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الصورة في اليقظة، بخلفا الكشف فإنه إذا كشف لييك عيين الحقيقيية المحمدييية
أنها متجلية في صورة من صور الدآميين، فيلزمك إيقاع اسم تلييك الصييورة علييى
الحقيقة المحمدية، ويجب عليييك أن تتييأدآب ميع صياحب تلييك الصييورة تأدآبييك ميع
ًا صييلى اللييه عليييه محمد صلى الله عليه وسييلم. لميا أعطيياك الكشييف أن محمييد
وسلم متصور بتلك الصورة، فل يجوز لك بعد شهودآ محمد صلى الله عليه وسييلم
ًا فييي قييولي فيها أن تعاملها بما كنت تعاملها به من قبل، ثم إييياك أن تتييوهم شيييئ
من مذهب التناسخ، حاشا لله وحاشا الرسول صييلى اللييه عليييه وسييلم أن يكييون
ذلك مرادآي، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له من التمكين في التصييور
بكل صورة حتى يتجلى في هذه الصورة، وقد جرت سنته صلى الله عليييه وسييلم
أنه ل يزال يتصور في كل زمان بصورة أكملها ليعلي شأنهم ويقيم ميلنهييم، فهييم

خلفاؤه في الظاهر وهو في الباطن حقيقتهم" أ.هي

ًا كيف يكون محمد صلى الله عليه وسييلم ثم يستطردآ الجيلي حسب اعتقادآه مبين
ًا تحققت فيه كييل مظيياهر الربوبييية واللوهييية وتجلييت فيييه كييل ًا كاملً، وإله إنسان

أسماء الله وصفاته..

ولما كان الله عند الجيلي ومن على طريقتييه ميين هييؤلء الزنادآقيية الملحييدين هييو
ًا أن الكون الوجييودآ فييي كييل شيييء هذه المخلوقات ل غير.. استطردآ الجيلي مبين
منييه مقابييل للييذات المحمدييية. ففييي ذات الرسييول شييبيه العييرش والكرسييي،
والسماوات والرض والملئكية والحييوان والنبيات والجميادآ.. وسيائر الموجيودآات

ًا.. ًا كبير التي هي في حقيقتها عند الجيلي هي الله تعالى عن ذلك علو

ًا ذلك: يقول الجيلي شارح

"واعلم أن النسان الكامل مقابل لجميع الحقائق الوجودآية بنفسه.

فيقابل الحقائق العلوية بلطافته، ويقابل الحقائق السفلية بكثافته، فأول مييا يبييدو
في مقابلته للحقائق الخلقية يقابل العييرش بقلبييه، قييال صييلى اللييه عليييه وسييلم
(قلب المؤمن من عرش الرحمن)، ويقابل الكرسي بآنيته، ويقابل سدرة المنتهى
بمقامه، ويقابييل القلييم العلييى بعقليه، ويقابييل الليوح المحفييوظ بنفسييه، ويقابيل
العناصر بطبعه، ويقابل الهيولي بقابليته، ويقابل الهباء بحيز هيكله، ويقابل الفلييك
الطلس برأيه، ويقابل الفلك المكوكب بمدركته، ويقابل السماء الخامسة بهمتييه،
ويقابل السماء الرابعة بفهمه، ويقابل السماء الثالثة بخياله، ويقابل السماء الثانية
بفكره، ويقابل السماء الولى بحافظته، ثم يقابل زحل بييالقوى اللمسيية، ويقابييل
المشتري بييالقوى الدافعيية، ويقابييل المريييخ بييالقوى المحركيية، ويقابييل الشييمس
بالقوى الناظرة، ويقابل الزهرة بالقوى المتلذذة، ويقابل عطاردآ بالقوى الشييامة،
ويقابل القمر بالقوى السامعة، ثم يقابل فلك النييار بحرارتييه، ويقابييل فلييك الميياء
ببرودآته، ويقابل فلك الهواء برطييوبته، ويقابييل فلييك الييتراب بيبوسييته، ثييم يقابييل
الملئكة بخواطره، ويقابل الجن والشياطين بوسواسه، ويقابل البهائم بحيييوانيته،
ويقابل السد بالقوى الباطشة، ويقابييل الثعلييب بييالقوى الميياكرة، ويقابييل الييذئب



بالقوى الخادآعة، ويقابل القردآ بالقوى الحاسدة، ويقابل الفييأر بييالقوى الحريصيية،
وقس على ذلك باقي قواه، ثم إنه يقابل النار بالمييادآة الصييفراوية، ويقابييل الميياء
بالمادآة البلغمية، ويقابل الريح بالمادآة الدموية، ويقابل التراب بالمادآة السودآاوية،
ثم يقابل السبعة أبحر بريقه ومخاطه وعرقه ونقياء أذنييه ودآمعييه وبييوله والسييامع
المحيط، وهو المادآة الجارية بين الدم والعييرق والجلييد، منهييا تتفييرع تلييك السييتة،
ولكل واحد طعم، فحلو وحامض، ومر ومميزوج، ومالييح ونتين وطيييب، ثيم يقابيل
الجوهر بهويته وهي ذاته، ويقابل العرض بوصفه، ثم يقابل الجمادآات بأنيابه، فييإن
الناب إذا بلغ وأخذ حده فييي البلييوغ بقييي شييبه الجمييادآات ل يزيييد ول ينقييص وإذا
كسييرته ل يلتحييم بشيييء، ثييم يقابييل النبييات بشييعره وظفييره، ويقابييل الحيييوان
بشهوانيته، ويقابل مثله من الدآميين ببشريته وصورته، ثم يقابييل أجنيياس النيياس،
فيقابيل المليك بروحيه، ويقابيل اليوزير بنظيره الفكيري، ويقابيل القاضيي بعلميه
المسموع، ورأيه المطبوع، ويقابل الشرطي بظنه، ويقابل العوان بعروقه وقييواه
جميعها، ويقابل المؤمنين بيقينه، ويقابل المشركين بشكه وريبه، فل يييزال يقابييل
كل حقيقة من حقائق الوجودآ برقيقة من رقائقه، فقد بينا فيما مضى من البواب
خلق كل ملك مقرب من كييل قييوى ميين النسييان الكامييل، وبقييي أن نتكلييم عيين

مقابلة السماء والصفات.

اعلم أن نسخة الحق تعالى كما أخبر صلى الله عليه وسلم حيث قال: (خلق الله
آدآم على صورة الرحمن) وفي حديث آخر (خلق الله آدآم على صييورته) وذلييك أن
اللييه تعييالى حييي عليييم قييادآر مريييد سييميع بصييير متكلييم، وكييذلك النسييان حييي

عليم..الخ.

ثم يقابل الهوية بالهوية، والنية بالنية، والذات بالذات، والكييل بالكييل، والشييمول
بالشمول، والخصوص بالخصوص، وله مقابلة أخرى يقابل الحق بحقيائقه الذاتيية،
وقد نبهنا عليها في هذا الكتاب في غير ما موضع، وأما هنا فل يجوز لنا أن نييترجم

عنها، فيكفي هذا القدر من التنبيه عليها.

ثم اعلم أن النسان الكامل هو الذي يستحق السييماء الذاتييية، والصييفات اللهييية
استحقاق الصالة والملك بحكم المقتضي الذاتي، فإنه المعبر عيين حقيقتييه بتلييك
ي الوجيودآ إل ا مسيتند ف العبارات والمشار إلى لطيفته بتليك الشيارات لييس له
النسان الكامل، فمثاله للحق مثال المرآة التي ل يرى الشخص صييورته إل فيهييا،
وإل فل يمكنه أن يرى صورة نفسييه ل بمييرآة السييم اللييه فهييو مرآتييه، والنسييان
ًا مرآة الحق، فإن الحق تعالى أوجب على نفسييه أن ل تييرى أسييماؤه الكامل أيض
ول صفاته إل في النسان الكامل، وهذا معنييى قييوله تعييالى {إنييا عرضيينا المانيية
على السماوات والرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها النسييان
ً ًا جهولً} يعني قد ظلم نفسه بأن أنزلهييا عيين تلييك الدرجيية، جهييول إنه كان ظلوم
بمقييداره لنييه محييل المانيية اللهييية وهييو ل يييدري" أ.هييي (المصييدر السييابق ص

76،77.(

ادآعاء رؤية العوالم العلوية والسفلية:

ول يتوقف هذا الهذيان الذي يطالعنا به الجيلي في كتابه لحظة واحدة فهو يزعييم
ًا أنه قد كشفت له الحجييب فييرأى العييالم عيياليه وسييافله وشيياهد الملئكيية جميعيي
هد (يعنيي ي هيذا المش ا هيو يقيول وييدعي: "وف وخاطبهم والرسل والنبيياء؛ فه
بالمشهد اتصال الصوفي بأرواح المخلوقات الييتي وجييدت فييي الحييياة والييتي لييم
ًا ل تفنييى)، اجتميياع النبييياء والولييياء ًا لن الرواح في زعمه مخلوقة أبد توجد أيض
بعضهم ببعض أقمت فيه بزبيد (زبيد: مدينة ميين مييدن اليميين المشييهورة) بشييهر



ربيع الول في سنة ثمانمائة مين الهجيرة النبويية فرأييت جمييع الرسيل والنبيياء
صييلوات اللييه وسييلمه عليهييم أجمعييين والولييياء والملئكيية العييالين، والمقربييين،
وملئكة التسخير، ورأيت روحانية الموجودآات جميعها، وكشفت عن حقائق المور
على ما هي عليه من الزل إلى البد" (انظيير) ويسييتطردآ قييائلً "وتحققييت بعلييوم

).2 ج97إلهية ل يسع الكون أن نذكرها فيه" (ص

ويستطردآ الجيلي في هذيانه وكفرياته قائلً عيين مشيياهداته المزعوميية فييي خلييق
ًا على سرير خلييق ًا عليه السلم في هذه السماء جالس السماء الثانية: "رأيت نوح
من نور الكبرياء بين أهل المجد والثناء فسلمت عليه وتمثلت بين يديه فييردآ علييي

السلم ورحب بي وقام".

إلى أن يقول: "وروحانية الملك الحاكم على جميييع ملئكية هييذه السييماء عجييائب
من آيات الرحمن وغرائييب ميين أسييرار الكييوان ل يسييعنا إذاعتهييا فييي أهييل هييذا

) أ.هي.100الزمان" (ص

ًا مشاهداته المزعومة في السماء الثالثة وأنييه رأى يوسييف ويستطردآ الجيلي مبين
عليه السلم وأنه دآار بينهما هذا الحديث الذي يزعم الجيلييي فييي آخييره أنييه كييان
ا يوسيف. وميا هيذه ا قبيل أن يتفيوه به يعلم هذه العلوم اليتي أخيبره يوسيف به

العلوم.. إنها هذه الكفريات والهذيانات نفسها وهذا نص عبارته في ذلك:

"اجتمعت في هييذه السييماء مييع يوسييف عليييه السييلم، فرأيتييه علييى سييرير ميين
ًا ًا بحقيقة ما انعقدت عليه أكلة الحبار متحقق ًا عن رمز النوار عالم السرار كاشف
ًا عن قيد الماء والواني فسلمت إلى تحية وافد إليه فأجيياب بأمر المعاني، مجاوز
ًا ثم رحب بي وبيا، فقلت له: سيدي أسألك عيين قولييك {رب قييد آتيتنييي ميين وحي
الملك وعلمتني من تأويل الحادآيث} أي المملكتين تعني وعن تأويل أي الحادآيث
تكنى فقال: أردآت المملكيية الرحمانييية المودآعيية فييي النكتيية النسييانية (يعنييي أن
يوسف عليه السلم أجابه بأن الله أطلعه عل وجودآ الرحمن في كيييان  النسييان)
وتأويل الحادآيث: المانات الدائرة في اللسنة الحيوانية، فقلت له يا سيدي أليس
هذا المودآع في التلويح حللً من البييان والتصيريح. فقيال: اعليم أن للحيق تعيالى
أمانة في العبادآ يوصلها المتكلمون بها إلى أهل الرشادآ، قلت: كيييف يكييون للحييق
أمانة وهو أصل الوجودآ في الظهور والبانة، فقال: ذلك وصييفه وهييذا شييأنه وذاك
حكمه وهذه عبارته، والمانة يجعلها الجاهل في اللسان ويحملها العالم في السيير
والجنان، والكل في حيرة عنه، ولم يفز غير العارفا بشيييء منييه، فقلييت: وكيييف
ذلك. فقال: اعلم أيدك الله وحماك أن الحق تعالى جعل أسييراره كييدرر إشييارات
ي أسيرار عبيارات (يعنيي أن سير الخليق قيد صيحبه الليه فيي أسيرار مودآعية ف
العبارات التي يوحيها إلي)، فهي ملقاة في الطريييق دآائييرة علييى ألسيين الفريييق،
ى حسيب ا عل ا سيكن عبارتهيا، فيؤوله يجهل العيام إشيارتها، ويعيرفا الخياص م
المقتضى ويؤول بها إلى حيث المرتضى، وهل تأويييل الحلم إل رشييحة ميين هييذا
البحر أو حصاة من جنادآل هذا القفر فعلمت ما أشار إليه الصديق ولم أكيين قبلييه
جاهلً بهذا التحقيق، ثم تركته وانصرفت في الرفيق العلييى ونعييم الرفيييق" أ.هييي

).101(ص

ثم يزعم الجيلي أن السماء الرابعة هي قلب الشمس وأن فيها إدآريس وأن أكييثر
النبييياء فييي دآائييرة هييذا الفلييك المكييين مثييل عيسييى وسييليمان ودآاودآ وإدآريييس

وجرجيس.. وغيرهم.. الخ.



ًا من أنبياء الله يسييمى جرجيييس،.. هييا هييو الجيلييي اطلييع أسمعتم يا مسلمون نبي
عليه في السماء وجاءكم باسمه كما جاءكم باسم ملك يسمى توحائيل.. أنظرتييم
كيف يكون الكشف وعلم الغيب. هذه هي نميياذجه. وأمييا السييماء الخامسيية عنييد
الجيلي فهي سماء الكوكب المسمى بهرام.. وحاكم هييذه السييماء عزرائيييل وهييو
روحانييية المريييخ صيياحب النتقييام والتوبيييخ.. (هكييذا واللييه..) ويسييتطردآ الجيلييي
فيصف السماء السادآسة فهي عنده كوكب المشتري.. ويقول "رأيت فيها موسى
ًا بيمينييه ًا قدمه على هذه السييماء قابضيي ًا في هذا المقام واضع عليه السلم متمكن
(يلحظ في هذا التخليط والتقول على الله أن هؤلء الكاذبين يعمدون إلى الوحي
القرآني والحديثي فيأخذون منه ما يشاءون ويخلطونه بهييذه الكيياذيب ويزعمييون
أن ذلك هو الكشف اليذي كشيف لهيم فيذكر منصييبة موسيى عليى سياق سيدرة
المنتهى مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أكون أول من يفيق فأجد
ًا بسيياق العييرش) سيياق سييدرة المنتهييى سييكران ميين خميير تجلييي موسى باطش
الربوبية.." أي موسى انطبعت في مرآة علمه أشكال الكوان وتجلت فيه ربوبييية

الملك الديان.. وأنه دآار بينه وبين الجيلي هذا الحوار.. يقول الجيلي بالنص:

ًا بين يديه، وسلمت بتحقيق مرتبته عليه، فرفييع رأسييه ميين سييكرة "فوقفت متأدآب
الزل ورحب بي ثم أهل، فقلت له: يا سيدي قد أخييبر النيياطق بييالجواب الصييادآق
في الخطاب، أنه قد برزت لك خلعة لن تراني من ذلك الجناب، وحالتك هذه غييير
حالة أهل الحجاب، فأخبرني بحقيقة هييذا الميير العجيياب، فقييال: اعلييم أننييي لمييا
خرجت من مصر أرضي إلى حقيقة فرضي، ونودآيت من طور قليبي بلسيان ربيي
من جانب شجرة الحدية في الوادآي المقدس بأنوار الزلية {إنني أنييا اللييه ل إلييه
إل أنا فاعبدني} فلما عبدته كما أمر في الشياء، وأثنيت عليييه بمييا يسييتحقه ميين
الصفات والسماء تجلت أنوار الربوبية لي فأخذني عني، فطلبت البقاء في مقييام
ًا عيين اللقاء، ومحال أن يثبت المحدث لظهور القديم، فنادآى لسان سييري مترجميي
ذلك المر العظيم، فقلييت: {رب أرنيي أنظيير إليييك} فأدآخييل بيانيتي فييي حضييرة
القدس عليك فسمعت الجواب ميين ذلييك الجنيياب {ليين ترانييي ولكيين انظيير إلييى
الجبل} وهي ذاتك المخلوقة من نوري في الزل، {فييإن اسييتقر مكييانه} بعييد أن
ّلييى ربييه للجبييل} وجييذبتني حقيقيية أظهر القديم سلطانه {فسوفا تراني فلما تج
ًا} فلييم يبييق فييي ًا وخر موسى صييعق الزل وظهر القديم على المحدث {جعله دآك
القديم إل القديم، وليم يتجيل بالعظمية إل العظييم، هيذا عليى أن اسيتيفاؤه غييير
ممكن وحصره غير جائز، فل تدرك ماهيته ول ترى ول يعلم كنهه ول يييدري، فلمييا
اطلع ترجمان الزل على هذا الخطاب أخبركم به ميين أم الكتيياب (أي أن الجيلييي
اطلع على هذه المكاشفة ميين أم الكتيياب) فييترجم بييالحق والصييواب، ثييم تركتييه

) أ.هي.104وانصرفت وقد اغترفت من بحره ما اغترفت (ص

ًا مشاهداته في هذه السماء فيقول: "ثم إني رأيييت ملئكيية ويستطردآ الجيلي مبين
هذه السماء مخلوقة على سائر أنواع الحيوانات فمنهم من خلقه الله تعالى على
هيئة الطائر وله أجنحة ل تنحصر للحاصر، وعبادآة هذا النوع خدمة السرار ورفعها
من حضيض الظلمة إلى عالم النييوار، ومنهييم ميين خلقييه اللييه تعييالى علييى هيئيية
الخيول المسومة، وعبادآة هذه الطائفة المكرمة رفع القلوب من سييجن الشيهادآة
إلى فضاء الغيوب، ومنهم من خلقه الله تعالى علييى هيئيية النجييائب وفييي صييورة
الركائب، وعبادآة هذا النوع رفع النفوس إلى عالم المعاني من عالم المحسييوس،
ومنه من خلقه الله تعالى عليى هيئية البغييال والحمييير!! وعبيادآة هيذا النييوع رفيع
الحقير وجبر الكسير والعبور من القليل إلى الكثير ومنهم ميين خلقييه اللييه تعييالى
على صرة النسان وعبادآة هؤلء حفظ قواعد الدآيان، ومنهم من خلق على صييفة



بسائط الجواهر والعراض وعبادآة هؤلء إيصييال الصييحة إلييى الجسييام المييراض،
ومنهم من خلييق علييى أنييواع الحبييوب والمييياه وسييائر المييأكولت والمشييروبات،
وعبادآة هؤلء إيصال الرزاق إلى مرزوقها من سائر المخلوقات، ثم إني رأيت في
ًا، فالنصف من نار والنصييف ميين هذه السماء ملئكة مخلوقة بحكم الختلطا مزج
ًا، فل الماء يفعل في إطفاء النار ول النار تغير الماء عن ذلك القرار" ماء عقد ثلج

).105(ص

وأما السماء السييابعة الييتي شيياهدها الجيلييي وجيياء يقييص علينييا مشيياهداته فهييي
السماء السابعة، وهي عنده زحل، ويحكى أنه شيياهد فيهييا إبراهيييم عليييه السييلم
ًا في هذه السييماء ولييه منصيية يجلييس عليهييا علييى يمييين العييرش ميين فييوق قائم
الكرسييي وهييو يتلييو آييية {الحمييد للييه الييذي وهييب لييي علييى الكييبر إسييماعيل

وإسحاق..}.

ًا أنه صييعد إلييى سييدرة المنتهييى وأنييه رأى هنيياك ويستطردآ الجيلي بعد ذلك تبجح
الملئكة وأنها على هيئات مختلفة وأمامهم سبعة، ثم ثلثة ثم ملك مقييدم يسييمى
ًا بييأن اللييه سييبحانه عبدالله.. وأنهم أخبروه أنهييم لييم يسييجدوا لدآم -هكييذا.. علميي
وتعالى يقول في محكم كتابه {فسجد الملئكة كلهم أجمعون* إل إبليس أبييى أن

).31-30يكون من الساجدين} (الحجر:

فأكد الله سبحانه سجودآ الملئكة بكييل وجميييع ولكيين جاءنييا الجيلييي ليخبرنييا بييأن
الملئكة هؤلء الذين شاهدهم في السماء لم يؤمروا بالسيجودآ لدآم فاكتشييف مييا

لم يعلمه الله ورسوله. وهذا نص عبارته في ذلك:

"ثم رأيت سبعة جملة هذه المائة متقدمة عليهم يسمون قائمة الكروبيين، ورأيت
ًا ثلثة مقدمين على هذه السبعة يسمون بأهل المراتييب والتمكييين، ورأيييت واحييد
ًا على جميعهم يسمى عبدالله، وكل هؤلء عالون ممن لم يؤمروا بالسييجودآ مقدم
ًا لدآم، ومن فوقهم كالملك المسمى بالنون والملك المسمى بالقلم وأمثالهم أيض
عالون، وبقية ملئكة القييرب دآونهييم، وتحتهييم مثييل جبريييل وميكائيييل وإسييرافيل
وعزرائيل (ليس في ملئكة الله عز وجل ملك يسمى عزرائيل ولم يثبت ذلك في
حديث صحيح أو ضعيف ولكنه اسم يجري على ألسنة العامة، ولكن هؤلء الجهليية
ًا لهييم ًا وإلهاميي ًا وروحييي ًا لييدني ًا وعلميي يلتقطون مثل هذه السييماء ويجعلونهييا كشييف

فانظر وتعجب..) وأمثالهم.

).107ورأيت في هذا الفلك من العجائب والغرائب ما ل يسعنا شرحه" (ص

ول يكتفي الجيلي ببيان كفرييياته وهييذيانه فييي السييماء فينتقييل إلييى الرض وهييي
ًا واحييدة بييل هييو يزعييم أنييه شيياهد سييبعة أرضييين وسييبعة بحييار عنده ليست أرض
ًا ميين هييذا الهييذيان الييذي يزعييم فيييه الجيلييي أنييه رأى فيييه ومحيطات وهاك بعض
الخضر وموسى، وأفلطون وأرسطو والسكندر، إلى هذيان وكفر ل يسع المؤمن
عند سماعه وقراءته إل أن يقول (يا مقلب القلوب ثبييت قلوبنييا علييى دآينييك) وأن
ًا ميين ًا (الحمد لله الذي عافانا وما علينا ووقانا) وهاك أخي القارئ شيييئ يقول أيض

هذا الهذيان:

"إن الله تعالى لما بسط الرض جعلها على قرنييي ثييور يسييمى الييبرهوت وجعييل
الثور على ظهر الحوت في هذا البحر يسمى البهموت، وهو الذي أشار إليه الحق
تعالى بقوله {وما تحت الثرى} ومجمع البحرين هذا هو الذي اجتمع فيييه موسييى
عليه السلم بالخضر على شطه، لن الله تعالى كان قييد وعييده بييأن يجتمييع بعبييد
من عبادآه على مجمع البحرين، فلما ذهب موسى وفتاه حاملً لغذائه ووصييل إلييى



مجمع البحرين لم يعرفه موسى عليه السلم إل بالحوت الذي نسيه الفييتى علييى
ًا، فلما جزر بلغ الماء إلى الصخرة فصارت حقيقيية الحييياة الصخرة وكان البحر مد
ًا، فعجب موسى من حياة حوت ميت قييد في الحوت، فاتخذ سبيله في البحر سرب
ن نيون، وهيو أكيبر مين موسيى علييه طبخ على النار، وهذا الفتى اسمه يوشيع ب
السلم في السن سنة شمسية وقصتهما مشهورة، وقد فصلنا ذلييك فييي رسييالتنا

الموسومة (بمسامرة الخليل ومسايرة الصحيب) فليتأمل فيه.

ًا على كييل كلم أفلطييون أن ميين سافر السكندرية ليشرب من هذا الماء اعتمادآ
شرب من ماء الحياة فإنه ل يموت، لن أفلطون كان قد بلغ هذا المحييل وشييرب
من هذا البحر فهو باق إلى يومنا هذا في جبل يسمى دآواوند، وكان أرسطو تلميذ
أفلطون وهو أستاذ السكندر صحب السكندر في مسيره إلييى مجمييع البحرييين،
فلما وصل إلى أرض الظلمات ساروا وتبعهم نفر من العسكر وأقام الباقون فييي
ُبْت برفع الثاء المثلثية والبياء الموحيدة وإسيكان التياء المثنياة مين ُث مدينة تسمى 
فوق وهو حد ما تطلع الشمس عليه، وكان في جملة ميين صييحب السييكندر ميين
عسكر الخضر عليه السلم، فساروا مدة ل يعلمون عددآها ول يدركون أمدها وهم
على ساحل البحر، وكلما نزلوا منزلً شربوا من الماء، فلما ملوا من طول السفر
أخذوا في الرجوع إلى حيث أقام العسكر، وقد كانوا مروا بمجمييع البحرييين علييى
طريقهم من غير أن يشعروا به، فما أقاموا عنده ول نزلوا به لعدم العلمة، وكان
ًا فييذبحه وربطييه علييى سيياقه، فكييان الخضر عليه السلم قد ألهم بييأن أخييذ طييير
يمشي ورجله في الماء، فلما بلغ هذا المحل انتعش الطير واضطرب عليه، فأقام
عنده وشرب من ذلك الماء واغتسل منه وسبح فيه، فكتمه عيين السييكندر وكتييم
أمره إلى أن خرج، فلما نظر أرسطو إلى الخضر عليه السييلم علييم أنييه قييد فيياز
من دآونهم بذلك، فلزم خدمته إلى أن مات واسييتفادآ ميين الخضيير هييو والسييكندر

ًا جمة" (ص ).117علوم

ًا له عن طريق كشوفاته وهذيانه فيقول: ويستطردآ الجيلي شارح

".. واعلم أن الخضر عليه السلم قد مضى ذكره فيما تقدم، خلقه الله تعالى من
حقيقته 

{ونفخت فيه من روحي} فهو روح الله، فلهذا عاش إلى يييوم القياميية، اجتمعييت
به وسألته، ومنه أروي جميع ما في هذا البحر المحيط (جميييع الصييوفية يزعمييون
أن كل ما ينقلونه من علومهم يسمعونه من الخضر، وقييد زادآ الجيلييي أن الخضيير
مخلوق من روح الله.. ول يعلم هذا الجاهل أن آدآم هو الذي أميير اللييه جبريييل أن

ًا). ًا خاص ينفخ فيه وجبريل هو روح الله وليس الخضر خلق

واعلم أن هذا البحر المحيط المذكور، وما كيان منيه منفصيلً عين جبيل (ق) مميا
يلي الدنيا فهو مالح وهو البحر الميذكور، وميا كيان منيه متصيلً بالجبيل فهيو وراء
ً المالح، فإنه البحر الحمر الطيييب الرائحيية ومييا كييان ميين وراء جبييل (ق) متصييل
بالجبل السودآ فإنه البحر الخضر، وهو من الطعم كالسم القاتل، ومن شرب منه
قطرة هلك، وفني لييوقته، ومييا كييان منييه وراء الجبييل يحكييم النفصييال والحيطيية
والشمول بجميع الموجودآات فهو البحر السودآ الذي ل يعلم له طعييم ول ريييح ول

يبلغه أحد، بل وقع به الخبار، فعلم وانقطع عن الثار فكتم.

وأما البحر الحمر الذي نشره كالمسييك الذفيير فييإنه يعييرفا بييالبحر السييمى ذي
الموج النمى، رأيت على ساحل هذا البحيير رجييالً مييؤمنين، ليييس لهييم عبييادآة إل
تقريب الخلق إلى الحق، قد جبلوا على ذلك، فميين عاشييرهم أو صيياحبهم عييرفا



الله بقدر معاشرتهم، وتقرب إلى الله بقدر مسايرتهم، وجوههم كالشمس الطالع
والبرق اللمع، يستضيء بهم الحائر فييي تيهييات القفييار، ويهتييدي بهييم التييائه فييي
ًا لحيتانه، فإذا اصطادآوا غيابات البحار، إذا أرادآوا السفر في هذا البحر نصبوا شرك
ركبوا عليها لن مراكب هذا البحر حيتانه، ومكتسبه لؤلؤه ومرجيانه، ولكنهييم عنييد
أن يستووا على ظهر هذا الحوت ينتعشون بطيب رائحة البحر فيغمى عليهييم، فل
يفيقون إلى أنفسهم، ول يرجعون إلى محسوسهم ما دآاموا راكبين في هذا البحر،
فتسير بهم الحيتان إلى أن يأخذوا حدها من الساحل، فتقذفا بهم في منييزل ميين
تلك المنازل، فإذا وصلوا إلى البر وخرجوا من ذلك البحر، رجعت إليهم عقييولهم،
وبان لهم محصولهم فيظفرون بعجائب وغرائب ل تحصر، أقل ما يعبر عنها، بأنهييا

) .118ما ل عين رأت، ول أذن سمعت ول خطر على قلب بشر" (ص

وفي ختام هذا الهذيان يقول الجيلي:

"وأما البحر السابع فهو السودآ القيياطع، ل يعييرفا سييكانه، ول يعلييم حيتييانه، فهييو
مستحيل الوصول غير ممكن الحصول، لنه وراء الطوار وآخر الكوار والدآوار، ل
نهاية لعجائبه، ول آخر لغرائبه، قصر عنه المدى فطال، وزادآ علييى العجييائب حيتى
كأنه المحال، فهو بحر الذات الذي حارت دآونه الصفات، وهييو المعييدوم الموجييودآ
والموسوم والمفقودآ والمعلوم والمجهول والمنقول والمحتوم والمعقول، وجييودآه
فقدانه، أوله محيط بآخره وباطنه مستو على ظاهره، ل يدرك ما فيييه، ول يعلمييه
أحد فيستوفيه، فلنقبض العنان عن الخوض فيه والبيان (واللييه يقييول الحييق وهييو

) أ.هي.118يهدي السبيل) وعليه التكلن" (ص

ًا بقييوله تعييالى {واللييه يقييول الحييق وهييو يهييدي وهكييذا يكييون الهييذيان مختوميي
السبيل..} ..أعرفتم الحق الذي يدعونا إليه الجيلي ومن على شاكلته ميين هييؤلء

الملحدة والزنادآقة؟ إنه هذا الهذيان الذي ل أول له ول آخر.

ما الذي يريده هؤلء الملحدة؟!

وقد يسأل سائل: وما الذي يريده هؤلء من تأليف هذه الكتب، ونشر هذا الجنون
والهذيان؟! ولست أنا الذي سأجيب عن هذا السؤال، وإنما سييأثبت الجييواب ميين

كلم الجيلي نفسه. إنه يقول بالنص:

"اعلم أن الله تعالى إنما خلق جميع الموجودآات لعبادآته، فهم مجبولون على ذلك
مفطورون عليه من حيث الصالة، فما في الوجودآ شيء إل هييو يعبييد اللييه بحيياله
ومقاله وفعاله، بل بذاته وصفاته، فكل شيء في الوجودآ مطيع لله تعييالى، لقييوله
ًا قالتا أتينا طييائعين} وليييس المييرادآ ًا أو كره تعالى للسماوات والرض {ائتيا طوع
بالسييماوات إل أهلهييا، ول بييالرض إل سييكانه. وقييال تعييالى {ومييا خلقييت الجيين
والنس إل ليعبدون} ثم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعبدونه بقوله
[كل ميسر لما خلق له] لن الجن والنس مخلوقون لعبييادآته وهييم ميسييرون لمييا
خلقوا له، فهم عبادآ اللييه بالضييرورة، ولكيين تختلييف العبييادآات لختلفا مقتضيييات
السماء والصفات، لن الله تعالى متجل باسمه المضييل، كمييا هييو متجييل باسييمه
الهادآي، فكما يجب ظهور أثر اسمه المنعم، كذلك يجب ظهور أثر اسمه المنتقم.
واختلفا الناس في أحوالهم لختلفا أرباب السماء والصفات، قال تعالى {كييان
الناس أمة واحدة} يعنييي عبييادآ اللييه مجبولييون علييى طيياعته ميين حيييث الفطييرة
الصلية، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ليعبده ميين اتبييع الرسييل ميين حيييث
اسمه المضل، فاختلف الناس وافترقت الملل وظهرت النحل، وذهبت كل طائفة

إلى ما علمته أنه صواب.



ولو كان ذلك العلم عند غيرها خطأ ولكن حسنه اللييه عنييدها ليعبييدوه ميين الجهيية
التي تقتضيها تلك الصفة المؤثرة في ذلك المر، وهذا معنى قوله {مييا ميين دآابيية
في الرض إل هو آخذ بناصيتها} فهو الفاعل بهم على حسب ما يريد مريده، وهو
عين ما اقتضته صفاته، فهو سبحانه وتعالى يجزيهم على حسب مقتضييى أسييمائه
وصفاته، فل ينفعه إقرار أحد بربوبيته ول يضره جحودآ أحد بذلك، بييل هييو سييبحانه
وتعالى يتصرفا فيهم على ما هو مسييتحق لييذلك ميين تنييوع عبييادآاته الييتي تنبغييي
لكماله، فكل من في الوجودآ عابد لله تعالى، مطيع لقوله تعالى {وإن مين شييء
إل يسبح بحمده ولكن ل تفقهون تسبيحهم}، لن من تسبيحهم ما يسمى مخالفيية
ى ع عل ًا وغيير ذليك، فل يفقهيه كيل أحيد، ثيم إن النفيي إنميا وق ومعصية وجحودآ
الجملة، فصح أن يفقهه البعض؛ فقوله {ولكيين ل تفقهييون تسييبيحهم} يعنييي ميين

).120حيث الجملة، فيجوز أن يفقهه بعضهم" (ص

وبعد أن يذكر الجيلي طوائف الناس ومللهم يقول : "فكل هذه الطوائف عابييدون
لله تعالى كما ينبغي أن يعبد لنه خلقهم لنفسه ل لهم فهم له كما يستحق ثم إنييه
سبحانه وتعالى أظهر في هذه الملل حقائق أسمائه وصفاته فتجلييى فييي جميعهييا

).122بذاته فعبدته جميع الطوائف" (ص

ًا فيقول: ويشرح هذا المعنى تفصيلي

"فأما الكفار فإنهم عبدوه بالييذات، لنييه لمييا كييان الحييق سييبحانه وتعييالى حقيقيية
الوجودآ بأسره والكفار من جملة الوجودآ وهو حقيقتهم فكفروا أن يكييون لهييم رب
لنه تعالى حقيقتهم ول رب له بل هو الرب المطلق، فعبدوه من حيث ما تقتضيه
ذواتهم التي هو عينها (وما دآام أنهم في زعمه وكفره هم عين اللييه فهييم ينفييذون
لثبته وأمره بل هم الله فل حاجة بهم إلى أن يعلموا ذلييك أو ل يعلمييوه. وبالتييالي
فكفرهم بإله غيرهم وخارج عن طبيعتهم هو عين اليمان وعييين الحييق فييي نظيير
الجيلي الزنديق ومن على شاكلته ميين هييؤلء الملحييدة الييذين لييم تعييرفا الرض

أفجر ول أكفر منهم).

ثم من عبد منهم الوثن فلسر وجودآه سبحانه بكماله بل حلييول ول مييزج فييي كييل
فردآ من أفرادآ ذوات الوجودآ، فكان تعالى حقيقة تلك الوثييان الييتي يعبييدونها فمييا

).122عبدوا إل الله" (ص

وأظن أنه ليس هنيياك عبييارة أصييرح وأوضييح ميين هييذه العبييارات تييبين المقصييودآ
والمآل الذي يرمي المتصوفة والوصول إليه.

ًا على حق. فيقييول عيين اليهييودآ : ًا عقائد الناس وأنهم جميع ويستطردآ الجيلي مبين
"وأما اليهودآ فإنهم يتعبدون بتوحيد الله تعالى ثم بالصييلة فييي كييل يييوم مرتييين..
ويتعبدون بالعتكافا يوم السبت، وشرطا العتكافا عندهم أن ل يييدخل فييي بيتييه
ًا ول ًا، ول يحييدث فيييه نكاحيي ًا مما يتمول به، ول مما يؤكل، ول يخرج منه شيييئ شيئ

ًا، وأن يتفرغ لعبادآة الله تعالى لقوله تعالى في التوراة: ًا ول عقد بيع

(أنت وعبدك وأمتك للييه تعييالى فييي يييوم السييبت)، فلجييل هييذا حييرم عليهييم أن
ًا مما يتعلق بأمر دآنييياهم، ويكييون مييأكوله ممييا جمعييه يحدثوا في يوم السبت شيئ
يوم الجمعة، وأول عندهم إذا غربت الشمس من يوم الجمعيية، وآخييره الصييفرار

من يوم السبت.

وهذه حكمة جليلة؛ فإن الحق تعالى خليق السييماوات والرضييين فيي سييتة أيييام،
وابتدأها في يوم الحد ثم استوى على العرش في اليوم السابع وهو يوم السبت،



فهو يوم الفراغ، فلجل هذا عبد الله اليهودآ بهذه العبادآة في هذا اليوم إشارة إلى
).127الستواء الرحماني وحصوله في هذا اليوم فافهم" (ص

ًا النصارى كذلك فيقول: ثم يقول مادآح

"وأما النصارى فإنهم أقرب من جميع المم الماضية إلى الحق تعييالى، فهييم دآون
المحمديين، سببه أنهم طلبوا الله تعالى فعبدوه في عيسى ومريم وروح القدس،
ثم قالوا بعدم التجزئة، ثم قالوا بمقدمه على وجودآه في محدث عيسى وكل هييذا

تنزيه في تشبيه لئق بالجناب اللهي".

أي أن فعل النصارى هذا من تشييبيه اللييه بخلقييه وميين عبييادآة الثلث وميين اتخيياذ
ًا أرباب مع الله كل ذلك لئق فييي عقيييدة عبييدالكريم الجيلييي ولكنييه يراهييم أيضيي
مقصرون لنهم حصروا الله في ثلث نقط، والله عنده ل ينحصر في ثلثة لن كل

موجودآ هو الله.

ن ا التسيوية بي ا. إنه ًا إليه ًا حثيثي عي هذه هي الغاية التي يسعى هيؤلء الزنادآقية س
الحق والباطل، والهدى والضلل، والكفر واليمان، وإبليس وجبريل، ومحمد صلى
ل، والخمير والمياء، والخيت والجنبييية، واليزواج والزنيا الله عليه وسلم وأبيو جه
ًا والرحمة، والتوحيد والشرك، فل ضلل فييي الرض إل فييي واللواطا، والقتل ظلم
نظر القاصرين فقط، وأما العارفون فكل هذه الموجييودآات شيييء واحييد بييل ذات
ي حقيقية واحيدة -وبهيذا واحدة تعددآت وجودآاتهيا، وتعيددآت أشيكالها وألوانهيا وه
الدين الذي لم تعرفا البشرية أظلم ول أفجر ول أكفر منه- اعتقد هؤلء الزنادآقيية
وألبسوا هذا الدين الفاجر آيات القرآن وأحادآيث النبي الكريييم، ووصييفوا أنفسييهم
بأنهم خير الناس وأعلمهم وأتقاهم، وهذه هي حالهم في الظلم والكفر والفجييور،
وهيدم دآيين السيلم وإحلل شيرائع الشييطان مكيان شيريعة الرحمين، وطميس
ًا. وأسييتغفر اللييه ًا كبير صفات الله ونوره سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو
من نقل هذا الكفر وتسطيره. فإنه كفر لم تقله اليهودآ ول النصارى ول المجييوس
ول الصابئة.. ورحم الله المام عبدالله بن المبارك الييذي كييان يقييول: إنييا لنحكييي
كفر اليهودآ والنصارى ونسييتعظم أن نحكييي كفيير الجهمييية.. فكيييف لييو رأى كفيير

هؤلء الصوفية الملحدة ماذا كان يقول في ذلك؟!

ًا إن هذا لشيييء عظيييم ولكننييا مضييطرون أن نييذكر كفرهييم لندحضييه ولنييبينه حق
للناس ليحذرون بعد أن عم شرهم البلدآ والعبادآ، وبعد أن اغتر بهم جمع غفير من
المسلمين، فظنوا أن الحق مع هؤلء فاتبعوهم حتى صرفوهم عن دآييين الرسييول
صلى الله عليه وسلم وأوصلوهم إلى هييذه النهاييية المزرييية الييتي يسييتحيل علييى
النسان إذا وصلها أن يميز بين خير وشر، وهدى وضييللة، لن كييل هييذه الضييدادآ

ًا. ًا واحد ستكون عنده شيئ

ًا فيقول: ًا مرادآه تمام ومع ذلك فإن الجيلي يستطردآ في هذا الباب شارح

"ولم يفتقر في ذلك إلى علمهم، ول يحتيياج إلييى نييياتهم، لن الحقييائق ولييو طييال
إخفاؤها ل أن تظهر" أ.هي. يعني أن اللييه ل يحتيياج أن يعلييم الكييافر بييه مييا دآام أن
ًا ما.. وجودآ هذا الكافر هو وجودآ الله، وأن هذه الحقيقة ل بد وأن تظهر للعيان يوم

ًا معتقده فيقول.. ويمضي الجيلي شارح

"وأمييا الطباعييية فييإنهم عبييدوه ميين حيييث صييفاته الربييع..، لن أربعيية الوصييافا
اللهية.. التي هي الحييياة والعلييم والقييدرة والرادآة أصييل بنيياء الوجييودآ فييالحرارة
والييبرودآة والرطوبيية واليبوسيية مظاهرهييا فييي عييالم الكييوان، فالرطوبيية مظهيير



الحياة، والبرودآة مظهر العلم، والحرارة مظهر الرادآة، واليبوسيية مظهير القيدرة.
وحقيقة هذه المظاهر ذات الموصوفا بها سبحانه وتعالى.. فعبييدت هييذه الطبييائع
لهذا السر فمنهم من علم ومنهم من جهييل العييالم سييابق، والجاهييل لحييق فهييم
عابدون للحق من حيث الصفات، ويؤول أمرهييم إلييى السييعادآة كمييا آل أميير ميين

).124-123قبلهم إليها بظهور الحقائق التي بني أمرهم عليها" (ص

وهكذا يقرر الجيلييي أن الفلسييفة الطبييائعيين الييذين قييالوا برجييوع الطبيعيية إلييى
العناصر الربعة هم عابدون لله شاؤوا أم أبوا، علموا أم جهلييوا، وأن أمرهييم إلييى
ًا بيالقرآن فيقييول: "والييدليل ميين السعادآة البدية. ويستدل لهذا الكفر الشنيع أيض
القرآن أن الله قيال فيي الحيزاب المختلفيين {كيل حيزب بميا ليديهم فرحيون}
فيقول: "إن فرحهم هذا في الدنيا والخرة، فكل حزب يفرح بما عنده في الييدنيا،
ًا ًا في الخرة عندما يطلييع الجميييع أنييه ل ثميية إل اللييه وأنهييم جميعيي ويفرح به أيض

ًا عنها". ًا خارج مظاهر للذات اللهية، وليسوا شيئ

ًا في هذا الكفر والباطل الذي لم تعييرفا البشييرية لييه وهكذا يستخدم القرآن أيض
ًا وبيياطلً، هييدى وضييللً، مثيلً في كل تاريخها فقد ارتكز في الفطرة أن هناك حقيي
ًا..، ولكن عند هؤلء الصوفية كل هذا شيء واحييد ًا، وإيمان ًا وصدق ًا، كذب ًا وظلم نور
وحق واحد اختلفييت مظيياهره ولييم تختلييف حقيقتييه فالجنيية والنييار كلهمييا نعيييم،
وإبليييس وجبريييل كلهمييا عابييد، بييل معبييودآ، بييل شيييء تعييددآت صييفاته بتعييددآ

موجودآاته..

ويستطردآ الجيلي في شرح كفره وفجوره فيقول:

"وأما الثنوية فإنهم عبدوه من حيث نفسه تعالى، لنه تعالى جمع الضدادآ بنفسه،
فشمل المراتب الحقية والمراتب الخلقية، وظهر في الوصفين بالحكمين، وظهيير
ًا إلى الحقيقة الحقية فهو الظاهر في النوار في الدارين بالنعتين، فما كان منسوب
ًا إلييى الحقيقيية الخلقييية فهييو عبييارة عيين الظلميية، فعبييدوا النييور وما كان منسييوب
والظلمة لهذا السر اللهي الجامع للوصفين والضدين والعتبارين والحكمين كيف

شئت من أي حكم شئت، فإنه سبحانه يجمعه وضده بنفسه.

ي نفسيه سيبحانه فالثنوية عبدوه من حيث هيذه اللطيفية اللهيية مميا يقتضيييه ف
وتعالى، فهو المسمى بالحق، وهو المسييمى بييالخلق، فهييو النييور والظلميية" (ص

) أ.هي.125

بهذا الوضوح شرح الجيلي مذهب الفلسييفة الصييوفية الزنادآقيية الملحييدة، وبهييذا
ًا قائلً: التفصيل والبيان يستطردآ أيض

"وأما المجوس فإنهم عبدوه من حيييث الحدييية، فكمييا أن الحدييية مفنييية لجميييع
المراتب والسماء والوصافا، كذلك النار فإنها أقوى الستقصاءات وأرفعها، فإنها
مفنية لجميع الطبائع بمحاذاتها، ل تقاربهييا طبيعيية إل تسييتحيل إلييى النارييية لغلبيية
قوتها، فكذلك الحدية ل يقابلها اسم ول وصف إل ينييدرج فيهييا ويضييمحل، فلهييذه

اللطيفة عبدوا النار وحقيقتها ذاتها وتعالى".

