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مقدمة
فضيلة الشيخ /صاحل بن عبد اهلل الدرويش
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فقد حذر النبي ^ من األئمة املضلني ،وحذر عليه الصالة والسالم من قبض العلم واختاذ

اً
جهال يفتون بغري علم ف َيضلون و ُيضلون ،وأخرب عليه الصالة والسالم بوجود دعاة
رؤوسا
ً

عىل أبوب جهنم يدعون الناس إليها ،ووصفهم بأهنم أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا( ،)1وبعد
مضـي جيل الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان ،وبعد فتح البلدان ودخول قوميات كثرية يف

دين اإلسالم ،وبعد انتشار الرتف الدنيوي السيام يف بدايات العرص العبايس؛ قامت محلة مضادة
يف الزهد والتحذير من الدنيا ،ثم بالغ أصحاهبا فيها وتطورت من سلوك وعزوف عن شهوات
الدنيا إىل تأصيل فكري وتنظري عقائدي دخلت فيه الفلسفة ،ورهبانية النصارى ،ورياضات
اهلنادكة ،وتطور األمر إىل الشعوذة والسحر بلباس الكرامة.

ويف أواخر الدولة العثامنية اجتهد الغرب يف مواجهته للدولة العثامنية يف تبني تلك اخلرافات

ورموز اخلرافة ،بل اجتهدت بريطانيا عىل وجه اخلصوص يف صنع رجال يف هذا املضامر مثل:
هباء الدين ،واملريزا غالم أمحد ومجاعته التي مهها األسايس مقاومة اجلهاد يف شبه القارة اهلندية
وإيران ،ومع انتشار الصحوة اإلسالمية والعودة إىل الكتاب والسنة وارتفاع منابر العلم اشتد

توايص شياطني اإلنس بعضهم ً
بعضا يف حرب الصحوة ،واستفادت املخابرات األمريكية من
أمها املخابرات الربيطانية ،وحصلت عندهم اجتامعات ولقاءات ومؤمترات يطول احلديث
( )1صحيح البخاري ،ح( ،)3411باب عالمات النبوة يف اإلسالم ،عن حذيفة بن اليامن ،وفيه قال« :نعم دعاة إىل أبواب
جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها» ،قلت :يا رسول اهلل ،صفهم لنا؟ فقال« :هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا».
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عنها ،خلصها مؤلف هذا الكتاب النفيس وأشار إىل االنحرافات العقدية يف مواجهة دعاة
الكتاب والسنة.

وقد قسم كتابه إىل عدة مباحث؛ بدأها بالعالقة الوطيدة مع املخابرات املذكورة كرعاية

إرسائيل أحد مؤمتراهتم ،ثم انتقل إىل جماالت التحرك الصويف ،ثم أهنى الكتاب بأبرز مظاهر
التصوف املعارص الذي آخره العداء السافر ألهل السنة.

ريا.
فهو بحث جدير باالطالع والدراسة جزى اهلل الكاتب خ ً
القايض بمحكمة االستئناف بمكة املكرمة
صالح بن عبد اهلل الدرويش
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مقدمة
فضيلة الشيخ /عبد العزيز بن حممد بن علي آل عبد اللطيف
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،وبعد..
ال عجب أن يقرر املحققون من أهل السنة أن «التصوف» فيه إمجال واشرتاك ،ففيه أمور

حمدثة ممنوعة ،وفيه أخرى مرشوعة ،كام حرره ابن تيمية والشاطبي وابن القيم وغريهم؛ إذ أهل
السنة واجلامعة يعلمون احلق ويرمحون اخللق ،وحيكمون يف املسائل والطوائف بعلم وعدل،

فينزلون الناس منازهلم ،ويراعون مراتب الرشور وتفاوهتا.

العباد (الصوفية) األوائل أهل سنة ،ولزوم رشيعة ،كام هو مبسوط يف موضعه مثل
لقد كان َّ

التعرف للكالباذي ،واالعتقاد البن خفيف ،ولئن كان فئام من متصوفة هذا العرص يتدثرون
ّ
بأولئك العباد السابقني ،فإهنم قد ناقضوا سبيلهم ،وتنكبوا رصاطهم املستقيم ،وما يحُ مد من

أثرا بعد عني ،وصار يف ذاكرة التاريخ ،فهل ترى هلم من ٍ
أحد أو تسمع
هذا التصوف قد أضحى ً

ركزا!
هلم ً

فمتصوفة هذا الزمان عاكفون عىل إحياء رميم الوثنيات ،والغلو يف مزارات األولياء

واملعتوهني! وعبادة اجليف ،واالنطراح للغرب واألنظمة الطاغوتية.

املطهر ،واإلغراق يف أوحال الشهوات والقاذورات من مظاهر
والتنصل من أحكام الرشع َّ
ُّ

التصوف يف هذا العرص ،فالغناء والرقص ومقارفة الشهوات ،واالنفالت من التكاليف الرشعية

هو رضبة الزب ال يفارق موالد الصوفية وتعبدهم.
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فالتصوف اجلاثم هذه األيام مناقض ألص ّ
يل الدين :ألاَّ نعبد إال اهلل تعاىل وحده وال نرشك به

شيئًا ،وألاَّ يعبد اهلل تعاىل إال بام رشع.

وقد أحسن أخونا الشيخ الفاضل /حممد بن عبد اهلل املقدي يف كتابه املوسوم بـ «التصوف بني

التمكني واملواجهة» وأجاد يف تتبع الكدح الصويف ،ورصد حتركاته وخططه ،وقدَّ م معلومات

موثقة عن هذا املدّ الصويف وما حيمله من رشك رصاح وزندقة صلعاء وانسالخ عن أحكام

املنزل ،واجتهد الباحث الكريم يف تقديم هذه الوقائع واألحداث من خالل استقراء
الرشع َّ
ذخرا له يوم
موضوعي دون مبالغة أو هتوين ،فرفع اهلل قدره عىل هذا اجلهد البديع ،وجعل ذلك ً

البعث والنشور.

وأدعو إخواين الباحثني إىل مزيد من الرصد الدقيق والتتبع واالستقراء ملكايد أهل البدع

واألهواء ،وهتك أستارهم ،مع السعي الدؤوب لدعوة أولئك الغارقني يف جلج التصوف،

واملخدوعني برسابه ،ونقلهم إىل لزوم السنة ،وبرد اليقني ،وحالوة االتباع هلدي سيد

املرسلني ^« :فواهلل ألن هيدي اهلل بك اً
رجل واحدً ا خري لك من محر النعم»(.)1
وباهلل التوفيق
كتبه

عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف
أستاذ مشارك بقسم العقيدة بجامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية

( )1أخرجه البخاري ومسلم.
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مقدمة
حممد وآله وصحبه ..وبعد:
والسالم عىل نب ِّينا َّ
احلمد هلل ،والصالة َّ
ارا ضار ًبا بأطنَابه يف ُعمق التاريخ ،دفعنا لذلك مظاهر
فهذه
ٌ
كلامت خمترصات ترصد ّتي ً

ِ
خالل هذه القراءة -أن نرصد الواقع كام
العاملي الباتِر ،فنحاول -من
متسارعة من أطراف الكيد
ّ

وحكم العدلَّ ،
عل
هو ال كام ُنريده أن يكون ،من غري تهَ وين أو تهَ ويل ،ديدَ ُننا يف ذلك قول احلقِّ ُ ،
ٍ
ٍ
ورمحة.
بتوفيق
منتفعا هبا أن يدعو لنَا
ً

َ
أرسرت وما أعلنت ،إ َّنه و ُّيل َ
ذلك
قدمت وما أخرت ،وما
يغفر يل ما
واهلل أسأل أن
ُ
ُ
َ

والقادر عليه.
ُ

ِّ
حممد وآله وس ِّلم...
نبينا َّ
وصل ال ّلهم عىل ّ
املقدي
حممد بن عبد اهلل
َ
َّ
Almagdy3@hotmail.com
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متهيد
ِ
أهم حدث يف مسار املسلمني يف القرن
اخلالفة
َلئِن كان ُسقوط
الرسمي عام (1924م) َّ
ّ

ٍ
حدث يف
أهم
العرشين ،فهل ُيمكن اعتبار أحداث احلادي عرش من سبتمرب  /أيلول (2001م) َّ

سيوجه مسار عالقة املسلمني مع أنفسهم ومع العامل؟
القرن احلادي والعرشين
ِّ

السنوات التي مضت عىل احلدَ ِ
ربر هذا ال َّتساؤل َّ
إسالمي
وعي
ٍ
ث مل تكن كافي ًة لربوز ٍ
ما ي ِّ
أن َّ

َّ
وكأن شيئًا مل حيدث ،ومل
السياسات اإلسالمية
بأمهية وخطورة مآالت ما َ
حصل ،كام استمرت ِّ

يشء إال بحجم وجدية الضغوط املفروضة من اخلارج.
يتغيرَّ فيها ٌ

العاملي ضدَّ هذا الدِّ ين حقيق ًة واقع ًة ال حتمل اً
جمال للشك؛ سواء كان ذلك
لقد أمسى ال َّتوافق
ُّ
ترشيعية أ َداتهُ ا التشكيك يف
برصف املسلمني عن دينهم مجلة أو بإغراقهم يف َفوىض عقائدية
َّ
ٍ
آليات ترتى
عملية -وذلك ك ُّله مصدا ًقا
املقدسات وتفتيت اجلبهات املتامسكة  -علمي ًة كانت أو َّ

من ال َّتنزيل احلكيم ِّ
يت بصريهتم
توضح كيد الزَ ائغني هيو ًدا كانوا أو نصارى وأتباعهم ممن َع ِم ْ
َ
وخ َبى نور الوحي يف قلوهبم..

وال َّ
شك َّ
أن ا ُملت َبصرِّ َ بالواقع املعارص -الذي يزن قضاياه بميزان الشرَّ يعة املطهرةَ -لريى
العسكري أو االقتصادي أو ِ
ٍ
الفكري،
ذلك االستهداف يف ُص ُع ٍد
متعددة سواء منها السيايس أو َ
الصعيد ِ
الفكري الذي ُيتب َّنى فيه طرح ُ
ومعلوم َّ
الشبهات واإلغراق
الص ُعد هو َ
أن ِم ْن أخطر هذه ُ
ٌ
سبحانه و َتعاىل :ﱫ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
يف الشهوات ،وذلك ك ُّله مصدا ًقا لكالم الباري
ُ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﱪ [البقرة ،]105:وقوله :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙﱪ [البقرة ،]120:وقوله :ﱫ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱪ [النساء،]89:

وقوله :ﱫ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
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ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱪ [البقرة ،]109:وقوله :ﱫ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﱪ [البقرة ،]217:وقوله :ﱫ ﮓ ﮔ ﮕ ﱪ [الطارق،]15:
ويقول ً
أيضا :ﱫ ﮛ ﮜ ﮝﱪ [األنفال.]30:

الكيد جتنيد بعض أهل َ
األ ِ
ومن هذا َ
هواء املنتسبني هلذه األمة –شعروا بذلك أو مل يشعروا-

ِ
اً
وإضالل
اإلسالمية يف عقيدتهِ ا
املتوافق مع باطل أهل الكتاب إهيا ًنا للدِّ يانة
لِ َنشرْ باطلهم
ّ

ٍ
بثوب
تيمية « :وال ينفق الباطل يف الوجود إال
للمسلمني يف عبادهتم ،يقول شيخ اإلسالم ابن َّ
من احلقِّ  ،كام َّ
ِ
الكتاب َلبسوا احلقَّ بالباطل؛ فبسبب احلقِّ ال َيسري الذي معهم ُيض ِّلون
أن أهل
ريا
ريا عن احلقِّ الذي جيب اإليامن به ،ويدعونه إىل الباطل الكثري الذي هم عليه ،وكث ً
َخ ْل ًقا كث ً

احلجة التي
ما يعارضهم من أهل اإلسالم من ال حيسن التمييز بني احلقِّ والباطل وال ُيقيم َّ
ُ
فيحصل بذلك فتن ًة!»(.)1
تدحض باطلهم وال ُيبينِّ حجة اهلل التي أقامها برسله؛
ٍ
ِ
ثمة إرادة طاحمة لتمكني الفكر الصويف
متابعة
وقد ظهر من خالل
مستم َّر ٍة هلذا الكيد أن َّ

ومشارب عدَّ ٍةُ ،تعدُّ -تلك ُّ
ٍ
الطرق -أدوات هلدم العقيدة يف
طرق
األمة من خالل
َ
يف واقع َّ
النفوس ،وإفساد للعبادة احل َّقة ،وإشاعة للتواكل وترك العمل َ
والك ْسب ،وإضعاف لشعرية
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وآثار ُأخر تراها يف تضاعيف هذا الكتاب ...
راسة َتبيني هذه اخلطوات املتسارعة للتمكني يف
ودر ًءا للفتنة فإ َّنا نحاول من خالل هذه الدِّ َ

نصحا للمسلمني وتبيا ًنا لسبيل املجرمني.
واقع األمة املسلمة ً


( )1جمموع الفتاوى (.)401/1
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مدخل
ضن ُعرى اإلسالم ُعرو ًة ُعروةُ ،
فك َّلام
عن أيب ُأما َمة ال َباهيل قال :قال رسول اهلل ^« :لتُن َق َّ

اس بالتي تليها»(.)1
تشبث ال َّن ُ
انتقضت ُعروة َّ

َّ
إن حزب النقض كان وال يزال يكيد هلذه األمة ،ويمكر هبا ،ويصدّ ها عن دينها ،وإن املتتبع
والسلوكَ ،فأج َلبوا عليه
للمكر العاملي لريى ت ُ
السنة واجلماَ عة يف الفهم َّ
رب ًما من ظهور نهَ ج أهل ُّ
ور ِج ِلهم.
بخيلهم َ
ِ
َّ
جليا َّ
األوسط
املوسوم بمرشوع «الشرَّ ق
أهداف
أهم
َ
املخطط األمريكي ُ
أن ِم ْن ِّ
وقد ظهر ًّ

َ
للع ِ
دوان األمريكي ،وذلك حتت شعار:
التيارات
اإلسالمية التي َتتَصدَّ ى ُ
َّ
الكبري» هو حماربة َّ

(حماربة اإلرهاب)!! ويرى املروجون هلذا املرشوع َّ
أن القوة املادية :عسكر َّية كانت أم اقتصادية
ال تكفي هلدم فكرة وبناء أخرى.

(إن معركتنا هي معركة األفكار ومعركة ُ
يقول بوول وولفيتزَّ :
العقول ،ولكي ننترص عىل

اإلرهاب ال بد من االنتصار يف ساحة احلرب عىل األفكار)(.)2

ٍ
الرؤية األمريكية ملنطقة
التيارات ُم
إسالمي ُم
فال بد  -إذن  -من َّتيا ٍر
ٍ
نسجم مع ُ
عارض لتلك ّ
ٍّ

األوسط.
الشرَّ ق َ

التوجه جمموعة من املقاالت صدرت يف جملة النيوز ويك حول بناء
وقد عبرَّ ت عن هذا
ُّ
للصفاء الداخيل ول َيس نظا ًما َ
للكون والترشيع العام ،وقد
جّاتاهات داخل اإلسالم تراه كنظام َ
واإلسالمية َ
والغربية ،وقد وجدوا ُبغيتهم
العربية
الرؤية بعض ال ُّنظم احلاكمة
َّ
َّ
اتّفقت عىل هذه ُّ

( )1أمحد ( )22214( )251/5( ،)18068( )232/4املستدرك ( ،)7022( )104/4الطرباين يف الكبري ()103/7
( ،)7359ابن حبان ( ،)6839( )471/27جممع الزوائد (.)222/7
( )2انظر :حتوالت احلركة اإلسالمية واالسرتاتيجية األمريكية .د .كامل حبيب (ص.)262:
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العاملَ ،فبدءوا يف تنفيذ َّ
َ
خمططاهتم عرب هذه
الصوفية
املنترشة يف َ
أرجاء َ
املنشودة يف اجلامعات ُّ

ريا -إن مل يكن تا ًما -يف هذا َّ
الشأن.
اجلامعات ،والتي أبدَ ت يف بعض األحيان ترحي ًبا كب ً

يقول الفرنيس املسلم «إريك جيوفروي» املختص يف الصوفية بجامعة لوكسمبورج -شامل

اإلسالمية َّ
بالذات نجد أن األنظمة العربية
فرنسا -يف حوار صحفي( :ويف عالقتها باحلركات
َّ
َع ِملت عىل إدماج الصوفية يف احلكم هبدف حمار َبة َّ
اإلسالمية ،فوزير األو َقاف املغريب
الظاهرة
َّ

أمحد التوفيق صويف ،كام أن الشيخ أمحد الطيب يف مرص -وهو خلويت -أصبح رئيس جامعة
َ
قريب جدًّ ا من الصوفية،
األزهر بعدَ أن كان مفت ًيا للديار املرصية ،ويف اجلزائر نجد أن بو َتفلي َقة
ٌ
وهو ما َب َر َز يف محلته األخرية)(.)1

ويؤكد «دانيال بايبس» أنَّ َ
الغرب يسعى إىل ُم َصاحلة (التصوف اإلسالمي) ودعمه لكي
والسياسية وفق ضوابط َفصل ِّ
هنائيا
الساحة
الدين عن احلياة ،وإقصائه ًّ
َّ
الدينية َّ
يستطيع ِملء َّ

املسيحية يف أوروبا
السياسة واالقتصاد ،وبالطريقة نفسها التي استخدمت يف هتميش
عن َقضايا ِّ
ّ
والواليات املتحدة(.)2

اإلسالمية فكرة جديدة َنشأت يف الغرب
َّأما ستيفن شوارتز( )3فيقول( :ليست التعدُّ دية
ّ
للغ َضب اإلسالمي ،بل إنهِّ ا حقيقة قديمة ينطوي العامل اإلسالمي عىل َط ٍ
و ُتقدَّ م كشفاء ناجع َ
يف

الدينية ،فإذا وجدنا يف أحد أطراف َ
تعصب
واسع من التفسريات
ٍ
الو َّهايب( )4ا ُمل ِّ
الطيف املذهب َ
َّ
الرسمية السائِدة منه
العربية
الذي ي َّتصف بال َقسوة واالستبداد ما جيعله أشبه باإليديولوجية
َّ
َّ
باملذهب الديني ،فإننا نجد يف الطرف اآلخر التعاليم املتنورة للصوفية ،ال تؤكد هذه التعاليم

رجال الدِّ ين وعىل ال َّتعليم
وسلطة َ
وحية ُّ
عىل احلوار داخل اإلسالم وعىل الفصل بني ُّ
الر َّ
السلطة ُّ
( )1حاوره :هادي حيمد ،إسالم أون الين تاريخ (2004/06/20م) .وانظر ً
أيضا :صحيفة الراية القطرية األحد
( 2005/1/30م).
( )2صحيفة (الزمان)  -عدد ( ،)1633تاريخ (2003/10/12م) ،وهو رئيس منتدى الرشق األوسط بالواليات املتحدة.
( )3صاحب كتاب «وجها اإلسالم :األصولية السعودية ودورها يف اإلرهاب».
( )4هذه األوصاف ليست غريبة عىل أمثاله ،إذ يتوقع منهم مع الشنئان الفجور يف اخلصومة.
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فحسب ،بل إنهّ ا حترتم ً
أيضا مجيع املؤمننيَ ،سوا ًء كانوا ُمسلمني أو َمسيحيني أو
بال ُّلغة
َّ
املحلية ْ
الصوفية عالو ًة عىل ذلك عىل التزامها
يهَ ود أو ُهندوسيني أو ُبوذيني أو من ديانات ُأخرى ،تُشدِّ د ُّ
بغض ال َّنظر عن ِ
فاعل وال َّتعاون ا ُملتبا َدل بني املؤمنني ِّ
مذاهبهم...
بال ُّلطف وال َّت ُ

َّ
الحم بني العقائد عىل عكس الن َْز َعة االنفصالية املتشدِّ دة
الصوفية َم ٌ
يلء بأمثلة عن ال َّت ُ
إن تأريخ ُّ
التي تمُ يز ُ
ِ
الصوفيون البلقان واألتراك املسيح ِّيني يف األماكن املقدَّ سة،
األصولية
اإلسالم َّيةُ ،يشارك ُّ
الصوفيون يف آسيا الوسطى حيتفظون بال َّتقاليد املوروثة عن الشامان والبوذيني ،كام
وما زال ُّ

الصوفيون يف أفريقيا الغربية ِ
املحلية ،وكذلك األمر بالنسبة
بالفرنسية مع العادات
الناط َقة
تكيف ُّ
َّ
َّ
ّ

الكونفوشية والطاو َّية
الصينية مثل
للصوفيني يف ُتركستان الشـرقية الذين اقتبسوا من ال َّتعاليم
َّ
َّ
إضافة إىل تع ُّلمهم فنون ِ
دفاعا عن النفس.
القتال ً

التعصب الديني
العلامنية كمرتاس ضد
الصوفيون يف البلقان وتركيا ووسط آس َيا
ُ
لقد قبل ُّ
َّ

واحتكار رجال الدين لألفكار الدينية.)..

الشكل ا ُمل ِ
وقال ً
نموذجا آخر حيث الصوفية هي َّ
هيمن من اإلسالم
أيضا( :يمكن أن نرى
ً

بالفرنسية واملغرب إىل البلقان وتركيا وآس َيا
وذلك يف بالد متتد من أفريقيا الغربية الناطقة
َّ
سهل
ريا عمي ًقا عىل الثقافات
املحلية مما َّ
الوسطى ومن اهلِند إىل إندونيسيا ،أ َّثرت ُّ
الصوفية هنا تأث ً
ُ
َّ
السلمي مع غري املسلمني ،ليس بمحض الصدفة أن
وجود املواقف العلامنية إضافة إىل ال َّتعايش ِّ

مجيعا اإلسالم الصويف هي الدول التي ُيعترب
املغربية
اململكة
وتركيا وإندونيسيا التي ينتشـر فيها ً
َّ
َّ

أهنا حتمل أفضل اإلمكانيات لنشوء الديمقراطيات اإلسالمية.)...

ثم يقول( :إذا أخذنا هذه الصورة املتنوعة بعني االعتبار ،فكيف جيب عىل الصوفية أن تدخل

يف االسرتاتيجية األمريكية للتعامل مع العامل اإلسالمي؟

الصوفية وأن يتعاملوا مع
من الواضح جدًّ ا أن عىل األمريكيني أن يتع َّلموا املزيد عن ُّ

السلك الدبلومايس
يتعرفوا عىل ميوهلا األساسية ...جيب عىل أعضاء ِّ
ُشيوخها ومريدهيا ،وأن َّ
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الصني ،ومن فاس
األمريكي يف املدن
اإلسالمية من بريشتينا يف كوسوفو إىل كشغار يف غرب ِّ
َّ
الصوفيني املحليني عىل قائمة زياراهتم
يف املغرب إىل عاصمة إندونيسيا جاكرتا أن يضعوا ُّ
الدورية .جيب أن ينتهز ُّ
والسائحون
الطالب األمريكيون ورجال األعامل وعماَّ ل اإلغاثة
َّ
الصوفيني ،األهم من ذلك َّ
أن أي شخص داخل أو خارج احلكومة
فرص التعرف عىل ُّ

موقعا يسمح له بال َّتأثري عىل مناقشة ورسم سياسة الواليات املتحدة األمريكية جتاه
يشغل
ً
الشـرق األوسط يمكنه أن يستفيد من فهم هذا التقليد الفطري من ال َّتسامح اإلسالمي)(.)1
الصوفية املوجودة يف الغربَّ :-
الروحانية
(إن
وتقول الكاتبة فارينا علم -وهي متثل رشحية من ُّ
َّ

الصوفية -تعترب اجلزء املكمل حلياة املسلم الدينية ،وقد قدم أولياء ُ
الصوفية
وشيوخ ُّ
اإلسالمية ُّ -

شخصية و ِر َعة
نظرة منهجية ملعرفة اهلل تستند عىل تالوة االبتهاالت ،والتدرب عىل تطوير
َّ
قويمة ،بغية إذالل َ
الصوفية اليوم
األ َنا وتكريس النفس خلدمة املجتمع ،ومن املمكن أن تصبح ُّ
 برتكيزها عىل القيم اإلسالمية املشرتكة ووضع األهداف السامية نصب عينيها  -بمثابة قوةالسيايس ا ُملجاهد).
كبرية مضادة لإلسالم ِّ

التقرب الكبري
وتستطرد قائلة( :وقد حذرت التعاليم اإلسالمية الكالسيكية علامء الدين من
ُّ

من السلطة السياسية)(.)2

إن فكرة َّ
أخبارا سارةَّ :
يقول دانيال بايبسَّ :
أن اإلسالم املتطرف والعنفي هو
(إن هناك
ً

واسعا مع الوقت ...كذلك َّ
أشخاصا
فإن
رواجا
املشكلة ،وأن اإلسالم املعتدل هو احلل تلقى
ً
ً
ً
بارزين مثل أمحد ُصبحي منصور وحممد هشام قباين يرفعون أصواهتم.)3()..

( )1عن جملة ويكيل ستاندرد « )7( ،»The Weekly Standardفرباير  /شباط (2005م).
( )2بقلم فارينا علم ،املقال عىل موقع( )opendemocracyوهو بعنوان املبادئ اخلمسة ملستقبل اإلسالم يف
(2005/4/27م) وهي صحفية بريطانية من أصل بنغالدييش مقيمة يف لندن وترأس حترير جملة (.)q-news
( )3نيويورك صن2004/11/23( ..م) للكاتب النرصاين املتعصب دانيال بايبس وهو رئيس مؤسسة «منرب الرشق األوسط
مؤخرا بإنشاء «مركز التعددية
لألبحاث» ،ومقره والية فالدلفيا ،وله كتابات عدة يف التهجم عىل اإلسالم واملسلمني ،وقد قام
ً
اإلسالمية» ،أعلن أن اهلدف منه هو «تشجيع اإلسالم املعتدل يف الواليات املتحدة والعامل» ،وحماربة نفوذ اإلسالم املسلح،
وإحباط جهود املنظامت ذات التوجه «الوهايب» املتطرف-عىل حد قوله -من خالل وسائل اإلعالم ،وبالتعاون مع املنظامت=
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يقول املسترشق األمريكي «مايكل ساليس» أستاذ األديان بجامعة هارفارد األمريكيةَّ :
(إن

علينا أن ُنبطل الفكرة التي تقولَّ :
والعنف
إن اإلسالم ً
وجها واحدً ا ،وإن هذا الوجه هو اإلرهاب ُ
ُ
وكره الغربيني.

باحلب والتسامح
أناسا يؤمنون
ِّ
وإذا ذكرت للرأي العام الغريب أنَّ هنالك يف اإلسالم ً

والتعا ُيش ،وإنَّ فيه الكثري من الرموز التارخيية يف هذا املستوى أمثال ابن عريبُّ ،
والشعراء مثل

حافظ الشريازي ،وجالل ِّ
لكن الغربيني يف
السابق واللاَّ حقّ ،
الدين ُّ
الرومي وغريهم كثري يف َّ

عمومهم لن يصدقوا)(.)1



=احلكومية األمريكية .أما عن مسئويل املركز وعن مصادر متويله ،فمديره أمريكي مسلم اسمه ستيفن شوارتز ،كان شيوع ًيا
متطر ًفا (تروتسكيا) ،ثم دخل يف اإلسالم من باب التصوف ،وأصبحت معركته يف احلياة هي مواصلة احلرب ضد ما يسميه
الوهابية ،أما مساعده فهو أزهري مرصي اسمه الدكتور أمحد صبحي منصور ،كان قد فصل من األزهر يف الثامنينيات بسبب
إنكاره للسنة النبوية ،ومن أبرز الداعمني للمرشوع نائب وزير الدفاع األمريكي -ساب ًقا -بوول وولفيتز (مهندس احلرب
مؤخرا) وجيمس ووليس مدير املخابرات
عىل العراق ،وأحد أبرز اليهود الناشطني بني املحافظني اجلدد ورئيس البنك الدويل
ً
املركزية السابق .وكالة «انرتناشيونال برس سريفيس يف (2004/4/7م).
( )1جريدة اخلليج 2005/2/22
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توصيات وتقارير
َّ
الصوفية:
التشجيع ال َغربي للحركات ُّ

يقول الباحث د .عبد الوهاب املسريي( :ممَّا له داللته أن العامل الغريب الذي حيارب اإلسالم

انتشارا اآلن يف الغرب مؤ َّلفات حميي الدين ابن
الصوفية ،ومن أكثر الكتب
يشجع احلركات ُّ
ً
عريب وأشعار جالل الدِّ ين الرومي.

الدينية بأن تقوم الدول العربية بتشجيع
وقد أوصت جلنة الكونغرس اخلاصة باحلريات
َّ

الصوفية ،فالزهد يف الدنيا واالنرصاف عنها وعن عامل السياسة يضعف وال شك
احلركات
َّ

صالبة مقاومة االستعامر الغريب.)1()...

اإلسالميات وتاريخ اإلسالم
ويؤكد املسترشق األملاين «شتيفان رايشموت» أستاذ علم
َّ

بجامعة بوخومَّ ،
أن (مستقبل العامل اإلسالمي سيكون حتماً للتيار الصويف)(.)2

السياسية حول
ومن اجلدير باملالحظة أ َّنه يف عام (2001م) أطلقت جمموعة من اخلطابات ِّ

الغربيون .فقد رشح رئيس الوزراء الربيطاين املقصود هبذا يف خطاب
اإلسالم الذي يريده
ُّ
للزعامء واملسئولني يف الدول اإلسالمية ،دعاهم فيه إىل أن يعملوا جاهدين عىل أن هييمن
موجه ُّ
َّ

اإلسالم (العادي أو الرئيس) (استخدم لفظ  )main streamبحيث خيضع له مجيع املسلمني

يف ش َّتى أنحاء العامل.

السابق «كولني باول» يف شهر نوفمرب
والفكرة ذاهتا عبرَّ عنها وزير اخلارجية األمريكي َّ

(2001م) يف خطاب ألقاه يف جامعة «لويسفيل» بوالية كنتاكي ،حيث أشار إىل تبلور رؤية
(1)h t t p ://w w w .a l j a z e e r a .n e t /N R /e x e r e s /7F F 79F D 002 -C 949 -E A -A 160D551912A33B2.htm
( )2من مقال بعنوان( :الصوفية ..هل تكون النموذج األمريكي للتغيري؟) د .عامر عيل حسن ..تاريخ (2005/2/26م) عىل
موقع إسالم أون الين.
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متس ال َّت ْكوين الثَّقايف والسيايس
أمريكية للمجتمعات
اإلسالمية تقوم عىل أساس من قيم ُمعينة ُّ
َّ
َّ
والعقدي لتلك املجتمعات(.)1
َ

ويف يناير عام (2001م) أقيم املؤمتر العاملي األول لدراسات الشـرق األوسط والذي ُعقد
األملانية ،وقد كان برنامج املؤمتر ُم ً
كتظا بالبحوث والدراسات املتنوعة ،أما ما يتعلق
بمدينة ماينز
َّ

فثمة بحثان مها :اإلسالم احلديث والطريقة ال َّن ْق َشبند َّية  -املجددية
باإلسالم واحلضارة اإلسالمية َّ
الصوفيني(.)2
الصوفيون وغري ُّ
الصوفية ،واألولياء ُّ
ُّ

تقرير راند:
يف َص ْيف عام (2002م) أصدرت مؤسسة (راند)
للفروقات وال َّتباينات بني ِ
ُرؤيتَها ُ
اإلسالمية املختلفة يف العاملني العريب
الفئَات واجلامعات
َّ
()3

البحثية مقالة

()4

عكست فيها

بالصوفية أو ما
واإلسالمي ،وسوف نورد منه بعض الفقرات التي تبني مدى اهتامم الغرب ُّ

يسمونه باإلسالم ال َّتقليدي.
ُّ
يقول التقرير:

(ومن الواضح َّ
أن الواليات املتحدة األمريكية بل العا َمل الصناعي املتمدن بأرسه يفضلون
قراطية ،بالقابلية للنمو،
بالديم
إسالميا ي َّتسم:
إسالميا يتامشى مع بقية النظام؛ أي :عاملًا
عالمَ ًـا
ُ
َّ
ًّ
ًّ

( )1األهرام .)2001-12-18( :مقال بعنوان :فرض« :اإلسالم املعدّ ل» بعد ( )11سبتمرب (2001م) (2002/01/14م).
وانظر ً
أيضا :صحيفة السفري اللبنانية يف (2001/9/22م).
( )2أقيم هذا املؤمتر بجامعة يوهانسن جوتنربج ،وقد كان بمبادرة من رابطة دراسات الرشق األوسط يف أمريكا الشاملية،
وتقرر أن يعقد حتت اإلرشاف املشرتك هلذه الرابطة والرابطة األوروبية لدراسات الرشق األوسط ،والروابط الفرنسية واألملانية
والربيطانية واإليطالية لدراسات العاملني العريب واإلسالمي، وقد حرضه ألفا باحث وعامل ومفكر ،كام شارك يف املؤمتر قرابة
األلف من السياسيني الرسميني وغري الرسميني ..األهرام عدد ( 25( )42126حمرم 1423هـ) املوافق ( 8إبريل 2002م).
( )3تأسست هذه املؤسسة منذ مخسني سنة ،وهي مؤسسة غري ربحية ترتكز عىل إجياد حلول للتحديات التي تواجه القطاعات
العامة واخلاصة يف العامل.
( )4التقرير من صياغة «شاريل بينارد» وهي متزوجة من «زملاي خليل زاده» الذي يشغل منصب املساعد اخلاص للرئيس
ريا للواليات املتحدة لدى
بوش ،وكبري مستشاري األمن القومي املسئول عن اخلليج العريب وجنوب رشق آسيا ،وقد ُعني سف ً
العراق ،ويعترب خليل زاده األمريكي من أصل أفغاين الوحيد الذي ينتمي إىل املحافظني اجلدد ويعرف بآرائه املتطرفة .التقرير
من ترمجة وحترير :شريين حامد فهمي (2004/5/18م) وجملة املجتمع (2004-07-10م) وانظر ً
أيضا :جملة احلوادث
األسبوعية يف عددها (2004/8/27-20( )2495م).
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السلوك الدويل .هذا باإلضافة
السيايس ،بال َّتقدم االجتامعي،
باالستقرار ِّ
بالتبعية لقوانني ومعايري ُّ
َّ

فضل» ُملزم باملسامهة يف منع أي ِ
إىل َّ
َ
أن هذا العامل اإلسالمي «ا ُمل َّ
للحضارات) ،بكل صو ِره
(صدَ ام
األقليات املس ِّلمة
املتاحة واملمكنة ،املمتدة من القالقل املحلية املتصاعدة بسبب الصرِّ اعات بني
َّ
واملواطنني (األصليني) يف الغرب إىل العمليات العسكرية املتصاعدة عرب العامل اإلسالمي ،وما
ينتج عنها من إرهاب وعدم استقرار..

ِ
املتواجدة يف داخل اخللطةومن ثم ..فإنه من احلكمة واال ِّتزان تشجيع تلك العنارص

ُ
السالم العاملي ،واملجتمع
التعاطف
اإلسالمية -التي ُتظهر أكرب َقدْ ر ممكن من
َ
واالنسجام جتاه َّ
َّ
يمقراطية َ
واحلدَ اثة ،إال َّ
السهولة؛ فتعريف تلك العنارص وإجياد
الدويل والدِّ ُ
أن األمر ال يبدو هبذه ُّ
األسلوب األمثل واألنسب للتعامل معها ليس باألمر اهلينِّ .)..

ثم رصد التقرير أربعة عنارص متواجدة يف الساحة اإلسالمية وهي:
َّ
 -األصوليون الذين يرفضون القيم الديمقراطية والثقافة الغربية الراهنة ،فهم يبغون دولة

ُسلطو َّية ُمتز ِّمتة ،تط ِّبق رؤيتهم املتشدِّ دة للقانون اإلسالمي ،إال أهنم ال ُيامنعون استخدام
التكنولوجيا احلديثة للوصول إىل هدفهم..

