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الحمد لله ل نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه. فله الحمغغد كمغغا ينبغغغي لجللا
ًا ممغغا نقغولا ولغغه الحمغغد أن وجهه وعظيم سلطانه، له الحمد كالغذي نقغولا وخيغغر
هدانا لحمده، وعرفنا به، ونسأله تعالى أن يرزقنا اليمان به، والثبات على اليمان

حتى نلقاه.

ّلغّ البلغا المغغبين، وأدى المانغغة والصلةا والسلما على نبي الهدى والرحمة، الذي ب
كاملة، وكان العبغغد الكامغغل لسغغيده ومغغوله، والرسغغولا الكامغغل، والنغغبي المبجغغل

والمكرما والماما فصلوات  الله عليه وسلمه. وبعد،،،

أخي القارئ هذه هي الطبعة الثالثغغة مغغن (الفكغغر الصغغوفي) تمتغغاز عغغن سغغابقتيها
بتدارك الخطاء المطبعية واللغوية، وزيادةا الفصل الخاص بالطريقة الرفاعية من

. وقد نبهنا إلى منهجنا في هذا الكتغغاب فغغي مقدمغغة596 إلى صفحة 562صفحة 
الطبعة الثانية.

ًا لكل من أراد التعرف على هذا وقد أصبح هذا الكتاب بحمد الله موسوعة ومرجع
الفكر، والحاطة بمباحثه المتفرقة، وتصور عقائده وشرائعه، وطرائغغق أهلغغه فغغي
الفكر. وكذلك الرد على معظغغم مغغا انتحلغغوه مغغن عقيغغدةا وشغغريعة. وبهغغذا تيسغغير
-بحمد الله- على طلب العلم معرفة الفكر الصغغوفي فغغي يسغغر وسغغهولة، وتعلغغم
طريقة الرد على زندقتهم وخرافغاتهم ودجلهغم، ومعرفغغة أمهغات الكتغغب عنغدهم،
وأساطين فكرهم، وكيف تطغغورت العقيغغدةا والشغغريعة الصغغوفية. ونرجغغو بهغغذا أن
نكون قد مهدنا الطريق إلى القضاء على هذا الفكغغر المنحغغرف، وفتحنغغا الطريغغق
أماما ناشئة المسلمين إلى العتصاما بالكتاب والسغغنة، وإزالغغة عقبغغة كغغأداء كغغانت
ًا لغغوجهه، تحولا بينهم وبين ذلك. والله سبحانه هو المسئولا أن يجعغغل هغغذا خالصغغ
وأن يكتب له القبولا في الرض، والرفعة مع العمالا الصغغالحة إلغغى السغغماء إنغغه

هو السميع العليم.
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ًا أحغغد، الحمد لله الواحد الحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو
سبحانه وأشهد أنه ل ند له ول شريك وأنغغه بغغذاته فغغوق عرشغغه عغغالا علغغى جميغغع



مخلوقاته ومخترعاته ومصنوعاته وأنه هو الذي خلق الخلق وأوجد هذا العالم مغغن
العدما وأنه ما خلق الملئكة والجغغن والنغغس إل ليعبغغدوه ويوحغغدوه ويمجغغدوه وأن
ًا كل له خاضع وأن الجميع وفغغق أمغغره، ورهغغن السموات والرض وما فيهما جميع
مشيئته، فما شاء كان وما لم يشأه لم يكن، وأثني عليه سغغبحانه وأصغغلي وأسغغلم
ًا بين ًا ومفرق ًا ومرشد ًا للناس وهادي على عبده ورسوله محمد الذي بعثه الله إمام
ّطغغاغوت ْل ِبا ُفْفغغْر  ْك َي َفَمغغن  الضللة والهغغدى، والكفغغر واليمغغان، والشغغرك والتوحيغغد {

ُفْوثقى ل انفصاما له والله سميع عليم}. َوةا ال ُفْعر ِد اْستمَسك بال َق ِه ف ِبالل ْؤِمن  وي

وبعد:

ًا هي فتنة التصوف. هذه الفتنغغة ًا وحديث فإن أعظم فتنة ابتلي بها المسلمون قديم
التي تلبست للمسلمين برداء الطهر والعفة والزهد والخلص، وأبطنت كل أنغغواع
الكفغغر والمغغروق والزندقغغة، وحملغغت كغغل الفلسغغفات الباطلغغة ومبغغادئ اللحغغاد
والزندقة. فأدخلتها إلى عقائد السلما وتراث المسلمين علغغى حيغغن غفلغغة منهغغم،
فأفسدوا العقولا والعقائد. ونشروا الخرافات والدجل والشعوذةا، ودمروا الخلق،
وأتوا على بنيان دولة السغغلما مغغن القواعغغد إذ حغغارب المتصغغوفة العلغغم والجهغغاد
ًا ل والبصيرةا في الدين، بل والزواج والعمل والكسب، فنصبوا للقرآن والسنة حرب
هوادةا فيهغغا، وحرفغغوا النغغاس عغغن تعليمهغغا بكغغل سغغبيل زاعميغغن تغغارةا أن القغغرآن
والسنة علم أوراق وظواهر وأن علمهم الباطني علم أرواح وحقائق واطلع علغغى
الغيب ومشاهدةا وتارةا أخرى زاعمين أن أورادهم وأذكارهم تفضل ما في القرآن
والسنة آلف بل عشغغرات اللف مغغن المغغرات وتغغارةا ثالثغغة واصغغفين كغغل علمغغاء
الشريعة بأنهم محجوبون مرتزقة ظاهريون جامغغدون، لغغم يتغغذوقوا الحقغغائق ولغغم
يشغغاهدوا الغيغغب، واختغغص المتصغغوفة أنفسغغهم وهغغم بغغوجه عغغاما مغغن الزنادقغغة

المبتدعين والكفار المستترين بأنهم أهل العلم اللدني، والحقيقة..

واستطاعوا بذلك أن يدخلوا كل ما سطره الكفار والزنادقة إلى عقائد المسلمين
وأولا ذلك ما يسمى بعقيغغدةا وحغدةا الوجغود الغتي تنغادي بغأن الوجغود كلغغه وحغدةا
واحدةا فل خالق ول مخلوق، الكل عين واحدةا، وحقيقة واحدةا في زعمهم تعددت
وجوداتها، وتغيرت صفاتها ولكنها شيء واحد فالجنة والنار، والرسل والشغغياطين،
والمؤمنون والكفار، والطهارةا والنجاسغغة، والشغغرك والتوحيغغد شغغيء واحغغد وذات
ًا- عندهم بين موسى وفرعغغون، وإبليغغس أفضغغل مغغن محمغغد واحدةا، ول فرق -بتات
صلى الله عليه وسلم وفّضل شيخهم الكبر كما يدعون ِفرعون على موسغغى لن
فرعون علم الحقيقة التي يدعيها الصوفية -حيث قالا (أنا ربكم العلى)!! وهكغغذا
ً خرج المتصوفة على المسلمين بغغدين، هغذه مبغغادئه ديغن يغرى فغغي إبليغغس مثغال
ًا لهغغل للفتوةا والتوحيد. لنه لم يرض أن يسجد إل للغغه بزعمهغغم، وبفرعغغون إمامغغ
اليمان الصوفي.. لنه عرف الحقيقة وأنه هو الله، والحالا عندهم أنغغه ليغغس فغغي
الكون إل الله.. دين ل يفرق بين خالق ومخلغغوق وشغغرك وتوحيغغد، وكفغغر وإيمغغان،

وطهر وفجور.. وجنة ونار.

أقغغولا لقغغد اسغغتطاع المتصغغوفة إفسغغاد عقائغغد المسغغلمين فغغي قغغرون متطاولغغة،
واستطاعوا كذلك إفساد أعمالهم وشرائعهم وكانت لهم اليد الطولى فغغي هزيمغغة
العالم السلمي وسقوطه تحت نير الستعباد والذلا والتبعيغغة لغغدولا الكفغغر، كغغان
التصوف هو المعبرةا التي عبر عليها الملحدون  والزنادقة والمفسدون في الرض
والعباءةا التي تستر بها كغغل مغغن يريغغد التخريغغب والتغغدمير لمغغة السغغلما ورسغغالة
القرآن ثم بعد ذلك كان التصغغوف هغغو الجسغغر الغغذي ركبغغه وعغغبره كغغل مغغن يريغغد
الوصولا إلى تعظيم الناس له، واسغغتعباد الخريغغن، وأكغغل أمغغوالهم بالباطغغل فقغغد



تحولا الزنادقة ومن ل أصولا لهم معروفغغة مغغن العغغاجم والملحغغدةا فغغدخلوا فغغي
ًا إلى أهل بيت النبوةا وادعوا الكرامات والكشوف والعلوما التصوف، وانتسبوا زور
اللهية اللدنية التي تنزلا عليهم، ومن ثم سغغخروا النغغاس لخغغدمتهم بغغل وعبغغادتهم
ًا، فحملت لهم الهبات والهدايا. وانهالت مغغن كغغل حغغدب ًء وأموات من دون الله أحيا
ًا لغم تعرفغغه الملغغوك ول أبنغاء الملغغوك وصوب، وقدسهم الناس وعظموهم تعظيم
من الجبابرةا المفسدين واستطاع هؤلء الزنادقة المتسترون أن يقيموا إقطاعات
دينية، وممالك طائفية تربعغغوا علغغى عروشغغها، وجعلوهغغا وراثغغة فغغي أولدهغغم مغغن

بعدهم.

سبب تأليف الكتاب:

لقد كانت رؤية هذا الخطر الماحق على أمة السلما هو السبب الذي حداني إلغغى
ًا ًا، مبصغر ًا وحغغديث ًا القناع عن الحركغة الصغغوفية قغديم أن أؤلف هذا الكتاب، كاشف

ًا مخاطرها وأهدافها. المسلمين بأبعادها، مبين

منهج الكتاب وتقسيماته:

ما وقغغد شغغملت الجغغانب العقائغغدي فقغغط1975وقد صدر أصل هذه الرسالة سنة 
من التصوف وانشغلت عن إتماما الكتاب بمشاغل أخغغرى ثغغم يسغغر اللغغه سغغبحانه
وتعالى أن يتم الكتاب بالصورةا التي كنت أطمع فيها حيغغث قسغغمت الكتغغاب إلغغى

 لبيغغان الخطغغوط العريضغغة لعقيغغدةا السغغلما فغغيالبغغاب الولاأبواب سغغتة جعلغغت 
الكتاب والسنة، وأنه ل عقيدةا إل من القرآن والسنة، ول شريعة كغغذلك إل منهمغغا
وأن كل ما خالفهما فهو باطل. وذلك حتى تتضغغح هغغذه الحقيقغغة الغغتي هغغي أصغغل

فالتصغغوف يقغغوماالدين وأساسه والتي عمل الصوفية كل همهم لنقضها وهغغدمها، 
أولا ما يقغغوما علغغى هغغدما هغغذين الصغغلين توحيغغد المعتقغغد، وتوحيغغد العمغغل، فعنغغد
ًا وزنادقة وفلسغغفة وعلغغى أي ًا مؤمنين وكفار الصوفية كل ما اعتقده الناس جميع
ملة ومذهب فهو حق، وكل عمل وشريعة فهي حق وأما السلما فغغإنه يقغغوما أولا
ما يقوما على أنه ل هدي إل هدي السلما ول عقيدةا حق إل عقيدةا الكتاب والسنة
ول شريعة واجبة التباع إل شريعة الرسولا محمد صلى الله عليغغه وسغغلم وأنغغه ل
صراط يوصل إلى الله إل صراطه. وأما المتصغغوفة فكغغل الطغغرق نافعغغة وصغغالحة

وكل الشرائع مهما كانت فعينها واحدةا.

 لمجمل تاريخ التصوف: كيف بغغدأ التصغوف، وكيغغف انتشغغرالباب الثانيوخصصت 
وما هي المراحل التي مر بها إلى يومنا هذا والخطوط العريضغغة للفكغغر الصغغوفي

في العقائد والشرائع.

 فهو أوسع البواب، وقد شمل ثلثة عشر فصلً كلها في تفصيلوأما الباب الثالث
المعتقد الصوفي كيف بدأ وكيغغف تطغغور إلغغى أن وصغغل إلغغى غايغغاته ونهايغغاته فغغي
ًا وجعغغل كغغل ًا، والديان جميعغغ القولا بوحدةا الوجود، والمناداةا بوحدةا العقائد جميع
ًا. ثغغم ًا كغغبير المتناقضات حقيقة واحدةا (لله في زعمهم) تعالى الله عن ذلغغك علغغو
عرضنا لعقيدةا المتصوفة النهائية فشرحناها بحمد الله فصلً فصلً بدأنا بما سموه
بالحقيقة المحمدية ويعنون بغغذلك أن الرسغغولا هغغو أولا موجغغود فغغي الكغغون وهغغو
المستوي على عرش الله فوق السماوات السبع، وأنه هو الذي خلق هغغذا العغغالم
من نغغوره وهغغو الغغذي أرسغغل الرسغغل وأنغغزلا الشغغرائع وأن كغل العغغوالم السغغفلية
والعلوية من فعله وصنعته وتدبيره وأنه بذلك المظهر الحسغغي للغغه فغغي زعمهغغم.

الله الذي ل يعدو كونه عندهم هو مجموع هذا العالم!!



شرحنا عقيدتهم هذه بالنصوص من كتبهم، ورددنا عليهغغم، ثغغم بينغغا معتقغغدهم فغي
اء فغي الكتغاب ه صغورةا وحقيقغة غيغر مغا ج الخضر عليه السلما والغذي جعلغوا ل
والسنة. ثم بينا عقيدتهم في علغغم الغيغغب ومغغا سغغموه بالكشغغف، ثغغم قغغولهم فغغي
معراج الروح إلى السماوات ونقلنا نقولً مستفيضة مغغن خرافغغاتهم وترهغغاتهم ثغغم
بينا كذلك أقوالهم وعقائدهم في الولية الصوفية وشرحنا كيف خلعوا كل صغغفات
ًا الولية عندهم وتقسيماتهم لها، ثغغم الربوبية على أوليائهم المزعومين. وبينا مرار
ًا خصصنا فصلً لمعتقدهم فيما سموه بختم الوليغغة ومغغن قغغالا بغغذلك منهغغم قغغديم
ًا ثم في عقيدتهم الخرافية في الديوان الذي يحكم العغغالم مغغن جبغغل حغغراء وحديث

بمكة!!.

 فقد خصصناه للشعائر الصوفية فعرضنا لشغغعائرهم فغغي الغغذكروأما الباب الرابع:
ًا ومغن اللغه -فغي وكيف يتلقون أذكارهم في زعمهم مغن الرسغغولا يقظغغة ل منامغ
ًا مغغا زعمغغوه مغغن فضغغائل زعمهم- مكتوبة!! وكيف يتلقون من القبغغور. وبينغغا أيضغغ
لذكارهم المكذوبة. ثم بينا منهجهغغم وطريقتهغغم فيمغغا سغغموه بالشغغطح. وشغغرحنا
منهجهغغم فغغي التربيغغة الصغغوفية وكيغغف يغسغغلون المخغغاخ ويحولغغون العقلء إلغغى
مجانين ومجاذيب ودراويش سائمة يسهل قيغغادتهم وتغوجيههم. وبينغغا فغغي الفصغغل
الرابع من هذا الباب الطرق الصوفية وشرحنا بالتفصيل طريقغغة حديثغغة مشغغهورةا
هي الطريقة التجانية لما لهذه الطريقة من شهرةا وانتشار. وفي الفصل الخامس

نقلنا بالنص مناظرةا شيخ السلما ابن تيمية لتباع الطريقة الرفاعية في وقته.

 فقد شرحنا فيغه الصغغلة بيغغن التصغغوف والتشغغيع وأنهمغا كانغاوأما الباب الخامس:
ًا وجهين لعملة واحدةا. عملً لهداف واحدةا وأخذ كل منهما عن الخر. دائم

والخير فقد بينا فيغغه موقغغف طائفغغة مغغن علمغغاء المسغغلمينوأما الباب السادس: 
ًا بالماما الشافعي رحمه اللغغه الغغذي كغغان لغغه ًا من الفكر الصوفي بدء ًا وحديث قديم
السبق الولا في الكشف عن هذه الفرق الباطنية، ثم المغغاما أحمغغد الغغذي فضغغح
مسلكهم وحارب أوائلهم حتى اختفوا إلغغى أن مغغاتوا. وختمنغغا هغغذا البغغاب بشغغهادةا
لرجلين متأخرين كانا مغغن رجغغالا التصغغوف البغغارزين فهغغداهما اللغغه إلغغى السغغلما
الصحيح وكتب كل منهما فغغي فضغغح التصغغوف وهمغغا الشغغيخ الغغدكتور تقغغي الغغدين

الهللي والشيخ الراحل عبدالرحمن الوكيل.

هذا وإني لسألا الله أن ينفع بهذا الكتاب المسلمين في مشارق الرض ومغاربها
وأن يكون هذا الكتاب النور الهادي للمة لكشف غمة التصغغوف حغغتى تنغغزاح إلغغى

غير رجعة عن وجه العالم السلمي.

وقد حاولت جهدي أن أسهل العبارةا وأشرح الغامض وأختصغغر فغغي الغغرد وأبسغغط
وأسترسل في النقل من كتب القوما وذلك لعلمي أن ظهور عقائد هؤلء الزنادقة
كاف في إبطالها وذلك أنهغغا عقائغغد ينفغغر منهغغا كغغل قلغغب سغغليم وكغغل فطغغرةا لغغم
تتنجس. وإنه ليكفي فقط أن نكشف الهالة الزائفة التي أحيطت بالتصوف لتظهر

الحقيقة العارية البغيضة المشينة والتي إذا علمها أي مسلم ل بد أن ينكرها.

مميزات هذه الرسالة عن غيرها:

وأحمد الله أن هذا الكتاب قد تميز عن كتب كثيرةا كتبت في بيان حقيقة الصوفية
ًا مفصلً وهو أولا كتاب فصغغل بيغغن العقيغغدةا الصغغوفية والشغغريعة أنه كان موضوعي
الصوفية وشرح كل باب من أبواب المعتقد الصوفي على حدةا وكل شغغريعة لهغغم
اليق التصغغوف ويتعغرف على حدةا. وبذلك تكتمل الصورةا عنغد القغارئ ويفهغم مغ

على دروبه وسراديبه الخفية.





وفي الختاما أسألا الله ثواب هذا العمل من عنده إنه هغغو السغغميع العليغغم وصغغلى
الله وسلم على عبده ورسوله المين وأصحابه الطيغغبين الطغغاهرين، ومغغن تبعهغغم

بإحسان إلى يوما الدين.

عبدالرحمن عبدالخالق

الكويت في يوما الثنين

هغ1404 من ذي القعغغغدةا سنة 9

ما1984 من أغسطس سنة 6الموافق 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الولى

الحمد لله الذي وصف نفسه في كتابه، وعلى ألسنة رسله، فهدانا وعلمنا، وشرح
صدور أهل اليمان إلى توحيده وعبادته وتقديسه، فشهدوا شغغهادةا الحغغق أن اللغغه
ّنه ل إلَه إل هَو والملئكغغة وأولغغوا ُفْه أ َد الل إله واحد سبحانه، كما قالا عز وجل {شه

ُفْم} (آلا عمران: ُفْز الحكي َو العزي ًا بالقسِط ل إلَه إل ه ).18العلم قائم

أحمده سبحانه، وأستعينه وأستغفره، وأسأله أن يجعلني أحد أولئك الذين شغغهدوا
له بالوحدانية، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله، محمد الداعي إلغغى سغغبيل ربغغه
على بصيرةا، الذي وصف ربه بما أوحي إليه، فأقاما، للناس دينهم الحق، فصلوات
الله وسلمه عليه، وعلى آله وأصغغحابه، ومغن سغار علغى نهجغغه القغغويم إلغى يغوما

الدين.

وبعد:

فالحركة الصوفية حركة قديمة، نشأت في منتصف القرن الثاني الهجري، وبلغت
ًا قمتها العقائدية في أواخر القرن الثالث، أي بعد مرور مئة وخمسين سغغنة تقريبغغ
ًا لعمغغوما المسغغلمين إل قليلً فغغي ًا عامغغ على نشأتها. وأصبحت عقيدةا عامغغة، ودينغغ
القرون التاسع والعاشر والحادي عشر، وكانت هذه القغغرون قغغرون ظلما وجهغغل،
أفاق العالم السلمي بعدها على الغزو الوربي لراضيه. وكغغان العغغالم السغغلمي
ًا من علماء المسلمين لم في ذلك الوقت في حالة بلغت منتهى السوء، فإن كثير
يجدوا ما يجابهون به الفاتحين من الفرنسيين إل أن يقرؤوا كتاب البخاري!! وكان
ذلك فغغي القغغاهرةا وفغغي الزهغغر ثغغم اصغغطحاب نغغابليون وإلباسغغه جبغغة المشغغيخة،

وإدخاله في حلقة من حلقات الذكر!!.

وأمغغا فغغي المغغغرب فغغإن أتبغغاع الشغغيخ أحمغغد التجغغاني كغغان لهغغم شغغرف خدمغغة
الفرنسيين في ترسيخ أقدامهم في شمالا أفريقيا وغربها، وأما في السودان فإن
السيد الميرغني والطريقة الختمية قد وطغغأت النغغاس لغغدخولا النجليغغز، والقضغغاء

على الثورةا المهدية.

وهذه الحركة الصوفية ما زالت تعيش إلى يومنا هذا، بل هي في حالة بعث جديد
تقوما عليه اليوما مراكز تعليمية كبيرةا في بلد الغرب وفي بلدنا السلمية، وهناك
حركة نشغطة لبعغغث الغغتراث الصغغوفي، ليكغغون دعامغغة لبعغث إسغغلمي فغي زعغم

القائمين على نشر هذا الفكر.



ولقد كانت صلتي بدراسة التصوف قديمة، وذلك للموقف المتنغغاقض الغغذي وقفغغه
كثير من الباحثين والعلماء من هذه الحركة الصوفية، ومن فكرها الذي نشأ عنها،
الا التصغوف اتهمغه وكذلك للختلف الشديد حولا رجالها، فكم من رجغل مغن رج
أناس بالزندقة واللحاد، ووصفه آخرون بالقديسية والقطبية والغوثية. ولقغغد كغغان
هذا التناقض والختلف في موقف علماء السلما إزاء هذه الحركغغة، وهغغذا الفكغغر

ًا لي على النظر والتفكير والبحث. باعث

فمكثت مدةا طويلة أجمع القولا إلى القولا، وأقف عنغغد العبغغارةا الغامضغغة طغغويلً،
اليق وأفسر كلما القوما بعضه ببعض. وأظن أنني الن بحغولا اللغه قغد عرفغت مغ
هذا الفكر، ومساربه الخفية، ولم يكن هذا المر سغغهلً قغغط، بغغل يعلغغم اللغغه أننغغي
ًا مغغن اللما النفسغغية المرهقغغة، وذلغغك أن أسغغاطين القغغوما قغغد تحملغغت فيغغه كغغثير
ًا لمفاهيم السنة الصحيحة، ل يحيغغط بغغه ًا لكتاب الله عز وجل، وقلب مارسوا تشويه

إل الله، ول يطيق الوقوف عليه مسلم جاد!!

ولقد تجشمت مشقة ذلك لعلمي بعد الدراسة والجهد أن هذا الفكر هو أخطر مغغا
يجابه المسلمين فغغي الغغوقت الحاضغغر مغغن مشغغكلت، فمشغغكلة الفكغغر الصغغوفي
مشكلة عقائدية، والمشاكل العقائدية هي أخطر ما تقغغابله المغغة، فالمغغة يتحغغولا
عملها كله بتحولا عقيدتها، فالتتر عندما أسلموا حقيقة، تركغغوا حغغرب المسغغلمين،
والمسلمون عندما تركوا السلما، وعقيدةا الجهغغاد رضغغوا بالمسغغتعمرين، وتخلقغغوا

بأخلقهم، وتثقفوا بثقافتهم.

وهذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ هو بحث في العقيدةا الصغغوفية: مغغا هغغي؟
وما الغاية التي تسعى المتصغغوفة إلغغى غرسغغها؟ ومغغا الفغغروق بيغغن هغغذه العقيغغدةا
وعقيدةا أهل السنة؟ وهغغذه العقيغغدةا أنقلهغغا لغغك بنصوصغغها مغغن الكتغغب والمراجغغع
الصوفية، التي يعتبرها المتصوفة مغن أنقغى كتبهغم وأشغهرها، كغاللمع للطوسغغي،
والتعرف على مذهب أهل التصوف للكلباذي، وطبقات الصوفية للسغغلمي، وغيغغر

ذلك من الكتب التي كتبت بأقلما رجالا التصوف بأنفسهم.

وستعلم من هذه الدراسة أن التصوف عقيدةا فلسفية قديمة، نشأت قبل السلما
في الفلسفة الستشراقية المنسوبة إلى (أفلوطين). والفلسفة الهندية القديمغغة،
والتي ما زالت عقيدةا الهند إلى اليوما، وهي القولا بوحدةا الوجود، وهغغذه العقيغغدةا
هي عقيدةا كثير مغغن شغغعراء الفغغرس قبغغل السغغلما، وبعغغد السغغلما كجللا الغغدين

الرومي.

وهذا يعني أن التصوف غير الزهد المعروف في العقيدةا السلمية، فالزهد شيء،
والتصوف شيء آخر، يختلف عنه كغغل الختلف، بغغل هنغاك فغغرق بيغن الزهغغد فغي
عقيدةا الكتاب والسنة، والزهد في العقيغغدةا الصغغوفية. فالتصغغوف فلسغغفة كاملغغة،
وعقيدةا غايتها فتح القلغغب علغغى علغغوما غيبيغغة، ل تتلقغغى عغغن الرسغغل، بغغل تتلقغغى
ًا، أو عن الرسغغولا (حسغغب زعمهغغم). ثغغم التحقغغق بطريق (الكشف) عن الله رأس
بعد ذلك أن ل موجود في الكون إل الله، وبذلك يصبح العبد هو الرب، والغغرب هغغو
العبد، بل الكل شغغيء واحغغد فغغي الحقيقغغة، متفغغّرق فغغي الصغغور فقغغط!! وطريغغق
الوصولا إلى هذا العلم الغيبي (الكشف هو المجاهدةا بصور كثيرةا). وتختلف هغغذه
الصور باختلف الزمان والمكان، والشغغخاص والغغديانات!! ويجمعهغغا أمغغور واحغغدةا

هي تعذيب النفس، وترديد أذكار معينة، والعزلة وترك الطهارات.

ول يعني هذا أن كل رجل نسب إلى التصوف كغان يعتقغد هغذه العقيغدةا، بغل مغن
وصل الغاية منهم وصل إلى هذا، ومغغن لغغم يعغغرف التصغغوف لغغم يصغغل إلغغى هغغذه



الغاية، ووقف عند مرحلة من مراحل الطريق الصوفي، الذي ينتهي بتلك النهايغغة.
فالطريق الصوفي مراحل، وكلما كل إنسان فيه يدلا علغغى المرحلغغة الغغتي انتهغغى

إليها.

والجوانب التي يجب أن يتعرض لها بحغغث كامغل عغن التصغوف جغوانب كغثيرةا، ل
يسعها هذا البحث، ولذلك فقد اقتصرت في البحغغث الغغذي بيغغن يغغدي القغغارئ الن
ًا عن سغغؤالا هغغاما: مغغا على بحث الجانب العقائدي فقط في الفكر الصوفي، جواب
هو التصوف؟ وما العقيدةا التي ينتهي إليهغغا؟ ومغغا موقغغف هغغذا الفكغغر مغغن قضغغية
ًا ًا إلى إخراج هذا البحث كاملً، معالج الكتاب والسنة؟ وأسألا الله أن يوفقني قريب
جميع القضايا التي أثارها هذا الفكر في العبغغادات والسغغلوك وتزكيغغة النفغغس، ثغغم
الثار السياسية والجتماعية لهذا الفكر، مغغع تعريغغف برجغغالته، منغغذ ظهغغوره إلغغى
يومنا هذا، سائلً الله تبارك وتعالى أن يجعل فغغي هغغذه الرسغغالة الميسغغرةا هدايغغة
ًا لبناء أمتي السلمية، الذين يعزهغم الطريغق المسغتقيم إلغى رب العغالمين ونور
سبحانه وتعالى، في وقت تختلط فيه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه،

ًا لوجهه الكريم. وأسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالص

عبدالرحمن عبدالخالق يوسف    

1394الكويت في غرةا جمادي الخرةا لغ 
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الباب الولا

الكتاب والسنة عقيدةا ومنهجا

أ- الكتاب والسنة عقيدةا

ُفْبعث رسولا الله صلى الله عليه وسلم فغغي عصغغر قغغد انطمسغغت فيغغه معغغالم1  -
اليمان بالحق تبارك وتعالى:

أ- فالعرب يعتقدون في وجود الله، وأنه خالق الكون، ومنزلا المطغغر، ولكغغن هغغذا
الله في نظرهم ل يستطيع إحياءهم بعد الموت، وليست له غاية من خلق الناس
غير هذه الدنيا التي خلقهم فيها، فليس هناك قيامة ول حساب، ثم هو إله كملوك
الرض يتوسل إليه من أجل الرزق والمطر، والنصر على العداء بكل حبيب عنده

كالملئكة والصالحين.

ب- وأما النصارى فقد درس دينهم الحغغق، ولغغم يبغغق عليغغه إل أفغغراد قلئغغل، وأمغغا
الكثرةا الغالبغغة فقغغد اعتقغغدت أن عيسغغى هغغو اللغغه أو ابغغن اللغغه -تعغغالى ربنغغا عمغغا
ًا، ينفغذون أقغوالهم فغي كغل شغيء، ولغغو يقولون- وجعلوا علماءهم ورهبانهم أرباب
خالف ذلك نصوص الكتاب عندهم، ورفعوا الصالحين منهم إلغغى منزلغغة التقغغديس

والتأليه.

ج- وأما اليهود فقد غالوا في تشبيه اللغغه بخلقغغه، ونسغغبوا إليغغه كغغل القبائغغح الغغتي
تنسب إلى البشر من الكذب والبخل، والغفلة، وعدما العلم بالمستقبل.

د- وفي بلد فارس والهند عاشغغت فلسغفات كغغثيرةا، كغل فلسغفة تصغغور معبودهغغا
بصورةا تروق في عقل قائلها:



ًا بينهمغغا، - ففلسفة نادت بإلهين للعالم: إله للنور وآخغغر للظلمغغة، وزعمغغت صغغراع
ودعت الناس إلى مساعدةا إله الخير والنور، بإشعالا النيران لينتصغغر الحغغق علغغى

الباطل.

- وفلسفة نادت بخالق للكون، يجب على النسان أن يجاهغغد نفسغغه بصغغنوف مغغن
المجاهدات حتى يفنى فيه ويلتحق به، ول تنسخ روحه مرةا ثانية بعد المغغوت إلغغى

هذا العالم.

- وفلسفة نادت بالوجود الكلي لذات واحدةا، تعددت وجوداتها بتعدد صفاتها، ولهج
الشعراء والكتاب من الفرس بحب هذه الذات التي تتراءى لهغغم فغغي كغغل شغغيء،

وتظهر لهم في كل موجود.

ًا هغ- وفي اليونان ظهرت فلسفات كثيرةا نادى معظمها بخالق للكون سموه واجبغغ
للوجود أو علة للعلل، عنه نشأ العالم وصدر، ولكن هغغذه الفلسغغفة وقفغغت حغغائرةا
عاجزةا أماما الغاية والهدف الذي من أجله خلق هذا الخالق الكون، والنهايغغة الغغتي

يسير إليها الناس.

ا وراء2 - وكل هذه الفلسفات السابقة كانت محاولت بشرية لمعرفة الغيغب، وم
هذا العالم المشاهد، وبديهي أن تنتهي هذه المحاولت البشرية بالخفغغاق الغغذريع،
إذ ل سغغبيل للبشغغر إلغغى معرفغغة الغيغغب إل الظغغن والحغغدس والتخميغغن، أو الجغغن

والشياطين.

ًا صغغلى اللغه عليغغه وسغغلم ليرشغغد كغل أولئغك الحيغارى3 - بعث الله رسوله محمد
الضالين إلى ربهم وخالقهم سبحانه وتعغغالى، وليعلمهغغم الحكمغغة الغغتي مغغن أجلهغغا

خلقهم، والغاية التي إليها يسيرون، والمنهج الذي يحبه الله لعباده ويرضاه لهم.

- وقدما رسولا الله صلى الله عليه وسلم للناس الدليل الكامل على أنه رسغغولا4
من الله تبارك وتعالى، يأتيه الوحي من السماء، فقالا لهم: هذا كلما الله، أقغغرؤه

عليكم، وإن لم تصدقوني فأتوا بسورةا واحدةا من مثله.

- وكان على الرسغولا صغلى اللغه عليغه وسغلم أن يغواجه كغل هغذا الركغاما مغن5
الفكار والعقائد والمذاهب والفلسفات، وأن يقيم الحجة والبرهان علغغى فسغغادها

ًا، وصحة ما يدعو هو الناس إليه، وكانت المعركة عقائدية. جميع

- وتركزت هذه الحرب حولا أصلين اثنين يتفرع عنهما فروع كثيرةا:6

أ- فالصل الولا هو توحيد الله وحده، وهذا يعني أنه الله الخالق وحغغده، المعبغغود
وحده، الذي ل يشاركه في صفاته وأفعاله أحد سبحانه وتعالى، والذي يتصف بكل

صفات الكمالا والجمالا والجللا، وينتفي عنه أضداد ذلك.

ب- والصل الثاني هو توحيد الطريق إليه، فل يحكم في شؤون النغغاس غيغغره، ول
يتقرب إليه بما شرع هو سغغبحانه وتعغالى، وكغان هغذا هغغو معنغى "ل إلغغه إل اللغه،
محمد رسولا اللغغه" فل إلغغه إل اللغغه: الصغغل الولا، ومحمغغد رسغغولا اللغغه: الصغغل

الثاني.

ُفْنوزع رسولا الله صلى الله عليه وسلم في هذين الصلين:7 - ولقد 

ٌءء ًا إّن هغغذا لشغغي ًا واحغغد أ- فأما المشركون من العرب فقالوا: {أجعغغل اللهغغة إلهغغ
ٌءب} (الزمر: ُفْزلفغغى}3ُفْعجا ُفْبدهم إلّ ليقربونغغا إلغغى اللغغه  ) وقالوا عن آلهتهم: {ما نع

ِه} (يونس:3(الزمر: َد الل ُفْؤنا عن ُفْشفعا ِء  ).18) وقالوا: {هؤل



َدتا} (النبيغغاء: ُفْه لفسغغ ٌءة إل الل َه ِهما ءال َلو كاَن في وكان رد الله تبارك وتعالى: قل: {
ًا} (الزمر:22 َعة جميع ِه الّشفا ُفْقل لل } ،(44.(

ًا تشغغريعاتهم الباطلغغة فغغي الحللا والحغغراما وعن الصل الثاني: قغغالا تعغغالى هادمغغ
والتقرب: {أما لهم شركاؤا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} (الشغغورى:

21.(

ب و ج- وأما اليهود والنصارى فزعمت كل طائفة أن طريقهغغا هغغو الصغغواب، وأن
معبودها هو الحق، وأن الجنة خالصة لهم مغغن دون النغغاس، فكغغان رد اللغغه تبغغارك

)، {قل إن كنتم تحبغغون اللغغه120وتعالى: {قل إن هدى الله هو الهدى} (البقرةا:
).31فاتبعوني يحببكم الله} (آلا عمران:

والقرآن كله بيان لجهاد الرسولا صلى الله عليه وسلم مع هغغذه الطوائغغف الثلث
في شأن هذين الصلين.

- وآمن بالرسولا صلى الله عليه وسلم رجالا أخلصوا دينهم لله، فأحبوه وآثغروه8
علغغى كغغل شغغيء، وأحبغغوا رسغغوله صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم، وافتغغدوه بغغأرواحهم
وأنفسهم، وبذلوا الجهد في متابعته وطاعته، وفي تنزيغغه اللغغه وتقديسغغه وعبغغادته،
وتحققوا بهذين الصلين، وقاموا بها خيغغر قيغغاما حغغتى أثنغغى عليهغغم الحغغق سغغبحانه

وتعالى في آيات كثيرةا من كتابه. من ذلك قوله جل وعل:

{محمد رسولا الله والذين معغغه أشغغداء علغغى الكفغغار رحمغغاء بينهغغم تراهغغم ركعغغا
ًا يبتغغغون فضغغلً مغغن اللغغه ورضغغوانا سغغيماهم فغغي وجغغوههم مغغن أثغغر سغغجد

)، فرضغغي عنهغغم سغغبحانه ورضغغوا عنغغه، وعرفغغوه حغغق29السجود}..الية (الفتح:
معرفته، وقاموا بدينه خير قياما.

وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم فقالا: [خيغغر النغاس قرنغي، ثغم الغذين
يلونهم، ثم الذين يلونهم] (رواه الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود، وغيرهغغم عغغن
غيره)، وشهد لفراد منهم بالجنة والفضل، وكان من هؤلء أبو بكر الصديق رضي
الله عنه، الغغذي قغغالا عنغغه رسغغولا اللغغه صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم : [وزنغغت بالمغغة
فرجحت، ووزن أبو بكر بالمة -لست فيها- فرجح، ووزن عمر بالمة -لسغغت فيهغغا

) بنحوه وإسغغناد ضغغعيف، فيغغه عبيغغد اللغغه بغغن2/76وأبو بكر- فرجح] (رواه أحمد (
ًا ول5/334مروان أورده ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل- ) ولم يحك فيه جرح

ًا أبو عائشغغة أورده صغغاحب (الجغغرح تعديلً، وذكره ابن حبان في الثقات، وفيه أيض
ًا ول تعديلً، وعلى هذا فهما مجهغغولن9/417والتعديل- ) ولم يحك فيه كذلك جرح

) والترمغغذي (4634) وأبغغو داود (50 و 5/44وباقي رجغغاله ثقغغات. وروى أحمغغد (
-تحفة) وصححه، كلهم عن أبي بكرةا أن أحغغد الصغغحابة رأى فغغي منغغامه أن2389

ًا دلي من السماء، فوزن به النبي صلى الله عليغغه وسغغلم وأبغغو بكغغر، فرجغغح ميزان
النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وزن به أبو بكر وعمر، فرجغغح أبغغو بكغغر، ثغغم وزن
عمر وعثمان، فرجح عمر، ثم رفع الميزان. وقد قواه أستاذنا اللباني في (تخريج

) بطريقيه).3/233المشكاةا-

) والترمغغذي (4/154وقالا: [لو كان نبي بعدي لكغغان عمغغر] (رواه بنحغغوه أحمغغد (
) وصححه وغيرهغغم، كلهغغم عغغن عقبغغة بغغن عغغامر3/85) وحسنه والحاكم (2/293

ًا، وحسنه أستاذنا اللبغغاني فغغي (السلسغغلة الصغغحيحة- ) وفغغي (صغغحيح327مرفوع
))، وقالا لبللا: [إني سمعت دف نعليك بين يدي فغغي الجنغغة] (رواه5160الجامع-

) عغغن أبغغي هريغغرةا، ولفغغظ439 و2/333)-من الفتغغح) وأحمغغد (3/376البخاري (
البخاري: قالا النبي صلى الله عليه وسلم لبللا عند صلةا الفجر: [يا بللا، حدثني



بأرجى عمل عملته في السلما، فإني سغغمعت دف نعليغغك بيغغن يغغدي فغغي الجنغغة]
ًا في ساعة ليغغل أو نهغغار إل قالا: ما عملت عملً أرجى عندي أني لم أتطهر طهور
صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. ودف النعل هو صوت حركتها الخفيف

ًا. وسيرها اللين)، ونحو ذلك كثير جد

- ومع ذلك فقد حرص رسولا الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته علغغى بقغغاء9
أصلي التوحيد "ل إله إل الله، محمد رسولا الله" نقيين صافيين، فما كغغان يسغغمح
ًا يخدش هذين الصلين، ولو من أحغب النغاس لغديه وآثرهغم عنغده صغلى اللغه بتات

عليه وسلم.

ومن الدلة على ذلك:

ًا بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراةا، وكان عمغغر أ- أنه رأى يوم
ًا، وقغغالا قد أعجبه ما فيها، فغضب رسولا الله صلى الله عليه وسلم غضغغبا شغغديد
لعمر: [أهذا وأنا بين أظهركم، لقد جئتكم بها بيضاء نقية.. واللغغه لغغو كغغان موسغغى

ًا لمغغا وسغغعه إل أن يتبعنغغي] (رواه بنحغغوه المغغاما أحمغغد فغغي مسغغنده ( )3/387حي
) بغغأتم منغغه، قغالا أسغغتاذنا116-1/115والبيهقي فغغي شغغعب اليمغان، والغغدارمي(

): "وفيه مجالد بن سعيد، وفيه ضغغعف، ولكغغن1/63اللباني في (تخريج المشكاةا-
ًا كثيرةا عنغغد الللكغغائي والهغغروي وغيرهمغغا، وقغغد الحديث حسن عندي لن له طرق

)")، وفي هذا الحديث من الفقه:1589خرجت بعضها في (الرواء-

 أن الرسغولا صغلى اللغه عليغه وسغلم تعجغب أن يبغغدأ الهتغداء بغيغر الكتغابأول:
ًا. ومن مقتضى اليمان بالكتاب والسنة أن يعتقد أن الهدي والسنة وهو ما زالا حي

فيهما وحدهما.

ًا، لغم تشغغبهوثانيا: ًا خالصغغ  أن الرسولا صلى الله عليه وسلم قغغد جغغاء بالغغدين نقيغ
ًا، فكيغغف ًا خالصغغ ًا طريغغ شائبة من تغيير أو تبديل أو تحريف، والصحابة يتلقونه غض

ينصرفون عنه ويهتدون بما شابه التحريف والتبديل والزيادةا والنقص.

 أن موسى عليه السلما نفسه الذي نزلت عليه التوراةا لو أنغغه حغغي موجغغودوثالثا:
لكان اللزما في حقه هو متابعة الرسولا صلى اللغغه عليغغه وسغغلم، وتغغرك شغغريعته

التي بلغها للناس.

وهذا الحديث أصل في بيان منهج الكتاب والسغغنة، وأنغغه ل يجغغوز لحغغد أن يهتغغدي
بعلم يقرب إلى الله، ويصلح النفس غير الذي بعث به رسولا الله صلى الله عليه

وسلم حتى لو كان أصله من شريعة منزلة علي أحد النبياء السابقين.

ًا يخطغغب بيغغن ب- والدليل الثاني أن رسولا الله صلى الله عليه وسلم سمع خطيب
يديه فكان مما قاله: من يطع الله ورسوله فقد رشغغد، ومغغن يعصغغهما فقغغد غغغوى
فقالا له رسولا الله صلى الله عليه وسلم : [بئس خطيب القوما أنت، قغغل: ومغغن

-بشغغرح النغغووي) وأحمغغد (6/159يعص الله ورسغغوله فقغغد غغغوى] (رواه مسغغلم (
).379 و4/256

ّبغح قغغوله أمغاما فهذا الخطيب قد قاطعه رسولا اللغغه صغلى اللغغه عليغغه وسغلم، وق
الناس، والسبب أنه جمع بين الله ورسوله في ضمير واحد [ومن يعصهما] فأمره
الرسولا صلى الله عليه وسلم بأن يعيد ذكر السم الظاهر لله ولرسوله، حغغتى ل
ُفْيظن ولو من بعيد أن منزلة الرسولا كمنزلة  الله عغغز وجغغل. وهغغذا الحغغرص مغغن
الرسولا صلى الله عليه وسلم دليل على وجوب صون جنغغاب توحيغغد اللغغه تبغغارك



ًا كاملً، ووجوب التفريق التاما بين ما يجب للغغه عغغز وجغل، ومغا يجغغب وتعالى صون
لرسوله صلى الله عليه وسلم.

ج- والدليل الثالث أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه، وكان من خيار الصحابة،
لما توفي، وحضر عنده الرسولا صلى الله عليه وسلم سمع الصحابية الجليلغغة أما
العلء تقولا: شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمغغك.. فغغرد الرسغغولا صغغلى
ًا من ًا عظيم الله عليه وسلم قائلً: [وما يدريك أن الله قد أكرمه؟] وكان هذا تنبيه
الرسولا صلى الله عليه وسلم لهذه الصحابية بأنها قد حكمت بحكم غيغغبي، وهغغذا
ل يجوز، لنه ل يطلع على الغيب إل الله عز وجل، ولكنها ردت قائلة: سبحان الله
يا رسولا الله!! ومن يكرما الله إذا لم يكرمه؟ أي إذا لم يكن عثمان بغغن مظعغغون
رضي الله عنه ممن يكرمهم الله تبارك وتعالى فمن بقغغي منغغا حغغتى يكرمغغه اللغغه

تبارك وتعالى.

وهذا رد في غاية البلغة والفهم. ولكغغن رسغغولا اللغغه صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم رد
عليها بما هو أبلغّ من ذلك حيث قالا لها: [والله إني لرسولا الله ل أدري ما يفعغغل
ًا] وكان هذا نهاية المر وحسمه، فالرسولا بنفسه وهو من هو صلوات الله بي غد
ًا (يحذر الخغغرةا ويرجغغو رحمغغة ربغغه) وهنغغا ًا مترقب وسلمه عليه يجب أن يظل خائف
ًا وصلت أما العلء إلى الحقيقة الشرعية العظيمة فقالت: والله ل أزكي بعده أحغغد

ًا (رواه البخاري ( -مغغن الفتغغح)69 و6/49 و8/266 و224 و6/223 و3/358أبد
) عن أما العلء النصارية بنحوه).6/436وأحمد (

وهذا الصل مقغغرر فغغي الشغغريعة فغغي آيغغات وأحغغاديث كغغثيرةا، منهغغا قغغوله تبغغارك
وتعالى: {ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي مغغن يشغغاء ول يظلمغغون

)50 و49فتيلً* انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا} (النساء:
ومنها قوله: {ليس بأمانيكم ول أماني أهل الكتاب مغغن يعمغغل سغغوءا يجغغز بغغه ول

ًا علغغى اليهغغود123يجد له من دون الله وليا ول نصيرا} (النسغغاء: )، وكغغان هغغذا رد
ًا على النصارى الغغذين الذين قالوا: نحن أهل الجنة، ونحن شعب الله المختار، ورد
قالوا: بل نحن أهل الجنة، لننا أتباع ابن الله المخلص للبشغغر مغغن خطيئتهغغم، ورد
ًا على المسلمين الذين قالوا: بل نحن أهغغل الجنغغة لننغغا أتبغغاع رسغغوله محمغغد أيض
خاتم الرسل والموحدين، فأخبر تعالى أن الجنغغة ليسغغت بالمغغاني، وإنمغغا بالعمغغل
ًا يجز به، ول تنفعغغه نسغغبته وروي فغغي الحغغديث: [مغغن الصالح، وأن من عمل سوء
قالا أنا في الجنة فهو النار] (فيه إشارةا إلى ضعفه، وقد أورده الحافظ السخاوي

 ضمن الحديث على حديث: [مغغن قغغالا: أنغغا مغغؤمن423في المقاصد الحسنة ص
فهو كافر، ومن قالا: أنا عالم فهو جاهل] وعزاه إلى (المعجم الصغغغير للطغغبراني
عن يحيى بن أبي كثير) وقالا: وسنده ضعيف، وهو عند الديلمي في مسغغنده عغغن
ًا، ورواه الحارث بن أبي أسامة من جهة قتادةا عن عمر بغغن جابر بسند ضعيف جد

ًا عليه، وهو منقطع). الخطاب موقوف

د- والدليل الرابع أن رجلً جاء إلى الرسولا صلى الله عليغغه وسغغلم فقغالا لغه: مغا
ًا؟ قغغل مغغا شغغاء شاء الله وشئت فقالا له صلى الله عليه وسلم : [أجعلتني لله ند

) والبخغغاري فغغي (الدب347 و283 و224 و1/214اللغغه وحغغده] (رواه أحمغغد (
)138) وغيرهما، وأورده أستاذنا اللبغغاني فغغي (السلسغغلة الصغغحيحة-783المفرد-

وعزاه إلى مخرجيه وحسنه)، فجعل صلى الله عليه وسغغلم المشغغيئة للغغه وحغغده،
ّلم المؤمنين أن ل مشيئة لحد مع مشيئة الله تبارك وتعالى. ُفْيع حتى 

هغ- وأما الدليل الخامس فهو أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم مروا في أثنغغاء
خروجهم إلى هوازن بعد فتح مكة على شغغجرةا، كغغان المشغغركون يعلقغغون عليهغغا



سيوفهم، ظانين أنه من فعل ذلك حالفه النصر في معاركه مع العغغدو، فقغغالوا: يغا
رسولا الله اجعل لنا ذات أنغغواط كمغغا لهغغم ذات أنغغواط. أي شغغجرةا ينوطغغون بهغغا
أسلحتهم. فقالا لهم الرسولا صلى الله عليه وسلم: [قلتم والذي نفسي بيده كما
ٌءة..} (رواه المغغاما أحمغغد َهغغ ِل َءا ًا كمغغا لهغغم  قالا بنو إسرائيل لموسى: {اجعل لنا إله

-تحفغغة) وقغغالا: حغغديث408 و6/407) والترمذي في (سننه–5/218في مسنده (
حسن صحيح، قلت: وإسناده صحيح كما قالا، ورجاله رجالا الستة غير سغغنان بغغن
أبي سنان فلم يرو له أبو داود وابن ماجة)، فبين صلى اللغغه عليغغه وسغغلم أن هغغذا
من عمل المشركين، وأن مشابهتهم في هذا شرك بالله تبارك وتعغغالى، إذ طلغغب

البركة والنصر من غير الله عز وجل شرك به تعالى.

