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التوبةبلاد ات واا
رمحءلآًً—ٍءه

ققع
وبعدتاممه رسول على واللام والصلاة فه الحمد 

الشيعةعن القيم البحث هدا الآكرام للقراء أفدم ؛ى 
فاصلمحمد الجليل/ للشيخ ة الوببلاد ق والتصوف 
كليةمجلة ق أولا فنشرنه بنشره، فوصني وند التقلأوي، 

العددالإسلامية، سعود بن محمد الإمام بجامعة الدين أصول 
اهمنصس-ةا،'*آ.٤ ٠ ^٤ ١٤عاو♦ الخامس 
اثوابتنمركز قبل من نشره تم ية الهلبعهذه وق 

والتعاليمية.التربوية للأستشاران، 

وأحنه.الجزاء حير مؤلمه ؤيجزي به ينفع أن افه نال 

ربنعبدال؛ئريماسذل

¥/ة/مأاه



النوبةبلاد *ق اظد7نءمحدم واتتصوف الشيعة 

ءؤلمقيئة اق 

حولولا عليه ونتوكل به تعين وننحمدْ ف لحمد ا. 
الحبمححالإسلام نعمة على تعالى ونثكره به، إلا قوة ولا 

بينمن الباطل ياتيه لا الذي تعالى، اممه كتاب من النابع القاطع 
الالذي المعصوم الصادق هدي ومن حلفه، من ولا يديه 
الهوى:محي•عن ينطق 

بعد!أما ا ا|ا 

قدبل مقتضبة، تاريخية وفذلكة يسيرة عجالة هذه فان 

ندالمركز، العلمي البحث، إلى تحتاج مواصيع رووس تكون 
منله الله قيصر وربما عشا، إن الأيام مقبل ق له نستجيب 

قالثابتة مصادرها من المجردة الحقاس يضع حتى حقه يوفيه 
دامسظلام ق متلصصة زحمت، التي الثاطلة، ال^رهاتا مقابل 

منالذئب براءة منها بريء وهو باسمه وانتشرت، الإسلام على 
خالصاعمالنا يجعل وأن التوفيق اممه ال ونيعقوب، ابن دم 

ؤإصلاحالعلمية الأمانة أداء سوى به نقصد لا الكريم، لوجهه 
أصبححتى السحيقة الهاؤية أعماق إلى تردى الذي الحال 



و!!تصوف١لثأاأبوة 

والبيعحافان والالخرافات بين ا غريبالحقيقي الإمحلأم 
العلىاض بإلا قوة ولا حول ولا ة. الباطلات والانحراف

العغليم.

ة؛'ة؛''ثأم.-



.|نبلأدالنودةيتموف ١٠ادثسضت 

ئء^
أطلقالعبامي، العصر ق الإملأم طرأعلى محم اص 

الدنياق والزهد الخشن الصوف لبس من ححلت، حماعة على 
محللعمل مع النساء، عن عزوفا وارمانية•، للمائة والأنقطاع 

والالتجاءالمأوى عن والامتماء السؤال، من الحاجة يد 
أوالشوارع على الأرض افترشوا منعوا فإذا اجد. المإلى 

بلدةإلى بلدة أومن الصحارى ل بعضهم يهيم وقد الأزقة، 
علىويغلب ومثاهجها. الدنيا من والتخلص الزهد إلى داعين 

الحاصةالدنيا الحياة أعباء من المقرة الأقاصمى وعقلهم 
اف.ذكر على 

شعاراالملبس وخشونة العيش حشونة من جعلوا وقد 
منوكان للعيان، البادي القناهر هو الملبس كان ولما لهم، 

أطلقكما المتصوفة امحم عليهم أطلق فقد الخشن، الصوف 
المنفلور.ملبسهم باعتبار التصوف التزموه الذي منهجهم على 

محلو-يملصفاء الصفاء من مأخوذ التصوف قبل: وز 
لأنمردود قول وهدا أحلامهم، وسماحة ترهم موحن 

مصدرهيتصفى وتصفى تصوفا، لا صفاء مصدره يصفو صفا 
إلىتنصرف لا تاريخية نحلة انبما ومحيل تصوف. لا تمنية 









اطهسمع ا يقرهلا التي والتومحلات الي المتعراء والإمحل
الخرافاتفيها يتذاكرون أعيادا للأموات واتخذوا المحكم، 