يمت
 -التقليديون الذين يسعون إىل خلق جمتمع حمافظ ،مع االبتعاد قدر اإلمكان عن كل ما ُّ

بالتغيري والتجديد واحلداثة..

العاملية؛ مما
إسالميا مندجمًا يف داخل احلداثة
 احلداثيون (أهل احلداثة) الذين يبغون عاملًاَّ
ًّ

العرص..
َيستلزم  -من وجهة نظرهم  -حتديث اإلسالم وتغيريه ليتامشى ويتواكب مع ظروف َ

إسالميا مخُ ت ِز اًل للدِّ ين يف الدوائر اخلاصة عىل غرار
العلامنيون الذين يريدون عاملًا
ًّ
ُّ

الغربية؛ حيث الفصل بني الدولة والكنيسة..
يمقراطيات
الدِّ ُ
َّ
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ثم يويص ال َّتقرير بوصايا متعددة للتعامل مع هذه ال َّتصنيفات ومن هذه الوصايا:
تأييد جِّالصويف ونرشه والدَّ عوة إليه..
االتاه ُّ
الع ْلمنَة
يقول األستاذ فهمي هويدي ُمع ِّل ًقا عىل ال َّتقرير حول هذه النقطة( :ويف حني تطرح َ

اإلسالمية ،فإن ال َّتقرير ال يخُ في دعو ًة رصحي ًة إىل تشجيع ال َّتصوف ،وهو ما يعد
حلاًّ ملشكلة األمة
َّ
االنسحايب) ،الذي يق ِّلص ال َّتدين يف
نوعا من الدعوة إىل التع ُّلق بام يمكن أن نسميه بـ(اإلسالم
ً
َ
الصوفية) و(تشجيع
دائرة (روحية) ال يتجاوز حدودها ،فهو يتحدث رصاحة عن أمهية (تعزيز ُّ

الصوفية القو َّية بالترَّ كيز عىل ذلك اجلانب من تارخيها ،وعىل إدخاله ضمن
البلدان ذات التقاليد ُّ

راسية) بل و ُي ِل ُّح عىل ذلك يف عبارة أقرب إىل األمر تقول :ال بد من توجيه قدر أكرب
مناهجها الدِّ َّ
الصويف)(.)1
من االنتباه إىل اإلسالم ُّ

األمريكية(:)2
السياسة
َّ
مـؤمتر فهم ُّ
الصوفية والدُّور الذي ستلعبه يف رسم ِّ

الدويل يف واشنطن
يف ( )24أكتوبر (2003م) استضاف مركز نيكسون ُمؤتمَ ر برنامج األمن َ

َ
الروحية يف اإلسالم -فيام يتعلق بأهداف سياسة
الصوفية -اجلامعة
الستكشاف مدَ ى َدور ُّ
َّ
السياسة األمريكية واملجتمع
اخلارجية
األمريكية .كان الغرض من االجتامع تعريف صناع ِّ
َّ
َّ
السيايس هلذا اجلزء املهمل إىل ٍ
حد ما من اإلسالم ،وغال ًبا ما ُيشار إىل أنه (الثقافة اإلسالمية)
ِّ
يعتنق الصوفية ماليني الناس يف مجيع أنحاء العامل ،بام فيها الواليات املتحدة.

ألمهية هذا املؤمتر سنستعرض بعض النقاط املهمة وأهم توصيات أوراق العمل التي
ونظرا
ً
َّ

وردت فيه من خالل َّ
امللخ َصات التي بني أيدينا:

( )1صحيفة األهرام (2004/8/10م) .العدد (.)42981
( )2انظر :صحيفة عكاظ يف (1424/11/14هـ املوافق2004/1/6:م) العدد ( )632مقال بعنوان( :ماذا حيدث يف مركز
نيكسون؟) فهدة آل سعود ،وانظر ً
أيضا :ترمجة مللخصات املؤمتر عىل هذا الرابط.http://www.alsoufia.com :
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ُع ِقد املؤمتر يف ثالث جلسات واحدة منها سرية:

الصوفية ،ال َّتأريخ ،ال َفلس َفة (الالهوت) ،اجلامعات:
اجلل�سة الأوىل :حول ُّ

ُ
ثامنية موج ًة جديد ًة من
تقول الدكتوره «هد َّية مري»( :لقد جلب اهنيار
االمرباطور َّية ُ
الع َّ
وجه
االعتقادات يف العامل اإلسالمي ،والتي كان ُيراد منها توحيد املسلمني يف قوة
سياسية ُت َّ
َّ
ابية (والتي
ضد أوروبا والواليات امل َّتحدة ،وهذه
األيدلوجية اجلديدة غال ًبا ما يشار إليها َ
بالو َّه َّ
َّ

األيدلوجية ملعتقدهيا بأنهَّ ا حماولة لتخليص
لفية) ولقد وصفت هذه
أحيا ًنا يطلق عليها اليوم َّ
َّ
بالس َّ
ُّ
الصوفية وغريها املتأثرة بالغرب.
الطقوس
اإلسالمية حول العامل من بِدَ ع ُّ
َّ
مهمة عن كيف يمكن للواليات امل َّتحدة أن تستطيع املساعدة يف
ثم اقرتحت ثالث طرق َّ

تدعيم ال َّتصوف ،تقول:

التعليمية املرتبطة هبم ،إلعادة
(أول :احلفاظ عىل أو إعادة بناء األرضحة لألولياء ومراكزهم
ّ

هيبة ال َّناس هلا.

ثان ًيا :إعادة تذكري الناس هبذه األماكن وبناء جسور ال َّت َسامح والفهم.

تعليمية ِّ
تركز عىل
دورا ُمفيدً ا يف إنشاء ومتويل مراكز
ثال ًثاُ :ي ْمكن أن يكون للواليات املتحدة ً
َّ

التاريخ القديم واحلضارة القديمة يف اإلقليم ،مع رَّ
قية وجود التسامح الديني
التكيز عىل أس َب َّ
ُ
واألثيني بوجه خاص ،كام يمكن أن تساعد تلك املراكز املجتمع بإعادة تأهيل أولئك َّ
الشباب

دوانية ِ
الو َّهايب).
الفكر َ
حترروا من ُع َّ
الذين َّ

الصوفية يف أوروبا وآسيا:
�أما يف
اجلل�سة الثانية :وهي حول ُّ
َ
الدينية بجامعة جورجيا( :ومن
الدراسات
يقول الربوفيسور «أالن جود الس» من قسم
َ
َّ

الصوفية بالنِّسبة
أمهية استفادة الثقافة ُّ
حسن احلظ أن بعض دول وسط آسيا قد أدركت مدى َّ
ِ
الصوفيني
ملجتمعاهتا ،ففي
الصوفية وحول ُّ
أوزبكستان كان هناك تزايد يف نشـر أعامل حول ُّ
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مثل بهَ اء الدِّ ين ال َنقشْ بندي ونجم الدِّ ين كربى ،ويف أواخر العام (2004م) دعمت الدولة نرش
الصويف لوسط آسيا يدعى (لغة ُّ
الطيور) ،يقصد منطق الطري البن
املهمة من األدب ُّ
أحد األعامل ِّ

قضيب البان.

الصوفية يف
ويقرتح «أالن جود الس» أنَّ العنصـر اآلخر ألي حماولة إلعادة بناء اهلو َّية ُّ

ِ
أوزبكستان جيب أن يكون بدعم َّ
وفية ال َّن ْق َشبند َّية التقليد َّية عىل وجه اخلصوص،
الطريقة ُّ
الص َّ
حيث متتلك هذه َّ
يقودها
الطريقة ال َّتقليد َّية موطئ قد ٍم يف البلدة ،فأكرب مدرسة يف آسيا الوسطى ُ

ينية ال َّتابعة للدَّ ولة.
أحد ال َن ْقشبند ِّيني كام هو احلال يف جلنة الدِّ راسات الدِّ َّ

يلخص ُمقترَ حاته بقوله :سيكون من اجل ِّيد أن تدعم الواليات املتحدة حماوالت ِّ
ثم ِّ
كل دولة

الوطنية لكل منها ،من خالل:
املحلية ودجمها مع اهلو َّية
وفية
إلحياء هويتها ُّ
َّ
َّ
الص َّ

الصوفية
الصوف ِّيني املحل ِّيني ونشـر ترمجات لل ُّنصوص ُّ
 -1تشجيع نشـر أعامل حول ُّ
بأمهية وا ِّتساع
الكالسيكية (الصوف ِّيني املحل ِّيني) بال ُّلغات
َّ
َّ
املحلية احلديثة وباإلنجليز َّية (مع العلم َّ

رقعة ال ُّلغة اإلنجليز َّية بني الشباب عىل وجه اخلصوص).

 -2تشجيع دمج ِ
التعليمية.
الصوفية مع ِق َيم املجتمع املدين يف املؤسسات
الق َيم ُّ
َّ
منفتحا جتاه إحياء ال َّن ْق َشبند َّية عىل وجه
 -3نصح خمتلف أمم آسيا الوسطى بتبيني موق ًفا
ً

ُ
اخلصوص.

ِّ
املتعلقة
الصوفيني حتديدً ا فيام يتصل بال َّتقاليد املوجودة
 -4تشجيع إح َياء ال َّثقافة واألدب ُّ

مؤخرا يف إقليم خمتلف متا ًما بالرغم من أ َّنه مل ِ
يعان من
تم
بزيارة املقامات يف كل دولة ،وقد َّ
ً

ال َّت ُ
املحلية ال َّتقليد َّية
الصوفية
الو َّهابية وهو املغرب بتنفيذ برنامج مشابه هيدف إلحياء ُّ
دخالت َ
َّ

أمريكية.
دون أن تكون هناك مساعدات
َّ
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ولكن ملاذا يراد إحياء التصوف؟
وفية نجدها
جييب «برنارد لويس» عن هذا ال َّتساؤل اهلام بقوله( :إذا رجعنا إىل ُّ
الص َّ

السامحة ،فاملنهج لل َّناس الذين هلم ديانات أخرى غربية قد عرض
تقدِّ م شيئًا أفضل من َّ

اً
رومية عن
فمثل :نجد قصائد
الصوفية ومل يكن له نظري يف التوافق واالنسجام،
بالكتابة ُّ
َّ
كية تشري إىل أن َّ
الرسالة
كل األديان متشاهبة وهلا نفس الغرض ونفس ِّ
ابن عريب باللغة الترُّ َّ
الكنيسة هو اهلل
ولكن هناك اختالف بسيط ،فاهلل يف
ونفس االتصال ،وك ُّلهم يعبدون اهلل،
ْ
َ
يف املسجد).

مواجهون باألسئلة التالية :هل نحن كأمريك ِّيني سندعم
ويؤكد كالمه بقوله( :ولذا فنحن
َ

الو َّهابيني فإ َّننا سنخاطر بالعمل مع
ُّ
الصوف ِّيني أم سنعمل مع َ
الو َّهاب ِّيني؟ وإذا عملنا مع َ
الصوف ِّيني).
اإلرهاب ِّيني بينام ليس هناك خطر مع ُّ

ٍ
تساؤالت من احلضور للمحارضين ُن ْثبِت منها:
ثمة
ويف هناية املؤمتر كان َّ
الصوفيون يستطيعون تلبية وتنفيذ اهتاممات معظم املسلمني،
لقد ُسئِل املستشارون عماَّ إذا كان ُّ

واالجتامعية ،وذلك
السياسية البسيطة ،إضاف ًة إىل احتياجاهتم االقتصاد َّية
واملتمثلة يف مطالبهم ِّ
َّ

ابية؟
ويتم تنفيذه يف العامل الغريب ،وهبذا العمل يمكن حتجيم انتشار َّ
مقارنة بام حيدث ُّ
الوه َّ

ص َّ
ريا يف تأسيس وبناء
وقد َخ ُل َ
دورا كب ً
الشيخ َّقباين إىل أنَّ الصوفية يستطيعون أن يلعبوا ً

للصوفية
جسور بني خمتلف ال َّثقافات يف كافة املجتمعات يف مجيع البلدان ،إذا أعطيت الفرصة ُّ

وتم تشجيعهم ،فسوف يكونون قادرين عىل إنجاز الكثري عىل طريق السالم.
َّ

السؤال األخري للمشاركني يف النِّقاش كان عن مقرتحات قدمت حلكومة الواليات امل َّتحدة

األمريكية حول تطوير احلوار مع العامل اإلسالمي ،قال لويس ب َبساطة« :أنا أقرتح أن يكون
َّ
احلوار مع َّ
القباين».
الشيخ َّ
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لكن من هو هشام َّقباين الذي َن َصح بالتعامل معه برنارد لويس()1؟

حممد هشام قباني النقشبندي:

للصوفية ال َّن ْق َشبند َّية ،وهو صهر َّ
ينتمي َّ
الشيخ (ناظم ح َّقاين) -شيخ
حممد هشام َّقباين ُّ
الشيخ َّ

األساسية بني
الطريقة ال َّن ْق َشبند َّية -ومندوبه يف الواليات امل َّتحدة ،ويمكن اعتباره حلقة الوصل
َّ
الصوفية ،أو ما أصبح
األمريكية واألوساط الفكر َّية
اإلدارة
الغربية وبني الطريقة ال َّن ْق َشبند َّية ُّ
َّ
َّ

الغربية الفكر َّية وهو (اإلسالم الكالسيكي).
رائجا يف األوساط
اآلن ُم
صطلحا ً
ً
َّ

ِ
واملحبة ،والتي
السالم والتسامح واالحرتام
يعتربه أنصاره العامل
الواعد واملبشرِّ بتعاليم َّ
َّ

هي مبادئ اإلسالم كام يزعمون ،واملؤمنون يعلمون َكذب تلك الدَّ عاوي؛ ألهنم ِّ
يركزون عىل

لبية يف هذه املعاين العظيمة و َي ِ
نس ُفون عقيدة الوالء والرباء ،وقد مىض عىل قباين
اجلوانب ِّ
الس َّ

يف الواليات امل َّتحدة ما يزيد عن عرشين سنة تقري ًبا.

القباين ،وقد خترج باختصاص
أما بالنسبة
خللفياته ،فهو لبناين من عائلة مشهورة هي عائلة َّ
َّ

األمريكية يف بريوت ،وحصل عىل شهادة يف الفقه اإلسالمي من دمشق
الكيمياء من اجلامعة
َّ
( )1ولد برنارد لويس يف لندن عام (1916م) ،وهو مسترشق بريطاين األصل ،هيودي الديانة ،صهيوين االنتامء ،أمريكي
اجلنسية ،خترج من جامعة لندن سنة (1936م) ،ودرس يف باريس ،وتتلمذ عىل كل من ماسينيون الذي كان يعنى عناية خاصة
بتاريخ الفرق اإلسالمية وبالتصوف ،وعىل هاملتون جب الذي نال عىل يديه الدكتوراه عن أطروحته يف تاريخ اإلسامعيلية،
مستشارا مسموع الرأي عند املحافظني اجلدد يف اإلدارة األمريكية ،وقد خصه بوول وولفيتز بتحية مدوية خالل
وهو يعد
ً
حفل تكريمي أقيم له يف تل أبيب يف مارس (2002م) بقوله( :ع َّلمنا برنارد لويس كيف نفهم التاريخ املعقد واملهم للرشق
األوسط واستخدامه ليقودنا نحو املرحلة اجلدية لبناء عامل أفضل لألجيال الصاعدة) وقد قام لويس بقيادة اإلدارة نحو مرحلة
فجرا جديدً ا بينام ستستقبل القوات األمريكية كقوات حترير،
جديدة يف العراق ،وكان قد أوضح أن اجتياح هذا البلد سيخلق ً
وقد كان من املبرشين بصدام احلضارات منذ عام (1957م) .يقول األستاذ جالل أمني عن برنارد..( :رجل نرش يف الستني
ريا من الكتب التارخيية عن العرب واملسلمني والرشق األوسط ،تفصح عن علم واسع وانكباب طويل
عا ًما املاضية عد ًدا كب ً
عىل املصادر التارخيية األصيلة ما أكسبه شهرة كمؤرخ خبري بأي يشء يتعلق باإلسالم ،ولكن ال رغبة عنده ألبتة يف ذكر احلقيقة
الكاملة عن اإلسالم بل لديه دافع قوي للغاية -بسبب والئه للصهيونية -لذكر ما ييسء إىل اإلسالم واملسلمني) .انظر :جملة
لوموند ديبلوماتيك الفرنسية يف (2004/9/10م) وانظر ً
أيضا :صحيفة الوطن االثنني (/5شوال 1426/هـ -املوافق /7
نوفمرب2005/م) العدد )1856( :وللتوسع حول هذا الرجل انظر :منهج املسترشق برنارد لويس يف دراسة اجلوانب الفكرية
يف التاريخ اإلسالمي رسالة دكتوراه يف االسترشاق احلديث واملعارص للدكتور مازن صالح مطبقاين ،كلية الدعوة -جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية باملدينة املنورة -رمضان (1414هـ).
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الشيخ عبد اهلل الداغستاين( )1وهو وريث َّ
يف سوريا ،والتقى مع َّ
الشيخ ناظم ح َّقاين ،وهو حيمل

إجازة منه بقيادة وتدريس الطريقة ال َّن ْق َشبند َّية.

املؤسسات يف أمريكا،
التنظيمية؛ فقد ساهم يف تأسيس عدد من
اهتم َّقباين باألعامل
َّ
وقد َّ
َّ

من أ ِّ
اإلسالمي األعىل) والذي هيدف إىل رسم مستقبل املسلمني يف أمريكا ويف
مهها( :املجلس
ِّ

أرجاء العامل.

وقد اعرتف هبذا املجلس صانعو ال َّقرار يف أمريكا واألكاديميون باعتباره املجلس املختص

واألفضل يف طرح (اإلسالم الكالسيكي) حسب تصنيفهم.

وقد قدَّ م قباين يف يناير عام (1999م) حمارضة يف وزارة الداخلية األمريكية بعنوان

حدسه كان
األمريكي) وع َّلق فيام بعد بأن
القومي
(التطرف اإلسالمي وخطورته عىل األمن
َ
ُّ
ِّ
ِّ
كصوف ِّيني يبقون هم املتحدِّ ثون
صائ ًبا بتوقعه ألحداث (2001/9/11م) ،وأوضح هلم أنهَّ م ُّ

الدينية(.)2
املتطرفة
والتجمعات
اإلسالمية ملحاربة اإلرهاب
اجلمعيات
األهم عن
ُّ
ِّ
َّ
َّ
َّ

اً
علم بأن عالقة هذا املجلس بالبيت األبيض ٌ
قوية جدً ا ،بل هم يامرسون دور املستشارين عن

اخلارجية والداخلية التي تؤثر عىل مستقبل
اإلسالم ،ويساعدون األمريكان يف رسم سياستهم
َّ

ُّ
وتينية بني أعضاء هذا املجلس
الشعوب واملجتمعات
الر َّ
َّ
اإلسالمية ،وعاد ًة ما تتِ ُّم املقابالت ُّ
وبني (بوول وولفيتز) نائب وزير الدفاع األمريكي ملناقشة اإلسالم واحلرب عىل اإلرهاب...

( )1هو عبد اهلل الفائز الداغستاين ولد عام (1309هـ) من ال َّنق َْشبند ِّيني املعارصين ،من أقواله( :إذا تكلمت بام ُوضع يف
قلبي من املعرفة اإلهلية لقام حتى األولياء بقطع رقبتي) .ويقول( :دخلت العزلة مع أمر بأن أستحم كل يوم ست
مرات باملاء البارد ،وأن أحافظ عىل كل واجبايت اليومية من األوراد ،باإلضافة لذلك من سبعة إىل مخسة عرش جز ًءا
من القرآن ،وأن أكرر اسم اهلل ( )148.000مرة ،والصالة عىل الرسول ^ ( )24.000مرة) .بعد هذه العزلة عاد
أسبوعا أو أسبوعني ،ثم ذهب إىل احلرب فيام سمي حينئذ بسفر برلك ،وهناك أصيب
الشيخ عبد اهلل لرؤية والدته
ً
اً
مقدرا لك أن متوت هنا ،ولكننا ما نزال بحاجة
بطلقة قاتلة يف قلبه ،ولكن الرسول جاء وأخربه قائل( :يا بني ،لقد كان
ً
لك عىل هذه األرض ،بروحك وجسدك ،وسأريك كيف يموت اإلنسان ،وكيف يأخذ ملك املوت روحه) وبعد هذه
التجربة الفريدة ،وبعد رؤية اجلنان السبع واجلحيم ،قال له الرسول ^( :يا بني! سوف أعيدك اآلن إىل األرض وإىل
جسدك)!! وله الكثري من الضالل والزندقة ،نسأل اهلل السالمة ..انظر ترمجته يف كتاب النقشبندية املعارصة (ص.)82:
( )2انظر اً
مثلhttp://www.sunnah.org/about/shaykh_muhammad_hisham_kabbani.htm :
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ِ
القباين :بـ (الرجل الشجاع واألهم بأمريكا)!! ألنه يبشرِّ
حتى إن «ولوفتس» لقب َّ
بالق َيم
الشيخ َّ

الرأي ،العدالة املتساوية ،احرتام املرأة والتسامح الديني)!! كام أن
مثل (كرامة اإلنسان ،حر َّية َّ
ومؤسسة الصديق) وهو
السيناتور اجلمهوري (دايل كلدي) أثنى عىل املجلس وعىل (مسجد
َّ
املسجد الوحيد الذي افتتح بعد أحداث ( )9/11ويتبع ملجلسهم ،وذلك يف جلسة الكونغرس

يف (/16نوفمرب2001/م) وقال عنهم( :إنهَّ م يم ِّثلون اإلسالم احلقيقي املتسامح)(.)1

ويعترب ّقباين من الدعاة النشيطني جدًّ ا يف تبليغ دعوته ،وتكفي نظرة رسيعة جلدول رحالته

()2
ِ
ِ
وباكستان واهلند وسرييالنكا
وأوزبكستان
ملعرفة أنه قد زار تايالند وإندونيسيا وماليزيا

واليابان و ُتركيا وإنجلرتا وإسبانيا واملغرب وبالد َّ
الشام وغريها من الدول.

اً
رسميا وعىل
استقبال
واس ُتقبل يف هذه الرحالت -وبعضها كان مع شيخه ناظم ح َّقاين-
ًّ

ٍ
مستويات عليا ،مما يدلل عىل حجم ال َّن ْق َشبند َّية وكثرة مريدهيا ،وحاجة َّ
احلكام اً
دائم ألصوات

تتمسح بالدِّ ين كي تساعدها.
َّ

السنة وعدائه الشديد هلم ،حتى إ ِّنه ملا سئل يف صحيفة
وقد اشتهر الشيخ َّقباين بكراهيته ألهل ُّ

صنداي اسرتيت تايمز(:)3

الوهابية هي املصدر الرئيس لإلرهاب؟
هل تقولَّ :
إن َّ
أجاب( :بالطبع نعم؛ فإن اإلسالم َّ
ظل مساملًا وال يسمح بالعدوان ،إال َّ
أن أصحاب املذهب
الوهابية يف كل مكان
الوهايب نرشوا األفكار
املتطرفة ومولوها بأموال النِّفط ،اليوم نجد َّ
ِّ
السعودية عن
السعودية ،وإذا ذهبت إىل أي مسجد ستجد الكتب القادمة من ُّ
وليست فقط يف ُّ

الوهابية) ولن جتد إال الكتب التي كتبها علامء السعودية).
حممد بن عبد الوهاب
(مؤسس َّ
ِّ
َّ
وكان من ضمن إجابته عىل سؤال طرحته الصحيفة يف نفس العدد هو:

( )1انظر للمزيد عن هذا الرجل :كتاب النقشبندية املعارصة (ص )90:وما بعدها.
( )2سأشري إىل هذه الزيارة بعد قليل.
( )3صحيفة صنداي اسرتيت تايمز بتاريخ (2004/12/12م).

30

كيف ميكن احل ّد من نشاط الوهابيني؟
ً
قائال:
فردَّ

الصوفية ،حيث جيب أن يتع َّلم ُّ
للسالم وكيف
(ع ّلموا الطالب ُّ
الطالب كيف يصبحون حم ِّبني َّ
حترض الطالب عىل ألاَّ يكونوا جز ًءا من املجتمع
يصبحون جز ًءا من املجتمع الكبري،
َّ
فالوهابية ِّ
الكافر ،ولكن ينبغي االندماج والتكامل مع النِّظام الذي يعيش فيه املرء ،ففي سنغافورة اً
مثل

صيني،
ينبغي أن يكون املرء جز ًءا من نظامه الفريد ،فال تستطيع القول :أنا مسلم وأن اآلخر
ّ
الرب ،هكذا
فكال املسلم والصيني مواطن خاضع لنظام معينَّ  ،أما الدِّ ين فمسألة بني املرء وبني َّ

يقول اإلسالم ،ودعني أقرتح بعدم استرياد العلامء فهم يأتون من الرشق األوسط وأفريقيا وهم
ِ
عقلية البالد التي أتوا منها ،والرأي عندي هو أن يكون التدريس يف اجلامعات من
حيملون
َّ
املقررات التي يوافق عليها العلامء احلديثيون واملعتدلون).

قباني للحكومة األمريكية ضد أهل السنة:
حتريض َّ

حممد هشام َّقباين،
وقد قامت وزارة اخلارجية األمريكية بنرش وتوزيع جلسة استامع للشيخ َّ

إسالمية لالطالع عىل
مؤسسات
وقد جاء نرش هذه األرشطة بعد مطالبات عديدة من قبل َّ
َّ
فحوى جلسات االستامع التي مل ُيع َلن عنها ،والتي ُط ِل َب من الراغبني يف حضورها احلصول عىل

أمني للحضور.
ٍ
ترصيح ٍّ

وألمهية وخطورة ما ذكر يف
والتطرف،
القومي
وقد تطرق َّقباين يف هذه اجللسة لقضايا األمن
َّ
ُّ
ِّ

اجللسة نقتطف منها بعض املقاطع ،اً
علم أن بعض املؤسسات اإلسالمية تقرر أن تقوم بنرش كا َّفة
وقائع اجللسة عىل َّ
الشبكة الدُّ ولية وكذلك رشيط الفيديو.

بدأ َّقباينُّ حديثه اً
قائل( :أريد احلديث إليكم بصـراحة ومن باب تقديم ال َّنصيحة إىل حكومة

الواليات امل َّتحدة األمريكية وإدارهتا حتى ينتبهوا إىل اخلطر الكبري الذي يمكن أن يؤ ِّدي يف
النهاية إىل قيام اضطرابات يف الواليات امل َّتحدة ،وهذه املشكلة التي أحتدث عنها والتي هتدِّ د
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األمن القومي للواليات املتحدة هنا يمكن أن تتفاقم إذا مل َتقْدُ م القيادة بالتحرك الرسيع

ملواجهتها وو ْق ِفها.

ريا يدور وأنتم
إ َّننا نريد أن ننصح حكومتنا األمريك ِّية وأعضاء الكونغرس أن هناك شيئًا كب ً

األمريكية
ال تعرفونه ،وهو أ َّنه يوجد العديد من املساجد يف الواليات امل َّتحدة ،وأن احلكومة
َّ

اإلسالمية حيث ال
ليست هلا سياسة جتاه هذه املساجد لتنظم عملها كام هو حاصل يف الدُّ ول
َّ
ُيسمح بفتح املساجد هكذا ،وهلذا ال يوجد فكر متطرف يف هذه الدول اإلسالمية ،وإن ُو ِجدَ
تقوم احلكومة بطردهم من املساجد وإبداهلم بالعلامء التقليد ِّيني.

ٍ
املتطرف ،وأصحابه نشيطون للغاية،
يشء يدور يف هذه املساجد هو هذا الفكر
وأخطر
ِّ
ٍ
مسجد،
وهؤالء سيطروا عىل ( )%80من املساجد يف أمريكا والتي يصل عددها إىل ثالثة آالف

وهلذا يمكن القولَّ :
خصوصا َّ
الشباب
إن الفكر املتطرف هذا ينترش بني ( )%80من املسلمني
ً
واجليل اجلديد.)...

األمريكية
تطرق احلديث بعدها للمنظامت اإلسالمية ،فقال( :جيب أن تنظر احلكومة
َّ
وقد َّ

يف َّ
لكن
مؤسسات
املنظامت
متطرفةَّ ،
اإلسالمية ،والتي تتحدث باسم املسلمني عىل أساس أنهَّ ا َّ
ِّ
َّ
هؤالء استطاعوا خطف امليكرفون ،وبصفتهم متحدِّ ثون بارعون أعطوا فكر ًة خاطئ ًة عن اإلسالم

وما خفي كان أعظم).

ويضيف اً
الوهابيني -يؤمنون
قائل( :لقد نصبوا العداء للصوفية بشكل مطلق؛ ألهنم -أيَّ :

أ َّنه بإمكانك أن تصل إىل اهلل مبارش ًة دون احلاجة لقديس-ويل -أو أي شخص آخر بإمكانه
مساعدتك ،املسلمون التقليديون وعىل مر ( )1300إىل ( )1400سنة -وإىل يومنا هذا -يؤمنون

ٌ
حترم هذا األمر اً
حتريم
وسيط بينك وبني اهلل ،هذه العقيدة
أ َّنه باإلمكان أن يكون هناك
َّ
-الوهابيةِّ -

اً
تنظيميا إال من فرتة قريبة حيث متكنت من دعم تواجدها يف عدة
طابعا
كامل ولك َّنها مل ت َّتخذ ً
ًّ

ٍ
ٍ
مناطق يف العامل ،لألسف فقد تنامى ُن ُف ُ
عديدة).
بلدان
وذهم يف
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ٍ
شبكة
مؤخرا الكشف يف أوروبا بني لندن وفرنسا وكل أوروبا عن
(وتم
ويستمر يف قوله:
َّ
ً
ٍ
كبرية من النساء( )1تديرها نساء مسلامت يتغطني من فوق إىل حتت خالل النهارَّ ،أما يف الليل
فيقمن عالقات مع مسئولني كبار من خمتلف دول العامل للحصول عىل املعلومات منهم وتوصيلها

للمتطرفني).
ُ

ثم دار احلديث عن إرسائيل ،فقال َّقباين يف معرض جلسة االستامع( :وح َّتى يف إرسائيل
َّ

اإلسالمية ،لكن معظمها
حيث ُو ِّق َعت ا ِّتفاقية سالم معها ،وال أقول :إهنا قبلت من كا َّفة الدول
َّ

ٍ
ٍ
رشعية
قيادة
وخصوصا يف ظل وجود
َقبِ َلها ووافق عليها ،ولذا فإن القتال أصبح غري رشعي،
ً
ٍ
ٍ
منتخبة من قبل الفلسطينيني ممثلة يف عرفات).
ديمقراطية

متطرفة خت ُلف احلكومة
إرسائيلية
ويف ر ِّده عىل سؤال بعض احلضور :إذا ما أنتجت حكومة
ِّ
َّ

ستقربنا من
التطرف؟ وهل هذه اإلدانة
احلالية ،هل من املصلحة لنا أن ندين هذا
املتطرفة
ِّ
َّ
ُّ
ّ
املسلمني وتعمل عىل محايتنا يف الواليات امل َّتحدة؟

قائال( :علينا اً
أجاب َّقباين ً
صحيحا ،وهل ستكون هناك حكومة
أول أن نرى إن كان االفرتاض
ً

متطرفة أم ال ،وما هو تعريف التطرف وغري التطرف ..هذه قض ِّية راجعة َّ
للشعب اإلرسائييل،
متطرفة أم ال ..هذا راجع للشعب اإلرسائييل .)2()..هذا هو
ولذا ال أستطيع القول بأن احلكومة ِّ

كالم أكرب ُّصو ٍ
األمريكية!!
يف يف الواليات امل َّتحدة
َّ

سأل أحد ُّ
الشيخ عبد احلميد بن باديس اً
الط ُرق ِّيني َّ
قائل له :مالك جتافينا؟ فرد عليه ابن باديس

«حترروا
أ َّنه ليس ما يؤاخذه عليهم-أيُّ :
الصوفية -سوى ارتباطهم باالستعامر ،ونصحه بالقولَّ :
من فرنسا ،ويداي ممدودتان لكم»(.)3

( )1هل يقول هذا مسلم؟
( )2صحيفة الزيتون  -العدد ( )185السنة الثامنة ( )10ذو القعدة (1419هـ).
( )3انظر :لقاء للشيخ عبد الرمحن شيبان –رئيس مجعية العلامء املسلمني -مع صحيفة البيان  -اخلميس ( 27أكتوبر 2005م)،
( 24رمضان 1426هـ) السنة السادسة والعرشون ،العدد (.)9262
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ِ
ِ
أوزبكية( )1عن تنظيم السلطات
ألوزبكستان فقد كش َفت مصادر
َّأما ما يتعلق بزيارة َّقباين

ِ
الرسمية عىل أوسع نطاق
دعائية واسعة تشارك فيها وسائل اإلعالم
األوزبكية حال ًيا حلملة
َّ
َّ

والرئيس (كريموف) عىل اإلسالم ،وقد فوجئ َّ
الشعب
هتدف إىل الرتويج حلرص ال َّنظام َّ
ِ
األوزبكي بأن الذي يقود هذه احلملة ٌ
(حممد هشام َّقباين)،
رجل من خارج
أوزبكستان يدعى َّ
ُّ
األوزبكية
ويعرف نفسه يف وسائل اإلعالم
ويتميز بلباسه القريب من لباس اجلامعات ُّ
َّ
الص َّ
َّ
وفيةّ ،
األمريكية.
بأنه رئيس (املجلس اإلسالمي األعىل) يف الواليات امل َّتحدة
َّ

األلفية األخرية يف الواليات املتحدة،
الرئيس (كريموف) خالل حضوره قمة
َّ
تعرف عليه َّ
وقد َّ
ِ
إعالمية واسعة.
ألوزبكستان ُأحيطت بدعاية
بعدها قام هذا الرجل بثالث زيارات
َّ
(السالم بني األديان) الذي
حيث كانت زيارته األوىل يف سبتمرب املايض ،وشارك يف مؤمتر َّ

ٍ
ٍ
غريبة
بتصـرحيات
األوزبكية (طش َقند) وخالل هذا املؤمتر برز بني املؤمترين
عقد يف العاصمة
َّ

أن الرئيس (كريموف) هو ُّ
القت اهتامم وسائل اإلعالم وزعم فيهاَّ :
ظل اهلل يف األرض!!(،)2
( )1انظر :موقع أوزبكستان املسلمة:
..http://www.muslimuzbekistan.com/arb/arabic.htm
وانظرً :
أيضا إسالم أون الين.نت (2001-5-10م) .))Islam on line.net
وحولت معظمها
( )2أفادت مصادر أوزبكية :أن السلطات األوزبكية أغلقت حتى اآلن ( )3400مسجد من بني ( )5آالفّ ،
ٍ
ومقاه ومكتبات ومصحات ،ومن بني هذه املساجد مسجد (قوقاند) وهو من املساجد العريقة واملشهورة ،والذي
إىل :متاحف
ُح ّول إىل متحف يف العهد الشيوعي ،ثم فتح للصالة يف عهد (جورباتشوف) ،لكنه عاد متح ًفا يف العهد احلايل مرة أخرى!
كام أغلقت ( )35مدرسة إسالمية من بني ( )40مدرسة وكانت السلطات قد استدعت يف وقت سابق وبقرار مفاجئ مجيع
الطالب الذين يدرسون يف بالد إسالمية سواء كانت دراستهم يف العلوم الدينية أو العلوم املدنية ،وعددهم ( )160طال ًبا من
الدارسني يف األزهر و( )2000طالب كانوا يدرسون يف اجلامعات الرتكية ،و( )40طال ًبا يف السعودية ،وتم إدخاهلم السجون
عقب عودهتم مبارشة بتهمة اعتناق الفكر الوهايب.
وتضيف املصادر :أنه تم التشديد عىل حظر إطالق اللحية خاصة بني الشباب ،وسمح هبا فقط ألئمة املساجد التي حظر عليها
إطالق األذان للصالة من خالل مكربات الصوت ،كام تم فصل العرشات من الفتيات والنساء الاليت رفضن خلع احلجاب من
املدارس والوظائف ،وقد بلغ عدد املعتقلني يف السجون األوزبكية أكثر من ( )50ألف شخص بينهم مائة امرأة ،بتهمة اعتناق
األفكار الوهابية (نسبة إىل حممد بن عبد الوهاب) .ويعاين هؤالء املعتقلون -كام تقول املصادر األوزبكية -تعذي ًبا شديدً ا يصل
إىل درجة املوت ،ويتم تسليم جثث قتىل يوم ًيا إىل ذوهيم .فهل من يقوم هبذا هو ظل اهلل يف األرض؟!!
انظر  .http://www.muslimuzbekistan.com/arb/arabic.htmوانظر ً
أيضا :إسالم أون الين.نت
(2001-5-10م).

