مإتمر الشٌشان تجدٌد للجاهلٌة بٌن المسلمٌن

الحمد وكفى ،وسالم على عباده الذٌن اصطفى ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ،له األسماء الحسنى ،والصفات
العلى ،والمثل األعلى ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،بعثه ربه بالحق بٌن ٌدي الساعة بشٌرا ونذٌرا ،وداعٌا إلى هللا
بإذنه وسراجا منٌرا ،صلوات هللا وسالمه علٌه وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى ٌوم الدٌن.
أما بعد؛ فحٌن قرأت توصٌات مإتمر ( من هم أهل السنة والجماعة؟ بٌان وتوصٌف لمنهج أهل السنة والجماعة :اعتقادا،
وفقها ،وسلوكا ،وأثر االنحراف عنه على الواقع) المنعقد فً مدٌنة ( جروزنً) بالشٌشان ،أٌقنت أن هإالء المجتمعٌن
محاصرون ،بل مخنوقونٌ ،نطبق علٌهم المثالن السائران ( أٌَْن ٌضع المخنوق ٌَده؟) ( وأٌنما أُوجّه ألق سعدا!) .
وقول األول:
وقوله :

( فذلك دهر مضى فا ْب ِك ِه  ...و َمنْ ضاق َذرْ عا بؤمر بكى )
( وذاكر أمر ضاق ذرعا بذكره  ...وناس لداء منه ُم ّتسِ ع َ
الخرْ ِق )

أجل مخنوقون بدالئل الكتاب والسنة التً عجزوا عن ردّها ،فلم ٌكن منهم إال تحرٌفها ،ومخنوقون بانتشار منهج السلف
الصالح :أهل الحدٌث واألثر ،الذي ع ّم أصقاع األرض ،ومخنوقون بانحسار مذاهبهم الباطلة ( األشعرٌة ،والماتردٌة،
والصوفٌة) مع ما ٌبذلونه من جهود كبٌرة للمحافظة علٌها ،ومخنوقون بذهاب جاههم ،ونفرة الناس عنهم؛ فانقطع السّلى
فً البطن ،وانقطع قويّ من قاوٌة ،وفشت علٌهم الضٌعة ،وعال الماء الزبى ،وأعضل الداء أهل الشرق والغرب ،ورأوا
الكواكب ظهرا؛ فتنادوا إلى عقد هذا المإتمر الذي ٌشبه رفسة المذبوح ،وما أراه علٌهم إال كراغٌة ال َب ْكر ،وصدق هللا { َق ْد
َم َكرَ الَّذٌِنَ مِنْ َق ْبل ِِه ْم َفؤ َ َتى َّ
هللا ُ ُب ْنٌَا َن ُه ْم مِنَ ا ْل َق َوا ِع ِد َف َخرَّ َعلٌَ ِْه ُم ال َّس ْقفُ مِنْ َف ْوق ِِه ْم َوأَ َتا ُه ُم ا ْل َع َذابُ مِنْ حَ ٌ ُ
ْث َال ٌَ ْش ُع ُرونَ }
ك جَ َع ْل َنا فًِ ُك ِّل َقرْ ٌَة أَ َكابِرَ مُجْ ِرمٌِهَا لِ ٌَ ْم ُكرُوا فٌِهَا وَ مَا ٌَ ْم ُك ُرونَ إِ َّال بِؤ َ ْنفُسِ ِه ْم َومَا ٌَ ْش ُع ُرونَ } [األنعام:
[النحلَ { ]ٕٙ :و َك َذلِ َ
َ
َ
هللا ُ َو َّ
ٖٕٔ] { َو ٌَ ْم ُك ُرونَ َو ٌَ ْم ُك ُر َّ
ٌِه ْم َوأ ٌْدِي ا ْلم ُْإ ِمنٌِنَ } [الحشر.]ٕ :
هللا ُ َخ ٌْ ُر ا ْلمَاك ِِرٌنَ } [األنفالُْ ٌ { ]ٖٓ :خ ِر ُبونَ ُبٌُو َت ُه ْم ِبؤ ٌْد ِ
وأهل السنة والجماعة ـ حقا ـ الذٌن حفظهم هللا من المشاركة فً هذا المإتمر :مإتمر أهل البدعة والضاللةٌ ،متثلون أمر
ك الَّذٌِنَ َال ٌُوقِ ُنونَ } [الروم ،]ٙٓ :وٌوقنون بما وعدهم به من
هللا حَ ق وَ َال ٌَسْ َت ِ
خ َّف َّن َ
هللا تعالى فً قولهَ { :فاصْ ِبرْ إِنَّ َوعْ َد َّ ِ
الذ ْكرَ َوإِ َّنا لَ ُه لَحَ اف ُ
حفظ دٌنه ،وظهورهم على أهل الباطل ،كما قال تعالى{ :إِ َّنا َنحْ نُ َن َّز ْل َنا ِّ
ِظونَ } [الحجر ]9 :وقالُ { :هوَ
ٌن ُكلِّ ِه َو َك َفى ِب َّ
اّللِ َش ِهٌدا } [الفتح ]ٕ2 :وقال { :إِ َّنا لَ َن ْن ُ
ص ُر ُر ُسلَ َنا
ٌِن ا ْلحَ ِّق لٌِ ُْظ ِهرَ هُ َعلَى ال ِّد ِ
الَّذِي أَرْ َس َل رَ سُولَ ُه ِبا ْل ُه َدى َود ِ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
ُ
َوالَّذٌِنَ آ َم ُنوا فًِ ا ْلحَ ٌَا ِة ال ُّد ْنٌَا َوٌ َْو َم ٌَقو ُم األشهَا ُد } [غافر ]٘ٔ :وفً حدٌث ال ُمغٌِرَ ِة َقا َل َسمِعْ ُ
هللا -صلى هللا علٌه
ت رَ سُو َل ِ
