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 :أما بعد، نبينا محمد وآله ى  ، والصالة والسالم على  الحمد هلل تعال

-عز وجل- اصطفاهم اهلل نالذي -عنهم ى  رضي اهلل تعال- إن الصحابة العظامف

 ،انفوس  الناس  ى  بأهنم أنق ى  تعاللعلمه  -عليه وآله وسلم ى  اهلل تعال ى  صل- لصحبة نبيه

 ى  تعالورسوله حبًا، فأحبهم اهلل  ى  تعالوأطهرهم قلوبًا، هؤالء السادة الكبار أحبوا اهلل 

بالتصوف، ويف هذا داللة قاطعة قاضية بكذب  ى  سميورسوله، مع هذا لم يعرفوا ما 

قُْل إِْن ُكنُْتْم ﴿  :ى  تعالقوله  ى  لمقتض ى  لدعا حق  ا التصوف يف دعواه، ولو كان صادق  
 ُ َ فَاتَُّبُِعوِِن ُُيْبِبُْكُم اَلَلُّ  . [31]آل عمران: اآلية﴾ … ُُتُِبُّوَن اَلَلُّ

، وشرط محبة ى  تعالتابعة لمحبة اهلل  -عليه وآله وسلم ى  اهلل تعال ى  صل- فمحبة النبي 

 اتباع سنته.  -عليه وآله وسلم ى  اهلل تعال ى  صل-النبي 

ا ومن القواعد المهمة يف هذا الباب والتي ينبغي أن يتفطن إليها المسلم عموم   

كل من بلغه » هلل إال بربكة االتباع فـا وطالب العلم خصوصًا، أن: الولي ال يكون ولي  

ودين  ى  فكل ما حصل له من الهد، ملسو هيلع هللا ىلص إال باتباع محمدا ال يكون ولي   ملسو هيلع هللا ىلص رسالة محمد

 .ملسو هيلع هللا ىلص الحق بتوسط محمد

هلل إال إذا اتبع ذلك ا ال يكون ولي   ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك كل من بلغته رسالة رسول اهلل 

 .(1/391« )غاية األماين»« الرسول الذي أرسله إليه
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الرجس أنه  ى  دعو :حبهم للرسول وآل بيته ى  دعو» ةأما المتصوفة وحقيق 

آل وكتلك الفرية افرتاء الشيعة أهنم أحباء  قداسة، واإلثم الكبير أنه روحانية فضيلة!!

الشيعة والصوفية اتبعوا الرسول وجعلوه وحده األسوة والقدوة  ى  أتر بيت محمد!!

  الحسنة؟!

األضرحة الزنيمة المفرتاه  ى  العكوف عل ى  ما ثم ما يحتجون به لدعواهم سو

عظام نخرة، ال تدري أهي  ى  تلك القباب التي شيدوها معبودة عل ى  البيت! سوآلل 

 ، ال تدري أهي لصالح أم طالح،ى  أم هي أمشاج من عظام شت إنسان، ملحيوان أ

لمسلم أم يهودي، فقد شيدهتا الفاطمية يف مصر؛ لتصرف الناس عن حج بيت اهلل، 

متها بأسماء آل البيت، وأقامت خربة، ثم سا ولتجعل قلوب المسلمين نفسها قبور  

 دنتها وعبادهتا، الصوفية.  ى  عل

عبادة تلك األصنام بتقبيل أستارها  ى  حبهم آلل البيت سو ى  ما لهم من دليل عل

ها وخشبها، وتعطير أجوائها، واالستشفاع بأعتاهبا، واقرتاف سوأحجارها، ولثم نحا

عن عربدة « الموالد» تلك -القاصدين- األعياد الوثنية يف كل موسم لها، وسل اآلّمين

الشيطان يف باحاهتا، وعن اإلثم المهتوك يف حاناهتا، وعن حمم الشهوات التي تتفجر 

 .د ليالهتااتحت سو

وهكذا تكد الصوفية يف سبيل أن تجعل دنيا المسلمين كلها مقربة، قفراء إال من 

يا، تقرتف باسم الوحشة، جرداء إال من الرهبة والفزع، خاوية إال من الخطا

غيابات العدم، وجيف  ى  إلا تحث المسلمين ليجعلوا الحياة كلها قربان   …اإلسالم!

فما ينقضي يف مصر أسبوع إال وتحشد الصوفية أساطير شركها، وعباد أوثاهنا  المقابر!

عند مقربة، يسبحون بحمد جيفتها، ويسجدون أذالء لرمتها، ويقرتفون خطايا 
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واألجساد التي طرحها « الحشيش»ويحتسون آثام الخمر والمجوسية يف حمأهتا، 

عرب « مواسم» أو« موالد» ومعصية! ويسموهنا للناسا اإلثم فجور   ى  الليل عل

إال وينعق مستغيثًا وما يقعد صويف أو يقوم أو يركب أو يمشي  …وذكريات خوالد

للوكيل « صوفيةهذه هي ال» «يةأو رمة قرب! قبور..قبور! هذه هي دنيا الصوف !بصنم قرب

 .(161ص)

تاهلل لقد تاهت العقول؛ تركت كالم رهبا وكالم نبيها لوساوس صدرها وما ألقاه »

الشيطان يف نفوسها، ومن العجب أن اللعين كادهم مكيدة أدرك هبا مأموله، فأظهر 

وتعظيمه، ومحبة الصالحين وتعظيمهم، ولعمر  ملسو هيلع هللا ىلص لهم هذا الشرك يف صورة محبته