34

ِ
فإن َّ
أوزبكستان؛ ولذا َّ
كل من يعارضه فهو ٍ
ٌ
فاسق كافر!!
عاص
وأ َّنه نعمة كربى أنعم اهلل هبا عىل

كام أفتى َّ
بأن املسلم يكفيه من اإلسالم النطق َّ
صوم وال صال ٌة؛
بالشهادتني وال يلزمه بعد ذلك
ٌ
فاإلسالم يف القلب وكفى ،كام أفتى بجواز عدم ارتداء احلجاب!

ِ
(حممد
حممد هشام َّقباين زيارته
ألوزبكستان يف ديسمرب املايض ،مصطح ًبا معه شيخه َّ
وكرر َّ
َّ

ناظم ح َّقاين) ،وقد احتفى هبام الرئيس (كريموف) ووسائل اإلعالم.

شخصا،
يضم ()120
ً
ويف أواخر إبريل املايض قام َّقباين بزيارته الثالثة ،مصطح ًبا معه وفدً ا ُّ
ِ
األوزبكية يف لقاءات مجاهري َّية مع البسطاء من
وقد انترش أعضاء هذا الوفد يف املدن والقرى
تزعم أ َّنه يكفي
(قباين) عن (كريموف) ،واألفكار نفسها التي ُ
ال َّناس ،مر ِّددين نفس دعاوى َّ
املسلم من اإلسالم ال ُّنطق َّ
وزرا
بالشهادتني وال يكون عليه تكاليف بعد ذلك ،كام أ َّنه ال يتحمل ً

إذا رشب اخلمر أو زنى ...إلخ!(.)1

وقد أحدثت هذه األفكار بلبل ًة بني عامة املسلمني الذين تعدُّ معرفتهم باإلسالم يسرية؛ بسبب

فرتة االنقطاع عن الدِّ ين لفرتة طويلة خالل احلكم ال َقيصرَ ي ثم احلكم ُّ
الشيوعي(.)2

ونود أن ُنن ِّبه هنا أن هذا الرجل ال يعدُّ حالة فردية يف ُّ
أنموذجا
رقية املعارصين بل يعدُّ
ُّ
ً
الط َّ

معممة بني نشطاء ُّ
ْ
استطردنا يف ذكر كيده
التوجه األمريكي -ونحن إ َّنام
الطرقية –ذات
ُّ
حلالة َّ

السنة ويف تأصيله َّ
الضاللة واإلضالل لنقيس ما ُط ِو َي عىل ما ُذ ِكر.
ألهل ُّ


( )1النقشبندية املعارصة (.)92
( )2لألسف الشديد فإن هذه املناطق املسلمة تعاين من جهل شديد بأصول الديانة خاصة إبان احلكم الشيوعي ،يقول (مصطفى
مجيل أوغلوا) رئيس اجلمعية الوطنية بالقرم عقب اهنيار االحتاد السوفييتي( :نعم مل نعد نعرف كيف نصيل ،لكننا نؤمن باهلل ر ًّبا
اً
نبيا ،ونعرف أننا عىل اإلسالم نحيا وعىل اإلسالم نموت ،لكنا ال نعرف هذا اجلامل الذي يمأل قلوبنا والذي يف
وبسيدنا حممد
رسول ًّ
سبيله قاومنا الشيوعية ..إين آمر -اآلن -بأن يرفع األذان يف كل املساجد التي أغلقها الشيوعيون ويرفع مخس مرات يف اليوم ،إىل أن
يتعلم شعبنا كيف يصيل ،ساعتها يكون األذان ومعه تقام الصالة يف كل أرجاء بالدنا القرم) ومع هذا اجلهل الشديد نرى هذا الرجل
ومتصدرا للدعوة هناك! ..انظر :اإلسالم يف آسيا الوسطى والبلقان حممد حرب ،البشائر اإلسالمية بريوت (1995م).
متصد ًيا
ً
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خطوات متتابعة
يف تقري ٍر َ
(عقول و ُقلوب
نرشته جملة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت»
األمريكية بعنوان ُ
َّ

اسرتاتيجية تدعى «الوصول إىل العامل اإلسالمي»
ودوالرات) نُشرِ عام (2005م) وهيدف إىل
ُ
َّ

وينص التقرير عىل أنَّ الواليات امل َّتحدة وحلفاءها لدهيام
()Muslim World Outreach
ُّ
قومية ال فيام حيدث يف العامل اإلسالمي فقط وإ ِّنام فيام حيدث داخل اإلسالم نفسه.
أمنية َّ
مصلحة َّ

يقول التقرير يف إحدى فقراته( :يعتقد االسرتاتيجيون األمريكيون بشكل متزايد أن احلركة

الباطنية متثل
فالصوفية بطرقها
الصوفية بأفرعها
ُّ
العاملية قد تكون واحدً ا من أفضل األسلحةُّ ،
َّ
َّ

ً
ابية التي يمنع أشدُّ أئمتها تعص ًبا «املوسيقى
األصولية
مناقضا للطوائف
توجها
برأهيم
َّ
ً
كالوه َّ
َّ
الصوفية تعود ،وهلا اليوم عرشات ماليني من
والرقص ال بل حتى
احلب الرومانيس» ،ولكن ُّ
َّ
َّ

الغربية ،ناهيك عن مئات
األتباع املخلصني يف آسيا الوسطى وجنوب رشق آسيا وأفريقيا
َّ
والصوفيني عىل
الوهابيني
الصوفية ،وهناك رصاعات َّ
حادة بني َّ
ُّ
املاليني ممن ي َّتبعون التقاليد ُّ

الرسميون
األمريكية بشدَّ ة ،وبينام ال يستطيع
السياسة
َّ
الصعيد األيديولوجي لفتت أنظار ُص َّناع ِّ
َّ
ُّ
الصوفية علنًا ،بسبب فصل الدين عن الدَّ ولة يف الدستور األمريكي ،فإهنم
األمريكيون أن يقروا ُّ

الصوفية ،وهناك باملقابل جمموعة ُصوفية يف واشنطن
يدفعون علنًا باجتاه تعزيز العالقة مع احلركة ُّ

األمريكية.
نفسها تسعى لتعزيز العالقة مع اإلدارة
َّ

وتقول مديرة هذه املجموعة ،واسمها هادية مري أمحدي( :اهلدف جيب أن يكون احلفاظ عىل

تلك األشياء التي ُت ِّ
شكل النقيض األيديولوجي لإلسالم اجلهادي).

الصوفية يف اخلارج
ومن بني البنود املقرتحة هنا( :استخدام املعونة
األمريكية لرتميم املزارات ُّ
َّ

واحلفاظ عىل أو ترمجة خمطوطاهتا الكالسيكية التي تعود إىل القرون الوسطى ،ودفع احلكومات

لتشجيع هنضة صوفية يف بالدها).
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ونقلت املجلة األمريكية عنهم َّ
إسالمية وبرامج
أن واشنطن قامت بتمويل حمطات إذاعة
َّ

تليفزيونية َّ
السياسية للرتويج
ونظمت «دورات تعليمية» يف املدارس البحثية وورش العمل ِّ

لإلسالم املعتدل يف أكثر من ( )24دولة إسالمية عىل األقل.

كام سعت إىل ترميم املساجد وإنشاء املدارس اإلسالمية من خالل املساعدات األمريكية.
مولت اإلدارة األمريكية تدريب أئمة املساجد وعمليات ترميم مساجد وآثار إسالمية يف
كام َّ

( )9دول ،منهاِ :مصـر وتركامنِستان وإندونيسيا وباكستان وقريغيزستان وأوزبِكستان(.)1

ِّ
وختطط ملا تطرح بخطوات ثابتة ،بل
جلية ودراسات تعي ما تريد
إهنا خمططات واضحة َّ

األئمة املحليني يف املساجد
وتوصيِ مثل هذه الدراسات بأن ال تقوم الواليات املتحدة بتدريب َّ
السلطات املحلية ،عىل أن يتم بشكل
واملراكز اإلسالمية لدعم ُّ
الصوفية بنفسها ،بل ِّ
متول يف ذلك ُّ

مالية لرتميم ورعاية
موا ٍز دعم التعليم العلامين يف هذه املنطقة جن ًبا إىل جنب مع تقديم ِمنَح َّ
ِ
الصوفية والعناية باملخطوطات والرتاث الثقايف الصويف.
األرض َحة ُّ

أمهية هي تعيني أئمة وخطباء مساجد ،وختصيص مناصب وزارية للمتعاطفني
واخلطوة األكثر َّ

الصوفية بحيث يتم إعادة ترتيب األدمغة التي «أفسدها» األصوليون «قليلو البضاعة
مع ُّ

الفقهية».

السوفيتِي القديم الذي اعتمد عىل احتضان
إ ًذا :نحن أمام سيناريو يعيد إىل األذهان األسلوب ُّ

إسالمية ختضع
السلطة ( )Official Islamيف مقابل ممارسات
ما اصطلح عىل تسميته بإسالم ُّ
َّ

للمراقبة واملتابعة األمنية تعيش حتت األرضُ ،س ِّم َيت يف ذلك العهد باإلسالم السرِّ ي أو املوازي

(.)2()Parallel Islam

( )1انظر :امللحق األسبوعي للعرب اليوم األردنية يف (2005/4/25م) ،وانظر ً
أيضا :الطبعة اإللكرتونية من جملة «يو إس
نيوز آند وورلد ريبورت» األمريكية العدد (2005-4-25م) ..Us news and world Report
( www.aljazeera.net/NR/exeres )2من مقال بعنوان :استدعاء الصوفية.
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السفري األمريكي يف القاهرة معلنًا إعجابه
يف (1426/10/16هـ) حرض مولد البدوي َّ

جتسده من
الشديد بعامل ال َّتصوف اإلسالمي ،الف ًتا إىل ما تنطوي عليه ُّ
الصوفية من تسامح ،وما ِّ

إسالمية رفيعة مثل احلقِّ واخلري واجلامل!(.)1
قيم ومبادئ
َّ

السفري األمريكي «فرنسيس ريتشارد دوين» مقابلة فضيلة َّ
الشيخ حسن الش َّناوي
وقد طلب َّ

شيخ مشايخ ُّ
السفري
الطرق ُّ
الصوفية ،وقد متت املقابلة يف مقر املشيخة العامة باحلسني ،وقد أوضح َّ

القسا ِو َسة
الصغر حيث تر َّبى تربي ًة صوفي ًة
بالتصوف منذ ِّ
األمريكي اهتاممه ُّ
مسيحية عىل يد أحد َ
َّ

الكاثوليك الذين هنجوا منهج االعتدال الدِّ يني ونشـر السامحة واحلب واإليامن بني مريديه(.)2

تقول وكيلة وزارة اخلارجية األمريكية ُّ
للشئون العاملية( :جيب أن نفكر خارج اإلطار التقليدي
القة لل ُّنهوض باحلرية الدينية ،وهنا ُأ ِّ
ِّ
ونوظف وسائل خ َّ
فكر يف متويل علامء مسلمني ،أو أئمة ،أو

صلوات أخرى للمسلمني).

ضم مزيد من علامء املسلمني إىل برامج
ويرشح مسئول بوزارة اخلارجية املسألة بقوله( :إ َّننا نريد َّ

التبادل الثقايف التي متوهلا أمريكا ...واهلدف هو دعم أصوات ال َّتسامح يف الدول األخرى)(.)3
(السهرة
السفري األمريكي يف املغرب العريب وزوجه حضـرا َّ
ذكرت صحيفة الوطن العريب أن َّ

الصوفية) التي أقامها يف الرباط شيخ َّ
الطريقة البوتشيشية ،وقد علق بعض الدبلوماسيني الغربيني
ُّ

عىل هذه الزيارة بقولهَّ :
(إن إدارة الرئيس بوش باتت تنتهج أسلو ًبا جديدً ا يف حماربة اإلرهاب،
ريا
يقوم عىل تشجيع واحتضان اإلسالم املعتدل الذي تطلق عليه وزيرة اخلارجية األمريكية تعب ً
باإلنجليزية إسالم اليت)(.)4

( )1انظر :صحيفة اخلليج «اإلماراتية» الصادرة يف (/17شوال1426/م) املوافق/19( :نوفمرب2005/م) العدد (.)9680
وانظر :صحيفة الرشق األوسط الصادرة يف (/16شوال1426/هـ) وقد تواىل حضوره يف ذاك العيد البدعي بل انتسب
للطريقة األمحدية وصار مريدً ا فيها !
( )2جملة التصوف اإلسالمي العدد ( )323ذو القعدة (1426هـ) ديسمرب (2005م).
( )3انظر :حتوالت احلركة اإلسالمية واالسرتاتيجية األمريكية د.كامل حبيب (.)214
( )4الوطن العريب (2006/5/5م).
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السفري األمريكي «ريتشارد دوين» مولد أمحد البدوي بطنطا،
يف (2007/11 /2م) حرض َّ

ورصح أثناء الزيارة عن استعداده للمكوث يف طنطا بعد انتهاء عمله وإحالته إىل التقاعد ،ليكون
َّ
احلب والو ّد والتلقائية والتسامح –بحسب زعمه،-
بالقرب من مكان املولد الذي جيمع بني شعور ّ

الصوفية يف
السفري ريتشارد دوين «أخذ العهد» من أحد شيوخ ُّ
وقد نقلت وسائل اإلعالم أن َّ

مصطلح يعني أنه أصبح من أتباع ذلك َّ
الشيخ أو من مريديه(!)1
السيد البدوي ،وهو
ٌ
مولد َّ

الربيطانية جاهد ًة إىل
رصاحة متناهية( :وتسعى احلكومة
وتقول وزيرة اخلارجية الربيطانية يف
َ
َّ

استعامل القريبني منها من املسلمني ،لضـرب أو لتهميش املتطرفني ،أو منتقدي سياساهتا).

وفية واألمحدية
التيارات ُّ
وقد جرى احلديث يف األسابيع األخرية عىل ُّ
الص َّ
توجه رسمي إلظهار َّ

عىل حساب املسلمني املعروفني بانتقاداهتم للحكومة ،السيام يف موضوع العراق وفلسطني(.)2
العلامنية ومرشوع الشرَّ ق األوسط الكبري:
الصوفية
 تركيا َُّّ

ربا مفا َده َّ
الرئيس األمريكي
يف (2004/1/30م) نشـرت صحيفة (يني شفق)
الرتكية خ ً
َّ
أن َّ

(جورج بوش) عرض عىل رئيس الوزراء الترُّ كي (رجب ط ِّيب أردوغان) خالل استقباله يف
البيت األبيض يف (2004/1/28م) معامل املرشوع األمريكي اجلديد لـ(الشرَّ ق األوسط
مرورا بجنوب آسيا وآسيا الوسطى والقوقاز.
الكبري) ،الذي يمتد من املغرب حتى إندونيسيا،
ً

الصحيفة َّ
فإن املرشوع طب ًقا ملا عرضه الرئيس األمريكي ،جعل من تركيا
وحسب ما جاء يف َّ

حموري فيه ،حيث تتوىل الترَّ ويج لنموذجها
عمو ًدا فقر ًيا ،حيث تريد واشنطن منها أن تقوم بدو ٍر
ٍّ

الرئيس األمريكي اقرتح أن تبادر تركيا إىل إرسال
الديمقراطي واعتداهلا الدِّ يني ،لدرجة أن َّ

وعاظ وأئمة إىل خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي لكي يتولوا ال َّتبشري بنموذج االعتدال املطبق يف
َّ
( )1صحيفة املرصي يف (2007 /11/2م).
( )2وكالة قدس برس انرتناشيونال يف (/14نوفمرب)
NrAr&1=IdPublication&17=http://www.qudspress.com/look/sarticle.tpl?IdLanguage
3=NrSection&1=NrIssue&5056=ticle
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ثم األجدر بالتعميم
بالدهم ،وأن هذا ال ُّنموذج هو األصلح للتطبيق يف العامل اإلسالمي ،ومن َّ
ٍ
ألسباب ثالثة:

هتمش دور الدين إىل حدٍّ كبري ،بل وتعارض أي دو ٍر للدِّ ين يف
أوهلا :أ َّنه ملتزم بالعلامنية التي ِّ

احلياة العامة.

السبب الثاينَّ :
أن تركيا َتعتبرِ نفسها جز ًءا من الغرب ،ومواالهتا للواليات امل َّتحدة ثابتة

الغربية ،وحتتفظ مع العامل اإلسالمي
وال ُشبهة فيها ،وبال َّتايل فهي ُتعدُّ جز ًءا من العائلة
َّ
شكلية.
بعالقات
َّ
السبب الثالثَّ :
وتشجيعا
أن تركيا هلا عالقاهتا الوثيقة مع إرسائيل ،األمر الذي يلقى ترحي ًبا
ً
كبريين من جانب واشنطن ودول االتحِّ اد األورويب(.)1
النموذج الرتكي ..اهلدف ..كل هذه العوامل أرسعت بالدَّ فع بخيار احلوار مع اإلسالميني

املعتدلني يف املنطقة إىل املقدِّ مة ،نموذج حزب العدالة والتنمية الرتكي بزعامة رجب ط ِّيب

أردوغان يف طبعته العربية هو ما حت ُلم اإلدارة األمريكية بتسييده يف املنطقة(.)2

( )1صحيفة (يني شفق الرتكية) يف (2004/1/30م) وانظر ً
أيضا:
.http://abbc.net/Houidi/resister/turki.htm
( /www.islamonline.net/Arabic/politics )2من مقال بعنوان «فزاعة» اإلسالميني ..حق االنتفاع ينتقل
لواشنطن ،من املعلوم لكل متابع التهافت الشديد من قبل السلطة يف تركيا عىل االنضامم لالحتاد األورويب والذي بدوره استغل
الفرصة وبدأ يميل رشوطه عىل احلكومة الرتكية إىل درجة التدخل يف القوانني الرتكية الداخلية.
فعندما نوقش قانون اجلزاء الرتكي تم تعديله بحيث حتاكم املرأة إذا جلأ زوجها إىل املحاكم يتهمها بالزنا ..وعىل الفور صاح
األوروبيون وقالوا :هل ستدخلون اإلسالم وأخالقيات اإلسالم يف ترشيعات دولة تطلب االنضامم إىل أوروبا! فسحبوا
التعديل واعتذروا لألوروبيني.
بطاقة اهلوية التي حيملها الرتكي تتضمن ديانة حاملها بذكر كونه اً
مسلم أو غري ذلك ..وتدخل األوروبيون مرة أخرى ..وطالبوا
بحذف الدين من بطاقة اهلوية ..وعندما استجابت احلكومة علق أحد النواب ..بأهنم لن يدخلوا إىل أوروبا إال بعد أن ينتزعوا
		
منا ديننا.
اجتمع رئيس الوزراء الرتكي مع مديري املصارف ..وعندما سأله مدير أحد املصارف اإلسالمية عن الفائدة الربوية قال :هذا
نظام عاملي ال بد من االلتزام به.
عندما خرجت مئات األلوف من الطالبات املحجبات يف مظاهرات يف مجيع املدن الرتكية يطالبن بإعادهتن إىل مدارسهن
دينيا ..ال جيوز أن تتدخل فيه احلكومة ..واعرتض اجليش ..واعرتضت
وجامعاهتن باعتبار احلجاب حرية فردية
ً
وأمرا ًّ
أوروبا ..وقاال :احلجاب هو تعبري عن اهلوية اإلسالمية ال يمكن القبول به ..وعندما سئل رئيس الوزراء عن ذلك ..قال:
=
								
ليست هذه من أولوياتنا.
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يقرر أ َّنه ال بدَّ من ٍّ
التيارات
ويف تقرير ُ
(عقول و ُقلوب ودوالرات) آنف الذكر ِّ
حل ملشكلة َّ
ٍ
بمساندة من الواليات امل َّتحدة إلصالحيني
اإلسالمية وأن هناك حلاًّ للمشكلة أخذ يشق طريقه

فرعا متساحمًا من فروع اإلسالم(.)1
بالصوفية التي ُتعتبرَ ً
جتمعهم رابطة ُّ

ٍ
ِّ
وتؤكد بعض التقارير َّ
تطورات تشري إىل أنهَّ م يبحثون عن ضا َّلتهم يف اجلامعات
(أن هناك

الصوفية بأشكاهلا املختلفة ...واستنا ًدا
كية التي يغلب عىل معظمها ِّ
الصبغة ُّ
اإلسالمية الترُّ َّ
َّ
السفارة األمريكية
لتقارير نرشهتا بعض ُّ
الصحف الترُّ كية خالل األيام األخرية ،فإن مسئولني من َّ
ٍ
واملؤسسات اخلري َّية لدراسة مدى شعبية
بزيارات إىل بعض اجلامعات اإلسالمية
يف أن َقرة ،قاموا
َّ

ونفوذ ِّ
كل مجاعة ،و ُتشري املصادر نفسها إىل أن األمريكيني يعرضون عىل زعامء اجلامعات التي
يزوروهنا ال َّتعاون االسرتاتيجي يف نرش ما يسمى بـ(اإلسالم املعتدل) يف إطار مرشوع الشرَّ ق
والسيايس جلامعاهتم وفتح جمال الدِّ راسة لط َّ
الهبم يف
األوسط الكبري وتقديم الدَّ عم املا ِّدي
ِّ
الواليات املتحدة.

ويف تطور آخر زار رئيس ُّ
الرتكية (عيل بارداك أوغلو) واشنطن يف هناية الشهر
الشئون الدِّ ينية
َّ

صحفية أ َّنه بحث مع األمريكيني خالل زيارته ُس ُبل ال َّتعاون يف تعميم
املايض ،وذكرت مصادر
َّ
ال ُّنموذج الترُّ كي َ
ً
خططا ملموس ًة هبذا الشأن .ويبدو َّ
أن األمريكيني
وط َلب منه األمريكيون
اختاروا رئاسة ُّ
يسمونه بـ(اإلسالم املعتدل)؛ خلرباهتا
الشئون الدِّ ينية الترُّ كية للتعاون يف صناعة ما ُّ

رسمية خاضعة لنظا ٍم
الفعالة وضبط املشاعر الدِّ ينية كمؤسسة
الروح اإلسالمية َّ
َّ
وجتارهبا يف إماتة ُّ
علامين ،وتسيطر عىل كافة ُّ
الشئون الدِّ ينية يف البالد كاإلفتاء وتعيني األئمة واخلطباء للمساجد
ومدريس القرآن وغري ذلك)(.)2

= بقيت بعض التعديالت طلبها االحتاد األورويب ومل يوافق عليها إىل اآلن رئيس الوزراء الرتكي وهي مقدار العقوبة التي
يتحملها املعلم أو األب إذا علم ابنه القرآن يف البيت قبل أن يبلغ احلادية عرشة من عمره  ..انظر :جملة املجتمع العدد ()1664
رجب (1426هـ) املوافق أغسطس (2005م).
( )1الطبعة اإللكرتونية من جملة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» األمريكية العدد (2005-4-25م)
..Us news and world Report
( )2من مقال بعنوان( :ماذا وراء التقرب األمريكي من اجلامعات الصوفية يف تركيا؟!) يف (2004-3-16م) إلسامعيل باشا.
إسالم أون الين.
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الدولية بجامعة أنقرةَّ :
«إن تركيا ترغب يف أن تكون
يقول «حسني باجيس» أستاذ العالقات
َّ

الرتكية أنهَّ ا تستطيع بالفعل أن تكون
حاملة رسالة العامل اإلسالمي إىل الغرب .وتعتقد احلكومة
َّ

اخلارجية»(.)1
جرسا يربط بني الشرَّ ق والغرب ،وهذه هي سياستها
ً
َّ

وتذكر بعض ال َّتقارير َّ
الصوفية بلغت قوهتا ونفوذها الذي وصل إىل
أن مجاعة فتح اهلل كولن ُّ

مجهوريات آسيا الوسطى ودول البلقان وح َّتى إىل بعض دول أفريقيا ،بمساندة الدَّ ولة الترُّ كية
للتيارين املتنافسني يف تلك الدُّ ول؛ ِّ
والسلفي
الشيعي َّ
ومباركة اإلدارة األمريكية لتتصدَّ ى اجلامعة َّ

الصوفية(.)2
َّ
العنصـرية الترُّ كية والفكرة ُّ
(الوهايب كام يصفونه) كتيا ٍر ثالث «إسالمي ُمسامل» خليط بني ُ
يقول فتح اهلل كولن( :عرفت الدنيا إسالم العرب والعجم ،فلم يقعا موقع اإلعجاب منها،

ولكنها ستتعرف عىل إسالم األتراك وسوف يعجبها)(.)3

الصوفية رُّ
عد ُّ
أمنوذجا ينبغي تعميمه؟
التكية
ولكن ملاذا ُت ُّ
ً
الطرق ُّ

السائد يف تركيا هو ال َّتيار الذي ي َّتبِع َّ
نود أن نشري هنا إىل َّ
الطريقة
ُّ
أن ال َّتيار ُّ
الصويف َّ
ال َّن ْق َشبند َّية.

يقول األستاذ فريد الدِّين آيدن يف دراسته عن َّ
بندية:
الن ْق َش َّ
ِ
َ
ُ
َّ
َ
ترويض ُه ْم عىل الس ِ
ري ِطب ًقا للقواعد املرسومة
اهلدف منه
السلطة لل َّن ْقشبند ّيني كان
استغالل
(إن
ٍ
ٍ
هلم؛ وعىل َّ
ٍ
مطلوب
جو
بصورة
الطاعة العمياء يف اخلطوة األوىل؛ فاستخدمتهم
فعلية يف خلق ٍّ
كمرحلة ٍ
ٍ
ثانية؛ وترسيخ قواعد
للزمرة احلاكمة يف بو َت َقة العلمنَة واإلحلاد
إلذابة اجلموع
املضاد ِة ُّ
َّ

ِ
الرأساملية ضدّ املستضعفني ،وسدِّ
اإلسالمية ا ّلتي بدأت منذ سنني تنترش
االنتباه ضدّ الصحوة
َّ
َّ

يف أنحاء العامل كخطوة ثالثة.

( )1انظر :إجيال شليفر ـ كريستيان ساينس مونيتور ـ ترمجة :زينب كامل اً
نقل عن http://www.islammemo.cc
( h t t p : / / w w w . a l a s r . w s / i n d e x . c f m ? m e t h o d = h o m e . c o n & c o n t e n t I D = )2
=3496&keywordsالصوفية
( )3جريدة الزمان الرتكية /7يناير 2005/م.
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ٍ
ٍ
يعتزون
حدود
فقد حت ّققت هذه األهداف إىل
ريا من ال َّناس الذين ما زالوا ُّ
بعيدة ،فإنّ كث ً

املفاهيم القرآني ُة يف عقليتهم ،خّ
واتذت صور ًة أخرى غريب ًة؛
باإلسالم وهيتفون باسمه ،تغيرّ ْت
ُ

ٍ
والتبس عليهم ُّ
سلسلة من حكايات
اإلسالم يف اعتقادهم عبار ًة عن
احلق بالباطلِ ؛ وأصبح
ُ

الصاحلني ،وحفالت املولد
النبوي ،وزيارة القبور ،وتعظيم املوتى واالستشفاع هبم ،فإنّ
ِّ
ّ

ٍ
ٍ
شخصية
عالقة
عر ُف من مفهوم اإلسالم اليوم يف معتقد العا ّم ِة ،أنه ال يعدو عن
خالصة ما ُي َ
للعبد بمعبوده فحسب؛ دون أي ٍ
يشء آخر من عالقاته ونشاطاته وأفعاله مع بني جنسه يف بقية
جماالت احلياة)(.)1

يقول املسترشق نيكولسن( :من املعروف جيدً ا ّ
الصوفية املسلمني وتأمالهتم
أن مذاهب ُّ

ريا قو ًّيا ،وإىل حدٍّ ما فإنهّ ا تو ِّفر ً
أناس من
أرضا مشرتك ًة يمكن أن يلتقي فيها ٌ
أ ّثرت يف اإلسالم تأث ً
ٍ
ٍ
ٍ
واحد منهمُّ ،
يلتفون بروح التسامح
خمتلفة ،مع بقائهم خملصني للديانة التي يؤمن هبا كل
ديانات
والتفاهم املتبادل)(.)2

الرومي) -وهو
وتأكيدً ا ملا ذكرناه ساب ًقا فقد نرشت صحيفة البيان أنّه قد ُك ِّرم (جالل الدِّ ين ُّ

شيخ َّ
الطريقة املولوية -باعتباره َّ
مبيعا.
الشاعر الوحيد ضمن قائمة أكثر الكتب ً

الصوفية التي ترتبط باسمه ،ففي مدينة (داالس) بمفردها ظهر ما يزيد
وقد انترشت األماكن ُّ

جتم ًعا خالل العام املايض تقري ًبا ،يقول (عيل أمني زاده) أحد مواطني تكساس املولود
عىل (ُّ )30
أمن يف مطار داالس بواشنطن العاصمة ليصبح اً
يف إيران ،والذي ترك وظيفته كضابِ ِط ٍ
زعيم
الصوفية مزدهرة للغاية هذه األيام ،والعديد
جلامعة
صوفية جديدة يف تكساس يقول( :حركة ُّ
َّ

احلب والصداقة
الصويف التي تدور حول
ِّ
من األمريكيني باتوا يستجيبون لرسالة اإلسالم ُّ
والتفاهم)!(.)3
( )1انظر :النقشبندية بني ماضيها وحارضها (.)284
( )2موسوعة املسترشقني (.)416
( )3صحيفة البيان1423/10/ 10( :هـ) املوافق ( )14ديسمرب (2002م).
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يقول أحد العرب من قاطني الواليات امل َّتحدة األمريكية يف مقابلة مع صحيفة َّ
الشـرق
ٍ
ٍ
مجعيات
ظاهرة
األوسط( :أنت تسمع عن
جديدة يف الواليات املتحدة اسمها ُّ
(الصوفية) وهناك َّ

صوفية أمريكية يف ِّ
كل مكان)(.)1
َّ

الصوفية هي القاطرة التي دخل عىل متنها الكثري من
تقول الكاتبة جني سميث( :كانت ُّ

الصوفية املختلفة ،وتكتسب املزيد
األمريكيني إىل عقيدة اإلسالم وينمو حال ًيا عدد من املذاهب ُّ

من األتباع يف الواليات امل َّتحدة ذاهتا)(.)2

ويف تقرير نرشته جملة املجتمع الكويتية لعددها الصادر يف  /13أكتوبر 2012/م يرصد

التقرير اهتامم الواليات املتحدة بالصوفية «بعدما شعرت أنه من خالل الصوفيني يمكن

صنع الكثري يف حتسني صورهتا بني املسلمني املحليني من جهة ،وقطع الطريق عىل اإلرهابيني
واملتشددين من جهة أخرى» ،عىل حد ما جاء بالتقرير.

ومن مظاهر هذا االهتمام:
•إعالن أمريكا يف شهر فرباير2010م عن نيتها تنظيم مؤمتر دويل للصوفية يف مواجهة «أفكار
التشدد» يف العامل اإلسالمي.

•قيام السفرية األمريكية بباكستان يف  21أبريل2010م بالتوقيع عىل معاهدة بينها وبني
احتاد الصوفيني يف باكستان ،قدمت لرئيسه مليو ًنا ونصف املليون دوالر ،قررت ختصيصها

لتزيني «األماكن املقدسة» للصوفية يف باكستان ،وترميم املزارات التارخيية وصيانتها ،إىل

جانب بناء ُقبب جديدة عىل املزارات املختلفة(.)3


( )1صحيفة الرشق األوسط األربعـاء ( 22حمـرم 1426هـ 2 -مارس 2005م) العدد (.)9591
( )2اإلسالم واملسلمون يف أمريكا ،تأليف جني سميث ،ترمجة حممد اخلويل.
( )3جملة املجتمع يف  /13أكتوبر 2012م.
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النشاط الصويف بعد أحداث « »11سبتمرب
الصوفية النشاط املتسارع بعد احلادي عشـر من سبتمرب بافتتاح
يلحظ ا ُملتابع للحركة ُّ

الصوفية
املدارس واألكاديميات واألربطة الستقبال املريدين والقيام باملؤمترات الدّ ولية حول ُّ

وال َّتصوف ودعم وسائل ال ّنقل الثقايف.

ٍ
منتديات
إسالميني معتدلني بإحياء
رسميا لناشطني
يف عام (2001م) سمحت سوريا
ًّ
ّ

ٍ
ٍ
واجتامعية يف العاصمة دمشق ،وقال مدير مركز الدراسات اإلسالمية يف دمشق
ثقافية
(حممد َح َبش)َّ :
السورية وافقت عىل الترَّ خيص ملنتدى هيدف إىل نشـر فك ٍر
َّ
إن السلطات ُّ
ٍ
ٍ
حمارضات ثقافية واجتامعية ،بعد شهرين من تقديم الطلب .ونفى
معتدل عرب
إسالمي
ٍ
ً
معارضا،
جتمعا
تنظيم
«ح َبش» أن يكون هو أو رفاقه هلم صلة بأي
ٍ
َ
إسالمي أو أنهَّ م يؤ ِّلفون ً
ٍّ
()1
حممد َح َبش
لكنه أردف يقول« :إنّنا نعارض مجاعة اإلخوان املسلمني»  ،ومن املعروف أن َّ

الصوفية ال َّن ْق َشبند َّية.
من ُّ

اليمنية هجمة رشسة عىل مجيع املعاهد الدِّ ينية بحجة
ويف عام (2001م) ش َّنت احلكومة
َّ

الصويف(.)2
مكافحة اإلرهاب ،فقامت بإغالقها عدا (دار املصطفى) برتيم ألهنا تتب َّنى النهج ُّ

ويف (2001/3/28م) عقد يف مدينة بامربج األملانية املؤمتر الثامن والعشـرون للمسترشقني

الصوفية كحركات
األملان ،ومن ضمن البحوث التي ُقدِّ مت يف املؤمتر َب ْحث بعنوان «األخوة ُّ

الشعبية
والتجانية يف غرب أفريقيا ،وصورة املوالد
اجتامعية» ،واحلركة ال َّن ْق َشبند َّية يف داغستان
َّ
َّ
يف مرص(.)3

( )1وكالة األنباء الفرنسية  -الثالثاء (1422/4/12هـ)  -املوافق2001/7/3( :م).
( )2صحيفة الرشق األوسط (2001/12/10م).
( )3انظر :صحيفة الرشق األوسط األربعـاء ( 1422/1/4هـ) (2001 /3/28م) العدد (.)8156
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قيم يف املغرب بالتعاون مع مؤسسة كونراد ايدناور األملانية أيام
ويف أكتوبر (2002م) ُأ َ

بالرباط ندوة دولية حول ابن عريب يف أفق ما بعد
( )26 ،25 ،24أكتوبر ترشين األول ِّ
احلداثة(.)1

واإلسبانية)
والفرنسية
ويف عام (2002م) تم افتتاح أقسام تعليم اللغات (اإلنجليز ّية
ّ
ّ
يف املعاهد الرشعية التابعة للشيخ النقشبندي (أمحد كفتارو) ،وهذه األقسام تستقبل الطلبة
الناطقني هبذه اللغات أو ُتع ِّلم الطلبة العرب هذه اللغات كي يقوموا بالتدريس يف هذه الدُّ ول

بعد ذلك(.)2

ويف يناير (2003م) ُأعلن عن تأسيس االحتاد الوطني للزوايا اجلزائرية(.)3
ويف (2003/7/12م) َّ
نظم املركز الثقايف األورويب البلغاري ندو ًة حول أدب ال َّتصوف يف

اإلسالم(.)4

كلية دار العلوم الرشعية ُ
باحلديدة الشهرية بجامعة مرعي،
ويف عام (2003م) تم افتتاح ّ

والتي يقدر عدد طالهبا بـ( )3000طالب وطالبة.