- والدلة السابقة كلها لبيان أن الرسولا صلى الله عليه وسلم ما كان ليسغغمح10
ًا بخدش الصل الصيل في السلما، وهو توحيد الله عز وجل، والقولا عليه بل بتات
علم. وأخذ الهداية من غيره سبحانه وتعالى، وغير رسوله صلى الله عليه وسلم.

ّد رسولا الله صلوات الله وسلمه عليه باب العرافة والكهانغغة وادعغغاء11 - وقد س
ّدق علم الغيب، وأخبر صلى الله عليه وسغغلم أن مغغدعي ذلغغك كغغافر، وأن مغغن صغغ
ًا فقد كفر بما أنزلا على محمد صلى اللغغه عليغغه وسغغلم، وقغغد سغغئل ًا أو كاهن عراف
صلى الله عليه وسلم عن العرافين فقغغالا: [ليسغغوا بشغغيء] هكغغذا بنفغغي قيمتهغغم
ًا بغالمر، وتحقيرهم، فقالا له أصحابه رضوان الله عليهغم: ولكنهغم يخبروننغا أحيانغ
فيكون كما قالوا، فأخبرهم الرسولا صلى الله عليه وسغغلم أن الشغغياطين تركغغب
ًا وتصل إلى العنان، وتسمع الملئكة تتكلم بالمر من أمر اللغغه تعغغالى، بعضها بعض
ًا فيحرقهغغم، فيتعلمونه منهم، فيرسل الله عليهم الشهب، فيلحقهم الشهاب أحيانغغ
ًا يلقون الكلمة إلى من هو أسفل منهم قبل الشهاب، فيكذب الشيطان مع وأحيان
هذه الكلمة مئة كذبة، فلذلك يصدق أولياء الشغغياطين مغغن النغغس مغغرةا، ولكنهغغم

ًا (رواه مسلم في (صحيحه  -نووي) ولفظغغه: قغغالت عائشغغة:14/225يكذبون كثير
سألا أناس رسولا الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقالا لهم رسغغولا اللغغه
صلى الله عليه وسلم: [ليسغوا بشغيء]. قغالوا : يغا رسغغولا اللغغه، فغإنهم يحغغدثون
ًا؟ قالا رسولا الله صلى الله عليه وسلم: [تلك الكلمة من ًا الشيء يكون حق أحيان
الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيهغغا أكغغثر مغغن
مئة كذبة]، وأما صعود الشياطين إلى السماء لستراق السمع، وقذفهم بالشغغهب
فقد ورد في حديث آخر رواه البخاري في عدةا مواضع مغغن صغغحيحه، منهغغا كتغغاب

-فتح) عن أبي هريرةا، وعزاه ابن كثير إلغغى أبغغي داود والترمغغذي9/452التفسير (
ًا. كما ورد مثله في حديث رواه مسلم فغغي صغغحيحه ( -37 و7/36وابن ماجة أيض

نووي) وأحمد وغيرهما عن ابن عباس عن رجل من النصار).

- ولما شك الصحابة في (ابن صياد اليهودي) الذي كان يسكن المدينة، وظنوه12
الدجالا الذي حدث عنه رسولا الله صلى الله عليغغه وسغغلم، وأخغغذ الرسغغولا معغغه

ًا..]. ًا: [لقد خبأت لك خبئ جماعة وزاره في منزله قالا له الرسولا مختبر

وكان الرسولا صلى الله عليه وسلم قد أضمر في نفسه (سورةا الدخان) فسغغأله
الرسولا عما في نفسه، فقالا عدو الله :(هو الدخ) ولم يستطع أن يكمل الكلمة،
فقالا له رسولا الله صلى اللغه عليغه وسغغلم: [اخسغأ فلغن تعغدو قغدرك]. أي لغن
ًا تتصل بالجن. ولذلك قالا له رسولا الله صلى الله عليه وسغغلم تتعدى كونك كاهن
ًا صغغادق وكغغاذب. أي تغغأتيه أخبغغار مغغن الشغغيطان [كيف ترى؟] قغغالا: يغغأتيني أحيانغغ
ّبغغس عليغه] (رواه بنحغغوه ُفْل ًا، وكاذبة أخرى، فقغالا رسغولا اللغه: [لقغغد  صادقة أحيان



-58 و17/46-من الفتح) ومسغغلم (13/180 و6/512 و3/462مطولً البخاري (
بشرح النووي) وغيرهما).

وفي هذا الحديث دليل على أن الشيطان من الممكن أن يطلع على ما في نفس
المؤمن، ويخبر وليه من النس، وأننا مأمورون أل نصغغدق مغغن الغيغغب إل مغغا أتانغغا

من طريق الله، ومن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم فقط.

وكغغل هغغذه الدلغغة الغغتي ذكرناهغغا، وغيرهغغا ل يحصغغى، إنمغغا كغغانت لتثبغغت الجغغانب
العقائدي اليماني في دعوةا الرسولا صلى اللغغه عليغغه وسغغلم، وبيغغان أن العقيغغدةا
ًا أن يتخغغذ واليمان بالغيب مصدره الله تبارك وتعغغالى، وأنغغه ل يجغغوز لمسغغلم بتاتغغ
ًا آخر للغيب يتلقى عنه، وأن مغغن فعغغل ذلغغك فقغغد خغغرج مغغن اليمغغان بغغالله طريق

تعالى.

ًا ب- الكتاب والسنة منهج

للتشريع ميادين كغغثيرةا منهغغا العبغغادات، والمعغغاملت، والسياسغغة وأمغغور المعغغاش
ًا إل العبادات فليس فيها اجتهاد، فكل مغغا والحياةا، وباب الجتهاد مفتوح فيها جميع
يتقرب بغغه إلغغى اللغغه تبغغارك وتعغغالى مغغن أعمغغالا يجغغب الوقغغوف فيهغغا عنغغد الحغغد
المشروع، ولم يسمح الرسولا صلى الله عليه وسلم لحد أن يزيد علغغى مغغا قغغالا
ًا منها. وهاك بعض الدلة التي تثبت هغغذا الصغغل مغغن أصغغولا فيها، أو أن يبدلا شيئ

اليمان:

أ- رأى رسولا اللغغه صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم رجلً يمشغغي فغغي الحغغج بيغغن رجليغغن
يسندانه فقالا صلى الله عليه وسلم: [ما هذا؟] فقالوا: يا رسولا الله نذر أن يحج
ًا. فقالا صلى الله عليه وسلم: [إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني!! مغغروه ماشي

)103 و11/102-فتغغح) ومسغغلم (451 و4/450فليركب] (رواه بنحوه البخاري (
وغيرهما عن أنس) فنهى صلى الله عليه وسغغلم عغغن فعغغل لغغم يشغغرعه اللغغه عغغز

ًا به التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. وجل، وإن كان فاعله قاصد

ب- ورأى رسولا الله صلى الله عليه وسلم رجلً آخر يجلس في الشمس فسغغألا
عنه، فقالوا: يا رسولا الله نذر أن يصوما، ول يتكلم ويجلغغس فغغي الشغغمس فقغغالا
صلوات وسلمه عليه: [ليتم صغومه، وليتكلغم وليجلغس فغي الظغل] (رواه بنحغغوه

) وغيرهما عغغن ابغغن عبغغاس) فغغأقره3300) وأبو داود (412 و12/401البخاري (
رسولا الله صلى الله عليه وسلم على الصوما الشرعي فقط، ونهاه عغغن الصغغوما
ًا في شريعة سابقة كما في قصغغة زكريغغا المبتدع وهو السكوت. وإن كان مشروع
ًا} ًا فلغغن أكلغغم اليغغوما إنسغغي وقولا مريم عليهما السلما: {إني نذرت للرحمن صوم

)، ولكن الله عز وجل لم يتعبدنا بهذه الشريعة وأمره بغغأن يتحغغولا إلغغى26(مريم:
الظل، لن الجلوس في الشمس مع وجود الظل تكلف سخيف، وخروج عن جادةا

الحق، وعبادةا لم يشرعها الله سبحانه وتعالى.

ج- وأبلغّ من الدليلين السابقين حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن أباه شغغكاه
إلى الرسولا صلى الله عليه وسلم بأنه زوجه امرأةا من أشراف العغغرب، ومكغغث
ًا.. ًا غير أنغغه لغغم يطغغأ لنغغا فراشغغ يسألها كل يوما: كيف رأيت زوجك؟ فقالت: صالح
وذلك لخمس عشرةا ليلة، فقالا رسولا الله صلى اللغغه عليغغه وسغغلم لعبغغدالله بغن
عمرو بن العاص: [بلغني أنك تصوما النهار وتقغغوما الليغغل]، فقغالا: نعغغم يغغا رسغغولا
الله. ثم قالا له الرسولا صلى الله عليه وسلم: [صغغم مغن كغل شغهر ثلثغغة أيغغاما]
ًا]. قالا: يغغا رسغغولا اللغغه! فقالا: يا رسولا الله! قالا صلى الله عليه وسلم: [خمس
ًا]، ثغغم قغغالا لغغه فغغي النهايغغة: [صغغم ًا]. قالا: يا رسولا الله! قالا: [تسغغع قالا: [سبع



ًا ول يفغغر إذا لقغغى] (هغغذا الحغغديث ًا، ويفطغغر يومغغ صياما أخي داود كان يصوما يومغغ
 نووي) بنحوه، كما روى47-8/44مركب من روايتين رواهما مسلم في صحيحه (

 فتح)).5/124نحوه البخاري (

وفي هذا الحديث من الفقه أن منهج السلما هغغو العتغدالا بيغن حاجغات النسغان
كلها فيعطي النسان حق ربه، ول ينسى في سبيل ذلك حق زوجه ونفسه، وعينه
ًا، ولزوجغغك عليغغك وقوته. ولذلك جاء في الحديث الصغغحيح: [إن لربغغك عليغغك حقغغ

ق حقغه] (رواه البخغاري ( ًا، فأعط كل ذي ح  فتغح) فغي قصغة سغغلمان5/114حق
وأبي الدرداء، وفيه أن المتكلم بهذا هو سلمان، وقد صدق النبي صلى اللغغه عليغغه

وسلم كلمه هذا. وفي قصة ابن عمرو الجملتان الوليان منه مرفوعتين).

وهنا لفظه في الحديث يجب أن نقف عندها طويلً، وهي أن المسغغلم ل يجغغوز أن
ًا يضعفه حتى إنه ليفغغر مغغن العغغدو، ولغغذلك قغغالا الرسغغولا لعبغغد اللغغه: يصوما صوم
ًا، ول يفغر إذا لقغغى] وهغغذه القغغوةا ًا، ويفطغر يومغ [فصم صياما داود كان يصوما يوم
البدنية للقاء العدو مطلوبة في السلما، لن الجهاد هو من أعلى مراتب السغغلما.
ًا، ويطغغغى هغغذا علغغى جغغانب فالذين يميتون قواهم بالتعبد ولو كان أصله مشغغروع
آخر من العبادةا فإنهم مفرطون بهذا الفعل، عاصون لله تبارك وتعغغالى مغغن جهغغة

أخرى.

د- وفي الحديث الصحيح الخر أن رجلً سألا رسولا الله صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم
ًا، وجلغغس عمغغر ًا شديد عن صومه، فغضب رسولا الله صلى الله عليه وسلم غضب
ًا حتى سغغكن غضغغب النغغبي صغغلى ًا وبالسلما دين بن الخطاب يقولا: رضينا بالله رب

) عن أبي قتادةا النصاري رضي الله عنه51-1/49الله عليه وسلم (رواه مسلم (
بنحوه مطولً)، وسر غضغغبه صغغلوات اللغغه وسغغلمه عليغغه أن هغغذا السغغائل أراد أن
يضاهي فعل الرسولا في هذه العبغغادةا الغغتي كغغان لغغه فيهغغا خصوصغغية، وهغغي أنغغه
ُفْيسغغألا صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم عغغن ذلغغك يواصل اليوما واليغغومين والثلثغغة وكغغان 
فيقولا: [لست كهيئتكم إني أبيت عنغغد ربغغي يطعمنغغي ويسغغقيني] (رواه مسغغلم (

) بنحوه عن أبي هريرةا وعائشة وأنس رضي الله عنهم).215 و7/212

هغ- وأبلغّ هذه الدلة كلها في مسغغألة التعبغغد والتقغغرب، أنغغه ل يجغغوز فيغغه إل اتبغغاع
المشروع، والتقيد بالكتاب والسنة هو حديث النفر الثلثغغة الغغذين أتغغوا إلغغى بيغغوت
النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالا
أحدهم: وأين نحن من رسولا الله صلى الله عليه وسلم! إن الله قد غفغغر لغغه مغغا
تقدما من ذنبه وما تأخر. أما أنا فأقوما ول أنغغاما، وقغغالا الخغغر: أمغغا أنغغا فأصغغوما ول
أفطر، وقالا الثالث: أما أنا فل أتزوج النساء. فلمغغا رجغغع رسغغولا اللغغه صغغلى اللغغه
عليه وسلم وأخبر خبرهم صغغعد المنغغبر، وجمغغع النغغاس ثغغم قغغالا: [مغغا بغغالا أقغغواما
يقولون كذا.. أما إن أعلمكم بالله، وأتقاكم لله أنا، أما إني لصوما وأفطر، وأقغغوما
وأناما، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني] (رواه البخغغاري ومسغغلم

عن أنس رضي الله عنه وليس فيه صعود المنبر وجمع الناس).

وفي هذا الحديث من الفقه شيء كثير ويهمنا الن مغغا نحغغن بصغغدده، وهغغو أن أي
تجاوز فيما شرعه رسولا الله صلى الله عليه وسلم في العبادات التي يتقرب بها
إلى الله عز وجل، فمعنى ذلك الخروج من منهج السلما إلى منهج آخر حتى ولغغو
ُفْيعبغغد إل صلحت النيات، وأريد بذلك وجه الله عز وجل، فإن الرب تبارك وتعالى ل 

بما شرع.



وأمر آخر وهو أن تجاوز فعل الرسولا صلى الله عليه وسلم، سواء كغغان بتشغغريع
ًا، وقياما الليل كلغغه هغغو اتهغغاما جديد كالترّهب، أو الزيادةا في المشروع كالصياما أبد
للرسولا صلى الله عليه وسلم أنه لغغم يكغغن فغغي القمغغة مغغن معرفغغة اللغغه تبغغارك
وتعالى، والقياما بحقه. ولذلك قالا أولئك النفر: وأين نحن من رسغغولا اللغغه صغغلى
الله عليه وسلم؟ إنه قد غفر له ما تقدما من ذنبغه ومغا تغأخر، يعنغون أن اللغه قغد
غفر ذنوبه، فليس بمحتاج إلى اجتهاد في العبادةا، ومعنى هذا أن الرسولا قد ترك
ًا إلى هذه المغفرةا، والحظوةا عنغغد اللغغه تبغغارك ًا من وسعه في العبادةا استناد شيئ
وتعالى، وهذا من العتقادات التي ل تليق في حق الرسولا صلى الله عليه وسلم
ًا في عبادةا اللغغه وطغغاعته، وكغغان صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم فغغي الذي ما ترك وسع
ًا كما أمره بذلك ربنا سبحانه وتعغغالى حيغغث قغغالا: ًا، وفي المقدمة دائم القمة دائم
{قل إن صلتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين* ل شغغريك لغغه وبغغذلك

)، فهو صلى الله عليه وسغلم أولا163و162أمرت وأنا أولا المسلمين} (النعاما:
المسلمين في كل شيء، فل يجوز لمسلم أن يظن فيه غير ذلغك، والزيغغادةا علغي
ما شرعه إنما هي اتهاما له صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالا: [إن أعلمكم بالله،
وأتقاكم لله أنا] ثم فاصل بين من أراد طريقه باللتزاما، ومغغن لغغم يلغغتزما قغغالا لغغه

[فمن رغب عن سنتي فليس مني].

- ولم يكتف الرسولا صلى الله عليه وسلم ببيان كل ذلك، بل أعلغغن فغغي كغغل16
خطبة من خطبغغه للنغغاس : [وكغغل بدعغغة ضغغللة، وكغغل ضغغللة فغغي النغغار] (هاتغغان
الجملتان جزء من خطبة الحاجة التي كان رسولا الله صلى الله عليه وسلم يبغغدأ
بها خطبه، والجملة الولى عند مسلم والبيهقي، وهي الجملة الثانية عند النسائي،
وإسناده صحيح، وانظر رسالة (خطبة الحاجغغة) لسغغتاذنا اللبغغاني فقغغد جمغع فيهغغا
ًا : [من أحدث في أمرنا هغغذا مغغا ليغغس منغغه فهغغو رد] طرقها ورواياتها)، وقالا أيض
(رواه البخاري ومسلم) فكل عمل محدث يراد له التقرب إلى الله عز وجل فهغغو

مردود على صاحبه، والتعبد هو بالمشروع فقط.

ًا، وهغغو تعمغغد17 - ولقد أصل الرسولا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أصلً خطيغغر
مخالفغة أهغل الكتغاب والمغم الخغرى، وذلغك حغتى تتحقغق ميغزةا المغة بالمنهغج
المستقل والفعالا المستقلة، وحتى ل تختلط أفعالا المة وعباداتها بأفعالا المغغم
الخرى وعباداتها، فأمر أن نصلي بالنعالا والخفاف مع العلم أن خلعها أتم لمعاني
الخضوع والذلة، وذلك مخالفغغة لليهغغود والنصغغارى الغغذين ل يصغغلون فغغي خفغغافهم
ونعالهم. فقغالا: [إن أهغغل الكتغغاب ل يصغغلون فغي خفغغافهم ونعغغالهم، فصغغلوا فغغي

) عغغن شغغداد بغغن أوس، وإسغغناده صغغحيح،652خفافكم ونعالكم] (رواه أبغغو داود (
ولفظه: [خالفوا اليهود، فإنهم ل يصلون في نعالهم ول خفافهم] وصححه اللبغغاني

)).765) و (تخريج المشكاةا-3205في (صحيح الجامع-

ولهذا الصل أدلة وشواهد ل تحصى كغغثرةا (مغن أجمغع الكتغغب المؤلفغة فغي ذلغك
كتاب (اقتضاء الصغغراط المسغغتقيم) لشغغيخ السغغلما ابغغن تيميغغة والفصغغل الخغغاص
بحرمة التشبه بالكفار من (حجاب المرأةا المسلمة) لللباني)، والمراد هنا التنغغبيه
على أن المغغة السغغلمية يجغغب أن تكغغون أمغغة مسغغتقلة فغي كغغل شغغيء: المنهغغج

والعبادةا، والسلوك والداب والعبادات، وحتى اللباس والمظاهر والعادات.

ًا مغغن هغغذه القضغغية: قضغغية18 - وأرجو أن أكون بهذه المقدمة قغغد أوضغغحت جانبغغ
ًا بالمشروع فقط. ًا وآداب اللتزاما بالكتاب والسنة عقيدةا وعبادةا، وسلوك

الصحابة رضوان الله عليهم والصلن السابقان:



- فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الصل الصيل لنغه مقتضغى قغولهم "ل19
ًا له، فمغغا شغغاهدوا إله إل الله محمد رسولا الله" فاتبعوا هذا الصل، وكانوا حراس
ًا إل شددوا نكيرهم على فاعليه، وبتروه مغغن أصغغله. ومغغن أكغغبر ًا ولو يسير انحراف
الدلة على ذلك أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد فغغي الكوفغغة
ًا من الحصى، ورجل قغائم علغى كغغل حلقغغة ًا، وفي وسط كل حلقة كوم فرأى حلق
يقولا لهم: سبحوا مئة فيسبحون مئغة. احمغدوا مئغة فيحمغغدون مئغة، كغبروا مئغة،
فيكبرون مئة؛ فقالا لهم ابن مسعود رضي الله عنه: يا قوما! والله لنتم على ملة
هي أهدى من ملة رسولا صلى الله عليغغه وسغغلم أو مقتحمغغوا بغغاب ضغغللة (رواه

) بتمامه مع بعض اختلف، وإسناده جيد، وصححه أستاذنا اللبغغاني1/68الدارمي (
))، وهغغذه قضغغية منطقيغغة سغغليمة،45في رسالة (الرد على التعقغغب الحغغثيث ص

فهؤلء إما أن يكونوا أهدى من الرسولا صلى الله عليه وسغغلم، لنهغغم قغغد وفقغغوا
لعمل لم يصل إليه علم رسولا الله صلى الله عليغغه وسغغلم، وإمغغا أن يكونغغوا فغغي
ًا، لنه ل أحد أفضل من رسغغولا اللغغه صغغلى اللغغه ضللة، والفرض الولا منتف حتم
عليه وسلم، فلم يبق إل الفرض الخر، وهو أنهم قد اقتحموا باب ضغغللة، فقغغالوا:
والله يا أبا عبدالرحمن ما أردنا إل الخيغغر، وهغغذا دليغغل منهغغم علغغى صغغلح نيغغاتهم،
وإرادتهم وجه الله تبارك وتعالى بهذا العمل المبتدع. ولكغغن عبغغدالله بغغن مسغغعود
قالا لهم: "وكم من مريد للخير لم يبلغه"!! وهذا معناه أن النيغغة وحغغدها ل تكفغغي

لتصحيح الفعل، بل ل بد أن ينضاف إلى ذلك التقيد بالمشروع.

- وبالغّ الصحابة رضوان الله عليهم في حماية جنغغاب الغغدين وجغغانبه أن يغغدخل20
فيه الغريب، وما ليس منه حتى يصفو للنغغاس التغغأدب بغغالدب الخغغالص، والتخلغغق
بالخلق الكامل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فطرد علي بن
أبي طالب رضي الله عنه القصاصين من المساجد، وهم الوعغغاظ الغغذين يعظغغون
الناس، ويزعمون ترقيق قلوبهم بالقصص الخيالي، والحكايات والسغاطير، وأنكغر
ابن عمر على رجل عطس، فقالا: الحمد لله والصلةا والسلما علغى رسغغولا اللغغه
قائلً له: "ما هكذا علمنا رسولا الله صلى اللغغه عليغغه وسغغلم بغغل قغغالا إذا عطغغس

8/9أحدكم فليحمد الله ولم يقل: وليصل على رسوله"!! (رواه بنحوه الترمغغذي (
ًا الطغغبراني والغغبزار فينظغغر اسغغناده فيهمغغا، فلعلغغه تحفة) وفيه ضعف، ورواه أيضغغ

يقوى به).

الحقائق.. والموازين:

وبمجموع هذه الدلة يتضح لنا الحقائق التالية لفهم قضية الكتاب والسنة:

 الهدى هو ما كان من الله سبحانه وتعالى ورسغغوله صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلمأولً:
فقط {قل إن هدى الله هو الهدى} {فماذا بعد الحق إل الضللا}.

وإن هذا الهدى محصور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقغغط،
وليس وراء هذا طريق ثالث يقرب إلى الله، ويباعد عن النار.

ًا:  إن كل عقيدةا تخالف كتاب الله وسنة رسوله هي عقيدةا باطلة يجب حربهغغاثاني
والقضاء عليها.

ًا:  إن كل زيادةا أو نقص في تشريع العبادات والسغغلوك يغغراد بغغه التقغغرب إلغغىثالث
الله تبارك وتعالى، وإصلح النفس إنما هو بدعة مرفوضة، حتى لو كان صدر هغغذا

ممن ينتسبون إلى السلما ويدعون إليه.



ًا: ًا أنغغه قغغدرابع ًا في كتغاب اللغغه وسغغنة رسغغوله، زاعمغ ًا غيبي  إن كل من ادعى علم
وصل بطريق الجن أو الفيض أو الفتح، أو التصالا بالسماء إنما هو كاذب مارق.

ًا:  إن أقوالا العلماء في أمور الدين ل تؤخذ قضية مسلمة قط، بل ل بد منخامس
ًا عرضها على الكتاب والسنة، فما وافق أخذ وما خالف ذلك رد، وإذا جاز لنا أحيان
الخذ بها والعمل بها إذا لم نعلم الدليل، فإنمغغا ذلغغك إلغغى حيغغن معرفتنغغا بالغغدليل،

ومتى عرفنا الدليل حكمنا به على القولا.

ًا:  إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعبد النغغاس، وأتقغغى النغغاس، وأنهغغمسادس
تحققوا بهذين الصلين: الكتاب والسنة، وأن من كان على مثل ما كانوا عليه فقد

ًا فقد ضل. ًا أو يسار اهتدى، ومن شذ يمين



الباب الثاني

مجمل تاريخ الشريعة الصوفية

الفصل الولا

لمحة سريعة عن تاريخ التصوف

ل يعرف على وجه التحديد من بدأ التصغغوف فغغي المغغة السغغلمية ومغغن هغغو أولا
متصوف وإن كان الماما الشافعي رضي الله عنه عندما دخل مصغغر قغغالا: تركغغت
ًا يسغغمونه السغغماع.. والزنادقغغة الغغذين عنغغاهم بغداد وقد أحدث الزنادقة فيها شغغيئ
ا هغم المتصغوفة (والسغماع) هغو الغنغاء والمواجيغد والمواويغل الغتي الشافعي هن

هغغغ وكلمغغة الشغغافعي تغغوحي199ينشدونها ومعلوما أن الشافعي دخل مصر سغغنة 
بأن قضية السماع هذه قضغغية جديغغدةا ولكغغن أمغغر هغغؤلء الزنادقغغة يبغغدو أنغغه كغغان
ًا عنهغغم كقغغوله مثلً (لغغو أن ًا كغغثير ًا قبل ذلك. بدليل أن الشافعي قغغالا كلمغغ معلوم
رجلً تصوف أولا النهار ل يأتي الظهغغر حغغتى يكغغون أحمغغق) (تلغغبيس إبليغغس لبغغن

ًا فعغغاد إليغغه عقلغغه370الجوزي ص ًا: ما لزما أحد الصوفية أربعين يومغغ ) وقالا أيض
ًا (المصدر السابق ص )، وكل هذا يدلا على أنه قد كان هنغغاك قبغغل نهايغغة370أبد

ًا بالزنادقغغة القرن الثاني الهجري فرقة معلومة عند علماء السلما يسمونهم أحيان
ًا بالمتصوفة.. وأحيان

ًا لغغه فغغي أولا المغغر فقغغد أثغغر ًا للشافعي وتلميذ وأما الماما أحمد فقد كان معاصر
عنه أقوالا كثيرةا في التنفير من أفراد معينين نسغغبوا إلغغى التصغغوف. كقغغوله فغغي
رجل جاء يستفتيه في كلما الحارث المحاسبي: قالا أحمد بن حنبغغل: "ل أرى لغغك
انوا ى مجالسغهم الغتي ك أن تجالسهم" وذلغك بعغد أن اطلغع أحمغد بغن حنبغل عل
يجلسون فيها للبكاء -ومحاسغغبة النفغغس كمغغا يزعمغغون- والكلما علغغى الوسغغاوس
ًا إيغغاه مغغن وخطرات القلوب. فلما اطلع الماما أحمد على ذلك قالا لسائله محغغذر
مجالستهم وكتبهم "إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضغغللت". والغغذي يبغغدو أن
الماما أحمد بن حنبل رضي الله عنه قغغالا هغغذا الكلما فغغي مطلغغع القغغرن الثغغالث،
ولكن هذا القرن ما كاد يكتمل حتى ظهر التصوف على حقيقته، وانتشر في المة

ًا. ًا، واستطاع المتصوفة أن يظهروا ما كانوا يخفونه سابق ًا ذريع انتشار

والمطلع على الحركة الصوفية من أولا نشغغأتها إلغغى حيغغن ظهورهغغا العلنغغي علغى
ذلك النحو يجد أن أساطين الفكر الصوفي جميعهم بل استثناء في القغغرن الثغغالث
والرابع الهجريين كانوا من الفرس ولم يكن فيهم عربي قط، وعند مقابلغغة الغغدين
الصوفي ستجد أن التصوف هو الوجه الخر للتشيع (اقرأ الفصغغل الخغغاص بغغذلك:
ًا، الصلة بين التصوف والتشيع) وأن أهداف التصوف والتشيع كغغانت واحغغدةا تقريبغغ
في السياسة والدين،،..، والمهم هنا هو التذكير بأن التصوف بلغّ غايته وذروته من
حيث العقيدةا والتشريع في نهاية القرن الثالث حيث استطاع الحسين بن منصغغور
الحلج أن يظهر معتقده على المل ولذلك أفتى علماء العصر بكفره وقتلغغه فقتغغل

هغ وصلب على جسر بغداد، وسئل الصوفية الخغغرون فلغغم يظهغغروا مغغا309سنة 
أظهر الحلج.. وسيأتي وصف تفصيلي لعقيدةا الحلج عند بيان العقيدةا الصوفية.

وعلى الرغم من ذلك فإن الصوفية ظلت تواصل انتشارها في أرض فارس علغغى
الخصوص ثم العراق.. وساعد على انتشارها في فارس أن أقاما رجل يسمى أبغغو
ًا للصغغوفية، وقلغغده ًا للخانات الذي أصبح فيما بعد مركز ًا خاص سعيد الميهني نظام



في ذلك عامة رجالا التصوف ومن هنا نشأت في منتصف القرن الرابغغع الهجغغري
بدايات الطرق الصوفية التي سرعان ما انتشرت في العغغراق ومصغغر، والمغغغرب،
وفي القرن السادس ظهرت مجموعة من رجالا التصوف كل منهم يزعم أنه من
ه طريقغة نسل الرسولا صلى اللغه عليغه وسغلم واسغتطاع كغل منهغم أن يقيغم ل
ًا مخصوصين، فظهر الرفاعي في العراق، والبدوي في مصغغر صوفية خاصة وأتباع
وأصله من المغرب ول يعرف له أما ول أب ول أسرةا ول هو من المغرب، وكغغذلك
الشاذلي في مصر وأصله كذلك من المغرب. وتتابع ظهور الطرق الصوفية الغغتي
تفرعت من هذه الطرق، وفي القرون السادس والسابع والثغغامن.. بلغغغت الفتنغغة
الصوفية أقصاها وأنشئت فرق خاصة بالدراويش وظهر المجاذيب وبنيغغت القبغغاب
علغغى القبغغور فغغي كغغل ناحيغغة، وذلغغك بقيغغاما الدولغغة الفاطميغغة فغغي مصغغر وبسغغط
سيطرتها على أقغغاليم واسغغعة مغغن العغغالم السغغلمي، وبنائهغغا للمغغزارات والقبغغور
المفتراةا كقبر الحسين بغغن علغغي رضغغي اللغغه عنهمغغا فغغي مصغغر والسغغيدةا زينغغب،
وإقامتهم بعد ذلك الموالد والبدع والخرافات الكثيرةا، وتأليههم في النهاية للحاكم
بأمر الله الفاطمي؛ لقد بغغدأت الغغدعوةا الفاطميغغة بغغالمغرب لتكغغون بغغديلً للحكغغم
العباسي السني، واستطاعت هذه الدولة تجنيد هذه الفرق الصوفية وغزو العغغالم
السلمي بهذه الجيوش الباطنية التي كان لها أعظم الثغغر بعغغد ذلغغك فغغي تمكيغغن

الجيوش الصليبية من أرض السلما كما ستطالعه بأدلته في هذه الرسالة.

ًا عم الخطب وطم في القرون المتأخرةا التاسع والعاشر والحادي عشغغر إذ وأخير
ظهرت آلف الطرق الصوفية، وانتشرت العقيدةا والشريعة الصغغوفية فغغي المغغة،

واستمر ذلك إلى عصر النهضة السلمية الحديثة.

لقد بدأت طلئع هذه النهضغغة ومقغغدماتها فغغي آخغغر القغغرن السغغابع وبدايغغة القغغرن
الثامن على يد الماما المجدد أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني الغغذي صغغاولا
كل العقائد المنحرفة بقلمه وبيانه ومن جملغغة ذلغغك عقائغغد المتصغغوفة وشغغرائعهم
ن تيميغة ى (اقغرأ الفصغل الخغاص بمنغاظرةا اب ا لق ي هغذا م ى ف المبتدعغة ولق
للرفاعية البطائحية) وجاء تلميذه من بعده مجاهدين في هذا الصدد كغابن القيغغم،
وابن كثير، والحافظ الذهبي، والحافظ المزني، وغيرهم،.. ولكن شغغوكة التصغغوف
ًا، ولكغغن اللغغه ًا عظيمغغ والتخريف والعقائد الباطلة كانت قد تمكنت من المة تمكنغغ
سبحانه وتعالى هيأ للمة في القرن الثاني عشر الهجري الماما الجليل محمد بغغن
عبدالوهاب الذي تتلمغغذ علغغى كتغغب شغغيخ السغلما ابغغن تيميغغة فقغغاما مصغغاولً هغغذا
الباطل الذي عم الفاق وقد حقق الله على يديه ظهور النهضة السلمية الحديثغغة
فقد استجاب لدعوته المخلصون في كل أنحاء العالم السلمي وتردد صداها فغغي
الهند والسودان ومصر والشاما وكل بلد السلما، ومنذ ذلك الوقت بدأت الحركغغة
ًا، وتبغغدد عقيغغدةا التوحيغغد ظلمهغغا، وتزيغغل مغغن ًا فشغغيئ الصوفية تتعرى أوراقها شيئ

نفوس المة ترهاتها وخرافاتها..

واليوما بحمد الله يكتسح طوفان الحق جيش الباطل ويعود التصغغوف مغغرةا أخغغرى
ًا شغأن العقائغغد الباطنيغغة، ولكغن مغغا إلى النجحار والستتار كما بدأ وكما هغو دائمغ
زالت دولة الصغغوفية قويغغة فغغي أنحغغاء كغغثيرةا مغن العغالم السغلمي وخاصغغة فغي
أفريقيا ودولا من آسيا. حيث العربية غير معلومة وحيث الجهغغل بالتوحيغغد والغغدين
ًا، ثم إن رمغغوز التصغغوف مغا زالغت موجغغودةا وأعنغغي برمغغوزه الصحيح ما زالا قائم
ًا، القبور والمزارات والشيوخ الضالين والعقائد الفاسدةا؛ كل ذلك مغغا زالا موجغغود
وهو يحتاج إلغغى جهغغد جهيغغد، وجهغغاد طويغغل لقتلع آثغغاره فغغي القلغغوب والنفغغوس
والرض. وفي الفصل الخاص بالطرق الصوفية سيرى القغغارئ بعغغض هغغذا الواقغغع

القائم إلى اليوما.



..هذه لمحة سريعة مجملة لنشأةا الفكر الصوفي وتطوره..

الفصل الثاني

لمحة عن العقيدةا والشعائر الصوفية

تختلف العقيدةا الصوفية في صورتها الخيرةا عن عقيدةا الكتاب والسغغنة مغغن كغغل
وجه من حيث التلقي والمصادر أعنغغي مصغغدر المعرفغغة الدينيغغة؛ ففغغي السغغلما ل
تثبت عقيدةا إل بقرآن أو سنة لكن في التصغغوف تثبغغت العقيغغدةا باللهغغاما والغغوحي
المزعوما للولياء والتصالا بالجن الذين يسمونهم الروحانيين، وبعروج الروح إلغغى
السماوات، وبالفناء في الله، وانجلء مرآةا القلب حتى يظهغغر الغيغغب كلغغه للغغولي
الصوفي حسب زعمهم، وبالكشف، وبربط القلب بالرسولا حيث يسغغتمد العلغغوما
منه في زعمهم، وبلقاء الرسولا في اليقظة والمناما حسغغب زعمهغغم، وبغغالرؤى..،

ًا. وبالجملة فالمصادر الصوفية للغيب كثيرةا جد

ولما تعددت هذه المصادر على هذا النحو، كانت العقيدةا نفسغغها واسغعة متطغغورةا
متغيرةا مختلفة بل ومتناقضة بين صوفي وصوفي حيث كل منهم يزعم أنغغه يخغغبر
بما أداه إليه كشفه هو، وما ورد على خاطره وما قاله له الرسولا صلى الله عليه

وسلم، أو ألقاه الملك إليه أو اطلع عليه بنفسه في اللوح المحفوظ..

ًا تفسير ًا حيث يسمونه أحيان ًا باطني وأما القرآن والسنة فإن للصوفية فيهما تفسير
الشارةا، ومعاني الحروف فيزعمون أن لكغغل حغغرف فغغي القغغرآن معنغغى ل يطلغغع
على معناه إل الصوفي المتبحر، المكشوف عن قلبه.. وعلغغى هغغذا السغغاس كغغان
للمتصوفة دينهم الخاص الذي يختلف في أصوله وفروعه عن الدين الذي جغغاء بغغه
الرسولا صلى الله عليغغه وسغغلم. وهغغذه باختصغغار هغغي جملغغة عقائغغدهم فغغي اللغغه
والرسولا والولياء والجنة والنار وفرعون وإبليس، وكذلك جملغغة اعتقغغاداتهم فغغي

الشرائع.

- عقيدتهم في الله:1

يعتقد المتصوفة في الله عقائد شتى منها الحلولا كمغغا هغغو مغغذهب الحلج، ومنهغغا
وحدةا الوجود حيث ل انفصالا بين الخالق والمخلوق وهغغذه هغغي العقيغغدةا الخيغغرةا
ًا كغغل رجغغالا التي انتشرت منذ القرن الثالث وإلى يومنا هغغذا وأطبغغق عليهغغا أخيغغر
التصوف وأعلما هذه العقيدةا كابن عربي وابن سبعين، والتلمسغغاني، وعبغغدالكريم

الجيلي، وعبدالغني النابلسي، وعامة رجالا الطرق الصوفية المحدثين.

- وفي الرسولا صلى الله عليه وسلم:2

ًا عقائغغد شغغتى فمنهغغم مغغن يعتقد الصوفية في الرسولا صلى الله عليه وسلم أيض
يزعم أن الرسولا صلى الله عليه وسلم ل يصل إلى مرتبتهم وحغغالهم، وأنغغه كغغان
ًا وقغغف النبيغغاء جاهلً بعلغغوما رجغغالا التصغغوف كمغغا قغغالا البسغغطامي: (خضغغنا بحغغر
بساحله) ومنهم من يعتقد أن الرسولا محمد هو قبة الكغغون وهغغو اللغغه المسغغتوي
على العرش وأن السماوات والرض والعرش والكرسي وكل الكائنات خلقت من
نوره وأنه هو أولا موجود وهو المستوي على عرش الله وهذه عقيدةا ابغغن عربغغي

ومن جاء بعده.

- وفي الولياء:3



ن يفضغل الغولي علغى النغبي اء عقائغد شغتى فمنهغم م يعتقد الصوفية فغي الولي
ًا لله في كل صفاته فهو يخلق ويرزق ويحيي ويميغغت وعامتهم يجعل الولي مساوي
ويتصرف في الكون ولهم تقسيمات للولية فهناك الغوث المتحكم في كل شغغيء
في العالم، والقطاب الربعة الغغذين يمسغغكون الركغان الربعغة فغي العغالم بغأمر
الغوث، والبدالا السبعة الذين يتحكم كل واحد منهم في قارةا من القارات السبع
بأمر الغوث والنجباء كل واحد منهم يتصرف في ناحية تتحكم فغغي مصغغائر الخلغغق
ولهم ديوان يجتمعون فيه في غار حراء كل ليلة ينظرون في المقادير، وباختصار؛

الولياء عالم خرافي كامل.

هذا بالطبع خلف الوليغغة فغغي السغغلما الغغتي تقغغوما علغغى الغغدين والتقغغوى وعمغغل
الصالحات والعبودية الكاملة لله والفقر إليه وأن الغغولي ل يملغغك مغغن أمغغر نفسغغه
ًا ول ًا فضلً عن أنه يملك لغيره قالا تعالى لرسوله {قل إني ل أملك لكم ضغغر شيئ

ًا} (الجن: ).21رشد

- وفي الجنة والنار:4

ًا يعتقدون أن طلبهغغا منقصغغة عظيمغغة وأنغغه ل يجغغوز وأما الجنة فإن الصوفية جميع
للولي أن يسعى إليها ول أن يطلبها ومن طلبها فهو ناقص، وإنما الطلغغب عنغغدهم
والرغبغغة فغغي الفنغغاء المزعغغوما فغغي اللغغه، والطلع علغغى الغيغغب والتصغغريف فغغي

الكون.. هذه جنة الصوفي المزعومة.

ًا أن الفرار منها ل يليق بالصوفي الكامل لن وأما النار فإن الصوفية يعتقدون أيض
الخوف منها طبع العبيد وليس الحرار بل منهم من تبجح أنه لو بصغغق علغغى النغغار
لطفأها، كما قالا البسطامي. وأما من يعتقد بوحدةا الوجود منهم فغغإنه يعتقغغد أن
ًا ل يقل عن نعيغغم مغغن يغغدخل الجنغغة. النار بالنسبة لمن يدخلها تكون عذوبة ونعيم

وهذه عقيدةا ابن عربي كما ذكر ذلك في الفصوص.

- وفي إبليس وفرعون:5

ًا لنغغه لغغم وأما إبليس فيعتقد عامة الصوفية أنه أكمل العباد وأفضل الخلق توحيغغد
يسجد إل لله بزعمهم وأن الله قد غفر له ذنغغوبه وأدخلغغه الجنغغة، وكغغذلك فرعغغون
عندهم أفضل الموحدين لنه قغالا {أنغا ربكغغم العلغغى} فعغغرف الحقيقغغة لن كغغل

موجود هو الله ثم هو في زعمهم من آمن ودخل الجنة.

وأما الشعائر الصوفية:

- ففي العبادات:1

يعتقد الصوفية أن الصلةا والصوما والحج والزكغغاةا هغغي عبغغادات العغغواما وأمغغا هغغم
فيسمون أنفسهم الخاصة، أو خاصة الخاصة ولذلك فإن لهم عبادات مخصوصة.

وقد شرع كل قوما منهم شرائع خاصة بهم كالذكر المخصوص بهيئات مخصوصغغة،
والخلوةا والطعمة المخصوصة، والملبس المخصوصة والحلقات الخاصة.

وإذا كانت العبادات في السلما لتزكية النفس وتطهير المجتمع فإن العبادات في
التصوف هدفها ربط القلب بالله للتلقي عنه مباشرةا حسب زعمهم، والفنغغاء فيغغه
واستمداد الغيب من الرسولا والتخلق بأخلق الله حغغتى يقغغولا الصغغوفي للشغغيء
كن فيكون ويطلع على أسرار الخلق، وينظغغر فغغي كغغل الملكغغوت، ويتصغغرف فغغي

الكون.



ول يهم فغغي التصغغوف أن تخغغالف الشغغريعة الصغغوفية ظغغاهر الشغغريعة المحمديغغة
السلمية. فالحشيش والخمر واختلط النساء بالرجالا في الموالد وحلقات الذكر
كل ذلك ل يهم لن للولي شريعته تلقاها من الله مباشغغرةا فل يهغغم أن يوافغغق مغغا
شرعه الرسولا محمد صلى اللغغه عليغغه وسغغلم لن لكغغل واحغغد شغغريعته فشغغريعة

محمد للعواما وشريعة الصوفي للخواص.

- وفي الحللا والحراما:2

وكذلك الشأن فغي الحللا والحغراما فأهغغل وحغدةا الوجغود فغي الصغوفية ل شغيء
يحرما عندهم لن لكل عين واحدةا.. ولذلك كان منهم الزناةا واللوطية، ومن يأتون
ًا. ومنهم من اعتقد أن الله قد أسقط عنغغه التكغغاليف وأحغغل لغغه ًا نهار الحمير جهار

كل ما حرما على غيره.

- وفي الحكم والسلطان والسياسة:3

وأما في الحكم والسلطان والسياسة فإن المنهج الصوفي هو عدما جواز مقاومغغة
الشر ومغالبة السلطين لن الله في زعمهم أقاما العباد فيما أراد.

- وفي التربية:4

ولعل أخطر ما في الشريعة الصوفية هو منهجهغغم فغغي التربيغغة حيغغث يسغغتحوذون
على عقولا الناس، ويلغونها وذلك بإدخالهم في طريق متدرج يبغغدأ بالتغغأنيس، ثغغم
الزرق بالتهويل والتعظيم بشأن التصوف ورجاله ثم بالتلبيس على الشغخص ثغم ب
ًا ثم بالربط بالطريقة وسد جميع الطغغرق بعغغد ذلغغك ًا فشيئ إلى علوما التصوف شيئ

للخروج.

ولكن كيف بدأت هذه العقائد الصوفية وتطورت على هذا النحو..؟!

تعالوا نشاهد كيف بدأت العقيدةا الصوفية وتطورت..



الباب الثالث

نشأةا العقيدةا الصوفية وتطورها

الفصل الولا

طريق الهداية الصوفي

لم يصل في -حدود علمغغي- أحغغد ممغغن بحغغث فغغي التصغغوف إلغغى معرفغغة الرجغغل
الولي الذي تسمى باسم (الصوفي) في السلما ول من وضع اللبنات الولى لهذا

الفكر.

ًا وعقيدةا، وأنه كغغان فغغي ًا وسلوك ول شك أن التصوف منهج نشأ قبل السلما فكر
كل المم والديانات وخاصة في البرهمية الهندوكية والفلسفة الشراقية اليونانيغغة
والمجوسغغية الفارسغغية، وكغغذلك نشغغأت النصغغرانية -ول شغغك أن التصغغوف غيغغر
الرهبانية وغير الزهد كما سنعلم تفصيلً- ثم انتقل بعد ذلك إلغغى الفكغغر السغغلمي
عن طريق الزنادقة المجوس، وأخذ مجراه في واقع المة السلمية وتطور حغغتى
بلغّ شأوه وألفت مصادره، ووضعت أصغغوله وقواعغغده النهائيغغة فغغي القغغرن الرابغغع

والخامس الهجري.

ولكن بعض الكتاب ظن أن هناك صلة بين التصغغوف والزهغغد، ولغغذلك نسغغب إلغغى
التصوف كل من عرف بالزهد والرغبة عغغن الغغدنيا، والقبغغالا علغغى اللغغه كغغإبراهيم
وكالفضل بن عيغغاض، وعبغغدالله بغغن المبغغارك وبشغغر الحغغافي وإبراهيغغم بغغن أدهغغم
ونحوهم من العباد والزهاد.. والذي ساعد في هذا الخلط بين الزهد والتصوف أن
الذين وضعوا طبقات الصوفية جعلوا أمثالا هؤلء أئمة في هذا الشأن، بغغل تجغغاوز
بعضهم الحدود من أمثالا الشعراني، وجعل الخلفاء الراشغغدين هغغم أو رجغغالا فغغي

طبقات الصوفية وحاشاهم..

والحالا أنه شتان ما بين الزهد والتصوف فالزهد في الدنيا فضيلة وعمل مشروع
مستحب وهو خلق النبياء والولياء وعباد الله الصالحين الذين يؤثرون ما عند الله
علغغى التنعغغم، والتلغغذذ والنشغغغالا بالمباحغغات، بغغل يغغتركون بعغغض الطيبغغات فغغي
ًا فيما عند الله سبحانه وتعالى كمغغا قغغالا تعغغالى: {ويغغؤثرون علغغى المباحات طمع
ًا ًا: {ويطعمون الطعاما على حبه مسكين أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} وقالا أيض

ًا}. ًء ول شكور ًا* إنما نطعمكم لوجه الله ل نريد منكم جزا ًا وأسير ويتيم

وفغغي الصغغحيحين أن عائشغغة رضغغي اللغغه عنهغغا قغغالت "كغغان يغغأتي الهللا والهللا
والهللا ثلثة أهلة في شهرين ول يوقد فغغي أبيغغات رسغغولا اللغغه صغغلى اللغغه عليغغه

وسلم نار". قيل فما كان طعامكم: قالت "السودان التمر والماء"..

وهذا لكمالا زهدهم، ورغبتهم عن الدنيا. وأما التصوف فمنهغغج آخغغر لن الصغغوفي
ًا ل معنى لغغه، فهغغو قغغد يحتغغاج الزهغغد إذا تحقق في صوفيته يصبح الزهد عنده شيئ
فقط في أولا الطريق الصوفي ثم في النهاية عليه أن يعب من كل ما قدر عليغغه
ًا للغغذكران لن عقيغغدةا وحغغدةا ًا أو زنا، أو حتى إتيانغغ ًا في الشرع خمر ولو كان حرام
ًا بين الزنديق والصديق، ول بين الخت والجنبيغغة، الوجود ل تجعل في النهاية فرق
َلك والشيطان، بغغل ول بيغغن العبغغد والغغرب علغغى حغغد قغغولا ابغغن عربغغي ول بين الم

المهندس الخير للفكر الصوفي:

العبد رب والرب عبد           ياليت شعري من المكلف؟!



إن قلت عبد فذاك رّب         وإن قلت رب أنى يكلف؟!

ًا هائلً بين الزهغغد الغغذي هغغو وهذا سيأتي تفصيله وبيانه، والشاهد هنا أن هناك فرق
فضيلة ونهاية في الشريعة السلمية وبين التصغغوف الغغذي قغغد يجعغغل الزهغغد مغغن
شعائره ولكنه للمبتدئين فقط وأما في النهاية فيجب عند الصوفي أن يتمتع بكغغل

ما قدر عليه.

وأعود فأقولا أنه ل يعغغرف بالتحديغغد مغن أولا مغن تسغمى بالصغغوفي حقيقغغة فغي
ا كتبغه أبغو عبغدالرحمن السلما وكنت في الطبعة الثانية من الكتاب لما قغرأت م
السلمي صاحب طبقات الصوفية عغن إبراهيغغم بغن أدهغغم ومغا روي بإسغناده مغن
حكايات شممت منها بدايات هذا الفكر وأولا بغغذوره وقغغرأت ترجمغغة إبراهيغغم بغغن
أدهم فوجدت أن أئمة الجرح والتعديل منهم من يوثقه ومنهم ينسبه إلى الخرافة
والجهل بشرع الله فغلب على ظني أنه ربما كان الرائد الولا الذي وضغغع البغغذرةا

الصوفية..

