


 تمهيد: 

تعالى   هلل  إال عويتضر   لتجئي م فل ؛ومواله هرب    تعالى هلل التوحيد   أخلص  لعبد   البشارة   أعظم   ما

ا اخوف   ا} :سبحانه  قال ؛والهداية الرشد حصول  و  اإلجابة بذلك فاستحق   ؛ورهبة   رغبة   وطمع  إِذ   و 

أ ل ك   نِّي ِعب ادِي س  ة   ُأِجيُب  ق ِريب   ف إِنِّي ع  اعِ  د ْعو  ا الد  انِ  إِذ  ْلي ْست ِجيبُوا د ع  ْليُْؤمِنُوا لِي ف  ل ُهمْ  بِي و  ع    ل 

  ال  من دعاء  إجابة  ف  رغبة   ؛ تعالى اهلل  دعاء  عن أعرض من لخسارة  ويا [؛ 186 ]البقرة:  {ي ْرُشُدون  

ا   لنفسه يملك ا،  وال نفع   غيره! عن فضل   ضرًّ

ة اإلسلم المصطلحات واأللقاب التي دار حولها جدل     بعُض   وتاريخها   وق د ُوجد ف تراث أم 

ر أهنا خادِشة للتوحيد ويثبت أهنا   كبير؛ بين من يثبِتها ويقول هبا ويدعو إليها، وبين من ينفيها ويقرِّ

ا وحديث ا من ألقاب: القطب   بريد إلى الشرك باهلل تعالى، ومن ذلك ما يشيعه بعض الصوفية قديم 

   .(1)والغوث واألبدال واألوتاد

، مع بيان دالالت  ، وبياُن الحقِّ فيها المصطلحاتدراسة  لهذه ف هذه الورقة العلمية و 

 . النصوص الشرعية عليها 

 :إليهم  وظائفال ونسبة  لقابأل الصوفية  ابتكار أوال: 

 واصطفائهم  قدراهتم  وإبراز  فة المتصو    طبقات  لبيان  متفاوتة  مراتب    بوضع  الصوفية  غالت  لقد

  اهلل ورحمة  أرضه، ف اهلل خواص  " الخطيب: ابن الدين لسان  يقول كما  وهم  الخلق؛  جميع  على

  وسيدهم والنقباء،  والنجباء،  والعرفاء، واألوتاد، واألقطاب،  األبدال، عباده:  على  بلده ف

  أهل من عليه والمجمع" فقال: طبقات ست   على فتوحاته  ف عربي  ابن لهمجع   وقد ،(2)"الغوث

 . (3)"ونجباء ،ونقباء وأبدال،  وأوتاد، وأئمة، أقطاب،   أمهات: طبقات  ست على أهنم الطريق

 
 السيف ولينظر: املعاصر؛ وقتنا  إىل عندهم  مةمسل   األلقاب  هذه حول الصوفية  أطروحات  تزال ال (1)

  فتح و  ،(74 : )ص عزوز  بن  مصطفى بن املكي  حملمداجليالين  الغوث  على املعرتض  عنق ف  الرابين
 سليمان  بن  ربه  لعبدالوهاب    وفيض  ،(176  :)ص  للحنصلياإلخوان    نصيحة  شرح  ف  الرمحن  الرحيم

  يونيو 7 :15 اجمللد "املسلم" جملة ف إبراهيم زكي حممد كتبه  وما بعدها(، وما 57 /5) القليويب
  التحقيق مقدمة عن  نقاًل  .(11 : ص) م1970 أغسطس 11 : 20 واجمللد ،(15 : ص) م1965
 الثانية(. اجملموعة -  30 )ص: تيمية البن املسائل جامع لكتاب:

 (. 432 )ص: التعريف روضة (2)
 (. 40 /2) املكية الفتوحات (3)



  التي  تلك   تماثل  ووظائف    صفات    األلقاب  تلك  بعض  على  واعخل    أن  إلى  الحال  هبم  رتطو    ثم

 النصارى خلعها والتي ،"األول العقل" : عليه أطلقوا ما  على  اإلله صفات من الفلسفة  خلعها 

  بالقطب أسموه ما  على  والربوبية اإللهية  صفات  جعلوا  الصوفية   فإن ،"الكلمة" : سموه ما على

  ف كله هبذا فوقعوا ؛الربوبية بتوحيدِ  متعلقة بأمور الكون ف ف اتصر   لهم أن زعموا حيث ،(1)والوتد

   .(2) وربوبيته  وصفاته  أسماءه   لوايعطِّ   ولم   آخر  اإله    تعالى  اهلل  مع   جعلواف   تعطيل؛  غير  من  األنداد  شرك

  أن عوااد  ف ؛"الباطني الديوان" بنظرية قالوا حتى هذا المهموم المنحرِف  ف الصوفية وتمادى

تعالى   ،(3) المرئي  وغير  المرئي    العالم   ونشؤ  ويديرون  يجتمعون   - القطب  برئاسة -  الغيب   ت رجاال

   .اهلل سبحانه 

 : (4) الصوفية  عند األلقاب  هذه  استمدادثانيا: 

  على   دخيلة   فكرة   إليهم   رك الشِّ   من  أنواع   ونسبة  األلقاب   تلك   ابتداع   فكرة    أن    الباحثين   أكثر   يرى

  منها استمد   التي  المصادر ف  هذا  بعد  همأنظار عت تنو   ثم  ؛فيه  أصيلة  وليست  ،الصوف الفكر

 يلي:  فيما   آرائهم اختصار ويمكن والوظائف؛ األلقاب  هذه الصوفية

  األول العقل بتجسيد  القائلين اإلسماعيلية عقيدة من ةمستمد   أهنا الباحثين بعض يرى -

