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ْ
 بني الغث و الثمني

ْ
 <<التمييز والتبيني

احلمد هلل الواحد الصمد، الذي دل يلد ودل يولد، ودل يكن لو كفؤا أحد، وصلى هللا وسلم على 
. نبينا دمحم الذي أرسلو ربو ابذلدى ودين احلق ليظهره على الدين كلو، ولو كره ادلشركون

وبعد فقد اطلعت على إصدار جديد، من إصدارات األستاذ ِسيِد َلِمْن نياس، وقد بعث إرل 
مشكوراً بنسختو اإللكًتونية، يوم صدوره أو بعده بيوٍم أو بعض يوٍم، مع اإلحلاح يف ادلناشدة 

فقرأت كتابو  ((الفكر الصويف بُت االعتقاد واالنتقاد)): إببداء رأيي حول ما كتبو ٖتت عنوان
.. من أولو إذل آخره بصفحاتو البالغة مائًة ونيفا

واحلقيقة أنٍت دل أكن ألُْرعف القلم يف مناقشٍة جديدٍة لرسالٍة أكادؽليٍة نوقشت مناقشًة علميًة 
علنيًة على أعلى ادلستوايت، من أساتذة جامعيُت حازوا أرفع األومسة، وأعلى الدرجات يف رلال 
البحث العلمي، والتعليم اجلامعي، منذ ثالثُت عاماً مضى، بعد أن أمسكُت القلم لفًتة طويلة، 
وضربُت صفحاً عن أانس يتالعبون ابلبحث العلمي، فيحاولون تسلُّق صهوة دراساٍت ال علم 
ذلم ابجملاالت اليت تدور حوذلا، فضالً عن التمكن من الوصول إذل أغوارىا، وأمسكُت قلمي 

لُت حاذلم كحال الفرخ الذي مسع صياح الديكة فراح يقلدىا؛ إذ رأيت  كذلك عن أطفال ُمًتجِّ
. أن الكالم مع أولئك وىؤالء ضرٌب من ضروب السخافة، ولوٌن من ألوان احلماقة

:  يف ىذا الشأن ألول مرة منذ صدور كتايب؛ وذلك ألمرين مقللًة لكٍت اليوم أرفع القلم ألفرد 
 األسلوب الذي ظهر بو ىذا اإلصدار اجلديد، حيث ُملئ بدعاوى ومزاعَم كثَتٍة :األ ر األول

حول أسس البحث ومناىجو، مع رمي الكتاب ادلستهدف ٔتخالفة ادلنهج العلمي، بُ ثَّْت تلك 
ادلزاعم على ضلٍو قد ؼَلفى على غَت ادلتخصصُت ما وراءه من البعد عن أجواء منهج البحث 
العلمي ادلتبع يف ادلؤسسات األكادؽلية ، فلزم النظر يف تلك ادلزاعم، وإشعار صاحبها أبن 

خوض غمار البحث العلمي ورلاالتو ابلنقد والتمحيص يتطلب ٗتصّصاً دقيقاً، وليس التقاطاً 
. للُفتات من ىنا وىناك

 تُصبُّ يف قالب إحقاق حٍق اعُتِدَي عليو، وإزالِة لبٍس طُرح يف سبيل اذلدى، ادلمقللفهذه 
وكشِف غياىَب َغطَّْت معادل الطريق إذل الرشاد، وتبديِد ظلماٍت كادت تطمس ادلسار ادلوصل 

.  إذل النهج القومي، وال تصبُّ أبداً يف قالب ادعاء العصمة لكتاٍب غَت كتاب هللا عز وجل
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نعم الكتاب عمٌل بشريّّ، يعًتيو ما يعًتي كلَّ عمل غَت معصوم من اخللل والنقص، ومؤلفو من 
البشر، يصيب وؼلطي، والذين قاموا بتحكيمو أيضا من البشر، قد يصيبهم ما يصيب البشر 

من العيب، والنقص، ويبقى منهج الكتاب والسنة ىو ادلعصوم، وىو ادلنهج الذي بذل ادلؤلف 
. جهده ليسَت عليو يف ذلك الكتاب، يقبل ما ثبت كتاابً، وسنًة، ويرد ما خالفهما قوالً وفعالً 

 شخصية ادلوقع على اإلصدار؛ لكونو شلن يفًتض فيو أن ال يرفع قلمو كاتباً وانشراً :األ ر الثقين
إال ألمر وصلت بو الضرورة القصوى إذل منتهاىا، إذل جنب كونو حريصاً على مساع رأيي فيما 
كتب، فتكررت رسائلو اإللكًتونية بذلك، فرأيُت من اخلُُلق العلمي االلتفات إذل مطلبو هبذه 

 .ادلقالة الكاشفة عما ىنالك من اضلياز ورلازفة
ولسيد دلن نياس سوابُق يف إخراج إصدارات أتيحت رل فرصة قراءهتا كلها أو جلها، : هذا

فأَلِْفُت أسلوبو يف الكتابة، كما عرفُت سابقاً حرصو على التحري قبل إصدار ما يكتبو، فيتخذ 
 .عدداً من األسانيد يف ادلراجعة قبل االعتماد النهائي، واإلخراج

ذلذا كلو عندما قرأت كتابو ىذا قضَّيُت حيناً من الدىر غَت قصَت يف التفكَت، زلاوالً اكتشاف 
دلاذا اختار ىذا الظرف ابلذات إلصدار ىذا : ادلقاصد والغاايت من وراء عملو، وتساءلتُ 

ادلكتوب، وهبذا األسلوب الغريب ؟  
أبساليب فجَّة ال ٗتلو من " الصوفية والسلفية"اختار ظرفاً أعاد فيو فئاٌم من الناس جدلية 

احليف، والتعصب، والكيد، والبعد عن اذلدوء وادلباحثات العلمية الرصينة، وتدخل يف ذلك 
 يف بالدان، خدع سللوٌق طائفيّّ مشهوٌر ابدلكر، والدىاء ينتمي إذل فئة أعداء الصحابة 

شباب الصوفية ابدعاء الوقوف إذل جانبهم، وتلك الفئُة أتباُعها ال يرضيهم أن يروا األجواء هتدأ 
 فأخذ يؤجج انر العداوة بُت الشباب، بنشر (1)وتصفو بُت طوائف أىل السنة ابدلفهوم الواسع،

صوتيات قدؽلة، وإغراء احلمقى على تركيب صوتيات جديدة فيها من التجٍت ما كان ؽلكن أن 
.  ،ٍب حكمة بعض ادلهتمُت  يشعل حرابً أىلية بُت الطائفتُت لوال لطف هللا 

وتلك خطة خبيثة طبقها أعداء الصحابة يف أكثر من بلد، يضربون شرائح الشعب بعضهم يف 
. بعض حىت إذا ضعف اجلميع ظهروا بقوهتم فتكون ذلم الغلبة والسيطرة على اجلميع يف النهاية

 يف ىذه األجواء ادلكفهرَّة أن يلعب دور رجل السالم سيد دلنفكان ينتظر من مثل األستاذ 
                                 

 .كل الطوائف اإلسالمية بصرف النظر عن توجهاهتم يطلق عليهم أىل السنة يف مقابل أعداء الصحابة( 1)
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 –خطوة مريبة حُت ىرول إذل مؤسستو اإلعالمية -  أوالً –ادلهدئ، لكنو مع األسف خطا 
فأدذل بتصرػلات عرب قناتيو ادلسموعة وادلرئية فيها الكثَت من - كما وصفو منسوبو ادلؤسسة

. التأجيج ، والتفخيم ، والتحريض الواضح على من يسميهم الوىابية
ؼلرج ىذا الكتاب الذي ال ؼلفى على قارئيو أن توقيت صدوره اختَت -   نياً –ٍب وجدانه 

. ليتماشى مع تلك األجواء، ذلدف  فكَّرُت فيو فلم أظفر بشيء قاطع مقنع
والذي أعلمو أن الرجل معروٌف أبنو ال يسَت على غَت خطة مدروسة، وال يُقدم على فعل 