الاستهانةعلى تدل التي السخيفة الخيالية والحكايات اJاءلالة 
وسليلادتبمم وقياس الناستماد إلى وتروج العقول، ب

لسانكفاحففل العلم أهل عند كنت ررإذا ! ٢٠٠٠١قومثل عقولهم، 
ؤيقولون. ٠٠قلمك فاحففل الباطل أهل حفرة ل كنت، ؤإذا 

وهوعار،بالجهل يرمى الذلاهر أهل عحد لسانه يحففل لا الذي 
منيسل-، الباطل أهل على الإنكار من قله يحفظ لا والذي 

الماسفكان باض. والعياذ الخاتمة سوء على ويموت الإيمان 
منأنر وه—٠٢ العلماء لأنصاف، ين ل، مقللكونوا حلقوا 

البلهاءمن الفئة لهدم عبيدا لذكونوا حلقوا أو الجهلاء، 
والقلوبالعقول تعمار هوامتعمار اموأمحوأ الما،ءين 
والأفكار.

العامةعلى ميمن التي هي الثالمة الفئة وهذه إ  ;
الجهلست، اليوم واقعنا ي الماس من والرعاع والغوغاء 
المتعلمين.، همسافأنمن دعمه-هأ ويسبا بالدين المُلق 

يقبضلا اش ءإن اه! معنا ميقول إذ ه افه رمحول ق وصل، 
بموتالعل—٠٢ يقبض ولكن الرجال صدور من انتزاعا العلم 
بغيرفيفتون تفتون رؤساءحهالأفيالماس اءفيتخن، العلم—



هذاروايات بعض ل يقول إذ ي اممه رسول وصدق ءالم<ارا*. 
بدأ،كما غريبا وسيعود غريبا الإسلام رربدأ المشهور؛ 

ررالذينقال! ؟ اض رسول يا الغرباء ومن قيل؛ للغرياء،،. فطوبى 
تطفي،حض بالة ويعملون يترك، حين النه بكتاب يمسكون 

جحرها،إلى الحية تأرز كما الجدين بين ليأرز الدين ؤإن 
رأسن، مة الأوديمثل الحجاز j يعقلن لديني الؤإن 

الجل«ُُ

مالعل3، لم موكذا ٣(، ٤ / م)١ العالاب كتق البخاري أحرجه )١( 
٠عمروبنحوه بن ادوا< عبد حديث من كلاهما ٢(  ٦٧٣'ا(ح)٠  ٥٨)ا/ 

بدأالإسلام ؛إن بلفغل عمر ابن حديث من مسالم الإمام بعضه أحرج )٢( 
محاائب نأرز كما المجدين ين وهويأرز بدأ كما غريبا وسعود غريبا 

قبنحوْ ااارم_دى وأحرجه / الإيمان)ل حأحرها،ا 
فطوبى ٠٠فوله: إلى ماجه ابن وأحرجه (، ٢٧٦٥ح)١ ٢ ٩ إ/ الإيمان 

مدْأحمدل الإمام تحوم وأحرج (. ٣٩٨٧ح) ٠١٣٢ Y/ لاغرباء،ا 
(٧٣/٤٤٧-.)



الغويةبلاد .ث > ٥٦٣طوالتصوف الشيعة 
—=—سمه

^^لآزآتدنبه؟م
تعرصنأن بد لا السؤال هذا على ة الإجاببل ق. 

الأصللأنه السودان؛ ق النيعي المذهب شديد باختمار 
كذلكالأمر دام وما فيه، المسلمين إسلام عليه بني الذي 
الشيعيالمذهب عن نتحدمنر أن اللازم الضروري من يصيح 

ولأنله. الباب عقدنا الذي السؤال عن الأحابة كتوطئة 
الشيعيللمذهب الشرعي غير الابن ءهو قالوا؛ كما التصوف 

الإسلأمى؛أ,للدين الشرعي غير الابن هو الشيعي والمذهب 

الأولالقرن ق رعاة البلاد هذه إلى العرب خل ده 
حلافةل الأموي سرح أبي بن اف همد إمارة عهد ل الهجرى، 

ة Jlaالمعاذلك على يدل ومما 'ئتي، عفان بن عثمان الإمام 
ولمالوبة، ملك وبين مرح أبي ابن بين التاريخ سجلها التي 

