
- 3ومنهم من يقوؿ :إنو يرى اهلل سبحانو ُب الدنيا...اخل
ولعل ىذا القوؿ ناشئ عن اعتقاد ىذا الصنف أف األولياء أفضل من األنبياء.
َّع أحد من األنبياء أنو رأى اهلل ُب الدنيا.
فلم يد ِ
ك قَ َاؿ لَ ْن تَػَرِاين َولَ ِك ِن
قاؿ اهلل تعاذل عن موسى -عليو السالـ( :-قَ َاؿ َر ِّ
ب أَِرِين أَنْظُْر إِلَْي َ
ِ
ِ
وسى
انْظُْر إِ َذل ْ
استَػ َقَّر َم َكانَوُ فَ َس ْو َ
اعبَبَ ِل فَِإف ْ
ؼ تَػَرِاين فَػلَ َّما َذبَلَّى َربُّوُ لْل َجبَ ِل َج َعلَوُ َد ِّكا َو َخَّر ُم َ
ِِ
ُت).
صعِ ًقا فَػلَ َّما أَفَ َ
ت إِلَْي َ
اؽ قَ َاؿ ُسْب َحانَ َ
ك َوأَنَا أ ََّو ُؿ الْ ُم ْؤمن َ
ك تُػْب ُ
َ
َح ٌد ِمْن ُك ْم َربَّوُ َعَّز َو َج َّل
وقاؿ رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم" :-تَػ َعلَّ ُموا أَنَّوُ لَ ْن يَػَرى أ َ
وت".
َح َّىت َديُ َ
 ،)169وأضبد ُب "مسنده" ( ،)433/5
أخرجو مسلم ُب "صحيحو" حديث رقم (
والًتمذي ُب "جامعو" حديث (.)2235
وأىل السنة يؤمنوف بأف اهلل ُيرى ُب اآلخرة ،يراه اؼبؤمنوف.
وجوزوا على
- 4ومنهم من ُجي ِّوز على اهلل سبحانو اؼبعانقة واؼبالمسة واجملالسة ُب الدنياَّ ،
اهلل أف نلمسو ُب الدنيا.
( ) ولقد تأسى ابن عربً بقول هؤالء الصوفٌة فقال:
ون ْسال َولِذًِّ
ُقول َو ُقد َ
َم َقا ُقم ال ُّنبُقوَّ ِذة فِذً َبرْس َز ٍء  ...فُق َو ْسٌ َ الرَّ س ِذ
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وىذا كلو من االستخفاؼ باهلل ،وعدـ اإلدياف دبا ورد ُب الكتاب والسنة ،كما ُب اآلية
الكردية ،وكما ُب اغبديث السابق ،وكما ُب قولو -صلى اهلل عليو وسلم -عن اهلل
ِ
ِ
ِ
ص ُرهُ ِم ْن َخْل ِق ِو".
َحَرقَ ْ
ت ُسبُ َح ُ
ُّور لَْو َك َش َفوُ َأل ْ
ات َو ْج ِهو َما انْػتَػ َهى إِلَْيو بَ َ
(ح َجابُوُ الن ُ
أخرجو مسلم ُب صحيحو حديث (  ،)179وابن ماجو ُب "سننو" حديث ( ،)195
وابن حباف ُب "صحيحو" حديث (.)266
- 5ومنهم من يزعم أف اهلل سبحانو ذو أعضاء وغبم ودـ على صورة اإلنساف ،وىؤالء
من أخبث أنواع اجملسمة.
- 6ومن الصوفية قوـ يزعموف أف العبادة تبلغ هبم إذل منزلة تزوؿ عنهم العبادات ..اخل
فج َم َع ىؤالء القوـ من الصوفية القوؿ بسقوط التكاليف عنهم وبُت اإلباحية اؼبلحدة.
َ