 الناطق.  ف  )اإلمام(

  التشابه أوجه على بناء  بالشيعة؛  احتكاكهم طريق عن إليهم  انتقلت أهنا  يرى وبعضهم -

 هذه  القطب   فكرة  أن    ودراساته  بحوثه   من   عدد    ف   كوربان  هنري  المستشرق  د أك    وقد  بينهما،   القائمة

   األصل.  فارسية وأهنا  الشيعة، من ف التصو   إلى انتقلت 

 األلقاب:  تلك على الشرعية النصوص  دالالتثالثًا: 

  أصل   لها  يجدوا فلم  والسنة الكتاب  ف  العلماء  عها تتب   وقد ة، الصوفي   عها ابتد   األلقاب  هذه

 بعض به م تكل   فقد  األبدال لفظ  إال ،ذلك  من بشيءعنهم  اهلل رضي  الصحابة  ميتكل   ولم فيهما، 

 السلف.

 
 .(124 )ص: الوكيل الرمحن لعبد الصوفية هي  هذه ينظر: (1)
 (.146 /1)  زكراي بن حملمد واحلديث القدمي ف الشرك ينظر: (2)
 بعدها(. وما 2 /1) للسجلماسي العزيز عبد  كالم  من اإلبريز  ينظر: (3)
 اجملموعة -  بعدها  وما 27 )ص:  مشس  عزير  حملمد ،تيمية البن املسائل جامع  حتقيق  مقدمة  ينظر: (4)

 .(الثانية



  واألوتاد، والقطب،  الغوث، لفظ- األلفاظ هذه فجميع" تيمية:  ابن اإلسلم  شيخ يقول

  بشيء متكل   أنه معروف بإسناد  وسلم  عليه  اهلل  صلى النبي  عن أحد  ينقل  لم  - وغيرها  والنجباء، 

  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  فيه  ىرو  ويُ   السلف،  بعض  به  متكل    األبدال  لفظ  ولكن  أصحابه،  وال  منها،

 .(1) "ضعيف حديث   وسلم

  عليها محك   وقد ؛ األبدال ذكر فيها  أحاديث ةعد   وسلم عليه اهلل صلى النبي عن روي وقد

  عليه النبي كلم من ليس  أنه هاألشب  " تيمية:  ابن اإلسلم شيخ يقول عف؛ بالض العلم أهل بعض

   حديثان: األحاديث  تلك  أشهر ومن ،(2)"السلم

  طالب  أبي  بن علي  عند الشام أهل  ذكر قال: -عبيد  ابن يعني: - شريح عن األول: الحديث 

 صلى اهلل  رسول سمعت  إين ال،  قال:  المؤمنين،  أمير يا عنهم الْ  فقالوا:  بالعراق،  وهو  عنه اهلل رضي

 مكانه  الل   أبدل  رجل  مات  ما كل    رجًًل،  أربعون  وهم  بالشام،  يكونون  األبدال »  يقول:  وسلم   عليه  اهلل

 . (3)«العذاب  بهم الشام  أهل عن صرفوي   األعداء،   على بهم نتصروي   الغيث،  بهم سقى ي    رجًًل،

  اهلل رضي طالب أبي بن وعلي عبيد بن شريح  بين النقطاعبا العلم أهل فهضع   الحديث هذاو 

، وبذلك أعل ه ابن (4) "هيلق   لم  فإنه ؛وعلي   شريح بين منقطع هذا" عساكر:  ابن الحافظ يقول ،عنه

 . (8) ، وغيرهم(7) ، وابن رجب(6) ، وابن كثير(5) تيمية

  قال: أنه وسلم عليه  اهلل  صلى النبي  عن ،عنه اهلل رضي الصامت بن عبادة عن الثاين: الحديث 

 .(9) «رجًًل   مكانه  الل  أبدل  رجل  مات  كلما   الرحمن،  خليل  إبراهيم   مثل  ثًلثون  األمة  هذه   يف  األبدال»

 
 (.94-93 /1) النبوية السنة  منهاج (1)
 (.441 /11) الفتاوى جمموع (2)
 (.896) أمحد خرجهأ (3)
 (.289 /1) دمشق اتريخ (4)
 .(434/ 11جمموع الفتاوى ) (5)
 .(227/ 6البداية والنهاية ) (6)
 .(214/  3) -جمموع رسائل ابن رجب-فضائل الشام  (7)
 (.565- 564 /6) الضعيفة األحاديث سلسلةينظر:  (8)
 (.22751) أمحد خرجهأ (9)



ا  ضعيف   حديث  وهو وهو كما قال؛ فيه  "، قال ابن كثير:  (1)"منكر  هو"  :أحمدقال اإلمام    ؛أيض 

ا  .  (2)"نكارة جدًّ

  :ومنها  ، الصحابة  عن اآلثار بعض وهناك

  أهل  العن  اللهم صفين:  يوم رجل  قال قال:  -صفوان بن اهلل  عبد  أو - اهلل  عبد بن  صفوان عن

ا  الشام  أهل  واتسب    ال"  :عنه  اهلل  رضي  علي  فقال  الشام، ا؛  جمًّ   قال.  ثلثا   قالها  "األبدال  هبا  فإن  غفير 

 .(3) "ثقات ورواته إسحاق، رواه" البوصيري:

   أمران:  المقام  هذا  ف يعلم  أن  ينبغي ومما

  ف ما غاية لغيره، حسن بعينه األحاديث هذه من ن امعي   متن ا بأن القول يمكن ال األول: األمر

  لذلك  ويشهد  األبدال،   بوجود   االعرتاف  على   ها كل    تلتقي   ويرُ   مما   وغيرها   الروايات  هذه  أن    األمر