قنجد أننا غير للأملأم، الدعوة ق يذكر أن شلهم يكن 
ارومحا. عاليهوالمحافظة احيهم مإلى إثارة العاهدة 

الثلاث،المسيحية النوبة ممالك ندي، ذلك على الحال 
جاءتحتى ممر أمير إلى عام كل الجزية وهو راالقطاا 

ه. ٥٦٨منة خهّاه_إلى منة ق الفاطمية الدولة 





مؤتمنبل وقواده، الجيش فكان ة، النوبعلى الكلي 
خلافةآخر حتى النوبة من كانوا الخليفة وحاشية الخلافة 

وهزمالأيوبي الدين صلاح عليها قضى حيث القاطمين، 
إلىالجيش بقية وهرب المتهورة، القصر موقعة ق الوبة 

وناصبواوأولادهم بأزواجهم النوبة بلاد إلى ثم الحجر بطن 
العداء.الأيوبيين 

الشيعةمن ف الغا الجمهور النوبة ق أصبح ولما ;1 
وهىالقلي، النوبة مملكة ل الملك على استولوا لمين الم

مملكةوهي العليا، ل وأحترا لومطي، ا 3، ثم الممالك، أكر 
الأن.الخرمحلوم من قريبا تقع التي المسيحية موبا 

التاريخمراحع ق جاء ما حب على نعلم هنا ومن  ٠١
ؤإليكخالصا، شيعيا إسلاما السودان دخل الإسلام أن 

والحصرالفاطمية الدولة عن الحديث، فيها تجد التي المراجع 
وبينالنوبة بين حربا قهل تقم لم وأنه ظلها، 3، للنوبة الدهي 

الدينصلاح يد على دولتهم سقتلت، حتى إطلاقا الفامحلمين 
النوبة،ملوك صاهرُت، قد الحربية ربيعة قبيلة وأن الأيوبي، 

وحتىالحجر بهلن إلى المصرية أسوان منهلقة 3( مقامها وكان 
شيعةبحوا أصقد وأنم منهم، للرعاة ا حولهوما لنقلا 

المنهلقة.إمارة وقلدوا للفاطميين 













والمراجعالواصحة والنموص البارهمة والحجج الدامغة 
عنالابدلعوالإشاجسوىالقاليدوماعهللعقولنا المعتثرة. 
ولنالرحيمة. والليالية بالتبعية إلا عقولنا تردت وما الأعمى، 

الأصيلالعلم أس على بالتحرر إلا الحتمي نتبوأمكاننا 
الالذي والحففل الباهت التلقين من تخلص ونالمجرد، 

يطويعرتي(ظ•
رأوافلما وحاولوا، غزوالسودان الأيوبيون أراد لقد 

يدغربمعاهدة عنه انصرفوا الربح، تعادل لا ائر الخأن 
وكانوامنويا، الجزية وهو النوبة ملك بموحبها 
بالحروبمشغولون والأيوبيون السنوات ذلك ق يماحللون 
الصليبيينمعر بالمؤامرات مشغولون الوبة وملولا الصليبية، 

بينمنهبه.م نشر ل حادون الشيعة ودعاة الأيوبيين، صد 
أحدمنه يخرج لا محصورا السودان وأصبح والدبهماء. العامة 

بعدهمومن الأيومحن بإذن إلا أحد عليه يدحل ولا ة حلإلا 
هائلةسرعة ق يتحول كان الفّرة هن.0 ق والسودان ،. المماليل

الصعيدق الرحل والعرب الشيعة. مذهّتا إلى المسيحية من 
لهم،المماليلث، مضايقة عند السودان تحولواإلى المصري 

تبمامةق القبائل وبعض العربية الجزيرة ل ة هلألة وقبيل
لوقامت السودان، إلى اف والجفّالمجاعة من هاجروا 







النوبةبلاد ث ذ1صئ~؛محهِ والتصوف اتشيعة 

والمصريونالأتراك دخل حتى والكثرة بق الللق1درية 
علىنثرت كثيرة بهلرق المصريون فجاء الهدية قبل الودان 
ة،والرهانية، البدوية الأحمديمثل! مريين مأيدي 

والدندراويةالرشيدية منها اشتمت، الش الإدريسة والأحمدية 
المدينةمن المانية وفدت م لوالختمية، ماعيلية والإس