- 7ومنهم من يزعم أف العبادة تبلغ هبم أف يروا اهلل ُب الدنيا ويأكلوا من شبار اعبنة...اخل،
وال يبعد أف ىذا االعتقاد ناشئ عن اعتقادىم بأهنم أفضل من األنبياء ،فهم ال
حياربوف الشياطُت كما يزعموف.
وإمنا ىم من أولياء الشياطُت.
- 8ومنهم من يزعم أف العبادة تبلغ هبم إذل أف يكونوا أفضل من النبيُت واؼبالئكة
اؼبقربُت ،وىذا من اإلغباد والضالؿ البعيد.
وىؤالء ىم سلف ابن عريب اؼبلحد ،ومن إغباده قولو:
ِ
الرس ِ
رل
وؿ َو ُدو َف الْ َوِ ِّ
َم َق ُاـ النُّبُػ َّوة ُِب بَػ ْرَزٍخ  ...فػُ َويْ َق َّ ُ
فهذا ـبالف ؼبا َّ
دؿ عليو الكتاب والسنة من أف الرسل أفضل من األنبياء ،وأف
أفضل الرسل أولو العزـ ،وأفضل أورل العزـ ؿبمد –صلى اهلل عليو وسلم -خاًب
النبيُت واؼبرسلُت.
وبعد ،فما ىو موقف أىل مؤسبر الشيشاف من ىذه األصناؼ من الصوفية؟
وما ىو موقفهم من الفرؽ الصوفية اؼبتأخرة الغارقة ُب الشركيات وُب وحدة
الوجود؟
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مواقف أىل السنة وعلمائها من الصوفية وزعمائها ،ومنها:
 أوالً :ما ذكره الشعراين ُب كتاب الطبقات ( ،)14 - 13 /1حيث ذكر: - 1أهنم نفوا أبا يزيد البسطامي من بلده سبع مرات.
 - 2وذكر أنو وقع لذي النوف اؼبصري مثل ذلك ،ويزعم الشعراين أنو وشوا بو إذل بعض
اغبكاـ وضبلوه من مصر إذل بغداد مغلوالً مقيداً  ،ويؤخذ من كالمو أهنم كانوا يعتقدوف فيو
أنو زنديق  ،والذين عاملوه ىذه اؼبعاملة ىم علماء األمة وفقهاؤىا وإف طعن فيهم الشعراين.
 - 3ذكر أهنم قتلوا اغبسُت اغبالج وقطعوا يديو ورجليو.
وىو معروؼ بأنو زنديق يقوؿ باغبلوؿ ووحدة الوجود ومعروؼ بالسحر والشعوذة واتفقت
عليو كلمة العلماء.
يقرر علم التوحيدٍ ،ب إنو تسًت بالفقو واختفى.
 - 4قاؿ :وشهدوا على اعبنيد أنو كاف ِّ
 - 5وذكر أهنم أخرجوا اغبكيم الًتمذي إذل بلخ حُت صنَّف كتاب علل الشريعة وكتاب
ختم األولياء فأنكروا عليو بسبب ىذين الكتابُت  ،وقالوا :فضلت األولياء على األنبياء،
وأغلظوا عليو فجمع كتبو كلها وألقاىا ُب البحر فابتلعتها ظبكة ٍب لفظتها بعد سنُت .ىكذا
يقوؿ الشعراين!.
 - 6وذكر عدداً آخرين من زعماء الصوفية يُطردوف من بلداهنم ؼبا فيهم من الضالؿ ،منهم
أبو بكر النابلسي وأبو اغبسن الشاذرل ،أخرجوه وصباعتو من اؼبغرب إذل اإلسكندرية ألهنم

