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  م اهللا الرمحن الرحيمبس
  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
  .أمجعني
  

  أما بعد،
  

فهذه دراسةٌ حتليليةٌ حول مضمون رسالة سلِّ احلُسامِ اهلندي يف نصرة موالنا خالد 
 ذه الدراسة  فقمت1.الشيخ حممد أمني املعروف بابن عابدين: النقشبندي، ملؤلّفها

بناًء على طلبٍ من العامل الفاضل الفقيه الكامل الدكتور الشيخ عبد العزيز أيب حممد 
  .سلجوق بايِندر، رئيسِ هيئة الفتوى بدار اإلفْتاِء الشريفة مبدينة إسطنبول

  
الفقيه حممد فهي تتضمن مقالةً رديةً كَتبها . فطالعت هذه الرسالةَ بإلْمامٍ واهتمامٍ

 البغدادي يخ خالدبِها الش دمٍ قُصهفيها على ت أمني املعروف بابن عابدين؛ رد
م١٨٢٦-١٧٧٨. (النقشبندي .(. تعبوأت سالةةً من هذه الرهام عمقاط فنقلت

كُلَّ فقرة مبالحظات مناسبة، مث اختتمت كالمي باحلُكمِ النهائي يف مضمون هذه 
  .لرسالة على سبيل اإلمجال ويف ضوء الكتاب والسنةا
  

                                                      
فقيه الديار الشامية وإمام ). ١٨٣٦-١٧٨٤(د العزيز عابدين الدمشقي حممد أمني بن عمر بن عب:  ابن عابدين 1

يف عصره املختار(له . مولده ووفاته يف دمشق. احلنفية احملتار على در ف حباشية ابن )ردعرمخس جملّدات، ي ،
، جزآن؛ ) الفتاوي احلامديةالعقود الدرية يف تنقيح(، و)رفع األنظار عما أورده احلليب على الدر املختار(و. عابدين

، أصول؛ وحاشية على املطول، يف البالغة؛ والرحيق املختوم يف الفرائض؛ )نسمات األسحار على شرح املنار(و
 ٣٢وحواشي على تفسري البيضاوي، التزم فيها أن ال يذكر شيئًا ذكره املفسرون؛ وجمموع رسائل، جملّدان؛ وهي 

  )خري الدين الزركلي-ماألعال(رسالة، وعقود الّآليل 



 
٣

أسأل اهللا تعاىل أن جيعلها لوجهه الكرميِ، وأن يرشد بِها كُلَّ من يبحث عن احلقيقة 
  .وهو يهدي السبيل

  
. ».إخل...فَأَلَّف بعضهم رِسالَةً«:  قال ابن عابدينفأقول مستعينا باهللا تعاىل؛

ر اسم املؤلّف يف البداية على سبيل االحتقار، مث قال مشريا إىل ومل يذك). ٢/ص(
وبالغ يف تعظيمه . ».إخل...اإلمام الشهري، والعارف الكبري«: الشيخ خالد البغدادي

وهو اإلمام األوحد، والْعلَم املفرد، واهلمام املاجد، حضرة سيدي «: إىل أن قال
ك ما ال يستسيغه الفقهاُء وال يستحسنه وأضاف إىل ذل. ».إخل...الشيخ خالد

  .العلماُء مما يزعزِع ثقة املسلم املثقّف أن جيعله يف عداد الفضالِء العدول
  
، فإظهر مبثل )٣/ص (».إخل...واشتهر به الطّريقةُ النقشبنديةُ الواضحةُ اجلليةُ«: قال

فأظهر بذلك ) وهي النقشبنديةُ(طنية هذا اإلمتداح احنيازه إىل طائفة من الفرقِ الْبا
بل هو متعصب ألهل الطُّرقِ الصوفية وخمالف . أنه غري محايِد على أقلِّ تقْديرٍ

وفضالً عن هذا، فقد أطنب ابن . ملوقف علماء اإلسالمِ من الباطنية وأباطيلهم
مل يقف عند هذا احلد، بل عابدين مبدائح متواصلة هلذا الشيخ تعظيما وتوقريا له؛ و

ازداد جماملةً، فتصنع مبدح سلطان زمانه تزلُّفًا إليه دومنا قرينة، وتكلّف يف مداهنته 
أدام اهللا «: له بعبارات خالَّبة، وخطابات براقة تملَّق فيها من غري مناسبة كقوله

ا آلراء السديدة يف باهي مملكته طلعته السعيدة يف أفق الزمان كوكبا منريا، وخلّد ذَ
 فخالف ذه اللّهجة املتصنعة املوقف املستنكف املتأنف ».إخل...عضدا ووزيرا

مثّ تابع ابن عابدين كالمه بأسلوب . لعلماء اإلسالم من أهل السلطة واملناصبِ
مفيت دمشق الس يخ إىل أن استدلَّ بشهادةعن هذا الش يذب د حسني العوامي

 هوباع هاستعرض فيها بالغت جمازية وتعبريات أسهب يف مدحه باستعاراتأفندي، و



 
٤

 األكراد، حتى غدا 2الطّويلَ يف العلوم العربية وآداا وقواعدها على غرار ماليل
إنَّ هذا قد أثىن على «: كأنه امتدح نفسه مبدح غريه، وكفى بذلك مالمة أن يقال

مثّ قال . ه ما ادعى أحد علما أو قصد ذلك بطريقة ماّ  إالَّ رمي باجلهلألن» .نفسه
أي (فبادرت إىل التوجه واإلقبال على الطّاعة واالمتثال لسؤاله «: ابن عابدين

شهِدت «:  إىل أن قال»...، بال إمهالٍ وال إمهال، فجمعت هذه األوراق)املفيت
احملت هتاحس اَءةربِب ةممن )الضمري راجع إىل الشيخ خالد(ر ةُ أهل البالدعام ،

 وتفنن ».إخل...منهم مفيت األنام يف دمشق الشام، السيد حسني أفندي... الناس
ابن عابدين بعد ذلك يف صياغة مدح هذا املفيت، مثّ انتقل إىل سرد ما هو بصدده، 

 وأنبهك على بعضِ ما وقع يف تلك اعلَم أني أُريد أن أكشف لك الغطا،« :فقال
 طىالْخ زِلَّ بِكطَا، َألالَّ تالرسالة من الْخ)ةطْوخ معاخلاء املعجمة، وهي ج بضم( ،  

  
ةُ تدلّ على اهتمام ابن عابدين بالقشرِ وليس باللُّبعغُ املسجيالص هذإذْ . كُلُّ ه

رف القول ليسحر ا العقول وهو منهمك نشاهد من خالل كالمه أنه مفتنت بزخا
يف الدفاع عن خالد البغدادي لسببٍ غريِ شديد، إذ ينقل من كالمِ الشخص الّذي 

هبقول هماجهي ادنال من خالد، فَع:  
  

 داللةٌ على  كالمها اسم فاعل من أصل واحد، واملواالة: (قال ذلك الزاعم املزاعم
قل ابن عابدين من كالم هذا الشخصِ الّذي لَم يسمه يف ومن مجلة ما ن). التشديد

أنّ الشيخ خالدا يقوم بتسخري اجلن، ويستعني باألرواح األرضية : البداية، يفيد
اخلبيثة، ويدعي علم الغيبِ عن إخبار اجلانِّ له، ويدعي أنه قَتلَ وربطَ كثريا من 

  .ره مع أنه يدعي الواليةَ واإلرشاد يف الوقت نفِْسهالعفاريت واجلانِّ، كلّ ذلك بإقرا
                                                      

  .مجع مالَّ، وهي صفةٌ تطْلَق على رجال الدينِ يف اللغة الكردية والفارسية مبعىن الشيخ يف اللغة العربية:  مالَيلِ 2



 
٥

  

فلما كان السؤالُ متعلِّقًا برجلٍ مشخصٍ معينٍ «: مثّ يستطرد هذا الشخص قائالً
مذكورٍ بامسه، اقتضى التوقّف والتفحص عن أحواله ليتحقّق عندي مجيع ما يف 

  »...السؤال
  

 هولِهذا الشخص (فيدلّ كالما ( األمر شوفت صه قد فَحالّذي استرسلَ فيه أن
وبحثَ، حتى شهدت مجاعةٌ بكلِّ ما قد سجله من أمر هذا الشيخِ، وذكر أمساء 

الشيخ إمساعيل النقشبندي، والشيخ أمحد : بعض املعروفني من هؤالء الشهود، وهم
 .علي آغازاده الكردي، والشريف أفندي الدياربكري

 
، أضاف )الفرقة اخلالدية الضالة املضلّة(ا أنه بعد وصفه أتباع الشيخ خالد بـ كم
من هؤالِء ما نقلَ عن شيخهم؛ بل أقروا بِأنَّ م  أحد تكْر  ومل يكبِأنه مل ين«: قائالً

قه الشيخ خالدا نفسه يفتخر مبا يظهر منه من هذه األمورِ ويعده من جملَة خوارِ
هواليت وعالمة«.  