شيء دون حساابٍت خاصة، وأىداٍف مقصودة، وبرامج ؼلتار ذلا الكيف واألسلوب والزمان 
 . ادلناسب لتنفيذ أغراضو، وخطتو ادلرسومة

على أية حال ٔتا أن األستاذ سيدي طلب مساع رأيي الصريح حول كتابو يف كلمة سلتصرة، 
إنٍت صدمُت حّقاً عندما قرأت ما كتبو، حىت تساءلت ىل فعالً ىذا الكتاب كتبو : فأقول

األستاذ ادلذكور مع ما ُعرف بو من قبُل من قوة ميلو إذل احلوار ادلقمَّص ابلبعد عن التحامل 
واالضلراف عن ادلنهج الفكري السوي، فخالصة النظر إذل عملو ىذا أنو تنازل عن مقامو 

كقامة من قامات احلركة الدينية " ادلفًتضة"، ودل يعرب عن منزلتو "ادلفًتض"العلمي والثقايف 
. والثقافية واإلعالمية واالجتماعية يف بالدان

فلقد ٕتمعْت يف طيات تلك األوراق من السَّْوءات الفكرية وادلنهجية ادلنحازة ما كان حقو أن 
لُّ مثَلها عن مثِلها . يطوى وال يروى، ويسًت وال يكشف، خاصًة وىي تنسب إذل شخصية صلُِ

وىذه الرؤية توصلت إليها عرب قناعات وأدلة واضحة ظهرت رل بتأمل ما كتبو، وىي ما 
 .ادلمقللقصدت تدوينها يف ىذه 

 أستغرب أن تصل اجملازفة ٔتفكران األدلعي إذل ىذه الدركة مع ما أوٌب من حنكة :الدليل األول
وخربة سابقة، فيتناول ثالث أطروحاٍت علميٍة ْتثيٍة أمضى مصنفوىا سنوات وسنوات قاسوا 
خالذلا ما قاسوا من ادلشقة وضنك العيش، وٕتافوا عن ادلضاجع ليارل ذات عدد، ٍب قامت 

بتحكيمها ومناقشتها جلاٌن أكادؽليٌة متخصصٌة يف تلك اجملاالت، يتناوذلا غَت متخصص ابلنقد 
 .والتمحيص والتقومي إغلااب أو سلبا، يف كراسة يقرؤىا القارئ يف جلسة خاطفة

 يفًتض يف األعمال الكتابية، صحفيًَّة كانت، أم أدبّيًة، أم علميًَّة، أن يكون :الدليل الثقين
الفكر الصويف بني " اذلدف من ورائها واضحا جلّياً للقارئ، وقارئ ىذه األوراق ادلوسومة ب 
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ماذا يقصد ىذا الكاتب؟ ويف أي قالب يصنف :  يظل حائراً، متسائالً "االعتمقد واالنتمقد
مكتوبو؟ ىل يف قالب الردود العلمية؟ أو يف قالب عرٍض دلضامُت تلك األطروحات الثالث؟ 
أو يف قالب ادلقاالت الصحفية؟ أو ماذا؟ فاذلدف من إصدار الكتاب سوف يظل معًٌت يف 

 .رغم كثرة االحتماالت الواردة يف ذلك، كما سبق.. بطن الشاعر ال غُللِّيها إال ىو
 ال ؽلكن لعاقل يقوم بدراسة ثالث أطروحات أن ؼلصص لألطروحة األوذل :الدليل الثقلث

سبع صفحات وللثانية مخس صفحات، ٍب غلعل الباقي من صفحات كراستو البالغة ستَّ 
:  لو فكَّر وقدَّر لقال لنفسو– الظنُّ بو –عشرَة ومائة صفحٍة لألطروحة الثالثة ؛ فإن مفكران 

 .. دعوان صلعل الكتاب لألطروحة الثالثة، كي يسلم عملنا من الوسم ابلغباء

 دوَّن سبع صفحات ،دل يزد على أن  يف األطروحة األوذل للدكتور احلاج اصلاي:الدليل الرابع
ناً إايىا صفحاٍت معدودًة من ادلديح السخي اذلادف نن البققي المدميذكر موارد   .، مضمِّ
 اليت يبدو أهنا دل تكن مرضية ٘تام الرضى لدى –..." التجقنيل "عثمان جاه .وأما رسالة د

فقد خصص ذلا مخس صفحات، دل يتبُت رل من خالل النظر فيها ماذا يريد ابلضبط - الكاتب
أن يقولو عن تلك الرسالة، فقد كان كالمو منصبِّا على التجاذابت األدبية بُت جيل األصالة 

جاه أخَتاً ٓتلو ْتثو من اإلبداع، ودل ػلظ بنصيب من . وجيل احلداثة، ٍب يرمي الباحث د
من أبناء - ومن قبلو، وليس من بعده - ادلديح ادلمنوح دلن قبلو، غَت أنو أثٌت على كونو ىو 
وقفُت على ىذا الصنيع حائراً مستغرابً .. الكتاتيب ادلنحدرين منها إذل جامعات عربية عريقة

أن يقع تصرٌف كهذا شلن ظَنَّو كثٌَت من الناس يهتم ابلبحث، والتفكَت بطريقة ال ٗتلو من منطق 
 .مقبول

صحيٌح أن الظروف دل تسمح لكاتبنا ٔتمارسة عمل أكادؽلي جامعي ْتثي منظم زلكَّم يف سابق 
لكنو بتجربتو -  فيما أعلم–حياتو الطََّلبيَّة، كالذي حصل ألصحاب األطروحات الثالث 

الطويلة، واحتكاكو ابدلتخصصُت وىم يتحدثون عن ٗتصصاهتم عرب برانرلو األسبوعي اإلذاعي 
، ؤتحاكاتو ذلم يف الطَّرح، ويف أساليبو اخلطابية، كل ذلك كان يفًتض "الدين والزمان"ادلتلفز 

أن ؽلنعو من إقحام نفسو يف عمل يوقعو يف مثل ىذه ادلطبة، مطبة إعادة ادلناقشة لرسائل 
 . جامعية نوقشت من طرف متخصصُت يف أكثر التخصصات عمقاً ودقةً 

" ادلفًتض"  وشلا يستبعده العقالء غايَة االستبعاد أن ينتظر ىذا ادلفكر األدلعي :الدليل اخلق س
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قرابة ثالثُت حوالً كي غلهز نفسو، ويعدَّ ُعدَّتو دلناقشة كتاٍب، مهما كان ذلك الكتاب صعب 
ادلرتقى، ومهما كانت ادلهمة شاقة، فالسائر الظليع على درب العلم يكفيو عام أو بعض عام 

كي يكتسب مهارًة يف الكتابة، وُدربًة يف قراءة النصوص العويصة، وفقهاً يف أّتدايت ادلباحثة، 
وادلناظرة العلمية، خاصًة إذا كان ادلنسوب إليو الرد ادلكتوب من السابقُت األولُت الذين أعلنوا 

فخصص أكثر من برانمج إلذاعة عدد ىائل من .. العداء لذلك الكتاب ادلراد الرد عليو
فهذا عمل .. بذلك الكتاب، وذلك عند والدة إذاعتو وقبل بلوغها رشدىا"  الظادلة"ادللصقات 

 .نكاد نربئ ذلك ادلفكر عنو لو دل يثبت العكس

واقُع تلك األوراق دلا فيها من " ادلفًتضة"  وشلا يقوي تنازلو عن منزلتو :الدليل السقدس
التمدُّح، و٘تجيد الذات الفردية واجلماعية، شلا لو نزع من الكتاب قد يذىب بثلثو أو بنصفو، 
فادلعهود يف مباحثات مفكران أنو ال يتظاىر بسلوك ىذه ادلقاربة إال يف نطاقات ضيقة، عندما 

عن الثروة العلمية اذلائلة اليت خلفها والده الكرمي، أو يسهب أحياان يف تناول - مثالً –يتحدث 
صحيٌح أنو يثٍت كثَتاً على .. ٕتاربو الشخصية، وسَتتو الذاتية اليت أصدر فيها أكثر من كتاب 