تربئتهم من هذا التعظيم والمحبة، هو التعظيم لهم والمحبة، وهو الواجب اهلل أن 

وبغض  ملسو هيلع هللا ىلص المتعين، وأظهر لهم التوحيد واإلخالص يف صورة بغض النبي

وبخسوه  -ى  سبحانه وتعال- الصالحين والتنقص هبم، وما شعروا أهنم تنقصوا الخالق

لبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة ( طبعة رئاسة إدارات ا224ص)« تيسير العزيز الحميد» «حقه

  ببالد الحرمين. واإلرشاد

بتقديس عدو اهلل، ا ة دائم  الصوفية حفي  » ى  العجب أن تر هوعجب يدهش من

كفرعون وإبليس، ثم تزعم أن أقطاهبا أحباء اهلل وأوداؤه، وأهنم مشارق ألوهية 

 «كله لقبضتها الظلوم!وربوبية، وأن لهم القدرة الخالقة القهارة التي تسخر الوجود 

 .(97ص)« هذه هي الصوفية»

قربه قبة عظيمة،  ى  أتباعه عل ى  ولما مات الشيخ النقشبند بن» قال الكردي: 

 .(142ص)« المواهب السرمدية» «فسيحًاا وجعلوه مسجد  

ولم يزل كذلك » ذلك القرب ما يلي: ى  عل« األنوار القدسية» وأضاف صاحب 
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األنوار » «أبوابه ى  بجنابه، ويكتحل برتاب أعتابه، ويلتجأ إليومنا هذا يستغاث  ى  إل

 .(53ص)« النقشبندية» والنقل عن (142ص)« القدسية

وما يفعله العامة من تقبيل أعتاب األولياء والتابوت الذي يجعل » وقال أيضًا:

فوقهم فال بأس به إن قصدوا بذلك التربك، وال ينبغي االعرتاض عليهم؛ ألهنم 

 «ى  يعتقدون أن الفاعل والمؤثر هو اهلل، وإنما يفعلون ذلك محبة فيمن أحبهم اهلل تعال

 .(534ص)« تنوير القلوب»

ومن أوجه التشابه بين الرفاعية والشيعة اعتقاد كال الفريقين براءة محبي آل » 

 .(1/251،255« )ضوء الشمس» «البيت من النار

ادعت طائفة من الصوفية أن : »-ى  ه اهلل تعالرحم- قال اإلمام أبو محمد ابن حزم 

من هو أفضل من جميع األنبياء والرسل، وقالوا من بلغ الغاية  ى  يف أولياء اهلل تعال

من الوالية سقطت عنه الشرائع كلها من الصالة والصيام وغير ذلك، وحلت  ى  القصو

له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك، واستباحوا هبذا نساء غيرهم، وقالوا 

 ...«.ق اهلل ونكلمه، وكلما قذف يف نفوسنا فهو ح ى  إننا نر

يع فرق الضالل لم يجر علموا رحمكم اهلل أن جماو: »ى  رحمه اهلل تعال-أن قال ى  إل

أيديهم خيرا ، وال فتح هبم من بالد الكفر قرية، وال رفع لإلسالم راية، وما  ى  اهلل عل

 ى  زالوا يسعون يف قلب نظام المسلمين، ويفرقون كلمة المؤمنين، ويسلون السيف عل

 أهل الدين، ويسعون يف األرض مفسدين.

أن يتكلف ذكره، وما توصلت  وأما الخوارج والشيعة فأمرهم يف هذا أشهر من 

 «ألسنة الشيعة ى  الكفر إال عل ى  كيد اإلسالم وإخراج الضعفاء منه إل ى  إليه الباطنية إل

 .(39ص)« قراع األسنة يف نفي التطرف والشذوذ عن أهل السنة»
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 ى  التلوث بشت ى  وهكذا جنحت هبم هذه المحبة المدعاه المختلطة ببدعهم إل 

وال حول ، ذل المعصية ومعرهتا ى  من عز الطاعة ونضرهتا، إلالموبقات، وأخرجتم 

 العظيم. -وقهرا  ا وقدر  ا ذات  -وال قوة إال باهلل العلي 

، اهديه إلخواننا التكفيريين؛ ليكون لهم إمام  وأختم هذا المقام هبذا النقل الهام، ن  

يصف الجربيت ما »: ى  رحمه اهلل تعال- األنام، قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل واويرحم

كثيرة ا ينصبون خيام  » -وكأنما يصف موالد اليوم-كان يحدث يف مولد العفيفي 

وصواوين ومطابخ وقهاوي، ويجتمع العالم األكرب من أخالط الناس وخواصهم 

وعوامهم، وفالحي األرياف، وأرباب المالهي والمالعيب والغوازي والبغايا، 

ون القبور، ويبولون ؤء والبستان، فيطون الصحراؤوالقرادين والحواة، فيمل

 ويتغوطون، ويزنون ويلوطون، ويلعبون ويرقصون، ويضربون بالطبول والزمور ليال  

وهنارا ، ويجتمع لذلك الفقهاء والعلماء، ويقتدي هبم األكابر من األمراء والتجار 

نكره والعامة من غير إنكار، بل يعتقدون أن ذلك قربة وعبادة! ولو لم يكن ذلك؛ أل

« هذه هي الصوفية»« دانا أجمعينه   ى  يفعلونه!!! فاهلل يتول معن كوهن العلماء!!! فضال  

 مين.آمين.. آمين.. آقلت:  .حاشية (161ص)

 .آله وصحبه أجمعين ى  نبينا محمد وعل ى  اللهم وسلم وبارك عل وصل  

 .والحمد هلل رب العالمين
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