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صـــــور مـــــن إنكـــــار اإلمـــــام  
الذهبي على الصوفية، وبيان    
ــل    ــة أهـــ ــالفتهم لطريقـــ مخـــ
ــن    ــسك مـــــ ــد والتنـــــ الزهـــــ
المتقدمين، وتمحيص ما عند    
 المتقــــــــدمين مــــــــن خلــــــــل 

أمــــا اإلحيــــاء  ففيــــه مــــن األحاديــــث «
 »وفيـــه خيــر كثيـــر .. الباطلــة جملــة  

ــول  : وإذا رأيـــت المـــتكلم المبتـــدع يقـ
كتـاب واألحاديـث اآلحـاد،      دعنا مـن ال   

ــو جهـــل   ــه أبـ ــاعلم أنـ  ..وهـــات العقـــل فـ
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 الحميد بن باديس عبد/ الشيخ

ن كـالم   فمن اعتقد أن صالة الفـاتح مـ       
أمر ضروري   في اهللا فقد خالف اإلجماع   

 ..مــن الــدين وذلــك موجــب للتكفيــر  
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 عبـــــادات تحـــت الضــــوء

صـــالة الفـــاتح لمـــا أغلـــق

مات وقد بقي شيء لم      محمداً أن زعم من
حياته فقد أعظم على     في يعلمه للناس 

 ..لةاهللا الفرية وقدح فـي تبليـغ الرسـا        



 

 

م٢٠٠٧ يونيو -هـ ١٤٢٨ األولى ى جماد-)   ٣(العدد                                                                                                              تصدر كل شهرين عن موقع الصوفية  ٧  

 
א،א
،אאא

@K 
Wאא

א،א
،אא
،
،אאא
א

א،

،א
אאא
אא
،
אאא

-WAאא
אא@ -אא

אא،א
אא،א
،אא
،א،
א،א

אאאא،
א
א
א،אא
אא

אK 
אאא
א

א-WA
Aאא@

،،
אא@K 

אאא
אא
،אא
א،א

אWאאK
אאאא
،א
אאא،א

אאאאW
אK

אאא
א؛א

אWא
،
א
אאא

،אא
،

אאא@K 
אאא
אאאא
אא
אאאא
א،א
،א


אאW 

AאW
،א
אא
،אא


אא،א
،
אאא
א

א،@K 
אאא

؟ 
 
 
 
 
 
 
 

،אא
אא

א،א
אא،،א
אא،אאא

Aא@F٣L٢١EWA
אאאאא
אא،

א،،
،א
،א
אאא
א،א
אא،א
،א،

،א@K 
 
 
 
 
 

 
  »كلمة إلى العلماء«

وفــــي مقــــدمتهم صــــديقي العالمــــة  [ 
  ].األستاذ البشير النيفر التونسي 

إنني أدعو كل عالم تجاني إلى النظـر        
في فصول السؤال والجواب، فإن أقروا مـا        
أنكرنــــاه فليعلنــــوا إقــــرارهم لــــه، وإذا  
أنكروا مـا أنكرنـاه فليعلنـوا إنكـارهم         

  :له، يصرحوا
 ليست من كـالم    »صالة الفاتح « بأن   -١

  .اهللا
 وأنهــــــــا ليــــــــست مثــــــــل الــــــــصالة -٢

  .اإلبراهيمية
 لـم   صـلى اهللا عليـه وسـلم       وأن النبي    -٣

  .يعلمها لصاحب طريقتهم
 وأن ال فـــــضل لـــــه وال ألتباعـــــه إال -٤

  .بتقوى اهللا
 وأن المنتسب إلى طريقتهم ال يمتـاز        -٥

ــسب      ــر المنت ــسلمين عــن غي ــن الم م
  .إليها

هـــذا بـــاء بـــوزره ووزر ومـــن لـــم يـــصرح ب
الهــالكين مــن الجــاهلين، وكــان عليــه   
إثــم الكــاتمين مــن العــالمين، وحــسبنا   

  .اهللا ونعم الوكيل
 »  قــالْح ربنــا افْــتح بيننــا وبــين قَومِنــا بِ

الْفَاتِحِين ريخ تأَن٦)(٥(]٨٩:األعراف[ »و(. 
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 عبـــــادات تحـــت الضــــوء

