
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قررمذكرة م

 472نقد التصوف 

 طالبات االنتساب

 د/ عفاف املعبدي



 تعريف التصوف

 

 ما معىن كلمة ) تصوف ( ، وما هو اشتقاق هذه الكلمة ؟ -

الواقع أن مادة هذه الكلمة مل ترد يف كتاب هللا الكرمي غري مرة واحدة يف قوله تعاىل : " ومن أصوافها 
وأوابرها وأشعارها أاثاثً ومتاعاً إىل حني " ،  ومل تكن معروفة يف زمن النيب الكرمي عليه الصالة والسالم 

بغري هذا املعىن ، أما استعمال كلمة ) صويف ( أو ) متصوف (  يف وصف إنسان مسلم فال ، وإمنا كان 
جاءت يف الكتاب العزيز  يقال : هو مؤمن وعابد وتقي وبَر وصاحل وحمسن ، فهذه ألفاظ إسالمية

والسنة املطهرة ، ومل تظهر كلمة ) متصوف أو صويف ( وتشتهر إال بعد ظهور الفنت واألهواء ، والصويف 
اسم يدل على نسبة كالقرشي واملدين واملكي وحنو ذلك ، ونريد هنا أن نعرف من أين اشتقت هذه 

 النسبة ،

ؤهم حياهلا ، فمن قائل أبهنا نسبة إىل الصوف إىل قائل فنقول : إن الباحثني يف هذه النسبة تباينت آرا
أبهنا نسبة إىل الصفاء إىل قائل أبهنا نسبة إىل الصٌفة إىل قائل أبهنا نسبة إىل الصف إىل قائل أبهنا نسبة 

 إىل صوفة .

 ونفند هذه األقوال على النحو التايل : 

 

، وذلك لتقدمهم على غريهم وسبقهم هلم  لكن أما النسبة إىل الصف فاملراد به الصف األول يف الصالة 
القياس اللغوي ال يشهد هلذه النسبة ، إذ النسبة إىل الصف هي َصٌفي وليست صويف ، مث إن املتتبع 

لواقع حال القوم ال جيد ما يشهد هلم بصحة تلك النسبة من تقدم ومالزمة للصف األول يف الصالة ، 
 ذه النسبة من حيث اللغة والواقع .بل إن حاهلم على خالف ذلك ، فبطلت ه

 

وأما النسبة إىل الصفاء فعلى زعم أهنم أصحاب النفوس الصافية اخلالية من متعلقات الدنيا وأثقاهلا ،  
غري أننا جند أن القياس اللغوي ال يشهد هلذه النسبة أيضا ، إذ النسبة إىل الصفاء أن يقال صفائي أو 



ء النفس ليس هلا دليل يثبتها يف اخلارج إذ هو أمر داخلي ال صفوي وليس صويف ، مث إن دعوى صفا
يطلع عليه إال عالم الغيوب الذي يعلم السر وأخفى ، وال يصح أن يعتمد يف إثبات الدعوى على أمر 

 داخلي ال يعلمه إال هللا ، فبطلت هذه النسبة أيضاً .

 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فالقياس  وأما النسبة إىل الصٌفة ، واملراد هبم أهل الصٌفة من أصحاب 
اللغوي أيضاً ال يشهد هلا ، إذ النسبة إىل الصفة يقال فيها ُصٌفي وليس صويف ، مث إن أهل الصفة مل 

يكونوا يتميزون عن غريهم من املسلمني مبنهج خاص هبم ال يف العقائد واألفكار وال يف األقوال واألفعال 
 طلت هذه النسبة كذلك ._ كما هو حال الصوفية _ فب

 

وأما النسبة إىل ) ُصوفة(  قيل إهنا قبيلة من العرب كانت يف اجلاهلية تنسب إىل رجل من أبناء الغوث   
بن مر وكانت أمه ال يعيش هلا ولد فنذرت إن ولدت ابناً أن هتبه للبيت وتربط على رأسه قطعة صوف 

ولون له صوفة لذلك ، لكن وإن كانت النسبة من ليعرف ، فولدت ابناً وفعلت به ذلك فصار الناس يق
حيث اشتقاق اللغة صحيحة فإن هذا القول ضعيف ألن تلك القبيلة مل تعرف بني العرب مث إن الصوفية 

 أنفسهم ال يرضون هبذه النسبة .

 

وأما النسبة إىل الصوف فعلى أساس أهنم لفرط بعدهم عن متع احلياة الدنيا لبسوا الصوف وكثر ذلك  
نهم فعرفوا به فنسبوا إليه ، والواقع أن النسبة من حيث االشتقاق اللغوي صحيحة وقد ظهر هذا اللباس م

 فيهم  .

 

وزعم بعضهم أن كلمة ) تصوف ( مشتقة من كلمة ) ُسوف( وهي كلمة يواننية ومعناها احلكمة وأن  
لتصوف عرف عند العرب قبل الصوفية من احلكماء لذلك ينتسبون إىل احلكمة لكن يرد هذا القول أبن ا

ترمجة كتب اليوانن إىل العربية ، لكن هذا القول يعجب املتصوفة ومن وقع يف شراكهم من ضعاف 



العقول وأصحاب األهواء ، وكذلك أعجب املستشرقني ومن سار على درهبم من أعداء اإلسالم ، غري 
، كما سيتضح لنا ذلك جلياً من خالل أننا ال جند عند القوم شيئا من احلكمة اليت هي موافقة الصواب 

االطالع على ما عندهم من منهج عقدي وفكري وسلوكي بعيد كل البعد عن مقتضيات احلكمة ، وهللا 
 تعاىل أعلم .

 

فمن خالل عرضنا لتلك األقوال يف اشتقاق نسبة التصوف يتضح لنا أن التصوف ينسب إىل الصوف 
 ىل الصوف هي :ليس إال ، وأسباب ترجيحنا صحة النسبة إ

 صحة اشتقاق الكلمة من حيث اللغة . -أوالً 

 كثرة لبسهم للصوف واشتهار ذلك فيهم .  -اثنياً 

أنه يدل على التواضع وكسر النفس والتذلل واخلضوع والعزوف عن متع الدنيا ، وهذا ما تزعمه  -اثلثاً 
 املتصوفة .

ن يريد الدخول يف زمرهتم ، فقد سئل أبو علي إن كبار الصوفية جعلوا لبس الصوف ركناً هاماً مل -رابعاً 
 الروزابري عن الصويف من هو ؟ فقال : من لبس الصوف على الصفاء.

خامساً _ إن الغزايل ملا ذكر من  يصرف له ما يوصي به املتصوفة جعل لبس الصوف أحد األمور اليت 
 متيز من يستحق ذلك.

بت أصحاب احلديث إىل احلديث و نسبت سادساً _ قال الطوسي: ) إن سأل سائل فقال قد نس
الفقهاء إىل الفقه ، فلَم قلت } الصوفية { و مل تنسبهم إىل أحد و ال إىل علم و مل تضف إليهم حااًل  

كما أضفت الزهد إىل الزهاد و التوكل إىل املتوكلني و الصرب إىل الصابرين ! فنقول لك نسبتهم إىل ظاهر 
 لبسهم ( .

األصفهاين يف احللية معلاًل سبب اختيارهم لبس الصوف : ] إذ ال كلفة آلدمي يف  قال أبو نعيم -سابعاً 
إنباته وإنشائه ، وإن النفوس الشاردة تذلل بلباس الصوف وتكسر خنوهتا وتكربها به لتلزم املذلة واملهانة [ 

. 



فقيل يف أحدهم قال ابن تيمية : ] هؤالء نسبوا إىل اللبسة الظاهرة عليهم وهي لباس الصوف -اثمناً 
 صويف [ .

قال الشيخ أمحد أمني يف كتاب ) ظهر اإلسالم( : ] فلما جاء املتصوفة فلسفوا الزهد وجعلوه -اتسعاً 
مقامات وأقساماً ، وكان من زهدهم لبس الصوف كما يفعل رهبان النصارى فسموا من أجل ذلك 

 ابلصوفية [ .

 

 رأي بعض الصوفية يف اشتقاق التسمية: -

 

الشيخ عبد الواحد حيىي : ] أما أصل هذه الكلمة فقد اختلف فيه اختالفاً كبرياً ووضعت فروض قال 
متعددة وليس بعضها أوىل من بعض ، وكلها غري مقبولة ، وهي يف احلقيقة تسمية رمزية وإذا أردان 

قيمة العددية حلروف  تفسريها علينا أن نرجع إىل القيمة العددية حلروفها ، وإنه ملن الرائع أن نالحظ أن ال
كلمة )صويف( متاثل القيمة العددية حلروف كلمة ) احلكمة اإلهلية ( فيكون الصويف احلقيقي إذاً هو 
الرجل الذي وصل إىل احلكمة اإلهلية ،إنه العارف ابهلل إذ أن هللا ال يعرف إال به وتلك هي الدرجة 

 العظمى ) الكلية ( فيما يتعلق مبعرفة احلقيقة [ .
 

تعقبه بعض العلماء أبنه  قد انفرد هبذا الرأي الذي مل يوافقه عليه أحد ، وهو قول غريب بعيد عن  وقد
الصواب ، إذ لو أردان أن نفسر املعاين ابلقيمة العددية للحروف ألدى ذلك إىل الوقوع يف احملظور من 

ا لكلمة التوحيد وهكذا فال املتناقضات املرفوضة عقاًل وشرعاً فرب كلمة كفر مجعت من القيمة العددية م
 يصح هذا املذهب أبداً .

 

يعين  –: ] إنين أرى أن هذه الكلمة  -وهو من الصوفية املعاصرين  –وقال الدكتور عبد احلليم حممود 
 مل توضع يف األصل للتصوف مبعناه الذي نفهمه اآلن [ . -كلمة ) تصوف ( 



ألمر إطالقا عفواي على ظاهر لبس القوم ، ويفهم من كالمه أن كلمة ) تصوف ( أطلقت يف ابدئ ا
لكننا إذا أعملنا الفكر يف كالم السلف رمحهم هللا يف شأن من تعمد لبس الصوف وحرص عليه جند أن  

كالم الدكتور عبد احلليم حممود غري صحيح ، وهذه بعض أقوال السلف يف حق من  تعمد لبس 
 الصوف وحرص عليه ولزمه يف أغلب أحواله.

 اإلمام الشافعي رمحه هللا أنه سخر من ذلك فأنشد:يروى عن 

 أاي كاسياً من جيد الصوف نفسه           وعارايً من كل فضل ومن َكيس

 أتزهو به وهو ابألمس مصبح                على نعجة واليوم أضحى على تَيس

الكرب يف قلوهبم وروى عن احلسن البصري أنه قال يف حق من تظاهر بلباس الصوف :] إهنم  أَكٌنوا 
 وأظهروا التواضع يف لباسهم  وهللا ألحدهم أشدُعجبا بكسائه من صاحب املِطرف مبَطرفه [

وروي عن اإلمام  األوزاعي رمحه هللا أنه قال : ] لباس الصوف يف السفر سنة ويف احلضر بدعة[ ، وذلك 
ي عن ابن سريين رمحه هللا تعاىل ملا ورد أن النيب صلى هللا عليه وسلم لبس جبة صوف يف سفر له ، ورو 

أنه بلغه أن أقواما يتحرون لباس الصوف ، فقال : ] أظن هؤالء بلغهم أن املسيح كان يلبس الصوف 
 فلبسوه ، وهدي نبينا أحب إلينا من هدي غريه [ .

 وقال أبو العالية لرجل عليه ثوب صوف : ] إمنا هذه ثياب الرهبان [ .

 السنجي كان يلبس الصوف : ] ضع عنك نصرا نيتك هذه [ .وقال محاد لرجل يدعى فرقد 

 وقال سفيان الثوري لرجل منهم : ] لباسك هذا بدعة [ .