ولقد لفت نظري بعد ذلك كثير من الخوةا أن شيخ السلما ابن تيميغغة أثنغغى علغغى
ًا إلى هذا المنهج وكنت قد قرأت ما كتبه شيخ إبراهيم بن أدهم فكيف يكون منتمي
ّبمغغا يثنغغي علغغى شغغخص مغغا مغغن أجغغل موقغغف السلما رحمه الله وقد رأيت أنغغه ر
ًا ما يسغغتدلا صحيح في العقيدةا، وهو قد ل يرضى عنه في موقف آخر بل إنه كثير

ًا من الحق.. بأقوالا النصارى واليهود إذا وافقت شيئ

ُفْت أن كلما أئمغغة الجغغرح والتعغغديل ل يرقغغى إلغغى اتهغغاما وبعد أن أعدت النظر وجد
إبراهيم بن أدهم رحمه الله بشيء مما وضعه المتصوفة في عقائدهم ومناهجهم،
وأما الحكايات التي رويت عنه والموجودةا في طبقات الصوفية لبي عبغغدالرحمن
السلمي فإنه ل يعولا عليهغغا فغغي الجغغرح والتعغغديل لن أبغغا عبغغدالرحمن السغغلمي
نفسه قد ذكر شيخ السلما ابن تيمية أنه كان يضع الحكايات للصوفية ولعل ذلغغك

بل هذا هو الظاهر أن هذا مما كذبه وافتراه على إبراهيم بن أدهم رحمه الله.

وعلى كل حالا فيعلم الله أن قصدي من تأليف الكتاب هغغو بيغغان الفكغغر الصغغوفي
من حيث هو مدون ومسطور في كتب القوما وبيان ما فيه من الباطغغل والتغريغغر،
ًا أن الذين وضعوا هذا الفكر قد كذبوا على كثير من فضغغلء النغغاس، وأنا أعلم أيض
ًا وزهاد المة وليس قصدنا عداوةا مع هؤلء الفضلء فنعوذ بغغالله أن نغغؤذي مسغغلم
بلسان أو يد.. وإنما مقصدنا الذب عن عقيغغدةا السغغلما وشغغريعة سغغيد المرسغغلين

وبيان ما في هذا الفكر من النحراف، وما في هذه الحكايات من الباطل.

ومرةا أخرى أقولا ل نستطيع أن نجزما من هو أولا شخص تسمى باسم الصغغوفي
في السلما، وألقى بالكلمات الولى والقواعغغد الولغغى ليؤسغغس هغغذا المنهغغج. ول
شك أن ذلك كان في منتصف أو أوائل القغغرن الثغغاني مغغن الهجغغرةا. فغغإن المغغغاما

ًا205الشافعي المتوفي سنة  هغ يقولا: "تركت بغداد وقد أحدث الزنادقة فيها شيئ
يسمونه السماع" أ.هغ

(والزنادقة) هنا هم الصوفية (والسماع) هو الغناء والناشيد الغغتي كغغانوا يتجمعغغون
عليها، ول شك أن ظهور الصوفية بهذه البدعة لم يكن وليغغد سغغنة أو سغغنتين إنمغغا
كان وليد سنوات تطورت بدعة الصوفية حتى استطاعوا أن يعلنوا بدعتهم بالغنغغاء
والطرب بالدفوف ونحو ذلك في عاصمة الخلفغغة ببغغغداد، ول شغغك أن مثغغل هغغذه
المظغغاهر والعقائغغد المنافيغغة للسغغلما الصغغحيح بغغدأت دعغغوةا سغغرية ثغغم تطغغورت
واسغغتفحل شغغرها، وأعلغغن عنهغغا أصغغحابها ومغغن أجغغل ذلغغك ل يعلغغم علغغى القطغغع

والحقيقة الرائد الولا للفكر الصوفي في السلما وواضع لبناته الولى..



ًا في أوله ما روي عغغن المغغاما أحمغغد أنغغه سغغمع ومما يدلا على أن المر كان سري
الحارث المحاسبي يجتمع مع جماعة في منزلا من المنازلا وأنهم يقضغغون ليلهغغم
في البكاء ومحاسبة النفس والكلما على الخطرات والوساوس وأن الماما أحمغغد
بعد أن استمع إليهغغم خلسغغة مغغن منغغزلا مجغغاور أصغغبح يقغغولا: نفغغروا النغغاس عغغن
الحارث المحاسبي، وقالا لمن سأله هل يجلس معهم ويقضي الليل معهغغم قغغالا:

ل أرى لك أن تجالسهم.

والشاهد أن هذه البدعة ل شك أنها بدأت سرية ثم تطورت واستعلنت.

هغغغ والغغذي لفغغق حكايغغات412ونعود إلى أبي عبدالرحمن السلمي المتوفي سغغنة 
الصوفية ووضعها على ألسنة المشايخ السابقين لنجد أنه جعل إبراهيم بغغن أدهغغم

ًا لبدايات هذا الفكر.. ًا ومؤسس رائد

نأتي إلى حكايات السلمي لنناقش هذه الحكايات ل من حيث ثبوتها ونفيهغغا ولكغن
من حيث أنها قد أصبحت هي العماد الذي قغغاما عليغغه هغغذا الفكغغر.. نغغأتي لننغغاقش
هذه الحكايات على ضوء الكتاب والسنة لنرى ما فيها من الباطل ولنعغغرف كيغغف

بدأ هذا الفكر وتطور:

هغ): "سمعت أبا العباس محمغغد412- قالا أبو عبدالرحمن السلمي (توفي سنة 1
بن الحسن الخشاب قالا حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري، قالا
حدثني أبو سعيد أحمد بغغن عيسغغى الخغغراز قغغالا: حغغدثنا إبراهيغغم بغغن بشغغار قغغالا:
صغغحبت إبراهيغغم بغغن أدهغغم بالشغغاما، أنغغا وأبغغو يوسغغف الغسغغولي، وأبغغو عبغغدالله
السنجاري، فقلت: يا أبا إسحاق! خبرني عن بدء أمرك كيف كان؟ قالا: كان أبغغي
ًا على دابغغة لغغي، ًا فركبت إلى الصيد، فخرجت يوم من ملوك خراسان، وكنت شاب
اتف ل أراه، ًا، فبينمغا أنغا أطلبغه، إذ هتغف بغي ه ًا أو ثعلبغ ومعي كلب، فأثرت أرنبغ
فقالا: يا إبراهيغغم: ألهغغذا خلقغغت؟ أما بهغغذا أمغغرت؟ ففزعغغت، ووقفغغت، ثغغم عغغدت
فركضت الثانية، ففعل بي مثل ذلك ثلث مرات، ثم هتف بي هاتف مغغن قربغغوس
(قربوس: كحلزون، حنو السرج ومنعطفه، وهما قربوسان) السرج: والله ما لهغغذا
ًا لبغغي يرعغغى الغنغغم، فأخغغذت خلقت، ول بهذا أمرت. قالا: فنزلت فصادفت راعيغغ
جبته الصوف، فلبستها ودفعت إليه الفرس، وما كغغان معغغي، وتغغوجهت إلغغى مكغغة
فبينما أنا في البادية، إذ أنا برجل يسير ليس معه إناء ول زاد، فلما أمسى وصغغلى
المغرب، حرك شفتيه بكلما لم أفهمه، فإذا أنا بإناء فيه طعاما، وإناء فيغغه شغغراب،
ًا، وعلمني "اسم الله العظغم" ثغم غغاب فأكلت وشرب، وكنت معه على هذا أيام
عني وبقيت وحدي، فبينما أنا ذات يوما مستوحش مغغن الوحغغدةا، دعغغوت اللغغه بغغه،
فإذا أنا بشخص آخذ بحجزتي وقغغالا: سغغل تعطغغه!! فراعنغغي قغغوله، فقغغالا: ل روع
عليك أنا أخوك الخضر، إن أخي داود علمك اسم الله العظم، فل تدعو بغغه علغغى
ُفْع اللغه أن يشغجع بغه أحد بينك وبينه شحناء، فتهلكه هلك الدنيا والخرةا، ولكغن اد
جبنك ويقوي به ضعفك، ويؤنس به وحشتك، ويجغغدد فغغي كغغل سغغاعة رغبتغغك، ثغغم

)).31-29انصرف وتركني" (طبقات السلمي (

وهذا خبر آخر:

- "سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقولا: سمعت علي بن الحسن بن أحمغغد2
المصري يقولا: سمعت أحمد بغغن عيسغغى الخغغراز يقغغولا: حغغدثني غيغغر واحغغد مغغن
أصحابنا منهم: سعيد بن جعفر الوراق، وهغغارون الدمغغي، وعثمغغان النجغغار، قغغالوا:
حغغدثنا عثمغغان بغغن عمغغارةا قغغالا حغغدثني إبراهيغغم بغغن أدهغغم عغغن رجغغل مغغن أهغغل
السكندرية يقالا له أسلم بن يزيد الجهني قالا: لقيته بالسكندرية فقالا لي: مغغن



أنت يا غلما؟ قلت: شاب من أهل خراسان. قالا: ومغغا حملغك علغى الخغغروج مغغن
ًا فيها، ورجاء لثواب اللغغه تعغغالى. فقغغالا: إن العبغغد ل يتغغم رجغغاؤه الدنيا؟ قلت زهد
لثواب الله تعالى حتى يحمل نفسه على الصبر. فقالا رجل ممن كغغان معغغه: وأي
شيء الصبر؟ فقالا: إن أدنى منازلا الصبر أن يروض العبغغد نفسغغه علغغى احتمغغالا
مكاره النفس. قالا: قلت: ثم مه؟ قالا: إن كان محتملً للمكاره أورث الله قلبغغه
ًا. قلت: وما ذلك النور؟ قالا: سراج يكون في قلبه، يفرق بين الحق والباطل، نور
والناسخ والمتشابه، قلت: هغغذه صغغفة أوليغغاء رب العغغالمين. قغغالا: اسغغتغفر اللغغه،
صدق عيسى بن مريم عليه السلما حين قالا: ل تضغغعوا الحكمغغة عنغغد غيغغر أهلهغغا

فتضيعوها، ول تمنعوها أهلها فتظلموها!!

فبصصت إليه، وطلبت إليه، وطلب معي أصغغحابه إليغغه، فقغالا عنغغد ذلغك: يغا غلما
إياك إذا صحبت الخيغغار أو حغغادثت البغغرار أن تغضغغبهم عليغغك، فغغإن اللغغه يغضغغب
لغضبهم، ويرضى لرضاهم، وذلك أن الحكماء هم العلماء، وهم الراضون عن اللغغه

ًا بعد النبيين والصديقين. عز وجل إذا سخط الناس، وهم جلساء الله غد

يا غلما احفظ عني واعقل، واحتمل ول تعجغغل، فغغإن التغغأني معغغه الحلغغم والحيغغاء،
وإن السفه معه الخرق والشؤما، قالا: فسالت عينغغاي، وقلغغت: واللغغه مغغا حملنغغي
على مفارقة أبوي، والخروج من مالي، إل حب الثرةا للغغه، ومغغع ذلغغك الزهغغد فغغي

الدنيا، والرغبة في جوار الله تعالى.

قالا: فإياك والبخل، قلت: وما البخل؟ فقالا: أما البخغغل عنغغد أهغغل الغغدنيا فهغغو أن
يكون الرجل بخيلً بماله، وأما الذي عند أهل الخرةا فهو الذي يبخغغل بنفسغغه عغغن
الله تعالى. أل وإن العبد إذا جاد بنفسه لله، أورث قلبغغه الهغغدى والتقغغى، وأعطغغى
السكينة والوقار والعلم الراجح، والعقل الكامل، ومع ذلك تفتح له أبواب السماء،
ًا، فقغغالا فهو ينظر إلى أبوابها بقلبه كيف تفتح، وإن كان في طريق الدنيا مطروحغغ
ًا قغغد وفغق لوليغغة اللغغه له رجغل مغن أصغغحابه: "اضغغربه فغغأوجعه، فإنغغا نغغراه غلمغغ
تعالى!!" قالا: فتعجب الشيخ من قولا أصغغحابه: "لقغغد وفغغق لوليغغة اللغغه تعغغالى"
ًا يطغغأون عليهغغا، وإن فقالا لي: يا غلما أما إنك ستصحب الخيار، فكغغن لهغغم أرضغغ
ضربوك وشتموك وطردوك، وأسمعوك القبيغغح، فغغإن فعلغغوا بغغك ذلغغك ففكغغر فغغي
نفسك: من أين أتيت، فإنك إذا فعلت ذلغغك يؤيغغدك اللغغه بنصغغره، ويقبغغل بقلغغوبهم
عليغغك، واعلغغم أن العبغغد إذا قله (أي كرهغغه) الخيغغار، واجتنغغب صغغحبته الورعغغون
وأبغضه الزاهدون، فإن ذلك استعتاب من الله تعالى لكي يعتبه، فغغإن أعتغغب اللغغه
عز وجل أقبل بقلوبهم عليه، وإن تمرد على الله أورث قلبه الضللة، مغغع حرمغغان
الرزق، وجفاء من الهل، ومقت من الملئكة، وإعراض من الرسل بوجوههم، ثغغم

لم يبالا في أي واد يهلكه.

قالا: قلت: إني صغغحبت -وأنغا مغاش بيغن الكوفغغة ومكغغة- رجلً فرأيتغغه إذا أمسغى
يصلي ركعتين فيهما تجاوز، ثم يتكلم بكلما خفي بينه وبين نفسه، فإذا جفنغغة مغغن
ثريد عن يمينه، وكوز من ماء، فكان يأكل ويطعمني. قالا: فبكى الشيخ عند ذلك،
وبكى من حوله، ثم قالا: يا بني أو يا أخي ذاك أخي داود، ومسكنه من وراء بلغغخ،
بقرية يقالا لها (الباردةا الطيبة) وذلغغك أن البقغغاع تفغغاخرت بكينونغغة داود فيهغغا، يغغا
غلما: ما قالا لك؟ وما علمغغك؟ قغغالا: قلغغت: علمنغغي اسغغم اللغغه العظغغم، فسغغألا
الشيخ ما هو؟ فقلت: إنه يتعاظم علي أن أنطق به. فغغإني سغغألت بغغه مغغرةا، فغغإذا
برجل آخذ بحجزتي وقالا: سل تعطغغه، فراعنغغي، فقغغالا: ل روع عليغغك: أنغغا أخغغوك
الخضر، إن أخي داود علمك إياه، فإياك أن تدعو به إل في بر، ثم قالا: يا غلما إن
ًا والثغرةا لغغه ًا، وحبغه دثغغار الزاهدين في الدنيا، قد اتخغذوا الرضغغا علغى اللغغه لباسغغ



ًا، فتفّضل الله تعالى عليهغغم ليغغس كتفضغغله علغغى غيرهغغم، ثغغم ذهغغب عنغغي. شعار
فتعجب الشيخ من قولي، ثم قالا: إن الله سيبلغّ بمن كان في مثالك ومغغن تبعغغك

ًا. من المهتدين، ثم قالا يا غلما إنا قد أفدناك ومهدناك، وعلمناك علم

ثم قالا بعضهم: يا إلهنا احجبه عنغغا، واحجبنغغا عنغغه، قغغالا إبراهيغغم: فمغغا أدري أيغغن
ذهبوا؟!!!" (أ.هغ من طبقات السلمي بنصه).

لقد وضع من وضع هاتين الحكايتين أصولا التصوف، ومنها تفغغرع الفكغغر الصغغوفي
ًا أصولا هذا الفكر: فيما بعد، ولنستعرض مع

 إن الهداية قد جاءت بزعمه لبراهيم من هغغاتف هتغغف بغغه أولً، ثغغم مغغن كلماأولً:
ًا الن صغحة هغغذه الغغدعوى أو بطلنهغا، خرج من قربوس السغرج، ولسغت مناقشغ
ولكني أريد أن أذكر الن أن هذا طريق للهداية يغاير ويخالف الطريغغق الغغذي جغغاء
ًا عغن به الرسولا صلى الله عليه وسغلم، فالهدايغغة فغي السغلما إنمغا تكغغون دائمغغ
ًا. والدعوةا إلى اليمان فغغي شغغريعة طريق كتاب الله الذي أنزلا للناس هدى ونور
الرسولا محمد صلى الله عليه وسلم إنما تكون بالحجة والقناع، وبتقغغديم الغغدليل

على إعجاز القرآن وصدق رسولا الله صلى الله عليه وسلم.

ًا:  الهداية التي ادعاها أبو عبدالرحمن السغلمي لبراهيغغم بغن أدهغغم قغد حملتغهثاني
على ترك أبيه وأمه وبلدته وخلع ثيغغابه، (وتغغرك الغغدنيا) علغغى حغغد التعغغبير، وليغغس
ملبس الصوف التي كانت على جسم الراعي، ومن سمي هذا المنهج بالتصغغوف،
وليس من شروط الهداية في السلما أن يترك المهتغغدي الغغدنيا، ويفغغر بغغدينه مغغن
ًا من أداء الشغغعائر، أو كغغان فغغي بلغغد كغغثير ًا أو منع وطنه، إل إذا قابل فيه اضطهاد
المعاصي وأراد النقلة إلى بلد آخغغر يكغغثر فيغغه الصغغالحون، ولغغم تكغغن (بلغغخ) الغغتي
هجرها إبراهيم كذلك؛ لنغغه جغغاء فغغي حكغغايته أنهغغا مسغغكن (داود) وأن البقغغاع قغغد
تفاخرت بكينونة داود فيها، هكذا قالا، فكيف تترك هغغذه البقعغغة الطيبغغة، والقريغغة
التي سميت (الباردةا الطيبة) التي يسكن فيها داود ويخرج إلى الغغبراري والقفغغار،

وليس من سبب شرعي لهذا التحولا؟

ًا:  جاء في الحكايغغة أن إبراهيغغم لقغغي رجلً بالباديغغة يسغغير، وليغغس معغغه زاد ولثالث
َبه، وكان يطعمه من الطعاما الذي يأتيه هكذا من الغيب، وأن هذا طعاما، وأنه صاح
لما، الرجل علمه اسم الله العظم، ثم أخبر أن هذا الرجل إنما هو داود عليه الس

وأنه لما دعا باسم الله العظم حضر الخضر إليه في الحالا، وسأله عن طلبه.

ًا ما الذي يدعو داود عليه السلما أن يعود إلى الغغدنيا، (إن كغغان ولست أدري شرع
ذلك في مكنته) ويتجاوز حدود رسالته ونبوته، ليعلغغم رجلً مغغن أمغغة محمغغد صغغلى
الله عليه وسلم اسم الله العظم، مع العلم أن الرسولا صغغلى اللغه عليغغه وسغغلم
ًا لما وسعه إل أن يتبعني] فكذلك لو عغاد داود قالا لعمر: [والله لو كان موسى حي
ًا لوجب أن يتبع رسولا الله صلى الله عليه وسلم، ول يجوز له أن يعلم النغغاس حي

ّلمه رسولا الله صلى الله عليه وسلم. ًا من الدين لم يع شيئ

ً وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسولا الله صغلى اللغه عليغه وسغلم سغمع رجل
)350-5/349يدعو قائلً: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله (رواه أحمد (

) وغيرهما عن بريدةا بن الحصيب رضي الله عنه) الغغذي ل إلغغه14993وأبو داود (
ًا أحد. إل أنت، الحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفو

فقالا: صلى الله عليه وسلم : [قد سألا الله باسغمه العظغم، الغذي إذا سغألا بغه
أعطى، وإذا دعي به أجاب].



فالرسولا صلى الله عليه وسلم أخبر أن اسم الله العظم فغغي هغغذا الغغدعاء، وأن
الله تبارك وتعالى إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ولم يقل صلى الله عليه
وسلم: إن هذا السم من دعا به أتاه الخضر في التو والحالا، وقالا: سل تعطغغه!!
هكذا على الطلق: اسألا ما بدا لك.. ما أشبه هذا الكلما بالقصص الخرافي الذي
يزعم بأن سليمان نبي الله عليه السلما كان له خاتم إذا حركه أتغغاه عفريغغت مغغن

الجان!!.

ثم لو فرضنا صغغحة الحكايغغة، أليغغس لنغغا أن نسغغألا: لمغغا خغغص داود عليغغه السغغلما
ن الصغحابة ًا قبلغه م ن أدهغم باسغم اللغه العظغم، ولغم يخغص بغه أحغد إبراهيم ب

والتابعين؟.

ثم لماذا يقولا الخضر لبراهيم بن أدهم –كما جاء في الحكاية-: لقد تعلمت اسغغم
الله العظم، فل تدع به على أحد بينك وبينه شحناء، فتهلكه هلك الدنيا والخغغرةا،
ًا، فربما تخاصم مع رجغغل مسغغلم، فغغإذا دعغغا هكذا وإبراهيم بن أدهم ليس معصوم
باسم الله العظم على هذا الرجل هلك هلك الدنيا والخرةا، وحرما جنة الله، وباء
بالنار، لنه خاصم إبراهيم بن أدهم فقط، وهذا ليس للرسغغولا، لن الرسغغولا دعغغا

) (انظغر128على أناس فقالا له الله: {ليس لك من المغر شغيء} (آلا عمغران:
حديث البخاري في شأن نزولا هذه الية). هذا مع أن الحغغالا فغغي الخصغغومة بيغغن
النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه إنما هو من أجل العقيدةا والدين، وليغغس

كخصومة غيره من أهل الدنيا.

ًا:  جاء في الحكاية أن إبراهيم بغغن أدهغغم أطلغغق علغغى طريقغغة ومنهجغغه الغغذيرابع
سلكه في تعبده أنه "الخروج من الدنيا" ولقد علمنا نتائج هذا الخروج، وهغي خلغع
ملبسه، ولبس الصوف وترك دياره، ووطنه، والدخولا فغغي الباديغغة، ولغغن ننغغاقش
الن مدى قرب هذا المسلك أو بعده عن الرسالة التي بعث بها محمد بن عبدالله
صلى الله عليه وسلم، ولكننا سنناقش الثار التي ترتبت على ذلك، وهغغي الزعغغم
ًا ًا طالبغ أن إبراهيم أخبره أسلم بن يزيد الجهني في السغغكندرية أنغه إذا كغان حقغ
ًا لثواب الله فل بد له من تحمل الصبر، وأنغغه إن فعغغل ذلغغك أورث اللغغه قلبغغه نغغور
يفرق به بين الحغغق والباطغغل، والناسغغخ والمتشغابه (هكغغذا)!! وهنغغا تضغغع الحكايغغة
الصل الرابع في التصوف، وهو أنه بالمجاهدةا والصبر يحصل النغغور الغغذي يعغغرف
به علم الحق والباطغغل، والناسغغخ والمتشغغابه!! والمعغغروف أن المجاهغغدةا بالصغغبر
مهما عظمت ل تعلم النسان اليات الناسغغخة والمنسغغوخة، والمحكغغم والمتشغغابه
من كلما الله تبارك وتعالى، ول تجعله يفرق بين حق وباطل، بل ل بد من التعلم،
لن رسولا الله صلى الله عليه وسلم يقولا: [إنما العلم بالتعلم] (ذكغغره البخغغاري

ًا، وبين الحافظ بن حجر من وصله في1/170في (صحيحه-  من فتح الباري) معلق
شرحه عليه، وحسن إسناده، وأورده أستاذنا اللبغغاني فغغي (السلسغغلة الصغغحيحة-

): "هو طرف1/28) بأتم منه، وصححه وقالا في مختصره لصحيح البخاري (342
ًا، ورواه114من حديث رواه ابن خيثمة ( ) بسند صحيح عغغن أبغغي الغغدرداء موقوفغغ

ًا، وله شاهد من حديث معاوية") ولم يقغغل: إنمغغا العلغغم بالصغغبر. غيره عنه مرفوع
وأما أن الله تبارك وتعالى يوفق العامل بعلمه، والقائم بتقواه إلى الهداية والعلغغم
فنعم، وذلك بتيسير أسباب العلم الجديد فقوله تعالى : {واتقوا الله ويعلمكم الله

). هي ختاما أطولا آية فغغي كتغغاب اللغغه، وقغغد282والله بكل شيء عليم} (البقرةا:
ّدين وكتابته والشغغهاد عليغغه، والتعلغغم المقصغغود فغغي اليغغة هغغو هغغذا نزلت بشأن ال
ًا التعلم الذي أنزله الله على الرسغغولا صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم. ويسغغتحيل شغغرع
وعقلً أن يبلغغغّ المسغغلم علغغم شغغيء بالصغغبر أو الصغغياما مثلً دون بغغذلا السغغبب



ًا بغغالتعلم، الموصل إلى هذا العلم. فالعلم الشرعي بالتعلم، والعلغغم الغغدنيوي أيضغغ
وليس شيء من ذلك يورث بالصبر والمجاهدةا.

ًا آخر، لنها قغغالت ول شك أن الحكاية عندما دعت إلى هذا العلم فإنما أرادت علم
على لسان أسلم بن يزيغغد: "وذلغغك أن الحكمغغاء هغغم العلمغغاء" فهغغو يعنغغي طائفغغة
ًا، أخغغرى لهغغا تقاليغغدها وعاداتهغغا، ومجاهغغداتها المسغغتقلة وعلمهغغا المسغغتقل أيضغغ
وستعلم هذا بأدلته فيما يأتي إن شاء الله تعالى. ولم يعن بالطبع علماء الشغغريعة
الذين يعلمون الكتاب والسنة، لن علم هؤلء ل يتأتى إل بالدرس والنقل والكتابغغة
والحفظ، وسؤالا الله الفهم والعمل والتوفيق، وأمغغا طريغغق القغغوما الغغذين عنتهغغم
الحكاية فإنما هو المجاهدةا بأسلوب خاص، وعادات خاصغغة، ومنهغغج خغغاص ليصغغل
النسان منهم إلغغى علغم خغاص، وفهغم خغاص، ووجغد خغاص، ول يسغغتطيع علمغاء
الشريعة مهما بلغّ علمهم أن يصلوا إلى شيء منه. وباب هذا العلم الخاص الغغذي
عنته الحكاية هو ما عبر عنه بقغغوله: "وأن العبغغد إذا جغغاد بنفسغغه للغغه، أورث قلبغغه
الهدى والتقى، وأعطي السكينة والوقار، والعلغغم الراجغغح، والعقغغل الكامغغل، ومغغع
ذلك يفتح له أبواب السماء فهو ينظر إلى أبوابها بقلبه كيف تفتغغح، وإن كغغان فغغي

ًا"!!. طريق الدنيا مطروح

فهذا العلم الخاص بابه السغماء، وينظغر أهغل هغذا العلغم إلغى فتغح هغذه البغواب
بقلوبهم حتى لو كانوا مطروحين في طريق الدنيا، وقبل أن نحكم على هذا العلم
المزعوما بالصحة أو البطلن ل بد أن نرى نماذج منه، وهذا موعده فيمغغا يغغأتي إن

شاء الله.

ًا:  الغاية التي حددتها هذه الرواية المزعومة لهذا الطريق، وهذا المنهج هغغو:خامس
"والله ما حملني على مفارقة أبوي، والخروج من مالي إل حب الثغغرةا للغغه، ومغغع
ذلك الزهد في الدنيا، والرغبة في جوار الله تعالى" وقد فسر له على حغغد زعمغغه

أسلم بن يزيد (البخيل) بأنه "الذي يبخل بنفسه عن الله تعالى".

ع فالثرةا لله التي جاءت في الحكاية ليست هي حب الله وإيثغار مرضغاته، والطم
في جنته، وخوف ناره، بل سغغنعلم بالنصغغوص والنقغغولا مغغن مقغغالت القغغوما أنهغغم
يعنون بالثرةا لله (الفناء به عن كل ما سواه) وعبادته دون رجاء مثوبة، أو خغغوف
عقوبة، وسنعلم كيف تطور هذا الفكر فيما بعد إلى أن أنتج القولا بوحدةا الوجود،

وأن العابد هو عين المعبود!!

ًا:  من الغرائب في الحكاية عن إبراهيم السابقة أنه قالا إن أصغغحاب أسغغلمسادس
ًا قد وفق لولية الله عغغز بن يزيد الجهني قالوا له: "اضربه فأوجعه، فإنا نراه غلم
وجل" وكأن إبراهيم في زعم الحكاية قد فاز بكنز لم يفز به أحد قبله، وهو وليغغة
الله عز وجل، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه ولي كل مؤمن. قالا تعالى: {الله

) وأخغغبر الرسغغولا صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم فغغي257ولي الذين ءامنوا} (البقغغرةا:
ًا فقغغد آذنتغغه حديث البخغغاري الصغغحيح أن اللغغه تعغغالى يقغغولا [مغغن عغغادى لغغي وليغغ
بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلغغي ممغغا افترضغغته عليغغه، ول يغغزالا
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببتغغه كنغغت سغغمعه الغغذي يسغغمع بغغه،
وبصره الذي يبصر به..، الحديث]. فبين الله تبغغارك وتعغغالى طريغغق وليتغغه، وهغغي
أداء الفرائض ثم الستزادةا من النوافل، ولم يذكر تبارك وتعغغالى أن الوليغغة تغغأتي
بهاتف من قربوس السرج، ثم بلقاء مع داود في الباديغغة وتعليغغم للسغغم العظغغم.
وسنعلم في جولتنا القادمة في الفكر الصوفي أن الوليغغة ستصغغبح قاصغغرةا علغغى
أنغغاس مخصوصغغين، لهغغم منهغغج مخصغغوص وطريغغق مخصغغوص، وأن هغغذه الوليغغة

ًا، وسيدعيها من يدعيها بكل إصرار وتشبث!!. سيجزما بها جزم



ًا:  جاء في الحكاية أن أسلم بن يزيد الجهني نصح إبراهيم قائلً: "يا غلما أمغغاسابع
ًا يطئغغون عليغغك، وإن ضغغربوك وشغغتموك، أنك ستصحب الخيغغار، فكغغن لهغغم أرضغغ
وطردوك وأسمعوك القبيح" ول نعلم أن صحبة الخيار تكون كذلك، بل الخيار إذا
صحبتهم أكرموك وسامحوك، وعلموك وقربوك وغفروا إساءتك، وسيعلم القغغارئ
السر وراء هذا المنهج، في النقولا القادمة وفي بيان فرعيات هذا المنهج ودروبه.

ًا:  جاء في الحكاية أن الشيخ وهو أسلم بغغن يزيغغد الجهنغغي قغغالا لغغه: "إن اللغغهثامن
سيبلغّ بمن كان مثالك، ومن تبعك مغغن المهتغغدين، وإنغغه قغغالا لغغه: يغغا غلما إنغغا قغغد

ًا". أفدناك ومهدناك وعلمناك علم

ًا قد هيئوا لمر ما، ووجهوا وجهة ًا جدد ًا آخر ورواد وهذا كله إشعار بأن هناك طريق
خاصة، وأن الله سيبلغّ بهم ما لم يبلغّ بسواهم من قبل فغغي رجغغالا القغغرن الولا،
ومن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، وسيعلم القغغارئ إن شغغاء اللغغه تعغغالى
أي مهمة هذه التي تغغوجهت إليهغغا هغغذه الفئغغة، وأي بلغا عغغن اللغغه تبغغارك وتعغغالى

سيبلغون!!.

ًا: ولا الشغيختاسع  لقد ختمت الحكاية بمثل ما بدئت، وهي أن قائلً ممغن كغانوا ح
أسلم بن يزيد قالا: يا إلهنا احجبه عنا، واحجبنا عنه. ففي الحالا ذهبغغوا، ول يغغدري

أين ذهبوا؟ هكذا كما جاءه الهاتف وقالا له: ما لهذا خلقت، ول بهذا أمرت.

وهذا الصل من الحكايغغات الغريبغغة سغغيكون بدايغغة لحكايغغات تعتغغبر هغغذه الحكايغغة
ًا، فما هذه الحكايات؟ ًا مقبولً وسائغ بالنسبة إليها أمر

وبهذه الضواء يكون أمامنا تسع نقاط يجب أن نكون على ذكغغر منهغغا فغغي رحلتنغغا
ًا للهدايغغة هغغو هذه في الفكر الصوفي، وخلصة هذه النقغغاط هغغي أن هنغغاك طريقغغ
طريق الهواتف، وأن هذه الهداية تحمل النسغغان علغغى تغغرك الغغدنيا، وتغغرك البغغاء
والمهات والدخولا إلى البراري والقفار، وأن المهتدي على هذا النحو يرى النبياء
ويتكلم معهم، ويأكل من الغيب ل من الشهادةا، وأن الخضغغر عليغغه السغغلما خغغادما
لسم الله العظم، هذا السم الذي يتعاظم على العارف أن ينطغغق بغغه، وأن هغغذا
الطريق الذي يلج فيه الصوفي يتصل به بالسماء فيتعلم العلوما، وأن هذا الطريق
هو المنهج الوحيد للحصولا على ولية الله عز وجل، وأنه يجب الصبر مع أهل هذا
ًا لهغغم يطئغغون الطريق، وعدما النكار عليهم، بل يجب على المهتدي أن يكون أرض
عليها. وأن هؤلء القوما قد أرسلوا في مهمة خاصة، وأنهم يتلقون عن اللغغه هكغغذا
ًا، وأنه بدعاء واحد يختفغغي الموجغغود، ويوجغغد ًا خاص ًا بل وساطة، ويبلغون علم رأس

المفقود!!..

الفصل الثاني

ًا طلب الجنة والفرار من النار ليس هدف

في الفصل السابق علمنا أن التصوف في بدء نشأته قد جعل غايته مغغا عغغبر عنغغه
إبراهيم بن أدهم (بالثرةا لله)، وأنه في سبيل ذلك يجب أن تتحقق مفارقة الغغدنيا
والنخلع منها، وعلى هذا الصل كان تشريع تغغرك الغزواج والتكسغغب، لنهمغا مغن
أسباب القعود عن تحقيق هذه الغاية. وهذا الله الغغذي سغغعى المتصغغوفة الولغغون
ومن بعدهم إلى إثاره على كل شيء. ل يستمدون معرفته والعلم بغغذاته وأفعغغاله
عن طريق الكتاب والسنة، وإنمغغا عغغن طريغغق فتغغح أبغغواب السغغماء    -علغغى حغغد
تعبيرهم- بالمجاهدةا والسلوك الصوفي، لينكشف لهم وجه الحغق، ويعلمغغوه علغى



ي صغورتها ا إلغى أن اكتملغغت ف حقيقته، وعندما نتتبغع هغذه العقيغدةا منغذ ظهوره
النهائية، وحددت تحديدها الخير، فإننا سنعلم الصغورةا الكاملغة للعقيغدةا الصغغوفية

في الرب سبحانه وتعالى، والجنة والنار، والرسالت والغيب كله.

أولً: عبادةا الله لذاته:

زعم المتصوفة أن العبادةا الحقة هي ما كغغانت دون طلغغب العغغوض مغغن اللغغه وأن
يشهد فيها فعل الله ل فعل العبد، وأن من شاهد فعله في الطاعة فقد جحد، وقد

استدلوا على ذلك بأدلة نذكرها فيما يلي:

- ذكغغر أبغغو بكغغر الكلبغغاذي فغغي كتغغابه (التعغغرف لمغغذهب أهغغل التصغغوف) وهغغو1
الموسوعة الفقهية التي نشرها الدكتور عبدالحليم محمود وطه عبدالباقي سرور،
وشهدا في مقدمة الكتاب بأنه أقدما ما كتب عن هذا العلم ورجاله وأدقه وأصفاه،
أقولا؛ قالا الكلبغغاذي فغغي بيغغان المعنغغى الحغغق للعبغغادةا، وأنهغغا ل تجغغوز فغغي حغغق
الصوفي أن تكون عن عوض، قالا: "العوض ما لله عليك فغغي العمغغل فغغي قغغوله:

هم وأمغوالهم}" (التوبغة: )، ولغم يكمغل111{إن الله اشترى من المغؤمنين أنفس
) فرؤية الجنة عنغغدهم معصغغية،141الية ثم قالا: "لتعبدوه بالرق ل بالطمع" (ص

وطلبها نقص في حق العابد".

): "دخل جماعة على رابعة يعودونها من شكوى، فقالوا: مغغا155ولذلك قالا (ص
ًا، غير أنغغي عرضغغت علغغى الجنغغة (هكغغذا) حالك؟ قالت: والله ما أعرف لعلتي سبب
فملت بقلبي إليها، فأحسب أن مولي غار علي، فعاتبني فله العتبى". ومعنى هذا
ًا يعاقبون عليغغه. وفغغي سغغبيل أن مجرد ميل القلب إلى الجنة يعتبره المتصوفة ذنب
هذه العقيدةا حولا المتصوفة معاني اليات والحاديث إلى مغغا يريغغدون إثبغغاته مغغن

ذلك. وهذه بعض أدلتهم التي أخذوها من اليات والحاديث:

- قوله تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم} بهغغذا المقطغغع1
من الية فقط يستدلا الكلبغغاذي علغغي عقيغغدةا القغغوما، ويقغغولا: ليعبغغدوه بغغالرق ل
بالطمع. ويقطع الية عن نهايتها التي ترد فيها قوله، وهي قوله تعالى: {بغغأن لهغغم
الجنة} فشراء الله لنفس المؤمنين وأموالهم إنما كان بعوض وهو الجنة، وعمغغل
ًا للوصولا إلى هذه الجنة، وإن كغان غيغر مكغغافئ لهغا، ولكغغن ل المؤمنين كان سبب
يمنع هذا المؤمن أن يطمع في فضل الله ورحمته، ودخولا الجنة، وأن يسعى إلى

ذلك، بل هذا هو التعبد الصحيح.

ًا بما أسلفتم في الياما الخالية} (الحاقغغة:2 )24- قوله تعالى: {كلوا واشربوا هنيئ
يقولا الكلباذي: "أي الخالية عن ذكر الله، لتعلموا أنه بفضغغله نلتغغم ل بأعمغغالكم"

) فسر الخالية هنا بمعنى الخالية عن ذكر الله، أي لنكم لم تذكروا اللغغه142(ص
في بعض الياما استحق هذا مني أن أدخلكم الجنة، لتعلموا أنما دخلتموها بفضلي
ل بعلمكغم. وهغغذا تفسغغير خغاطئ معكغوس لمعنغغى اليغغة، فغالله عغز وجغل يقغولا
ًا بسبب ما أسلفتموه في اليغغاما الخاليغغة للمؤمنين يوما القيامة: كلوا واشربوا هنيئ

أي السابقة التي خلت. والذي أسلفوه هو العمل الصالح.

ًا على هذه العقيدةا بقولا الرسولا صلى الله عليه وسغغلم3 - استدلا الكلباذي أيض
في الحديث القدسي: [الصوما لي، وأنا أجزي به] (هو جزء من حديث رواه بنحوه

) عن أبي هريغغرةا) قغغالا:764 نووي) والترمذي (158 و3/157البخاري ومسلم (
).143"قالا أحد الكبراء: أي أنا الجزاء به" (ص



وأحد الكبراء هذا هو الحلج. وهذا تحريف لمعنغغى الحغديث، ليوافغق هغذا المعتقغغد
الباطل.

وقد يظن المسلم في عصرنا الحاضر أن هذه العقيدةا في الجنغغة عقيغغدةا سغغامية،
ًا مغغن النغغار، ولكنهغغا عقيغغدةا ًا في الجنة ول خوف وهي أن يعبد النسان الله، ل طمع

غير صحيحة إذ هي مخالفة لعقيدةا الكتاب والسنة.

فقد وصف الله حالا النبياء في عبادتهم وتقربهم ودعائهم بأنهم كغغانوا {ويغغدعوننا
ًا وكانوا لنا خاشعين} (النبياء: ًا ورهب )، والرغب هغغو الطمغغع فغغي جنغغة اللغغه90رغب

ًا وفضله، والرهب هو الخوف من عقابه، والنبياء هم أكمغل النغاس عقيغدةا وإيمان
وحالً.

ًا بقوله تعالى: {إنما يؤمن بآياتنا وكذلك وصف تبارك وتعالى أكمل المؤمنين إيمان
ّبحوا بحمد ربهم وهغغم ل يسغغتكبرون* تتجغغافى ًا وس ّكروا بها خروا سجد الذين إذا ذ
ًا ومّما رزقناهم ينفقغغون* فل تعلغغم ًا وطمع جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوف

ٌءس ّما أخفي لهم من قرةا أعين جزاء بما كانوا يعملون} (السجدةا: ).17-15نف

فهؤلء الذين ادخر الله لهم ما ل عين رأت، ول أذن سمعت، ول خطر علغغى قلغغب
ًا ًا وحغغالً، ومغغع ذلغغك فهغغم يغغدعون ربهغغم خوفغغ بشر ل شك أنهم أكمل الناس إيمان
ًا فغغي جنتغغه. وآيغغات القغغرآن فغغي هغغذا المعنغغى ل ًا من عغغذابه، وطمعغغ ًا: خوف وطمع

تحصى كثرةا.

ّدللغغة علغغى هغغذا المغغر وأما السنة فل حصر للحاديث في ذلك، ومن أبلغها فغغي ال
قولا أحد العراب للنبي صلى الله عليه وسغغلم: واللغغه إنغغي ل أحسغغن دنغغدنتك ول
دندنة معاذ، وإنما أقولا: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار؛ فقالا صغغلى

)910) وابن ماجغغة (793 و792الله عليه وسلم: [حولها ندندن] (رواه أبو داود (
) وابن خزيمة، وصحح إسناده اللباني في (صغغفة الصغلةا-5/74 و3/474وأحمد (

))، فإذا كان الرسولا صلى الله عليه وسلم يدندن بدعائه حولا الجنغغة، فهغغل202
يتصور عقلً وجود رجل أو امرأةا أكمل منه صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم، فيغغدعو اللغغه

ًا من نار؟. ًا في جنته ول خوف ويعبده ل طمع

وهذه الحالة التي سعى المتصوفة إلغغى تحقيقهغغا، أعنغغي عبغغادةا اللغغه مجغغردةا عغغن
الطمع والخوف جرت عليهم البليغغا: فقغد سغغعوا إلغى غايغة أخغغرى بالعبغادةا وهغي
القولا بالفناء في الرب، وجرهم هذا إلى الجذب، ثم جرهم هذا إلى الحلغغولا، ثغغم

جرهم هذا في النهاية إلى وحدةا الوجود.

وفي هذا الفصل من الرسالة سنسوق إليك الدلة على هذا التسلسل العقائدي.

وقد مر بك أن رابعة العدوية لما اشتكت، وعادها بعض المتصوفة زعمت أن ذلك
بسبب غيرةا الله عليها (هكذا) لنها مالت بقلبها إلغى الجنغة. وإنغغي لتسغاءلا: مغن
ا، فضغلً عغن غيرتغه سغبحانه وتعغالى أين لها أن تعلم حب الله لهغا وقبغوله لعمله
عليها؟ وقد وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بقوله: {إن الذين هغغم مغغن خشغغية
ربهم مشفقون* والذين هم بآيات ربهم يؤمنون* والذين هغم بربهغم ل يشغركون*
والذين يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهغغم راجعغغون* أولئغغك يسغغارعون

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

وقد سألت السيدةا عائشة رضي الله عنها رسولا الله صلى الله عليه وسلم عغغن
قوله تعالى: {يؤتون ما ءاتوا وقلغغوبهم وجلغغة} فقغغالت يغغا رسغغولا اللغغه يسغغرقون
ويزنون ويخافون؟ قالا: [ل يابنة الصديق، ولكن يصومون ويصلون ويخافون أن ل



) والترمغغذي فغغي (سغغننه-205 و6/159يتقبل منهغغم] (رواه أحمغغد فغي (المسغغند-
) وإسناده ضعيف: منقطع، عبدالرحمن بن سغغعيد بغغن4198) وابن ماجة (201/2

وهب لم يدرك عائشة، كما قالا الحافظ العسقلني في (التهذيب) ولكن لغغه عنغغد
ًا موصغغولً يتقغغوى بغغه، وقغغد حسغغنه اللبغغاني فغغي18/26ابن جرير ( ًا وشاهد ) طرق
)).162(الصحيحة 

ًا من الله تبارك وتعالى حغغتى مغغع الطاعغغة، فإذا كان حالا المؤمن هو الخوف دائم
فمن أين لرابعة العدوية أن تعرف أن اللغه قغغد غغار عليهغا؟ (العيغغاذ بغالله..) لنهغغا
مالت بقلبها إلى الجنة؟ أليس هذا القولا من رابعة (إن صح نسبته إليها، وقد ذكر
في أقدس كتب القوما وأنقاها باعترافهم) هو قولا علغغى اللغغه بل علغغم، وهغغو مغغن
اتباع خطوات الشيطان التي نهانا الله عنها بقوله: {يا أيها النغغاس كلغغوا ممغغا فغغي
ًا ول تتبعوا خطوات الشيطان إن لكغغم عغغدو مغغبين* إنمغغا يغغأمركم الرض حللً طيب

).169 و168بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما ل تعلمون} (البقرةا:



الفصل الثالث

التنفير من الطريق الشرعي للهداية

لما كان الدخولا في الطريق الصوفي ل يشترط له التوجه إلغغى الكتغغاب والسغغنة،
ًا بطغغرق أخغغرى سغغنعرفها ًا عن طريق الهاتف، وأحيانغغ بل إن التوفيق له يأتي أحيان
فيمغغا بعغغد إن شغغاء اللغغه تعغغالى، فغغإن القغغوما منغغذ نشغغأتهم رأوا أن علمهغغم الغغذي
يحصلون عليه -في زعمهم- أفضغغل مغغن علغغم الكتغغاب والسغغنة، بغغل رأوا أن علغغم

الكتاب والسنة مشغلة عن طريقهم ومسلكهم، وهذه بعض عباراتهم في ذلك: 

I- ًا علغغى علمغغاء الشغغريعة261قالا أبو يزيد البسطامي (مات سغغنة هغغغ) ناعيغغ
ًا لهم: مفاخر

ًا عن ميت، وأخغغذنا علمنغغا عغغن الحغغي الغغذي ل يمغغوت، حغغدثني "أخذتم علمكم ميت
قلبي عن ربي، وأنتم تقولون: حدثني فلن، وأين هو؟ قالوا: مات، عن فلن وأيغغن

).365-ص1هو؟ قالوا: مات" (الفتوحات المكية ج

ب- وهذا الجنيد يقولا: "ما أخذنا التصوف عن القيغغل والقغغالا" (طبقغغات السغغلمي
158.(

ًا: "أحب للمبتغغدئ أل يشغغغل قلبغغه بهغغذه الثلث، وإل تغيغغرت حغغاله: ج- ويقولا أيض
التكسب وطلب الحديث والتزوج، وأحب للصوفي أن ل يقرأ ول يكتب لنغغه أجمغغع

). 3/135لهمه" (قوت القلوب:

د- وقالا أبو سليمان الغغداراني: "إذا طلغغب الرجغغل الحغغديث، أو سغغافر فغغي طلغغب
).1/37المعاش، أو تزوج فقد ركن إلى الدنيا" (الفتوحات المكية 

وهغغذه أقغغوالا قليلغغة ممغغا نسغغب إلغغى القغغوما فغغي وجغغوب تغغرك علغغم الشغغريعة،
والنصراف إلى طريقهم الخاص في التلقي والكشف.

ول يخفى على أي منصف يتقي الله تبارك وتعغغالى، ويقغغولا كلمغغة الحغغق أن هغغذه
القغغوالا كافيغغة فغغي هغغدما الشغغريعة السغغلمية، بغغل فغي هغغدما العمغغران كلغغه، لن
الحضارةا النسانية حتى المادية منها ل تقوما إل على هغغذه الثلث: العلغغم، وطلغغب
الكسب والمعاش، والزواج. وحضارةا السلما خاصة تقوما على هذه الثلث، وتأمر
بطلب علم الخرةا وهو علم الكتاب والسنة، وكذلك علم الدنيا وهو كل علم نغغافع

لحياةا النسان ورقيه في هذه الرض. 

ولم يكتف أهل هذا المنهج من المتصوفة بالتنفير من علم الشريعة والحغديث بغل
ًا علغغى جعلوا كشفهم، وما يزعمون نقله من العلم عن اللغغه تبغغارك وتعغغالى حاكمغغ
إسناد الحديث فيصححون ما شاؤوا من الحاديث، وإن كانت ضغغعيفة عنغغد علمغغاء
الحغغديث والسغغنة، ويضغغعفون مغغا شغغاؤوا منهغغا، وإن كغغانت ثابتغغة صغغحيحة حسغغب
الموازين العلمية الدقيقة التي تعارف عليها علماء الحديث ومصطلحه، والتي هي
ًا تثبغت فغي ًا وحغديث بحق مفخرةا السلما، فليس عنغد أمغة مغن أمغم الرض قغديم
النقل على النحو الذي درج عليغغه علمغغاء هغغذه المغغة فغي التعغغرف علغغى الحغغديث
الصحيح من الضعيف، وبذلك -وللغغه الحمغغد- سغغلم ديغغن المغغة مغغن دخغغولا أقغغوالا

الزنادقة والملحدةا فيه.