ُ
َاوٌَة ـ وهو َعلَى
اس حَ َّتى ٌَؤْ ِت ٌَ ُه ْم أَ ْم ُر َّ ِ
هللا َو ُه ْم َظا ِه ُرونَ » .وقال ُمع ِ
وسلمٌَ -قُو ُل « لَنْ ٌ ََزا َل َق ْوم مِنْ أ َّمتِى َظاه ِِرٌنَ َعلَى ال َّن ِ
هللا الَ ٌَضُرُّ ُه ْم َمنْ َخ َذلَ ُه ْم أ ْوَ
هللاِ -صلى هللا علٌه وسلمٌَ -قُو ُل « الَ َت َزا ُل َطائِ َفة مِنْ أ ُ َّمتِى َقائِمَة ِبؤَم ِْر َِّ
ت رَ سُو َل َّ
ا ْل ِم ْنب َِرـ َسمِعْ ُ
ْ
َ
َّ
َ
َّ
َ
اس » خرجاه فً الصحٌحٌن ،ونحوهما فً صحٌح مسلم عن ثوبان وجابر
َخالَ َف ُه ْم حَ َّتى ٌَؤتِىَ أ ْم ُر هللاِ َو ُه ْم ظا ِه ُرونَ َعلى الن ِ
بن عبدهللا وجابر بن سمرة وسعد بن أبً وقاص وعقبة بن عامر رضً هللا عنهم أجمعٌن ،وال ٌزٌدهم هذا العداء والمكر
هللا َال ٌُضِ ٌ ُع أَجْ رَ ا ْلم ُْإ ِمنٌِنَ (ٔ )ٔ7الَّذٌِنَ اسْ َتجَ ابُوا ِ َّّللِ
إال تمسكا بالحق ،وعضا علٌه بالنواجذ ،كما قال تعالىَ { :وأَنَّ َّ َ
ُول مِنْ َبعْ ِد مَا أَصَا َب ُه ُم ا ْل َقرْ ُ
ح لِلَّذٌِنَ أَحْ َس ُنوا ِم ْن ُه ْم َوا َّت َق ْوا أَجْ ر عَظِ ٌم (ٕ )ٔ7الَّذٌِنَ َقا َل لَ ُه ُم ال َّناسُ إِنَّ ال َّناسَ َق ْد جَ َمعُوا
َوالرَّ س ِ
اخ َش ْو ُه ْم َف َزا َد ُه ْم إٌِمَانا وَ َقالُوا حَ سْ ُب َنا َّ
لَ ُك ْم َف ْ
هللا وَ َفضْ ل لَ ْم ٌَ ْم َسسْ ُه ْم سُوء َوا َّت َبعُوا
هللا ُ َونِعْ َم ا ْل َوكٌِ ُل (َٗ { )ٔ7فا ْن َقلَبُوا ِبنِعْ مَة مِنَ َّ ِ
َ
ُ
َّ
َّ
َّ
هللا َوهللا ُ ذو َفضْ ل عَظِ ٌم} [آل عمران ]ٔ7ٗ - ٔ7ٔ :وٌصدقون بخبر ربهم {لَنْ ٌَضُرُّ و ُك ْم إِال أذى } [آل عمران:
ِرضْ َوانَ ِ
ٔٔٔ] .
فٌالها من بشائر خٌر ألهل السنة والجماعة! وٌالها من نذر ألهل البدعة والضاللة! فاعتبروا ٌا أولً األبصار.
وبعد هذه المقدمة أعود إلى مضمون التوصٌات الصادرة عن هذا المإتمر الذي أعلن إفالسه فً بٌانه ،ولن أتحدث عنه
من الجهة السٌاسٌة فتلك مسؤلة لها أبعادها وظروفها وأهدافها ،وتحلٌل ذلك ،ووضعه فً إطاره المناسب لٌس من
اختصاصً ،ولٌس بمقصود فً هذا المقال ،كما أنً لن أدخل فً مناقشة ما أوصوا به من وسائل لنشر بدعهم بٌن
المسلمٌن؛ ألنها فً جملتها وسائل ٌشتركون فٌها مع غٌرهم  ،لكنً متفائل ـ لحسن ظنً بربً ـ أن هذا المخطط سٌكون ـ
بإذن هللا ـ كاشفا لما ستروه من عوراتهم ،وما دلسوه من ضالالتهم ،وأن العاقبة الحمٌدة ألهل التوحٌد والسنة ،كما قال

تعالى{ :إِنَّ الَّذٌِنَ َك َفرُوا ٌُ ْنفِقُونَ أَ ْم َوالَ ُه ْم لِ ٌَ ُ
هللا َف َس ٌُ ْنفِقُو َنهَا ُث َّم َت ُكونُ َعلٌَ ِْه ْم حَ سْ رَ ة ُث َّم ٌ ُْغلَ ُبونَ َوالَّذٌِنَ َك َفرُوا إِ َلى
ٌل َّ ِ
صدُّوا َعنْ س َِب ِ
ٌث مِنَ َّ
ٌِز َّ
ب َو ٌَجْ َع َل ا ْل َخبِ َ
هللا ُ ا ْل َخبِ َ
جَ َه َّن َم ٌُحْ َش ُرونَ ( )ٖٙلِ ٌَم َ
ك
الط ٌِّ ِ
ض ُه َعلَى َبعْ ض َف ٌَرْ ُك َم ُه جَ مٌِعا َف ٌَجْ َعلَ ُه فًِ جَ َه َّن َم أُولَئِ َ
ٌث َبعْ َ
ُه ُم ا ْل َخاسِ ُرونَ } [األنفال. ]ٖ7 ،ٖٙ :
وإنما الذي ٌعنٌنً هو بٌان الحق فً مفهوم أهل السنة والجماعة ،وأن هإالء المتآمرٌن قد اختطفوا هذا اللقب من أهل
الحق :أهل الحدٌث واألثر وأتباع السلف ،وأطلقوه على مذاهبهم البدعٌة؛ لٌروجوا به باطلهم ،كما فعله أسالفهم من النظار
والمتكلمٌن ،فقد جاء فً بٌانهم فً توصٌف أهل السنة والجماعة ما نصه ( أهل السنة والجماعة هم األشاعرة والماترٌدٌة
فً االعتقاد ،وأهل المذاهب األربعة فً الفقه ،وأهل التصوف الصافً علما وأخالقا وتزكٌة).