ا فنجدهم  اللفظ،  لهذا وغيرهم والبخاري وأحمد كالشافعي الحديث ةأئم   استعمال   ما  كثير 

 . (4) ذلك ونحو األبدال،  من  فلن يقولون:

  قوم األبدال" الجوهري:  قال الصوفية؛  تفسير يخالف لألبدال العلماء  تفسير  أن   الثاين: األمر

  كِحْمل ْدلبِ   الواحد اد،ب  والعُ  األولياء  هم" األثير:   ابن وقال ،(5)"نهممِ  الدنيا  تخلو ال  الصالحين من

ل أو  ل، ب د  م  وا  كج   .(6) "بآخر بدل أُ  منهم  واحد مات كلما ألنه بذلك  ُسم 

 الصوفية:  المصطلحات تلك  نقد  يف العلماء جهودرابًعا: 

  ذريعة أهنا  وبيان  وإنكارها  الصوفية  المصطلحات  تلك  نقد  ف  العلماء  جهود تضافرت  لقد

ا يألوا ولم تعالى، باهلل  شركلل   وآثارها المسلمين، عقيدة  على شيوعها خطورة إيضاح ف جهد 

 لذلك:  انتهض من أشهر  ومن المسلم، المجتمع  على السيئة

 هـ(: 543 )ت  المالكي العربي  ابن   القاضي -

 
 . (414/ 37املسند ) (1)
 /2) الضعيفة  األحاديث سلسلة ف  األلباين  الشيخ كذلك  وضعفه . (565/ 4جامع املسانيد ) (2)

 .(413 /37) املسند  على  تعليقه  ف شعيب والشيخ (،340
 السلسلة ف األلباين الشيخ وصححه (،356 /7) العشرة  املسانيد بزوائد  املهرة  اخلرية  إحتافينظر:  (3)

 (. 565 /6) الضعيفة
 (.520 /5) الضعيفة األحاديث سلسلة ف األلباين الشيخ الهق (4)
 (.1632 /4) العربية وصحاح اللغة  اتج الصحاح (5)
 (. 107 /1) واألثر احلديث  غريب ف النهاية (6)



  ف ة الصوفي   المصطلحات  تلك لنقد ىتصد   من  أوائل من المالكي العربي  ابن القاضي يعد  

  إفك موضوعات من وأهنا هبا، القائلين وضلل زيفها ببيان قام حيث ؛"المريدين سراج" كتابه:

 . (1)الصوفية

 هـ(: 597  )ت الجوزي  ابن الفرجأبو  -

  هبا، وااستدل   التي  األحاديث بطلن فبين عليها؛ اعتمدوا التي أصولهم  نقد إلى أشار حيث

  فيه وذكر ؛ "األولياء عدد" بعنوان:  باب ا "الموضوعات" كتابه  ف  أورد فقد  ة، حج   هبا  تقوم  ال  وأهنا

 وقد  ،(2) "يصح    شيء   األحاديث   هذه   ف   ليس "  آخره:  ف   وقال  هبا،   وااستدل    التي   األحاديث   من   جملة

 أساسها.  من الفكرة إبطال   هذا وراء نمِ  رام

 هـ(: 643 )ت الصًلح   ابن الحافظ  -

  : وسلم  عليه   اهلل   صلى   اهلل   رسول  عن  ورد  هل   سؤال:  عن  فتاويه  ف   الصلح   ابن   الحافظ   أجاب 

  القطب  أن  وسمعنا  ،(تعالى  اهلل  أولياء  من  ولي  والسلم  الصلة  عليهم  األنبياء  من  نبي    قدم   كل    على)

  ونقباء،  ونجباء  وأبدال  أوتاد  سبعة    األرضِ   ف   أن  وسمعنا  وسلم،   عليه  اهلل  صلى   اهلل   رسول  قدم  على

، عوضه وجل  عز  اهلل أقام  رجل  مات  كلما   علم وف الباطن  علم  ف  دائمة  الوراثة تزال وال  رجل 

 ال؟  أم ذكر ما  على األمر  ،الساعة قيام  إلى الظاهر

 اهلل  رضي  علي  قول  فيهم  يناهروِّ   ما  ىفأقو    األبدال  وأما  ،الحديث  هذا  يثبت  ال"  بقوله:  فأجاب

ا  األبدال، يكون بالشام أنه  عنه   وصلحائهم، المسلمين علماء بين عليه  كالمجمع فإثباهتم  وأيض 

  طائفة  تزال وال ذلك،  يثبت  وال الطريقة، مشايخ بعض ذكرهم  فقد  والنقباء  والنجباء  األوتاد وأما

 .(3) "العلماء وهم  ،الساعة تقوم  أن إلى الحق   على ظاهرة  األمة من

 هـ(:728 )ت تيمية   ابن -

  جاء  بما  ومقارنتها   المبتدعة،  المصطلحات   تلك  ف  الصوفية  لمناقشة  اإلسلم  شيخ  انربى  لقد

 عليهم.  ردوده من جمل البحث ف  وسيأيت ،(4)مطولة فتوى هذا  ف  وله بعضها؛ حول السلف عن

 
  العزيز وتيسري  ،(77-76 : )ص احلليب للا لصنع  للا أولياء على كذب   من على للا  سيف ينظر: (1)

  شكري حملمود النبهاين  على الرد  ف  األماين  وغاية ، (193 )ص: الوهاب  عبد  بن لسليمان احلميد
 (.83 /2) اآللوسي

 (.152 /3) املوضوعات (2)
 (.184-183 /1) الصالح ابن فتاوى (3)
 (.الثانية اجملموعة - 57 )ص: تيمية البن املسائل جامع ضمن بعتط (4)