أقولا عمد رؤساء المتصوفة إلى هدما السناد في الحديث، وهغغو مفخغغرةا السغغلما
بحق، وذلك عن طريق الحكم على السناد بعلمهم الخاص. يقولا ابن عربغغي فغغي

رسائله:



"وربمغغا قغغالوا (أي علمغغاء الشغغريعة) إذا عغغاينوهم (أي عغغاينوا علمغغاء الصغغوفية)
يتكلمون بمواجيدهم مع أصحابهم: دين مكتغغوما، ديغغن مشغغوما، ومغا عرفغغوا جهغات
الدين. وهؤلء ما تكتموا بالغغدين فقغغط، وإنمغغا تكتمغغوا بنتغغائجه، ومغغا وهبهغغم الحغغق
تعالى في طاعته حين أطاعوه، وبما صح عندهم مغغن أحغغاديث الحكغغاما مغغا اتفغغق
على ضعفه، وتجريغغح نقلتغغه، وهغغم أخغغذوه عغغن الكشغغف (الكشغغف: هغغو انكشغغاف
حجاب القلب ورؤيته أشياء من الغيب زعم الصوفية أنه يحصل لهغغم، ومغغراد ابغغن
ًا (انظغغر البغغاب عربي هنا بالكشف التصالا بالرسولا، ومعرفة الحغغديث منغغه رأسغغ
ى غيغر مغا هم عل ًا، فتعبدوا به أنفس الخاص بالكشف الصوفي))، عن قائله صحيح
تقرر عند علماء الرسوما، فينسبونهم إلى الخغغروج عغغن الغغدين، ومغغا أنصغغفوا فغغإن
ًا يوصل إليه منها هذا أحدها، ورب حديث قد صغغححوه واتفقغغوا عليغغه، للحق وجوه
وليس بصحيح عندهم من طريق الكشف، ويتركون العمغغل بغغه مثغغل ذلغغك سغغواء"

).4(رسائل ابن عربي:ص

ومعنى هذا كله أن للمتصوفة حكمهم الخاص على إسغغناد الحغغديث، فعغغن طريغغق
ًا بغغالنبي ويصغغححون الحغغديث أو يضغغعفونه!! وبهغغذا الهجغغوما الكشف يتصلون رأس
على قواعد علم الحديث تتهدما السنة، وتبقى ألعوبة في يد هؤلء الذين يحكمغغون
عليها بما شاؤوا وليس من ضابط يرجغغع إليغغه، ول فيصغغل يحتكغغم إليغغه مغغا داما أن

الكشف هذا علم غيبي، وقد يكون كشف هذا غير كشف ذاك.

أقولا: لم يكتف المتصوفة بوضع الصولا على ترك العلم الشرعي والتنفيغغر منغغه،
ًا لهدما علوما الشريعة وزوالها، وهذا أولا معولا مغغن معغغاولا بل أصلوا الصولا أيض

الهدما، هدما السناد لمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف.

ولم يكتف المتصوفة بالنهي عن العلغغم، بغغل جعلغغوا العلغغم عغغورةا يجغغب أن تسغغتر
ًا له، وقد سقطت منه محبرةا، فيقولا له: اخغغف ًا يرى مريد وتغطى، حتى إن شيخ

)370سوأتك!! (عن تلبيس إبليس لبن الجوزي ص

وبعد أن وضع المتصوفة هذه القواعد لهغغدما العلغغم الشغغرعي والتنفيغغر منغغه دعغغوا
الناس إلى العلم الباطني الذي أطلقغغوا عليغغه اسغغم الحقيقغغة، وقغغالوا: إن طريغغق
الوصولا إليه هو الكشف والفتح الرباني والفيض الرحماني. لنعلم أنهغغم ل يعنغغون
ًا ًا خاصغغ بالعلم الباطن إصلح حالا القلوب كما يزعم بعضهم، بل إنهم يعنون علمغغ
يكشفون به حقائق يزعمون رؤيتها والتحقغغق بهغغا. ولقغغد بغغالغوا فغغي تفضغغيل هغغذا
العلم، وتشديد التنكيغغر علغغى مغغن نفغغاه أو خغغالفه. وقغغد كغغانوا يخفغغون هغغذا العلغغم
والكشف في أولا أمرهم، ويجعلونه من السرار والخصوصيات، ولكنهغغم سغغرعان

ما أعلنوا عنه وكشفوه بعد أن تحولت دفة الناس إليهم.

الفصل الرابع

القولا بالحلولا

ًا عند المتصوفة بل كغغان هغغذا هغغو لما كان طلب الجنة والفرار من النار ليس هدف
ًا أخغغرى غيغغر طلب العامة والدهماء في زعمهم فإن المتصوفة جعلغغوا لهغغم أهغغداف
ًا يعلغغم الغيغغب كلغغه كمغغا يعلمغغه اللغغه سغغبحانه ًا ورب ذلك وهو أن يكون كل منهم إله
وتعالى ويتصرف في الكون كله كما يتصرف الله فيحيي، ويميت ويخفض ويرفغغع،

ويعز ويذلا..



لقد أصبح الهدف الصوفي هو الوصولا إلى مقاما النبوةا أولً ثم الترقي حتى يصل
الفرد منهم في زعمهم إلى مقاما اللوهية والربوبية.

فهذا مثلً أبغغو يزيغغد البسغغطامي وهغغو مغغن أئمغغة القغغغغوما ومقغغدميهم، تغغوفي سغغنة
هغ، فهو من أعلما القرن الثالث في التصوف، وقد مر بغغك كلمغغه فغغي شغغأن261

ًا، فأفتغاه بتلغك الرجل الذي استفتاه في أنه ل يجد في نفسه من علوما القوما شيئ
الفتوى العجيبة. يذكر عن نفسه ما يأتي:

"رفعني مرةا فأقامني بين يديه، وقالا لي: يا أبا يزيد! إن خلقي يحبون أن يغغروك،
فقلت: زيني بوحدانيتك، وألبسني أنانيتك، وارفعني إلغغى أحغغديتك، حغغتى إذا رآنغغي

).461خلقك قالوا: رأيناك، فتكون أنت ذاك، ول أكون أنا هنا" (اللمع ص

وهذا الكلما ل يحتاج إلغغى تفسغغير وتأويغغل، والعتغغذار عنغغه مشغغاركة لصغغاحبه فغغي
الباطل الذي يسعى إليه، ولنغغترك سغغيد الطائفغغة فغغي وقتغغه (الجنيغغد) يفسغغر كلما

صاحبه أبي يزيد البسطامي يقولا الجنيد في تفسير الكلما السابق:

"هذا كلما من لم يلبسه حقائق وحغغدةا التفريغغد فغغي كمغغالا حغغق التوحيغغد، فيكغغون
ًا بما ألبسه عن كون ما سأله.. وسؤاله لذلك يغغدلا علغغى أنغغه مقغغارب لمغغا مستغني
هناك، وليس المقغغارب للمكغغان بكغغائن فيغه علغى المكغغان والسغتمكان.. وقغغوله:
ألبسني وزيني، وارفعني يدلا على حقيقة ما وجده مما هذا مقداره ومكغغانه، ولغغم

).461ينل الحظوةا إل بقدر ما استبانه" أ.هغ (اللمع ص

وبالطبع لن يستطيع أحد أن يفهم شرح الجنيد لكلما صاحبه أبي يزيد إل من فهغغم
عقيدةا القوما، وعرف محتواها على الحقيقة. وإليك شرح كلمه حتى كأنك تحسغغه

وتراه إن شاء الله.

أنه لغم يصغل بعغد إلغى كمغالا حقيقغة أقولا: حكم الجنيد على صاحبه أبغي يزيغغد ب
التفريد (ومعنى التفريد أن يعتقد الصوفي أنه ما تم في الحياةا إل فرد واحغغد، هغغو
الله، تعددت وجوداته بحسب ما يظهر للناس، ولكن الحق واحد!! ولذلك قالا عن
ُفْه (أي الله تعالى) حقائق وحدةا التفريغغد"، أي لغم ُفْيلبْس أبي يزيد: "هذا كلما من لم 
ًا بغغأنه لغغو رأى ًا كمغغا مغغر مغغن كلما الحلج.. ولغغذلك قغالا عنغغه أيضغغ ير غير الله غير
ًا بمغغا ألبسغغه عغغن كغغون مغغا سغغأله، فقغغد سغغألا التفريد على الحقيقة لكان مسغغتغني
ًا من القولا البسطامي ربه أن يلبسه أنانيته، ويرفعه إلى أحديته.. ولو كان متحقق
ًا أنه هو الله.. ولغغذلك رآه بوحدةا الوجود لم يقل ذلك، ولم يطلبه، لنه سيعلم يقين
ًا للحقيقة الصوفية النهائية، فقغغالا: "وسغغؤاله لغغذلك يغغدلا الجنيد بسؤاله هذا مقارب

على أنه مقارب لما هناك.." ثم شرح هذا القولا بقوله:

ا هغذا مقغداره ى حقيقغة مغا وجغده مم ي: يغدلا عل "وقوله ألبسني وزيني وارفعن
ومكانه، ولم ينل الحظوةا إل بقدر ما استبانه" أي فهذا مكان أبغغي يزيغغد فغغي فهغغم

الحقيقة الصوفية، ولم يصل بعد إلى فهمنا على الحقيقة.

فانظر أيها الخ المنصف أين كان الجنيد سيد الطائفة الصوفية من قضية التوحيغغد
في السلما..

ًا بغغه، بغغل ولم يكن حكم الجنيد على أبي يزيد البسطامي في قوله السابق منفغغرد
حكم بهذا الحكم صاحبها الشبلي الذي كان أوحد القوما حالً كما قالوا.

): "حكي عن الشبلي رحمه الله.. أنه741وروى صاحب اللمع الحكاية التية (ص
سئل عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله. وعرض عليه ما حكي عنه ممغغا ذكرنغغاه



وغير ذلك، فقالا الشبلي رحمه الله: لو كان أبو يزيغغد رحمغغه اللغغه هغغا هنغغا لسغغلم
ًا يفهم ما أقولا لشددت الزنانير". على يد بعض صبياننا..، وقالا: لو أن أحد

ًا لغغه، بغغل لغغو كغغان فانظر كيف حكم الشبلي علغغى أبغغي يزيغغد بغغأنه ل يصغغلح تلميغغذ
ًا معه الن في وقته لسلم على يد بعض صبيان الشغغبلي.. وأنغغا أجغغزما الن موجود
أنه يقصد بهذا السلما أن يعلمه أنه ل موجود إل الله.. ولذلك قالا بعد ذلغغك: "لغغو
ًا يفهم ما أقولا لشدد الزنغانير" ومعنغغى شغغد الزنغار أن يلبغغس لبغاس أهغل أن أحد
الذمة من اليهود والنصارى والمجوس، لنه كان يعتقد -بما لبس على النغغاس- أن
ًا من معاصريه ل يفهم مغا يشغغير إليغغه بهغغذه القغغوالا.. وهغغذا حغغق، لن القغغوما أحد
ليسوا على الناس بما ادعوه من الصلح والتقوى ومحبة اللغغه ورسغغوله. وقغغد مغغر
ًا، ومغغع ذلغغك كغان يزعغغم أنغغه يحمغغي المغغرود ًا بغغدين بك أن هذا  الشبلي كان سغغمين

ويكتحل به حتى ل يناما.

ًا من تفسير قولا الشبلي النغغف مغغا فسغغر بغغه ومما يدلك على ما جزمت به سالف
ًا الجنيد حالا أبي يزيد البسطامي قائلً: أيض

"إن أبا يزيد رحمه الله.. مع عظم حاله، وعلو إشارته لم يخرج من حغغالا البدايغغة،
).479ولم أسمع منه كلمة تدلا على كمالا النهاية" (ص

فانظر وتيقن الن معتقد القوما الذين يشهدون علغغى البسغغطامي بغغأنه لغغم يجغغاوز
حالا البداية، وهو الذي قالا القوالا السالفة.. ول غرو فغغي ذلغغك مغغا داما الشغغبلي
يقولا عن نفسه لبي عبدالله بن جابان بعد أن زاره، وأراد أن يخرج من عنده هو
ي كلءتغي" (ص ايتي وف وبعض زملئه: "مروا أنا معكم حيثما كنتم، أنتغم فغي رع

478.(

فالذي وصل إلى هذه النهاية ل شك أنه يحكم على كلما البسغغطامي أن مغا جغاوز
البداية..

وقد يظن ظان أن الجنيد كان دون الشبلي فغغي هغغذه القغغوالا، وهغغذا مغغن الجهغغل
والغفلة، وعدما تتبع القضية الصوفية، والغوص علغغى مغاليقهغغا وأسغغرارها، والمغغر
على غير ذلك، فالجنيد كان أسغغبق أولئغغك القغغوما إلغغى العقيغغدةا الصغغوفية، وأعلغغم
ًا، فيقولا له: يغغا أبغغا القاسغغم مغغا الناس بها، ويدلك على هذا أن الشبلي يسأله يوم
تقولا فيمن كان الله حسبه قولً وحقيقة؟ فقالا الجنيغغد رحمغغه اللغه.. يغا أبغا  بكغغر
(وهي كنية الشبلي) بينك وبين أكابر الناس في سغغؤالك هغغذا عشغغرةا آلف مقغغاما،

).487أوله محو ما بدأت به (اللمع ص

فانظر كيف سألا الجنيغغد عغن حقيقغغة مغن حقغائق السغغلما، وهغغي أن يكغغون اللغغه
حسب المرء في اعتقاده وقوله وكل شؤونه، أي أن يعتقد المسلم أن الله كغغافيه
في كل ما يهمه ويشغله، وهذا من كمالا التوحيغغد كمغغا قغغالا تعغغالى: {أليغغس اللغغه

)، وقالا الرسغغولا صغغلى اللغغه36بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه} (الزمر:
ًا عزمت أن ترجع لتستأصل شأفة المسغلمين عليه وسلم عندما قيل له: إن قريش
بعد هزيمة أحد قالا صلى الله عليه وسغغلم: [حسغغبنا اللغغه ونعغغم الوكيغغل] أي اللغغه
كافينغغا ومنجينغغا سغغبحانه وتعغغالى. انظغغر كيغغف حكغغم الجنيغغد علغغى هغغذه الحقيقغغة
الشرعية بأن سؤالا الشبلي عنها يدلا على أن بينه وبين أكغغابر النغغاس أي (كغغبراء
الصوفية) عشرةا آلف مقاما، أولا هغغذه المقامغغات محغغو هغغذه الحقيقغغة الشغغرعية

التي بدأ الشبلي بالسؤالا عنها..



الفصل الخامس

القولا بوحدةا الوجود

لما بدأ القولا بالحلولا، وجعل المتصوفة غايتهم من التصوف أن يتشبهوا بصغغفات
ًا يعلم كل شيء، ويتصرف في كل شغغيء فغغإن الله في زعمهم فيكون أحدهم إله
هذا الحالا استمر بهم حتى وصلوا في النهاية إلى القولا بوحدةا الوجغغود، وأن كغغل
شيء إنما هو الله وأن الله هو الذي فغغي الكغون وحغده وليغس هنغاك شغغيء آخغر

معه.

ومصطلح وحدةا الوجود يعني في العقيدةا الصوفية أنه ليس هناك موجغغود إل اللغغه
فليس غيره في الكون، وما هذه الظواهر التي نراها إل مظغغاهر لحقيقغغة واحغغدةا،
ًا)، هذه الحقيقغغة الغغتي تنغغوعت ًا كبير هي الحقيقة اللهية (تعالى الله عن ذلك علو
وجوداتها ومظاهرها في هذا الكون المشاهد، وليس هذا الكون -في هذه العقيغغدةا

الباطلة- إل الله في زعمهم، تعالى الله عن ذلك.

وقد رأينا كيف عبر الحلج عن هذه العقيدةا بكل صراحة ووضوح فيما نقلنغغاه عنغغه
ًا، وكيف عبر عنها الشبلي بشيء من التعمية واللغغف والغدوران، وكيغف جغاءت آنف

في الكلما المنسوب إلى  الجنيد في شيء من الحذر والحيطة.

ولقد استمرت هذه العقيدةا معلومة عند أناس مخصوصين فقط بلغوا النهاية فغغي
الطريق الصوفي، ولكنهم لم يعبروا عنها إل بتعبيرات ملفوفة غامضغغة، ل يفهمهغغا

إل من سار سيرتهم، وذاق ذوقهم، وكشف غوامض كلمهم.

ً ولكن القرن السادس الهجري شهد في أواخغغره، وبدايغغة القغغرن الغغذي يليغغه رجل
ًا استطاع أن يصوغا هذه العقيدةا صغغياغة كاملغغة، ويضغغرب لهغغا آلف المثلغغة، عجيب
ويبني عليها فروعها المختلفة في العتقاد والتصور، ويؤلف فيها عشرات الكتغغب،

هغ، نشأ هذا الرجل فغغي638ذلك الرجل هو محيي الدين بن عربي المتوفي سنة 
الندلس، واستقر به المقاما في الشاما، ورمي بالكفر والزندقة واللحاد والكغغذب،
ولكن عقيدته ومذهبه وجدت المشيعين والمروجين الذين اسغغتطاعوا أن يرفعغغوه
-كما رفع نفسه- إلى مرتبة الولية، بل إلى ختم الولية ومرتبة المشغغيخة الكغغبرى

وإحياء الدين.

وبالرغم من أن ابن عربي هذا قد زعم أنه نقل علمه وكتبغغه عغغن الرسغغولا صغغلى
الله عليه وسلم مباشرةا، وكتب عن اللغغوح المحفغغوظ بل وسغغاطة، وصغغاغا عقيغغدةا
وحدةا الوجود بكل جرأةا وبل مواربة، بل بقليل من التدليس والمراوغة، واستطاع
أن يحغغرف آيغغات القغغرآن فيزعغغم أن قغغوما هغغود الكغغافرين كغغانوا علغغى الصغغراط
ًا كامل اليمغغان، وأن قغغوما نغغوح كغغانوا مغغؤمنين، المستقيم، وأن فرعون كان مؤمن
فجازاهم الله بأن أغرقهم في بحار الوحدةا، وأدخلهم نغغار الحغغب اللهغغي ليتنعمغغوا
فيها، وأن هارون أخطأ لنه نهى بني إسرائيل عن عبادةا العجل، ومغغا كغغان العجغغل
إل المعبود الحق، أو صورةا من صور المعبغغود الحغغق، وأن قغغوما نغغوح أصغغابوا فغغي
ًا لنها مظاهر للله الواحد، وأن النار ًا ويغوث ويعوق ونسر ًا وسواع عدما تركهم ود
ًا عذوبة ل عذاب، وأنه ما من إنسان إل مرحوما مرضي عنه، وأن الله ل يعلم شيئ
قبل وجوده، لن وجود الشيء هو وجود العلم، بغغل وجغغود كغغل شغغيء هغغو ترجمغغة
لوجود الله (تعالى الله عن ذلك) أقولا: بالرغم من أن ابن عربي قالا هغغذا الكلما
ًا مما قاله، فإنه أدعى بأن كل ذلغغك قغغد نقلغغه بل زيغغادةا كله، بل هذا جزء يسير جد
ًا من كغغل ذلغغك ول نقصان عن الرسولا الذي أمره بتبليغّ ذلك للناس، وبالرغم أيض
فقد وجد هذا الرجل من المروجين والتباع ما ل يقغغع تحغغت الحصغغر منغغذ ظهغغوره



إلى زماننا هذا، ومن أمة السلما الذين يشهدون في كل يوما مرات كغغثيرةا بغغأن ل
ًا رسولا الله، وهذا من أعجب العجب. إله إل الله وأن محمد

وهاك الن نقولً صوفية من كتبه تدلك على هذه العقيدةا.

- قالا في مطلع كتابه "فصوص الحكم" وهو الكتاب الذي جعله خاتمغغة لعمغغاله1
ًا لعقيدته: "أما بعد فإني رأيت رسولا الله صلى الله عليه وسلم في مبشرةا جامع
أريتها في العشغغر الخغغر مغغن المحغغرما سغغنة سغغبع وعشغغرين وسغغتمائة بمحروسغغة
دمشق، وبيده صلى الله عليه وسلم كتاب، فقالا لي: هذا "كتاب فصوص الحكغغم
خذه واخرج به إلى النغاس ينتفعغون بغه، فقلغت: السغمع والطاعغة للغه ولرسغوله

وأولي المر منا كما أمرنا" ثم يقولا: 

فحققت المنية، وأخلصت النية، وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كمغغا
حده لي الرسولا صلى الله عليه وسلم من غير زيادةا ول نقصان" (الفصوص، ص

، طبع بيروت. تحقيق: أبو العلء عفيفي).47

ويقولا في مكان آخر بعد أن ذكر مواضيع الكتاب: "فاقتصرت على ما ذكرته مغغن
هذه الحكم في هذا الكتاب على حد ما ثبت في أما الكتاب، فامتثلت ما رسم لي،
ووقفت عند ما حد لي، ولو رمت زيادةا على ذلك ما استطعت فإن الحضرةا تمنغغع

).58من ذلك" (ص

ًا في "فص حكمة علوية في كلمة موسوية": "وأنا إن شاء اللغغه أسغغرد ويقولا أيض
منها في هذا الباب على قدر ما يقع به المر اللهي في خاطري فكان هذا أولا ما

).58شوفهت به من هذا الباب" (ص

وهذه النقولا من مقدمة الكتاب ومن ثناياه تعلمك إصغغرار الرجغغل أنغغه ينقغغل عغغن
ًا، وعن الرسغغولا الغغذي أمغغره الله مباشرةا بل مشافهة، وعن اللوح المحفوظ رأس
في تلك الرؤيغا المزعومغغة أن يخغرج علغغى النغاس بهغغذا الكتغغاب، فمغاذا فغي هغذا

الكتاب من العلم بالله ورسالته والهدى والنور؟ لننظر.

ًا مكر بهم2 - يزعم ابن عربي أن قوما نوح أجابوا رسولهم إجابة حقيقية، وأن نوح
فمكروا به، وأن تمسكهم بآلهتهم إنما هو تمسك بحغغق أراد نغغوح أن يزيلهغغم عنغغه،

وهاك نص عباراته في ذلك:

"علم العلماء بالله ما أشار إليه نوح عليه السلما في حق قومه من الثنغغاء عليهغغم
بلسان الذما، وعلم أنهم إنما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان، والمغغر قغغرآن
اهم ى الفرقغان وإن كغان فيغه..، دع ل فرقان، ومن أقيم في القرآن ل يصغغي إل
ليغفر لهم، ل ليكشف لهم، وفهموا ذلك منه صلى الله عليه وسلم. لذلك (جعلغغوا
أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم) وهذه كلها صورةا الستر التي دعاهم إليها،

فأجابوا دعوته بالفعل، ل بلبيك. 

ًا} وهغغي المعغغارف قالا نوح في حكمتغغه لقغغومه: {يرسغغل السغغماء عليكغغم مغغدرار
العقلية في المعاني والنظر العتباري، {ويمددكم بأموالا} أي بما يميل بكم إليه،
فإذا مالا بكم إليه رأيتم صورتكم فيه، فمن تخيل منكم أنه رآه فمغغا عرفغغه، ومغغن

).71عرف منكم أنه رأى نفسه فهو العارف"  (ص

فانظر كيف جعغل المطغغر والخصغغب الغغذي هغغو نتيجغغة للصغغلح والتقغغوى واليمغان
والستغفار والمعارف العقلية.. وكيف جعل الموالا أي ما يميل بهغغم إليغغه فيغغرون



صورتهم فيه، وهذه هي وحدةا الوجود، ولذلك يقولا بعغغدها: "فمغغن تخيغغل أنغغه رآه
فما عرف وأما من رأى نفسه فهو العارف".

ًا} لن الدعوةا إلى الله مكر بالمدعو، أدعو إلى الله ًا كبار ثم يقولا: {ومكروا مكر
ًا كما دعاهم (ص )، فغغانظر كيغغف جعغغل الغغدعوةا72فهذا عين المكر، فأجابوه مكر

ًا بالمدعوين، بل عين المكر ثم بين نوع المكر الذي قابل قغغوما نغغوح إلى الله مكر
ًا، ول ًا ول سغغواع ًا، فيقولا: "فقالوا في مكرهم: ل تذرن آلهتكغغم، ول تغغذرن ود نوح
ًا، فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قغغدر مغغا تركغغوا مغغن يغوث ويعوق ونسر
ًا يعرفه من يعرفه، ويجهله من يجهله..، فمغغا هؤلء، فإن للحق في كل معبود وجه

).72عبد غير الله في كل معبود" (ص

وبهذا يجعل ابن عربي تلك اللهة الباطلة التي عبدها قوما نوح آلهة حقة، لنها في
زعمه وجه من وجوه الحق.

ثم يقولا مكملً تبغغديل آيغغات اللغغه: {ول تغغزد الظغغالمين} لنفسغغهم (المصغغطفين)
الذين أورثوا الكتاب أولا الثلثة، فقدمه علغغى المقتصغغد والسغغابق {إل ضغغللً} إل

).73حيرةا" (ص

وهنا يجعل ابن عربي قولا الله في شأن قوما نوح: {ول تزد الظالمين إل ضغغللً}
وهو الدعاء الذي دعا به نوح على قغومه، يجعغل ابغن عربغي هغذا الظلغغم كغالظلم
الذي وصف الله به طائفة من الذين أورثهم الكتاب حيث قالا: {ثم أورثنا الكتاب
الذين اصغغطفينا مغغن عبادنغغا فمنهغغم ظغغالم لنفسغغه ومنهغغم مقتصغغد ومنهغغم سغغابق

بالخيرات} فيجعل هذا الظلم كذاك الظلم، وهذا غاية التلبس والثعلبية.

ثم يقولا ابن عربي: (مما خطيئاتهم) فهغغي الغغتي خطغغت بهغغم، فغرقغغوا فغغي بحغغار
ًا} فكغان اللغغه عيغن أنصغارهم، العلم بالله. {فلم يجدوا لهم مغن دون اللغه أنصغغار

)، ثغغم يحغغرف قغغولا اللغغه تعغغالى: {إنغغك إن تغغذرهم33فهلكوا فيه إلى البغغد" (ص
يضلوا عبادك} قائلً: "أي يحيروهم، فيخرجوهم من العبودية إلى ما هغغم فيغغه مغغن
ًا، فهغغم ًا بعغغدما كغغانوا عنغغد أنفسغغهم عبيغغد أسرار الربوبية، فينظرون أنفسهم أربابغغ

).74العبيد الرباب" (ص

فيجعل ضللا قوما نغغوح إنمغغا هغغو حيغغرةا، لنهغغم عرفغغوا أسغغرار الربوبيغغة، وأن كغغل
ًا عند أنفسهم.. موجود هو الله، فأصبحوا بذلك أرباب

ي) وهغو بقيغة كلما نغوح أي ات اليغة الباقيغة فيجعغل (رب اغفغر ل ثم يحرف كلم
اسغغترني، (ولوالغغدي) يعنغغي العقغغل والطبيعغغة و (لمغغن دخغغل بيغغتي) يعنغغي قلغغبي،
(وللمؤمنين) أي العقولا. (والمؤمنات) أي النفغغوس (ول تغغزد الظغغالمين) أي أهغغل
ًا، فل يعرفون نفوسهم لشهودهم وجه الحق دونهغغم، ثغغم ًا) أي هلك الغيب، (إل تبار
يقولا بعد ذلك: "ومن أراد أن يعرف أسرار نوح فعليه بالرقي في فلك نوح، وهغغو

).74في (التنزلت الموصلية) لنا والله يقولا الحق" أ.هغ (ص

- لم يكتف ابن عربي بتصحيح موقف قوما نوح الضالين المكذبين، بل عمد إلغغى3
جميغغع كفغغار الرض فجعلهغغم مغغؤمنين موحغغدين عغغارفين واصغغلين، وعمغغل إلغغى
المسلمين فجعلهم مؤمنين بجزء من الحق فقط كافرين بأجزاء أخرى، ولم ينس
ابن عربي فرعون اللعين الذي لم تعرف الرض قبله أكفر منه ول أظلغغم، فجعلغغه

من المؤمنين الموحدين الفائزين بالجنة حيث يقولا:

"ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت، وأنه الخليفة بالسغغيف، وإن
ًا جار في العرف الناموسي، لذلك قالا: (أنا ربكم العلى) أي وإن كان الكل أربابغغ



ا بنسبة ما فأنا ربكم العلى منهم، بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكغم، ولم
علمت السحرةا صدقه في مقاله لم ينكغروه، بغغل أقغغروا لغه بغذلك، فقغالوا: (إنمغا
تقضي هذه الحياةا الدنيا). (فاقض ما أنغغت قغغاض) فالدولغغة لغغك، فصغغح قغغوله: أنغغا

).210،211ربكم العلى" (ص

وهذا  الكلما واضح ووازنغغه بكلما الحلج النغغف فغغي شغغأن فرعغغون، لتعلغغم وحغغدةا
العقيدةا التي دعا إليها هؤلء القواما. بقغي أن تعلغغم إشغغاراته الخبيثغغة فغي كلمغغه،
نحو: أن فرعون كغغان الخليفغغة بالسغغيف، ويعنغغي بالخليفغغة قغغولا اللغغه لغغداود: (إنغغا
جعلناك خليفة في الرض) فيقيس الخلفة الشرعية النبوية على الملك المتسلط
ًا، أي ما يعرفه موسى، ولذلك اتهم بعض الصوفية ُفْعرف الفاجر، ثم شريعة موسى 
الخرين موسى عليغغه السغغلما بالجهغغل، وفرعغغون بغغالعلم والمعرفغغة، فقغغالا: كغغان
فرعون أعلم بالله من موسى، لنه عرف حقيقة الحق، وأما موسى فما عرف إل
ًا، ولغغم يعغغرف أن الكغغل أربغغاب وأنهغغم مخلوقغغون فغغي نفغغس الغغوقت، ًا واحغغد وجه
فالنسان عندهم هو الحق والخلق، كما سيأتي بالنص إن شاء اللغغه مغغن كلما ابغغن
عربي، ولذلك قالا ابن عربغغي معللً كلمغة فرعغون: (أنغا ربكغم العلغغى) أن الكغل
أرباب بنسبة ما؛ وفرعون أعلى من هؤلء الرباب، لنه الملغغك المطغاع فغغي ذلغغك

الوقت.

ًا أنغغه آمغغن عنغغدما رأى انفلق البحغغر وعلى هذا فقد حكم له باليمان والجنة زاعمغغ
ًا ومعنى، وأنكر لبني إسرائيل، فنجاه الله من العذاب الخروي، وعمته النجاةا حس
على من يقولا: إنه من المعذبين قائلً: "ليس لديهم نص فغغي هغغذا المعنغغى"، مغغع
العلم أن الله يقولا عنه: {ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين* إلى فرعون
وملئه فاتبعوا أمر فرعون ومغغا أمغغر فرعغغون برشغغيد*  يقغغدما قغغومه يغغوما القيامغغة
فأوردهم النار وبئس الورد المورود* وأتبعغغوا فغغي هغغذه لعنغغة ويغوما القيامغغة بئغغس

).99-96الرفد المرفود} (هود:

وما غاب هذا النص عن ابن عربغغي، ولكنغغه التلغغبيس والثعلبيغغة والمكغغر، ومخالفغغة
سبيل المؤمنين من أولهم إلى آخرهم.

ًا صغغحح ابغغن عربغغي موقغغف السغامري، وصغغناعته وعلى هذه العقيدةا الباطلة أيضغغ
ّطأ ابن عربغغي هغغارون للعجل الذي فتن به بنو إسرائيل، فعبدوه من دون الله، وخ
عليه الصلةا والسلما، لنه ما عرف الحق، وأنكر على بنغغي إسغغرائيل، وزعغغم ابغغن
عربي أن موسى عرف الحق وأنكغغر علغغى السغغامري أن يحصغغر اللغغه فغغي شغغيء
واحد فقط، لن عين كل شيء هي عين الله، وهي عين الحغغق (تعغغالى اللغغه عغغن

ًا). ًا كبير ذلك علو

يقولا ابن عربي في ذلك: "ثم قالا هارون لموسى عليه السلما: (إني خشغغيت أن
ًا فغغي تفريقهغغم، فغغإن عبغغادةا العجغغل تقولا فرقت بين بني إسرائيل) فتجعلني سبب
ًا له، ومنهم مغغن توقغغف ًا للسامري وتقليد فرقت بينهم، فكان منهم من عبده اتباع
عن عبادته حتى يرجع إليهم موسى فيسألونه عن ذلك، فخشي هارون أن ينسغغب
ذلك الفرقان بينهم إليه، فكان موسى أعلم بالمر من هارون، لنه علم مغغا عبغغده
أصحاب العجل، لعلمه أن الله قضى أل يعبغغد إل إيغغاه.. ومغغا حكغغم اللغغه بشغغيء إل
وقع.. فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع المغغر فغغي إنكغغاره وعغغدما اتسغغاعه،
ن يغرى الحغق فغي كغل شغيء، بغل يغراه عيغن كغل شغيء" أ.هغغغ ارف م إن الع ف

).192(الفصوص ص



فانظر كيف زعم الخبيث أن موسى علم أن أصحاب العجل ما عبدوا إل الله، لن
)، فجعغل هغذا القضغاء23الله قالا: {وقضغى ربغك أل تعبغغدوا إل إيغاه} (السغراء:

ًا، وأن الله مغغا حكغغم بشغغيء إل وقغغع، ومعنغغى هغغذا عنغغده أن كغغل ًا قدري قضاء كوني
ًا أو غيره إل عبغغد اللغغه، ًا حجر معبود في الرض إنما هو الله، وما عبد النسان شيئ
مستدلً بالية السالفة بمعنى حكم وأمر، وهذا الحكم والمر حكم شغغرعي، فمغغن
هداه الله ووفقه إليه امتثله. ومن اتبغغع سغغبيل الغوايغغة والشغغيطان انحغغرف ومغغالا
عنه، كبقية الوامر الشرعية، نحو وأقيموا الصلةا، وآتوا الزكاةا، ونحو قوله تعالى:
ًا أن يكون لهم الخيرةا من {وما كان لمؤمن ول مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر

). وقد خالف قضاء الله وأمره كثير مغغن الكفغغار والملحغغدةا36أمرهم} (الحزاب:
ًا ممغغا والجاحدين، وخالف بعض المؤمنين بعض ما قضى الله بغغه ورسغغوله، وكغغثير

أمر به.

وها قد رأيت أن ابن عربي ختم عبارته بقوله: "فالعارف من يرى الحغغق فغغي كغغل
شيء، بل يغغراه عيغغن كغغل شغغيء" وهغغذا منتهغغى العقيغغدةا الصغغوفية، والفغغارق هغغو
الصطلح الصوفي لمن تحقق من هذه العقيدةا الخبيثة، ووصغغل النهايغغة فغغي هغغذا
العلم الخبيث (والحق) هو الله في زعمهم، تعالى اللغه عغن ذلغك وسغبحانه، وهغو

حسبنا ونعم الوكيل.

ثم يتمم ابن عربي شرح عقيدته الباطلة، فيحرف معنى قغغولا اللغغه تعغغالى: {فمغغا
خطبك يا سامري} قائلً: "يعني فما صنعت من عدو لك إلى صغغورةا العجغغل علغى
ًا، والحغغالا فغغي هغغذه الختصاص" أ.هغ، أي لماذا خصصت العجغغل فقغغط بكغغونه إلهغغ
العقيدةا أن كل شيء هو الله، ولذلك حرق موسى العجل حتى ل يحصر الله فغغي
شيء واحد (تعالى الله عن ذلك) ثم يستطرد الخغغبيث قغغائلً: "وقغغالا لغغه: (وانظغغر

ًا بطريق التنبيه للتعليم أنه بعض المجالي اللهية" أ.هغ. إلى إلهك) فسماه إله

فانظر كيف زعم أن قولا موسى للسامري: (وانظر إلى إلهغغك) أن هغغذا اعغغتراف
موسى بألوهية العجل، لنه بعض الشياء التي يتجلغغى فيهغغا الغغرب (سغغبحانك هغغذا

ًا). بهتان عظيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إل كذب

ثم يفلسف ابن عربي عدما تسغغلط هغغارون علغغى نسغغف العجغغل وإحراقغغه، وكغغون
ًا أن هذا كان ليعبغغد اللغغه فغغي كغغل صغغورةا، موسى هو الذي سلط على ذلك، زاعم
والعجل هو إحدى هذه الصور الغغتي يجغغب عنغغده -لعنغغه اللغغه- أن يعبغغد اللغغه فيهغغا،
ويحرف في ذلك قولا الله تعالى: {رفيع الدرجات} فلله درجات يعبد فيهغغا، وكغغل
صنم وإله عبد في الرض، فهو إحدى درجغغات اللغغه فغغي زعمغغه (تعغغالى اللغغه عغغن
ذلك) ثم يجعل عبادةا الهوى أعظم هذه الدرجات وأسماها. وهاك نص عبارته فغغي
ذلك: "فكان عدما قوةا إرداع هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل بالتسغغليط
على العجل كما سلط موسى عليه حكمة مغغن اللغغه تعغغالى ظغغاهرةا فغغي الوجغغود،
ليعبد في كل صغورةا وإن ذهبغغت تلغك الصغورةا بعغد ذلغغك، فمغا ذهبغغت إل بعغد مغا
تلبست عند عابدها باللوهية" ثم يقولا "وما عبد شيء من العالم إل بعغغد التلبغغس
بالرفعة عند العابد، والظهور بالدرجة في قلبغغه، وكغغذلك تسغغمى الحغغق لنغغا برفيغغع
الدرجات، ولم يقل.. رفيع الدرجة، فكثر الدرجات في عين واحدةا، فإنه قضغغى أن
ًا عبغغد فيهغغا، ل يعبد إل إياه في درجات كثيرةا مختلفة، أعطت كل درجة مجلى إلهي
وأعظم مجلى عبد فيه وأعله (الهوى) كما قالا: {أفرءيت من اتخغغذ إلهغغه هغغواه}

) وهو أعظم معبود، فإنه ل يعبد شيء إل بغغه.. ول يعبغغد هغغو إل بغغذاته،23(الجاثية:
وفيه أقولا: 

وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى     ولول الهوى في القلب ما عبد الهوى"



)194(الفصوص ص

ثم يقولا بعد ذلك: "والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحغغق يعبغغد فيغغه،
ًا مع اسمه الخاص بحجر أو شجر، أو حيغغوان أو إنسغغان، أو ولذلك سموه كلهم إله

).195كوكب أو ملك"  (الفصوص ص

ثم جعل ابن عربي بعد ذلك كفار قريش الغذين تمسغكوا بغغآلهتهم الباطلغغة قغائلين
) غير منكرين لله، بل متعجغغبين3{ما نعبدهم إل ليقربونا إلى الله زلفى} (الزمر:

لنهم وقفوا مع كثرةا الصور، ونسبوا اللوهية إليها، ثغغم يزعغم أن الرسغغولا محمغد
ًا لهم إلى إله يعرف، ول يشهد.. ثم يصغغف ابغغن صلى الله عليه وسلم قد جاء داعي
عربي هذا الله قائلً: "فدعا (أي الرسولا محمد صلى الله عليه وسغغلم) إلغغى إلغغه
يصمد إليه ويعلم من حيث الجملة.. ول يشهد ول تدركه البصار، للطفه وسغغريانه
في أعيانه الشياء، فل تدركه البصار كما أنها ل تدرك أرواحهغغا المغغدبرةا أشغغباحها
وصورها الظاهرةا، وهو اللطيف الخبير، والخبرةا ذوق، والذوق تجل، والتجلي فغغي
صور فل بد منها، ول بد منه، فل بد أن يعبده من رآه بهواه إن فهمت.." أ.هغغغ، ثغغم

ًا بعقولا الجاهلين: "وعلى الله قصد السبيل..". يقولا مستهزئ

وأظنك أيها القارئ قد فهمت الن العقيدةا التي دعا إليها ابن عربغغي واللغغه الغغذي
تخيله، وهو ما زعم أنه الروح الذي يسري في جميع الموجودات، بل الموجغغودات
ًا) ولغغم يكتغغف أن ًا كغغبير هي صورته الظاهرةا.. وهي عينه (تعالى الله عن ذلك علو
ينسب هذا إلى نفسه، ومن شايعه، بل زعم أن هذه هي عقيدةا موسغغى وعيسغغى
ومحمد، بغل وجميغع النبيغاء والمرسغلين الغذين عرفغوا المغر علغى حقيقتغه، وأن
الرسولا قد أعطاه هغغذا الكتغغاب، ليخغغرج بغغه علغغى النغغاس ليبلغهغغم الغغدين الحغغق،
والرسالة الصحيحة، وأنه نقل فقط، وما تصرف في شيء، بل سار في حدود مغغا

ًا. ًا واحد أمر به، ولم يزد حرف

- ولم تستطع عقبة أن تقف أماما ابن عربي لترده إلى صغغوابه، وليعلغغم العقيغغدةا4
الحقة، ولكنه مضى في شوط التلبيس والتخطيط إلى منتهاه.

وكانت من هذه العقبات العقيدةا في النار: جهنم التي أعدها الله للكافرين، والتي
ّبنا أخرجنغا منهغغا فغإن عغدنا فإنغا ظغغالمون} (المؤمنغون: )107يصطرخون بها: {ر

والتي يتمنون فيها الموت، بل يكون هو منتهى آمالهم وغاية مطلبهغغم {ونغغادوا يغغا
)،77مالك ليقض علينا ربك} فيرد عليهم مالك قائلً {إنكغغم مغغاكثون} (الزخغغرف:

جهنم التي يدعو أهلها على أنفسهم بالويغغل والثبغغور، ويغغرد اللغغه عليهغغم قغغائلً: {ل
ًا} (الفرقان: ًا كثير ًا وادعوا ثبور ًا واحد ) لنغغه ل اسغغتجابة لهغغم،14تدعوا اليوما ثبور

ول خغغروج منهغغا، فل يموتغغون فيهغغا ول يحيغغون، وآيغغات كغغثيرةا فغغي وصغغف جهنغغم،
وبشاعتها وحرقتها، وعذاب أهلها بها، كل هذه اليغغات لغغم تمنغغع ابغغن عربغغي الغغذي
ار مكغة كغذلك، بغل لكغل حكم لقوما نوح بالمعرفة واليمان، ولقوما فرعغون ولكف
كافر على الرض أنه ما عبد إل الله فغغي صغغورةا مغغن الصغغور، أقغغولا: كغغذلك هغغذه
اليات لم تمنع ابن عربي أن يحكم لهل النار بالنعيم المقيغغم، والسغعادةا والهنغغاء.
وأين ذلك؟.. في النار نفسها، هذه النار التي وصفها الله بما وصف، ووصف أهلها
بما وصف.. هذه النار دار سعادةا عند ابن عربغغي، ل دار شغغقاوةا وعغغذاب، بغغل دار

عذوبة وهناء. وهاك نص عبارته في ذلك:

على لذةا فيها نعيم مباين"وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم 

وبينهما عند التجلي تبايننعيم جنان الخلد، فالمر واحد



ًا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صاين" يسمى عذاب

)94(الفصوص ص

فانظر كيف جعل نعيم النار كنعيم الجنة، لن المر واحد في زعمغغه، وأن العغغذاب
من العذوبة، وأن النار قشرةا تخفي وراءها النعيم المقيم لهل النار.

ًا: "فمن عباد الله مغن تغغدركه تلغك اللما فغي الحيغغاةا الخغغرى فغي دار ويقولا أيض
تسمى جهنم، ومع هذا ل يقطع أحد من أهل العلم الذين كشفوا المر على ما هو
عليه إنه ل يكون لهم في تلك الدار نعيم خاص بهم، إما بفقغغد ألغغم كغانوا يجغغدونه،
فارتفع عنهم، فيكون نعيمهم راحتهم عن وجدان ذلك اللغغم.. أو أن يكغغون النعيغغم

ًا كنعيم أهل الجنان والله أعلم". انتهى (الفصوص ص ).114مستقلً زائد

ومع أنه تناقض هنا مع ما قرره في أبياته السابقة، وقالا: يكون النعيم لهل النغغار
بفقد آلما سابقة، أو بحصولا لذةا ومتاع بالنار كنعيم الجنغغة و (أو) تقتضغغي الشغغك،
ولذلك قالا: والله أعلم، مع العلم أنه قالا في مطلع الكتاب وفي ثناياه أنغغه ينقغغل
عن الله بل زيادةا ول نقصان.. فانظر هذا التهافت والتخبط والعمغغى.. نعغغوذ بغغالله

من الخذلن.

ًا على أهلهغغا، كمغغا ًا وسلم أقولا مع هذا يعود ويقرر دون شك أن النار ستكون برد
ًا عليه، يقولا فغغي (الفصغغوص ص ًا وسلم ): "وأمغغا أهغغل169كانت نار إبراهيم برد

النار فمآلهم إلى النعيم ولكن فغغي النغغار.. إذ ل بغغد لصغغورةا النغار بعغغد انتهغاء مغغدةا
ًا على من فيها، وهذا نعيمهم، فينعغغم أهغغل النغغار بعغغد ًا وسلم العقاب أن تكون برد
استيفاء الحقوق نعيم خليل الله حين ألقي فغغي النغغار، فغغإنه عليغغه السغغلما تعغغذب
برؤيتها. وبما تعود في علمه، وتقرر من أنها صورةا تؤلم من جاورها من الحيوان"

أ.هغ.

- أظنك أيهغغا القغغارئ الكريغغم قغغد عرفغغت الن فرعيغغات هغغذه العقيغغدةا الصغغوفية5
ًا من كلما ابن ًا واضح الباطلة، ولمزيد من هذه المعرفة والتوضيح سأنقل إليك بيان
عربي أو الشيخ "الكفر أو الكغغبر" كمغغا يسغغمونه، ممغغا تتصغغور بغغه هغغذه العقيغغدةا،
ى رد يبطلهغا، وإنمغا ويكفي في إبطالهغا أن تتصغورها، فهغذه العقيغدةا ل تحتغاج إل
ًا يكفي لبطلنهغغا. فمغغا عغرف البشغغر فغي تغاريخهم الطويغغل ًا صحيح تصورها تصور
ًا أعظم من هذا الكفر؛ فإن الله تبغغارك وتعغغالى اسغغتعظم مقالغغة مغغن ًا وإلحاد كفر
ًا} سبحانه وتعالى عن ذلك قائلً: {وينذر الغغذين قغغالوا اتخغغذ قالوا: {اتخذ الله ولد
ًا* ما لهم بغغه مغغن علغغم ول لبغغائهم كغغبرت كلمغغة تخغغرج مغغن أفغغواههم إن الله ولد

ًا} (الكهف: ).5-4يقولون إل كذب

ًا* تكغغاد السغغماوات ًا إد ًا* لقد جئتم شيئ وقالا جل وعل: {وقالوا اتخذ الرحمان ولد
ًا* وما ينبغغغي ًا* أن دعوا للرحمن ولد يتفطرن منه وتنشق الرض وتخر الجبالا هد
ًا* ًا* إن كل من في السماوات والرض إل ءاتي الرحمن عبد للرحمن أن يتخذ ولد

ًا} (مريم: ًا* وكلهم ءاتيه يوما القيامة فرد ).95-88لقد أحصاهم وعدهم عد

فإذا كانت السماوات تكاد تنفطغغر مغغن تلغغك المقالغغة الخبيثغغة، بغغل وتنشغغق الرض
ًا، فكيف بمن ينسب كل شيء خغغبيث فغغي الرض إلغغى ذات اللغغه، وتخر الجبالا هد
ًا كنبي أو ملك، أما ًا صالح ًا نسبوا شيئ بل جعله عين الله؟!.. فالذين نسبوا لله ولد

الذي جعل الله عين كل شيء..

أقولا: إن تصور هذه العقيدةا يكفي لبطلنها عند من له أدنى حغغس أو شغغعور، ول
أقغغولا عقغغل ولغغب، فالقضغغية ل تحتغغاج معقوليغغة لردهغغا، وإنمغغا تحتغغاج قليلً مغغن



ّبغغس هغغؤلء الشغغياطين علغغى النغغاس الحساس والشعور، والحياء والخجل، وقغغد ل
زاعمين أن كلمهم ل يفقهه إل من ذاق ذوقهم، ووجد وجدهم، وعغغرف معرفتهغغم،
هأنا ذا أعطيك مفاتيح هذه المعغغارف الباطلغغة، والغغذوق الخغغبيث، والوجغغد اللعيغغن،
لتعرف المر عندهم على ما هغو عليغه، ولغذلك فسأسغغرد لغك طائفغغة أخغغرى مغن
الشرح التفصيلي لهذه العقيدةا، وكل هغغذا الشغرح مغغن كلما القغوما حغتى ل يبقغى
ًا أن من زعم منهم أن هذا الكلما المنقولا عغغن عندك في الحق لبس، ولتعلم أيض
أساتذةا الضللا إنما هو شطح فقط، وغلبة حغغالا فزعمغغه باطغغل، لن المغغر ليغغس
ًا، وإنما هو عقيدةا فلسفية مقررةا مشروحة في عشغغرات الكتغغب، وأن كغغل شطح
آي القرآن قد حرفوها واستدلوا بها، ليغيروا عقيدةا المسغغلمين الحقغغة فغي إلههغغم
ًا من خلقغغه، بغغل سبحانه وتعالى، الذي يتصف بصفات الكمالا، والذي ل يشبه أحد
ًا هو الله الواحد الحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولغغد، ولمغغن يكغغن لغغه كفغغو

أحد.