نفسو، لكن ادلستنَكر أن يكون ىذا اللون من التمدح ادلبالغ فيو صادراً عنو يف مقام يفًتض فيو 
أن يقوم بعمل علمي رصُت يفيد منو األجيال الالحقة، ببيان األخطاء العلمية والبحثية اليت 

ارتكبها صاحب الكتاب ادلستهدف يف ىذا ادلؤلف اجلديد، إن كان ذلك ىو ىدفو من أتليف 
 .كتابو

 ٍب تعالوا اي أيها العقالء نتأمل ىذه النصوص ىل عهدًب مثلها يف مفكران :الدليل السقبع
 :األدلعي يف سابق دىره، وماضي حياتو العلمية الثريَّة ؟

بُت وىابية وافدة من دول اخلليج، وصوفية منتشرة يف الدول " ...  :7يف ص يقول رعاه هللا 
 ." ادلغاربية والغرب اإلفريقي

رسخت أقدام التصوف يف السنغال، وبقيت السلفية أقرب إذل حركة مراىقُت تتالشى : "ويقول
."  بتقدم السن، ومرور الزمن، أو بتجفيف ادلنابع

 .إذل جانب نصوص أخرى من ىذا القبيل صنوان وغَت صنوان
 :هنق وقفقت البد  ن تسجيلهق
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 شاء الكاتب وأمثالو أن يطلقوا على ادلسلمُت الذين أعلنوا االكتفاء ابلكتاب :الوقفل األوىل
علما أبن ىؤالء " الوىابية" والسنة دون التقيد ٔتا يف الطرق الصوفية، أو النحل الباطنية لقب 

دل يسموا أنفسهم هبا، وال يرضونو لقباً ذلم، ويعدُّونو من النبز " الضحااي ادلظلومُت"ادلسلمُت 
ابأللقاب ادلنهي عنو كتاابً وسنًة؛ لكونو ظلماً، فكان األوذل ابدلفكر أن ينأى بنفسو عن زمرة 

 .العوام، والدعلاء شلن يطلقون األلقاب من أجل اإلساءة دون ما سواىا
 .."وىابية وافدة من اخلليج ، وصوفية منتشرة يف الدول ادلغاربية ":الوقفل الثقنيل

وصوفية وافدة : كان اإلنصاف ادلنهجي واألمانة العلمية اليت يدعيها الكاتب تقتضي أن يقول 
على البحث والتنقيب يف " مفًتضة" من الدول ادلغاربية؛ إذ ال شك أن الكاتب ٔتا لو من قدرٍة 

أن اإلسالم وصل إذل -   أو نصفو أو ثلثو على األقل–اتريخ ادلنطقة يدرك ٘تام اإلدراك 
وافدون إما من - كغَتىم - فالصوفية.. منطقتنا ٔتا يزيد على قرنُت ودل تكن ىناك طرق صوفية

 .ادلشرق وإما من ادلغرب
يكون يف الذات - إن وجد-ٍب ما العيب يف كون ملٍة أو ضللٍة وافدًة أو غَت وافدة، فالعيب 

الوافدة، ويف مضامينها، وليس يف الوفود نفسو؛ فإن اإلسالم ذاتو وافٌد من مكة ادلشرفة، أي 
 .من اخلليج، حسب منطق الكاتب نفسو

رسخت أقدام التصوف يف السنغال، : " إن تعجب فعجٌب قول ىذا الكاتب: الوقفل الثقلثل
وبقيت السلفية أقرب إذل حركة مراىقُت تتالشى بتقدم السن، ومرور الزمن، أو بتجفيف 

 ."ادلنابع
اليت يتحدث عنها الكاتب تتالشى لتقدُّم سنها، وىي ما زالت " ادلراىقة"مسكينٌة ىذه السلفية 

يف مرحلة ادلراىقة، ّتانب حركة صوفية راسخة األقدام مع كوهنا أكثر تقدُّما يف السن 
ظهوَرىا يف -  كغَته–وشيخوخًة؛ ألن احلركة اليت يسميها ابلوىابية أو السلفية عزا الكاتب 

السنغال على يد احلاج زلمود ابه، وذلك بعد وجود الصوفية بقرون، لكن رٔتا رسخت أقدام 
يف زعم "  ادلراىقة"الصوفية؛ ألهنا دل تتعرض لتجفيف ادلنابع كما وقع للسلفية ادلسكينة العجوزة 

 .الكاتب
ولعل ادلنابع اجملففة أصاب طرٌف منها بعَض الفلول الصوفية أيضاً، واليت خرَّجت مؤخراً 

مؤلفاٍت لبعض األكابر شرَّقوا هبا وغرّبوا ٍب انتهى هبم ادلطاف إذل إقامة احتفالية حاشدة مسيت 
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ابسم أحد ملوك اإلسالم ، ذلدف دل يكن خافياً ،كخفاء األىداف من تسويد أوراق صاحبنا، 
 .وهللا أعلم ىل حققت االحتفالية اآلمال أو خيَّبْتها، بسبب ٕتفيف ادلنابع

والعجيب يف أمر ىذا الكاتب أنو سلك سبيل العوام ّتعل ادلال روحاً ال تتحرك أجسام 
 .الدعوات إال هبا، ومىت قلَّت مرضت الدعوة، فإذا عدم تالشْت وانتهت

وىذا واضح يف ىذه الصيغة التمدحية اليت يوضح لنا فيها الكاتب سبب رسوخ قدم التصوف، 
 للطرق التمويل مصدر إن " :8يف صفيقول وسبب ذبول السلفية وشروعها يف التالشي، 

 مع قوة ويزداد ،يتسع ،شعويب :فاألول، خارجي الوىابية ٘تويل بينما، زللي عموما الصوفية
 ،وينكمش ،فينبسط، واجلزر ادلد قانون ػلكمها أوسطية شرق لظروف اتبع الثاين بينما ،األايم
 " .الدولية للتقلبات تبعا

رسم تلك الوجوه الضاحكة اليت نلقاىا يف بعض التطبيقات اإللكًتونية - أو أمكن - لو جاز 
ووضعها يف مثل ىذه الصفحات لكان حقا علينا رمسها بعد ىذه العبارة، من غَت تعليق، ٍب إذا 

 ؟ ال أشك أن الكاتب على علم خصوصقفماذا عنو " ععو قًة مصدر ٘تويل الصوفية زلليا "كان 
– يف وقت ما الصوفيلبكثَت من مصادر التمويل اليت وصلت إذل بعض ادلؤسسات اإلعالمية 

شلا جعلتها تقفز حينها لتتجاوز يف وسائلها مؤسساٍت كان ذلا سبُقها - قبل ٕتفيف ادلنابع
 .وعراقُتها

فوصمة ذمٍّ مغايرٌة ٘تاما دلا يريده الكاتب، " شعويب" أما وصفو مصدر التمويل عند الصوفية أبنو 
 "شعيب"و " شعويب"وإال فلو أن يسأل الناهبُت من أىل اللغة عن الفارقة بُت 

 من العنوان تمديس األشخقص يف الفكر الصويف بدأ الكاتب يف نقده لكتاب :الدليل الثق ن
 األشخاص كان تقديس إذا عما، التساؤل بصيغة الطرح أيٌب أن األجدر من وكان" : فيقول

 عند صلده كما ادلسبق بصيغة اإلثبات أيٌب أن ال ؟خياال أم واقعا الصويف الفكر يف
 " إخل ..الباحث

 :  ىنا نقول للكاتب 
  ٔتا ذلا من خربة واسعة، (1)- كما يقول الُولُِفيُّون–" وسادتك"على رسلك، لو شاورت : أوال

ال تتدخل يف قضااي مناىج البحث، وأنت تنقد األطروحات الثالث، فهؤالء : لقالت لك
                                 

 .يطلقوهنا على احلديث مع العقل الباطن، أو مع أقرب الناس أماً، أو أابً، أو زوجاً، أو ابناً (  1)
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حذقوا مناىج البحث، ومنهم من دّرسها سنُت، "  جامعات عريقة" الكتَّاب ْتكم دراساهتم يف 
 ..وألَّف فيها، وطبقها يف ْتوث تبلغ العشرات