ًا غير الثنوية والمعلوم أنهم قسييم واحييد فالثنوييية القييائلون فيجعل المجوس قسم
ًا المجوس عبدة النار التي يجعلونهييا بالنور والظلمة وإله للخير وإله للشر هم أيض
ًا ًا وعلمة للهم إله الخير في زعمهم ولكن الجيلي الملحد يجعل هييؤلء أيضيي ستار
عبدة النيييران مين أهيل الحيق والتوحيييد وأن عبيادآتهم للنيار حيق أقيوى العناصير



وأرفعها ويقول والنار حقيقتها ذات الله تعالى. فأي كفر يا قوم في الرض أعظييم
من هذا وأكبر.. ويمدح الجيلي المجوس فيقول:

"فلما انتشقت مشام أرواح المجوس لعطر هذا المسك زكمت عيين شييمه سييواه
).126فعبدوا النار وما عبدوا إل الواحد القهار" أ.هي (ص

فأي تصريح عن عقائد القوم أبلغ من هذا..

ثم يقول: "وأما الدهرية (أي السم) فإنهم عبدوه من حيث الهوية (الدهرييية: هييم
القائلون بأنه ل إله والحياة مادآة فما هي أرحييام تييدفع وأرض يبلييع واسييمهم هييذا
مأخوذ من قوله تعالى {وقالوا ما هي إل حياتنا الدنيا نموت ونحيييا ومييا يهلكنييا إل

)) فقييال عليييه السييلم:24الدهر وما لهم بذلك من علم إن إل يظنون} (الجاثييية:
[ل تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر]".

 قلت: هذا إبليس والزنادآقة لم يصل إلى هذا الحييد فييي الكفيير فالمقصييودآ بقييول
رسول الله [إن الله هو الدهر] هييو أنييه سييبحانه وتعييالى مقييدر المقييادآير؛ فسييب
اليام سب لله لنه هو مقدر المقادآير سييبحانه وتعييالى والزمييان ل دآخييل لييه فييي
ذلك. فنهانا الرسول صلى الله عليييه وسييلم عيين سييب الزمييان لن هييذا ميين ثييم
ًا أن اللييه هييو الزمييان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وليس مقصودآ الرسول حتم
لن الله جل وعل هو خالق الزمان والمكان والخالق غير المخلوق. وأمييا الدهرييية

ًا لله.. انظر.. فإنهم ل يؤمنون بإله أصلً والجيلي يجعل هؤلء الملحدة عبادآ

الغزالي - وطريق الكشف:

لعل من العجائب والغرائب أن يسقط رجل في طريق التصوفا كييالغزالي رحمييه
الله وعفا عنه. وعلى ما كان منه فقد كان من علماء الشريعة. ولكن لقصر بيياعه
-رحمه الله- في علم السنة ومعرفة صحيح الحييديث ميين ضييعيفه فقييد اغييتر بمييا
عليه الصوفية من ظاهرهم، وما يبدونه ويعلقونه من الييورع والتقييوى، ولمييا كييان
عنده من الفلسفة الولى التي دآخل في بطنها ولم يستطع الخروج منها على حييد
قول تلميذه المام ابن العربي المالكي رحمييه اللييه فييإنه قييد دآون للمتصييوفة مييا
دآون في كتابه إحياء علوم الدين. ومن ذلك ما نقله عنهييم فييي زعمهييم بالكشييف

حيث يقول:

"فالنبياء والولياء انكشف لهييم الميير، وفيياض علييى صييدورهم النييور، ل بييالتعليم
والدراسة والكتابة للكتييب، بييل بالزهييد فيي الييدنيا والتيبري مين علئقهيا، وتفريييغ
القلب من شواغلها والقبال بكنه الهمة على الله تعالى. فمن كان لله، كييان اللييه
له - وزعمييوا أن الطريييق فيي ذلييك، أولً بانقطيياع علئييق الييدنيا بالكلييية، وتفريييغ
القلب منها، وبقطع الهمة عن الهل والمال والولد والوطن، وعن العالم والولييية
والجاه، بل يصير قلبه إلى حاليية يسييتوي فيهييا وجييودآ الشيييء وعييدمه. ثييم يخلييوا
بنفسه في زاوية مع القتصار على الفرائض والرواتب، ويجلس فييارغ القلييب، ول
ًا ول غيييره. بيل يفرق فكره بقراءة قرآن، ول بالتأمل في تفسيره، ول يكتب حيديث
يجتهد أن ل يخطر بباله شيء سوى الله تعالى. فل يزال، بعد جلوسه في الخلوة،
قائلً بلسانه: الله.. الله.. على الدوام، مع حضور القلييب، حييتى ينتهييي إلييى حاليية
يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه. ثم يصير عليييه إلييى أن
ًا يمحي عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة، ويبقي معنى الكلمة مجردآ
ًا فيه، كأنه لزم له، ل يفارقه، وله اختيار إلييى أن ينتهييي إلييى هييذا في قلبه حاضر
الحد، واختيار في استدامة هييذه الحاليية بييدفع الوسييواس. وليييس لييه اختيييار فييي
ًا لنفحات رحمة اللييه، فل استجلب رحمة الله تعالى. بل هو بما فعله صار متعرض



يبقى إل النتظار لما يفتح الله من الرحمة، كما فتحها على النبياء والولييياء بهييذه
الطريق.

وعنييد ذلييك إذا صييدقت إرادآتييه، وصييفت همتييه، وحسيينت مييواظبته، فلييم تجيياذبه
شهواته، ولم يشغله حديث النفس بعلئيق اليدنيا - تلمييع لواميع الحييق فيي قلبيه،
ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف ثم يلبث ثييم يعييودآ وقييد يتييأخر. وإن عييادآ فقييد
ًا. وإن ثبت قد يطييول ثبيياته وقييد ل يطييول، وقييد يتظيياهر يثبت، وقد يكون مختطف

أمثاله على التلحق وقد يقتصر على فن واحد.

ومنازل الولياء الله تعالى فيه ل تحصر، كما ل يحصى تفاوت خلقهييم وأخلقهييم -
وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير محض من جانبك، وتصفية وتجليات، ثم استعدادآ

وانتظار فقط" أ.هي

فانظر قول الغزالي عن الصوفي الذي يريد الوصول إلى الكشف (ويجلس فييارغ
القلب، مجموع الهم، ول يفرق فكره بقييراءة القييرآن ول بالتأمييل فييي تفسييير ول
ًا ول غيره.. بل يقول.. الله اللييه علييى الييدوام..) فهييل وجييد مثييل هييذا يكتب حديث
المر في كتاب أو سنة أو أنه عمل مبتدع يريد به صاحبه غاية ل تحصل له، وهييي

رؤية الله أو أنوار الله، أو الملئكة أو رسول الله؟!

وهل يرى الصوفي من وراء هذا الذكر المبتدع غير طوالع نار الشياطين، وبييوارق
ًا غييير كيدهم، ولوائح طلوعهم على من جعل لييه غاييية غييير غايييات الييدين وطريقيي
طريق المؤمنين الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليييه وسييلم ولييم يسيين لنييا
ًا غييير اللييه الرسول أن يجلس أحدنا في زاوية مظلمة ول يجعل على خاطره شيئ
وينتظر أن ينزل عليه الوحي والكشف.. وبالطبع ميين جعييل لييه غاييية غييير غايييات
الكتاب والسنة تلعبت به الشياطين وظن أن ما تنزل عليه إنما هو من اللييه ومييا
هو من الله.. والغزالي الذي قرر هذا الكلم للصوفية وساعد فييي نشيير زنييدقتهم
ن تنيزل الملئكية عليى ل م ا أعلميه خطيوة أخيرى وجع م يتقيدم فيم وكفرهم ل
الصوفية وذلك فيما أظن وأعلم أن الرجل يعلم أن من قال بنييزول الييوحي عليييه
بعد النبي فقد كفر ولييذلك أنكير الغزالييي أن تكييون الملئكية تنييزل عليى الوليياء
ًا أن الولييياء والصييوفية كمييا تنييزل علييى النبييياء، واكتفييى بمييا ذكرنيياه عنييه آنفيي
ً ًا من الغيب فضييل والصوفية تشرق على قلوبهم هذه العلوم التي يقولونها إشراق
من الله لهم ورحمة –في زعمه- بهم. لقد اكتفييى الغزالييي فييي تقريييره الكشييف
ًا كمييا قييال: "الخلييوة ل الصوفي بإشراق العلوم في القلب وسييماع الصييوت أيضيي
تكون إل في بيت مظلم فإن لم يكن له مكان مظلم فليلق رأسه بجيبه، أو يتييدثر
بكساء أو إبراز ففي مثل هذه الحالة يسمع نييداء الحييق ويشيياهد جلل - الحضييرة

).66 ص2البوبية) (إحياء علوم الدين ج

وعلى الرغم من أن الغزالي جارى الصوفية في مزاعمهم هذه، وقرر ما ابتييدعوه
من الخلوة والظلم ولف الرأس وانتظار العلوم إل أن إنكاره نييزول الملييك علييى
الصوفي لم يعجب كبار الصوفية، وأهييل الحقيقيية منهييم، ولييذلك عنفييوه وجهلييوه
وجعلوا هذا منه لقلة الذوق وعدم التحقق بنفسه وعييدم مقييابلته لميين هييو أعلييى
ًا، وأحسن منه حالً، وأنه لو التقى بمن هو أعظم منه وأكبر منه في هذا منه مقام
ى ا ينزليون عل ًا كم ى أوليياء الصيوفية تمامي الطريق لعلم أن الملئكة ينزلون عل
النبياء وأنه ل فرق إل في نييوع العلييوم فقييط ل فييي كيفييية النييزول ولييذلك كتييب
عبدالوهاب الشعراني فييي كتييابه اليييواقيت والجييواهر اعييتراض الغزالييي وإنكيياره
لنزول الملك على الصوفي وأتى بالجواب من ابن عربي الذي خطيأ الغزاليي وردآ

عليه في عدم جواز نزول الملك على الصوفي فقال:



"(فإن قلت) قد ذكر الغزالي في بعض كتبه أن من الفرق بين تنزل الوحي علييى
قلب النبياء وتنزله على قلوب الولياء نزول الملك فإن الولي يلهم ول ينزل عليه

قط، والنبي ل بد له من الوحي من نزول الملك به فهل ذلك صحيح؟

ع والسيتين وثلثمائية أن ذليك غليط (فالجواب) كما قاله الشييخ فيي البياب الراب
والحق أن الكلم في الفرق بينهما إنما هو في كيفييية مييا ينييزل بييه الملييك ل فييي
نزول الملك إذ الذي ينزل به الملييك علييى الرسييول أو النييبي خلفا مييا ينييزل بييه
الملك على الولي التابع فإن الملييك ل ينييزل علييى الييولي التييابع إل بالتبيياع لنييبيه
وبإفهام ما جاء به بما لم يتحقق له علمه كحديث قال العلماء بضعفه مثلً فيخبره
ملك اللهام بأنه صحيح فللولي العمل به في حق نفسه بشروطا يعرفها أهل اللييه
ًا. وقد ينزل الملك على الولي ببشييرى ميين اللييه بييأنه ميين أهييل عز وجل ل مطلق
السعادآة كما قال تعالى في الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؛ وهذا وإن كان إنما
يقع عند الموت فقد يعجل اللييه تعييالى بييه لميين يشيياء ميين عبييادآه *قييال الشيييخ:
وسبب غلط الغزالي وغيره في منع تنزل الملك على الييولي عييدم الييذوق وظنييوا
بأنهم قد علموا بسلوكهم جميع المقامات فلما ظنوا ذلك بأنفسهم ولم يروا ملييك
اللهام نزل عليهم أنكروه وقييالوا ذلييك خيياص بالنبييياء فييذوقهم صييحيح وحكمهييم
باطل مع أنهؤلء الذين منعوا قائلون بييأن زيييادآة الثقيية مقبوليية وأهييل اللييه كلهييم
ثقات. قال ولو أن أبا حامييد وغيييره اجتمعييوا فييي زمييانهم بكامييل ميين أهييل اللييه
وأخبرهم بتنزل الملك على الولي لقبلوا ذلك ولييم ينكييروه. قييال وقييد نييزل علينييا
ملك اللهام بما ل يحصى من العلوم وأخبرنا بذلك جماعييات كييثيرة مميين كييان ل

يقول بقولنا فرجعوا إلينا فيه ولله الحمد".

وهكذا يقرر ابن عربي، الفيلسوفا الصوفي والذي يسمونه الشيييخ الكييبر، جييواز،
بل وقوع نزول الملئكة على شيوخ الصوفية وأن هيذا قييد وقيع لييه وميد لمشيايخ
كثيرين ممن هم على شاكلته من أهل الكذب والزيييغ. وإليييك فييي الفصييل التييي

طائفة من كلم ابن عربي في هذا الصددآ:

ابن عربي والكشف الصوفي:

ًا فيما زعمه من العلم الباطني لم أطلع فيما اطلعت على كاتب صوفي أكثر تبجح
ًا ووفاة. أكثر من ابن عربي الندلسي الصل، المغربي، ثم الشامي، سكن

ًا لنفسه، وأنه ل يستطيع أحد مجاراته قط. فقد زعم لقد مل هذا الكاتب كتبه مدح
ًا ومييا كتبييه اليهييودآ والنصييارى.. لنفسه الطلع على كل ما سطره الفلسفة قديم
ًا في مؤلفاته فقيد ادآعيى لنفسييه ختييم الوليية ًا جد والمطالع لكتبه يجد هذا واضح
الكبرى الخاصة وأنه خاتم الولياء كما كان محمييد صييلى اللييه عليييه وسييلم خيياتم
ًا لمن سبقه ممن ادآعى ختم الولييية كالترمييذي النبياء، وكان في هذا الكذب متبع
الذي يسمونه الحكيم وهو محمد بن علي الترمذي.. وادآعى لنفسه العلم الكامييل
ًا المحيط بالقرآن والسنة، وأن تآليفه كلها معصومة من الخطأ، وأنه ل يكتب شيييئ
إل عن وحي يوحى، بل زعم أن أبواب كتابه الفتوحات المكية توقيفي يتبع فيه ما

يوحى إليه وليس له يد في ترتيب فصوله وأبوابه..

ًا يتكلم بشيء بعد شيء ل رابط بينهما كما نزل فييي القييرآن {حييافظوا وأنه أحيان
على الصلوات والصلة الوسطى وقوموا لله قانتين} بعد آيييات الطلق ول رابييط
بينهما.. وأن علومه كلها محفوظة من الخطأ. وإليك نصوص عباراته في ذلك كمييا
جمعها الصوفي الكبير عبدالوهاب الشعراني من ثنايييا كتيياب (الفتوحييات المكييية)

وضمنها عبدالوهاب في كتاب أسماه اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الكبائر:



"قال في الباب السادآس والستين وثلثمائة من الفتوحات المكية جميع مييا أتكلييم
به في مجالسي وتآليفي إنما هو من حضرة القرآن العظيم فإني أعطيت مفاتيييح
العلم فل أستمد قط في علييم ميين العلييوم إل منييه كييل ذلييك حييتى ل أخييرج ميين
ي الكلم مجالسة الحق تعالى في مناجاته بكلمه أو بميا تضيمنه كلميه *وقيال ف
على الذان من الفتوحات: اعلم أني لم أقرر بحمد الله تعالى في كتييابي هييذا ول
ًا غييير مشييروع، ومييا خرجييت عين الكتيياب والسيينة فييي شيييء مين غيره قط أمر
ي البياب السيادآس والسيتين وثلثمائية: جمييع ميا أكتبيه فيي ال ف تصيانيفي *وق
تصانيفي ليس هو عن فكر ول روية وإنما هو عن نفث في روعي من ملك اللهام
*وقال في الباب السابع والستين وثلثمائة ليس عندي بحمد الله تقليد لحييد غييير
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلومنا كلها محفوظة ميين الخطييأ *وقييال فييي
الباب العاشر من الفتوحات: نحن بحمد الله ل نعتمد في جميع ما نقييوله إل علييى
ما يلقيه الله تعالى في قلوبنا ل على ما تحتمله اللفاظ *وقال في البيياب الثييالث
والسبعين وثلثمائة: جميع ما كتبته وأكتبه إنما هو عن إملء إلهي وإلقاء ربيياني أو
نفث روحاني في روع كياني كل ذلييك لييي بحكييم الرث ل بحكييم السييتقلل فييإن
النفث في الروع منحط عن رتبة وحي الكلم ووحي الشييارة والعبييارة ففييرق يييا
أخي بين وحي الكلم ووحي اللهام تكيين ميين العلميياء العلم *وقييال فييي البيياب
السابع والربعييين مين الفتوحييات: اعليم أن علومنييا وعليوم أصيحابنا ليسييت مين
طريق الفكر وإنما هي من الفيض اللهي *وقال فييي البيياب السييادآس والربعييين
ومائتين: منها جميع علومنا من علوم الذوق ل من علم بل ذوق فإن علوم الييذوق
ل تكون إل عن تجل إلهي والعلم قييد يحصييل لنييا بنقييل المخييبر الصييادآق وبييالنظر
الصييحيح *وقييال فييي البيياب التاسييع والثمييانين منهييا والبيياب الثييامن والربعييين
وثلثمائة: اعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختيار منييي ول عيين نظيير
فكري وإنما الحق تعالى يملي لنا على لسان ملك اللهام جميع مييا نسييطره وقييد
ًا بين كلمين ل تعلق له بما قبله ول بعده كما في قييوله تعييالى حييافظوا نذكر كلم
على الصلوات والصلة الوسييطى بييين آيييات طلق ونكيياح وعييدة ووفيياة تتقييدمها
وتتأخر عنها انتهى وأطال في ذلك *وقال في الباب الثامن مين الفتوحيات: اعليم
أن العارفين رضي الله تعالى عنهم ل يتقيدون في تصييانيفهم بييالكلم فيمييا بوبييوا
عليه فقط وذلك لن قلوبهم عاكفة على باب الحضرة اللهية مراقبة لما يبرز لهم
منها فمهما برز لهم كلم بادآروا إلى إلقائه على حسييب مييا حييد لهييم فقييد يلقييون
الشيء إلى ما ليس في جنسه امتثالً لمر ربهييم وهييو تعييالى يعلييم حكميية ذلييك.
انتهى. فهذه النقول تدل على أن كلم الكمل ل يقبل الخطأ ميين حيييث هييو واللييه

).2 ج24،25أعلم" (اليواقيت والجواهر ص

وفي نص آخر، يقرر الشعراني ما زعمه شيخه ابيين عربييي فييي أنييه ل فييرق بييين
وحي الولياء وحي النبييياء إل أن وحيي النبييياء تشييريع جديييد، وأمييا الولييياء فييإن

وجهتهم كشف وعلم واتباع لمشرع النبياء..

"وقال في الباب الثالث والخمسين وثلثمائة: اعلم أنه لم يجيء لنا خبر إلهييي أن
ًا إنما لنا وحي اللهام. قييال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي تشريع أبد
ًا. وقييد ًا أبييد تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولم يييذكر أن بعييده وحييي
جاء الخبر الصحيح في عيسى عليه السلم وكان ممن أوحي إليه قبل رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل آخر الزمان ل يؤمنا إل بنييا أي بشييريعتنا وسيينتنا
مع أن له الكشف التام إذا نزل زيادآة على اللهام الذي يكون له كما الخواص من

هذه المة.



(فإن قلت) فإذن اللهام خبر إلهي (فالجواب) نعيم وهيو كيذلك إذ هيو إخبيار مين
الله تعالى للعبد على يد ملك مغيب عن الملهم.

(فإن قلت) فهل يكون إلهام بل وساطة أحد (فالجواب) نعم قييد يلهييم العبييد ميين
الوجه الخاص الذي بين كل إنسان وربه عز وجل فل يعلييم بييه ملييك اللهييام لكيين
علم هذا الوجه يتسارع إلى إنكاره ومنه إنكار موسى على الخضر عليهما الصييلة
والسلم وعذر موسى في إنكاره أن النبياء ما تعودآوا أخذ أحكام شرعهم إل على
ًا من غير هذا الطريق فعلييم أن الرسييول والنييبي يشييهدان يد ملك ل يعرفا شرع
الملك ويريانه رؤية بصر عندما يوحي إليهما وغير الرسييول يحييس بييأثره ول يييراه
فيلهمه الله تعالى بوساطته ما شاء أن يلهمه أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفيياع
الوسائط وهو أجل اللقاء، وأشرفه إذا حصييل الحفييظ لصيياحبه ويجتمييع فييي هييذا

ًا" أ.هي (اليواقيت والجواهر ص ).2 ج84الرسول والولي أيض

وقول ابن عربي هنا "أو يلهمه أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفيياع الوسييائط (أي
اء بهيذه الطريقية أجيل اللقياء وأشييرفه –إذا بين الولي والله) وهيو أي هيذا اللق
ًا.." أ.هي.. فانظر كيف حصل الحفظ لصاحبه- ويجتمع في هذا الرسول والولي أيض
جعل الولي كالنبي في تلقي اللقاء الخاص من اللييه بل وسيياطة ولييم يكتييف ابيين
ًا بل راح يزعم أن هناك صورة أخرى للييوحي للولييياء وهييي عربي بتقرير هذا أيض

انطباع صورة ما يريده الله في ذهن الولي قال الشعراني:

ي البياب الثيالث "(فإن قلت) فما حقيقة اليوحي (فيالجواب) كميا قيال الشييخ ف
والسبعين من الفتوحات أن حقيقته هو ما تقع به الشييارة القائميية مقييام العبييارة
ى المعنيى المقصيودآ منهيا ولهيذا سيميت في غير عبارة إذ العبارة يتوصل منها إل
عبييارة بخلفا الشييارة الييتي هييي الييوحي فإنهييا ذات المشييار إليييه والييوحي هييو
المفهوم الول والفهام الول ول عجب ميين أن يكييون عييين الفهييم عييين الفهييام
عين المفهوم منه فإن لم يحصل لك يا أخي معرفة هذه النكتة فليس ليك نصيييب
من معرفة علم اللهام الذي يكيون للوليياء. أل تيرى أن اليوحي هيو السيرعة ول

أسرع مما ذكرناه انتهى.

(فإن قلت) فما صورة تنزل وحي اللهام على قلوب الولييياء (فييالجواب) صييورته
أن الحق تعالى إذا أرادآ أن يوحي إلى ولي من أوليييائه بييأمر مييا تجلييى إلييى قلييب
ذلك الولي في صورة ذلك المر فيفهم من ذلك الولي التجلييي بمجييردآ مشيياهدته
ما يريد الحق تعالى أن يعلم ذلك الولي به من تفهيييم معيياني كلمييه أو كلم نييبيه
صلى الله عليه وسلم علم في الضر به باليد اللهية، كما يليق بجلله تعالى وكمييا
وجد العلم في شربة اللبيين ليليية السييراء. ثييم إن ميين الولييياء مين يشيعر بييذلك
ومنهم من ل يشعر بل يقول وجدت كذا وكذا في خيياطري ول يعلييم ميين أتيياه بييه
ولكن من عرفه فهو أتم لحفظه حينئذ من الشيطان وأطال في ذلييك فييي البيياب
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ويعني بالقربة اللهية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في مسند أحمييد:
رأيت ربي الليلة في أحسن صورة فقال لي يا محمد: [فيم يختصم المل العلييى]
فقلت: [الله أعلم] فوضع رب العزة يييده علييى ظهييري حييتى وجييدت بردآهييا فييي
صدري فرأيت السماوات فقلت: [يا ربييي فييي الكفييارات والييدرجات..] الحييديث.
ويعني ابن عربي بذلك أنه كمييا أن الرسييول صييلى اللييه عليييه وسييلم ارتفييع عنييه
الحجاب عندما وضع يده سبحانه على الكيفية الييتي شيياءها سييبحانه -علييى ظهيير
النبي فرأى النبي لذلك المل العلى وهم الملئكة- يختصييمون أي يتناقشييون فييي
الكفارات والدرجات أي ما يكفر الذنوب لبني آدآم، وما يعلي دآرجاتهم فقييال اللييه



ًا بعد رؤيته للملئكيية وسيماعه لحيديثهم أميا الكفيارات فهيي سبحانه وتعالى مجيب
إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطييا إلييى المسيياجد، وانتظييار الصييلة بعييد
الصلة.. وأما الييدرجات فهييي إطعييام الطعييام وإلنيية فييي الكلم والصييلة بالليييل

والناس نيام..

أقول أرادآ ابن عربي أن يجعل للصوفية ما خص الله به النبياء من الرؤيا الصادآقة
في النوم والطلع على ما في السماوات من المل العلى والملئكيية فزعييم أنييه
يكون للولي الصوفي كييذلك مييا كييان للنييبي ميين كشييف قنيياع قلبييه ورؤيتييه للمل

العلى.

ًا بل زعم لنفسه وجميياعته الصييوفية مييا لييم يعلمييه ولم يكتف ابن عربي بهذا أيض
رسل الله أنفسهم وعلى رأسهم سيدهم وخاتمهم محمد صلى اللييه عليييه وسييلم

ًا من السماء. ًا ينزل عليهم الوحي مكتوب فقد زعم أن الصوفية أحيان

وأنه أعني ابن عربي يعلم الفرق بين ما في اللوح المحفوظ من كتابه ومييا يكتبييه
المخلوقون وبذلك يستطيع أن يفرق بين المكتوب النازل من السييماء والمكتييوب
ًا في الرض.. قلت لم يقل نبي قط ول أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هنيياك بشيير
اطلييع علييى مييا فييي اللييوح المحفييوظ ولكيين العجيييب أن هييؤلء يزعمييون العلييم
والحاطة به. بل نقل الشعراني في كتابه الطبقات الكييبرى عين شيييخه الخييواص
أنه كان يعلم مييا يكتييب فييي اللييوح المحفييوظ سيياعة بسيياعة.. وزعييم أحمييد بيين
المبارك أن شيخه المي عبد العزيز الدباغ يعلم اللوح المحفوظ ويعلم كتابته وأنه
ًا مييا بالسريانية! والمهم هنا أن ابن عربي يقرر في فتوحاته أن وحي الولياء كييثير

ًا كما نزلت التوراة مكتوبة.. ينزل مكتوب

يقول الشعراني عن شيخه:

ًا للولياء وبه كان يوحى لبي عبدالله قضيييب "وقد يكون ذلك كتابة ويقع هذا كثير
البان، وغيره، كبقي بن مخلد تلميييذ المييام أحمييد رضييي اللييه عنييه لكنييه أضييعف
ًا فييي ورقيية انتهييى الجماعة في ذلك فكان ل يجده إل بعد القيام من النوم مكتوبيي
(فإن قلت) فما علمة كون تلك الكتابة التي في الورقة ميين عنييد اللييه عييز وجييل
حتى يجوز للولي العمل بها (فييالجواب) أن علمتهييا كمييا قييال الشيييخ فييي البيياب
الخامس عشر وثلثمائة أن تلك الكتابة تقرأ من كل ناحييية علييى السيواء ل تتغيير
كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لنقلبها. قييال الشيييخ: وقييد رأيييت ورقيية نزلييت
على فقير في المطافا يعتقه من النار على هذه الصفة فلما رآهييا النيياس علمييوا
أنها ليست من كتابة المخلوقين فإن وجدت تلك العلمة فتلك الورقة من الله عز

وجل لكن ل يعمل بها إل إن وافقت الشريعة التي بين أظهرنا.

قال: وكذلك وقع لفقيرة من تلمذتنا أنها رأت في المنام أن الحق تعالى أعطاهييا
ورقة فانطبقت كفها حين استيقظت فلييم يقييدر أحييد علييى فتحهييا فييألهمني اللييه
تعالى أني قلت لها إنِو بقلبك أنه إذا فتح الله كفك أن تبتلعيها فنوت وقربت يييدها
ًا عليها فقال الولي بم عرفييت ذلييك فقلييت إلى فمها فدخلت الورقة في فيها قهر
ألهمت أن الله تعالى لم يردآ منها أن يطلع أحد عليها وقد أطلعني الله تعالى على
الفرق بين كتابة الله تعالى في اللوح المحفوظ وغيره وبين كتابة المخلوقين وهو
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فانظر هذا الوحي اللهي لهذه المريدة العزيزة الذي نزل في يدها وانطبقت عليه
ثم ابتلعته.. وإن العالم النحرير والشيخ الكييبير عييرفا بالكشييف مييرادآ اللييه فقييال

ابتلعيها.. الخ.. سبحانك يا رب ل إله إل أنت نستغفرك ونتوب إليك..



ولم يكتف ابن عربي بكل ما قرره في هذا الكشف الشيطاني للصييوفية ميين أنييه
ًا تنزل عليهم الملئكة، ويشاهدون الله ويسمعون الصييوت ويييأتيهم الييوحي مكتوبيي
ًا أن قلوب الولياء تنكشف عنها الحجب فيشاهدون الجنيية ومييا فيهييا، بل قرر أيض

ًا كما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم. والنار وما فيها تمام

قال الشعراني:

"(فإن قلت) فما صورة وصول الولياء إلى العلم بييأحوال السييماوات (فييالجواب)
يصل الولياء إلى ذلك بانجلء مرآة قلوبهم كما يكشفون عيين أحييوال أهييل الجنيية
وأهل النار بحكم الرث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمييا رأى الجنيية والنييار
في صلة الكسوفا ورأى في النار عمرو بن لحي الذي سيب السييوائب وصيياحب
المحجن، وصاحبة الهرة التي حبستها حتى ماتت. وفي بعض طرق الحديث رأيت
الجنة والنار في عرض هذا الحائط انتهى والله أعلم.." أ.هيي (الييواقيت والجيواهر

).88ص

باختصار لم يترك ابن عربي صورة من صور الوحي اللهي الذي يوحي به للرسل
إل أثبت مثيله ونظيره بل وأكمل منه للصوفية، وبالطبع كان ل بد للمتصييوفة ميين
أن يجيبوا عن تكفير علماء المة لهم ونسبتهم إلى الزندقيية والمييروق ميين الييدين
وذلك لدآعائهم ما هو من خصوصيات الرسل رضوان الله عليهييم، إذ ل فييرق بييين
الرسول وغيره إل الوحي، ولو كان واحد من المة يوحى إليه ويطلع على الغيييب،
ًا للرسول في هذا الطلع والتحقق لما كان للرسالة معنى، ول للنبوة ويكون وارث
منزلة وفائدة، ما دآام كل إنسان يستطيع بنفسه أن يصل إلييى اللييه ويطلييع علييى
الغيب، وأن يعلم مرادآ الله على الحقيقة. ما مزية الرسييول هنييا ومييا منزلتييه، مييا
دآام كل أحد إذا فعييل بعييض المجاهييدات يكييون مثلييه وينييزل عليييه الييوحي ويييرى
الملئكة ويطلع على المل العلى، ويشاهد الله ويجلس فييي حضييرته ويطبييع اللييه
مرادآه في ذهنه، ويكتب له ما شاء من الرسائل كما ادآعى الحلج أنه نزلت عليييه
ًا، لميياذا يكييون رسائل كثيرة بخييط اللييه، وادآعييى هييذا ابيين عربييي كمييا ميير سييابق
ًا والقرآن الذي افتراه أحسن حالً في جوانب كثيرة من حكايييات ًا كذاب مسيلمة إذ
كثيرة من الصوفية التي زعموا أنهم تلقوها من الله وملئكته.. لقد كييان مسيييلمة

ًا من كل مشايخ التصوفا الكاذبين.. ًا، وأعز جيش أقوى حجة وأكثر تابع

وإذا قال هؤلء بأننا علمنا أن مسيلمة كاذب بتكييذيب النييبي لييه قلنييا لهييم وكييذلك
يجب أن تحكموا على كل مشايخ التصوفا الييذين يزعمييون نييزول الييوحي عليهييم
ًا لهييم. إنييه صييلى اللييه عليييه وسييلم هييو بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أيضيي
القائل ل تقوم الساعة حتى يقوم كذابون كثيرون يزعم كل منهم أنه نبي.. وأن ل
ًا نبي بعدي وأليس كل من زعم أنه يوحى إليه قد ادآعى النبوة فكيف إذا زعم أيض
أنه يرى الله؟ ويلتقي بالملئكة ويسمع أصييواتهم، ويلتقييي بالخضيير، وينييزل عليييه
الكتب مكتوبة من السماء، ويطلع بقلبه على المل العلييى والمل السييفل، أليييس

ًا وأعظم عقلً؟ ًا من هؤلء بل وأحكم منطق مسيلمة كان أقل كذب

أقول لما علم ابن عربي ومن على شاكلته أن دآعاواهم هذه ليين تنطلييي إل علييى
جاهل من أهل  القبلة، وأن علماء المسلمين ل بد أن يكفروهم ويزنييدقوهم فييإنه
ًا ميين هييم احتاطا لذلك وأجاب عما رماه به علماء المة الصالحون، ورموا به أيضيي
على شاكلته في ادآعاء العلم الغيبي والكشف الصييوفي. أجيياب علييى ذلييك بييأنهم
على شريعة خاصة، وأن علميياء الشييريعة يمكيين أن يحملييوا كلم الصييوفية علييى
خلفا في الرأي كما هو حادآث بين الشافعي والحنفييي أو ينزلييوا كلم المتصييوفة

كأنه كلم أهل الكتاب فل يصدقونهم ول يكذبونهم..



قال الشعراني:

ّدثين بفتييح الييدال "(فييإن قلييت) قييد رأينييا فييي كلم بعضييهم تكفييير الولييياء المحيي
المهملة لكونهم يصححون الحادآيث التي قال الحفاظ بضعفها. (فالجواب) تكفييير
النيياس للمحييدثين المييذكورين عييدم إنصييافا منهييم لن حكييم المحييدثين حكييم
المجتهدين فكما يحرم على كل واحد ميين المجتهييدين أن يخييالف مييا ثبييت عنييده
فكذلك المحدثون بفتح الدال وكلهما أشرع بتقرير رسول اللييه صييلى اللييه عليييه
وسلم. قال الشيخ محيي الدين في الباب الثالث والسبعين ميين الجييواب السييابع
والخمسين: وقد وقع لنا التكفير مع علماء عصرنا لما صححنا بعض أحادآيث قييالوا
بضعفها قال ونحن نعذرهم في ذلك لنه ما قام عندهم على صدق كل واحييد ميين
هذه الطائفة وهم مخاطبون بغلبة الظن ولو أنهم وفوا النظر معهم حقه لسييلموا
لهم حالهم كما يسلم الشافعي للحنفي حكمه ول ينقض حكييم ميين حكييم بييه ميين
الحكام. ومما اعتذروا به قولهم لو صدقت القوم في كل ما يدعونه من نحو ذلييل
لدخل الخلل في الشييريعة لعييدم العصييمة فيهييم فلييذلك سييددآنا البيياب وقلنييا: إن
الصادآق من هؤلء ل يضره سدنا هذا البيياب، قيال الشيييخ محييي اليدين ونعيم ميا
فعلوه ونحن نسلم لهم ذلك ونصوبهم فيييه ونحكييم لهييم بييالجر التييام علييى ذلييك
ولكن إذا لم يقطعوا بأن ذلك الولي مخطئ في مخالفتهم فإن قطعوا بخطئييه فل
عذر لهم فإن أقل الحييوال أن ينزلييوا الولييياء المييذكورين منزليية أهييل الكتيياب ل
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ًا لن مييا وهذا العتذار والجواب عن تكفير أهل السنة لهؤلء في غاية الجهالة أيض
ًا ليييس ميين الخلفا فييي الييرأي، ول الخلفا أتى به المتصوفة مما يسييمونه كشييف

الفرعي، بل هو مصادآم لحكام السلم ومبادآئ اليمان.

فالتصديق أصلً بأنهم يعلمون من طريق الوحي كفر لنه يناقض ما جاء به القرآن
والحديث، من أن الوحي قاصر عليى النبيياء فقيط وأن ل نبيوة بعيد رسيول الليه
صلى الله عليه وسلم، وأنه من النبوة الرؤيا الصادآقة فقييط.. وأمييا سييماع صييوت
الملك وانقشاع حجاب القلب ونزول الوراق المكتوبة من السييماء كييل هييذا ميين

خصائص النبوة التي انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم..

ثم ما جاء به الصوفية ممييا جعلييوه ونسييبوه إلييى الكشييف هييو فييي عييامته وحييي
ًا في الرض إل نسبه إلى الدين كتبرئة إبليييس مين إبليسي شيطاني لم يترك كفر
ًا ميين أهييل الجنيية وميين الكفيير والقييول بنجيياة فرعييون ودآخييوله الجنيية وأن فلنيي
ًا يطلع على اللوح المحفييوظ، الصديقين والحال أّن شارب الخمر زنديق، وأن فلن
ًا القييذر الييذي ل ًا الذي يأتي (الحمارة)في الشارع ولي للييه تعييالى، وفلنيي وأن فلن
يمس الماء ول يتطهر من حدث أو جنابة ولي صييالح، وفلن الييذي يقييول أنيا اللييه

وما في الجبة إل الله وسبحانه ولي صالح.. الخ.

هذا الكفر كيف يكون هذا من جنس الخلفا بين الشييافعي والحنفييي فييي قييراءة
الفاتحة وراء المام وفي نقض الوضوء من مس المييرأة.. ومثييل هييذه الفرعيييات

التي كان فيها خلفا حول فهم النصوص القرآنية الحديثية..

ًا على كلم أهل الكتاب الذين قييال وأما قياس ابن عربي ما جاء به المتصوفة أيض
ًا لن هذا فيما قيياله الرسول فيهم ل تصدقوهم ول تكذبوهم.. فإنه قياس بعيد أيض
أهل الكتاب مما ل يناقض عقيدة السييلم. وإل كيييف ل نكييذب أهييل الكتيياب فييي
قولهم إن اللييه اسييتراح فييي اليييوم السييابع وإنييه تصييارع مييع يعقييوب (إسييرائيل)
ًا زنى بابنتيه وإبراهيم قدم زوجته لحاكم مصر ليحصييل وصرعه إسرائيل وإن لوط



على إبل وغنييم، وإن المسيييح ابيين اللييه وغييير ذلييك ميين الخرافييات والخييزعبلت
وصنوفا الكذب على الله والنبياء.

ل شك أن المسلم يكييذب اليهييودآ فييي كييل مييا زعمييوه ممييا هييو منيياقض لعقيييدة
ًا وضده فيي القيرآن، كييف نيؤمن السلم وما قرر الله سبحانه وتعالى غيره تمام
ًا ونجاسة عما افتراه اليهييودآ بكلم الصوفية وكشوفاتها وهو ل يقل في عمومه خبث
والنصارى على الله.. كيف نصدق الصوفية في كشييفهم أن الخنزييير والكلييب هييو
الله، وأن المخلوق والخالق شيء واحد، وأن القائلين بخالق فوق العييرش مبيياين
للعالم جاهلون بعقيدة التوحيد.. كيف يكييون الكشييف الصييوفي هييذا الييذي يزعييم
أصحابه أنهم أخذوه عن الله ونقلوه بحرفيتييه هييو الحييق وأنييه يجييب علييى علميياء
املون اليهيودآ والنصيارى فيي أن ل الشريعة والسلم أن يعاملوا الصوفية كميا يع
يصدقوهم ول يكذبوهم.. أقول بل يجب تكييذيبهم فييي كييل مييا افييتروه علييى اللييه
وعلى رسوله مما يخالف كلم الله وكلم رسيوله. ومميا هييو كفيير صييراح بيواح ل
يشك ول يماري فيه من له أدآنى علم بالكتاب والسنة عنده بصر وبصيرة يستطيع
أن يميز فيه بين كلم الله وكلم الشياطين وبين وحي الله سبحانه الذي ينزل بييه
ًا أن يناله الشياطين أو أن يدخلوا معه مييا ليييس منييه وبييين جبريل المين محفوظ
وحييي إبليييس اللعييين الييذي يلقبييه هييو وأولدآه وأفراخييه علييى أوليييائه ميين هييؤلء

الكذابين والفاكين..

فيدعون لنفسهم ما ادآعوه من كل كذب وزور وفجور..

ًا أن ابين عربيي الييذي نحيين بصييددآ بييان افييتراءاته فيي الكشيوفا والعجيييب أيضيي
ًا يتنزل على بعض الصييوفية، وأن ًا شيطاني والعلوم التي له كان يعلم أن هناك وحي

هناك من يحفظ منهم من تلبيس الشيطان ومنهم من ل يحفظ.

ًا في كتابه اليواقيت فيما ينقله عن ابن عربي: يقول عبدالوهاب الشعراني أيض

"(فإن قلت) فمتى يحفظ الولي من التلبيس علييه فيميا ييأتيه مين وحيي اللهيام
(فالجواب) يعرفا ذلك بالعلمات؛ فمن كان لييه فييي ذلييك علميية بينييه وبييين اللييه
عرفا الوحي الحق اللهامي الملكييي ميين الييوحي الباطييل الشيييطاني حفييظ مين

التلبيس ولكن أهل هذا المقام قليل. 

قال الشيخ في الباب الثالث والثمانين ومائتين: مما غلييط فيييه جماعيية ميين أهييل
الله عز وجل كأبي حامد الغزالي وابن سيد لون (رجييل بييوادآي اشييت) قييولهم إذا
ارتقى الولي عن عالم العناصر وفتح لقلبه أبواب السماء حفظ من التلبيس قالوا
وذلك لنه حينئذ في عالم الحفظ من المردآة والشياطين فكل ما يراه هناك حييق.
قال الشيخ محيي الدين وهذا الذي قالوه ليس بصحيح وإنما يصح ذلك أن لو كان
ًا يرث رسول الله صلى الله عليييه المعراج بأجسامهم مع أرواحهم إن صح أن أحد
وسلم في هذا المعراج وأما من عرج به بخاطريته وروحانيته بغير انفصييال مييوت
وجسده في بيته مثلً فقد ل يحفظ من التلبيس إل أن يكون له علميية فييي  ذلييك
ًا لقلييوب أهييل كما مر وأطال في ذلك ثم قال واعلم أن الشيطان ل يييزال مراقبيي
ًا عليى ان أحيدهم مين أهيل العلميات أو ليم يكين لن ليه حرصي الكشف سواء ك
الغواء والتلبيس لعلمه بأن الله تعالى قد يخذل عبده فل يحفظه فيعيييش إبليييس
ًا وأنوار الملئكيية بالترجي ويقول لعل وعسى فإن رأى إبليس باطن العبد محفوظ
ًا عسييى قد حفت به انتقل إلى جسد ذلك العبد فيظهر له في صورة الحس أمييور
ً أن يأخذ بها فإذا حفظ الله تعالى قلب ذلك العبد ولييم ييير لييه علييى بيياطنه سييبيل
جلس تجاه قلبه فينتظر غفلة تطرأ عليه فإذا عجز أن يوقعه في شيء يقبله منييه



ادآته الخيذ للمعيارفا مين بل وساطة نظر في حال ذلك الولي فإن رأى أن من ع
ًا ًا متخيلة ليأخذ منها فإن أيد الله تعالى ذلك العبييد ردآه خاسييئ الرض أقام له أرض
لطلعه حينئذ على الفرق بين الرضين المتخيلة والمحسوسة وقد يأخييذ الكامييل
ًا وكييذلك إن رأى ًا خاسييئ من إبليس ما ألقاه إليه من الله ل من إبليس فيردآه أيض
إبليس أن حال ذلك الولي الخذ من السماء أقام له سييماء متخيليية مثييل السييماء
التي يأخذ منها ويدرج له فيها من السموم القاتلة ما يقدر عليييه فيعييامله العييارفا
بما قلناه في شأن الرض المتخيلة والصلية وإن رأى أن حال ذلييك الييولي الخييذ
من سدرة المنتهى أو من ملك من الملئكة خيل له سييدرة مثلهيا أو صييورة ملييك
مثل ذلك الملك وتسمى له باسمه وألقى إليه ما عرفا أن ذلك الملك يلقيييه إليييه
من ذلك المقام فإن كان ذلك الشخص من أهل التلبيس فقد ظفر به عييدوه وإن
ًا حفظ منه فيطردآ عنه إبليس ويرمي ما جاء به أو يأخذ ذلك عن الله كان محفوظ
تعالى ل عن إبليس كما مر ويشكر الله تعييالى علييى ذلييك وإن رأى الشيييطان أن
حال ذلك الولي الخذ ميين العييرش أو ميين العميياء أو السييماء اللهييية ألقييى إليييه
ًا بميزان وأطال الشيخ فييي ذلييك فييي البيياب الثييالث الشيطان بحسب حاله ميزان

).2 ج87والثمانين ومائتين" أ.هي (اليواقيت والجواهر ص

ًا كيف ظن أن ما يزعم الصوفي نقله من السييماوات ل والعجيب من الغزالي أيض
يكون فيه شيء شيطاني لن الله حفظ السماء من الشييياطين، وكييأنه قييد غيياب
عنه أن الصوفي الذي يزعم الوصول إلى السييماوات هييو جييالس هنييا فييي الرض

تستهويه الشياطين وتحف به من كل جانب.

ًا ميين بيييان تلييبيس ولم أر ابن عربي صدق في هذا الصددآ إل فيما نقلناه عنييه آنفي
الشياطين على الصوفية في تصييويره لهييم سييماء متخيليية، أو سييدرة المنتهييى أو
الملئكة.. الخ. حتى يظن الصوفي أنه قد رأى ذلك فعلً وأنه ينقل علمه من هناك
والحال أنه ينقل عن الشياطين الذين يزخرفون له ذلك ويحيلون لييه مييا يشيياهده
ًا ما وقع لهؤلء الصوفية ومنهم بييل أولهييم فييي ذلييك هييو مما ليس هنالك هو تمام
ًا في الرض إل سطره في كتبييه وبخاصيية كتيابه ابن عربي هذا الذي لم يترك كفر

الفصوص (فصوص الحكم) وكتابه (الفتوحات المكية).

ًا الطريق الذي استقى منه هو والصوفية وأنه الشييياطين لقد عرفا ابن عربي حق
الذي يخيلون لهم هذه الخيالت ويوحون إليهم بهذه الكلمات.

وسيجد القارئ في ثنايا هذا الكتاب نقولً مستفيضة عن ابن عربييي تييبين مييا هييي
حقيقة كشوفاته ووحيه الذي أوحي به إليه ولكني أحب أن أختم هذا الفصييل فييي
بيان موقف ابن عربي من الكشف بحقيقة موقفه من إبليس لنبين للقارئ بمييا ل
يدع مجالً للشك أي دآييين يييدين بييه هييؤلء وأي علييم يزعمييون الوصييول إليييه وأي

كشف اكتشفوه..