اهتموه بالزندقة.
والذين يعاملوف زعماء الصوفية ىذه اؼبعاملة اليت ذكرىا الشعراين ىم علماء اإلسالـ وفقهاؤه.
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 ثانياً :ويؤكد ىذا ما قالو ابن اعبوزي ُب (تلبيس إبليس): - 1أف ذا النوف ىجره علماء مصر ورموه بالزندقة وكاف من اؼبنكرين عليو اإلماـ عبد اهلل بن
عبد اغبكم اؼبالكي.
 - 2وقاؿ :وأُخرج أبو سليماف الداراين من دمشق وقالوا إنو يزعم أنو يرى اؼبالئكة.
 - 3وشهد قوـ على أضبد بن أيب اغبواري أنو يفضل األولياء على األنبياء فهرب من دمشق
إذل مكة.
 - 4وذكر عن أيب يزيد البسطامي أنو يقوؿ :رل معراج مثل معراج النيب صلى اهلل عليو وسلم
فأخرجوه من بسطاـ.
فهذه مواقف أىل السنة من الصوفية األوائل إذل عهد الشاذرل.
 ثالثاً :ومواقف ابن تيمية وابن القيم والذىيب وابن حجر وشيوخو وتالميذه ،واإلماـ اؼبقريُب اليمن ،وغَت ىؤالء من أىل السنة من الصوفية اؼبتأخرين ،وال سيما أتباع ابن عريب ،مثل
مواقف علماء السلف وفقهائهم من الصوفية وزعمائها األوائل.
ولَتجع من شاء إذل (الفرقاف بُت أولياء الشيطاف وأولياء الرضبن) ،و (الفرقاف بُت اغبق
والباطل) ،وؾبموع الفتاوى لشيخ اإلسالـ ابن تيمية ،و (إغاثة اللهفاف) و (مدارج
السالكُت) البن القيِّم ،و (اؼبيزاف) للذىيب ،و (تنبيو الغيب) للبقاعي -أحد تالميذ اغبافظ ابن
حجر -صبع فيو أقواؿ العلماء ُب أىل وحدة الوجود.
وأنا أسألكم :ىل ىذه الطرؽ الصوفية القائمة اآلف مثل التيجانية واؼبَتغنية والسهروردية
والقادرية واعبشتية والرفاعية والشاذلية والربىانية وغَتىا من الطرؽ الكثَتة ،ىل ىم على
عقيدة أىل السنة ومنهجهم؟! وىل ىذه القبور اؼبقدَّسة ُب مشارؽ العادل اإلسالمي ومغاربو
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اليت يُعتقد ُب أىلها أو ُب كثَت منهم أهنم يعلموف الغيب ويتصرفوف ُب الكوف ويستجيبوف
الدعاء ويكشفوف الكربات ،ىل ىي قائمة على كتاب اهلل وسنة الرسوؿ صلى اهلل عليو
وسلم ومنهج السلف الصاحل؟ .أال تعلموف أف أىم أسباب ىذه الباليا ُب العادل اإلسالمي
إمنا ىم الصوفية؟.
أرى أنو من الواجب عليكم أف تًتكوا مثل ىذه األساليب اليت تقوـ على التلبيس وأف تسلكوا
مسلك األنبياء عليهم الصالة والسالـ ُب ؿباربة الشرؾ ومظاىره ووسائلو ،وُب اعبهر
بالنصيحة ؽبذه األمة ،وربذيرىا من خطر الصوفية وعقابيلها ،وأف هتتفوا هبم وباألمة صبيعاً إذل
العودة إذل الكتاب والسنة وما كاف عليو الصحابة الكراـ وتابعوىم بإحساف ،ذلكم ىو
الطريق النافع لألمة والذي خيلصها من األوضاع اؼبهلكة اليت يعيشوهنا واليت من أعظم أسباهبا
الفكر الصوُب وعقائده ومناىجو( ،يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوالً سديداً).
قول الصوفية بوحدة الوجود:
وسأضرب مثالُت لطائفتُت من طوائف الصوفية:
األولى :الطائفة التيجانية.
 - 1قاؿ صاحب جواىر اؼبعاين ( )255 /1نقالً عن شيخو التيجاين .. " :اعلم أف أذواؽ
العارفُت ُب ذوات الوجود أهنم يروف أعياف اؼبوجودات " كسراب بقيعة " اآلية .فما ُب ذوات
الوجود كلو إال اهلل سبحانو وتعاذل ذبلى بصورىا وأظبائها وما ٍَب إال أظباؤه وصفاتو فظاىر
الوجود وصور اؼبوجودات وأظباؤىا ظاىرة بصورة الغَت والغَتية ،وىي مقاـ أصحاب اغبجب
الذين حجبوا بظاىر اؼبوجودات عن مطالعة اغبق فيها ،والظاىر احملض إمنا ىو وجود اغبق
وحده ُب كل شيء".