. ىذا الكالم يُعدُّ من أوضح األدلة على بُعد الكاتب عن الساحات البحثية األكادؽلية: اثنيق
قائمًة بعدد الرسائل العلمية اجلامعية اليت صيغت بصيغة " ادلبدع"وإال فليسرد لنا ىذا الكاتب 

االستفهام، من بُت الرسائل اجلامعية اليت تبلغ عشرات اآلالف؟  
 مرور –فأدعوه إذل مراجعة الرسائل اجلامعية اليت نوقشت يف جامعة األزىر، اليت مر هبا الكاتب 

..  ؛ ليذكر لنا مشكورا عددا من الرسائل األزىرية اليت بنيت على االستفهام- الكرام
أما الرسائل اليت نوقشت يف اجلامعات السعودية اليت خربهتا فال أعرف حىت اآلن رسالة واحدة 

 .مؤلفة من بُت اآلالف، صيغت بصيغة االستفهام
تناقش مضامُت ثالث أطروحات، وترحب - يف زعمك - ال تنس أيها الكاتب أنك : اثلثقًة 

 ما تشاء من ادلدح والثناء اجلميل، فهل ىااتن – أو إلحداعلا –بثنتَ ُْت منها، تكيل ذلما 
أو بصيغة اإلثبات ادلذمومة عندك؟ الرسالتان صيغتا عنواانً بصيغة االستفهام ادلمدوحة عندك؟ 

 أو أن ادلعايَت ٗتتلف، وأن الكيل ٔتكيالُت ابت منهجا علميا لبعض الكتاب ؟
أن األطروحات الثالث بال استثناء ال ٗترج -  أيها احلصيف أصلحٍت هللا وإايك–اعلم : راببقًة 

 –عناوينها عن دعاوى يقدمها الباحثون، كلّّ يلمح يف عنوانو إذل مضامُت ْتثو، وليس بالزم 
أن تكون الصياغة على االستفهام، وىذه حقيقة أّتدية يدركها صغار - بل ليس ْتسن

 .الباحثُت فضال عن ادلتوسطُت منهم
أن طرق البحث ٗتتلف من رلال إذل رلال، ومن صيغة إذل -  رعاك هللا–ٍب اعلم : خق سقًة 

 يلزمو أن يبحث ويكتب يف آن معاً، فهذا غلهل ما ابحثصيغة، ومنهج إذل منهج، فهناك 
سيصل إليو من مقررات ونتائج، وىذا يكثر يف البحوث العلمية التجريبية، ذات الصلة 

 يبحث ٍب يكتب، فهذا الباحث قد ٕتمعت لديو وابحثابلرايضيات والكيمياء، وضلوعلا، 
 كاجلامعة اليت –ادلادة العلمية بشكل كامل فال ػلتاج إال إذل صياغة ْتثو، وبعض اجلامعات 

تلزم الباحثُت بقراءة كثيفة عن أي موضوع قبل بناء عنوانو، فضال - ُقدِّم البحُث ادلنتقُد إليها 
.. عن أبوابو، وفصولو، ومباحثو، فال تظَننَّ أن الباحث حُت وضع عنوانو كان غلهل نتائج ْتثو
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أبنو -  بعنوان ْتثو–وعليو فال يُلزم بتساؤل مفتعل كأنو يبحث عن رلهول، بل يقدم دعوى 
 "..ادلفتعلة"سيقوم هبذا العمل، فتتم َحوَْكَمة عملو وفق ما جزم بو، وليس وفق تساؤالتو 

 ، والبحث بعدمث الكتقبل، والبحث  ع الكتقبلالبحث : فاالفًتاضات البحثية العقلية ثالثة
 ، وىذا األخَت ال غلوز، وال ؽلكن، إال يف دين من يطلق قلمو وعقلو ويغوص يف أغوار الكتقبل

فنوٍن ورلاالٍت ال يْفقُو أّتدايهتا، دون أن يستأذن اخلرباء، أو يرجع إذل ادلراجع، وادلصادر 
 .اخلاصة أو العامة
  "والسنل الكتقب ضوء على" :الكتاب عنوان من الثاين الشق أيٌب ٍب :الدليل التقسع

 يف دروس إذل البحث حول شلا ،والوعظ الفكر بُت اخللط ًب "...  :36صفيقول الكاتب يف 
 وجو مشيخة يف ،مطوع وىايب واعظ بُت مواجهة إذل لينتهي ،زلضرة يف  وأستاذية،مسجد
 .وادلساجلة ادلشاداة ميدان الباحث يف ليدخل ،ادلوضوعية عن الدراسة يبعد شلا، معتكفة صوفية

، ما فئة أو حكرا ألشخاص فليس ،والبادي فيو العاكف سواء هللا من وحي والسنة فالكتاب
 ادلنطق قواعد على بناء حرية بكل ينتقد وأن يقيم أن فيو للفرد يتسٌت حر رلال الفكر بينما

 بُت صراعا فيكون ابحلجة اآلخر يواجو أن ولو ,موقفو واستنتاجاتو عن كل فيدافع ،واألصول
 االستقاللية شك ال يتطلب الذي األمر -ادلتباينة األطراف بُت الًتجيح ليتم ،طرفُت متناقضُت

 أهنا تظن اليت كالنعامة ،والسنة الكتاب ذريعة خلف اللجوء عن ٔتعزل -األدبية والشجاعة
 ".الرمال يف رأسها إخفاء ٔتجرد (ىكذا) ٗتفيت
ىذا الشغب كلو ألن الباحث ذكر الكتاب والسنة يف عنوان ْتثو، !!  أيها القارئ الكرميعذراًة،

 :ولك أن تسجل ما يلي 
ليس ىناك وعظ، وال أستاذيُة زلضرٍة، وال مشادة، وال مساجلة، كل ما ىنالك أن الفكر : أوال

 .نتاُج عقٍل بشريٍّ يصيب وؼلطئ
ويف البحوث الفلسفية وادلنطقية اجملردة قد يقبل أىلها اجلدل البيزنطي الالمتناىي، القائم على 
النقاش من أجل النقاش، واجلدل من أجل اجلدل، واحلركة يف نفس ادلكان، والدوران حول 

 .احللقة ذاهتا، بال نتيجة
الت العقول البشرية حىت تُقبل ال بد من عرضها على مقررات  وأما يف الشرعيات فإن زُلصِّ

 .الكتاب والسنة، فما وافقهما أخذ بو، وما خالفهما طرح عرض احلائط وال كرامة
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 أن الكتاب والسنة حكر عليو أو على غَته، لكنو – ودل ؼلطر ببالو –ودل يقل الباحث : ىذا
 .يسعى ليأخذ حقو فيهما لكونو ال ؼلرج عن دائرة العاكف فيو والباد

من التناقضات الصارخة يف فكر ىذا الكاتب ومنهجو أنو بينما يستنكر على الباحث : اثنيق
بناَء أصولو البحثية على أساٍس من الكتاب والسنة، يدعوه من مكان قريب إذل وجوب سلوك 

 ومن الكتاب ؼلاطبو من اختار الدكتور إن ٍب " :40يف صمسلك القرآن يف اخلطاب، فيقول 
الذي  القرآين اخلطاب وتَتة على ،ْتدود ٖتد ال سواسية تقتضي علمية الكتابة أن مع ؼلاطبو ال

 " . إخل..أييها الناس :وألواهنم وأطيافهم معتقداهتم اختالف على الناس فيو يستوي
مع ىذا التناقض البُت يف اجلمع بُت استنكار شيء والدعوة إذل مثلو، فلو أنو دقق يف : قلت

قراءة مقدمتنا اليت بٌت عليها معظم أوراقو لعلم أن الباحث دل يسد الباب أمام أي قارئ، لكنو 
مايز بُت قارئ وقارئ ْتسب مواقفهم من ادلقروء، وىذا نفسو ىو ما صلده يف خطاب الكتاب 