ًا عند كل مسلم أن إبليس هو رأس الشر والبلء وأنه عييدو لدآم فمن المعلوم يقين
وذريته منذ امتنع عن السجودآ لدآم وطردآه الله بسبب ذلك من رحمته وجعل الليه

عليه اللعنة إلى يوم يبعثون وأنه يكون في الخرة في جهنم كما قال تعالى: 

{وقال الشيطان لما قضي المر إن الله وعدكم وعد الحييق ووعييدتكم فييأخلفتكم
وما كان لي عليكم من سلطان إل أن دآعوتكم فاستجبتم لي فل تلوموني ولومييوا
أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون ميين قبييل

).22إن الظالمين لهم عذاب أليم} (إبراهيم:



والشيطان فييي هييذه الييية هييو إبليييس بإجميياع المفسييرين وكييذلك قييوله تعييالى:
{فكبكبوا فيها هم والغاوون* وجنودآ إبليس أجمعون* قالوا وهم فيهيا يختصيمون*
تييالله إن كنييا لفييي ضييلل مييبين* إذ نسييويكم بييرب العييالمين* ومييا أضييلنا إل

).101-94المجرمون* فما لنا من شافعين* ول صديق حميم} (الشعراء:

ول شك أن جنودآ إبليس يسييتحيل أن يييدخلوا النييار ول يييدخل هييو معهييم إذ كيييف
يدخل الجنودآ ويبقى رأس الجند من الناجين. ولعل قائلً يقول ولماذا هذا التطويل
في بيان أن إبليس من أهل الجحيم. إن هذا أمر بييديهي معلييوم عنييد جميييع أبنيياء
السلم وأقول: إن هذا المر البديهي المعليوم مين اليدين بالضيرورة اليتي يعتيبر
ًا في زعمييه لسييهل ًا من نفاه هو ما أثبت ابن عربي تبع ًا مرتد ًا وكافر ًا وناكر جاحد
ًا بن عبدالله التستري ضده، وهو أن إبليس من الناجين وأنه ليين يييدخل النييار أبييد
وأنه أعني إبليس التقى في زعم ابن عربي بسهل بن عبدالله التستري الصييوفي
كان من كبار مشايخهم في القرن الثالث فناقشه في هذه المسألة وبييين لييه أنييه
من الناجين، وأنه لن يدخل النار وأن اللييه سييبحانه وتعييالى سيييغير مييا أثبتييه فييي
القرآن لن الله ل يجب عليه شيء وما دآام أنه ل يجب عليه شيء ول يقيده قيييد،
فإنه قد قضى بنجاة إبليس يوم القيامة، وتبرئته من جميييع التهييم المنسييوبة إليييه

والعفو التام عنه..

..انظروا يا مسلمين هيذا الكشيف الصيوفي ميا أعظميه وأطرفيه بيل ميا أفجيره
ًا صلى الله عليه وسيلم فييه نفسيه طيلية ثلثية وأكفره.. إن ما أتعب النبي محمد
ًا، واسييتفتاح ًا من بييان قصيية إبليييس وآدآم، وميين لعين إبليييس دآائمي وعشرين عام
صلته بالستعاذة منه، وقوله صلى الله عليه وسلم له عندما خنقييه [ألعنييك بلعنيية
الله.. ألعنك بلعنة الله.. ألعنك بلعنة الله..] وذلك عنييدما جيياء إبليييس اللعييين هييذا

بشهاب من نار ووضعه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي..

هذا الذي أتعييب فيييه الرسييول صييلى اللييه عليييه وسييلم نفسييه وميين بعييده سييائر
الصييحابة والمسييلمين؛.. جيياء ابيين عربييي اليييوم ليييبين لنييا عيين شيييخه المزعييوم
ًأ في خطأ، وأنه يوم القيامة يكون في الجنيية مييع ميين أنعييم التستري أنه كان خط
ًا.. الله عليهم من النبيين والصييديقين والشيهداء والصييالحين وحسين أولئييك رفيقيي

وأن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة..  

 ويعني ابن عربي بذلك الشاعرة لنهم يقولون (ل يجب على الله شيء) وما دآام
ل يجب عليه شيء فيجوز أن يدخل إبليس الجنة..

ًا لن شيييخه ًا وواقعيي وهذا الجائز العقلييي عيين الشيياعرة جعلييه ابيين عربييي ممكنيي
القشيري التقى بإبليس وناقشه في هذه المسألة وتحقييق منييه أنييه سيييكون يييوم
القيامة من الفائزين الفالحين.. وهذا نص الحكاية المزعومة وتعقيييب ابيين عربييي

عليها بنصها من كتاب اليواقيت والجواهر..

ًا مييا يؤيييد "وذكر الشيخ محيي الدين فييي البيياب الثييالث والتسييعين ومييائتين أيضيي
اعتقادآ أهل السنة والجماعة من أن الحق تعالى ل يجب عليه شيء وهو أن سهل
بن عبدالله التستري رضي الله عنه قال لقيت إبليس مييرة فعرفتييه وعيرفا منييي
أنني عرفته فوقع بيني وبينه مناظرة فقال لي وقلييت لييه وعل بيننييا الكلم وطييال
ًا وحرت فكان آخر ما قال لي يا سهل إن الله النزاع بحيث إنه وقف ووقفت حائر
تعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء نعم ول يخفى عليك أنني شيء ولفظة كييل
تقتضي الحاطة والعموم إل ما خص وشيء أنكر النكرات فقد وسعتني رحمته أنا
وجميع العصاة فبأي دآليل تقولون إن رحمة الله ل تنالنييا. قييال سييهل فييوالله لقييد



أخرسني وحيرني بلطافة سياقه وظفره بمثل هذه الية وفهمه منهييا مييا لييم أكيين
ًا وأخذت أردآدآ الييية ًا متفكر أفهمه وعلمه من دآللتها ما لم أكن أعلمه فبقيت حائر
في نفسي فلما جئت إلى قوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكيياة إلييى
آخر النسق فسررت بها وظننت أني قد ظفرت بحجة وظهييرت عليييه بمييا يقصييم
ظهره فقلت لييه: تعييال يييا ملعييون، إن اللييه تعييالى قييد قيييدها بنعييوت مخصوصيية
تخرجك عن ذلك العموم فقال سييأكتبها للييذين يتقييون إلييى آخيير النسييق. فتبسييم
إبليس وقال: يا سهل، التقييد صفتك ل صفته تعالى. ثم قييال: يييا سييهل مييا كنييت
أظن أن يبلغ بك الجهل بالله ما رأيت وما ظننت أنك ههنا ليتك سكت، قال سهل
ًا فرجعت إلى نفسي وغصصت بريقي وأقام الماء في حلقي وما وجدت لييه جوابيي
ًا وعلمت أنه طمع في مطمع وانصرفا وانصييرفت وواللييه مييا ول سددآت وجهه باب
أدآري بعد هذا ما يكون فإن الله تعالى ما نص بما يرفع هذا الشكال فبقييي الميير
عندي على المشيئة منه في خلقه ل أحكم عليه بذلك إل بما حكم به علييى نفسييه
من حيث وجودآ اليمان به. انتهييى كلم سييهل. قيال الشييخ محيييي الييدين: وكنيت
ًا أقول ما رأيت أقصر حجة من إبليس ول أجهل منييه فلمييا وقفييت لييه علييى قديم
هذه المسألة التي حكاها عنه سهل رضي الله عنه تعجبت وعلمت أن إبليييس قييد
ًا ل جهل فيه فله رتبة الفادآة لسهل في هذه المسييألة. انتهييى فقييد بييان علم علم
لك أن الله تعالى خلق العالم كله من غير حاجة إليه ل موجب أوجب ذلييك عليييه"

).1 ج60أ.هي (اليواقيت والجواهر ص

ًا ما هو الكشف الصييوفي، وأنييه عملييية هييدم وأظن الن أنه قد وضح للقارئ تمام
منتظمة للدين الحنيف الذي جاء به سيد المرسلين صلى اللييه عليييه وسييلم، فمييا

دآام إبليس من الناجين فليس هناك شيء ثابت في هذا الدين. 

ول عجب فيما رووا عيين إبليييس، فييإن أسييتاذهم الحلج وأحييد كييبرائهم قييال فييي
إبليس ما لم يقله أحد منهم في جبريل؛ إذ جعله سيد الملئكة أجمعين ذلييك لنييه
أبى أن يسجد إل لله.. لن عبادآته لله خاصة فقط وذلييك كييان أعظييم الموحييدين.

وإليك هذه النماذج من الكشف الصوفي اللعين.

- ملك ينزل إلى الرض على شكل خواجة:1

ًا سماه (البريز) زعم أنه ينقل ما كتب أحمد بن مبارك السلجماسي المغربي كتاب
ًا، وهذا الشيخ أمييي جاهييل لييم يكيين فيه عن شيخه عبدالعزيز الدباغ المغربي أيض
ًا من القرآن بشهادآة تلميذه أحمد بن مبارك، ولكنه مع ذلك كان ًا واحد يحفظ حزب
ًا أن يستطيع التفريق بين القرآن والحديث بمجردآ السماع، بل كان يسييتطيع أيضيي
يفرق بين القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي وكل ذلك بالكشف من غييير
ًا أن يفييرق ويعلييم صييحيح علم ول تعليم، وليس كذلك فقط بل كان يستطيع أيضيي
الحديث من موضوعه وضعيفه فإذا ألقي إليه الحديث علم هل قاله الرسول أو ل
ويقول أحمد بن مبارك اختبرته في ذلك فكنت ألقييي عليييه الحييديث ميين الجييامع
الصغير للسيوطي فما قال فيه السيوطي صحيح كان يقييول الشيييخ  عنييه صييحيح
وما قال فيه موضوع يقول موضوع دآون أن يتلقى هذا بالعلم وإنما بالكشف فقط
بل كان يعييرفا إن كيان الحييديث فيي البخيياري أو مسييلم أو فيهميا أو انفييردآ فيييه
أحدهما.. الخ.. ولم يكن هذا هو كل علم عبدالعزيز الدباغ بل كييان يعييرفا معيياني
القرآن كلها وتفسيره الباطني وعلم الحييروفا المقطعيية فييي القييرآن. بييل وكييان
يعلم جميع الكتب المنزلة على جميع النبياء ويعلم تفاسيرها ومعانيهييا. ولييم يكيين
هذا فقط هو علم الدباغ أستاذ أحمد بن مبارك المزعييوم بييل كييان يعلييم مييا فييي
ًا من القرآن اللوح المحفوظ كله من المقادآير. بل كان كل هذا الذي ل يحفظ حزب



بشهادآة تلميذه ل تغيب عنه ذرة في الرض ول في السماء، وأنه هو الغوث الكبر
المتحكم في العالم العلوي والسفلي والوارث للحقيقة المحمدية.

والحقيقة المحمدية في الفكر الصوفي هو الله المستوي على العييرش كمييا قييال
ابن عربي: "الحقيقة المحمدييية هييي الموصييوفة بالسييتواء علييى العييرش" (أهييل
التصرفا في الفكر الصوفي هم أهل الديوان الذين يتحكمون فييي المقييادآير وهييو
الغوث والقطاب الربعة)، المهم أن أحمد بن مبارك يزعم فيما يزعييم أن شيييخه
ًا جمة ميين بعضييها كتييابه الكبر وهو رئيس الديوان الصوفي وأنه استفادآ منه علوم

البريز. 

ًا من هذه العلوم في الفصل الخيياص بالييديوان الصييوفي ًا كبير وسيجد القارئ جانب
ًا.. والمهييم هنييا أن ًا عجيبيي لن الدباغ هذا وصف ما سماه بالديوان الصييوفي وصييف

ننقل بعض كشوفات الدباغ..

قال أحمد بن مبارك: "وسمعته رضي الله عنه يقول:

ًا أو أقييل ًا من الملئكة مثل  السييبعين ملكيي ًا كبير إن في كل مدينة من المدن عددآ
ًا لهل التصوفا من الولييياء فيمييا ل تطيقييه ذات الييولي؛ قييال أو أكثر يكونون عون
رضي الله عنه وهؤلء الملئكة الذين يكونون موجودآين في المييدن يكونييون علييى
هيئة بني آدآم فمنهم من يلقاك في صورة خواجة، ومنهم ميين يلقيياك فييي صييورة
فقييير(أي صييوفي أو شييحاذ)، ومنهييم ميين يلقيياك فييي صييورة طفييل صييغير وهييم

).164،165منغمسون في الناس ولكنهم ل يشعرون" أ.هي (البريز ص

فانظر هذا الكشف العجيب؛ الملئكة تنزل إلى الرض تيأتمر بييأمر الصييوفية وهييو
على أشكال الخواجات والشحاذين والطفال..

ًا ميين ًا فربما كان ملك فإذا رأيت خواجة فل تزعجه في الطريق ول تنظر إليه شذر
ملئكة الله نزل لتنفيذ أوامر مشايخ الصوفية..

- تاريخ بناء الهرام عن طريق الكشف:2

ًا إل حاول الدخول فيه وإليه؛ ميين ذلييك تاريييخ بنيياء الكشف الصوفي لم يترك شيئ
الهرام التي بناها خوفو الفرعييون قبييل ميلدآ المسيييح عليييه السييلم بنحييو أربعيية
ًا بييالقلم آلفا سنة ولكن بالكشف الصوفي يقول ابن عربي: "بلغنا أنه وجد مكتوب

الول على الهرام أنها بنيت والنسر الطائر في السد، وهو الن في الجدي"..

ًا على كلم ابن عربي "ومعلوم أن النسر الطييائر قال عبدالوهاب الشعراني تعليق
ل ينتقل من برج إلى غيره إل بعد مضي ثلثين ألف سنة قييال الشيييخ عبييدالكريم
الجيلي، وهو اليوم في الدلو فقد قطع نحييو عشييرة أبييراج ول يتييأتى ذلييك إل بعييد

).9ثلثمائة ألف سنة" أ.هي (الكبريت الحمر على هامش اليواقيت والجواهر ص

295وعلى الكشف الصوفي هذا يصبح عمر الهرام حسب تخريفيياتهم أكييثر مين 
مائتين وخمسة وتسعين ألف سنة فقط من عمرها الحقيقي.

ًا اسمه هويد..3 ًا جديد - الدباغ يكتشف نبي

قال أحمد بن مبارك في كتابه البريز:



"ومما قاله رضي الله عنه فييي نسييب هييودآ محصييلة كشييف وعيييان فييإنه أمييي ل
ًا، ول غيره فل ينبغي لحد أن يعارضه بما قال أهل التاريخ فييي نسييب يعرفا تاريخ
هودآ لنه مبني على خبر الواحد، ومع ذلك فقد اضطرب في خبر الواحد في نسب
هو فقيل نسبه هودآ بن عبدالله بن رباح بن الجارودآ بن عمادآ بن عوض بن آدآم بن
سام بن نوح، وقيل هو هودآ بن شارخ بدار فخشذ بن سام بين نييوح عليييه السييلم
ًا جعل من عادآ وإن لم يكن منهم لنهم أفهييم فهو على هذا ابن عم أبي عمادآ دآائم
ًا الولييى لقوله وأعرفا لحاله وأرغب في اقتفائه.. قال رضي الله عنييه: وأمييا عييادآ
ًا يسيمى (هويييد) وهيو رسييول فكانوا قبل نوح عليه السلم وأرسييل اللييه لهيم نبيي
مستقل بشرعه بخلفا هودآ الذي أرسل إلى عييادآ الثانييية فييإنه مجييددآ لشييرع ميين
قبله من المرسلين. قال: وكل رسول مسييتقل فل بييد أن يكييون ليه كتياب. قيال:
ولسيدنا (هويد) المذكور كتاب وأنييا أحفظييه كمييا أحفييظ جميييع كتييب المرسييلين.
ًا، ًا كتابيي فقلت له وتعدها. قال أحفظها ول أعدها اسمعوا مني. ثم جعل يعدها كتابيي
ًا حتى يييؤمن بجميييع هييذه الكتييب تفصيييلً ول قال: (أي الدباغ) ول يكون الولي ولي
ال: بيل لواحيد فقيط يكفيه الجمال فقلت هذا لسائر الولياء المفتيوح عليهيم فق
وهو الغوث فاستفدت منه في ذلك الوقت أنه رضي الله عنه هو الغييوث وعلييومه
ًا، وكم ميين مييرة دآالة على ذلك فإني لو قيدت جميع ما سمعت منه لملت أسفار

-103يقول جميع كلمي معكم علييى قييدر مييا تطيقييه العقييول" أ.هييي (البريييز ص
104.(

وليس هناك من تعليق على مثل هذا الهراء إل أن يقول المسلم يا مقلب القلوب
ثبت قلوبنا على دآينك..

ًا بطريقيية الكشييف وانظر بعد ذلك تتمة هذه الفتوح الدباغية كيف أنه اكتشف أيض
ًا من قصصهم أن بين نوح وآدآم سبعين رسولً لم يقص الله تعالى في القرآن شيئ

ولكن عبدالعزيز الدباغ عرفهم بطريق الكشف..  

قال أحمد بن مبارك تلميذ الدباغ: (وسمعته) رضي الله عنه يقول كييان قبييل نييوح
سبعمائة رسول من النبياء وفي قصصهم من العجائب الكثيرة وإنما لييم يقصييص
ًا لعدم اشتهار أهلها في أزمنة الييوحي فقلييت فمييا علينا في كتابه العزيز منها شيئ
معنى قوله في حديث الشفاعة في صفة نوح وأنه أول الرسل فقييال رضييي اللييه
عنه المرادآ أنه أول الرسل إلى قوم كافرين ومن قبله من المرسلين أرسلوا إلى
قوم عقيدتهم صحيحة فقلييت فلييم عييوقب قييوم هويييد بالحجييارة والنييار إذا كييانوا
مؤمنين فقال رضي الله عنه كانت عييادآته تعييالى مييع القييوم الييذين قبييل نييوح أن

).104يهلكهم على ترك أكثر القواعد وإن كانوا على العقائد" أ.هي (البريز ص

فانظر كيف اكتشف الدباغ سبعين رسولً قبل نوح وكيييف أن اللييه أهلكهييم ليييس
على الشرك والكفر ومعاندة الرسل بل على المعاصي فقط..

- الولياء أكثرهم أميون.4

الدباغ يفضل نفسه على إبراهيم الدسوقي:

ول عجب بعد ذلك إذا علمنا أن أهل هذه الكشوفا المزعومة فييي غييالبهم أميييون
ًا، كعبدالعزيز الدباغ الذي روى عنه أو افترى عليه أحمد بن مبييارك كييان رجلً أمييي
ًا كذلك واسمع ما يقييول أحمييد وشيخ عبدالوهاب الشعراني وهو الخواص كان أمي

بن مبارك عن شيخه المي الدباغ.



"وسمعته رضي الله عنه يقييول مييرة أخييرى السييماوات والرضييون بالنسييبة إلييى
كالموزونة (الموزونة: عملة مغربية) فييي فلة ميين الرض يصييدر هييذا الكلم منييه
ًا رضييي اللييه رضي الله عنه وما أشبهه إذا شهدنا منه زيادآة بل هو في زيادآة دآائميي
عنه وقد كنت معه ذات يوم خارج باب الفتوح فجعل يذكر لي أكابر الصالحين مع
ًا فقلت فمن أين تعرفهم فقال رضي الله عنه أهل الفتح الكييبير مسييكن كونه أمي
أرواحهم قبة البرزخ فمن رأيناه فيها علمنييا أنييه ميين الكييابر ثييم جييرى بيننييا ذكيير
الشيييخ سيييدي إبراهيييم الدسييوقي فقلييت هييو ميين الكييابر فجعلييت أذكيير منيياقبه
والغرائب التي نقلت من كراماته فقال رضي الله عنه لييو عيياش سيييدي إبراهيييم
الدسوقي من زمنه إلى زماننا ما أدآرك ميين المقامييات ول ترقييى مثييل مييا ترقييى
ًا أخوك عبدالعزيز يعني نفسه من أمس إلى اليييوم واللييه مييا قيياله أخييوك افتخييار

ًا معكم بالنعمة" أ.هي (البريز ص ًا وتحدث )..168وإنما قاله تعريف

ونسأل ما فيه البرزخ هذه التي تجتمع فيها أرواح الصوفية..

ًا بأنه سبحانه وتعالى فضييل ولماذا ل يختار الله لوليته -في زعمهم- إل أميين علم
ًا إل أهل العلم والعلماء وما كان اختياره للرسول محمد صلى الله عليه وسلم أمي
ليقيم به الحجة على  عبادآه وحتى ل يتهم بأنه أتى بييالقرآن ميين عنييد نفسييه كمييا
ًا لرتيياب قال تعالى: {ومييا كنييت تتلييو ميين قبلييه ميين كتيياب ول تخطييه بيمينييك إذ

).48المبطلون} (العنكبوت:

وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد فضل الله علماء هيذه المية عليى أهيل
الجهالة منها، وجعل تعلييم العلييم بالكتابيية والقييراءة والسييماع والسييباب الخييرى
البشرية المؤدآية لذلك.. وليس بطريقيية الغيييب لن هييذا الطريييق خيياص بالنبييياء
رضوان الله عليهم وما سوى النبي الصادآق فمتنبئ كيياذب وهييذا هييو حييال هييؤلء
المساكين الذين استحوذ عليهم الشيطان فراحوا يهيمون في أودآية الضلل علييى

هذا النحو المهين.

- الدباغ يكتشف سر ليلة القدر:5

ًا وأتى لنييا بهييذه ولم يكتف الدباغ بكشوفاته في الرض فراح يكتشف السماء أيض
الحكاية العجيبة عن سّر ليلة القدر.

قال تلميذه أحمد بن مبارك..

"ثم ذكر لنا رضي الله عنه سبب ليلة القدر فقال إن العالم قبل خلييق النييور فييي
ًا وسيماء وفيي الكهيوفا ًا والملئكية عيامرون ليه أرضي حرم الشمس كيان مظلميي
الم اء الع والسهول والجبال والودآية فلما خلق الله تعالى النور في الشمس وأض
بها أصبحت ملئكة السماء وملئكة الرض وخييافوا ميين خييراب العييالم وميين أميير
عظيم ينزل بهم فنزل ملئكة السماء إلى الرض وجعل ملئكة الرض يفرون من
ًا ميين الضييوء الييذي لييم الضوء إلى الظل أي من ضوء النهار إلى ظل الليييل فييرار
يعرفوه إلى الظل الذي يعرفونه خائفين متضرعين مجتمعييين علييى البتهييال إلييى
الله تعالى والتضرع له والخوفا منه يطلبون منه الرضييا ويلجييأون إليييه فييي أن ل
يسييخط عليهييم ولييم يكيين فييي ظنهييم أل أنييه تعييالى أرادآ أن يطييوي هييذا العييالم
فاجتمعوا على التضرع والبتهال علييى الصييفة السييابقة مقييدرين فييي كييل لحظيية

وقوع ما خافوه.

فإذا زادآ إليهم الضوء فروا عنه إلى الظل ولييم يزالييوا علييى تلييك الحاليية والضييوء
ينسخ الظل وهم يفرون إلى أن طيافوا الرض كلهيا ورجعيوا إلييى الموضيع اليذي



ًا وقع حصل لهم المن ورجعوا إلى مراكزهم يجتمعون بدأوا منه فلما لم يروا شيئ
).165من كل عام فهذا هو سبب ليلة القدر" أ.هي (البريز ص

فهل علمتم ما سر ليلة القدر يا مسلمون..

- طبال ومغفل من أهل الكشف.6

وبعض الناس قد يظنون أن هذا الكشف ل يأتي إل لناس عقلء من أهييل التقييوى
والتزان ولكن الصوفية يقررون غير ذلك فهذا أحمد بن مبارك يحكي عيين شيييخه

الدباغ بأن الفتح جاء إلى رجل وهو طبال، يقول:

"وأعرفا رجلً بالرملة من أرض الشام فتح الله عليه وهو بحاليية يتضيياحك النيياس
ي عليه، كحالة الرجل المشهور بمدينة فاس (بمعيزو) (مدينة فيي المغيرب)، فبق
انت حالية المتقيدم أن الصيبيان على حاله بعد الفتح وليم ينتقيل عنهيا. قليت: وك
وغيرهم من ضعفة العقول يتبعونه طول النهار يضحكون عليه، وقال (رضييي اللييه
عنه) وأعرفا رجلً آخر فتح الله عليه وكان قبل ذلك طبالً فبقي على حييالته قبييل

). أي ظل طبالً كما هييو وظييل الفتييح198الفتح ولم ينتقل عنها" أ.هي (البريز ص
الصوفي ينزل عليييه ول عجييب عنييد الصييوفية فييي ذلييك فالولييية عنييدهم ليسييت
مسألة كسبية ينالها المسلم بتقوى الله ومخافته ومحبته والسييعي إلييى مرضيياته.
بل هي مسألة يقولون –وهبية- تنال الشخص هبة له من الله وإن لييم يكيين هنيياك
من السباب والدواعي ما يستند عليها ففضل الله عندهم وحسب زعمهم ل حرج
ًا، أو ًا أو زنييديق عليه فقد يصيب الطبييالين أو الزمييارين، وقييد يكييون الييولي سييكير
ًا يتضاحك ًا عقلي ًا شاهد النوار العلوية فضاع عقله أو متخلف ًا، أو مجذوب طفلً صغير
ًا ويحدث الناس بأمور الغيب، ويشيياهد ويطييالع ًا رباني الصبيان منه ولكنه يكون ولي
الحضييرة اللهييية والرسييولية، والخضييرية (نسييبة إلييى الخضيير) وهكييذا قلبييوا كييل
موازين العلم، وكل قوانين الشريعة، فالولييية ل شييك أنهييا منحيية إلهييية وتفضيييل
وفضل رباني ولكنها ل تنال إل محلها ممن كان عنده الستعدادآ لذلك وميين سييعى
لنيل دآرجات القرب من الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث البخاري عن أبييي

هريرة رضي الله عنه:

ًا فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبييدي بشيييء إلييي أحييب [من عادآى لي ولي
مما افترضت عليه، ول يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافييل حييتى أحبييه، فيإذا أحببتييه
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويييده اليتي يبطيش بهيا، ورجليه
التي يمشي بها ولئن سييألني لعطينييه، ولئيين اسييتعاذ بييي لعيييذنه]، فجعييل اللييه
ًا وهو أدآاء الفرائض أولً ثم الكثار من النوافييل حييتى يصييل المسييلم للولية طريق
إلى مرحلة القرب من الله سييبحانه وتعييالى، فيحمييي اللييه سييمعه وبصييره ويييده

ورجله، ويجعل ذلك كله في طاعته ومحبته ومرضاته.

ولكن الولية والفتح والكشف الصوفي بغير ذلك ينال كل هؤلء..

ًا:7 - الوحي الصوفي ل ينزل إذا كان أحد المنكرين حاضر

ًا على أن هييذا الكشييف الصييوفي مييا هييو إل إلقيياء شيييطاني هييذه ومما يدلك يقين
ًا عيين شيييخه الييدباغ وأنييه كييان إذا حضيير الحكاية التي يرويها أحمد بن مبارك أيض
رجل من أهل التوحيد واليمان الصحيح ممن ل يؤمن بهذه الخرافييات كييان وحييي

الشيخ ينقطع ويعودآ جاهلً كما كان ل يتكلم الكلمة.

"(قال رضي الله عنه) وما مثلت الولي مع القاصدين إل كحجر بني إسرائيل. فإذا
ًا وإذا كييان بييين أعييدائه كان بين يدي أولياء الله تعالى انفجرت منه اثنتا عشر عين



تعالى ل تخرج منه ول قطرة واحدة (قلت) وقد شاهدت هذا المعنييى فييي الشيييخ
ًا فإذا حضر بييين يييديه بعييض ميين ل يعتقييده ل تخييرج منييه ول رضي الله عنه مرار
فائدة واحدة ول يقدر على التكلم بشيء ميين العلييوم اللدنييية والمعييارفا الربانييية
حتى يقوم ذلك الشخص ويوصينا ويقول إذا حضر مثييل هييذا الرجييل فل تسييألوني
عن شيء حتى يقوم وكنا قبل الوصية جاهلين بهذا المر فنسأل الشيخ ونريييد أن
نستخرج منه النفائس والسرار الربانية كي يسمعها الرجل الحاضيير فيتييوب فييإذا
سألناه رضي الله عنه حينئييذ وجييدناه كيأنه رجيل آخيير ل نعرفييه ول يعرفنييا فكييأن
ًا حتى ذكرنا له السبب ففهمنا السيير العلوم التي تبدو منه لم تكن له على بال أبد

).169والحمد لله رب العالمين" أ.هي (البريز ص

ًا، كمييا قييال وليس ذلك بالطبع إل لن الشيطان يهرب إذا رأى من يؤمن بالله حقيي
ًا إل سييلك ًا فجيي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: [والله ما رآك الشيييطان سييالك
ًا غير فجك]. وهؤلء الصوفية ل يأتيهم فييي مكييانهم موحييد إل انتهييت أحييوالهم فج

واضمحلت أنوارهم المزعومة وانفض سامرهم  الشيطاني.

- تقديم مذهب أبي حنيفة على سائر مذاهب الفقهاء بطريق الكشف: 8

ًا تفضيل مذهب فقهييي علييى ولعل من أطرفا ما تدخل فيه الكشف الصوفي أيض
مذهب آخر كما فعل أحمييد الفيياروقي السييرهندي النقشييبندي الحنفيي، كميا فيي
ًا قول محمد بارسييا أن المسيييح علييه السيلم إذا النص التي الذي يفسر فيه أيض

نزل يحكم بالمذهب الحنفي يقول:

"ومثل أرواح الله (يعني المسيح عليه السلم) مثل الميام العظييم الكييوفي (أبييو
حنيفة رحمه الله) فإنه ببركة الورع والتقوى وبدولة متابعة السنة نال في الجتهادآ
والسييتنباطا دآرجيية عليييا بحيييث يعجييز الخييرون عيين فهمييه ويزعمييون مجتهييداته
بوساطة دآقة المعاني مخالفة للكتاب والسنة ويسمون أصحابه أصحاب الرأي كل
ذلك لعدم الوصول إلى حقيقة علمه ودآرايته وعدم الطلع علييى فهمييه وفراسييته
إل أن المام الشافعي وجد نبييذة ميين دآقيية فقيياهته عليهمييا الرضييوان حيييث قييال
الناس كلهم عيال في الفقه لبي حنيفة فويل لقاصري النظر على جراءتهم حيث
ينسبون قصورهم إلى الغييير (المنتخبييات ميين المكتوبييات لحمييد الفيياروقي طبييع

):149،150استانبول ص

ًا بهم صفها             برأت ساحتهم عن أفحش الكلم لو عابهم قاصر طعن

هل يقطع الثعلب المحتال سلسلة             قيدت بها أسد الدنيا بأسرها

ويمكن أن يكون ما قاله الخواجة محمد بارسا قدس عمييره فييي الفصييول السييتة
من أن عيسى على نبينا وعليه الصلة والسلم يعمل بعد النييزول بمييذهب المييام
أبي حنيفة بوساطة هذه المناسبة التي له رضي الله عنه بحضرة روح اللييه عليييه
ًا لجتهادآ المام العظييم ل أنييه يقلييد السلم يعني أن اجتهادآ روح الله يكون موافق
مذهبه فإن شأنه عليه السلم أعلى وأجل من أن يقلد علميياء الميية. ونقييول ميين
غير شائبة تكلف وتعصب: إن نورانية المييذهب الحنفييي تييرى وتظهيير فييي النظيير
الكشفي كالبحر العظيم وسائر المذاهب تظهر مثل الحياض والجداول" أ.هييي منييه

).150بلفظه (البريز ص

الفصل العاشر



المعراج الصوفي

كثيرون من رجال التصوفا ادآعوا أنهم قد عرج بهم إلى السماوات العلى. فمنهييم
ًا مما زعم مشاهدته في السييماوات وذلييك فييي عبدالكريم الجيلي وقد ذكرنا بعض
باب الكشف الصوفي وقد سبق الجيلي ميين زعييم مثييل هييذا، ويبييدو أن أول ميين
ًا كمعييراج الرسييول افترى ذلك هو أبو يزيد البسطامي الذي جعل لنفسييه معراجيي
ًء صلى الله عليه وسلم وراح يحدثنا كيف أنييه عييرج بروحييه إلييى السييماوات سييما
ًء وأن بغيته كانت في الفناء في الله، أو على حد قييوله البقيياء مييع اللييه إلييى سما

البد.

وهذه هي الفكرة البرهمية الوثنية نفسييها فييي الفنيياء فييي الييذات اللهييية حسييب
زعمهم.

ولكن البسطامي أول من افتري له أو عليه ذلك. يدعي أنه عرج به إلييى السييماء
السابعة فالكرسي، فالعرش، وأن الله قال له: إلييي إلييي، وأجلسييه علييى بسيياطا
قدسه وقال له: (يا صفي ادآن مني واشرفا على مشارفا بهائي، وميادآين ضيائي
واجلس على بساطا قدسي.. الخ)، وهذا هو نص المعراج الكاذب المنسييوب إلييى

أبي يزيد البسطامي.

"في رؤيا أبي يزيد: في القصد إلى الله تعالى وبيان قصته:

قال أبو القاسم العيارفا، رضييي اللييه عنييه: اعلمييوا معاشيير القاصييدين إلييى اللييه
سبحانه وتعالى أن لبي يزيد حالت ومقامات ل تحتملها قلوب أهل الغفلة وعامة
الناس، وله مع الله أسرار لو اطلع عليها أهل الغرة لبهتوا فيها، وإني نظرت فييي
كتاب فيه مناقب أبي يزيد، فإذا فيه أشياء مين حيالته وأوقياته وكلميه، ميا كليت
اللسن عن نعته وصفته، فكل من أرادآ أن يعرفا كماله ومنزلته فلينظر إلى نومه
ورؤياه التي هي أصح في المعنى، وأقرب في التحقيق من يقظة غيره، فهييذا مييا
حكى أن خادآم أبي يزيد رضي الله عنه قال: سمعت أبييا يزيييد البسييطامي رضييي
ًا إلى الله، الله عنه يقول: إني رأيت في المنام كأني عرجت إلى السماوات قاصد
ًا مواصييلة اللييه سييبحانه وتعيالى، علييى أن أقيييم معييه إلييى البييد، فييامتحنت طالبي
بامتحان ل تقوم له السماوات والرض ومن فيهما، لنه بسط لي بسيياطا العطايييا
ًا بعد نوع، وعرض علي ملك كل سماء، ففي ذلك كنت أغض بصري عنها، لما نوع
علمت أنه بها يجربني، فكنت ل ألتفت إليها إجللً لحرمة ربييي، وكنييت أقييول فييي
ذلك: يا عزيزي مرادآي غير ما تعرض علي، قال فقلت له: رحمك اللييه صييف لييي
مما عرض عليك من ملك كل سماء قييال: رأيييت فييي المنييام كييأني عرجييت إلييى
ًا ميين السماوات، فلما أتيت إلى السماء الدنيا فإذا أنا بطييير أخضيير، فنشيير جناحيي
أجنحته، فحملني عليه وطار بي حتى انتهى بي انتهائي إلى صفوفا الملئكة، وهم
ًا، فسييلمت عليهييم، قيام متحرقة أقدامهم في النجوم يسبحون اللييه بكييرة وعشييي
فردآوا علي السلم، فوضعني الطير بينهم ثييم مضييى فلييم أزل أسييبح اللييه تعييالى
بينهم، وأحمد الله تعالى بلسانهم وهم يقولييون: هييذا آدآمييي ل نييوري إذ لجييأ إلينييا
وتكلم معنا، قال: فألهمت كلمات، وقلت: باسم القادآر على أن يغنيني عنكيم، ثيم
لم يزل يعرض علي من الملك ما كلت اللسن من نعته وصفته، فعلمييت أن ربهييا
ً يجربني، ففي ذلك كنت أقول: مرادآي غير ما تعرض علي، فلم ألتفت إليها إجلل
لحرمته، ثم رأيت كأني عرجت إلييى السييماء الثانييية فييإذا جيياءني فييوج فييوج ميين
الملئكة ينظرون إلي كما ينظر أهل المدينة إلييى أمييير يييدخلها، ثييم جيياءني رأس
ًا من أسماء الملئكة)، وقال: يييا أبييا الملئكة اسمه لويد (اسم فارسي جعله اسم
يزيد، إن ربك يقرئك السلم، ويقول: أحببتنييي فأحببتييك. فييانتهى بييي إلييى روضيية



خضرة فيها نهر، يجري حولها ملئكة طيارة، يطيييرون كييل يييوم إلييى الرض مائيية
ألف مرة، ينظرون إلى أولياء الله، وجوههم كضياء الشمس، وقد عرفوني معرفة
الرض، أي في الرض، فجاؤوني وحيوني، وأنزلوني علييى شييط ذلييك النهيير، وإذا
على حافيته أشجار من نور، ولها أغصان كثيرة متدلية في الهييواء، وإذا علييى كييل
غصن منها وكر طير، أي من الملئكة، وإذا في كييل وكيير ملييك سيياجد، ففييي كييل
ًا من جميع ذلك أقول: يا عزيزي مرادآي غير ما تعرض علي، كن لي يا عزيزي جار
ًا من المجالسين، ثم هاج من سري شيء من عطش نارياق، المستجيرين وجليس
حتى إن الملئكة مع هذه الشييجار، صييارت كالبعوضيية فييي جنييب همييتي، وكلهييم

ينظرون إلي متعجبين مدهوشين من عظم ما يرون مني.

ثم لم يزل يعرض علي من الملك ما كلت اللسن عن نعته، ففي كل ذلك علمت
أنه بها يجربني، فلم ألتفت إليه إجللً لحرمة ربي، وكنت أقول: يا عزيزي مييرادآي
غير ما تعرض علي، فلمييا علييم اللييه تعييالى ميين صييدق الرادآة فييي القصييد إليييه،
وتجردآي عما سواه، فإذا أنا بملك قد مد يده فجذبني، ثم رأيت كأني عرجت إلييى
السييماء الثالثيية، فييإذا جميييع ملئكيية اللييه تعييالى بصييفاتهم ونعييوتهم قييد جيياؤوني
ه يليي السيماء، وهيو يبكيي ل يسلمون علي، فإذا ملك منهم له أربعية أوجيه: وج
تسكن دآموعه أصلً ، ووجه يلي الرض ينييادآي: يييا عبييادآ اللييه اعلمييوا يييوم الفييراغ
(لعلها الفزع)، يوم الخذ والحساب، ووجه يلي يمينه إلى الملئكة يسييبح بلسييانه،
ووجه يلي يساره يبعث جنودآه في أقطار السييماوات يسييبحون اللييه تعييالى فيهييا،
فسلمت عليه، فردآ علي السلم، ثم قال: من أنت؟ إذ فضلت علينا، فقلييت: عبييد
قد مّن الله تعالى عليه من فضله، قال: تريد أن تنظر إلييى عجييائب اللييه؟ قلييت:
ًا من أجنحته، فإذا على كل ريشة من ريشه قنييديل أظلييم ضييياء بلى، فنشر جناح
الشمس من ضيئها، ثم قال: تعال يا أبا يزيد، واستظل فييي جنيياحي، حييتى نسييبح
الله تعالى ونهلله إلى الموت، فقلت له: الله قادآر على أن يغنيني عنييك، ثييم هيياج
من سري نور من ضياء معرفتي أظلييم ضييوءها: أي ضييوء القنادآيييل ميين ضييوئي،
فصار الملك كالبعوضة في جنب كمالي، ثم لم يزل يعييرض علييي ميين الملييك مييا
كلت اللسن عن نعته، ففي ذلك علمت أنييه بهييا يجربنييي، فلييم ألتفييت إلييى ذلييك
إجللً لحرمته، وكنت أقول في ذلك: يا عزيزي مرادآي غير ما تعييرض علييي، فلمييا
علم الله تعالى مني صدق الرادآة في القصد إليه، فإذا أنا بملك مد يييده فرفعنييي
ثم رأيت: كأني عرجت إلى السماء الرابعة، فإذا جميع الملئكة بصفاتهم وهيئاتهم
ونعوتهم قد جاؤوني يسلمون علي، وينظرون إلي كما ينظر أهل البلييد إلييى أمييير
لهم في وقت الدخول، يرفعون أصواتهم بالتسبيح والتهليييل ميين عظييم مييا يييرون
من انقطاعي إليه، وقلة التفاتي إليهم، ثم استقبلني ملك يقييال لييه: نيائيييل، فمييد
يده وأقعدني على كرسي له موضوع على شاطئ بحر عجيياج، ل تييرى أوائلييه ول
أواخره، فألهمت تسبيحه وانطلقت بلسانه، ولم ألتفت إليه، ثييم لييم يييزل يعييرض
علي من الملك ما كلت اللسن عن نعته، ففي كل ذلك علمييت أنييه بهييا يجربنييي،
فلم ألتفت إليه إجللً لحرمته، وكنت أقول يا عزيزي، مرادآي غير ما تعرض علي:
فلما علم الله تعالى مني صدق النفرادآ به في القصد إليه، فإذا أنا بملك مييد يييده
فرفعني إليه ثم رأيت كأني عرجت إلى السماء الخامسة، فييإذا أنييا بملئكيية قيييام
في السماء رؤوسهم فييي عنييان السييماء السادآسيية يقطيير منهييم نييور تييبرق منييه
السماوات، فسلموا كلهم علي بأنواع اللغييات، فييردآدآت عليهييم السييلم بكييل لغيية
سلموا علي، فتعجبوا من ذلك، ثم قالوا: يا أبا يزيد: تعال حتى تسييبح اللييه تعييالى
وتهلله ونعينك على ما تريد، فلم ألتفت إليهم من إجلل ربي، فعند ذلك هيياج ميين
سري عيون من الشوق، فصار نور الملئكة فيما التمييع منييي كسييراج يوضييع فييي
الشمس، ثم لم يزل يعرض علي من الملك ما كلت اللسن عن نعتييه، ففييي كييل



ذلك علمت أنه بها يجربني، وكنت أقول يا عزيزي، مرادآي غييير مييا تعييرض علييي،
فلما علم الله تعالى مني صدق الرادآة فييي القصييد إليييه فييإذا أنييا بملييك مييد يييده
فرفعني إليه، ثم رأيت كأني عرجييت إلييى السييماء السادآسيية، فييإذا أنييا بالملئكيية
المشتاقين جاؤوني يسييلمون علييي ويتفخييرون بشييوقهم إلييي، فييافتخرت عليهييم
بشيء من طيران سري، ثم لم يزل يعرض علي من الملك ما كلت اللسيين عيين
ا يجربنيي، فليم ألتفييت إلييه، وكنيت أقيول: ييا نعته، ففي كل ذلك علميت أنيه به
عزيزي مرادآي غير ما تعرض علي. فلما علم الله تعييالى منييي صييدق الرادآة فييي
القصد إليه، فإذا أنا بملك مد يده فرفعني، ثيم رأييت كيأني عرجييت إلييى السيماء
السابعة، فإذا بمائة ألف صف من الملئكة استقبلني. كل صف مثل الثقلين ألييف
ألف مرة، مع كل ملك لواء من نور، تحت كل لواء ألف ألف ملك، طول كل ملك
ي مسيرة خمسمائة عام، وكل على مقيدمتهم مليك اسيمه بريائييل، فسيلموا عل
بلسانهم ولغتهم، فردآدآت عليهييم السييلم بلسييانهم فتعجبييوا مين ذلييك، فيإذا منييادآ
ينادآي: يا أبا يزيد: قف قف؛ فإنك قد وصلت إلى المنتهى، فلم ألتفييت إلييى قييوله
ثم لم يزل يعرض علي من الملك ما كلت اللسن عن نعته، ففي كل ذلك علمت
أنه بها يجربني، وكنت أقول: يا عزيزي مرادآي غير ما تعرض علي، فلما علم اللييه
ًا، كييأن كييل ريشيية ميين تعالى مني صدق الرادآة في مقصييدي إليييه صيييرني طييير
جناحي أبعد من الشرق إلى الغرب ألف ألف مرة، فلم أزل أطير فيي الملكييوت،
ًا بعييد ًا بعييد حجييب، وميييدان وأجول في الجبروت، وأقطع مملكة بعد مملكة، وحجبيي
ًا بعد أستار، حتى إذا أنا بملك المرسى استقبلني، ًا بعد بحار، وأستار ميدان، وبحار
ومعه عمودآ من نور، فسلم علي ثم قال: خذ هذا العمودآ، فأخذته فإذا السييماوات
بكل ما فيها قد استظل بظل معرفتي، واستضاء بضياء شييوقي، والملئكيية كلهييم
صارت كالبعوضة عند كمال همتي في القصد إليه، ففي كل ذلييك علمييت أنييه بهييا

يجربني، فلم ألتفت إليها إجللً لحرمة ربي الله تعالى.

ًا بعد ميييدان، ًا بعد حجب، وميدان ثم لم أزل أطير وأجول مملكة بعد مملكة، وحجب
ًا بعد أستار، حتى انتهيت إلى الكرسي، فإذا قد استقبلني ًا بعد بحار، وأستار وبحار
ملئكة لهم عيون بعددآ نجوم السماوات، يبرق من كل عين نور تلمع منه، فتصييير
ًا وتهليلً، ثييم لييم أزل أطييير تلك النوار قنادآيل، أسمع من جوفا كل قنديل تسييبيح
مس، كذلك حتى انتهيت إلى بحر من نور تلطم أمواجه يظلم في جنبه ضياء الش
فإذا على البحر سفن من نور، يظلم في جنب نورها أنوار تلييك البحيير، فلييم أزل
ًا بعد بحار حتى انتهيت إلى البحر العظييم الييذي عليييه عييرش الرحميين، أعبر بحار
فلم أزل أسبح فيه حتى رأيت ما من العييرش إل الييثرى ميين الملئكيية الكروبيييين
ماوات والرض، وحملة العرش، وغيرهم ممن خلق الله سبحانه وتعيالى فيي الس
أصغر من حيث طيران سري في القصد إليه، من خردآلة بين السماء والرض، ثم
لم يزل يعرض علي من لطائف بره وكمال قدرته وعظم مملكته ما كلت اللسن
عن نعته وصفته، ففي كل ذلك كنت أقول: يا عزيزي مرادآي في غييير مييا تعييرض
لي، فلم ألتفت إليه إجللً لحرمته فلما علم الله سبحانه وتعالى من صدق الرادآة
فييي القصييد إليييه فنييادآى: إلييي إلييي، وقييال: يييا صييفي ادآن منييي، وأشييرفا علييى
مشرفات بهائي، وميادآين ضيائي، واجلس على بساطا قدسي حييتى تييرى لطييائف
صنعي في آنائي، أنت صفيي وحبيبي، وخيرتي من خلقي، فكنت أذوب عنييد ذلييك
كما يذوب الرصاص، ثم سقاني شربة من عين اللطف بكأس النس، ثم صيييرني
إلى حال لم أقدر على وصفه، ثم قربني منه، وقربني حتى صرت أقرب منه ميين
ل نيبي يسيلمون عليي ويعظميون أميري الروح إلى الجسد، ثم اسيتقبلني روح ك
ويكلمونني وأكلمهم، ثم استقبلني روح محمد صييلى اللييه عليييه وسييلم، ثييم سييلم
ًا وأهلً وسهلً، فقد فضلك الله على كيثير مين خلقيه علي، فقال: يا أبا يزيد: مرحب



تفضيلً، إذا رجعت إلى الرض اقرأ لمتي مني السييلم، وانصييحهم مييا اسييتطعت،
وادآعهم إلى الله عز وجل، ثم لم أزل مثل ذلك حتى صرت كما كان من حيث لييم
يكن التكوين، وبقي الحق بل كون ول بين ول أين ول حيييث ول كيييف، جييل جللييه

وتقدست أسماؤه.