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 - 2وقاؿ صاحب اعبواىر ( )92 - 91 /2عن الشيخ التيجاين ُب شرح حديث باطل:
"وربقيق ما ُب ىذا اغبديث ىو ما قلناه أوالً وىو أف صبيع اؼبخلوقات مراتب للحق جيب
التسليم لو ُب حكمو وُب كل ما أقاـ خلقو ال يعارض ُب شيءٍ ،ب حكم الشرع من وراء
ىذا يتصرف فيو اىراً ال باطناً وال يكون ىذا إال لمن عرف وحدة الوجود فيشاىد فيها
الوصل والفصل ،فإن الوجود عين واحدة ال تجزؤ فيها على كثرة أجناسها وأنواعها
ووحدتها ال زبرجها عن افًتاؽ أشخاصها باألحكاـ.
والخواص وىي المعبر عنها عند العارفين أن الكثرة عين الوحدة والوحدة عين الكثرة
فمن نظر إذل كثرة الوجود وافًتاؽ أجزائو نظره عيناً واحدة على كثرتو ،ومن نظر إذل عُت
الوحدة نظرة متكثر دبا ال غاية لو من الكثرة ،وىذا النظر للعارؼ فقط ال غَته من أصحاب
اغبجاب وىذا ؼبن عاين الوحدة ذوقاً ال رظبا وىذا خارج عن القاؿ ومعٌت الفصل والوصل،
فالوحدة ىي الوصل والكثرة ىي الفصل" أ.ىػ
 - 3وحدة الوجود ووحدة األدياف:
أ -قاؿ التيجاين" :واعلم أف حضرة اغبق سبحانو وتعاذل متحدة من حيث الذات والصفات
واألظباء والوجوه.
والوجود كلو متوجو إليو باػبضوع والتذلل والعبادة واػبمود ربت سلطاف القهر وامتثاؿ األمر
واحملبة والتعظيم واإلجالؿ.
فمنهم اؼبتوجو إذل صورة اغبضرة اإلؽبية نصاً جليّا ُب ؿبو الغَت والغَتية.
ومنهم اؼبتوجو إذل اغبضرة العليَّة من وراء سًت كثيف ،وىم عبدة األوثاف ومن ضاىاىم فإهنم
ُب توجههم إذل عبادة األوثاف ما توجهوا لغَت اغبق سبحانو وتعاذل ،وال عبدوا غَته لكن اغبق
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سبحانو وتعاذل ذبلى ؽبم من تلك الستور بعظمتو وجاللو وجذهبم حبسب ذلك حبكم
القضاء والقدر الذي ال منازع ؽبم فيو وىذا ىو التوجو إذل اهلل كرىاً ،يقوؿ سبحانو وتعاذل:
(وهلل يسجد من ُب السماوات واألرض طوعاً وكرىاً  .) ..اآلية.
فالوجود كلو متوجو إذل حضرة اغبق سبحانو وتعاذل بصفة ما ذكرنا فرداً فرداً وأف الكفار
والفجرة واجملرمُت والظلمة ،فهم ُب ذلك التخليط الذي خالفوا فيو نصوص الشرع وصورة
األمر اإلؽبي فإهنم ُب ذلك فبتثلوف ألمر اهلل تعاذل ليسوا خبارجُت عن أمره ومراده إال أهنم
خرجوا عن صورة األمر اإلؽبي ظاىراً وغرقوا فيو باطناً" جواىر اؼبعاين وبلوغ األماين ( /1
.)239
مناذج من كتاب( :اػبالصة الوافية الظريفة ُب شرح األوراد الالزمة والوظيفة للطريقة التيجانية
الشريفة)
تأليف :ؿبمد سعد الرباطايب التيجاين.
 - 1الطريقة التيجانية أخذىا شيخها وإمامها أضبد التيجاين عن سيد الوجود صلى اهلل عليو
وسلم (ص )5/حاشية.
 - 2ويقوؿ ؿبمد سعد الرباطايب التيجاين عن شيخ الطريقة أضبد التيجاين" :ورضي اهلل تعاذل
عن هبجة األخيار ومعدف الربكات واألسرار قطب األقطاب وغوث األغواث القطب اؼبكتوـ
والكنز اؼبطلسم قدوتنا وشيخنا وإمامنا ختاـ األولياء وفبدىم الشيخ أضبد بن ؿبمد التيجاين
الشريف اغبسٍت وعن أصحابو اؼبنتسبُت إليو وؿببيو أصبعُت" (ص.)3 /
أقول :فهل ىذه العقيدة اليت يؤمن أىلها باألقطاب واألغواث والكنوز اؼبطلسمة منبثقة من
كتاب اهلل ومن سنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم؟!
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وىل يعرؼ الناس وظيفة الغوث والقطب وأف من منها التصرؼ ُب الكوف؟!
 - 3ويقوؿ عن كراماتو -أهنا كثَتة شهَتة ال حيصرىا العد وال تستقصى:-
ومن رل حبصر البحر والبحر زاخر