ولبٌان فساد هذا التوصٌف ألهل السنة والجماعة أقول ـ وباّلل التوفٌق ،وهو حسبً ونعم الوكٌل ـ  :لقد جنى هإالء جناٌة
عظٌمة على السنة وأهلها منذ بعث النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى ٌومنا ،بهذا التوصٌف المبنٌى على أصول فاسدة ،وهً:
عدم التسلٌم لألدلة الشرعٌة واالنقٌاد لها ،وتجهٌل الصحابة وأئمة المسلمٌن ،واإلحداث فً الدٌن؛ فال جرم أن اعتدوا على
أهل الحدٌث واألثر والسلف الصالح فبدّعوهم؛ ألن حصر مفهوم أهل السنة فٌما ذكروه ٌقتضً أن غٌرهم لٌس من أهل
السنة والجماعة ،فؤي جناٌة أعظم من أن تجعل السنة بدعة ،والبدعة سنة ،وٌجعل السنً مبتدعا ،والمبتدع سنٌا؟! وهل
ٌظن هإالء المتآمرون أن أهل السنة سٌستجدونهم إلدخالهم تحت عباءتهم؛ حتى ٌقال :إن أهل السنة هم األشاعرة
والماترٌدٌة والمتصوفة وأهل الحدٌث؟
كال وهللا ،بل أهل السنة والجماعة حقا ،هم أهل الحدٌث واألثر وسلف األمة من الصحابة والتابعٌن ومن سار على
َ
َار َوالَّذٌِنَ ا َّت َبعُو ُه ْم ِبإِحْ سَان رَ ضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْن ُه ْم
َّابقُونَ ْاألَوَّ لُونَ مِنَ ا ْل ُمهَا ِ
نهجهم ،ممن ذكرهم هللا فً قولهَ { :والس ِ
ج ِرٌنَ وَ ْاأل ْنص ِ
َورَ ضُوا َع ْن ُه} اآلٌة [التوبة ]ٔٓٓ :والطوائف األخرى لٌسوا من أهل السنة والجماعة ،بل هم أهل البدعة والفرقة
والضاللة ،وبٌان هذا األمر فً الوجوه اآلتٌة:
الوجه األول :أن المحفوظ عن أئمة اإلسالم تفسٌر الفرقة الناجٌة بؤهل الحدٌث ،كما ذكره ٌزٌد بن هارون ،وعبدهللا بن
المبارك ،وعلً بن المدٌنً ،وأحمد بن حنبل ،وأحمد بن سنان ،والبخاري ،وغٌرهم .انظر ( :شرف أصحاب الحدٌث
صٕ٘ فما بعدها) و( معرفة علوم الحدٌث صٖ٘) .
وإذا تقرر بكالم هإالء األئمة أن أهل الحدٌث هم الفرقة الناجٌة كان من عداهم من الفرق الهالكة ،كما فً حدٌث التفرق،
ومنهم  :األشاعرة والماترٌدٌة والمتصوفة ،قال الخطٌب البغدادي (شرف أصحاب الحدٌث ص :)9
( وكل فئة تتحٌز إلى هوى ترجع الٌه ،أو تستحسن رأٌا تعكف علٌه ،سوى أصحاب الحدٌث؛ فإن الكتاب عدتهم ،والسنة
حجتهم ،والرسول فئتهم ،وإلٌه نسبتهم ،ال ٌعرجون على األهواء ،وال ٌلتفتون إلى اآلراء).
وقال ابن حزم (الفصل َٕ ( : )9ٓ /وأهل السّنة ـ الَّذٌن نذكرهم أهل ا ْلحقَ ،ومن عداهم َفؤهل ا ْل ِب ْدعَة ـ َفإِ َّنهُم الصَّحَ ابَة
خٌَار ال َّت ِابعٌن رَ حْ مَة هللا َعلٌَ ِْهم ،ث َّم أَصْ حَ اب الحَ دٌِث َومن اتبعهم من ا ْلفُ َقهَاء جٌال
رَ ضِ ً هللا َع ْنهُم وكل من سلك نهجهم من ِ
َ
ْ
َ
َ
فجٌال إِلَى ٌ َْوم َنا َه َذا ،أَو من ا ْقتدى بهم من ال َعوام فًِ شرق األرْ ض وغربها ،رَ حْ مَة هللا َعلٌ ِْهم).