قال أبو القاسم العارفا رضي الله عنه: معاشر إخواني عرضت هذه الرؤيييا علييى
أجلء أهل المعرفة فكلهم يصدقونها ول ينكرونها، بل يستقبلونها عند مراتب أهييل
النفرادآ في القصد إليه، ثم يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسييلم أنييه قييال:
(إن العبد ل يزال من الله والله منه ما لييم يجييزع فييإذا جيزع وجييب عليييه العتيياب
ًا عنه صلى الله عليه وسلم (أن من العلم كهيئيية المخييزون والحساب) وروي أيض
ل يعرفه إل أهل العلم بالله ول ينكره إل أهل الغرة بالله) أ.هي منه بلفظه (ملحييق

) لكتاب المعراج منقول من مخطوطة حيدر آبادآ بعنوان القصد إلى الله).2رقم (

معراج اسماعيل بن عبدالله السودآاني:

ذكرنا في باب الكشف الصوفي ما افتراه عبدالكريم الجيلييي فييي كتييابه النسييان
الكامل فيما زعمه أنييه عييرج بييه إلييى السييماوات ورأى هنالييك الملئكيية والنبييياء
وكلمهم واستفادآ منهم فوائد، وأفادآهم كذلك فوائد فيما زعمه، وقد نقلنا في ذلك
ًا الباب نقولً مستفيضة مما كذبه، وقد جاء ميين نسييج علييى منييوال الجيلييي تماميي
ًا يكادآ يكون نسخة منه وهو إسماعيل بن عبدالله السودآاني والذي ألفه وكتب كتاب

ًا وسيماه (مشيارق شيمس1261سنة  هي أي منذ مائة وسيبع وثلثيين سينة تقريبي
النوار ومقارب حسها في معنى العلوم والسرار).

وقد سلك إسماعيل بن عبدالله السودآاني هذا مسلك الجيلييي نفسييه حيييث زعييم
أنه  عرج به إلى السماء سماء سماء. والعجيييب أنييه جعييل هييذه السييماوات هييي
الكييواكب السييبعة الييتي كييانت معروفيية فييي ذلييك الييوقت (القميير، والزهييرة،
ًا أنها هي السماوات والمشتري، والمريخ، وعطاردآ، وزحل). والتي كان يظن قديم
السبع فجعل لكل سماء من هذه (روحانييية) كمييا يعتقييده الصييابئة عبييدة النجييوم،
وشوه معراج الرسول صلى الله عليه وسلم فنقييل منييه أسييماء النبييياء والرسييل
ًا الذين التقى بهم الرسول في معراجه، فزعم إسماعيل هذا أنه التقييى بهييم أيضيي
وأفادآوه وباركوه واحتفلوا بمجيئه إليهم، وأنه شاهد بعييد ذلييك العييرش والكرسييي
ًا كمييا زعييم الجيلييي ميين وسدرة المنتهى، والملئكة الذين لم يسييجدوا لدآم تماميي
ًا بذلك القرآن حيث يقول سبحانه وتعالى: {ثييم قلنييا للملئكيية اسييجدوا قبله مكذب
لدآم فسجدوا إل إبليس لم يكن من الساجدين} ويبدو أنه لم يقرأ هذه الييية قييط
ًا واكتفى بقراءة كتاب الجيلي ونقل عنه مشاهداته وزعمها لنفسييه وجعلهييا كشييف

ًا به هو.. خاص

وهذا هو شأن مشايخ التصوفا ينقل بعضهم عن بعض نفس الدعاوي التي يدعيها
من قبله فإذا قال أحدهم أنا خاتم الولياء قال من بعده بل أنا خاتم الولييياء، وإذا
قال أحدهم رفعني الله وأجلسني عنده وأعطيياني وقربنييي جيياء ميين يييدعي هييذه
الدعاوي ويزيد على ذلك وهكذا. وهأنذا أنقل فقرات من هذه الكيياذيب المفييتراة

التي افتراها إسماعيل بن عبدالله السودآاني: قال:



"المغرب السابع

في عين العروج إلى السماء السادآسة

اعلم أيها البن البار المبرور والمهدي إلى طريق الملك الغفور أن العبد إذا طرح
جميع الكوان العارضة له في السييماء الخامسيية فييي حاليية عروجييه إلييى حضييرة
الرحمن فإن الرب الكريم يصلح له السريرة ويحد له عين البصيييرة فيعييرج منهييا
إلى السماء السادآسة فيجد البواب فيسلم عليه فيييردآ عليييه السييلم ويرحييب بييه،

ويفتح له الباب.

فافهم يا بني فإنه يدخل فينظر ما فيها من الغرائب ويتعجييب ميين تلييك العجييائب
فإن هذه السماء فيها من الكواكب المشتري ولونها في غاية السوادآ قد يرى وهو
جوهر شفافا من بديع الصنائع على الستواء من غير اختلفا ودآورها أوسييع يزيييد
علييى دآور سييماء المريييخ بييألفين عييام ومييائتين سيينة وثلثيية وثلثييين سيينين (كييذا
والصواب: بألفي عام، ومئتي سنة وثلث سنين!) وأربعة أشييهر، وفيهييا نييبي اللييه

موسى على نبينا وعليه الصلة والسلم (هكذا).

نفائس حقية من علوم ذوقية:

فنقول بحسب كشفنا، فإن العبد الراقي إلييى تلييك المراقييي إذا وصييل إلييى هييذه
ًا في أنوار القييدس موشييحة بييأنوار الهيبيية والنييس حييوله السماء يرى نفسه مغيب
ًا بغميض السرار والعلوم معهم فييي حاليية عروجييه جملً من ملئكة الرحمن ناطق
إلى حضرة الملك الديان. فيرى ملئكة هييذه السييماء متنوعيية ميين عييدة أصيينافا،
فيهم ملئكة الرحمة اللطافا، يدرون ملئكة هذه السماء فييي هييذه الرض لرفييع
الوضيع وزيادآة الرفيع، منهم من وكله الله تعييالى بإيصييال الييرزق إلييى المييرزوق،

ووكل غيرهم بما اقتضته الحكمة بين الخالق والمخلوق..

وقد اجتمعت بالملك الحيياكم عليهييم وهييو روحانييية المشييتري (كييوكب معييروفا)،
ًا بثوب أصفر من أنوار الهميية، وهييم ًا على منبر من نور الحكمة ملتحف رأيته جالس
مطيعون له في سره وجهره وممثلون له في جميع نهيه وأمره ل يفعل منهم أحد
ًا إل بإذنه ول يتقدم إل بأمره لتنفيذ ما وكل به ميين شييأنه، فسييألته عيين عييدة شيئ
علوم فأجابني برمز مكتوم ففهمته منه بوساطة مظهر اسم الله القيوم، بفهييم ل
ًا، ًا وسييرت منييه بفضييل اللييه تعييالى عالميي من حيث مطلق المفهوم فييوثبت قائميي
فاجتمعت من بعده بنبي الليه موسييى علييى نبينييا وعلييه أفضييل الصيلة والسيلم
ًا علييى ًا فييي أنييوار المشيياهدات جالسيي ًا في الشهودآ والمكالمات غالبيي فوجدته فاني
كرسي من أنوار الوقار ولونه أصفر مخلييوطا عليييه خطييوطا مرمييوزة جامعيية لمييا
ًا ًا مع استهلكه مع شهودآ مييوله، مناجييي حواه من الفخار من حضرة السرار متأدآب
ًا في فناه، تجلي النييية فيحضييره إظهييار مظيياهر الحييق فييي حقيقيية له ومستغرق
سره، إنني أنا الله، فقد عرفتييه بعييدما عرفنيي فسييلمت عليييه وردآ عليي السييلم
ًا ملزميية أدآبييي، فسييألته ًا وأهييل بييي حيييث جئتييه حافظيي وقربني وانتصب لي قائم

سؤال من دآخل حضرة الدآب وعرفا سر البسط والغضب.

فقلت له: يا سيدي بحق من نبأك وزكاك وأورثك هييذا المقييام وتييولك بييأن تجييودآ
علي بإجابة مقالي وإفادآتي في سؤالي، فإن رسولنا الصادآق الكريم بلغنا ما قصه
له ربه في الكتاب الحكيم بأنك طلبت رؤييية مييولك حيييث قلييت لييه: أرنييي أنظيير
إليك. فأتاك منه الخطاب حيث قال: لن تراني، فما معنى طلبك لييه ومجيييء هييذا
الخطاب إليك فاستفدنا عدم حصول الرؤية لك في حالة مجيء الخطاب فشييتان

ما بين حالتك هذه وحالة أهل الحجاب، فكيف هذا السر، وباطن هذا المر؟



فقال لي: يا عبدالله إن السر غريب والمر عجيب، فافهم أرشدك مولك وأورثك
أسرار علومه وتولك، فإن ربي حين أمرني بعبادآته بمطلق العبودآية وعرفني سر
ظهور أسراره مظاهره في عموم النييية حييين أبصييرت نييار سيير دآللييتي ورجييوت
إتياني لهلي بشعلة منا كي يصيدقوني بهيا فيي مقيالتي أو أجيد عليهيا هييدى مين
ضللتي، فنودآيت بعد إتياني بها من جييانب طييور قلييبي بمييا اقتضييت الحكميية ميين
ربي، يا موسى إني أنا ربك الصادآر أمري لك، فاخلع نعليك الكائنتين في عضييويك
ًا إنك بالوادآ الذي هييو ًا ول يدخلك ريب فيما آمرك به أبد بأن ل تشرك بعبادآتي أحد
فضاء سر الظهور الظاهر من ربك إلييى قلبييك ميين جييانب الطييور المقييدس عيين
حلييول الغيييار فيييه، المطهيير لييك حيييث اقتضييت الحكميية بأنييك فييي هييذا الييوادآي
المسمى بطوى توافيه، وأنا اخترتك حيث أمرتك فاستمع لما يييوحى ميين اليحيياء،
فلما حققت هذا المقال من حضرة القرب على لسان الحال استعددآت إلى تنزله
في دآاخل قلبي وفنيت نفسي فييي السييتماع لمييا يييوحى إلييي ميين حضييرة ربييي،
جاءني منه المر بالستفراغ لعبادآته حيث قييال لييي: {إننييي أنييا اللييه ل إلييه إل أنييا
فاعبدني}. فقبلت ذلك وعبدته كما أمرني، فلما صدق الخلص مني وحسن فييي
الله ظني أردآت بقاء نفسي في مقام لقاه وأيقنت بأن ل إله معبييودآ بحييق سييواه.
فقلت: ربي أرني أنظر إليك. فما طلبت سييوى تجلييي الييذات للييذات. وذلييك ميين
أسرار الكبريائية من التجليات، فلما علم الله استحالة بقيياء القييديم فييي الحييادآث
وما ثم غيري في هذا المقام محادآث. قال لي: لن تراني في الحييال بحيييث أبقييى
فيك، لني قديم وأنت حادآث ولكن أنظر إلى الجبييل المسييتقر حولييك إذ تنكشييف
لك حقيقة ذلك، فإن استقر مكانه بعد ظهور سييلطاني لييه فسييوفا ترانييي، فلمييا
ًا وخيير موسييى صييعقا، أي فلمييا ظهيير سييلطان القييديم تجلى ربه للجبل جعله دآكيي
للجبل ساخ فييي الرض حيييث نييزل وقييد حصييل لموسييى مييا حصييل ميين الصييعق
والوجل. وفي هذا المقام سر لطيف وتعلمت من موسى عليه السلم مائيية ألييف

علم من العلوم التي تجول في الفكار تعذر النطق بها.

ًا لم يسعني الوقت أن أفشيها فيه، وما أظن ثم تعلمت منه في هذا المشهد علوم
ًا ًا من الولياء المتقدمين تكلم على حقيقة هذا المشهد على ما هييو عليييه أبييد أحد
إلى وقتنا هذا، وإن تكلم البعض عليه فذلك في شيء منه فل يستطيع أحييد منهييم
أن يستوفيه لشدة ما رأيته من عظمة حقيقته ورقة دآقيقته، وقد اجتمعت برجييال
من الولياء الكابر حين تقييدي لهذا المحييل فوجييدته لييه معرفيية تاميية فيي بعييض
ًا ميين المظاهر من هذا المشهد وقدمه موسييوي متحقييق بإحييدى وخمسييين اسييم
أسماء الله الحسنى له تعبير لطيف وبحث ظريف فسألته عن مقامه والذي حازه
ًا ًا وافير من علوم هذا المقام، فأخبرني بيدقائق مين عليومه فحققيت أن ليه حظي
وأخبرني أن لما وصل من هذا المقام إلى هذا المحل وجدنا سيييدنا موسييى عليييه

السلم.

ًا وفييي كييل علييم أسييرار ل وسأله فبحث فيه فاستفادآ بوساطته خمسة آلفا علميي
تحصى فلما سألني عن علومي في هذا المشهد وبحثت له في ذروته ميين دآقييائق
العلوم والسرار والمظاهر والنوار غاب عن نفسه غيبة عظيمة حتى خفت عليييه
من أن يذوب، فلما صحا تعجبت من ثباتي مع شدة التمكييين فحمييدت علييى ذلييك
الملك المعين، فلما حققت زيادآتي عليه وتمكني في المشيياهد بالييذي ظهيير منييي
ًا من المخفيات لجل التبرك فأعطيته ذلك السم بييأنواره وعلييوم إليه طلبني اسم

) انتهى128،131حضراته وأسراره فانتفع به" (كتاب مشارق شموس النوار ص
منه بلفظه.



ًا مشاهداته المزعومة في السييماء ويستطردآ إسماعيل بن عبدالله السودآاني مبين
السابعة فيقول:

"فنقول بحسب كشفنا، قد اجتمعت فيها (أي فييي السييماء السييابعة) بجمليية ميين
ًا لييه الملئكة فعرفتهم وعرفوني وسألتهم عن علوم ل تحصى، ورأيييت فيهييا كوكبيي
توقد من شدة عظمته ولكنه خفي عن أعييين النيياظرين، لن معرفتييه لييم تحصييل
لحد سوى الكاملين من العارفين أهل الفتييح ولييم يظفيير بييه إل أربيياب المعييارفا
الراقين ذروة السطح ومن ثم فعلت كيفية حلول زحييل فييي فلكييه، وعلييم كيفييية

سيره فيه، وعلم السر الذي وضعه الله فيه وغير ذلك.

واجتمعت في هذه السماء بنبي الله سيدنا إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل
ًا على منبر من نور أحميير متكييئ علييى نمييارق ميين الصلة والسلم فوجدته جالس
ًا بتيياج أسييرار النبييوة نور أخضر لئحة على وجهه أنوار المعييارفا والكمييال متوجهيي
والجلل بيده قضيب من سيير علييوم الكنييوز معتقلً سيييف فتييق طلسييم الرمييوز
ًا مييا هييو لييه ميين حضييرة الغفييور، فلمييا ًا ظهره إلى البيت المعمور مشيياهد مسند
ًا لنبينييا أشييرفا وصلت إليه وسلمت عليه، ردآ علي السلم وأكرمني بالقيام إكراميي
النام فعرفني ورحب بييي وبشييرني ببلييوغ مطلييبي.." انتهييى منييه بلفظييه (كتيياب

).135مشارق شموس النوار ص

ويستطردآ إسماعيل هذا في بيان مشاهداته فييي السييماء السييابعة والييدعوة إلييى
طريقته الخاصة قائلً:

"وفي باطن هذا سر ل أطيق ذكره في هذا الكتاب وفي هذا المشهد سر لطيييف
ومقام طريف ما تكلم عليييه أحييد الوليياء المتقييدمين إليى وقتنييا هييذا، وإن أردآت
التكلم على بعض منه في حين تقييدي لهذا المحل اجتمعت بسيدنا إبراهيم عليييه
السلم فأشار إلي بتركه وبشرني بمقام كبير أبلغه وأنييال بييه فييي الخييرة ممييا ل
يعطي لغير المقربين من الكاملين المحبوبين فأنعم به أنا ومن معييي ميين أولدآي
وإخواني وأصحابي المجدين في طريقتي" أ.هي (كتاب مشارق شموس النوار ص

135.(

ويسييتطردآ إسييماعيل هييذا فييي بيييان مشيياهداته المزعوميية فيزعييم رؤييية سييدرة
المنتهى والعرش والكرسي فيقول:

ًا "فنقول بحسب كشفنا إن العبد الراقي إلى مقام هذه السدرة يراها عظيمة جد
ًا فيعلم السر الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيهييا وعلييم ًا) ممتد ًا خارق وبها (نوير
السبب الذي ينتهي إليها الصاعد والهابط. ويعلييم مقييام الملئكيية الكروبيييين منهييا
ومنييازلهم وكيفييية حييالتهم، فهييم علييى أنييواع مضييعفة، وحييالت مختلفيية، فمنهييم
مدهوش في هويته، ومنهم مستغرق في آنيتييه، ومنهييم واقيع عليى جنبييه، ومنهييم
واقع على وجهه، ومنهم حاث على ركبتيه قد غمروا في أنوار المشاهدات وانفنوا
في انطباق تكرر التجليات فل يستطيع أحييد منهييم حركيية لعييدم شييعورهم وشييدة
استغراقهم فيما هم فيه، فهم عالون في الملئكة فما أمروا بالسييجودآ لدآم عليييه
السلم ول سجدوا له قط، وقد اجتمعت بالملك الحاكم عليهم وهييو مقدمهمالييذي
يأتي منه المر، والنهي إليهم وينظره من المتقييدمين علييى غيرهييم أعمييدة النييور
لجل تأدآيب الدون منهم وغيرهم من الدآميين، فسألته عن السر الذي سرى فييي
ذوات هؤلء الملئكة حتى لزمتهم تلك الحالة، فأفادآني بأحسن مقال، ثييم سييألته
عن دآقائق العلوم ومن خفي السر المكتوم فأفادآني بحول الله وقييوته فيهيا وفييي



ًا لييم أطييق بعض أمور مما هي من المستور، وقد حيزت فيي هييذا المشيهد علوميي
إبداءها ولم أستطع إفشاءها.

ثم نرجع إلى ما كنا في سبيله فنقول: إن من هنا يرقى العبد إلى فلييك الكرسييي
إلى كرسي جبريل عليه السلم، فمن ذلك يعلييم حقيقيية كييل سييتر كييان ومييوجبه
ًا جارية فيغترفا من أكبرها وينال الشييرب ميين وسر حقيقته، فيرى عن ذلك أنهار
أشهرها، فيحصل له بذلك التحقق بما يحويه من السرار التي ل تحصييي والعلييوم

التي ل تستقصي ثم يرقى إلى الفلك المحيط الذي هو العرش.

وهو أول الفلك وأعظييم السييماك، فميين ثييم يتضييح لييه مظهيير السييم الرحميين،
فهنالك يعلم ما شيياء اللييه تعييالى ميين مناسييبة مصيياحبة بعييض الملئكيية والنبييياء
صلوات الله وسلمه على نبينا وعليهم، فحينئذ ينظر حمليية العييرش، ويتعلييم ميين
علم السر الذي يحملونه به وكيفية صورهم الباقين بها، وقبل هذا يعييرفا مظيياهر
كثيرة، منها ما يتعلييق بالجسييام المتغذييية، ومنهييا مييا يتعلييق بييالرواح، وفييي هييذا
المقام أشياء ل يصح إبداؤها ول سبيل للتكلم إلى مجاوزة ما فوق ذلك مخافة أن
يدعيها أهل الدعاوي المحجوبيون اليذين ليم يصيلوا إليهيا، فالسيكوت عنهيا أوليى
والتلذذ بمطالعة مشاهدة تجليات صانعها أحلى، والله عليى ميا نقيول وكيييل وهيو

).140،141يهدي السبيل" انتهى منه بلفظه (كتاب مشارق شموس النوار ص

وبعييد كييل هييذه السييخافات والخرافييات الييتي يسييرقها إسييماعيل بيين عبييدالله
ًا بييالنص ول سيييما فييي ألييوان كييل السودآاني من عبدالكريم الجيلي وينقلها أحيانيي
سييماء، وأن كل منهييا كييوكب ميين الكييواكب المشييهورة يعييودآ فيييذكر مشيياهداته
ًا كمييا فعييل ًا فييي الرضييين السييبع.. إلييى أسييفل سييافلين تماميي المزعوميية أيضيي
ًا أنييه طييافا بالطبقيية الولييى ميين عبدالكريم  الجيلي، فيزعم إسماعيل هييذا أيضيي
الرض وهي أرض في زعمه ناصعة البياض لم يعييص فيهييا اللييه قييط، وأن الفجيير

ًا وذلك على حد زعمه في زمن الشتاء. يطلع بعد الغروب بمقدار يسير جد

قلت من يعلييم جغرافييية الرض يعلييم أن هييذا وصييف للقطييب الشييمالي وبييياض
الرض هو الثلج الذي يغطيها، وكون الليل يكون نحو ساعة واحدة نعم ولكن هييذا
ل يحصل في الشتاء كما زعم إسماعيل هذا ولكنه يحدث في الصيف حيث يصييبح
ًا في الصيف حتى ل يكون بقاء الشمس إل نحو سيياعة الليل ساعة والعكس تمام
ًا في بعض مناطق القطب..، ولكن هذه المعارفا الجغرافييية العادآييية أو أقل أحيان
ًا ل يتييأتى إل بالمجاهييدة المزعوميية ًا صييوفي التقطها هؤلء الشيوخ وجعلوهييا كشييف
ًا نقلوها صحيحة بييل ليم يسيتطيعوا وبانكشافا حجب القلب، وليتهم إذ نقلوها أيض

أن يميزوا بين ما عليه هذه المناطق في الصيف والشتاء.

ثم يذكر إسماعيل هذا أن الرض الثانية مسكونة بالجن وأن ليلهييم نهارنييا ونهارنييا
ليل عندهم. وهذا خلط بين معارفا الجغرافية وبين أغاليط الصوفية.

وأما الطبقة الثالثة من الرض فيزعم أنها مسكونة بالجن كييذلك (كتيياب مشييارق
)، وينتقييل هييذا الشيييخ الصييوفي هكييذا بييين الرضييين143شييموس النييوار ص

ًا يطلعنا على مشيياهدته وتخريفيياته فيقييول مثلً ففييي الرض ًا أرض المزعومة أرض
السادآسة:

"فنقول بحسب كشفنا: إن هذه الطبقيية مسييكونة بييالمردآة ميين الشييياطين وهييم
أقوى حالً من العفاريت وكل منهم مسلط على إنسان للعييداوة السييابقة، فكييثير
ًا إل قييد قيييده حكمهييم بمييا ًا ول سيياكن يدخلون في حوزهم فل تييرى منهييم متحركيي
اقتضته الحكمة اللهية بمثابة تقلبيياتهم ودآخييولهم علييى الخلييق بييالنواع المختلفيية



بحسب أجناسهم، فمنهم من يظهر للدآميين في الخواطر، ومنهم من يظهيير لهييم
في عالم المثال لسوقهم إلى غاية الخذلن والضلل إلى غير ذلييك ممييا ل يييدركه
على الحقيقة إل الولياء أهل الكمال وقد يتكلمون بحسب ما يؤذن لهييم فيييه ميين
هذه البواب والمقامات من العوالم العلويييات والسييفليات واللييه علييى مييا نقييول

).148وكيل وهو يهدي السبيل" انتهى (كتاب مشارق شموس النوار ص

ًا فيذكر مشاهداته في الرض السابعة فيقول: ويستطردآ أيض

"نقول بحسب كشفنا: إن هذه الطبقيية مسييكونة بالحيييات والعقييارب وهييي الييتي
وردآت بها الخبار من أنها كأمثال الجبييال وأعنيياق البخييت وغييير ذلييك، فييإن العبييد
ًا فييي النييار العارفا حين يدخل هذه الطبقة يدخله هم شديد مخافة أن يرى مقاميي
ًا فييي لبعض أصحابه ومريديه، فحينئذ يتطلع على جميع المقامات فإذا وجييد مقاميي
النار لبعض مريديه أو بعض أصحابه سعى في هتكه بالتضرع إلى الله تعييالى إلييى

ًا في الجنة. أن يبدله الله سبحانه وتعالى (له) مقام

كما أنه إذا وقف على الفلك الكوكب المسكون بطائفة من الييذين هييم معييدودآون
ًا ميين مقامييات بعييض في نعم الجنة يتطلع على مقامات الجنات، فييإذا رأى مقاميي
أصحابه سعى في رفعته وزيادآته، وهذا كله يكون كرامة في الحق الولي العييارفا
ًا للوسيياطة الكييبرى والوصييلة الفخييري عييين حقييائق السييعودآ وجنيية نعيييم وشييرف
ن التجليات والشهودآ سيدنا ومولنا محمد السعد عليه أفضيل الصيلة والسيلم م
البر الوحد لن بشرفه على أمثاله شرفا أمته على سائر المييم فييإن الييولي ميين
أمة محمد صلى الله عليه وسلم يطوفا على جميع العوالم العلويات والسييفليات
ويطلع على مكنون غيب السبع السماوات والسبع طبقات (هكذا والصواب: سييبع
السماوات، وسبع الطبقات)، ويعلم منازل أهل الجنة ومنازل أهل النار، وعلم مييا
كان وما يكون وما هو كائن وغير ذلك ول يحيطون بشيء من علمه إل بمييا شيياء،
فإنه يعلمهم قدر ما تقتضيه حكمته وتعمهم به رحمتييه بييالوهب والتفضيييل، واللييه
على ما نقول وكيل وهو يهدي السبيل" انتهى منه بلفظه (كتاب مشارق شييموس

).153النوار ص

ًا علييى كشييفه ًا بكل هذا الفك والتخريييف بييل يييذهب ليطلعنييا أيضيي ول يكتفي أيض
المزعوم في بحار العلوم، فيقول: 

"وقد اجتمعت مرة في بقعة من ساحل البحر المحيييط الييذي هييو ميين وراء جبييل
قافا برجل من النقباء أصييفر اللييون مربييوع القاميية كييثيف اللحييية صييبيح الييوجه،
ًا في أنوار المشاهدات وقييدمه علييى قييدم سيييدنا ًا في التجليات، غائب فوجدته فاني
يعقوب عليه السلم، ووردآه القائم به آخر سورة الحشر، {هو الله الذي ل إلييه إل
هو عالم الغيب والشهادآة هو الرحمن الرحيم}.. الخ السورة. وهو مسييقي بثلثيية
ًا من أسماء الله تعييالى الحسيينى، ولكنييه متحييير فييي مقييامه، ويطلييب عشر اسم
التخلص منه فما وجد لييه سييبيلً، فسييلمت عليييه، فييإذا هييو فييي غاييية السييتغراق
ًا ببصره إلى الطباق، فإنه يشير إلى البحر الذي هو بسيياحله ففهمييت منييه شاخص
أنه يشتكي إلي بصعوبة تخليصه من هذا المقام، كأنه يقول إن خلصه منه أصعب
حالً من شراب ماء هذا البحر، لنه هو البحر الخضيير، ميياؤه ميير ل يسييتطيع أحييد
الشراب منه، لن الذي يشرب منييه يهلييك حييالً ميين شييدة مرارتييه، فوجييدت بيييد
الرجل رمانة مغلوقة وأكلت معه منها، فلما عرفته بوسمه وخاطبته باسييمه قلييت

له ما المقصودآ؟

قال: مشاهدة الملك المعبودآ.



فلما عرفني فهمت لغزه وأدآركت رمييزه، وتحقييق أننييي مفيييده فيمييا يريييده أخييذ
يطلبني من غير انفكاك عني وصحبني إلى محييل بعيييد، فأخييذت لييه فييي المقييال
ن وأطلقت له لسان الحال إلى أن شاهدنا الكنوز المستورة تحت قباب الرموز م
البحر السودآ الذي انتهى إليييه المييوردآ، فيإن هييذا البحيير رسييمه معييدوم وظياهره
مكتوم فل أستطيع فيه التعبير ولم أتعرض إلى البيان فيه والتفسير فمن ثيم أخيذ
مني بعض أذكار مصاحبة أنواره وانصرفا بسبيله إلى مشاهدة دآليلييه، وفييي حييين
تقييدي لهذا المحل اجتمعت معه فوجدته في حال عظيم ومقييام فخيييم فييأخبرني
أنه حصلت له مني مفاتحات عظيمة وإمدادآات كريمة حين أكلييت معييه فييي تلييك
ًا ميين ًا ميين حيياله، ووجييدته سييقى بخمسيية وثلثييين اسييم الرمانة، فحكى لي شيييئ
أسمائه تعالى، وصار في زيادآة بابتهاج طريقه العلى. وقييد اجتمعييت فييي سيياحل
البحر الحمر برجال من أرباب الحوال لم يزالوا في دآللة المخلوقين إلى طريق
ًا معرفة رب العالمين فإذا أمعن ناظرهم فكرة يحقق أنهم ليس لهم اشييتغال أبييد
بغير هذا، ثم أمور ل سبيل إلى ذكرها بقصييور الييوقت وضيييقه عنهييا، فانتهييج أيهييا
العاقل وكابد في خوض المقامات والمنازل فإن اللييه تعييالى حكيييم كريييم يورثييك
من علم سره العظيم أنه واهييب جليييل واللييه علييى مييا نقييول وكيييل وهييو يهييدي

).159،160السبيل" انتهى (كتاب مشارق شموس النوار ص

وقد يسأل السائل ما الداعي لكل هذا الكذب والنحرافا، وما الييذي يييدفع هييؤلء
إلى كل هذا التخريف والتكلف، هل هييم عقلء أو مجييانين وإن كييانوا عقلء فميياذا
ًا لهذه التساؤلت يجيب المؤلف نفسه عن مرادآه وذلييك فييي آخيير يريدون. وقطع

كتابه فيقول: 

"المغرب التاسع

في عين خاتمة الكتاب

كيفية صفة خلوة للمؤلف وغير ذلك من الدآعية المرجية.

اعلم أيها البن المجتهد والمحتسب المقتصد، أن كل خير ل ترقى ذروته إل بجهييد
النفس وأتعابها فيه، وقد تكلمنا لك فيما تقدم ميين المجاهييدات والمكابييدات، وأن
الطرق الموصلة إلى الله تعييالى ل تحصييى، وكييل صياحب طريقيية أدآرى بميا فيييه
الصلح لمن يسلكها، ولما أنعم الله علي بنيل هييذا المقييام وجعلنييي ميين خواصييه
الكييرام أذن لييي فييي التكلييم والظهييور وإبييداء طريقيية أسييتقبل بهييا وأسييلك بهييا
المريدين لجل أن يصلوا بها، إلى حضرة الغفور، فحصل المر كمييا أميير واشييتهر
ذلك واستمر، فلما أذنت من الحضرتين بإظهار كل ما نراه يصييلح لهييل طريقييتي
بلمين وأفاض علي الوهاب بواردآ تأليف هذا الكتاب أردآت أن أختمه بصفة خلوتي
التي تصلح لهل طريقتي كما فعل قبلي أهل الطرق بنظرهم الييذي يصييلح لهييل
طرائقهم، وجعلت كيفية هذه الخلوة رسالة مستقرة وأفردآتهيا فيي هيذا المغيرب
لجل أن يسهل نقلها ونظرها لمن له رغبة فيها، فمن أرادآ نقل جميع الكتاب فهي
من جملتييه، ومين أرادآ السيتقلل بهيا فليفردآهيا منيه مين أول البسيملة إليى حيد
الخاتمة التية، وهي هذه" انتهى منه بلفظيه (كتياب مشيارق شيموس النيوار ص

161.(

الخلصة أن الرجييل يريييد أن يبنييي لييه طريقيية خاصيية لتسييليك المريييدين، وجمييع
الغبياء والمغفلين ومن ثم جمع النذور والقرابين، وبالتالي جعل نفسه في مكييان
الملوك والسلطين!!! هذه هي النهاية التي يسعى إليهييا ملييوك التصييوفا، وأئميية



الضللة ومن أجل هذا كذبوا على الله هذا الكذب المبين ول يسييع المسييلم إل أن
يحمد الله على العافية مما ابتلي به هييؤلء المييارقون الكيياذبون والحمييد للييه رب

العالمين.

الفصل الحادآي عشر

الولية الصوفية

الولية الرحمانية:

أعلن القرآن أن كل مؤمن صييادآق فييي اليمييان ولييي للييه سييبحانه وتعييالى. قييال
تعالى: {الله ولي الذين آمنوا يخرجهييم ميين الظلمييات إلييى النييور والييذين كفييروا
ى الظلميات أولئيك أصيحاب النيار هيم أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إل

).257فيها خالدون} (البقرة:

نصت الية هنا على أن الله ولي كل مؤمن، وأنه بفضييل هييذه الولييية يخييرج اللييه
ًا: {إن ولييي اللييه الييذي نييزل المؤمنين من الظلمات إلى النور، وقال تعييالى أيضيي

)196الكتاب وهو يتولى الصالحين} (العرافا:

وقال تعالى: {ثم جعلناك على شريعة من الميير فاتبعهييا ول تتبييع أهييواء الييذين ل
ًا وإن الظييالمين بعضييهم أولييياء بعييض يعلمون* إنهم لن يغنوا عنك ميين اللييه شيييئ

).19-18والله ولي المتقين} (الجاثية:

يخبر سبحانه وتعالى أنه ولي لكل من اتقاه وخافه.. وجاء في دآعاء موسييى عليييه
السلم  لربه {أنت ولينييا فيياغفر لنييا وارحمنييا وأنييت خييير الغييافرين} (العييرافا:

155.(

ًا قد فصييلنا اليييات لقييوم يييذكرون* ًا: {وهذا صراطا ربك مستقيم وقال تعالى أيض
).127-126لهم دآار السلم عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون} (النعام:

وقال تعالى: {أل إن أولييياء اللييه ل خييوفا عليهييم ول هييم يحزنييون* الييذين آمنييوا
).63-62وكانوا يتقون} (يونس:

ًا التي تبين وليتييه سييبحانه وتعيالى لكييل مييؤمن واليات في هذا المعنى كثيرة جد
صالح متق لله سبحانه وتعالى..

ًا فييإنه يحبييه والولية هي المحبة والنصرة.. فييالله سييبحانه وتعييالى إذا والييى عبييد
وينصره ويعزه ويكرمه كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنيوا مين يرتييد منكيم عين
دآينه فسوفا يييأتي اللييه بقييوم يحبهييم ويحبييونه أذليية علييى المييؤمنين أعييزة علييى
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ول يخافون لومة لئم ذلك فضل الله يؤتيه ميين

يشاء والله واسع عليم}.

وكذلك العبد إذا قيل إنه يوالي الله فمعنى ذلك أنه يحب اللييه وينصييره كمييا قييال
ًا لله} وقال تعالى: {إن تنصروا الله ينصركم ويثبت تعالى: {والذين آمنوا أشد حب
أقدامكم} فولي الله من ينصره ويحبه، ومن يحب الله ينصره..، فكييل ميين أحييب
الله ونصره، وسار في مرضاته، وحفظ حدودآه، وأقام شييريعته ودآينييه، فهييو ولييي

الله سبحانه وتعالى.



وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم طريق الولية فقال صلى الله عليييه وسييلم:
ًا فقد آذنتييه بالمحاربيية، ومييا تقييرب إلييي عبييدي [قال الله تعالى من عادآى لي ولي
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ول ييزال عبيدي يتقيرب إلييي بالنوافييل حيتى
أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصيير بييه، ويييده الييتي
يبطش بها، ورجلييه الييتي يمشييي بهييا، ولئيين سييألني لعطينييه، ولئيين اسييتعاذ بييي

لعيذنه] (رواه البخاري).

هنا بين الرسول فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أن طريق الولية للعبد هو أن
يقوم بأدآاء الفرائض أولً التي هي أحب الطاعات إليه سبحانه وتعييالى، ثييم يتييدرج
ًا لييه ًا حقيي في أدآاء النوافل حتى يحبه الله، فإذا أحبه الله سبحانه وتعالى كييان ولييي
ًا قال يا جبريل إني جل وعل، وقد جاء في الحديث الصحيح: [إن الله إذا أحب عبد
ًا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادآي جبريل في أهل السييماء فيقييول إن اللييه أحب فلن
ًا فأحبوه فيحبه أهييل السييماء، ثييم يوضييع لييه القبييول فييي الرض] (رواه يحب فلن

مسلم).

ول شك أن ولية الله سبحانه وتعالى هذه مبذولة لكل من سعى إليها وسييار فييي
ن ا م ل وعل: {فأم ال ج ا ق طريقها ووفقه الله سبحانه وتعيالى إليى بلوغهيا كم
أعطى واتقى* وصدق بالحسنى* فسنيسره لليسرى* وأما ميين بخييل واسييتغنى*

وكذب بالحسنى* فسنيسره للعسرى}. 

ًا جل وعل: وقال أيض

{والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين}.

ول شك أنه على الرغم من أن كل مؤمن هو ولي الله جييل وعل فييإن ولييية اللييه
للعبد ومحبته له تتفيياوت بحسييب اليمييان والتقييوى والعمييل الصييالح فكلمييا ازدآادآ
إيمان العبد وترقى في دآرجات الكمال والصلح وتحلى بالتقوى كان أعظم ولييية،
وأقرب ميين ربييه سييبحانه وتعييالى، هييذا مفهييوم الولييية فييي السييلم علييى وجييه

الجمال.

الولية الصوفية الشيطانية: 

ي الشيكل ًا ف ا معنيى آخير تمام ولكن فيي التصييوفا الشييطاني فيإن الوليية له
المضمون والموضوع، فولي الله عند الصوفية الزنادآقيية ميين اختيياره اللييه وجييذبه
إليه، وليس من شرطا ذلك أن يكون عند هذا المختار والمجييذوب أييية مواصييفات
للصلح والتقوى إذ الولية عندهم نوع من الوهب اللهي دآون سبب، وبغير حكمة،
ويجعلون الولية الكسبية هي ولية العوام والمتنسكين والولية الحقيقييية عنييدهم
هي الولية الوهبية، يستدلون لذلك بمثل قوله تعالى: {يختص برحمته من يشاء}

فيقولون: 

الولية اختصاص وهذا تلبيس منهم لن اختصاص الله من يشيياء برحمتييه ل يكييون
إل لحكمة وأسباب اقتضت ذلك كما قال سييبحانه وتعييالى: {يييا أيهييا الييذين آمنييوا
اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون} فجعل سبحانه
ي الطرييق الموصيل لرحمتيه فيسيتحيل أن وتعالى تقواه واتخاذ الوسيييلة منيه ه
تكون رحمة الله التي يختييص بهييا ميين يشيياء كائنيية دآون حكميية لن اللييه سييبحانه
وتعالى يعلم أن يجعل رسالته وأين يضع هدايته كما قال تعالى: {الله أعلم حيييث
يجعل رسالته} وقال تعالى: {وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهييؤلء ميين اللييه

).53عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين} (النعام:



ًا على الكفييار الييذين احتقييروا المييؤمنين لفقرهييم وقييالوا: كيييف فأخبر سبحانه ردآ
يرزقهم الله التقوى ونحن أكرم على الله منهم لنه رزقنييا المييوال والولدآ. قييال
تعالى: {أليس الله بأعلم بالشاكرين}  (النعييام) سييبحانه وتعييالى إنييه أعلييم ميين
يوفق لهدايته وهم الييذين يحكمييون بييواجب شييكره سييبحانه وتعييالى ولييذلك عبييد
الرسول ربه حتى أتاه اليقين وهو الموت، وقام مين اللييل حيتى تفطيرت قيدماه
وقيل له: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال:

ًا] (متفق عليه).. ًا شكور [أفل أكون عبد

فالعبادآ الذين يعلم الله منهم الطاعة والخلص والقيييام بشييكر نعمتييه هييم الييذين
يوفقهم الله لطاعته ومحبته ووليته.

ولما اعتقد الصوفية الزنادآقة أن الولية قضية وهبية بل حكمة ول معقولييية جعلييوا
المجاذيب والمجانين والفسقة والظلميية والملحييدة المشييركين ميين أهييل وحييدة
الوجودآ، أولياء لله بمجردآ أن ظهر على أيديهم بعض خييوارق العييادآات الييتي ظهيير
مثلها على الدجال وابن صيادآ، وأصيينافا ميين المشييركين وأهييل اللحييادآ.. فجعلييوا
الكرامة الشيييطانية البليسييية كالخبييار ببعييض المغيبييات واحييترافا بعييض الحيييل
والشييعوذات وإتقانهييا كزعييم الييدخول فييي النيييران وضييرب الجسييم بالسييكاكين
والسهام واللعب بالعقارب والحيات، وأمثال ذلك من المخاريق والترهييات جعلييوا
أولياء الله هم هؤلء الذين يدجلون على الناس بمثل هييذه الخرافييات مييع مييا هييم
عليه من مخالفة السلم، في الظاهر والباطن فظاهرهم مخالف للشييريعة حيييث
عبدوا الله بالبدع والمظيياهر الكاذبيية والرييياء والسييمعة كملبييس الخييرق الملونيية
والمرقعات وإظهار الفقر والزهد، وذكر الليه بالصيياح والهيوس والجنيون وإقامية
مشاعر الشرك عنييد القبييور والمييزارات والسييتعانة بييالموات، وعبييادآة المشييايخ
والذوات، جعلوا من هذه أحييوالهم فيي ظياهرهم أوليياء لليه، وميين أحيوالهم فيي
بواطنهم أشر من ذلك وأمر. فهييم ميين أهييل وحييدة الوجييودآ الكييافرين والزنادآقيية
الملحدين الذين ل يفرقون بين خالق ومخلوق، ورب وعبييد، وميين يجعلييون النييبي
ًا صلى الله عليه وسلم هو علة الكوان، والمسييتوي علييى عييرش الرحميين، محمد
ومبدع الرض والسماوات إلى آخر هذا الكفر والهذيان مما يأباه ميين عنييده أدآنييى
إسلم وإيمان... هذه هي الولية الصوفية في زعمهم جعلوها لهؤلء كمييا جعلوهييا
ًا للمجانين والصبيان ولهل التخاريف والهذيان حييتى عييدوا فييي أوليييائهم ميين أيض
يأتي الحمارة في وضح النهار، وأمام السماع والبصار وسلكوا في سييلك الولييية
ًا، ويزعمون ًا بيان ًا، ويزني ويلوطا عيان ًا نهار الشيطانية هذه من يشرب الخمر جهار
في كل ذلك أن هذا مظاهر غير مرادآ، وأنه نييوع ميين التخييييل للعبييادآ، وأن الييولي
ًا، أو أن العيييان ينقلييب لييه فييالخمر الييتي يشيياهدها الصادآق ل تضره معصييية أبييد
ًا، والزانية الفاجرة التي يرى النيياس ًا خالص ًا ينقلب في بطن الولي لبن الناس خمر
ًا في تعريف الولييية عنييدهم بييل الولي بصحبتها تكون زوجته، ولم يكتفوا بهذا أيض
قالوا فييي الفكيير الصييوفي إن الييولي يتصييرفا فييي الكييوان ويقييول للشيييء كيين
فيكون، وكل ولي عندهم قد وكله الله بتصريف جانب من جوانب الخلييق فأربعيية
أولياء يمسكون العييالم ميين جييوانبه الربعيية، ويسييمون القطيياب، وسييبعة أولييياء
آخرون كل منهم في قارة من قارات الرض السبع ويسمون البييدلء. وعييددآ آخيير
من الولياء في كل إقليم في مصر ثلثون أو أربعون وفي الشام كذلك، والعييراق
وهكذا، وكل واحد من هؤلء قد أوكل إليه التصريف في شيء ما، حتى عدو منهم
من صرفه الله في رعاية الكلب، ومنهم ميين لييه التصييريف فييي رعاييية الحيييات،
ًا ولي واحد مرادآ يسمى القطييب الكييبر أو الغييوث وهييو وفوق هؤلء الولياء جميع



ًا في بقيياع الرض تحييت الذي يدبر شأن الملك كله سمواته وأرضه والولياء جميع
أمره.

ًا فييإنهم فييي فالرض والسماوات تدار حسب الولية الصوفية وأما الملئكة جميعيي
ي الوليية خدمة هؤلء الوليياء ينفيذون أوامرهيم ويخضيعون لمشييئتهم.. هيذه ه
الصوفية وهي ل تمت من قريب أو بعيد للولية السلمية القرآنييية قييط.. فييالولي
في السلم عبد هداه الله ووفقه وسييار فييي مرضيياة ربييه حسييب شييريعته، وهييو
ًا من الكفر والنفاق وسوء العاقبة ول يعلم هل يقبييل اللييه يخشى على نفسه دآائم
عمله أو ل.. وأما الولي الصوفي فهو رب كبير أو صغير يتصييرفا فييي جييانب ميين
جييوانب الكييون ول يلييتزم بشييريعة لن لييه شييريعته المسييتقلة، والملئكيية تحييت
مشيييئته والسييماوات والرض كالخلخييال برجلييه!! ول يغييرب عنييه شيييء فييي
ًا لنه قد جيياءه المييان، ول يحييزن السماوات ول في الرض، ول خوفا عليه مطلق
ًا لن بيده التصريف.. هذه هي الولية الصوفية. والحق أن الذي قييرأ لشيء مطلق
ًا أن فكييرة الولييية الصييوفية هييذه ًا من الفلسفة الغريقية القديمة يعلييم يقينيي شيئ
ًا -كما صييورتها اللييياذة والودآيسيييا- منقولة عن هذه الفلسفة فآلهة الغريق قديم
يتصرفون في الكون ولكل منهم جانب خاص من جييوانب العييالم، (فمييارس) هييو
إله الحرب، (وكيوبيد) هو إله الحب و (افرودآيت) هي إلهة الجمال، و (أبوللو) هييو

رب الرباب وهكذا..