  
، (...)فَثَبت عندي صدق ما يف السؤالِ «: مثّ خلّص هذا الشخص مقالته فقال

فأجبت متوكّالً . ومن كتم علما أُجلم بلجامٍ من النار(...) فبادرت إىل اجلواب 
اِء املذاهب أي باتفاق احملقّقني من علم. على اهللا التواب قائالً بِأنه ساحر بِاإلمجاعِ

األربعة«.  
  

  ) ٥/ص. (هذا تص كالمه: قال ابن عابدين
  

***  



 
٦

بعد هذه النقوالت، بدأ ابن عابدين مبعاتبة هذا الرجلِ ورميه بالتعسف واانبة عن 
طريق اإلنصاف من جهة، كما وقف جبانب الشيخ خالد موقف املدافع املتحمسِ 

  . املفتدي من جهة أخرى
  

ب أن ابن عابدين الفقيه يعبر عن فائقِ إعجابِه بالشيخ خالد الصويفِّ ومن الغري
  :بقوله

  
» البديعة هبإقامة (...) فإنّ الّذي شاهدناه من حالت اتواخلَلَو اجِدسالْم قَعب هاؤيإح

لواتوالص كأنّ إحياء املساجد مقصورةٌ على صلوات ».إخل...األذْكَارِ واألوراد 
فية وأورادهم وأذكارهم الّيت أكثرها مستحدثات وبِدع وحفالَت سريةٌ الصو

 وهذيانات ومبالغات إسرائيليةٌ وضجيج وخرافات شيطانيةٌ وشطحات وحلقات
مستورثةٌ من البوذية واملانوية والشامانية وغريها من األديان الوثنية ومن التيارات 

كلّها خمالفةٌ . الفلسفية ِسهالجمةٌ ليافنمألذكار رسول اهللا صلى اله عليه وسلم، و
مثّ . وأحواله ومناسكه ونوافله الطيبة الشريفة الثابتة يف سنته النبوية الطاهرة البيضاِء

أنّ هذا الشيخ كان له بعض مريدين قد طردهم فتطاولوا عليه : يدعي ابن عابدين
٦/س. (بالفرية(  

  
أمعند النقشبندية بني الناسا مسألةُ الطرد ا بسيطًا كما هو شائعإذ أنّ. ، فليس أمر 

أي إذا طردت شخصا من مكان تكون قد . بعاد احملضالطرد عند العامة هو اإل
أما عندهم، فاملريد إذا . أبعدته من تلك الساحة خبالف ما قد اصطلحته الصوفيةُ

وهو ... ح مطرودا ومبعودا من باب اِهللا أيضا، ومن باب رسولهطرده الشيخ أصب
وحيرم عليه اجلنةُ وإن قضى مجيع حياته . شقي من أهل النار بعد ذلك على التأبيد



 
٧

 هيرضى عنه شيخ ا؛ فال ينفعه عملٌ صاحلٌ حىتفرومستغ ا إليها هللا تائبساجد (!)
املعروفة ) الزعيم الروحي للمذهب الكاثوليكي(وهذَا أشبه ما يكون بقرارات بابا 

   ضد العصاة املسيحينيAphorose  باألفوروز 
  

هذا، وليس من األمور اخلفية ما قد جرت من مشاحنات مريرة وصراعٍ متواصلٍ 
بني مشايخ الطرق الصوفية يف املنطقة الشرقية من تركيا بسبب اتهام بعضهم البعض 

فإنّ : وكمثال على ذلك. أنه ال جيوز اإلنابة إليه من قبلِ شيخه وبأنه مطروداآلخر 
أسرة الشيخ حممد الكُفروي  ألْصقَت هذه التهمةَ بالشيخ صبغة اهللا احليزاينّ، 
فأفضى ذلك إىل عداٍء شديد بني هاتني األسرتني حتى كانت مجاعات من مريدي 

 وتصل إىل ضواحي مدينة AĞRİ الشيخ حممد الكُفروي تقصد من مدينة آغري
 بشق األنفس، حيث ا ضريح الشيخ صبغة اهللا وخليفته الشيخ ٣ BİTLİSبدليس 

عبد الرمحن التاغي املعروف بني معارضيه بالشيخ الطاغي، كانوا يقومون مبثل هذا 
السفر الذي يكلّفهم، لمجرد أن يبصقوا على قبورهم وأن يصبوا على أرواحِ 

وما زالت هذه !  واللّعنِ يف هذه املقربة جام غضبهم بأنواع السب والشتمِاملدفونني

                                                      
: عدد سكاا. Wanوهي على مقربة من حبرية وانْ . واليةٌ من املدن الواقعة يف شرقي تركيا:  بدليس 3 

إالّ أنّ . خيتلف أهلُ املدينة بني أكثرية من األكراد وقلّة من األتراك. م١٩٨٥ئيات عام  حسب إحصا٣٠٠٨٤٣
وما زال أبناء . قبيلة شيبو والقبيلةُ الْبدرِيةُ: مجيع العشائرِ القاطنة بضواحيها أكراد ما عدا قبيلتني عربيتني، ومها

 ،العربية م جيهلون هاتني القبيلتني يتكلّمون باللغةكما أ ،بعيد إىل حد الكردية ا قد تأثّرت باللغةمهتجإالّ أنّ لَه
القراءةَ والكتابةَ بالعربية .  

لقد كان لمشايخِ الطرق الصوفية تأثريا كبريا على . أما املسافةُ بني مدينيت بدليس وآغْريِ، فتقَدر بثالمثائة كم
. وكان الصراع قائما بني أتباعهم بسبب املنافسة يف طلب الشهرة والرياسة.  السنني األخريةسكّان هذه املنطقة إىل

كما قد . إالَّ أنّ هذا التأثري بدأ يف التردي منذ أن انتشرت النـزعة القومية بني صفوف اجليل الصاعد لألكراد
 .لوا إىل مناطق أخرى من اجلهة الغربية للبالداضطر كثري من هؤالء الشيوخ بعد األحداث الدامية األخرية أن يرح

  



 
٨

كلُّ ذلك أسفر عن ادعاء . العداوةُ قائمةً بني األسرتني منذُ مائة ومخسني عاما
نييف الطريقة : الكُفروِي اخلالفة صبغةَ اِهللا احليزاينَّ اغتصب منصب أنّ الشيخ

وراثةَ عبد اهللا اهلكّاري من غري استحقاق، بينما كان هو يف النقشبندية، وادعى 
 همنتحلٌ ) الشيخ طه(احلقيقة خليفةَ خليفت ه دعيالذي طرده من الطريقة، وأعلن أن

على : ومعىن ذلك. كذَّاب أنّ الشيخ صبغةَ اِهللا احليزاينَّ نازع الشيخ الكفروي
تلك السلسلة . النقشبندية ذا اإلدعاءمنصبه يف الطريقة وعلى رتبته يف السلسلة 

  (!) اليت يزعمون أا متصلة برسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  

ويعود اخلالف بني هذين اخلصمني إىل أنّ كالمها كانا خليفيت الشيخ طه اهلكّاري، 
  .والقصة طويلة ال حملّ هلا من اإلعراب

  
ال خيتلف عن مفهومه (!) الّمة الفقيه هكذا فإنّ مفهوم الطّرد عند ابن عابدين الع

ه كان : ونستنتج من هذا. عند الباطنيةفإن ،خالد ن كان قد طرده الشيخأنّ م
  ... مطرودا عند اهللا يف اعتقاد ابن عابدين

  
 ربضح بكلِّ ما فيها من دجلٍ وتضليلٍ عتت ،نيعند املقشبندي إنّ مسألةَ الطرد

البغدادي دخال كلمات مها إىل مريديه يف إسطنبول، حيذِّرثَهعب بالذّات، يف رسالة 
هدلٍ طَرجفيها خمالطةَ رهمنهم، أي ٤،  من طريقت هتمه يقطع ه سوفم أنهددهيو 

إنْ خالَطوه  يوم القيامة بشفاعته عند اِهللا بكراماته يف الدنيا وال أنه لن يمدهم 
واتم بأنّ ذلك الرجلَ مطرودهكما خيبِر ،هعوني . بعند النقشبندي ةا مفهوم اهلموأم

فإنه معتقَد هام جدا يف طريقتهم، وقد ذكروا منها ما ال يحصى من حكايات 
                                                      

4 جالةاب السوسي، موصوعِ هذه العهو عبد الوه .  