ًا عقيغغدته مسغغتدلً عليهغا بالحغغديث الموضغغوع: "مغغن عغغرف يقولا ابن عربي شارح
نفسه عرف ربه" قالا: "قالا عليه السلما: "من عغغرف نفسغغه عغغرف ربغغه"، وهغغو
أعلم الخلق بالله، فإن بعض الحكماء وأبا حامد ادعغغوا أنغغه يعغغرف اللغغه مغغن غيغغر
نظر في العالم، وهذا غلط، نعم تعرف ذات قديمة أزلية، ل تعرف أنهغغا إلغغه حغغتى
يعرف المألوه، فهو الدليل عليه، ثم بعد هذا فغغي ثغغاني حغغالا يعطيغغك الكشغغف أن
الحق نفسه كان عين الدليل على نفسه وعلى ألغغوهيته، وأن العغغالم ليغغس سغغوى
تجليه في صور أعيانهم الثابتة التي يستحيل وجودهغغا بغغدونه، وأنغغه يتنغغوع ويتصغغور
بحسب حقائق هذه العيان وأحوالها، وهذا بعد العلم به منا أنه إلغغه لنغغا، ثغغم يغغأتي
الكشف الخر، فيظهر لك صورنا فيه، فيظهغغر بعضغغنا لبعغض فغي الحغغق، فيعغغرف

ًا" أ.هغ (الفصوص ص ).81،82بعضنا بعض

فهنا قد أنكر ابن عربي على أبي حامد وبعض المتصوفة الخرين الذين قغغالوا: إن
الحق ل يشترط لمعرفته النظر في الكون، بل قد يأتي ذلك عن طريغغق الكشغغف
ًا دون استدللا بغغالكون المشغغاهد علغغى الخغغالق سغغبحانه وتعغغالى. وقغغالا ابغغن رأس
عربي: "إن هذا ل يكفي إل لمعرفة ذات قديمة أزلية، ولكن ل بد مغغن النظغغر فغغي
الكون لتعلم أن الذي تشاهده هو الحق، وهغغو الغغدليل علغغى الحغغق، أي أن الصغغور
المشاهدةا في الكون هي الله، وهي الدليل عليه، ثم يأتي بعد ذلك الكشف الخغغر
ًا بأنه نفسه صورةا من صور الحغغق، فعنغغد الذي يتحقق النسان فيه من نفسه أيض
ذلك يعرف نفسغغه، فيعغغرف ربغغه، يعغغرف نفسغغه أنغغه اللغغه، فيعغغرف اللغغه أنغغه كغغل

موجود.."

ولم يكتف ابن عربي بأن يتبع أسلوب الثعالب في اللف والدوران والمراوغة، بغغل
ًا أسلوب الستفزاز لكل مؤمن، والنيل مغن عقيغدةا السغلما بكغل احتقغار اتبع أيض
واستهزاء، ويدلك على ذلك أن اسم الله عز وجل (العلي) يفهم منه سغغلف المغغة
وعلماؤها الفاضل أن المقصود به العلو الحقيقي المستلزما مباينته تعالى لخلقغغه،
والعلو المجازي الذي هو علو المكانة، فالله علي بذاته سبحانه وتعالى لنغغه فغغوق
ابه عرشه، والعرش سقف المخلوقات كما مدح نفسه بذلك في سبع آيات من كت

الكريم، وكما قالا مالك بن أنس: 

"الستواء معلوما، والكيف مجهولا، والسؤالا عنه بدعة"، وأما المكانة فمنزلة الله
عز وجل فوق كل منزلة، فهغغو العلغغي العظيغغم سغغبحانه وتعغغالى، والخغغالق القغغوي
القدير، وما سواه معبود مربوب مقهور، فحتى العلماء الذين نفوا عن اللغغه العلغغو



الحقيقي، وأثبتوا علو المكانة فقط ما نفوا عن الله هذه الصفة، ولكن انظغغر إلغغى
ابن عربي كيف فهم هذه الصفة، وطبقها حسب عقيدته الباطلة:

): "ومن أسمائه الحسنى العلي، على من.. وما ثغغم إل77-76قالا (الفصوص ص
هو؟ فهو العلي لذاته. أو عن ماذا. وما هو إل هو؟ فعلوه لنفسغغه، وهغغو مغغن حيغغث
ّلية لذاتها، وليسغغت إل هغغو، الوجود عين الموجودات، فالمسمى المحدثات هي الع
فهو العلي، ل علو إضافة، لن العيان التي لها العدما الثابتة فيه ما شغغمت رائحغغة
من الوجود، فهي على حالها مع تعداد الصور في الموجودات، والعين واحغغدةا مغغن
المجموع في المجموع، فوجود الكغثرةا فغي السغغماء، وهغي النسغغب، وهغي أمغور
عدمية، وليس إل العين الذي هو الذات فهو العلغغي لنفسغغه ل بالضغغافة، فمغغا فغغي
افة العالم من هذه الحيثية علو إضافة لكن الوجوه الوجودية متفاضلة، فعلغو الض
موجود في العين الواحدةا من حيث الوجوه الكثيرةا، لذلك نقغغولا فغغي: هغغو ل هغغو،
أنت ل أنت، قالا الخراز (رحمه الله تعالى) وهو وجه من وجوه الحق ولسان مغغن
ألسنته ينطق عن نفسه بأن الله تعالى ل يعرف إل بجمعه بين الضداد في الحكم
عليه بها، فهو الولا والخر، والظاهر والباطن، فهو عين مغغا ظهغغر، وهغغو عيغغن مغغا
بطن في حالا ظهوره، وما ثم من يراه غيره، وما ثم من يبطن عنغغه، فهغغو ظغغاهر
لنفسغغه بغغاطن عنغغه، وهغغو المسغغمى أبغغا سغغعيد الخغغراز وغيغغر ذلغغك مغغن أسغغماء

المحدثات".

فانظر استهزاءه باسم الله (العلي) حيث يقولا: على من؟ وعن ماذا؟ وليس في
الوجود غيره، فهو المحدثات، بل هو المسمى أبو سعيد الخغغراز، وأبغغو سغغعيد هغغذا

أحد أئمة القوما في القرن الثالث الهجري..

وانظر كيف جعلوا العلو إنما هو لبعض المحدثات علغغى بعغغض، ومغغا داما أن جميغغع
ًا، لنه ليس المحدثات هو الحق، وهو الله عندهم، فل يوصف الله بالعلو إضافة أبد

شيء غيره في الكون، ولكن يوصف -عندهم- بالعلو لذاته فقط.

ول يتورع ابن عربي مع ذلك أن ينسغغب مغغا فغغي الوجغغود مغغن شغغر وقبائغغح وظلغغم
وسفك دما إلى الله، بل يجعل كل ذلك هو الله فيقولا: "فالعلي لنفسه هغغو الغغذي
يكون له الكمالا الذي يستغرق به جميع المور الوجودية، حيث ل يمكن أن يفغغوته
ً ًا وعقل ًا، أو مذمومغة عرف ًا وعقلً وشغرع انت محمغودةا عرف نعت منها، وسواء ك

ًا، وليس ذلك إل لمسمى الله خاصة" (الفصوص ص ).79وشرع

فانظر كيغغف جعغل مسغغمى اللغغه يسغغتغرق جميغغع المغغور الوجوديغغة، سغغواء كغغانت
ممدوحة فغي العغرف والعقغل والشغرع، أما كغانت مذمومغة فغي العغغرف والعقغل
والشرع، وليس هناك كفر على الرض أكبر من هذا الكفر، بل ليس هناك وقاحغغة
وسوء أدب مع الله أعظم من هذا، فغاللهم رحمتغك بنغا ونقمتغغك بأولئغغك، أبعغغدهم

الله..

ًا: "أل تغرى الحغق يظهغر بصغفات ًا في كتابه فقالا أيضغ ولقد كرر هذا المعنى كثير
المحدثات، وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقغغص وبصغغفات الغغذما؟" (الفصغغوص

).80ص

ًا حيث جعل الكبش الذي أنزلغغه ولم يكتف بهذا القولا المجمل، بل فصل ذلك أيض
ًا). ًا كبير ًء لسماعيل من الذبح هو الله (تعالى الله عن ذلك علو الله فدا

قالا ابن عربي:

شخيص كبيش عن خليفة رحمانفيا ليت شعري كيف ناب بذاته 



)84(الفصوص ص

ًا بل إفك ًا يكون العبد عبد ًا بل شك          ووقت ًا يكون العبد رب فوقت

ًا ًا كان بالحق واسع ًا كان في عيشة ضنكفإن كان عبد وإن كان رب

)90(الفصوص ص

ق هد أتغم شغهود، ول يعغرف ح ًا حتى زعغم أن الحغق ل يش بل لم يكتف بهذا أيض
المعرفة إل في المرأةا.. حالا اللذةا والشهوةا.. وهاك نصوص عباراته القبيحة فغغي
ذلك، ووالله لول وجوب بيان هذا الباطل وتحذير المة منه مغغا كغغان لغغي أن أخغغط
ًا بهذا الثم والفجور، ولكن ما حيلتنا وبين أظهرنا من يدافع عن هغغذا الباطغغل، قلم
ّفر من تعرض لهذا الثم والفجغغور، ويرميهغم بغالكفر ويعتقد الولية لقائليه، بل ويك
والزندقة، وهؤلء الضالون قد ملؤوا أكبر المراكز الدينية في بلدنا، واتبعهم عغغواما
الناس دون وعي منهم بما خلف هذه العمغغائم الفارغغغة، والشغغهادات الزائفغغة مغغن

الثم والفجور والباطل؟!

هذا ابن عربي سيد الصوفية وشيخها من لغغدنه إلغغى هغغذا يفسغغر حغغديث الرسغغولا
صلى الله عليه وسلم: [حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرةا عينغغي

في الصلةا] فيقولا:

ًا على صورته سماه امرأةا، فظهرت بصورته فحغغن "اشتق الله من النسان شخص
إليها حنين الشيء إلى نفسه، وحنت إليه حنين الشغيء إلغغى وطنغغه، فحببغغت إليغغه
النساء، فإن الله أحب من خلقه على صورته، وأسجد لغغه ملئكتغغه النغغوريين علغغى
عظم قدرهم ومنزلتهغغم، وعلغغو نشغغأتهم الطبيعيغغة، فمغغن هنغغاك وقعغغت المناسغغبة

).216والصورةا أعظم مناسبة، وأجلها وأكملها" (الفصوص ص

وقبل أن نستطرد في النقل عن ابن عربي أشرح لك الفك الذي أفكه هنغغا، فقغغد
زعم أن النسان أحب المرأةا، لنها جزء منه ول مغغانع فغي ذلغغك، وقغغد يكغغون هغغذا
ًا، ثم قاس على هذا أن الله أحغغب النسغغان لنغغه خلقغغه علغغى صغغورته، قولً صحيح
ًا يعني أن ابن آدما ظهر في الوجود على صورةا الرحمن، تعالى الله عن ذلك علغغو
ًا، وهغغذا القغغولا منغغه يخغغالف عقيغغدته ًا لله بخلقه أيض ًا، فكان ابن عربي مشبه كبير
السابقة في وحدةا الوجود، وأن جميغغع الموجغغودات هغغي صغغورةا للحغغق، ول تنفغغرد
صورةا واحدةا بأن تكون مثلً للخالق بل جميع الصور ذاتها ذات الخالق، وهذا يدلك
على تناقضه وخبثه وثعلبيته، ويجعل السبب الذي من أجله أحب الله النسغغان أن
الصورةا التي خلق عليها هي أعظم مناسبة وأقرأ عبارته السابقة مرةا أخرى حتى

ًا عقيدته قائلً: ًا ومفلسف تفهم ما يقولا. ثم يستطرد ابن عربي شارح

"فإنها زوج (أي صورةا النسان آدما) أي شغغفعت وجغغود الحغغق كمغغا كغغانت المغغرأةا
ق ورجغل وامغرأةا!!! ًا، فظهغرت الثلثغة: ح شفعت بوجودها الرجل، فصيرته زوج
فحن الرجل إلى ربه الذي هو أصله حنين المرأةا إليه، فحبب إليه ربه النساء، كما
أحب الله من هو على صورته، فما وقع الحب إل لمن تكّون عنغغه، وقغغد كغغان حبغغه
لمن تكّون منه، وهو الحق، فلهذا قالا (حبب) ولم يقل (أحببت) من نفسه، لتعلق
حبه بربه الذي هو على صورته حتى في محبته لمرأته، فإنه أحبها بحب الله إيغغاه

ًا إلهيا") أ.هغ. تخلق

فانظر كيف جعل حب الرجل للمرأةا من التخلق بأخلق الله في زعمغغه، لن اللغغه
ًا)، ولن ًا كغغبير ًا الذي خلقه على صورته (تعالى الله عغغن ذلغغك علغغو قد أحب محمد

ًا هو أولا موجود حسب عقيدةا ابن عربي. محمد



ثم يستطرد ابن عربي في عباراته الوقحة الكافرةا القبيحة قائلً:

"ولما أحب الرجل المرأةا طلب الوصلة أي غاية الوصل التي تكغغون فغغي المحبغغة،
فلم يكن في صورةا النشأةا العنصرية أعظم وصلة من النكاح، ولهذا تعم الشغغهوةا
أجزاءه كلها، ولذلك أمر بالغتسالا منه، فعمت الطهارةا كما عم الفنغغاء فيهغغا عنغغد
حصولا الشهوةا، فإن الحق غيور علغغى عبغغده أن يعتقغغد أن يلتغغذ بغيغغره!! فطهغغره
بالغسل، ليرجع بالنظر إليه فيمن فني فيه، إذ ل يكون إل ذلك، فإذا شاهد الرجغغل
ًا في منفعل، وإذا شاهد في نفسه -مغغن حيغغث ظهغغور الحق في المرأةا كان شهود
المرأةا عنه- شاهده في فاعل، وإذا شاهده في نفسه من غيغغر استحضغغار صغغورةا
ما تكّون عنه كان شهوده في منفعل عن الحق بل وسغغاطة، فشغغهوده للحغغق فغغي
المرأةا أما وأكمل.. ولنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل.. ومن نفسه من
حيث هو منفعل خاصة، فلهذا أحب الرسولا صلى الله عليه وسلم النساء، لكمالا
ًا.." (الفصغغوص ص ًا عغغن المغغواد أبغغد شهود الحق فيهن.. إذ ل يشهد الحغغق مجغغرد

217.(

وأظن ليس بعد هذا الكلما كلما، وليس بعد هغغذا البيغغان بيغغان، ول يملغغك المسغغلم
الذي عصمه الله من هذا التردي الخلقي والعقلي إل أن يقولا (يا مقلغغب القلغغوب

ثبت قلوبنا على دينك).

ًا له بمثل هغغذه العبغغارات: "فشغغهود ًا هذا المعنى شارح ويستطرد ابن عربي مقرر
الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله..".

ًا: "فمن أحب النساء على هذا الحد فهغغو حغغب إلهغغي". وقغغائلً بعغغد هغغذا وقائلً أيض
ًا: أيض

صح عند الناس أني عاشق      غير أن لم يعرفوا عشقي لمن

)218(الفصوص ص



الفصل السادس

طريقة المتصوفة

في العراب عن عقيدتهم الباطنية

مع بداية القرن الثالث الهجغغري ابتغغدأ المتصغغوفة بالتصغغريح بشغغيء مغغن علغغومهم
الباطنة فأنكر بعضهم على بعض، فهذا الجنيغغد يقغغولا للشغغبلي: "نحغغن حبرنغغا هغغذا
ًا، ثم خبأناه في السراديب، فجئت أنغغت فغغأظهرته علغغى رؤوس المل" العلم تحبير
فرد عليه الشبلي بقوله: "أنا أقولا وأنا أسمع فهل في الغغدارين غيغغري" (التعغغرف

).145على مذهب التصوف ص

وقولا الشبلي هذا هو بدايات القولا بوحدةا الوجود.

ثم ابتدأت جماعة من المتصوفة تصرح بشيء من هذا العلم الباطن الذي لم يكن
في حقيقته إل القولا بالحلولا، الفناء في ذات الله الذي تقولا به العقيدةا الهنديغغة
البرهمية، والقولا بوحدةا الوجود، وكان هذا في نهاية القرن الثالث الهجري وبداية
القرن الرابع. وهذه طائفغغة مغغن هغغذه القغغوالا الغغتي ظهغغرت علغغى أفغغواه القغغوما،
وكانت تخفي تحتها العقيدةا الباطنة التي زعموا أنها فغغي منتهغغى الكمغغالا والرقغغي

في سلم التعبد السلمي.

أ- ذكر أبو نصر السراج الطوسي صاحب كتاب اللمع في التصغغوف، وهغغو الكتغغاب
الغغذي نشغغره الغغدكتور عبغغدالحليم محمغغود وطغغه عبغغدالباقي سغغرور أن أبغغا حمغغزةا
الصوفي دخل دار الحارث المحاسبي فثغت (ثغاء الشاه: صغغوتها) شغغاةا الحغغارث،
فشهق أبو حمزةا شهقة وقالا: "لبيك يا سيدي"!! فأنكر عليه الحارث المحاسبي،
فقالا له أبو حمزةا: إن إنكارك علي يشبه أحوالا المريدين المبتدئين" (اللمغغع فغي

) أي الذين لم يصلوا بعد إلى التحقق من وحدةا الوجود.495التصوف ص

ًا يعوي فيقولا: "لبيك وسعديك" (اللمع ص ب- وهذا أبو الحسين النوري يسمع كلب
492.(

ًا يقولا لحد زواره عند خروجه: "أنا معكم حيثما كنتغغم، أنتغغم ج- وهذا الشبلي أيض
في رعايتي وفي كلءتي".

د- وكان من أجرأ هؤلء الذين صرحوا بهذا العلم الباطن الحلج وقبل أن أستشهد
بشيء من أقواله أحب أن أقدما هذه المقدمة عنه:

نشأ الحلج في أواخر القرن الثالث الهجري، وهو من أهغغل بيضغغاء فغغارس، ونشغغأ
بواسط بالعراق، وصحب الجنيد الذي يعتبر سيد الطائفة الصغغوفية، وأبغغا الحسغغين
النوري والفوطي، وقد قتل ببغداد، وصلب يوما الثلثغاء السغادس مغن ذي القعغدةا
سنة تسع وثلث مئة وعموما المتصوفة راضون عنه، وإن كان قد رده بعضهم بعد
ي كتبهغم دون ذكغر ًا على أنفسهم، ولكن ذكر القدمون منهغم أقغواله ف قتله خوف
اسمه، بأن يقولوا مثلً: قالا أحد الكبراء (وهغغذا صغغنيع أبغغي بكغغر محمغغد الكلبغغاذي
الذي ألف الموسوعة الصوفية الثانية بعد اللمع، وهو كتابه (التعرف علغغى مغغذهب
ى أهل التصوف) وكذلك صنيع السراج الطوسي صاحب الموسوعة الصوفية الول
ًا ًا من كتابه مصدر (اللمع) وقد استشهد بكلما الحلج في أكثر من خمسين موضع

)11القولا بقوله: قالا بعضهم، أو قغغالا القائغغل) (انظغغر مقدمغغة كتغغاب الحلج ص
ولم يستطيعوا التصريح باسمه، وهذا صغغنيع أكغغبر رجليغغن كتبغغا فغي التصغغوف فغغي

هغغ وأبغغو نصغغر380القرن الرابع، وهما أبغغو بكغغر محمغغد الكلبغاذي المتغغوفي سغغنة 



هغ،وقد بالغت طائفة منهم بالثناء عليه حغغتى378السراج الطوسي المتوفي سنة 
قالا عنه محمد بن خفيف: "الحسين بن منصور عغغالم ربغغاني" (طبقغغات الصغغوفية

).308ص

وفي القرن الخامس وما يليه ابتدأ المتصوفة يصرحون باسمه، ويذكرون مقالته،
ويشهدون بفضله وسعته، فقد أشاد به أبو حامد الغزالي، وابن عربي، وعبغغدالغني
النابلسي وكل المتصوفة منذ القرن الخامس. وأما في العصر الحديث فقد كتغغب
ًا بعنغغوان: (الحلج شغغهيد التصغغوف السغغلمي) وقغغد فيه طه عبدالباقي سرور كتاب
ًا إلغغى ًا، وداعيغغة إسغغلمي ًا إجتماعيغغ ًا على الفساد، ومصلح جعله في هذا الكتاب ثائر

الله سبحانه وتعالى.

وبعد هذه المقدمغغة أعغغود إلغغى سغغياق البحغغث، وهغغو أن أجغغرأ النغغاس فغغي إظهغغار
العقيدةا الباطنية للفكر الصوفي كان الحسغغين بغغن منصغغور الحلج، وهغغذه الجغغرأةا
هي التي أدت بعد ذلك إلى القتل والصلب، ولقد كان هناك من المتصوفة من هم

على عقيدته ولكنهم كتموا. يقولا الشبلي:

ًا، إل أنغغه أظهغغر وكتمغغت" (الحلج لطغغه ًا واحغغد "كنت أنا والحسين بن منصور شغغيئ
عبدالباقي سرور)، ومن أبرز ما صرح به الحلج عن المعتقد الباطن للتصغغوف مغغا
أنقلغغه بنصغغه عغغن كتغغاب الطواسغغين للحلج (نشغغر لغغويس ماسغغنيون) قغغالا الحلج

(طاسين الزلا واللتباس).

"ما صحت الدعاوي لحغغد إل إبليغغس وأحمغغد، غيغغر أن إبليغغس سغغقط عغغن العيغغن،
وأحمد كشف له عن عين العين، قيل لبليس: اسجد، ولحمد: انظر. هذا ما سجد
ًا ول شمالً، {ما زاغا البصر وما طغغغى} أمغغا إبليغغس وأحمد ما نظر، ما التفت يمين
فإنه دعا لكنها ما رجع عن حوله، وأحمد ادعى ورجع عن حوله بقوله: [بك أحغغولا

وبك أصولا] وبقوله: [يا مقلب القلوب] وقوله: [ل أحصي ثناء عليك].

وما كان في أهل السماء موحد مثل إبليس، حيث إبليس تغير عليه العيغن، وهجغر
ُفْلعغغن حيغغن وصغغل إلغغى التفريغغد، اللحاظ في السير، وعبد المعبود على التجريد، و

ُفْطلب حين طلب المزيد. و

فقالا له: (اسجد) قالا: "ل غير" قالا له: (وإن عليك لعنتي) قالا: "ل غير"، مغغالي
إلى غيرك سبيل، وإني محب ذليل، قالا له: (استكبرت) قالا: لغغو كغغان لغغي معغغك
لحظة لكان يليق بي التكبر والتجبر، وأنا الذي عرفتك في الزلا (أنا خير منه) لن
لي قدمة في الخدمة، وليس في الكونين أعرف مني بك، ولي فيك إرادةا، إرادتك
في سابقة، إن سجدت لغيرك، فإن لم أسجد ل بد من الرجوع إلى الصغغل، لنغغك
خلقتني من النار، والنار ترجع إلى النار، ولك التقدير والختيار، تيقنغغت أن القغغرب

والبعد واحد!!" ثم يستطرد الحلج قائلً:

"التقى موسى وإبليس علغغى عقبغغة الطغغور، فقغغالا لغغه: يغغا إبليغغس مغغا منعغغك عغغن
السجود؟ قالا: منعني الدعوةا بمعبود واحد، ولغو سغجدت لغه لكنغغت مثلغغك، فإنغك
نوديت مرةا واحدةا.. انظر إلى الجبل.. فنظرت، ونوديت أنغا ألغف مغرةا أن أسغجد
ًا، فما سجدت لدعواي بمعناي، فقالا: تركت المغغر؟ قغغالا: كغغان ذلغغك ابتلء ل أمغغر
فقالا له: ل جرما قد غير صورتك. قالا: يا موسى ذا وذا تلغغبيس، والحغغالا ل يعغغولا
عليه فإنه يحولا، لكن المعرفة صحيحة كما كغغانت ومغغا تغيغغرت وإن الشغغخص قغغد

تغير.



فقالا موسى: الن تذكره؟ فقالا: يا موسى الفكرةا تذكر، أنا مذكور وهو مغغذكور،
ًا. ذكره ذكري، وذكري ذكره، وهل يكون الذاكرون إل مع

خدمتي الن أصفى، ووقتي أخلى، وذكري أجلغغى، لنغغي كنغغت أخغغدمه فغغي القغغدما
ّظه". لحظي، والن أخدمه لح

ثم استطرد بعد ذلك قائلً: "وفي أقوالا عزازيل (زعم المتصغغوفة أن إبليغغس كغان
ًا يسمى عزازيل قبل أن يطرد من رحمة الله) أحدها أنغغه كغغان فغغي السغغماء داعيغغ
ًا: في السماء دعي الملئكة بربهم المحاسغغن، وفغغي الرض دعغغا وفي الرض داعي

النس بربهم القبائح، لن الشياء تعرف بأضدادها".

وفي هذه الصياغة الطويلة لمعصية إبليس تستطيع الن أن تلغغم بملمغغح العقيغغدةا
الصوفية الباطنية، ونستطيع أن نلخصها على النحو التالي:

- أعبد الناس في كلما الحلج هو إبليس والرسولا صلى الله عليه وسلم، وانظر1
كيف ينظمها عدو الله في سغغلك واحغغد، ثغغم يسغغتدلا علغغى ذلغغك بغغأن إبليغغس أمغغر
بالسجود فلم يسجد، والذي منعه من ذلك هو مشيئة الرب فيغغه وجغغبر الغغرب لغغه.
وتحققه أن ل موجود إل هو، وأن القرب والبعد من الرب واحغغد، لنغغه ليغغس علغغى
ًا للملئكة إلى المحاسن، بإقامة الله لغغه، الحقيقة إل الله، وأن إبليس قد كان داعي
وفي الرض إنما هو داع إلى القبائح، وما هو في الحقيقة إلغى قغائم بمغغراد الغغرب

ومشيئته.

وأما الرسولا صلى الله عليه وسلم -وحاشاه- فقد أصبح أعبد النغغاس عنغغد الحلج
-وهذا من التلبيس- لن الله أمره في السماء أن ينظر إليغغه، فمغا نظغغر، واسغغتدلا
على ذلك بقوله تعالى: {ما زاغا البصر وما طغى} والية في أن رسولا الله صلى
الله عليه وسلم قد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وأن البصغغر مغغا
زاغا ول طغى، وهو ينظر إلى جبريل (فانظر كيف حولا الحلج اليغغة عغغن معناهغغا،
وأن المقصود بها هو: ما زاغا البصر أي ما نظر إلى اللغغه، لنغغه ليسغغت هنغغاك ذات
مستقلة لله تبارك وتعالى في زعم الصوفية، بل ذاته هغغي ذات موجغغوداته. انظغغر

هذا في كلما النابلسي التي).

وأما الدليل الخر الذي ساقه الحلج، فهو قولا الرسولا صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم:
[اللهم بك أصولا وبك أجولا وبك أقولا] (هو جزء محرف من حديث رواه أبو داود

) عن أنس بن مالك، ولفظه: كان رسولا اللغغه صغغلى اللغغه عليغغه2632في (سننه 
وسلم إذا غزا قالا: [اللهم أنت عضغدي ونصغغيري، بغغك أجغولا، وبغغك أصغغولا، وبغغك

) كما رواه75أقاتل] وصحح إسناده أستاذنا اللباني في (تخريج الكلم الطيب ص
)) والمعنغغى الغغذي هغغو6/16) وحسغغنه، وأحمغغد (2/278ببعض اختصار الترمغغذي (

مراد الرسغغولا صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم هغغو معنغغى ل حغغولا ول قغغوةا إل بغغالله، فل
ًا، أو يوفق إلى خير إل بحولا اللغغه وقغغوته ولكغغن الحلج يستطيع أحد أن يفعل خير
قلب هغغذا المعنغغى إلغغى عقيغغدته الخبيثغغة فغغي الغغرب جغغل وعل، وجعغغل معناهغغا أن

ًا أنه هو هو، أي أنه هو الله!!. الرسولا قالا ذلك لنه كان متحقق

وأما موسى في نظر الحلج فلم يكن على معرفة بحقيقة الرب، ولذلك قغغالا لغغه:
(رب أرني أنظر إليك).

ولقد كان من الجرأةا بمكان أن يظهر الحلج دعوته وعقيدته على هذا النحغغو مغغن
الصراحة والوضوح، ولقد كان يعاصره عدد كبير من المتصوفة في العراق وإيران
والشغغاما، ولكنهغغم قنعغغوا بالشغغارات والرمغغوز إلغغى عقيغغدتهم، ولغغم يقنغغع هغغو إل



اما الغذي وصغل إليغه مقغاما الفتغوةا، وفغي ذلغك بالتصريح، وقد سمى هو هذا المق
يقولا: 

"تناظرت مع إبليس وفرعون في الفتوةا (الفتوةا التي عناها الحلج هنا هي الجرأةا
في إظهار معتقده، وأستاذه في ذلك كما يقولا إبليس وفرعون!!)، فقالا إبليغغس:
إن سجدت سقط عني اسم  الفتوةا، وقالا فرعغغون: إن آمنغغت برسغغوله سغغقطت
ًا: إن رجعغغت عغغن دعغغواي وقغغولي سغغقطت مغغن من منزلة الفتوةا، وقلت أنا أيضغغ
ًا، وقغغالا فرعغغون : بساط الفتوةا!! وقالا إبليس:أنا خير منه، حين لم ير غيره غيغغر
(ما علمت لكم من إله غيري) حيغغن لغغم يعغغرف فغغي قغغومه مغغن يميغغز بيغغن الحغغق
والباطل!! وقلت أنا: إن لم تعرفوه فاعرفوا آثاره، وأنا ذلك الثر، وأنا الحق لنغغي
ًا!! فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون، وإبليس هغغدد بالنغغار ًا بالحق حق ما زلت أبد
وما رجع عن دعواه، وفرعغون أغغرق فغي اليغم ومغا رجغع عغن دعغغواه، ولغغم يقغغر
ًا، وإن قتلغغت أو صغغلبت أو قطعغغت يغغداي ورجلي، مغغا رجعغغت عغغن بالواسطة أبغغد

).52دعواي" (الطواسين ص

وهذا الذي وصل الحلج إليغغه قغغد كغغان عقيغغدةا لكغغثير مغغن معاصغغريه، ولكنهغغم لغغم
يستطيعوا التصريح به بنفغغس الوضغغوح والصغغراحة الغغتي صغغرح بهغغا الحلج، يقغغولا
ًا إل أنه أظهر وكتمت" وقد مّر بك ًا واحد الشبلي: "كنت والحسين بن منصور شيئ

هذا القولا.

ولقد حاولا الحلج أن ينقل عموما المتصوفة إلى موقفه، ولذلك لم يفتغغأ يحركهغغم
ه الا ل نحو هذه الغايغة، ففغي الرسغالة القشغيرية أنغه لقغي إبراهيغم الخغواص فق
الحلج: ماذا صنعت في هذه السفار، وقطع هذه المفاوز؟ قالا: بقيت في التوكل
أصحح نفسي عليه. فقالا الحلج: أفنيت عمرك في عمران باطنغغك، فغغأين الفنغغاء

في التوحيد!!

ويدخل الحلج مسجد بغداد، ويرى الجنيد يتكلم على المنبر والجنيد سيد الطائفغغة
في وقته فيقولا له: يا أبا القاسم إن الله ل يرضى من العالم بغغالعلم حغغتى يجغغده
في العلم، فإن كنت في العلم فالزما مكانك، وإل فانزلا، فنزلا الجنيد ولغغم يتكلغغم

ًا (أخبار الحلج طبع ماسنيون).  على الناس شهر

وهذا القولا من الحلج للجنيد إنكار شديد عليه، وأمر لغغه بغغأن يظهغغر مغغا يعتقغغده،
ًا. وهذا معنى قوله: "فإن كنت في العلغغم ًا فيما تحقق فيه باطن وبأن يتحقق ظاهر
فالزما مكانك" أي إن كنت قغغد وصغغلت إلغغى حقيقغغة معتقغغد التصغغوف فغغالزما هغغذا
المكان، وأظهر ما تعتقد. والحلج هنا لم ينكر على الجنيد معصية شرعية ظاهرةا،
ولكنه أنكر عليه إظهاره من علوما الشريعة للعامة ما يخالف مغغا وصغغل إليغغه مغغن
ًا ل يكلمهم، ولغغم يسغغتطع الجنيغغد عقيدةا التصوف، ولذلك احتجب عن الناس شهر

أن يظهر ما أظهر الحلج، لنه كان يعلم نهاية الفصاح عن حقيقة المعتقد.

ولذلك روى أبو عبدالرحمن السلمي في طبقغغاته فغغي ترجمغغة الشغغبلي أن الجنيغغد
قالا للشبلي "لو رددت أمرك إلى الله لسترحت" فقالا الشبلي: "يا أبغغا القاسغغم
ًا!!" ّد الله أمرك إليك لسترحت" فقغالا الجنيغغد: "سغغيوف الشغبلي تقطغغر دمغ لو ر

).343(الطبقات ص

والمعنغغى الغغذي عنغغاه الجنيغغد فغغي كلمغغه للشغغبلي أنغغه إذا استسغغلم لمغغر اللغغه،
واسترسل معه كما يقولون: التصوف السترسالا مع الله (يعنغغي المتصغغوفة بهغغذا
القولا أن ل يكون لك اختيار وفعل، بل تترك مشيئة الغغرب تسغغيرك، وهغغذا معنغغاه



هغغدما الرادةا البشغغرية وتغغرك الوسغغائل كلهغغا) أي تغغرك الختيغغار معغغه لسغغترحت
وهدأت.

فرد الشبلي عليه بعكس العبارةا وبالمعنى نفسه!! ومعنى عبارةا الشبلي أن اللغغه
ّد أمره إليه، بل جعل أمر العبغغد إليغغه هغغو، قد جبر العبد وأقامه بما هو فيه، ولم ير
ولو رد أمر العبد إلى نفسه لستراح، واختار ما يحلغغو لغغه. وكغغانت عبغغارةا الشغغبلي
ًا علغغى ذلغغك: للدللة على المعنى أصرح من عبارةا الجنيد، ولغغذلك قغغالا الجنيغغد رد
ًا. أي أنغغه بهغغذا التصغغريح عغغن معتقغغده سغغيعرض نفسغغه سيوف الشبلي تقطر دمغغ

للقتل!!

ومما يدلا على ذلك أن الحلج عندما أحضغغر للقتغغل والصغغلب جمعغغت المتصغغوفة،
وأرغموا على النيل من الحلج وسبه، وكان ممن أحضروا لذلك الشغغبلي، وضغغعوا
المنديل في رقبته، وسحبوه إلغى الحسغغين بغغن منصغغور الحلج ليلعنغغه فتغغأبى مغغن
ذلك، فأمره الجند بأن يذهب بنفسغه أو يرسغل مغن يلعغن الحلج، فأرسغل امغرأةا
متصوفة، وأمرهغغا أن تقغغولا للحلج: إن اللغغه قغغد ائتمنغغك علغغى سغغر مغغن أسغغراره

فأذعته؛ فأذاقك طعم الحديد!! (ماسنيون. وانظر نشرات الصوفية).

وهذه الروايات كلها تدلا على أن أفراد الطائفة في القرن الثغغالث الهجغغري كغغانوا
على علم باطني واحد قد تفاوتوا في إظهاره وإعلنه!!

(طريق الوصولا إلى العلم الباطن):

ان نتيجغة للصغلح والتقغوى، ولقد ظن كثير من النغاس أن هغذا العلغم البغاطني ك
ًا علغغه والمداومة على التسبيح والذكر، فداوما على هذا وسغار فغي طريقهغغم زمانغ
يظفر بما يظفرون به، ولكنه لم يصل إلى شيء، من هغغؤلء مغغن يحغغدثنا عنغغه أبغغو

ًا عظيغغم358 ص4حامد الغزالي في كتابه الحيغغاء يقغغولا (ج ): "حكغغي أن شغغاهد
القدر من أعيان أهل (بسطاما) كان ل يفارق مجلس أبي يزيغغد البسغغطامي فقغغالا
ًا: أنا منذ ثلثين سنة أصوما الدهر ول أفطر، وأقوما ول أناما، ول أجد في قلغغبي يوم

ًا، وأنا أصدق به وأحبه! من هذا العلم الذي تذكر شيئ

فقالا أبو يزيد: ولو صمت ثلثمائة سنة، وقمغغت ليلهغغا مغغا وجغغدت مغغن هغغذا ذرةا!!
قالا: ولم؟ قالا: لنك محجوب بنفسك. قالا: فلهذا دواء؟ قالا: نعم. قالا: قل لغغي
حتى أعمله. قالا: ل تقبله. قالا: فاذكره لي حتى أعمل. قالا: اذهب إلغغى المزيغغن
فاحلق رأسك ولحيتك، وانزع هذا اللباس، واتزر بعباءةا، وعلغغق فغغي عنقغغك مخلةا
ًا، واجمغع الصغبيان حولغك، وقغل.. كغل مغن صغفعني صغفعة أعطيتغه مملوءةا جوز
جوزةا، وادخل السوق، وطف السواق كلها عند الشهود وعند مغغن يعرفغغك، وأنغغت

على ذلك!!

فقالا الرجل: سبحان الله، تقولا لي مثل هذا؟ فقالا أبغغو يزيغغد: قولغغك.. "سغغبحان
الله" شرك!! قالا: وكيف؟ قالا: لنك عظمت نفسك، فسبحتها، وما سبحت ربك.
فقالا: هذا ل أفعله، ولكن دلني علغغى غيغغره. فقغغالا ابتغغدئ بهغغذا قبغغل كغغل شغغيء.

فقالا: ل أطيقه. فقالا: قد قلت لك.. إنك ل تقبل..!."

والعجيب أن أبا حامد الغزالي يعقب على هذه القصة بقوله: فهذا الذي ذكره أبغغو
يزيد هو جزاء من اعتل بنظره إلى نفسه.

فهذا الرجل الصالح الذي صاما دهره وأقاما ليله، يرجو الوصولا إلى علغغوما القغغوما،
وما جاءه خاطر، ول مّر به هاتف، تعجب من هذا وشكا إلى أبي يزيغغد، فقغغالا لغغه:
لن تصل إلى شيء لنك محجوب بنفسك. ومعنى ذلك أنه يرى أنه القائم بالعبادةا



ًا للغه، وعقيغغدةا الصغوفية تعتقغد أن اللغه قغد أقامغك فيهغا، وأنغه فيرى نفسه عابغد
اختارها لك، وتلك إرادته، ول إرادةا لك معه، وبالمقابل ل بد أن تعتقد أن اللغغه قغغد
أقاما العصاةا في معاصيهم، والكفرةا في كفرهم، وإبليس في إغوائه (كما مغغّر بنغغا
ًا قالا أبو يزيد لذلك الرجل عندما قالا: سبحان الله: في كلما الحلج)، وكذلك أيض
سبحان الله شرك. ثم قالا له: كيف؟ قالا: لنك نزهت نفسك عغغن فعغغل السغغوء،
ولم تنزه الله الذي يفعل السوء ويريغغده، ويقيغغم النغغاس فيغغه، فقغغد عظغغم الرجغغل
نفسه في عقيدةا أبي يزيد وطائفته عندما امتنع عن عمغغل يقغغوما اللغغه بغغه ويريغغده

ويحبه!!

ولهذا أمر أبو يزيد البسطامي ذلك الرجل ليصل إلغغى هغغذه الحقيقغغة الصغغوفية أن
يفعل بنفسه ذلك الفعل المرعب، وبهذه الوسيلة التي تعتبر مجاهغغدةا فغغي عغغرف
ًا بهذا العلم الباطني، وهو أن الكون على هغغذا النحغغو مغغراد التصوف سيتحقق يقين

لله سبحانه، ولذلك قالوا: "أقاما العباد فيما أراد"!!

ول شك أن الخطأ في فهم قضية القضاء والقدر قد جرت البليا والفتن على كثير
من الناس، والعياذ بالله، والسبب في ذلك أنهم لم يستطيعوا أن يفرقوا بين علم
الله الزلي سبحانه وتعالى، وما سطره من مقادير الكون وفق هغغذا العلغغم، وأنغغه
سبحانه يعلم ما سيكون كيف يكون، وبيغغن الختيغغار والمشغغيئة للعبغغد الغغتي جعلهغغا
ًا للتكليف والحساب. فللعبد مشيئة خاصة يوقغغع ًا ومناط الرب تبارك وتعالى أساس
ًا عنه "وسيأتي لقضغغية ًا على الله ورغم بها الفعل الذي يريده، ولكنه ل يوقعه جبر

القضاء والقدر رسالة مستقلة إن شاء الله أرجو عون الله في إتمامها".

فالطاعة بتوفيقه وهدايته، والمعصية بإذنه سبحانه ومشيئته، إذ ل يقغغع فغغي ملكغغه
إل ما شاء، وهو سبحانه وتعالى القادر على منع الكافر مغغن الكفغغر، والفغغاجر مغغن
الفجور، ولكنه البتلء والختيار والتكليف: {ولو شغغاء ربغغك لمغغن مغغن فغغي الرض

ًا} (يونس: ًا عليه لمن جاهغغد99كلهم جميع )، وقد جعل سبحانه وتعالى الهداية حق
في سبيلها، قالا تعالى: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سغغبلنا} وقغغالا: {فأمغغا مغغن
أعطى واتقى* وصدق بالحسغغنى* فسنيسغغره لليسغغرى} وجعغغل سغغبحانه وتعغغالى
ًا ثمرةا للسعي في طريقه، والحيدةا عن هدى الله. قالا تعالى: {فلمغغا الضللا أيض
زاغوا أزاغا الله قلوبهم} وقالا تعالى: {ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لغغم يؤمنغغوا

به أولا مرةا}.

ًا فهغغو لغغه قريغغن} وقالا عز وجل: {ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شغغيطان
وقالا تعالى: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم} إلى آخر اليغغات الغغتي
تدلا على أن الرب تبارك وتعالى ل يعجل الشغغر ابتغغداء، ولكنغغه يعغغاقب بغغه جغغزاء،

ًا. ًا كبير وسبحانه وتعالى أن يبدأ النسان بالشر، تعالى ربنا عن ذلك علو

فهؤلء لم يفهموا هذه العقيدةا الشغغرعية الغغتي بينهغغا اللغغه فغغي كتغغابه أتغغم البيغغان،
وشرحها رسوله صلى الله عليه وسلم غاية الشغغرح. ظنغغوا -وخغغابت ظنغغونهم- أن
الشر والمعاصي والفجور مرادةا اللغغه تبغغارك وتعغغالى إرادةا حغغب وقبغغولا ورضغغى،
فقالوا ما قالوا، ولم يعلموا أنها مرادةا لله أن تقع في ملكه فقط، فليسغغت تفعغغل
ًا عن دفعها ومنعها، وحاشاه ربنغغا ًا عن الله سبحانه وتعالى، وعجز من فاعليها رغم
سبحانه وتعالى عن ذلك، ولكنهغغا إرادةا وقغغوع، ومشغغيئة إذن وسغغماح، ووراء ذلغغك
ا، اد لهله كله العقوبة لهلها في الدنيا والخغرةا، والمذمغة واللعنغة والطغرد والبع
وحاشا الله أن ينسب هذا إليغغه [والشغغر ليغغس إليغغك] (هغغو جغغزء مغغن حغغديث رواه

) وأحمد وغيرهغغم،760  بشرح النووي) وأبو داود (59-6/57مسلم في (صحيحه-



ًا..] وهغو مغن أدعيغغة وأوله: [وجهت وجهغي للغذي فطغر السغغماوات والرض حنيفغ
استفتاح الصلةا المأثور عنه صلى الله عليه وسلم).

أقولا إن هؤلء المتصوفة لما لغغم يفهمغغوا هغغذه الحقيقغغة الشغغرعية، رأوا أن فعغغل
الكفرةا والفجرةا موافق للرب في إرادته ومحبته، وكذلك قالا الحلج عغغن إبليغغس
وفرعون: إنهما عرفا الحقيقة، وأنهما قائمان بأمر الله في ذلغغك، ولهغذا مغا سغغجد

ًا ما رجع هو عن قوله. إبليس، وما آمن فرعون إل بأنه هو الله، ولهذا أيض

والعجيب بعد هغذا كلغه أن المتصغوفة الغذين جرهغم سغوء الفهغم لقضغية القضغاء
والقدر إلى هذه العقيدةا الباطلة، والمعتقد السيء، زعموا أنهغم وصغلوا إلغى هغذا
الفهم عن طريق الكشف والعلم اللدني والفيض الرحماني (العلم  اللغغدني نسغغبة
في زعمهم إلى قوله تعالى عن الخضر: {وعلمناه مغغن لغغدنا علمغغا} وهغغو بمعنغغى
الفيغض عنغدهم، ويعنغغون بكغل ذلغك انفتغاح علغم الغيغب وحقغائق الغدنيا والخغرةا

عليهم!!)، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إليهم بهذا.

وبعد أن قدس المتصغغوفة القغغدمون علمهغغم البغغاطن علغغى هغغذا النحغغو، وأظهغغره
بعضهم بذلك الوضوح، وجعلوا علم الشريعة المنزلة على رسوله صلى الله عليغغه
ًا بغغالخواص يتلقغغى ًا خاصغغ ًا بالعواما، وجعلوا علمهم البغغاطني علمغغ ًا خاص وسلم علم
ًا عن الله بطريق انكشاف حجاب الغفلة -في زعمهم- لم يكتغغف المتغغأخرون رأس
منهم بهذا التقسيم، بل غالوا إلى أن جعلوا علغغوما الشغغريعة مرحلغغة فقغغط لعلمغغه
الباطني، وجزموا بأن من وقف عند علم الشريعة، وتقيد بظاهره فقغغط فل ينجغغو

من الخرةا، بل هو غافل عن دين محمد، شأنه شأن الكافرين.

يقولا الشيخ عبدالغني النابلسي (وهو كما ترجغغم لغغه صغغاحب "العلما" مغغن كبغغار
ًا في علوما الشغغريعة والتصغغوف والدب، العلماء المتأخرين، له مصنفات كثيرةا جد

هغغغ، يقغغولا فيكتغغابه: "الفتغغح الربغغاني1143ولد ونشأ في دمشق، وتوفي بها سنة 
"): "فكل من اشتغل بالعلوما الظاهرةا، ولم يعتقغغد أن133والفيض الرحماني ص

ًا باطنغة، وراء ما هو ساع في تعلمه من الفقه والحديث والتفسغير حقغائق وعلومغ
رمزها الشارع تحت ما أظهر من هذه الرسوما هي مقصودةا له، لنها المنجية عند
الله تعالى، فهو غافل عن الله تعالى، جاهل بدين محمد صلى اللغغه عليغغه وسغغلم،
ًا مغغن الحيغغاةا الغغدنيا وهغغم عغغن الخغغر هغغم داخل تحت قوله تعالى: {يعلمون ظاهر

غافلون}" أ.هغ.

وقد ساغا فغغي كلما الشغغيخ كمغغا تغغرى أن يسغغتدلا باليغغة السغغابقة علغغى أن علغغوما
العلم بظغاهر الحيغاةا الغدنيا. الشريعة من الفقه والحديث والتفسغير، العلغم بهغا ك
والغفلة بها عن العلم الباطني كالغفلة بعلوما الدنيا وزخرفها عن حقائق الخرةا!!.

(الذنب عند النابلسي):

لقد كتب الشيخ عبدالغني النابلسي هذا الكلما في كتابه الفتح الرباني، وقغغد قغغالا
ًا عن اللقاء الرحماني له مباشغغرةا، وبغيغغر في مقدمته: إنه يكتب كتابه هذا مترجم
وساطة، فهو وحي أو إلهاما أو كشف حسب ما يدعيه، قالا النابلسي فغغي تعريغغف

الذنب حسب العلم الباطني:

"اعلم أن الذنب له حقيقة متى علمت علم سره، ومتى علغغم سغغره علغغم جهغغره،
وله حالا ومقاما، وله أقساما، وأنا أتكلم لك الن في ذلغغك بحسغغب الغغوارد ترجمغغة

عن اللقاء الرحماني".



 من كتابه الفتح الرباني) أن علوما الشريعة ل133فالنابلسي عندما قرر في (ص
تنجي وحدها من عذاب الخرةا، بل ل بد أن يدخل المتعلم إلغغى الحقغغائق والعلغغوما
ًا؛ وذلك لينجغغو الباطنية التي ذكرت في الشريعة بالرمز فقط، ولم ينص عليها نص
من عذاب الله يوما القيامة، عندما قرر النابلسي كل ذلك فإنما قرره ترجمة عغغن

ًا!! ًا ورأي اللقاء الرحماني في زعمه، ولم يقرر ذلك إجتهاد

ولعلك أخي القارئ تحب أن تقف علغغى نمغغاذج مغغن هغغذا اللقغغاء الرحمغغاني علغغى
الشيخ عبغغدالغني النابلسغغي، لتعلغغم الحقيقغغة الباطنغغة الغغتي أرادهغغا اللغغه، وأرادهغغا
رسوله صلى الله عليه وسلم -في زعم القغغوما- والغغتي تكلغغم اللغغه ورسغغوله عنهغغا
بطريق الرمز في زعمهم، والتي فهمها وعقلها، بل نزلا الفيض الرحماني والفتغغح

الرباني بها على الشيخ عبدالغني النابلسي!! 

يقولا الشيخ في بيان حقيقة الذنب:

"وأما الذنب بحسب باطن المر اللهي المسمى الحقيقغغة فهغغو: الموافقغغة للغغرب
سبحانه وتعالى في شيء مما أراد بنفسه من نفسه بعد وصولا التبليغّ عن نفسغغه

بنفسه إلى نفسه، ويرجع ذلك إلى تعيين وجود العبد" أ.هغ.