وقال ابن تيمية : ] إن اختاذ لباس الصوف عبادة وطريقاً إىل هللا تعاىل بدعة ، وأما لبسه للحاجة 
بسه مطلقا مذموم السيما من ترك واالنتفاع به لعدم وجود غريه وحنو ذلك فحسن مشروع واالمتناع من ل

 لبسه تكربا وخيالء [ .

 دون أن املتصوفة آثروا لباس الصوف ليتميزوا به عن غريهم من املنتسبني لإلسالم.لخويرى ابن 



وقد زعم القشريي أن لبس الصوف غري خمتص هبم ، فرد عليه ابن خلدون أبنه لو استعرضنا طوائف 
أفرادها لبس الصوف غريهم ، مث إهنم يلبسونه تزهدا وتورعاً عن لبس  الناس مل جند منهم طائفة غلب على

 فاخر الثياب أما سائر الناس فيلبسونه لغري هذا الغرض .

 

 تعريف التصوف عند املتصوفة :          -

عرف التصوف عند أهله بتعريفات متعددة ومتباينة فيما بينها تبايناً كبرياً جداً ، وما ذاك إال ألنه أمر 
 وجداين ينبع من الذوق الفردي اخلاص فاختلفت تعريفاته حبسب اختالف أذواق من عرفه .

وقد نبه ابن خلدون إىل ذلك حيث قال عنه : ) إنه علم ال ميكن التعبري عنه ألنه أمور ذوقية  وجدانية  
 (  وكل واحد عرب مبا وجد

 ونذكر هنا أشهر تعريفاته عندهم فنقول :

 فقال : ) التصوف هو الدخول يف كل خلق سين واخلروج من كل خلق دين ( .عرف اجلريري التصوف 

 وقال القصاب يف تعريفه : ) التصوف أخالق كرمية ( .

وقال أبو عثمان احلريى : ) التصوف الصحبة مع هللا حبسن األدب ودوام اهليبة واملراقبة والصحبة مع 
 رسول هللا ابتباع سننه ولزوم ظاهر العلم ( .

 اجليالين : ) التصوف هو الصدق مع ا حلق وحسن اخللق مع اخللق ( .وقال 

 وقال اهلروي األنصاري : ) هو بذل املعروف وكف األذى ( .

وأما اجلنيد فعرف التصوف بقوله : ) التصوف هو أن تكون مع هللا بال عالقة(، و له ايضاً تعريف آخر 
 به(. يقول فيه :) التصوف هو أن مييتك احلق عنك و حيييك

 و قال أبو احلسني النوري : ) التصوف ترك كل حظوظ النفس(.

 و قال الشبلي : ) هو برقة خمرقة ( .



أما الصويف عندهم فقد عرفه التسرتي بقوله : ) الصويف من صفا من الكدر وامتأل من الفكروانقطع من 
 البشر واستوى عنده الذهب واملدر( .

 

رات [ بني الزاهد والعابد والصويف حيث قال : ) املعرض عن متاع وقد فرق ابن سينا يف كتابه ] اإلشا
الدنيا خيص ابسم الزاهد ، واملواظب على فعل العبادات خيص ابسم العابد ، أما املنصرف بفكره إىل 

قدس اجلربوت مستدمياً لشروق نور احلق يف سره فيخص ابسم العارف ( _ والعارف عنده هو الصويف 
. _ 

 

عند املتأخرين من الصوفية فيصوره لنا الدكتور زكي مبارك فيقول : ) التصوف هو كل  أما التصوف - 
 عاطفة صادقة متينة األواصر قوية األصول ال يساورها ضعف وال يطمع فيها ارتياب ( .

ويقول الشيخ أبو الفضل املنويف : ) نسبة التصوف من الدين نسبة الروح من اجلسد ألنه مقام اإلحسان 
ره الرسول صلى هللا عليه وسلم جلربيل ، وفائدته هتذيب القلوب ومعرفة عالم الغيوب ، ومثرته الذي فس

 سخاوة النفس وسالمة الصدر وحسن اخللق مع كل املخلوقني ( .

ويقول الشيخ أبو العالء عفيفي : ) هو املظهر الروحي الديين احلقيقي عند املسلمني ألنه املرآة اليت 
حلياة الروحية اإلسالمية يف أخص مظاهرها فإذا أردان أن نبحث عن العاطفة تنعكس على صفحتها ا

 الدينية اإلسالمية يف صفائها ونقائها وعنفها وحرارهتا وجدانها عند الصوفية ( .

لكن الدكتور عبد احلليم حممود يرى أن إرجاع التصوف إىل القيم األخالقية وحدها ال يعرب تعبريًا دقيقاً 
تدل على ذلك أبن كل من رويت عنهم التعاريف اليت تؤكد على اجلانب األخالقي قد عن التصوف ويس

رويت عنهم تعاريف أخرى مما يدل على عدم كفاية اجلانب األخالقي يف حتديد ماهية التصوف ، كما 
 أن كثريين ممن اشتهروا ابلسمو األخالقي ليسوا من املتصوفة من أمثال احلسن البصري وغريه ، فاألخالق
واملثل العليا قد تكون مثرة للتصوف ال أهنا هي التصوف .قلت : من عرف حقيقة التصوف ونشأته علم 



أنه ال يثمر أخالقاً وال مثاًل عليا وإمنا ينتج زندقة وإحلاداً  فاألخالق الفاضلة واملثل العليا بريئة كل الرباءة 
 من التصوف .

أكثر الزهاد ليسوا من املتصوفة ، فالزهد شيء وهناك من جعل التصوف رديفاً للزهد وهذا خطأ ف
والتصوف شيء آخر ، وهكذا يقال يف العابد إذ اإلكثار من العبادة ليس مرتبطاً ابلتصوف فالعبادة 

 شيء والتصوف شيء آخر .

 تعريف الصوفية اصطالحاً 

ة العبادة تعبرياً عن حركة دينية انتشرت يف العامل اإلسالمي يف القرن الثالث اهلجري، تدعو للزهد وشد :
فعل مضاد لالنغماس يف الرتف ، مث تطور حىت صار طرقاً مميزة تبنت جمموعة من العقائد املختلفة 

 والرسوم العملية املخرتعة تكونت من مناهج كثرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  التصوف نشأة

 ؟ املسلمني بالد إىل وصل وكيف ، جاء أين من نعرف أن التصوف نشأة على لالطالع يلزمنا

 : نقول السؤالني هذين عن ولإلجابة

 من أدىن بعضها طبقات عدة إىل اجملتمع يقسمون الذين اهلندوس عند املسلك هذا ظهور أول كان
 طبقة مث ، بزعمهم اإلله رأس من خرجوا الذين وهم الربامهة طبقة هي عندهم العليا فالطبقة بعض

 طبقة مث ، الربامهة عن للدفاع السالح محل ومهمتهم بزعمهم اإلله ذراع من خرجوا الذين وهم الكاشرت
 وهم الشودر طبقة مث ، والزراع والتجار الصناع وهم يزعمون كما اإلله فخذ من خرجوا الذين وهم الويش
 السابقة الطبقات خدمة على مقصور وعملهم املنبوذين طبقة وهم بزعمهم اإلله أرجل من خرجوا الذين
 من أعلى طبقة من رجل يتزوج أن عندهم جيوز وال ، الربامهة طبقة وخاصة رتبة منهم أعلى هي اليت

 الطبقات من ألحد جيوز ال إذ الشودر طبقة ابستثناء طبقته من أدىن طبقة من يتزوج أن وجيوز ، طبقته
 من وأذل البهائم من درجة أحط هؤالء الشودر طبقة أن وعندهم ،  أبداً  منهم يتزوج أن األوىل الثالث

 ، اإلطالق على أدىن أو منها أعلى طبقة إىل ينتقل أن ما طبقة من ألحد حيق ال أنه كما ، الكالب
 بعد تنطلق روحه فإن الشهوات مجيع من وحترر شيء يف يرغب مل من أن اهلندوس معتقدات أسس ومن
 ، السن صغري وهو التلميذ األوىل ، مراتب أربع يف يرتقي الربمهي أن وعندهم ، ابلربامهة لتتحد موته

 الروح حكم إىل اجلسد حكم من خيرج الذي وهو الفقري الرابعة ، الناسك الثالثة ، األسرة رب الثانية
 معاملة جراء من األمرين تعاين واليت املنبوذة السفلى الطبقة أن وبدهي ، يزعمون كما اإلله من فيقرتب

 فرض الذي املخزي الوضع ذلك من التخلص يف القوية الرغبة أبنائها لدى تتكون هلم األخرى الطبقات
 ذات الربامهة طبقة وخباصة العليا الطبقات إىل الوصول إىل فيتطلعون منهم جريرة بال عنهم رغماً  عليهم

 يرغب مل من أن معتقداهتم أسس من أن علمنا وقد ، الواسع والنفوذ الكبرية واالمتيازات املطلقة السيادة
 أبعداد دفعت العقيدة هذه أن يف شك وال موته بعد ابلربامهة تتحد روحه فإن الدنيا متع من شيء يف
 يف الكهوف داخل والعيش واجلبال الرباري إىل واخلروج احلياة متع كل ترك إىل املقهورة الطبقة تلك من
 الصرب بفارغ ينتظرونه خادع أمل أوهام على ويعيشون مجيل بكل النفس مينون العذبة الوردية األحالم ظل

 ظلماً  اجملتمع عليه فرضه الذي الرق ذلك من ختلص ألنه والرضى السعادة من بشيء أحدهم فيشعر
 تتوارث صغرية جمموعات أصبحوا حىت والقهر الذل من اهلاربني أعداد تكاثرت فشيئا وشيئا ، وعدواانً 



 حاهلم يربرون صاروا مث ، الفقراء أو  الكهوف سكنوا ألهنم ابلكهفيني عرفوا ،حىت واخليال العزلة حياة
 على يقوم الذي هذا اخلاص ملنهجهم وأسس قواعد املربرات تلك غدت مث  تصديقها حياولون مبربرات
 كل بعيد املنهج هذا أن فيه شك ال ومما ، هلم ابلنسبة املؤمل الواقع عن والبعد واخلمول والتواكل الكسل

 شجاعة بكل الواقع ومعايشة واحليوية والعطاء والنشاط العمل دين احلنيف اإلسالمي الدين عن البعد
 .  كاملة إبجيابية فيه والعمل

 

 اجتاه كل يف اإلسالمية الفتوحات اتسعت ملا:  فنقول املسلمني إىل املنهج هذا انتقال كيفية عن أما 
 كان اإلسالم يف امللل تلك شعوب ودخلت  ونصارى ويهود جموس من الكفر دول الساحة عن وأزالت
 ومساحة عدل من اإلسالم يف رأى ملا وقناعة رضاً  عن اإلسالم يف دخل صنف ، صنفني على دخوهلم

 مل وقسم ، وزمان مكان كل يف املسلمون هبم يفخر الذين العلماء منهم كان حىت إسالمه فحسن وخري
 أو الرق من يسلم حىت اإلسالم يظهر أن مصلحته من أن رأى لكنه عليه كان عما بديالً  ابإلسالم يرض
 اإلسالم على احلقد فأضمروا للمسلمني حتقق الذي العز ذلك و اجملد هبذا أولئك غص ولقد اجلزية

 الساحة على للظهور هلم متاحة الفرصة تكن ومل وأهله اإلسالم من للنيل يعملون وصاروا واملسلمني
 شديد محاس يف اإلسالمية والدولة قريب العهد فإن ، أمية بين حكم إابن ونواايهم أبهدافهم واجملاهرة

 بدت إذا حىت الدوائر ابملسلمني يرتبصون وظلوا رغبتهم فأخفوا األرض يف رقعته وتوسيع اإلسالم لنشر
 وإمنا العباس بين يف حباً  ال ، أمية بين على القضاء يف العباس بين معاونة إىل ابدروا الدولة ضعف بوادر
 أمية بين وأن خاصة – الواحدة األمة أبناء بني والتفرقة الفوضى إحداث يف ورغبة املسلمني من تشفيا
 قامت أكتافهم وعلى_  الدولة على العربية غري الشعوب صدور أوغر مما العريب للعرق يتعصبون كانوا
 إبعاد يف غاايهتم حتقيق على ليعملوا الفرصة هلم سنحت فقد الصعداء أولئك وتنفس العباسية الدولة