 (اي أيها الناس )كما صلد  (اي أيها الذين آمنوا)العزيز عندما ؼلاطب أصناف الناس، فنجد 
 ُضمِّن الذين آ نواوتتجلى تلك ادلمايزة يف أنك أينما وجدت اخلطاب القرآين موجها إذل 

 ٕتد اإلشارة واضحًة إذل ذلك ادلوقف من النقسموقفهم من اإلذلية، وكذلك عندما ؼلاطب 
يعقبو دائما  (اي أيها الذين آمنوا  )اإلؽلان، ولك أن تستعرض نصوص الكتاب لًتى كيف أن 

وتلك إشارٌة إذل أن ىذه الفئة ادلؤمنة ىي اليت  (هللااتقوا )ذكر لفظ اجلاللة، مثل - أو غالبا-
تصح نسبة اإلؽلان ابأللوىية إليها، إلؽلاهنا ابإللو الواحد الذي ال يستحق العبادة سواه؛ 

 .هللافاأللوىية مشتقة من 
اي أيها )متضمنًة اإلشارة إذل إؽلاهنم ابلربوبية مثل -  أو غالباً – دائماً النقسبينما ٕتد سلاطبة 

 فأين السواسية ادلدعاة يف اخلطاب القرآين؟ ( ربكمالناس اتقوا 
"  ليتم الًتجيح بُت األطراف ادلتباينة: "قولو: اثلثق

إذا كانت أمامنا قضية شرعية، َتدخلَّْت فيها العقول البشرية أبفكارىا حىت اختلف الناس 
كيف يتم " يكون صراعا بُت طرفُت متناقضُت" ووصلوا إذل احلال اليت ذكرىا الكاتب حيث 

 الًتجيح؟ 
الًتجيح بغَت مرجح شلنوع علميا، بل غَت شلكن، فالبد من َحَكم عدل يُرجع إليو للتحاكم، 

 مرجعيٌة تفصل بُت ادلؤمنُت ادلختلفُت  وسنة رسولو وليس عند ادلسلمُت بعد كتاب هللا 
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 حك جك ٱُّٱ: وىذا النوع من االحتكام ىو ما أمر هللا بو يف قولو عز وجل.. بعلم وعدل

 من خن حن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك

 .النساء َّ  هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن
الكاتب واليت تكون -  أو يدعيها– أما االستقاللية والشجاعة األدبية اليت يدعو إليها :راببق

ٔتعزل عن اللجوء إذل الكتاب والسنة، فنعوذ ابهلل منها، ونرضى أن نكون مثل تلك النعامة، إذا 
فدعنا طلفي جسومنا من الرأس .. كان إخفاء الرأس يف الرمال يعٍت التمسك ابلكتاب والسنة
 .إذل أمخص القدمُت يف رمال القرآن، وسهول السنة ادلمتدة

من مرض شائع يف دوائر العقالنيُت، وادلنافقُت، وىو - والكاتب- ٍب نسأل هللا أن يعصمنا 
  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٹٱٹٱُّٱ ..مرض احلساسية ضد الكتاب والسنة

 النساء َّ رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ

عند احلديث عن أسباب اختيار ادلوضوع " تقديس األشخاص"جاَء يف مقدمة  :الدليل البقشر
 األرضية وىذهاحلديُث عن ضرورة االىتمام ّتيل الصحوة وبناء تربيتهم على أرضية صلبة، 

 تصفية :األوذل  الركيزة.امعنو ٔتعزل صحوة وال هنضة ال أساسيتُت ركيزتُت إذل بد وال تستند
 والتاريخ التفسَت كتب دخل ما ذلك سواء يف الدخيل من هبا علق شلا اإلسالمي الًتاث كتب
 من الفقو كتب دخل أو، وادلوضوعة الواىية واألخبار من اإلسرائيليات وغَتىا وادلغازي والسَت

، الفاسدة وادلناىج، واألابطيل اخلرافات من والتزكية السلوك كتب أو وادلرجوحة اآلراء الشاذة
 ."احملدثة والبدع

 :36ص ىنا ذىب الكاتب يقول يف 
 عملية وىي ,مشروعو السياسي يف ادلنظر لدى األيديولوجية النزعة األوذل الركيزة من يتضح"

 شلا ،واألصعدة احملاور ادلتعددة ومعركتها لصاحل فئتو وهتجينها ،ادلختلفة اإلسالمية للعلوم احتواء
 .البناء قبل ابذلدم يبدأ عقائداي ومشروعا ميثاقا سياسيا البحث من غلعل
، الثقافية ثورتو يف تونغ الشيوعي ماوتسي ادلنظر شخصية عرب الشعبية الصُت فعلتو ما ذاتو وىذا
 ".الثقايف دلنظاره سلالفة أهنا رأى اليت ،الكتب وادلؤلفات إتالف ضرورة، أعلن قد كان حيث
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ىذا من ٖتميل الكالم ما ال ػلتملو، ووضع الكلم يف غَت مواضعو، وإال فأخربوين أين : أوال
 ادلشروع السياسي يف ىذه العبارات ادلنقولة؟

 ؟..ٍب مىت كانت الدعوة إذل تصفية الًتاث من الدخيل دعوة إذل إتالف الكتب وادلؤلفات
ىل ينكر الكاتب وجود اإلسرائيليات يف كتب التفسَت؟ ووجود األحاديث الضعيفة وادلوضوعة 

؟ أو .يف كتب الًتاث؟ وىل ينكر الدخيل يف عموم ادلصادر اإلسالمية ٔتا فيو مصادر التصوف
 يقول بوجوب إبقاء ذلك كلو، لنقرأه كما ىو، ونطبقو كما ىو ؟

بل كان الالئق ابلكاتب أن يوجو كالمو ىذا إذل قومو شلن ركضوا وتداعوا إذل ٕتمٍُّع ذلم قبل أايم 
إذل وجوب إحراق كتاب -  علنا وعرب الشاشات كما فعل أشياعهم من قبل–قليلة فدعوا 

 . تقديس األشخاص أو حظره
ضلن أيها الكاتب الكرمي ال ندعوا إذل إحراق الكتب وال إذل حظرىا ؛ فإن ذلك ال غلدي، 
ولكننا ندعوا إذل بيان ما علق ابلًتاث من الفكر الدخيل لألجيال الصاعدة حىت يًتبوا على 

 ..اجلادة اإلؽلانية، والعملية اخلالصة من الشوائب 
 شلا غلب أن يكون واضحا لدى الكاتب ومن على شاكلتو أن من يدعو إذل تصفية :اثنيق

الًتاث وتنقيتو شلا علق بو ليس عدواً للًتاث وال ساعياً إذل ىدمو، بل لو فهم الكاتب وأمثالو ما 
ػلملو دعاة التصفية الفكرية وادلنهجية من رسالة حضارية لوضعوا أيديهم يف أيديهم ليْعملوا معا 

 .. على ٕتريد الًتاث شلا ليس منو، ليبقى فرااتً خالصاً سائغاً للشاربُت
ولوال أن طبيعة ادلقالة ٗتتلف عن طبيعة الكتابة العلمية لسردان لو من دخيل األمثلة، وشواذ 

 .النماذج ما ال يسعو إال رده وإبعاده عن دين هللا، إن كان من ادلصلحُت
وىل يعلم الكاتب أن عدداً غَت قليل من زعماء التصوف ادلتبوعُت ردوا كثَتا من ادلقررات 

السلوكية الصوفية الشائعة يف زمنهم وعدوىا من الدخيل ادلنبوذ؟ 
إذل كتاابت الشيخ موسى كمرا، وإذل -  إن شاء الوقوف على ذلك مثالً ال حصراً –فلَتجع 

دلؤلفو احلاج مالك سي ، وإذل فصل خاص يف كتاب " كفاية الراغبُت" معظم ما جاء يف كتاب 
للشيخ دمحم اخلضر " مشتهى اخلارف اجلاين"دلؤلفو الشيخ أمحد ٔتبا، وإذل " مسالك اجلنان"