 
٩

هم على البحر، وطريانِهم على أجنهة السحبِ عريبة من طي األرضِ هلم، ومشيِ
أنّ الشيخ ميد : ومعىن اهلمة عندهم... بيل االستشهاد بكراماهتموأمثالِ ذلك على س

مريده مىت أصابته نازلةٌ فناداه، يقطع مسافات شاسعةً فيحضر عند مريده وينقذُه مماّ 
 .حلّ به من البالِء

  
 كالمِ خالد البغدادي من نص ورد ذلك وهذا مقطع ،هيف  يف صدد مهّتابن رسالة 

  . ينعابد
  

يقول البغدادي :  
» دطروم واب، فَههالْو دبع نا مأْنربت لِسلَةالِ السرِج ميِعجي وبِأَن كُمبِرفأآلنَ أُخ

 عنِ الطَّريِقَة، فَكُلُّ من تصادق معه َألجلِ الطَّريِقَة فَلْيترك مصادقَته ومكَاتبته، وإالَّ
فَهو بريٌء من إِمداد هذَا الْفَقيِرِ، وإمداد السادات الكرامِ، والَ أرضى أنْ يكَاتبينِ 

هبِ إِلَيكتوذَا الْملِ هصوو دعيتِ بمه دمتسالَ أنْ ي٥»...و  
  

ولعل . ذعبالتأيضا كان يعتقد ذه اخل(!) ابن عابدين العالّمة الفقيه نعم، فإنّ 
ا يدافع هذا هو من األسباب اليت دفع ابنى اصبح جنديعابدين إىل هذا امليدان حت 

  .عن قلعة الصوفية
  

  :يستطرد ابن عابدين قائالً
» ا أنّ ما ذَكَرنملفَع)جلُ املطرودوافتراٌء) أي هذا الر ويستبعد ابن عابدين . كذب

يقوم أنه (خالد قد قال شيئًا مما نِسب إليه ذا الرأي اجلازم أن يكون الشيخ 
                                                      

  ٢٣٢/ عبد ايد بن حممد بن حممد بن عبد اهللا اخلاين، احلدائق الوردية يف حقائق أجالِّء النقشبندية، ص 5



 
١٠

بتسخري اجلن، ويستعني باألرواح األرضية اخلبيثة، ويدعي علم الغيبِ عن إخبار 
إذ أنه لو مل يكن ). ...اجلانِّ له، ويدعي أنه قتل وربط كثريا من العفاريت واجلانِّ

  )٦/ص(. »خيشى اهللا خلشي العباد أن ينحطّ قدره على األقل
  

  !كان هذا لفظ ابن عابدين بالذّات
  

فإنه مما تأنفه «:  على حد وصفه إياها»هذه اإلدعاءات الباطله«مثّ أشار إىل 
   »األمساع ومتجحه الطباع

  
إنّ الشيخ إمساعيل املذكور مل يقل كما أخرب عنه : وباالختصار يقول ابن عابدين

ع أصواتا خفيةً، ومل ير أحدا أثناء الذكر كاتب الرسالة، وإنما أفاد أنه كان يسم
  )٧/ص. (التوجه: واحللقة اليت يسموا

  
فأنا تذكّرت هنا أمرا ذه املناسبة، وهي أنّ مشايخ الطريقة النقشبندية باملنطقة 
الشرقية يف تركيا كانوا يقيمون طقوسا غريبةً ال يعرفها املسلمون وال يعترفون ا، 

ختم ( الطقوس أنهم كانوا يعقدون حلقةً خاصةً ختتلف عن حفلة ومن مجلة هذه
ومن الغريب أن مشايخ هذه الطريقة باملنطقة . ، ويسموا التوجه)خواجكان

الغربية ال يعرفون عن هذه العادة شيئًا، رغم ما يدعون أنهم يتصلون بتلك السلسلة 
وهذا من احلجج .  واملُعتقداملزعومة، ورغم اتحادهم معهم يف الطريقة واملشرب

اليت تدلّ على عدم استقرارهم وبطالن دعواهم اليت ال تقوم على أساس من احلق .  
  



 
١١

مث يسجل ابن عابدين نص رسالة كتبها الشيخ إمساعيل املذكور، يتربأ فيها كاتبها 
مثّ يتربأ عما أُسنِد إليه، كما يعتز بشيخه خالد النقشبندي، وميتدحه مدحا طويالً، 

كذلك يتربأ . من كلّ من يتوهم السحر أو الكفر أو الفسق أو البدعة يف حق شيخه
خاصةً من كاتب الرسالة اليت طعن ا يف شيخه، ومساه هنا، بعد أن امتنع من ذلك 

. »...السيما من املنكر املطرود الذي امسه عبد الوهاب«: عرب حديثه، فقال
  )٨/ص(
  

، هذه اليت )سلّ احلسام اهلندي( قلقٍ منذ بدأت أتصفّح رسالة لقد كنت يف
تناولْتها، واتخذْتها موضوعا لبحثي ودراسيت حول الطريقة النقشبندية، كنت يف 
قلقٍ ألتعرف على اسم هذا الشخص الذي سلّ ابن عابدين الْحسام عليه لينتقم منه 

يذكره أالَّ بالضمائر استخفافًا به، حتى وصلت إىل عن خالد البغدادي، ولكنه مل 
 ضمن منقولة رىأُخ ا يف رسالةمذكور هامس هذا املقطع من الكتاب، فوجدت

وهذا يعين أنّ ابن عابدين، بلغ منه الغضب على هذا الشخص . سطورِ ابن عابدين
وبذا . ه باللّعن عليهحتى جعله يكره أن يذكر امسه يف كتابٍ مل يدونه إالّ ليمأل

 عبد الوهاب(عرفنا أنّ ذلك الشخص الّذي اصبح غرضا لسيف ابن عابدين امسه 
  ).السوسي

  
أنّ عبد الوهاب، هذا الطاعن يف خالد ): على حد قوله(ويدعي الشيخ إمساعيل 

أي على (قد بىن فضولَه على خربِ قصة الشيخ إمساعيل بالذّات عليه «: البغدادي
فزاد عليه . ، فيكون عبد الوهاب قد تصرف فيما نقلَ إليه)  السوسي الوهابعبد

أو حرفه بأالستعانة بأحد األشخاص املطرودين من باب الشيخ خالد، حيث كان 
 ةمغلّة البابِ، فسمع أصوات األجن هذا الشخص مع الشيخ إمساعيل يف حجرة



 
١٢

 الوهاب استغلّ هذه القصة فزاد فيه ما فلما قص هذا اخلرب على عبد. تذكر اَهللا
  ».زاد
  

مثّ عثرت على اسم هذا الرجل يف رسالة أخرى مدونة باللغة التركية ألّفها شخصيةٌ 
من كبار األعالم يف تركيا امسه قَِسيم كُفْرويِ، يتطرق فيها إىل نفس النـزاع، 

فكلّفه شيخه . داديإنّ عبد الوهاب السوسي كان من خلفاء خالد البغ«: فيقول
وملاّ بلغه أن عبد الوهاب يأمر الناس بالرابطة . خالد بنشر دعوته يف إسطنبول

. »...لنفسه، طرده من طريقته بعد أن جرت بينهما مشاجرات ومساجالت
 نيبِ للنقشبنديأخرى من الرسائل والكُت ةُ يف عددوردت هذه القص كذلك

احلدائق (علومات حول هذه القصة، يكفيه مراجعة فمن أراد املزيد من امل. وغريهم
يد اخلاين) الوردية يف حقائق أجالّء النقشبنديةعبد ا6.ل    

  
فهي صالة يف الديانة النقشبندية مأخوذةٌ من معتقدات جموس اهلند، ): الرابطة(أما 

باتاجنايل (ويغلب أا مقتبسةٌ من كتاب السطرايات للراهب اهلندي املعروف باسم 
Patanjali .( ا بسبب هذه البدعة فنت بني املسلمني والنقشبنديني يفتنشب أحيان

  .تركيا
  

) سلّ احلسام اهلندي(أود هنا أن أشري باملناسبة إىل أنه ظهر يل أثناء مطالعة رسالة 
البن عابدين، أنّ املؤلّف كان متأثرا إىل حدود بعيدة بظروف عصره والبيئة اليت 

وتشهد على ذلك كلماته املسجعةُ وما يبدو من خالهلا من تكلُّف . شأ فيهان
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١٣

 مهارته يف تنسيق العبارات واتقانه يف التعبري  كلّ ذلك ليظهِر به. وتصنعٍ وتشدقٍ
     .                     بسحر الكلمات

  
عم فيها الفساد، لقد كان عصر ابن عابدين مرحلةً خطريةً انتشرت فيها الفنت و

وساد االضطراب على احلياة االجتماعية يف مجيع أرجاء املعمورة، خاصةً العامل 
 دشي ذلك إىل ضياع الرا يف األخالق والسلوك، فأدا بالغياراإلسالمي شهد ا
 وخرافات الصوفية عا بِدمكا ى احتلّتوالفصائل، حت مِ الساميةيوغياب الق

ابن عا.  واملشعوذينالسحرة بدين الغافلَ عن أنشاهد موقفرات  حداثوتطو
 إىل . يف كلّ كلمة من عباراتهعصرِه زمانه ال يفطَن لَةهالعميق كَج هباَتوجنده يف س

شيٍء بدت أماراته، بل استخدم علْمه ومعرفته واستهلك وقته يف الرد على شخصٍ 
ية وهو يف غىن عن ذلك، بينما كان عليه أن يستخدم هاجم شيخا من شيوخ الصوف