 عن والعزوف التزهد يظهرون فصاروا ، ورفعتهم عزهم وسب قوهتم مصدر هو الذي دينهم عن املسلمني
 أو جيش بغري النصر نشوة بذلك هلم فتحصل واخلاصة العامة عند الرفيعة املكانة لينالوا الدنيا احلياة متع

 - العربية اللغة إىل والفارسية واإلغريقية اهلندية الفلسفات حتمل اليت الكتب ترمجة يف وجهدوا ، سالح
 فيقع اإلسالمية العلوم  الدين عن الغريبة األفكار تلك تزاحم لكي - الوقت ذلك يف املسلمني أكثر لغة



 يفطن ومل هبم الظن أحسن ممن املسلمني بعض فوقع أرادوا ما هلم مت وابلفعل ، يقع من شراكهم يف
 . الصحيح الفهم اإلسالم يفهم ومل ملكرهم

 

 خطره وعظم أمره استفحل حىت ينموا أخذ مث اإلسالمية األمة جسم إىل اخلبيث الداء هذا دخل وهكذا
 . العافية هللا نسأل

 

 اإلسالم على احلاقدون هم املسلمني بالد إىل التصوف أدخلوا الذين إن: ]  هي القول وخالصة   -
 [ .  دينهم املسلمني على ليفسدوا واملسلمني

  

 

 :املسلمني على التصوف دخل كيف 

 القائل قال حىت ، احلنيف اإلسالمي الدين على أدخلت بدعة أكرب هو التصوف أن فيه شك ال مما إن
 ، ولرسوله هلل حربه يف هللا عباد معه ليسخر الشيطان ابتدعه كيد وأألم أدأن هو التصوف إن:)  ذلك يف
 السحر أبلوان غطيت أهنا الصوفية يف اخلطر وجه: )  آخر وقال ،(  رابين أنه يرتاءى اجملوس قناع إنه

 إن: )  طعيمة صابر الدكتور وقال ،( عقوالً  األقوايء العاملون إال منها ينجوا فال واخليايل والفتون البياين
 السلف عليه كان الذي ابملستوى تكن مل  إسالمية غري مؤثرات حتمل انطلقت اليت اجلماعة هذه مسار

 بينهم اليت والروابط الصالت تنقطع أن كادت حىت عدة اجتاهات يف املسلك ذلك فتعرج املسلمني من
 الطويل اإلسالمي التاريخ مسار عرب ضل قد أنه جتاوز وبغري القول ليمكن إنه وحىت ، اإلسالم وبني

 ( . الصوفية اجلماعات سلك يف املنخرطني معظم

 يفطن ال صغرية وتبدأ االستحسان ابب من تدخل الناس على تدخل ما أول البدعة أن معلوم هو وكما
 ابب من دخلت التصوف وبدعة ، مسلم كل يستحسنه مجيل حسن أمر الزهد وإن ، العامة هلا

 ملكرهم يفطنوا ومل أبعدائهم الظن أحسنوا قد املسلمني من نفراً  أن سابقاً  علمنا وقد ، الزهد استحسان



 كان وقد ، الزهد ابسم طيباهتا و الدنيا احلياة ملذات عن إعراض من فيهم ارأو  ملا هبم االقتداء فحاولوا
 يقوم منهجهم وكان العلم يف والرسوخ اليقني وقوة العاطفة صدق من كبري قدر على األوائل النفر أولئك
 عليه هللا صلى رسوله وسنة هللا بكتاب مستنريين احلنيف اإلسالمي الدين تعاليم من صحيحة أسس على

 . هللا رمحهما علي وابنه عياض بن الفضيل أمثال ، وسلم

 (. احلقيقة يف زهداً  يكن مل لكنه الزهد ابسم التصوف بدأ: )  إذاً  نقول أن ونستطيع  

 

 :ابلزهد التصوف عالقة

 أمرهم إلفساد املسلمني على الدخول أرادوا ملا املتصوفة لكن آخر شيء والزهد شيء التصوف أن احلق
 الباب هو هذا فكان مبجل حمرتم والزاهد اإلسالم يف مطلوب أمر الزهد ألن مدخال الزهد غري جيدوا مل

 . الناس على املتصوفة منه دخل الذي

 ؟ عليه طرأ الذي وما ؟ اإلسالم يف الزهد حقيقة ما لكن ، والتصوف الزهد بني العالقة خالصة هذه
 ؟ بدأ كما إسالمياً  زهداً  الزهد بقي وهل

 : نقول األسئلة هذه عن ولإلجابة

 الكتاب نصوص فمن ، والسنة الكتاب من الشرعية النصوص عليه حثت اإلسالم يف مشروع أمر الزهد
 وال وجهه يريدون والعشي ابلغداة رهبم يدعون الذين مع نفسك واصرب:"  وتعاىل تبارك احلق قول الكرمي

 ".فرطا أمره وكان هواه واتبع ذكران عن قلبه أغفلنا من تطع وال الدنيا احلياة زينة تريد عنهم عيناك تعد

 

 واحشرين مسكيناً  وأمتين مسكيناً  أحيين اللهم: )  وسلم عليه هللا صلى قوله املطهرة السنة نصوص ومن
 شربة منها كافراً  سقى ما بعوضة جناح هللا عند تعدل الدنيا كانت لو: )  وقوله ،(  املساكني زمرة يف

 (ماء



 السوية احلياة عن واإلعراض الطيبات ترك عليهم أن وأمثاهلا النصوص هذه من الصحابة بعض فهم وملا
 كله الليل أصلي أان:  الثالث وقال أفطر وال أصوم أان:  اآلخر وقال النساء أتزوج ال أان:  أحدهم فقال
 أتقى والسالم الصالة عليه وأنه فهموا كما ليس األمر أن وسلم عليه هللا صلى النيب هلم  بني ، أانم وال

 اهلدي هو هذا وأن النساء ويتزوج وينام ويصلي ويفطر يصوم لكنه سبحانه هلل خشية وأشدهم الناس
 الصحابة واستجاب ، منه فليس سنته عن رغب من ألن عنه يعدل أن ألحد ينبغي وال السوي

 سلبية ال والسنة الكتاب مع ينسجم الذي الزهد حياة فعاشوا والسالم الصالة عليه اهلدى نيب لتوجيهات
 والغىن السعة مع يكون وأنه اجلوارح قبل القلب يف يكون الزهد أن وعرفوا واملال الدنيا إىل النظرة يف فيه

 كل يرفضون والتصنع التكلف عن الناس أبعد أمر كل يف البساطة حياة فعاشوا ، الفقر مع يكون كما
 . الزائف وهبرجها الدنيا احلياة زخرف إىل يلتفتون ال عزمهم وقوة إمياهنم لكمال وكانوا الفطرة خيالف ما

 

 املال بيت على تتدفق األموال وصارت االجتاهات كل يف تتسع أخذت اإلسالمية الدولة أن نعرف وحنن
 ال كان عنه هللا رضي عفان بن عثمان الثالث اخلليفة زمن يف أنه حىت والغنائم والفيء والزكاة اخلراج من

 انقضى وملا ، الناس أيدي يف املال وزاد الرخاء فعم املسلمني على وتوزع تقسم وأموال إال يوم مير يكاد
 وبدأ وأكثر أكثر اإلسالمية البالد رقعة واتسعت الدولة موارد زادت أمية بين عصر وجاء الراشدين عصر
 األموال ومجع وامللذات الشهوات يف واالنغماس الزائف ببهرجها واالفتتان الدنيا على واإلقبال الرتف

 والرغبة الصادق القوي اإلميان منشؤه كان التابعني من كثري عند قوي فعل رد ذلك عن ونتج ، والثروات
 الفعل رد لكن ،  الكرام وأصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليها كان اليت اجلادة على السري يف

 فيها ما كل ترك إىل ويدعوا وحيتقرها الدنيا يذم بعضهم فصار جيب مما أقوى األحيان بعض يف كان هذا
 العبادة يف يستغرق فصار الدنيا احلياة زخارف تفتنه أن خشية الناس عن واالنفراد العزلة حياة ويؤثر

 يكن مل أمر وهذا ، القرآن قراءة عند يصعق كان أنه بعضهم عن نقل ولقد ، شيء كل عن هلا وينقطع
 على حسرهتم الغلو هذا على هلم الباعث ولعل ، وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النيب عصر يف موجوداً 
 ابالجتهاد النقص ذلك يكملوا أن فأرادوا التسليم وأزكى الصالة أفضل عليه الكرمي الرسول لقيا فوات

 موجوداً  يكن مل أمراً  أحدثوا ألهنم هؤالء حال ذم الكرام الصحابة عن روي ولقد ، العبادة يف واإلمعان



 فقال القرآن قراءة عند سقط قد برجل مر ملا عمر بن هللا عبد فهذا وسلم عليه هللا صلى النيب عهد على
 . نسقط وما هللا لنخشى إان فقال ، هذا يصيبه القرآن عليه قرئ إذا:  قالوا شأنه ما: 

 حىت يوم ذات وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ووعظنا رأيتنا لقد:  عنه هللا رضي مالك بن أنس وقال
 . أحد منهم سقط وما املوعظة أخذهتم حني خنيناً  للقوم مسعنا

 

 عند وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب كان كيف:  عنهما هللا رضي بكر أيب بنت ألمساء وقيل
 هاهنا إن:  هلا فقيل ، جلودهم وتقشعر أعينهم تدمع هللا ذكرهم كما كانوا:  قالت ؟  القرآن قراءة
 . ابهلل أعوذ:  فقالت ، عليه غشي القرآن أحدهم على قرئ إذا رجاالً 

 وسلم عليه هللا صلى حممد هدي اهلدي وخري هللا كالم اإلسالم خري إن: )  تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 وسلم عليه هللا صلى عليه كان ما هللا إىل والسنن الطرق أفضل وإن فيهم بعث الذي القرن القرون وخري

 فاتقوا:"  وتعاىل تبارك هللا قال كما ووسعهم اجتهادهم حبسب هللا يتقوا أن املؤمنني على وإن وأصحابه
 ،[   استطعتم ما منه فأتوا بشيء أمرتكم إذا: ]  وسلم عليه هللا صلى الرسول وقال ،"  استطعتم ما هللا
 للصحابة حصل ما واإلميان العلم كمال من هلم حيصل ال قد هللا أولياء املتقني املؤمنني من كثرياً  وإن

 أعماله يف وإما وأقواله علومه يف إما خطأ منه يصدر أن بد فال اجتهاده حبسب استطاع ما هللا فيتقي
 طريق أو والقراء العلماء من أحد طريق جعل فمن خطاايهم هلم ويغفر طاعتهم على ويثابون ، وأحواله

 يف جمتهد كل جعل ومن ، مبتدع ضال خمطئ فهو الصحابة طريق من أفضل والنساك العباد من أحد
 ( . مبتدع ضال خمطئ فهو ممقوات معيبا مذموما األمور بعض يف أخطأ طاعة

 اسرائيل أبو:  فقالوا ؟ هذا ما فقال الشمس يف قائماً  رجال رأى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن وروي
 وليتكلم وليستظل فليجلس مروه: ) النيب فقال ، ويصوم يتكلم وال يستظل وال الشمس يف يقوم أن نذر

 ( . صومه وليتم

 فإنه ورسوله هللا يشرعه ومل هللا إىل تقرابً  األعمال من الناس يراه ما وهكذا:  تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 صلى فإنه ، الشارع يهمله مل ضرره على غالباً  نفعه كان فلو وإال ، نفعه من أعظم ضرره يكون أن بد ال
 أه. رهبم إىل يقرهبم ما املؤمنني على يفوت وال الدين مصاحل يهمل ال حكيم وسلم عليه هللا