للشيخ " تنبيو األغبياء إذل استحالة رؤية الباري تعاذل ابألبصار يف الدنيا" الشنقيطي ، وإذل 
. أمحد دمي السوكوين،  رمحة هللا على اجلميع



دمحم أمحد لوح/ إعداد  الدكتور   

13 

 

ردوا واستنكروا مجلة وافرة -   وىم سائرون على درب التصوف–وإذا أدركَت أن ىؤالء ادلشايخ 
شلا دون يف الفكر الصويف، وشلا طبقو بعض ادلتصوفة، فاْعَلم أن كتاب تقديس األشخاص يف 

الفكري الصويف ليس بْدعاً يف رلال السَت على طريق التصفية قبل الًتبية، أو التخلية قبل 
 ..التحلية ،كما يف مصطلحات القوم

 فزنوه شيئا عٍت مسعتم إذا):التجاين قولوالشيخ عن  :94صيف أليس الكاتب ىو من نقل 
 . اليت نَُدْنِدُن حوذلاىي التصفيةوىذه  ؟(فاتركوه خالف امو وافق فخذوه فما الشرع ٔتيزان
 من غرائب ىذا الكاتب سرعة رجوعو إذل ادلرجعيات الشيوعية، واالشًتاكية، يف معارك :اثلثق

 .مفتعلة مبنية على ذكرايت ماٍض دل يعد لو كبَت شأن
فهنا يقارن بُت الدعوة إذل تصفية الًتاث شلا علق بو من فكر، وبُت الثورة الشعبية اليت دعا إليها 

 بنزعة فاشية صهيونية ىتلَتية :41صالزعيم الصيٍت الشيوعي، كما صلده يتهم الباحث يف 
وال شك أن الباحث لو وصف الكاتب ومن على شاكلتو بذلك الوصف؟ لطاروا ... استالينية 

 . ىا ىو  قد كفر السابقُت والالحقُت بنسبتهم إذل الكفار: بو شرقاً وغرابً؛ ليقولوا للناس
أما ضلن فلن نقول لو مثل ذلك؛ ألننا ندرك من قراءتنا دلاضي الكاتب وإعجابو السابق ابلنزعة 

الثورية ادلاوية والناصرية أن اإلنسان يصعب عليو التخلص شلا ارتسخ على خريطتو الذىنية 
 .فشب عليو ، فال يستغرب أن يفسر أحداث الواقع ادلعاش أبحالم ادلاضي البعيد

 احتواء عملية وىي: " إن ادلنصف يقف انكسا رأسو خجالً حُت يقرأ مضامُت قولو: راببق
 ." لصاحل فئتو وهتجينها ،ادلختلفة اإلسالمية للعلوم

عن أي فئة يتحدث ؟ ىل عثر الكاتب على نصٍّ يف ذلك الكتاب من الباحث يدعو فيها إذل 
اتباع فئة أو طائفة، أو إذل منهج، غَت منهج الكتاب والسنة كما فهمو الصحابة رضوان هللا 

، إنَّ من الظلم أن ٖتكم على شخص ٔتا معك من نظرة رسول هللا عليهم، أو إذل طاعة غَت 
مسبقة، وظنون مستصحبة، بل الناس غلب أن ػلاكموا إذل أصوذلم اليت تبنوىا وعاشوا على 

فهذا الذي ُيصور الكاتب يف نفسو وكلماتو أن لو فئًة من الناس أيوي إليهم .. فروعها وظالذلا
 ، وال توجد على وجو األرض حركٌة أو ليس لديو معصوم ال ؼلطئ، غَت ادلصطفى ادلختار 

مجاعٌة أو مذىٌب أو طريقٌة أو ٕتمٌُّع ٖتت أي اسم يعطيها صفة ادلعصومية، وأهنا الفرقة الناجية، 
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بل ىو يؤمن أبن العصمة دلنهج الكتاب والسنة، وأن الفرقة الناجية ىي اليت سلكت ذلك 
 .ادلنهج، فهي أبوصافها ال بشخوصها ادلعينُت، وأعياهنا احملددين

 :الدليل احلقدي عشر
 األوذل الركيزة إطار يف فيأٌب ىذا كتابنا أما :" من كتابو ينقل قول الباحث 40صصلده يف 
بيان  طريق عن عليو والرد والتحليل ابلعرض اإلسالم على الدخيل الصويف الفكر فيتناول
 ." والسنة القرآن لنصوص معارضتو

 اخلصم قدمي على يقف الكاتب أن للقارئ يتبُت ىنا من: " فيقول معلقاً على ىذا النص
قام  الدكتور إن ٍب ،اإلسالم على دخيل الصويف الفكر أن األوذل الوىلة منذ فاعترب، واحلكم
 ..." دلدلوالت النصوص فئتو مفهوم على بناء، السنة و القرآن لنصوص التحليل و ابلعرض

ىذا شأن ادلتحامل، يبحث عن اخللل ، ومىت وجده فرح بو لعثوره على ضالتو ادلنشودة، : أوال
وإن دل غلده حاول بكل ما لديو من قدرة يف ٖتريف النصوص كي يطبع يف أذىان قرائو صورًة 

 .قا٘تًة مصطنعًة ، وإن خالفت ظاىر ادلراد، وابطنو
وليس بعيداً عن ادلتحامل الضعيُف يف فهم النصوص، فإنو غلنح بو الفهم إذل عوادل من اخليال 

 . الرحب البعيد عن الواقع
 اإلسالم على الدخيل الصويف الفكر يتناول" أيها القاري الَفِهم أن قول الباحث إن ْتثو اعلم

جانباً وافق فيو ما جاء : ال ينبغي أن يفهم منو غَت أن للفكر الصويف جانبُت" والتحليل ابلعرض
يف الكتاب والسنة، وىو كثَت، فهذا اجلانب ال كالم فيو، وال غبار عليو، وليس مقصود 

الكتاب، وجانباً آخر دخيالً غَت مقبول دلعارضتو لنصوص الكتاب والسنة، وىذا أيضا كثَت، 
وىو مقصود الكتاب الذي يدعو إذل التصفية الفكرية اذلادفة إذل إبقاء الًتاث نقياً صافياً سائغاً 

 .للشاربُت
 نصّّ صريٌح واضٌح غاية الوضوح، ومفهومها القريب أن ىناك "الفكر الصويف الدخيل"فعبارة 

لكن الذي يقرأ .. فكرا صوفيا غَت دخيل، وىو ما ُوفِّق فيو ادلنهُج الصويف دلوافقة الكتاب والسنة
ؽلكنو أن يسبح يف ْتار التقوُّل ما شاء أن يسبح، ٍب يقول للناس ما -  ال كما غلد–كما يريد 

 .ػلب أن يقول
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مادام الكاتب يرد على كتاب يرى أن صاحبو ػَلْمل النصوص على مفاىيم فئتو، كان : اثنيق
يتوقع منو أن يتناول تلك النصوص ذاهتا، ويبُت لقرائو ماذا فهم منها َمْن خالف فئة الباحث؟ 
علماً أبن الباحث يقول ويؤكد دوما أْن ليس لو فئة أيوي إليها غَت الفئة اليت رضيت ابهلل رابً 

 نبياً وقدوًة وإماماً، ويسعى قدر طاقتو لئال ينحرف ابلنصوص الشرعية وإذلاً معبوداً، وبرسولو 
عن منهج السابقُت األولُت، ومن تبعهم إبحسان، وىو ادلنهج الذي آمن بو أبو بكر، وعمر، 

 ، وآمن بو من بعُد أبو حنيفة، ومالك، وعثمان، وعلي، وغَتىم من الصحابة الكرام 
والشافعي، وأمحد بن حنبل، واألوزاعي، والليث، وإسحاق، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، 
. وػلِت بن معُت، وَمْن بعدىم من أئمة اذلدى رمحهم هللا مجيعاً، فتلك عقيدتو، وإليها يدعو

وإن من أعظم عاىات احلوار أن ٖتاور من ال تفهم كالمو، وال خربة لك، وال معرفة ابٕتاىو 
 .الفكري وادلعامالٌب