علمه يف إيقاظ املسلمني وإثارة مشاعرهم للوقوف أمام التيارات اهلدامة والفلسفات 
املاكرة من التصوف والفرمسونية وأشكال غريبة من الزندقة والكفريات اليت أماتت 

ةَ والغريةَ اإلميانيةَ يف قلب الرجل املسلم وجعلتفريسةً لألمم احلمي العاملَ اإلسالمي 
الكافرة مبدة قليلة بعد موت ابن عابدين، فاارت دولة املسلمني، فسقطوا بأيدي 
أعداءهم، وزحف الغرب على الوطن اإلسالمي بكامله فاستعمره، وترك فيها من 

 وفرقوا مثّ بنوا على أنقاض هذه الدولة العظيمة دويالت قَزمةً. خبائثه يوم غادره
بذلك صفوف املسلمني وشتتوا مشلهم وجعلوهم شيعا وأحزابا، كلّ حزبٍ مبا 

  . لديهم فرحون
  



 
١٤

ولكن مل يستطع شيوخ الصوفية املدرعون بدفاع ابن عابدين وأمثاله أن ينقذوا 
املسلمني من هذه الباليا على الرغم من تعظيم ابن عابدين هلم وما يعتقد فيهم من 

  .لكرامة والتصرفات املعنويةالربكة وا
  

، مقطعا آخر من كالم عبد الوهاب )٨/ص(مثّ سجل ابن عابدين يف رسالته 
أنّ عبد الوهاب استشعر أنه سيصبح هدفًا لألغراضِ : السوسي، جاء فيه باالختصار

على استشهاده مبن هو عدو لنفسِ الشخص الذي يعاديه، فعابه ابن عابدين مبثل 
هاد وحبججٍ أخرى يدلّ كالمه على سعة علمه وكمال معرفته بطرق هذا االستش

 من كالم ابن إالّ أنه نقل شيئًا. ن واقع عصرهاالستداللِ، على الرغم من غفلته ع
حجر اهليتمي الذي تدلّ ألفاظه على انتصاره للصوفية وتساهله مع الباطنية على 

ويستغرب من مثلهما هذا . رأيهماطريقة ابن عابدين، مما يسبب ذلك عدم الثقة ب
  .املوقف

  
 مثّ ينهال ابن عابدين على هذا الطاعن يف الشيخ خالد بالتكذيب املتواصل، مستدال
بآيات كرميات عدة، ويرميه باحلسد واالفتراء والزور، كما حياول إبراَء ساحة 

لرجالِ كابن حجر  منقولة من كُتبِ االشيخ خالد من الكفر والزندقة بدالئلَ
  . ويعززها بطائفة من األخبار واألشعار... اهليتمي وابن شحنة

  
مثّ بعد كلّ هذه املقدمات والتعليالت، واحلُكْمٍ على عبد الوهاب، واإلجابة على 

أنّ : القاعدةَ الّيت عليها التعويل بني أهل التفريع والتأصيل«سؤالٍ مفروض بأنّ 
  .  »ديلاجلرح مقدم على التع

  



 
١٥

أنَّ هذه يف غري من اشتهرت «:سلك ابن عابدين نفسه خالف هذه القاعدة حبجة
فيه ناشئٌ عن عداوة كلُّمأنّ الت ملن عإخل... عدالته وظهرت ديانته، ويف غري م« .

  )١٢/ص(
  

: مثّ انتقل ابن عابدين بعد ذلك إىل شرح أمورٍ متعلّقة مبوضوع الطعن فقال
  )١٤/ض. (»ك هذا املقالَ تتميما للمرام يف أربعة فصولٍولنشرح ل«
  
  »يف بيان حقيقة الكرامة: الفصل األول«
يف بيان حقيقة اجلن والفرق بينهم وبني الشياطني، وجواز رؤيتهم : الفصل الثاين«

 »واالجتماع م
 »...يف بيان السحر وأقسامه وأحكامه: الفصل الثالث«
 »إخل...دعوى علم الغيب إىل آخرهيف بيان : الفصل الرابع«

ورمبا يكون ابن عابدين قد أصاب يف توضيحاته الّيت أوردها ضمن الفصول الثالثة 
األوىل، وقد بذل جهدا بالغا يف الكشف عن أسرار مفهوم الكرامة والسحرِ 

وهللا دره يف شرح مسائلها وبيان الفوارق . واالستدراج  وأمثاهلا من اخلوارق
وأخبارٍ وآراٍء للعلماِء.  بينهااملوجودة ا من آيات ونقل ما يتعلّق . حسن كذلك

كلّ ذلك . ترتيبه هلذه الفصولِ وتبويبه لكلّ مسألة على حدة، وأسلوب استدالله
ومع . جدير بالتقدير مما يدلّ على معرفته الواسعة وباعه الطويل يف خمتلف العلومِ

اجح واحلرص املتزايد يف استنباط احلقائق فقد انثىن هذا املستوى الرفيع والعقل الر
فعلى . ابن عابدين عن منهج العلماء احملقّقني عندما تدخل يف دعوى علم الغيب

الرغم من وجود النصوص القاطعة يف كتاب اهللا بأنه وحده تعاىل منفرد بعلم الغيبِ 
 قُل الَّ أَقُولُ لَكُم عندي «). ٥٩األنعام.(»هو وعنده مفَاتح الْغيبِ الَ يعلَمهآ إِالَّ «



 
١٦

أَقُولُ لَكُم إِني ملَك إِنْ أَتبِع إِالَّ ما يوحى إِلَي قُلْ  خزآئن اللَّه وال أَعلَم الْغيب وال
 أَملك لنفِْسي قُل الَّ«). ٥٠/األنعام.(»هلْ يستوِي اَألعمى والْبصري أَفَالَ تتفَكَّرون

نفْعاً والَ ضراً إِالَّ ما شآَء اللَّه ولَو كُنت أَعلَم الْغيب الَستكْثَرت من الْخيرِ وما 
  ).١٨٨/األعراف.(»مسنِي السوُء إِنْ أَناْ إِالَّ نذير وبشري لِّقَومٍ يؤمنون

  
 هذه الرباهني القاطعة وتكلّف يف تأويل اآلية فقد أغضى ابن عابدين عن كلّ

-٢٦/اجلن. (»إِالَّ منِ ارتضى من رسولٍ* فَالَ يظْهِر علَى غَيبِه أَحداً  «: الكرمية
، ومتسك بالقيل والقال بغيةَ أن يشملَ هذه اآليةَ على غري الرسلِ من البشر من )٢٧

الْتفَاف الرعاعِ حوهلم، وبإطالقِ بعض الناسِ صفةَ أولئك الّذين حيظون الشهرةَ بِ
  .الوالية عليهم وإن مل يدعوها ألنفسهم

  
 وليست بيسرية »خبامتة مشتملة على نبذة يسرية«مث أى ابن عابدين رسالته هذه 

عن بعض العلماء األعالمِ من معاصري هذا اإلمام الذين شهدوا «يف احلقيقة وذلك 
 على حد قوله وطبقا »ام وبأنه من العلماِء العاملني واألولياء الكرامله بالفضل الت

لذوقه السقيم وعقله املتخلّف القدمي، فال يستحق أن تم به لبساطة إطالقه وخلطه 
  ... ومراوغته وجمازفته

  
سلّ احلُسام «أما بعد هذه الدراسة السريعة لرسالة ابن عابدين املسماة 

 أنّ يف هذه الدراسة  : سبحانه على سبيل اإلجيازمستعينا باهللا فأقول ،»...اهلندي
وحتليلها يف ضوء الكتاب والسنةأمور  ا جبب الوقوف عليها بامعان:  

  



 
١٧

 قد دون هذه العجالةَ ردا على شخصٍ -غفر اهللا لنا وله–أنّ ابن عابدين : أوهلا
وتجِب اإلشارةُ هنا . ما ذكرناهامسه عبد الوهاب، ومل نعثر على شيٍء من آثارِه إالَ 

إىل أنّ عبد الوهاب هذا الرجل املستهدف ليس هو حممد بن عبد الوهاب 
الزعيم النجدي الذي تنسب إليه الطائفة الوهابيةُ، تفاديا .) م١٧٩٢-١٧٠٣(

  . لالشتباه
  

  عابدين غاضب أشدهو أنه ثبت يل من خالل عباراته أن ابن: وثاين هذه األمور
الغضب على هذا الشخصِ بسبب تطاوله على الشيخ خالد البغدادي، وكأنه يرى 
نفسه مكَلَّفًا بالدفاع عن هذا الشيخ خاصةً وأكثر من أي فرد آخر من مجهور 

فاستغربت هذا املوقف منه، ووددت لو عرفت ! الناس املتهافتني حول هذا الشيخ
كما متنيت لو عرفت نسبته إىل هذا الشيخ وقرابته اليت السبب املعقول هلذه احملاولة، 