إن فكرة تعددآ اللهة عند الغريق وتصرفهم في الكون هي فكرة الولية الصوفية
ًا حيث يعبث هؤلء الولية الصوفيون بمصائر البشر، ويتحكمون في أرزاقهييم تمام

ًا.. ًا  ويتنافسون كما يصنع آلهة الغريق تمام وأعمالهم، ويتصارعون أيض

والن اصحبني أيها القارئ لريييك نصييوص المتصييوفة وعبيياراتهم، وخيييالتهم فييي
وصف وليتهم الصوفية:

ًا مستقلً في الولية الصييوفية هييو محميد بين عليي بين الحسين أول من ألف كتاب
الترمذي، الذي يسمونه الحكيييم، وهييو غييير الترمييذي صيياحب السيينن المشييهورة
بسنن الترمذي، وقد نشأ (الحكيم) هذا فييي أواخيير القييرن الثييالث الهجييري، وهييو
مجهول سنة الولدآة والوفاة. وكتابه الذي أشرنا إليه يسمى (خاتم الولياء) (راجع

الفصل بختم الولية الصوفية)..

والمهم هنا أن الترمذي هذا رسم الملمح الخيالية الزندقية للولية الصوفية وميين
أجل هذا الكتاب شهد علماء زمانه بالزندقة والكفر ونفوه ميين بلييده (ترمييذ) كمييا
أخبر بذلك صاحب الطبقات الصوفية أبو عبدالرحمن السييلمي، وادآعييى الترمييذي
هذا في الولية ما تابعه بعد ذلك عامة الصوفية عليه من أن الولية وهييب ومنحيية
إلهييية ل كسييب وموجييدات، وأن الييولي يعلييم علييم البييدء وعلييم المقييادآير وعلييم

).362الحروفا (ختم الولية ص

ووضع الترمذي هذا مراتب للولية، فجعل منهم المجيياذيب وأهييل العتييه والجنييون
لن الله جذبهم إليه وأسقط عنهم التكاليف، وأن هناك أربعين من أوليائهم الييذين
يتصرفون في شئون العالم، وأن هناك القطب الكبر والخاتم للولية وأن الولييياء
هؤلء محروسون عند الله فل يلقى في صدورهم إل الييوحي الرحميياني الملئكييي
فقط!! وجعل هؤلء الولياء منهييم ميين بلييغ ثلييث النبييوة، ومنهييم ميين بليغ نصييفها

). وميين هييؤلء347ومنهم من زادآ على ذلك وهو ختييم الولييياء (ختييم الولييية ص
الولياء تظهر لهم اليات مثل طي الرض، والمشي على الميياء ومحادآثيية الخضيير

). وزعم كذلك أن قلوب هييؤلء الولييياء هييي كتيياب اللييه يطبييع فيييه مييا361(ص



يشاء!! وأنهم كالنبياء لهم من الله عقد الولية ولذلك كشف عن قلييوبهم الغطيياء
فيرون ملك الله في كل أجزائه فييي العييالم العلييوي والسييفلي، وزعييم أن هييؤلء
الولياء يعرفون منازلهم من الجنة، ول خوفا عليهييم ول هييم يحزنييون، ويقطعييون
بذلك وأن الكرامات التي تظهر على أيديهم دآليل على صدقهم وإيمييانهم..، يقييول

الترمذي:

ّدث، بشر بالفوز والنجاة فقييال: رب اجعييل لييي آييية تحقييق لييي "ما قولك في ُمَح
ال (أي الليه): آتييك أن ذلك الخيبر اليذي جياءني لينقطيع الشيك والعيتراض. فق
أطوي لك الرض حتى تبلغ بينييي الحييرام فييي ثلث خطييوات، وأجعييل لييك البحيير
ًا، ففعييل كالرض تمشي عليه كيف شئت وأجعل لك التراب والجو في يييديك ذهبيي
هذا هل ينبغي له أن يطمئن إلى هذه البشرى بعد ظهور هذه الية أولً" أ.هييي منييه

).401بلفظه (ختم الولية ص

وهذا الكلم من الحكيم الترمذي تلبيس وتدليس كله.. من هذا الذي يخاطبه اللييه
بكلمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم ؟! ول نبي بعد رسول الله، ومن هذا الذي
يعطيه من هذه الكرامات المزعومة ما ليم يعيط رسيله وأنبيياءه.. فيإن الرسييول
محمد صلى الله عليه وسلم ما سار على الماء، ول طار في الهواء، ول جعلت له
ًا وسار على قييدميه ًا. بل جاع هو وأصحابه وربط الحجر على بطنه أيام الجبال ذهب
في جيوشه حتى تقطعت أقدامهم وما كان لهم إل الخييرق يلفونهييا بييه حييتى لقييد
سمو غزوة من غزواتهييم بغييزوة ذات الرقيياع لنهييم مزقييوا فيهيا بعيض ملبسيهم
ليلفوا أرجلهم ولقييد كييانوا أفضييل النيياس وأفضييل الميية، أيييأتي بعييد ذلييك هييؤلء
البطييالون المتييأكلون الكلييون أمييوال النياس بالباطييل المعتقييدون عقائييد الوثنيية
والشرك ليعطيهم الله الولية العظمى يمكنهم من الطيران فييي الهييواء، والسييير
ن ذليك قيد ًا م ًا ل شك أن اليذي يزعيم شييئ على الماء، وقلب الحجار فضة وذهب
لبس عليه الشيطان وأدآى له بعض الخدمات كأن نقله مرة من مكان إلييى مكييان
بسرعة الشيطان، وسرق له بعض الذهب من مكان وتسمى هذه المثليية كراميية

رحمانية وما هي إل حيل شيطانية يلبس بها الشيطان على أوليائه.

ول غرو أن يدعي الترمذي هذا ما يدعي فأنه قد ذكر على نفسه فيما سماه (بييدو
شأن الترمذي) أن زوجته قد تنبأت له، وزعمت له أنهييا رأت فييي شييأنه عشييرات
من الرؤى منها أنها رأت أن سطح بيتها وكانت نائمية علييه قيد هبييط إليى الرض
وأنها وجدت دآاخل بيتها رجلين قاعدين في هيبة وأنهميا قيال لهيا: قيولي لزوجيك:
أنت وتد من أوتادآ الرض تمسك طائفة من الناس!! (بدو شأن الترمييذي مطبييوع

) وأن هذين الرجلييين الييذين بشييراها همييا محمييد وعيسييى25مع ختم الولية ص
ًا تنبأت له بأنهييا كييانت نائميية مييع زوجهييا عليهما الصلة والسلم، وزوجته هذه أيض
في فراش واحد وجاء الرسول صلى الله عليه وسييلم فييدخل فراشييهما معهمييا!!

).38(بدو شأن الترمذي مطبوع مع ختم الولية ص

ًا فليييس هنيياك شيييء ول يخفى أن أمثال هذه الرؤيا والتنبؤات رؤى شيطانية حتم
ًا تمسييك الرض لن اللييه سييبحانه وتعييالى يقييول: {إن اللييه يمسييك يسمى أوتييادآ

السماوات والرض أن تزول}.

وإذا كان الله هو الذي يمسك السماوات والرض فمعنى ذلك أنه ليس في حاجيية
ًا من الرض!! نعم جعييل اللييه الجبييال ًا يمسك جانب إلى الترمذي وغيره ليكون وتد
ًا من أوتادآ الرض وأميا ًا وتد ًا للرض ولم يجعل الترمذي الذي ينام ليله شاخر أوتادآ
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول [من رآني في المنييام فقييد رآنييي فييإن
الشيطان ل يتمثل بي] يستحيل أن يأتي ليدخل في فراش رجل مييع زوجتييه ولييم



ًا الذي يعلم يدخل مع زوجة الترمذي في فراشها وهي مع زوجها إل الشيطان حتم
من هم أولياؤه. 

واسمع إلى الترمذي يحكي عن خرافات زوجته فيقول:

"ثم رأت رؤيا أخرى وهييي بالفارسييية وفييي آخرهييا قييالت: فييانتبهت فوقييع عليهييا
حرص الستماع إلى الموعظة وطلب الحقوق من نفسها. فأول ما ابتدى لها ميين
تحقيق رؤياها أنها كانت في البستان قاعدة وذلك لثلث بقين من ذي القعدة، بعد
ل ا: ييا نيور ك ع عليى قلبه أن رأت هذه الرؤيا، بنحو من خمسة أيام (ستة) إذ وق

شيء وهداه أنت الذي فلق الظلمات نوره.

ًا دآخل صدري فدار حول قلبي فأحاطا به وامتل الصدر إلى قالت فوجدت كأن شيئ
الحلق، حتى صرت شبه المخنوق من امتلئه، وله حييرارة وحرقييات علييى القلييب
فتزينت الشياء كلها لي. فما وقع بصري على أرض ول سماء وخلييق ميين الخلييق

إل رأيته بخلفا ما كنت أراه من الزينة والبهجة والحلوة.

ًا وطيييب ثم وقع على قلبي كلمة بالفارسية: (نكيني من ترا دآاذم)، فييامتلت فرحيي
ًا فأخبرتني بذلك فلما كان اليوم الثاني قييالت: وقييع علييى قلييبي أنييا نفس ونشاط
أعطيناك ثلثة أشييياء، ووقييع الكلم بالفارسييية: (سييه جيزتييرا دآاذم جلل ميين (و)
عظمة من وبهاء من (ومعنى هذه الكلمات بالعربية: أي أعطيناك ثلثة أشياء هييي
جللي وعظمتي وقدرتي!!)) وأضاء لي من فوقي فييدام هكييذا فييوق رأسييي فييي
الهواء كما كنت رأيته في المنام فترى في ذلك الضوء علم الجلل وعلم العظميية

وعلم البهاء..

فأما الجلل فإني رأيت كأن البيت يتحرك (ايذون جيزي همي بيودآ، وجمش خلييق
همه ازوي، وعظمة بري (و) همه جيزها ازوي، وبها (و) سرا (ي) همه جيزها همه
جيزهييا (ازوي نخسييت فيير (أي أعطينيياك علييم الولييين) سييمانها وبييذم او كنييده..

تفروذ).

ثم وقع على قلبها، اليوم الثالث (ترادآاذم علم اولين وآخرين) فدام بها هييذا حييتى
نطقت بعلم أسماء الله فكان يفتح لهييا فييي كييل يييوم اسييم الصييل: ويبييدو، ذلييك
الضوء على قلبها وينكشييف لهييا بيياطن ذلييك. حييتى كييان يييوم الجمعيية، فييي أيييام

العشرة، حضرت المجلس، فذكرت أنه وقع عليها اسم (اللطيف)". 

فانظر كيف تنبأت زوجة الترمذي الفارسية وكانت الرؤى تنييزل عليهييا بالفارسييية
ًا وأنها أخبرت أنها أخذت من الله الجلل والعظمة والقدر!! وأنها كذلك نييالت أيض
علم الولين والخرين، وهكذا لم يكتييف الترمييذي بيأن يكييون هييو الوتييد بييل رأس
ًا كمييا كييان ًا أنهم خاتم الولياء جميعيي الوتادآ الذين زعم أنهم أربعون بل زعم أخير
محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبياء ولم يكتف بكل ذلك إل أن جعييل زوجتييه
متنبئة كذلك وأنها حصلت على علم الولييين والخرييين وأخييذت ثلث صييفات ميين

صفات لله تعالى وهي الجللة والعظمة والقدر!؟

هذا هو الزعيم الول والرائد الول لفكرة الولية الصييوفية، وفكييرة ختييم الولييية.
هي حيث ذكر أن زوجته رأت بعض هييذه269والعجيب أنه كتب كتابه هذا نحو سنة 

هي.. وبييذلك يكييون الترمييذي أول269 من ذي القعدة سنة 20الرؤى يوم السبت 
من وضع لبنات الفكيير الصييوفي فييي قضييية الولييية المزعومية.. ومين أجيل هيذا
الكتاب رماه علماء بلده بالكفر والزندقة واستطاعوا طردآه من ترمييذ ولكنييه عيادآ
إليها بعد ذلك تحت جناح بعض الظالمين.. وقد أفضنا في بيييان هييذه القضييية ميين



كتاب الترمذي لنه أول من سن هذا الشر المستطير الذي جاء بعده، وكتييابه هييو
أول كتاب فيما أظن قد وضع السس الخبيثة هذه لفكرة الولية الصوفية.  

مراتب الولية عند الصوفية:

وقد ذهب المتصوفة إلى تقسيم مراتييب الولييية عنييدهم فمنهييم ميين قييالوا إنهييم
ًا وهييو واحييد فييي كييل زمييان وتحتييه يتقسمون إلى الغوث وهو أكبر الولياء جميعيي
الوتادآ الربعة وكل واحد منهييم فييي ركيين ميين أركييان العييالم يقييوم بييه ويحفظييه
والقطاب السبعة وكل منهم في إقليم ميين أقيياليم الرض السييبعة أي فييي قييارة
من القارات السبع، (والبدال) وزعموا أنهييم أربعييون وهييم يعيشييون فييي العييالم،
وكلما هلك واحد منهم أبدله الله بغيره لحفييظ الكييون!! (والنجبيياء) وهييم ثلثمائيية

ًا من شئون الخلق.. كل منهم يتولى شأن

ى عليوم الم قيد اطليع عل ن الكتياب والسينة ول ع ًا م ول يشك مسلم يعلم شييئ
ن الكتاب والسنة أن ما قاله الصوفية في هذا الصددآ هراء وكذب ل أسياس ليه م
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن الصييوفية أرادآوا أن يؤسسييوا
لهم دآولة في الباطن تحكم وتنفذ وتتحكم فييي شييئون النيياس فبنييوا هييذه الدوليية
العجيبة الباطنية التي يتحكم فيها هؤلء الذين سموهم بالغوث والقطاب والبدال
والنجباء والوتادآ.. ويتعجب النسان وهو يطييالع الفكيير الصييوفي فييي هييذا الصييددآ
كيف أن المتصوفة أحكموا خطتهم للسيطرة على عقول الناس، ولدآخييالهم إلييى
دآينهم العجب العجيب حيث أوهموهم أن التصريف فييي الرض والسييماء والخلييق
أجمعين إنما هو لدولتهم الخفية التي يتحكم فيها أولياء الصييوفية.. هييؤلء الولييياء
ًا مجيياذيب ًا أميييين ل يعرفييون قييراءة ول كتابيية وأحيانيي الييذين قييد يكونييون أحيانيي
ًا زنيياة وشيياربي خمييور قييد رفعييت عنهييم يصرخون ويبولون في الطرقات وأحيانيي
ًا ل يتطهر بماء قط ًا وسخ التكاليف الظاهرة وأن منهم من يعيش طيلة عمره قذر
أو صابون ليوفر الماء (انظر) للفقراء!! ومع ذلك فهؤلء الولييياء يعلمييون الغيييب
كله ول يخفى عليهم شيء في الرض ول في السماء ول يعجزهم شيء ول يقييف
ًا.. وتعال معي في جولة مع خرافات القوم وترهيياتهم لتعلييم أمام إرادآتهم أحد أبد

أي عالم يعيش فيه رجال التصوفا.

وقد كفانا عبد الوهاب الشعراني مئونة تجميع أقوالهم فييي مراتييب الولييية حيييث
جمع أقوال ابن عربي في الفتوحات ولنبدأ أولً بمفهوم القطب الغوث أو القطب

الكبر عند الصوفية:

يقول الشعراني:

"وأما القطب فقد ذكر الشيخ في الباب الخامس وخمسين ومائتين أنه ل يتمكيين
القطب من أن يقوم في القطابيية إل بعييد أن يحصييل معيياني الحييروفا الييتي فييي
أوائل السور المقطعة مثل ألم، والمص، ونحوهميا فيإذا أوقفييه الليه تعيالى علييى

حقائقها ومعانيها تعينت له الخلفة وكان أهلً لها.

(فإن قلت) فما علمة القطب فإن جماعة في عصرنا ادآعوا القطبية وليييس معنييا
علم بردآ دآعواهم.

(فالجواب) قد ذكر الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه أن للقطب خمييس
عشييرة علميية: أن يمييد بمييددآ العصييمة والرحميية والخلفيية والنيابيية ومييددآ حمليية
العرش العظيم ويكشف له عن حقيقة الييذات وإحاطيية الصييفات ويكييرم بكراميية
الحلم والفضل بين الموجودآين وانفصييال الول عيين الول ومييا انفصييل عنييه إلييى



منتهاه وما ثبت فيه حكم ما قبل ومييا بعييد وحكييم مين ل قبييل لييه ول بعييد، وعلييم
الحاطة بكل علم ومعلوم ما بييدا ميين السيير الول إلييى منتهيياه ثييم يعييودآ إليييه.."

انتهى.

وقال في الفتوحات في الباب السبعين ومائتين: "إن اسم القطب في كل زمييان
عبد الله وعبد الجامع المنعوت بالتخلق والتحقييق بمعيياني جميييع السييماء اللهييية
(أي أن يتصف بمييا يتصييف بييه اللييه ميين السييمع والبصيير والقييدرة.. الييخ)، بحكييم
الخلفة وهو مرآة الحق تعالى ومجلى النعوت المقدسة ومحييل المظيياهر اللهييية
(يعني ظهور صفات الله فيه)، وصاحب الوقت (أي المتصرفا في الخلق)، وعييين
الزمان وصاحب علم سر القدر وله علم دآهر الييدهور (فهييو يعلييم مييا مضييى ومييا
يأتي)، ومن شأنه أن يكون الغالب عليه الخفاء لنييه محفييوظ فيي خزائيين الغيييرة
ملتحف بأردآية الصون ل يعتريه شبهة في دآينه قييط ول يخطيير لييه خيياطر ينيياقض
مقامه، كثير النكاح وراغب فيه، محب للنسيياء، يييوفي الطبيعيية حقهييا علييى الحييد
المشروع له، ويوفي الروحانية حقها على الحد اللهي، يضييع المييوازين ويتصييرفا
ًا على المقدار المعين  الموقت له ل يحكم عليه وقت إنما هو لله وحده حاله دآائم
العبودآية والفتقار، يقبح القبيح ويحسن الحسن، يحب الجمال المقيييد فييي الزينيية
ًا يغييار للييه عييز وجييل، والشخاص، تأتيه الرواح فييي أحسيين الصييور يييذوب عشييق
ويغضب له تعالى، له الطلق في المظاهر من غييير تقييييد، ل تظهيير روحييانيته إل
من خافا حجاب الشهادآة والغيب، ل يرى من الشياء إل محييل نظيير الحييق فيهييا،
يضع السباب ويقيمها، ويدل عليها، ويجري بحكمها، ينزل إليها حيتى يحكيم عليييه،
ًا ويؤثر فيه رياسة على أحد من الخلق بوجه من الوجوه مصاحب لهذا الحال دآائم
إن كان صاحب دآنيا وثروة تصرفا فيها تصرفا عبد في مييال سيييد كريييم وإن لييم
يكن بيده دآنيا وكان على ما يفتح الله تعييالى لييه بييه لييم تستشييرفا ليه نفييس بييل
يقصد بنفسه عند الحاجة بييت صيديق ممين يعرفيه يعيرض علييه ميا تحتياج إلييه
طبيعته كالشافع لها عنده فيتناول لها منه قدر ما تحتاج إليه ثم ينصرفا ل يجلييس
عن حاجته إل لضرورة فإن لم يجد حاجته لجأ إلى اللييه تعييالى فييي حاجيية طبيعيية
لنه مسؤول عنها ومتول عليها ثم ينتظر الجابة من الله فيما سأل فإن شاء اللييه
تعالى أعطاه ما سأل عاجلً أو آجلً فمرتبته اللحاح في الدعاء والشفاعة في حق
طبيعته بخلفا أصحاب الحوال فييإن الشييياء كلهييا تتكييون عيين هممهييم لن اللييه
ًا من أحوالهم في الجنيية فهيم ربيانيون والقطييب منيزه عين تعالى عجل لهم نصيب
الحال ثابت في العلم فإن أطلعه الله على ما يكون أخبر بذلك على وجه الفتقار
الله ل على وجه الفتخار ل تطوى له أرض ول يمشي في هييواء ول علييى ميياء ول
يأكل من غير سبب ول يطرأ عليه شيء من خرق العوائد إل في النادآر ل ما يييراه
ًا له وكذلك ميين شييأنه الحق تعالى فيفعله بإذن الله من غير أن يكون ذلك مطلوب
ًا ويصبر علييى النكيياح كييذلك لعييدم الطييول يعلييم ميين ًا ل اختيار أن يجوع اضطرار
تجلي النكاح ما يحرضه على طلبه والتعشق به ل يتحقق قط بالعبودآية في شيييء
أكثر مما يتحقق به فييي النكيياح ل يرغييب فييي النكيياح للنسييل وإنمييا يرغييب ففيييه
لمجردآ الشهوة وإحضار التناسل في نفسييه لميير مشييروع فنكيياحه لمجييردآ اللييذة
كنكاح أهل الجنة. وقد غاب عن هذه الحقيقة أكثر العييارفين لمييا فيييه ميين شييهودآ
الضعف وقهر اللذة المغيبة له عن إحساسه فهييو قهيير لذيييذ وذلييك ميين خصييائص
النبياء ولعلو مراقي هذا المقام جهله أكثر الولياء وجعلوا النكيياح شييهوة حيوانييية

) أ.هي.79 ص2ونزهوا أنفسهم عن الكثار منها" (اليواقيت والجواهر ج

فانظر كيف  لبس على الناس ووصف الولي المزعوم بصييفات الربوبييية الكامليية
ًا على الناس. ًا تلبيس ثم راح يصفه بصفات العبودآية أيض



ويستطردآ الشعراني ناقلً عن ابن عربي وصفه للغوث فيقول: 

"واعلم أن من مقام القطييب أن يتلقييى أنفاسييه إذا دآخلييت وإذا خرجييت بأحسيين
الدآب لنها رسل الله إليه فترجع منه إلى ربها شاكرة لييه ل يتكلييف لييذلك (وهييذا
كذب محض فالتنفس عملية ل إرادآية شأنها واحد فييي كييل  إنسييان وليييس هنيياك
نفس مسبح ونفس غير مسبح إل أنييه يعتقييد المييؤمن أن حييياته ل تقييوم إل بييالله

ًا لله من هذا الوجه). فيؤجر على ذلك ويكون عائد

وأطال الشيخ في ذلك ثم قال فإذن القطب هو الرجل الكامل الذي حصل أربعيية
ًا وبهييا تييوزن الرجييال والربعيية هييم الرسييل الدنانير منها خمسة وعشرون قيراطيي
والنبياء والولياء والمؤمنون فهو وارثهم كلهم رضي الله عنيه. وقيال الشييخ فيي
ًا خلف الحجاب الباب الحادآي والخمسين وثلثمائة: من شأن القطب الوقوفا دآائم
الذي بينه وبين الحق جل وعل فل يرتفع حجابه حتى يموت فإن مات لقي الله عز
وجل فهو كالحجاب الذي ينفذ أوامر الملييك وليييس لييه ميين اللييه تعييالى إل صييفة
الخطاب ل الشهودآ" (عادآ إلى التلبيس مرة ثانييية فزعييم أن الييولي يتصييرفا فييي

الخلق بأمر الله).

القطب الغوث واحد في الزمان فقط:

ًا أن القطب الكبر أو ما يسمونه بالغوث واحد في كل زمييان. ًا مبين ويستطردآ أيض
فيقول:

"قال الشيخ في الباب الخامس والخمسين ومائتين:

ومن خصائص القطب أن يختلي بالله تعالى وحده ول تكييون هييذه المرتبيية لغيييره
ًا ثم إذا مات القطب الغوث انفردآ تعالى بتلك الخلوة لقطب آخر ل من الولياء أبد
ًا. وهيذه الخلييوة مين عليوم ينفيردآ قييط بيالخلوة لشخصييين فيي زميان واحيد أبييد
السرار. وأما ما وردآ في الخرة من أن الحق تعالى يخلو بعبده ويعاتبه فذلك من
باب انفرادآ العبد بالحق تعالى ل من باب انفرادآ الحق بالعبد فافهم واكتم". انتهى

(اليواقيت والجواهر).

وحتى ل يقع المتصوفة في الشكال المعروفة وهو أن كان أقطاب التصييوفا فييي
ًا عهد الخلفة الراشدة لذلك بادآر ابن عربي للقول أن أبا بكر وعميير كييانوا أقطابيي

بالمعنى الصوفي.. ونقول حاشا الصحابة أن يدخلوا في هذا الزور والبهتان.

يقول ابن عربي:

ًا لئل ًا لقامة الدين وجييب أن يكييون واحييد "ثم اعلم أنه لما كان نصب المام واجب
يقع التنازع والتضادآ والفسادآ فحكم هذا المييام فيي الوجيودآ حكييم القطيب. قيال:
ي وقتيه، ًا قطب الوقت كأبي بكر وعمر ف وقد يكون من ظهر الئمة بالسيف أيض
وقد ل يكون قطب الوقت فتكون الخلفة لقطب الوقت الييذي ل يكييون إل بصييفة
العدل، ويكون هذا الخليفة الظاهر من جملة نواب القطب في الباطن ميين حيييث
ل يشعر فإن الجور والعييدل يقييع ميين أئميية الظيياهر ول يكييون القطييب إل عييادآلً.
واعلم أن القطبية كما أنها قييد تكييون لييولة المييور كييذلك قييد تكييون فييي الئميية
المجتهدين من الربعة وغيرهم بل هي فيهييم أظهيير ويكييون تظيياهرهم بالشييتغال
ًا عليهم لكون القطييب ميين شييأنه الخفيياء رضييي اللييه عنهييم بالعلم الكسبي حجاب

).80 ص2أجمعين" (اليواقيت والجواهر ج



ًا وبعض الفقهاء كذلك. ولقد ميين ابيين وهكذا يجعل ابن عربي بعض الخلفاء أقطاب
عربي على المام الشافعي فأعطاه رتبة (الوتييد) فييي مملكتييه الصييوفية، أي أنييه
كان يسيطر على ربع العالم. وأميا الميام أحمييد فيأن ابين عربيي ليم يمين عليييه
بشيء من هذه الرتب الصوفية واكتفى بأن جعله مجييردآ (صييديق)!! وهييي منزليية

العامة عندهم ممن يؤمن بالخرافات الصوفية.

يقول الشعراني:

"قال الشيخ محيي الدين: وقد اجتمعت بالخضر عليه السييلم وسييألته عيين مقييام
المام الشافعي فقال: كان من الوتييادآ الربعيية فسييألته عيين مقييام المييام أحمييد
فقال: هو صديق وأطال في ذلك ثم قال في قوله تعييالى: {يييا أيهييا الييذين آمنييوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكييم} المييرادآ بييأولي الميير القطيياب
ًا به وذلييك هييو المبيياح الييذي ل ًا مأمور والخلفاء والولة ولكن فيما ل يخالف شرع
أجيير فيييه ول وزر فييإن الييواجب والمنييدوب والحييرام والمكييروه ميين طاعيية اللييه
ورسوله فما بقي لولي المر إل المباح فإذا أمرك المام الذي بايعته على السمع
والطاعة بمباح من المباحات وجب عليك طاعته في ذلك وحرمت عليك مخييالفته

وصار حكم الباحة منه بأمر هذا المام الذي بايعته" أ.هي.

ول شك أن المام أحمد لم يكن ممن يؤمن بهذه الخرافات بييل قييال لميين سييأله
عن كتب الحارث المحاسبي هذه كتب بدع وضللت ولكن الصوفية ل يستطيعون
أن يسبوا أحد الئمة الربعة المتبعين وذلك لمنزلة هؤلء الئمة من قلوب الناس.

والمهم أن الصوفية قد بنوا لهم دآولة في الباطن على هذا النحو الييذي أسييلفناه..
ًا ًا لجل التلبيس على الناس وتمريغ عقولهم في الوحييال واللقيياء بهييم بعيييد أيض
ًا أن الوتييادآ الربعيية يكونييون علييى قلييوب في مهاوي الضلل زعم ابن عربي أيضيي

الرسل الذين زعم أنهم ما زالوا أحياء، وهم: 

ًا يرجعييون فييي الخييذ ميين إدآريس، وإلياس، وعيسى، والخضيير، وأن هييؤلء جميعيي
القطب الكبر (الغوث) الذي هو واحد في الرض فقييط وأنييه إذا مييات أقييام اللييه
غيره. فهؤلء الولياء الربعة (الوتييادآ) الييذين طبعييوا علييى قلييوب النبييياء الربعيية

الحياء يرجعون في أحكامهم للقطب الغوث..

وكل هذه الخرافات والخزعبلت قد عرفها ابن عربي عن طريق الكشف الخيياص
له والعلم اللدني ولذلك سماه المتصوفة بالشيخ الكبر والكبريت الحمر!!.

يقول الشعراني عن شيخه ابن عربي في بيان هذه الخرافات:

"(فإن قلت) فالمرادآ بقولهم القطب ل يموت:

(فالجواب) كما قال الشيخ في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات:

ًا من قطب يكون فيه كمييا هييو فييي ًا واحد أن المرادآ به من أن العالم ل يخلو زمان
الرسييل عليهييم الصييلة والسييلم، ولييذلك أبقيى اللييه تعيالى ميين الرسييل الحييياء
بأجسادآهم في الدنيا أربعة: ثلثة مشرعون، وهم إدآريس وإلياس وعيسى، وواحييد
حامل العلم اللدني هو الخضر عليه السييلم. وإيضيياح ذلييك أن الييدين الحنيييف لييه
أربعة أركان كأركان البيت وهم الرسل والنبييياء والولييياء والمؤمنييون، والرسييالة
هي الركن الجامع للبيت وأركانه، فل يخلوا زمان من رسول يكون فيه، وذلك هييو
القطب الذي هو محل النظر الحق سبحانه وتعالى من العييالم كمييا يليييق بجللييه.
ومن هذا القطب يتفرع جميع المدادآ اللهية على جميع العالم العلوي والسفلي.



قال الشيخ محيي الدين:

ًا في هذه الدار الييدنيا ومن شرطه أن يكون ذا جسم طبيعي وروح ويكون موجودآ
ًا في هذه الدار بجسده وروحييه ميين عهييد بجسده وحقيقته فل بد أن يكون موجودآ
آدآم إلى يوم القيامة ولما كان المر على ما ذكرناه ومات رسول الله صييلى اللييه
عليه وسلم بعد ما قرر الدين الذي ل ينسخ والشرع الذي ل يتبدل دآخلت الرسييل
كلها في شريعته ليقوموا بها فل تخلو الرض من رسول حي  جسمه إذ هو قطب
العالم النساني ولو كانوا في العييددآ ألييف رسييول فييإن المقصييودآ ميين هييؤلء هييو
الواحييد؛ فييإدآريس فييي السييماء الرابعيية، وعيسييى فييي السييماء الثانييية، وإلييياس
والخضر في الرض. ومعلوم أن السماوات السبع ميين عييالم الييدنيا لكونهييا تبقييى
بقاء الدنيا بفنائها فهي جزء من دآار الدنيا بخلفا الفلك الطلس فإنه معييدودآ ميين
الخرة في يوم القيامة تبدل الرض غير الرض والسماوات يعني يبدلهم بغيرهن،
كما تبدل هذه النشأة الترابية منا أيها السعداء بنشأة أخرى أرقى وأصفى وألطف
فهي نشأة طبيعية جسمية ل يبول أهلهيا ول يتغوطيون كميا وردآت بييذلك الخبيار.
وقييد أبقييى اللييه فييي الرض إلييياس والخضيير وكييذلك عيسييى إذا نييزل وهييم ميين
المرسييلين؛ فهييم القييائمون فييي الرض بالييدين الحنيييف فمييا زال المرسييلون ل
يزولون في هذه الدار لكن من باطنية شرع محمد صلى الله عليييه وسييلم ولكيين
أكثر الناس ل يعلمون. فالقطب هو الواحد من عيسى وإدآريس وإلييياس والخضيير
وهو أحد أركان بيت الدين وهو كركن الحجر السييودآ واثنييان منهييم همييا المامييان
وأربعتهم هم الوتييادآ فبالواحييد يحفييظ اللييه اليمييان وبالثيياني يحفييظ اللييه الولييية
وبالثالث يحفظ الله النبوة وبالرابع يحفظ اللييه الرسييالة وبييالمجموع يحفييظ اللييه
الدين الحنيف فالقطب من هؤلء ل بعينييه. قييال الشيييخ: ولكييل واحييد ميين هييؤلء
ًا عنه مع وجودآهم وأكييثر الربعة من هذه المة من كل زمان شخص على قلبه نائب
الولياء ل يعرفون القطب والمامين والوتادآ ول النواب ول هؤلء المرسلين الذين
ذكرناهم، ولها يتطاول كل أحد لنيل هذه المقامات ثم إذا خصييوا بهييا عرفييوا عنييد
ذلك أنهم نواب لذلك القطب فاعرفا هذه النكتة فإنك ل تراها في كلم أحد غيرنا

 ص2ولول ما ألقي في سري من إظهارها مييا أظهرتهييا" (اليييواقيت والجييواهر ج
) انتهى منه بلفظه.81

ولعلك أيها القارئ بعد هذه الجولة الخرافية الصوفية تريد أن تعييرفا أييين يسييكن
القطب ويجيبك ابن عربي قائلً:

ًا كما هييو مشيهور. (فييالجواب) "فإن قيل هل يكون محل إقامة القطب بمكة دآائم
هو بجسمه حيث شاء الله ل يتقيد بالمكث في مكان بخصوصه ومن شأنه الخفيياء
ًا وتارة يبيع الفول، ونحو ذلك والله أعلم" (اليواقيت ًا وتارة تاجر فتارة يكون حدادآ

) أ.هي.81 ص2والجواهر ج

ولعلك الن أيها القارئ تريد أن تعرفا كيفية تييولي القطييب منصييبه البيياطني هيذا
وهل تكون له مبايعة كما يبايع المراء والخلفاء..

ًا فأجاب عن هذا التساؤل بقوله: وقد تفضل ابن عربي أيض

"فإن قلت: فهل يحتاج القطب في توليته إلى مبايعة في دآوليية البيياطن كمييا هييي
الخلفة في الظاهر؟

(فالجواب) نعم كما قاله الشيخ في الباب السادآس والثلثين وثلثمائة وعبارته:



ًا مرتبة القطابة إل وينصييب لييه سييرير فييي (اعلم أن الحق تعالى ل يولي قط عبد
حضرة المثال يقعده عليه ينبي صورة ذلك المكان عن صييورة المكانيية كمييا ينييبي
ًا بكل شيء ولله المثل صورة الستواء على العرش عن صورة إحاطته تعالى علم
العلى فإذا نصب له ذلك السرير فل بد أن يخلع عليه جميع السماء التي يطلبهييا
ًا ًا ميين ملجييا لتعمييه الزينيية علييو ًا مسور العالم وتطلبه فيظهر بها حللً وزينة متوج
ًا فييإذا قعييد عليييه وقعييد بصييورة الخلفيية وأميير اللييه ًا وباطن ًا وظاهر وسفلً ووسط
العالم ببيعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره دآخل في تلك البيعة كييل
مأمور من أدآنى وأعلى إل العالون المهيمنون فيي جلل الليه عيز وجيل العابيدون
لله تعالى بالذات ل بأمر إلهي ظاهر على لسان رسول. واعلم أن أول من يدخل
عليه المل العلى علييى مراتبهييم الول فيأخييذون يييده علييى السييمع والطاعيية ول
يتقيدون بمنشييط ول مكييره لنهييم ل يعرفييون هيياتين الصييفتين فيهييم إذ ل يعييرفا
ًا لعييدم ذوقهييم للمكييره ومييا شيء إل بضده فهم في منشط ل يعرفون لهييا طعميي
منهم روح يدخل عليه للمبايعة إل يسأله عن مسألة من العلم اللهي فيقول له ييا
هذا أنت القائل كذا وكذا فيقييول لييه نعييم فيقييول لييه فييي هييذه المسييألة وجهييان
ان عنيد ذليك الشيخص ن اليذي ك الله تعيالى أحيدهما أعليى م العلم ب ان ب يتعلق
ًا ليس عنييده ثييم يخييرج. قييال الشيييخ: وقييد ذكرنييا فيستفيد منه كل من بايعه علم
جميع سؤالت القطابة في جزء مستقل ما سبقنا أحد إليه وليست هذه المسييائل
معينة يتحرر السؤال بها لكييل قطييب وإنمييا يخطيير اللييه تعييالى ذلييك لميين يسييأل

القطب حال السؤال بعد أن جرى ذلك على خاطره فيما مضى من الزمان.

قال الشيخ وأول ميين يبييايعه العقييل الول ثييم النفييس ثييم المقييدمون ميين عمييار
السييماوات والرض ميين الملئكيية المسييخرة ثييم الرواح المييدبرة للهياكييل الييتي
فارقت أجسامها بالموت ثم الجن ثم المولدات ثم سائر ما سبح اللييه تعييالى ميين
مكان ومتمكن ومحل حال فيه إل العالون من الملئكيية كمييا ميير، وكييذلك الفييرادآ
من البشر ل يدخلون تحت دآائرة القطب ومياله فيهييم تصيرفا إذ هييم كميل مثليه
مؤهلون لما ناله هذا الشخص من القطبية لكن لما كان المر يقتضي أن ل يكون
في الزمان إل واحد تقوم بهذا المر تعييين ذلييك الواحييد لكيين ل بأولييية وإنمييا هييو
يسبق العلم فيه بأن يكون هو الوالي وفي الفرادآ من يكون أكبر منييه فييي العلييم

).79،80 ص2بالله تعالى وحده" انتهى بلفظه (اليواقيت والجواهر ج

فانظر أيها المسلم هذا التهريييج والتخريييف والخبييط الييذي يريييد هييؤلء الفيياكون
جذب الناس إليه وإيقاع الناس فيه، وأحمد الله علييى نعميية العقييل الييتي أعطيياك
إياها ونعمة اليمان والسلم إن كنت ميين أهلييه، وانظيير كيييف يتلعييب الشيييطان
بهؤلء المتهوكين الفارغين إل من الخرافات والخزعبلت والزندقيية والكفيير الييذي
ليس له مثل في الرض. والعجيب أن ابن عربي ل يقف خياله الزنييدقي عنييد حييد
ًا أنيه عيرفا أسيماء القطياب منييذ آدآم وحيتى بعثية ًا فقد ذهب ليزعيم أيضي مطلق
رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث ينقل عنه الشعراني أنه قال في الفتوحات ما

نصه:

"فإن قلت فهل كان قبييل محمييد صييلى اللييه عليييه وسييلم أقطيياب وكييم عييددآهم
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الرابع عشر من الفتوحات:

(إن القطيياب ل يخلييو عصيير منهييم قييال وجمليية القطيياب المكملييين ميين المييم
ًا السالفة من عهد آدآم إلى محمد عليهما الصلة والسلم خمسة  وعشييرون قطبيي
أشهدنيهم الحق تعالى في مشهد قدس في حضييرة برزخييية وأنييا بمدينيية قرطبيية
وهييم: الفييرق ومييداوي الكلييوم والبكيياء والمرتفييع والشييفار والماضييي والميياحق



والعيياقب والمنحييور وسييجر الميياء وعنصيير الحييياة والشييريد والصييائغ والمراجييع
والطيار والسالم والخليفة والمقسوم والحي والراقي والواسع والبحر والمنصييف
والهادآي الصلح والباقي فهؤلء هم القطاب الذين سموا لنا ميين آدآم إلييى محمييد
عليهما الصلة والسلم وأما القطييب الواحييد الممييد لجمييع النبييياء والرسييل مين
حيث النشء النساني إلى يوم القيامة فهييو روح محمييد صييلى اللييه عليييه وسييلم

) أ.هي.82 ص2(اليواقيت والجواهر ج

فانظر كيف اكتشف ابن عربي أسماء القطيياب المزعييومين منييذ آدآم إلييى النييبي
ًا الييذين افييترى أسييماءهم صلى الله عليه وسلم وكيف راح يزعم أن هييؤلء جميعي
يستمدون علومهم من روح الرسول التي زعم أنها هييي المسييتوي علييى العييرش

الرحماني كما مر تفصيل ذلك في الحقيقة المحمدية.

وذلك أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو أول موجيودآ فيي زعمهيم وهييو
الحق الذي خلق العرش من نييوره والكرسيي والسييماوات والرض والجين صيلى
ًا الله عليه وسلم هو المستوي على عرش الرحمن تعالى الله عمييا يقولييون علييو

ًا.. كبير

وهكذا نجد الصوفية قلبوا كل موازين الشريعة وغيروا جميع عقائد الدين وابتدعوا
ًا عن السلم الذي جاء بييه الرسييول صييلى اللييه عليييه وسييلم بعييد ًا بعيد ًا جديد دآين

المشرق عن المغرب.

هي من مدينة فاس بالمغرب:593قطب سنة 

ًا ويستطردآ ابن عربي في تخريفاته وكذبه فيزعم أن لكل إقليم بلدة وقرييية قطبيي
ًا آخر يحفظ هذه المدينة!! وأنييه التقييى بييالقطب الكييبر فييي المغييرب فييي صغير

مدينة فاس وأنه كان مشلول اليد:

يقول الشعراني:

"قال الشيخ محيي الدين في الباب الثاني والستين وأربعمائة:

ًا غير الغوث يحفظ الله تعالى تلك الجهيية واعلم أن لكل بلد أو قرية أو إقليم قطب
ًا وكذلك القييول فييي الزهييادآ والعبييادآ والمتييوكلين سواء أكان أهلها مؤمنين أو كفار
وغيرهم ل بد لكل صنف منهم من قطب يكييون مييدارهم عليييه. قييال الشيييخ: قييد
اجتمعت بقطب المتوكلين فرأيت مقام المتوكل يييدور عليييه دآوران الرحييى حييين
ًا طويلً وكذلك تدور على قطبها وهو عبدالله بن الستاذ ببلدآ الندلس صحبته زمان
اجتمعت بقطب الزمان سنة ثلث وتسعين وخمسمائة بمدينيية فياس وكيان أشيل
اليد فتكلمت على مقام القطبية في مجلس كان فيه فأشار علي أن أسييتره عيين

) أ.هي.83 ص2الحاضرين ففعلت" (اليواقيت والجواهر ج

وهكذا تتم السيطرة الباطنية المزعومة من هؤلء الولياء على كل مدينيية وقرييية
من قرى العالم، وهكييذا يحكييم الصييوفية شييباكهم ويصييطادآون العقييول المريضيية
والضعيفة واليتي سييقتلها الخييوفا عنيدما تعليم أن الدولية الباطنيية قييد أحكمييت
سيطرتها على العالم وأنه ليس هناك من قرييية ول مدينيية إل فيهييا حيياكم بيياطني
يحكم أو قالوا يحفظ هذه المدينة والقرية، وقد أعطاه الله في زعمهم التصييريف

في شئون عبادآها..

وظيفة القطب:



ولعلك تريد أن تعرفا الوظيفة المناطة بكل هؤلء الذين توزعوا الرض وتصييرفوا
في حياة الخلئق وحفظ الله بهم -في زعم الصوفية- الوجييودآ وكييف تييورث هييذه

الولية:

يقول الشعراني عن شيخه ابن عربي:

"وقال فييي البيياب الثييالث والثمييانين وثلثمائيية: اعلييم أن بييالقطب تحفييظ دآائييرة
الوجودآ كله من عالم السكون والفسادآ وبالمامين يحفظ الله تعالى عييالم الغيييب
والشهادآة وهو ما أدآركه الحييس، وبالوتييادآ يحفييظ اللييه تعييالى الجنييوب والشييمال
والمشرق والمغرب، وبالبدال يحفظ الله القاليم السبعة، وبالقطب يحفييظ اللييه
تعالى جميع هؤلء لنه هو الذي يدور عليه أمر عييالم الكييون كلييه فميين علييم هييذا
المر علم كيف يحفظ الله الوجودآ على عالم الدنيا ونظيره من الطب علم تقويم
الصحة (فإن قلت) فهل للقطب تصريف في أن يعطييي القطبييية لميين شيياء ميين

أصحابه وأولدآه.

(فالجواب) ليس له تصريف في ذلك وقد بلغنا أن بعييض القطيياب سييأل اللييه أن
تكون القطبية من بعده لولده فإذا بالهاتف يقول له: ذلييك ل يكييون إل فييي الرث
الظاهر وأما الرث الباطن فذلك إلى الله وحده الله أعلييم حيييث يجعييل رسييالته.

انتهى.

فعلم أنه ما حفظ من حفظ مين الولييياء وغيرهيم مين جهياته الربعية إل بالوتيادآ
الذين كان منهم المام الشافعي رضي الله عنه وما حفظ من حفييظ فييي صييفاته
السبع إل بالبدال السبعة فكل صفة لها بدل يحفظها على صاحبها من حياة وعلم

وقدرة وإرادآة وسمع وبصر وكلم. انتهى (اليواقيت والجواهر).

وهكذا يريد المتصوفا إيهامك أن ما حفظ من سمعك وبصييرك وقييدرتك وعلمييك،
وحياتك وإرادآتييك إنمييا مرجعييه إلييى بييدل ميين البييدال السييبعة الييذين كييان منهييم

الشافعي في زمانه..

الشافعي هذا رضي الله عنه الذين يكذبون عليه والذي قال عن الصوفية بعييد أن
ًا ارتحل عن العراق إلى مصر قال: "تركت بغدادآ وقييد أحييدث الزنادآقيية فيهييا شيييئ

يسمونه السماع" أ.هي.

ًا يتصوفا أول النهار إل يكون أحميق فيي ًا رضي الله عنه: "ل أرى إنسان وقال أيض
آخره"!!!!.. والصحيح أن الحمق يصيب التباع والدهماء الذين يصدقون مثل هذه
الخرافات ولكن الذين افتروا ذلك ودآونوه ل شك أنهم دآهاة عرفوا كيف يصييرفون
ًا أو الناس عن عقيدة السلم إلى عقائد الكفيير والوثنييية.. فهييؤلء لييم يييتركوا دآينيي
فلسفة كافرة ول زندقة إل أضافوها إلى عقيدتهم وخرافيياتهم وانظيير إلييى كيفييية

عمل البدال عندهم.