صـــالة الفـــاتح لمـــا أغلـــق

فاعتقاد أفضلية صاحب الطريقة 
التجانية تزكية على اهللا بغير علم 

  ..وخرق لإلجماع
بل هي طريقة موضوعة لهدم 
 اإلسالم تحت اسم اإلسالم

 النبي أفضل النبيين وإذا سمعوا أن
  قالوا أن التجاني رجله على رقبة 

 كل ولي هللا
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نائــــــــل عبــــــــد الــــــــرحمن
 

ــدة    ــة معتمـ ــتراتيجية األمريكيـ االسـ
ــار      ــع التيــ ــل مــ ــزانين للتعامــ ــى ميــ علــ

األول هـو   : اإلسالمي التقليدي الـصوفي   
ميــزان االعتــدال، والثـــاني هــو ميـــزان    

 .التعاون

ــاء     ــه، جــ ــن تأملــ ــاني لمــ ــر الثــ التقريــ
ــاءات والمغا  ــاً باإليحـــ ــات مكدســـ لطـــ

المنهجيــة والمعلوماتيــة، وهــو مــسلك 
 القــصد منــه – فيمــا أعتقــد –مقــصود 

تدشين حملـة موسـعة إلعـادة تعريـف         
 اإلسالم واإلسالميين والمسلمين
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 ــــــيقـــــــــــــــاتتحق

الــصوفية فــي عقــل رانــد

ــؤثرة    ــصوفية المــ ــرق الــ ــن للطــ  يمكــ
 أن تلعــــب دوراً سياســــياً منافــــساً للــــدور 
ــالمية    ــات اإلسـ ــه الجماعـ ــذي تمارسـ الـ
ــشدد  ــومة بـالتـــــ ــسياسية الموســـــ  الـــــ

عو التقريــر صــراحة إلــى التركيــز يــد
ــالم    ــي العــــ ــراف فــــ ــى دول األطــــ علــــ
اإلســالمي، خاصــة فــي آســيا والتواجــد  
 اإلســـــالمي فـــــي أوروبـــــا، مـــــع إهمـــــال 
ــصف    ــي المنتـــ ــي فـــ ــز العربـــ  المركـــ



 

 

م٢٠٠٧ يونيو -هـ ١٤٢٨ األولى ى جماد-)   ٣(العدد                                                                                                              تصدر كل شهرين عن موقع الصوفية  ١٠  

 

فية
صو

لــــ
ق ا

ــر
طــ
ال

  

אאא
אאא אא 

א
אא אאK 

אאאאא
אאF

EFE. 
אאא

א
אאFאאE

אא
FאEאאא

א،
FWאE.אא

אאאא
א،א،

 J J
אK 

אאא
א،אא
،אאאא 

، א
אא

אאאא א
אK

אאא


FאאEאא


 אא אא
FEאK 

אאאF
אEאWא אא 

אאאK
אאאא

אא،א
אאא
،אא
אא

אאאK 
א
אאא

אאא
אK. אאא

 אאאK 
אאא
אא

אאאK 
אW

FEא
FE

אאאאא
F١٣٥٨Eאא

F١٩٣٨Eא،
אא
אאא،אא

FEא
אאאאא
אא
אאאאא

אFאE
אאא

אאK 
אאא

אאאא،א
אאא
א،אK

 
 
 
 
 

אא
אאאא
אאא،

אא،
،אאאא
א،אאא

אK 
אW 

אאא
א،אאא
א

،א

א>>،א
אאא

FאEW
אא،

K 
אאW 

אאאא א
אאא

אאאאא
אאא
אאא

אאא
אאא
אאאא
אאא

אאאא
אא

אאאא
אאאא
אאאא
אאאא
אאא

אאאא
אאא

אאא
אאאא

אאאK 
אW 

אאאא
،א،א

אאא
FEא،א

אא
אאא
אאאK

אK 
אW 

אא
א،א
 א
אאא
אא

رأفــــــــــــت صــــــــــــالح الــــــــــــدين
 

إحـــــــدى فـــــــروع الطريقـــــــة القادريـــــــة

تقــــوم هــــذه الطريقــــة علــــى تــــدريب  
مريديها على االختفاء وضـرب الـسيوف       

 في الجسم
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  الطـــــرق الصـــوفــيـــــة

ــسنزانية  ــة الكـ الطريقـ

إن الجلــوس علــى ســجادة المــشيخة فــي 
ــار  نظــر أهــل هــذه   الطريقــة، هــو اختي