دفعته إىل هذا امليدان حتى أخذ على عاتقه أن يقوم مبثل هذه املهمة وأن يتخذ من 
وقد انتابين االستغراب أيضا بأشد ما (!) هذا األسلوب احلماسي يف الدفاع عنه

فصل الرابع من مقالته إذ يقول يكون، عندما تصفّحت أواخر كتابِه وقرأت ال
  :للقارئِ بأسلوبه املسجعِ على سبيل التنبيه

  
قد ظهر لك وبانَ، مما قررناه يف هذا الشأن، أنّ من كان من أهل العلم والعرفان، «

وأخرب عن أمرٍ حدثَ أو سيحدثُ يف الزمان، مما أطلعه عليه امللك املنان، ال حيلّ 
ميان، أنّ يتهمه بأنّ ذلك عن إخبار اجلانِّ، وبأنه ساحر وشيطان، ملسلمٍ ذي دينٍ وإ

وأن حيكم عليه بالكفر والزندقة واإلحلاد مبجرد داِء احلسد واالفتراِء والعناد؛ فإنّ 
 وأنّ آراءه غري ،ويظهر منه خبث العقيدة ،عليه تعود ودعاويه ،ترجع إليه هسهام

  )٤٦-٤٥/ص.(»ة االنتقامِ وسوء اخلتام والعياذ باهللاسديدة، وخيشى عليه سرع
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نعم هكذا ابن عابدين الفقيه املوقَّر بني مجاهري األحناف بل وعند كثري من علماء 

نةقد احنطّ إىل هذا الدرك الّذي يأسف عليه كلّ ذي علمٍ باحلالل ! أهل الس
تعاىل أن يكون قد ندم فنسأل اهللا . واحلرام، وكلّ ومطّلعٍ على العقيدة يف اإلسالم

ولعلّ بعض األقالم املسمومة . وتاب عن هذه الفضيحة بعد أن سجل هذه الترهات
  .قد جرت على حسابه واهللا أعلم باخلفايا

  
أما الشيخ خالد البغدادي هذا الّذي اختلفت األقالم بني طاعن فيه ومدافع عنه، 

الطريقة (ب ألّفته حتت عنوان فقد أوردت ترمجته يف الفصل الرابع ضمن كتا
؛ ولكنين أرى أن أذكر هنا أيضا نبذةً من أحوال )النقشبندية بني ماضيها وحاضرها

هذا الشخص اخلطري الّذي جاَء بنظرة روحانية جديدة أشغل ا عقول ماليني 
يه، فحدث بذلك تغير جذري يف عقائد املنتسبني إل. الناسِ يف عبادة اِهللا منذ قرنني

 .وانتشرت بدعته خاصةً بني األتراك واألكراد على الساحة التركية
 

خالد البغدادي رجل من أكراد العراق ينتمي إىل العشرية امليكائيلية القاطنة 
 للميالد، ونشأ يف املنطقة ١٧٧٨ولد البغدادي عام . بضواحي مدينة السليمانية

 جرت العادةُ على تسميتهم بالعلماِء وهم درس على مجاعة من املاليل الّذين. نفسها
ذ ال شك أنّ العلم هجر أرض املسلمني منذ إ. يف احلقيقة مل يكونوا من العلماِء

قرون وحلَّت م حقبةٌ مظلمةٌ بعد القرن الثالث من اهلجرة النبوية عليه السالم 
ذا طبعا ال جيوز إطالق صفة العلمِ على البغدادي أيضا . ودامت إىل هذه األونة

من املاليل وشيوخ الصوفية هم طبقة م. وال على أحدواجلهل إذ أن ن أهل الرهبنة
والعمى، ال حظَّ هلم من العلوم واملعارف والثقافة املعترف ا يف العالَمِ املتحضرِ؛ 
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بل كانوا وال يزالون يدرسون ركاما من الكتب ذات الورق األصفر اليت حشاها 
كتبوها يف عصور الظالمِ مثل كتاب العز ،نفر من شيوخ العجم بعباراهتم املعقّدة ي
. يف الصرف وكتاب اإلظهار والنتائج وحلّ املعاقد والفوائد الضيائية يف النحوِ

وعدد أخر من كتبهم مدونةٌ باللغة الكردية مثل كتاب الظروف والتركيبِ يف 
كلُّ هذه الكتب خالية من القيمة العلمية ال فائدة فيها، عباراهتا . النحو العريب

فضالً عما حشدوا فيها . ح مؤلِّفوها يف األسلوب والتبويبغامضةٌ ومعقّدةٌ، مل ينج
من شروحٍ وحواشي مطولة زادهتا غموضا فحولتها إىل ألغازٍ أعيت من تناوهلا من 
الطلبة واملدرسني، فأشغلتهم عن االنفتاح الّذي يشهده العالَم املتحضر وعن الصحو 

كما أنّ . عيدا يف مضمار العلوم والفنونالّذي بفضله قطع مجاهري املثقّفني شوطًا ب
والطّامة الكربى أن التالميذ كانوا . هذه الكتب غري معروفة يف البالد العربية

مث تعود عليهم . حيفظون هذه الكتب طوال مدة ال تقلّ عن مخسة عشر عاما
لذا منهم من . باخلسران والندم حني يتخرجونَ وهم غري ذي كفاءة ألي عملٍ

  .ارس الشعوذةَ، ومنهم من يصبح ذيالً للصوفية طلبا لرغيف يشبِع به بطنهمي
  

من أبناء هذه البيئة املتخلِّفَة ه كان لَبِقًا نشيطًا جريئًا . كان خالد البغداديولكن
متلونا يتقلّب مع الظروف بصربٍ وينسجم مع كل من يرجو منه املصلحةَ ويستغلُّ 

ساعدته هذه الطبيعة حىت استطاع أن حيقق مجيع أهدافه ويصبح . نهاالفرصة يف حي
ذلك أن من . رجالً مرموقًا يتهافت عليه اآلالف، وإن كانوا من األوغاد والرعاعِ

واقع احلياة االجتماعية أن اإلنسانَ مىت حظي من الشهرة واحتفل به الناس وخاصةً 
هذا . ه صعاب األمورِ ودانت له الرقابإذا كانوا صادقني يف والءهم له، هانت علي

فلم حيتمل ألحد، حتى للعلماء . ما حصل للبغدادي حىت طارت شهرته إىل اآلفاق
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أن يدققوا النظر يف دعوته اجلديدة، عما إذا توافق أصولَ الديِنِ أم هي بدعةٌ أو 
الديانة البوذية واهلندوكية سلسلةٌ من معتقدات!  

  
نجح بذلك يف مجعِ . را يف استمالة قلوب الناسِ والتحكّم يف رقامكان خالد ماه

نخبة من رجاالت األكراد حتت زعامته، ونفذ إىل قرارة نفوسهم بسحره حتى 
غدوا عبيدا يعكفون على أعتابه وهو يسيطر على نفوسهم وعقوهلم بعد أن عودهم 

، ومبدأٌ أساسي تقوم عليه هذه على صالة الرابطة وهي شطر هام من طقوسهم
الطريقة النقشبندية يف هذا . الطريقةُ الصوفيةُ اقتبستها من الديانة البوذية سر نيكم

املبدأ اخلطري الّذي جيعل من املريد عبدا ذليالً أمام شيخه، متفَانيا فيه، يطيعه يف كلِّ 
نالكتابِ والس ا بنصمما يأمره، ولو كان حمرة!  

  
 جبهود أنصارِه العثمانية دوره يف نشر طريقته على مجيعِ أرجاء اململكة لعب خالد

عبد الفتاح ، وريقْععبد الرمحن الكردي الْ: من ماليل األكراد وعلى رأسهم
العقري مصطفى الكُلْ و،الكرديعنبو،ري املال هداية اهللا  و،املال عباس الكوكي

،ع ومالّ األربليالطويلي و،ثمان الكردي ،عبد القادر الدميالينّ وخالد الكردي ،
وحممد بن عبد اهللا اخلاين،   الكردي،حممد الفراقي و،حممد اذوب العماديو
لقد حاول هؤالء ومئات آخرونَ من ماليل األكراد واألتراك ... إمساعيل األناراينّو

نشر دعوة هذا الرجل إىل اآلفاق بكل ما يف طاقتهم، وبذلوا أقصى جهودهم يف 
دون أن يتأملوا هل أنه على حق أم على باطل، حتى أصبحت حكومة الدولة 

فكانت من نتائج هذا التحفّظ . العثمانية تتهيبه وتعترف مبركزه وحتسب له حساا
ةابيه يف حرب الوها واستغلّت ةً سايرتهالدولةُ سياسةً خاص تعبإ. أن ات ذ وافقت
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هذات يف الوقت خالد وأهداف ولةالد ولةَ كانت يف . هذه السياسةُ أهدافألنّ الد
خالد ها بتأييدلتيف هذه احلربِ، فحص ةإىل موافقة الرعي حاجة.  