البدال السبعة ووظائفهم:

ًا في الباب الخامس عشر: قال الشعراني: وقال الشيخ أيض

ًا، يمده ميين روحانييية النبييياء الكييائنين "اعلم أن لكل بدل من البدال السبعة قدر
في السماوات فينزل مددآ كل بدل من حقيقيية صيياحبه الييذي فييي السييماء. قييال:
وكذلك أمدادآ اليام السبعة فتنزل من هؤلء البدال لكل يوم مددآ يختييص بييه ميين

ذلك البدل.



(فإن قلت) وهل يزيد البدال وينقصون بحسب الشئون التي يبييدلها الحييق تعييالى
أو هم على عددآ واحد ل يزيدون ول ينقصون؟؟

(فالجواب) هم سبعة ل يزييدون ول ينقصييون وبهيم يحفيظ الليه القياليم السيبعة
ومن شأنهم العلم بما أودآع الله تعالى في الكواكب السيارة من المور والسييرار

في حركاتها ونزوله في المنازل المقدرة.

ي البياب الثيالث (فإن قلت) فليم سيموا أبيدالً؟ (فيالجواب) كميا قياله الشييخ ف
والسبعين:

أنهم سموا أبدالً لن كييل واحييد منهييم إذا فييارق مكييانه خلفييه فيييه شييخص علييى
صورته ل يشك الرائي أن ذلك البدل.

(فإن قلت) فهل ترتيييب القياليم السيبعة عليى صييورة ترتيييب السيماوات بحيييث
يكون ارتباطا القليم الول بالسماء السابعة والثاني بالسماء السادآسة وهكذا..

(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثمن والتسعين ومائة: نعم يكييون روحانييية
كل إقليم مرتبطة بالسماء المشاكلة له فالقليم الول للسماء السابعة وهكذا..

(وإيضاح ذلك) أن تعلم يا أخي أن الله تعالى جعل هييذه الرض الييتي تجيين عليهييا
سبعة أقاليم (أي سبع قارات هي قارات العالم المعروفة)، واصطفى ميين عبييادآه
ًا يمسييك اللييه وجييودآ ذلييك المؤمنين سبعة سماهم البدال وجعل لكل بييدل إقليميي
القليم به فالقليم الول ينزل المر إليه ميين السييماء الولييى الييتي هييي السييابعة
وينظر إليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظييه هييو علييى قلييب الخليييل إبراهيييم
عليه السييلم والقليييم الثيياني ينييزل الميير إليييه ميين السييماء الثانييية وينييزل إليييه
الروحانية كوكبها العظم والبدل الذي يحفظييه علييى قلييب موسييى عليييه السييلم
والقليم الثالث ينزل إليه المر اللهييي ميين السييماء الثالثيية وينظيير إليييه روحانييية
كوكبها البدل الذي يحفظه على قلب هارون  ويحيييى بتأييييد الرابعيية قلييب الفلك
كلها وينظر إليه روحانية كوكبها العظم والبدل الذي يحفظييه علييى قلييب إدآريييس
عليه السلم وهو القطب الذي لم يمت إلييى الن والقطيياب فينييا نييوابه كمييا ميير
والقليم الخامس ينزل إليه المر من السماء الخامسة وينظر إليه روحانية كوكبها
والبدل الذي يحفظ الله به هذه القيياليم علييى قلييب يوسييف عليييه السييلم بتأييييد
محمد صلى الله علييه وسييلم والقليييم السيادآس ينيزل المير عليييه مين السييماء
السادآسة وينظر إليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه على قلييب عيسييى روح
الله ويحيى عليهما السلم والقليييم السييابع ينييزل الميير إليييه ميين السييماء الييدنيا

وينظر إليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه على قلب آدآم عليه السلم.

قال الشيخ: وقد اجتمعت بهؤلء البدال السبعة بمكة خلف حطيم الحنابليية حيييث
وجدتهم يركعون هناك فسلمت عليهم وسييلموا علييي وتحييدثت معهييم فمييا رأيييت
ًا ول أكثر شغلً منهم بالله عز وجل، وما رأيت مثلهم إل سييقيط أحسن منهم سمت
ًا رضي الله عنه وقد أطيال الشييخ الرفرفا بن ساقط العرش بقونية وكان فارسي
الكلم على أصحاب الييدوائر ميين الولييياء فييي الثييالث والسييبعين ميين الفتوحييات

).83 ص2فراجعه والله أعلم" انتهى منه بلفظه (اليواقيت والجواهر ج

ي عهيد إبراهييم علييه وهكذا استطاع المتصوفة نقل عقائد الصابئة الذي كيانوا ف
ًا يتصييرفا السلم وهم عبدة النجوم والكواكب الذين يؤمنون بأن لكل كوكب روح
في الخلق، وصوروا تماثيل لروحانية القمر والشمس والمشتري والزهرة.. الييخ..



وعبييدوها.. نقييل الصييوفية هييذه العقائييد الوثنييية الجاهلييية إلييى الفكيير السييلمي
وجعلوها عقيدة من عقائد المتصوفة ومن أجل ذلك قال ابن عربي :

عقد البرية في الله عقائدا              وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه

وما ذلك إل لنه يؤمن أنه ليس إل الله في الكون !!!!

مدة حكم القطب ووظيفته:

ويستمر ابن عربي في تخريفاته فيذكر لنا مدة حكم القطييب والعمييال المنوطيية
به فيقول كما نقل الشعراني:

"(فإن قلت) فهل مدة معينة للقطبية إذا وليها صاحبها ل يعزل منها حتى تنقضي؟

(فالجواب) ليس للقطبية مدة معينة فقد يمكث القطب في قطبيته سنة أو أكييثر
أو أقل إلى يوم إلى ساعة فإنها مقام ثقيل لتحمل صاحبها أعباء الممالك الرضية
كلها ملوكها ورعاياها. وذكر الشيخ في الباب الثييالث والسييتين وأربعمائيية أن كييل
قطب يمكث في العالم الذي هو فيه على حسب ما قدر الله عز وجل، ثم تنسييخ
دآعوته بدعوة أخرى كما تنسخ الشرائع بالشرائع وأعني بالدعوة ما لذلك القطييب
من الحكييم والتييأثير فييي العييالم فميين القطيياب ميين يمكييث فييي قطييبيته الثلث
والثلثين سنة وأربعة أشهر ومنهم من يمكث فيهييا ثلث سيينين ومنهييم كمييا يؤيييد
ًا بل شييك" انتهييى ذلك مدة خلفة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فإنهم كانوا أقطابيي

). 83 ص2(اليواقيت والجواهرج

ابن عربي القطب العظم:

وبالطبع بعد أن يصف ابن عربييي كييل هييذا الوصييف الخرافييي للقطيياب والبييدال
والوتادآ فل بد أن يخص نفسه بلقب من هذه اللقيياب. وتييأبى كراميية ابيين عربييي
ًا، أو مرتبة صغيرة فيعلن عن نفسييه أنييه القطييب العظييم ًا دآون ًا أن يختار لقب طبع

ًا يقول بالنص: الذي ل أعظم منه أبد

ًا تحقق بمقام العبودآية مثلي وذلك لنني بلغت فييي "ل أعرفا في عصري هذا أحد
مقام العبودآية الغاية بحكم الرث لرسول الله صلى اللييه عليييه وسييلم فأنييا العبييد
ًا، وقييد منحنييي المحض الخالص الذي ل يعرفا للربوبية على أحد من العالم طمعيي
اللييه تعيالى هييذا المقييام هبيية منييه، ولييم أنلييه بعمييل وإنمييا هييو اختصيياص إلهييي"

)..65،66(اليواقيت والجواهر ص

فانظروا أين يضع ابن عربي نفسه، إنييه يضييعها فيي القميية العلييا الييتي ل تيدانيها
ًا مييع ذلييك أنييه نييال ذلييك باختصيياص إلهييي حييتى ل يطييالبه أحييد قمة، ويدعي كذب

بمسوغات هذا الختيار ومؤهلته.

ًا على مملكة الباطن التي صورها الخيييال ًا متوج وهكذا يعلن ابن عربي نفسه ملك
الشيطاني المريض لهذه العقلييية الصييوفية، ويجعييل ميين نفسييه قطييب القطيياب
ووارث الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم العلم، ويتبعه على هذا كييل شيييوخ

التصوفا الذين جاؤوا بعده فيجعلون منه الشيخ الكبر والكبريت الحمر..

وهكييذا اسييتطاع هييذا الزنييديق دآارس الفلسييفة والييديانات القديميية، وتخريفييات
الجاهلية في كل العصور أن يجمع كل ما دآرسه وينسج منه عقيييدة وثنييية جاهلييية
حمقاء ويلبسها بإتقان وثعلبية نادآرة اليات والحادآيث القرآنييية فييتروج بييذلك بييين



أيدي جهلة المسلمين، ويتاجر بهييا مجموعيية الشييياطين الييذين قييادآوا هييذا الفكيير
الصوفي المنحرفا عبر القرون، والذين برروا له كل هذا الكفر والنحرافا. 

وهكذا أخي المسلم تدرك الفارق بين الولية السلمية القرآنية، وبين ولية هؤلء
الشياطين فأولياء الرحمن وصفهم الله تعالى في كتييابه فقييال: {وعبييادآ الرحميين
ًا* والييذين ًا وإذا خيياطبهم الجيياهلون قيالوا سيلم الذين يمشييون علييى الرض هوني
ًا* واليذين يقوليون ربنييا اصييرفا عنيا عيذاب جنهيم إن ًا وقيامي يبيتون لربهم سييجد

ًا} (الفرقان: ًا ومقام ًا* إنها ساءت مستقر ).66-63عذابها كان غرام

فانظر كيف يمضون ليلهم كلهم في الصلة ويستغفرون الله بعييد ذلييك ويخييافون
من عذاب النار مع ذلك، واسمع قييوله تعييالى: {إن الييذين هييم ميين خشييية ربهييم
مشفقون* والذين هم بآيات ربهم يؤمنون* والذين هم بربهم ل يشركون* والذين
يؤتون ما آتييوا وقلييوبهم وجليية أنهييم إلييى ربهييم راجعييون* أولئييك يسييارعون فييي

).61-57الخيرات وهم لها سابقون} (المؤمنون:

ًا خائفون من ربهم مشفقون من عذابه، مؤمنييون بربهييم فهؤلء هم أولياء الله حق
الواحد سبحانه وتعالى الذي ليس له ند ول شريك ول ظهييير ول معييين، ومييع كييل
ذلك يصلون ويصومون ويخافون أن ل يتقبييل اللييه أعمييالهم.. أييين هييؤلء الولييياء
الصادآقون من أولياء الشيطان الذين يزعمون أن الله ملكهم الدنيا والخييرة، وأن
الله أمنهم من كل خوفا، وأنه صرفهم في العالم العلوي والسفلي وأن الله عقد
لهم ألوية المجد والعز وجعلهم جلساءه وخاصته، وعقد لهييم الولييية فيي السييماء

وبايعتهم الملئكة هناك.. الخ.

أين الولية السلمية من ولية الشياطين المتقولين على اللييه، الييذين لييم يييتركوا
ًا إل بهييم، ول صفة واحدة لله إل نسبوها إلى أنفسهم، الذين لم يجعلوا لله تصريف
ًا إل من عندهم، ول قدر ة إل بوساطتهم، ومهميا أفياض رحمة إل منهم، ول إحسان
النسان في وصف وقاحة هؤلء الشياطين فلن يبلغ عشر معشييار مييا يسييتحقون
ًا مما سودآته أيديهم في الفتراء على الله والكذب على ًا قريب ًا شيئ ولن يكتب أيض
رسله الكرام.. هؤلء الرسل الذين قال الله لشرفهم وسيدهم محمد صييلى اللييه
ًا إل مييا شيياء اللييه ولييو كنييت أعلييم ًا ول ضيير عليه وسلم {قل ل أملك لنفسي نفع
الغيييب لسييتكثرت ميين الخييير ومييا مسييني السييوء إن أنييا إل نييذير وبشييير لقييوم

).188يؤمنون} (العرافا:

والذي كان يقول هو صلى الله عليه وسيلم [واللييه إنييي لرسييول الليه ل أدآري ميا
ًا] (رواه البخاري). يفعل بي غد

ًا [واعلموا أنييه ل يييدخل أحييدكم الجنيية بعملييه]، قييالوا ول أنييت يييا وكان يقول أيض
رسول الله، قال: [ول أنا إل أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل] (متفق عليه).

فأين هذا مما يفترون ويقولون (ليو بصييقت عليى النيار لطفأتهيا)!!! ومين يقييول
(أعطاني الله التصريف في الخلق)!! ومن يقول (سبحاني مييا أعظييم شييأني)!!!

ومن ومن؟..

أين أولياء الرحمن من أولياء الشيطان.. شتان.. شتان..!!!



الفصل الثاني عشر

ختم الولية

نشأ في الفكر الصوفي منذ القرن الثالث الهجري دآعوى كاذبيية وهييي أن الولييياء
يختمون كما أن النبياء لهم نبي خاتم. وأول ميين أظهيير هييذه الفكييرة ودآعييا رجييل
يسمى محمد بن علي بن الحسن الترمذي -ويسييمونه الحكيييم- وجييد فييي أواخيير
ًا فييي هييذا القرن الثالث الهجري وهو مجهول سنة الولدآة والوفاة. ولقد ألف كتاب

أسماه (ختم الولياء) يقول في هذا الكتاب المذكور؛ 

"وما صفة ذلك الولي، الذي له إمامة الولية ورياستها وختم الولية؟

قال: ذلك من النبياء قريب، يكادآ يلحقهم.

قال: فأين مقامه؟

قال: في أعلى منييازل الولييياء، فييي ملييك الفردآانييية، وقييد انفييردآ فييي وحييدانيته،
ًا في مجالس الملك، وهداياه من خزائن السعي. ومناجاته كفاح

قال:وما خزائن السعي؟

قال: إنما هي خزائن ثلث: خزائن المنيين للولييياء، وخزائيين السييعي لهييذا المييام
القائد، وخزائن القرب للنبياء عليهم السلم، فهذا خاتم الولياء مقامه من خزائن
ًا فمرتبتييه ههنييا، ومتنيياوله المنن، ومتناوله من خزائن القرب: فهو في السعي أبد
من خزائيين النبييياء عليهييم السييلم، قييد انكشييف لييه الغطيياء عيين مقييام الولييياء

ومراتبهم وعطاياهم وتحفهم" (ختم الولية).

ًا حيث هييو يجييابه العيالم ًا خبيث ًا إبليسي وقد تدرج الترمذي هذا في دآعواه تلك تدرج
السلمي بمثل هذه العقيييدة الفاسييدة، فيتييذرع لنشيير عقيييدته الباطليية بتحريييف
ً النصوص القرآنية والحديثية فيزعم أن للولياء البشرى في الحياة الييدنيا مسييتدل
بقوله تعالى: {أل إن أولييياء اللييه ل خييوفا عليهييم ول هييم يحزنييون* الييذين آمنييوا
وكانوا يتقون* لهم البشرى في الحياة الدنيا وفييي الخييرة ل تبييديل لكلمييات اللييه

). وأن الرسول بشر بعض أصحابه بالجنة،64-62ذلك هو الفوز العظيم} (يونس:
وأنه صلى الله عليه وسييلم قييد أخييبر البشييرى باقييية فييي الرؤيييا، أقييول.. يتييذرع
الترمذي بهذه النصوص من القرآن والسنة الصحيحة ليبث في عقائييد المسييلمين
أن الولية ل تنقطع وأن فضل الله على هذه المة ل يتوقييف، وأن البشييرى باقييية
بعد الرسالة، وأن الولياء يصلون إلى معرفيية الحييق لن اللييه فييي زعمييه كشييف

عنهم الحجاب كلها ويقول في هذا الشأن بالنص: 

"فهذه الطبقة التي يكبر في صدورهم (يعنيي علمياء السيينة الييذين ينكييرون هيذه
الترهات والكاذيب) بلوغ الولياء هذا المحل من ربهييم فيييدفعون هييذا لجهلهييم، ل
ًا أغرقوا في بحيير جييودآه، فجييادآ عليهييم، بكشييف الغطيياء عيين يعلمون أن لله عبادآ
قلوبهم، عن عجائب، وأطلعهم من ملكييه مييا نسييوا فييي جنبييه كيل مييذكور، حييتى

).386تنعموا به في حجبه الربانية" (ختم الولياء ص

ًا علييى ميين يعيييب علييى المتصييوفة هييذه الييدعاوي ًا عائب ثم يستطردآ الترمذي أيض
الباطلة فيسميهم علماء حطامين أي أهل دآنيا، وتارة بلعامين -نسبة إلى بلعام بن
باعوراء- اليهودآي الذي يذكر المفسرون أن الله أنزل في شأنه {واتل عليهييم نبييأ
الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فييأتبعه الشيييطان فكييان ميين الغيياوين} (العييرافا:

175.(



ثم يدعي الترمذي بعيد ذلييك للوليياء أنهيم يخييبرون ويغييترفون مميا يغييترفا منيه
النبياء. وأن الولياء يبشرون (بالبناء للمجهول) كما يبشر النبياء ويييردآ علييى ميين
ًا بقوله تعالى {فل يأمن مكيير اللييه إل القييوم الخاسييرون} انظيير يحتج عليهم أيض

إليه يقول:

"فإذا ذكر شأن الولياء قدروا أحوالهم على ما يرون ميين أمييور نفوسييهم فكييذبوا
نعم الله تعالى، ودآفعييوا منييه وجهلييوا أمييره. فهييذا ميين أعظييم الفرييية علييى اللييه

تعالى..

قال له قائل: فإن بعضهم احتييج بقييوله (تعييالى): {فل يييأمن مكيير اللييه إل القييوم
الخاسرون} (.. وقال: إن المن من مكر الله أو ضلل هذه الطبقيية، وهييذا يييؤدآي
إلى الزندقة). - وقال تعالى {قل ل يعلم ميين فييي السييماوات والرض الغيييب إل

الله وما يشعرون}..

الى، ل يعليم إل هيو، .. وزعيم أنيك والمحبة والسعادآة والشقاوة غيب عند الله تع
ًا.. وأن هذه الطبقة تقدم نفسييها ناظرت  يحيى بن معاذ في ذلك حتى بقي متحير

على النبياء..

قال له: أما قوله تعالى: {فل يأمن مكيير اللييه إل القييوم الخاسييرون} فهييذا قييوله
تعالى، ل ريب فيه ول في قبوله. وهو أنه ل يعلم ما حاله عند الله تعالى فإن أمن
فهو خاسر جاهل. كأنه حكم على الله من غير أن يحكمييه. فأمييا ميين بشييره اللييه
فردآ بشراه فقد اجترم، كما اجترم ذلك الخر، فهذا من ذلييك الييوجه، فحييق علييى
من ل يعلم، أن ل يأمن، وحق على من أمن أن يأمن، فليس النبياء عليهم السلم
ُنييوا والنبيياء لهيم عقيدة النبييوة َأِم ُأّمنيوا  ن لميا  كانوا يؤمنون (مين أنفسيهم) ولك

).388-387والولياء لهم عقدة الولية.." أ.هي (ختم الولياء ص

ًا في زعمه على من يقول للمتصوفة فييي دآعيياواهم هييذه ويستطردآ الترمذي مجيب
أن هذا ادآعاء لعلم الغيييب ول يعلييم الغيييب إل اللييه، فيجيييب الترمييذي علييى ذلييك

بجواب عجيب حيث يقول: 

"وأما قوله {ل يعلم من في السماوات والرض الغيب إل الله} فعلم الغيب عنييد
الله، وكم من غيب أطلع الله عليه رسوله فأية حجة في هذا؟ وإنما يريد أن يروج
بمثل هذا الغبياء. وكم من غيب أطلع الله عليه أهل اللهام حتى نطقوا به وأهييل

الفراسة..".

وبالطبع يمهد الترمذي لهذا كله الذي يهدم بييه الييدين ميين أساسييه بييأن اللييه فييي
ًا على ميين زعمه قد أعطاه الدليل على أن هذا الوحي المزعوم صدق، فيقول ردآ

ينكر ذلك عليهم:

ّدث، بشر بالفوز والنجاة فقال: رب اجعل لييي ًا): ما قولك في مح "ويقال (له أيض
آية تحقق لي ذلك الخبر الذي جاءني، لينقطع (الشك والعتراض) فقال: آتيييك أن
أطوي لك الرض حتى تبلغ بيييتي الحييرام فييي ثلث خطييوات، وأجعييل لييك البحيير
ًا.. ففعييل كالرض تمشي عليه كيف شئت، وأجعل لك التراب والجو في يديك ذهب
هذا فهل ينبغي له أن يطمئن إلى هذه البشرى، بعد ظهور هييذه الييية أم ل؟ فييإن
قال: ل، فقد عاند واجترأ على الله وحلت به دآائرة السييوء. وإن قييال: نعييم. فقييد

).401ذهب قوله واحتجاجه الظلماني" (ختم الولياء ص

ثم يبالغ الترمذي بعد ذلك في وصف هذا الولي المزعييوم الييذي يييدعي أنييه خياتم
 مين المصييدر المييذكور (ختييم الوليياء): "فهييذا سيييد406الولياء فيقول فيي ص



الولياء وأمييان أهييل الرض ومنظيير أهييل السييماء، وخالصيية اللييه وموضييع نظييره
وسوطه في خلقه" أ.هي 

وأن هذا الذي حصل عليه ذلك الولي إنما كان باجتباء من الله ومنة منه فهو الذي
جذبه إليه، وأرادآ به ذلك.. ثم يسأل الترمذي سييؤالً يجيييب عنييه وهييو كيييف تقييدم

):421الختم هذا الولياء فيقول (ختم الولياء ص

"قال: فيم تقدم الولياء واحتاجوا إليه؟

قال: بأن أعطي ختم الولياء. فبالختم تقدمهم، فصار حجة الله على أوليائه، وقييد
ذكرت في أول الكتيياب سييبب الختييم.. (وهييو) أن النبييوة أعطيييت النبييياء عليهييم
السلم، ولم يعطوا الختم فلم تخل تلك الحظوظ من هنييات النفييس ومشيياركتها،
وأعطي نبينا وختمت له نبوته. كالعهد الذي يكتب ثم يختم، فل يصل أحييد إلييى أن

يزيد فيه ول أن ينقص منه، وقد وصفت شأنه فيما تقدم.

وكذلك هذا الولي سير به (الله تعالى) على طريق محمد صلى الله علييه وسيلم،
ًا بختم الله، فكما كييان محمييد صييلى اللييه عليييه وسييلم حجيية علييى بنبوته، مختوم
النبياء فكذلك يصير هذا الولي حجة على الولياء، أعطيتكم وليتي فلييم تصييونوها
ًا، ًا قييد أتييى بجميييع الولييية صييدق من مشاركة النفس. وهذا أضعفكم وأقلكم عمر

ًا. ًا ول تلبيس فلم يجعل للنفس فيها نصيب

وكان ذلك في الغيب من منة الله تعالى على هذا العبد، حيث أعطاه الختييم لتقيير
به عين محمد صلى الله عليه وسلم، في الموقف حتى قعد الشيطان في معزل،
إذا ه الوليياء يومئييذ بالفضيل عليهيم. ف وليست النفس فبقييت محجوبية، فيقير ل
ًا. وجياء محميد صييلى الليه عليييه وسييلم بيالختم جاءت تلك الهوال لم يك مقصير
ًا لهييم بصييدق ًا لهم من ذلك الهول. وجاء هذا الولي بختمه فيكون أمانيي فيكون أمان

الولية، فاحتاج إليه الولياء.." أ.هي

وهكذا يجعل الترمذي لهذا الولي المزعوم ما جعله اللييه لنبينييا محمييد صييلى اللييه
عليه وسلم.. وصدق الله سبحانه وتعالى في شأن المشركين {بل يريد كل امرئ

ًا منشرة} (المدثر: ).52منهم أن يؤتى صحف

وهؤلء الزنادآقة يريد كل منهم أن يوحى إليييه كمييا يييوحى إلييى الرسييول، بييل لييم
يتركوا فضلً مما فضل الله به عبييده ورسييوله محمييد صييلى اللييه عليييه وسييلم إل
انتحلوه لنفسهم بل زادآوا عليه، واحتقروا منزلة الرسول صلى اللييه عليييه وسييلم

إلى المنازل التي يزعمون أن الله قد بلغهم إياها.

لقد وضع الترمذي المسمى بالحكيم في الكتاب (ختم الولية) بذور الشر الكييبرى
في الفكر الصوفي، وكل الذين جاؤوا بعده إنما هم عيال عليييه وتبييع لييه فييي كييل
هذا الباطل الذي بثييه فييي كتييابه، وخاصيية فييي  مسييألة الختييم الولييية فلييم يييأت
متصوفا بعد الترمذي هذا من مشهوري المتصوفة إل وادآعى ختم الولية لنفسييه.

ًا من ذلك. وها أنذا أسوق بعض

ابن عربي وختم الولية:

ًا لنفسه ختم الولية:638يقول ابن عربي المتوفي سنة  هي مدعي

ًا. وهييو "وأما ختم الولية المحمدية فهي لرجل من العرب. من أكرمهييا أصييلً ويييد
في زماننييا اليييوم موجييودآ. عرفييت بييه سيينة خمييس وتسيعين وخمسييمائة ورأيييت
العلمة التي له قد أخفاها الحق فيه من عبادآه، وكشفها لييي بمدينيية فيياس، حييتى



رأيت خاتم الولية منه –وهو خاتم النبوة المطلقة- ل يعلمها كثير من النيياس وقييد
ابتله الله بأهل النكار عليه فيما يتحقق به ميين الحييق فييي سييره ميين العلييم بييه.
وكما أن الله ختم بمحمد صلى الله عليييه وسييلم نبييوة الشييرائع كييذلك ختييم اللييه
بالختم المحمدي الولية التي تحصييل ميين الييورث المحمييدي ل الييتي تحصييل ميين
سائر النبياء فإن من الولياء من إبراهيم وموسى وعيسى، فهييؤلء يوحييدون بعييد
الختم المحمدي، وبعده فل يوجد ولي على قلب محمييد صييلى اللييه عليييه وسييلم،

).49 ص2هذا معنى خاتم الولية المحمدية" (الفتوحات ج

ويقول في موضع آخر من فتوحاته الضالة: "ومنهم (يعنييي الولييياء) الختييم، وهييو
ي العيالم يختيم الليه بيه الوليية المحمديية فل واحد ل في كل زمان، بل واحيد ف

).9 ص2يكون في الولياء المحمدية أكبر منه" (الفتوحات ج

وهذه العقيدة المفتراة التي لم يأت بهييا كتيياب ول سيينة، وإنمييا افتراهييا الترمييذي
ًا، فبييالرغم وجاء هؤلء الملحدة لينسجوا على منواله، وكل منهييم يريييد فيهييا شيييئ
من أن الترمذي لم يفضل خاتم الولياء المزعوم هذا على خاتم النبياء صلى الله
عليه وسلم فإن ابن عربي جاء من بعده ليزعييم أن خيياتم الولييياء -يعنييي نفسييه-
أفضل من خاتم النبياء محمد صييلى اللييه عليييه وسييلم وذلييك بنيياء علييى تفضيييله

الولي على النبي كما قال في شعره:

مقام النبوة في برزخ                 فويق الرسول ودآون الولي

ويأتي إلى حديث النبي صلى الله عليييه وسييلم الييذي رواه البخيياري ومسييلم ميين
رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [مثلي
ًا فأحسيينه وأجملييه، ويعجبييون لييه ومثييل النبييياء ميين قبلييي كمثييل رجييل بنييى بيتيي

ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين].

فيزعم أن اللبنة التي رآها الرسول هي لبنة فضة، وأما خاتم الولياء فإنه يرى أن
الجدار قد نقص لبنتين لبنة فضة ولبنة ذهب،وأنييه يييرى نفسييه قييد انطبييع موضييع
هاتين اللبنتين. يقول ابن عربي: "ولما مثل النبي صييلى اللييه عليييه وسييلم النبييوة
بالحائط من اللبن، وقد كمل سوى موضع لبنة، فمكان الرسول صييلى اللييه عليييه
وسلم تلك اللبنة، غير أنه صلى الله عليه وسلم ل يراها إل كما قال: لبنة واحييدة.
وأما خاتم الولياء فل بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثلييه بييه رسييول اللييه صييلى
الله عليه وسلم ويرى في الحائط موضع اللبنتين واللبن، من ذهب وفضة. فل بييد
أن يرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين، فيكون خاتم الولياء تينك اللبنييتين،

فيكمل الحائط".

والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين، أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر، وهو
موضع اللبنة الفضية، وهو ظاهره وما يتبعه فيه ميين الحكييام. كمييا هييو آخييذ عيين
ا هيو آخيذ عين الله، في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه من الحكيام، كم
الله، لنه يرى المر على ما هو عليه - فل بييد أن يييراه هكييذا، وهييو موضييع اللبنيية
الذهبية في الباطن، فإنه آخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك، الييذي يييوحى بييه

إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فصوص الحكم أ.هي الفص الشيسي.

والذين جاؤوا بعد ابن عربي مين المتصييوفة السييائرين فييي هييذا الييدرب المظلييم
ردآدآوا هذه العقيدة في كتبهم وزادآ كثير من مشايخهم فزعم لنفسييه هييذه الولييية
الكبرى التي يتم بها -في زعمهم- الولية، وقد تصدى المام ابن تيمية رحمه اللييه

تعالى ورضي الله عنه لهذه المزاعم في أماكن كثيرة من كتبه ومن ذلك قوله:



"وكذا خاتم الولياء لفظ باطل ل أصل له. وأول من ذكره محمد بن علي الحكيييم
الترمذي. وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خاتم الولياء: كابن حمييوي، وابيين
عربي، وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرها، وكل منهم يدعي أنه أفضييل ميين
النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الوجوه، إلى غير ذلك من الكفيير والبهتييان،
ًا في رياسة خاتم الولييياء لمييا فيياتتهم رياسيية خيياتم النبييياء، وقييد وكل ذلك طمع
غلطوا، فإن خاتم النبياء إنما كان أفضلهم للدآلة الدالة على ذلييك، وليييس كييذلك
خاتم الولياء، فإن أفضييل أولييياء هييذه الميية السييابقون الولييون ميين المهيياجرين
والنصار، وخير هذه المة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنييه، ثييم عميير رضييي اللييه
عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه، وخير قرونها القرن الييذي
بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الييذين يلييونهم، وخيياتم
الولياء في الحقيقة آخر مؤمن نقي يكون في الناس، وليس ذلييك بخييير الولييياء،
ول أفضلهم، بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر اللييذان
ما طلعت شييمس ول غربييت علييى أحييد بعييد النييبيين والمرسييلين أفضييل منهمييا"

).444 ص11(الفتاوي: ج

ًا: وقال رحمه الله أيض

".. إن دآعوى المدعي وجودآ خاتم الولياء، على ما ادآعوه، باطل ل أصل لييه، ولييم
يذكر هذا أحد من المعروفين قبل هؤلء إل أبو عبدالله محمد بيين علييي  الترمييذي
الحكيم في كتاب (ختم الولية) وقد ذكر في هذا الكتاب وهو خطأ وغلط مخييالف
للكتاب والسنة والجماع. وهو رحمه الله تعالى وإن كان فيه فضل ومعرفة، ومن
الكلم الحسن المقبول والحقائق النافعة أشييياء محمييودآة (قلييت: رحييم اللييه ابين
تيمية: أي شيء محمييودآ فييي كتييابه وقييد بنيياه ميين أولييه لخييره علييى أن الولييياء
ًا فييي معصييومون، وأن اللييه هييو يختصييهم ويختييارهم، وأن التكليييف ليييس شييرط
وليتهم، وأنهم يعلمون الغيب كله.. بل أسس في كتييابه ختييم الولييية كييل أصييول

الشر لمن جاء بعده)، ففي كلمه من الخطأ ما يجب ردآه.

ومن أشنعها ما ذكره في ختم الولية: مثل دآعواه فيه أنييه يكييون فييي المتييأخرين
من دآرجته عند الله أعظم من دآرجة أبو بكر وعمر وغيرهما: ثييم إنييه تنيياقض فييي
ًا عيين النيياس، موضع آخر، لما حكييى عيين بعييض النيياس، أن الييولي يكييون منفييردآ
فأبطل ذلك واحتج بأبي بكر وعمر وقال: يلزم هذا أن يكون أفضل ميين أبييي بكيير

وعمر" (وأبطل ذلك).

ومنها أنه ذكر في كتابه ما يشعر أن ترك العمال الظاهرة، ولييو أنهييا التطوعييات
ًا خطأ عند أئميية المشروعة، أفضل في حق الكامل ذي العمال القلبية، وهذا أيض
الطريق. فإن أكمل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسييلم وخييير الهييدي هييدي
ًا علييى مييا يمكنييه ميين الورادآ محمييد صييلى اللييه عليييه وسييلم ومييا زال محافظيي

والتطوعات البدنية إلى مماته..

ًا: وقال أيض

"ومنها ما ادآعاه من خاتم الولياء، الذي يكون في آخر الزمان وتفضيييله وتقييديمه
على من تقدم من الولياء، الذي يكون في آخر الزمييان وتفضيييله وتقييديمه علييى
من تقدم من الولياء، وأنييه يكييون معهييم خيياتم النبييياء مييع النبييياء، وهييذا ضييلل
واضح، فييإن أفضييل أولييياء اللييه ميين هييذه الميية أبييو بكيير وعميير وعثمييان وعلييي
وأمثالهم، من السابقين الولين من المهاجرين والنصار، كما ثبت ذلك بالنصييوص



المشهورة، وخير القرون قرن صلى الله عليه وسلم، كما في الحييديث الصييحيح:
[خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم]..

ولفظ خاتم الولياء ل يوجد في كلم أحد من سلف الميية ول أئمتهييا، ول لييه ذكيير
في كتاب الله ول سنة رسوله، وموجب هذا اللفظ أنه آخير ميؤمن تقيي، (ومهميا
يكن المر) فإن الله يقول: {أل إن أولياء الليه ل خيوفا عليهيم ول هيم يحزنييون}
ًا. وهييم علييى دآرجييتين: السييابقون ًا كييان للييه ولييي ًا تقييي الية.، فكل من كييان مؤمنيي
المقربون وأصحاب اليمين المقتصدون، كما قسمهم الله تعالى في سورة فيياطر

وسورة الواقعة والنسان والمطففين..

ي اليدنيا، فليييس ذليك الرجيل أفضيل وإذا كان خاتم الوليياء آخير ميؤمن تقيي ف
الولياء ول أكملهييم، بيل أفضييلهم وأكملهيم سيابقوهم، اليذين هيم أخيص بأفضيل

الرسل من غيرهم..".

ًا عليى مييا ادآعيياه الترمييذي (الحكيييم) فييي وقد ردآ المام ابن تيمية رحمه الله أيض
ثبوت العصمة للولياء بقوله:

".. وإن طائفة تدعي عليى أن اليولي محفييوظ وهيو نظيير ميا يثبييت للنبييياء مين
العصييمة -والحكيييم الترمييذي قييد أشييار إلييى هييذا- فهييذا باطييل مخييالف للسيينة
والجماع، ولهذا اتفق المسلمون على أن من الناس من يؤخذ من قوله ويترك إل
الرسول صلى الله عليه وسلم.. وبهذا صار جميع الولييياء مفتقرييين إلييى الكتيياب
والسنة، ل بد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسول فمييا وافييق آثييار الرسييول

فهو الحق وما خالف ذلك فهو باطل..".

ًا: "ثم إن صاحب الفصوص (يعني ابن عربي) وأمثاله بنوا المر على أن وقال أيض
الولي يأخذ عن الله بل وساطة والنييبي يأخييذ بوسيياطة الملييك. ولهييذا صييار خيياتم
الولياء أفضل عندهم من هذه الجهة، وهذا باطل وكذب فيإن اليولي ل يأخييذ عين
ًا) ًا (يشير المام ابن تيمييية بقييوله (محييدث الله إل بوساطة الرسول وإن كان محدث
إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنهيا عين النييبي
صلى الله عليه وسلم: أنه كان يقول [قد كان يكييون فييي المييم قبلكييم محييدثون
فإن يكن في أمتي منم واحد، فإن عمر بن الخطاب منهم] قال ابن وهب: تفسير
محدثون أي ملهمون (متفق عليه))، فقد ألقي إليه بشيء وجب عليه أن يزنه بما

جاء الرسول من الكتاب والسنة" أ.هي

ًا) أن اللييه يكلمييه، ول يظنن ظان أن قول المام ابن تيمية أن الولي يكون (محييدث
وإنما ذلك مجردآ اللهام الذي ل يستطيع الييولي بيأن يجييزم بييأنه مين اللييه أو ميين
الشيطان إل بعرضه على ميزان الكتاب والسنة. وباطمئنان قلب المييؤمن المتبييع
لشرع الله إلى مثل هذا اللهام، وأما هذه المخاريق والخزعبلت والكفر والزندقة
ًا من الله التي جاء بها المتصوفة فليست إل وساوس شياطين إذ كيف يكون إلهام
وهو يدعي أنه خاتم الولياء وأنه أفضل من محمييد صييلى اللييه عليييه وسييلم وأنييه
يعلم الغيب كله وأنه يتصرفا في الكوان.. الخ هذه الكفريات. ولذلك قال المييام

ابن تيمية في هذا الصددآ:

"والولياء وإن كان فيهم محدث، كما ثبت في الصييحيحين عيين النييبي صييلى اللييه
عليه وسلم أنه قال [إنه كان في المم قبلكم محدثون فإن يكن في أمييتي منهييم
فعمر] فهذا الحديث يدل على أن أول المحدثين من هييذه الميية عميير، وأبييو بكيير
أفضل منه إذ هو صديق، والمحدث وإن كان يلهييم ويحييدث ميين جهيية اللييه تعييالى

فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة فإنه ليس بمعصوم.." أ.هي



ول شك بعد هذا أن دآعوى ختم الولية هي ميين الكفيير الصييريح الييذي ل يجييوز أن
يماري فيها مؤمن يعي عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسييلم ل سيييما إذا
انضافا إلى ذلك الزعم بتفضيل خاتم الولياء هذا علييى خيياتم النبييياء صييلى اللييه
عليه وسلم. وقد نص ابن تيمية رحمه الله في مواطن كثيرة على كفر ميين زعييم

ذلك كقوله:

"ومن النواع التي في دآعواهم، أن خاتم الولياء أفضل من خاتم النبياء من بعض
ًا ًا لم يقل هذا نص الوجوه، فإن هذا لم يقله أبو عبدالله الحكيم الترمذي (قلت: حق
ولكن ما وصف به خاتم الولياء المزعوم يجعله في منزلة فوق النييبي نفسييه) ول
ًا ميين أن يفييتري ًا وأعظم إيمان غيره من المشايخ المعروفين. بل الرجل أجل قدر

ًا. ًا ففرعوا على خطئه ما صار كفر هذا الكفر الصريح ولكن أخطأ شبر

وأعظم من ذلك زعم (ابن عربي) أن الولياء والرسل، من حيث وليتهم، تييابعون
لخاتم الولياء وأخذوا من مشييكاته. فهييذا باطييل بالعقييل والييدين فيإن المتقييدم ل
يؤخذ من المتأخر، والرسل ل يأخذون من غيرهم، وأعظييم ميين ذلييك أنييه جعلهييم
تابعين له في العلم بالله، الذي هو أشرفا علييومهم، وأظهيير ميين ذلييك أنييه جعييل
العلم بالله هو مذهب أهل وحدة الوجودآ، القائلين بييأن وجييودآ المخلييوق هييو عييين

وجودآ الخالق!

فليتدبر المؤمن هذا الكفر القبيح دآرجة بعد دآرجة (!!..).

فقد زعم أنه أعلم بالله من خاتم النبياء، وأن تقييدمه عليييه بييالعلم بييالله، وتقييدم
خيياتم النبييياء بالتشييريع فقييط. وهييذا ميين أعظييم الكفيير الييذي يقييع فيييه غالييية
المتفلسفة، وغالية المتصوفة، وغالية المتكلمة، الذين يزعمون أنهييم فييي المييور
العلمية أكمل من الرسل.. وأن الرسل إنما تقدموا عليهيم بالتشييريع العييام الييذي
جعل لصلح الناس في دآنياهم. وقد يقولون إن الشييرائع قييوانين عدلييية، وضييعت
لمصلحة الييدنيا، فأمييا المعييارفا والحقييائق والييدرجات العليييا فييي الييدنيا والخييرة
فيفضييلون فيهييا أنفسيهم وطرقهييم علييى النبييياء وطييرق النبييياء" (حيييق مييذهب
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وأظن بعد هذا الكلم الصريح الواضح والدليل الناصع ل يرتاب مسلم مؤمن بييالله
في كفر هذه الطائفة المارقة التي فتحت البيياب لكييل زندقيية وكفيير ليييدخل دآييين
السلم، وللسف إن ذلك كل يحييدث باسييم التقييوى والصييلح والزهييد والتصييوفا
والتعبد وإصلح القلوب، والوصول إلى غاية الدين. وهؤلء المتصييوفة فييي حقيقيية
أمرهم متبعون في دآينهم للملحدة الذين أرادآوا هدم الدين.. واقرأ ما يقييوله ابيين

ًا في ذلك: تيمية أيض

"ولهذا كان الملحدة ميين المتصييوفة علييى طريقهييم، كييابن عربييي وابيين سييبعين
وغيرهما، قييد سييلكوا مسييلك ملحييدة الشيييعة، كأصييحاب رسييائل إخييوان الصييفا
واتبعوا ما وجدوه من كلم صاحب الكتب المضنون بها على غير أهلها وغييير ذلييك
مما يناسب ذلك، فصار بعضهم يرى أن باب النبوة مفتوح ل يمكن إغلقه. فيقييول
كما كان ابن سبعين يقول: "لقد َزّرَب ابن آمنة (ضيييق علييى النيياس ويعنييي بييابن
آمنة رسول الله صلى الله عليه وسييلم) ، حيييث قييال [ل نبييوة بعييدي]"! أو يييرى،
ًا للشريعة، أن باب النبوة قيد أغليق؛ فييدعي أن الولييية أعظيم لكونه أشد تعظيم
من النبوة وأن خاتم الولياء أعلم بالله ميين خيياتم النبييياء، وأن خيياتم النبييياء بييل
وجميع النبياء إنما يستفيدون معرفة الله من مشييكاة خيياتم الولييياء. ويقييول إنييه
يوافق النبي في معرفة الشريعة العملية لنه يرى المر على ما هو عليييه، فل بييد



أن يراه هكذا، وأنه أعلم من النبي بالحقائق العلمية لنه يأخذ ميين المعييدن الييذي
يأخذ منه الملك، الذي يوحى به إلى الرسول..

فمحمد عندهم يأخذ من الملك الذي هو عندهم خيييال فييي نفسييه، وذلييك الخيييال
يؤخذ عن العقل. فمحمد عندهم يأخذ عن جبريل وجبريل يأخذ عن مييا علميه مين
النفس الفلكية، فزعم ابن عربي أنه يأخذ من العقل، وهو المعدن الذي يأخذ منه
جبريل فإن ابن عربييي وهييؤلء يعظمييون طريييق الكشييف والمشيياهدة والرياضيية
والعبادآة، ويذمون طرق النظر والقييياس ومييا يييدعونه ميين الكشييف والمشيياهدة،
عامته خيالت أنفسهم، ويسمونه حقيقة.." (الردآ على المنطقيين، لبن تيمييية ص

486-489.(

محمد عثمان الميرغني وختم الولية:

وممن ادآعى ختم الولية لنفسه محمد عثمان الميرغني السودآاني المتييوفي سيينة
هي.1268

والذي كان يقول عن نفسه "من رآني ومن رأى من رآني إلى خمسية ليم تمسيه
النار! ول حرج على ذلك فإن الله يختص برحمته من يشاء" (انظير تياج التفاسييير

).4لمحمد عثمان الميرغني ص

ًا علييى طريقتييه ًا علميي وسمى نفسه الختم، أو خاتم الولياء، وجعل هذا السم أيض
ًا!! ومميا ييدعيه فيي الصييوفية حييث سيماها (الختميية) أي خاتمية الطيرق جميعي
ًا بمن فيهم أبو بكر عمر ما يقييوله فييي كتييابه تفضيل نفسه على سائر المة جميع

ًا فأحيينياه137الذي سماه تاج التفاسير ص ان ميتي ن ك  عند قيوله تعيالى: {أو م
ًا يمشي به في الناس} يقول: وجعلنا له نور

"ولما وصلت في التفسير إلى هذا الموضع رأيت في تلك الليلة المصطفى صييلى
الله عليه وسلم في محفيل مين الرسييل الكييرام ويقييول ليي النبييياء مين نيوري،
وطارت نقطة نور منه فتخلق منها صورة سيدنا إسماعيل الذبيح فقال لييي هكييذا
خلقوا من نوري والولياء من نور الختم ثم رأيته تلك الليلة عن يمينه جبريل وعن
يده اليسرى ميكائيل وأمامه الصديق وخلفه المييام علييي، فقييال لييي صييلى اللييه
عليه وسلم بعد أن دآنوت منه وقبلت جبهته الكريمة: ما قام بأمر الله والمييؤمنين
أحد بعدي مثلك شييكر اللييه سييعيك فقلييت لييه يييا رسييول اللييه، فقييال تعبييت فييي
المؤمنين ونصحتهم ما تعب فيهم أحد بعدي مثلك فقلت لييه أأرضيياك ذلييك؟ قييال
أرضاني وأرضى الله من فوق سبع سيماواته وعرشيه وحجبييه. ثييم نييادآى رضيوان
ًا ومساكن لبني محمد عثمان وأبنائه وصييحبه وأتبيياعه، فقال يا رضوان: عمر جنان
وأتباع أتباعه إلى يوم القياميية: ثييم قييال يييا مالييك فحضيير فقييال عميير: فييي النييار
مواضع لعداء محمد عثمان إلى يوم القيامة. وأطال الكلم فييي الواقعيية ونسييأل
الله التوفيق لشكر النعم بحييق المصييطفى صيياحب السييرار الجامعيية" أ.هييي منييه

بلفظه..