 هـ(: 748  )ت الذهبي الحافظ  -

  أو   القطب   أن   زعم   من  فأما "  قال:   حيث   المبتدعات؛  تلك   تزييف  ف   الذهبي   الحافظ   سهمأ  لقد

  أحد  إلى  تصل  ال  األمور  هذه  وأن  ورزقهم،  ونصرهم  هداهم  ف  األرض   أهل  يمد    الذي  هو  الغوث  

 بعض قال كما  وهذا ، الباب يف النصارى قول   قوله يشبه ضال   فهذا بواسطته،  إال األرض أهل  من

  وقدرته، اهلل  علم على  ينطبق أحدهم علم  نإ  :شيوخهم وف وسلم  عليه  اهلل  صلى النبي  ف  الجهلة

 .(1) "اهلل يقدره ما ويقدر ، اهلل يعلمه ما  فيعلم 

 هـ(: 751 )ت القيم   ابن -

  هاعد    حيث   به؛   وااستدل    ما   فساد   وبيان  المبتدعة،   المصطلحات  تلك   على  القيم   ابن   نكير  اشتد  

  واألوتاد والنجباء والنقباء واألغواث واألقطاب األبدال أحاديث" فقال: الباطلة؛ األحاديث من

 فيهم فإن  الشام؛ أهل  واتسب   ال » فيها: ما وأقرب وسلم، عليه  اهلل صلى  اهلل رسول على  باطلة كلها

ا؛  يصح   وال  أحمد،  ذكره  ، آخر« رجًًل  مكانه  الل  أبدل منهم  رجل  مات كلما  البدالء،    فإنه أيض 

 .(2)"منقطع

  هـ(: 1120  )ت الحنفي الحلبي  الل   صنع الشيخ -

  رسالة صنف حيث للمسلمين؛ النصح واجب إسداء ف الحلبي اهلل صنع الشيخ اجتهد لقد

  لألولياء بأن  زعم  من على  فيها رد   ،(3) "اهلل أولياء على  كذب  من  على اهلل  سيف " بعنوان:  قيمة

مهم والبليات، الشدائد ف هبم ويستغاث الممات، وبعد حياهتم ف تصرفات    تنكشف وبِهم 

 الكرامات. من ذلك أن  على ينمستدلِّ  الحاجات؛ قضاء  ف  وينادوهنم قبورهم،  فيأتون المهمات،

ا ونقباء أبداال   منهم بأن همزعم   أبطلو    وأربعة، وأربعين وسبعة، وسبعين ونجباء، وأوتاد 

 تفريط  فيه  كلم  -ترى  كما-  وهذا"  فقال:...  التباس  بل  المدار  وعليه  ،للناس   الغوث  هو  والقطب

 من فيه لما  السرمدي؛ والعذاب األبدي  الهلك  فيه بل  االحتياط،  برتك  الدين ف  وغلو وإفراط،

  اجتمعت وما األئمة  لعقائد  ومخالفة ق،المصد   العزيز الكتاب ومصادرة ق، المحق   الشرك روائح

 . (4)"األمة هذه  عليه

 هـ(: 1354 )ت رضا   رشيد محمد الشيخ -

  الصوفية؛ عند الروحية والوظائف المصطلحات تلك ردِّ  ف رضا رشيد محمد الشيخ اجتهد

  للطريقة السالكين أحد  كان  إنه  إذ جيدة؛  معرفة الصوفية  يعرف  ألنه  عليهم؛  بالرد   جدير وهو

 
 (.26 )ص:  االعتدال منهاج من  املنتقى (1)
  (.136 )ص:  والضعيف الصحيح  ف املنيف   املنار (2)
 م. 2007 سنة ابلقاهرة،  والسنة الكتاب  دار ف مطبوعة رسالة هيو  (3)
 (.23-22  )ص: للا أولياء على كذب   من على  للا يفس (4)



  ف  وأخذ  عنه،  وانصرف  المبتدع،  المسلك  هذا  عن  لتحو    - تعالى  اهلل   بفضل-  ولكنه  ،(1)النقشبندية

 .القيم  ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسلم  شيخ   كتب  على  لعهاطِّ  بعد وذلك ،زيفه وبيان  ،عليه الرد  

  ؛ السنة  ف  وال  الكتاب  ف   ترد  لم  والوظائف  المصطلحات  هذه  أن   هو  عليهم   الردِّ   ف  دليله  وكان

  الغيب رجال وهنميسم   الذين تصرفه  دائرة ف  الروحانيين فين الموظ   وسائر  القطب  وأما" فيقول: 

 وهي ،األبدال ف رووه ما إال ، السنة ف صحيح  شيء  يرد فلم -واألبدال واألوتاد كاإلمامين-

 .(2)"أربعين وبعضها  ،ثلثين يعدون بعضها ف  ،ربة مضط   ضعيفة روايات

 شرح هذه المصطلحات وإبطالها:خامًسا: 

  ،اللغة ف -واألوتاد واألبدال والغوث القطب-  األلقاب هذه من لقب كل   تعريف يلي وفيما

ا  الصوفية،  عند  المصطلح  نقض يعقبه   ةالصوفي ات مصطلح ال تلك  نقض  على  األدلة  ذكر وأخير 

 والسنة. الكتاب  من ا داللته بطالإو 

 :الصوفية  انحراف  وبيان اللغة يف القطب   مصطلح -1

 : له  الصحيح  والفهم اللغة يف القطب تعريف  

  أصل والباء والطاء القاف" فارس: ابن يقول ،المراد  بالقطب ف لغة العرب  اللغة علماء  بي ن

  القطب: الباب ومن... بأجمعها  جاءت  إذا قاطبة،  العرب  جاءت يقال:  الجمع، على يدل   صحيح

  عليه  يدور  نجم  إنه   : ويقال  السماء،  قطب   ومنه  عليها.   دوره  كان   إذ   أمرها؛  يجمع  ألنه   حى؛الر    قطب

 . (3)"به يلوذون الذي دهم سي   أي:  فلن، بني قطب فلن  فيقال:  هذا  ويستعار الفلك.