(ونفسه) هذه التي تكررت في العبارةا خمس مرات هي مضمون وحغغدةا الوجغغود،
ّلغغغّ عنغغه هغغو ًا بغيره، وإنمغغا أراد بنفسغغه، والمب فالله نفسه هو المريد، وما أراد شيئ
الرسولا، وهو الله نفسه في زعمهم، والمبلغّ إليهم هم البشغغر، وهغغم اللغغه نفسغغه

ًا. ًا كبير ًا -في زعمهم- تعالى الله عن ذلك علو أيض

وحتى ل يظن القارئ أن تفسيري هذا تجن على الرجل أنقغغل نغغص عبغغارةا الشغغيخ
النابلسي في تفسيره للفقرةا السابقة. يقولا: "ما ثغغم إل ذات وصغغفات، وصغغفات
صفات، وهي الفعالا، ومنفعلت وهي العالم فالولا هو المعبود، والثاني الموصل
إليه وهو الوساطة، والثالث هو العابد، والرابع هغغو العغغائق والمغغانع، والولا مرتبغغة
الله تعالى، والثاني مرتبة محمد صلى الله عليه وسلم، والثالث مرتبة المغغؤمنين،
والرابع مرتبغغة الشغغيطان، وهغغذه الربعغغة فغغي الحقيقغغة شغغيء واحغغد، لكنغغه تنغغزلا

).51وتفصل، فظهرت له هذه الطوار وتعددت وجوداته" (الفتح ص

فهذا شرح واضح لوحدةا الوجود التي ينقلها الشيخ عبدالغني النابلسي عن شغغيخه
الكبر ابن عربي، فليس في الوجود عندهم إل الله، وهذه الموجودات المشغغاهدةا
جميعها صفاته، تعددت وتنوعت لتعرب عن الصفات الكثيرةا التي يتصف بها الرب

ًا. وهو حسبنا ونعم الوكيل. ًا كبير في زعمهم، تعالى الله عن ذلك علو

فالمعبود والرسولا والمؤمنغغون والشغغياطين كلهغغم بنغغص النابلسغغي شغغيء واحغغد،
ولذلك فالذنب عند النابلسي هو "الموافقة للرب سبحانه" وهذا راجع بنص كلمغغه

إلى "تعين وجود العبد". ويشرح النابلسي "تعين الوجود" هذا بقوله:

ًا فقد أفحش، وبغى وقالا ما ًا أو باطن فمن تعين عنده وجوده مع الله تعالى ظاهر
لم يعلم (كذا!!) وذلك لن التعينغغات فغي الوجغغود الحغغادث إنمغغا هغي لبيغان امتيغغاز
ًا المحضرات الصفاتية، لتنفصل مجملتها، وتبين كمالتهغغا، وليسغغت المغغغايرةا أمغغر
ًا، وإنما لزمت من ظهور حقائق بعض الصفات كالغفور والحليم والمنتقغغم مقصور

بوساطة تحقق الذنب.

قالا الجنيد: ما انتفعت بشيء كانتفاعي بأبيات سمعتها، وأنا مار ببعض الطرقغغات
منها:



وإن قلت: ما ذنبي إليغغغغغك؟     أجبتني: وجودك ذنب ل يقاس به ذنب

)49(الفتح ص

ًا فالذنب عند النابلسي بمقتضى كلمغه السغابق هغو أن يظغن العبغغد أن لغه وجغغود
مستقلً عن وجود الله!! ومن ظن ذلك فقغغد أفحغغش وبغغغى، وقغغالا مغغا لغغم يعلغغم،

واستدلا على ذلك ببيت الشعر الذي سمعه الجنيد.

ويبالغّ النابلسي أكثر من ذلك، فيزعم أن حالا الذنب هو القرب من اللغغه، وليغغس
البعد منه. ولذلك يقولا بالنص:

"فالمذنب في حالا ذنبه أقرب إلى الله منه في حالا طاعته"!!

(الفرق بين الصديق والزنديق):

ً وقد أوضح النابلسي هذه العقيدةا الباطنية أكثر من ذلك عندما عقد فصغلً مطغول
قارن فيه بين الزنديق والصديق، وكانت خلصة هذا الفصل أن الزنديق مغغن يغغرى
أن كفره وفسقه صادر منه فقط، وأنه مستقل بهذا الكفر. وأما الصديق فهو مغغن
ًا- ًا كغغبير يرى أن كل أفعالا العباد صادرةا من الله سبحانه -تعالى الله عن ذلك علو
ًا إل مظغاهر مختلفغة لحقيقغة ا هغم جميع وأن المؤمن والكافر والفاسق والبغار م
الغغرب الموجغود وحغغده، واسغغتدلا علغى ذلغك بقغغوله تعغالى: {مغا تغرى فغي خلغق

)، فالمؤمن عنده والكافر من خلق الله، ول فغغرق3الرحمان من تفاوت} (الملك:
بين هذا وذاك، ومن عرف هذه الحقيقة فهو الصديق، ومن جهلها وظن أن الكافر

يصنع كفره، ويخلق فعله، ويستقل بأمر نفسه فهو الزنديق!!.

ويحسن أن أنقل كلمه في هذه المسألة بنصه حغغتى تتضغغح صغغورةا هغغذه العقيغغدةا
ًا ل شك فيه. يقولا الشيخ النابلسي: الباطنية وضوح

ا مغن الخلغق "واعلم أن الديان كلها التي فغي العغالم بالنسغبة إلغى المتغدينين به
تنقسم إلى قسمين: دين واحد حق وهو السلما، وأديان جميعها باطلغغة، وهغغي مغغا

عدا دين السلما.

وأمغغا بالنسغغبة إلغغى الخغغالق سغغبحانه وتعغغالى فجميغغع الديغغان الباطلغغة والصغغحيحة
مخلوقة له تعالى، وهو خالقها، وقد قالا تعالى: {وله أسغغلم مغغن فغغي السغغماوات

ًا وإليه يرجعون} (آلا عمغغران: ًا وكره )، أي انقغغادوا إليغغه طغغائعين83والرض طوع
في حق المؤمنين، ومكروهين، لنه ل خالق غيره، في حق الكافرين.

فمن نظر إلى ما يظهر من كل الفريقين، وقالا: إن جميع ذلك صواب وحغغق فهغغو
الزنديق، ومن لم ينظر إلى ما يظهر من كل الفريقيغغن، وإنمغغا نظغغر إلغغى يغغد اللغغه
ًا، واعتقد أن جميع ما يصدر منهغغا صغغواب وحغغق فهغغو العليا التي فوق أيديهم جميع

الصديق، والفرق بينهما دقيق. ل يدرك إل بعناية من الله تعالى وتوفيقه.

فربما يظهر الصديق في حلية الزنديق، وربما يظهر الزنديق فغغي حليغغة الصغغديق،
وموقع النظر واحد، وهو الخلق. فمن نظغغر إلغغى الخلغغق وقغغالا: إنهغغم كلهغغم علغغى
الصواب: فإما أن ينظر إليهم من حيث صدورهم عن الصانع القديم، ويقغغولا ذلغغك

فهو الصديق. وإما أن ينظر إليهم من حيث ذواتهم ويقولا ذلك فهو الزنديق.

وسبب ذلك أن من نظر إليهغم مغن حيغغث صغدورهم عغن الصغغانع القغغديم، فحكغغم
بالتساوي بينهم، لن الله تعالى يقولا: {ما ترى في خلق الرحمغغان مغغن تفغغاوت}

)، (انظر كيف قطع النابلسي هذا المقطع من الية عغن موضغعه، فبغغدلا3(الملك:



معناه، وموضعه هكغغذا: {الغغذي خلغغق سغغبع سغغماوات طباقغغا، مغغا تغغرى فغغي خلغغق
الرحمان من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور} والتفغغاوت المقصغغود هنغغا
هو التفاوت في خلق السماوات والرض، ل في فعل البشر، لن كل عاقغغل يعلغغم
أن فعل البشر متفاوت، فكم بين اليمان والكفر من تفاوت!!) {والله خغغالق كغغل

)، فل يكلف إلى الفرق والتمييز حينئذ، وهو صغغادق فغغي حكمغغه18شيء} (الرعد:
بذلك التساوي، لنه مأمور باليمان بذلك.

وأما من نظر إليهم من حيث ذواتهم، وما هم عليه من الحوالا، فحكمه بالتساوي
بينهم خطأ محض وجهل. قالا تعالى: {أفنجعل المسغغلمين كغغالمجرمين* مغغا لكغغم

) وقغغالا تعغالى: {أما نجعغغل الغغذين آمنغغوا وعملغغوا36و35كيف تحكمون} (القلغغم:
). وإنمغغا28الصالحات كالمفسدين في الرض أما نجعغغل المتقيغغن كالفجغغار} (ص:

يكلف إلى الفرق والتمييز حينئذ، وهو كاذب في حكمه بالتساوي بينهم، قد يشغغتبه
كلما الصديق بالزنديق، والقصد هو الفارق، ويعرف ذلك من كلما آخر في موضغغع
آخر كقولا الشيخ الكغغبر محيغغي الغغدين بغغن عربغغي (رضغغي اللغغه عنغغه) مغغن أبيغغات

الفتوحات المكية:

ًا  وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوهعقد البرية في الله عقائد

ومراده جميع ما اعتقدوه من حيث صدور ذلك عن الصانع القديم، فإن جميع ذلك
آثار دالة عليه تعالى، ل من حيث صدور ذلك عن المعتقغغدين لنهغغا مغغن حيغغث هغغم
ن الثغار، والنظغر إلغى دالة عليهم ل عليه، وعقيدةا أهل الختصاص فيها الغفلغة ع

).86-85المؤثر، يعلم ذلك في مواضع شتى في كلمه" (الفتح ص

وبهغغذا النقغغل المطغغولا عغغن الشغغيخ النابلسغغي تتضغغح أمامنغغا الن صغغورةا العقيغغدةا
الباطنية التي سعى القوما إلى غرسها وبنائها، وأنها التحقق -في زعمهم- مغغن أن
الموجودات ما هي إل مظاهر لحقيقة واحدةا هي الله، وأن الفعالا ل تتفاضغغل ول
تتناقض إل بغغالنظر إلغغى الخلغغق، وأمغغا بغغالنظر إلغغى اللغغه الفاعغغل الحقيقغغي - فغغي

زعمهم- فإنما هي شيء واحد يدلا على ذات واحدةا.

وبهغغذه العقيغغدةا هغغدموا جميغغع الديغغان، وأبطلغغوا جميغغع الشغغرائع واسغغتحلوا كغغل
ًا، وتحميلً للفاظ ًا واجتهاد ًا استنباط المحرمات، وهذا الذي أقرره هنا ل أقرره أيض

القوما ما ل تحتمل، فقد مر بك بيت الشعر المنسوب إلى ابن عربي:

ًا  وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوهعقد البرية في الله عقائد

ًا، وبقيغغة الديغغان ًا حقغغ ًا واحغغد وقد فسره ابن عربي بأن من اعتقغغد بغغأن هنغغاك دينغغ
باطلة فقد فاته خير كثير، لنه آمن بجزء مغغن الحقيقغغة، ولغغم يغغر الحقيقغغة كاملغغة،
وهي أن كل هذه الديان التي ظنها باطلة هي مرادةا للغغه تبغغارك وتعغغالى، بغغل هغغو

خالقها وبارئها.

وأصرح من هذا كله ما وصل إليه الشيخ النابلسي، وهو أن مقاما الزهد المشغغهور
في التصوف  ما هو إل مرحلة في الطريق الصوفي، وأمغغا المرحلغغة النهائيغغة فغغي

فهو ترك الزهد، والستمتاع بالمقسوما على أتم وجه، وفي ذلك يقولا النص:

"وأما بالنظر إلى غير الله تعالى فهو اشتغالا الروحانية بما يرد عليهغغا مغغن أسغغئلة
الكوان السائرةا للكون الحق، والستر هو الكفر، وأصحاب هذا الشتغالا المغغذكور
هم الزهاد الذين يزهدون في الشياء، فغغإنهم لغغول ملحظتهغغم للشغغياء وادعغغاؤهم
ًا بثبوتها ما زهدوا فيها، فقد استتر الحق عنهم بزهدهم في الشياء، فكفغغروا كفغغر
ًا، ولو عقلوا لما زهدوا في شيء، لن الذي ليس لهغغم عغغدما، فكيغغف يزهغغدون خفي



في العدما وهو غير مقغدور، والغذي لهغم ل بغد أن يصغغيبهم، فلغغو زهغغدوا فيغغه، لمغا
أمكنهم وعاندوا القدار فهم مشغولون بزهدهم عن الله تعغغالى، فمغغتى يتفرغغغون

له تعالى؟ ولله در القائل:

فأنت الحق وحدك في شهوديتجرد عن مقاما الغزهد فلبي 

أراه سواك يا سر الوجغغود"أأزهد في سواك، وليس شيء 

).134(الفتح الرباني ص

فانظر كيف نسب الكفر الخفي إلى الزهاد، لنهم اشتغلوا بزهغغدهم فغغي الشغغياء،
لن الذي ليس لهم عدما، أي أن ما قدر لهم ل بد أن يكون. ولذلك يقولا: "والغغذي

لهم ل بد أن يصيبهم، فلو زهدوا فيه لما أمكنهم".

ولذلك رآهغغم النابلسغغي معارضغغين للقغغدار، مشغغغولين بزهغغدهم عغغن اللغغه تبغغارك
وتعالى..

ًا جاهلً، بل هو مقدما عند القغغوما، أحب أن أكرر هنا أن النابلسي ليس رجلً مغمور
مستشهد بأقواله عنغغد الجميغغع وبعضغغهم يعتغغذر عغغن مثغغل مقغغالته هغغذه بغغأنه مغغن

الشطح، والشطح مغفور لهؤلء، لن ذلك من غلبة وجدهم وحبهم لمولهم.

وأقولا: إذا كان ثم شطح مغفور عند الله، معذور صاحبه، فهو أن تصغغدر كلمغغة أو
جملة في غلبة حالا كما يقولون. أما أن يؤلف رجل مئتي كتغغاب، كلهغغا علغغى هغغذا
النحو، وذلغك يسغتغرق آلف السغاعات واليغاما، فكيغف يكغغون التغأليف والتحقيغق

ًا؟ فافهم أخي المسلم هذه الحقيقة فإنها سهم قاتل لهذا الباطل. ًا وسكر شطح

وبعد هذا الستطراد أعود إلى السياق الصلي، وهو أن القوما في نهايغغة مطغغافهم
وصلوا إلى هدما الديان، والتسوية بين الكفغغر واليمغغان، بغغل وجعغغل مرتبغغة الزهغغد
ًا بغغالله، لن ذلغغك ًا خفي التي هي بداية للطريق الصوفي، ومرحلة من مراحله شرك

غيبة بالزهد عن الله تعالى.

ًا يظن أن هذه العقيدةا الباطنية الغغتي وصغغل إليهغغا كغانت عقيغغدةا نظريغغة ولعل ظان
فقط، ولم يكن لها واقع عملي في حياةا القوما، وهذا الظن ساذج ومريض، بل إن
القوما قد مارسوا هذه العقيدةا الباطنية ممارسة واقعية، وقغغد جغغاءت ممارسغغتهم
ًا ل يكغغاد العقغغل يصغغدق بغغه. ولكغغن مغغاذا نفعغغل ًا صغغارخ الواقعية لهذه العقيدةا شيئ

والحقيقة قد أصبحت أكبر من الخيالا.

الفصل السابع

الحقيقة المحمدية في الفكر الصوفي

يسغغتحيل علينغغا أن نفهغغم مغغا يريغغده المتصغغوفة بقغغولهم (الحقيقغغة المحمديغغة) إل
بمعرفة عقيدتهم في اللغغه. فالنظريغغة الصغغوفية الفلسغغفية قغغد وصغغلت فغي نهايغغة
القرن الثالث إلى القولا بأن الله هغغو هغغذا الوجغغود القغغائم المتجغغدد المتغيغغر فهغغو
السماوات والرض والعرش والكرسي والملئكة والنسان والحيوان والنبات وهغغو
ًا ًا- وإن كانت عباراتهم تختلف أحيان ًا كبير الزلا والبد -تعالى الله عما يقولون علو
فمرةا يقولون: هو الروح الساري فغغي الموجغغودات ويشغغبهون هغغذا السغغريان بغغأنه
كرائحة الورد في الورد. ووجود الروح فغغي الجسغغم الحغغي. وتغغارةا يقولغغون نفغغس
وجود الموجودات هو وجود الله فليس عناك اثنان في الوجود خالق ومخلغغوق بغغل



المخلوق هو عين الخالق، والخالق هو نفس المخلوق، اعتقغغد بغغذلك ونشغغره فغغي
الناس كبار الصوفية من أهغغل الزندقغغة واللحغاد كغابن عربغي، والحلج، والجيلغغي،
وابن سبعين، ومن على شاكلتهم، وهؤلء الصغغوفية أنكغغروا فغغي كتبهغغم علغغى مغغن
يشهد بأن الله سبحانه وتعالى هو الله القائم بنفسه المستوي على عرشه البائن
من خلقه والذي هو معتقد المسلمين في ربهغغم سغغبحانه وتعغغالى. وقغغد كغغان هغغذا
ًا هو معتقد بعض من نسغغب إلغغى التصغغوف ولغغذلك شغغدد ابغغن عربغغي المعتقد أيض
ّطأهم ونسبهم إلى القصور وعغغدما الفهغغم (اقغغرأ كتغغاب ابغغن ًا وخ عليهم النكير أيض
عربي التجليات الذي يزعم فيه أنه التقى برجالا التصوف السغغابقين فغغي الغغبرزخ
وناقشهم في عقائدهم هذه في التوحيد وبين لهم خطأهم وعرفهم في النهاية أن
ًا بذلك وكل ذلغغك ل موجود إل الله، وأن الله والعبد شيء واحد، وأنهم أقروا جميع
في كتاب التجليات). والمهم أن هؤلء المتصوفة الذين نقلوا عقيدةا وحدةا الوجود
عن الفلسفة الفلطونية واعتقدوها وجعلوها هي الحقيقة الصوفية وسر السغغرار
وهي معتقد أهل السلما في زعمهم، نقلوا ما قاله هؤلء الفلسفة في نظريغغاتهم
في بدء الخلق فقد قالا الفلسفة القغغدمون "إن أولا شغغيء بغغدأ فغغي الخلغغق هغغو
الهباء (أي الذرات) وإن أولا موجود وجد هو العقل الولا وسموه (العقل الفعالا)،
وأنه عن هذا العقغل الولا نشغأ العغالم العلغغوي السغماوات والكغواكب ثغم العغالم

السفلي.. الخ.

هذه النظرية الفلسفية القديمغغة جغاء ابغن عربغي ونقلهغا هغي نفسغها إلغى الفكغر
الصوفي ولكنغغه اسغغتبدلا بغغدلً مغغن العقغغل الفعغغالا عنغغد الفلسغغفة مغا أسغغماه هغغو
الحقيقة المحمدية فزعم أن أولا الخلغغق كغغان هبغغاء، -كلما الفلسغغفة نفسغغه- وأن
أولا موجود هو "الحقيقة المحمدية" التي زعغغم ابغغن عربغغي أنهغغا أولا الموجغغودات
وعلى حغغد تعغغبيره أولا التعينغغات -أي أولا عيغغن تشغغكلت وتصغغورت مغغن الغغذرات-
يتطاولا ابن عربي ويقولا إن هذه (الحقيقغغة المحمديغغة) هغغي الغغتي اسغغتوت علغغى
العرش اللهي. فيجعل ما حدثنا الله سبحانه وتعالى به عن نفسه مغغن أنغغه خغغالق
الخلق، وأنه المستوي علغغى العغغرش.. يلغغوي ابغغن عربغغي كغغل ذلغغك ويلبغغس علغغى
المسلمين وينقل لهم كلما الفلسفة الملحدين في أسلوب جديد بغطغغاء إسغغلمي
وآيات قرآنية فيقولا إن ذات محمد هغي أولا ذات تكغغونت مغن الهبغغاء وهغي الغغتي
ًا بعد ذلك استوت على العرش اللهي. ومن نور هذه الذات خلق الله الخلق جميع
فالملئكة والسماوات والرض كل ذلك قد خلق من نور الذات الولى وهي الذات
المحمدية عند ابن عربي، والعقل الفعالا فغغي الفكغغر الفلسغغفي، وهكغغذا اسغغتطاع
ابن عربي أن ينقغغل ترهغغات الفلسغغفة وتخيلتهغغم المريضغغة إلغغى دنيغغا المسغغلمين
وعقائدهم بل جعل هذه العقيدةا اللحادية هي العقيدةا الساسية التي قغغاما الفكغغر
الصوفي كله بعد ذلك عليها، فإذا علمنا ماذا يعنيه المتصوفة المتفلسفون بوحغغدةا
ًا يراهغغا المؤمنغغون فغغي الخغغرةا وتسغغتوي علغغى الوجود وأن الله عنغغدهم ليغغس ذاتغغ
العرش، وإنما هو نفس الوجود بكغغل درجغغاته وتناقضغغاته، فغغالله عنغغدهم هغغو عيغغن
َلك والشيطان والنس والجان، والحيوان والنبغغات، أقغغولا إذا علمنغغا بعغغد وجود الَم
ذلك ماذا يريد المتصوفة من قولهم بالحقيقة المحمديغغة المسغغتوية علغغى العغغرش
ًا ًا صلى الله عليه وسلم هو المخلوق الولا قبل الكغغوان جميعغغ وجعل النبي محمد
وهو الذي استوى على العرش ومن نور النبي صلى اللغغه عليغغه وسغغلم خلغغق اللغغه
جميغغع الكغغوان بعغغد ذلغغك السغغماوات والرض والملئكغغة والنغغس والجغغن وسغغائر
المخلوقات. فأصبحت الحقيقة المحمدية -في زعمه- الصورةا الكاملة المتجسغغدةا
للذات اللهية التي ل ترى بذاتها، ول تنفصل عن هذا الوجود.. فالنبي محمد صغغلى
الله عليه وسلم عند ابن عربي ومشايخ التصوف الذين جاؤوا مغغن بعغغده هغغو اللغغه
المتجلي على العرش. أو -قل- هو صورةا الله المصغرةا وهو الذي منغغه اسغغتمدت



كل الموجودات وجوداتها وانفلقت عنه كل النوار وكل الكوان وكل الموجودات..
ًا صلى الله عليه وسلم هو البذرةا الولغغى لكغغل موجغغود فكغغأنه وهو يعني أن محمد
بذرةا لشجرةا كغان منهغا بعغد ذلغغك السغاق والفغغروع والوراق والثمغار والشغواك،
ن نغوره العغرش فهكذا بغدأ الوجغود بمحمغد صغلى اللغه عليغه وسغلم ثغم خلغق م
والكرسي والسماوات والرض وآدما وذريته وتفغغرع الخلغغق وتغغدرج بعغغد ذلغغك مغغن
المخلوقات التي خلقت من نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فغغالموجودات
كلها في عقيدةا التصوف شيء واحد متفرع عن أصل واحد أو قل شجرةا متفرعة
عن بذرةا واحدةا. وإليك الن نصوص عبارات هؤلء الملحغغدةا الكغغافرين فغغي هغغذه

العقيدةا الكفرية الزندقية:

ًا أولا التعينغغات الغغتي قالا القاشاني شارح فصوص الحكم لبن عربي: "إن محمغغد
عين به الذات الحدية قبل كل تعين فظهر به ما ل نهاية من التعينات، فهو يشمل
جمع التعينات. فهو واحد فرد في الوجود ل نظير له: إذ ل يتعين مغن يسغاويه فغي
المرتبة، وليس فوقه إل الذات الحدية المطلقغغة المنزهغغة عغغن كغغل تعيغغن وصغغفة
ّد ونعت، فله الفردية المطلقة، ومن هذا يعلم أن السم العظغغم واسم ورسم وح
ًا وآدما ل يكون إل له دون غيره من النبياء، ومن فرديته يعلم سر قوله: (كنغغت نبيغ
بين الماء والطين) كونه خاتم النغغبيين وأولا الوليغغن وآخغغر الخريغغن، ومغغن أوليتغغه
وجمعيته سر قوله: (أوتيت جوامع الكلم) وكونه أفضل النبياء فإنهم في التصغغاعد
وسعة الستعداد والمرتبة ينتهون إلى التعين الولا ول يبلغونه، والتعيغغن الولا هغغو
محمد الذي يرجع إليه جميع التعينات فهو البرزخ بين الغغذات الحديغغة وبيغغن سغغائر

).266،267الموجودات" (شرح القاشاني على الفصوص ص 

ومعنى أولا التعينات أي أولا موجود معين له ذات وجسمه وقبلغغه لغغم يكغغن هنغغاك
أي ذات ل عغغرش ول كرسغغي ول سغغماوات ول أرض. وقغغولا القاشغغاني شغغارح
الفصوص (وليس فوقه إل الذات الحدية المطلقة المنزهة عن كغغل تعيغغن وصغغفة
واسم ورسم وحد ونعت.. الغغخ) يعنغغي أنغغه ليغغس فغغوق مرتبغغة الرسغغولا شغغيء إل
ًا لن ذات الله عنده مطلقة عن كل قيد الذات اللهية التي ل توصف بأي صفة بتات
ًا معينة محدودةا مثلً كأن يقولا لله وجه أو يغغد -في زعمه- منزهة عن أن تكون ذات
أو ساق، أو اسغغتوى علغى العغغرش، أو يغغأتي يغوما القيامغغة لن الغذات اللهيغغة فغي
العقيدةا الصوفية هي المطلقة عن كل هذه القيود لنها كل الموجغغودات. ويشغغرح
ابن عربي نفسه عقيدته هذه بقوله: "بدء الخلق الهباء وأولا موجود فيغه الحقيقغة
المحمدية الرحمانية الموصوفة بالسغغتواء علغغى العغغرش الرحمغغاني وهغغو العغغرش

).152 ص1اللهي" (الفتوحات المكية ج

فالخلق في زعمه بدأ بالهباء أي الذرات وأولا موجود وجد بغغذات قائمغغة محغغدودةا
هي ذات الرسولا التي سماها الحقيقة المحمدية الرحمانية الموصغغوفة بالسغغتواء

على العرش الرحماني وهو العرش اللهي.

وجاء بعد ابن عربي من شرح هذه العقيدةا واستفاض فيها، قالا أحمد بغغن مبغغارك
السلجماسغغي فغغي كتغغابه البريغغز فيمغغا يرويغغه عغغن شغغيخه عبغغدالعزيز الغغدباغا:
"(وسمعته) رضي الله عنه يقولا في قوله وانفلقت النوار أن أولا مغغا خلغغق اللغغه
تعالى نور سغغيدنا محمغغد صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم ثغغم خلغغق منغغه القلغغم والحجغغب
السبعين وملئكتها ثم خلق اللوح ثم قبل كمغغاله وانعقغغاده خلغغق العغغرش والرواح
والجنة والبرزخ أما العرش فإنه خلقه تعالى من نور وخلق ذلغغك النغغور مغغن النغغور
المكرما نور نبينا ومولنا محمد صلى الله عليغغه وسغلم وخلقغغه أي العغرش ياقوتغغة
عظيمة ل يقاس قدرها وعظمها وخلغغق فغغي وسغغط هغغذه الياقوتغغة جغغوهرةا فصغغار



مجموع الياقوتة والجوهرةا كبيضة بياضها هو الياقوتة وصفارها هو الجوهرةا ثم إن
الله تعالى أمد تلك الجوهرةا وسقاها بنوره صلى الله عليغغه وسغغلم فجعغغل يخغغرق
الياقوتة ويسقي الجوهرةا فسقاها مرةا ثم مرةا ثم مرةا إلغغى أن انتهغغى إلغغى سغغبع
مرات فسالت الجوهرةا بإذن الله تعالى فرجعت ماء ونزلت إلغى أسغغفل الياقوتغة
التي هي العرش ثم إن النور المكرما الذي خلق العرش إلى الجوهرةا التي سالت
ماء لم يرجع فخلق الله منه ملئكة ثمانية وهم حملة العرش فخلقهم من صغغفائه
وخلق من ثقله الريح وله قوةا وجهد عظيغغم فأمرهغغا تعغغالى أن تنغغزلا تحغغت المغغاء
فسكنت تحته فحملته ثم جعلت تخدما وجعل البرد يقوى في الماء فأراد المغغاء أن
يرجع إلى أصله ويجمد فلم تغغدعه الريغغاح بغغل جعلغغت تكسغغر شغغقوقه الغغتي تجمغغد
وجعلت تلك الشقوق تتعفن ويدخلها الثقل والنتونة وشقوق تزيد على شقوق ثغغم
جعلت تكبر وتتسع وذهبت إلى جهات سبع وأماكن سبع فخلق الله منغغه الرضغغين
السبع ودخل الماء بينها والبحور وجعل الضباب يتصاعد من الماء لقوةا جهد الريح
ثم جعل يتراكم فخلق الله منه السماوات السغغبع ثغغم جعلغغت الريغغح تخغغدما خدمغغة
ًا فجعلت النار تزيد في الهواء من قغغوةا حغغرق الريغغح عظيمة على عادتها أولً وآخر
للماء والهواء وكلما زندت نار أخذتها الملئكة وذهبت بها إلغغى محغغل جهنغغم اليغغوما
فغغذلك أصغغل جهنغغم فالشغغقوق الغغتي تكغغونت منهغغا الرضغغون تركوهغغا علغغى حالهغغا
والضباب التي تكونت منه السماوات تركغغوه علغغى حغغاله والنغغار الغغتي زنغغدت فغغي
الهواء أخذوها ونقلوها إلى محل آخر لنهم لو تركوها لكلغغت الشغغقوق الغغتي منهغغا
الرضون السبع والضباب الذي منه السغغماوات السغغبع بغغل وتأكغغل المغغاء وتشغغربه
بالكلية لقوةا جهد الريح ثم إن الله تعالى خلق ملئكغغة الرضغغين مغغن نغغوره صغغلى
الله عليه وسلم وأمرهم أن يعبدوه عليها وخلق ملئكة السماوات من نوره صغغلى
الله عليه وسلم وأمرهم أن يعبغغدوه عليهغغا، وأمغغا الرواح والجنغغة إل مواضغغع منهغغا
ًا خلقت من نور وخلق ذلك النور من نوره صلى الله عليغغه وسغغلم، وأمغغا فإنها أيض
البرزخ فنصفه العلى من نوره صلى الله عليه وسغغلم فخغغرج مغغن هغغذا أن القلغغم
واللوح ونصف البرزخ والحجب السبعين وجميع ملئكتها وجميع ملئكة السغغماوات
والرضين كلها خلقت من نوره صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم بل وسغغاطة وأن العغغرش
والماء والجنة والرواح خلقت من نور خلق من نوره صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم ثغغم
ًا سقي من نوره صلى الله عليه وسغغلم أمغغا القلغغم بعد هذا فلهذه المخلوقات أيض
ًا وهو أعظم المخلوقات بحيغغث إنغغه لغغو كشغغف ًا عظيم فإنه سقي سبع مرات سقي
ًا وكغغذا المغغاء فغغإنه سغغقي سغغبع مغغرات نوره لجرما الرض لتدكدكت وصارت رميم
ولكن ليس كسقي القلم وأما الحجب السبعون فإنها في سقي دائم وأما العرش
فإنه سقي مرتين مرةا في بدء خلقه ومرةا عند تماما خلقه لتستمسغغك ذاتغغه وكغغذا
الجنة فإنها سقيت مرتين مرةا في بدء خلقها ومغغرةا بعغغد تمغغاما خلقهغغا لتستمسغغك
ذاتها وأما النبياء عليهم الصلةا والسلما وكذا سائر المؤمنين مغغن المغغم السغغابقة
ومن هذه المة فإنهم سقوا ثماني مرات الولى في عالم الرواح حين خلغغق اللغغه
نور الرواح جملة فسقاه الثانية حين جعل يصور منه الرواح فعند تصور كغغل روح
سقاها بنوره صلى الله عليه وسلم. الثالثة يوما ألست بربكم فإن كغغل مغغن أجغغاب
لله تعالى من أرواح المؤمنين والنبياء عليهغغم الصغغلةا والسغغلما سغغقي مغغن نغغوره
ًا ومنهم من سقي قليلً فمغغن هنغغا صلى الله عليه وسلم لكن منهم من سقي كثير
وقع التفاوت بين المؤمنين حتى كان منهم أولياء وغيرهم. وأما أرواح الكفار فإنها
كرهت شرب ذلك النور وامتنعت منه فلما رأت ما وقع للرواح التي شغغربت منغغه
من السغغعادةا البديغغة والرتقغغاآت السغغرمدية نغغدمت وطلبغغت سغغقيا فسغغقيت مغغن
الظلما والعياذ بالله. الرابعة عند تصويره في بطغن أمغه وتركيغغب مفاصغله وشغق
بصره فإن ذاته تسقى من النور الكريم لتلين مفاصله وتنفتح أسغغماعها وأبصغغارها



ولول ذلك ما لنت مفاصلها. الخامسة عند خروجه من بطن أمه فإنه يسغغقى مغغن
ًا. السادسغغة عنغغد النور الكريم ليلهم الكل من فمه ولول ذلك ما أكل من فمه أبد
ًا. السغغابعة عنغغد التقامه ثدي أمه في أولا وضعه فإنه يسقى من النور الكريم أيض
ًا مغغع نفخ الروح فيه فإنه لول سقي الذات بالنور الكريم ما دخلت فيها الغغروح أبغغد
ذلك فل تدخل فيها إل بكلفة عظيمة وتعب يحصل للملئكة معها ولول أمر الله لها
ومعرفتها به ما قدر ملك على إدخالها بالغغذات". انتهغغى. منغغه بلفظغغه (البريغغز ص

224،225.(

وهذا الهذيان الكامل، والتخريغغف الكامغغل شغغرح لعقيغغدةا الصغغوفية فيمغغا يسغغمونه
بالحقيقة المحمدية، وأنها الذات الولى التي انطلقت منها بعغغد ذلغغك كغغل الغغذوات

والكائنات والموجودات.

ًا عقيدةا الصوفية فيما يسغغمونه بالحقيقغغة المحمديغغة ويستطرد أحمد مبارك شارح
ًا: فيقولا أيض

"(وسمعته) رضي الله عنه يقولا مرةا أخغغرى إن النبيغغاء عليهغغم الصغغلةا والسغغلما
وإن سقوا من نوره لم يشربوه بتمامه بل كل واحد يشرب منه ما يناسغغبه وكتغغب
له فإن النور المكرما ذو ألوان كثيرةا وأحغغوالا عديغغدةا وأقسغغاما كغغثيرةا فكغغل واحغغد
ًا، قالا رضي الله عنه: فسيدنا عيسى صلى الله عليه ًا خاص ًا ونوع ًا خاص شرب لون
وسلم شرب من النور المكرما فحصل له مقاما الغربة، وهو مقغغاما يحمغغل صغغاحبه
على السياحة، وعدما القرار في موضع واحغغد. وسغغيدنا إبراهيغغم صغغلى اللغغه عليغغه
وسلم شرب من النور المكرما فحصل له مقاما الرحمة والتواضغغع مغغع المشغغاهدةا
الكاملة؛ فتراه إذا تكلغم مغع أحغغد يخغاطبه بليغن، ويكلمغه بتواضغغع عظيغم، فيظغن
المتكلم أنه يتواضع له وهو إنما يتواضغغع للغغه عغغز وجغغل لقغغوةا مشغغاهدته. وسغغيدنا
موسى صلى الله عليه وسلم شرب من النور المكرما فحصل لغه مقغغاما مشغاهدةا
الحق سبحانه في نعمه وخيراته وعطاياه التي ل يقدر قدرها. وهكذا سائر النبيغغاء

).226عليهم الصلةا والسلما والملئكة الكراما والله أعلم" (البريز ص

ويقولا كذلك:

"(وسمعته) -أي شيخه عبدالعزيز الدباغا- رضي الله عنه يقولا إني لم أزلا أتعجب
ًا منه يقغغع الغغدخولا إليغغه من الوالي الذي يقولا إنه يمل الكون وذلك لن للكون باب
وهو النبي صلى الله عليه وسلم ول يطيق مخلوق من المخلوقات أي يحمل نوره
صلى الله عليه وسلم ومن عجز عن الباب فكيف يطيق غيره اللهغغم إل أن يكغغون
ًا، وهذا ل يمل بيته فضلً عن ًا ظلماني دخل من غير باب؛ يعني فيكون فتحه شيطاني
داره فضلً عن شيء آخر. قالا رضي الله عنه واعلم أن أنوار المكونات كلها مغغن
عرش وفرش وسماوات وأرضين وجنات وحجب وما فوقها وما تحتهغغا إذا جمعغغت
ًا من نور النبي صلى الله عليغغه وسغغلم وأن مجمغغوع نغغوره صغغلى كلها وجدت بعض
الله عليه وسلم لو وضع على العرش لذاب ولو وضع على الحجب السبعين الغغتي
فوق العرش لتهافتت ولو جمعت المخلوقات كلها ووضع عليه ذلك النغغور العظيغغم
لتهافتت وتساقطت وإذا كان هذا شأن نوره صلى الله عليه وسغغلم فكيغغف يقغغولا
من يقولا إنه يمل الكون، فأين تكون ذاته إذا بلغت المدينة المنورةا، وقربغغت مغغن
القبر الشريف. أما كيف تكون إذا تصاعدت نحو البرزخ وقربت من الموضع الغغذي
فيه النور العظيم  القائم بالروح الشريفة؟ أفتكغغون ذاتغه حاملغة لغه والمخلوقغات
بجملتهغغا عغغاجزةا عنغغه أما يتخطغغى ذلغغك الموضغغع فلغغم يمل الكغغون؟ والغغغرض أن
الموضع المذكور آخذ من القبر الشريف إلى قبة البرزخ تحت العرش ولعلغغه أراد
بالكون ما بين السماء والرض ما عدا موضع البرزخ الذي فيه نور المعظم فقلت



ولعله أنه يملؤه من حيث النور أي يملؤه بنوره ل بذاته كالشغغمس الغغتي سغغطعت
على السماوات والرض. فقالا رضي الله عنه وما مراده إل أنغغه يملغغؤه بنغغوره ول
يريد أنه يملؤه بذاته. ولكن أين نوره من نور المصطفى صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم
فإن ذلك النور من النور المكرما بمنزلة الفتيلة في وسط النهغغار وقغغت الظهيغغرةا.
وهل يصح أن يقالا إن تلك الفتيلة كسفت نور الشمس؟ فقلت ونور الشمس من
النور المكرما بمنزلة الفتيلة فما باله مل الكوان؟ فقالا رضي اللغغه عنغغه: لغغم يمل
الكوان بمعنى أن النور المكرما ذهب بسببه واضمحل فكيف ونغور الشغمس إنمغا
هو من نور أرواح المؤمنين الذي هو من نوره صلى الله عليه وسلم وإنمغغا سغغبب
ذلك أنا حجبنا عن مشاهدةا النور المكرما كما حجبنغغا عغغن مشغغاهدةا أنغغوار الوليغغاء
فلو كشف الحجاب لكانت له أنوار من النور المكرما بمنزلة الفتائل وسغغط النهغغار
ًا إل كما يظهر للفتائل وسط النهار" (البريز ص ولم يظهر للشمس ول لغيرها نور

). أ.هغ230

ًا في شرح قولا الشاذلي (اللهم صل على مغغن منغغه انشغغقت السغغرار ويقولا أيض
وانفلقت النوار).

"* (الباب السابع في تفسيره رضي اللغغه عنغغه لبعغغض مغغا أشغغكل علينغغا مغغن كلما
الشياخ رضي الله عنهم) فمن ذلك أنه شرح لنا رضي الله عنه بعض اللفاظ من
صلةا القطب الكامل الوارث الواصل مولنا عبدالسغغلما بغغن مشغغيش رضغغي اللغغه
عنه فسمعته رضي الله عنه يقغولا فغي شغغرح قغغوله (اللهغغم صغغل علغى مغن منغغه
ًا عن سيد محمد بن عبدالكريم البصراوي رضغغي اللغغه عنغغه انشقت السرار) حاكي
أن الله تعالى لما أراد إخراج بركات الرض وأسرارها مثغغل مغغا فيهغغا مغغن العيغغون
والبار والنهار والشجار والثمار والزهار أرسغغل سغغبعين ألغغف ملغغك إلغغى سغغبعين
ألف ملك إلى سبعين ألف ملك ثلث سبعينات من اللغغوف فنزلغغوا يطوفغغون فغغي
الرض؛ فالسبعون الولى يغغذكرون اسغغم النغغبي صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم ومرادنغغا
بالسم السم العالي مغا يغأتي فغي شغغرح وتنزلغغت علغغوما آدما. والسغغبعون الثانيغغة
يذكرون قربه صلى الله عليه وسلم من ربه عغغز وجغغل ومنزلتغغه صغغلى اللغغه عليغغه
وسلم منه. والسبعون الثالثة تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونوره صغغلى اللغغه
عليه وسلم مع الطوائف الثلث فتكونت الكائنغغات ببركغغة ذكغغر اسغغمه صغغلى اللغغه
ز عليه وسلم وحضوره بينها ومشاهدتها قربه صلى اللغه عليغه وسغلم مغن ربغه ع
وجل قغغالا وذكغغروه علغغى الرض فاسغغتقرت وعلغغى السغغماوات فاسغغتقلت وعلغغى
مفاصل ذات ابن آدما فلنت بإذن الله تعالى وعلى مواضع عينيه ففتحغغت بغغالنوار
الغتي فيهغا فهغذا معنغى قغوله منغه انشغقت السغرار. فقلغغت: فهغذا معنغى دلئغل
الخيرات وبالسم الذي وضعته علغغى الليغغل فغغأظلم وعلغغى النهغغار فاسغغتنار وعلغغى
السماوات فاستقلت وعلى الرض فاستقرت وعلى الجبالا فرست وعلغغى البحغغار
ففجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فغغأمطرت. فقغغالا رضغغي اللغغه عنغغه:
نعم ذلك السم هو اسم نبينا ومولنا محمد صلى الله عليه وسلم فببركته تكغغونت
الكائنات والله أعلم. قلت وقد سبق كلما سيدي أحمد بن عبغغدالله الغغغوث رضغغي
الله عنه وقوله لمريده يا ولدي لول نور سيدنا محمد صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم مغغا
ظهر سر من أسرار الرض؛ فلول هو ما تفجرت عين مغغن العيغغون ول جغغرى نهغغر
من النهار، وإن نوره صلى الله عليه وسلم يا ولدي يفوح في شغغهر مغغارس ثلث
مرات على سائر الحبوب فيقع لها الثمار ببركته صلى الله عليه وسلم ولول نوره
ًا مغغن يغغرى إيمغغانه صلى الله عليه وسلم ما أثمرت، ويا ولدي إن أقل الناس إيمان
ًا عغغن حمغغل على ذاته مثل الجبل وأعظم منه فأحرى غيره، وأن الذات تكل أحيانغغ



ًا اليمان فتريد أن ترميه فيفوح نور النبي صلى الله عليه وسلم عليها فيكون معين
). أهغ.222لها على حمل اليمان فتستحيله وتستطيبه" (البريز ص 

وصلةا ابن مشيش هذه يقولا فيها:

"اللهم صل على من منه انشقت السرار، وانفلقت النوار، وفيه ارتقت الحقغغائق
وتنزلت علوما آدما بغغأعجز الخلئغغق، ولغغه تضغغاءلت الفهغغوما فلغغم يغغدركه سغغابق ول
لحق، فرياض الملكوت بزهغغر جمغغاله مونقغغة، ووحيغغاض الجغغبروت بفيغغض أنغغواره
متدفقة، ول شيء إل هو به منوط، إذ لول الواسطة لذهب كمغغا قيغغل الموسغغوط"

(أذكار الطريقة الشاذلية).

 والحغغق أن هغغذه العبغغارات فغغي وصغغف (الحقيقغغة المحمديغغة) حسغغب المفهغغوما
الصوفي الفلسفي، قد يختلف بعضها عن بعض قليلً ولكنها جميعها مجمعغغة علغغى
شيء واحد وهو أن الرسولا هو أولا موجود فمنهغم مغن يقغغولا نغغور الرسغغولا هغغو
ًا ذاته النورانية المستوية على العرش، وأن أولا موجود، ومنهم من يقولا بل وأيض
وجوده البشري في وقته إنما كان مجرد تعيين جديد، وتجسد جديد لذات الرسولا
ًا يجعل عين الرسولا وذاتغغه هغغي عيغغن صلى الله عليه وسلم، وبعض الصوفية أيض
الله وذاته، وأنه ليس هناك حقيقة إلهية غير الحقيقغغة المحمديغغة ومغغن ذهغغب إلغغى
ذلك عبدالكريم الجيلي وغيره، وبعضهم يفرق بين الغغذات اللهيغغة الغغتي ليغغس لهغغا
تعين ذاتي ووجود منفصل عن الخلئق بل هي كل الموجودات بل هي في زعمهم
الروح الخفغغي السغغاري فغغي الموجغغودات. وأن هغغذه الغغذات اللهيغغة خلقغغت النغغبي
ًا ثم خلقت المخلوقات بعغغد ذلغغك مغغن نغغور ذات ًا أولً قبل المخلوقات جميع محمد
الرسولا، وأن ذات الرسولا هي المستوية على العرش الرحمغغاني كمغغا قغغالا ابغغن
عربي. ومنهم ول سيما المتأخرون يجعل ذات الرسولا والحقيقغغة المحمديغغة هغغي
عين الحقيقة اللهيغة، ويجعلغغون الرسغغولا بصغورته البشغرية صغغورةا كاملغة أو هغغو
أكمل صورةا للحقيقة اللهيغغة. ويجعلغغون كغغذلك الصغغورةا البشغغرية المحمديغغة هغغي
ًا فغغي أي صغغورةا يشغغاء إحدى الصور الممكنة للرسولا، ويعتقدون أنه يتشكل كثير

وهذا نص عبارةا عبدالكريم الجيلي في ذلك قالا في الباب الستين: 

"اعلم حفظك الله أن النسان الكامل هو القطب الذي تدور عليغغه أفلك الوجغغود
من أوله إلى آخره، وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد البغغدين، ثغغم لغغه تنغغوع فغغي
ملبس ويظهر في كنائس (النسان الكامل للجيلي)، فيسغغمى بغغه باعتبغغار لبغغاس،
ول يسمى به باعتبار لباس آخر، فاسمه الصلي الذي هغغو لغغه محمغغد، وكنيتغغه أبغغو
القاسم، ووصفه عبدالله، ولقبه شمس الدين، ثم له باعتبغغار ملبغغس أخغغر أسغغاما،
وله في كل زمان اسم ما يليق بلباسه في ذلك الزمان، فقغغد اجتمعغغت بغغه صغغلى
الله عليه وسلم وهو في صورةا شيخي الشيخ شغغرف الغغدين اسغغماعيل الجغغبرتي،
ولست أعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أعلغغم أنغغه الشغغيخ، وهغغذا مغغن
جملة مشاهد شاهدته فيها بزبيد سنة ست وتسعين وسغغبعمائة، وسغغر هغغذا المغغر
تمكنه صلى الله عليه وسلم من التصور بكل صورةا، فالديب إذا رآه في الصغغورةا
المحمدية التي كان عليها في حياته فإنه يسغميه باسغمه، وإذا رآه فغي صغورةا مغا
من الصور وعلم أنه محمد، فل يسميه تلك الصغغورةا، ثغغم ل يوقغغع ذلغغك السغغم إل
على الحقيقة المحمدية. أل تغغراه صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم لمغغا ظهغغر فغغي صغغورةا
الشبلي رضي الله عنه قالا الشبلي لتلميذه أشهد أني رسولا اللغغه وكغغان التلميغغذ
صاحب كشف فعرفه، فقالا: أشهد أنك رسولا الله، وهذا أمغغر منكغغور، وهغغو كمغغا
ًا في صورةا فلن وأقل مراتب الكشف أن يسوغا به في اليقظة ما يرى النائم فلن
ًا، وهغغو أن الصغغورةا الغغتي يغغرى يسوغا به في النوما ولكن بين الكشف والنوما فرقغغ



فيها محمد صلى الله عليغغه وسغغلم فغغي النغغوما ل يوقغغع اسغغمها فغغي اليقظغغة علغغى
الحقيقة المحمديغة، لن عغالم المثغالا يقغع فغي التعغبير فيغه فيعغبر عغن الحقيقغة
المحمدية إلى حقيقة تلك الصورةا في اليقظة، بخلف الكشف فإنه إذا كشف لك
عن الحقيقة المحمدية أنها متجلية في صورةا من صغغور الدمييغغن، فيلزمغغك إيقغغاع
اسم تلك الصورةا على الحقيقة المحمدية، ويجب عليك أن تتأدب مع صاحب تلغغك
ًا الصورةا تأدبك مع محمد صلى الله عليه وسلم، لمغغا أعطغغاك الكشغغف أن محمغغد
متصور بتلك الصورةا، فل يجوز لك بعد شهود محمد صلى اللغغه عليغغه وسغغلم فيهغغا
ًا فغغي قغغولي مغغن أن تعاملها بما كنت تعاملها به من قبل، ثم إياك أن تتغغوهم شغغيئ
مذهب التناسخ، حاشا الله وحاشا رسولا اللغغه صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم أن يكغغون
ذلك مرادي، بل إن رسولا الله صلى الله عليه وسلم له من التمكين في التصغغور
بكل صورةا حتى يتجلى في هذه الصورةا، وقد جرت سنته صلى الله عليغغه وسغغلم
ُفْهغغم فهغغم َن َيل أنه ل يزالا يتصور في كل زمان بصورةا أكملهم ليعلي شأنهم ويقيم َم

خلفاؤه في الظاهر وهو في الباطن حقيقتهم". أ.هغ

وأظن أنه قد وضح الن حقيقة المعتقد الصوفي الفلسفي فغغي النغغبي صغغلى اللغغه
عليه وسلم وحتى تتضح الصورةا أمامنا أكثر من ذلك نجمل ما قدمناه فيمغغا يلغغي،
فنقولا.. معتقد المتصوفة فغغي النغغبي محمغغد صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم علغغى ثلث

درجات:

- من يقولون بوحدةا الوجود، وأن الله هغغو ذات الموجغغودات فيجعلغغون الرسغغولا1
ًا وهو الله المستوي على هو المخلوق الولا ومنه وعنه صدرت الموجودات جميع

العرش وهذا هو معتقد ابن عربي ومن على شاكلته.

- من يقولون إن نور الرسولا هو أولا موجود فعلً ومنغغه انشغغقت النغغوار وخلغغق2
ًا لكن ل يقولون بأن ذات الرسولا مستوية على العرش. الخلق جميع

- من يقولون بأن نور الرسولا أولا موجود وهو أكرما الخلق ومن أجله خلق الله3
ًا دون أن يصرحوا بأن العغغوالم قغغد خلقغغت مغغن نغغوره، وإنمغغا يقولغغون الكون جميع

خلقت لجله.