أيديوعلى مصر من الهدية بعد جاءت فترة بعد ثم المنورة، 
ماصيللشيخ نسبة والعزائمية والنقئسمندية الرفاعية مصريين 

ميهذه، طريقته ر ينفترة ودان بالمكسإ الذي أبوالعرائم، 
وقدوالفلأتة والتناقيهل المغاربة أيدي على التيجانية وفدت 
والرايات،بالهلثول مصحوبة خاصة بأذكار طريقة كل تميزت 

دونبالرايات اكفي وبعضها ات، رايولا طبول( لا وبعضها 
وبعضهاجماعات، ق ري الاكتفى؛الذكر وبعضها الطول،، 

والجهرالر بين جمع وبعفها جهرا، الجماعي، بالذكر 
وعدمالشح وطاعة بالبيعة مصحوبا ذلك، كل والأجتماع، 

اء.ومصباحا ه نفق -يا يعمل أذكارا وتلقينه المريد، اعتراض 
غيرهاوأن الحق، على أنيا تدعي هؤلاء من فرقة ل ك٠ 

اممه.عند الرتبة ي ا أودونيالباطل على ا إمالفرق من 
وتجتمعالذبائح فيه تذبح لمثايخها عيدا فرقة كل واتخذت 

يهللعومن الشيوخ كرامات j، الناقسإ وتتلى الفرق، كل فيه 





اثنوبقبلاد .ة ،إهمت~يه ادثبوةوالم،وف 

ِلآ>(بج
اثصؤفيةالطري ءسايخ عن يسل 

ص

عليهمتفق الصوفية الفرق كل بين مشرك قول ناك ه. 
الطرقهذه أحدوا أتيم وهو إطلاقاI منهم أحد منه يشد لم 

اوآدا-بما ونظمهاليبها وأسوطقومها ا وأذكارهبأورادها 
المي.ج،إلى متصل ند بونواهيها وأوامرها وأحكامها 

عنكتبهم ق الحفاظ دونه الذي الثوي الحديث كاّمانيد 
منالصارم للنقد حضُت الحديث أسانيد أن ^غير الرسول 
الصححار فبدقيقة، ناعمة غربلة غربلوها حتى الحفاظ 

ؤيرغمالألمايسج، بمجامع ياخذ بجهد والموضع والفعيفا 
واحرامالهم إحلالا هامته يحني أن على التعمق الياحث، 

العغليم.الراغ للايدلع وتقديرا لأعمالهم 
أوأحذئتجالأحياء، عن أحازُت< الش الأسانيد هذه أما ؤإ 

حالالنبي.ق مع اع أخذت؛الأجتم-أو النامية لروية اق 
يتعرضلم واللام، الصلاة عليه موته من قرون بحد اليقظة 

أووضعهاأوضعفها صحتها نعلم حتى الحديثه حفاظ لها 
ولمإطلائا، الحدين، كتسا ق أثر لها هت،وليس الرسول على 

ترولم إطلأيا، الحديحج مصعللح علماء من واحد يتناولها 







.الاسدلأل به مقط الاحتمال >ةه _^1 13الاحتمال، 

إماالنبوة بيت أهل أسماء على تحتوى الأسانيد كل ~ ٤ 
أبيهعن الخن الإمام ئما جده عن أبيه عن الخن الإمام 

بحثإلى يحتاج لا ذلك ل واصح الشيعي والطابع جيم• عن 
طويل•

المؤّسالشيخ على تمتمر انيد الأسوبعض ب ٥ 
ماثرة،ه الرسول من ذلك وأحد المدد تلقى وأنه للهلريقة، 

هذافلوصح متعددة، قرون ه الرسول وبين الشيخ هدا وبين 
منممهل الذي المعقل بابإ من يجعله انقهلاعا فيه فان السند 
.الحديث أهل عند مردود نا" وهوٌواحد، من أكثر منيم 

منالمتجرد التأمل ويعد المتهدمة، الملاحظات هده ومن 
ممهلؤإذا الصوفية. عليه بنستا الدي ند القْل يالهوى 

مناقشةعن الطر بقهلع أماسها من النحلة ارت انبمند ال
ا-بمتزخر التي الاعتقاد ل والانحرافات والبيع الخرافات 