 وجل عز ابهلل ظن سوء الرزق طلب يف السعي أن يرون فهم الزهد غري آخر اجتاه هلم فإن املتصوفة أما
 يشغل ال أن للمبتدئ أحب: )  اجلنيد يقول هذا مثل ويف ، ابلذرية فاعلها يعاقب معصية الزواج وأن
 ترك احليلة: )  أيضاً   أقواله ومن ،(  والتزوج احلديث وطلب التكسب ، حاله تغري وإال الثالث هبذه قلبه

 ( املطالب يبعد ابألسباب واألخذ الدين يؤذي الرزق بطلب واالهتمام احليلة

 القيسي رابح أيب عن الشعراين ويروي ،(  غرق فقد له ولد فإن البحر ركب فقد تزوج من: ) آخر وقال
 إىل وأيوي أيتام كأهنم وأوالده أرملة كأهنا زوجته يرتك حىت الصديقني منازل الرجل يبلغ ال: )  قوله

 ( . الكالب مزابل

 

 هللا مع لنفسه املدبر وإن ، ختتار ال أن واخرت شيئاً  أمرك من خترت ال: )  االسكندري عطاء ابن ويقول
 الظن العبد أحسن ولو ، هللا عن القطيعة ومثرهتا ابهلل الظن بسوء تسقى شجرة والتدبري ، يهدم وهللا يبين
 ( . قلبه يف التدبري شجرة ملاتت ابهلل

 

 مكث وأنه والليايل األايم يطوي كان مرشد الشيخ أن القوم كرامات ذكر معرض يف الشعراين ويروي
 واحد بوضوء مكث جنم بن عيسى الويل وأن ، بظهره بطنه لصق حىت زبيبة يوم كل يف أيكل سنة أربعني
 فلما منطقة وسطه يف وكان السابق بوضوئه صلى استيقظ وملا املدة هذه طول انم وأنه سنة عشرة سبع
 . وسطه من الدود تناثر حلها

 

 رايضة عن حدثنا البسطامي يزيد أليب قيل أنه 4/304 الدين علوم إحياء كتابه يف الغزايل ويروي
 املاء أشرب ال أن عليها فعزمت علي فجمحت نفسي هللا إىل دعوت نعم فقال ، بدايتك يف نفسك

 . يل فوفت النوم أذوق وال سنة

 احلنيف الدين عليه حث الذي اإلسالمي الزهد وبني املنهج هذا بني وشتان ، القوم منهج هو هذا



 مسخ إىل وحولوها اإلسالمية األمة شخصية ضياع يف كبرية مسامهة سامهوا قد املتصوفة أن جند وهكذا
 . بصرية ذي كل إليه النظر من وأينف املستقيمة والعقول السليمة الطباع منه تنفر مشوه

 ألن والعفة ابلزهد العاجزين املفلسني نصف أن اإلجرام من إن: )  التصوف يف الباحثني بعض قال
 عجز ملن وليس وقدرة رغبة عن كف ملن تكون والعفة ابلقليل فرضي الكثري على قدر ممن يكون الزهد

 . وضعف

 رق بني الزاهد والصويففال

 أن هذه التفرقة احلامسة بينهما تكون يف اهلدف أكثر منها يف األسلوب واملنهج.

 الزاهد:

 زهد غري الصويف هدفه االستمتاع يف اآلخرة  فهو يشرتي متاع اآلخرة مبتاع الدنيا.

 هدفه من عبادته دخول اجلنة.

 الصويف:

 فيزهد يف الدنيا تنزهاً من أن يشغله شيء عن هللا تعاىل.أما الصويف 

 هدفه استدامة صلته ابهلل تعاىل

 

 

 املوقف الصحيح جتاه شطحات الصوفية

 بني ابن القيم أن هذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتني من الناس:

 وأساءوا الظن هبمود ، وأنكروا هذه الشطحات غاية اإلنكار دإحدامها: اعتربت كل ما لديهم مر 

 مطلقا. وهذا عدوان وإسراف! فلو كان كل من أخطأ أو غلط  تُرك مجلة وأهدرت حماسنه،



 لفسدت العلوم والصناعات واحلكم وتعطلت معاملها.

 والطائفة الثانية : قبلوا كل ما لديهم، وهؤالء أيضا معتدون مفرطون.

منزلة  أعطوا كل ذي حق حقه، وأنزلوا كل ذيالذين  -وهم أهل العدل واإلنصاف -والطائفة الثالثة: 
منزلته، فلم حيكموا للصحيح حبكم السقيم املعلول، وال للمعلول السقيم حبكم الصحيح، بل قبلوا ما يقبل 

 وردوا ما يرد .

 

 أسباب انتشار التصوف بني املسلمني:

التصوف وانتشاره يرجع مما تقدم من حكاية التسلسل التارخيي الذي مر به التصوف تبني لنا أن نشأة 
 لعاملني مهمني مها:

أواًل: البذخ الدنيوي واإلسراف يف امللذات والشهوات اجلسدية والذي خرج عن حد االعتدال األمر 
الذي حدى ببعض من أنكرت نفوسهم هذا النوع من السلوك ومل يستطيعوا أن يقاوموا ذلك التيار 

فسهم متخذين ملسلك الزهد والتقليل من املباحات واحلرص اجلارف أن يعتزلوا تلك اجملتمعات ويفروا أبن
على أصناف التعبدات طريقا سلوكيا هلم وقد استشفوا من بعض النصوص الشرعية دليال هلم على 

مسلكهم هذا كحديث  البذاذة من اإلميان  وحديث  لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا 
 وخلرجتم يف الصعدات جتأرون  .

نيا : املؤثرات اخلارجية عن طريق التأثر أبفكار األمم األخرى من يوانن وهنود ويهود ونصارى وسواهم اث
 عن طريق من دخل يف التصوف من فالسفة وغريهم .

فعموم الفرق اليت انشقت يف جسم األمة أو عنها يرى أهنا تبدأ مبؤثرات سهلة غالبا مؤثرات داخلية 
مث بعد ذلك يزيد احنرافها عن طريق املؤثرات اخلارجية واليت جتد يف هذا نتيجة ردود فعل يف اجملتمع 

 االحنراف طريقا لتثبيت أفكارها يف نفوس هؤالء املنحرفني  .

هذا وميكن التماس عدة أسباب أخرى أثرت يف انتشار الصوفية هي:  : أوال : استعمال اخلارق للعادة  
 كطريق من طرق إثبات الوالية



ذب العامة وكذا فقد كثر يف رجال التصوف السحرة والدجالون واملشعوذون ومن يستعني والصالح مما جي
 ابجلن والشياطني مما جيعل التصوف من أعظم الطرق لنشر اخلرافة والوثنية بني املسلمني .

يف اثنيا : استعماهلم الرقص والغناء وغريمها من املنكرات مما يغري كثريا من الفساق بصحبتهم واالخنراط 
 ما هم عليه من سلوكيات كصحبة املردان .

اثلثا : استعماهلم األساليب الباطنية من إخفاء األسرار وعدم كشفها إال ملن سلك طريقهم بدعوى أن 
 غريهم ال ميكنه استيعاهبا وال فهمها بل رمبا محلها ماال حتمل حبسب دعواهم .

غري املتساهلني واحملبني للهروب من سلطان الشريعة رابعا : التساهل يف التمسك ابلشرائع اإلسالمية مما ي
أن ينتسب إليهم حىت يهرب من عهدة التكليف بدعوى اهتمامهم ابلباطن دون الظاهر واملعمول يف 

 الشريعة كما يدعون على الباطن فقط .

لعريضة يف خامسا : خداعهم  للعامة بلبس املرقعات وإظهار الزهادة يف الدنيا وملذاهتا وادعاء الدعاوى ا
 حمبة هللا والرضا ابلقضاء والقدر والصرب على البالء .

سادسا : اجلانب اإلعالمي الذي يقوم به الصوفية عن طريق األلقاب واأللعاب املتنوعة على أنفسهم 
 وسلوكيات مذهبهم .

 

 : ابلتشيع التصوف عالقة

 الباطنة احلقائق أهل أبهنم املتصوفة يزعمه ما خالل من والتشيع التصوف بني الوثيقة العالقة بوضوح نرى
 علي وسلم عليه هللا صلى النيب به خص ما عني هي احلقائق هذه وأن ، اخلاصة سوى عليها يطلع مل اليت
 واحلق ، ألنفسهم الشيعة يدعيه ما هو القول وهذا ، املسلمني من غريه دون عنه هللا رضي طالب أيب بن
 أخفى والسالم الصالة عليه أنه منه يلزم ألنه ابخليانة وسلم عليه هللا صلى للنيب اهتام فيه القول هذا أن
 ربه له قال وقد_  ذلك يفعل أن وسلم عليه هللا صلى وحاشاه_  دينهم يف يهمهم مما شيئاً  املسلمني عن

 بلغت فما تفعل مل وإن ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول اأيه اي: }  التنزيل حمكم يف وتعاىل تبارك
 ال إنه ، الباطل الزعم هذا مثل يزعم أن مسلم عند يصح فكيف ،{  الناس من يعصمك وهللا رسالته



 هم الشيعة أن يثبت التاريخ إن مث ، إميان من خردل من حبة مثقال قلبه يف كان من القول هبذا يقول
 أنه هو ذلك سبب ولعل ، قبل من عرفنا قد كما الزهد ابسم املسلمني بالد إىل التصوف جلب من أول

 مبا اجملاهرة على جيرؤ ومل البيت آلل التشيع يظهر كان من كل انقمع اخلالفة على أمية بنوا غلب بعدما
 يف أولئك فوجد – أمية لبين ابلعداء جياهرون كانوا الذين للخوارج خالفاً  – أمية بين حكم خيالف

 خداع من منهم الواحد فيتمكن أعداؤهم هبم يشعر أن دون حتته خيتفون وستاراً  هلم متنفساً  التصوف
 إليه قلوهبم ليستميل يصطنعها وأحوال بكالم شخصيته عليهم ويفرض العامة من ممكن عدد أكرب

 وما قتال أو حرب بدون االنتصار بنشوة ويشعر نفسه ميأل والكربايء ابلفخر يشعر وهنا وجيلونه فيعظمونه
 آل حمبة أن وهو عليه والتنبيه له ابالنتباه جدير أمر وهاهنا_  ، ابهلل والعياذ الشيطان نفخ من إال ذاك
 الرسول حمبة بغري العبد إميان يصح ال بل مؤمن كل على واجبة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بيت

 فيهم اخلالفة تكون أن ضرورة دعوى وأما_  وسلم آله وعلى عليه هللا صلى الكرام بيته آل وحمبة الكرمي
 يتظاهرون الذين أولئك لكن ، آخر شيء السلطة وتويل شيء واملواالة احملبة ألن ، ابطلة دعوة فهي

 أجمادهم استعادة من هم ليتمكنوا املسلمني بني والفرقة الفتنة إحداث غرضهم إمنا البيت آلل ابلتشيع
 .      وأهله اإلسالم على حاقدة ويهودية جموسية من القدمية

 :التصوف أركان  

 ( الفقر ، اجلهل ، الكسل: )  هي عليها يبىن اليت التصوف أركان

 وهذا وجهد وتعب مشقة نوع العلم طلب يف ألن العلم طلب عن امتناعهم إىل أدى الكسل أن والواقع
 هو اجلهل أن ومعلوم ، اجلهل يف وقعوا العلم طلب عن امتنعوا فلما ، الكسول حال مع يتناسب ال

 ليلعب الشيطان وإن ، غريه عدو يكون أن قبل نفسه عدو فاجلاهل اإلنسان به يصاب داء أعظم
 أدى الكسل إن مث ، يعلم ال حيث من والزندقة اإلحلاد أوحال يف فريميه ابلكرة الصبيان لعب ابجلاهل