الوجه الثانً :القارئ الكرٌم بصٌر بؤن النسبة تعبٌر عن المضمون ،وأهل السنة ـ وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجٌة
ـ ٌطلق علٌهم أهل الحدٌث واألثر ،والحدٌث واألثر والسنة دالة على شًء واحد ،وهو التمسك بما جاء به النبً صلى هللا
علٌه وسلم واالستقامة علٌه فً العقٌدة والمنهاج والعبادات واألخالق ،فانتسابهم إلى الشرع ال إلى غٌره؛ فهو انتساب
شرعً لقبا ومضمونا.
وأما األشاعرة فٌنتسبون إلى أبً الحسن األشعري (تٕٖٗ هـ) وٌؤخذون بعقٌدته فً الطور الثانً له حٌن كان موافقا
البن كالّب ،وٌدعون األخذ بعقٌدته فً الطور الثالث ،الذي رجع فٌه إلى مذهب أهل السنة ،مع تؤثر كثٌر من متؤخرٌهم
بالمعتزلة والجهمٌة .
والماتردٌة ٌنتسبون إلى أبً منصور الماترٌدي (تٖٖٖهـ) وهو فً الجملة موافق ألبً الحسن األشعري فً طوره
الثانً ،بل بعض العلماء ال ٌفرق بٌن الطائفتٌن ،وال سٌما فً األصول.
وهما نسبتان حادثتان ،وعلى هذا ترد علٌهم أسئلة ،منها:

ٔـ إن كان األشعري والماترٌدي على السنة فلم االنتساب إلٌهما وترك االنتساب إلى الحدٌث واألثر ( الشرع)؟ فإن قالوا :
كانا على السنة؟ قٌل لهم { :أَ َتسْ َت ْب ِدلُونَ الَّذِي ه َُو أَ ْد َنى بِالَّذِي ُهوَ َخٌْر} [البقرة ]ٙٔ :؟ وقٌل لهم ـ أٌضا ـ إخراجكم ألهل
الحدٌث من مفهوم أهل السنة والجماعة ٌناقض قولكم هذا؟ فكٌف ٌكون األشعري والماترٌدي على السنة وال ٌوافقان أهل
الحدٌث؛ فإن السنة هً الحدٌث ،والحدٌث هو السنة؟ فما لكم ال تفقهون؟!
وإذا لم ٌكن ـ ولن ٌكون ـ لهم جواب عن هذا ،وضُم إلى ذلك عدم موافقتهم ألهل الحدٌث ،ظهر أن األشعرٌة والماترٌدٌة
لٌسوا من أهل السنة والجماعة وإن زعموا ذلك؛ ألن الحقٌقة إذا تخلفت لم ٌكن لأللقاب فائدة.
وإذا تقرر هذا فٌؤتً السإال اآلخر ،وهو :
ٕـ هل كان الحق غائبا عن الصحابة والتابعٌن وأتباعهم وأئمة اإلسالم كالفقهاء األربعة ،والسفٌانٌن ،والحمادٌن،
وإسحاق ،واللٌث بن سعد ،واألوزاعً ،وابن المبارك ،وعبدالرحمن بن مهدي ،وٌزٌد بن هارون ،والبخاري ،ومسلم،
وعثمان بن سعٌد ،وابن خزٌمة ،وطوائف كثٌرة جدا؛ جٌال بعد جٌل؛ حتى كان األشعري والماترٌدي؟!
فإن قالوا :نعم؛ فقد ضلوا ضالال بعٌدا؛ ألنهم جهّلوا خٌر القرون ،وخٌار األمة ،علما وعمال ،وإن قالوا :بل كانوا
ٌعرفونه ،وكانوا علٌه ،فٌقال لهم :لم فررتم من االنتساب إلٌهم ،وانتسبتم إلى المتؤخرٌن عنهم زمانا وعلما وفضال؟!
وانتسابكم فً الفقه إلى أبً حنٌفة ومالك والشافعً ،وترك االنتساب إلٌهم فً المعتقد ـ مع إمامتهم وفضلهم ـ ٌدل على أنكم
ال تصححون ما هم علٌه من المعتقد ،وإال لما غاٌرتم فً االنتساب ،واكتفٌتم بنسبة واحدة فً الفقه واالعتقاد؛ فتقرر بهذا
أن األشاعرة والماتردٌة لٌسوا من أهل السنة والجماعة.
الوجه الثالث :التماٌز الحاصل بٌن ما فً كتب السلف ورسائلهم ،كالسنة للخالل ،وخلق أفعال العباد للبخاري ،والسنة
البن أبً زمنٌن ،والتوحٌد البن خزٌمة ،واعتقاد أهل السنة لاللكائً ،واإلبانة البن بطة ،وبٌن ما فً كتب األشاعرة
والماترٌدٌة ،فً الدلٌل والتقرٌر والمصطلح أو اللفظ ،وأنا أضرب لذلك أمثلة ،منها أن المتقرر عند أهل السنة ( أهل
الحدٌث) أن النقل ( الكتاب والسنة) مقدم على العقل ،بخالف الطائفتٌن فٌقدمون العقل على النقل ،وال ٌثبتون من العقائد إال
من أثبته العقل ،ولهذا لم ٌثبت األشاعرة سوى سبع صفات ّلل ،والماترٌدٌة أثبتوا ثمان صفات؛ ألن العقل ٌثبتها ،وبقٌة
الصفات الواردة فً الكتاب والسنة سلكوا فٌها أحد طرٌقٌن إما التفوٌض وإما التؤوٌل ،وهذا خالف طرٌقة السلف فإنهم
ٌثبتون ّلل الصفات الواردة فً الكتاب العزٌز والثابتة فً السنة ،من غٌر تكٌٌف وال تمثٌل وال تحرٌف وال تعطٌل.