هذا وبالرغم من أن الصوفية على هذه الغغدرجات الثلث فغغي العتقغغاد فغغي النغغبي
ًا إل ما شغغذ منهغغم أن محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم متفقون ومجمعون تقريب
ذات الرسولا الذات التي منها تفيض كل العلوما وتنزلا كل الرسالت، فالرسغغل ل
ًا ينزلا عليهم الوحي إل من الرسولا ويعبرون عن ذلك بقغغولهم إن الرسغغل جميعغغ
ًا ل تفيض ول تنزلا عليهم العلغغوما اللهيغغة إل مغغن ذات الرسغغولا فغغي والولياء أيض
الزلا والبد أي قبل أن يوجد الرسولا بذاته الترابية في الرض، وبعد أن وجد ثغغم
بعد أن خرجت ما يسمونه بذاته الترابية من هذه الرض.. وهذا بالطبع هو حاصغغل
اعتقادهم في أن الرسولا أولا موجود وأن العوالم من نغغوره، أو أن الكغغون خلغغق

لجله.

وكذلك مفهوما المتصوفة -المعتدلين- منهم يعتقدون أن الرسولا يعلم الغيب كله،
ول يخفى عليه شيء في الرض ول في السماوات. 

ول شك أن المتصوفة الذين يعتقدون في مثل هغغذه العقائغغد فغغي الرسغغولا صغغلى
الله عليه وسلم لغم يتغأثروا فقغغط بالفلسغفة فغي نظريتهغغم فغي الخلغق وقغولهم
ًا بما قاله النصارى في بالهباء، والعقل الولا أو العقل الفعالا.. بل إنهم تأثروا أيض
ًا في عيسى، ول شك أن نظرية النصرانية في المسيح متأثرةا بقولا الفلسفة أيض
العقل الفعالا. ولقد استطاع المتصوفة نقل هغغذه النظريغغة بغغالرغم مغغن غموضغغها



الفلسفي، وصعوبة التغغدليل عليهغغا بغغدليل منطقغغي يقبلغغه العقغغل. وبمجافغغاةا هغغذه
النظرية عن عقيدةا السلما الواضحة السغغهلة، أقغغولا بغغالرغم مغغن كغغل ذلغغك فغغإن
ي عقيغدةا العغواما والكغغثرةا مغن المتصوفة اسغتطاعوا أن يجعلغوا هغذه العقيغغدةا ه
المسلمين وذلك بصياغتها لعبارات سهلة، وفي شعر سلس يجغغري علغغى اللسغغنة
ًا كقولهم مثلً: (لولك ما خلقت الفلك)!!.. وكنت مرةا أخطب فغغي الحغغرما سريع

ًا العقيدةا الواجبغغة فغغي1960هغ الموافقة 1381النبوي في نحو سنة  ًا مبين ما تقريب
الرسولا صلى الله عليه وسلم فقاما إلي أحد الحجاج من كبغار السغن وقغغالا لغغي:
أليس يقولا الله تعالى (لولك ما خلقت الفلك) فقلت: له ليست هغغذه بآيغغة مغغن
ًا واعتقادها شرك بالله!!  فانظر كيف جغغرى هغغذا المعتقغغد القرآن، ول بحديث أيض

ًا وما هو بقرآن. على ألسنة الناس بكلما مسجوع يظنه العامي قرآن

ًا من أمثالا شعر البوصيري الذي سارت به الركبان كقوله: فكيف إذا كان شعر

ومن علومك علم اللوح والقلموإن من جودك الدنيا وضرتها 

وقوله:

فإنما اتصلت من نوره بهم  وكل آي أتى الرسل الكراما بها 

وهذا البيت يعبر عن معتقد الصوفية في أن علم الرسل كله من الرسغغولا محمغغد
مأخوذ من ذاته الولغغى قبغغل أن تخلغغق ذاتغغه الترابيغغة كمغغا يقولغغون. والغغبيت الولا
اه اللغوح يجعل الدنيا والخرةا نفحة من نفحات الرسولا، ومغا سغطره القلغم ووع

المحفوظ جزء وبعض من علوما الرسولا صلى الله عليه وسلم..

ًء ل أقغغولا عشغغرات ًا ومسغغا وكذلك وصفوا مثل هذه العقيدةا في أذكار تقرأ صغغباح
ًا على مريغغديهم آلف المغغرات؛ نحغغو قغغولهم فغغي المرات بل يوجبون قراءتها أحيان

صلةا ابن مشيش :

"اللهم صل على من منه انشقت السرار وانفلقت النوار وفيه ارتفعت الحقغغائق
وتنزلت علوما آدما فأعجز الخلئق وله تضاءلت الفهوما فلم يغغدركه منغغا سغغابق ول
لحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة
ول شيء إل وهو به منوط إذ لول الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلةا تليغغق
بك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدالا عليك وحجابغغك العظغغم القغغائم
لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بهغغا
من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلغغى حضغغرتك
ًا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه، وزج بي في بحار الحديغغة حملً محفوف

وانشلني من أوحالا التوحيد". أ.هغ

وكذلك لقولهم في مناجاةا الرسولا: "يا أولا خلق الله يا نغغور عغغرش اللغغه" ومثغغل
هذه الكلمغات كغان ومغغا زالا المؤذنغغون فغي أمغاكن شغتى مغن العغغالم السغلمي
ًا يقولونها في المآذن قبل الذان وبخاصة آذان الفجر.. فالعامي يفهم معنغغى عامغغ
من هذه الكلمات وأما الصوفي المتمرس القغارئ أو المريغد المغترقي فغي سغلم
ًا وتنطبعفغغي نفسغغه التصوف فإنه يظل يأخذ من هذه العقيدةا حتى يتشغغربها أخيغغر
ًا- أن الرسولا هغغو أولا موجغغود أو متعيغغن ومنغغه انفلقغغت أنغغوار الوجغغود ويظن -حق
فكان العرش والكرسي والسماوات والرض الملئكة والجن والنس وأن الله مغغا
خلق هذا الخلق إل من أجله وحتى يسغغتوي هغغو أي الرسغغولا علغغى عغغرش الكغغون

ويكون كما قالا ابن عربي قبة الكون..!!



ولغغو أن المسغغلمين يقغغرأون القغغرآن ويفهمغغونه، ويتعلمغغون أحغغاديث الرسغغولا
ويدرسغغون سغغيرته كمغغا استشغغرت وانتشغغرت مثغغل هغغذه العقيغغدةا الباطلغغة فغغي
أوساطهم لنجحوا في البعد عن البدع ولكغغن الصغغوفية كغغانوا قغغد أحكمغغوا الطغغوق
على المسلمين فزعموا أن القرآن كله أسرار وأن أسراره في الفاتحة، وأن سغغر

الفاتحة في البسملة وسر البسملة في الباء وسر الباء في النقطة!!!

ومن هذا الذي يستطيع أن يفتح نقطغغة البغغاء حغغتى يعلغغم أسغغرار القغغرآن، وكغغذلك
ًا فقط دون محاولة فهم لن من حغغاولا الفهغغم ل بغغد أن جعلوا قراءةا الحديث تبرك
ًا ول اجتهاد بعد الئمة الربعة. وجعل المتصوفة قراءةا السير ل تعغغدو يكون مجتهد
ًا لمنظومات ملئوها بغغالكفر والشغغرك والغلغغو والتغغغزلا فغغي عيغغون أن تكون ترديد
الرسولا الكحلية، وخدوده الوردية، وقوامه الممشوق.. هكذا والله.. وأمغغا سغغيرته
وجهاده وحياته ومعاناته صلى الله عليه وسلم فإنهم شغلوا الناس عغغن كغغل ذلغغك
بهذه الترهات والخرافات، ولذلك ضاعت حقيقة الرسولا صلى اللغغه عليغغه وسغغلم
من أوساط عامة المسلمين إل من رحم الله، وحل مكانها هذه العقيدةا الصغغوفية

الكفرية.

المعتقد الواجب في الرسولا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل:

من المعلوما أن اليمان بالرسل من أركغغان اليمغغان السغغتة كمغغا جغغاء فغغي حغغديث
جبريل لما سألا النبي عن اليمان قالا: [أن تغغؤمن بغغالله وملئكتغغه وكتبغغه ورسغغله
واليوما الخر وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من اللغغه تعغغالى] (متفغغق عليغغه)،
وقد وصف الله الرسل في القرآن بأنهم بشر اختارهم لدعوةا النغغاس إليغغه وأنهغغم
كانوا يأكلون الطعاما وكانوا يعالجون المعاش والسعي فغغي الرض كبقيغغة البشغغر،
ولم يكن أحد منهم يعلم من الغيب، أو يتصرف فغغي الكغغوان كمغغا يشغغاء، أو يغغأتيه
الطعاما من الغيب وقتما يشاء إل آية واحدةا جعلها الله لعبغغده عيسغغى بعغغد تهديغغد
ًا ًا ل يعغغذبه أحغغد ووعيد من الله بأن من يكفر بعد تنزلا هذه الية فإنه يعغغذبه عغغذاب
من العالمين كما قالا تعالى: {إذ قالا الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع
ربك أن ينزلا علينا مائدةا من السماء قالا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين* قغغالوا نريغغد
أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكغغون عليهغغا مغغن الشغغاهدين*
ًا لولنا قالا عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزلا علينا مائدةا من السماء تكون لنا عيد
وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين* قالا الله إنغغي منزلهغغا عليكغغم فمغغن

ًا مغغن العغغالمين} (المائغغدةا: ًا ل أعغغذبه أحغغد -112يكفر بعد منكم فإني أعذبه عغغذاب
115.(

وهكذا لم تكن هذه الية والكرامة إل علمة على الرسالة وصدق عيسى فيما دعا
قومه إليه وأنه عبدالله ورسوله، لقد كانت سغغيرةا الرسغغل وعلغغى رأسغغهم محمغغد
صلى الله عليه وسلم مبينة أنهم بشر قاسوا ما قاساه البشر من اللما والسقاما
والوجغاع والفتغغن والبليغا وتضغغرعوا إلغغى ربهغغم ودعغوه، وخغافوه، وأحبغغوه كغغذلك
ًا صغغلى اللغغه وطلبوا نصرته وعونه سبحانه وتعالى، وكان خاتمهم وخيرهغغم محمغغد
عليه وسلم أكمل الرسل في تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى على نفسه فقغغد
قاما من الليل حتى تفطرت قدماه، وأوذي بغالله أشغغد الذى، وأخرجغه كفغار مكغة
ًا فسغغبوه أقغغذع السغغباب، ورمغغوا منها، وعاداه المنافقون في المدينة عغغداء شغغديد
زوجته بأشنع فرية، وقالا قغغائلهم: لئغغن رجعنغغا إلغغى المدينغغة ليخرجغغن العغغز منهغغا
الذلا..!!.. وعاش صلى الله عليه وسلم على الكفاف، وقالت عائشة رضغغي اللغغه
عنها "كان يأتي الهللا والهللا والهللا ثلثة أهلة في شهرين ول يوقد فغغي أبيغغات
الت امكم؟ ق رسولا الله صلى اللغه عليغه وسغلم نغار..!! قيغل لهغا فمغا كغان طع



السودان التمر والماء" (رواه البخاري)، وربط رسولا اللغغه الحجغغر بغغل الحجريغغن
على بطنه.. وجاع مع أصحابه وصبر معهم.. وكان في المرض يتغغألم ويوعغغك كمغغا
يوعك رجلن من المسلمين.. وحيغغاةا الرسغغولا صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم ل تخفغغى
فأموره أغلبها من المعلوما من الدين ضرورةا.. وأشهر ذلك أنه لم يطلب من أحد
ًا لله فيسجد له أو يركع له، أو يقوما علغغى رأسغغه أو يقغغوما أن يعظمه أو يعطيه حق
لمقدمه كما قالا أنس "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبونه وكغغانوا ل
يقومون له لمغا يعلمغون مغن شغدةا كراهتغه لغذلك" ومعلغوما كغذلك أن الرسغل ل
يعلمون الغيب كما قالا تعالى: {قل ل يعلم من في السماوات والرض الغيغغب إل
الله وما يشعرون أيان يبعثغغون} (اقغغرأ الفصغغل الخغغاص بغغذلك فغي بغاب الكشغغف
الصوفي)، وكذلك لم تكن كل دعواتهم تستجاب لهم فقد دعا نوح وشفع في ابنغه
قائلً: {رب إن ابني من أهلي} فقيل له {يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غيغغر
صالح فل تسألن ما ليس لك به علم إني أعظغغك أن تكغغون مغغن الجغغاهلين} ودعغغا
إبراهيم لبيه فلم يستجب له، وجاء في صحيح البخاري أن إبراهيم يلقغغى أبغاه آزر
يوما القيامة وقد سربل بسغغربالا مغغن قطغغران وقغغد علغغت وجغغه آزر غغغبرةا وقغغترةا
فيقولا له إبراهيم: يا أبت ألم أقل لغك ل تعصغني. فيقغولا لغه آزر: يغا بنغي الن ل
أعصيك. فينادي إبراهيم ربه قائلً: ربي لقد وعدتني أل تخزنغغي يغغوما يبعثغغون، وأي
خزي أكبر من أبي البعد، فيقالا له يا إبراهيم إني حرمت الجنة علغغى الكغغافرين..
وانظر تحت قدميك فينظر تحت قدميه فإذا هو بزيٍخ متلطخ بالغغدماء -والزيغغخ هغغو
ذكر الضبع- فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار، وكغغذلك امغغرأةا نغغوح وامغغرأةا لغغوط
كانتا كافرتين ولم ينفعهما القرب من النبياء، وأما النبي محمغغد صغغلى اللغغه عليغغه
وسلم فقد شفع في أبي طالب فلم يستجب الله له إل بأن أخرجه من مكانه في
ًا صغلى اللغغه النار إلى مكان آخر في ضحضاح من النار يغلي منه رأسه، وقالا أيض
عليه وسلم [استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لهغغا
فلم يأذن لي] وقالا صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة [ل أغنغغي عنغغك مغغن اللغغه

ًا سليني من مالي ما شئت]..!! شيئ

ًا صلى الله عليه وسلم [لن يدخل أحدكم الجنة بعمله] قالوا ول أنغغت يغغا وقالا أيض
رسولا الله. قالا [ول أنغغا مغغا لغغم يتغمغغدني اللغغه برحمغغة منغغه وفضغغل] وكغغل هغغذه
الحاديث مما أخرجه أهل الصحيحين وما تضمنته هغغو مغغن المعلغغوما فغغي السغغلما
ضرورةا فإن اليغات القرآنيغة الغتي وصغفت حغالا الرسغغل وافتقغارهم إلغى ربهغم،
ومعاتبته إياهم على مجرد فعلهم لخلف الولى كثير، كقوله لرسوله محمد صغغلى
ًا لذقنغغاك ًا قليلً* إذ الله عليه وسلم {ولول أن ثبتناك لقد كغغدت تركغغن إليهغغم شغغيئ

ًا} (السغغراء: )75-73ضعف الحياةا وضغغعف الممغغات ثغغم ل تجغغد لغغك علينغغا نصغغير
وكذلك قوله تعغغالى: {ولغغول فضغغل اللغغه عليغغك ورحمتغغه لهمغغت طائفغغة منهغغم أن
يضلوك وما يضلون إل أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزلا اللغغه عليغغك الكتغغاب

ًا} (النسغغاء: )113والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليغغك عظيمغغ
وكذلك قوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} وقوله تعالى: {عبس وتغغولى*
ى ي نفسغك مغا اللغه مبغديه وتخش أن جاءه العمى} وقغوله تعغالى: {وتخفغي ف

الناس والله أحق أن تخشاه}.

وأما اليات التي يبين الله تعالى فيها فضله على عبده ورسوله محمد صغغلى اللغغه
ًا يصغغعب حصغغرها وسغغردها فغغي هغغذه المقغغاما ومنهغغا قغغوله عليه وسلم فكثيرةا جد
ًا فآوى* ووجدك ضالً فهدى} فكيف يقولا تعالى {ووجدك تعالى: {ألم يجدك يتيم
ًا ومن نوره استمد جميغغع ضالً فهدى} وتقولا صوفية وجد محمد قبل الخلق جميع



ًا: {ما كنت تدري ما الكتاب ول اليمان ولكغغن النبياء علومهم!؟ ويقولا تعالى أيض
ًا نهدي به من نشاء من عبادنا} (الشورى). جعلناه نور

ًا من السغغلما ودرس سغغيرةا الرسغغولا صغغلى والمهم أن من قرأ القرآن وعلم شيئ
ًا صلى اللغغه عليغغه الله عليه وسلم حصل العلم الضروري الذي ل يدافع بأن محمد
ًا كالبشر ل علم له وسلم هو عبدالله ورسوله وأنه وجد يوما وجد على الرض بشر
بشيء مما كان في المل العلى كما قالا تعالى: {قل هو نبؤا عظيغغم* أنتغغم عنغغه
معرضون* ما كان لي من علم بالمل العلى إذ يختصمون* إن يوحى إلي إل أنمغغا
ًا مغغن طيغغن* فغغإذا سغغويته أنا نذير مبين* إذ قغغالا ربغغك للملئكغغة إنغغي خغغالق بشغغر

 وما بعدها)، فالرسغغولا أمغغره67ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} (ص:
الله أن يقولا هنا: {ما كان لي من علم بالمل العلى إذ يختصمون} والمل العلى
هم الملئكة عندما أمرهم الله بالسجود لدما فسجدوا إل إبليس فكغان بينغه وبيغن
الرب سبحانه وتعالى ما كان مما قصه على رسوله محمد صلى الله عليه وسغغلم
ومما لم يكن عن الرسولا قبل بعثته وقبل نزولا هذا الوحي أو في علم منه.. بغغل
ًا وجاء أهله ترتعد فرائصغغه، إن رسولا الله عندما جاءه جبريل بالوحي ظنه شيطان
ى وهو يقغولا زملغوني وقغالا للسغيدةا خديجغة رضغي اللغه عنهغا: لقغد خشغيت عل

نفسي!!   

وظن أن الذي أتاه في غار حراء شيطان من الذين ينزلون على الكهان والسحرةا
ًا من نور الرسغغولا كمغغا زعمغغت المتصغغوفة لقغغالا الرسغغولا فلو كان جبريل مخلوق
لجبريل عندما نزلا إليه أهلً بمن خلقه الله من نغغوري. ولغغم يكغغن شغغأن الرسغغولا
ي يغده مغن آيغات مغا أنغا بقغارئ.. أماما جبريل كما كان حيث يأمره بأن يقرأ ما ف
فيضمه جبريل حتى تكاد أنفاس الرسولا تنقطع ثم يرسله ويقغغولا لغغه مغغرةا ثانيغغة
اقرأ ويفعل ذلك ثلث مرات، وما كان ذلك إل لشغغعار الرسغغولا أن مغغا يغغراه ومغغا
يسمعه ليس خيالً ول رؤيا منامية وإنما هو حق.. أقولا ل شك أن من قغغرأ سغغيرةا
ًا من عقيدةا السلما استحالا عليه ًا يسير الرسولا صلى الله عليه وسلم وعلم شيئ
اليمان بما آمن به الصوفية في شأن الرسولا، ولكن هغؤلء لنهغم تركغوا الكتغاب
ًا وراءهغم وألقوهغا واتبعغوا مغا كتبغه ًا وتركغوا العقغولا أيضغ والسنة وراءهغم ظهريغ
شياطين النس من الفلسفة مما توهموه بعقولهم فغغي قغغولهم بالهبغغاء والهيغغولي
والعقل الولا، والعلة، وواجب الوجود الذي ل يوصف بصفة ثبوتيغغة وإنمغغا يوصغغف
بالصفة وضدها.. كالوجود والعدما، والحياةا والموت، والفوق والتحغغت، وغيغغر ذلغغك

من هذه الوهاما والخرافات، والمتناقضات.

ن فلسغفة التصغوف بهغذه الخرافغات الغريقيغة وتركغوا السغلما أقولا: عندما آم
والعقل فإنهم خرجوا على الناس بهذه الخرافغغات وأدخلغغوا فغغي الغغدين السغغلمي
هذه الخزعبلت. والعجيب أنهم استطاعوا بفنهم الشغغيطاني أن يجعلغغوا عقيغغدتهم
هذه وما سغغموه (بالحقيقغغة المحمديغغة) عقيغغدةا العامغغة والغغدهماء مغغن المسغغلمين
الذين أحسنوا الظن برجالا التصوف الذين لبسوا لهم مسغغوح الرهبغغان وأضغغمروا
لهم عقائد الشيطان، وخرجوا على الناس بجلود الضأن، وقد أخفغغوا عنهغغم قلغغوب

الذئاب..

ًا وقد تغغذرع المتصغغوفة لنشغغر عقيغغدتهم فيمغغا سغغموه (بالحقيقغغة المحمديغغة) أيضغغ
بحديث موضوع وهو (كنت أولا النبيين فغغي الخلغغق وآخرهغغم فغغي البعغغث) وذكغغره

ًا وآدما بيغغن326الشوكاني في الحاديث الموضوعة ص ، وحغغديث آخغغر (كنغغت نبيغغ
الروح والجسد) ذكرها الحاكم وقالا الصنعاني هو موضوع وكغغذا قغغالا ابغغن تيميغغة.
وعلى فرض صحة هذا الحديث الخير فإنه ل شاهد فيه على عقائد الصوفية وإنما



ًا عندما خلق آدما. ول شك أن الله قغغد قغغدر يعني أن الرسولا قد قدر الله كونه نبي
مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والرض بخمسين ألف سنة كما جغغاء فغغي
الحديث [إن أولا شيء خلقه الله تعالى القلم وأمره أن يكتب كغغل شغغيء يكغغون]

).133(رواه أبو يعلى والبيهقي وصغغححه اللبغغاني وأخرجغغه فغغي الصغغحيحة برقغغم
وبهذا يتضح لك أن ما ذكره الصوفية في عقائدهم عن (الحقيقة المحمدية) ما هو

إل هذيان وأقوالا فلسفة وكهان، وليس هو في شيء من دين السلما.

وصلى الله على عبده محمد إماما أهل اليمان .

الفصل الثامن

الخضر عليه السلما في الفكر الصوفي

قصة الخضر عليه السلما التي وردت في القرآن في سورةا الكهغغف، ووردت فغغي
السنة في البخاري وغيره، حّرف المتصوفة معانيها وأهغغدافها ومراميهغغا وجعلوهغغا
ًا من أعمدةا العقيدةا الصوفية، فقد جعلغغوا هغغذه القصغغة دليلً علغغى أن هنغغاك عمود
ًا، وحقيقة صوفية تخالف الظاهر، وجعلوا إنكار علماء الشريعة علغغى ًا شرعي ظاهر
ًا (فقد أنكر موسى من قبل علغغى الخضغغر وكغغان كغغل ًا مستغرب علماء الحقيقة أمر
ًا للوحي واللهاما والعقائغغد منها على شريعة خاصة) وجعل الصوفية الخضر مصدر
والتشريع. ونسبوا طائفة كبيرةا من علومهم الغغتي ابتغغدعوها إلغغى الخضغغر، وليغغس

منهم صغير أو كبير دخل في طريقهم إل ادعى لقيا الخضر والخذ عنه.

ولما كان لهذه القصة هذا الدور العظيم في الفكر الصوفي فقد أحببت أن أجلغغي
هذا المر وأوقف الخوةا القراء على حقيقة المر ولنبدأ أولً بالقصغغة فغغي القغغرآن

والسنة:

الخضر في القرآن الكريم:

قالا تعالى: {وإذ قالا موسى لفتاه ل أبغغرح حغغتى أبلغغغّ مجمغغع البحريغغن أو أمضغغي
ًا* فلمغغا ًا* فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخغغذ سغغبيله فغغي البحغغر سغغرب حقب
ًا* قغغالا أرأيغغت إذ أوينغغا جاوزا قالا لفتاه ءاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هغغذا نصغغب
إلى الصخرةا فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إل الشيطان أن أذكره واتخذ سغغبيله
ًا مغغن ًا* فوجدا عبغغد ًا* قالا ذلك ما كنا نبغّ فارتدا على آثارهما قصص في البحر عجب
ًا* قغغالا لغغه موسغغى هغغل أتبعغغك عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم
ًا* وكيغغف تصغغبر ًا* قالا إنك لن تستطيع معي صبر على أن تعلمن مما علمت رشد
ًا* ًا ول أعصي لغغك أمغغر ًا* قالا ستجدني إن شاء الله صابر على ما لم تحط به خبر
ًا* فانطلقغغا حغغتى قالا فإن اتبعتني فل تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكغغر
ًا* قغغالا ًا إمغغر إذا ركبا في السفينة خرقها قالا أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئغغت شغغيئ
ًا* قالا ل تؤاخذني بما نسيت ول ترهقنغغي مغغن ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر
ًا زكية بغير نفغغس ًا فقتله قالا أقتلت نفس ًا* فانطلقا حتى إذا لقيا غلم أمري عسر
ًا* قغغالا إن ًا* قالا ألغغم أقغغل لغغك إنغغك لغغن تسغغتطيع معغغي صغغبر ًا نكر لقد جئت شيئ
ًا* فانطلقغغا حغغتى إذا سألتك عن شيء بعدها فل تصاحبني قد بلغت من لدني ذكغغر
ًا يريد أن ينقض أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدار
ًا* قغالا هغغذا فغغراق بينغغي وبينغك سغغأنبئك فأقامه قالا لو شئت لتخغغذت عليغه أجغر
ًا* أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحغغر بتأويل ما لم تستطع عليه صبر
ًا* وأمغغا الغلما فكغغان فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخغغذ كغغل سغغفينة غصغغب



ًا ًا* فأردنغا أن يبغغدلهما ربهمغغا خيغر ًا وكفغغر أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان
ًا* وأما الجدار فكان لغلمين يتيمين في المدينة وكان تحتغغه منه زكاةا وأقرب رحم
ًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة كنز لهما وكان أبوهما صالح

ًا}. من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر

الخضر في السنة:

وقبغغل أن نتعغغرض لبعغغض مغغا جغغاء فغغي هغغذه اليغغات الكريمغغة بالشغغرح والتفسغغير
نستعرض ما رواه الماما البخاري رضغغي اللغغه عنغغه فغغي شغغأن هغغذه القصغغة. قغغالا

الماما البخاري:

باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلما:

- حدثنا عمرو بن محمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم قالا حدثني أبي عن صالح عن1
أبي شهاب أن عبيدالله بن عبدالله أخبره ]عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن
قيس الفزاري في صاحب موسى، قالا ابن عباس: هو خضر، فمر بهمغغا أبغغي بغغن
كعب، فدعاه ابن عباس فقالا: إني تماريت أنا وصاحبي هذا فغغي صغغاحب موسغغى
ّيه، هل سمعت رسولا الله صلى الله عليه وسلم يغغذكر الذي سألا السبيل إلى لق
شأنه؟ قالا نعم سمعت رسولا الله صلى الله عليه وسغغلم يقغغولا: [بينمغغا موسغغى
ًا أعلغغم منغغك؟ قغغالا: ل. في مل من بني إسرائيل جاءه رجل فقالا: هل تعلغغم أحغغد
فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا خضر، فسغغألا موسغغى السغغبيل إليغغه، فجعغغل لغه
الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان يتبع الحوت في
البحر، فقالا لموسى فتاه: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرةا فإني نسغغيت الحغغوت ومغغا
أنسانيه إل الشيطان أن أذكره. فقغغالا موسغغى: ذلغغك مغغا كنغغا نبغغغي، فارتغغدا علغغى

ًا، فكان من شأنهم الذي قص الله في كتابه[. ًا خضر ًا فوجد آثارهما قصص

- حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قغغالا أخغغبرني سغغعيد2
ًا البكالي يزعغغم أن موسغغى صغغاحب الخضغغر بن جبير قالا قلت لبن عباس إن نوف
الا كغذب عغدو اللغه، حغدثنا ليس هو موسى بن إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فق
ًا فغغي بنغغي أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليغغه وسغغلم أن موسغغى قغغاما خطيبغغ
ّد العلغغم إليغغه إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقالا أنا. فعتب الله عليه إذ لم ير
فقالا له: بلى، لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. قالا أي رب ومغغن لغغي بغغه؟
ًا فتجعلغه فغي مكتغل، -وربما قالا سفيان؟ أي رّب وكيف لي به؟ -قغالا تأخغذ حوتغ
ًا فجعله في مكتل ثغغم حيثما فقدت الحوت فهو ثم وربما قالا: فهو ثمه- وأخذ حوت
انطلق هو وفتاه يوشغغع بغغن نغغون حغغتى إذا أتيغغا الصغغخرةا وضغغعا رؤوسغغهما، فرقغغد
ًا، موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سغغرب
فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق -فقالا هكغغذا مثغغل الطغغاق-
فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما، حتى إذا من الغد قالا لفتاه آتنا غداءنا لقغغد
ًا. ولم يجد موسى النصب حغغتى جغغاوز حيغغث أمغغره اللغغه، لقينا من سفرنا هذا نصب
قالا له فتاه أرأيغغت إذ أوينغغا إلغغى الصغغخرةا فغغإني نسغغيت الحغغوت ومغغا أنسغغانيه إل
ًا، ًا ولهما عجب ًا، فكان للحوت سرب الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجب
ًا -رجعا يقصان آثارهما- قالا له موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصص
حتى انتهيا إلى الصخر، فإذا رجل مسّجى بثوب، فسلم موسى فغغرد عليغغه فقغغالا:
ّنى بأرضك السلما، قالا أنا موسى، قالا: موسى بني إسرائيل؟ قالا نعم، أتيتغغك وأ
ًا. قالا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه اللغغه لتعلمني مما علمت رشد
ّلمك الله ل أعلمه. قالا هل أتبعك؟ قغالا: ل تعلمه، وأنت على علم من علم الله ع
ى قغوله- ًا -إل ًا، وكيف تصبر على ما لغم تحغط بغه خغبر إنك لن تستطيع معي صبر



ًا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحغغر، فمغغرت سغغفينة كلمغغوهم أن يحملغغوهم إمر
فعرفوا الخضر فحملوه بغير نولا. فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقغغع علغغى
حرف السفينة، فنقر في البحر نقرةا أو نقرتيغغن، قغغالا لغغه الخضغغر يغغا موسغغى، مغغا
نقص علمي وعلمك من علم الله إل مثغغل مغغا نقغغص هغغذا العصغغفور بمنقغغاره مغغن
ّدوما، ًا بالق ًا، قالا فلم يفجأ موسى إل وقد قلع لوح البحر. إذا أخذ الفأس فنزع لوح
فقالا له موسى: ما صنعت؟ قوما حملونا بغير نولا عمدت إلى سفينتهم فخرقتهغغا
ًا؟ ًا. قالا: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صغغبر ًا إمر لتغرق أهلها، لقد جئت شيئ
ًا. فكغغانت الولغغى مغغن قالا ل تؤاخذني بمغغا نسغغيت ول ترهقنغغي مغغن أمغغري عسغغر
ًا، فلما خرجا من البحر مروا بغلما يلعب مع الصغغبيان، فأخغغذ الخضغغر موسى نسيان
ًا- فقغغالا برأسه فقلعه بيده هكذا -وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطغغف شغغيئ
ًا. قغغالا ألغغم أقغغل لغغك ًا نكغغر ًا زكية بغير نفس لقد جئت شيئ له موسى: أقتلت نفس
ًا؟ قالا: إن سألتك عغن شغغيء بعغغدها فل تصغغاحبني قغغد إنك لن تستطيع معي صبر
ًا. فانطلقا حتى إذا أتيغغا أهغغل قريغغة اسغغتطعما أهلهغغا فغغأبوا أن بلغت من لدني عذر
ًا يريد أن ينقض مائلً -أومأ بيده هكذا، وأشار سغغفيان يضيفوهما، فوجدا فيها جدار
ًا إلى فوق، فلم أسمع سغغفيان يغغذكر (مغغائلً) إل مغغرةا- قغغالا: قغغوما كأنه يمسح شيئ
أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم، لغغو شغغئت لتخغغذت عليغغه
ًا، قالا النغغبي ًا. قالا هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما تستطع عليه صبر أجر
صلى الله عليغغه وسغغلم :]وددنغغا لغغو أن موسغغى كغغان صغغبر فقغغص اللغغه علينغغا مغغن
خبرهما]. قالا سفيان: قالا النبي صلى الله عليه وسلم: [يرحغغم اللغغه موسغغى لغغو
كان صبر يقص علينا من أمرهما]. وقرأ ابن عباس: أمامهم ملك يأخذ كل سغغفينة
ًا وكان أبواه مغغؤمنين. ثغغم قغغالا لغغي سغغفيان: ًا. وأما الغلما فكان كافر صالحة غصب
سمعته منه مرتيغغن وحفظتغغه منغغه. قيغغل لسغغفيان قبغغل أن تسغغمعه عغن عمغغرو أو
تحفظه من إنسان؟ فقالا ممن أتحفظه؟ ورواه أحغغد عغن عمغغرو غيغغري؟ سغمعته

ًا وحفظته منه. منه مرتين أو ثلث

- حدثنا محمد بن سعيد الصبهاني أخبرنا ابن المبارك عن معمر عغغن همغغاما بغغن3
منبه عن أبي هريرةا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليغغه وسغغلم قغغالا: [إنمغغا
سمي الخضر لنه جلس على فروةا بيضاء، فإذا هي تهتز من خلفه خضغغراء] قغغالا
الحموي قالا محمد بن يوسغغف بغغن مطغغر الفربغغري حغغدثنا علغغي بغغن خشغغرما عغغن

سفيان بطوله..

فقه القصة كما وردت في الكتاب والسنة:

ومغغن هغغذا العغغرض الكامغغل لنصغغوص القصغغة فغغي القغغرآن وفغغي صغغحيح البخغغاري
نستخلص الفوائد التالية:

- أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدب نبيه موسى صلى الله عليه وسلم الغغذي1
ًا عن سؤالا (ل أعلم على الرض أعلم مني)!! إن كان يجب أن يرد علم قالا جواب
ًا ل يعلمغغه موسغغى ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فأراه الله جل وعل أن هناك عبد
هو على علم من علم الله ل يعلمه موسى وكان مغغن أجغغل ذلغغك هغغذا اللقغغاء بيغغن

موسى والخضر.

- أن الخضر بعد أن تم لقاؤه بموسى أخبره أن علم الخضر وعلم موسى بجوار2
علم الله سبحانه ل شيء وأنهما لم ينقصا من علم اللغغه إل كمغا شغغرب العصغغفور

من ماء النهر.



- أن الشريعة التي كان عليها الخضر لم تكن في حقيقتها مخالفة للشريعة التي3
عليها موسى، وإنما كان يخفى على موسى فقط الخلفيغغة الغغتي مغغن أجلهغغا فعغغل
الخضر ما فعله، ولذلك فإن الخضر عندما بين لموسى السباب التي دفعتغغه إلغغى
ًا مغغن ذلغغك لن خرق السفينة، وقتل الغلما، وبناء الجدار لم يسغغتنكر موسغغى شغغيئ
هذا كله سائغّ في الشريعة، فإتلف بعض المالا لستنقاذ بعضغه جغائز فلغو وكلغت
اع طريغق ليسغتولوا علغى اء لصغوص أو ظلمغه قط مثلً رجلً على عمل لك ثم ج
المالا كله ولم يجد هغغذا الوكيغغل وسغغيلة لغغدفعهم إل بغغأن يغغدفع لهغغم بعغض المغغالا
ًا، ول يلما ممن وكله بل يستحسغغن فعلغغه، ومغغا ًا شرع ويتركوا بعضه لما كان ملوم
ًا فعله الخضر بالنسبة إلى السفينة ل يعدو ذلغغك فهغغو إنمغغا أفسغغد السغغفينة فسغغاد
ًا لتظهر لعوان ذلك الملك الظالم أنها غيغغر صغغالحة فيتركوهغغا وبغغذلك تسغغلم جزئي
من الغصب، ول شك أن ما فعله الخضر فغي حقيقتغغه إحسغان لصغغحاب السغفينة
لن الله أطلعه على شيء من المسغغتقبل فغغي أن ذلغغك الملغغك الظغغالم سيصغغادر
السفن لمر ما كما هو حالا كثير من الرؤساء والملوك الظلمة يصادرون وسغغائل

ًا إما لمصالحهم أو لمصلحة عامة.. النقل أحيان

ًا فغغي كغغل ديغغن فما فعله الخضر بالنسبة إلى السفينة موافق للشرع اللهي تمامغغ
ًا للتشريع، وإنكغغار موسغغى فغغي أولا المغغر ناشغغئ مغغن أنغغه لغغم وملة وليس مخالف

يعرف الخلفية الغيبية التي كان الله قد أطلع عليها الخضر بوحي من عنده.

ًا وأما قتل الغلما فهو  كذلك سائغّ في الشريعة إذا كان هذا الغلما سغغيكون ظالمغغ
ًا لهما على الكفر وكان هذا مما علمغغه اللغغه مسغغتقبلً، وأطلغغع عليغغه لوالديه، مجبر
ًا ًا، وقد جاءت الشريعة بقتل الصغغائل المعتغغدي. حقغغ ًا سائغ الخضر، فكان قتله أيض
إن الشريعة ل تأمر بقتل الصغغائل إل إذا باشغغر العغغدوان، والطفغغل هنغغا لغغم يباشغغر
العدوان بعد، ولكن القتل هنا بأمر الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما سيكون، وقد
كان هذا منه سبحانه وتعالى رحمة بعبدين من عباده صالحين أراد اللغغه جغغل وعل
أن ل يتعرضا لفتنة هذا الولد العاق فيتألما ألمين، اللم الولا أنه ولغغدهما وعقغغوق
الولد شغغديد علغغى قلغغوب البغغاء، والثغغاني أنهمغغا قغغد يبلغغغان الكفغغر ويتعبغغان فغغي
ًا ًا واحغغد التمسك باليمان وهذا عذاب آخر، فجمع الله سبحانه وتعغغالى لهمغغا عغغذاب
ًا علغغى فقغغده فيغغه فقط وهو فقد الولد، وفيه خير لهما ول شك لن صبرهما، أيضغغ
خير لهما. فلما علم الله ذلك، وأطلع الخضر عليه، ونفذ هذا بغغأمر اللغه كغان ذلغك
ا محمغد صغلى اللغه عليغه وسغلم ًا للشريعة الغتي عليهغا موسغى وعليه كله موافق

وعليها سائر النبياء.

ولذلك لما قيل لبن عباس على هذه الحادثة: أيجغغوز أن نقتغغل الولد؟.. قغغالا: إذا
علمت منهم ما علم الخضر فافعل.. أي إن ذلك سائغّ في الشريعة ولكن أين من

يطلعه الله على الغيب كما أطلع الخضر عليه السلما.

وأما مسألة بنغغاء جغغدار لقغغوما بخلء لغغم يبغغذلوا القغغرى (بكسغغر القغغاف) والضغغيافة
الواجبة، فغإن ذلغك مغن بغاب مقابلغغة السغغاءةا بالحسغان، وهغذا خلغق مغن أخلق
الشريعة السلمية والمسيحية واليهوديغغة ففغغي القغغرآن {ول تسغغتوي الحسغغنة ول
ي السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوةا كأنه ولي حميغم} وف
النجيل (أحسنوا إلى من أساء إليكم وباركوا لعينكم)، وقغغالا تعغغالى فيمغغا أوحغغاه
ًا}، وما فعله الخضر هو من باب الحسان إلى قغغوما لموسى {وقولوا للناس حسن

قدموا الساءةا.

ًا ثم إن إحسانه لهذين الغلمين لم يتغغأت منهمغغا إسغغاءةا وكغغان أبوهمغغا رجلً صغغالح
وهم في قرية ظالمة بخيلة ولو هدما جدار بيتهم لنكشف كنزهم ولسغغتولى عليغغه



هؤلء القوما البخلء، فل شك أن ما فعله الخضر من بناء الجدار هو عين مغغا تغغأمر
به كل شغرائع النبيغغاء الغتي أمغرت بالفضغل والحسغان، ورعايغغة اليتغامى وحفغظ

حقوقهم..

فأي شيء يستغرب مما فعلغغه الخضغغر، وأي حقيقغغة اطلغغع عليهغغا الخضغغر تخغغالف
ًا لشريعة موسغغى ظاهر شريعة كان عليها موسى بل ما فعله الخضر موافق تمام
ولشريعة عيسى ولشريعة محمد ولكل شرائع الله المنزلغة، ولغم يقغل الخضغغر أو
ًا يخالف ما كان عليه النبياء صلوات الله عليهم، وإنما فقط أطلعه اللغغه يفعل شيئ
على بعض أسرار المقادير ففعل ما فعل من الحق الغغذي ل تنكغغره الشغغرائع بنغغاء
ًا على هذه الخبار والنباء التي أطلعه الله عليها. وباختصار لم يفعل الخضغغر شغغيئ

ًا وتمسك به. ًا لشريعة موسى فافهم هذا جيد مخالف

ًا4 - وجود الخضر عليه السلما على دين وشغغريعة غيغغر شغغريعة موسغغى كغان أمغر
ًا وسنة من سنن الله قبل بعثة محمد  صلى الله عليه وسلم لن النغغبي كغغان سائغ
يبعث إلى قومه خاصة، ولذلك كان موسى رسولً إلى بنغغي إسغغرائيل فقغغط، ولغغم
يكن رسولً للعالمين، ولذلك لمغغا سغغلم موسغغى عليغغه السغغلما علغغى الخضغغر قغغالا
ّنى بأرضك السلما. قالا له موسى أنا موسى. قالا الخضر: موسى بني الخضر: وأ
إسرائيل!؟ قالا: نعم.. أي أنت مبعوث إلى بني إسرائيل ومنهم، ولغغذلك لغغم تكغغن
شريعة موسى لزمة للخضر ولجميع الناس في زمانه، وأما بعد بعثة محمد صغغلى
ًا أن يكون هناك من هو خارج عن شريعته، لن الله عليه وسلم فإنه ل يجوز شرع
الرسولا صلى الله عليه وسغغلم رسغغولا للعغغالمين، فل يسغغع الخضغغر ول غيغغره أن
ًا للخضغغر وأمثغغاله بعغغد بعثغغة يتخلف عن اليمان بغغه واتبغغاعه ولغغذلك فل وجغغود بتاتغغ

الرسولا محمد صلى الله عليه وسلم.

- ل شك أن ما فعله الخضر فعله عن وحي حقيقي من اللغغه وليغغس عغغن مجغغرد5
خيالا أو إلهاما لن قتل النفس ل يجغغوز بمجغغرد الظغغن، ولغغذلك قغغالا الخضغغر: ومغغا
فعلته عن أمري.. فلم يفعل إل عن أمر الله الصادق ووحيه القطعغغي. ومثغغل هغغذا
المر والوحي القطعي قد انقطع بوفغغاةا النغغبي صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم فل وحغغي
ًا من ذلك فقد كفر لنه بذلك خالف القرآن الذي يقولا اللغغه بعده، ومن ادعى شيئ
فيه: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسغغولا اللغغه وخغغاتم النغغبيين وكغغان

ًا} (الحزاب: ).40الله بكل شيء عليم

ًا رسولا الله صلى الله عليه وسلم [وختغغم بغغي النغغبيون فل نغغبي بعغغدي] وقالا أيض
( رواه مسلم).

من بيان الحقائق السالفة تتضح لنا الصورةا الحقيقية لقصة الخضر عليه السغغلما،
والعتقاد الواجب فيه حسب الكتاب والسغغنة. ولكغغن المتصغغوفة جعلغغوا مغغن هغغذه
ًا. فقد زعموا أن الخضر حي إلى أبد الدهر، وأنه صغغاحب ًا تمام ًا مختلف القصة شيئ
شريعة وعلم باطني يختلف عن علوما الشريعة الظاهرية، وأنه ولّي وليغغس بنغغبي،
وأن علمه علم لدني موهوب له من الله بغير وحي النبياء وأن هذه العلوما تنغغزلا
إلى جميع الولياء في كل وقت قبل بعثة الرسولا محمد صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم
وبعد بعثته، وأن هذه العلوما أكبر وأعظم من العلوما التي مع النبيغغاء، بغغل وعلغغوما
النبياء ل تدانيها ول تضاهيها، فكما أن الخضر وهغغو ولغغّي فقغغط فغغي زعمهغغم كغغان
أعلم من موسى فكذلك الولياء من أمة محمد هغم أعلغم مغن محمغد صغلى اللغه
ط، والغولي عغالم بالحقيقغة الم بالشغريعة الظغاهرةا فق ًا ع عليه وسلم لن محمد
الصوفية، وعلماء الحقيقة أعلم مغن علمغاء الشغريعة، وزعمغوا كغذلك أن الخضغر
يلتقي بالولياء ويعلمهم هذه الحقائق ويأخذ لهغغم العهغغود الصغغوفية، وأن الحقغغائق



الصوفية تختلف عن الحقيقة المحمدية ولذلك فلكل ولي شريعته المسغغتقلة فمغغا
يكون معصية فغغي الشغغريعة كشغغرب الخمغغر والزنغغا واللغغواط، قغغد يكغغون  حقيقغغة
صوفية وقربة إلى الله حسب العلم الباطني، وكغغذلك فغغي أمغغر العقائغغد ومسغغائل
اليمان فلكل ولي كشفه الخاص، وعلمغغه الخغغاص اللغغدني الغغذي قغغد يختلغغف عغغن

الوحي النبوي..

ًا لدخغغالا كغغل أنغغواع الخرافغغات ًا عظيم وهكذا جعل المتصوفة من قصة الخضر باب
والزندقة والجهل والسفاف..، بل بلغّ الهذيان وحده عندهم حيث يوجد مغغن زعغغم
منهم أن الخضر ل يصلي لنه على شريعة خاصغغة!! ومنهغغم مغن زعغغم أن الخضغغر

يصلي ولكن على المذهب الحنفي!!

ًا آخر يزعم أنه رأى الخضر يصلي ولكن على المذهب الشافعي!! بل ولكن صوفي
وأكغغثر مغغن ذلغغك زعمغغوا أن الخضغغر هغغو الغغذي يلقنغغه أذكغغار الطريقغغة الدريسغغية

والسنوسية.

وهكذا أصبح الخضر الصوفي هذا ألعوبة عظيمة، ولم يكتفوا بذلك بل جعلغغوا فغغي
ًا زعمغغوا أن الخضغغر جلغغس فيغغه أو رآه صغغوفي ًا مكانغغ كل مكان في الرض تقريبغغ
عنده، ولذلك أصبح له في كل أرض من أراضي السلما مقغغاما ومغغزار، تذبغغح فيغغه

الذبائح، وتقدما فيه القرابين، وينتفع بذلك الكذابون والغشاشون.

باختصار لقد تحغغولا الخضغغر إلغغى قصغغة خرافيغغة كغغبيرةا أشغغبه بقصغغة مغغا يسغغمونه
بالسوبرمان الذي يطير في كل مكان، ويلتقي بالصدقاء والخلن في كل البلدان،
ويشغغرع للنغغاس مغغا شغغاء مغغن عبغغادات وقربغغات، ويلقغغن الذكغغار وينشغغئ الطغغرق
الصوفية، ويعمد الولياء والقطاب، ويولي من يشاء، ويعزلا من يشاء، وما عليغغك
إذا أردت لقاء الخضر إل أن تذكر مجموعة من الذكار فيأتيك الخضر فغغي الحغغالا،
ًا لدنيغغة ًا من الولياء، ويعطيك علومغغ ويبشرك بما تشاء من البشارات، ويجعلك ولي

لم يعلمها الرسل أنفسهم ول خطرت لهم على بالا. 

ًا في جولة مع الفكر الصوفي وخرافاته حولا قصة الخضر: ولنذهب مع

أولا من افترى القصة الصوفية للخضر:

يبدو أن أولا من افترى القصة الصوفية للخضر هغغو محمغغد بغغن علغغي بغغن الحسغغن
الترمذي المسمى بالحكيم والمتوفي في أواخر القرن الثالث الهجري -فالترمذي
هذا يقولا في كتابه ختم الولية- (وهذا الكتغغاب بنظغغري هغغو أخطغر كتغاب صغغوفي

على الطلق) يقولا في جوابه عن علمات الولياء:

"وللخضر عليه السلما، قصة عجيبة في شأنهم وقد عاين شأنهم فغغي البغغدء ومغغن
وقت المقادير فأحب أن يدركهم، فأعطى الحياةا حتى بلغّ من شأنه أنه يحشر مع
ًا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو رجغغل هذه المة وفي زمرتهم، حتى يكون تبع
من قرن إبراهيم الخليل، وذي القرنين، وكان على مقدمة جنغده، حيغغث طلغغب ذو

القرنين عين الحياةا ففاتته وأصابها الخضر، في قصة طويلة.

وهذه آياتهم وعلماتهم. فأوضح علماتهم ما ينطقون به من العلم وأصوله.

قالا له قائل: وما ذلك العلم؟

قالا: علم البدء، وعلم الميثاق، وعلم المقادير، وعلم الحروف.



فهذه أصولا الحكمة وهي الحكمة العليا. وإنما يظهر هذا العلم عن كبراء الولياء،
)362ويقبله عنهم من له حظ من الولية" (ختم الولية ص

وفي هذا النص يزعم مجرد زعم بل أدنى دليل أو علم أن الخضر هغغذا عغغاين منغغذ
بدء الخليقة أمور الولياء وعرفهم منذ كتغابه المقغغادير (انظغغر) وأحغغب -فغغي زعغغم
الترمذي- أن يدرك هؤلء الولياء، فأعطى الحياةا حتى يبلغّ أمة محمد صغغلى اللغغه

عليه وسلم..

وأمغغا هغغو أي الخضغغر فكغغان فغغي قغغرن إبراهيغغم أي وجغغد فغغي زمغغانه.. وزمغغن ذي
القرنين.. فانظر هذا الجهل والتخريف والفتراء.. الذي ل يقوما على أدنى دليل إل
الكغغذب والبهتغغان.. ثغغم يسغغتطرد فغغي بهتغغانه فيزعغغم أن ذا القرنيغغن كغغان يحغغارب
ًا فلغغم يسغغتطع ويسافر ليصل إلى عين الحياةا التي من شرب منها فل يمغغوت أبغغد

الوصولا إليها ولكن الخضر وصل إليها.. فانظر هذا الكذب والتخريف.