وقد قامت الكلية على هدفني:
الصوفية يف نفوس الطالب بام حتمله من بدع ورشك
أ -تقرير ال َّتصوف وترسيخ العقيدة ُّ

وخرافات.

( )1جريدة الرشق األوسط األحـد  20شعبـان  1423هـ  27أكتوبر  2002العدد  8734شارك فيها حوايل ثامنية وعرشين
خمتصا من :إنجلرتا وفرنسا وإسبانيا والواليات املتحدة األمريكية ،الكويت ،قطر ،تونس ،اجلزائر واملغرب..
مفكرا وباحثًا ًّ
ً
( )2وكالة األنباء الفرنسية  -سبتمرب (2002م).
( )3صحيفة الوطن السعودية اجلمعة ( 30ربيع األول 1427هـ) املوافق ( 28إبريل 2006م) العدد ( )2037السنة
السادسة.
( )4انظر صحيفة الرشق األوسط السبـت ( 13مجـادى األولـى 1424هـ) املوافق 12( :يوليو 2003م) العدد (،)8992
املحارضان مها الكسندر فسلينوف والربوفيسور تسفيتان تيوفانوف األستاذ يف قسم االسترشاق بجامعة صوفيا ،ومما يذكر أن
األساتذة فسلينوف وتيوفانوف وبليف كانوا قد أشهروا إسالمهم يف أوقات سابقة وينشطون حال ًيا يف جمال نرش احلقيقة عن
الدين احلنيف يف أوساط الرأي العام يف بلغاريا.
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ثم
ب -تأهيل الطالب ممن تربوا عىل العقيدة ُّ
الصوفية ليكونوا علامء وقضاة ومدرسني ،ومن َّ
تويل املناصب وأماكن التوجيه يف املجتمع والتأثري فيه بكل وسيلة(.)1
للصوفية العدد األول من:
ويف أغسطس (2003م) املوافق مجادى اآلخرة (1424هـ) صدر ُّ

الصوفية) وهي من مطبوعات العشرية املحمد َّية بمرص ،وتقع يف
(جملة البحوث والدراسات ُّ
التصوف يف
نحو ( )600صفحة ،وتصدر عن املركز العلمي الصويف الذي هيدف إىل (إحياء ُّ
األمة ،ونشـره عىل كافة مستوياهتا ،وبني كل فئاهتا ،ويف خمتلف أوجه أنشطتها)!(.)2
َّ

(حممد
(حممد سعيد البوطي) والدكتور َّ
ويربز بني أعضاء جلنة ال ّتحكيم يف املجلة الدكتور َّ

علوي املالكي تويف عام 1425هـ).

دت مدينة (اإلسكندرية) يف الفرتة من ( 21-18إبريل) املؤمتر العاملي
ويف عام (2003م) َش ِه ْ

َّ
للطريقة َّ
اذلية بمدينة اإلسكندر َّية ،وقد انعقدت جلسات املؤمتر بمكتبة اإلسكندر َّية بال َّتعاون
الش َّ
َّ
العلمية) و(املعهد
(منظمة اليونسكو) و(املركز الوطني الفرنيس للبحوث والدِّ راسات
مع
َّ
الفرنسية) و(دار
اخلارجية
الفرنسية للبحث العلمي) و(وزارة
الرشقية) و(الوزارة
الفرنيس آلثار
َّ
َّ
ّ
ّ

ريا (وزارة السياحة املرص ّية)(.)3
العلوم اإلنسانية بفرنسا) وأخ ً

ويف أوائل 2004م استضافت وزارة الثقافة الدنامركية علامء ومشايخ الطريقة الفارضية

دوليا استمر أكثر من عرشين يو ًما حتت عنوان «اإلسالم الصويف بني املايض
وعقدت
ً
مؤمترا ًّ

واملستقبل» (.)4

للصوفية يف مرص(.)5
أكاديمية
ويف سبتمرب من عام (2004م) تم افتتاح أول
َّ
َّ
( .www.alsoufia.com )1أنشئت الكلية عام (1992-1413م) ولكن افتتاح األقسام واكتامل العمل هبا كان يف التاريخ
املشار إليه.
( )2جملة البحوث والدراسات الصوفية ،العدد األول من مقدمة املجلة.
( )3انظر :جملة البحوث والدراسات الصوفية  -العدد األول (ص.)595:
( )4جريدة اللواء 2007/11/27
( )5نشـر يف (2004-7-14م) عىل موقع إسالم أون الين.نت  ،http://www.islamonline.netوانظر أخبار
األكاديمية عىل هذا الرابط.www.asheira.org\news.php :
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ٍ
حمارضات عن احللاَّ ج وابن عريب وابن
قيمت عىل مدى عرشين يو ًما
ويف عام (2004م) ُأ َ

الفارض يف الدانامرك(.)1

يقول الدكتور ع ّمار حسن:

وتقرب املتصوفة
املتصوفة،
تقرب احلكومة من
ِّ
(ويف الفرتة األخرية يف مرص ظهر ًّ
ُّ
جليا ُّ
والسعي من الطرفني للتقارب ،فقد خلقت الظروف املالئمة للتحالف ضدّ
من احلكومة ،بل َّ
دينيا له مكانته عند املرصيني ،بينام هي
اجلامعات
اإلسالمية أمام الرأي العام باعتبارها ً
طرحا ًّ
ّ

السلفية التي ترى حتريم رفع ِ
الق َباب عىل القبور وحتريم
حتتمي بالنظام ضد ممارسات اجلامعات َّ

َّ
لتقوض
تتعيش اجلامعات ُّ
الصوفية عىل ب ِّثها بني الناس ،والتي لوالها َّ
الطواف هبا وعبادهتا ،والتي ّ
ركن ركنيٌ من أركان ال َّتصوف ،ومن هنا فقد حرصت السلطة السياسية عىل حضور املوالد
ٌ
عضوا يف احلزب
الصوفية أبو الوفاء التفتازاين
واالحتفاالت الصوفية ،بل وصار شيخ مشايخ ُّ
ً

الصالة يف
احلاكم
ورئيسا لعدة جلان داخل جهاز الدَّ ولة ،بل وحرص رئيس الدولة بنفسه عىل ّ
ً

مساجد األولياء مثل س ِّيدنا ُ
احلسني والس ِّيد البدوي)(.)3()2

ِ
ويف (2004/1/9م) ُأ ِ
«األمانة العليا لإلف ّتاء وال َّتدريس والبحوث
عل َن يف العراق عن تشكيل

والتصوف اإلسالمي» والتي من أهدافها «إنشاء املدارس الدينية ودعم َّ
الصوفية»(.)4
الطرق ُّ
ُّ

يم مؤمتر هو اللقاء األول من( :لقاءات سيدي شيكر العالمَ َّية
ويف (2004/9/10م) ُأ ِق َ

السادس ،حيث اجتمع يف
للمنتسبني إىل ُّ
السامية جلاللة امللك َّ
التصوف) حتت ِّ
حممد َّ
الرعاية َّ

هذا اللقاء ٌ
(حممد
لفيف من أرباب ُّ
(حممد هشام َّقباين) وقد َّ
وجه امللك َّ
التصوف وعىل رأسهم َّ
(.www.aljazeera.net )1
( )2الصوفية والسياسة (ص.)104:
( )3يقول شعراوي مجعة وزير داخلية مرص يف عهد نارص( :حينام مات نارص كان علينا وسط مشاهد احلزن ومشاعره الفياضة
أن نعمل عىل وضع ترتيبات خاصة حلامية اجلثامن ،فقد وصلتنا معلومات تفيد بأن الطرق الصوفية ستتكالب عىل النعش
وختطفه لتطوف به كافة مساجد وأرضحة أولياء اهلل الصاحلني يف القاهرة) شعراوي مجعة وشهادته للتاريخ ،صحيفة العريب،
السنة األوىل العدد (( )47ص.)9:
( )4صحيفة الرشق األوسط  -اجلمعـة (1424/11/16هـ) املوافق2004/1/9( :م) ،العدد (.)9173
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(نود اإلعراب عن إشادتنا بالفكرة التي تؤمنون هبا
السادس) رسال ًة للملتقني يقول فيها:
ُّ
َّ

والغاية ال َّنبيلة التي جتهدون أنفسكم لتحقيقها).

ثم يعدِّ د مناقب صوفية املغرب اً
ّ
(فإن ثالثة أمور جليلة جديرة باإلشارة يف هذا
قائل:

املقام :أوهلاُ :مساندة اإلمامة َّ
املذهبية
الشـرعية يف القيام بأعبائها ،مع احلفاظ عىل الوحدة
ّ

حب الرئاسة املغرضة،
املالكية والعقيدة األشعر ّية واالنفتاح ،وثانيها :حترير النفوس من ِّ
ّ
ُّ
وترويضها عىل ُّ
الشكر هلل ،ونبذ أنواع األنانية
الرواد
والطغيان ،وثالثها :ختريج ُث َّل ٍة من َُّ
الذين مل تتناقض يف أذهاهنم النوازع الكونية مع التحيل بالروح الوطنية اخلالصة)(.)1

ويف ديسمرب من عام (2004م) ُأ ِق َيم يف عاصمة مايل (باماكو) «املؤمتر العاملي األول
ُّ
الصوفية بغرب أفريقيا» حتت شعار( :ال َّتصوف أصالة وجتدد)(.)2
للطرق ُّ

اهتمام استشراقي حبياة احلالج:

ٌ
ٌ
عربية لنسخة من كتاب (ال َّتصوف اإلسالمي)
ترمجة
وقد صدرت عن دار اجلمل بأملانيا
املتصوفني املسلمني (احلسني بن
السويدي (تور أندريه) يتناول فيه حياة وتاريخ أبرز
ِّ
للمؤ ِّلف ُّ

منصور احل َّ
الج) الذي ُص ِل َب يف بغداد يوم ( )26مارس /آذار عام (922م).

ِ
وذكر «أندريه» َّ
املستشـرق الفرنسـي (لويس
أن هذا احلدث املأساوي أثار أنظار

ماسينيون)

()3

وكأن احل َّ
َّ
الج يبعث من جديد بعد أن مجع
(1962-1883م) بحيث بدا

( )1وكالة األنباء املغربية يف (2004-9-10م).
(.type=N&1=country&1760=www.alelam.net/policy/details.php?id)2
( )3لويس ماسينون الفرنيس 1883( Massignon، Lم 1962 -م) يعد هذا املسترشق من أخطر املسترشقني الفرنسيني
الذين مروا عىل املنطقة ،وقد تعرف عىل كبار املسترشقني أمثال (جولد زهير) و(سنوك هرجرونجه) و(لو شاتيليه) الذي هو
أحب أساتذته إليه يف االسترشاق ،وقصد بغداد حيث صادف العامل (األلويس) ثم عاد إىل القاهرة عام (1909م) واستمع إىل
دروس األزهر بالزي األزهري ،وانتدبته اجلامعة املرصية أستا ًذا لتاريخ الفلسفة (1912م 1913 -م) ،ثم رحل إىل احلجاز
والقاهرة والقدس (1917م 1919 -م) وأقام يف القدس وبريوت وحلب ودمشق واألستانة ،ثم رجع إىل باريس وحصل عىل
الدكتوراه عام (1922م) ،وتوىل حترير جملة العامل اإلسالمي ذات الطابع التنصريي (1919م) وجمالت أخرى.
وهو مع هذا رجل عسكري ،فهو مستشار وزارة املستعمرات الفرنسية يف شئون شاميل أفريقيا وقد خدم باجليش الفرنيس
مخس مرات يف احلرب العاملية األوىل ،وهو أستاذ جامعي حيث حارض يف تاريخ الفلسفة أربعني حمارضة ،وتدريسه كان يف
عضوا يف عدد من املجامع ،فهو عضو يف اجلمعية اآلسيوية ،واملجمع العلمي العريب يف دمشق
(الكوليج دي فرانس) ،وقد كان
ً
=
					
(1920م) ،واملجمع اللغوي املرصي (منذ إنشائه 1933م).
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ماسينيون كل ما يف مكتبات أوروبا والشرَّ ق األوسط عنه مقتف ًيا أثره فيام يزيد عىل ()2000
ارا ُم ِ
بحث من الشرَّ ق والغرب ،فكانت احلصيلة اً
ده ًشا يشتمل عىل ( )900صفحة
جب ً
عمل ّ
الصويف املسلم(.)2()1
تس ِّلط الضوء عىل حياة هذا ُّ

وقد كلفت دار «هردر» األملانية ،الدَّ كتور َنصرْ أبو زيد بتأليف كتاب عن ابن عريب ضمن
ٍ
وحانية يف الشرَّ ق والغرب(.)3
الر
َّ
سلسلة عن أعالم َّ
= وأبرز ما تتميز به هذه الشخصية الطابع التنصريي ،فهو الراعي الروحي للجمعيات التبشريية الفرنسية يف مرص ،ووضع
اجتاهه التنصريي البارز يف خدمة السياسة االستعامرية الفرنسية حينذاك.
وما ختصصه يف الفلسفة والتصوف (احلالجي) وتأليفه فيهام سوى لتوظيفهام يف النشاط التنصريي السيايس الظاهر واخلفي
اً
وتدعيم للتصوف الغايل ،فقد كتب عن :آالم احلالج املقتول (309هـ) ومذهب احلالجية (1909م) ،واحلالج والشيطان يف
نظر اليزيدية ،وكتابا اليزيدية املقدسان (1911م) ،وتاريخ تأليف رسائل إخوان الصفا (1913م) ،وأربعة نصوص متعلقة
باحلالج (1914م) ،وآالم احلالج شهيد التصوف يف اإلسالم ،أول رسالة دكتوراه من السوربون (1922م) ،والتجربة
الصوفية واألساليب األدبية (1927م) .ويف الفلسفة باإلضافة إىل ما سبق :تاريخ املصطلحات الفلسفية بالعربية (ما زالت
خمطوطة) ،وترمجة ابن سينا البن سبعني (حتقيق) ،وابن سبعني والنقد النفساين (1928م) ،والفلسفة وما وراء الطبيعة يف
التصوف احلالجي (1950م) .واتسعت دراساته يف الفرق الباطنية وبعض جوانبها مثل :القرامطة ،واخلطابية ،واملتنبي
والعرص اإلسامعييل يف اإلسالم (1935م) ،وإمام العرص اإلسامعييل يف اإلسالم (1936م) ،وثبت مراجع عن القرامطة
(1939م) .ودراسته اإلسالمية والفكرية قليلة مثل :املسيح يف األناجيل حسب الغزايل (1932م) ،والزمن يف التفكري
اإلسالمي (1953م) ،وأهل الكهف يف املسيحية واإلسالم (1955م) ،وتاريخ العلم عند العرب (1957م) ..لقد كان
(مستعمرا ً
نشطا يؤمن بالسياسة االستعامرية للامرشال ليويت يف املغرب ،وعمل عىل تنفيذها لتأييد سياسته (الرببرية)
ماسينون
ً
يف مراكش ،بعد أن وجد ما يسوغها من الناحية الفكرية ،ليس هذا فحسب ،بل بتأييد االسرتاتيجية الفرنسية لدمج املغرب مع
فرنسا ،ومل يكتف بام قامه يف املغرب العريب وإنام حلق بسورية واتصل بأهل الساحل السوري وجبال العلويني ،وكاد يقنعهم
بوالء فرنسا هلم وبوالئهم لفرنسا ،وإمكان فصلهم عن جسم سورية بدولة خاصة هبم ،وتعزل سورية يف مناطق داخلية ال
يربطها بالعامل ساحلها أو بحرها ،والعجب أن هذا الرجل هو الذي أثر يف مسرية شيخ األزهر عبد احلليم حممود وأقنعه بدراسة
التصوف يف جامعة السوربون ،وهو الذي أقنع الدكتور عثامن حييى بكتابة الدكتوراه حول مؤلفات ابن عريب وتارخيها يف سفر
ضخم وصل إىل تسعامئة صفحة ،وأرشف عىل الرسالة بنفسه ،أما متويل األطروحة فكان من املركز القومي للبحوث العلمية
يف باريس ومنظمة اليونسكو ،وترجم هذه األطروحة إىل العربية شيخ األزهر د .أمحد الطيب ..وقد كتب د .عبد الرمحن بدوي
ترمجة مفصلة عن جوانب عديدة يف شخصيته وحياته ودراساته وتدريسه ،للمزيد عن هذا الرجل انظر كتاب :مسترشقون
(سياسيون  -جامعيون  -جممعيون) تأليف :نذير محدان ،مكتبة الصديق الطائف( ،ط1408.هـ) ،ص( .)211-193وكتاب
عبد احلميد بن باديس حياته وآثاره د.عامر الطالبي (.)50/1
(.http: //www.aljazeera.net/NR/exeres )1
( )2جاء يف مقدمة رشح ديوان احلالج للدكتور كامل مصطفى الشيبي رواية يروهيا قس رسياين عراقي مقيم يف باريس
يدعى دهان املوصيل ،يقول هذا القس :إن املسترشق لويس ماسينون كلفه يف ربيع (1953م) بإقامة قداس خاص عىل
روح احلسني بن منصور احلالج يف البيعة التي يرشف عليها يف العاصمة الفرنسية يوم ذكرى وفاته ،ويذكر املوصيل أنه
اً
مسلم ،فقال ماسينون :احلالج رجل متصوف روحاين ،وأن فوارق األديان ال حيسب هلا
دهش لطلبه وذكره بأن احلالج كان
حساب يف حالته ،انظر :املقال الذي كتبه جهاد فاضل يف جملة احلوادث العدد (.)1420
( )3صحيفة النهار ،األربعاء ( 2يويو  /متوز 2003م).
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اإليطالية (أكنيزوا) يف
تائية ابن الفارض إىل األملانية يف مدينة فيينا ،كام ترمجها إىل
َّ
وقد ُترمجت َّ

روما وإىل اإلنجليز ّية (نيكلسون)(.)1

الصويف األمريكي محزة يوسف قصيدة البرُ دة إىل اإلنجليزية(.)2
ومؤخرا ترجم ُّ
ً
ويف عام (2005م) بدأ بمكتبة اإلسكندرية املؤمتر الدَّ ويل الثاين ملركز املخطوطات املوقعة،

وأجنبية ِّ
بخط مؤ ِّلفيها أو توقيعهم
عربية
والذي ُّ
َّ
يضم جمموعة خمطوطات نادرة حمفوظة يف عواصم َّ

أهم الكتب (الفتوحات
يف جماالت ُتشري إىل ما يعتربه الباحثون ثرا ًء يف الرتاث العريب ،ومن ِّ
املكية) البالغة ( )37جز ًءا ِّ
بخط يد َّ
الشيخ األكرب ابن عريب (نحو .)3()1240-1164
َّ
ونحن حينام نذكر هذه الكتابات هاهنا فإننا نبني َّ
أن شخصية احللاَّ ج وابن عريب متثل ال َّتصوف

الغايل الذي يراد إحياؤه من جديد ،فلامذا هذا االهتامم إن مل يكن إلبراز الوجه اآلخر لتاريخ

املسلمني ،وليستمر َّ
الضالون يف ضالهلم.

صدرت جملة روز اليوسف مل ًفا اً
الصوفية وصدَّ رت
كامل عن ُّ
ويف (2005/4/16م) َأ َ

إسالمية ضخمة
امللف بقوهلا( :جيب أن نعرتف باإلمهال والتقصري ..اإلمهال؛ أل َّننا أمهلنا كتلة
َّ
منترشة يف كل قرى ومدن وربوع ِمرص ..وهي ُّ
الصوفية ..والتقصري؛ أل َّننا مل نمدْ هلم
الطرق ُّ

وتيارات
أيادي العون ،وتركناهم يواجهون اتهّ امات بال َّتشويه قامت هبا وما زالت مجاعات َّ
الصوفية ،ونكشف جوهرها وفلسفتها،
إسالمية ...ثم تقول :ويف هذا امللف نعيد االعتبار إىل ُّ

ٍ
حوارات مع شيوخها وعىل رأسهم شيخ مشاخيها ،ونبحث يف جذورها وإرشاداهتا
ونجري

نقي
أسباب
يف أنحاء العامل اإلسالمي ،ونكشف
َ
َ
وأرسار اهلجوم ،كل ذلك من أجل إسال ٍم ٍّ
( )1بدوي :تاريخ التصوف (ص.)30:
( )2محزة يوسف هانسن ..أمريكي األصل ..مالكي املذهب ..من عائلة مثقفة؛ فوالده أستاذ ملادة اإلنسانيات يف جامعة
هارفارد ..وأمه خرجية جامعة بريكيل العريقة ..أما جده فكان عمدة إلحدى مدن كاليفورنيا ..قرر يف السابعة عرشة من عمره
أن يسلم  ..فرتك دراسته اجلامعية التي كان قد أوشك عىل االنتهاء منها ليذهب يف جولة لعرش سنوات يف املنطقة العربية ..عاد
ألمريكا وأسس معهد الزيتون الذي يتبعه ستة فروع يف أمريكا ،وهو من الصوفية النشيطني جدًّ ا ،دعا يف برنامج له عىل قناة
( )mbcإىل إمداد الفلسطينيني باألكل والرشب ومنع األسلحة عنهم .انظر :موقع إسالم أون الين (2004/7/4م).
( )3رويرتز ،الثالثاء (1426/3/17هـ) املوافق2005/4/26( :م).
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ٍ
معتدل يواجه ال َّتطرف الدِّ يني وينأى بنفسه عن التوظيف السيايس لتحقيق املصالح
وسطي
ٍّ

اخلاصة)(.)1

ويف ( )26ذي ِ
احل َّجة (1425هـ) تم افتتاح (مركز الروحة لل َّتعلم والتعليم) بجدة وهو من

الصوفية(.)2
املراكز ُّ

يم مؤمتر (حقيقة اإلسالم ودوره يف املجتمع املعارص) الذي بدأ
ويف( )5يوليو (2005م) ُأ ِق َ
قرر يف
أعامله يف العاصمة
األردنية َ
َّ
(عماَّ ن) برعاية العاهل األردين امللك (عبد اهلل الثاين) وقد َّ
خطابه فكرة التصوف واص ًفا له بالتصوف املعتدل ،فقال( :لقد أفتى شيخ األزهر بأن الفكر
الصويف املعتدل مقبول ما دام يستند إىل الشهادتني ،ذلك أن االعرتاف باملذاهب هو اعرتاف
ُّ

املهمة ،مما يؤدي إىل عدم تكفري بعضنا ً
بعضا،
بمنهجية اإلفتاء وحتديد من هو َّ
املؤهل هلذه َّ
َّ
وإغالق الباب أمام اجلاهلني الذين يامرسون أعامل القتل واإلرهاب باسم اإلسالم واإلسالم

منها بريء)(.)3

دوليا بعنوان ُّ
(الطرق
الليبية
ً
مؤمترا ًّ
ويف الفاتح من سبتمرب من عام ( )2005أقامت اجلامهريية َّ

الصوفية يف أفريقيا حاضرِ ها ومستقبلها) ومن أهداف املؤمتر اقرتاح اخلطط والوسائل والربامج
ُّ
(معا من أجل تفعيل دور ُّ
والزوايا
الطرق َّ
التي تساعد عىل تفعيل دوره ،أما ِشعار املؤمتر فهوً :

الصوفية يف أفريقيا)(.)4
ُّ

يمت ندوة يف القاهرة بعنوان :ال َّتصوف ودوره يف اإلصالح(.)5
ويف (/6يونيو ُ )2005/أ ِق ْ

طرف)
يمت حلقة
ويف (/13فرباير 2006/م) ُأ ِق ْ
نقاشية بعنوان( :ال َّت ُّ
َّ
صوف يف مقابل ال َّت ُّ

الصوفية(.)6
حتت رعاية اجلمعية
العاملية للدعوة باالشرتاك مع مشيخة الطرق ُّ
َّ

( )1جملة روز اليوسف العدد (2005/4/16( )4010م).
( )2صحيفة البالد العدد (.)17644
( )3انظر :صحيفة الرياض  -الثالثاء ( )28مجادى األوىل (1426هـ)  )5( -يوليو (2005م)  -العدد (.)13525
(4) http: //www.libsc.org/LSC/elan1.htm.
( )5انظر موقع العشرية املحمدية عىل شبكة اإلنرتنت.
( )6صحيفة اللواء األردنية االثنني (/ 13فرباير  )2006/العدد رقم.)1693( :
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وفية ،تم
ويف ( 14- 12نوفمرب 2005م) ُعقد يف تلمسان اجلزائر َّية مؤمتر علمي دويل حول ُّ
الص َّ

اختيار املوقع الحتوائه عىل رضيح «سيدي بومديان الشّ عيب» الذي أدخل الصوفية إىل اجلزائر(.)1
الروحية
ويف (أكتوبر 2006م) استضافت مستغانم اجلزائر َّية املنتدى الدَّ ويل األول للسمعة ُّ

والصوفية(.)2
ُّ

املغاربية ،وكان من ضمن
الزوايا
ويف (إبريل2006/م) انعقد املؤمتر الدويل األول حول دور َّ
َّ

توصيات املؤمتر إنشاء مركز متخصص يف الدِّ راسات واألبحاث يف جمال املؤسسات اإلسالمية
والزوايا لتفعيل دورها(.)3

أكاديمية القاسمي باالشرتاك
يومي األربعاء واخلميس (2006/4/27-26م) عقدت
ويف
َّ
ِّ

مؤمترا هو األول من نوعه برعاية ما يطلق عليه( :دولة إرسائيل)
مع اجلامعة العرب َّية يف القدس
ً
حول( :التصوف يف فلسطني يف املايض واحلارض) ،جرت أحداث اليوم األول يف قاعة

مئريسدورف يف اجلامعة العرب َّية يف القدس(.)4

ويف (نوفمرب 2006-م) أقيم امللتقى الدويل لإلخوان التجانيني الذي احتضنته والية األغواط

العامة َّ
للطريقة التجانية(.)5
مقر اخلالفة َّ

الرسالة املبطنة كانت وال تزال
يقول معدُّ التقرير يف موقع
العربية نت معل ًقا عىل هذا املؤمتر( :فإن ِّ
َّ

السلفي ،ووفق هذا املنطق يكون ملتقى التجانية بعني
التمكني للفكر ُّ
الصويف يف مواجهة الفكر َّ

مايض قد أسس لعمل طويل املدى اهلدف منه حمارصة اإلسالم اجلهادي والتوجه السلفي)(.)6

(1) http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/ newsbriefs/
general/200517/10// newsbrief-04
(2) http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ ar/features/awi/newsbriefs/
general/20068/10// newsbrief-06
( )3صحيفة الوطن السعودية اجلمعة  30ربيع األول 1427هـ املوافق  28أبريل 2006م العدد ( )2037السنة السادسة.
(4) http://www.qsm.ac.il/news/template.asp?id=1117
(5) http://www.alarabiya.net/Articles/200629482/29/11/.htm
(6) http://www.alarabiya.net/Articles/200629482/29/11/.htm
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الصوفية ،احلدث استقطب
ويف (ديسمرب 2006/م) اختتم املنتدى الدَّ ويل الثَّالث حول ُّ

األمريكية وأملانيا
أكاديميا وباح ًثا يف اجلزائر وتونس واملغرب ومصـر والواليات امل َّتحدة
()40
َّ
ًّ
والصني.
وإيران وفرنسا وبلغاريا َّ

ويف (ُ )2007 /5/8أ ِ
الصويف العاملي بالقاهرة(.)1
عل َن عن إنشاء املجلس ُّ
مؤمتر مجع رجاالت َّ
الطريقة التجانية من أكثر من
ويف ( /2يوليو ُ )2007/ع ِقدَ باملغرب
ٌ

والعمق األفريقي.
أربعني دولة وقد تعاهدوا عىل نشـر طريقتهم يف أفريقيا َّ
الساحل ُ
خاصة يف َّ

الع َلو َّية (األرسة احلاكمة
وجاء يف البيان اخلتامي للمؤمتر التجاين التأكيد عىل «رعاية الدولة َ

الروحية وترسيخ قيم اإلسالم
باملغرب) ملشايخ الطريقة التجانية ومساعدهتم عىل نرش الرتبية ُّ
العمق األفريقي»(.)2
الساحل ويف ُ
املثىل – عىل حدِّ زعمهم  -وبخاصة يف َّ

اً
احتفال بالعيد الثامنيامئة لوالدة
ويف ( 31آب/أغسطس )2007-أعلنت منظمة اليونسكو

َّ
الرومي شيخ الطريقة
الشاعر الفيلسوف واملع ّلم الروحي-حسب املنظمة -جالل الدِّ ين ُّ
اً
وصول إىل
املولو َّية،ويشارك يف إحياء هذه الذكرى أكثر من ( )18بلدً ا متتد من األرجنتني

الصوفية(.)3
بالرجل وبأشعاره وتقديم احلرضة املولوية واملوسيقى ُّ
أندونيسيا ،يتم خالهلا التعريف َّ

صوف يف اجلزائر برعاية
ويف (ُ )2007/9/11أ ِق َ
يم الطبعة الرابعة للملتقى الدَّ ويل لل َّت ُّ
تصوف-ثقافة –موسيقى-رشيعة-طريقة-حقيقة-
احلكومة اجلزائر َّية ،وكان ِشعار امللتقى
ُّ
أصداء ومواقف(.)4

يف 2008م وأثناء انعقاد مؤمتر عن دور الصوفية أمام حتديات العرص أعلن حممد عالء أبو

العزايم شيخ الطريقة العزمية إنشاء قناة صوفية يف يناير 2009م.

(1) http://www.moheet.com/asp/show_g.asp?pg=1&lc=68&lol=1945934
( )2رويرتز (.)2007/7/2
( )3اخلرب يف موقع املنظمة يف التاريخ املذكور ،وانظر :وكالة اكي اإليطالية يف (/31أغسطس .)2007/
( )4ذكر املؤمتر وسائل األنباء ،انظر اً
مثل2923=http://www.entv.dz/ar/culture/index?voir :
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يقول الدكتور جعفر إدريس معل ًقا عىل قيام هذه القناة( :إنني أخشى أن يكون وراء هذه القناة

الفضائية اجلديدة بعض اجلهات اخلفية ،فعندما كنا يف أمريكا كنا نكاد نرى تشجيع من احلكومة
األمريكية للحركات الصوفية لكي تقف يف وجه احلركات السنية الصحيحة ،وأخشى أن يكون
هذا األمر من هذا النوع هبدف مواجهة حالة االنتباه ألمهية اإلعالم بمختلف وسائله التي رست
بني فصائل الصحوة اإلسالمية يف اآلونة األخرية بالكثري من دولنا العربية واإلسالمية)(.)1

صوف تنبي أن وراء َ
األك َمة ما وراءها ،وأن
إنَّ هذه املؤمترات والفعاليات املتالحقة حول ال َّت ُّ
ُ
ٍّ
األ َّمة مقبلة عىل مدٍّ
ذاتيا
سواء أكان هذا
صويف يراد إحياؤه من جديد بعد أن بدأ باخلمود،
ً
التحرك ًّ
ُّ
ٍ
يب ،فاخلطر العقائدي ال يزال قائماً .
الصوفية ،أم هو
من قبل اجلامعات ُّ
يب عر ٍّ
بتحريك غر ٍّ

يقول الباحث الدكتور عامر ال َّنجار( :إنه قد يكون مما ساعد عىل انتشار ُّ
الصوفية يف
الطرق ُّ

انتشارا عجي ًبا ،واندفاع عرشات األلوف من املصـريني لالنضامم حتت لواء هذه الطرق
مرص
ً
هو تشجيع ُ
احل َّكام أنفسهم حلركات ُّ
الصوفية ،ليشغلوا َّ
الشعب املصـري عن التفكري يف
الطرق ُّ

أحوال البالد ،اً
املرصي بالتفكري يف ظروفه االجتامعية واالقتصادية
فبدل من أن ينشغل اإلنسان
ُّ
ٍ
بدل من أن يفكر يف فقره وبالئه ،اً
السيئة ،اً
للخ َ
طريقة َ
السيئ
بدل من أن يفكر يف
الص من وضعه َّ
َّ
بالثورة عىل احلاكم ،فإن احلاكم نفسه يعمل عىل شغل فكره من خالل تشجيعه إىل االنضامم إىل
الصوفية ،فيجد عامله وخالصه يف رحاب َّ
إحدى ُّ
الطريق ،وهكذا انشغل املرصيون ك ُّلهم
الطرق ُّ
الصوفية وتركهم ُ
الزمن ُّ
احل َّكام)(.)2
يف هذه احلقبة من َّ
بالطرق ُّ
هي أن نقولَّ :
إن هذه املؤمترات بكوادرها وأوراق العمل التي تعرض فيها هي
ومن ال َبدَ ِّ

برامج لل َّتنفيذ والعمل املبارش ،وهذا ما نلحظه من خالل الواقع الذي نعيشه.

ٍ
ِّ
َّ
متحضـر
جديد ،صويف املرشب،
الصويف املعارص جيد نفسه أمام تيا ٍر
إن املتأمل للنشاط ُّ

السيايس ،ويتب َّنى العمل الرتبوي َّ
املنظم من افتتاح
األدوات ،واسع ال َّنظرة ،يتعامل مع الواقع ِّ
( )1انظر جملة الصوفية العدد التاسع.
( )2الطرق الصوفية يف مرص د.عامر النجار (.)282
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حلقات حتفيظ القرآن واللقاءات املنظمة ،واستخدام الدعوة الفردية ،إىل هتيئة رحالت ودروس
يردد فيها لفظ اجلاللة إىل حد
خاصة للمريد ،مع لقاءات ُتتىل فيها البرُ دة يف حلقات فلكلور َّية َّ

الرياضية التي ال يشارك فيها إال مريدوهم بل وجلب الدعاة
الفناء واجلذب ،إىل تنظيم األنشطة
َّ
الصوفية كي يتبنوا الدَّ عوة َّ
املنظمة ومتابعة املريدين والتأكيد عىل األنشطة املصاحبة.
من ُّ

ٍ
جمموعات تدعو
النسائية ،فهم يتحركون عىل شكل
وقد وصل خطرهم إىل األوساط
َّ
ٍ
أسلوب مربمج فـ(ختتار هذه اجلامعة من املريدات الفتيات الصغريات رقيقات
ملا تعتقده يف

املشاعر ،وتعتمد يف دعوهتا عىل اإلثارة الوجدانية البعيدة عن العقل والتفكري ،وتظهر ُعضوات

الزائد بكل ٍ
فتاة حتى تشعر كأهنا هي املقصودة بالدَّ عوة لوحدها ،وتظهر
هذه اجلامعة اهتاممها َّ

شدَّ ة االهتامم بكثرة الزِّ يارات واالتصاالت ،ومن األمور املعروفة َّ
أن اإلنسان يميل بطبعه إىل من
حمببة للنفس مثل حفظ القرآن،
ُّ
هيتم به ويمدحه ويعجب به ،يف هذه الفرتة يتم الرتكيز عىل أشياء َّ
الذكر ،اإلكثار من ذكر صفات اجل َّنة والرتغيب يف قيام الليل.