  قطب هو األمور من أمر عليه ويدور به تعالى اهلل فه كل   ما ب يقوم الذي فالشخص عليه وبناء

  راعيةهي  زوجها بيت ف المرأة وكذا رعيته، عن ولوالمسؤ بيته ف يراعال كالرجل األمر؛ ذلك

 رسالة تدور وعليهم  -السلم عليهم- الرسل هم أجمعين الخلق وأفضل رعيتها، عن ولةومسؤ

  ، وهنيه أمره  وتبليغ له،  شريك  ال وحدهوجل  عز اهلل عبادة إلى وداللتهم  خلقه،  إلى تعالى  اهلل

  حيث  االعتبار،  هبذا  لألمة  أقطاب  -وعلي  وعثمان  وعمر  بكر  أبو-  الراشدون  الخلفاء  كان  وكذلك

 . (4) بعدهم ألحد ق يتحق   لم ما  ودنياها  دينها ف األمة  مصالح  تحقيق  من عليهم دار

 
 (.148  )ص: واألزهر املنار ينظر: (1)
 (. 56 /5) املنار جملة (2)
 (. 105 /5) اللغة مقاييس (3)
 البن  املسائل  جامع   ضمن  تيمية،  ابن  اإلسالم   لشيخ  واألواتد"  واألبدال  والقطب  "الغوث  رسالة  ينظر:  (4)

 الثانية(. اجملموعة-  70 )ص: تيمية



ا  مخالف  غويالل    المعنى  وهذا   أن  رأوا  حيث   للقطب؛  تعريفهم  ف  الصوفية   إليه  ذهب   لما   تمام 

 سيأيت.   كما والربوبية  اإللهية  صفات من له  وانتحلوا ،الكون ف  تصرف ا للقطب

 : الصوفية  عند القطب مصطلح نقض

  - انيةالقطب أو  القطبية - عليها  يطلقون  التي المرتبة وف  القطب،  ف  الصوفية  من  قوم غالى  لقد

ا   إمامهم ف الرافضة غلو يشبه كما ،-السلم عليه-  مريم بن عيسى ف النصارى غلو يشبه غلوًّ

   .المعصوم

  إلى  أنزل إذا اهلل  وأن جهته، من يكون األرض أهل  مدد بأن   القطب إلى نسبوه ما جملة ومن

 وكقول ، الخلق سائر  إلى يفيض  منه  ثم  عليه،  ينزله فإنه  ونصر ورزق هدى من ا خير   األرض  أهل 

  المنعوت الجامع، وعبد اهلل  عبد زمان  كل  ف  القطب اسم  إن  " : -األكرب  شيخهم- عربي ابن

   .(1)"اإللهية  األسماء  جميع  بمعاين ق والتحق   ق بالتخل  

  يعطي وأنه  الماء، وحيتان  الهواء وطير السماوات ملئكة دمد   منه أنه أحدهم عييد   وقد

  خليفة هو القطب وهذا" أحدهم: كقول ،يشاء عمن ذلك ويصرف يشاء لمن اهلل ووالية الملك

،  جملة  مطلقة  خلفة   األرض،  ف  اهلل  على ويقوم وتنفيذه،  الحكم  تصريف ف خليفة وتفصيل 

ا الكون شؤون    .(2) "جميع 

 عن عبارة وهو" : -إليه  الملهوف التجاء باعتبار غوث ا ىيسم   وقد- القطب بعضهم: وقول

  ف يسري وهو لدنه، من األعظم الطلسم أعطاه زمان، كل ف اهلل نظر موضوع هو الذي الواحد

  ونحو ،(3)"األعم الفيض قسطاس بيده الجسد، ف الروح سريان والظاهرة الباطنة  وأعيانه الكون

  تحصل لم  التي والربوبية اإللهية  الصفات  من انوع   للقطب  تجعل التي المبتدعة المقاالت  هذه

 لألنبياء. 

  الغوث  الفرد  القطب"  أن  لهذا  المنتحلين  الشيوخ  من  األكابر   بعض  عن  يحكِ   ما  هذا  من  وأقبح

 ويقدر  اهلل،  يعلمه   ما  فيعلم  تعالى،  اهلل  قدرة  على  وقدرته  تعالى،  اهلل  علم  على  علمه  ينطبق  "الجامع

 إلى عنه  انتقل  هذا وأن كذلك،  كان  وسلم عليه  اهلل صلى  النبي  أن  وزعم اهلل،  عليه يقدر ما  على

  :-المقولة تلك  على  رده معرض  ف -  تيمية  ابن  اإلسلم شيخ  ليقو شيخه.  إلى  وتسلسل لحسن،ا

 
 (. 79 /2) للشعراين واجلواهر  اليواقيت نظر:ي (1)
 بعدها(. وما 81)ص: حرازم  لعلي املعاين جواهر ينظر: (2)
 (.178-177 )ص: للجرجاين لتعريفات ا (3)



  ،كفر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ف هذا دعوى وأن   قبيح، وجهل صريح كفر هذا أن نُت فبي  "

 .(1)"سواه ما دع

 داللته:   يف الصوفية  انحراف وبيان الغوث  مصطلح -2

   : والفهم الصحيح له اللغة  يف الغوثتعريف  

 .(2)الشدة عند والنصرة اإلعانة  وهي  اإلغاثة: من مأخوذ الغوث

 الصوفية:  عند الغوث مصطلح نقض

  يقول الخلق؛  حوائج إليه  وتنتهي  إليه  أج  لت  يُ  الذي هو الغوث   أن   الصوفية بعض زعم