وهذا بالطبع منقولا بعضه من تخريف اليهود وافغغتراءاتهم أن آدما لمغغا خلقغغه اللغغه
في الجنة أكل من شجرةا المعرفة فأصبح كالله يعلم الخير والشر، ثم خغاف اللغه
ًا ول يمغغوت فلمغغا خغغاف اللغغه مغغن ذلغغك منه أن يأكل من شجرةا الحياةا فيحيغغا أبغغد

طرده من الجنة من أجل ذلك.. (انظر التوراةا الصحاح الثالث).

ولقد لفق الترمذي من هغغذه القصغغص الخرقغغاء قصغغته عغغن الخضغغر الغغتي تلقفهغغا
الصوفية فيم بعد وزادوا عليها ما شاؤوا. والمهم هنا أنه زعغغم كغغل هغغذه المزاعغغم
ًا وأنه قاتل مع ذي القرنين.. ولسنا ندري أين كان مغغا داما أنغغه وأن الخضر حي أبد
حي يرزق إلى آخر الحياةا. أين كان عن شهود غزوةا بدر وأحد والخندق والمواقع،
ولماذا لم يشارك في فتح القادسية واليرموك، ولماذا لم يلتغق بغأبي بكغغر وعمغر،
ًا ولم يتشرف قبل ذلك برؤيا رسولا الله صلى الله عليه وسلم ما داما أنه حي أبد
واطلع على جميع الولياء منذ البدء.. بل ولماذا لم ينغغزلا ولغغم يلتغغق إل بالكغغذابين
الضالين أمثالا هذا الترمذي الذي لم يتنبأ له إل امرأتغغه الغغتي تنغغزلا عليهغغا الغغوحي
حسب زعمه وبشرته بأنه سيكون من شأنه كذا وكذا إلى أن يكون خغغاتم الوليغغاء

كما كان محمد خاتم النبيين!!

ًا من صفات أوليائه المزعومين أنغغه تظهغغر والترمذي الذي هذا هو شأنه يذكر أيض
علي أيديهم اليغغات كطغي الرض، والمشغغي علغغى المغاء، ومحادثغغة الخضغغر عليغغه
ًا أن الرض تطوي له برها وبحرهغغا، سغغهلها وجبلهغغا، يبحغغث السلما الذي زعم أيض

ًا إليهم (ختم الولية ص ).361عن الولياء شوق

ومنذ ذلك الوقت الغذي افغترى فيغه مغن افغترى هغذه الفريغة علغى الخضغر عليغه
السلما سواء كان الترمذي نفسه هذا أو هو ناقل عمغن قبلغغه.. أقغغولا سغغواء كغان
هذا أو هذا فإن المتصوفة بدأوا ينسغغحبون الخرافغغات حغغولا قصغغة الخضغغر وإليغغك

ًا من هذه الخزعبلت والخرافات: بعض

الخضر يصلي على المذهب الشافعي:

من أطرف القصص ما ذكره أحمد الفاروقي السرهندي في كتابه المنتخبغغات أنغغه
رأى الخضر وإلياس عليهما السلما حضرا عنده في حلقة الدرس وأن الخضر قالا
لغغه إنهمغغا مغغن عغغالم الرواح وأنهمغغا يتشغغكلن بمغغا شغغاءا مغغن الصغغور.. وأنغغه أي
السرهندي هذا سألا الخضر هل تصلون بمذهب الشافعي فقالا لغغه الخضغغر لسغغنا
مكلفين بالشرائع!! ولكن لن قطب الزمان الشغغافعي فنحغغن نصغغلي وراءه علغغى
مذهبه الشافعي.. ويعلن السرهندي على ذلك فيقولا إن كمالت الوليغغة مختصغغة



بالمذهب الشافعي، وأما كمالت النبغوةا فهغي مغن اختصغاص المغذهب الحنفغي!!
ولذلك عندما ينزلا عيسى بن مريم فإنه يصلي ويعمل بالمذهب الحنفغي!! وإليغك

نص أحمد السرهندي في هذه الخرافات قالا:

المكتوب الثاني والثمانون والمئتان إلى المل بديع في بيان ملقاةا الخضر وإلياس
عليها السلما وبيان نبذةا من أحوالهما

الحمد للغغه وسغغلما علغغى عبغغاده الغغذين اصغغطفى قغغد مضغغت مغغدةا مغغن استفسغغار
الصحاب عن أحوالا الخضر على نبينا عليه الصلةا والسلما. ولما لم يكغغن للفقيغغر
ًا في الجغغواب فرأيغغت اليغغوما فغغي حلقغغة اطلع على أحواله كما ينبغي كنت متوقف
الصبح أن اللياس والخضر عليهمغا السغلما حضغغرا فغي صغغورةا الروحغانيين فقغالا

الخضر باللقاء الروحاني:

نحن من عالم الرواح قد أعطى الحق سبحانه أرواحنا قدرةا كاملة بحيث تتشغغكل
وتتمثغغل بصغغورةا الجسغغاما ويصغغدر عنهغغا مغغا يصغغدر عغغن الجسغغاما مغغن الحركغغات
والسكنات الجسمانية والطاعات والعبادات الجسدية. فقلت له فغغي تلغغك الثنغغاء:
أنتم تصلون الصلةا بالمذهب الشافعي. فقالا نحن لسنا مكلفين بالشرائع، ولكغغن
لما كانت كفاية مهمات قطب الدار مربوطة بنا وهو على مذهب الماما الشافعي
ًا وراءه بمذهب الماما الشافعي رضغغي اللغه عنغه فعلغغم فغي ذلغغك نصلي نحن أيض
الوقت أنه ل يترتب الجزاء على طاعتهم بل تصدر عنهم  الطاعة والعبادةا موافقة
ًا أن كمالت الولية موافقة لفقغغه لهل الطاعة ومراعاةا لصورةا العبادةا وعلم أيض
الشافعي وكمالت النبوةا موافقة لفقه الحنفي فعلم في ذلك الوقت حقيقغغة كلما
الخواجة محمد بارسا قدس سره حيث ذكر فغغي الفصغغولا السغغتة نقلً أن عيسغغى
عليه وعلى نبينا السلما يعمل بعد نزوله بمذهب الماما أبي حنيفة رضي الله عنغغه
رضي الله عنه فوقع في الخغغاطر فغغي ذلغغك الغغوقت أن نسغغتمد بهمغغا وأن نطلغغب
منهما الدعاء فقالا إذا كانت عناية الحق سبحانه شاملة لحالا الشخص فل مغغدخل
لنا هناك وكأنهم أخذوا أنفسهم من البين. وأمغغا إليغغاس علغغى نبينغغا وعليغغه الصغغلةا
والسلما فلم يتكلم في ذلغغك الغغوقت أصغغلً والسغغلما (المنتخبغغات مغغن المكتوبغغات
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ًا: الخضر حنفي وليس شافعي

ويبدو أن الكشف السابق لما يسمونه بالعالم الرباني أحمد السرهندي الغغذي أراد
ل به التنقص من المذهب الشافعي وعلء منزلة المغذهب الحنفغي وذلغك أنغه جع
المذهب الحنفي للنبياء، والمذهب الشافعي للوليغغاء.. أقغغولا يبغغدو أنغغه لغغم يطلغغع
ًا حيث ذكر ًا ولم يكن شافعي على كشف الشعراني الذي زعم أن الخضر كان حنفي
في كتاب معارج اللباب عن بعض شيوخه أنه ذكر له أن الخضر عليه السلما كان
يحضر مجلس فقه أبي حنيفة في كل يوما بعد صلةا الصغغبح يتعلغغم منغغه الشغغريعة
فلما مات (أي أبو حنيفة) سألا الخضر ربه أن يرد روح أبي حنيفة إلى قبره حيث
يتم له علم الشريعة وأن الخضر كان يأتي إليه كغل يغوما علغى عغادته يسغمع منغغه
الشريعة داخل القبر وأقاما على ذلك خمس عشرةا سنة حتى أكمل علم الشريعة

).44(معارج اللباب ص

فانظر أي تخليط وكذب سمج، فهذا الخضر المزعوما أين هو مغغن تعلغغم الشغغريعة
ًا ذلغغك الغغوقت على يد محمد صلى الله عليه وسغغلم، وهغغم يزعمغغون أنغغه كغغان حيغغ
ولماذا لم يتتلمذ على الخلفاء الراشدين وهم أعلم الناس بالشغغريعة.. ولقغغد قغغالا
أبغغو حنيفغغة نفسغغه: دعغغوا قغغولي لقغغولا أصغغحاب رسغغولا اللغغه فغغإنهم كغغانوا أعلغغم



بالتنزيل!! فإذا كان أبو حنيفة يأمرنا أن نترك قوله لقولا رسغغولا اللغغه صغغلى اللغغه
عليه وسغغلم وقغغولا أصغغحابه فكيغغف يغغترك الخضغغر المزعغغوما تعلغغم الشغغريعة عغغن
ًا حتى يأتي أبو حنيفة ليتعلغغم منغغه الشغغريعة.. ثغغم أي الرسولا وأصحابه وينتظر حي
تلميذ بليد هذا الخضر الصوفي المزعوما حتى يمكث مع أبي حنيفة كغغل حيغغاته ول
ًا فغغي قغغبره ليسغغتكمل يستطيع أن يتعلم علمه.. ويدعو الله أن يظل أبو حنيفة حي
ًا لمدةا خمس عشرةا سنة ليتعلم علم الدراسة ويستمر في التردد على القبر يومي

أبو حنيفة فضلً عن عشرات السنين قبل ذلك!!

ثم كيف يكون الخضر هو ممد الولياء ومعلمهم وهو بهذه البلدةا وقلة الحفظ!!

لقد فات الذين يفترون هذه القصص كل هذه المور، ولكغغن لنهغغم لغغم تكغغن لهغغم
عقولا سليمة فإنهم كذبوا مثل هذا الكذب السمج.

ورحم الله الماما الشافعي القائل: "ل أرى أن رجلً يتصوف أولا النهار حتى يكون
ًا فيعغغود أحمق في آخره".. وقالا: "ل أرى أن رجلً يصاحب الصغغوفية أربعيغغن يومغغ

ًا". إليه عقله أبد

وهؤلء ل شك أنهم كانوا كذلك حمقى مجغغانين ذهبغغت عقغغولهم ولغغم ترجغع إليهغغم
ًا. أبد

والعجيب أن مثل هذه الخرافات تظل تسري وتجري فقد زعم الحصفكي الحنفي
في مقدمة كتابه الدر المختار أن الخضغغر أودع أوراق المغغذهب الحنفغغي فغغي نهغغر
جيحون إلى وقت نزولا عيسى عليغغه السغلما حغتى إذا نغغزلا أخغغذ هغغذه الصغغحائف

وتعلم منها المذهب الحنفي حتى يحكم به في آخر الزمان!!

الخضر يعلم الذكار الصوفية:

الخضر الصوفي المزعوما يكاد يكون في كغل ميغدان مغن ميغادين التصغغوف، فهغو
صاحب الكشف وهو نقيب الولياء، وهو آخذ العهود، وهو مرشد الناما، وهو معلغغم
ًا الذكار. يقولا أحمد بن إدريس: "اجتمعت بالنبي صلى الله عليغغه وسغغلم اجتماعغغ
ًا ومعه الخضر عليه السلما فأمر النبي عليه السلما الخضر أن يلقنني أذكغغار صوري
الطريقة الشاذلية فلقنني إياها بحضغغرته صغلى اللغه عليغه وسغلم" (مفاتيغح كنغوز

ًا قائلً: "ثغغم قغغالا8السماوات والرض لصالح محمد الجعفري ص ) ويستطرد أيض
ًا لسغغائر صلى الله عليه وسلم للخضر عليه السلما يغغا خضغغر لقنغغه مغغا كغغان جامعغغ
الذكار والصلوات والسغغتغفار" (مفاتيغغح كنغغوز السغغماوات والرض لصغغالح محمغغد

).8الجعفري ص

قلت اعلم أن أذكار الطريقة الشاذلية هذه فيها كفر وشرك فمغغن أذكارهغغا صغغلةا
ابن مشيش (اللهم انشلني من أوحالا التوحيد، وأغرقني في عيغغن بحغغر الوحغغدةا)
وفيها أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أصل هذا الوجود وأولا مخلوق فيه ومنه
انشغغقت كغغل النغغوار وظهغغرت كغغل الموجغغودات (اقغغرأ البغغاب الخغغاص بالحقيقغغة

المحمدية، والباب الخاص بالذكر الصوفي)..

ًا عن الخضغغر الغغذي ذكغغره والمهم هنا التنبيه على أن الخضر الصوفي يختلف تمام
الله في القرآن وقص علينا النبي صلى الله عليه وسغغلم قصغغته. فغغذاك نغغبي عبغغد
موحد مؤمن على علم من علم الله بالوحي عاش ومات لوقته وزمانه وفعغغل مغغا
ًا للخرافغغة ًا للحق والشريعة أما الخضر الصوفي فهغغو مغغا رأينغغا مصغغدر فعل موافق
والجهل والشرك ولذلك أخبر الماما ابن تيمية بأن الخضر المزعوما هذا ل حقيقغغة

له شأنه في ذلك شأن الغوث والقطب الصوفي، ومنتظر الرافضة.



الخضر الصوفي خرافة ل حقيقة:

المقبور مغا يقولا الماما ابن تيمية رحمه الله في رسالة زيارةا القبور والستنجاد ب
نصه:

"ثلثة أشياء ما لها من أصل: باب النصغغيرية، ومنتظغغر الرافضغغة، وغغغوث الجهغغالا،
فإن النصيرية تدعي في الباب الغغذي لهغغم أنغغه الغغذي يقيغغم العغالم فغغذاك شخصغغه
موجود ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة، وأما محمد بن الحسن المنتظر، والغوث
المقيم بمكة ونحو هذا فإنه باطل ليس له وجود، وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن
القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهغغذا باطغغل، فغغأبو
بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله ول يمغغدانهم فكيغغف
بهؤلء الضالين المغترين الكذابين، ورسولا الله صلى الله عليه وسغغلم سغغيد ولغغد
آدما إنما عرف الذين لم يكن رآهم من أمته بسيماء الوضوء هو الغغغرةا والتحجيغغل
ومن هؤلء من أولياء الله ل يحصيه إل الله عز وجل وأنبياء الله الذي هغغو إمغغامهم
وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم بل قالا الله تعالى: {ولقد أرسلنا رسلً من قبلك
منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصغغص عليغغك} وموسغغى لغغم يكغغن يعغغرف
الخضر، والخضر لم يكن يعرف موسى بل لما سلم عليه موسى قالا له الخضغغر:
وإني بأرضك الّسلما، فقالا له: أنا موسى، قالا: موسى بني إسرائيل؟ قالا: نعم،
وقد كان بلغه اسمه وخبره ولم يكن يعرف عينه ومن قغغالا أنغغه نقيغغب الوليغغاء أو
أنه يعلمهم كلهم فقد قالا الباطل. والصواب الذي عليه المحققون أنه ميغغت وأنغغه
ًا، في زمان النبي صلى الله عليه وسغغلم لغغوجب لم يدرك السلما ولو كان موجود
عليه أن  يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره ولكان يكغغون
في مكة والمدينة ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهغغم وإعغغانتهم علغغى
ًا الدين أولى به من حضوره عند قوما كفار ليرفع لهم سغغفينتهم ولغغم يكغغن مختفيغغ
عن خير أمة أخرجت للناس وهو قد كان بين المشغغركين ولغغم يحتجغغب عنهغغم ثغغم
ليس للمسلمين به وأمثغغاله حاجغغة فغغي دينهغغم ودنيغغاهم، فغغإن دينهغغم أخغغذوه عغغن
الرسولا صلى الله عليه وسلم النبي المي الذي علمهم الكتغغاب والحكمغغة وقغغالا
ًا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم] وعيسى بن مريغغم لهم نبيهم [لو كان موسى حي
عليه السلما إذا نزلا من السماء إنما يحكم فيهم بكتغغاب ربهغغم وسغغنة نغبيهم فغأي
حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره والنبي صغلى اللغه عليغه وسغلم قغد أخغبرهم
بنزولا عيسى عليه السلما من السماء وحضوره مع المسلمين وقالا [كيف تهلغغك
أمة أنا أولها وعيسى في آخرها] فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم
وموسى ونوح أفضل الرسل ومحمد صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم سغغيد ولغغد آدما ولغغم
يحتجبوا عن هذه المة ل عغغوامهم ول خواصغهم فكيغغف يحتجغغب عنهغغم مغن ليغغس
ًا فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلغغك ًا دائم مثلهم وإذا كان الخضر حي

فقط، ول خلفاؤه الراشدين؟!!

وقولا قائل إنه نقيب الولياء، فيقالا له، من وله النقابة وأفضل الوليغغاء أصغغحاب
محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيهم الخضر، وغاية ما يحكى فغغي هغغذا البغغاب
ً من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجغغالا مثغغل شغغخص رأى رجل
ًا تظغغن أنغغه المغغاما ظن أنه الخضر، وقالا إنه الخضر، كما أن الرافضة ترى شخصغغ
المنتظر المعصوما أو تدعي ذلك. وروي عن الماما أحمد بن حنبغغل أنغغه قغغالا وقغغد
ذكر له الخضر من أحالك على غغغائب فمغغا أنصغغفك، ومغغا ألقغغى هغغذا علغغى ألسغغنة

الناس إل الشيطان. انتهى المراد منه.



الفصل التاسع

الكشف الصوفي

اليمان بالغيب في الكتاب والسنة:

من أصغولا الغدين وقواعغد اليمغان أن تعتقغد أن الغيغب علمغه للغه تعغالى وحغده
سبحانه وتعالى وأنه يطلع وسبحانه تعالى على ما شاء من الغيغغب مغغن شغغاء مغغن
أنبيائه ورسله فقط وأن النبياء ل يعلمون من الغيب إل ما أعلمهم اللغغه إيغغاه كمغغا
ًا إل مغغا شغغاء اللغغه ًا ول ضر قالا سبحانه وتعالى لرسوله: {قل ل أملك لنفسي نفع
ولو كنت أعلم الغيغغب لسغتكثرت مغن الخيغغر ومغا مسغغني السغوء إن أنغا إل نغذير

).188وبشير لقوما يؤمنون} (العراف:

ًا* إل مغغن ارتضغغى مغغن وقالا جل وعل: {عغغالم الغيغغب فل يظهغغر علغغى غيبغغه أحغغد
ًا* ليعلغغم أن قغغد أبلغغغوا رسغغالت رسولا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصغغد

ًا} (الجن: ).28-26ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد

ًا ول يملك ًا صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أنه ليس ملك وأمر رسوله محمد
خزائن الله ول يعلم الغيب قالا تعالى: {قل ل أقغولا لكغم عنغدي خزائغن اللغه ول
أعلم الغيب ول أقولا لكم إني ملغغك إن أتبغغع إل مغغا يغغوحى إلغغي قغغل هغغل يسغغتوي

العمى والبصير أفل تتفكرون} (العراف).

وهذا الذي قاله الرسولا صلى الله عليه وسلم هو مغا قغاله نغغوح قبغل ذلغك. قغالا
تعالى على لسان نوح: {ول أقولا لكم عندي خزائن الله ول أعلم الغيب ول أقولا
ًا اللغغه أعلغغم بمغغا فغغي إني ملك ول أقولا للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم  الله خير

ًا لمن الظالمين} (هود). أنفسهم إني إذ

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهمغغا عغغن النغغبي صغغلى اللغغه عليغغه
وسلم قالا:  [مفاتيح الغيب خمسة ل يعلمها إل الله: ل يعلم ما تغيض الرحغغاما إل
الله، ول يعلم ما في غد إل الله، ول يعلم متى يأتي المطر أحد إل الله، ول تغغدري
نفس بأي أرض تموت إل الله ول يعلم متى تقوما الساعة إل الله]. وهغغذا الحغغديث
يقرر قوله تعالى: {إن الله عنده علم الساعة وينزلا الغيب ويعلم ما في الرحغغاما
ًا وما تدري نفس بغغأي أرض تمغغوت إن اللغغه عليغغم وما تدري نفس ماذا تكسب غد

خبير} (لقمان).

ًا ًا عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمد وفي صحيح البخاري أيض
صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهغغو يقغغولا: {ل تغغدركه البصغغار} ومغغن
حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب وهو يقولا {قل ل يعلغغم مغغن فغغي السغغماوات

والرض الغيب إل الله}.

ًا قغغاطع بغغأنه ل يعلغغم أحغغد فغغي السغغماوات فهذه اليات والحاديث ومثلها كثير جد
والرض الغيب إل الله ل ملك مقرب، ول نبي مرسل، وأنه ل يعلم أحد من هغغؤلء
الغيب إل ما أطلعه الله سبحانه عليه، فهاهم الملئكة يخلق اللغغه آدما ول يعلمغغون
الحكمة من خلقه، ويعرض الله عليهم مسميات معينة ويقولا لهم أنبئوني بأسماء
هؤلء إن كنتم صادقين، فيقولون سبحانك ل علم لنا إل ما علمتنا إنك أنت العليغغم
الحكيم، ويعلم الله آدما النبي السماء فيعلمها لهم، وآدما نبي مكلم كما جغغاء فغغي
الحديث الشريف، وهؤلء النبياء ل يعلمون الغيب بنص القرآن وبمئات بل بغغآلف
الوقائع، فنوح لم يعلم أن ابنه ليس من أهله وأن زوجته على غير دينه، وإبراهيغغم
لم يعلم بأنه يولد له ولد من زوجته سارةا إل بعد أن جغاءته الملئكغة ولقغغد جغاءته



الملئكة في صورةا بشر فذبح لهم عجلً وقربه إليهم وهو ل يعلغغم حقيقتهغغم حغغتى
أعلموه، ولم يكن يعرف مقصدهم حتى أعلموه أنهم ذاهبون لتغغدمير قغغرى لغغوط،
ًا أنهم قد أتوا لنجغغائه وإنجغغاء أهلغغه، ولغغم وأما لوط فإنه ساءته رؤية الملئكة علم
يعلم حقيقة أمرهم إل بعد أن علموه ولم يكغن لغه كشغغف خغاص، ول علغغم خغاص
يستطيع أن يعرف من القوما، وأما محمد صلى اللغغه عليغغه وسغغلم فقغغد حغغدث لغغه
ًا أنه لم يكن يعلغغم فغغي الغيغغب إل مغغا أعلمغغه مئات بل آلف الوقائع التي تدلا يقين
ار شغيطان وقغالا لخديجغغة لقغد الله إياه.. فقد ظن أن جبريل الغذي أتغاه فغي الغ
خفت على نفسي، ولم يعرف أنه الملغغك حغغتى أتغغى ورقغغة بغغن نوفغغل فغغأخبره أن
الكلما الذي جاء به يشبه الكلما الذي نزلا على النبياء من قبله.. ولغغم يغغدر بخلغغد
ًا بأن النبي صلى اللغغه عليغغه وسغغلم قغغد ًا علم النبي أنه سيؤذى ويخرج من مكة أبد
مكث يتعبد في غار حراء سنوات طويلة، وعند الصوفية أن من لف رأسه بخرقغغه
وجلغغس فغغي مكغغان مظلغغم رأى اللغغه، وعغغرف كغغل شغغيء وشغغاهد الكغغون أعله
وأسفله.. بل  النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكث ثلث عشرةا سنة في مكة
ل يعلم أين سيهاجر بعد ذلك، وبعد الهجرةا خرج إلى أبي سفيان ففغغاته واصغغطدما
بجيش المشركين وجاءه المشركون في المدينة المرةا تلو المغغرةا يزعمغغون أنهغغم
قد آمنوا ويطلبون منه أن يرسل لهم من يعلمهم القرآن فكان يرسل معهم خيرةا
القراء، فيغدرون بهم في الطريق.. فغدر المشركون بأربعين رجلً من المسلمين
مرةا واحدةا، وسبعة مرةا، ولو علم رسولا الله ما يكون من أمر الله بغغل لغغو علغغم
أن هؤلء الكفرةا العراب يكذبون عليه لما أسلم لهم أصحابه وحبس المشغغركون
ًا وليلة في مكان ليس فيه ماء لن السيدةا عائشة رضي الله عنها قغغد فقغغدت يوم
ًا لها ولو كان هناك كشف صوفي على ما يصوره الصوفية ويزعمغغونه لعلمغغوا عقد
أيغغن عقغغد السغغيدةا عائشغغة الغغذي كغغان تحغغت بعيرهغغا ولغغم يفطغغن إليغغه أحغغد مغغن
المسلمين من أصحاب النبي.. ورمى المنغغافقون السغغيدةا عائشغغة بالزنغغا -شغغرفها
ًا كاملً ل يدري الله وحماها وبرأها ولعن الله من سبها- .. ومكث رسولا الله شهر
ما يقولا، وكان يستفتي أصحابه ويسغألا علغي بغن أبغي طغالب وأسغامة بغن زيغد،
ًا.. ولم يستطع رسولا الله صلى وبريرةا خادمته ومولته هل رأوا على عائشة شيئ
الله عليه وسلم أن يعلم حقيقة المر حتى أنزلا اللغغه براءتهغغا مغغن السغغماء.. هغغذا
إلى العشرات والمئات من الوقائع التي تبين أن رسولا الله وأكرما خلق الله مغغن
البشر على الله لم يكن يطلع علغغى شغغيء مغغن الغيغغب إل مغغا أطلعغغه اللغغه بحكغغم

النبوةا.. 

الغيب في المعتقد الصوفي:

ولكن الصوفية منذ القدما.. منذ نشأتهم في السلما وإلى يومنغغا هغغذا عمغغدوا إلغغى
هذا الصل الصيل من أصولا الدين فهغغدموا بغل اقتلعغوا جغغذوره مغن قلغغوب مغن
يسير في طريقهم وينتهج منهجهم هذا الصل فهدموه جعلغغه اللغغه أولا صغغفة فغغي
كتابه للمتقين حيث يقولا تبارك وتعالى في سورةا البقرةا الثانية فغغي القغغرآن بعغغد
الفاتحة: {الم* ذلك الكتاب ل ريب فيه هغغدى للمتقيغغن* الغغذين يؤمنغغون بغغالغيب}

الية.

جعل الله صفة اليمان بالغيب أولا صفة للمتقين المهتدين بالقرآن والسنة وذلغغك
ًا إل من الله ومن أقامه للخبغغار حتى يوحد المؤمنون طريق التلقي فل يتلقون غيب
بالغيب عنه وهم رسله، وأنبياؤه فقط، جاء المتصغغوفة فكغغان أولا هغغدما لهغغم فغغي
ًا سموه (الكشف الصوفي) وهغغو يعنغغي السلما أن يهدموا هذا الصل فأقاموا شيئ
ًا، عندهم رفع الحجب أماما قلب الصوفي وبصره ليعلم مغغا فغغي السغغماوات جميعغغ
ًا، فل تسقط ورقة إل بنظره ول تقع قطرةا ماء مغغن السغغماء وما في الرض جميع



إل بعلمه ول يولد مولود، أو يعقد معقود، أو يتحغغرك سغغاكن أو يسغغكن متحغغرك إل
بعلم الصوفي.. هكذا والله؛ وسيرى القغغارئ فغغي هغغذا الفصغغل النقغغولا مغغن كتغغب
القوما كلها تنص على أن الصوفي ل يقف أمامه حجاب، ول يوصد أمامه بغغاب، ول
يعجزه علم شغغيء فغي الرض ول فغي السغماء. فهغغو يعلغم مغغا يكتغغب فغي اللغغوح
المحفوظ ساعة بساعة، بل هو يعلم بغغأي لغغغة وأي قلغغم كتغغب اللغغوح المحفغغوظ،
وماذا في أما الكتاب، وماذا كان منذ الزلا وماذا سغغيكون إلغغى البغغد، ل أقغغولا قغغد
ساوى الصوفية أنفسهم بالنبياء بالغيب أو ساووا أنفسهم بالخضر الذي يزعمغغون
النقل عنه ل والله بل جعلوا كل زنديق منهم ممغن ل وزن لغه فغي خلغق ول علغغم

ًا بكل شيء، وإحاطة بما في السماوات والرض.. جعلوا هؤلء هم الله علم

وسيرى القارئ أن أي زندقة وأي كفر فغي الرض لغغم يجغغرؤ كغاتبوه ومؤيغغدوه أن
يكتبوا مثل هذا ولكن الصوفية سبقوا كل الكفار في كل الملغغل والنحغغل والقغغواما
ًا أن يكتبه أو يسطره فيما علمناه من الكفغغرةا وكتبوا بأقلمهم ما لم يجرؤ أحد بتات

والزنادقة والملحدةا..

لقد ترقى المتصوفة في قضية الكشف عندهم فزعموا أولً أن الصغغوفي يكشغغف
له معان في القرآن والحغديث ل يعلمهغا علمغاء الشغريعة الغذين سغموهم بعلمغاء
الظغغاهر والقراطيغغس والثغغار الغغتي ينقلونهغغا عغغن المغغوتى..، وأمغغا هغغم فيلتقغغون
ًا ويسغغألونه ويسغغتفيدون ًا أحيان ًا، ومنام بالرسولا صلى الله عليه وسلم يقظة أحيان
ًا ليست في الكتغغاب والسغغنة نأخغغذها منه هذه العلوما ثم ترقوا فقالوا إن لنا علوم
عن الخضر الذي هو على شريعة الباطن وهو الذي يمغغد الوليغغاء بهغغذه الشغغريعة،
فموسى ومحمد والنبياء علغغى شغغريعة ظغغاهرةا، وأمغغا الخضغغر فهغغو علغغى شغغريعة
باطنة يجغوز فيهغا مغا ل يجغغوز فغي الظغاهر، فقغغد قتغل الغلما بغيغغر ذنغب، وكسغر
ًا منه لمن أساء إليهم.. ومثغغل السفينة لمن حملهم بغير نوالا، وبنى الجدار إحسان
هذا ينكره أهل الظاهر كما أنكره موسى، ونحن في الباطن على شغغريعة الخضغغر
ًا خاصة ينكرها أهل الظاهر لجهلهم.. والعجيب أنغغه وهو يلتقي بنا ونتعلم منه علوم
كان من هذا الدين الباطن الذي زعموا أخذه عن الخضر إتيان (الحمغغارةا) والزنغغا،
وشغغرب الخمغغر واللغغواط، والتعغغري، والصغغراخ فغغي الطرقغغات، وسغغب المغغؤذنين
للصلةا، وسب النبياء والدعاء بأن كل مخلوق هو الله وإلقاء السلما على الكلب
والخنازير، والترحم على إبليغغس ومحاولغغة الوصغغولا إلغغى مقغغامه، وجعغغل فرعغغون
أعلم من موسى بالله وتبرئة قوما نوح من الشرك، وجعل الرسولا محمد هو الله
ًا من هذا الدين الباطني الذي زعم المستوي على العرش.. هذه الشياء قليلة جد
المتصوفة أنهم نالوه عن طريق الكشف الصوفي، وهو رفع الحجب عغغن القلغغوب
والبصار لرؤية الحق على ما هو عليه، وأن الخضر عليه السلما هو مبلغّ كغغل هغغذا
لهم، وتارةا يترقون في هذا الكذب أو بغغالحرى يهغغوون إلغغى أسغغفل سغغافلين فغغي
دعاوي الكذب هذه فيزعمون أنهم تلقوا هذه العلوما من ملغغك اللهغغاما كمغغا تلقغغى
محمد صلى الله عليه وسلم علومه من ملك الوحي، وأخرى يزعمون أنهغغم تلقغغوا
ًا وبل وساطة وأنها انطبعغغت ًا من الله رأس علومهم هذه التي أشرنا إلى بعضها آنف
ًا وأنهم مطالعون المر في الزلا بأرواحهم، والمر فغغي في نفوسهم من الله رأس
البد يرونه كما يكون عليه الحالا يرونه كذلك بأرواحهم بغير وسغغاطة وأن همتهغغم

تصل السماوات وما فوقها والرض وما تحتها..

ولقد وسع المتصوفة دائرةا كشفهم هذه فزعمغغوا أنهغغم يعلمغغون أسغغرار الحغغروف
المقطعة من القغغرآن بطريغغق الكشغغف، وقصغغص النبيغغاء يروونهغغا علغغى حقيقتهغغا
ويجتمعون بالنبياء ويسألونهم عن تفاصغغيل قصصغغهم ومغغا كغغان منهغغم.. فيفيغغدون
ًا ما هو موجود فعلً فغغي القغغرآن، وأمغغا الجنغغة والنغغار، فهغغم فوائد كثيرةا دونها كثير



ًا رأي العين، بل هي ساقطة أصلً من عيونهم لن النغغار ومغغا النغغار، لغغو وإياها دائم
بصق أحدهم عليها لطفأها كما قالا أبو يزيغغد وغيغغره منهغغم.. وأمغغا الجنغغة فغغالنظر

إليها شرك وكفر لنهم ينظرون إلى الله فقط..

ًا على الصحابة عندما قرأ {منكم من يريغغد الغغدنيا، ومنكغغم ولذلك قالا قائلهم معيب
من يريد الخرةا} قالا.. أف.. أليس منكم أحد يريغغد اللغغه.. وقغغالا آخغغر عغغن قغغوله

تعالى: {إن أصحاب الجنة اليوما في شغل فاكهون} قالا.. ألهاهم عنه..

باختصار لقد اكتشف المتصوفة بزعمهم للقرآن معاني غير التي يعرفهغغا أصغغحاب
النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء المة على مر العصور. لقد اكتشفوا هغغم عغغن
ًا ل ًا كغغثيرةا جغغد طريق كشفهم الشيطاني أن للقرآن معاني أخرى وأن فيغغه علومغغ
يعلمهغغا غيرهغغم.. ومغغا هغغذه العلغغوما.. إنهغا كغغل الفلسغغفات القديمغغة، والخغغزعبلت
والخرافغات الغتي عنغد فلسغفة الغريغق، وكهنغة الهنغادك والهنغغدوس، وشغياطين
المجوس وإباحية المانوية والمزدكية، وخرافات القصاص من كل لون وجنس كل
ًا وحقيقة صوفية ومعاني للقرآن الكريغغم ولحغغديث هذا وهذا جعله المتصوفة كشف

النبي الشريف..

ومن أراد منهم أن ل ينسب هذه الخرافغغات والخغغزعبلت إلغغى القغغرآن والحغغديث،
ورأى أنه تحقق بعلوما أكثر بكثير مما فيهما قالا:

ًا ممغغا لغغدى ًا وقف النبياء بساحله.. فجعل نفسه أعظم معرفغغة وتحقيقغغ خضنا بحر
ًا النبياء.. وذلك لما رأى أنه قد جمع من الخرافغغات والخغغزعبلت والسغغاطير شغغيئ
نهى الرسل الصادقون عن افغترائه وتنغاقله وتغداوله.. هغذه هغي حقيقغة الكشغف
الصوفي الذي زعم أصحابه أنه ثمرةا العبغغادةا والتقغغوى والتصغغالا بغغالله والملئكغغة
والنبياء والخضر، وأنه نتيجة حتمية لسباحة أرواحهم في الزلا والبد، والسماوات

ا.. لقغد أتونغا بعغد هغذه  ا تحته السغياحةالسغبع ومغا فوقهغا والراضغين السغبع وم
الشيطانية بعشرات المجلدات والخرافات والخزعبلت بعد أن لبسغغوها وخلطوهغغا
ببعض العلم الذي جاء به الرسل فخلطوا المر على عامة المسلمين، وأضلوا من
ل علم لهم بالكتاب والسنة، وظنوا فعلً أن هغغؤلء النغغاس صغغالحون وأن علغغومهم
ًا تجغغري علغغى أيغغديهم هذه قد أتوا بها فعلً من الغيب، وخاصغغة أنهغغم رأوهغغم أحيانغ
بعض الحيل الشيطانية، وبعض الكرامات البليسية من خغغرق العغغادات أو الخبغغار
ببعض المغيبات ما هو عند الهندوس والمجوس والدجالا وابن صياد أمثغغاله وأكغغثر
منه مئات المرات، لقد أوهم العامة ما جرى على يغغد هغغؤلء مغغن هغغذه الكرامغغات
ًا أمثغغالا شغغيطانية مغغن مغغا يجغغري للكفغغار والمنغغافقين البليسغغية الغغتي هغغي حقغغ
ًا وأن ًا، وأن الحجب ترتفع عنهم صدق والدجالين، فظنوا أن هؤلء من أهل الله حق
ًا بضغغاعة هغغؤلء الزنادقغغة ًا وبغغذلك راجغغت يومغغ علومهم هذه آتيغغة مغغن الغيغغب يقينغغ

وصرفوا المسلمين عن دينهم الحق وعقيدتهم المستقيمة.

وها نحن نورد بعد هذه المقدمة التي ل بد منها طائفة من النقولا من كتب القغوما
ًا ًا، وحقيقغغة، وعلمغغ المعتمدةا التي تبين هذا الباطل الذي يغغدعونه ويسغغمونه كشغغف

ًا ليكون القارئ المسلم على بينه مما عليه هؤلء الزنادقة. ًا واطلع ًا، وتحقق لدني

عبدالكريم الجيلي وكتابه النسان الكامل:

ًا أنغغه مغغن اللغغه ًا أيضغغ هذا عبدالكريم الجيلي يكتب كتابه (النسغغان الكامغغل) زاعمغغ
أخذه، وأن الله أمره بإخراج هذا الكتاب للناس وأنه ليس فيه شيء إل وهو مؤيغغد

بالكتاب والسنة يقولا:



ًا فغغي ".. ثم ألتمس من الناظر في هذا الكتاب بعد أن أعلمه أني ما وضعت شغغيئ
هذا الكتاب إل وهو مؤيد بكتاب الله أو سنة رسولا الله صغغلى اللغغه عليغغه وسغغلم،
أنه إذا لح له شيء في كلمي بخلف الكتاب والسنة فليعلغغم أن ذلغغك مغغن حيغغث
مفهومه ل من حيث مرادي الذي وضعت الكلما لجله فليتوقف عن العمل به مغغع
التسليم إلى أن يفتح الله تعالى عليه بمعرفته، ويحصل له شاهد ذلغغك مغغن كتغغاب

الله تعالى أو سنة نبيه.

وفائدةا التسليم هنا وترك النكار أن ل يحرما الوصولا إلى معرفة ذلغغك، فغغإن مغغن
ًا، ول سبيل إلى غير ذلك، ًا من علمنا هذا حرما الوصولا إليه ما داما منكر أنكر شيئ
ًا بالنكغغار أولا وهلغغة، ول طريغغق بل ويخشى عليه حرمان الوصولا إلى ذلك مطلق

له إل اليمان والتسليم.

واعلم أن كل علم ل يؤيده الكتاب والسنة فهو ضللة، ل لجل ما ل تجغغد أنغغت لغغه
ًا بالكتاب والسنة، ولكن قلة اسغغتعدادك ما يؤيده، فقد يكون العلم في نفسه مؤيد
منعتك من فهمه فلن تستطيع أن تتناوله له بهمتك من محله فتظن أنه غير مؤيغغد
بالكتاب والسنة، فالطريق في هذا التسليم وعدما العمل به من غير إنكار إلى أن

).8يأخذ الله بيدك إليه" (النسان الكامل ص

ًا وافق الكتاب والسنة، بل جمع فيغغه مغغن الكفغغر ًا مطلق ًا بأنه لم يضع فيه شيئ علم
ًا والزندقة أعظم من كل كفر الولين والخرين كيف ل وقد جعل كل من عبد شيئ
في الرض فما عبد إل الله. بل زعم أنغغه ليغغس فغغي الوجغغود إل اللغغه، الغغذي خلغغق
الوجغغود مغغن نفسغغه لنفسغغه فليغغس هنغغاك إل هغغو فهغغو الغغرب والعبغغد، والشغغيطان

والراهب،والسماء والرض، والظلمات والنور، والحمل الوديع والذئب الكاسر..

ًا واسغغتغفر اللغغه مغغن تسغغطير ذلغغك وكتغغابته.. اللهغغم ًا كبير تعالى الله عن ذلك علو
رحماك رحماك.. لقد قلت في كتابك عن الذين ادعوا اللوهيغغة فغغي عيسغغى وهغغو
ًا} نبي كريم ونفس طيبة {كغغبرت كلمغغة تخغغرج مغغن أفغغواههم إن يقولغغون إل كغغذب
ًا* أن ًا {تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشغغق الرض وتخغغر الجبغغالا هغغد وقلت أيض
ًا* وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا* إن كل من فغي السغغماوات دعوا للرحمن ولد
ل كلغب ي وأمثغاله جعلغوا ك ًا}.. وهذا الزنغديق يغا رب والرض إل آتي الرحمن عبد
ًا ًا منغغك، ومظهغغر وخنزير في الرض، وكل شيطان وإبليس وكل كافر وفاجر جغغزء
لك (ومجلى) -حسب عبارتهم- من مجاليك وتجلياتك ثغغم أنغغت ترزقهغغم وتعغغافيهم
وتحلم عليهم سبحانك ما أحلمك وأجلك وأعظمك. ل إله إل أنت استغفرك وأتوب

إليك. ظلمت نفسي فاغفر لي إنه ل يغفر الذنوب إل أنت.

نعود إلى الجيلي وكتابه الذي يقولا فيه بالنص:

"وكنت قد أسميت الكتاب على الكشف الصريح وأيدت مسغغائله بغغالخبر الصغغحيح
(..انظغغر) وسغغميته بالنسغغان الكامغغل فغغي معرفغغة الواخغغر والوائغغل" ثغغم يقغغولا:
"فأمرني الحق الن بإبرازه بين تصريحه وإلغازه، ووعدني بعموما النتفغغاع فقلغغت
ًا للمر المطاع، وابتدأت في تأليفه متكلً على الحق في تعريفغغه، فهغغا أنغغا ذا طوع
أكرع من دنه (الدن: هغغو وعغغاء الخمغغر الغغذي يخمغغر فيغغه) القغغديم، بكغغأس السغغم
العليغغم، فغغي قوابغغل أهغغل اليمغغان والتسغغليم خمغغرةا مرضغغعة مغغن الحغغي الكريغغم،

).6مسكرةا الموجود بالقديم) أ.هغ (ص

ما الذي يتكلم عليه الجيلي في هذا الكتاب:



إن كتغغابه مغغن أولغغه وآخغغره يغغدور حغغولا معنغغى واحغغد وهغغو وصغغف اللغغه بصغغفات
مخلوقاته، وبيان أن المخلوق هو عين الخالق.. هذا كل ما يريغغد الجيلغغي أن يصغغل
ًا صلى اللغغه عليغغه ًا كاملً في كتابه، وأضاف أن محمد إليه وهذا هو ما شرحه شرح
وسلم هو النسان الكامل والله الكامغغل الغغذي اتصغغف بكغغل صغغفات اللغغه بعلوهغغا
وسفلها، بحلوها ومرها؛ فقل هو اللغغه أحغغد معناهغغا كمغغا يفسغغرها الجيلغغي: قغغل يغغا
محمد النسان هو الله أحد. فهاء الشغغارةا فغغي (هغغو) راجغغع إلغغى فاعغغل قغغل وهغغو
أنت.. فيكون المعني يا محمد هو أي أنت الله أحد.. هذا هو الكشف الذي كشغغفه
لنا الجيلي من الغيغغب وهغغذا هغغو الكتغغاب الغغذي ليغغس فيغغه شغغيء يخغغالف الكتغغاب

والسنة.

وهذا نص عبارةا الجيلي في ذلك:..

"الحرف الخامس من هذا السم: هو الهاء، فهو إشارةا إلى هوية الحق الغغذي هغغو
عين النسان قالا الله تعالى (قل) يا محمغغد (هغغو) أي النسغغان (اللغغه أحغغد) فهغغاء
الشارةا في هو راجع إلى فاعل قل وهو أنغغت، وإل فل يجغغوز إعغغادةا الضغغمير إلغغى
ًا إشارةا إلى أن المخغغاطب ًا بياني غير مذكور أقيم المخاطب هنا مقاما الغائب التفات

بهذا ليس نفس الحاضر وحده، بل الغائب والحاضر في هذا على السواء.

ًا وحغغده بغغل كغغل راء، قالا الله تعالى (ولو ترى إذ وقفوا) ليغغس المغغراد بغغه محمغغد
فاسغغتدارةا رأس الهغغاء إشغغارةا إلغغى دوران رحغغى الوجغغود الحقغغي والخلقغغي علغغى
النسان، فهو في عالم المثالا كالدائرةا التي أشارت الهاء إليها، فقل ما شئت إن
شئت قلت الدائرةا حق وجوفها خلق، وإن شئت قلت الدائرةا خلغغق وجوفهغغا حغغق
فهو حق وهو خلق، وإن شئت قلب المر فيه باللهاما، فالمر فغغي النسغغان دوري
بين أنه مخلوق له ذلا العبودية والعجز وبين أنه على صورةا الرحمن، فله الكمغغالا

والعز.

قالا الله تعالى (والله هو الغغولي) يعنغغي النسغغان الكامغغل الغغذي قغغالا فيغغه (أل إن
أولياء الله ل خوف عليهم ول هم يحزنون) لنه يستحيل الخغغوف والحغغزن وأمثغغالا
ذلك على الله لن الله هو الولي الحميد (وهو يحيي الموتى وهو علغى كغل شغيء
قدير) أي الولي، فهو حغغق منصغغور فغغي صغغورةا خلقيغغة، أو خلغغق متحقغغق بمعغغاني
اللهية، فعلى كل حالا وتقدير وفي كل مقالا وتقرير هو الجغغامع لوصغغفي النقغغص
والكمالا، والساطع في أرض كونه بنغغور شغغمس المتعغغالا، فهغغو السغغماء والرض،

وهو الطولا والعرض، وفي هذا المعنى قلت:

لي الملك في الدارين لم أرى فيهما                      سواي فأرجو فضله أو
فأخشاه

ول قبل من قبلي فالحق شأنه                                ول بعد من بعدي فأسبق
معناه

وقد حزت أنواع الكمالا وإنني                             جمالا جللا الكل ما أنا إل
هو

فمهما ترى من معدن ونباته                                  وحيوانه مع أنه وسجاياه

ومهما ترى من عنصر وطبيعة                               ومن هباء الصل طيب
هيوله



ومهما ترى من أبحر وقفاره                                  ومن شجر أو شاهق طالا
أعله

ومهما ترى من صورةا معنوية                                ومن شهد للعين طالا
محياه

إلى أن يقولا:

فإني ذلك الكل والكل مشهدي                             أنا المتجلي فغغي حقيقتغغه ل
)31هو" (ص

ًا في الباب الستين مغغن كتغغابه فيقغغولا ويشرح الجيلي هذا المعنى المجمل تفصيلي
بالنص:

الباب الملفى ستين: في النسان الكامل وأنه محمد صلى الله عليه وسغغلم وأنغغه
مقابل للحق والخلق.

"اعلم حفظك الله أن النسان الكامل هو القطب الذي تدور عليغغه أفلك الوجغغود
من أوله إلى آخره، وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد البغغدين، ثغغم لغغه تنغغوع فغغي
ملبس ويظهر في كنائس (الكنيسة مكان العبادةا عند النصارى. والمعنى المشغغار
إليه هنا أنه يوصف بالشيء ونقيضغغه كمغغا قغغالا فريغغد الغغدين العطغغار: ومغغا الكلغغب
والخنزير إلهنا              وما الله إل راهب في كنيسة) فيسمى به باعتبار لبغغاس،
ول يسمى به باعتبار لباس آخر، فاسمه الصلي الذي هغغو لغغه محمغغد، وكنيتغغه أبغغو
القاسم، ووصفه عبدالله، ولقبه شمس الدين، ثم له باعتبار ملبس أخرى أسغغاما،
وله في كل زمان اسم ما يليق بلباسه في ذلك الزمان، فقغغد اجتمعغغت بغغه صغغلى
الله عليه وسلم وهو في صورةا شيخي الشيخ شغغرف الغغدين اسغغماعيل الجغغبرتي،
ولست أعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم وكنغغت أعلغغم أنغغه الشغغيخ، وهغغذا مغغن
عين وسغبعمائة وسغر هغذا المغر جملة مشاهد شاهدته فيها بزبيد سنة سغت وتس
تمكنه صلى الله عليه وسلم من التصور بكل صورةا، فالديب إذا رآه في الصغغورةا
المحمدية التي كان عليها في حياته فإنه يسغميه باسغمه، وإذا رآه فغي صغورةا مغا
من الصور وعلم أنه محمد فل يسغغميه إل باسغغم تلغغك الصغغورةا، ثغغم ل يوقغغع ذلغغك

السم العلى الحقيقة المحمدية.

أل تراه صلى الله عليه وسلم لما ظهر في صورةا الشغغبلي رضغغي اللغغه عنغغه قغغالا
الشبلي لتلميذه أشهد أني رسولا الله وكان التلميذ صاحب كشف فعرفه، فقغغالا:
ي صغورةا أشهد أنك رسولا الله، وهذا أمر غير منكور وهو كما يرى النغائم فلن ف
فلن. وأقل مراتب الكشف أن يسوغا بغغه فغغي اليقظغغة مغغا يسغغوغا بغغه اليقظغغة مغغا
ًا وهغغو أن الصغغورةا الغغتي يغغرى يسوغا به في النوما، ولكن بين النوما والكشف فرقغغ
فيها محمد صلى الله عليغغه وسغغلم فغغي النغغوما ل يوقغغع اسغغمها فغغي اليقظغغة علغغى
الحقيقة المحمدية، لن عالغم المثالا يقع التعبير فيه فيعبر عن الحقيقة المحمدية

إلى حقيقة تلك
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