ومنها أن األشاعرة والماترٌدٌة تكلموا بؤلفاظ ،وجلبوا مصطلحات كالمٌة ،فؤدخلوها فً العقائد ،لم ترد فً الكتاب وال فً
السنة وال على ألسنة السلف كالعرض والجوهر وواجب الوجود ،والنظر ،والقصد إلى النظر ،والشك ،وأما السلف فوقفوا
مع النص لم ٌتجاوزوه.
ومنها أن هإالء قالوا :إن األخذ بظواهر نصوص الصفات كفر وضالل؛ ولذا عطلوا هللا عنها بالتفوٌض أو بالتؤوٌل(
التحرٌف) ،وأما السلف فقالوا  :إن األخذ بظواهر األدلة هو المتعٌن ،مع تنزٌه هللا عن مماثلة خلقه.
وإذا طالعت كتب أهل الحدٌث فً االعتقاد فإنك ال ترى إال آٌة أو حدٌثا أو أثرا عن صحابً أو آثارا عن التابعٌن وخٌر
القرون ،وإذا طالعت كتب االعتقاد عند الماترٌدٌة واألشاعرة فإذا هً مشحونة بالعبارات الفلسفٌة ،والقضاٌا المنطقٌة،
والر ّد على هللا وعلى رسوله صلى هللا علٌه وسلم ،بدعوى أن العقل ٌحٌلة ،أوأن التنزٌه ٌقتضٌه!! ولٌس لهم سلف إال
النظار ،والمتكلمون ،والفالسفة ،والمناطقة ،والمالحدة.
وقد بٌنت شٌئا من ضالالت األشاعرة فً هذا الباب فً مقال منشور بعنوان ( مباٌنة األشاعرة ألهل السنة والجماعة)،
كما ذكرت شٌئا من ضالالت الماترٌدٌة ضمن مقال منشور بعنوان ( الثناء على فتح هللا كولن تغرٌر بؤهل السنة).
وهذا االنفصال عن السلف فً المنهج والعقٌدةٌ ،قتضً أن انتساب األشاعرة والماترٌدٌة إلى أهل السنة باطل قطعا.
الوجه الرابع :إذا جرّدنا مقاالت األشاعرة والماترٌدٌة عن النسبة ،ونظرنا إلٌها كمقاالت؛ فإن كثٌرا منها مما أنكره السلف
على أسالف هاتٌن الطائفتٌن من الجهمٌة والمعتزلة ،سواء أكان ذلك فً مسائل معٌنة كاالستواء والعلو واإلرجاء والجبر،
أم كان فً أصول تلك الفرق.

الوجه الخامس :أما الصوفٌة ففً نسبتهم واشتقاقها خالف طوٌل ،حتى بٌن المتصوفة أنفسهم ،والمشهور عند المتصوفة
وغٌرهم أن هذا االسم مشتق من الصوف؛ ولهذا ٌختارونه فً لباسهم ـ كما زعموا ـ تجردا من حظوظ الدنٌا ،واقتداء
باألنبٌاء علٌهم الصالة والسالم ،وقد وضعوا فً ذلك أحادٌث ـ كعادتهم ـ  .والحقٌقة أنهم لم ٌصٌبوا هدي األنبٌاء ،وإنما
أخذوا برهبانٌة النصارى ( .راجع العالقة بٌن التشٌع والتصوف لفضٌلة الدكتور فالح مندكار ص ٖٔٙوما بعدها).
قال ابن الجوزي(تلبٌس إبلٌس ص( :)ٔٗ٘ :والتصوف طرٌقة كان ابتداإها الزهد الكلً ،ثم ترخص المنتسبون الٌها
بالسماع والرقص ،فمال إلٌهم طالب اآلخرة من العوام لما ٌظهرونه من التزهد ،ومال إلٌهم طالب الدنٌا لما ٌرون عندهم
من الراحة واللعب) وذكر ـ أٌضا ـ أنهم انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال ،وتوسموا بسمات.
ولٌس التصوف طرٌقة واحدة ،بل طرائق كثٌرةٌ ،ولّد بعضها بعضا ،وٌنافس بعضها بعضا ،وٌزعم بعضها أنه ناسخ
لغٌره من الطرق ،وٌجمعها :االبتداع فً دٌن هللا ،وتقدٌس األشخاص؛ حتى إن شٌخ الطرٌقة قد ٌُعتقد فٌه ما هو من
خصائص هللا جل جالله ،من علم الغٌب ،والتصرف فً الكون ،والقدرة على النفع والضر بمجرد إرادته ،كما ٌزعمون
أنهم ٌتلقون عن هللا مباشرة ،فٌؤذن لهم بتحلٌل الحرام ،وتحرٌم الحالل ،وتؤلٌف األوراد واألحراز واالبتداع فً الدٌن،
وٌجعلون ذلك شرٌعة ٌتقرب بها إلى هللا.
وٌزعمون أنهم ٌجتمعون بالنبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقظة ،وأن هذه الرإٌة أفضل من دخول الجنة ،وأن شٌخ الطرٌقة
ٌحضر عند سإال الملكٌن للمرٌد فً قبره.