 . (3)"غوث ا الوقت ذلك  غير ف  ىيسم   وال إليه، ُيلتجأ حينما  القطب هو  الغوث:" الجرجاين:

  أصل ال الغوث  تسميةف" اإلسلم:  شيخ يقول لها؛ أصل ال عةمبتد   تسمية  بالغوث والتسمية

  أحد عن يعرف وال ،- أي: المتصوفة-  هؤالء يدعيه الذي بالمعنى السلف من أحد كلم ف لها

 . (4)"مكة يجيء  أو  بمكة غوثا لألمة  إن أو  األمة، هذه غوث  هو فلن  قال:  أنه السلف من

  فل  المستغيثين، غياث  سبحانه فهو  ه،وحد   تعالى اهلل  إال هيستحق   ال والغياث الغوث ولفظ

  يرفعون األرض  أهل   أن   زعم ومن ،مرسل  نبي   وال مقرب بملك  ال  بغيره، االستغاثة  ألحد  يجوز

 إلى يرفعوهنا بأن  تعالى؛ اهلل غير إلى الرحمة ونزول عنهم الضر   كشف هبا يطلبون التي  حوائجهم

  السبعة، إلى واألربعون األربعين،  إلى السبعون يرفعها  ثم السبعين، إلى والثلثمائة الثلثمائة،

 .(5) مشرك ضال   كاذب فهو  الغوث،  إلى واألربعة  األربعة، إلى والسبعة

  تعالى اهلل إلى  إال تنتهي  ال الخلق حوائج  إذ فباطلة؛ الصوفية  عند  الغوث مصطلح  ةدالل اوأم  

ا} سبحانه:  قال ؛له  شريك ال وحده م  ة   مِنْ  بُِكمْ  و  ا ُثم   اهللِ  ف ِمن   نِْعم  ُكمُ  إِذ  س  ر   م  يْهِ  الض    {ت ْجأ ُرون   ف إِل 

ا}  تعالى:   وقال  [،53  ]النحل: إِذ  ُكمُ   و  س  ر    م  ل    اْلب ْحرِ   فِي  الض  نْ   ض    ،[67  ]اإلسراء:   {إِي اهُ   إاِل    ت ْدُعون    م 

 سبحانه.  إليه  والرغبات الحوائج رفع على  الدالة اآليات من ونحوها

 داللته:  يف  الصوفية  ضًلل وبيان األبدال  مصطلح -3

 
 (.103 /27) الفتاوى جمموع (1)
 (. 400 /4) اللغة مقاييس ينظر: (2)
 (. 163 )ص: التعريفات  (3)
 الثانية(. اجملموعة - 64 )ص: املسائل جامع ضمن واألواتد، واألبدال والقطب الغوث رسالة (4)
 (.438-437 /11) الفتاوى جمموع ينظر: (5)



 له:  الصحيح  والفهم اللغة   يف األبدال  تعريف

  الشيء بدل  هذا  يقال:  الذاهب،  الشيء مقام  الشيء قيام  وهو واحد،  أصل واللم والدال الباء

ا  ُقْل }  تعالى:  اهلل  قال  ،وبديله هُ   أ نْ   لِي  ي ُكونُ   م  ل  اءِ   مِنْ   ُأب دِّ   أتيت  إذا  وأبدلته:  [،15  ]يونس:  {ن ْفِسي  تِْلق 

 التبديل.  من مأخوذة بدل جمع  واألبدال .(1) ببدل له

  وأحمد  كالشافعي   العلماء   بعض  استعمله  كما  السلف،  بعض   كلم  ف  "األبدال"  لفظ  ورد  وقد

 لفظ إطلق سبب  ف  العلماء  أنظار عتتنو   وقد وجودهم،  على  يدل   مما  وغيرهم؛  والبخاري

 : معان   ة ثلث على األبدال

 صحيح.  المعنى وهذا األنبياء،  عن أبدال ألهنم  ؛أبداال   واسم    األول:  المعنى

  وال ،يصح   ال وهذا ، رجل   مكانه اهلل أبدل رجل مات ماكل   ألنه ؛أبداال   واسم   الثاين: المعنى

 واهلل  كفره،   مع  يكون  وقد  إيمانه،   مع  يكون  قد  غيره  همقام    قام  مات   إذا  الشخص  كون    فإن   ؛فيه   مدح  

 .أعمالهم اختلف  مع بعض  خلفاء آدم بني  بعض جعل

  سيئاته  من تاب مؤمن فكل   التائبين،  معنى  وهذا حسنات،  همسيئاتِ  لوابدِّ   همن  أ الثالث: المعنى 

 . (2) المعنى هذا  نصيب من له

 : الصوفية  عند  األبدال  مصطلح نقض

  ترك  موضع   من  سافر  نم    رجال،   سبعة   هم"  فقالوا:  األبدال؛   لفظل  ة خاص    داللة   الصوفية   ابتدع

ا ا  بحياته،   حيًّا  صورته  على  جسد   البدل  هو  وذلك  د،فقِ   أنه  أحد    يعرف  ال   بحيث  أصله،  بأعمال  ظاهر 

 .(4) الكون نظام حفظ ف  أثره له اقتدار منِ  لهم بما  يشاركون أهنم إليهم  ونسبوا ،(3)"غير ال

  يجعلون  وال  المعنى، هذا بالبدل يعنون  السلف يكن لم  إذ باطل؛  األبدال ف  هذا همعمُ وز  