ومن رل بإحصاء اغبصى والكواكب

ومن أعظم كراماتو رضي اهلل عنو رؤيتو لذات سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا ؿبمد رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقظة ال مناماً دائماً بحيث ال يغيب عنو طرفة عين ويسألو صلى
اهلل عليو وسلم عن كل أمر يبدو لو ويشاوره صلى اهلل عليو وسلم ُب كل شيء َّ
جل
دؽ أو َّ
" (ص.)13 - 12 /
أقوؿ:
فهل ىناؾ مسلم أو عاقل يصدِّؽ ىذه الدعاوى العريضة؟!
 -4ويقوؿ عن علمو :وكاف رضي اهلل عنو يقوؿ :لو سألٍت سائل أربع سنُت وأنا أملي عليو
وىو يكتب دل يفرغ يعٍت من غَت تأمل ،وال يستغرب ذلك وقد قاؿ لو صلى اهلل عليو وسلم:
كل ما أمليت فأنت مًتجم عٍت".
فهل يصدؽ ىذا الرجل إذا قاؿ إف ميزانو الكتاب والسنة؟!
وىل يقوؿ مثل ىذا الكالـ عاقل فضالً عن إنساف يدعي أعلى مراتب الوالية؟!.
 - 5ويقوؿ :الرباطايب التيجاين " :وتوذل سيدنا وشيخنا القطبانية العظمى ُب شهر احملرـ
 1214من ىجرة سيد اؼبرسلُت وىو مقيم بفاس ،وىذا من خرؽ العادة وُب اليوـ الثامن
عشر من شهر صفر اػبَت من السنة اؼبذكورة بلغ مقاـ اػبتم والكتم اػباصُت خبتم الوالية
احملمدية اػباصة.
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 - 6ويقوؿ " :قاؿ الشيخ رضي اهلل عنو :إف صبيع األولياء يدخلوف ُب زمرتنا ويأخذوف
أورادنا ويتمسكوف هبا إذل يوـ القيامة حىت اإلماـ اؼبهدي اؼبنتظر إذا قاـ ُب آخر الزماف اخل.
يأخذىا ويكوف من خلفاء الشيخ رضي اهلل عنو الوارثُت لعلومها وأسرارىا وقد نوه سيدنا
الشيخ رضي اهلل عنو كثَتاً بفضلها ودل يقل ذلك إال عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم "
(ص.)38 /
ويشيد الرباطايب بفضائل ىذه الطريقة.
فمن ىم ىؤالء األولياء الذين يدخلوف ُب زمرهتم ويأخذوف أوراده؟ وىل األولياء كلهم
تيجانية؟ ومن ىو ىذا اؼبهدي اؼبنتظر الذي يأخذ بطريقة أضبد التيجاين ويًتؾ الكتاب
والسنة ،ويكوف خليفة للتيجاين ال خليفة خلفاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؟
الظاىر أنو يريد هبذا اؼبهدي اؼبنتظر صاحب السرداب الذي ينتظر الروافض قيامو.
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 -2المثال الثاني :الفرقة الميرغنية.
قاؿ ؿبمد عثماف اؼبَتغٍت الشهَت باػبتم وىو مؤسس الطريقة اػبتمية -قاؿ ُب [النور الرباؽ]
(ص:)125-124
وكنت عُت وجود القدس ُب ٍ
أزؿ
ُ