عندما ٖتدث الباحث يف ادلقدمة عن عدم : 41ص وليس بعيداً عن ىذا ادلنحى ما صلده يف 
جدوى التقريب بُت ادلنهج السٍت والبدعي، حيث ذىب الكاتب بعيدا فَتمي الباحث أبنو يرى 

 ".الذوابن إذل يؤدي  وإظلا،غلدي لن الغَت مع التعامل أو للتسامح زلاولة أية" : أن
وىذه رميٌة طائشٌة، وهتمٌة ابطلٌة، فالتقريب بُت ادلناىج شيٌء يتعلق ٔتحاولة مزج األفكار 

واالٕتاىات وادلناىج واالعتقادات ادلتناقضة بعضها يف بعض، وأما التسامح وادلعاملة ابحلسٌت 
 .فشيٌء آخر يتعلق ابلتعايش السلمي بُت بٍت البشر

 قبل –عن طرف من سَتة الباحث لوجد من يفيده من قومو " العارفُت" فلو سأل الكاتُب 
أبن الرجل دل ؽلنعو اخلالف ادلنهجي من التعامل مع اآلخرين  يف ادلشًتكات اإلنسانية، - غَتىم

فيصل األرحام، ويتعهد اجلَتان، وػلضر ادلناسبات االجتماعية، ولو سأل إخوانو عن الباحث 
  للقي من يقول لو إن بيتو عندما كان مقيماً يف مدينة الرسول – قبل وبعد إعداد كتابو –

 .كان مهبط الواردين السنغاليُت من غَت نظر أصالً إذل قبيلة الوافد، أو إذل طائفتو أو فئتو
ليس األمر كما كتبَت، الرجل : لقالت لو" وسادتو"لو سأل الكاتب -   األقرب من ذلك–بل 

يفرق بُت التعامل، وبُت خلط ادلناىج، فقد جربَتو أنت أيها الكاتب حُت دعوَتو إذل مناسبة 
عائلية فتفاجأ اجلميُع ْتضوره إذل بيتك، رغم أنك خالفتو وحاربت كتابو، ودل ٖتضر لو وال 

 .اجتماعا واحدا، رغم تعدد دعواتو لك إذل أكثر من مناسبة علمية وثقافية 
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 : الدليل الثقين عشر
صلد يف ىذا اإلصدار فقراٍت غريبًة ال تستحق الوقوف طوياًل؛ لذلك نشَت إليها، مع تعليقات 

 :مقتضبة ٕتلي ما وراءىا من زيف وغبار
وتكرر ذلك يف أكثر من موضع يف كتابو، أي " يصف السلفية أبهنم قصورية  : "45صيف 

 .أهنم ادلقربون إذل قصور ادللوك والرؤساء والسالطُت
لو كان خارج السنغال وكتب ذلك لكان االحتمال قائماً، واخلطب ىيِّناً، أما يف ىذا : التبليق

البلد فالكاتب من أدرى الناس ابلذين يركضون إذل القصور، ويتزلفون إذل من فيها، بل 
ويتقاتلون على حطامها، وفتاهتا، ويضغطون أحياانً على أصحاب القصور ، ابالنتقادات 

 ىت نت مت زت رت ٱُّٱالالذعة، وادلعارضات العلنية، استمطاراً دلا يف أيديهم من الكنوز 
 . التوبةَّ يث ىث نث  مث زث رث يت

يقلد غَته يف القول أبن الباحث خرج عن منهجو، بذكره لبعض :  وما بعدىا51صويف 
 .ادلشاىدات، خارج الفكر ادلدوَّن، يف موضعُت من كتاب تقديس األشخاص

 ىذا الكالم مبٍتّّ على قلة ادلعرفة أبوجو االستدالل، والفوارق اذلائلة بينو وبُت :التبليق
االستئناس، ىناك فرٌق بُت أتسيس ادلسائل عند معاجلتها ابلنصوص الداعمة الدالة على ادلراد، 

وبُت التعليق عليها بعد التأسيس، فالنصوص اليت فيها إشارة إذل بعض ادلشاىدات والوقائع 
اليت عايشها الباحث ليست ىي األدلة ادلعتمدة يف تلك ادلقررات، بل سبقتها أدلتها، فارجع 

 .إذل الكتاب وأتمَّلْ 
فادلادة الدمسة واألكلة )): بعد أن تكلم عن رد ابن ماايىب على التجاين ذىب يقول: 54صويف 

  ((الشهية لدى الوىابية ىي التجانية
 . ىل كان ابن ماايىب وىَّابّياً؟ بل الرجل صويفّّ من أم رأسو إذل أمخص قدميو:التبليق
فذكر األولياء، واألقطاب، وضلو ذلك  (مفاىيم غلب أن تصحح)عقد شيئا مساه : 57صويف 

 .من ادلصطلحات، بتفسَتات بعضها لغوية، وبعضها ال يعرف ذلا نسب
 كان ينتظر منو أن يصحح تلك ادلفاىيم ما دام غلب تصحيحها، ويوضح لنا ما :التبليق

ادلقصود منها؟ وعما إذا كان ما نقلو الباحث عن الصوفية يف تلك ادلصطلحات ؼلالف الواقع؟ 
لكنو أىب إال الوقوف عند ألفاظها، ودل يدخل يف أغوار تلك ادلصطلحات عند الصوفية كما 
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 ادلقاطعة رئيس وعلى األسرة زعيم على يطلق لفظ فالورل": فعل الباحث من قبُل، فنجده يقول
 قطب قلنا فإذا ،ادلرجعية تعٍت اليت واألقطاب: ٍب يقول... العهد ورل وعلى، الصاحل والرجل
 األمَت أو ادللك أو الرئيس بقصد عنو عربان لو شلا ،زعيمهم القوم وقطب مركزىا بو نعٍت الدائرة
  ."الزعامة تعٍت لوجدانىا، واألوصاف األلقاب من وغَتىا

 .ىكذا يف تفسَتات سطحية تضحك الصبيان، وال ترضي الساْتُت يف تلك القيعان
 من خصائص وقدرات ومزااي دلن اإلبريزواي ليتو ذكر لقرائو ىنا ما نسجو خيال صاحب 

يستحق أن يطلق عليو تلك األوصاف، ٍب يبُت لقرائو ادلفهوم احلقيقي، ويوضح ذلم خطأ من 
 بشجاعتو األدبية اليت يدعو صقحب اإلبريز يف فهمو، أو يبُت خطأ اإلبريزيرد على صاحب 

واي ليت ادلطاف وصل بو إذل الشعراين يف طبقاتو، والنبهاين يف .. إليها إن ابن لو أنو سلطئ 
جامع كراماتو اللذين حطما حواجز احلالل واحلرام يف ىذا الباب، فعدَّا كثَتا من ادلوبقات 

كي يفسر لقرائو ما معٌت ذلك، وىل ىو فكر يف .. الصادرة عن رلاذيب  التصوف كرامات
دين اإلسالم أصيل ، أو ىو طارئ دخيل؟  

 . يسم الباحث أبنو ػُلمِّل ىذه ادلصطلحات ما دل ٖتتمل60صالسيما أنو يف 
 ذىب بعيداً حُت زعم أن اإلنكار على ما يف تلك ادلصطلحات ؽلثل منهج اخلوارج، 61صيف 

وأن اإلنكار على ىؤالء كإنكار اخلوارج على .. وراح يورد على قرائو حديث البخاري فيهم 
 ..!!أىل التحكيم

  :التبليق
ىنا نسألو ىل يستطيع أن ػلكم على زعماء التصوف الذين أنكروا على الصوفية بعض 

مفاىيمهم؟ ويبُت لنا ىل يشملهم ىكذا احلكم ابالنضمام إذل صفوف اخلوارج؟؛ لكوهنم أنكروا 
 على بعض األفكار والتصرفات الدخيلة على التصوف؟