َّ
الشيخة -ثم يصبح هذا سلوكهنوخالل اجتامعاهتم يظهر التقديس والتعظيم لآلنسة

ً
طبيعية ،وقد
حب هذه اآلنسة وتقديسها بطريقة غري
أيضا بال َّتدرج حتى تصل الواحدة منهن إىل ِّ
َّ
يفسرِّ ون هذا التعظيم بأ َّنه كاحرتام العامل ملا عندها من العلم الشّ َـرعي وغري ذلك من األعذار

الواهية ،وخالل االجتامعات وحلقات الذكر يكون ال َّتعارف والوصول إىل هذه العالقة ،وال
ينكر أنهَّ م خالل هذه االجتامعات حيفظون القرآن وقد حتفظه َّ
الطالبة؛ ألن اآلنسة طلبت منها

وحبا هلا ت ْف َعل ما تريد ،وقد حترص َّ
الطالبة عىل العبادة واإلكثار منها وااللتزام بام تقوله
ذلك ًّ

ُ
اآلنسة رغب ًة يف حصول رضاها ،فتكون ُشغ َلها َّ
وتصل الطالبة
الشاغل حتى أثناء العبادة نفسها،
الرقابة التي ُتفرض عليها ومتابعة أعامهلا وعباداهتا.
إىل هذه احلالة بعد مراحل من َّ

ثم خيرسون فر ًدا من أتباعهم ،فإن
وخو ًفا من تيقظ هذه الطالبة أو املريدة بصورة عامة ومن َّ

َّ
الشيخ أو اآلنِ َسة يؤكدون عىل أتباعهم عدم االلتفات ألي معرتض ولو كان والدهيم ،وقد يوهم
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َّ
الشيخ أو اآلنِ َسة ال َّتابع أو الفتاة بأ َّنه يعلم بام يفعله وإن كان غائ ًبا عنه وذلك عن طريق الكشف
واإلهلام وادعاء بعض الكرامات ،وهذا ما جيعل حمبة اهلل تزول بال َّتدريج ،فال يبقى منها إال
االدعاء ،وأما حقيقة اخلوف واملحبة واملراقبة فهي هلذا َّ
فتضمحل شخصية
الشيخ أو هذه اآلنِ َسة
ِّ

ال َّتلميذ فيصبح كام أرادوا (كالمَ ِ
يت بني يدي ُم َغ ِّس ِله) فال حقَّ له يف االعرتاض أو االحتجاج أو

السؤال ح َّتى تصل احلالة باملريد أو املريدة أن يربر تصـرفات شيخه ولو كان خمال ًفا للرشيعة
ُّ

معصوم ال خيطئ أو أنهَّ ا أشياء ُتلقى يف قلبه يتلقاها بالكشف)(.)1
بحجة أ َّنه
ٌ
َّ

و ُت ِّ
لخص جملة ال ُبحوث ِّ
الصوفية رشوط مسري املريد مع شيخه فتقول:
والدراسات ُّ
الصرب يف مراحل صحبة َّ
الشيخ.
َّ -1
الطاعة وعدم ِ
َّ -2
العصيان وحسن االمتثال لألوامر وال َّنواهي.
 -3ال َّتسليم وعدم االعرتاض وعدم املبادرة بالسؤال عن يشء(.)2
السعود َّية بتصنيفاته املتعدِّ دة ومنه
تقول الكاتبة أمل زاهد وهي ترصد اخلطاب الدعوي يف ُّ

دورا ً
الصوفية،
الصويف( :تلعب احللقات
بارزا يف ال َّنشاط الدَّ عوي لدى ُّ
اخلطاب ُّ
االجتامعية ً
َّ

الصويف ال يستطيع أن يام ِرس َ
اخلاصة،
نشاطه إال من خالل احللقات
َّ
فال َّنشاط الدَّ عوي النِّسائي ُّ
حممد َع َلوي ِ
الصو ُّ
مالكي وتالميذه واحلبيب
عوي
ويستمدُّ
اخلطاب الدَّ ُّ
ُ
النسائي ُّ
يف من خطاب َّ
ُّ
عمر بن َح ِفيظ واحلبيب عيل َ
اجل ْفري حال ًيا)(.)3
الصوفية اإللِكرتوين( )4تبينَّ َّ
أن العمل ال َّنسوي
ويف دراسة
ميدانية ُأعدَّ ت من ِق َبل موقع ُّ
ّ

الصويف يف إحدى حمافظات اليمن – ُ
احلديدة  -هو عىل النحو التايل:
ُّ

( )1انظر :كتاب الصوفية عقيدة وأهداف( ،ص )38:وما بعدها.
( )2جملة البحوث والدراسات الصوفية (.)288
( )3انظر :جملة املجلة يف (2005/11/24م) من مقال بعنوان( :الداعيات السعوديات جمتمع خفي وخطاب حمجب).
(ُ )4أعدت هذه الدراسة عن حمافظة احلديدة باليمن .www.alsoufia.com
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التواجد
 %57من املناطق

املشمولة بالدِّ راسة هبا تواجد
ٌ
نسوي
صويف
ُّ

الكوادر املوجودة
عاميات
فقيهات ،مدِّ رسات َّ

نوع النشاط
موالِد ،زيارات ،حتفيظ ٍ
قرآن،
صيفية
دورات
َّ

جماالت التحرك الصويف:
الشـريط والكتاب ُ
مستمرة ،قوامهاَّ :
ُّ
والبث
والقرص اإللكرتوين
صوفية
إنهَّ ا حتركات دعوية
َّ
َّ

الفضائي ومواقع اإلنرتنت ودعاة يف األرض يتجولون يف ِّ
كل مكان يبشرِّ ون بدعوهتم وهم

متحمسون أشدَّ احلامسة ،ولألسف َّ
السنة ،فهم يعملون من
ِّ
الشديد قد جيدون ِسن ًة من أهل ُ
خالل(:)1

َّ
والزوايا:
أربطة
 -1ال ِ

إعادة االهتامم ُّ
البدعية واألربطة والزوايا ،وذلك بام ييل:
الصوفية والزِّ يارات
بالطرق ُّ
َّ

أ -تشجيع ما هو قائم.
فالطرق املوجودة اآلن يف ُ
ب -إقامة أربطة جديدةُّ ،
احلديدة عىل النحو التايل:
املريغنية.
هانية،
الشاذلية ،التجانية ،ال َّن ْق َشبند َّية ،القادر َّية،
َّ
الدسوقية ،البرُ َّ
َّ
َّ
 -2الكليات واملعاهد ال�شرع َّية:

التي تدعم هذا التوجه مثل (دار املصطفى) برتيم يف جنوب اليمن( ،معاهد كفتارو) يف

سوريا؛ اً
علم َّ
واألسبانية فيها؛
والفرنسية
مؤخرا اعتامد اللغات اإلنجليز َّية
تم
بأن هذه املعاهد َّ
ً
َّ
َّ
( )1سنعرض أكثر أعامهلم من خالل دراسة ميدانية أعدت من قبل موقع الصوفية حول واقع الصوفية يف حمافظة احلديدة
باليمن ،وهي تقع شامل وغرب اجلمهورية اليمنية ومتامخة للحدود اجلنوبية للمملكة العربية السعودية.
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الصويف -اإلسالمي( ،كلية دار العلوم الشـرعية) باليمن،الروحي
ُّ
وذلك إلمداد أوروبا باملدِّ ُّ

الصوفية) بمرص وغريها ،وال َّ
العلمية تضمن استمرار َّية ال َّنشاط
شك أن هذه الدُّ ور
(األكاديمية ُّ
َّ
ّ
الصوفية
الصويف يف تلك املناطق بل وتزايد أعداد املنتمني هلذا الفكر ،فافتتاح اجلامعات واملراكز ُّ
ُّ
ثم إعطاء الفرصة ُّ
للطالب القادمني من البلدان البعيدة سواء كانت من دول العامل اإلسالمي
ٍ
وعالقات ممتدة ،وتواص ًيا
صوفيا،
ثقافيا
أو من غري دول العامل اإلسالمي سوف يصنع
ً
ًّ
انتشارا ًّ

عىل دعم ال َّتصوف وتثبيته ،وقد ذكرت الدِّ راسة التي شملت إحدى وعرشين منطقة من حمافظة
ُ
احلديدة باليمن ،وعدد من شملتهم الدراسة (َّ )1.278.000
أن ( )583.650من الذين

وبمعنى آخر َّ
أن التصوف هناك يأخذ نسب ًة مئوي ًة قدرها
َشملتهم الدِّ راسة ينتسبون لل َّتصوف،
ً
( )%46وال َّ
شك َّ
يستحق م َّنا كل ال َّتأمل.
الرقم
ُّ
أن هذا َّ

املناطق املشمولة

عدد املشمولني

عدد املنتسبني

بالدراسة

بالدراسة

َّ
للتصوف

 21منطقة

1.278.000

583.650

َّ
النسبة املئوية
%46

 -3اجلمعيات اخلريية:

الصوفية يف ُ
مؤسسة دعو َّية خري َّية حتت اسم (دار اخلري)
حيث قامت ُّ
احلديدة -اليمن  -بإقامة َّ

ومن أبرز أعامهلا:

أ  -طباعة ال َّنرشات التي تؤيد ما هم عليه كنرشة (نعم نحتفل  -عن املولد).
صيفية يف أماكن خمتلفة.
الصيفية ،وقد أقيمت باحلديدة أربعة مراكز
ب  -إقامة املراكز
َّ
َّ
ياضية ،وقد أقاموا عد ًدا منها يف مدينة ُ
احلديدة.
ج  -إقامة املسابقات الثَّقافية ِّ
والر َّ
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 -4الأند َية الريا�ض َّية والثقاف َّية:

الشباب ونشطوا يف دعوهتم ً
الصوفية إىل طبقة َّ
ريا ،ومن ذلك إقامة أندية
حيث اتجَّ ه ُّ
نشاطا كب ً

الشباب ،ومن أبرزها يف مدينة احلديدة (نادي ِ
وثقافية حتتضن َّ
الع ْلم واإليامن) والذي
رياضية
َّ
َّ

تصب يف ترسيخ
والعلمية والدَّ عو َّية ،وكلها
والثقافية
الرياضية
يقوم بالعديد من األنشطة
ُّ
َّ
َّ
َّ
الصويف يف عقول ِ
الناشئة َّ
والشباب.
وتوطيد الفكر ُّ
 -5مدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي:

وذلك بإقامة ٍ
عدد من املدارس عىل مستوى البنني والبنات وتشجيع القائم منها ،حيث يوجد

(حي احلوك) و(سوق اهلنود)
يف األحياء التي هي مركز العمل هلم ويوجدون بكثرة فيها ،وهيُّ :

ست مدارس للبنني والبنات.
و(حارة اليمن) ما يزيد عىل ِّ
 -6امل�ساجد:

وذلك باحلرص البالغ عىل أن تكون املساجد حتت سيطرهتم حيث َّ
أن ( )%60تقري ًبا من

مساجد ُ
احلديدة حتت أيدي الصوفية ،بل توجد ح َل َقة مرتابطة لِس ْل ِس َلة أحياء تب ُلغ عرشة أحياء

ال يوجد فيها مسجدٌ واحدٌ ألهل السنة وهي :احلوك  -حارة اليمن  -سوق اهلنود ُ -
الكرنيش
 الصديقية  -الشحار َّية َ -ك َالصبالية.
وكبان  -باب مرشف -
َّ

واملساجد التي حتت أيدهيم يتم تفعيل دورها وإقامة األنشطة املختلفة فيها ،ففي مسجد

(ذهب) بمدينة ُ
كبري ُب ِذ َل فيه جهدٌ عظيم وسخرت مجيع قدراته إلحياء
احلديدة أقيم مركزٌ
ٌّ
دعوي ٌ
الصويف وترسيخه يف املجتمع.
الفكر ُّ

ال�سيا�س َّية:
 -7املراكز القياد َّية واملنا�صب ِّ

ياسية ،وذلك بتس ُّلم املراكز القياد َّية يف املجتمع
احلرص عىل توليِّ زمام األمور واملشاركة ِّ
الس َّ

ومواطن التأثري يف الناس ،اً
فمثل :يف مرص منصب اإلفتاء ،وكذا يف سوريا واملغرب ،وزارة
األوقاف يف اإلمارات والكويت.
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السياسة الدِّ ينية باملغرب وهو
لقد شهد هذا القرن يف املغرب
ً
تطورا مهماًّ يف ما يتعلق بتدبري ِّ

السيادة
البوتشيشية
تنصيب أحد املتصوفة من مريدي الزاوية
املغربية عىل رأس إحدى وزارات ِّ
َّ
َّ

والشئون اإلسالمية لتدبري َّ
يف املغرب وهي وزارة األوقاف ُّ
الشأن الديني يف املغرب وتنفيذ

األلفية الثالثة.
السياسة الدِّ ينية املرسومة من طرف النظام املغريب يف بداية
ِّ
َّ

متيز عرب تارخيه بتحركات مدروسة
هذا القرار مل يكن
اعتباطيا فالنظام ِّ
السيايس املغريب احلايل َّ
ًّ

السياسية والدِّ ينية ،وهو ما يطرح العديد من
بشكل يضمن تواز ًنا
الساحة ِّ
سياسيا بني فاعيل َّ
ًّ
ِ
الزاوية
التساؤالت حول األسباب
الكامنَة خلفه هل هو عودة إىل التحالف من جديد مع َّ

ٍ
ٍ
ٌ
ٌ
خمتلف عام
جديد
سيايس
ديني
استباق لألحداث؟ أم هو
السابق؟ أم هو
ٍّ
الشرَّ يك َّ
صناعة حلقلٍ ٍّ
السابق؟
َع َرفه املغرب يف القرن َّ

والزاوية
الزوايا املغربية بشكل عام َّ
تدفعنا إىل البحث يف خصائص وأدوار َّ
هذه ال َّتساؤالت ُ

البوتشيشية بشكل خاص.

 -8و�سائل الإعالم املختلفة:

فه ْم أكثر من يدير و ُيرشف عىل القضايا الدِّ ينية والفتاوى يف
السيطرة عىل اإلعالمُ ،
حماولة َّ

اإلعالم املسموع واملرئي مجل ًة ،أما املواقع التي عىل َّ
العاملية فحدِّ ث وال حرج كثر ًة وحسنًا
الشبكة
َّ

اً
اإللكرتونية
ومجال يف الرتتيب والتبويب ،دع عنك املحارضات الصوتية واألقراص
يف العرض
َّ

الكليات واملدارس بل ومع جمالت احلاسب اآليل(.)1
التي توزَّ ع يف
َّ

ولنا أن نقولَّ :
والتعبد
الزهد
إن التصوف بطرقه ورجاالته ومريديه وأربطته مل يعدْ حال ًة من ُّ
ُّ

مؤس ٍ
عابر للقارات ،بعضها جيتهد يف أن يلعب
سات ضخمة هلا
ٌ
الفردي كام بدأ؛ بل صار َّ
امتداد ٌ
احتفالية بعد
واجتامعيا ،وبعضها متاهى يف الفلكلور وتم اختزاله إىل ظاهرة
وسياسيا
دينيا
ً
َّ
ًّ
ًّ
دورا ًّ

( )1وزع -جما ًنا -مع أعداد من جملة عامل الكمبيوتر عدة أقراص إلكرتونية لربامج معدة حول التصوف.
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ٍ
إجيابية إال ما تستفيد منه
سياسي ٍة
أن التصقت بثوب التقليد َّية ،وتك َّلست عن إنتاج أي ممارسات
َّ
السلطة يف تكريس نفسها(.)1
ُّ

صوفية تواكب احلداثة وتنخرط يف العمل العام حتى تتمكن من دفع رموزها
وثمة طرق
َّ

السيايس
السيايس مثل ما هو احلال يف تركيا ،ولكنها مع وصوهلا إىل َّ
إىل َّ
قمة اهلرم ِّ
قمة اهلرم ِّ
واقعا ً
أيضا جعل
مقومات اإلسالمية فيها( ،)2وبنا ًء عىل هذا فإنه ال يصح ً
رشعا وال ً
نجدها تفقد ِّ
ٍ
املتصوفة
عام يشمل مجيع
واحدة أو أن نحكم عليها
الصوفية واملنتسبني إليها يف س َّل ٍة
ٍ
بحكم ٍّ
ُّ
ِّ
ال من جهة املواجهة وال من جهة احلكم الرشعي التوصيفي ،وال يصح ً
أيضا التعامل مع
ظاهرة احلركات الصوفية ،كحاالت عابرة هامشية ،فهي ذات جذور عميقة وأثبتت قدرهتا عىل

الديمومة واالستمرار ضمن عدة عصور من التجربة اإلسالمية التارخيية حتى اآلن عىل األقل،

يتم احلكم والتعامل معها بنا ًء
فالبدَّ -إذن -من معرفة الواقع الذي تعيشه هذه اجلامعات حتى َّ
عىل ُأ ٍ
جلي ٍة.
سس
علمي ٍة َّ
َّ
الرصد واملتابعة.
إ َّننا أمام مفارقة
َّ
تأرخيية حتتاج إىل َّ


( )1انظر مقال :الصوفية وجوه وجتارب ،عامر حسن ،إسالم أون الين.
( )2ذكرت صحيفة الرشق األوسط اجلمعة املوافق )2005/7/29( :العدد )9740( :أن حزب العدالة والتنمية الصويف
النقشبندي قرر يف عام (2004م) عدم اعتبار الزنا جريمة مع أن هذا يعد خمالفة رصحية لنص القرآن.
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ما املشكلة؟
باألمة إن ُو ِسدَ أمرها
يلح علينا هذا السؤال املرة تلو األخرى :ما هي املشكلة التي ستلحق َّ

إىل أرباب التصوف؟

ولإلجابة عىل هذا التساؤل البد لنا من معرفة الواقع املعارص الذي تعيشه ُّ
الصوفية.
الطرق ُّ
والسامت التي برز هبا ال َّتصوف املعارص؟وهل اختلف
ولتكن صياغة السؤال كالتايل :ما املظاهر ِّ

كل ٍ
يشء أم هو تغيرُّ يف اخلطاب مع ٍ
السابق يف ِّ
ثبات عىل األصول العقائد َّية؟
عن التصوف َّ

وما سنذكره هنا من سامت ال ندَّ عي تفرد ال َّتصوف املعارص هبا ولكنها بال شك جتسد مكو ًنا له.
إن أبرز املظاهر التي ظهر هبا التصوف يف الواقع املعارص هي:

البدعية واألوراد اخلرافية بني األمة:
القبورية واملوالد
َ -1ن ْشر
ِّ
َّ

الصوفية عىل شبكة اإلنرتنت( )1لتِ َهامة اليمن والتي متتدُّ من
ففي دراسة ميدانية أعدَّ ها موقع ُّ
السعودية تبني َّ
ِ
واألرض َحة التي ُتزار
أن القبور
جبال صنعاء إىل احلدود املتاخمِ َ ة للمملكة
العربية ُّ
َّ

وبشكل دوري تقارب ( )178رض ًحيا:

عدد القبور

نسبة القبور اليت

واألضرحة

ُت َّ
رتب هلا زيارات

178

 %76من القبور ُترتَّب
هلا الزيارات

(.www.alsoufia.com )1

األعمال اليت يفعلها الناس عند هذه القبور
الذبح هلاَّ ،
َّ
الطواف هبا ،الت ُّربك هبا ،ال َّتوسل

الرحال
السجود ،شدُّ ِّ
هبا ،الدُّ عاء من دون اهللُّ ،
السحر ُة واملجاذيب ،وحيصل عندها
هلا ،يأتيها َّ
الرجال والنساء
االختالط بني ِّ
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ويعلق معدُّ و الدِّ را�سة بقولهم:

دورا اً
(والذي ظهر لنا من خالل ِّ
فاعل يف نرش
الدراسة امليدانية التي قمنا هبا أنَّ ُّ
للصوفية ً
ٍ
ٍ
وطلب للشفاء من القبور واألرضحة التي يزعم أهنا
وطواف
ذبح لغري اهلل ونذ ٍر
الشرِّ ك باهلل من ٍ

رب
ألولياء يمنحون ال َّتقديس وال َّتعظيم ،ويرفعون إىل مراتب ال حتق لألنبياء ،بل ال تكون إال هلل ِّ
الشفاء وقضاء احلوائج وتفريج ُ
العاملني ،فيسألوهنم ِّ
الك ُر َبات ،ويستعينون هبم من دون اهلل ،بل

الو َلد ُّ
يسألوهنم َّ
والذرية)(.)1
الشفاعة ويطلبوهنم َ
الأ�ضرحة يف م�صر:

()2
فوة ()81
ينترش يف ِمرص أكثر من س َّتة آالف رضيح  ،فيوجد عىل سبيل املثال يف مركز ّ

رض ًحيا ،ويف مركز طلخا ( ،)54ويف مركز دسوق ( ،)84ويف مركز تال ( ،)133وهي األرضحة
املقيدة باملجلس
ال َّتابعة للمجلس ُّ
الصويف األعىل ،بخالف األرضحة ال َّتابعة لألوقاف أو غري َّ

()3
وليا)(.)4
ُّ
الصويف) كام يوجد يف أسوان أحد املشاهد يسمى :مشهد َّ
(السبعة وسبعني ًّ

يقول وزير األوقاف املرصيَّ :
إن حصيلة ال ُّنذور التي تجُ مع من األرضحة يف الفرتة من (7/1

جنيها(.)5
 )2005/إىل ( )2006/6/30بلغت  52مليو ًنا و 67أل ًفا وً 579

ٍ
مشاهدات له عند قرب حميي الدِّ ين ابن عريب( :لقد ذهبت
حممد بن مخيس يف
يقول عبد اهلل بن َّ

إىل قرب ابن عريب يف دمشق فوجدت فئا ًما من الناس يغدون إليه ويروحون ..وجدتهُّ م يطوفون
حوله ،ويتوسلون به ،ويعلنون دعاءهم له من دون اهلل .وجدُّ ت املرأة تضع خدَّ ها عىل ُش َّباك

الصبايا الربيئات جيئن إليه ،ويمدُ دن
الضرَّ يح ومترغه وتنادي :أغثني يا حميي الدين!
ُّ
وجدت َّ
أمامه َ
ويمس ْحن الوجوه ،وخيشعن ،وي َتضرَ عن)(.)6
األ ُكف،
َ
( )1انظر :التصوف يف هتامة اليمن (ص )24:وجتد الدراسة عىل هذا الرابط www.alsoufia.com
( )2د .سعاد ماهر فهمي ،مساجد مرص وأولياؤها الصاحلون (.)44/1
( )3د .زكريا سليامن بيومي (الطرق الصوفية بني الساسة والسياسة يف مرص املعارصة)( ،ص.)153 ،127:
( )4انظر :اآلثار اإلسالمية يف مرص من الفتح العريب حتى هناية العرص األيويب ،مصطفى عبد اهلل شيحة( ،ص.)152:
( )5جملة الصوفية العدد الثاين ربيع األول (1428هـ).
( )6شهر يف دمشق لعبد اهلل بن مخيس ( )72وانظر للتوسع :العدد ( )131من جملة البيان.

64
زيارة قرب النبي هود عليه ال�سالم:

الصوفية يف َحضرْ َ موت القرب املزعوم
ومن القبور املعظمة والتي ترفع من شأهنا الطرق ُّ
ٍ
مشهد أشبه ما
ومكانية يف
زمانية
لنبي اهلل هود حيث ُت َرتَّب عند هذا القرب زيارة تتبعها مناسك
َّ
َّ

يكون باحلج ،ففي اليوم الثامن من شهر شعبان جيتمعون أمام قرب َّ
لنية
الشيخ أيب بكر بن سامل َّ
التوجه إىل ِش ْع ِ
املرجم الذي يرجمُ ُ ه مجيع الزوار -ثم املرور
ُّ
ب هود ُث َّم املرور باملحذفة -أيَ :
ِ
يسب ويشتم ثم الوصول إىل ِّ
الش ْعب لالغتسال يف هنر هود والذي هو  -يف
بقرب
الكافرة الذي ُّ
زعمهم  -من أهنار اجل َّنة ثم الصالة عند احلصاة ،ثم الوقوف عند البئر َّ
والسالم عىل
املعطلة َّ
الصخرة املقدَّ سة -ال َّناقة
ثم النزول عند َّ
ثم الوقوف عىل القرب املزعومَّ ،
األرواح التي فيها َّ

املتحج َرة  -وعند العودة إىل تريم ختتم الزيارة بالطواف حول مقابر تريم الثالث املسماّ ة بشار،
ِّ
وتكون هذه الزيارة بوقفة كوقفة عرفة يف اليوم احلادي عرش من شعبان ،فمن حرضها فقد

أدرك الزِّ يارة ومن مل حيرضها فقد فاتته الزيارة ثم ال َّنفرة يف عرص اليوم احلادي عرش واليوم
الثاين عرش(.)1

الأ�ضرحة يف �أفغان�ستان:

األفغانية كان أول ما قاموا
والربيطانية الغازية إىل البالد
األمريكية
ليبية
حني دخلت القوات َّ
َّ
َّ
َّ
الص َّ
وروجوا هلا ،يقول أحد شيوخ ُّ
الطرق
به أن فتحوا املزارات واألرضحة وسمحوا للموالد أن تقام َّ
املتعصبة
حممد) وهو يف الستني من عمره لوكالة (رويرتز)( :إن حركة طالبان
ِّ
واسمه (صويف َّ
أغلقت املزارات وأوقفت االحتفاالت ومنعتنا من حلقات ِّ
الذكر واإلنشاد طوال فرتة حكمها

رغم أنهَّ ا مل تتوقف ح َّتى يف وجود احلكم ُّ
الرويس! وأنا سعيدٌ جدًّ ا بسقوط
الشيوعي واالحتالل ُّ

املتعصبة ،وأمريكا سمحت لنا بمامرسة طقوسنا وإقامة موالدنا ،ونحن نشكر هلا
تلك احلركة
ِّ
تحت األرضحة وأقامت املوالد إلحياء البدعة
ذلك وبشدَّ ة) هكذا قال ،وهكذا فعلت أمريكاَ ،ف ْ
السنة ولتشويه اإلسالم(.)2
وحماربة ُّ

( )1انظر :كتاب القبورية يف اليمن للشيخ أمحد املعلم بترصف يسري (ص.)384:
( )2انظر .www.islammemo.cc/historydb/one_news :يف اجلمعة ( 21صفر 1426هـ) املوافق ( 1إبريل
2005م).
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احلج السنغالي:
أ ّما يف السنغال فيشتهر عند أرباب ال َّتصوف رحلة احلج إىل رضيح «أمحد بامبا» حيث

يتوافد مئات اآلالف من أتباع ُّ
الصوفية لزيارة هذا الرضيح واملكوث عنده ثالثة أيام
الطرق ُّ

احلج إىل ِ
ٍ
بيت اهلل احلرام(.)2()1
طقس
ضمن
ٍّ
ريا من أسلوب ِّ
سنوي يقرتب كث ً
َّ
ومكة ال َّثانية:
كازاخ�ستان
ِ

ِ
يؤدي بعض أتباع ُّ
كازاخستان ،وذلك عىل
«حجا أصغر» يف
يسمونه
ً
الطرق ُّ
الصوفية ما ُّ

شعبية ..وأما مقصدهم يف
خاصة َمنبثِ َقة من تقاليد وعادات
مدار العام ،ووفق طقوس
َّ
َّ
حجهم فهو مدينة يطلقون عليها اسم َّ
«مكة الثَّانية».
َّ
ودول آسيا الوسطى لل َّتربك
وأكثر ما يميز هذه املدينة هو توافد أناس ُكثر من كافة مدن ُ

احلج األكرب َّ
املكرمة.
احلج األصغر ،الذي خيتلف عن ِّ
هبا ،وألداء ما يعتربونه َّ
ملكة َّ

املؤرخ «أنور تولغانوف» أسباب إطالق اسم َّ
مكة الثَّانية عىل تركستان بقولهَّ :
«إن
وعزا ِّ

املكرمة كان ُي ِّ
السفر من وسط آسيا والوصول إىل َّ
شكل صعوب ًة ومشق ًة كبري ًة للمسلمني
مكة َّ
بالسفر إىل ِ
اً
أيضا َّ
تركستان ،وال ننسى ً
أن
ويك ِّلف
أموال طائلة ،فاستعاض البعض عن ِّ
احلج َّ
األساطري واخلرافات َأض َفت طابع ُ
دسية عىل املدينة».
الق َّ

حجهم األصغر بالدعاء داخل إحدى القاعات التي بداخلها املسجد
وينهي الزوار َّ

وهي عديدة ،فمنها ٌ
السالفة،
قاعة كان جيلس فيها خانات آسيا الوسطى خالل عصورهم َّ

أما القاعة فزيارهتا تعدُّ األهم يف تلك الطقوس؛ ألنهَّ ا حتوي رضيح احلاج أمحد الياساوي.

(1) www.islammemo.cc
( )2وقد أقيمت الزيارة يف هذا العام (1428هـ2007-م) .انظر :صحيفة املسائي اجلمعة (1428/2/19هـ) املوافق:
(2007/3/9م) العدد (.)5794
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الصوفية يف مدينة َس َم ْر َق ْند ،ثم عاد إىل
يقول تولغانوف« :درس الياساوي التعاليم ُّ
ٍ
حجرة حتت
تركستان وعاش فيها ح َّتى بلغ عمره ثالث ًة وستني عا ًما ،نزل بعد ذلك إىل
اً
ربا َّ
عظيم»(!!)1
حممد تعدُّ ذن ًبا
األرض ،معت ً
أن احلياة أكثر مما عاش الرسول َّ

دبلوما�سية زيارة الأ�ضرحة:

السياسيني إلحياء مظاهر الشرِّ ك ،فقد أعلن وزير الثقافة واإلعالم
بل صار ال َّتسابق من ِق َبلِ ِّ
األفغاين (رحيم خمدوم) َّ
األفغانية اجلديدة وضعت ضمن أولوياهتا ترميم متثايل بوذا
أن احلكومة
َّ
العمالقني يف والية باميان ،وكانت حركة طالبان قد دمرت التِّمثالني وأثارت موجة استنكار

عاملية ،يشار إىل َّ
الصويف(.)2
أن خمدوم متخصص يف الثَّقافة
األفغانية والشعر ُّ
َّ
َّ
زيارة الرئي�س الباك�ستاين لأحد الأ�ضرحة:

ٍ
حمادثات مع رئيس
هامة للرئيس الباكستاين (برفيز مرشف) إىل اهلند شملت إجراء
يف زيارة َّ

الرئيس (مرشف) لوالية راجستان بغرب اهلند لزيارة
الوزراء اهلندي (مانموهان سينج) توجه َّ

إسالمي بارز ،ثم زيارة الرئيس اجلزائري لألرضحة لزيادة شعبيته:
رضيح
ٍ
ٍّ

ٍ
ٍ
مكثفة لعدد من زوايا وأرضحة األولياء
بزيارات
الرئيس اجلزائري (عبد العزيز بوتفليقة)
قام َّ
والصاحلني املنترشة يف خمتلف أنحاء اجلزائر؛ لزيادة شعبيته لدى ٍ
عدد كب ٍ
ري من اجلزائر ِّيني الذين

السلفي ،وذلك
التيار اإلسالمي َّ
يتبرَّ كون هبؤالء األولياء ،ولنفي اتهّ امات ُو ِّج َهت له بال َّتواطؤ مع َّ
الرئاسية التي أقيمت يف الثامن من إبريل (2004م)(.)3
ُقبيل االنتخابات
َّ
ل�ضريح والو�صية املزعومة:
زيارة رئي�س الوزراء الإندوني�سي
ٍ

يف بداية رئاسته تس َّل َل (عبد الرمحن واحد) رئيس الوزراء اإلندونييس األسبق من قرصه
ٍ
الصاحلني كان يرفع راية الدعوة
الرئايس يف جاكرتا وقام
بزيارة رس ّي ٍة إىل قرب أحد األولياء َّ
( )1انظر :موقع العربية نت اإلخباري ،السبت ( 4ديسمرب 2004م) 22( ،شوال 1425هـ).
( )2املصدر :وكالة األنباء الفرنسية اً
نقل عن http://www.aljazeera.net
( .http://islamonline.net )3وانظر ً
أيضا :صحيفة الرشق األوسط  -االثنيـن ( 25ذو احلجـة 1424هـ) ( 16فرباير
2004م) العدد ( )9211وانظر ً
أيضا :صحيفة الراية القطرية اخلميس (2004/3/4م).
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ورصح (واحد) فيام بعد أ َّنه عندما كان وحيدً ا أمام الرضيح ،سمع
اإلسالمية قبل ( )400سنةَّ ،
َّ

صوت الرجل الصالح وهو يشجعه ويوصيه بأن يكون هادئًا مطمئنًا ،وأن يكرر الدعاء اليومي:

َّ
(إن اهلل مع الصابرين).

الصيني ُّ
الشيوعي (يانغ تيش
بل من شدَّ ة اجلهل والغفلة اختذت َّقبة عىل مقربة (الرفيق) ِّ

تشنغ) ،يف (ود مدين)(.)1
�صور م�ؤملة:

إذا كان حال كبار القوم عىل هذا املنوال فكيف بعامة الناس الذين يغلب عليهم اجلهل ،فقد
أوردت صحيفة (أهل اخلري)( )2بعض القصص واحلكايات املؤملة ،منها :أن امرأة مل ترزق َ
بذ َكر،
ويف محلها السادس ذهبت لرضيح (موالي إبراهيم) يف منطقة أسنى جنوب املغرب ودخلت
عليه بعد أن أخذت معها ُّ
الو َلد!
توس َلت كي يمنحها َ
الشموع وتع َّلقت بستارة الرضيح ثم َّ

يممت وجهها جتاه القبور
وأخرى مل
ْ
تنجب ولدً ا ،فبعد أن طافت باألطباء ومل خترج بنتيجة َّ
واألرضحة ،فطافت بأرضحة العديد منهم إىل أن توقفت أمام رضيح مشهو ٍر بالقدرة عىل تزويج
وتوس َلت والدُّ موع يف عينيها كي يساعدها
قادرا عىل اإلنجاب ،فوقفت
العوانس وجعلِ َ
َ
العقيم ً
َّ
الو َلد.
صاحب القرب وحي ِّقق هلا رغبتها يف إنجاب َ

ٍ
زيارات منتظمة ملجموعة من القبور يقول عزيز حممد ،وهو ٌ
رجل
ثمة
ويف أفغانستان حيث َّ
مسن ذو ٍ
حلية بيضاء يزور املقابر كل يوم« :طلبت الشرُّ طة من الناس عدم املجيء لكننا نجيء،
املعاقون واملرىض يشفون بعد املجيء إىل هنا .إ َّنه مكان مقدس» فوسط املقابر تركع امرأة منقبة
الصحة والثَّراء واحلظ ،وجييء رجل رضير بصحبة األهل اً
اً
أمل يف استعادة النظر(.)3
أمل يف ِّ
ويف شهر ذي احلجة عام 1433للهجرة أهنى عرشات اآلالف من حمافظات مرص ،والدول

العربية واإلسالمية« ،حجهم األصغر» إىل رضيح مولد أبى احلسن الشاذىل بجبل «محيثرة»
( )1جملة البيان العدد (.)131
( )2السبت ( )3مجادى اآلخرة ( )1426يوليو (2005م) العدد السادس والعرشون.
( )3صحيفة الرشق األوسط الثالثـاء ( 6ذو احلجـة 1422هـ املوافق 19 :فرباير 2002م) العدد (.)8484
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بالبحر األمحر ،تزامنًا مع وقفة عرفات وليلة عيد األضحى ،بحضور عدد من شيوخ الطرق
الصوفية ومريدهيم ،وينحر الزائرون ما يزيد عىل  100ألف رأس ماشية(.)1

َّ
إن نرش وتب َّني القبورية وإحياء امل ِّيت منها وربط ال َّناس هبذه القبور بدعوى وجود األولياء

الرمحات وإجابة الدَّ عوات ـ يبني لنا بجالء أن مزامري الشرِّ ك قائمة
والصاحلني ،وأهنا مواطن َّ

مستعرا.
وسوقها ال يزال
ُ
ً

ال�صوف َّية املعا�صرة:
تعظيم املوالد عند ُّ

حيبه يقيم املولد ،ومن ال يقيم
َّأما املوالد فقد صارت هي الدَّ ليل عىل َّ
حمبة النبي ^ ،فمن ُّ

حيب رسول اهلل ^( ،)2وشأن املوالد أعجب من العجب حيث تسقط املروءة
املولد فهو ال ُّ

املحرمة مثل ِ
قول أحدهم :يا
والرقص عىل األصوات املنغَّ مة والكلامت
ويقوم ِّ
َّ
الرجال بالتاميل َّ
حيايت وأنت يف ذايت( ...)3ويقصد اهلل جل وعال.