وفي هذه الرؤيييا المزعوميية كييل الكفيير والشييرك. فالنبييياء لييم يخلقييوا ميين نييور
الرسول كما زعم في رؤياه بل النبي صلى الله عليه وسلم بشيير كسييائر النيياس
في البشرية لقوله تعالى: {قل إنما أنا بشيير مثلكييم يييوحى إلييي أنمييا إلهكييم إلييه
ًا} ًا ول يشييرك بعبييادآة ربييه أحييد واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملً صالح
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ًا من اللييه ًا من نور كما زعموا بل من يقول هذا يجعل الرسول جزء فليس مخلوق
ًا إن النسييان وهذا كفر كما قال اللييه للمشييركين: {وجعلييوا لييه ميين عبييادآه جييزء

لكفور مبين}.

ًا خلييق ميين نييور فمن قال إن الرسول خلق من نور الله فهو كافر، ومن قال أيض
عرش الله فهو كافر متقول على الله ما لم يقل، متقول على رسول الله مييا لييم
ًا سأل يقله. وأما الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله والذي فيه أن جابر
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أول خلق الله؟ فقال: نور نبيك يا جابر، فهييو
ًا على وضعه وأنه كييذب محييض مخييالف حديث موضوع باتفاق أئمة الحديث جميع
لما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ميين حييديث ابيين عميير أن أول شيييء
خلقه الله سبحانه وتعالى هو القلم فقال له اكتب. قال وما أكتب؟ قال اكتييب مييا
كان وما يكون إلى يوم القيامة. (متفق عليه)، وأما قييوله الولييياء قييد خلقييوا ميين
ًا فقييط ولكنييه كييذب نور الختم!! يعني محمييد عثمييان الميرغنييي فهييذا ليييس كييذب
وصفاقة وسخافة تضحك العقلء، فما النور الذي كان مع محمد عثمان حتى يخلق
الله منه جميع الولياء!! ومتى كان الولياء قد خلقوا من نور، والملئكة هم الذين
خلقهم الله من النور!! وأما الولياء والنبياء فبشيير كالبشير فضييلهم اللييه بعبيادآته
وطاعته واليمان به. وأما الدآعاء بأن الرسول قييد أميير رضييوان أن يبنييي لمحمييد
عثمان وأتباعه وذريته وأهل بيته.. الخ، هذه السخافات فشيء لم يدعيه الرسييول
لنفسه فضلً عن أن يجعلهييا لرجييل كييان أهييم مييا امتيياز بييه هييو أن مهييد الطريييق
للستعمار النجليزي في السودآان، واستطاع أن يأكل أموال الناس بالباطل بما ل
مثيل له فقد اسييتحوذ علييى أمييوال البسييطاء والمسيياكين والفقييراء.. وأن يييتزوج
مئات النساء وينجب عشرات الطفال!! وأما أن الرسول صلى الله عليييه وسييلم
ًا خازن النار أن يعمر مساكن لعداء محمييد عثمييان إلييى يييوم القياميية.. يأمر مالك
هكذا.. فالنبي ل يأمر ملئكة الله من عند نفسه بل قال لييه سييبحانه: {ليييس لييك
من المر شيء}!! فل يتصرفا في الكون كما يزعمون، بل الرسييول عبييد كامييل
العبودآية لربه سبحانه وتعالى يتصرفا بأمر مييوله وهييو أجييل وأعظييم صييلى اللييه
عليه وسلم أن يأتي لرجل في المنام ويعطيه الجنة كما يشاء له ولذريته وأتباعه،
ويعطي النار لعدائه.. هكذا.. وأين الله سبحانه وتعييالى أن يتصييرفا مخلييوق فييي
ملكه كما يشاء المخلوق.. ودآون الرجوع إلى الخالق سبحانه وتعالى. تعييالى اللييه
ًا، وحاشييا الرسييول صييلى اللييه عليييه وسييلم مييا يفييتريه عليييه ًا كييبير عن ذلك علو
المفترون.. وهؤلء يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم [من أرى عينيييه

ما لم  تراءيا أمر يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل].

أي أن من قال: رأيت في النوم كذا وكذا وليس بذلك فهذا قد رأى فييي عينييه مييا
ًا لن الرسول صلى اللييه ًا فإنما ذلك من الشيطان حتم لم ترءيا، وإن كان رأى حق
عليه وسلم ل يأت بعد مماته بما يخلف شريعته في حياته صلى الله عليه وسلم.

أحمد التجاني وختم الولية:

ًا بصفاقة ليس بعييدها صييفاقة أحمييد التجيياني وممن ادآعى لنفسه ختم الولية أيض
هييي وهييذا التجيياني جيياء ليكييذب جميييع الييذين ادآعييوا1230الفاسي المتوفي سنة 

ًا. فإذا كان أول من ادآعاها هييو محمييد بيين علييي الختمية قبله على ألف سنة تقريب
بن الحسن الترمذي المسمى بالحكيم وكان ذلك في أواخر القرن الثالث الهجري
فقد جاء التجاني في القرن الثالث عشر ليكذب جميع الذين ادآعوا الختمييية قبلييه
ًا، وأن الرسييول صييلى اللييه ًا وصييدق وليزعم لنفسه أن الله قد ختم الولياء به حقيي

عليه وسلم قد بشره بذلك.



قال صاحب كتاب رماح حزب الرحيم على نحور حزب الشيطان الرجيم:

"قال صاحب الرماح ما نصه: وشيخنا التجاني ولد عام خمسين ومائة وألف ووقع
ًا بتربية الخلق على العموم له الذن من النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ل منام
والطلق سنة ألف ومائة وست وتسعين، قال أخييبرني سيييدي محمييد الغييالي أن
أملت هيذا علميت أن الشييخ عياش وهيو فيي مرتبية الختميية ثلثيين سينة وإذا ت
ا لنفسيه ًا ما ادآعاها وثبييت عليى ادآعائه الختمية لم تثبت لحد قبل شيخنا وأن أحد
وأما شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنييا سيييد أحمييد بيين محمييد الشييريف الحسييني
التيجاني قييال: أخييبرني سيييد الوجييودآ صييلى اللييه عليييه وسييلم بييأني أنييا القطييب
ًا فقيل له مييا معنييى المكتييوم؟ فقييال هييو المكتوم منه إلي مشافهة يقظة ل منام
الذي كتمه الله تعالى عن جميع خلقه حتى الملئكة والنبيين إل سيد الوجودآ صلى
الله عليه وسلم فإنه علييم بييه وبحيياله وهييو الييذي حيياز كييل مييا عنييد الولييياء ميين
الكمالت اللهية واحتوى على جميعها وأكبر ميين هييذا أن النييبي صييلى اللييه عليييه
وسلم قال إن لله ثلثمائيية خلييق ميين تخلييق بواحييد منهييا أدآخلييه اللييه الجنيية ومييا
اجتمعت في نبي ول ولي إل في سيد الوجودآ صلى الله عليه وسلم وأما القطاب
الذين بعده حتى الحجة العظمى ابن عربي الحاتمي فإنما يعلمون ظواهرها فقط
ويسمون المحمديين وبه ختم الله القطاب المجتمعة فيهم الخلق واللهية وهذه
الخلق ل يعرفها إل من ذاقها ول تييدرك بالوصييف ول يعييرفا مييا فيهييا إل بالييذوق
وقال إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجودآ صلى الله عليه وسلم تتلقاهييا
ذات النبياء وكل ما فاض وبرز من ذات النبياء تتلقيياه ذاتييي ومنييي يتفييرق علييى
جميع الخلئق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور، وخصصت بعلوم بينييي وبينييه
منه إلى مشافهة ل يعلمها إل الله عز وجل بل واسطة قال أنييا سيييد الولييياء كمييا

كان صلى الله عليه وسلم سيد النبياء" أ.هي منه.

وهكذا تعلم أخي المسلم ما يتمتع به هؤلء القوم ميين صييفاقة وكييذب سييبقوا بييه
ًا، وييدعي كيل منهيم لنفسيه ختيم الولين والخرين فهؤلء هم يكذب بعضهم بعض
الولية وهو شيء لم يأت في كتاب ول سنة وإنما افتراه لهم مفتر فتتابعوا وراءه
على مدى ألف ومائة سنة إلى اليوم لم أقرأ عن شيخ صييوفي مشييهور إل ادآعييى
ًا وصفاقة من هذا أحمد التجيياني الييذي ادآعييى هذا لنفسه ولكنني لم أجد أكثر كذب
أنه قد تحقق بكل الخلق اللهية وعددآها ثلثمائة خلق ولما يتحقق بها إل الرسول
محمد صلى الله عليه وسلم كذا، وجميع الولياء عرفوا ظاهرها فقط وأمييا أحمييد
ًا، ثيم تسيأل أخيي المسيلم ميا هيي هييذه التيجاني (الكذاب) فقد تحقق بهيا تمامي
الخلق فيقال لييك إنهييا أخلق ذوقييية ل يعرفهييا إل ميين ذاقهييا فقييط كيييف تكييون
ًا يا قوم، وكيف تكييون هييذه هييي أخلق اللييه الييتي تخلييق بهييا أحمييد الخلق أذواق

ًا!!.. ًا وصدق التجاني حق

إن هذا المفتري لم يترك فرية من الفرى والكاذيب التي افتراها ميين قبلييه علييى
ًا أن هذا الطريق الهالك طريق التصوفا إل افتراها هو لنفسه فقد زعييم هنييا أيضيي
الله ينزل الفيوض (العلوم الغيبية) على الرسول محمييد وأن الرسييول محمييد هييو
ًا على شخص أحمد الذي يفاض منه على سائر النبياء، ثم يفاض من النبياء جميع
التجاني فقط الذي يقوم بإمدادآ جميع الولياء. بعد ذلك بهذه العلوم منذ خلييق آدآم
وحتى النفخ في الصور!! انظر إلى هذا الكذب الملفق مييا أعظمييه وأشيينعه. لقييد
افترى الفرية رجال قبله فلم يهدأ له بال حتى نسب ذلييك إليى نفسييه. انظيير هنيا
ًا إلى النص التي كيف يناقش من يذكر أمامه فضيلة من الفضائل المزعومة أيضيي

ًا ما نصه: لشيخ من شيوخ التصوفا. قال صاحب الرماح أيض



"ومددآه الخاص به (يعني الشيخ التجاني) إنما يتلقاه منه صييلى اللييه عليييه وسييلم
ول اطلع لحد من النبياء عليهم الصلة والسلم علييى فيضييه الخيياص بييه لن لييه
ًا معهم منه صلى الله عليه وسييلم قييال رضييي اللييه عنييه وأرضيياه وعنييا بييه مشرب
ًا بإصبعه السبابة والوسطى روحي وروحييه صييلى اللييه عليييه وسييلم هكييذا، مشير
روحه صلى الله عليه وسلم تمد الرسل والنبياء عليهم الصييلة والسييلم وروحييي
تمد القطاب والعارفين والولياء من الزل إلى البد وسبب ذلك أن بعض أصحابه
تحاور مع بعض الناس في قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به كل شيييوخ أخييذوا

عني في الغيب فحكي له ذلك فأجاب رضي الله عنه وأرضاه وعنا به ما ذكر.

وقال: نسبة القطاب معي كنسبة العاميية مييع القطيياب وقييال الشيييخ عبييدالقادآر
الجيلني قال قدمي هذا (كذا) على رقبة كل وليي للييه تعيالى يعنيي أهييل عصييره
ًا فجلس وقال) على رقبة كل ولي للييه وأما أنا فقدماي هاتان جميعها (وكان متكئ

تعالى من لدن آدآم إلى النفخ في الصور" أ.هي..

فانظر هذا الكذب والفتراء. فإذا كان الجيلني قد نسب إليه قوله مفصلً لنفسه:
قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى!! فإن التجاني لم يهدأ باله حتى فسيير
ل وليي لليه كلم الجيلني بأن هذا في وقته فقط وأما هيو فقيدماه عليى رقبية ك
تعالى من خلق آدآم إلى النفخ فييي الصييور!! فييانظر إلييى هييؤلء الييذين يدوسييون
بأقدامهم على أولياء الله تعالى ويفضلون أنفسهم على هذا النحو. وهذه الكلمات
منهم إن دآلت على شيء فإنما تدل على مقدار الوقاحة والكذب الييذي تحلييى بييه
هؤلء، وعلى مقدار الجهل والفسادآ والتردآي الذي وصييلت إليييه الميية بييأن تجعييل
أمثال هؤلء المفترين الوقحين هم سادآتها وقادآتها ووسييلتها إلييى الليه وأن تمليك

رقابها وأموالها وعقولها لمثال هؤلء حيث يقودآونهم إلى دآرب الغواية والضلل.

وقد قسم الجيلني هذا مراتب الولياء والنبياء إلى سبع مراتب سييماها حضييرات
قال فيها: الحضرة الوليى: الحقيقيية المحمديية. قيال: وهيذه الحضييرة غيييب مين
ًا ميين علومهييا وأسييرارها غيوب اللييه تعييالى لييم يطلييع عليهييا أحييد ول عييرفا شيييئ
وتجلياتها وأخلقها ولو كان من الرسل والنبياء لنها خاصة بالنبي صلى الله عليييه

وسلم.

والثانية الحضرة المحمدية وتمثلها الدائرة الثانييية وميين هييذه الحقيقيية المحمدييية
مدارك النبيين والمرسلين وجميع الملئكة والمقربين وجميع القطاب والصديقين
وجميع الولياء والعارفين. والثالثة حضرة النبياء وتمثلها الدائرة الثالثة وأهل هييذه
الحضرة يتلقون علومهم وأحوالهم وتجلياتهم من هذه الحقيقيية المحمدييية وخيياتم
الولياء أعني الشيخ التجاني له مشرب من هذه الحضرة مييع النبييياء فهييو يتلقييى
ًا من النبي صلى الله عليه وسييلم ميين حقيقتييه المحمدييية بل وسيياطة. المددآ رأس
الرابعة حضرة خاتم الولياء وتمثلها الييدائرة الرابعيية وصيياحب هييذه الحضييرة هييو
الشيخ أحمد التجاني فهو يتلقى كيل ميا فياض مين ذوات النبييياء زييادآة عليى ميا

يتلقاه بل وساطة من الحقيقة المحمدية ولذلك سمى نفسه (برزخ البرازخ).

وقال الشيخ التجاني: وخصصت بعلوم بيني وبينه منييه إلييى مشييافهة ل يعلمهييا إل
الله عز وجل بل وساطة وقال: أنا سيد الولياء كمييا كييان النييبي صييلى اللييه عليييه
وسلم سيد النبياء. ثم قييال صيياحب الرميياح "ول اطلع لحييد ميين النبييياء عليهييم
ًا معهييم منييه صييلى اللييه عليييه الصلة والسلم على فيضه الخيياص لن لييه مشييرب

وسلم"!!.



الحضرة الخامسة حضرة المتبعين للطريقة التجانية المتمسكين بها. قييال الشيييخ
التجاني في حق أهل هذه الحضرة ما نصه "لو اطلع أكابر القطاب على مييا أعييد
ًا". وقال الشيخ التجاني الله لهل هذه الطريقة لبكوا وقالوا يا ربنا ما أعطيتنا شيئ
ل مطمع لحد ميين الولييياء فييي مراتييب أصييحابنا حييتى القطيياب الكبييار مييا عييدا

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ التجاني: كل الطرائق تيدخل علييه (كييذا) طريقتنيا فتبطلهيا وطابعنيا
ًا مين أورادآ يركييب عليى كيل طييابع ول يحمييل طابعنييا غيييره وقيال مين تييرك وردآ
المشايخ لجل الدخول في طريقتنا هذه المحمدية التي شرفها اللييه تعييالى علييى
جميع الطرق أمنه الله في الدنيا والخرة فل يخافا من شيييء يصيييبه ل ميين اللييه

ول من رسوله ول من شيخه أيا كان من الحياء أو من الموات.

وأما من دآخل زمرتنا وتأخر عنها ودآخل غيرها تحل بييه مصييائب الييدنيا وأخييرى ول
ًا (هامش: قلت فانظر كيف يهدم كل صاحب طريق صوفي طريق غيييره يفلح أبد
من الكاذبين الضالين من أمثاله. واعتبر!!). ثم قال ناقلً عن شيخه التجيياني كمييا
هو في جواهر المعاني: وليس لحد من الرجال أن يدخل كافية أصيحابه الجنية بل
حساب ول عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا إل أنا وحدي. ووراء ذلك
مما ذكر لي فيهم وضمنه أمر ل يحل لي ذكييره ول يييرى ول يعييرفا إل فييي الييدار
الخرة بشرى للمعتقد علي رغم أنف المنتقد. ثم اسيتطردآ صياحب الرمياح ومين
هنا صار جميع أهل طريقته أعلى مرتبيية عنييد اللييه تعيالى فييي الخييرة مين أكييابر

القطاب وإن كان بعضهم في الظاهر من جملة العوام المحجوبين.

ي مسيتمدة مين ا اليدائرة السادآسية وه الحضرة السادآسة حضرة الولياء وتمثله
).36حضرة خاتمهم الكبر جميع ما نالوا (الهدية الهادآية ص

انظر ماذا في هذه النصوص من الكفر الصريح والمخالفة الواضحة لما هو معلوم
من الدين بالضرورة، فمعلوم من الدين ضرورة أن من قال أنا في الجنة فهو في
النار كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن هييذا غيييب
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلء لم يدعو الجنيية لنفسييهم فقييط بييل
ًا للييه زيييادآة علييى الكفيير ًا عاصييي ادآعوها لكل من صدق أكيياذيبهم ولييو كييان فيياجر
ًا.. وجعل التجانية هذا، أعني إدآخاله العصيياة بتصديقهم كأن يكون تارك الصلة زاني
إلى الجنة، فضلً أعطاه الله إياه وبلغه الرسول بذلك. فانظر.. أقول: العجيب بعد
كل هذا الكفر البواح المخرج من ملة السلم أن يدعي المدعي أن طريقته هييذه
مبنية على الكتاب والسنة وأنه لم يأت قط بما يخالفها فانظر هذا التلييبيس علييى

الناس، وانظر أي فتنة فتن بها  المسلمون بهذا الطريق الصوفي!؟

الفصل الثالث عشر

الديوان الصوفي الذي يحكم العالم

إكمالً لحكام السيطرة الخرافية على العييالم، اخييترع رجييال التصييوفا بخيييالتهم
ًا للقطيياب والوتييادآ وسييائر صيينوفا الولييياء الشيطانية المريضة.. اخييترعوا دآيوانيي
ًا ليدير هذا الديوان العالم من عندهم ينعقد في غار حراء، وفي أماكن أخرى أحيان

خلل قراراته..

وقد كفانا أحمد بن مبارك السلجماسي المغربييي فييي كتييابه البريييز المؤنيية وقييد
بسط وشرح بخيال ل يجارى، وبعقلية عندها قدرة عجيبة علييى الكييذب والبهتييان،



هذا الديوان العجيب على الرغم من أنه غاية فييي الكفيير والزندقيية ول يخلييو ميين
طرافة الخرافة. وسأحاول أن تكون تعليقاتي وشييرحي لبعييض مييا جيياء فييي هييذا
ًا أن الفكييرة السيييئة يكفييي لدحضييها الديوان قليلة وذلك أنني أتصور وأعتقد أيضيي
وبيييان تفاهتهييا أن يعرفهييا النيياس فلييو أن النيياس عرفييوا الفكييار الصييوفية علييى
ًا كييان يغلييف الخرافيية حقيقتها لما راج التصوفا وقييامت سييوقه ولكيين لنييه دآائميي
والكفر والشرك بالرموز والسرار، واللف والييدوران مييع مييا يعلنييه ميين التمسييك
ًا ًا أن عنييدهم فعلً علوميي بالكتاب والسنة جعل الناس يتهافتون على ما عندهم ظن
جديدة وفوائد عظيمة ولكن لو أن الناس فهموا ما عنييد المتصييوفة علييى حقيقتييه
لتغير الحال. وهذا نمط من السرار الصوفية التي يدعي المتصييوفة أنهييم وصييلوا

إليها. يقول السلجماسي في وصف الديوان الباطني الصوفي ما يلي:

هيئة الديوان: 

"الباب الرابع في ذكر دآيوان الصالحين رضي الله عنهم أجمعين.

سمعت الشيخ (يعني بالشيخ عبدالعزيز الدباغ المي الجاهل الذي يييدعي أنييه قييد
ًا)، رضي الله عنه يقول الديوان يكون بغار حييراء ِلم علَم الولين والخرين جميع ع
الذي كان يتحنف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثية قيال رضيي اللييه
عنه فيجلس الغوث خارج الغيار ومكية خليف كتفيه اليمين والمدينيية أميام ركبتيه
اليسرى وأربعة أقطاب عن يمينه وهم مالكية على مذهب مالك بيين أنييس رضييي
الله عنه وثلثة أقطاب عن يساره واحد من كييل مييذهب وميين المييذاهب الخييرى
ًا ميين بنييي والوكيل أمامه ويسمى قاضي الديوان وهو في هذا الوقت مالكي أيضيي
خالد القاطنين بناحية البصرى واسمه سيدي محمد بن عبد الكريم البصراوي ومع
الوكيل يتكلم الغوث ولذلك يسمى وكيلً لنه ينوب في الكلم عن جميع ميين فييي
الييديوان. قييال والتصييرفا للقطيياب السييبعة علييى أميير الغييوث وكييل واحييد ميين
القطاب السبعة تحته عددآ مخصوص يتصرفون تحته والصييفوفا السييتة ميين وراء
الوكيل وتكون دآائرتها من القطب الرابع الذي على اليسييار ميين القطيياب الثلثيية
فالقطاب السبعة هم أطرافا الدائرة وهذا هو الصف الول وخالطه الثيياني علييى
صفته وعلى دآائرته وهكذا الثالث إلى أن يكييون السييادآس آخرهييا. قييال ويحضييره
النساء وعددآهن قليل وصفوفهن ثلثة وذلك في جهة القطاب الثلثيية الييتي علييى
اليسار فوق دآائرة الصف الول فسحة هناك بييين الغييوث والقطيياب الثلثيية قييال
رضي الله عنه ويحضره بعض الكمييل ميين المييوات ويكونييون فييي الصييفوفا مييع
الحياء ويتميزون بثلثيية أمييور أحييدها أن زيهييم ل يتبييدل بخلفا زي الحييي وهيئتييه
التهم فيإذا فمرة يحلق شعره ومرة يحددآ ثوبه وهكييذا. وأميا الميوتى فل تتبيدل ح
رأيت في الديوان رجلً على زي ل يتبدل فاعلم أنه من الموتى كأن تييراه محلييوق
الشعر ول ينبت له شعر فاعلم أنه على تلك الحالة مات، وإن رأيت الشييعر علييى
رأسه على حاله ل يزيد ول ينقص ول يحلق فاعلم أنه ميت وأنييه مييات علييى تلييك
الحالة، ثانيها أنه ل تقع معهم المشاورة في أمور عالم المييوات قييال رضييي اللييه
عنه ومن آدآاب زائيير القبييور إذا أرادآ أن يييدعو لصيياحب القييبر ويتوسييل إلييى اللييه
تعالى بولي من أوليائه في إجابة دآعوته أن يتوسييل إليييه تعييالى بييولي ميييت فيإنه
أنجع للمقصودآ وأقرب لجابة دآعوته. ثالثها أن ذات الميت ل ظييل لهييا فييإذا وقييف
الميت بينك وبين الشمس فإنك ل ترى له ظلً وسييره أنييه يحضيير بييذات روحييه ل
بذاته الفانية الترابية وذات الروح خفيفة ل ثقيلة وشفافة ل كثيفة قال لييي رضييي
الله عنه وكم مرة أذهب إلى الديوان أو إلى مجمع من ملجأ الولياء وقييد طلعييت
الشمس فإذا رأوني من بعيد استقبلوني فأراهم بعين رأسي متميزيين هيذا بظليه
وهذا ل ظل له. قال رضي الله عنه والموات الحاضرون في الديوان ينزلون إليييه



ًا بطيييران الييروح فييإذا قربييوا ميين موضييع الييديوان بنحييو من البرزخ يطيرون طير
ًا مييع مسافة نزلوا إلى الرض ومشوا على أرجلهم إلى أن يصلوا إلى الديوان تأدآب
ًا فإنه يجيء بسييير ًا منهم. قال وكذا رجال الغيب إذا زار بعضهم بعض الحياء وخوف
ًا. قييال ًا وخوفيي روحه فإذا قرب من موضعه تأدآب ومشى مشي ذاتييه الثقيليية تأدآبيي
ًا الجيين الكمييل وهييم وتحضييره الملئكيية وهييم ميين وراء الصييفوفا ويحضيير أيضيي
ًا كاملً قييال رضييي اللييه عنييه الروحانيون وهم من وراء الجميع وهم ل يبلغون صف
وفائيدة حضيور الملئكية والجيين أن الولييياء يتصييرفون فيي أميور تطيييق ذواتهيم
الوصول إليها وفي أمور أخرى ل تطيق ذواتهم الوصول إليها فيستعينون بالملئكة
وبالجن في المور التي ل تطيق ذواتهم الوصول إليها" أ.هييي منييه بلفظييه (البريييز

).163،164ص

الغوث الصوفي هو بمنزلة رب الرباب عندهم أو كبير المتصوفين في هذا العالم،
ًا من المتصوفة زعم أنه وصل إلى هييذه المرحليية (الغوثييية أو وهناك عددآ كبير جد
ًا ميين ًا جاهلً ل يحفييظ حزبيي القطبية والقطبانية الكبرى) منهم الدباغ هذا وكان أمي
القرآن الكريم (وانظيير معنييى الغييوث فيي فصيل الوليية الصيوفية) وجعلييوا هيذا
الغوث الذي يدبر العالم من غار حراء جعلوا في خدمته القطاب والوتادآ والنجباء
ًا.. ولم يقصروا الحضور على الحياء فقييط وسائر الولياء بل والملئكة والجن أيض

ًا.. بل جعلوا الحضور للموات أيض

:زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الديوان

ًا أن ولم يكتف هؤلء الشياطين بأنفسهم لحضور هذه الخيالت حييتى زعمييوا أيضيي
الرسول يحضر معهم: قال (أي الدباغ): "وفي بعض الحيان يحضره النييبي صييلى
الله عليه وسلم فإذا أحضر عليه السلم جلس في موضع الغييوث وجليس الغييوث
في موضع الوكيل للصف، وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءت معه النوار
ًا وهي أنوار محرقة مفزعيية قيياتله لحينهييا، وهييي أنييوار المهابيية التي ل تطاق دآائم
ًا ل والجللة والعظمة حتى إننا لو فرضيينا أربعييين رجلً بلغييوا فييي الشييجاعة مبلغيي
مزيد عليه ثم فجؤوا بهذه النوار فإنهم يصعقون لحينهم إل أن اللييه تعييالى يييرزق
أولياءه القوة على تلقيها ومع ذلك فإنه قليل منهم هو الذي يضيبط الميور واليتي
صدرت في ساعة حضوره صلى الله عليه وسييلم. قييال وكلمييه صييلى اللييه عليييه
وسلم مع الغوث قال وكذلك الغوث إذا غاب صلى الله عليه وسلم تكون له أنوار
الخارقة حتى ل يستطيع أهل الديوان أن يقربوا منه بييل يجلسييون منييه علييى بعييد
فالمر الذي ينزل من عند الله تعالى ل تطيقه ذات إل ذات النبي صلى الله عليييه
وسلم وإذا خرج من عنده صلى الله عليه وسييلم فل تطيقييه ذات إل ذات الغييوث
ومن ذات الغوث يتفرق على القطاب السبعة ومن القطاب السبعة تفرق علييى

).164أهل الديوان" أ.هي منه بلفظه (البريز ص

ساعة انعقادآ الديوان:

ويستطردآ السلجماسي قائلً: "وأما ساعة الييديوان سييبق الكلم عليهييا وإنهييا هييي
الساعة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإنها هي ساعة الستجابة ميين
ثلث الليل الخير التي وردآت بها الحادآيث كحديث: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء
الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الخير فيقول من يييدعوني فأسييتجيب ليه... الحييديث.
قلت ومن أرادآ أن يظفر بهذه الساعة فليقييرأ عنييد إرادآة النييوم {إن الييذين آمنييوا
ى آخير السيورة ويطليب وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردآوس نيزلً..} إل
من الله تعالى أن يوقظه فييي السيياعة المييذكورة فييإنه يفيييق فيهييا ذكييره الشيييخ
عبدالرحمن الثعالبي رضي الله عنه وقد جربناه ما ل يحصي وجربه غيرنا حتى إنه



وقع لجماعة غير مأمورة أن يقرأوا الية المذكورة ويطلبوا من الله تعالى الفاقيية
في الساعة المذكورة كل منهم يفعل ذلك في خاصة نفسه من غييير أن يعلييم بييه
ًا في وقت واحييد" انتهييى منييه بلفظييه (البريييز ص صاحبه وإذا أفاقوا أفاقوا جميع

164.(

زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والديوان:

ويستمر السلجماسي في خيالته الشيطانية فيقول: "وسألته رضي الله عنييه هييل
يحضر الديوان النبياء عليهم الصلة والسلم مثل سيدنا إبراهيييم وسيييدنا موسييى
وغيرهما من الرسل على نبينا وعليهم أفضل الصييلة والسييلم فقييال رضييي اللييه
عنه يحضرونه فييي ليليية واحييدة فيي العيام قلييت فميا هيي قيال فيي ليليية القييدر
فيحضره في تلك الليلة النبياء والمرسييلون ويحضييره المل العلييى ميين الملئكيية
المقربين وغيرهم ويحضييره سيييد الوجييودآ صييلى اللييه عليييه وسييلم ويحضيير معييه
ابر صيحابته الكرميين رضيي الليه عنهيم أجمعيين" انتهيى أزواجه الطياهرات وأك

بلفظه (البريز).

قلت يتعجب المسلم كيف تأتي لهؤلء هذه القدرة على الكييذب والبهتييان، وكيييف
قادآتهم الشياطين لمثل هذه الفتراءات الييتي يتضيياحك منهييا الصييبيان فضييلً عيين
العقلء. فالحمد لله الذي نجانا وهدانا وأخرجنا برحمته ميين ظلمييات هييذه الوثنييية
إلى نييور السييلم والسييتظلل بظلل القييرآن الحكيييم والسيينة النبوييية المطهييرة

وأبعدها عن تخريفات أهل البهتان.

زعمهم حضور الملئكة للديوان:

ًا ثم يقول السلجماسي "وسمعته رضي الله عنه يقول إن الديوان أولً كان معمور
بالملئكة ولما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم جعييل الييديوان يعميير بأولييياء
هذه المة فظهر أن أولئك الملئكة كانوا نائبين عيين أولييياء هييذه الميية المشييرفة
حيث رأينا الولي إذا خرج إلى الدنيا وفتح الله عليه وصار من أهييل الييديوان فييإنه
يجيء إلى موضع مخصوص في الصف الول أو غيره فيجلس فيه و يصعد الملييك
الذي في ذلك الوضع وهكذا كانت بداية عمييارة الييديوان حييتى كمييل وللييه الحمييد
ا الملئكية اليذين هيم بياقون  فييه يكونيون فيي عد مليك وأم كلما ظهير وليي ص
الصفوفا الستة كما سبق فهم ملئكة ذات النييبي صييلى الليه عليييه وسييلم الييذين
ًا فيي ًا لها في الدنيا ولما كان نور ذاته صيلى اللييه عليييه وسيلم مفرقي كانوا حفاظ
أهل الديوان بقيت ملئكة الذات الشريفة مع ذلك النور الشريف. قال رضي اللييه
عنه وإذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم في الديوان وجاءت معه النييوار الييتي
ل تطاق بادآرت الملئكة الذين مع أهل الديوان ودآخلوا في نوره صييلى اللييه عليييه
وسلم فما دآام النبي صلى الله عليه وسلم في الديوان ل يظهر منهييم ملييك فييإذا
خرج النبي صلى الله عليه وسلم رجع الملئكة إلى مراكزهم والله أعلم" (البريز

).174ص

ولست أدآري لماذا يقول هؤلء الكذابون بعد كل هذا الدجل والكذب (والله أعلم)
ماذا تفيدهم هذه الكلمة العظيمة في هذا الموضع الذي يكييذبون فيييه علييى اللييه.
إنهم بزعمهييم يتكلمييون علييى حقيائق وعلييوم وأسييرار غيبييية زعمييوا أنهييم رأوهييا
وشاهدوها وليست عندهم مجردآ ظيين أو اجتهييادآ فلميياذا يقولييون بعييد ذلييك واللييه
ًا أنهم يكذبون ويفييترون، ويضييحكون علييى عقييول الييدهماء أعلم وهم يعلمون يقين

والتي تسير وراءهم وتصدقهم.

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة والحسن والحسين أعضاء في الديوان:



ويستمر السلجماسي في خيالته الفاجرة فيقول:

"قال رضي الله عنه وإذا حضر سيد الوجودآ صلى الله عليه وسلم مع غيبة الغوث
فإنه يحضر معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسييين وأمهمييا فاطميية
الزهراء تارة كلهم وتارة بعضهم رضي الله عنهم أجمعييين، قييال وتجلييس مولتنييا
فاطمة مع جماعة النسوة اللتيي يحضييرن الييديوان فيي جهيية اليسييار كميا سييبق
وتكييون مولتنييا فاطميية أمييامهن رضييي اللييه عنهييا وعنهيين قييال رضييي اللييه عنييه
وسمعتها رضي الله عنها تصلي على أبيها صلى الله عليه وسلم ليلة ميين الليييالي
وهي تقول اللهم صل على ميين روحييه محييراب الرواح والملئكيية والكييون اللهييم
صل على من هو إمام النبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنيية
عبادآ الله المؤمنين وكانت تصلي عليه صلى الله عليه وسيلم لكيين ل بهيذا اللفيظ

).168وإنما أنا استخرجت معناه. والله أعلم" انتهى (البريز ص

لغة أهل الديوان:

ويقول أحمد بن مبارك:

"سمعته رضي الله عنه يقول إن لغة أهل الديوان رضي الله عنهم هي السيريانية
لختصييارها وجمعهييا المعيياني الكييثيرة ولن الييديوان يحضيير الرواح والملئكيية
والسريانية هي لغتهييم ول يتكلمييون العربييية إل إذا حضيير النييبي صييلى اللييه عليييه

ًا معه" أ.هي (البريز ص ).168وسلم أدآب

ًا علييى اختيييار اللغيية السييريانية لغيية ولسييت أدآري لميياذا يجمييع المتصييوفة تقريبيي
للديوان، ولمعاني الحروفا، وللذكار فإما للتلبيس على الناس لنها لغيية منقرضيية
ل توجد إل في قرية واحدة الن مين قييرى سييوريا ول يتكلمهيا إل نحييو خمسييمائة
شخص فقط، أو لن هذه اللغة كانت لغة أقييوام اشييتهروا بعبييادآة الجيين والوثييان
وهذا الذي يبدو فإن هذه اللغة كانت لقوام وثنيين من عبدة الجن والكواكب ومييا
ًا بالجن. ًا مسكون يزال كثير من هذه القرية التي يتكلم أصحابها بهذه اللغة مهجور

أولياء يحضرون الديوان بأرواحهم فقط:

ثم يقول السلجماسي: "وسمعته رضي اللييه عنييه يقييول إن الصييغير ميين الولييياء
يحضر بذاته وأما الكبير فل تحجير عليه يشير رضي الله عنييه إلييى أن الصييغير إذا
حضر غاب عن محله ودآاره فل يوجد في بلدته أصلً لنه يييذهب إليييه بييذاته. وأمييا
الكبير فإنه يدبر وعلى رأسه فيحضيير ول يغيييب عيين دآاره لن الكييبير يقييدر علييى
التطور على ما شاء من الصييور لكمييال روحييه تييدبر لييه إن شيياء ثلثمائيية وسييت
ًا بل سمعت الشيخ رضي الله عنه مرة وأنيا معييه خيارج بيياب الحبشية وستون ذات
أحد أبواب فاس حرسها الله يقول: ايييش هييو: الييديوان والولييياء الييذين يقيمييونه
كلهم في صدري وسمعته مرة يقول إنما يقام الديوان فييي صييدري" (البريييز ص

167.(

ولعل الكلمة الخيرة التي قالها الدباغ هي أصدق ما قال أعنييي أن الييديوان يقييام
فقط في قلبه المريض وفي عقله المجنون وأمييا ذكييره ميين غييار حييراء والولييياء

والنبياء والرسل وسائر هذه التخريفات فل صحة لها.

ًا: الديوان يعقد في صحراء السودآان أحيان

الصحراء السودآانية مكان آخيير لنعقييادآ الييديوان يقييول السلجماسييي: "(وسييألته)
رضي الله عنه هل يكون الديوان في موضع آخر غير غار حراء فقييال رضييي اللييه



عنه نعم يكون في موضع آخر مرة في العام ل غير وهذا الموضع يقييال ليه زاويية
ا وبيين أرض غيرب ارج أرض سيوس بينه َأَسا بفتح الهمزة والسين بعدها أليف خ

السودآان فيحضر أولياء السودآان ومنهم من ل يحضر الييديوان إل فييي تلييك الليليية
ويأذن الله تعالى ويسوق أهل آفاق تلك الراضي ويجتمعون بالوضع المذكور قبل
تلك الليلة بيوم أو يومين وبعدها كذلك يجتمييع فييي ذلييك السييوق ميين التييبر مييا ل
يحصى فقلت وهل ثم مع آخر في غير هذين الموضعين فقال نعم يجتمعون ولكن
ل يجتمع نحييو العشييرة منهييم فييي موضييع قييط إل فييي الموضييعين السييابقين لن
الرض ل تطيقهم لنه تعيالى أرادآ تفرقهيم فيي الرض وفيي الخليق واللييه تعيالى

).73أعلم" أ.هي منه بلفظه (البريز ص

ماذا لو غاب الغوث:

ن ًا: "وسمعته رضي الله عنه يقيول قيد يغييب الغيوث ع ويقول السلجماسي أيض
الديوان فل يحضر فيحصل بييين أولييياء اللييه تعييالى ميين أهييل الييديوان مييا يييوجب
ًا فييإن غييالبهم اختييار اختلفهم فيقع منهم التصرفا الموجب لن يقتل بعضهم بعض
ًا وخالف القل في ذلك فإن القل يحصييل فيهييم التصييرفا السييابق فيموتييون أمر
ًا وقد اختلفوا ذات يوم في أمر فقال طائفة منهم قليليية إن يكيين لكييم ذلييك جميع
المر فلتمت فقالت الطائفة الكثيرة فموتوا إن شئتم فماتت الطائفة القليلة قال
ًا فقلت فإنهم أهل رضي الله عنه فإن تكافأ الفريقان إن حصل التصرفا فيهم مع
بصيرة وكشف فلم يحصل بينهم النزاع وهم يشاهدون مرادآ الله تعالى ببصيييرتهم
فقال رضي الله عنه إذا كان القل هو المخالف فإن الله يحجبهم عن المرادآ حتى
ينفذ ما فيهم وإذا تكافأ الفريقان فإن مرادآ الحق سبحانه يخفى علييى الجميييع لن
قلوب الولياء الوفياء مظاهر القدار وقد اختلفت وتكافأت فقلت فما سبب غيبة
الغوث رضي الله عنه عن الديوان فقال رضييي اللييه عنييه سييببه أحييد أمرييين إمييا
غيبته في مشاهدة الحق سبحانه فلهذا ل يحضر في الديوان وإما كونه فييي بداييية
توليته كما إذا كان بقرب موت الغوث الذي قبله فإنه قد ل يحضر في بداية الميير
ًا قال رضي الله عنه وقييد يحضيير سيييد الوجييودآ صييلى ًا فشيئ حتى تتأنس ذاته شيئ
الله عليه وسلم في غيبة الغوث فيحصل لهل الديوان ميين الخييوفا والجييزع ميين
حيث إنهم يجهلون العاقبة في حضوره صلى اللييه عليييه وسييلم مييا يخرجهييم عيين

ًا لنهدم العوالم" (البريز ص ).168جناسهم حتى إنه لو طال ذلك أيام

الغوث الصوفي دآكتاتور كبير:

وأما الغوث هذا فهو أخطر دآكتاتور فييإن أي أحييد ل يسييتطيع أن يفتييح فمييه عنييده
يقول السلجماسي:

"وسألته مرة فقلت: إذا حضر الغوث فهل يقدر أحد علييى مخييالفته فقييال رضييي
الله عنه ل يقدر أن يحرك شفته السفلى بالمخالفة فضلً عن النطق بها فييإنه لييو
فعل ذلك لخافا على نفسه من سلب اليمان فضلً عن شيييء آخير والليه أعليم"

).169(البريز ص

ولست أدآري ما دآام هذا هو حييال غييوثهم مييع سييائر أوليييائهم المزعييومين فلميياذا
الحضور إذن في هذا الديوان هل هو لمجردآ تلقي الوامر فقط..؟!

أولياء ينظرون في اللوح المحفوظ:

ًا مراتب الولييياء الييذين يحضييرون دآيييوانهم المكييذوب ويستطردآ السلجماسي مبين
فيقول: "وسمعته رضي الله عنه يقول ليس كل من يحضر الييديوان ميين الولييياء



يقدر على النظر في اللوح المحفوظ بل منهم من يقدر علييى النظيير فيييه ومنهييم
من يتوجه إليه ببصيرته ويعرفا ما فيه ومنهم من ل يتوجه إليييه لعلمييه بييأنه ليييس
من أهل النظر إليه قال رضي الله عنه  كالهلل فإن رؤييية النيياس إليييه مخالفيية"

أ.هي.

وأقول أل لعنة الله على من كذب مثل هذا الكذب الييذي لييم تعييرفا البشييرية لييه
مثيلً من قبل قط.. ولكن العجيب أن ينشر مثل هذا الفكيير المجنييون عنييد أنيياس
يقرأون كتاب الله الذي يقول {قل ل يعلم من في السييماوات والرض الغيييب إل

الله وما يشعرون أيان يبعثون}.

لماذا يجتمع أهل الديوان:

والن نأتي إلييى بيييت القصيييد كمييا يقولييون فلميياذا يجتمييع أهييل الييديوان؟ يقييول
السلجماسي: "وسمعته رضي الله عنيه يقيول أن أهيل الييديوان إذا اجتمعيوا فييه
اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت إلى مثله ميين الغييد فهييم رضييي اللييه عنهييم
يتكلمون في قضاء الله عز وجل في اليوم المستقبل والليلة التي تليه قال رضي
الله عنه ولهم التصوفا في العييوالم كلهييا السييفلية والعلوييية وحييتى فييي الحجييب
السبعين وحتى في عييالم الرقييا (بييالراء وتشييديد القييافا) وهييو مييا فييوق الحجييب
السبعين فهم الذين يتصييرفون فييه وفييي أهليه وفيي خييواطرهم ومييا تهميس بييه
ضمائرهم فل يهمس في خاطر واحد منهم شيييء إل بييإذن أهييل التصييرفا رضييي
الله عنهم أجمعين وإذا كان هذا في عالم الرقا الذي هييو فييوق الحجييب السييبعين

).. 169التي هي فوق العرش فما ظنك بغير من العوالم" (البريز ص

فانظر كيف يتحكم هؤلء بخيالتهم وكذبهم ليس في الرض فقط بييل فييي الرض
والسماء وما فوق السييماء ميين الحجييب والعييرش، فميياذا أبقييى هييؤلء الكيياذبون
ّبيْت عقيول استسياغت مثيل هيذا َت المارقون لله سبحانه وتعيالى ليتصيرفا فييه.. 

الكذب واعتقدت مثل هذا الهراء!!

الباب الرابع

الشريعة الصوفية

في البواب والفصول السابقة اطلعنا على حقيقة المعتقد الصوفي، وسبرنا غييور
هذا الفكر الباطني الذي يتستر بالسلم. والن نأتي إلى الشريعة الصوفية ونعني
بها العمل الظاهر، والمنهج العملي الييذي سييلكه رجييال التصييوفا تضييليلً للعاميية،
ًا بالتمسييك بالسييلم المنييزل علييى محمييد ووصولً إلى العقيدة الباطنية، وتظيياهر
صييلى اللييه عليييه وسييلم وسيييعلم القييارئ كيييف أن الظيياهر الصييوفي والشييريعة
الخاصة الصوفية ل تكادآ تخرج عن البدعة والفسق والكفر والشرك. ولنبدأ بأخص
ًا المييدخل إليى الطريييق الصييوفي أل وهييو أمورهم وأشيهرها، الييتي جعلوهييا دآائمي

الذكر.

الفصل الول

الذكر الصوفي

كيفية تتلقى الذكار عند الصوفية:



يخطئ من يظن أن الصوفية أتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فييي هييديه فييي
الذكر حيث شرع لنا صلى الله عليه وسلم أن نذكر اللييه سييبحانه وتعييالى بأذكييار
مخصوصة في أوقات معلومة، والنبي عندما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن ميين
قال كذا وكذا فله كذا وكذا ميين الجيير إنمييا يتكلييم بييالوحي لن الجيير أميير غيييبي
يقدره الله ويعلمه، ولكن مشايخ الصييوفية أرادآ كييل منهييم أن ينصييب ميين نفسييه
ًا يعبده التباع الجاهلون، وكييان بيياب الذكييار ًا لمجموعة من المريدين، وإله مشرع
هو الباب الذي دآخل منه هؤلء للتشريع للتباع والمريدين فوضع كل منهييم لتبيياع
ًا مخصوصة وكان لكل واحييد منهييم أن يضييفي ًا بالذكر، وأذكار ًا خاص طريقته منهج
على ذكره الخاص هالة ميين التقييديس، وأن يحيياول جييذب المريييدين إليييه بشييتى
ًا، الطرق والوسائل فمنهم من زعم أن ذكره الخاص قد أخذه مين الرسييول منامي
ومنهم من ادآعى أنه أخذه من الرسول يقظة، ومنهم من زعييم أن الخضيير الييذي
أوحى له بالذكر، ومنهم من تنازل فنسب ذكره إلى شيخ طريقة ميت، ومنهم من
تنازل عن ذلك فأخبر أتباعه أنه جمع لهم هذا الذكر ميين آيييات القييرآن، وأحييادآيث
الرسول وتأليفاته، وأنه مجرب وأن من فعله حصل له كذا وكذا ميين الخييير. فقييد
ًا فعله فلن فحصل له كذا وكذا، وفعله فلن فحصل له كييذا وكييذا.. وإليييك أنماطيي

من هذه الفتراءات والكاذيب والخزعبلت ل يصدقها إل من طمست بصائرهم:

الزعم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أذكار الطريقة الشاذلية:

علم جميع المسلمين بالضرورة ميين دآييين السييلم أن الرسييول صييلى اللييه عليييه
وسلم قد علم الناس كيف يذكرون الله ويحمدونه ويمجدونه، وأن ذلك بوحي من
الله له، ولكن الصوفية انفردآوا عن جميع المسلمين فزعمييوا أن الرسييول يييأتيهم
بعد مييوته صيلى اللييه عليييه وسيلم والتحيياقه بيالرفيق العلييى ليعلمهيم الطريقيية
ًا لمسييجد الزهيير لمييدة الشاذلية!! يقول صالح محمد الجعفييري الييذي كييان إماميي
طويلة (هذه الدعوى بالطبع هي الباب الييذي يييدخل منييه هييؤلء علييى المسييلمين
بالخرافات والخزعبلت التي ينسبونها إلى الرسول، ويدعون بهييا الغيييب فمييا دآام
ًا إلهية فلماذا ل يطلع على الغيب)، في كتييابه الييذي سييماه (مفاتيييح أنه رزق عيون
كنوز السماوات والرض المخزونة الييتي أعطاهييا صييلى اللييه عليييه وسييلم لشيييخ

الطريقة الدآريسية المصونة!!).