ومن ضالالت الصوفٌة وعدوانهم :تقسٌم الدٌن إلى حقٌقة وشرٌعة ،فالشرٌعة هً العلم الذي جاء به النبً صلى هللا علٌه
وسلم ،والعالم بهذا عندهم بمنزلة العوام ،وأما الحقٌقة فهً العلم اللدنً الذي ٌتحصل علٌه اإلنسان بعد مجاهدة وخلوات
وطقوس معٌنة ابتدعوها؛ حتى ٌنقطع العقل والفكر إلى هللا بالكلٌة فٌفٌض هللا علٌه من نوره علما إلهٌا؛ فٌعرف ربه من
طرٌق المشاهدة ،فإذا وقع فً الحرمات ،وصرح بالكفرٌات ،فال ٌجوز اإلنكار علٌه؛ ألنه ما قال وال فعل إال الحق ،بل
التكالٌف الشرعٌة تسقط عنه لبلوغه مرتبة الٌقٌن!! قاتلهم هللا أنى ٌإفكون!
ومن الكفر المستبٌن :زعم طوائف منهم أن الرب هو عٌن المخلوق ،فالرب عبد والعبد رب ،فاّلل عندهم نزل عن علٌائه
حتى ح ّل فً مخلوقه حلول الماء فً الكؤس ،والمخلوق سمى بروحه حتى اتحد بربه وامتزج به امتزاج اللبن بالماء ،حتى
قال قائلهم عن نفسه ( :ال إله إال أنا )! وقال اآلخر ( :سبحانً ما أعظم شؤنً )! عٌاذا باّلل !وعباد األصنام عندهم ماعبدوا
هللا ُ أَحَ د َّ
شٌئا إال هللا ،والٌهود والنصارى مإمنون ،تعالى هللا عما ٌقولون الظالمون علوا كبٌرا ( قُ ْل ُهوَ َّ
ص َم ُد لَ ْم ٌَل ِْد
هللا ُ ال َّ
َولَ ْم ٌُولَ ْد َولَ ْم ٌَ ُكنْ لَ ُه ُكفُوا أَحَ د ) ( َّ
هللا ُ ال إِلَ َه إِال ُهوَ ا ْلحَ ًُّ ا ْل َقٌُّو ُم ) .
ومنهم من ٌصحح إٌمان فرعون ،وٌرى أن النار دار نعٌم ،وأن العالم كلهم على صراط مستقٌم ،وأن النبوة سارٌة فً
الخلق إلى ٌوم القٌامة ،إلى غٌر ذلك من المعتقدات التً ال ٌشك أحد من أهل اإلسالم أنها كفر ،وقد قال بها رإوس
المتصوفة كابن عربً الطائً وابن سبعٌن وابن الفارض والتلمسانً والحالج ...وهإالء المتؤخرون ـ ومنهم من هو
مشارك فً المإتمرـ معظمون لهم ،معتقدون فٌهم الوالٌة.
وأما تشٌٌد القبور واألضرحة ،وبناء المساجد علٌها ،واالعتقاد فً أهلها ،والذبح لهم والنذر  ،واالستغاثة بهم فً الشدائد،
وسإالهم تفرٌج الكربات ،وإغاثة اللهفات ،فهم ربّان ذلك وأربابه ،نسؤل هللا العافٌة والسالمة.
ولمعرفة المزٌد من ضالالتهم انظر ( الكشف عن حقٌقة الصوفٌة لمحمود عبدالرإوف القاسم ،ومظاهر االنحرافات
العقدٌة عند الصوفٌة إلدرٌس محمود إدرٌس ،وتقدٌس األشخاص فً الفكر الصوفً للدكتور محمد لوح ،والتٌجانٌة
للدكتور علً الدخٌل هللا ،والطرٌقة الشاذلٌة للدكتور خالد العتٌبً ،وابن عربً :عقٌدته وموقف علماء المسلمٌن منه
للدكتور دغش العجمً).
وما ذكرته أمر واقع مدون قدٌما فً الكتب ،ومشاهد حدٌثا على اإلعالم ،فانظر إلى ممارسات القوم من الرقص والغناء
والتواجد ،والسجود لشٌخ الطرٌقة ،والتبرك ببصاقه وبوله ومالبسه ،والخضوع له والخشوع ،والخوف منه ،وتحوٌل
مساجد هللا ـ التً أذن أن ترفع وٌذكر فٌه اسمه ـ إلى أماكن طرب ولهو وفجور .انظر ذلك على الٌوتٌوب ألي طرٌقة
كانت  :الشاذلٌة ،التٌجانٌة ،النقشبندٌة ،القادرٌة ،الرفاعٌة ،الخلوتٌة ،األحمدٌة ،الدسوقٌة .....بل ومن المشاركٌن من ٌقرر
الشرك فً وسائل اإلعالم ،وٌمارس هذه الطقوس دون خوف من ربه ،وال حٌاء من الخلق.
وضالالت الصوفٌة ـ تنظٌرا وممارسة ـ أكثر من أن تحصر ،فهً ظلمات بعضها فوق بعض ،ولٌس هناك طائفة صوفٌة
على السنة ،بل هم أصحاب بدع وضالالت وفواحش ،ومنهم من غرق فً الكفر واإللحاد.

فو هللا الذي ال إله غٌره ،وال رب سواه ،إنهم لفً ضالل مبٌن ،وال ٌدعو إلى هذه الطرق إال فاجر عنٌد ،ومبتدع ضال.