المزدحم،وق العجيج 7ا-ا وتعج اختلافها، على الطرق 
الشوائب.من اسلية والفطرة السليمة ١^^١٤ منها وتنمر 

 Iالقسمقسمين: إلى الطريق أهل م تمأنوال هناك و
الغوثبالأعلى القسم ؤيتدئ الأدنى، والقسم الأعلى 

نمبالمريد الأدنى ويٍتدئ ٠. الخ الدائرة أهل نم الأتهناب 





آلمؤ، و-تقةأ' ءادم بي >ؤولمذكثث تعالى: اف قال I اا| 
نثنحفثم ؤ آتطش تكن وررقهم وآلبمي 

>ي[.يم]الإما،:.خكاشلأ 
قبضرب لا أن ه الرمول أمر فقد الحيوان وحتى ؛1؛ 

عنالهي ل وارد والمنح وجهه، ل يوم لا وأن وجهه، 
فيهيقول صحيح حديث من بعض وهناك الوجه، صرب 

أخاهيحمر أن الشر من المرء حب  ١١ه: ول الرس
رفتهعلى رحلك نفع أن من أكبر احتقار فأي ،  ٠١الملم 

اممه.ولى بأنه وصفته أن بعد 
عبدالشيح عن روي ما يعارض القول هدا إن ثم ا لإ 

مزيحنافوجدنه م العلاب بمن لحك  ١١قوله؛ ق القادر 
بابمن ودخلت مزدحما، فوجدته العبادة باب من ودخلت 

على١^٢؛ ووصع . ٠٠منه فولجت حالنا فوجدته الخواصع 
ؤيتكبرويتقيه اممه يخشى بمسلم تليق لا كبرياء الأولياء رقاب 
بالدينالجهل أملاه قول هدا أن رأيي وق اممه، اد عبعلى 

بماالشخ يحامب ؤإنما له، محتد لا الشيح على وضع وهوس 

محابق حدث أنما، ل لم مأخرجه )١( 
الإُاموأخرجه ٤(. ٢  ١٣ح)١ ٤ • ٩ آ/ الزهد j ماجه ابن وأخرجه 

.٤٩١ ١٢الأصقع بن وانلة حديث من المد ل أحمد 







ااسيعةوادتموف

صلاةإن ال! قالتجازأ أحمد السد إن ويقولون! I؟[ 
هداصح ولو الكريم، القرآن من حتمة كدا عدد تعدل الفاتح 
علىالرد ق الإفريقي الرحمن عبد الشيخ ذكر كما وأظنه 

إليه،أثرنا الذي الرد هذا القارئ وليراجع صحيحا، التجانية 
الدامغةالحجج وفيه الأول من أقوى حديثا آخر رد وهنا 
أذكرلا وأنا الأحوال، من بحال والعناد الجدل تقبل لا التي 

أعثرفلم المتواصعة مكتبتي ق عنه وحش1إ، وقد الأن اسمه 
دائما،المحال هو كما برئه ولم استعاره بعضهم ولعل عليه، 

كثيرا،النح من لدي أن عل يعتمدون وهم ّيان النكثير وأنا 
لوأقول واحدة. مخة نسوى لنفى أبقى لا أق يعلمون ولا 

بهيتهرب، ما أعظم فان اف، لثؤع مخالثا شرعا لكان هذا صح 
بكلالمؤمن يثاُمذ الذي كتابه هوتلاوة إنما افه إلى المتقربون 

منصيغة هناك تكون أن فكيف، ناُتج، حبعثر منه حرف، 
صحححديث، ق لا عنه ترد لم الّكا على الصلاة صغ 

الكريم،القرآن من سورة أصغر قراءة تعدل ، صعيفولا 
عقولهممازجمت، قوم من هوتا هذا يكون أن إلا اللهم 

يكونأن بد لا افه ثؤع عن < من،جرذمن كل لأن ررالهمريا«؛ 
لفيردى القول زخارف، إليه يوحى لهنان سعليه للشيهلان 

.الضلال هاؤية 



حصرهامكان وليس ومحزنه وعجيبة كثيرة والأهوال 
علمثامؤلما تكن لم التي حدا المخممرة العجالة هذه كلها 

أظارلفت منها الغرض كان ؤإنما بالراهين الأباطيل يدحض 
ؤيبحنونإليه يرجعون لحلهم الضلال مواطن إلى المسلمين 