يقول:

"قال سيدي أحمد رضي الله عنه اجتمعت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ًا ومعه الخضر عليه السلم فأمر النبي صلى الله عليه وآلييه وسييلم ًا صوري اجتماع
الخضر أن يلقنني أذكار الطريقة الشاذلية فلقنني إياها بحضرته صييلى اللييه عليييه

وسلم.

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم للخضر علييه السيلم: ييا خضير لقنيه ميا كيان
ًا فقييال أي ًا وأكييثر عييددآ ًا لسائر الذكار والصييلوات والسييتغفار وأفضييل ثوابيي جامع
شيء هو يا رسول الله؟ فقال: ل إله إل الله محمييد رسييول اللييه فييي كييل لمحيية
ونفس عددآ ما وسعه علم الله فقالها وقلتها بعدهما وكررها صلى الله عليييه وآلييه

ًا. وسلم ثلث

ثم قال، قل: اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم إلى آخرة الصييلة العظيمييية
ثم قال له استغفر الله الذي ل إله إل هييو الحييي القيييوم غفييار الييذنوب ذو الجلل
ًا وقوة محمدية والكرام إلى آخر الستغفار الكبير فقلت بعدهما وقد كسبت أنوار

ًا إلهية (توفي سنة  ) !!.1979ورزقت عيون



ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أحمد أعطيتييك مفاتيييح السييماوات والرض وهييي
الذكر المخصوص والصلة العظيمة والستغفار الكبير المييرة الواحييدة منهييا بقييدر

ًا مضاعفة"!! واستطردآ قائلً: الدنيا والخرة وما فيها أضعاف

قال سيدي أحمد رضي الله عنه وقدس سره: ثم لقنها لي صلى الله عليه وسييلم
من غير وساطة فصرت ألقن المريدين كما لقنني به صلى الله عليه وسلم.

ومرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ل إله إل الليه محمييد رسيول الليه
في كل لمحة ونفس عددآ ما وسعه علم الله خزنتها لك يا أحمد ما سبقك بها أحد
ّلمها أصحابك يسبقون بها. وكان رضي الله عنه يقييول أملييى علييي رسييول اللييه ع
صلى الله عليه وآله وسلم الحزاب من لفظه حتى استشكل بعييض أصييحابه ميين
العلماء مرة كلمة في الحزب الخامس فقال يا أخانا هكييذا قييال لييي رسييول اللييه

) أ.هي8،9صلى الله عليه وسلم" (مفتاح كنوز السماوات والرض المخزونة ص

فهذه الحكايات التي كان يرويها صالح الجعفري بالسند المتصل حسب زعمه إلى
ًا. ميين ذلييك قائلة أحمد الدآريسي فيها ميين الييدعاوي والضييللت شيييء كييثير جييد
اجتماع لحمد الدآريسي بالرسول والخضر ولسنا ندري ما علقة الخضر بالرسول
صلى الله عليه وسلم وليييس هييو ميين أتبيياع الرسييول محمييد ول ميين هييذه الميية
ًا، السلمية أصلً، إنما الخضر صاحب موسى على شريعة غير شريعة موسى أيض
ًا وقد مات كما مات الرسل والنبياء ممن كانوا قبله وممن أتوا بعده، ولو كان حي
في زمان النبي صلى اللييه عليييه وسييلم لتبعييه وحييارب معييه وشييهد معييه الجمييع
ًا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسييلم [واللييه ًا كافر والجماعات وإل كان مرتد
ًا لما وسعه إل أن يتبعني] وبدليل نزول عيسى فييي آخيير الزمييان لو أن موسى حي
وحكمه بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسيلم فميا علقية الخضيير أن يكيون
ًا مع الرسول وأن يأمره الرسول أن يعلم الذكييار والورادآ!؟ (اقييرأ الفصييل حاضر
الخاص بالخضر في عقيدة المتصوفة)، ولماذا يلجأ النبي صلى الله عليه وسييلم –
ًا بعد إتمام رسالته  ولحييوقه بربييه. أل تكفييي الذكييار ًا جديد وحاشاه- أن يعلم شيئ
والورادآ التي علمها في حياته؟ ألم يقل سبحانه وتعالى {اليوم أكملت لكم دآينكم

ًا} (المائدة: ).3وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السلم دآين

فما الحاجة بعد إلى أذكار جديدة.. وأليس لو كييان للرسييول هييذا التصييال ببعييض
النيياس أن يكييون ذلييك لبيييان كيييف يخييرج المسييلمون ممييا يواجهييونه ميين محيين
ومصييائب، أل يييأتي مثلً الرسييول ليحييل بعييض المعضييلت الييتي تجييابه العييالم
السلمي ويحتار فيها العلماء ويختلفون. ثم لننظر مييا هييي الورادآ والدآعييية الييتي
جاء الرسول في زعمهم ليعلمها لهؤلء، إنها كلمات ركيكة التركيب العربي، فيهييا
جهل عظيم بالله سبحانه وتعالى، وتقول عليه سبحانه وتعالى، وفيها اعتييداء فييي
الدعاء بكل معاني العتداء، وفيها من أسماء الشياطين ما فيها. وإليكم نماذج من
هذه الدآعية التي يزعم أصحابها أنهم اجتمعوا بالرسييول صييلى اللييه عليييه وسييلم
وعلمهييا لهييم. هييذه هييي الصييلة الييتي يسييمونها (الصييلة العظيمييية)!! هكييذا

(والعظيمية!!) وهي:

"اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيييم، الييذي مل أركييان عييرش اللييه العظيييم،
وقامت به عوالم الله العظيم، أن تصييلي عليى مولنيا محميد ذي القيدر العظييم،
وعلى آل نبي الله العظيم، بقدر عظمة ذات الله العظيم، في كييل لمحيية ونفييس
ًا لحقييك يييا وعددآ ما في علم الله العظيم، صلة دآائمة بدوام الله العظيم، تعظيميي
مولنا يا محمد يا ذا الحق العظيم، وسلم عليه وعلى آله مثل ذلييك، واجمييع بينييي



ًا واجعليه ييا رب ًا يقظية ومناميي ًا وباطنيي وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهر
ًا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الخرة يا عظيم". أ.هي.. روح

فانظر إلى ركاكة التعبير، وخطاب الله بالغيبة وهو سوء أدآب مع الله فقوله اللهم
إني أسألك وهذا خطاب. ثم يقول (بنور وجه الله العظيم) وهييذه غيبيية كييأن اللييه
غير المخاطب، والصواب والبلغة أن تقول (بنور وجهييك العظيييم) لنييك تخيياطب
الله. ولكن الذين ألقييوا هييذه الذكييار المبتدعيية ل يحسيينون العربييية والعجيييب أن
ًا والذي آتيياه اللييه جوامييع الكلييم. وانظيير ينسبوها بعد ذلك إلى أفصح العرب لسان
ًا وميين بعد ذلك تكرار اسم العظيم في غير مناسبة، ثم وصف العرش أن له أركان
أين لهم ذلك؟ ولم يردآ هذا في كتاب أو سنة وإنما جيياء فييي الحييديث أن للعييرش
ًا بسيياق ًا كما جاء فييي قييوله صييلى اللييه عليييه وسييلم [فأجييد موسييى باطشيي ساق

العرش].

ثم ما معنى أن يدعو المسلم ربه ويسأله أن يجمع بينه وبيين الرسيول كميا جميع
ًا، وأن يكييون ًا، يقظيية ومناميي ًا وباطنيي بين الروح والنفييس!! وأن يكييون هييذا ظيياهر
ًا لذات الداعي وهذا كله من أكبر العدوان في الدعاء، وهو فتح بيياب الرسول روح
ًا ا دآام أن الرسيول قيد اميتزجت روحيه بالميدعو ظياهر الدآعاء بعليم الغييب. فم
ًا، فمعنى هذا أنه يتكلم بلسان الرسول ويعلييم علييم الرسييول ًا، يقظة ومنام وباطن
وهذا فتح لباب التقول على الله!!! فهل هذا الدعاء الركيك السقيم معنى ومبنييى

يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلمه للناس!!..

هذا من أذكار هذه الطريقة الشاذلية وإليك نماذج أخرى من أدآعيتها وأذكارها..

"يا خالق السبع سماوات ومن الرض مثلهن، يتنزل المر بينهن، أشهد أنييك علييى
ًا، أسييألك بهييذا الميير الييذي هييو كل شيء قدير، وأنك قد أحطت بكل شيييء علميي
أصل الموجودآات، وإليه المبدأ والمنتهى، وإليييه غاييية الغايييات أن تسييخر لنييا هييذا
البحر، بحر الدنيا وما فيه، كما سخرت البحير لموسيى، وسيخرت النيار لبراهييم،
وسخرت الجبال والحديد ليداودآ، وسيخرت الريياح والشييياطين والجيين لسيليمان،
وسخر لي كل بحر هو لك، وسخر لي كل جبل وسخر لي كييل حديييد، وسييخر لييي
كل ريح، وسخر لي كل شيطان من الجن والنس، وسخر لي نفسي، وسييخر لييي
كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيييء، وأيييدني بالنصيير المييبين إنييك عليى كيل

).375شيء قدير" أ.هي (أبو الحسن الشاذلي لعبدالحليم محمودآ ص

وعلى الرغم من أن الشيخ عبييدالحليم محمييودآ شيييخ الزهيير والمييام الكييبر كمييا
ًا له، فييإن فييي هييذا يسمونه أوردآ هذا الدعاء وغيره في ترجمة الشاذلي مستحسن
ًا، فييإنه ل يجييوز لنييا أن نسييأل مييا جعلييه اللييه ًا جييد ًا عظيميي الدعاء من التعدي شيئ
ًا ًا خاصيي لنبيائه من هذه المعجزات فتسخير الجن والشياطين لسليمان كييان شيييئ
بسليمان فقط، ولذلك روى البخاري بإسنادآه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنييه
قال: [جاءني عدو الله إبليس بشهاب من نار ليضعه في وجهي ولول دآعييوة أخييي
ًا بسارية المسجد يلعب به صبيان المدينة]. وأما نييار إبراهيييم سليمان لصبح موثق
ًا ًا وسيلم الذي يسأل الشاذلي ربه أن يسخرها له!! فإن الله عز وجل جعلهيا بييردآ
على إبراهيم في مناسبة خاصة وذلك بعد أن تعرض لما تعرض له من البلء، ولم
يسأل إبراهيم ربه أصلً بذلك، وكذلك إلنة الحديد لداودآ إنما كييان لنييه يأكييل ميين
عمل يده فكافأه الله بأن ألن له الحديد وعلمه صنعة الدروع فكان هذا ميين اللييه
فضلً له للمناسبة التي فيييه.. أميا أن يييأتي رجيل لييس بنييبي فيسيأل الليه جمييع
معجزات النبياء فل شك أن يكون قد تعدى في الدعاء وقد نهى النبي صييلى الليه



عليه وسلم عن التعدي في الدعاء والحق أننا إذا قارنا هذا التعييدي الموجييودآ فييي
ًا: أدآعية أخرى لهان المر فها هو الشاذلي نفسه يقول في دآعائه أيض

"اللهم هب لي من النور الذي رأى به رسولك صييلى اللييه عليييه وسييلم، مييا كييان
ًا بك عيين تجديييدات النظيير ويكون، ليكون العبد بوصف سيده ل بوصف نفسه. غني
ًا بييذات لشيء من المعلومات، ول يلحقه عجز عما أرادآ من المقييدورات، ومحيطيي
ًا البدن مع النفس والقلب مع العقل، والروح مع السر بجميع أنواع الذوات، ومرتب
السر والمر مع البصيرة والعقييل الول الممييد ميين الييروح الكييبر المنفصييل عيين

).168السر العلى" أ.هي (أبو الحسن الشاذلي لعبدالحليم محمودآ ص

ًا ميين النييور الييذي رأى بييه فأي تعد أكبر من هذا أن يدعو إنسان ربه ليعطيييه نييور
ًا لن الرسول لم يكن يعلم من الغيب ما كييان النبي ما كان يكون -وهذا كذب أيض
وما يكون وما لم يكن منه إل ما أعلمييه اللييه سييبحانه وتعييالى إييياه، ولكيين هييؤلء
ًا زعموا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ورتبييوا علييى ذلييك أن يجعلهييم اللييه أيضيي
كالنبي يعلمون الغيب، وقوله حتى يكون العبد بوصف موله- يعني أن يتصف بمييا
ًا في النهاية للنبي ل يعفيه هذا أنه يطلب مييا اتصف به النبي ويكون الوصف راجع
كان للنبي من منزلة وعلم، وصدق الله سبحانه حيث يقول في أمثالهم {بل يريد

ًا منشرة} (المدثر: ).52كل امرئ منهم أن يؤتى صحف

والحق أن الشاذلي في هذا الدعاء قد طلب ما لله من علييم وليييس مييا للرسييول
فقط فموله هنا راجعة إلى الليه سييبحانه فكيل مين هيؤلء يرييد أن يكيون كيالله
سبحانه وتعالى في علمييه وتصييريفه وقييدرته. والحيق أنيه ل يتوقييف التعييدي فيي
الدعاء عند الصوفية أن يطلبوا منازل النبياء وخصائصييهم وعلييومهم بييل وصييفات
ًا إلى أن يتطاولوا على اللييه فيعلمييوه كيييف الله وخصوصياته، بل وتعدى ذلك أيض

ًا: يصفح وكيف يرحم؛ انظر إلى هذا الدعاء للشاذلي أيض

"ولقد شكا إليك يعقيوب فخلصييته مين حزنيه وردآدآت علييه ميا ذهيب ميين بصييره
وجمعت بينه وبين ولده، ولقد نادآى نوح من قبل فنجيتييه ميين كربييه، ولقييد نييادآاك
أيوب بعد فكشفت ما به من ضره، ولقييد نييادآاك يييونس فنجيتييه ميين غمييه، ولقييد
ًا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سيينه، ولقييد علمييت مييا نادآاك زكريا فوهبت له ولد
ًا وأهلييه مين العييذاب النييازل نزل بإبراهيم فأنقذته ميين نييار عييدوه، وأنجيييت لوطيي
بقومه. فها أنذا عبدك إن تعذبني بجميع ما علمت من عذابك فأنييا حقيييق بييه وإن
ترحمن كما رحمتهم من عظيم إجرامي فييأنت أولييى بييذلك وأحييق ميين أكييرم بييه
ًا بمن أطاعك وأقبييل عليييك بييل هييو مبييذول بالسييبق لميين فليس كرمك مخصوص
شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك، وليس من الكرم أن ل تحسن إل لمن
أحسن إليك وأنت الرحيم العلي كيف وقد أمرتنا أن نحسيين إلييى ميين أسيياء إلينييا

)191فأنت أولى بذلك منا" (أبو الحسن الشاذلي لعبدالحليم محمودآ ص

فعلى الرغم من أنه دآعا الله سبحانه أن ينجيه كمييا أنجييى عبييادآه الصييالحين فييإنه
تطاول على الله في آخر الدعاء فراح يقول لله (وليس ميين الكييرم أن ل تحسيين
إل لمن أحسن إليك)؟! (بل من الكرم أن تحسن إلى من أساء إليييك) وكييأنه فييي
هذا يعلم الله سبحانه كيف يتفضل وكيف يحسن وعلى هذا القييول تكييون عقوبيية
الله للمسيئين ليست جارية على سنة الله في كرمه وعفوه وصفحه وحلمه وهذا
خطأ بالغ لن الله سبحانه وتعالى ل يضع رحمته إل فيميين يسييتحقها، ول يعفييو إل
عمن هو أهل للصفح والمغفرة. كما قييال تعييالى: {ورحمييتي وسييعت كييل شيييء

).156فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون} (العرافا:



وهذا التعدي في الدعاء هو سييمة المتصييوفة بييوجه عييام كمييا ميير بييك فييي دآعيياء
البسطامي "ارفعني إلى أحديتك وأدآخلني في صمديتك حتى أكييون أنييت أنييا فييإذا
رآني عبادآك عرفوك.." إلييى آخيير هييذا الهييذيان والكفيير.. والعجيييب أن يييأتي ميين
ًا إياهم إلى هذا الطريق الصييوفي يسطر مثل هذا الهراء وينشره على الناس دآاعي

طريق الظلمات..

هذه هي نماذج من الدآعية والذكار التي زعييم صييالح الجعفييري أنهييا رويييت بأنهييا
بإسنادآه إلى شيخه أحمد بن إدآريس أن رسول الله علمها إياه وأن أحد المريييدين
استشكل لفظة من الحزب الخامس فقال له يا أخانا هكذا قيال ليي رسييول الليه

صلى الله عليه وسلم!!



التلقي من القبور:

وهذه قصة تبين طريقة أخرى لتلقي الذكار، إنها مخاطبيية المييوتى والخييذ عنهييم
ًا ل معنى له في أي لغة من اللغات المعروفة!! حتى لو كان الذكر كلم

هي قال:1155ذكر أحمد بن المبارك السلجماسي المتوفي سنة 

"قص علينا بعض أصحابنا من أخيار أهل تلمسان، فيأخبرني أنييه سييمع بعيض مين
حج بيت الله الحرام يقول إنه زار قبر سيدي إبراهيم الدسوقي (نفعنا اللييه بييه)!!
فوقف عليه الشيخ سيدي إبراهيم الدسوقي نفعنا الله به وعلمه دآعيياء وهييذا هييو:
ًا ًا وكان اللييه قوييي ًا أطمى طميث بسم الله الخالق، يلجمه بلجام قدرته. أحمى حميث
ًا. حم عسق حمايتنا  كهيعص كفايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السييميع العليييم، عزيز

ول حول ول قوة إل بالله العلي العظيم" (البريز) .

"فقال له سيدي إبراهيم: ادآع بهذا الدعاء ول تخييف مين شيييء فقيال لييه صياحبنا
التلمساني وهو الحاج البر التاجر الطهر سيدي عبدالرحمن بن إبراهيم من أولدآ
إبراهيم القاطنين بتلمسان: إن أخي الحيياج محمييد بيين إبراهيييم استشييكل معنييى
ًا) امتنع من هذا الدعاء وقييال: ل ًا وأطمى طميث هاتين الكلمتين وهما (أحمى حميث
أدآري ما معناها ولعل أن يكييون فيهمييا مييا أكييره، فسييألني عيين معنييى الكلمييتين.
فسألت شيخنا رضي الله عنه عن معناهما، فقال رضي الله عنييه بديهيية ل يتكلييم

أحد اليوم على وجه الرض بهاتين الكلمتين فمن أين لك بهما؟!..

فحكيت له الحكاية، فقال رضي الله عنه: نعم سيدي إبراهيم الدسوقي من أكابر
الصالحين ومن أهل الفتح الكبير وهو وأمثاله الذين يتكلمون بهاتين الكلمتين. ثييم
قال رضي الله تعالى عنه: هما كلمتييان باللغيية السييريانية: أمييا أحمييى فمعنيياه يييا
مالك السرار يا مالك النوار يا مالك الليل والنهار يا مالييك الحسيياب المييدرار، يييا
مالك الشموس والقمار، يا مالك العطا والنفع، يا مالك الخفض والرفع، يييا مالييك
كل حي، يا مالك كل شيء، وفي هذا السم سر عجيب ل يطيق القلم ول العبارة

ًا.. تبلغه أبد

وأما قوله (أطمى) فهو بمنزلة من يصفه تعالى بالعظمة والكبرياء والقهر والغلبة
ًا علييى كييل والعز والنفرادآ في ذلك كله وكأنه يقول: يا عييالم كييل شيييء يييا قييادآر
شيء يا مكون كل شيء ويا مدبر كل شيء ويا قاهر كل شيء ويا من ل يتطييرق

إليه عجز ول يتوهم في تصرفه نقص..

ًا) إشارة إلى الشياء التي يتصرفا فيها، وإلى الممكنات الييتي يفعييل فيهييا (وطميث
ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه ل إله إل هو. وفي هذا السم سر عجيب ل يطيق

ًا والله أعلم"  (البريز). القلم تبليغه أبد

فانظر كيف أن إسنادآ هذه القصة مجهول عن مجهول عن ميت وكلمات الييذكر ل
معنييى لهييا فييي أي لغيية قديميية أو حديثيية، وكلميية السييريانية هييي ل تعنييي اللغيية
السريانية البائدة المعروفة وإنما يفسرها الصييوفية بأنهييا لغيية الرواح!! ومييع كييل
هذه الجهالة في السنادآ والحديث عن موتى يعلمون الناس الذكييار ميين قبييورهم

إل أن كل ذلك طرق معتمدة عند الصوفية لتلقي العلم..

ًا والحق أنه تلقييى هييذه الضييللت ميين أفييواه الشييياطين ونقول (العلم) هنا تجوز
الذين يخاطبونهم من هذه القبور ويلبسون عليهم دآينهييم ويصييرفونهم عيين الييذكر
الطيب الذي نطق به فييم الرسييول صييلى اللييه عليييه وسييلم فبييدلً ميين أن يييذكر
المسييلم اللييه قيائلً: سييبحان الليه وبحمييده، سييبحان اللييه العظييم، وأمثيال هييذه



الكلمات الطيبات النافعات يقول: (سقفاطيس، سقاطيم، آمون، فاق آدآم حم، هأ
آمين، كد كد، كردآدآ، دآه، بها بهيا بهيا، لمقفتجل يا أرض ُخذيهم)!!

والعجيب بعد كل هذا أنهم إذا سئلوا من أين لكم بهذه الخزعبلت الييتي تسييمونها
ًا يقولون كما قال أبو الحسن الشاذلي عن نفسه وقد سئل عن شيخه الذي أذكار
أخذ عنه العلم فقال: "أما فيما مضى فكان سيدي عبدالسلم بيين مشيييش. وأمييا
الن فأستقي من عشرة أبحيير خمسيية سييماوية وخمسيية أرضييية، أمييا السييماوية
فجبريل وميكائيل وإسييرافيل وعزرائيييل والييروح وأمييا الرضييية فييأبو بكيير وعميير
وعثمييان وعلييي والنييبي صييلى اللييه عليييه وسييلم" أ.هييي (أبييو الحسيين الشيياذلي

).210لعبدالحليم محمودآ ص

وأما سيده عبدالسلم بن مشيش هذا فهو الذي يقول في صلته المشييهورة عيين
الرسول: "اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابييك العظييم القييائم لييك بييين
يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفنييي إييياه معرفيية أسييلم بهييا ميين
ً مواردآ الجهل وأكرع بها من مواردآ الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حمل
ًا بنصرتك واقذفا بي على الباطل فأدآمغه وزج في بحار الحدييية وانشييلني محفوف
من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حييتى ل أرى ول أسييمع ول أجييد
ول أحس إل بها واجعل الحجاب العظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته
جامع عوالمي بتحقيق الحق الول يا أول يا آخر يا ظاهر، يييا بيياطن اسييمع نييدائي
ع بينيي ك وأييدني بيك ليك واجم بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصيرني بيك ل

وبينك" (الحزب الكبير للدسوقي).

وفي هذا الدعاء من الكفر والهييذيان شيييء عظيييم ل يخفييى علييى ميين عنييده أي
إلمام بشيء من علوم الدين قوله (وزج بي في بحار الحدية وانشلني من أوحال
التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة) تصريح واضح لعقيدة ابيين مشيييش ومين
على شاكلته من أهل وحدة الوجودآ الذين يسييمون عقيييدة التوحيييد أوحييالً!!وأمييا
قوله (واجعل الحجاب العظم حياة روحي) فيعني بالحجاب الرسييول صييلى اللييه
عليه وسلم أي أن صييورة الرسييول صييورة اللييه كميا مضييى بييان ذلييك فييي كلم
عبدالكريم الجيلي، والعجيب مين قيول اليدكتور عبيدالحليم محميودآ شييخ الزهير
ًا لهمييا" ًا بالكتاب والسنة عاملً بها ملتزميي والمام الكبر "كان ابن مشيش متمسك

).21(أبو الحسن الشاذلي ص

ًا عن ابن مشيش "ولتأمل القارئ في مدى انغماس (سيده) سيدنا ابن وقوله أيض
مشيش في النور وما وصل إليه من الفضل اللهي".

بل إن الشيخ عبدالحليم محمودآ يدون في كتابه عن الشاذلي ميا هييو أدآهييى وأميير
من ذلك وأضل فيقول:

"ولقد بهر ابن مشيش أبا الحسيين الشياذلي، بهيره بعلميه المشييد عليى الكتيياب
والسنة وبهره بوليته وكرامته، يقول أبو الحسيين، كمييا يييروي صيياحب كتيياب دآرة

السرار:

ًا بين يديه، وفييي حجييره ًا جالس ورأيت له خرق عادآات كثيرة، فمنها أنني كنت يوم
ابن له صغير يلعبه، فخطر ببالي أن أسأله عن اسم الله العظم، قال فقام إلييى

الولد، ورمى بيده في طوقي وهزني وقال:

(يا أبا الحسن، أنت أردآت أن تسأل الشيخ عن اسم الله العظم ليس الشييأن أن
تسأل عن اسم الله العظم، إنما الشأن أن تكون أنت هو اسم الله العظم)!!



يعني أن سر الله مودآع في قلبك.

قال فتبسم الشيخ وقال لي:

جاوبك فلن عني" أ.هي.

أل تعجب بعد ذلك من شيخ أكبر جامعيية إسييلمية معاصييرة يييروي هييذه الترهييات
ًا فيي سلسيلة أعلم العيرب تحيت رقيم   ليحييدثنا أن مين72ويصدقها ويكتب كتاب

أعلم العرب من كان له ابن صغير يلعب في حجره وأن هذا الغلم الصييغير علييم
الذي في نفس ابن مشيش قبل أن يسأل أباه، وأن هذا الطفييل أعلييم الشيييخ أن
اسم الله العظم هو ابن مشيش!!! مثل هذا الكييذب السييمج يييروي ويييدون فييي
كتب وينشر على الناس باسم الدين، وتوضع هذه النماذج الكاذبة المفييتراة علييى
الله ورسالته لن يكونوا هم أعلم العرب حتى تحذو الناشئة حذوهم وتسير على

طريقهم؟!.. اللهم رحمتك بنا ومغفرتك لنا.

والمهم أن نعودآ الن فنذكر بما أوردآناه في صدر هذا الباب وهو الزعم بييأن أورادآ
الطريقة الشاذلية التي تلقاهييا ابيين إدآريييس وأخييذها عيين شيييخه قييد تعلمهييا ابيين
إدآريس هذا مشافهة من النبي حال اليقظة ل حال المنييام. وقيد رأينيا نمياذج مين
هذه الورادآ ونماذج الرجال الذين يزعمون أن رسييول اللييه تنييزل عليهييم، وحضيير
إليهم ليخصهم بهذه الكرامييات وبهييذه الورادآ والذكيار، وحيرم ميين ذلييك أبيا بكير
وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وجاء بعد ستة قرون من الزمان ليعلم هؤلء

أن يقول أحدهم "اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في بحار الوحدة".

ًا: ويقول أيض

"بكهيعص كفيت بحمعسق حميت  فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم أمنا
من كل خوفا وهم وغم وكرب كييد كييد كييردآدآ كييردآه دآه دآه دآه دآه اللييه رب العييزة
كتب اسمه على كل شيء أعزه خضع كل شيء لعظمة سلطانه اللهم أخضع لييي

جميع من يراني من الجن والنس والطير والوحوش والهوام"!!

ّدآّم حييم هييأ يييا هييو يييا "طهور بدعق محببة صورة سقفاطيس سقاطيم آحييون ق أ
غوثاه يا من ليس للراجي سواه بما في اللوح من اسم خفي وبالذكر الحكيم وما

تله وبالقبر الشريف وزائريه وبالقدس العلي وما حواه تقبل ربنا منا دآعانا"!!

"ربنيا أرنيا اللييذين أضيلنا مين الجين والنييس نجعلهييم تحيت أقييدامنا ليكونيا مين
ًا وكفييى اللييه المييؤمنين السفلين {وردآ الله الذين كفروا بغيظهييم لييم ينييالوا خييير
ات ا بهييا بهييا بهيهيات بهيهيات بهيه ًا} بها بهيا بهيا بهي ًا عزيز القتال وكان الله قوي
القديم الزلي يخضع لي جميييع ميين يرانييي لمقننجييل يييا أرض خييذيهم قييل كونييوا

ًا"!! حجارة أو حديد

هذه نماذج من الدآعية التي يزعمون أنهم يتلقونها مين الغييب وأن الرسييول جياء
ليعلمها لهم والحال أن جميعها من وضع الشياطين وتلبيس الباليس ومن التمويه
على العامة والسذج بأن هؤلء المشايخ عندهم أسرار ويتكلمون بكلم من الغيب
العجيب كل العجب أن يجعييل أمثيال هييؤلء الييذين يصييرفون النيياس عيين القييرآن
الحكيم والسنة النبوية المطهييرة الييتي ظاهرهييا كباطنهييا أن يجعلييوا أئميية للنيياس

يقتدي بهم في هذا الدجل والشعوذة والكذب على الله ورسوله.

فضائل مكذوبة للذكار الصوفية:



لو كان هؤلء الصوفية عندما يؤلفون أذكارهم الركيكة الييتي شيياهدنا نميياذج منهييا
ًا ل يتقولييون بييذلك علييى اللييه وعلييى رسييوله، ول يزعمييون أنهييم كتبوهييا ميين آنف
ًا وكلمة كلمة لهييان الخطييب وقلنييا إن الميير ل يتعييدى البدعيية ًا حرف الرسول حرف
ًا يتعبدون الله بها وتركوا ما هو أفضييل فقد اخترعوا من عند أنفسهم أدآعية وأذكار
من ذلك مما علمناه إياه رسول الله وثبت عنه بنقل الصحابة الصادآقين والتييابعين
لهم بإحسان وما دآونه أئمة الهدى من المسييلمين فييي كتبهييم كالبخيياري ومسييلم
وأصحاب السنن والمسانيد. ولكن هؤلء المتصوفة المتقولين على الله لم ينسبوا
هذه الذكار والدآعية إلى أنفسهم وإنما نسبوها إلى اللييه وإلييى الرسييول وزعمييوا
أنه جاء بها إليهم الوحي واللهام أو أملها الرسييول عليهييم حييال يقظتهييم ل حييال
ًا جعلوا لذكارهم هذه من الفضل ما كان يييذكره نومهم. وليتهم إذا فعلوا ذلك أيض
الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته للذكار من الفضل فقالوا مثلً ميين قييال
هذا الذكر كان كمن أعتق عشرة رقاب أو كان كمن أهدى بييدنه أو لييم يييأت يييوم
ًا فييي القيامة رجل بأفضل مما جاء به إل رجل عمل مثله أو زادآ، أو بنى الله له بيت
ًا فضييائل الذكيار الجنة على نحو ما كان يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم مبين
التي يعلمها لصحابه، ولكن هؤلء جعلوا لذكارهم المفتراة المكذوبة ميين الفضييل
ًا ل يبلغه الحد والوصف، وبالغ كل منهم فييي بيييان فضييل الييذكر الييذي والجر شيئ
يزعم أن رسول الله اختصه وجماعته به مبالغة عظيمة فهييذا مثلً أحمييد التجيياني
رأس الطريقيية التجانييية يزعييم أن (ذكييره) الييذي يسييميه صييلة الفاتييح: القييراءة

الواحدة له تعدل قراءة القرآن ستة آلفا مرة!!

) "وأما فضل94قال مؤلف جواهر المعاني على حرازم في الجزء الول صفحة (
صلة الفاتح لما أغلق الخ، فقد سمعت شيييخنا يقييول: كنييت مشييتغلً بييذكر صييلة
ن فضيلها وهيو أن الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تلمسان لما رأيت م
المرة الواحدة بستمائة ألف صلة كما هييو فييي وردآة الجيييوب وقييد ذكيير صيياحب
ًا، قييال إن الوردآة أن صاحبها سيدي محمد البكري الصديقي نزيل مصر وكان قطب
من ذكرها ولم يدخل الجنيية فليقبيض صياحبها عنييد اللييه، وبقيييت أذكرهيا إلييى أن
رحلت من تلمسان إلى أبي سمعون فلما رأيت الصلة التي فيها المييرة بسييبعين
ألف ختمة من دآلئل الخيرات تركت الفاتح لما أغلق واشييتغلت بهييا وهييي (اللهييم
صل على سيدنا محمد وعلى آله صلة تعدل جميييع صييلوات أهييل محبتييك وسييلم
ًا يعدل سلمهم) لما رأيت فيها من كثر الفضييل على سيدنا محمد وعلى آله سلم
ثم أمرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم إلى صلة الفاتح لما أغلييق فلمييا أمرنييي
بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عيين فضييلها فييأخبرني أولً بييأن المييرة
ًا أن المييرة الواحييدة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مييرات، ثييم أخيبرني ثانيي
ن كيل دآعياء كيبير أو منها تعدل من كل تسبيحة وقع في الكون ومن كل ذكير وم
صغير ومن القرآن ستة آلفا مرة لنه من الذكار" انتهى بلفظه (جواهر المعيياني

)..94ص

ًا كصييلة الفاتييح الييتي ًا ركيك فانظر إلى هؤلء الكاذبين كيف يدعي أحدهم أن كلم
هي مجردآ سطر ونصف سطر أو نحو خمس عشرة كلمة فقط يعدل أجر قراءتها
أجر قراءة القرآن ستة آلفا مرة!! وهذا كذب سخيف ل يحتاج إلى تعليييق وبيييان
وهذه الصلة ذات الفضل المزعوم هي: "اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لمييا

أغلق والخاتم لم سبق ناصر الحق بالحق والداعي إلى صراطك المستقيم"!!

والعجيب أن هذا الكلم الركيك كله جهالة، فما هييو الييذي أغلييق وفتحييه الرسييول
شيء غير مذكور في هذا الذكر، وما الحق الذي نصره الرسول وبأي حييق نصييره
ًا مجهول وما هو الذي سبق وختمه النبي.. فهييو كلم ليييس فيييه لييذاته معنييى أيض



ًا على نحو فاسد كميا مفيد، وإنما قد يفسر بنحو صحيح بكلم آخر، وقد يفسر أيض
يفسره التجانيون أنفسهم بمعان فاسييدة فمثلً قييد يقييول قائييل إن معنييى قييولهم
(الخاتم لما سبق) أي خاتم النبوة وهذا معنى صحيح وهييو غييير موجييودآ فييي هييذه
الصلة التي يسمونها صلة الفاتح. لكن التجانيين أنفسييهم يخييالفون ذلييك ويييرون
أن النبوة لم تنته بدليل قولهم إن صلة الفاتح هذه نزلت عليهم من السييماء فييي
ورقة مكتوبة بقلم القدرة!! ولذلك قالوا هييي ميين كلم اللييه تعييالى وليسييت ميين

)!!105تأليف مخلوق (انظر الهدية العادآية إلى الطريقة التجانية ص

ًا بييه النبييوة والييوحي لن فمعنى هذا أن قولهم (والخاتم لما سبق) ليييس مقصييودآ
ً صلة الفاتح المزعومة نفسها وحي أكمل القرآن بل على قولهم هذا أكمل نييزول
ًا، من القييرآن لنهييا نزلييت مكتوبيية ميين السييماء والقييرآن نييزل مشييافهة وسييماع
ومعلوم أن المكتوب أعظم من المسيموع فيي الثبيات بيدليل امتنيان الليه عليى
موسى بإنزال التوراة مكتوبة كما قال تعالى {وكتبنا له في اللواح من كل شيء

موعظة..} الية.

وهم يزعمون هنا أن صلة الفاتييح نزلييت ميين السييماء مكتوبيية ولييذا جيياز عنييدهم
تفضيل قراءتها على القرآن وإن أجر قراءة القرآن كله ستة آلفا مرة فأي كذب
على الله أكبر من هذا. ونحن نقول لهؤلء الكاذبين أكان يجوز لرسول الله صييلى
الله عليه وسلم الذي يزعمون أنه هو الذي خييص أحمييد التجيياني وجميياعته بهييذه
ًا مثل هذا عن الفضيلة وقال له (خبأتها لك يا أحمد)!! أكان يجوز له أن يخفي شيئ
الصييحابة رضييوان اللييه عليهييم وهييم أصييحابه القييائمون بييأمره الحارسييون لييدينه
الباذلون أنفسهم وأموالهم في سييبيل نصييرته.. ليعطييي مثييل هييذه الفضيييلة إلييى
أحمد التجاني وأعوانه الذين كانوا وما زالوا أعظم أعوان الستعمار الفرنسي في
شمال أفريقيييا بييل فييي كييل القييارة الفريقييية وهييم الييذين مهييدوا السييبيل أمييام
الجيوش الفرنسية في معظييم أنحيياء القييارة. أكييان يجييوز للرسييول إخفيياء صييلة
الفاتح التي يزعمون أنها أعظم من القييرآن بسييتة آلفا مييرة لعطائهييا مجموعيية
من خدم الستعمار والكفار!! والحال أن الله قد قال لرسييوله {يييا أيهييا الرسييول
بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن ليم تفعييل فميا بلغيت رسيالته والليه يعصيمك مين

).67الناس} (المائدة:

أم أنكم كذبتم على الله ورسوله وجاريتم في كذبكم هذا من قال إن قراءة دآلئل
الخيرات أفضل من قراءة القرآن سبعة آلفا مرة!! فييانظر المجيياراة والتنييافس

في الكذب على الله ورسوله.

ولم يكتف صاحب الفاتح بذكر ما ذكره من الفضل لصلته المزعومة بييل انظييروا
ًا في فضله: ما يقوله أيض

 من الجزء الول في سياق فضل صلة الفاتح96قال صاحب الجواهر في صفحة 
"إنها لم تكن من تأليف البكري ولكنه توجه إلى الله مدة طويلة أن يمنحييه صييلة
على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثواب جميع الصلوات وسر جميع الصييلوات
وطال طلبه مدة ثييم أجيياب اللييه دآعييوته فأتيياه الملييك بهييذه الصييلة مكتوبيية فييي
صحيفة من النور ثم قال الشيخ: فلما تأملت هذه الصييلة وجييدتها ل تزنهييا عبييادآة
جميع الجن والنس والملئكة. قال الشيخ وقد أخبرني صلى الله عليه وسلم عيين
ثواب السم العظم فقلت: إنها أكثر منه فقييال صييلى اللييه عليييه وسييلم بييل هييو

أعظم منها ول تقوم له عبادآة" أ.هي.



فانظر كيف جعل هذه الصلة المزعومة أفضييل ميين عبييادآة جميييع النييس والجيين
والملئكة!!

وليست هذه الفرية هي وحدها ما عند أصحاب الطريقة التجانية بييل عنييدهم ميين
الدواهي والكاذيب ما ينييدى لييه الجييبين فعنييدهم صييلة أخييرى يسييمونها جييوهرة

الكمال ونصها:

"اللهم صل وسلم على عين الرحمة الرانية والياقوتية المتحققة الحائطيية بمركييز
الفهوم والمعياني ونيور الكييوان المتكونيية الدآمييي صياحب الحيق الربيياني الييبرق
السطع بمزون الرياح المالئة لكل متعرض ميين البحييور والوانييي ونييورك اللمييع
الذي ملت به كونك الحائط بأمكنة المكاني اللهم صييل وسييلم علييى عييين الحييق
التي تتجلى منها عروش الحقائق عيين المعيارفا القيوم صيراطك التيام السيقم
اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز العظم إفاضتك منه إليك إحاطيية
النور المطلسم صلى الله عليه وسلم وعلى آله صيلة تعرفنيا بهييا إيياه" (الرميياح

).1 ج224ص

ًا على هذه الصلة: وقد قال الدكتور الشيخ تقي الدين الهلل حفظه الله تعقيب

"إن هذه الصلة التي زعم التجانيون أن شيخهم أخذها عن النبي صلى الله عليييه
وسلم وذكروا لها ما تقدم من الفضل يستحيل أن تكون من كلم العرب الفصحاء
وهي بعيدة منه بعد السماء مين الرض، وكيل مين يعييرفا لسييان العيرب معرفية
حقيقية ل يكادآ يصدق أن ذلك الكلم الركيك يقوله أحد من العرب وفيهما كلمتان
إحداهما سب ل يجوز أن يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم ول يتناسييب مييع
ما قبله وهي كلمة (السقم) فإن الصييراطا ل يوصييف بالسييقم إذ ل يقييال صييراطا
مريض وهذا الصراطا أمرض ميين ذلييك وإنمييا يقيال صييراطك المسييتقيم أو قيويم

وهذا الصراطا أقوم من ذلك".

ال الشييخ ابوا عليهيم هيذه الكلمية القبيحية فق وقد ردآ العلماء على التجانيين وع
الكميل الشنقيطي في أرجوزته التي انتقد بها الطريقة التجانية:

ًا على النبي مثل السقم "ولم يجز إطلق لفظ موهم             نقص

كذا مطلسم وما يدريكا                    لعله كفر عني الشريكا

ولم يتفطن أولئك العلماء إلى سبب هذا الخطأ ولو تفطنوا له لنحل الشكال كله
فسببه أن مؤلف هذه الصلة مغربي وأهل المغييرب فييي لغتهييم العامييية يقولييون
ًا ويقولون كذلك (سر اسقم) بعضه ينطق بييه (سر مسقم) يريدون امش مستقيم
قافا وبعضهم ينطق به كافا، ولما كان منشئ هذه الصلة غير عالم بالعربييية وقييد
ذكر القوم من قبله في قوله عين المعارفا القوم وقال بعدها صراطا التام، أرادآ
أن يصف الصراطا بالستقامة مع المحافظة على السجع لمقابلة القوم واسيتثقل
ًا منه أنهما في المعنييى سييواء كمييا يفهمييه عاميية أن يكرر القوم عبر بالسقم ظن
المغاربة، وقد علمت من مصاحبتي للشيخ أحمد سكيرج وهو من كبيار المقيدمين
ًا، أن هييذه ًا ل يخفييى عنييي سيير في الطريقة التجانية وكنت في ذلك الوقت تجانييي
الصييلة وجييدت فييي أول أمرهييا عنييد شييخص يسييمى محمييد بيين العربييي النييازي
ويسميه التجانيون الواسطة المعظم لنه بزعمهم وساطة بييين النييبي صييلى اللييه
عليه وسلم وبين الشيخ أحمد التجاني يحمل الرسائل من الشيخ إلى النييبي وميين
النبي إلى الشيخ وفي ذلك الوقت أي في وقت الوساطة لم يكن النبي صلى الله
عليه وسلم يظهر للشيخ التجاني وإنما كان يظهر لمحمد بيين العربييي وزعمييوا أن



النبي صلى الله عليه وسلم قال للواسطة محمد بن العربي لييول محبتييك لحبيييبي
التجيياني مييا رأيتنييي وكييان الواسييطة يخييبر الشيييخ التجيياني بييأنه إذا جيياء الييوقت
الموعودآ يظهر النبي صلى الله عليه وسلم له بل واسطة يحدثه ويكلمييه وسيينذكر
ًا من الرسائل التي أملها النبي صلى الله عليه وسلم على محمد بن العربييي شيئ
وأمره بكتابتها ليحملها إلى الشيخ التجاني يقرأها عليه وحينئذ ل يبقى عندك شييك
في جهل هذا الرجل بالعربية وأنه سبب ركاكة هذه الصلة التي هي من إنشييائه"

).110،111أ.هي (الهدية الهادآية إلى الطريقة التجانية ص

والعجيب أنه من ركاكة هذا الدعاء وهذه الصلة المزعومة ونسبتها إلييى الرسييول
ًا مين الفضييل ميا فياق الكييذب إليى صلى الله عليه وسلم فإنهم زعمييوا لهيا أيضيي

 أن رسييول اللييه صييلى اللييه89الوقاحة فقد زعموا كما جاء في كتاب الرماح ص
عليه وسلم ذكر لحمد التجاني أن قيراءة المييرة الواحييدة مين (جيوهرة الكمييال)
تعدل تسبيح العالم ثلث مرات ومن قرأها سبع مرات فأكثر بحضرة رسييول اللييه
والخلفاء الربعة ما دآام يذكرها، ومن لزمها أكثر من سييبع مييرات كييل يييوم أحبييه

ًا!! النبي محبة خاصة ول يموت حتى يكون ولي

ًا: "أعطاني رسول الله صييلى فانظر أي تقول على الله هذا. بل قال التجاني أيض
الله عليه وسلم صلة تسمى جوهرة الكمال كييل ميين ذكرهييا اثنييتي عشييرة مييرة
فكأنمييا زاره فييي قييبره يعنييي فييي روضييته الشييريفة!! وكأنمييا زار أولييياء اللييه
الصالحين من أول الوجودآ إلى وقته ذلك. وقال لي رسيول اللييه هيذه هدييية منيي

).110إليك"!!! أ.هي (الهدية الهادآية إلى الطريقة التجانية ص
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