يسبِّح الكوف تسبيحاً إلجالرل

أصبعها
فالعرش والفرش واألكواف ُ

ال ُك ُّل ُب ٍ
ك بارل
سعة مستهلَ ٌ

كل ٍ
فضل ظبا للكوف مرتفع ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
و ُّ

فإمنا

مٍت وإفضارل
ىو من ِّ

أف الكوف يسبِّح إلجاللو وتعظيمو و َّ
فهذا اؼبَتغٍت الضاؿ يدَّعي أنَّو ىو اهلل ُب األزؿ و َّ
كل
أف ُّ
فضل يوجد ُب الكوف َّ
ٍ
فإمنا ىو من منِّو وإفضالو!!!
فهذا أطغى من فرعوف؛ ففرعوف يدَّعي أنَّو إلو مصر (!) وىذا الضاؿ اؼبلحد يدَّعي أنَّو ىو
اهلل  !! ...تعاذل اهلل عما يقوؿ الظاؼبوف علواً كبَتاً.
وقاؿ اؼبسمى جبعفر الصادؽ قبل ؿبمد عثماف اؼبَتغٍت (ص:)80:
مقامي فوؽ الفوؽ ُب درج العال وما

شئتو ُب الكوف كاف هبميت

وأمري على كل اػبالئق نافذ وكل

الورى من أمر ريب رعييت

فلي اؼبنصب األعلى وحكمي ماضي بكل

أراض اهلل ُب كل بقعة

وإظبي مكتوب على ساؽ عرشو وُب

اللوح مثبوت فأتقن عبارٌب

لفي خاطري من عادل الغيب صبلة ولو

ظهرت يوماً ُربَت فكرةِ
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ِ
ويقظة
عقلي مناما