دينهعلى غيورا أولعل بأنفسهم، المذهلة الحقائق إلى ليصلوا 
خدمةبذلك الم|سالمين فيخدم بافاصة كلها المواضيع يتناول 

الفاسدةالعقائد تدمرهم لا حتى الأغر؛ الباطل عن تصرفهم 
إلابنون ولا مال فيه ينفع لا يوم ل النار ق وتخليهم لدنيا اق 

•ّايم بقلب الله أتى من 





ئقثى
إجراءيعد والحجاب العلاج ثمن على يتفق ثم اربالياض'؛، 

كتبهي إنما تفح التي الكتب ُُوهذْ الكتاب، وفتح الفحصى 
أولمشية الأعجمسة والأسماء والطلاسم بالأحتام تعج سحر 

وشمسالكبرى، المعارف، وثمل اليثربي، مثل مقرة، 
الخ®... الصغرى الهعارفح 

المال،تدر مهنة وأصح وراثة أصح محالتموفا 
والمشربالماكل ل بالغ ترف ل المتصوفة اليوم ويعيش 

ازلوالمنالمزاؤع وامتلأك والمركب، والمكن بس والل
ذكره،يستحسن لا مما ذلك، غير إلى والعمارات، والدكاكين 

الجهلاء اليوم مشايخ من والعالم، بالأسأرة، يفهم واللمس، 
ومناسمه إلا انمين من ولا اسمه، إلا الإسلام من يعرفون 

المدنية غربية ثقافة الخقفين بعض أن حما الغرم، العجيِج 
الجهلاءهؤلاء يتبعون أوبعيد قربمج من بالإسلام لها صلة 

7بمميدعوللشفقة النظير منقطع بحماس م 17ركال ويسيرون 
ودرّستانأف ل الأمور لوتفحصتا أنلئا غتر عليهم، والحزن 
الرمادبين لوحدنه بعضهم سلوك تابعت، ثم يهل•؛، ل الوقفإ 
قدجهلاء رعاع ام: أقثلاثة عندك الأتباع وصار نار، وميض 

اف،لمع ل مقبولا عذرا الجهل كان إن بالجهل يعذرون 
بتخطيطيحملون اّموزر® *المحفل إلى ينتمون ومثقفون 



بمصالحتضر قائمة له تقوم لا حتى الإسلام لتدمير محكم 
بنيحكماء تخهلط ول والشتوعتض، والغربتن اليهود 
فسمينعلى مون ينهومثقفون الناق، الجواب تجد صهيون 

منيعملون التي المناصب أجل من الكبار الأتبيع يتح قم 
عنهم،رخوا إذا فيها وضعهم الرؤساء هؤلاء ؤيملك، أحلها 
وهوببما، ويؤمن يحرمها ثقافة المثمفين من نخبة أي وقم 
دربممعلى نير الإسلام، فهم من والعقل القلب حالي 
يعذركان إن أدري ولا نية، بحن مقلدا خطاهم م ؤيرم
حالكل وعلى لا، أم اض ثؤع ق المخدوعين هؤلاء أمثال 
وحدْ.اض إل فيهم مفوض الأمر 

I   i فليسوااليوم شيوخ ظلنا إنلثا الناس؛ بعض يقول، قد
كانربما بل بعضهم، على صدق ؤإن النوال، هذا على كلهم 

علىمخيما الامتعمار كان يوم الامتعمار خدمة ل بعضهم 
لقبأعطوا بأن الإنجليز من بعضهم كوفئ وقد البلاد، هده 

ميخائيلالقديسين نيثان صدورهم على وحملوا أمير 
أجلللأمتراطوردة قدموا لأمم ذمي،؛ وهوصلها وجورج، 

قمعكم أدخل لن، الهله؛ز،ت هؤلاء علك، ردا أقول وأنا خدمة، 
الصوفيةأثمة من إمام رأي بأمانة لكم أنقل ولكني، عقيم، جدل 

عليه.تعرصون ولا بقوله تؤمنون دمتم ما 



—ص
الإJريزاءتررالذهب كتابه ق العزيز عبد الشيخ قال 

لأممالناس أشر الزمان آخر ق الصالحين أبناء يكون ارقد 
ولأنوالجاْ، المال من آبائهم أعين ق ساقطا كان ما تناولوا 
أعموااءهم آبلأن فيهم غيظه يشفي أن أراد اللعين إبليس 
بحرفالقول هذا على أعلق ولن . ٠٠الكه مومدوا طرقه 
واحد.