الشيطان إىل ُب ِ
وقد ُتقام هذه املوالد يف املساجد فتدخل أدوات اللهو ومعازف َّ
يوت اهلل،

َ
إسامعيل بن أيب بكر َّ
الشهري بابن املقري الزبيدي حني قال يف قصيدة له:
ورحم اهلل
َ
برغم

ما

ُس ّنة

كان

خ ِ
ري

صلىَّ

العجم

عليه

والعرب

اهلل

يأمرنا

كان

فعلهم
ُ

ِ
مسام َعه
الراعي
بل سدَّ عن َم ْز َم ِر َّ
قد

ذ َّم

ربك

قو ًما

أضحت

لله ِو

مساجدنا

وال َّلعب

ٍّ
رَ ْ
دف وال ُزم ٍر وال َق َصب
بضب
صو ًنا

هلا

ولنَا

عن

هذه

ال ُّلعب

َّ
العرب
أخف من ِف ْع ِلكم من ُمرشكي َ

( )1انظر الرابط وفيه تقرير مرئي عن الزيارة
3660=ttdhttp://www.alsoufia.com/main/articles.aspx?article_no
( )2ذكر تقرير عن وكالة الصحافة األملانية أن اً
رجل ذبح زوجته وأبناءه األربعة يف مدينة كراتيش جنوب باكستان لتقديمهم
«كقربان» بمناسبة االحتفال باملولد النبوي الرشيف ،وقال زوج أخت نديم :إنه كان يترصف بشكل غري طبيعي ،ويرتدد عىل
زيارة أرضحة األولياء الصاحلني خالل األشهر األخرية .وكالة الصحافة األملانية (2005/4/24م).
( )3أستغفر اهلل من ذكري مقالتهمَ ...
فاحل ُّر يلفح من يدنو من اللهب  ..انظر هذه احلرضة عىل هذا الرابطwww.alsoufia. :
..com
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كانت

يعني

ما

بل

وأن

لدى

ذ َّم

ريا
صف ً

ذ َّم

َ
تصفيق

وشتم
َش
ُ

وتصفي ًقا

فعله ُم
ُ

ُنقا ِر َف

فضحتُمونا

بيته

ِقدْ ما

شيئًا

أيدهيم

حتى

وصيرَّ تم

ِّ
الدين

يف

غيرَّ تم

صالهتم
ِ
ففعل ُك ُم
ِ
ألجل ِه ُم
يحُ ِّذرنا

مساجده

مساجدنا
حماس َن ْه

ً
مكا
أشدُّ

وتصدي ًة

يف

َسالِف

ِ
احل َقب

بحا فال َت َعب
من فعلهم ُق ً

بمحتَسب
ليس مع كفرهم هذا
ْ

َ
نشاركهم يف ُم ِ
ب َ
وج ِ
الغ َضب
من أن

غري

وهي

ِ
الع َبادة

املصونة

والقرآن

كاحلانات

والقرب
َ
للعب

فعلتم فيه ِف ْعل ال َّنار يف َ
احل َطب
ُ

()1

إىل آخر قصيدته ..
النبوي) ،و(مولد البدوي) الذي َح َضـره عام
وتكثر املوالد يف مرص ،ويشتهر منها( :املولد
ُّ

(1996م) نحو ( )3ماليني زائر( ،)1ومن املوالد التي تقام (مولد إبراهيم الدُّ سوقي) ،و(مولد
أيب احلسن َّ
احلجاج األقرصي) ،و(مولد
العباس) ،و(مولد أيب َّ
الشاذيل) ،و(مولد املريس أيب َّ

إبراهيم القنائي).

ٍ
رسمي ٍة يف كل
بصفة
ويوم االحتفال باملولد النبوي يكون إجاز ًة رسمي ًة يف البالد ،و ُيقام
َّ

السلطات ،ويشهد هذا االحتفال ً
أيضا كبار رجال الدَّ ولة أو
حمافظة بمرص حيث ُترشف عليه ُّ

ممثلون عنهم ،وعىل رأسهم شيخ األزهر ومفتي الدِّ يار املرص َّية ورئيس جامعة األزهر ووزير

ٍ
إعالميا
حضورا
كلامت يف االحتفال ،كام يشهد
األوقاف وحمافظ القاهرة؛ حيث يلقي معظمهم
ً
ًّ
ٍ
ٍ
وإذاعة وتلفا ٍز.
صحافة
واضحا من
ً

وبعد هناية االحتفال الرسمي ينرصف أتباع ُّ
الصوفية إللقاء أناشيدهم ومدائحهم
الطرق ُّ

ويستمرون يف ذلك حتى منتصف الليل تقري ًبا.
وأذكارهم يف أماكن معدَّ ة لذلك َس َل ًفا،
ُّ
( )1تقرير احلالة الدينية يف مرص الصادر عن مركز الدراسات االسرتاتيجية عام (1996م).
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ويف  /17شوال  1433 /ويف خطوة مشكورة مربورة قام وزير األوقاف املصـري الدكتور

طلعت عفيفى  -سدده اهلل  ،-بمنع تراخيص إقامة حلقات الذكر باملساجد ورفض إرشاف

الدولة عىل املوالد(.)1

الذكر يف ُ
حلقات ِّ
احلدَ ْيدَ ة:

أورد أمني الرحياين يف كتابه ُملوك العرب صور ًة وصفي ًة لبعض حلقات ِّ
الصوفية والتي
الذكر ُّ

كانت يف مدينة ُ
احلدَ ْيدَ ة والتي ال ختتلف عن حلقات ِّ
الصوفية املوجودة اآلن.
الذكر ُّ

(كان قد تويف يومئذ شيخ َّ
املرغينية فاشرتكت ُّ
الطرق كلها يف حلقة الذكر من أجله
الطريقة
َّ

منص ٍة يف صحن املسجد ،فأرشفنا
ضمت أربعامئة شخص ،واستمرت مخس ساعات ،جلسنا يف َّ
َّ
منها عىل احللقة كلها ،وكان ال َّناس جالسني عىل األرض ،وجلس أبناء َّ
الشيخ املتوىف ومشايخ
ُّ
وقارئ كان يقرأ -ساعة وصولِنا -املناقب التي تفتتح
منري
الطرق يف صدر احللقة وبينهم
ٌ
ٌ
رساج ٌ

هبا حلقات الذكر يذكر فيها مناقب الفقيد وكراماته.

ثم وقفت احللقة أربعة صفوف الواحد وراء اآلخر ،ووقف أحد أبناء الشيخ املتوفىَّ يف

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
لطيفة بدأ بال إله إال اهلل ،فاملت احللقات
وإشارة
هادئ
بصوت
الوسط ،فحركها باسم اهلل
إىل األمام ،ومالت إىل الوراء وراحت تكرر وتر ِّدد َّ
الشهادة ،وكان صوت األربعامئة شخص

وهياجا اً
ٌ
عمل بلهجة َّ
الشيخ
حركة واحدة يتدرجون رسع ًة
صوت واحد ،وحركتهم
كأنه
ٌ
ً

حمر ًضا( :إال اهلل) ،ورضب ك ًفا بكف ،فرددت
وإشارة يمناه وهو جيول يف احللقة مستحثًّا ِّ

احللقة (إال اهلل) برسعة ملح البرص ،ثم أمست كأهنا تصيح (اهلل اهلل اهلل) وسكتت فجأة كمن
ُ
الصوت واحلركة(ال إله إال اهلل) وجلس
غمي عليه ثم عادت
تدرجييا إىل املِيزان األول يف َّ
ًّ
أ َ
ٍ
َ
َّ
ساعة وهكذا)(.)2
نصف
الشيخ فقام آخر َيثِ ُب مكانه
( )1انظر .http://www.alsoufia.com/main/articles.aspx?article_no=3639
( )2بترصف يسري من ملوك العرب (.)77
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سمى
َّأما يف تهِ امة اليمن (ف ُيحتفل باملولد
ِّ
النبوي وبذكرى اإلرساء واملعراج وا َّلتي ُت َّ
ويسموهنا َّ
عبانية أو عيد البهجة واالحتفال باهلجرة
جبية وبال َّنصف من شعبان
ُّ
الش َّ
الر َّ
َّ
النبو َّية وبانقضاء َ
احلول)(.)1
ويلبون هلل:
ومن األمور العجيبة أثناء حج بيت اهلل احلرام ،أن احلجيج وهم متلبسون باإلحرام ُّ
ٍ
ٍ
لبيك اللهم لبيك ،متجه ًة قلوهبم إىل اهلل نرى ً
راقصة
حلقات
الصوفية تقوم يف
بعضا من اجلامعات ُّ
رد ُد فيها:
ينشدون األناشيد مع الرقص ،بل وتقام جلسات إلنشاد الربدة ُي َّ

يا أكرم اخللق ما يل من َأ ُل ْو ُذ به ِس َ
لول ِ
احلاد ِ
واك عند ُح ِ
مم
ث َ
الع ِ

فإنَّ من ُج َ
ودك الدُّ نيا وضرَ هتا

ومن ُع ُل ِ
لم
لم ال َّل ِ
وح وال َق ِ
وم َك ِع ُ

()2

يقول الشيخ حممد الغزايل – رمحه اهلل – وهو اخلبري بمثل هذه املوالد( :احلق َّ
أن املوالد من

الرقعاء بدون خجل،
أخصب البيئات للمناكر الظاهرة واملستورة ،ففي ساحاهتا الواسعة ينترش ُّ
َّ
ويدخن احلشيش،
ريا ما تقع جرائم الزنا واللواط،
وخيتلط النساء بالرجال يف املآكل واملنام ،وكث ً

و ُتسمع األغاين واملوسيقى اخلليعة ،وختتفي روح اجلد  000ومن ثم فنحن نميل إىل تعميم
احلكم عىل هذه املوالد ووصفها بأهنا مبتدعات ُترفض وال ُيعتذر هلا) وهي (من الوسائل التي
وح ْوك
يلجأ إليها حكام اجلور ،لرصف الناس عن مالحقتهم بالنقد ،وتضخيم األحداث التافهة َ

يستقر للحكام الفسقة
األساطري حوهلا ،ثم إشاعتها بني العوام وأشباههم ،ليتلهوا هبا زمنًا حتى
َّ

أمرهم دون نكري)(.)3

َّ
ال�صوفية املعا�صرة:
الذكر عند ُّ

يردد ِّ
الشهري( :اللهم ُز َّج يب يف بحار األحدية ،وانشلني من َأ َو ِ
الذكر َّ
حال
ال يزال إىل هذا اليوم َّ
ال َّتوحيد ،وأغ ِر ْقنِي يف َعني بح ِر الوحدة)(.)4
( )1انظر التصوف يف هتامة اليمن (صwww.alsoufia.com )26 :
( )2انظرها عىل هذا الرابط www.alsoufia.com
( )3ليس من اإلسالم ،للشيخ حممد الغزايل ،ص( )256-255بترصف يسري.
( )4تسمى بالصالة املشيشية نسبة إىل عبد السالم بن مشيش .انظر :جامع الصلوات للنبهاين ( )93وانظر هذه احلرضة التي
يذكر فيها هذا الذكر عىل هذا الرابط ..www.alsoufia.com

72
هو هو:

يقول مفتي الديار املرصية الدكتور عيل مجعة عن هذا الذكر (خواص هذه األسامء ال تظهر إال

جالسا
بكثرة الذكر اجليل القوي باملداومة عىل األدب ،وهو أن يكون مستقبل القبلة إن أمكنه،
ً
عىل ركبتيه أو اً
ً
مغمضا عينيه ،وأن يكون خايل البال ،وأن يلقي سمعه إىل نطقه صاغ ًيا ملا يقول
قائم

 ...فال متل وال تضجر إذا تعوق عليك الفتح  ...واجعل ذكرك هبذا االسم يف بعض األوقات
(ال هو إال هو) بمد (ال) ومد واو (هو)؛ ألنه ذكر عظيم الشأن.

وكن حالة الذكر كأنك ختاطب أعضاءك ،فإنه ليس يف الوجود إال هوية احلق تعاىل[!] ،وإن

كل ما سوى اهلل فهو صفاته وأفعاله ،فهذا مشهد الكاملني)( ،) 1وال أدري أهذه تعاليم حممد ^
أم تعاليم بوذا؟! هل يريد مفتي الديار املرصية ألتباع حممد ^ أن جيلس أحدهم يف مصاله وهو
مغمض العينني ويقول :هو هو هو ،ثم ينتقل ويقول :ال هو إال هو ال هو إال هو ،حتى يصل إىل

رتبة الكاملني!!

أما الطريقة الشاذلية فمن أذكارها التي يتكلمون هبا يف سورية( :اللهم صل وسلم عىل سيدنا

حممد وعىل والدي سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم)(!!)2
�أما ِّ
الذكر املعا�صر فهو كالتايل(:)3

-1الذكر يف لطيفة القلب املوجودة حتت الثَّدي َ
ِّ
األيسرَ بقدر إصبعني وهو عىل سيدنا آدم عىل
والسالم ،ويستمر هذا ِّ
الذكر ملدة ثامنية أيام.
نب ِّينا األعظم وعليه َّ
الصال ُة َّ

اخلاص به أن يقول الذاكر -بعد الذكر بلطيفة القلب ( :-إهلي بفيض جتليِّ أفعالك
والتوجه
ُّ
ُّ
النبي ^ إىل قلب س ِّيدنا آدم  بواسطة قلوب املشايخِ :
أرس ْل إىل قلبي).
الذي أرسلت من قلب ِّ

ِّ
الروح املوجودة حتت الثدي األيمن ب َقدْ ِر إصبعني وهي عىل قدم س ِّيدنا
-2الذكر يف لطيفة ُّ
والسالم ،ويستمر هذا ِّ
الذكر ملدة يومني .
نوح وإبراهيم عىل نب ِّينا وعليهام َّ
الصالة َّ
( )1جملة البحوث والدراسات الصوفية ،ص.202
( )2الطرق الصوفية يف سورية ،عبود العسكري ،ص.211
( )3انظر :أعالم الصوفية من القرن الثاين إىل عرصنا احلارض (ص.)636:
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الروح( :إهلي ب َف ِ
يض جتليِّ صفاتك الثُّبوتية الذي
والتوجه
َّ
ُّ
اخلاص به أن يقول بعد ذكر لطيفة ُّ

الصالة
النبي ^ إىل روحي س ِّيدنا نوح وس ِّيدنا إبراهيم عىل نب ِّينا وعليهام َّ
أرسلت من ُّروح ِّ
وحي س ِّيدنا نوح وإبراهيم بواسطة أرواح املشايخ َأ ْر ِسل إىل روحي ...و َي ْذكر
والسالم ومن ُر َ
َّ
الذكر الثَّامن ،يقول :ثامنًاِّ :
هنا عىل هذا املِنوال عشـر َة أذكا ٍر ،ويف ِّ
الذكر بحبس ال َّن َفس -بفتح
ٍ
بعدد وتر عىل قدر ا ِّتساع ال َّن َفس بحيث يتل َّف ُظ قبل هنايته
الفاء-بال َّنفي واإلثبات (ال إله إال اهلل

حممد رسول اهلل) (وذلك ملدة ثالثة أيام).
بـ(س ِّيدنا َّ

يقول البيطار وهو ُي� ِّؤرخ لدخول الفرن�س ِّيني �إىل م�صر:

(وملا جاء وقت مولد النبي ^ أمروا بصنعة عىل املعتاد وأعطوا من عندهم إعان ًة عىل ذلك

ثالثامئة ريال وصنعوا شنكا ليلة املولد)(.)1

 -2نشر اخلرافة واجلهل بني األمة ّ
األمة وال حتييها،
وبث األساطري واحلكايات( )2اليت ُ
متيت َّ
ِّ
وبث العقائد َّ
الضالة:
حممد ناظم ح َّقاين ُ
القربيص( )3والذي يقال :إنه قطب زمانه ،من
فهذا ال َن ْقشبندي الكبري َّ
عجائِبه التي ما زال ِ
يتح ُفنا هبا ،ما أع َل َن عنه يف بداية عام (1999م) من َّ
أن التكنولوجيا يف
ؤسس من قبل َّ
الشيخ هشام
(السنة)( )4ا ُمل َّ
العامل ستنتهي بفعل األقطاب ،وفيام ييل بيا ُنه من موقع ُّ

القباين ،يقول( :احذروا عام 1999م).
َّ

يتزايد اإلهلام من نبع قدرة اهلل ...يسمح لغري املسلمني استعامل َّ
الطبيعية
الفيزيائية
الطاقة
َّ
َّ

حتى (1999/9/9م) وبعد ذلك ال َّتاريخ لن يكون باإلمكان معاجلة املشاكل التي ستطرأ عىل
سيتم تدمري عمود من الكفر (التكنولوجيا أو
التكنولوجيا إىل أن يؤ َذن بذلك جمدَّ ًدا ،عندها
ُّ
( )1حلية البرش يف أعالم القرن الثالث عرش (.)118/1
( )2من احلكايات العجيبة ما ذكره رمز من رموز الصوفية املتأخرين وهو الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ..والذي يذكر
أنه يتلقى األخبار من السامء ،ففي إحدى كلامته إبان الغزو األمريكي للعراق بدأ يشنع عىل الغزو األمريكي عىل العراق وأنه
غزو باطل ،وأعلن للحضور أن األمريكيني سيهزمون يف العراق ولكن كيف ومتى؟ ال جواب سوى أن قال الشيخ( :إنه يتلقى
هذه املعلومات من السامء) وال ندري أي سامء يقصد ..انظر هذه الكلمة عىل هذا الرابط .www.alsoufia.com
( )3انظر ترمجته يف :الطريقة النقشبندية وأعالمها د .حممد أمحد درنيقة (.)160
( )4العنوان.http://www.sunnah.org/mosquefinder/arabic/2.htm :
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الوقائية اللاَّ زمة ،وال تنفع كل
الطاقة) وهم يعلمون هذا األمر ويقولون :إهنم قد اختذوا التدابري
َّ
دمر التكنولوجيا ستتطلب إعادة األمور إىل ما كانت عليه منذ
التدابري التي يتخذوهنا ،بعد أن ُت َّ

السنني ،ولن يستطيعوا أن يعيدوها إىل حالتها األوىل.
آالف ِّ

ٌ
ذرات أم
(أمر
غامض) نحن نعرفها ،ونشعر هبا ولكن ما هي حقيقتها؟ هل هي َّ
الكهرباء سرِ ٌّ ٌ

إلكرتونيات تتد َّفق؟ نحن نرى الكبالت ،ونعلم أن هناك شيئًا ما يتد َّفق عربها ،رغم أن ال ُّنحاس

ينقل الكهرباء ،فإن خاصيته ال تزيد وال تنقص ولو بعد مائة عام ،ما هو َن ْقل الكهرباء؟ ما هو
واإلجيايب؟ نحن نعلم َّ
وإجيابيا خالل َن ْقل الكهرباء ،ولكن ما هي هذه
سلبيا
السلبي
ُّ
َّ
ًّ
أن هناك ًّ
َّ
الظاهرة عىل وجه ال َّتحديد؟ ما الذي حيصل؟ كل ال ُّتكنولوجيا تعتمد عىل الكهرباء ،وإذا قطع
القطب املترصف ال َّتيار األسايس تتوقف الكهرباء.

ٍ
ٍ
وقطب
أقطاب،
وقطب
إرشاد،
وقطب
قطب باهلل،
يوجد أربعة أقطاب
ٌ
أساسيون ،وهمٌ :
ُ
ُ
ُّ

حمطة َّ
الطبيعية ويوزعها ،هو َّ
بالطاقة َّ
املترصف هو الذي يتحكم َّ
الطاقة التي
مترص ٌف .القطب
ِّ
ِّ

فكل ٍ
تستمد َّ
الطاقة من اهلل وتوزعها ،إذا مل يكن موجو ًدا ُّ
ويتدمر ،هو الذي يسمح
يشء حيرتق
َّ
لإلنسانية أن تواصل اكتشافاهتا ،وكل ما تستطيع أن تتخيل أنهَّ ا تصنعه ،عندما ينقطع ال َّت َّيار
َّ

كل ٍ
سينتهي ُّ
يشء.

ولكن
يعتقد غري املسلمني أنهَّ م يستطيعون َد ْحر اإلسالم عرب استخدام أسلحة ال ُّتكنولوجيا،
َّ
األمر لن يكون كذلك أبدً ا ،فمنذ (َ )60سنَة قال موالنا َّ
س سرِ ُّ ه أ َّنه عند أول
الشيخ عبد اهلل ُقدِّ َ
سيتم ذلك
السفن واألسلحة ،وتساءلت :كيف ُّ
تكبرية لسيدنا املهدي عليه السالم ستتوقف كل ُّ

دون أي اتصال؟ مل يكن قد تم اكتشاف الكمبيوترات عندها ،ولكننا اليوم يمكننا أن نفهم األمر

ٍ
ٌ
بشكل أوضح؛ َّ
ختيل
يشء
ألن كل
مرتبط اآلن بالكمبيوترات ،مل يكن من املمكن تصديق أو ُّ
حصول احلسابات َّ
بكبسة ز ٍر ،والذين اخرتعوا اآلالت احلاسبة والكمبيوتر ال يعرفون
الضخمة َ
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بدِّ ٍ
ِ
جني يعمل ِ
قة كيف تعمل هذه اآلالت ،هي هد َّي ٌة من اهلل ،ويف ِّ
وإرشاف
بإذن
كل كمبيوتر ٌّ

ُ
الق ِ
املترصفَ .سنَة (1999م) هي َسن ٌَة غري عاد َّية ،مليئة باإلشارات غري العاد َّية.)1()...
طب
ِّ

وهذه القصص والتن ُبؤات جتد آذا ًنا صاغية من األتباع ،ففي صحيفة (األندبندنت أون
ٍ
ٍ
صنداي) يروي (روبرت فيسك) رواي ًة مثري ًة عن ٍ
صغرية ُتدعى (سري الضنيه) اً
قائل:
لبنانية
قرية
الصويف شيخ َّ
َّ
الطريقة ال َّن ْق َشبند َّية يستعدون لنهاية العامل.
إن أتباع َّ
يني ُّ
الزعيم الدِّ ِّ

ويروي فيسك :إن ُ
ِ
ورشاء ُ
اخل ُيول
الزيت واملوا ِّد الغذائ ِّية
األسرَ ال َّن ْق َشبند َّية قامت بتخزين َّ
الشيخ حممد ُ
حممد ناظم ح َّقاين،
القربصيِ َّ -
والبِغال استعدا ًدا لنهاية العامل ،ومل ِه ُمهم يف ذلك هو َّ

يص األصل -البالغ من العمر سبع ًة وسبعني عا ًما الذي خيشى من احتامل تعرض العامل
رب ُّ
ُق ُ

َ
يكون هناية العامل
لكارثة حتيق به ،وقد بدأ ذلك يثري قلق عمدة قرية سري الضنيه الذي ال يريد أن
عىل َش َفى قريتِ ِه َ
اجلميل َة.
ويقول روبرت فيسكَّ :
إن خمتار القرية َعدَّ َد املخاوف ال َّن ْق َشبند َّية دون إبداء أي ابتسامة،
ٍ
الكهربائي
شيطاني ٌة بقطع ال َّت َّيا ِر
قو ٌة
يتخوفون من حدوث
ويقول :إنهَّ م
فيضانات تقوم فيها َّ
َّ
ُ
ّ

سي ٍ
بشكلٍ
ارات وال حياة كا َّلتي نعرفها.
هنائي وظهور املهدي الذي لن يكون بعده كهرباء وال َّ
ٍّ

وحسب فيسك َّ
الصوفية هم أصحاب طقوس رس َّية ،وهناك أتباع هلم يف
فإن أعضاء الطريقة ُّ

سوريا ومرص وتركيا ،ويذكر َّ
الراحل (تورغوت أوزال) كان َن ْقشبند ًّيا(.)2
الرئيس الرتكي َّ
أن َّ

َ
تصوف ُ
إن عالقة ُّ
َّ
واجل ْيالين
اجل ْنيد
بالتصوف القديم –
الصوفية املوجودة
ُّ
الطرق ُّ
ُّ
ونحومها –هو كعالقة اليونان الذين يبيعون اخلبز يف األفران ،أو ا ُمل ْس ِك َرات يف احلانات ،أو
الب َّقالة يف َح َوانيتِها بالنِّسبة إىل ُسقراط صاحب نظر َّية املعرفة ،أو أفالطون صاحب نظرية
املثل ،أو أرسطو صاحب املنطق!

( )1هذا هو الذي يقال عنه :القطب!
ليتنا مل نعش إىل أن رأينا
انظر :عجائب اآلثار للجربيت ()66/1
)2(http: //news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsid_508000508552/.stm.
كل ذي ِجنة لدى الناس قط ًبا
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يقول أمحد ابن أيب احلواري( :احذر أيهُّ ا املريد أن جتالس أحدً ا من الفقراء جواسيس ُ
القلوب
وربام دخلوا قلبك وخرجوا ،فعرفوا ما فيه وأنت ال تعلم)(.)1
ك خم َّل ٍ
ٍ
رحم بيد َم َل ٍ
نطفة َ
قة أو غري خم َّلقة إال وقد
توض ُع يف
ويقول عيل وفا( :ما من
ٍ

ني اهلل عليها)(.)2
أط َل َع َ

تأمل اً
قليل! كل نطفة ُت َ
رحم فـ«عيل وفا» يعلمها!
أي ٍ
وض ُع يف َّ
ويقول مفتي الديار املرصية األستاذ الدكتور عيل مجعة( :فإذا وصل الذاكر إىل عامل الرس

كوشف بأرسار الغيب ،وزفت إليه عرائس أبكار األرسار يف اخللوات)(.)3
ختص به.
وهكذا هي املبالغات ومشاركة اهلل فيام ُا َّ

ظهر َف َسا َده حتى يقال :كيف
يقول ابن تيمية -رمحه اهللَّ : -
(فأما القول الباطل فإذا ُبينِّ فبيانه ُي ُ
ٍ
يشء
ويتعجب من اعتقادهم إياه ،وال ينبغي لإلنسان أن يعجب ،فام من
يشتبِه هذا عىل أحد،
َّ
ُيت ََخ َّيل من أنواع الباطل إال وقد ذهب إليه ٌ
فريق من الناس ،وهلذا وصف اهلل أهل الباطل بأنهَّ م
ٍ
(أموات) وأنهَّ م (ال يفقهون) (وال يعقلون) وأنهَّ م (يف ٍ
خمتلف ُيؤ َف ُك عنه من ُأ ِف َك)(.)4
قول
خرافات �صوف َّية معا�صرة:

ومن العقائد َّ
وفية املعارصين:
الضالة ا َّلتي تروج ما ذكره صاحب كتاب أعالم ُّ
الص َّ
(ذكر َّ
احلج وذهب َّ
أن َّ
للشيخ (عيسى جودة) كي يدعو له ،يقول:
الشيخ (شوقي العوايل) أراد َّ

الطواف إذا بال َّناس يتوقفون عن َّ
وكنت يف َّ
وكدت أهلك وإذا
الطواف ،يقول:
احلج
ُ
ُ
وبينام أنا يف ِّ
الشيخ عيسى َمد ْدَ ..أد ِر ْكنِي ،و ُي ِ
قسم َّ
يب ُأنادي :يا سيدنا َّ
الشيخ شوقي أنه أبرص أمامه عىل ال َفور
( )1قواعد الصوفية للشعراين (.)158/1
( )2مناقب الوفائية (.)43
( )3جملة البحوث والدراسات الصوفية.)248( ،
( )4جمموع الفتاوى (.)145/2
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الشيخ عيسى بجسمه وشخصه وأخذ ُي ِ
موالنا َّ
أتم طوافه!
فس ُح له يف املطاف حول الكعبة حتى َّ

وموالنا َّ
الشيخ عيسى مل يربح وطنه هذا العام)(.)1

رائعا
رسا ً
الصوفية ما ُّ
ويف جم َّل ِة البحوث والدِّ راسات ُّ
نصه( :وقد أضاف س ِّيدي عيل وفا ًّ
ملالقاة س ِّيدنا موسى لس ِّيدنا ِ
هر ِعرفاين ،رأى فيه
اخلرض إ يتبدَّ د به َو ْه ُم احلائِر ،إذ قال( :اخلرض َم ْظ ٌ
موسى حني وجوده ما سأل يف َمقامه ِ
العرفاين أن يراه يف شهوده ،وذلك املظهر كان منه وعليه

فافهم)(.)2

يقول عبد اهلادي اخلرسة يف شرَ ْ حه للوظيفة َّ
اذلية :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
الش َّ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﱪ [التوبة ]62:ويقول :ﱫ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﱪ [التوبة ]74:فالضامئر يف قوله( :من فضله) و(أن يرضوه) مفردة؛
ألن َ
احل ْض َـر َة واحدة)(!! )3

ِ
أن احل َّ
وقد ذكر الصويف «عيل اجلفري» َّ
بسيف الشرَّ يعة فهو زنديق ،أما يف احلقيقة
الج ُقتِ َل
فهو و ٌيل من أولياء اهلل!!
أيضاَّ :
بل يقول ً
(إن املسلم إذا مر بضيق وقال :يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي املحضار

فليس عليه من بأس)(.)4

حممد بن هديب َّ
يقول عبد الرزاق البيطار يف ترمجة حميي ِّ
الشهري بالعاين:
الدين بن َّ
بالسـر وال َّنجوى،
والزهد وال َّتقوى
والرفق وال َّنجاح ُّ
(اشتهر بني الناس ِّ
بالصدق َّ
ِّ
والصالح ِّ
والكشْ ِ
الساميةَ ،
واهلمة العالية َّ
غيبات ،وكان له ُقرناء يذكرون له من َّ
الشامئِل ما
َّ
والطاعة َّ
ف عن ا ُمل َّ

مل يكن ُ
ٍ
وظن أن ال أحد يساويه يف حاله فخضعوا
لك َّملِ األولياء ،إىل أن استوى عىل
عرش عالهَّ ،
( )1أعالم الصوفية املعارصين (ص.)641:
( )2جملة البحوث والدراسات الصوفية (ص )290:وللقارئ أن يتأمل ما الذي طلب موسى  أن يراه يف شهوده ،ثم رآه
يف صفة اخلرض .ولتذكري القارئ :فقد قال موسى  يف كتاب اهلل( :رب أرين أنظر إليك).
( )3رشح الوظيفة الشاذلية (.)48/47
(..www.alsoufia.com )4

78

وتوجه ٌ
كل منهم إىل مكان ،يمدحه فيه ،إىل
إليه ،وخفضوا رؤوسهم وأطاعوه وجعلوه رئيسهم
َّ

الصغائر،ألن َّ
الشيخ له أحوال وال
أن صار إذا عمل أكرب الكبائر ،يقول الناس :هذه ال تعدُّ من َّ
والشهود ،ونحن من أهل ِ
الكشْ ِ
نعرف ما يقصد عند بعض األفعال ،فهو من أهل َ
احل َج ِ
ف ُّ
اب

ود!!فحينئذ َأ ْط َلقَ أقوا َله َ
الش ِ
وأ ْظ َهر أفعاله ،وأتى بام ال ِ
ٍ
يصدر مثله عن أهل َّ
المَ ْسدُ ول واملَ ْمدُ
قاء
فضل عن ذوي َّ
اً
الطاعة وال ُّتقى)(.)1
ومن العقائد الضالة التي يواىل بثها املتصوفة احلقيقة املحمدية وحمصل معنى هذه العقيدة

الزائغة هو الغلو واإلطراء املحرم لشخص املصطفى عليه الصالة والسالم ،يقول عبد العزيز
الدباغ يف إبريزه (اعلم أن أنوار املكونات كلها من عرش وفرش وأرض وجنات وحجب ،وما
فوقها وما حتتها إذا مجعت كلها وجدت ً
بعضا من نور النبي)(!!)2

مجعا
ومن أقواهلم( :ملا خلق النور مجع يف هذا النور املحمدي مجيع أرواح األنبياء واألولياء ً

أحد ًيا ،قبل التفضيل يف الوجود العيني وذلك مرتبة العقل األوىل)(.)3

و(إن العقل املنسوب إىل حممد ^ خلق اهلل منه جربيل يف األزل ،فكان حممد ^ أ ًبا جلربيل،

اً
وأصل جلميع العامل ،وسمي العقل األول بالروح األمني ،ألنه خزانة علم اهلل)(.)4

هذه العقيدة الزائغة التي ألبست هذه امللة القائدة لبوس النرصانية ال يزال الصوفية املعارصون

يدندنون حوهلا ،يقول أحدهم( :نعتقد أنه أول اخللق ،وأول النبيني يف اخللق ،وأول الناس يف

نبيا وآدم بني الروح واجلسد  ...فال يستهوينكم السفهاء أعداء رسول اهلل ^[!]
اخللق ،وأنه كان ًّ

وتنزلقون يف رفضهم كون النبي ^ أول خلق اهلل ،وأنه نور ،بدعوى أن ذلك من الغلو) ،ويقول

ً
أيضا( :معنى أن النبي ^ برش مثلنا ،معناه أنه خلق من أب وأم يف آخر املطاف ،وهذا اليتناىف

أنه خلق من نور)(.)5

( )1حلية البرش يف أعالم القرن الثالث عرش (.)1488/3
( )2اإلبريز للدباغ (.)84/2
( )3الرماح لعمر التجاين (.)247/1
( )4اإلنسان الكامل للجييل (.)92/2
( )5خصوصية وبرشية النبي (.)167-165
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من األوراد  -املعارصة تالوة  -التي تيش هبذه العقيدة الزائغة ،ورد الطريقة اخللوتية الذي

يقولون فيه( :اللهم صل وسلم وبارك عىل سيدنا حممد النور الذايت ،والرس الساري يف سائر

األسامء والصفات)(.)1

يقول الدكتور زكي مبارك( :والواقع أن احلقيقة املحمدية أسطورة من األساطري هي يف رأينا

مأخوذة من النظرية النرصانية)(.)2

واألصول التي يعتمد عليها الصوفية يف تأسيس بدعتهم هذه نلخصها يف أهنم يعتقدون أن

برشية الرسول ^ ليست كبرشية الناس ،وأن طبيعته ختتلف عن الطبيعة البرشية العامة يف أصل
اخللقة ،واعتقادهم بأن الرسول ^ كان أصله من نور ،واعتقادهم بأن الرسول ^ أول اخللق،
واعتقادهم بأن الرسول ^ هو غاية الوجود ،ولواله ما خلق اهلل اخللق ،وهذه أصول أربعة

فاسدة معلوم فسادها رضورة يف دين اإلسالم(.)3
الدِّ فاع عن احل َّ
الج وابن عربي:

املتصوفة املعارصين إىل أن يدافعوا عن احل َّ
الج وابن عريب ،ففي العدد
لقد وصل ببعض
ِّ
الثاين عرش من جملة اإلسالم والتصوف نعتت املج َّل ُة احل َّ
الصوفية -وهو الذي ُقتِ َل
ال َج بأنه شهيد ُّ

ِ
اً
مقتول شهيدً ا يف مقالة طويلة(.)4
علامء عرصه -وأ َّنه مات
لزندقته بفتوى من

ٌ
رسها ،وما
ويبعد ال َّنجعة شيخ األزهر عبد احلليم حممود فيقول( :قضية احللاَّ ِج
معروف ُّ

يلتف حوله ال َّناس أينام ّ
خفيا يو ًما من األيام ،لقد كان احللاَّ ج قو ًة جارف ًة ُّ
حل ،وكان حيب
كان ًّ
النبوي ِّ
ككل صويف ،ولكن آل البيت إذ ذاك يطمعون يف أن تكون الدَّ ولة هلم ،وما
آل البيت
ّ
دينيا قط ،وإنّام
شخصي ٍة
كان بنو العباس يطمئنون إىل
كشخصية احللاَّ ج ،فام كان مقتل احللاَّ ج ًّ
َّ
َّ
السهل عىل امللوك املستبدين أن يز ّينوا القضايا ،واأللفاظ التي ينسبوهنا
كان
سياسيا بح ًتا ،ومن َّ
ًّ
( )1الآليل السنية يف أوراد الطريقة اخللوتية (.)22
( )2التصوف اإلسالمي يف األدب واألخالق زكي مبارك.)279/1( ،
( )3انظر للتوسع حقيقة الرسول ^ بني الصوفية وأهل السنة للدكتور عطيه عدالن.
()4جملة اإلسالم والتصوف العدد الثاين عرش.
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كتاب من كتبه املوجودة)( )1وليت شيخ األزهر ذكر اً
ٍ
دليل واحدً ا عىل هذا
للحلاَّ ج ليست يف
التعصب؟!
ولك َّنه
ُّ

مدافعا عن ابن عريب وعماَّ يف كتبه من ضالل ويرى
وينربي الدُّ كتور حممد سعيد البوطي
ً

زيغ ،فإنّنا ال نملك أن نجزم َّ
بأن هذا الباطل من كالمه يقينًا،
بأي
(اإلمساك عن اتهّ امه ِّ
ٍ
جنوح أو ٍ

الصوفية
الراجح بذلك)( )2وهذه َش ْن َشن ٌَة نعرفها من أخزم ،فك َّلام قال ُّ
بل ال نملك ح ّتى الظن َّ
الضالل والكفر باهلل قالوا :هذا مكذوب علينا.