 والرزق النصر أن يعلم مؤمن   وكل هزعمو ما يصح وكيف ،(5) االسم هبذا يسمونه لمن االزم   ذلك

 وله واإلخلص، والصلة والتقوى واالستغفار الدعاء  ها: وأهمِّ  آكدها  من بأسباب،  يحصل

 وال سبعة وال بأربعين األبدال عدد ديتقي   وال يرزقون، والفساق الكفار فإن مادية؛ أخرى أسباب

  وقاص أبي بن سعد رأى لما  البخاري: صحيح فيف ه، خلف على األحاديث دلت وقد ذلك؛ غير

 
 (. 210 /1) اللغة مقاييس ينظر: (1)
 .(442-441 /11) الفتاوى جمموع ينظر: (2)
 (.18 )ص: للقاشاين الصوفية واصطالحات (،43 )ص: التعريفات  ينظر: (3)
 (.22 )ص:  الشرقاوي  للدكتور الصوفية ألفاظ معجم ينظر: (4)
 الثانية(. اجملموعة  -  70 )ص: املسائل جامع ضمن  واألواتد، واألبدال  والقطب الغوث  رسالة نظر:ي (5)



 وترزقون  تنصرون  »هل  وسلم:  عليه  اهلل  صلى   النبي  له  قال  دونه،   من  على  فضل    له  أن   عنه  اهلل  رضي

 .(1) «؟!بضعفائكم  إال

 داللته:   يف الصوفية  انحراف وبيان األوتاد  مصطلح -4

 : تعريف األوتاد يف اللغة والفهم الصحيح له 

 قوله ومنه  الخشب، من األرض أو  الحائط ف ز  رُ  ما كل وهو: -بالكسر- دوتِ  جمع األوتاد

اْلِجب ال  } تعالى: ا و  ْون  } سبحانه: وقوله [،7 ]النبأ:  {أ ْوت اد  فِْرع   .(2) [10 ]الفجر:  {اأْل ْوت ادِ  ذِي و 

  به يثبت  تعالى اهلل أن  بذلك يعني:  األوتاد، من فلن  يقول:  أنه البعض كلم ف يوجد وقد"

  لكل   ثابت  المعنى  وهذا بأوتادها،  األرض  ت يثب   كما به،  اهلل  يهديهم  من قلوب  ف  والدين اإليمان

  كان الناس  جمهور ف واإليمان  العلم تثبيت به  حصل من فكل   العلماء،  من  الصفة هبذه كان من

ا ذلك  وليس بحسبه،  كان  بدونه  كان  ومن الكبيرة،  والجبال  العظيمة  األوتاد بمنزلة   ف محصور 

 . (3)"األرض أوتاد ف  مين المنجِّ  بقول  مضاهاة أربعة  هؤالء جعل  بل   أكثر، وال أقل  وال أربعة

 وداللته:  الصوفية  عند األوتاد مصطلح نقض

  عندهم؛  لألولياء  الطبقي الرتتيب  ف  العليا  المراتب إحدى  هي  األوتاد  أن   الصوفية يرى

  وغرب، شرق،  العالم:  من األركان  األربعة  منازل على  منازلهم  رجال،  أربعة هم فاألوتاد: 

  أن  يعلم وهبذا ،(4) تعالى نظره محل  لكوهنم ؛الجهات  تلك  تعالى اهلل يحفظ هبم  وجنوب،  وشمال،

 األبدال أما  وأركاهنم، أقدامهم وثبتت ووصلوا، بلغوا قد ألهنم  األبدال؛  من أعلى  عندهم األوتاد

 .(5) حال  إلى حال  من بونيتقل   فإهنم

ا،  السلف عن ردي لم  لألوتاد  الصوف  المعنى وهذا  يزيدون ال  أشخاص  أربعة  كوهنم  من مطلق 

 المعنى  هبذا   يرد  لم  إذ  ؛ وباطل  مبتدع  أمر   هو  بل   األربع،  العالم   جهات   اهلل   يحفظ  وهبم  ينقصون،   وال

 أسندوا  إذ  الربوبية؛ف    اشرك    فيه  أن  كما  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  رسوله  سنة  ف  وال  اهلل،  كتاب  ف  شيء

 . (6) العالم بحفظ  ل التكف   الخلق  لبعض

 
 (.2896) البخاري خرجهأ (1)
 (. 444 /3) العرب سانل (2)
 (.440 /11) الفتاوى موعجم (3)
 .(286 )ص:  عريب ابن  واصطالحات ،(39 )ص: التعريفات  ينظر: (4)
 (.63 )ص:  الشرقاوي  للدكتور الصوفية ألفاظ معجم ينظر: (5)
 (.444 )ص: الربوبية بتوحيد  املتعلقة واملصطلحات األلفاظ ينظر: (6)



   ا:ودالالته الصوفية  األلقاب  تلك نقض على  األدلةسادًسا: 

  إليها  ونسبوا  هبم،   ة خاص    ألقاب ا   اخرتعوا  حيث  والسنة؛  الكتاب   عليه  دل    ما  الصوفية   خالف   لقد

ا  األدلة مصادمةو  الشرك،  ف الوقوع من هذا  ف  ما  يخفى وال والربوبية،  اإللهية الصفات  من أنواع 

  أفعالو  والتدبير، والملك التصرفو  الخلقب ربوبيته ف بأفعاله تعالى اهلل توحيد على المتكاثرة

   ذلك: ونحو والدعاء واإلنابة والتوكل بالعبادة إفراده ف عباده

ا، فكثيرة الكتاب  من األدلة فأما   ومنها:  جدًّ

ائِنُ  ِعنِْدي ل ُكمْ  أ ُقوُل  ال   ُقْل } تعالى: ولهق  - ز  ال   اهللِ  خ  يْب   أ ْعل مُ  و  ال   اْلغ  ل ك   إِنِّي ل ُكمْ  أ ُقوُل  و    م 