المجتمععلى عالة المتصوفة ق اليوم مشايخ عاش ار 
والجهلأءوالغوغاء اللهماء عرق من يعيثون كالهلفيليات 

منأسوأ وهو العقول يستعمرون بل شيئا، يحلمون ولا 
استعاذولقد منه، الأمة على وأحهلر ام الأجاستممار 

ولقدالمأثور، دعائه من دعوة صمن الكل من ه الرسول 
مات فمالت، ييارحه ولا المجل. ل يصلى رجلا عائشة رأت 
كانالخطاب ابن اممه رحم فقالتت القراء، أحد لهات فقيل هدا؟ 
ؤإذاأوجع، صرب ؤإذا أسمع، تحدلثف إذا وكان القراء من 

رجلاهكك عمر ورأى قدميه، نحتا من الأرض اهتزت مشى 

أنسحدث منهات حديث محن أكثر ق الكسل من نيئز■ استعاذته وردت )١( 
والالءاءالذكر ق لم وم، U١٥٩/ الدعوات ل البخاري أحرجه الذي 

الدعاءكتاب سننه ق ماجه ابن أحرجه الل.ي عاتشة وحديث ، ٢٠٨٠أ/ 
.(١٢٦٢^٣٨٣٨/Y



المجديبارح ولا الصلاة من ؤيكثر المجد ق بملي 
قيل:عليه؟ ينفق ومن فقال: القراء، أحد له: فقيل هذا؟ من 

منسلم حتى ووقف أتام ثم منه. حير أحوه فقال: أحوه. 
طلبعن أحدكم يقعد لا ؤيقول: بالدرة يفريه وجعل صلاته 
وحولإن قفة. ولا ذما تمطر لا الماء أن علمتم وقد الرزق 
مهنةالدين من وتتخذ العمل عن متعطلة الناس من طبقة 
يقرهلا أمر والقيون الرهبان يفعل كان كما والتجارة للريح 
بأنقطنا نجزم اليوم ونحن الأحوال. من يحال اممه ش-رع 

يلأمحتبطالين يعيشون كله قهلرنا امتداد على الهلرق مشايخ 
فأنورفاهية ترف ق الأحرين همرق من ؤيرتزمون عمل، 

المحكم؟اف بثّرع التقيد وأين ؟ المزعوم الزهل- وأين ؟ العفة 



النوبةلأيد -ق 

ص؟ثة
سع

بنيمن أول فهم الشيعة أحدثها بدعة اب القبن إ. 
ؤإقإمحللأيا، ا إليهمتوا وما قبلهم قط تكن ولم القباب 

أنالتاريخ مصائر من صحيحا نقلا ينقل عالما باحثا لأنحيى 
اختراعاتمن قطنا إنبما الشيعة. قبل أحد ببنائها قام القاب 

أمهاتعلى مهللع مدقق باحث يجهله لا أمر ا وهل. الشيعة، 
المراجع،، احتلافعلى الإسلامي اؤيخ التل المراجع 

مؤلماتق خاصة ا طقونسلها وجعلوا الشاهد موها وص

زيارةق المؤلفات هده من مولفج يدي ق ووقع عجيبة• 
وماذاتدخل كيف الرصا. الإمام دفن حث بإيران مشهد مدينة 
.إلخ•. عليك وماذا تخرج وكتف تقول 

أنإلا القثاب بزيارة خاصة كتب توجد لم ؤإن وهنا 
أوفراءة إلى تحتاج لا الناس بين مشهورة معروفة الأمور 

أوأوالقثة الزار أوالشهد المقام يدخل الزائر لأن كتابة؛ 
أنومعلوم القبر، حول الأعم العالم، ق ويهلوفا حافيا، البنية 

يقف،نم فمهل. الحرام الست، حول إلا تكون لا عبادة الطواف، 
نمففاءها، ؤيهللجإ حاجته ؤيدكر المستأ، على لم ويبأدب 



—محه<
قؤياخذ أوالكساء التابوت رأس عند ركبتيه على يبرك 

يهيمح ذلك، أحل من يجلب، رمل الغالب، ق وهو الارار-ح 
لأينائهبركة معه بعضه خذ يا ثم جسمه، من ثاء وما وجهه 