تراودين نفسي بإظهار بعضها ودينعها
فللو ُب أمري شؤوف عجيبة تدؽ

على األفهاـ معٌت وصورةِ

ؼبا وسعت رؽ الطروس ألهنا عزيزة

وصف ال ربد لكثرةِ

ولو كاف ىذا العصر ياخلي قابالً لقلت

كالماً ليس يفهم ِ
لدقة

ولكنٍت أخفي أموراً كثَتة جواىر

ِ
ببخسة
لفظ ال تباع

ولكنٍت أرجو بكتماف سره حناناً

وتوفيقاً ألىل مودةِ

أىب اهلل أف أحكي غوامض سره غبَتت

أىل الصحو والسكر ِ
صبلة

ولو يأذف الرضبن إفشاء بعضها لسطر

ِ
صحيفة
أىل العصر ألف

ولو أهنا حلت على حبر ماحل لعاد

ِ
عذوبة
ىناؾ البحر ماء

ولو أهنا حلت على قصر شامخ لعاد

ىناؾ القصر حاالً رميدةِ

ولو أهنا حلت على غصن ٍ
بانة لعاد

قضيب الباف يزىو خبضرةِ
تناجيٍت بأفصح ِ
كلمة

ولو أهنا حلت على الرمل واغبصى لكانت

فاعجب ؽبذا التألو والسيطرة على الكوف! واعجب ؽبذه األكاذيب والدعاوى العريضة
واإلغباد الواسع!
ٍب أال يذكر ىذا اعباىل أف اهلل تعاذل قاؿ لرسولو صلى اهلل عليو وسلم( :ليس لك من األمر
شيء)؟
أما وقف ىذا اعباىل الضاؿ على قوؿ اػبضر ؼبوسى عليهما السالـ ؼبا رأيا طَتاً يأخذ دبنقاره
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من البحر " :واهلل ما علمي وما علمك ُب جنب علم اهلل إال كما أخذ ىذا الطائر دبنقاره
من البحر"؟! [البخاري /كتاب التفسَت ،حديث.]4726:
أما ظبع بقوؿ اهلل تعاذل( :فال تزكوا أنفسكم)؟! أما ظبع باغبكمة اليت قاؿ صاحبها( :من
قاؿ أنا عادل فهو جاىل)؟! وىل ادعى نيب من األنبياء أف علمو هبذا اغبجم العظيم؟! وأف لو
ىذه التأثَتات؟!
وقاؿ أيضاً ُب (ص:)68:
صفوؼ السالكُت وراء بايب إليهم
إذا ما جاء كل اػبلق فيضاً أنا

أمأل الكاس وأُعلي
ميزاهبم أعطي وأخلي

مدادي ليس ربصره طروس وفيضي

فائض إكرع وملي

رأيت العرش والكرسي صبيعاً وما ُب اللوح من خط وشكل
صبيع عوادل الدنيا أراىا

كخردلة وذا من فضل فضلي

بالد اهلل ُب حكمي وطوعي أقدـ من أشا والقوؿ قورل
ولو أين إذا ألقيت سري على

صخر لعاد الصخر رملي

ولو أين إذا ألقيت سري على

ميت مشا ينطق وديلي

ولو أين إذا ألقيت سري على

حبر حال من ريق تفلي

ولو أين إذا ألقيت سري على

نار الورى طبدت لفعلي

مريدي ال زبف اهلل حسيب عطاين

رفعة من قبل قبلي
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مريدي ال زبف إشرب وغٍت وافعل ما تشا أعطي وخلي
انظر إذل ىذا الضاؿ اؼبتألِّو الذي جعل نفسو نِدِّا هلل ُب العلم والقدرة والعظمة والتصرؼ ُب
الكوف.
وانظر إذل ىذا األفاؾ اؼبتألو الذي يبيح ؼبريديو انتهاؾ حرمات اهلل فيشربوف اػبمر ويفعلوف ما
يشاءوف ،أليست ىذه إباحية؟!.
أقوؿ:
إف ىذه الطائفة الصوفية اؼبوسومة باؼبَتغنية يُعد أىلها باؼباليُت ُب السوداف ،ومصر ،فما

موقف أىل مؤسبر الشيشاف من ىذه الطائفة وغَتىا من الطوائف الصوفية اؼبنتشرة ُب العادل

كمصر والسوداف واؼبغرب العريب ،واؽبند ،وباكستاف؟
أرجو أف يوفقوا لنقدىا والوقوؼ إذل جانب أىل السنة ُب بياف ضالؽبا اػبطَت والتحذير اعباد
منها.
كتبو
ربيع بن ىادي عمَت اؼبدخلي
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