 كل يف غريهم على عالة وصاروا الفقر فأصاهبم املشروعة الشريفة ابلطرق الرزق وطلب العمل ترك إىل هبم
 يوم كل يف فينزل السنة أايم بعدد املعجبني من لبعضهم كان إنه حىت وشراهبم طعامهم يف حىت شيء
 العمل دين اإلسالم عن هؤالء حال أبعد وما_  اليوم ذلك يف ويؤويه وسقيه فيطعمه منهم واحد عند

 أضمروا الذين أولئك أن هي األذهان عن تغيب ال أن جيب اليت احلقيقة لكن_  والعطاء والنشاط واجلد
 األمة عليها قامت اليت التوحيد عقيدة بتحطيم أوابد حاهلم عرفنا ممن وأهله اإلسالم على احلقد



 والعبادة والتقشف ابلزهد يتظاهرون البالد يف دعاهتم فأرسلوا ، املسلمني جمد عليها وانبىن اإلسالمية
 أتباعهم يلقنون فهم ، والفكر العقيدة يف والفوضى واإلحلاد الشرك مسوم ذلك وراء من الناس يف وينشرون

 نشروا الذين هم الصوفية إن: )  العلماء بعض قال حىت ابلرذيلة الناس ويغرون واالحتاد احللول عقيدة
 والرتخص احلنيف اإلسالمي الدين بتعاليم االستخفاف على ويشجعون ،  اجملتمعات يف اجلنسي الشذوذ

 مذهبهم مع تتناسب بتأويالت القرآن ويتأولون الطيبات وحيرمون احملرمات فيبيحون ، ونواهيه أوامره يف
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على كذاب األحاديث ويضعون وابطنا ظاهرا للقرآن جعلوا حىت الباطل
 على والقدرة ابلغيب واألخبار وخماطبتهم املالئكة رؤية فيدعون كالمهم يف وخيلطون ابطلهم هبا ليؤيدوا
 وأحواهلم ورغباهتم ميوهلم يناسب مبا الناس طوائف حيدثون ذلك كل يف وهم ، الغائب ورد املريض شفاء

 . كرامات إهنا عنها ويقولون والشعوذة ابلسحر والعامة البلهاء وخيدعون

 الناشئة اإلسالمية الدولة لتقويض الشعوبيون هبا سعى اليت األوىل احملاولة هي التصوف بذور كانت ولقد
 بدعوة وهنضوا املسلمني صفوف بني أعواهنم اندس حيث أخرى مرحلة تبعتها مث ، مرياثها وانتهاب
 .متاما اإلسالمية األمة اهنيار يتم حىت والفرقة اخلالف شقة بذلك ليوسعوا القرامطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البدع العلمية والعملية للمتصوفة

 البدع العلمية للصوفية 

صوفة يف بدع علمية وعملية ونعين ابلعلمية األمور النظرية اليت اعتنقوها وابتدعوا فيها يف تاملوقع    
العقيدة اإلسالمية وأما األمور العملية فهي الشعائر اليت ميارسوهنا عملياً واليت ابتعدوا فيها أيضاً عن 

 املنهج اإلسالمي الصحيح . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
لعلم فقد قدمنا الكالم عن البدع العلمية ، فمن احنرف وابتدع يف العلم فسوف ومبا أن العمل اتبع ل

 ينحرف يف العمل ، وكل هذا بسبب االبتعاد عن منهج أهل السنة واجلماعة يف االستدالل والنظر . 

وتسمية هذا االحنراف بدعة ال خيفف من خطره ، فقد تكون البدعة صغرية وقد تكون كبرية تصل إىل    
لكفر ، فمن يعتقد بوحدة األداين وأن القطب الغوث يتصرف يف الكون فقد كفر وأشرك . وأصل حد ا

البالء كله هو عدم متابعة الرسول صلى هللا عليه وسلم والقرون املفضلة وحماولة الزايدة على ذلك عن 
 سوء نية أو عن حسن نية . 

ن إال سيئة كما جاءت منكرة يف حديث وال يسلم هلم قوهلم ابلبدعة احلسنة ألن البدعة ال تكو    
الرسول صلى هللا عليه وسلم " وكل بدعة ضاللة" وهي هبذا الوصف حتتاج إىل تعريف حمدد واضح 

وخنتار هنا التعريف الذي جاء يف كتاب ) االعتصام ( قال : " طريقة يف الدين خمرتعة تضاهي الشرعية 
حانه "  . فهي طريقة يف دين وليس يف الدنيا فلو قال يقصد ابلسلوك عليها املبالغة يف التعبد هلل سب

املبتدع ملاذا ال تقولون أن استعمال اآلالت احلديثة بدعة لقلنا : هذه طريقة يف الدنيا ، وهي طريقة 
خمرتعة يعهد مثلها من قبل وليس هلا أصل أما العلوم املخرتعة كعلم النحو وأصول الفقه فهذه هلا أصل 

ل يف ابب املصاحل املرسلة ، احلقيقة كذلك ومل يكن هناك تشابه ملا أتى هبا املبتدع من حفظ الدين وتدخ
ألن الضرر احملض تنفر النفوس منه ، ولكن شبهة التشابه هي اليت أوقعته يف مأزق االبتداع . واحلقيقة أن 

الفرق قد البدعة تكاد أن تكون علماً على الصوفية ملا اشتهرت به من البدع العملية ومع أن كل 
 .   ابتدعت يف الدين ما مل أيذن به هللا

 ة واحلقيقة   يعالشر 



مصطلح يردده املتصوفة كثرياً ، ويقرنون بينه وبني مصطلح آخر هلم هو الظاهر والباطن ، وسنحاول    
 من خالل هذا املبحث التعرف على معاين هذه املصطلحات وعالقتها بعضها ببعض .  

هي جمموعة األحكام العملية التكليفية أي ما يسمى ) ابلفقه اإلسالمي (  –هنا كما يرو   –فالشريعة    
، واحلقيقة هي ما وراء هذه األحكام من إشارات وأسرار ، فالفقهاء يعلّمون الناس أركان الصالة وسننها 

الوا : إن والصوفية يهتمون أبعمال القلوب من احملبة واخلشية .. هذا رأي املعتدلني منهم أما غالهتم فق
هذه األحكام لعوام املسلمني نظراً لضيق عقوهلم وقلوهبم عن استيعاب املعاين العلوية دون االلتزام برسوم 

وأشكال معينة فالصالة مخس مرات بشكل وترتيب معني ... هو أشبه ما يكون ابملعلم الذي يلزم 
ن مل يعمل بتلك الواجبات ، الطالب بواجبات مدرسية ملا يعلم عنه من عدم االستفادة من العلم إ

وهو ما أطلقوا  –واملقصود هو العلم فإن كان من اخلواص الذين يدركون املقصود األساسي من الشرائع 
فقد حصل املقصود وإن مل يلتزم هبا ، فالصالة هي دوام الصلة مع هللا فإن استدامت  –عليه احلقيقة 

رعية احرتاماً هلا وإن كانت غري ذي فائدة ، بل إهنا فاحلاجة للصالة تصبح جمرد الوقوف مع األوامر الش
 احنرفت بعد ذلك عند البعض إىل القول إبسقاط التكاليف ملن أدرك احلقيقة . 

إن بداية االحنراف كانت يف هذا الفصل بني الشريعة واحلقيقة ، وعند أهل السنة الشريعة هي احلقيقة    
ة واإلانبة ، وهكذا كل األحكام الشرعية القيام هبا يعين فالصالة حركات معينة ولكنها تستلزم اخلشي

  اإلتيان هبا على متامها كما أرادها هللا سبحانه وتعاىل

وقد جرهم ذلك إىل مصطلح آخر وهو الظاهر والباطن . فقد ادعى الصوفية أن للقرآن ظاهراً وابطناً    
اق أو غري ذلك من األصول املرعية يف ، فالظاهر هو ما يؤخذ من ألفاظه حسب الفهم العريب أو السي

التفسري وهو ما يهتم به علماء الظاهر أو ما يطلقونه عليهم ) علماء الرسوم ( زراية هبم، أما الباطن فهو 
العلم اخلفي وراء تلك األلفاظ وهو املراد احلقيقي هبا وهذا ال يطلع عليه اخلواص من أصحاب املقامات 

 ارات ( ، وهم يغمزون أهل الفقه أبهنم ال يهتمون أبعمال القلوب . السامية ويطلقون عليه ) اإلش

 

... ويسأل أحدهم عن قيمة الزكاة فيجيب : أما على العوام فربع العشر وأما حنن فيجب علينا بذل    
اجلميع ؟!! " وإذا وقع خالف يف مسألة بني علماء الشرع وبقيت غامضة ، فالقول فيها ما يقوله علماء 



أهل التصوف "  . ويف تفسري قوله تعاىل : " ولكن ال تفقهون تسبيحهم "  . قال الغزايل : " الباطن 
 وهذا الفن مما يتفاوت أرابب الظواهر وأرابب البصائر يف عمله  "  . 

واحلقيقة أن هذه التفرقة غري صحيحة بل هي ابطلة وقبيحة ، وأي جتزئة لإلسالم فهي من قبيل اختاذ    
، واإلسالم كل متكامل كاجلسم الواحد ، فليس هناك ظاهر وابطن ولكن هناك فهم القرآن عضني 

صحيح كما عقله الصحابة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، نعم هناك أعمال للجوارح وأعمال 
للقلوب واإلميان يزيد حىت يصبح كاجلبال وينقص حىت يكون كالنبتة الصغرية الضعيفة ، ولكن كل هذا 

يعة أو إسالم أو دين وكل تقسيم يشعر أبن هناك تضاداً أو تغايراً كمن يفرق بني العقل والنقل امسه شر 
وكأن النقل مضاد للعقل ، أو بني العلم والدين وكأن العلم خيالف الدين ، كل هذا ال يكون إال من 

 الظن هبم .  أحسناضعف واحنسار أمام أعداء هذا الدين ، هذا إن 

*   *   * 

 احلقيقة احملَمدية 

شعبة من شعب الغلو الذي وقعت فيه الصوفية بل من شعب الكفر ، وهو مزيج من الغلو يف رسول    
هللا صلى هللا عليه وسلم والتأثر ابلفلسفة اليواننية يف تقريرها ألول خملوق ، والتأثر ابلنصرانية اليت أضفت 

 صفات الربوبية على املسيح عليه السالم . 

واملشكلة أن هذه اليت يسموهنا ) احلقيقة احملمدية ( هي غموض كامل وعماء يف عماء ، وألهنا نشأت 
يف األصل من خيال مريض وأوهام ليس هلا أي رصيد يف الواقع ، ولذلك نالحظ أن أقواهلم يف تعريفها 

وق وهو القطب الذي أو الكالم عنها غامضة أيضاً ، فالرسول صلى هللا عليه وسلم أول موجود وأول خمل
تدور عليه أفالك الوجود من أوله إىل آخره  ، وهو الذي منه انشقت األسرار وال شيء إال وهو به منوط  

، وهو عني اإلميان والسبب يف وجود كل إنسان  . وكأن الصوفية مل يستسيغوا أن يقال : إن رسول هللا 
رسواًل وقد جعلوا أقطاهبم تتصف مبا وصف هللا  صلى هللا عليه وسلم هو كما وصفه القرآن الكرمي بشراً 

سبحانه وتعاىل نفسه ، فكيف برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فابتدعوا ما أمسوه ) احلقيقة احملمدية ( 
 وعلى أساس هذه النظرية ندرك مغزى ما يقول البوصريي : 

 وكل آي أتى الرسل الكراُم هبا        فإمنا اتصلت من نوره هبم     



 وقول ابن نباته املصري : 

 لواله ما كان أرض وال أفق       وال زمان وال خلق وال جبل   

وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيشى على أمته من الغلو فقال صلى هللا عليه وسلم حمذراً :    
ولكن الذي فعله هؤالء " ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي ، إمنا أان عبد هللا ورسوله "  .  