ــالى     ــأمر اهللا تع ــوي يجــري ب ــين عل وتعي
 صـــلى اهللا عليـــه وســــلم  وأمـــر رســـوله   
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  موقع الصوفية
  
  
  
  
  
  
  

  التبيان اجللي
  حلقيقة اجلفري علي

  
  
  
  
  
  
  

  التصوف أفيون الشعوب
 

  الطـــــرق الصـــوفــيـــــة

ــسنزانية  ــة الكـ الطريقـ

ــراد   مـــع أن شـــيوخ هـــذه الطريقـــة أكـ
ــة،    األصـــــل والمولـــــد والمنـــــشأ واللغـــ
 فقــــد زعمــــوا ألنفــــسهم نــــسباً للنبــــي  
 صــــــــــــــلى اهللا عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم 
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ولقد كنت من كبـار معظّمـي القبـور،         
 فــــال أكــــاد أزور مدينــــة بهــــا أي قبــــر 
 أو ضــــريح لــــشيخ عظــــيم إال وأهــــرع     
 فــــــــــــــــــوراً للطــــــــــــــــــواف بــــــــــــــــــه



 

 

م٢٠٠٧ يونيو -هـ ١٤٢٨ األولى ى جماد-)   ٣(العدد                                                                                                              تصدر كل شهرين عن موقع الصوفية  ١٤  

 
אKKFFא

אEEא،
FFאEE،

אFFאEE
،א،
א

؛אאא
אא>KKא

א،א
א Jא J J

א،א
אK> 

،א
KKK

FFאKKEEKK
،אKK

KKKK
אKK

אKKK
אWKK> 

WKK
K 

W،
א

FFאEE 
WאKK

؟ 
W،אא

אK 
אKK

KK،א
KK> 

אאאKK
אKK

אKK> 
א Jאא

 Jא،KK
KK

אFFאEE
KK،

KK
،

אKאא
אאא

KK؛אא
אFFאEEKK

א
FKKE

KK> 
אFFא

אאאא

אWEEא
אאאא

אKKאא،؟
א

אאKKא
،א
אא

K 


אK 
؟אאא 

א؟א 
KKKאKKKא 

אא،א
FFאEEאKKKא

אאKKKא
אKKK؛،

،אא،א
אאא

אאKKKא
،אאא

אKKKאאא
 

 
 
 
 

אFFWא
אאKEEKK 

אא
FFא

אFFWEEאא
א
א،א،א
א،אא

KEE>KK 
א

אאKKא؟
אFאWE،א

،אF
אEKK

אאאא
K 

،
אאא

KKא
،אא

אKK
אא

אKKא
>KK 

 אFFאEEKKK
،
א

،אאאא
،،א
אאא

FאKKEFFאEE
Fא

אEאאא،
אKKK

אFFאEE،
אא،א

אאאK 
FFאEEא

אKKKאKKK
א،

،FFאEE
،אW

א
FFאEE،KKKK


FFאKKKEEאאא

،KK
אאאאKK

א
FאKKEאאKK

KK> 
אאא

KK،אא
،א

אKK،،
KKאאKKW

KK
،FFאEEא

אKK
אKKK

،אאא
אאא،

،אאא א
FFא>KKKEE 

אKKא
 J

אאא J،
אFEK

אאK
אKK

KK
אאאאFFEE،

א،KKKא
אKKא

KK،אא

  هؤالء تركوا التصوف

ــداوي   ــنعم الجـ ــد المـ عبـ

ــذه      ــوال هـ ــاللة طـ ــي ضـ ــت فـ ــل كنـ هـ
 أم أن صـــــديقي الـــــدكتور..األعـــــوام

ــ   ..الغ فـــــــــــي األمـــــــــــر  قـــــــــــد بـــــــــ
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  هؤالء تركوا التصوف

ــداوي   ــنعم الجـ ــد المـ عبـ

ولكــن فــي زحمــة .. تــسلل نــور اليقــين
ــشعش     ــت تعــــ ــي كانــــ ــة التــــ  الظلمــــ

كـــان الــــشعاع يــــومض  .. فـــي داخلــــي 
ــات   ــي لحظــــــــ ــة ويختفــــــــ  ..!لحظــــــــ
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ــذروة    ــى ال ــة إل ــع الخراف ــا ... ترتف حينم
ــى تقــسيم     ــا إل يعمــد المتخصــصون فيه