نسخة كاملة ِّ
ٌ
الزعم َّ
ُ
بخط ابن عريب(.)3
املكية توجد منه
وممَّا
ينقض هذا َّ
أن كتاب الفتوحات َّ
ويقول مفتي اجلمهورية السورية حممد أديب احلسون النقشبندي( :ابن عريب من معجزات

رسول اهلل؛ ملا أظهر من حقائق العلم النافع ،وقد ربط الوجود باحلرضة اإلهلية  ...مل ينصف ابن

عريب)(!!)4

ويقول شيخ الطريقة اخلزنوية النقشبندية عبد الغني اخلزنوي( :ابن عريب واحلالج من أهل

النفوس والصالح وقد وصلوا إىل درجة راقية)(.)5

ٍ
حممد الغزايل ( :لقد َّ
يقول َّ
املكية البن عريب
اطلعت عىل
الشيخ َّ
مقتطفات من الفتوحات َّ

دس بيننا أكثر ًّ
الرومية! َّ
رشا
ُ
فإن الفاتيكان ال يطمع أن ُي َّ
فقلت :كان ينبغي أن ُت َّ
سمى الفتوحات ُّ
من هذا ال َّلغو  ..وممَّا يلفت ال َّنظر َّ
السوربون قد اتفق مع
أن معهد الدِّ راسات
اإلسالمية بجامعة ُّ
َّ
( )1كتاب العارف باهلل أبو العباس املريس (ص )129:طبعة دار الشعب.
(( )2التصوف السليم جوهر اإلسالم) مقال للبوطي يف جملة املنار اإلماراتية العدد التاسع ،يقول الدكتور البوطي يف تقديمه
منكرا عىل أهل العلم رعايتهم جلناب التوحيد بشطط من القول( :ثم إن العامل
لكتاب نصيحة لعلامء نجد للرفاعي ما نصه
ً
اإلسالمي كله يفاجأ اليوم هبذه البدعة التي يمزق هبا إخوتنا مشايخ نجد إمجاع سلف املسلمني وخلفهم إىل يومنا هذا ،فدار
والدة رسول اهلل هتدم وتحُ ول إىل سوق للبهائم ،ودار ضيافة رسول اهلل ^ يف املدينة حتول إىل مراحيض! ومتر أيدي املحو
والتدمري عىل كل اآلثار التي تناوبت أجيال املسلمني كلهم رشف رعايتها واملحافظة عليها) انظر :مقدمة نصيحة لعلامء نجد.
( )3انظر :مؤلفات ابن عريب لعثامن حييى (.)479 ،477 ،431
( )4الطرق الصوفية يف سورية تصورات ومفهومات قراءات يف واقع احلال د.عبود العسكري (.)86
( )5املرجع السابق (.)51
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ٍ
بضعة وثالثني جز ًءا حلساب
إحدى عواصم الدول العرب ِّية عىل طبع الفتوحات وإخراجها يف

َم ْن يتم هذا العمل يف هذه األيام العصيبة)(.)1

يقول ابن املقري – رمحه اهلل – عن ابن عريب :
شخصا يحُ بـــه
محــن
الر ُ
ً
فال قدس َّ

عىل ما يرى من قبح هذي املخابر

فيا حمسنــــي ظ ًّنا بام يف فصوصــه

وما يف فتوحات الرشور الدوائـر

عليكم بدين اهلل ال تصبحوا غدً ا

مساعر نار قبحت من مساعــر

()2

يقول العالمة عبد الرمحن بن خلدون احلرضمي املالكي( :ومن هؤالء  -من الصوفية  :-ابن

عريب ،وابن سبعني ،وابن ّبرجان ،وأتباعهم ،ممن سلك سبيلهم ودان بنحلتهم ،وهلم تواليف
ٌ
مشحونة من رصيح الكفر ،ومستهجن البدع ،وتأويل الظواهر عىل أبعد
كثرية ٌ يتداولوهنا،
الوجوه وأقبحها ،مما يستغرب الناظر فيها من نسبتها إىل امللة أو عدها يف الشـريعة) ثم قال:

(وليس ثناء أحد عىل هؤالء حجة للقول بفضله ،ولو بلغ ما عسى أن يبلغ من الفضل؛ ألن
ً
فضال وشهادة من كل أحد)(.)3
الكتاب والسنة ،أبلغ

الشيخ جودة اً
الصوفية املعارصين عن شيخه( :ولقد كان موالنا َّ
دائم يف حضو ٍر
ويقول أحد ُّ

ٍ
ٍ
ومناد َمة ،لقد وصل يف القرب إىل درجة الفناء الكامل
مراقبة
مع اهلل تعاىل يف
ومشاهدة ،ومؤنسة ُ

يف اهلل).

ويستطرد اً
قائل( :ويف مقام الفناء يشهدُ العارف احلقيقة املطلقة ويشهد اجلامل ُ
القدْ يس ويكون
ُ

بال هو حيث ال يشهد سوى اهلل).

( )1تراثنا الفكري يف ميزان الرشع والعقل (.)61–60
(  )2ذكرها العالمة املقبيل يف العلم الشامخ (.)504
( )3العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني ( )180/2لتقي الدين حممد بن أمحد بن عيل املكي الفايس.
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ولنا أن نتساءل :ما الفرق بني هذا الكالم وكالم حميي الدِّ ين ابن عريب امليلء بالزندقة()1؟!
ومن الكرامات املعا�صرة كرامة �إحياء املوتى!

أن اً
روى صاحب أعالم الصوفية َّ
لت جثته إىل باب أحد األولياء فاتهُ ِ َم به ،فام
رجل ُقتِ َل وحمُ ِ ْ

قم باسم اهلل ،وقل :من قتلك ،فقام وأخربهم بقاتله.
كان من الويل إال أن قال للميتْ :
ويع ِّلق صاحب الكتاب بقولهَّ :
إن هذا الويل عيسوي املقام؛ أل َّنه حييي املوتى!!

ومن كرامات هذا الويل ً
أيضا :سالمه أثناء زيارته لقرب النبي ^ عىل اليد الرشيفة التي امتدَّ ت
شباك ُ
املحمدية.
احلجرة
َّ
من َّ
ومن كراماته :أنه يف يوم عرفة من كل عام يدخل إىل غرفة يف بيته ويأمر بعدم الدُّ خول عليه،
ثم يأيت ُ
اج من مريديه ف ُيقسم بعضهم أ َّنه رأى َّ
الشيخ واق ًفا بعرفة.
احل َّج ُ
ومن عجائبه :أ َّنه كان يلتقي البدوي يف الربزخ.
ومن كراماته املزعومة :نصحه لولده برتك املرأة التي أراد أن يتزوجها ألنهَّ ا ستموت بعد

ثالثة أيام(.)2

تيمية -رمحه اهلل( :-ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بسبب حاجة
يقول ابن َّ

الرجل ،فإذا احتاج إليها الضعيف اإليامن أو املحتاج ،أتاه منها ما يقوي إيامنه ويسدُّ حاجته،
ويكون من هو أكمل والية اهلل منه مستغن ًيا عن ذلك ،فال يأتيه مثل ذلك لع ُّلو درجته وغناه

عنها ،ال لنقص واليته ،وهلذا كانت هذه األمور يف ال َّتابعني أكثر منها يف الصحابة)(.)3

ونقطة اإلشكال يف مسألة الكرامة ليست هي من حيث وجودها وال من حيث وجود
أشخاص صاحلني ِ
يمددهم اهلل هبا فهذا حمض فضلٍ من اهلل جل وعال ،وإ َّنام نقطة اإلشكال
( )1أعالم الصوفية (ص.)614:
( )2انظر :أعالم الصوفية (ص )619:وما بعدها.
()3جمموع الفتاوى (.)283/11
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ُ
والصالح وال َّتقوى ،فإ َّنه بمقدار ما يظهر عىل يدي َّ
الشخص
الكربى َج ْع َلها املقياس للوالية
َّ
ِ
وأحكامه.
من خوارق تكون واليته وصالحه وتقواه ،ال بالتزامه بأوامر الشرَّ ع

يقول أبو العال عفيفي( :مل خترج كلمة (ويل) يف القرآن عن معناها ال ُّلغوي البسيط ولكنه

الصوفية ِّ
فتحولت عن معناها القرآين الذي هو ال ُّنرصة
والشيعة،
تطو ًرا عجي ًبا عىل أيدي ُّ
َّ
َّ
تطور ُّ
ٍ
ٌ
رشوط وعالمات،
خاص ٍة هلا
واحلامية ال َّلتان يمنحهام اهلل عبا َده املتقني إطال ًقا إىل نرصة
طائفة َّ
مشاعا جلميع املسلمني أصبحت قارصة عىل نف ٍر تنتقل إليهم اً
وراثيا..
تنقل
وبعد أن كانت ح ًّقا
ً
ًّ
ٌ
مرتبة ال يصل إليها الو ُّيل بأعامله وجماهداته وإنّام هي منحة إهلية يمنحها اهلل من يشاء
والوالية

من عباده)(.)1

ويقول فريد الدين آيدن( :إن شخصية الويل الذي وصفه اهلل باإليامن والتقوى ،وأنه ال

ريا عن تلك الشخصية التي تتصف بالوالية يف عقيدة
خياف وال حيزن؛ ختتلف اختال ًفا كب ً

الصوفية عام ًة ،ألنه يستحيل يف عقيدهتم أن يكون اهلل هو املسيرِّ الوحيد للكائنات بأمجعها،
فالويل هو وكيل اهلل يف أرضه ،وخليفته القائم بالترصف عنه)(.)2

األمة:
 -3متييع عقيدة املواالة واملعاداة يف ضمري َّ

فقد باركت َّ
وفية االحتالل األمريكي للعراق بقوهلا عىل لسان شيخها:
الطريقة القادر َّية ُّ
الص َّ

سباقني يف مباركة التغريات التي
العلية القادر َّية
وأخص بذلك طريقتنا
(إ َّننا
ُّ
الكستزانية ك َّنا َّ
َّ
َّ
حدثت يف بلدنا احلبيب)(.)3

الصويف األعىل يف العراق بيا ًنا دعا فيه إىل جواز التعاون مع قوات
وقد أصدر املجلس ُّ

الرئيس العراقي كر ِّد فعل عىل ما وصفه بجرائم النظام العراقي ضدّ املسلمني
ال َّتحالف إلسقاط َّ
واملراقد املقدَّ سة يف العراق.

( )1التصوف (ص.)291:
( )2النقشبندية بني ماضيها وحارضها (.)165
(.http://www.al-mashriq.net )3
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ِ
ملجاهبة ُظلم وكفر قريش)!(.)1
النبي ^ مع اليهود
َّ
وبرر هذه الفتوى بقوله( :فقد حتالف ُّ

ويف العراق ً
عدد من أهايل املدينة أن ِمن املتصوفة يف
أيضا لكن يف مدينة كركوك أوضح ٌ

خاصة شيخ َّ
الطريقة
املعينة خو ًفا من االعتقالَّ ،
املدينة َمن أخذوا هيادنون االحتالل واحلكومة َّ

حممد الكستزاين ،والذي أعلن قبل أشهر أن اجلهاد يف العراق ينبغي أن تنطبق
الكستزانية ويدعى َّ
عليه عدة رشوط قبل إعالنه ،منها :صفاء القلب وحتقيق الصلة بني العبد وربه ،وهو ما أثار
حفيظة املقاومة العراقية وأهايل املدينة عىل ٍ
حد سواء(.)2

�صوف َّية ِّ
ال�شي�شان:

الصويف ِّ
مر ٍة يرصف
لقد خطب حممد سيد اخلشتادي إمام مسجد خسافيورت ُّ
الشيشاين غري َّ

الناس عن االشرتاك يف جهاد ِّ
الشيشان ويقول( :من اشرتك فيه وقتل فإنه خياف عىل إيامنه ،أما
الرويس الذين ُقتِلوا يف أفغانستان فهم -عىل حدّ قولهُ -شهداء!!)(.)3
اجلنود من اجليش ُّ

الوهاب َّ
الشعراين(ُ :أ ِخ َذ علينا العهد ال نزدري من رفعه اهلل علينا من األكابر يف
يقول عبد َّ

ٍ
ٍ
ٍ
بالغة)(.)4
حلكمة
دين ودنيا أد ًبا مع اهلل تعاىل ،وما رفعهم علينا إال

من اهلل تبارك وتعاىل به ع َّ
ويقول ً
ونوابه ،فال اعرتاض
أيضا( :ممَّا َّ
السلطان َّ
يل حفظي لألدب مع ُّ

عليهم يف فعل ما هو من مالزمهم عادة ،بل ِ
أبتك ُر هلم املحامل احلسنة يف الشرَّ يعة واألجوبة
ا ُمل ِ
السلطان بخدمتهم وأركبوهم اخليل
سكتَة ،فحتى لو جاء ملوك الفرنج إىل بالدنا فقام مماليك ُّ

أتم
وطرقوا هلم الطريق ال اعرتاض ،بل أمحل ذلك عىل حمامل صحيحة يف الشرَّ ع ..فإن الوالة ّ
ّ
نظرا م َّنا بيقني ،ولذلك م َّلكهم اهلل تعاىل َّ
وحكمهم فينا)(.)5
ً
( )1صحيفة الرشق األوسط األحد ( 04صفـر 1424هـ املوافق 6 :أبريل 2003م) العدد (.)8895
( /www.islammemo.cc/news )2يف السبت (22رجب 1426هـ –  27أغسطس 2005م).
( )3الفروق بني أهل السنة والصوفية (ص.)501:
( )4البحر املورود يف املواثيق والعهود (ص.)377:
( )5لطائف املنن واألخالق (ص.)485:
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يقول ابن عريب( :ومن اتسع يف علم ال َّتوحيد ومل يلزم األدب الشرَّ عي فلم يغضب هلل وال

لنفسهَّ ،
فإن التوحيد يمنعه من الغضب ،أل َّنه يف نظره ما ثم من يغضب عليه ألحدية العني عنده
يف مجيع األفعال املنسوبة إىل العامل ،إذ لو كان عنده مغضوب عليه مل يكن توحيدً اّ ،
فإن موجب

الغضب إ َّنام هو الفعل وال فاعل إال اهلل)(.)1

ويقول التجاين يف رسالة إىل أهل فاس( :وس ِّلموا للعامة ووالة األمر ما أقامهم اهلل فيه من
ٍ
ٍ
ريَّ ،
ٍ
تبغيض أو تنك ٍ
ألحد أن
فإن اهلل هو الذي أقام َخ ْل َقه فيام أراد ،وال قدرة
ملنافرة أو
غري تعرض
خيرج َ
اخل ْلق عام أقامهم اهلل فيه)(.)2

ورحم اهلل ابن حزم األندليس إذ يقول:

من ا ُملح َت ِمي باهلل
ِّ
رب العوالمِ
وذواتهَ ا
قسطنطيني ًة
سنفتح
ُ
ِ
ِ
ِ
وبالد ُكم
أرضكم
ونمل ُك أقىص
ِ
َ
واهلند ُعنوة
الصني
أرض
ونفتح
ِّ
ُ
ٌ
للر ِ
مواعيدُ
حيحة
َص
محن فينَا
َّ
عم ُح ْك ُمه
إىل أن ُيرى
ُ
اإلسالم قد َّ

ِ
ِ
هاش ِم
رسول اهلل من آل
ودين
ِ
القشاع ِم
قوت ال ُّنسور
ونجعلكم
َ
ونل ِز ُ
َّ
ذل اجلزى واملغا ِر ِم
مك ُم
ِ
بأرض رُّ
ٍ
ِ
حاط ِم
التك واخلزر
بجيش
الع ِ
السقائِ ِم
قول
ول َيست كأم َثال
ُ
َّ
ُ
باجل ِ
مجيع األرايض
الصوا ِر ِم
يوش
َّ

ِ
حب وتأييد
َّأما يف مرص فقد أفاق أهلها عىل اثني عرش ألف صويف حيتشدون يف
مظاهرة ٍّ

الرئيس مبارك يف مزرعة الكرام بالبحرية و( )8ماليني صويف يتوجهون لسيادته هبذا
لرتشيح َّ

النداءَّ ..
(إن احتياج ال َّناس إليكم من نعم اهلل عليكم)(.)3

«س َك َت َد ْه ًرا و َن َطقَ ُك ْف ًرا».
يع ِّلق الكاتب اليساري د.حسن حنفي عىل هذا اخلرب بقولهَ :

للرئيس قبل االستفتاء األخري يف مرص،
هؤالء هم
صوفية ُّ
َّ
السلطان الذين أعلنوا عن تأييدهم َّ
األمة عىل رفض ال َّتجديد وال َّتمديد.
الرئيس ضد إمجاع َّ
فامداموا قد اختاروا مبايعة َّ

( )1الفتوحات املكية (.)270/5
( )2جواهر املعاين (.)165/2
( )3انظر :جملة التصوف اإلسالمي العدد ( - )315ربيع األول (1426هـ) .علقت إحدى الطرق الصوفية الفتة كبرية يف
ميدان التحرير تؤكد ً
أيضا أن الرئيس مبارك ينتسب إىل آل البيت وتدعو الناس إىل انتخابه .انظر :القدس العريب اللندنية
اخلميس (2005/9/8م).
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فلامذا مل يدينوا قانون َّ
السجون بال
الطوارئ واألحكام العرفية ّ
وزج املعتقلني ِّ
السياسيني يف ُّ

حماكمة أو ٍ
ٍ
حتقيق أو ٍ
ٍ
مصدرا من مصادر
إدانة؟ ملاذا مل يرفضوا ال َّت ْوريث ،والوراثة ليست
هتمة أو
ً
السلطة يف اإلسالم وال االنقالب الذي سماَّ ه القدماء َّ
«الشوكة»؟ ملاذا مل َي ُنقدوا الفساد ،وتبديد
ُّ

األمة ،وهنب ثرواهتا ،وبيع القطاع العام ،وغالء األسعار ،ونواب القروض ،وهتريب
أموال َّ
األموال إىل اخلارج؟ ملاذا مل ينقدوا مظاهر ال َّتغريب يف حياتنا ،وبيان خماطر العوملة عىل هو َّية
السياسية واالقتصادية للخارج وتبعية الداخل ،وفيهم من
َّ
األمة؟ ملاذا مل ينقدوا نظم اهليمنة ِّ

واملتخصصني الكثري؟)(.)1
العلامء
ِّ

يقول َّ
للزوايا باجلزائرَ «( :ف ْتح زاوية
الشيخ ساري عيل حكمت ،األمني العام لالحتاد الوطني َّ

الزوايا يف تربية ال َّنشء تربي ًة ديني ًة وعلمي ًة
يعني َغ ْلق سجن» بالنظر إىل الدَّ ور املهم الذي تقوم به َّ

بالسري
السلفي اجلهادي «كانوا يتهموننا َّ
َت ِقيه من االنحراف وال َّتشدُّ ِد ،وهو ما يفرقنا عن ال َّتفكري َّ
صحيحا! غري َّ
السنوات العرش
السلطان ،قد يكون ذلك
ً
أن جتربة َّ
السلطة واالنصياع ألوام ِر ُّ
وراء ُّ
ِ
األمة»).
األخرية أثبتت َخ َطر اإلسالم اجلهادي عىل ُم
كتسبات َّ

الزوايا باجلزائر( :-إ َّنه من باب االحتياط ولقطع َّ
الطريق
ويقول يس اجلياليل -من مرجعيات َّ

أمام حمَ َ لة ِ
نسخا من ملفات َّ
السلفي اجلهاديِ ُيقدِّ م ألجهزة األمن ً
الطلبة الذين يرغبون يف
الفكر َّ
االنتساب إىل زاويته «حتى يتم متحيصها وال َّتحقيق فيها»(!)2

ٍ
خطاب يوجهه
ألي
بالصويف ال َن ْقشبندي «أمحد كفتارو» أ َّنه (كان يف طرحه َّ
بل وصل احلال ُّ

املسيحيون)(.)3
إىل ال َّنصارى يصدره بقوله :إخواننا
ُّ

ٍ
ٍ
وثيقة ِّ
حممد َح َبش( :كذلك فقد انطلق
صلة
وكان ذا
بالشيعة االثني عرش َّية ،يقول تلميذه َّ

إىل املسلمني من َّ
الشيعة بطوائفها ومذاهبها املختلفة ،وبا َد َرهم بالزِّ يارة ،وكان من بركة هذه
( )1صحيفة (الزمان) العدد ( )2145التاريخ (2005/ 6 / 25م).
( )2صحيفة الرشوق اجلزائرية يف (.)2007/5/15
( )3انظر :كتاب الشيخ أمحد كفتارو ومنهجه يف التجديد واإلصالح (ص.)326:
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ال ِّلقاءات صدور فتوى شيخ األزهر الشرَّ يف بتوقيع َّ
الشيخ َش ْل ُتوت ،وهي تدعو املسلمني إىل
نبذ ِ
اإلسالمية املعتمدة)(.)1
اخلالف ،واعتبار املذهب اجلعفري خامس املذاهب
َّ

ال�صوفية من اجلهاد:
موقف ُّ

َّ
إن املتأمل يف تاريخ الصوفية جيد أن موقفهم من اجلهاد ومقاومة االستعامر يف القديم واحلديث

ُ
التذبذب واالضطراب؛ فبينام نرى طائف ًة منهم أعلنت اجلهاد وقاومت
موقف متباين ،يسوده
وأقضت مضاجع املستعمرين ،نرى عىل ال َّنقيض اآلخر طائف ًة أخرى َ
َّ
نك َصت عن
االستعامر،
اجلهادَ ،
وه َر ًبا.
ونك َلت عن احلرب ،وانزوت عىل نفسها َف َر ًقا َ

مجيعا ،وهي َّ
وثالثة وهي ُّ
الطائفة التي وقفت معه جن ًبا إىل جنب،
وفية ً
رش طوائف ُّ
الص َّ
الرضوخ لهِّ ،
وحتذر من
تؤازره ،وتنارصه ،وتقاتل يف صفوفه ،وحتت رايته ،وتدعو الناس إىل ُّ

مغبة مقاومته(.)2
َّ

يقول الباحث مجال خليفة يف كتابه «موقف فقهاء َّ
الصليبي» وهو
الشام وقضاهتا من الغزو َّ

(ضمت مدن بالد َّ
الشام جمموع ًة
يؤرخ للغزو َّ
الصليبي لديار اإلسالم يف القرن اخلامس اهلجريَّ :

الصوفية يف النِّصف الثاين من القرن اخلامس اهلجري ،وا ّلذين غال ًبا ما تلقبهم املصادر
من فقهاء ُّ
الصوفية ،ولكن موقفهم من
الصويف والفلسفة ُّ
اهتمت باألدب ُّ
ُّ
بالصويف ،والدِّ راسات احلديثة َّ

ٍ
بحاجة إىل ٍ
بحث وحتليلٍ  ،ويبدو َّ
أن بعض فقهائِهم قد بلغوا مر َت َب ًة اجتامعي ًة
الصليبي مازال
الغزو َّ
الصويف الكاليب يلقب برئيس دمشق( )3أي :رئيس
وعلمي ًة مرموقة ،فكان احلسن بن احلسني ُّ
والصويف
والصويف َس ْهل بن بِشْ ـر أبو الفرج اإلسفرائيني الدِّ مشقيُّ ،
وفية بدمشقُّ ،
الفقهاء ُّ
الص َّ
وبقي فيها
السلمي ناهيك عن اإلمام الغزايل الذي زار دمشق
أبو القاسم عيل بن َّ
حممد بن حييى ّ
َ

( )1املصدر السابق (ص.)94:
( )2االنحرافات العقدية والعلمية يف القرنني الثالث عرش والرابع عرش (.)538/1
( )3انظر :تاريخ ابن عساكر (.)174/4
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ثالثة أعوام يعظ بآرائه خالل الفرتة (492-489هـ) وكتب فيها أعظم مؤ َّلفاته (إحياء علوم

الصليبي رغم معارصته
والصوفية عام ًة من الغزو َّ
الدين) لك َّنه مل يذكر شيئًا عن موقفه خاصةُّ ،
الصوفية من اجلهاد
لوصول احلملة َّ
الصليبية األوىل ،وال يشري كذلك يف مؤ َّلفاته إىل موقف ُّ
َّ
ولعل ذلك املوقف يستند إىل مبدأ االعتزال املعروف الذي تقوم عليه
واحلروب بشكل عام،

آراؤه وأفكاره).

ويضيف اً
قائل( :وعىل الرغم من َّ
الصليبي لبالد
أن مصادرنا ال تشري إىل موقفهم من الغزو َّ
ٍ
بصورة غري مبارشة ،وذلك
للسكان ولو
الروح املعنو َّية ُّ
الشام لكنها البد وأنهَّ ا أ َّثرت سل ًبا عىل ُّ

بتأكيدها عىل االعتزال يف وقت كان املسلمون بحاجة إىل تعميق فكرة اجلهاد ولذلك تعرضوا
ٍ
تيمية الذي كتب :ولو أنهَّ م اتخَّ ذوا من
لنقد الذ ٍع من بعض املشايخ يف الفرتات املتأخرة كابن َّ
الرسول ُأسو ًة لبذلوا ما يف وسعهم يف حتريض املسلمني عىل اجلهاد والكفاح ،وحلملوا سيو َفهم
َّ
تعر َ
ض
وخرجوا إىل ساحات َ
الرسول والصحابة وال َّ
سيام أنهَّ م عاشوا يف عرص َّ
الو َغى كام فعل َّ
وتعرض املسلمون فيه ألشدِّ أنواع البالء)(.)1
اإلسالم فيه للزوالَّ ،

الصليبيةَ :
«أ َتدري ملاذا ذكرت لك هذه
يقول الدكتور زكي مبارك بعد أن حتدث عن احلروب َّ

الصليبية؟
الكلمة عن احلروب َّ

لتعرف أ َّنه بينام كان بطرس ال َّن ِ
اسك يقيض ليله وهناره يف إعداد ُ
الرسائل ُّ
حيث
اخل َطب وحتبري َّ

(ح َّجة اإلسالم) غار ًقا يف خلوته منك ًبا عىل
أهل أوروبا عىل احتالل أقطار املسلمني كان الغزايل ُ
أوراده (املبتدعة) ال يعرف ما جيب عليه من الدَّ عوة إىل اجلهاد.

ويكفي أن نذكر َّ
الرميل احلافظ يف يوم فتح بيت املقدس
أن اإلفرنج قبضوا عىل أيب القاسم َّ

ونا َدوا عليه ليفتدى فلم يفده أحد ،ثم قتلوه وقتلوا معه من العلامء عد ًدا ال يحُ صيه إال اهلل كام ذكر
السبكي يف طبقاته ،وما ذكرنا هذه املأساة إال لنعدَّ القارئ لفهم حياة الغزايل» .انتهى(.)2
ّ

( )1انظر :موقف فقهاء الشام وقضاهتا من الغزو الصليبي (ص ،)60:وما بعدها.
( )2األخالق عند الغزايل (ص.)25:
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ويقول الدكتور سفر احلوايل وهو يرصد مدى االنحراف الذي أحدثه املتصوفة يف الدَّ ولة

أساسا للجهاد ومقارعة الك َّفار إذ حتولت
العثامنية( :وامتدَّ البالء إىل األربطة والثُّغور التي بنيت
ً
للصوفية)(.)1
إىل زوايا وتكايا ُّ

َّ
والشك َّ
الصويف  -حتتاج إىل مزيد تفصيلٍ وبيان؛
أن هذه املسألة – اجلهاد وموقعه يف الفكر ُّ
القضية من جهة أخرى ،وال َّ
شك
لغموض َي ْكتَنِ ُفها من جهة ولعدم العدل يف التعامل مع هذه
َّ

الصوفية -ألاَّ َن ِ
أ َّنه ال جيوز -مع َش َنئ ِ
وح ْك ِمنا عليهم إذ َّ
إن هذا خالف ما أمرنا
عدل يف تعاملنا ُ
َان ُّ

به من العدل مع من عادانا من الكفار ،فكيف بمن ينتسب ألهل اإلسالم يف العموم.

باألمة من ٍ
ٍ
فالبدَّ لنا من التنبيه إىل َّ
وضعف،
قوة
يمر
أن ُّ
َّ
الصوفية جزء من َّ
يمر هبا ما ُّ
األمة ُّ

ومن عل ٍو وانكسار ،ومن اجتام ٍع وتفرقَ ،
والغ ْبن كل الغبن يكون حني يتحالف املسلم مع العدو

صوفيا أو غري ذلك.
حياد اهلل ورسوله سواء أكان
مطي ًة ملن َّ
ًّ
الكافر أو أن جيعل املسلم نفسه َّ

أيضا عىل انتشار هذه َّ
يقول الدُّ كتور عبد اهلل عبد الرزاق إبراهيم( :ولقد ساعد ً
الطريقة
وخصوصا َّ
(التجانية) قيام اإلدارة االستعامر َّية بتشجيع رجال ُّ
الطريقة التجانية،
الصوفية
ً
الطرق ُّ
وكان هذا ال َّتشجيع باملال وال ُّنفوذ وذلك من أجل تشويه صورة الدِّ ين اإلسالمي عن طريق نرش
البدع واخلرافات)(.)2

ويقول روم الوندو( :وقد عرف األوروبيون رغبة رجال ُّ
الصوفية يف احلصول عىل
الطرق ُّ

الروح حتى قال جوليان َّ
بأن احلكومة الفرنسية عرفت كيف
املال والنفوذ فراحوا يغذون هذه ُّ
جتمع ُّ
الطرق الصوفية حوهلا عن طريق ال َّتمويل واحلامية)(.)3
(وبعد الفتح بدأ املراغنة إعادة بناء طائفتهم ،ووجدوا الدَّ عم من احلكومة (اإلنكليزية)
اخلتمية عىل استعادة نفوذها ،وظل الس ِّيد
اخلتمية ،وهذا ما ساعد
التي أقامت ِح ْل ًفا مع
َّ
َّ
العثامنية سافر
العاملية األوىل واهنيار الدَّ ولة
(املرغني) عىل تعاون مع احلكومة ،وبعد احلرب
َّ
َّ

( )1انظر :كتاب العلامنية (ص.)518:
( )2الطرق الصوفية يف أفريقيا (ص.)65:
( )3روم الوندو تاريح القرن العرشين (ص.)142:
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الو ْفد،
السودان إىل لندن لتهنئة امللك بال َّنرص ،وكان الس ِّيد املرغني عىل رأس َ
َو ْفدٌ من زعامء ُّ
ريا
الو ْفد ،وس َّلم سيف والده اإلمام املهدي إىل امللك تعب ً
الرمحن املهدي مع َ
وكان السيد عبد َّ
يرده إليه وإىل ورثته)(.)1
السيف كرمز للوالء وأنه ُّ
الوالء ،وكان ُّ
عن َ
رد امللك أ َّنه َقبِ َل َّ

يلخص الدكتور عبد اهلل إبراهيم واقع ُّ
ِّ
الصوفية يف أفريقيا بقوله( :ووجدنا يف كثري
الطرق ُّ

تنافسا بني هذه ُّ
الطرق وصل إىل حدِّ ال َّتعاون مع ُ
القوى الوثنية ضد
من مناطق القارة األفريقية
ً
حركات اجلهاد اإلسالمية ،بل ورفض زعامء ُّ
الصوفية االنضامم إىل بني وطنهم لتكوين
الطرق ُّ

إسالمية واحدة ضدَّ هذا املعتدي ،ولعل خري دليلٍ عىل هذا العمل قيام َّ
الطريقة التجانية
جبهة
َّ

يف اجلزائر بال َّتحالف مع ُ
القوى الفرنسية ضدَّ األمري عبد القادر اجلزائري ،وحدث نفس الشيَّ ء

عندما حتالفت ُ
اإلسالمية من الطريقة القادر َّية ضد احلاج عمر الفويت التكروري يف منطقة
القوى
َّ
ماسينابل ،وحارصت قوات أمحد البكاي القادري قوات احلاج عمر الذي اضطر خلوض غامر
معركة حربية ضدّ هؤالء املسلمني ليخ ِّلص جيشه من احلصار ،وكانت النتيجة استشهاد هذا
الصوفية وليس ُ
القوى الفرنسية)(.)2
َّ
الزعيم اإلسالمي عىل أيدي القوات ُّ

الصوفية من االحتالل الربيطاين ملرص،
يقول الدكتور عماّ ر عيل حسن( :لقد انقسم موقف ُّ

بريطانية كبرية ،وكان شيخها
اإلدريسية األمحد َّية كانت حتصل عىل مساعدات
فهناك طرق مثل
َّ
َّ

ِ
ٍ
حتركات األدارسة يف منطقة َع ْسري باجلزيرة العربية ،وهناك املرغنية
بمعلومات عن
يمد اإلنجليز
السودان موق ًفا خيدم مصاحلهم ،فقدَّ موا
واخلتمية التي وجد الربيطانيون يف معارضتها للمهدية يف ُّ
والدمرداشية التي ارتبط
الغنيمية
إليها الدَّ عم املا ّدي واملعنوي ،كام ساند االحتالل الطريقتني
َّ
َّ

ٍ
ٍ
السامي (-1925
بعالقات
شيخها مصطفى الدمرداش باشا
خاصة مع جورج لويد املندوب َّ

حممد مايض أبو العزايم شيخ َّ
الطريقة العزمية االحتالل،
 )1929وعىل اجلانب اآلخر عارض َّ
السوداء املناهضة لإلنجليز ،ويف املقابل نجد الشيخ حممد إبراهيم اجلمل
وسمح جلمعية اليد َّ

( )1خبايا وأرسار يف السياسة السودانية (ص.)52:
( )2الطرق الصوفية يف إفريقيا (ص.)230:
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شيخ الطريقة السامنية وصل به احلال يف تأييد اإلنجليز إىل مجع توقيعات املواطنني ضد ثورة

(1919م) والدَّ عوة إىل بقاء اإلنجليز)(.)1

ِ
املهادن
وثمة
فثمة املجاهد الذي يقارع أعداء اهللَّ ،
نلحظ مما سبق وجود تباين يف املواقفَّ ،

املستخذي الذي جعل نفسه مرك ًبا اً
سهل ألعداء األمة.

السن ِ
ُوس َّية املجاهدة التي قامت بدو ٍر كب ٍ
ري ضدَّ
من األمثلة الناصعة يف اجلهاد والفداء احلركة َّ

أعداء األمة يف ليبيا.