هو أكرب من الغلو ، إنه الشرك والضالل ، و إال كيف تفسر قول الشيخ الدابغ " إن جممع نوره لو 
وضع على العرش لذاب "   وقول أيب العباس املرسي : " مجيع األنبياء خلقوا من الرمحة ونبينا هو عني 

 "  . فانظر إىل هذا االستنتاج العجيب .  الرمحة " قال تعاىل : " وما أرسلناك إال رمحة للعاملني

ومن املؤسف أن املستشرق ) نيكلسون ( يتكلم يف كتابه كالماً صحيحاً عن شخصية الرسول صلى    
هللا عليه وسلم بينما غالة الصوفية اتهوا يف معمياهتم وسراديبهم ، يقول : " إذا حبثنا يف شخصية حممد 

يف القرآن ، وجدان الفرق شاسعاً بينهما وبني الصورة اليت صور هبا  صلى هللا عليه وسلم يف ضوء ما ورد
الصوفية أوليائهم ، ذلك أن الويل الصويف أو اإلمام املعصوم عند الشيعة ، قد ُوصفا جبميع الصفات 

 اإلهلية ، بينما وصف الرسول يف القرآن الكرمي أبنه بشر  " . 

 وحدة األداين 

صوفية ، وشطحة من شطحاهتم الكثرية ، وهي ال خترج إال من خيال خرافة كبرية من خرافات ال   
مريض يظن أنه يتسامح إنسانياً ، ولكنها يف نفس الوقت فكرة خطرية ألهنا تصادم سنن هللا يف الكون 

املساواة هو  رواحلياة ومنها سنة الصراع بني احلق والباطل ، بني اخلري والشر ، واجلمع بني الكل على قد
ز هلدم اإلسالم أو هذاين مقلد ال يدري ما يقول ، و إال فكيف نسوي بني من يعبد هللا خبث مرك

سبحانه وتعاىل وحده وبني من يعبد البقر ، أو حرف كتب هللا وعبد أنبيائه ، كيف جنمع بني اإلميان 
موجود والكفر هذا ال يكون إال ممن يؤمن بوحدة الوجود كابن عريب وتالمذته الذين يعتقدون أن كل 

على األرض صحيح وال داعي للتفرقة ، وهللا أوسع من أن حيصره عقيدة معينة فالكل مصيب " وأما 
 عذاب أهل النار فهو مشتق من العذوبة "  ؟!!. 

 



 ويرتجم ابن عريب هذه العقيدة شعراً فيقول :   

 لقد صار قليب قابالً كل صورة       فمرعى لغزالن ودير لرهبان 

 كعبة طــــــائف       وألواح توراة ومصحف قرآنوبيت ألواثن و 

 أدين بدين احلب أىّن توجــهت       ركائبه فاحلب ديين وإيـــماين

 

وحنن وإن كنا ال نتهم كل الصوفية هبذه البدعة ألن القول هبا ضالل وكفر واحنراف وال يقول به إال    
ثل هذه األفكار أو قريباً منها ، فاالستغراق يف غالهتم ، إال أن أجواء الصوفية رمبا تساعد على نشوء م

توحيد الربوبية وأن هللا رب كل شيء ومليكه ، ويف القضاء والقدر الكوين الذي يسري على املؤمن 
مر والنهي الشرعيني واملخاطب هبما املؤمنني والذي هو جانب إىل جانب األ االلتفاتوالكافر ، دون 

كلمات ذوقية مثل احلب اإلهلي والعشق اإلهلي ، كل هذا أدى إىل قول   توحيد األلوهية ، واالستغراق يف
أيب يزيد البسطامي عندما اجتاز مبقربة اليهود : " معذورون" ومر مبقربة املسلمني فقال " مغرورون " مث 

خياطب هللا سبحانه وتعاىل : " ما هؤالء حىت تعذهبم حطام جرت عليهم القضااي ، اعف عنهم "   
 . يد أن يثبت رمحته للجنس البشري كله ، وكأنه أرحم من هللا سبحانه بعبادهوكأنه ير 

إن هذه العقيدة شبيهة أبفكار املاسونية اليت تدعو إىل وحدة اإلنسانية وترك االختالف بسبب    
األداين فليرتك كل واحد دينه وعقيدته وإمنا جتمعنا اإلنسانية ، دعوة خبيثة ملمسها انعم ولكنها حتمل 

 . السم الزعاف يف أحشائها

 األولياء والكرامات 

ندن حوهلا الصوفية قدمياً وحديثاً موضوع األولياء والكرامات اليت حتصل هلم ، من أكثر األشياء اليت يد   
تعريف الويل من ن نتكلم عن مدى مطابقة ما يذهبون إليه للكتاب والسنة ، قبل هذا ال بد أوقبل 

وكيف تطورت هذه اللفظة لتصبح مصطلحاً خاصاً علماً على فئة معينة مث نتكلم عن الكرامات وما هو 
 ل منها وما هو مردود . مقبو 



جاء يف كتاب ) َقْطر الويل على حديث الويل (   : الويل يف اللغة : القريب والوالية ضد العداوة ،    
وأصل الوالية احملبة والتقريب ، واملراد أبولياء هللا خلص املؤمنني ، وقد فسر سبحانه هؤالء األولياء قوله : 

يؤمنون مبا جيب اإلميان به ويتقون ما جيب عليهم اتقاؤه من املعاصي  " الذين آمنوا وكانوا يتقون "   أي
، قال ابن تيمية : الويل مسي ولياً من مواالته للطاعات أي متابعته هلا ، وهذا املعىن الذي يدور بني 

احلب والقرب والنصرة هو الذي أراده القرآن الكرمي من كلمة ويل مشتقاهتا يف كل موضع أتى هبا فيه ، 
واء يف جانب أولياء هللا أو يف جانب أعداء هللا. ومن مث فليس لنا أن خنرج هذا املصطلح عن املعىن س

الذي حدده القرآن بلسان عريب مبني . يقول ابن حجر العسقالين : " املراد بويل هللا : العامل ابهلل تعاىل 
هبذا املعىن إىل أن دخلت أوساط ، املواظب على طاعته . " ، هكذا كان استعماهلا وظلت النظرة إليها 

الشيعة مث يف دائرة الصوفية فأطلقوها على أئمتهم ومشاخيهم مراعني فيه اعتبارات أخرى ، غري هذه 
ي إنسان يقوم االعتبارات اإلسالمية فأصبحت حمصورة يف طائفة خاصة بعد أن كانت صفة حمتملة أل

ذا املعىن إىل معىن خاص هم الشيعة فأطلقوها بنصرة دين هللا من عباده املسلمني ، وأول من صرف ه
على أمري املؤمنني علي ابن أيب طالب رضي هللا عنه على اعتبار أنه هو وذريته ) بشراً نورانني من طينة 

مكنونة حتت العرش ( مث أضاف هلا الشيعة والصوفية ) العلم اللدين ألن الشيعة يعتقدون أن علي ابن أيب 
 عن الرسول صلى هللا عليه وسلم . طالب أخذ علماً خاصاً 

والقشريي من الصوفية يرى : " أبن من أجل الكرامات اليت تكون لألولياء العصمة من املعاصي    
واملخالفات " وهذه قلدوا فيها الشيعة الذين يعتقدون العصمة ألئمتهم ، وأكرب مقامات الويل عند 

أما عند ابن عريب فهي مراتب ومنها مرتبة الوالية الصوفية هو ) الفناء ( وهو ابب الوالية ومقامها 
ابن عريب أفضل من األنبياء نظراً  داخلاصة وهو الورثة ألهنم أخذوا علمهم عن هللا مباشرة !!؟ ، وهم عن
 ملا هم عليه من ذوق أدركوا به علم الوجود ووقفوا على سر القدر . 

 

وفية ، أما شخصية الويل يف القرآن الكرمي فهي هذا هو التحديد التعسفي ملفهوم الوالية عند الص   
شخصية إجيابية يرتسم خطى الدين يف كل ما أمر أو هني ، والصحابة ومن تبع أثرهم من العلماء 
العاملني هم أويل الناس هبذا اللفظ ويصدق عليهم حديث : " من عادى يل ولياً .... "  وطريق 

س ألن الغاية من جماهداهتم هي معرف هللا أو الفناء و الوصول إىل الوالية عند الصوفية طريق معكو 



واملفروض أن معرفة هللا سبحانه هي خطوة أوىل لإلميان وهذه املعرفة فطرية كما حيدثنا القرآن ، والعمل 
الصاحل هو الذي يوصل إىل أن حيب هللا عبَده ، وأما فناؤهم فهو يوصلهم إىل كفر اإلحتاد واحللول فطريق 

أهل السنة سهل ميسر ومن أول هذا الطريق تبدأ احملبة بني هللا سبحانه وعبده بينما طريق  الوالية عند
الصوفية طريق شكلي آيل ، ال بد أن مير املريد بكذا وكذا مث يصل إىل شطحات يظن فيها أنه شاهد 

الفالسفة  احلق . وأفضل األولياء عند أهل السنة األنبياء والرسل بينما عند الصوفية النيب يقصر عن
املتأهلني يف البحث واحلكمة كما يقول السهروردي املقتول على يد صالح الدين األيويب رمحه هللا ، 

فالويل عند أهل السنة هو ذاك املسلم اإلجيايب الذي يقوم ابلطاعات ، والويل عند الصوفية هو املستغرق 
 يف الفناء  . 

تطورت ، واملعىن السين هلا ، ال بد من توضيح املقصود بعد هذا البيان واإليضاح لكلمة الويل وكيف    
بـ ) الكرامات ( وما هو رأي أهل السنة فيها وهل التزم الصويف هبذا الرأي ؟ وهل هناك ارتباط بني 

 الوالية والكرامة فنقول : 

 

بط خلق هللا سبحانه وتعاىل هذا الكون وسريه على سنن حمكمة مطردة ال تتعارض وال تتخلف ، ور    
املسببات أبسباهبا والنتائج مبقدماهتا وأودع يف األشياء خواصها ، فالنار لإلحراق ، واملاء لإلرواء والطعام 
للجائع ، مث هذا النظام الكوين البديع املتناسق الشمس والقمر والنجوم ، وتعاقب الليل والنهار .. كل 

العادة املألوفة إبذن هللا ملصلحة دينية أو بنظام حمكم ، فإذا مل ترتبط األسباب بنتائجها وخرقت هذه 
دعاء رجل صاحل ، فهذا اخلرق إذا كان لنيب فهو معجزة ، وإذا كان ألانس صاحلني فهو كرامة وهذه 
الكرامة إن حصلت لويل حقاً فهي احلقيقة تدخل يف معجزات الرسول صلى هللا عليه وسلم وحتصل 

 بربكة إتباعه . 

كون من جهة العلم أبن يسمع النيب ما ال يسمع غريه أو يرى ما ال يراه غريه وهذه اخلوارق إما أن ت   
يقظة ومناماً أو يعلم ماال يعلم غريه حياً وإهلاماً و أو فراسة صادقة لعبد صاحل ، وإما أن تكون من ابب 

وان هللا القدرة والتأثري مثل دعوة مستجابة أو تكثري الطعام وعدم إحراق النار ، وقد حصل للصحابة رض
عليهم كرامات من هذا النوع وكانت إما حلاجة أو حجة يف الدين ، كما أكرم هللا سبحانه أم أمين عندما 

هاجرت وليس معها زاد وال ماء فكادت متوت من العطش وكانت صائمة ، فلما كان وقت الفطر 



قسم على هللا أبّر قسمه مسعت حساً على رأسها فإذا دلو معلق فشربت منه ، وكان الرباء بن مالك إذا أ
، وكان سعد بن أيب وقاص مستجاب الدعوة ، مشى أمري اجليوش اإلسالمية يف البحرين العالء بن 

احلضرمي وجنوده فوق املاء ملا أعرتضهم البحر ومل يكن معهم سفن حتملهم وأُلقي أبو مسلم اخلوالين يف 
 النار فلم حترقه  . 