 ...!تخصــــصات المــــشايخ واألضـــــرحة  
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حينمــا يــصبح التوحيــد أســلوب حيــاة،  
ســوف تختفــي مــن ... وعقيــدةوثقافــة، 

غيـوم  .. هذه الغيـوم  .. أفقنا وإلى األبد  
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 .والكهانـــــــــــة التـــــــــــي ال تقـــــــــــوى



 

 

م٢٠٠٧ يونيو -هـ ١٤٢٨ األولى ى جماد-)   ٣(العدد                                                                                                              تصدر كل شهرين عن موقع الصوفية  ١٨  

  
א،

אאאא
،
אא
אKK

K 
אא
،א
،אאאא

א
א،אאא

אאKKKא
،KK

W
؛؛

אאKKא
KKא

אאא
>KKK 

אאאKKK
א

אאKKKא
אא،אאאא
א،א

אאא
،אא،א،א
،אא،א

א،אKKאKKKא
אKK

א،אא
אWFFא


zEEאW١٧x^،

אאW
FFKEE 

אאא
א،א

א،א
אאK 

א
א،אKK

FאEא
אKKא،

אאא
،

KKאא
KKKK

،א
אKKא؟

א،א
> 

،אאא
א

אKKKK
א

KKK
>KK 

א


אKאאא
א،KK

KKא
KKKKאאKK

אאא،א
אא

אאFFאKKEE
א

אKKK
אאא؛
א،א

KK
אא>KKK 

א
אאKK

،אKK
אKK

אא،א
א،אא
،א؛

אאא
אK 

א،
FFאEEא،א

אאא،אא
אא،א

FFאאKEEאא
KK

א
FFאEEא

אאKK
אאFFאאEE،

אFאE
KKא

אאK 
KKKאאא

KKא
א،אאאKKK

KKאא

אאFFאאKKEEא
א،אאא
אאאא

א،א
א>KK 

אאא
אKKאKK

א،אא
אKKK

،אאא
FFאאEEאא

KK
א>KK 

אא
אKK،

אKKK
אKK،אא

א،א
FFאאאKKEE

אKא
אKKKK

KK،W
אKK

א> 
Wאאא

אאא،
אא،א


KK J J
אא

אאKKא
،אא

אא>KK
،אאא
،

FFאאאEEאא
אKK

K،אא
אאKK

א،א
KKא

،אKKKא
אKKאאKK

،
א

אKK
אW

،،א
FFאאא

  هؤالء تركوا التصوف
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فالبعيــد عــن أنــوار الــسنة يفــتن بهــذه   
الطرق الصوفية، وهم في الواقع قطاع      
طريق يحولون بـين المـسلم وبـين سـنة        

 . صـــــــلى اهللا عليـــــــه وســـــــلمالنبـــــــي
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  حــــــــــــــــــــوارات

أحمد فريد / حوار مع الشيخ  

د الــصوفية فهــي وســائل التزكيــة عنــ 
ــار مبتدعـــــة كالـــــذكر   أوراد وأذكـــ
ــضمراً   ــراً أو مـــ ــرد مظهـــ ــم المفـــ  باالســـ

ــين يـــدي    ــون بـ المـــسلم ينبغـــي أن يكـ
ــل    ــدي الغاسـ ــين يـ ــت بـ ــشارع كالميـ  الـ
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ــصبان   ــارك عــــــ ــرم مبــــــ أكــــــ

المريــد كالميــت عنــد مغــسله هكــذا 
اختار الـصوفية هـذا التـشبيه لتـصوير         
ــدي شــيخه، واســتملحوا     ــين ي ــد ب المري
 إيـــــــــــراده كثيـــــــــــراً دون نكيـــــــــــر
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  من مشكاة النصح

التربيـــــة عنـــــد الـــــصوفية

ك أن منهجــاً كهــذا ال يخــرج إال ال شــ
أرتــاالً مــن األتبــاع الــذين ال إرادة لهــم،  
ــرات،   يـــــــــسكتون علـــــــــى المنكـــــــ
 ويستــــــــــــــــــــسيغون الخرافــــــــــــــــــــات
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  من مشكاة النصح

فيةالتربيـــــة عنـــــد الـــــصو
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الحج إلى طابا

 البامبا في الصورة الوحيدة له
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  البودشيشية المغربية
  في مواجهة اإلسالم السياسي

  مهرجان فاس 
  والتواصل الصوفي مع الغرب

  النقشبنديون ينتشرون 
  على ضفاف نهر الراين
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