إنثم ويشرب،، الماء ق بعضهم عند يوصع وقد وماله. ومنزله 
أنغير الاثنين، يوم اء المزيارة أن المعروفة القواعد من 

يومالرجال وريارة اث٠. ذلق اء الماركون يالرجسال بعفر 
علىالله أسماء ؛تحريف، الجهرية الأذكار تقام حيمثج الجمعة 
الذكرنباية بعد ؤإنيم القسابج، أغلب، ق الطول نقرات 

القبةحول يطوفون والمغالي بالمبالغات تزدهر المي والمدائح 
الشيح.وينالون الخارج من 

ذإنسلهن بوم تحمص من الرغم على الماء يإن ا ار 
يفوحالشذي والعطر زينة أحن ق الجمعة يوم يحفرن 

الفارهةالعربات على ينتظر الماجن الشباب، وهناك منهن، 

وحتىوالفجور، الخاء مواطن إلمح، بعضهن يقود الفارمة وغير 
المزر بشكل بالرجال يختلقلن الموا-تحر إلمح، يدهن لا اللواق 
للمرورصندوق يوضع أوبنية قبة كل وق اممه. همع يرمحاْ 

نذره.الذي نذره حسبط على واحد كل يدفع 
الصندوقيفتح المست، حليفة الشخ يقوم الختام وق ا  ,

أموالأكل باب، من العمل وهذا وفير، مال من فيه ما ويأخذ 



إلاتكون لا والعبادة عبادة الذر أن عن فضلا بالباطل، الماس 
ؤإننىبه خاص هو فيما معه أثرك فقد لغيره صرفها ومن ف، 

الأشياءهذه يرون عندما الموحدين من كيرا أن هتا أمجل 
لهذهيقيفى أن ار القهالواحد ض بالدعام أصواتهم يرفعون 

القثاب،هذه كل فيهدم العادل، العزيز عبد مثل رحلا الأمة 
الالاحتيؤيزيل الشرك، ويحطم ال، الفعلى ؤيفضي 

راتطهيركتابه ق للهنعان أبيا'ت، هنا ووح_ضرزإ والصب، 
كآظ•'يقول الاعتقاد؛؛ 

ودمن ذلك بئى وود يغوث مثله مولع معنى بها أعادوا 
بالحملالمخّهلر هتف كعا الشدائد عند هتفوا ومحي 

عمدض جهزا اض لخر أهالت، س موحها ق نحروا كم 
باليدمنهن الأركان تلم ؤيالقبور حول طاف وكم 

يكفىإليه أثرنا فيما ولعل يطول، هنا والكلام 
،والوصفالكلام من أقوى اليوم الواقُي العملي والدليل 
والثناياالقباب هذه على ه بنميمف، أن القارئ فعلى المطري، 
وافالقول دلالة من أقوى الفحل دلالة فان ذللئج، بعد ؤيحكم 

ءءءس، ■





ؤادتصوفالشيمة 
رصبمم—ًخه<

ابلاداينؤبة
—ًسمه<.٥٠٠٠ 

مأخذللموب يكن لم فإن وأص1حابي،،ُا'. أنا عليه ما إلا النار 
كبين!.إثما لكفاها وأصعفتهم المسالمين فرقت أما إلا ممل 

حكيمتشاعر محال 
راداأفوا تممرقولا حطب اعترى إذا ض بما جميعا كونوا 

آحادانكرت اشرتن محإذا را تكاحتمس إذا الرماح نابي 

محأمح،َخمأ?،؟د؛مح 

حديثمحن بمحعناه أحرجه فقد الإيمان ل محوصعين؛ ل الترمذي حرجه أ( 
هداعمه: ونال  ١٣٥نيادة؛/ أوله عمروول بن اف همد 

منيعضه وأتمج الوجه• هذا من إلأ تعرفه لا مفسر غربب حن حديث 
هربرةأبي حديث ونال• ( ٢  ٧٧٨)اح ٣ ٤ / ٤ هريرة؛نحو0 أبي حديث 
١٣٢٢آ/ المتن كتاب ل ماجه ابن وأحرجه صحح. حن حديث 

الإماموأحرجه الجماعة(. )وهي وفيه أنس حديث من 
.١٢٠'Y/ أنس حديث من يمعناه ني المل أحمد 