 

هذه حوادث صحيحة وقعت للصحابة رضوان هللا عليهم ، وأكثر منها وقع يف عصر ما بعد التابعني    
. فأهل السنة ال ينكرون الكرامات كما ينكرها املبتدعة ، وهو يعلمون أن هللا الذي وضع األسباب 

ها دليالً على ومسبباهتا قادر على خرق هذه السنن لعبد من عباده ، ولكن الصوفية جعلوا جمرد وقوع
فضل صاحبها حىت ولو وقعت من فاجر قالوا هذه كرامة لشيخ الطريقة ولذلك ال بد من مالحظات 

 وحتفظات حول هذا املوضوع . 

أواًل: هذه اخلوارق كانت تقع للصحابة دون تكلف منهم أو تطلب هلا أو رايضات روحية يستجلبون    
هلم أو دعاء يرون فيه مصلحة دينية إما حلجة أو حلاجة هبا هذه اخلوارق ، بل تقع إكراماً من هللا 

للمسلمني كما كانت معجزات نبيهم صلى هللا عليه وسلم ، أما املتأخرون فيطلبوهنا ويتكلفون هلا 
الرايضات الروحية ورمبا أفسد جسمه ونفسيته بسبب هذا مع أن " طلب الكرامات ليس عليه دليل ، بل 

عن اإلنسان وال هو من التكاليف ال يطالب به "   وهذا من التأثري الدليل خالف ذلك فإمنا غيب 
 ابلفالسفة حيث يقررون رايضات معينة للوصول إىل هذه اخلوارق . 

ن سببها اإلميان والتقوى والويل هلل هو احملافظ على الفرائض و اثنياً : إن كرامات أولياء هللا ال بد أن يك   
هللا عامالً مبا يعلم فمن صفت عقيدته وصح عمله كان ولياً هلل يستحق والسنن والنوافل ، عاملاً أبمر 

إكرام هللا له إن شاء ، فهذا إذا خرقت له العادة ال تضر وال يغرت بذلك وال تصيبه رعونه ، وقد ال حتصل 
 ملن هو أفضل منه فليست هي حبد ذاهتا دليالً على األفضلية ، فالصديق رضي هللا عنه مل حيتج إليها ،

وحصلت لغريه من الصحابة ، كما أنه ليس كل من خرقت له العادة يكون ولياً هلل كما أنه ليس كل من 
حصل له نَِعٌم دنيوية تعد كرامة له ، بل قد خترق العادة ملن يكون اتركاً للفرائض مباشراً للفواحش فهذه 

 ، أو استدراج من هللا ومكر ال تعدوا أن تكون إما مساعدة من شياطني اجلن ليضلوا الناس عن سبيل هللا



به أو رايضة مثل الرايضات اليت ميارسها اهلنود والبوذيون الكفرة مث يضربون أنفسهم آبالت حادة وال تؤثر 
 فيهم أو يرتكون الطعام أايماً عديدة إىل غري ذلك ويظن الفسقة أن هذه كرامة هلم . 

 

انت هذه احلوادث من خرق العادات قليلة يف زمن اثلثاً : هناك سؤال مهم يف هذا الصدد وهو ملاذا ك
 الصحابة والتابعني مث كثرت بعدئذ ؟ 

جييب ابن تيمية : " أهنا حبسب حاجة الرجل فإذا احتاج إليها ضعيف اإلميان أو احملتاج أاته فيها ما 
ودها ال يقوي إميانه ويكون من هو أكمل والية منه مستغنياً عن ذلك لعلو درجته   ، كما أن عدم وج

يضر املسلم وال ينقص ذلك يف مرتبته والصحابة مع علو مرتبتهم جاءهتم هذه اخلوارق إكراماً هلم أو 
 حلاجة يف الدين ، وكثرهتا يف املتأخرين دليل على ما قاله ابن تيمية أو لتطلبهم إايها ابلرايضة الروحية  . 

 

الذي أنزله هللا على قلب حممد صلى هللا عليه رابعاً : إن معجزة هذا الدين الكربى هو القرآن الكرمي 
وسلم ، وعندما طلب منه صلى هللا عليه وسلم معجزات مادية رفض ذلك ألن هذا ليس هو منهج هذا 
الدين وقد ذكر القرآن الكرمي هذا الطلب ، قال تعاىل : " وقالوا لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض 

فتفجر األهنار خالهلا تفجرياً أو تسقط السماء كما زعمت علينا  ينبوعاً ، أو تكون لك جنة من خنيل 
كسفاً ، أو أتيت ابهلل واملالئكة قبيالً أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى يف السماء ولن نؤمن لرقيك 

 حىت تنزل علينا كتاابً نقرؤه ، قل سبحان ريب هل كنت إال بشراً رسوالً " .

    

مة على طريق اهلدى ، طريق السنة واإلتباع ، طريق الصحابة ومن تبعهم وتبقى احلقيقة أن االستقا   
إبحسان ، هذه االستقامة هي عني الكرامة ، فإن حصل بعدئذ خرق العادة إكراماً من هللا سبحانه 

 وتعاىل ملؤمن صادق فهذه جيب أن خيفيها وال يذيعها ويشكر هللا سبحانه على ما مّن به عليه . 

 

 



 األقطاب و األواتد 

بعد أن حرف كلمة ويل عن معناها الذي أراده القرآن الكرمي اخرتعوا ما يسمونه ابألقطاب واألواتد  
واألبدال . تسميات ما أنزل هللا هبا من سلطان ، يرتبون هبا أوليائهم ترتيباً فيه مضاهاة للنصارى الذين 

لبااب كما أنه فيه تشبه ابلشيعة يف ترتيب األئمة، وقد يرتبون رجال الدين عندهم بدأ ابلشماس وانتهاء اب
 رتبوا أوليائهم حسب أمهيتهم على الشكل التايل : 

 الكون يشرح الذي الطلسم ملك من وهو الصويف إليها يصل مرتبة أعلى هو الغوث أو: القطب-1
 القطب خصائص ومن .النيب وحىت أدم من قطبا وعشرون مخسة عريب ابن وعد زمان كل يف قطبا وهناك

 ملرتبته حدود وال املسلمني أكمل وهو لعلمه حدود وال هللا بصفات علم وله اإلالهية الذات اكتشف أنه
 .املريد ووقاية الكون يف والتأثري التصرف وظائفه ومن. شاء حيث االنتقال وميكنه

 جهات من جهة مقام واحد ولكل شر أو سوء كل من األرض حفظ مهمتهم أربعة وعددهم: أواتد-2
 إبراهيم قلب على والثاين أدم قلب على يكون أحدهم. كثرية علوا وميلكون إهلية روحانية هلم. األرض
 .حممد قلب على والرابع عيسى قلب على والثالث

 هلم ألن األبدال واومس. واحد اقليم منهم ولكل السبعة األقاليم حفظ مهمتهم سبعة وعددهم: أبدال-3
 .كاألشباح أخرى أماكن يف يتنقلون بينما بشبيه نفسهم تبديل قدرة

 يف يتقدمون وال البشرية أثقال محل مهمتهم األبدال من درجة أقل وهم أربعون وعددهم: جنباء-4
 .املراتب

 ثالمثئة عددهم ويكون. الصوفية والشعائر الطريقة امإمت بعد الصوفية الرتقي درجات أول وهم: نقباء-5
 هلم السرت وانكشف الضمري خفااي استخرجوا من وهم

 

الذين يدعون العلم واملعرفة ، إن هذه هؤالء  إن املسلم ليمتلكه العجب عندما يقرا أو يسمع ما يقوله   
أمور خطرية متس جوهر العقيدة اإلسالمية ، إن االعتقاد أبن أحداً غري هللا سبحانه يتصرف يف هذه 

ل من البديهيات األولية و ألن اخلرافة ال ميكن أن وأما مصادمة كالمهم للعق ،الكون هو شرك أكرب 



يصدق هبا عقل . أواتد وأقطاب يتحكمون يف العامل وهؤالء سبعة وأولئك أربعة من أين جاءوا هبذا 
التحديد وهذا العدد ؟ ومن أين جاءوا هبذا القطب الذي جعلوه انئباً هلل ؟ كأن هللا سبحانه ملك من 

نك هذا هبتان عظيم وإفك مبني  ، وهذا الكالم وكالمهم عن احلقيقة امللوك حيتاج إىل نواب سبحا
احملمدية ووحدة األداين ال نستطيع أن نصنفه أبنه هلوسة وختبطات مصروع ال غري ، ألننا نكون عندئذ 

 غافلني عن حقيقة هذه املذاهب ، وإمنا هي غنوصية  هلدم اإلسالم .

 

 الشطح والالمعقول 

يروى عن الشافعي رضي هللا عنه أنه قال : " لو أن رجاًل تصوف أول النهار ال أييت الظهر حىت يصري   
أمحق "  ، وسواء صحت هذه الرواية عن الشافعي أم مل تصح فإن االجتاه العام لدى الصوفية هو 

ل واملقامات العالية إال االبتعاد عن العقل والعقالنية ، وذلك ألهنم يرون أنه ال ميكن الوصول إىل األحوا
علوم أن إبلغاء العقل ، ولذلك يذكرون حوادث ملشاخيهم ويقررون أموراً أيابها العقل بل يكذهبا ، ومن امل

مناط التكليف يف اإلسالم هو العقل ولكن الصوفية كل شيء عندهم ممكن ، وكل شيء يصدق مهما  
 . كانت غرابته

 تزعة من كتاب ) الطبقات الكربى ( للشعراين هذه صور من الال معقول عند الصوفية من

ذكر يف ترمجة الشيخ أمحد الرفاعي أنه : " إذا جتلى احلق تعاىل عليه ابلتعظيم يذوب حىت يكون  -1
بقعة ماء ، مث يتداركه اللطف فيصري جيمد شيئاً فشيئاً حىت يعود إىل جسمه املعتاد ويقول : لوال لطف 

 هللا ريب ما رجعت إليكم "  .

" كان الرجل العريب إذا اشتهى أن يتكلم ابألعجمية أو : الشيخ أبو عمرو بن مرزوق القرشي -2
 العجمي يريد أن يتكلم العربية يتفل الشيخ يف فمه فيصري يعرف تلك اللغة كأهنا لغته األصلية "  . 

 ينزل : " حضرت مساعاً فيه الشيخ رسالن فكان يثب يف اهلواء ويدور دورات مث أحدهمقال  -3
إىل األرض يسرياً يسرياً ، فلما استقر سند ظهره إىل شجرة تني قد يبست فأورقت واخضرت وأينعت 

 ومحلت التني يف تلك السنة 



إن قمة إلغاء العقل عند الصوفية هو ما يسمونه ) ابلشطح ( وهي أن يتكلم أحد مشاهريهم    
بكلمات غري معقولة أو تتضمن كفراً وزندقة يف الظاهر ويقولون : إنه قاهلا يف حالة جذب وسكر أما يف 

لدعوى تصدر حالة الصحو فيرتاجع عنها وقيل يف تعريف ) الشطح ( :" كلمة عليها رائحة الرعونة وا
 عن أهل املعرفة ابضطرار وإضراب "  . 

وهذه مناذج من شطحاهتم : قال أبو يزيد البسطامي " إن جهنم إذا رأتين ختمد فأكون رمحة للخلق ،    
 وما النار وهللا لئن رأيتها ألطفأهنا بطرف مرقعيت " .  

وس   وأبو احلسن الشاذيل يعوم يف والدسوقي يعلن أن أبواب اجلنة بيديه ومن زاره أسكنه جنة الفرد   
عشرة أحبر : مخسة من اآلدميني : حممد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، ومخسة من الروحانيني : جربيل 

 وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروح   وأمحد بن سليمان الزاهد شفعه هللا يف مجيع أهل عصره  . 