، والذي نقلو جوميللشيخ أيب بكر يف جوابو وىل ػلكم كذلك على كالم الشيخ إبراىيم نياس 
محاة  ضلن نكفره القرآن ؼلالف ٔتا نطق من حال كل على" : ونصو75ص الكاتب يف 

 ."قبلناه بعد فيما ذلك عن ورجع اتب فإن ،الشريعة
:  ذىب الكاتب يذكر لنا نوعا من االجتهاد دل يسمع بو السامعون فيقول62ويف ص 
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 االجتهاد وعملو بقواعد منهجو عنو هللا رضي التجاين أمحد الشيخ بُت اإلطار ىذا ويف"
 يف النفخ إذل آدم لدن من ،هلل ورل كل رقبة على ىااتن قدماي):يقول حيث واالستنباط

 ."واحلقيقة الشريعة قدمي على قيامو ويعٍت .(الصور
 أما ىذا النوع من االجتهاد فقد انفرد بو ىذا الكاتب، وىو من َأوَّلِيَّاتو، فعليو أن يبُت :التبليق

 .لقرائو قواعد ىذا االجتهاد، وحدوده، وشروطو، وإال بقي ابابً واسعاً مفتوحاً غَت زلروس
وفصول  ،وأبواب و٘تهيد مقدمة إذل ْتثو فقرات الدكتور قسم أن فبعد" : 65 صيف: ٍب يقول
 ٔتنظار ٕترػلاتو وتعديالتو أورد العلمي، البحث منهج متطلبات حسب، ومطالب ومباحث

 إبراىيم احلاج اإلسالم شيخو عمر الفوٌب احلاج اجملاىد العالمة، التصوف يف فوجد فئوي
 التقديس مظاىر فعرض ،السطوح على يقف على من هبا يتصيد سائغة كمادة ...نياس

 ". الوىابية من أسالفو خطى على ليسَت... واألشياء واألموات ابألحياء اخلاص
ىال نقل لقرائو شيئا من تلك التجرػلات اليت خص هبا الشيخُت، إن كانت موجودة؟ :التبليق

وينقل ويوجو نصوص الشيخُت إن كان الباحث عول على نصوص ، وإن تقوَّل عليهما شيئا 
 بينو؛ ليثبت بذلك فساد ما يقولو الباحث ؟

يقرر أن كتاب التقديس ألف إبيعاز من اجلهة ادلشرفة ليدخل يف سلسلة  : 72يف ص
ادلناظرات اليت كانت ٕتري بُت التجانية وتلك اجلهة، مؤكدا ما قالو برسالة الشيخ ميغري اليت 

 .يزعم الكاتب أهنا كانت إبشراف من اجلهة نفسها
ىذه سقطٌة علميٌة خطَتٌة، فَحْمل دوافع البحث على مناظرات جرت بُت زعماء : التبليق

التجانية وبُت اجلهة ادلشرفة، كالم عاٍر عن الصحة، فإذل ىذا الوقت ال يعلم الباحث أن ىناك 
 وىي اجلهة اليت ُقدم البحُث إذل أحد –مناظراٍت جرت بُت اجلامعة اإلسالمية يف ادلدينة 

 .وبُت زعماء من أي طائفة صوفية- أقسامها العلمية
 ٍب سقط يف ىوة أعمق عندما قرر أن الشيخ ميغري أيضا قدم أطروحتو عن الشيخ إبراىيم 

 .نياس إذل نفس اجلهة ادلشرفة
فالذي نعلمو أن الشيخ دمحم طاىر ميغري النيجَتي دل يدرس يف السعودية، بل كان زعيما ٕتانيا 
من أتباع الشيخ إبراىيم نياس، وقدم أطروحتو يف جامعة ابيرو بنيجَتاي ونوقشت ىناك وأجيزت 
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وٖتوَّل عن منهج شيخو يف .. دون أن يكون لو أي عالقة ابجلامعة اإلسالمية، وال ابلسعودية 
 " الدرر السنية" قصة حكاىا يف مقدمة كتابو ادلذكور، ويف كتابو اآلخر 

صيغة  يف طرحو ادلمكن من الصويف الفكر يف األشخاص فتقديس" : 101 صٍب يقول يف
 ."بُت معسكرين تراشقا يعدو ال الذي األمر، السلفي الفكر يف األشخاص تقديس
ولن نعدَّ ذلك تراشقاً بُت معسكرين أبداً، فإذا وجد يف ادلنهج ىذا ما ننتظره منو،  :التبليق

السلفي قدؽلا وحديثا ما ؼلالف الكتاب والسنة، فإننا نقول إن من أوجب الواجبات مجعها 
 .وبيان وجو سلالفتها للسنة، كي تتجنبها أجيالنا الصاعدة

ويوم صلد ذلك من مثل الكاتب مع ما يلزم من اجلدية يف البحث واالستقصاء مشفوعا ٔتا يلزم 
.. فيهم التعصب لفئة أو جلهة بينو وبُت من يظنالفرق غلد  من اإلنصاف يف احلكم، سوف

فسوف غلدىم يضعون أيديهم يف يده فيتعاونون يف نبذ الدخيل، واإلبقاء على األصيل، شلا 
 .يدعمو الدليل، من غَت أتويل

فإننا صلد يف ىذا اإلصدار من العناوين الفارغة ما يدعو إذل العجب، وفيو من زلاولة : أ ق قبل
التحريض ما غلعلنا ننزه ادلفكر الذي نعرفو عن النزول إذل ذاك احلضيض بعد أن بلغ من العمر 

 . ما بلغ، وخاض من التجارب ما خاض
كقشف اإللبقس لفريل ) (صقحب الر قح بني الر قح): اقرأ ىذه العناوين الصحفية تَر العجب

إخراج كل  ن الشيخ أمحد مببق، واحلقج  قلك سي، وإ قم هللا  ) (احللول ووحدة الوجود
( تمديس األشخقص يف الغربل، فهل  ن أوبل؟ ) (ادلهدي،  ن دائرة الفكر زلل يف ادلنهجيل

 (زلل بني البعد واخلطأ)
ىذه العناوين ادلغرضة يقرأ القارئ ما ٖتتها فال يدري أين الثرى من الثراي؟ وما العالقة بُت 

العنوان وبُت ما سطره ٖتتو ؟ يف ىذه العناوين ال تكاد ٕتد فارقا كبَتا بُت صنع الكاتب، وبُت 
ما يقوم بو أحياان زلرروا الصحف التجارية عند ما يطبعون على صفحات العناوين موضوعات 

 .غايًة يف اإل رة ، وليس وراءىا غَت التهويل والتحريض
 فإن من قرأ ما كتبو ىذا الكاتب وقرأ كتاب تقديس األشخاص قد يعًتيو شك يف :أ ق ببد

كون ىذا الكاتب قرأ الكتاب الذي أراد الرد على ما جاء فيو، فمعظم كتابو تعليقات على 
أمور ىامشية، تتعلق ابدلقدمة، وابلعناوين واألبواب والفصول وادلباحث من غَت أن يكلف 
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نفسو عناء الغوص يف مضامُت الكتاب، والنصوص الكثَتة واخلطَتة اليت ينقلها الباحث من 
. ادلصادر الصوفية ذاهتا، ومن ٍَبَّ يقوم ابلرد عليها ٔتنهجية علمية تنتظر من مثلو

يبقى الكاتب على كل حاٍل مشكوراً؛ فإنو كتب بقلم تنزه إذل حد بعيد عن السب : وأخريا
والشتم، والتهويل، كالذين سبُّوا وشتُموا، وىوَّلوا، وزعموا أن صاحب التقديس كفَّر األمة 

. أبئمتها
وأما ما يف كتابو من ٖتريض ومغالطة مكشوفة فيقلل من خطورهتا كوهُنا من الصنائع ادلْكُرورة 

:  فاهلل ادلوعد وىو سبحانو وتعاذل القائل.. على مدى ثالثة عقود
 .يونس َّ  ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث نث مث  زث ُّٱ

 .وصلى هللا وسلم على عبده ورسولو دمحم وعلى آلو وأصحابو أمجعُت
 (8/3/2018يوم اخلميس - داكار )

 