بِعُ  إِنْ  ا إاِل   أ ت  ى م  ي   ُيوح 
  المبتدعة، ألقاهبم من زعموه ما على الرد أبلغ هذا وف [،50 ]األنعام: {إِل 

  ،تعالى اهلل  يعلم  ما  يعلم  وأنه  ، تعالى اهلل  علم  على علمه  ينطبق بأنه  قالوا  الذي القطب  وخاصة

  وسلم عليه  اهلل  صلى  النبي  إلى ذلك  ونسبة  كذلك،  كان  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  بأن وزعمهم

 غيره.  إلى  نسبته عن فضل   ،الصريح الكفر من

ا لِن ْفِسي أ ْملُِك  ال   ُقْل } سبحانه:  وقال ال   ن ْفع  ا و  رًّ ا إاِل   ض  اء   م  ل وْ  اهللُ  ش  يْب   أ ْعل مُ  ُكنُْت  و    اْلغ 

ْست ْكث ْرُت  يْرِ   مِن    ال  ا  اْلخ  م  نِي    و  س  وءُ   م  ب ِشير    ن ِذير    إاِل    أ ن ا  إِنْ   الس  ْوم    و    وف  [،188  ]األعراف:  {ُيْؤمِنُون    لِق 

  اهلل عليه يقدر ما  على فيقدر تعالى، اهلل قدرة على تنطبق القطب قدرة أن قولهم: على رد اآلية

ا وهذا ، كذلك كان  وسلم عليه  اهلل  صلى النبي بأن  وزعمهم ،تعالى  الصراح.  الكفر من أيض 

نْ } : وجل عز وقال - ا اْلُمْضط ر   ُيِجيُب  أ م  اهُ  إِذ  ي ْكِشُف  د ع  وء   و  ُلُكمْ  الس  ي ْجع  اء   و    اأْل ْرضِ  ُخل ف 

ه   ع   أ إِل  ا  ق لِيل   اهللِ  م  ُرون   م  ك    أوليائهم خواص بأن  لمدعاهم  قاطع  نقض هذا وف [، 62 ]النمل: {ت ذ 

 الكروب.  هبم تنكشف أو   الشدائد، ف  هبم يستغاث م أهن أو  ، تصرف ا ملكت

إِنْ } :-أسماؤه تقدست- وقال - ْسك   و  اِشف   ف ل   بُِضر   اهللُ  ي ْمس  هُ  ك  إِنْ  ُهو   إاِل   ل  ْسك   و   ي ْمس 

يْر   ل ى  ف ُهو   بِخ  ْيء   ُكلِّ  ع  ُهو   ( 17)  ق ِدير   ش  اِهرُ  و  ُهو   ِعب ادِهِ  ف ْوق   اْلق  كِيمُ  و  بِيرُ  اْلح    ، 17 ]األنعام:  {اْلخ 

18 .] 

ب ُكمُ  إِن  } سبحانه: وقال - ل ق   ال ِذي اهللُ  ر  اِت  خ  او  م  اأْل ْرض   الس  ى ُثم   أ ي ام   ِست ةِ  فِي و  ل ى اْست و    ع 

ْرشِ  يْل   ُيْغِشي اْلع  ار   الل  ثِيث ا ي ْطُلبُهُ  الن ه  ْمس   ح  الش  ر   و  م  اْلق  الن ُجوم   و  ات   و  ر  خ  هُ  أ ال   بِأ ْمِرهِ  ُمس  ْلُق  ل    اْلخ 

اأْل ْمرُ  ك    و  ب ار  ب    اهللُ   ت  ِمين    ر  ال  ب ُكمْ   اْدُعوا  (54)   اْلع  ا  ر  ع  ر  ُخْفي ة    ت ض    ]األعراف:  {اْلُمْعت ِدين    ُيِحب    ال    إِن هُ   و 

54 ، 55] . 



  والتدبير، بالخلق  المنفرد وأنه تعالى، اهلل وحدانية على  الداالت اآليات  من ذلك نحوو 

  تصرف ا وقهره،  ملكه تحت  فالكل  الوجوه،  من بوجه شيء  ف  لغيره  شيء  وال  والتقدير، والتصرف

ا ا  وإماتة   وإحياء   وملك   .(1) وخلق 

 السنة:  من  األدلة ومن

ا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  لنبي ا خلف كنت  قال:عنهما  اهلل  رضي عباس  ابن عن   إذا»  فقال:  يوم 

  بشيء  ينفعوك أن على  اجتمعت لو  األمة أن واعلم بالل،  ن فاستع   استعنت   وإذا الل،  فاسأل سألت  

  قد  بشيء   إال  يضروك  لم  بشيء  يضروك  أن  على  معوااجت    ولو   لك،   الل  كتبه  قد  بشيء   إال  ينفعوك  لم

  ن ْعبُدُ  إِي اك  } تعالى:  قال  كما واالستعانة؛  بالسؤال تعالى اهلل إفراد الحديث ففي  ،(2) «عليك الل  كتبه

إِي اك    . [ 5 ]الفاتحة:  {ن ْست ِعينُ  و 

  وبارك  وسلم  اهلل  وصلى  ،به  نلقاك  حتى  والسنة  اإلسلم  على  ثبتنا  هوأهل  اإلسلم  ولي    يا  فاللهم

 أجمعين.  وصحبه  آله  وعلى ،محمد سيدنا على

 
 بعدها(. وما 37 )ص:  للا أولياء على كذب   من على  للا سيف نظر:ي (1)
 ."صحيح حسن" وقال: (،2516) الرتمذي خرجهأ (2)