فإن قال قائل :إنهم ذكروا فً بٌانهم ( التصوّ ف الصافً) وهو تزكٌة النفوس ،أوما ٌعبر عنه بعضهم بإعادة البناء الداخلً
لإلنسان ،وال ٌرٌدون هذه الطرق الصوفٌة ،فجوابه فً اآلتً:
ٔـ كٌف ال ٌرٌدون هذه الطرق وفً هإالء المجتمعٌن من هو شٌخ لطرٌقة؟ وفٌهم من هو شٌخ مشاٌخ الطرق الصوفٌة؟
ٕـ أن التصوف غٌر شرعً ال فً اسمه وال فً مضمونه ،وما ٌقوله المتصوفة من أن هذه الطرق الصوفٌة مروٌة عن
علً وابن مسعود ثم عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،فكذب محض ،وإطالق بعض أهل العلم قدٌما هذا االسم إنما
ٌعنون به الزهد فً الدنٌا ،وحقٌقته ترك ما ال ٌنفع فً اآلخرة ،وهإالء المتصوفة لم ٌقفوا عند هذا ،بل خرجوا عن السنة،
وربما اإلسالم بإتٌانهم بما ٌنقضه.
ٖـ تزكٌة النفوس التحصل إال بما شرعه هللا ،كما قال سبحانه { :ه َُو الَّذِي َبع َ
َث فًِ ْاأل ُ ِّم ٌٌِّنَ رَ سُوال ِم ْن ُه ْم ٌَ ْتلُو َعلٌَ ِْه ْم آٌَاتِ ِه
ٌه ْم} اآلٌة [الجمعة ، ]ٕ :وما لم ٌشرعه هللا فلٌس سوى تدنٌس للنفوس ،وهذه الطرق الصوفٌة مشتملة على كثٌر مما
َوٌ َُز ِّك ِ
ٌزعمون أنه ٌزكً النفوس ولٌس من دٌن هللا ،ولم ٌنزل به سلطانا.
ففً التصوف ـ مثال ـ ال تتزكى النفس حقا إال إذا لزم الشخص األوراد واألحزاب والتعاوٌذ التً ابتدعوها ،وجاهد نفسه
على سإال الناس الطعام والشراب ،وأكل من المزابل ،وعاش متلطخا بالنجاسات واألقذار .وذكر هللا باالسم المفرد ( هللا،
هللا ) أو بالضمٌر( هو ،هو) فً الخلوات المظلمة ،إلى آخر ما هو مدون فً كتب الطرق الصوفٌة ،ولوال اإلطالة لذكرت
جملة من شناعاتهم؛ حتى ٌعرف القارئ أن القوم لٌسوا على هدى ،وإلٌك واحدا من أحرازهم البدعٌة ـ التً هً طالسم
كهان ،لٌست من الشرٌعة فً شًء ـ
( بسم هللا الرحمن الرحٌم ،قوله الحق وله الملك ،سالم قوال من رب رحٌم ،مرج البحرٌن ٌلتقٌان بٌنهما برزخ ال ٌبغٌان،
الر ،كهٌعص ،طس ،حم ،ق ،ن ،جبرٌل ،مٌكائٌل ،إسرافٌل ،عزرائٌل ،أبو بكر ،عمر ،عثمان ،علً ،أبو الحسن الشاذلً،
طهور ،بدعق ،محببه ،صورة ،سقفاطٌس ،أحون ،قاف ،آدم ،حم ،هاء ،آمٌن ،محمد رسول هللا).
ٗـ فإن زعموا أنهم ال ٌفعلون إال المشروع ـ وهو غٌر صحٌح ـ قٌل لهم فلم ابتدعتم هذه الطرق ،وانتسبتم إلٌها ،ولم
تنتسبوا إلى السنة؟ ثم ما المراد من هذه الطرق؟ وعندئذ ستعلم ـ أٌها السنً السلفً األثري ـ أنهم جعلوا هذه الطرق ـ وهً
مئات بل آالف ـ طرقا لهم إلى هللا ،تضاهً طرٌقة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم؛ ألن قلوب شٌوخها تحدثهم عن هللا بال
واسطة!!
وال شك أن اتخاذ هذه الطرق له جانبان ،أحدهما متعلق بالتشرٌع ،على معنى قبول ما ٌشرّعه شٌوخ الطرق ،وهذا محادة
ّلل ،واتهام للرسول صلى هللا علٌه وسلم فً البالغ ،وفٌهم قوله تعالى { :أَ ْم لَ ُه ْم ُ
ٌن مَا لَ ْم ٌَؤْ َذنْ بِ ِه
شرَ َكا ُء َشرَ عُوا لَ ُه ْم مِنَ ال ِّد ِ
َّ
هللا} [الشورى.]ٕٔ :
واآلخر :متعلق بالواسطة ،أي أن شٌخ الطرٌقة ٌكون شفٌعا وواسطة بٌنهم وبٌن هللا فً قبول أعمالهم ورفعها إلى هللا،
وهذا عٌن الشرك الذي كان المشركون ٌفعلونه ،ونزل فٌه قوله تعالىَ { :والَّذٌِنَ ا َّت َخ ُذوا مِنْ ُدونِ ِه أَ ْولٌَِا َء مَا َنعْ ُب ُد ُه ْم إِ َّال
هللا مَا َال ٌَضُرُّ ُه ْم َو َال ٌَ ْن َف ُع ُه ْم َو ٌَقُولُونَ َهإُ َال ِء ُ
ش َف َعاإُ َنا ِع ْن َد
ون َّ ِ
لِ ٌُ َقرِّ بُو َنا إِلَى َّ ِ
هللا ُز ْل َفى } [الزمر ]ٖ :وقولهَ { :و ٌَعْ ُب ُدونَ مِنْ ُد ِ
هللا } [ٌونس.]ٔ2 :
َّ ِ
٘ـ ٌقال لهم :ما هو التصوف الصافً؟ وما حدّه؟ ومن سبقكم إلٌه من الصحابة والتابعٌن وأهل القرون المفضلة؟ فلن
ٌجدوا جوابا ،إال أحادٌث مكذوبة على الرسول صلى هللا علٌه وسلم وعلى أصحابه رضً هللا عنهم .وبهذا تعرف بطالن
االعتراض المذكور.