  
 خاصةً يكرهونَ أهل التوحيد، ويرموم بإساءة  عامةً والنقشبنديةَإنّ الصوفيةَ

نيب عليه الصالة والسالم، وإىل الشخصيات املعروفني بينهم األدبِ إىل ذَات ال
 ابية(باألولياِء، كما أنّ أهل التوحيديكرهون سائر)مبا فيهم الوه ،وملّا .  القبوريني

  خالد دعوةُاألتراك واألكراد مشوبةً بالوثنية، نالتكانت معتقدات معظم 
شرت الطريقة النقشبنديةُ على كامل البغدادي رغبةً عظيمةً بني الطّائفتني، وانت
وصلت دعوة هذه النحلة إىل أقصى . الساحة العثمانية يف فترة أقل من ثالثة أعوام

بقاعِ شبه جزيرة البلقان غربا، وإىل ختوم دولة الروس يف جبال قوقاز شرقًا، 
ان واألناضول بتمامها يف حياة خالد البغداديتسدمنطقةَ كُر ت كان. واجتاحت

وما . هذه التطورات يف احلقيقة انتصارا عظيما للوثنية اجلديدة على أرض اإلسالم
زال هذا اخلطر املتنكِّر يف لباسِ الزهد والتقوى يهدد الدين احلنيف على هذه 
 والكردي نِ التركييمالساحة، كما أنّ القلّة من املؤمنني احلنفاَء من أبناء الْقَو

-ضطهادا شديدا يف هذه اآلونة األخرية من جراء التحالُف العلماينِّيعانونَ ا
النقشبندي.  

  
 للميالد وهو نادم على ما جاء به من البدع، وألفاظه ١٨٢٦مات خالد عام 

 على ما فَرطْت يفِ تىيا حسرر{آلية الكرمية ا دردشاهدة على هذه الندامة إذ ي
ولعلّ من يقول معترضا أن كلَّ . قُبيلَ أن يلفظ أنفاسه األخريةَ ٧}...جنبِ اِهللا

 الندامةَ ، مؤمن حيظى من الصحوة اإلميانية ظهِركثر من االستغفارِ وأن يوأن ي ال بد
                                                      

  .٥٦/ سورة الزمر٧
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ولكنه ال يصلح أن يحتج . هذا كالم صحيح ال شك فيه. وهو على الرمق األخري
 بسلبيات صدرت منه على يف وصيتهات يعترف ألنه بالذّ. به إلبراء ساحة خالد

سبيل اإلجياز وهو مضطر لالختصارِ آنئذ حتما يف تلك الظروف اخلطرية اليت حلّت 
 ةبه إذ كان قد أصابه الطاعون، واهللا سبحانه أعلم به أنه لو كان على كمال الصح

ايا عما يف ال تزيدوا التك«: وهذه كلماته األخرية. لرمبا اعترف بأضعاف ذلك
 فقولوا باهللا، أي شيخٍ من ٨.»ومن أراد اإلحداث فليعمر جامع العداس. عهدي

شيوخ الطرق الصوفية أوصى حتى اآلن مبثل هذا األمر، وى أصحابه عن أن 
إذ أنّ النهي عن . هذا أمر ال يستقيم مع املنطق السليم! يزيدوا يف عدد التكايا؟
وهذا قد صدر عن خالد . ي عن ممارسة طقوس الصوفيةإقامة التكايا معناه النه

واهللا تعاىل غين عن عذابه . البغدادي بصراحة بالغة من خالل كلماته املنقولة آنفًا
وعذابنا، كما نتمنى أن يشملنا مجيعا غُفْرانه، إالَّ أنَّ تأثري هذا الرجل ال يزال يوجه 

 وإسرارِهم على بِدعه، فضالً عن االضطهاد الذي ماليني الناس يف ازدياد التكايا،
  . ميارسه أنصار طريقته ضد املؤمنني احلنفاِء يف تركيا اليوم

  
وعلى ضوء ما أوردت يف هذه العجالة من معلومات هامة أريد أن أختتم كالمي 

أن يلتزموا بنبذة من الوصايا للقراِء الكرام، وخاصةً منهم القائمني بإرشاد الناسِ 
  :جانب احليطةَ يف ثالثة أمور

  
وأما . أوهلا، أن يتمسكوا مبذهب السلف الصاحل يف التعامل مع كتاب اهللا العزيز

مذهب السلف، فهو ترك التأويل، وعدم املبالغة يف التفسري، والتفويض إىل اهللا 

                                                      
حممـد مطيـع    : علماء دمشق وأعياا يف قرن الثالث عشر اهلجري للمؤلّفَني        " راجع ترمجته بالتفصيل يف كتاب       ٨

  .دمشق-دار الفكر. ٣١١/ احلافظ ونزار أباظه، اجلزء األول ص
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إنّ االقتحام . }...ه إالَّ اهللاُْوما يعلَم تأْويِلَ{. تبارك وتعاىل يف املتشاات بال تعطيل
يف هذا األمر عدول عن جادة الصوابِ، كما ال خيفى متييع أهل التأويل للعقيدة 
احلنيفة مما أسفر ذلك عن معتقَدات باطلة افتتنت ا الناس وتغذَّت ا النفوس 

 اإلسالم من املريضةُ، وقامت على أساسها فرق باطنيةٌ وأحزاب شريرةٌ ضربت
  .وال يزال املسلمون يف شتات واختالف وتناحرٍ من جرائها. الداخلِ

  
أما ثانيها، أن حيذّروا املسلمني من خمالطة الصوفية الّذين يظهرون للناسِ يف لباس 
الزهد والتقوى، وهم يف احلقيقة زائغون عن املنهج الّذي رمسه اهللا لعباده بأن ال 

ولكنهم أَبوا إالَّ أنْ خيالفوا هذا املنهج، فاختلقوا . يف العبادة له تعاىليسلكوا غريه 
من تلقاِء أنفسهم أشكاالً غريبةً من املناسك والتعبد ورمبا اقتبسوها من طقوس 
 ،طُهسخا إىل اِهللا مبا يبوتقر ،املشركني واليهود والنصارى أسوةً بعبدة األوثان

  .ا كتب اهللا عليهم، وما أنزل اهللا ا من سلطانورهبانيةً ابتدعوها م
  

إالَّ أنّ األمر ال ينبغي أن يكونَ جمرد حتذيرٍ من منطلقِ احلقد عليهم والبغض هلم، 
إذ ليس من املعقول أن يرجى هدايةُ . ألنّ ذلك يثريهم، فال جيدي مبا هو املطلوب

ولو كانت الدعوة إىل احلق على الطاعة هكرمن يي .  الّذي ال مريةَ فيهف اهالَ إِكْر
 كسمتاس فَقَد ن بِاللَّهمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم يالْغ نم دشالر نيبينِ قَد تالد

د وقد يكون التشد). ٢٥٦/البقرة. (بِالْعروة الْوثْقَى الَ انفصام لَها واللَّه سميع عليم
إِنك الَ تهدى من أَحببت ولَكن . يف الدعوة سببا لتطور اخلالف بني أصناف الناسِ

ادع إِلى سبِيلِ ربك ). ٥٦/القصص.(اللَّه يهدى من يشاُء وهو أَعلَم بِالْمهتدين
الَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِ
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ألنّ التشدد يف الدعوة رمبا يؤدي ). ١٢٥/النحل.(عن سبِيله وهو أَعلَم بِالْمهتدين
  .إىل تفاقم الفتنة والشغبِ، والفتنة نائمةٌ حيرم إيقاظها

  
غترون دائما بظواهر األمور ويعتمدون على هذا فإنّ من طبيعة عوام الناسِ، أنهم ي

خاصةً فإنّ الطبقة العامية يف تركيا . الشكل، لعجزهم عن اإلطالعِ على املقصود به
هذه اخلصلة أوقعت كثريا منهم يف الزندقة والبِدعِ . معروفة بإفراطها يف التقليد

عمما وعليه لباس فمىت وجد أحدهم شيخا م. باتباعهم شيوخ الصوفية واملنتحلني
هذا . املتنسكني علقت به نفسه، خاصةً إذا وجد حولَه مجاعةً ركن إليه وافتنت به

التقليد األعمى هو الّذي محل الناس يف هذا البلد منذ القدمي على اتباعِ شيوخ 
حتى عدوهم من أولياء اهللا رمجا بالغيب، . الصوفية واملبالغة يف تعظيمهم وتوقريهم

وقد . فوهم مبا ليس فيم من خصالٍ جليلة، واعتقدوا فيهم ما يستحيل عليهمووص
بلغ تعلّقهم مبثل هؤالِء حتى إذا تصدى هلم أحد وأنكر علهم ما يعتقدون يف 
شيخهم من علم الغيبِ واخلوارق على أا من كراماته، تعرض لسخطهم، ورمبا 

نّ شيوخ الصوفية يسكتونَ أل. وقد يشجعهم موقف شيخهم منهم. ناله خطرهم
ورمبا . على كل ما يعتقد فيهم أنصارهم مما حرمه اهللا، أو ما يستحيل عليهم عقالً