السن ِ
صوفية مغرقة يف التصوف منشغلة باحللقات الراقصة املسماَّ ة
ُوس َّية
فهل كانت احلركة َّ
َّ

الس ْكر واحلال والصحو واملحو؟ أم تراهم
ً
زورا وهبتا ًنا حلقات ذكر؟ أم كانت تقيض وقتها يف ُّ
الج؟ أم كانوا يشغلون مريدهيم َّ
يقضون زماهنم بقراءة كتب ابن عريب واحل َّ
بالطواف حول القبور

الرمحات من املقبورين؟
واستجداء َّ

يقول املسترشق األمريكي لوثروب ستودارد عن السنويس( :وكذلك حصلت ريبة َّ
بمكة

ِ
ابية)(.)2
مليله إىل بعض املبادئ َّ
الوه َّ

السن ِ
ويقول ً
ُوس َّية( :وهم أشدُّ أعداء األوروب ِّيني من بني مجيع طرق
أيضا متحد ًثا عن احلركة َّ

الدراويش ،وقاعدهتم اجلهاد ضدّ الكفار ومجع كلمة املسلمني أمجعني عىل العدو العام)(.)3

السن ِ
يقول صالح مؤيد العقبيَّ :
مؤس ُسها
ُوس َّية طريقة
إصالحية جتديد َّية ،تأ َّثر ِّ
(الطريقة َّ
َّ
السن ِ
ُوس َّية فيام هتدف
حممد بن عبد َّ
باحلركة َّ
الوهابية لصاحبها َّ
الوهاب قدَّ س اهلل روحه ،وهتدف َّ

إليه نرش اإلسالم وإصالح عقيدته ممَّا َع ِلقَ به من أنواع البدع والضالالت)(.)4
( )1الصوفية والسياسة يف مرص (ص.)97:
( )2انظر :حارض العامل اإلسالمي (.)399/2
( )3املصدر السابق (.)398/2
( )4الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر تارخيها ونشاطها (ص )194:بترصف يسري.
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ولكن ما الذي يدور داخل احلركة؟ ما هو املنهج الذي يتدارسونه؟
السن ِ
ُوس َّية يف مها ِّمها ووظائفها
ويف بيان اختالفها عن باقي الزوايا قال العقبي( :ختتلف َّ
الزوايا َّ

الزوايا املعروفة ُ
زمن بعيد ،فهي كام َّ
منذ ٍ
السنويس زيادة عىل رسالتها
عن َّ
خطط هلا ِّ
مؤسسها اإلمام ّ

سات لتكوين الدُّ عاة
مؤس ٌ
الروحية وال َّتعليم وبعض األعامل اخلري َّية واالجتامعية ،فهي َّ
يف الترَّ بية ُّ
ومراكز عمل وجهاد يدرب فيها األتباع يف ِّ
السالح ،وتعقد لذلك
كل يوم مجعة عىل استعامل ِّ

الفروسية والرماية وركوب اخليل ،كام ُتعلم
ص فيها اجلوائز للفائزين ،كام يتع َّلم
مسابقات تخُ َّص ُ
َّ

والسباحة والزِّ راعة وغرس األشجار)(.)1
خمتلف ِّ
والسباكة ِّ
الصناعات كالنِّجارة واحلدادة ِّ

السن ِ
ُوس َّية حياربون العقائد الفاسدة بني
يقول الدكتور عيل الصلاَّ يب( :وكان علامء احلركة َّ

الصحراء الكربى ،ويرشدون الناس إىل ُح ْرمة ُ
الغلو يف تقديس املشايخ األحياء
القبائل يف َّ
واألموات ،وال تأذن ألتباعها أن يذكروا مي ًتا عند قربه بغري الدُّ عاء له والرتحم عليه)(.)2

حممد رشيد رضا( :استطاعت دولة فرنسا إفساد بأس مجيع َّ
ويقول َّ
الطرائق املتصوفة
الشيخ َّ

السن ِ
بالرشوة إال َّ
ُوس َّية)(.)3
يف إفريقية ،واستاملة شيوخها ِّ
الطريقة َّ

السن ِ
وال بأس أن نسوق اً
ُوس َّية َألاَ وهي حركة شامل يف أوائل هذا
مثال آخر حيذو َحذو احلركة َّ
القوات القيرص َّية يف بالد ِّ
سمي أتباعه باملريدين ،وقد
ال َق ْرن التي قارعت َّ
الشيشان ،وقد كان ُي ّ
أيضا منتم ًيا َّ
كان ً
الصوفية ا ُملب َتدَ َعة املعروفة اليوم ،ومل
للطريقة ال َّن ْق َشبند َّية ،ولكنه مل يقم باألوراد ُّ
الشيخ ،ومل تكن صورة َّ
ويتصور فيها صورة َّ
الشيخ
رشكية يدعو فيها غري اهلل
يكن يؤ ِّدي رابطة
َّ
َّ

ِ
الصوفية اليوم -وال يع ِّلقها عىل جداره يف مصلاَّ ه ،بل كان َّ
اللحية م َّت ًبعا
كث
يف جيبه -كام تفعل ُّ

لس َّنة النبي ^.

( )1املصدر السابق (ص.)200:

( )2انظر :احلركة السنوسية يف ليبيا (.)112/1
( )3انظر :السيد حممد رشيد رضا /حممد أمحد درنيقة (ص.)202:
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سمى مقاتليه باملريدين فإنام فعل ذلك ُبغ َي َة اخرتاع اسم جيمعهم حوله كام جيتمع مريدو
َّأما أ َّنه َّ

الصويف وحركتها(.)1
الصوفية حول شيخهم
ً
تشبيها لتنظيمه وحركته بالتنظيم ُّ
ُّ

مسألة هي ٌ
ٌ
األمهية وهي ال َّتأكيد عىل االلتزام بالكتاب
غاية يف
نلحظ من هذا ال َّنقل وما قبله
َّ

ّ
العملية ،وهذا
العلمية أو
والس َّنة ونبذ اخلرافة واجلهل وال ُبعد عن البِدَ ع سوا ًء
بالشك ُيعدُّ
َّ
َّ

اً
الصويف من حقائق الكتاب والس َّنة وابتعد عن
مانعا ،فكلام اقرتب ُّ
فيصل يف املسألة وحدً ا ً

القوة ُ
تلبس باخلرافة
اخلرافة واجلهل وال َّتصوف الفلسفي نجد َّ
والف َّ
ثمة َّ
توة والفداء ،وكلام َّ
والص ْحو واملحو،
تصوفه وانشغل باجلمع والفرق وال َفنَاء وال َب َقاء
واجلهل وتفلسف يف
َ
ُّ
وانشغل بالقبور دعا ًء واستمدا ًدا نجد ُ
َ
والضعف واالستخذاء ،والتأريخ
اخلنُوع وال َّتخاذل
بأدواره املختلفة شاهدٌ عىل ما نقول.

جزء مؤ ِّثر يف
بجرة َق َلم وأنهَّ م ٌ
وكام يدندن البعض بقوله :ال جيوز أن نمحو تأريخ ُّ
الصوفية َّ
ُ
بجر ِة َق َلم ،وال نستطيع نسيان
األ َّمة؛ نقول نحن كذلك :ال نستطيع أن نمحو حقائق ال َّتاريخ َّ
الصوفية عىل عقائدها وعباداهتا ،فها هي ُ
الك ُتب مزبورة
جراء تس ُّلط ُّ
الويالت التي حا َقت باألمة َّ

مل َّ
جتف أحبارها ،وها هي مواقف القوم ننقلها كام هي من غري تز ّيد وال مبالغة ،لنرى من هو
َّ
لألمة عرب تغيِيبها عن واقعها وإشغاهلا بالقرب دون الصدر ،وبالرقص دون
الطرف الذي أساء َّ
ُّ
الطمأنينة ،ومن هو الذي َر َاه َن ويراهن عليه أعداء األمة لنرى أي الكفتني هي اخلارسة.

الفرنسية ُت ِّ
عظم زاوية من زوايا ُّ
يقول احلاكم الفرنيس يف اجلزائرَّ :
الطرق ،أكثر
«إن احلكومة
َّ
وأن الذي حيارب ُّ
من تعظيمها لثكنة جنودها وقوادهاَّ ،
الطرق إنام حيارب فرنسا!!»(.)2
الشيخ إحسان إهلي ظهري -رمحه اهلل -يف كتابه الربيلويةَّ :
ويقول َّ
(إن الباحث والقارئ

يندهش ويتحيرَّ عندما يرى أ َّنه مل َت َق ْم َح َر ٌ
القارة ملواجهة االستعامر إال وخالفها
كة يف شبه
َّ
الربيلوي وك َّفر زعامءها).
( )1انظر :الفروق بني أهل السنة والصوفية (ص.)499:
( )2الفكر والثقافة املعارصة يف شامل إفريقيا (ص.)52 -51:
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ثم يذكر  -رمحه اهلل -هذه احلادثة العجيبة التي كانت باهلند والتي ُس ِّميت بحركة عدم املواالة

يقول َّ
الشيخ( :يف سنة (1920م) ملا رأى املسلمون اهلنود أن اإلنجليز ال يريدون أن خيضعوا

لطلباهتم ويفوا بعهودهم ويغادروا بالدهم قاموا بإقدا ٍم آخر ،وهو أن يرتك اهلنديون املعامالت
مع اإلنجليز املستعمرين ويتجنبوا عنهم ،ويعلنوا َت ْر َك والئهم ويقاطعوا احلكومة اإلنجليز َّية

مقاطع ًة تام ًة ،ال يطاوعوهنم وال يشاركوهنم يف أمورهم وال يشرتكون معهم ،وال يقدمون هلم
اجلامرك والضرَّ ائب وال يأخذون منهم املراعاة وال يك ِّلموهنم فيام بينهم ،فعاوهنم يف ذلك طلاَّ ب
ُ
احلر َّية من اهلندوس ً
أيضا عىل رأسهم غاندي.

فتكونت ثورة عظيمة ضدّ االستعامر مل ُي َر هلا ٌ
مثال سابق ،واشرتك فيها مجيع طوائف املسلمني

الوطنية ،بل َع ْكس ذلك أنهَّ م
وقادهتم وعلامؤهم ،غري الربيلويني فلم يشاركوا يف هذه احلركة
َّ
بادروا بإصدار فتاوهيم ضدَّ القائمني هبذه احلركات منارص ًة لالستعامر ومساعد ًة للمستعمرين
ِ
الغاشم الكافر حرام ،فقد كتب الربلوي
رافعني األصوات أن ترك مواالة االستعامر اإلنجليزي

مستقل قال فيه بكل رصاحة :إ َّنه ال جهاد علينا ِ
اً
مسلمي اهلند بنصوص القرآن العظيم،
كتي ًبا
ومن يقول بوجوبه فهو خمالف للمسلمني ويريد َ
إرضارهم)(.)1

يقول الكاتب اإلنجليزي فرانسس رابنسن( :إن الربيلوي كان عمله محاية احلكومة

واستمر هذا التأييد للحكومة حتى
العاملية األوىل،
اإلنجليز َّية ،فإ َّنه أ َّيد احلكومة يف احلرب
َّ
َّ

وع َقدَ
مؤمترا يف برييل ومجع فيه العلامء الذين كانوا خيالفون
أيام حركة اخلالفة سنة (1921م) َ
ً

ترك مواالة احلكومة)(.)2

صوفية داغستان الذي يصفونه بأنه
الصويف شيخ مشايخ
وهذا حسن أفندي القحي ُّ
َّ
ُ
الص َمدَ اين العارف باهلل وويل اهلل بال نزاع) عقد يف عام (1922م)
(القطب الر َّباين والغوث َ
ٍ
ِ
زعيم ِهم لينني يف
برقية لريسلوها إىل
مؤمترا دعا إليه ( )72عاملًا ،ويف هناية املؤمتر أعدُّ وا رسالة
ً

( )1كتابه املحجة املؤمتنة ،اً
نقل عن الربيلوية إحسان إهلي ظهري (.)42-41
( )2سيبرت زوم امنك اندين مسلمز (ص .)443:اً
نقل عن الربيلوية للشيخ إحسان إهلي ظهري.
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العاملية لينني! نحن متأسفون
موسكو يف الكرملني مضمونهُ ا ما يأيت( :إىل زعيم الربوليتار َّية
َّ
عىل مرضك ومنتظرون لشفائِك ،وإ َّننا واثقون من انتصارك ونحن معك ،فإىل األمام عىل
طريق ال َّنرص)!(.)1

وقد بايع اجلزائريون األمري عبدالقادر اجلزائري بعد دخول الفرنس ِّيني اجلزائر ،فقادهم

إىل جهاد الفرنسيني طيلة سبعة عرش عا ًما ،ولكنه استسلم يف آخر األمر ،وسلم نفسه إىل
الفرنسيني فنفوه إىل خارج البالد ،ثم أطلقوا رساحه بعد أن اشرتطوا عليه أن ال يعود إىل

اجلزائر ،ورتّبوا له ً
استقر يف دمشق حتى
مبلغا من املال يأخذه كل عام ،وزار باريس ،ثم
َّ

ُتو َ
يف هبا(.)2

()3
إظهارا
وحني اهنزمت فرنسا سنة (1870م) (أظهر كامل األسف وتز َّين بنيشاهنا األكرب
ً

العرتاف مصادقتها ،وختلىَّ عن مالقاة ال َّناس مدَّ ة.)4()..

وحني قام ابنه حميي الدِّ ين بإعالن اجلهاد ضدّ الفرنس ِّيني مر ًة أخرى ،واتفق مع بعض زعامء

ربأ عبد القادر منه ،وكان ذلك سب ًبا يف انفضاض القبائل عنه ،و َف َشل
القبائل يف اجلزائر ،ت َّ

حركته(.)5

وبعدما استقر بدمشق انشغل ِّ
ببث تراث ابن عريب ،فقد أرسل الط ِّيب اجلزائري املالكي

املكية عىل ِّ
خط مؤ ِّلفها العارف باهلل َّ
الشيخ حميي الدِّ ين ابن
قونية ملقابلة الفتوحات َّ
إىل (مدينة ّ

عريب ،وقرأها مع َّ
مجيعا عىل األمري مع
مرتني مقابلة ،وبعد جميئهام قرأناها ً
الشيخ املذكور هناك َّ

خط املؤ ِّلف)( )6كام ذكر ذلك البيطار يف ِ
التزامنا إلصالح نسخنا عىل ال ُّنسخة املقابلة عىل ِّ
احللية.

( )1الفروق بني أهل السنة والصوفية (ص.)559:
( )2األعالم (.)46/4
( )3وكان قد أهدي له لدى زيارته باريس عام (7681م).
( )4الرحلة احلجازية (.)002/3
( )5أعالم املغرب العريب (.)612/1
( )6حلية البرش يف أعالم القرن الثالث عرش (.)757/2
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وقد كانت فرنسا تفرض له رات ًبا ،يقول البيطار( :ثم مل يستقر به األمر أيا ًما حتى جاء عند

ً
السلطان املعظم خيربه َّ
معاشا يكفيه مع
العلية أن تعينِّ له
بأن مراد الدَّ ولة
خليل باشا بأمر ُّ
َّ

ووجه ألمري املؤمنني ما يليق من الدَّ عوات غري
االتساع هو ومن يلوذ به ،فسرُ املرتجم لذلكَّ ،
أ َّنه اعتذر بأن إمرباطور فرنسا قد عينَّ له ما يكفيه ويكفي من معه)!!(.)1
توجه إىل احلجاز من جهة البحر،
وبعد اجلهاد والفداء (ويف أول رجب سنة (1279هـ) َّ

عز وإكرام إىل َّ
مكة ،وبعد أيا ٍم أخذ َّ
الشاذلية عن العارف باهلل َّ
الطريقة َّ
حممد
فنزل بكل ٍّ
الشيخ َّ
الفايس ،واختىل مد ًة يف غار حراء ،فبلغ مطلوبه ونال مرغوبه ،و ُفتِحت له كنوز األرسار
وك ِش َ
ُ
ف له عن رموز األستار.)2()..

وبعد اجلهاد ً
وحترك الستقباله ركن
فاهتز له القطر لقدومه
(وتوجه إىل فرنسا
أيضا:
َّ
َّ
َّ

العاصمة من حاكمه وحمكومه ،ونال من ال َقدْ ر أعاله ومن االحتفال أجاله وأواله ،وقابل

اإلمرباطور نابليون ،وجلس معه ساعة وبذل له من االحرتام اتّساعه ،ثم بعد أيا ٍم رحل إىل
لوندرا مملكة اإلنكليز وحصل له من الدَّ ولة واألهايل كل قدْ ٍر عزي ٍز ،ثم بعد متام ّ
اطالعه عىل

تلك املحلاَّ ت رجع إىل باريس وكان قد ِزيدَ له يف معاشه يف كل سنة مخسون ألف فرنك ،فصار
مجلة معاشه يف كل شهر ستامئة لرية فرنساوية اثنا عرش ألف فرنك)(.)3

ويف عام (1870م) حمَ َ ل أمحد التجاين شكر اجلزائر ِّيني للفرنس ِّيني! و َب ْرهن عىل ارتباطه
حتولت منطقة كوردان من أرض صحراو َّية إىل ٍ
قرص
بـفرنساَّ ،
فتزوج أورييل بيكار ،وبفضلها َّ
َم ْن ٍ
بأجنبية(.)4
مسلم تزوج
يف رائع ،وهو أول
ٍ
َّ
الرمال ،تعني نفسها ،مألته
ومما يذكر أن مدام أورييل بيكار قد أصدرت كتا ًبا أسمته أمرية ِّ
ِ
تزو َج َها
الزاوية التجانية،
باملثالب واملطاعن عىل َّ
ومسلمي اجلزائر ،وذكرت أن أمحد التجاين قد َّ
( )1نفس املصدر (.)698/2
( )2نفس املصدر (.)898/2
( )3حلية البرش (.)898/2
( )4الفكر والثقافة املعارصة يف شامل إفريقيا (ص.)25:
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املسيحية ،وبقيت أورييل عىل كاثوليكيتها،
عىل يد الكردينال «ال فيجري» عىل حسب الطقوس
َّ
الس ّجادة التجانية أخوه عيل ،فأطلق عليها لقب (زوجة
وملا تويف عنها زوجها خلفه عليها وعىل ّ

السيدين)(.)1
َّ

الفرنسية لقاء ما قدمته من خدمات بوسام جوقة َّ
الرشف ،وقالت عنها
السلطات
وقد كافأهتا ُّ
َّ

يف براءة التوجيهَّ :
حتب فرنسا وترىض،
السيدة قد أدارت َّ
الزاوية التجانية إدار ًة حسن ًة كام ُ
«إن هذه َّ
وساقت إلينا جنو ًدا جمند ًة من أحباب هذه َّ
الطريقة ومريدهيا ،جياهدون يف سبيل فرنسا كأنهَّ م
ٌ
بنيان مرصوص»(.)2

برس ُّ
الصوفية وال يفهم كتب
الطرق ُّ
يقول َّ
حممد كرد عيل يف مذكراته( :العجيب ألاَّ يطلع ِّ
القوم إال اجلهلة املتع ِّبدون عىل نحو ما نرى يف َّ
الطريقتني ال َّلتني جاءت إحدامها -وهي القادر َّية-
ٌ
من الشرَّ ق وكانت
بضاعة فرنسية
اخرتاعا إنكليز ًّيا صرِ ْ ًفا ،وجاءت األخرى من الغرب وهي
ً

محَ َْضة)(.)3

مستنكرا -وهو
وقد نقل هذا الكالم عبد الرمحن اجلياليل صاحب كتاب تاريخ اجلزائر العام
ً
صو ُّ
يف املرشب -ثم علق اً
َّ
(ولعل كرد عيل يقصد من قوله :أولئك املعروفني ،ممن جاء
قائل:
ريا من مدَّ عي املشيخة الذين تزعموا هاتني َّ
الطريقتني ال َّلتني أشار إليهام كرد عيل ،وكانوا اً
فعل
أخ ً
عمالء متعاونني ملصلحة اإلنكليزي والفرنيس ،فإن كان هكذا فنعم إذن)(.)4

الصادق املهدي-وهو من أحفاد أمحد املهدي صاحب
السوداين َّ
يقول زعيم حزب األمة ُّ

احلركة املهد َّية يف السودان:-

االجتامعية
اإلجيابية
الصويف منذ نشأته اتَّسم بإسقاط واجب اجلهاد ،وبال َّتخيل عن
(اإلسالم ُّ
َّ
َّ
سياسية فرضت سلطا ًنا عىل
سهل عىل مجاعته ال َّتعايش مع ُن ُظم
فكان أشبه بحركة انطواء ،مما َّ
َّ
( )1املصدر السابق (ص ،)25:التجانية (ص.)16:
( )2التجانية (ص.)26:
(.)537/3( )3
( )4انظر :تاريخ اجلزائر العام ( )652/3دار الثقافة بريوت.
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هم الغزو
املجتمع ،وهكذا كان حال اإلسالم ُّ
السودان يف الغالب ،لذلك عندما َّ
الصويف يف ُّ

بالصوفية ،ولذلك ُش ِج َع ْت
السودان ،كان من سياسته حماربة
التطرف (املهد َّية) ُّ
الثنائي غزو ُّ
ُّ
ُّ
السيام تلك التي عادت املهد َّية ،مل يكن احلكم االستعامري متخو ًفا
الصوفية
ً
الطرق ُّ
تشجيعا كب ً
ريا ّ
الصويف؛ ألنه كان يتوقع إمكان التعايش معه وإمكان التحالف معه.)..
من اإلسالم ُّ
الصويف)(.)1
ثم يقول( :لقد كان نظام احلكم االستعامري مطمئنًا للفكر وال َّنهج ُّ
حممد فهر شقفة( :ونرى من واجبنا خدمة للحقيقة والتاريخ َّ
أن نذكر أن احلكومة
ويقول َّ

الفرنسية يف زمن االنتداب عىل سورية حاولت نرش هذه َّ
الطريقة-التجانية ،-واستأجرت بعض
َّ

لكن جماهدي املغرب
الشيوخ هلذه املهمة ،فقدمت هلم املال واملكان لتنشئة جيل يميل إىل فرنسا؛ َّ
ُّ
لفتوا انتباه املخلصني من أهل البالد إىل خطر َّ
التجانية ،وأنهَّ ا فرنسية استعامر َّية تتسترَّ
الطريقة
َّ
ِ
فهبت دمشق عن َب ْك ِ
صاخ َبة)(.)2
رة أبيها يف مظاهرات
بالدِّ ينّ ،

اً
فيصل هاهنا أو َّ
إ َّننا حني نحاكم ال َّت ُّصوف إىل ال َّتاريخ ليس معنى هذا َّ
أن
أن هذه املحاكمة تعدُّ

الصواب –حماكمة ال َّتصوف إىل ال َّتاريخ َّ
–إن الصواب هو أن نحاكم ال َّتصوف
السلوك هو َّ
هذا ُّ
إىل املنهج الرباين قر ًبا وبعدً ا.

مر مل نكن متتبعني خلطأ وال نارشين ملال ٍم قد غيب التاريخ
وأقول أخ ً
ريا :إ َّننا بذكر ما َّ
ٍ
ترصمت عليه السنون ،ولكنا ننظر لبعض بني
أوصاله وال باحثني عن
رذيلة نكشف هبا ما َّ
قومنا وقد أعيتهم َّ
ٍ
قلوب عىل حساب
يتمسحون بباطلٍ من القول ُبغ َية تأليف
الطريقة فصاروا َّ

احلقيقة ،وإ َّننا مع رمحتنا ببني قومنا وإشفاقنا عليهم إال َّ
أن رمحتنا هبم وإشفاقنا عليهم ال جيعلنا

ِ
لضالل من َّ
فالصوفية وإن كانت جز ًءا من هذه األمة إال أنهَّ ا مل تكن يف
يف موقف املربر
ضلُّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
يوم هي ّ
تتلمس موطن َّ
الضالل
حانية
دعوة
حمط الصدارة والريادة ،بل هي أوىل بكل
مشفقة َّ
ٍ
عندها بمبضع َّ
بالرمحة ترتى تبلغ َعن َ
َان السامء ،ال أن
الطبيب تصلحه وتعاجله ،مع
دعوات َّ

( )1انظر :العرش واملحراب (.)893

( )2التصوف بني احلق واخللق (ص.)217:
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ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
اً
ومروءة ناسني أو متناسني كماًّ
هائل وإر ًثا
رشف
جهاد أو موقف
هداية هلم يف
نتشبث بموطن
اً
ضخم من َّ
الضاللة واإلضالل.

الس َّنة -احملضة -ورميهم بأقذع الصفات:
-4العداء السافر ألهل ُ

ففي ر ٍّد لشيخ مشايخ ُّ
(السلفية
الطرق ُّ
السلفية يقولَّ :
الصوفية بمرص عىل سؤال حول َّ
سلفية
السلفية املنحرفة ،ويف اعتقادي ال توجد اآلن
َّ
الصحيحة ال ُغبار عليها ،لك َّننا ضد َّ
َّ

سليمة)!!

كالوهابيني ،وذلك ألن
الصوفية
َّ
ثم يقول( :ويف الوقت نفسه هناك من لدهيم دوافع ملحاربة ُّ

الوهايب نفسه ضدّ اإلسالم ،وأغلب املتطرفني خرجوا من حتت عباءة املذهب الذي
املذهب َّ

تيمية)(.)1
حمرفة من كتابات ابن َّ
اعتمد عىل أشياء َّ

الصويف ( -حممد زكي إبراهيم) مسألة
ويذكر رئيس العشرية املحمدية يف مرص -ذات
التوجه ُّ
ُّ

السابع،
السلف إىل القرن َّ
التوسل واخلالف فيها ،ثم يقول( :ومل َي َكدْ خيتلف عىل جوازه أحدٌ من َّ
الوهابية منذ القرن
تيمية هذا اخلالف الف َّتان ،ومل يكن ليهت ََّم به أحدٌ حتى تب َّناه َّ
حيث ابتدع ابن َّ

ٍ
التوسل إىل اهلل بصاحلي املوتى وتسترَّ وا
قبلي ٍة ،فمنعوا
سياسي ٍة
ألسباب
الثَّالث َعشرَ ،
ُ
وعصبي ٍة َّ
َّ
َّ
األمة
باسم التوحيد املظلوم!! ثم تلقفه عمالؤهم يف خمتلف البالد فأثاروها حر ًبا َّ
مزقت َش ْمل َّ
وكفت منها أعداءها)(.)2

حممد هشام َّقباين يف سؤال عن
ويف ر ٍّد عىل سؤال من صحيفة (صندي إسرتيت تايمز) يقول َّ

أهل الس َّنة( :وكأنك تقول :إنهَّ م رسطان؟

ج :هم ليسوا بالسرَّ طان ،ولكنهم كاإلخطبوط يتواجدون يف ِّ
كل مكان)(.)3
( )1جملة روز اليوسف  -العدد (2005/4/16( )4010م).
( )2انظر :جملة البحوث والدراسات الصوفية العدد األول صفحة ( )308وقد ذكرنا سل ًفا ً
بعضا مما تفوه به
القباين.
( )3صنداي إسرتيت تايمز بتاريخ2004/12/12( :م).
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اً
مؤصل هذا العداء( :وما خلق اهلل أشق وال أشد من علامء الرسوم عىل
ويقول ابن عريب

أهل اهلل املختصني بخدمته ،العارفني به من طريق الوهب اإلهلي ،الذين منحهم أرساره يف

خلقه وفهمهم معاين كتابه وإشارات خطابه ،فهم هلذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل عليهم

السالم)(!!) 1

صوفية َحضرْ َ موت  -بعد أن تكلم عن األحزاب التي تعمل
ويقول أبو بكر املشهور  -من
َّ

التيمية النجد َّية ،صانعة
باسم اإلسالم وينتقدها بقوله( :وتأ َّثر غالب براجمها الفكر َّية باملدرسة
َّ
املجد الربوي يف العامل اإلسالمي ،ورائدة الرصاع العقائدي الباتر)(.)2

وقد كان أمحد قاديروف مفتي ِّ
الصويف -يظهر عىل شاشة تلفاز احلكومة ()TVI
الشيشانُّ -

بح َم ٍ
الت عىل مجاعة ال َّتوحيد اإلسالمية ِّ
ويشوه صورتهَ م يف أنظارهم،
يبغ ُض ُهم إىل ال َّناس
ويقوم َ
ِّ
الوهاب الذي قال وهو يمسك
وما من مرة إال ويعيد فيها مقالة:
حممد بن عبد َّ
َّ
(الوهابيون أتباع َّ

بعصاه :عصاي هذه خري من نب ِّيكم)(.)3

الصوفية بقيادة سعيد أفندي ال َّترشكي بمبادرة إلصدار تعديل يف قانون
أما يف داغستان فقد قام ُّ

بالوهابية ،حتى أقنعوا احلكومة برضورة ذلك ،فأجابوهم
يسمونه
َّ
املحكمة ُّ
ينص عىل حظر ما ُّ
إليه ،فأصدروا بتاريخ (1997/12/28 -27م) قانو ًنا ُيشبِع رغبتهم ويشفي غليلهم(.)4


( )1الفتوحات املكية (.)279/1
( )2انظر :كتاب التنصيص املثبوت (ص.)63:
( )3انظر :الفروق بني أهل السنة والصوفية (ص.)563:
( )4املصدر السابق (ص.)562:
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خامتة
ريا نقول :إ َّننا نخشى أن يؤاخذنا اهلل بعدم تبليغ دين اهلل كام يريده اهلل ،ونخشى من انطامس
وأخ ً

حقائق الدِّ يانة ،وانتشار الطائفني حول األرضحة والقبور بحجة العبادة ،وحلول األذكار املبتدعة
باحلركات الراقصة حمل األذكار النبوية التي تطمئن هبا القلوب املؤمنة ،وانتشار اخلرافة واجلهل

حمل العلم واليقنيُّ ،
َّ
صوف.
وتعطل األسباب َّ
بحج ِة الكرامات ،و َف ْهم الدِّ ين عن أرباب ال َّت ُّ

حممد فريد وجدي( :جيب أن نعذر األوروب ِّيني إذا صدَّ قوا مجيع األكاذيب
يقول األستاذ َّ

املل َّفقة عن اإلسالم واملسلمني ،وهم غري ملومني إذا أظهروا العداوة لديننا ماداموا ال

جيدون ُن ْص َب أعينهم غري مشاهد البدع التي أحدثها رجال ذوو فك ٍر سقيم ،وارتضاها
الناس وزادوا عليها وما إىل ذلك من اهلرطقات واألخطاء املتنافية مع الطبيعة البرش َّية ومع

املدنية.
نواميس
َّ

السعادة
وكيف نرجو أن يفهم األوروبيون روح ديننا نفسها وهو الدِّ ين الوحيد الذي يكفل َّ

اخلارجية التي يشهدوهنا كل يوم مثل
الكاملة ما داموا ال يعرفون غري بعض مظاهر اإلسالم
َّ
الرايات ُّ
الضاجة يف َّ
احلشود َّ
والطبول ،واالحتفاالت املستهجنة املنافية
الشوارع َّ
السائرة خلف َّ

ِ
حلقات ِّ
ٍ
الذكر
الرسول ،وعقد
لكل
منطق أخالقي والتي ُتقام يف مجيع ُمدن مرص يوم مولد َّ
َّ
الضخمة أمام مجهور يتأ َّلف من آالف الناس ،وإرسال االبتهاالت الصوفية يف صوت جهوري
وعىل وقع االنحناءات ذات اليمني وذات اليسار وما شابه ذلك)(.)1

السابع اهلجري يف مرص يم ِّثل يف أغلب
ويقول الباحث د .عامر النجار( :وإذا كان القرن َّ

اً
وسياسيا واقتصاد ًّيا إال أ َّنه كان عرص انتشار ُّ
الصوفية ،البدو َّية،
اجتامعيا
اضمحالل
فرتاته
الطرق ُّ
ًّ
ًّ

والقادرية).
فاعية
والشاذلية،
َّ
والدسوقية ،وازدهرت فيه وقويت طريقتا ِّ
الر َّ
َّ
َّ
( )1انظر :كتاب دفاع عن اإلسالم ،الكاتب لورا فيشيا فاغلريي (ص.)122:
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ٍ
ثم يع ِّقب اً
شديد حتى أوضح هذه الفكرة :إ َّنه حيتمل مع وجود
قائل( :ممَّا جيعلني أقول بحذ ٍر

ٍ
شعب من الشعوب أن يبدأ انسحاب
ياسية واالقتصاد َّية لدى
تدهو ٍر يف احلياة
االجتامعية ِّ
والس َّ
َّ
ٍ
اً
صومعة،
منعزل يف
واضحا يف فكرهم ،بعضهم هيرب من احلياة
وتلمس أثر اهلزيمة
ً
ال َّناس ُّ
ياسية واالقتصاد َّية عىل
يعبد ر َّبه بعد أن أخفق يف احلياة التي أجربته ظروفها
االجتامعية ِّ
والس َّ
َّ

االنسحاب من أنشطتها)(.)1

ثم ينقل عن الباحث هيلر قولهَّ :
(إن ذيوع ال َّت ُّصوف يصحب تدهور احلضارات  ...والذي

ِ
يصاحب اً
دائم تدهور احلضارة ،أي:
صوف وتطوره
الرأي ببساطة هو أن نضج ال َّت ُّ
ُيفهم من هذا َّ

أ َّنه ال يمكن أن تكون هناك حضار ٌة متقدِّ ٌ
مة وزاهية يصاحبها تصوف ناضج ومكتمل)(.)2

راد منها وهلا أن تنرش ُ
اخل َرافة والشرِّ ك بني جنبات األمة
ولكن مع هذه ال َّتحركات التي ُي ُ

ومتيت روح ِ
ٍ
ٍ
راقصة من ِّ
كليا
حلقات
الع َّزة والفداء ،وتنهمك يف
الذكر املزعوم ،وتعتمد اعتام ًدا ًّ
ٍ
عجيب.
عىل كرامات مدّ عاة يف تع ُّل ٍق

فام هو واجبنا ملواجهة هذا ال َّتيار َّ
الضال؟ وما هو العمل الذي يرفع اإلثم ويبعد عنا الالئمة

أمام احلقّ َّ
جل وعال؟

وأن لدينا من ِ
أن نظامنا العقدي هو أقوى من كل األنظمةَّ ،
ونن ِّبه هنا إىل َّ
الق َيم واملناهج ما

يمكننا أن نطرح رؤي ًة متكامل ًة إلصالح الفساد القائم ،لكننا نحتاج أن ِ
نغادر مرحلة الدِّ فاع
واالنطواء إىل مرحلة بناء اخلطوط املتقدِّ مة وفتح خطوط حيو َّية يف أرض اآلخرين.

احلمية من األقايص واألداين أن يقوموا هلل تعاىل
فهذا أوان رفض التواين واستدناء أويل
ّ

لتبيني حقائق الدين ،يقول اهلل تبارك وتعاىل :ﱫ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
( )1الطرق الصوفية يف مرص ،د .عامر النجار (ص.)282:
( )2انظر :كتاب التصوف طري ًقا ومذه ًبا /الدكتور حممد كامل جعفر (ص.)283:
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ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﱪ[هود .]116 :
تبقى هذه الفئة تدعو إىل اهلل تعاىل وتستنقذ الناس من براثن اهلوى والشهو ،وتع ِّبدهم هلل

وحده( ،يدعون من ضل إىل اهلدى ،ويصربون منهم عىل األذى ،حييون بكتاب اهلل املوتى،

ويبرصون بنور اهلل أهل العمى  ...فام أحسن أثرهم عىل الناس ،وأقبح أثر الناس عليهم!)(.)1
إن هذه الفئة هي التي حتول بني األمم وبني غضب اهلل.
واهلل املستعان َ
رب العاملني…
واحلمدُ هلل ِّ


( )1الرد عىل اجلهيمة والزنادقة.)85( ،

ملحق صور
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