ثم هل أنتم من ٌقرّر التصوف الصافً ـ إن كان فٌه تصوف صاف ـ وقد انغمستم فً البدع ،وتقلدتم الطرق الصوفٌة بكل
شناعاتها وخرافاتها؟
وأعود ـ مرة أخرى ـ فؤذكر القارئ الكرٌم أن ما أوردته على الطائفتٌن السابقتٌن من إٌرادات وأسئلة هو وارد كذلك على
طائفة التصوف.
وبهذه الوجوه ٌعلم المسلم الكرٌم ضالل هذه الطوائف ،وخروجها عن مسمى أهل السنة والجماعة ،كما ٌعلم هإالء
المتآمرون أن أهل السنة ٌرفضون دخول األشاعرة والماترٌدٌة تحت مسمى أهل السنة والجماعة بإطالق ،وأن هذا اللقب

خاص بؤهل الحدٌث واألثر أتباع السلف ،وما سواهم ال حظ لهم فٌه البتة ،كما ٌعلم هإالء أننا لسنا ننازعهم فً حصر أهل
السنة والجماعة فً الطوائف الثالث ،وإخراج أهل الحدٌث من هذا المسمى ،ولو ذكروهم لم ٌحصل نزاع ،بل نمنع دخول
هذه الطوائف الثالث فً هذا المسمى.
وال أرى حال هإالء حٌن انتحلوا لقب أهل السنة والجماعة إال كحال من قال فٌه الشاعر:
إنّ الجدٌد إذا ما زٌد فً خلق  ...تبٌّن ال ّناس أنّ الثوب مرقوع
خاتمة القول:
ٔـ إذا تبٌّنت ـ أٌها المسلم الكرٌم ـ حال هذه الطوائف ،وما انغمسوا فٌه من البدع ،مع محاربتهم ألهل السنة ،استبان لك
المقصود من هذا المإتمر ،وهو إعادة الناس لجاهلٌة التعطٌل :تعطٌل هللا عن ما وجب له من الكمال فً ألوهٌته وربوبٌته
وأسمائه وصفاته وأفعاله وعدله وحكمته ،وإعادة ما انفرط علٌهم من تعبٌد البشر للبشر ،ولٌس تعبٌد البشر لرب البشر،
وأكلهم أموالهم بالباطل ،وكل هذا ـ كما أنهم موجب لسخط هللا ومقته وعقوبته ـ فهو اعتداء على الحرٌات ،وتسفٌه للعقول،
وتحجٌر علٌها ،وسلب لإلرادات ،ونشر للفواحش والمنكرات ،وقتل لغٌرة األمة على دٌنها وتمكٌن لعدوها منها ،وص ّد لها
عن اتباع النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى اتباع األهواء واآلراء المضلة ،ومحاربة كل دعوة إصالحٌة تؤخذ بؤٌدي الناس
إلى هدي النبً صلى هللا علٌه وسلم ،وصدق الحافظ أحمد بن سنان القطان حٌن قال( :لٌس فً الدنٌا متبدع إال وهو ٌبغض
أهل الحدٌث ،وإذا ابتدع الرجل نزع حالوة الحدٌث من قلبه) (معرفة علوم الحدٌث صٖ٘).
وبهذا ٌعلم القارئ الكرٌم أن األخذ بما قرروه هو االنحراف عٌنه ،وأن تركه إلى ما علٌه أهل الحدٌث والسنة هو ما أراده
هللا من عباده ،وفٌه قوله تعالىُ { :ك ْن ُت ْم َخ ٌْرَ أُمَّة أ ُ ْخ ِرجَ ْ
اّلل } [آل
اس َتؤْ ُم ُرونَ ِبا ْل َمعْ رُو ِ
َن ا ْل ُم ْن َك ِر َو ُت ْإ ِم ُنونَ ِب َّ ِ
ف َو َت ْنه َْونَ ع ِ
ت لِل َّن ِ
ك جَ َع ْل َنا ُك ْم أُمَّة َوسَطا لِ َت ُكو ُنوا ُ
اس َو ٌَ ُكونَ الرَّ سُو ُل َعلَ ٌْ ُك ْم َش ِهٌدا } [البقرة:
عمران ]ٔٔٓ :وقولهَ { :و َك َذلِ َ
ش َهدَا َء َعلَى ال َّن ِ
ٖٗٔ].
ٕـ وإذا استبان لك ـ أٌها المسلم ـ ما ٌدعو إلٌه هإالء القوم من الضالالت والبدع والخرافات ،فاحمد هللا على ما أنت فٌه
من نعمة التوحٌد والسنة ،والجؤ إلى ربك وحده وتضرع إلٌه بؤن ٌثبتك على ذلك حتى الممات.
ثم على علماء السنة ودعاتها وطالب العلم تكثٌف جهودهم لدعوة الناس للتوحٌد والسنة ،وتحذٌرهم من البدع وطوائفها.
هذا وأسؤل هللا أن ٌنصر دٌنه ،وٌعلً كلمته ،وٌحفظ على المسلمٌن دٌنهم ،وٌجنبهم شر هإالء المفتونٌن ،وٌرد كٌد
الكائدٌن فً نحورهم.
وصلى هللا وسلم على نبٌنا محمد وآله وصحبه.

عبدالعزٌز بن محمد السعٌد
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