  .يثريوم على املناوئني
  

وليس من القليل ما وجدنا من هذا القبيل، خاصةً وأنّ املناطق اليت يسكنها 
 املستغلّني ا يف إضاللِ املسلمون من غري العربِ، فإنّ هؤالِء األشخاصهم أكثر حظ

كما ال خيفى أنّ الصوفيةَ ال أثر هلم يستحق . الناسِ وأقدر على ذلك يف تلك املناطق
يف املناطق العربية الذكر . واألتراك والشراكسة ا بقيةُ املسلمني من األكرادأم

. فِسها أمامهموغريهم من األقلّيات العجمية، فإنّ العامةَ منهم تشعر نقصا بالغا يف ن
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إذ ينشأُ هذا الشعور من جهلها باألمورِ الدقيقة يف الدين من جهة، كما أنّ 
الديانات القدميةَ اليت كانت هذه الشعوب تعتنقُها يف ما سبق، لَها آثار ظلّت يف 
 عليها تعديالت ترِينفوسِ البعضِ منهم، مث تفاقمت وشاعت مع الزمان بعد أن أُج

أخرىومتّ عرض ةُ العربيةُ هو املفتاح . ها باسمِ اإلسالمِ من جهةاللغ وما دامت
 هلذه الشعوبِ أن هتتم الوحيد الذي ال ميكن الوصولُ إىل اإلسالمِ إالَّ بِها، فإنه البد

صحيحة ها مع اإلسالمِ من جدبد وبصورةصلَت يمقتل ذ اللغة . وإالَّ فال يكاد
ن اإلضطراب والفوضى السائد على املعتقدات واألفكار يف هذا اتمع يتخلَّص م

  .البلد
  

كذلك، فإنَّ للشيعة أثر كبري على معتقدات األكراد السنيني القاطنني يف شرق 
وهلذا . ، وذلك حبكم اجلوار)املنطقة الواقعة على احلدود اإليرانية التركية(البالد 

كاعتقادهم باألئمة االثىن عشر على . لدينية لألكراداألثرِ مالمح ظاهرةٌ على احلياة ا
رسالةُ . غرار الشيعة هنار(ويشهد على ذلك ما تتضمللشيخ أمحد اخلاين اليت ) نو

وأخريا قد متّ تصحيحها وتنقيتها من آثار املعتقدات (قد ألّفها باللغة الكردية 
إىل شيوح الطُ)الدخيلة بنسمن علم الغيبِ ؛ وكاعتقادهم مبا ي قِ الصوفيةر

لذا يتواضعونَ هلم تواضع العبد الرقيق لسيده على غرار أهل . والتصرف يف القدرِ
بِهصاحا إىل تذلُّلِ الكلبِ لمنهم أحيان عواضوقد . الرفضِ آلياهتم، بل يبلُغُ هذا الت

 على هذه احلقيقة ما أصبحت هذه العادةُ شائعةً بني اجلماعات الصوفية كما يشهد
 هعابِدين يف رسالت ابن لُّ احلُسامِ اهلندي(نقلَهس (... من كالمِ الشيخ خالد البغدادي
 »أنا من كالَبِ السادات«:، أنه يقول)ذي اجلناحني(املعروف بني أتباعه بِـ 

  )٣٧/ص(
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ليسوا على علمٍ تام يف احلقيقة ا شيوخ الطرق الصوفيةأم ةاإلسالمي العقيدة بِلُب 
والتوحيد اخلالصِ ألسباب كثرية تعود إىل الظروف االجتماعية اليت حتيط م 
. والبيئة اليت يتربونَ فيها واملناهج التعليمية الوعرة املتطرفة اليت تطَبق يف مدارسهم

كتابةً، بل يقتصرونُ على حفظ قواعد لذا ال يكاد أحد منهم يتقن لُغةَ الضاد نطْقًا و
الصرف والنحوِ، ويضرِبونَ مثاالً شيطانِيا يف العناد ذه احملاولَة دونَ أن يتذوقوا 
حالوةَ هذه اللغة، وال أن يفطنوا إىل أنها أداةٌ للتعبريِ عن كُلِّ ما يقصد به من سلبٍ 

 فيها، بل قليلةٌ غالبا، حيث ال يكاد أحد منهم لذا فإنَّ معرفتهم متفاوتةٌ. وإجيابٍ
يكتب وينطق بالعربية حتى بأدىن ما يدور يف خلده ويدب يف ذهنِه من أمورٍ 

عربية كانَ منهم من أبناِء أسرة ن؛ إالَّ مهم جهلةٌ بواقع العصرِ . بسيطةإن كذلك
 العلمي والفكري؛ يأخذُ بعضهم من البعضِ والتطورات اخلطرية مبا يعانونَ من الفقر

اآلخرِ دونَ معرفة، وينقُلُ منه دونَ روية، يقلِّدونَ صناديدهم بال وعيٍ، ويعبدونَ 
 ىتقٍ شعلى مجعِ الناسِ حولَهم بطُر ممهُّه ما يقتصروإن ،اهللا على غريِ بصرية

سلُطات إلبعاد الناسِ عن احلياة وأساليب ماكرة، وقد تدعمهم احلكومات وال
السياسية حتى ختلُو لَها اجلو، وتصفُو لَها األمور ليتهنى رِجالُ السياسة والطائفَةُ 

  .احلاكمةُ بِما شاَءت لَهم أنفُسهم
  

. م يشتغلونَكذلك، فإنَّ شيوخ الطُّرقِ الصوفية هم يف غفلتهِم يعمهمن، وبأباطيله
ال يهمهم ما حيلُّ باملسلمني من عدوان أهلِ الكفرِ، وما يتعرضونَ له اليوم يف 
خمتلف احناِء العالَمِ على أيدي اليهود والنصارى واوسِ من تشريد، وقهرٍ، وظلمٍ، 

وقتلٍ، وقمعٍ، وإبادة ،هم ال يكادونَ يتقلَّبونَ يف...  واضطهادا الشيوخ، فإنأم حياة 
 ،راتراعٍ، وحروبٍ، وتطوعن كُلِّ ما جيريِ حولَهم من ص غافلني موهومة
واكتشافات، وأحداث غَريبة، وانقالَبات خطرية، يتأثَّر بِها املسلمونَ؛ بل إنهم 



 
٢٧

ُهللا، زيادةً على هذه الغفلَة يتقولونَ على اِهللا بِتأويلِ آياته ومحلها على غريِ ما أراده ا
كيف ذل دليسوالت لبيسدونَ التةَ . وإنْ كانَ القليلُ منهم يتعمكما أن أكثرِي

املعاصرين منهم أيضا غافلون عما وقع فيه أسالفُهم من الضاللة على جهلٍ، 
لعجزِهم عن درك احلقيقة، وهذا هو السببِ األساسي الفتنان األخالف بساداهتم 

ذلك أنّ . هم الذين أضلّوا السبيلَ، وأفسدوا عليهم الفهم الصحيحاألولني وكرباء
هؤالء األخالفيف تعظيم شيوخم هو املصيبةُ الكربى ل مةَ . إفراطَهألنّ شد

اعتقادهم يف أسالفهم وصلَ م إىل درجة من اليقنيِ املؤكَّد يف كمالهم حتى آمنوا 
وهلذا يقدسونَ شيوخهم، وينقادونَ . اخلطأ اطالقًابِأنه يستحيل عليهم الوقوع يف 

إليهم يف كُلِّ ما قد ورد عنهم من أراجيف عبدة األوثان، وقد يزيدونَ عليها ما 
وهرطَقَة ةكُلِّ بدع نهم منفوس ا جيِلٌ عن جيلٍ. هتوي إليهاقَلُهنتفَي . بكما أنَّ غال

 أعمى وه نمالناسِ مم اليوم َونرتغا منهم، ما . قلبوقد دأبوا ألنفُِسهم أوراد
وأذكارا ومناسك، أخذوا جزئياتها من اإلسالمِ، فركّبوا منها أشكاالً غريبةً، 

ختمِ خواجكان، و هوش دردم، و سفَر «: وسموها بأمساَء مزجية بالفارسية، مثل
أن رد تلْوو خ ،طَنو رد ادو ي ،اشتو نِكَاه د تكَشازو ب ،كَردادو ي ،نمج

وقد اختلقوا صيغا غريبةً من الدعاِء واملديحِ يرددونها . وغري ذلك »...داشت
قطب العارفني، «: ويؤلِّهونَ بِها غري اِهللا، ويبالغونَ بِها يف مدائحِ ساداتهم كقولهم

! »...تقني، وتاج الكاملني، ونور السماوات واألرضنيوغوث الواصلني، وإمام امل
يبدو من هذا . وعندما يذكرونَ امسا من أمساِء ساداتهم، يعظِّمونه بِدعاٍء غريِبٍ

قَدس «: الدعاِء أنهم ال يرونه يف حاجة إىل رمحة اهللا، بل يرونه عنيا عنها، فيقولونَ
 إىل »...اهللا أسراره، وأفاض علينا بِره وبركَته وأنوارهقَدس « أو »اُهللا سره العزيز

عاِء املسلمنيألسلوبِ د خمالفة اتيوإسرائيل وخزعبالت ،اتيكرن شغري ذلك م .
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إذ ال يستنكف املسلم أن يطلُب من اهللا الرمحةَ سواٌء كانَ لنفِسه أو لغريِه من 
  .  نبيااملؤمنني ولو كانَ

  
يف احلقيقة إنهم يواجهونَ ردا عنيفًا ودفاعا شديدا من علماء املسلمني يف كُلِّ 
عصرٍ، وال يربحونَ يف ضيقٍ وحرجٍ ملا اقترفوا من اجلنايات على اإلسالمِ بأنواع 
 لِ وكراماتوسوالت ال يعتقدونَ بالشفاعة ويزعمونَ أنَ املسلمني ،اتيراملُفْت
األولياِء، ألنَّ الصوفيةَ يعدونَ صناديدهم فحسب من األولياِء دون غريِهم، رمجا 

أن : ومن خرافياتهِم اليت ال حصر هلا. بالغيبِ، بينما املسلمونَ ال يعترفونَ م
 قِ؛ فهي عائالتمن مشائخ الطُّر نةمعي الَالَتالواليةَ متسلسلةٌ عند بعضهم يف س

ةٌ عندهممقدس.  
  

 ،هم إىل احلقوإرشاد ،وهلذه األسبابِ كُلِّها جيب االحتياطُ يف معاملة الصوفية
ا ومحقًا واغترارتا وتعنبالناسِ تعص هم أشدفإنَّ . وجمادلتهم بالّيت هي أحسن؛ ألن

 بشمولٍ وقد قال تعاىل. إقناع األمحقِ واملغتر واملكابِرِ من أشد األمورِ تعقيدا
سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتكَبرونَ في األرضِ بِغيرِ : وعموم
ق١٤٦/األعراف...(الْح .(  

  
هذا، ومن خصائص شيوخ النقشبندية أنّ أكثرهم يرفضونَ احلوار، لذا يستحيل 

رهم تبادل الرأي واملناقشة معهم؛ ذلك لفرط عنادهم، وإلعجام بعقيدهتم، واغترا
مبن أفسدوا عليهم سبلَ اهلدى وأَلْبسوا عليهم احلق بالباطلِ، واعتزازهم مبن حولَهم 
 ا وحيطةً مع الشيوخ الذينحذر يتأكّد ةً فإنَّ األمراص؛ خدينمن األنصارِ واملؤي
 يتمتعونَ بكثرة رجالهم، اجلَهلَة من املريدين الذين هم رهن إشارهتم، ليفتدوا
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إنَّ هذا الرصيد من . بأموالهم وأنفسهم يف سبيلِ أدىن غرضٍ من أغراض الشيخِ
القوة العمياِء مع العقلية احلمقاِء، هو الذي جعل رجالَ السياسة يسايروم يف هذه 

هم يف كلّ موسمٍ لإلنتخاباتليستغلّوا تأييد ،ن قال. البالدم وهللا در :  
  

  .فإنّ العقلَ حرمانٌ وشؤم*    حمقٍ    إذا كانَ الزمانُ زمانَ
  .أرى الدنيا بدولَتهِم تدوم*   فَكُن حمقيِ مع احلُمقى فإِنيِ  

  
أن يعلم هِمتعضِ ملُقَاراهها على النمعرِفَت ا جيبيأمر بأشياَء : ومم فالتصو إنّ دين

لدينِ املستحدث؛ كالزهد، والتقوى، والعفَّة، كثرية قد أمر بِها اإلسالم قبلَ هذا ا
 ةاِهللا وحمب ةمِ، واإليثارِ، وحمبوالكَر واالستقامة ،ةريرلمِ، وصفاِء السواحل ،ةوالقناع
رسوله والصالحن، ومالَزمة ذكر اِهللا، واملواظبة على النوافلِ، والشفَقَة على خلقِ 

واألعمالِ اِهللا، والص ،من اخلصالِ احلميدة ككُّلِ على اِهللا، إىل غريِ ذلوربِ، والت
فليتأكّد املناهض هلم بأنهم يتوارونَ ذه األعمالِ . الصالحة، والسلوك الرفيعِ

  .واخلصالِ يف ظاهرهم، ويدافعونَ بِها عن أباطيلهم
  

ها جزئيات من صميم اإلسالمِ، وليس هلا ادىن أما يف الواقعِ فإنَّ هذه األمور كلَّ
صلة بدين التصوف وال بالطُّرقِ الصوفية اليت هي يف احلقيقة منظَّمات مشبوهةٌ 

الوثنية بني تعاليم اإلسالمِ واألديان ةزجيم دقَائع فَةٌ ذاتلختأنّ الصوفيةَ قد . م ،ذلك
سالمِ فاستغلّوها، وتقمصوا ا عن حظِّ نفسِ، مثَّ أقتبسوا مفاهيم كثريةًً من اإل

أضافوا إليها ما ليس من اإلسالمِ يف شيٍء، واختلقوا طقوسا ومفاهيم ومعتقَدات ما 
ا من سلطان أنزل اهللا . يةسر فَالتالّذكرِ، وح كحلقات) هبالسمِ التوج

والصحبة( ةقَلَّدم ةيلجد كومناس ، ،من مناهلِ الشرك والوثنية) ،ِيخالش ابِطَةكَر
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األذكارِ باحلَصى دوع( غريبة اضاتعرواست ،) ماعِ، والرقصِ، واحلركاتكالس
املوزونة مجاعةً وفُرادى، والعزف على آالت املوسيقى، والترنمات املطربة، وطعن 

اطعة، كالزجاجِ وقطَعِ األمواسِ،  ومس األسياخِ يف اجلسمِ، وابتالعِ املواد الق
وهلم أحوالٌ، وأقوالٌ، وأطوار، وبِدع مثريةٌ كالوثبِ، والقفزِ، )... النارِ

والشطحات، ودعوى علم الغيبِ واعتقاد ذلك يف املتنسكني واملتزمتني من 
واحللولية واالحتاد ،أولياءهم، وقوهلم باملكاشفات...  

  
ك مأخوذةٌ من الزرادشتية، واهلندوكية، واملانوية والغنوصية وأمثالها من كلُّ ذل

اليونانية والفلسفة ،والعقائد الوثنية فةاحملر األديان ... كُلٍّ من اليهوديةةً فإنَّ لخاص
واملسيحية تأثري كبري على دين التصوف؛ وبذلك قد مزج الصوفيةُ ضروبا شتى من 

، ولكنهم مل يعترفوا خلَطُوا عملًا صالحا وآخر سيئًا. ألباطيلِ بتعاليم اإلسالمِا
 هم على احلقا بأنوا دائمعلى اإلسالمِ، بل أصر م وما اقترفوا من جناياتبذنو
وغريهم على الباطل، قصدوا بذلك أهلَ التوحيد اخلالصِ ومن اهم عن الشرك من 

سلمني، واعتمدوا على تأويل املتشاات من اآليات كما أشارت هلم أئمة امل
ياأَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ : أنفسهم، كتأويلهم لقوله تعاىل

لتوسلِ أن يف ذلك اشارةً إىل ا«زعموا . وجاهدوا في سبِيله لَعلَّكُم تفْلحونَ
، كذلك تأويلهم )٣٥/املائدة (»باألولياِء واالستمداد من روحانيتم والتشفُّعِ م

زعموا أنّ يف هذه . ياأَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادقني: لقوله تعاىل
ابطته، وهي شكلٌ من اآلية الكرمية اشارةً إىل اختاذ شيخٍ من الصوفية والقيامِ بر

  . أشكالِ العبادة عندهم
  



 
٣١

فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ . هكذا جترأوا على تأويل اآليات من كتاب اِهللا
والراسخونَ في  اهللا، ما تشابه منه ابتغاَء الْفتنة وابتغاَء تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَه إِال

فركّبوا منها دينا . الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِال أُولُوا األلْبابِ
  .مسوه التصوف، ورتبوا منها طرقًا متباينةً، فسقوا ا الناس السم يف العسلِ

  
تبِه إىل هذه احليلِ املتمثِّلَة يف التصوف، وال أن هذا وليس من السهلِ ألحد أنْ ين

يكافح هذا اخلطر الذي يتربص باملسلمني ليجرِفَهم إىل جهنم وهم يصلّونَ 
إالَّ إذا كان اهللا قد أقدره على ذلك !!! ويصومونَ ويتنفّلونَ ويتبتلونَ ويذكرونَ اَهللا

إىل احلق وهداه ،هدشر هيمٍ، وأهلَمقتسم اطراُء إِلَى صشي ني مدهي اللَّهو.                           
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