 

وذج للرعونة والدعوى وأقواهلم هذه مرفوضة مجلة وتفصياًل شطحاهتم ال تنتهي ونكتفي مبا أوردان كنم   
وال تستحق بذل اجلهد لتربيرها فقاعدة اإلسالم الركينة أننا حنكم ابلظاهر كما دلت مجلة األحكام 

الشرعية، فال جمال ملدع أن يقول أبن ابطن أقواهلم خمالف لظاهرها ، وجيب أن يصان اإلسالم عن مثل 
ل ، بل الشرك ألن ممن يتصرف يف اجلنة والنار فقد اختذ نفسه نداً هلل وشركاً و هذا الشطح والالمعقو 

 قال ابن عقيل " ومن قال هذا كائناً من كان فهو زنديق جيب قتله "  . 

 

 البدع الَعمليَّة للصُّوفية

 تربية ذليلة 

وكلها حتوم حول اخلضوع التام من املريد للشيخ ، حبيث  ة مريديهميوضع الصوفية قواعد عامة لرتب   
يتحول التلميذ املسكني إىل آلة جوفاء تردد ما يقال هلا بال تفكري وال شخصية مستقلة ، بل انقياد 

أعمى ، وحىت تتم هذه الرتبية الذليلة ألزموهم بلبس معني ومشية معينة وشيخ معني وطريقة معينة . ومن 
 ارفة بينهم : هذه القواعد املتع



 

 كن بني يدي الشيخ  كامليت بني يدي املغسل .  -

 ال تعرتض فتنطرد .  -

 من قال لشيخه ملَ ؟ ال يفلح .  -

 من مل يكن له شيخ فشيخه الشيطان .  -

ومشت اجلماهري املغفلة وراء الشيوخ يقبلون األيدي وينحنون هلم ابلتعظيم كلما رأوهم ، ال يتكلمون    
لم الشيخ ، يصدقون بكل ما يقول ، وحيملون له حذاءه وسجادته . وقد فلسفوا كل هذا يف  إال إذا تك

كتبهم حتت عنوان ) آداب املريد ( فقالوا : " ومن األدب تعظيمه ظاهراً وابطناً ، وال تصاحب له عدواً 
إبذنه ، وأعظم من وال تعادي له صديقاً ، وال تكتم عنه شيئاً مما خطر ببالك، وال تسافر وال تتزوج إال 

 هذا قالوا : وحرم على املريدين السؤال ألن الشيخ قد يكون جاهاًل فينفضح . 

وانتقلت عدوى هذه الطريقة يف الرتبية إىل اآلابء فربوا أبناءهم على الطاعة العمياء وأجربوهم على    
 عادات معينة فيخرج الطفل شخصية ضعيفة . 

 

 

 التالية :  ولنا على هذه الرتبية املالحظات

هذه األساليب يف تربية املريدين هي أساليب ماكرة إما لتغطية ما على الشيخ من جهل ابلدين  -1
وقلة بضاعة يف العلم ، أو ملمارسة أشد أنواع السيطرة على عقول وقلوب الناس وابسم احرتام الشيخ . 

كتب الفقه واحلديث ألنه إذا قرأ   وقوهلم ) العلم يف الصدور ال يف السطور ( إمنا هو صرف للتالميذ عن
 فينتبه ملا عند الشيخ من دجل وخرافات .  –فرمبا يتفتح عقله 

 



مل يرتب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه الرتبية اخلانعة ولكنهم تربوا تربية القيادة  -2
هو الرأي واملشورة؟ فإن  والرجولة ، فكان أحدهم يسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أَوحٌي هذا أم 

كان الرأي واملشورة أدىل برأيه كما فعل سعد بن معاذ يف غزوة اخلندق عندما رأى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم مصاحلة قبائل غطفان ، وكان صلى هللا عليه وسلم بقيادته احلكيمة يستمع هلم ويناقشهم 

د اخللق ورسول من رب العاملني ؟ ومع حبهم وجوه الرأي وال يقول هلم : كيف تعرتضون علي وأان سي
الشديد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا ال يقومون له وال يقبلون يديه كلما دخل وذلك ملعرفتهم 

أنه يكره املبالغة يف تعظيم البشر ، وعقل الصحابة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه الرتبية فكان 
وعقل   .لصديق رضي هللا عنه عندما توىل اخلالفة " وإن أسأت فقوموين "أول ما تكلم به أبو بكر ا

التابعون هذه الرتبة فكانوا يكرهون " أن توطأ أعقاهبم "  وهو أن ميشي التالميذ وراء الشيخ ، ويقولون : 
ذا وقع " إهنا فتنة للتابع واملتبوع "   ، ومل يعتد الصحابة تقبيل يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإ

فيكون اندراً ، وذهب بعض العلماء إىل كراهية تقبيل اليد مطلقاً كاإلمام مالك ، قال سليمان بن حرب 
: هي السجدة الصغرى . وعن أنس بن مالك قال : " قلنا اي رسول هللا أينحين بعضنا لبعض ؟ قال: ال 

 .   " 

 

ية رمبا يكون هروابً من الواقع ، ولعلها وراء شيوخ الصوف من الغافلني أما ملاذا تسري هذه األلوف -3
تصادف متنفساً غري حقيقي ملشاكلهم وأرجح أنه ابتعاد عن التكليف الذي يفرضه اإلسالم وخاصة يف 
أوقات الشدة والعسرة ، وبعض الناس يصدقون أغرب القصص جملرد رغبتهم يف أن تكون هذه القصص 

 .   صحيحة والواقع أهنا غري صحيحة

 

 وعلم احلَديث املتَصوفة

من أصعب األمور على املتصوفة وخاصة املتأخرين منهم االهتمام ابلعلوم الشرعية وخاصة احلديث  
والفقه ، ألن هذه العلوم تكشف ما هم عليه من جهل  وإذا دخلت يف قلوب وعقول التالميذ فال يبقى 

ا أن يكون أحدهم مفصوم حوهلم أحد ، أما املتقدمون فكان هلم عناية ابلعلوم الشرعية ولكن إم



الشخصية فتجده عاملاً يف الفقه وأصوله ولكن عندما يتكلم يف التصوف ينقلب إىل شخصية أخرى كأيب 
حامد الغزايل ، وإما أن يرتك العلم بعد أن يكون قد أخذ بقسط وافر منه ، ابعتبار أن العلم وسيلة 

ة ألن املسلم حيتاج للعلم حىت آخر حلظة من للعمل فإذا وصل إىل العمل فال داعي للعلم ، وهذه مغالط
 حياته ، وقد رمى أمحد بن أيب احلواري كتبه يف البحر وقال : نِعَم الدليل كنِت . 

ومن األوهام اليت وقعوا فيها قوهلم : حنن أنخذ علمنا عن احلي الذي ال ميوت وأهل احلديث أيخذون  
 علمهم ميتاً عن ميت وأنشد أحد شيوخه :  

 طالبوين بعلم الورق            برزت عليهم بعلم اخلرقإذا 

 

وبسبب إعراضهم عن احلديث مجعوا الغث والسمني واملوضوع والضعيف يف كتبهم مثل ) اإلحياء ( و    
) الرسالة ( و ) حقائق التفسري ( وهذه بعض األحاديث الضعيفة أو املوضوعة الباطلة وكيف استندوا 

 م : إليها وقرروا هبا مذهبه

 

قال بعض العارفني : أول املعرفة حرية وآخرها حرية وذكروا حديثاً ابطالً : " زدين فيك حترياً "  -1
 قال ابن تيمية : هذا حديث كذب والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول : " ريب زدين علماً "   . 

شد النيب صلى هللا ذكر حممد بن طاهر املقدسي يف مسألة ) السماع ( حديث األعرايب الذي أن -2
 عليه وسلم هذه األبيات : 

قد لسعت حية اهلوى كبدي فال طبيب هلا وال راقي إال احلبيب الذي شغفت به فعنده رقييت وترايقي    
وأنه صلى هللا عليه وسلم توجد عندما مسع ذلك حىت سقطت الربدة عن منكبيه ، قال ابن تيمية : " 

ي كيف يروون هذا وأين عقوهلم ؟ ولعّل احليات لسعت هذا حديث مكذوب موضوع "   وال ندر 
 عقوهلم وليس قلوهبم . 

رووا حديثاً " لو أحسن أحدكم ظنه حبجر لنفعه " وهو من كالم أهل الشرك والبهتان وقد مسعنا  -3
 بعض مشايخ الصوفية يف هذا العصر حيدث به ويعتقده . 



طون تدخلوا ملكوت السماء  " ذكرها أبو " ألبسوا الصوف ، ومشروا ، وكلوا يف أنصاف الب -4
طالب املكي يف ) قوت القلوب (  ، وهل يتكلم الرسول صلى هللا عليه وسلم مبثل هذا الكالم ، وهل 

 هذا إال اخرتاع لتأييد مذهب التصوف بلبس الصوف . 

حيح هذه مناذج قليلة وغيض من فيض مما امتألت به كتبهم كالرسالة للقشريي حيث ذكر فيها الص
والضعيف واملوضوع وحيث يروي عن الفضل بن عيس الرقاشي وهي من أوهى األحاديث وأسقطها ،   

وارجع إىل ) اإلحياء ( لرتى العجب العجاب ، مما يدلنا على عدم احتفائهم بعلم احلديث أو الفقه ، بل 
 ضرهبم ابلعلم كافة عرض احلائط . 

 

 السََّماع َو الذِكر

أوائل الصوفية كانوا حيضرون جملس ) السماع ( وهو االجتماع يف مكان معني  يف البداية ، وعند   
لسماع منشد صاحب صوت حسن مع استعمال اإليقاع املوسيقي ، ينشد قصائد الزهد وترقيق القلوب 
، مث تطوروا إىل إنشاد قصائد الغزل وذكر ) ليلى ( و ) سعدى ( ويقولون حنن نقصد بذلك رسول هللا 

ليه وسلم ، هذه القصائد اليت هتيج احلب املطلق ، احلب غري املعني ، فكٌل أيخذه حسب صلى هللا ع
 هواه وما يعتلج يف قلبه من حب األوطان أو حب النساء ... 

ومل يقتصر األمر على هذه القصائد بل تطور إىل ذكر هللا ابلرقص والدف والغناء ، وعندما تقام    
م هللا املفرد ) هللا ( بصوت واحد ، ولكن عندما يشتد الرقص ويلعب احلضرة   تبدأ الرتاتيل بذكر اس

الشيطان برؤوسهم يرفعون عقريهتم أكثر ويتحول اسم هللا إىل ) هو ( مث ال تسمع بعدها إال مههمة ، وقد 
 جيتمع مع هذا الصراخ والقفز يف اهلواء أخالط الناس من النساء واألوالد لرؤية هذا ) الرتاث الشعيب ( ،

اليهود " ليبتهج بنو  دحقاً إهنا مهزلة اتبعوا فيها سنن الذين من قبلنا فقد جاء يف مزامري العهد القدمي عن
 صهيون مبلكهم ، ليسبحوا امسه برقص ، بدف وعود ، سبحوه برابب ، سبحوه بصنوج اهلتاف "   . 

 



مالك بن أنس وأصحابه حوله جاء يف ) ترتيب املدارك ( للقاضي عياض : " قال التنيسي : كنا عند    
فقال رجل من أهل نصيبني : عندان قوم يقال هلم الصوفية أيكلون كثرياً مث أيخذون يف القصائد ، مث 
يقومون فريقصون. فقال مالك : أصبيان هم ؟ فقال : ال . قال : أجمانني هم ؟ قال : ال هم مشايخ 

 ل هذا "  .وعقالء . قال : ما مسعت أن أحداً من أهل اإلسالم يفع

 

وقد يكون من أسباب فعلتهم هذه هو أن النفس ترى أن تغطي شهواهتا ابسم الدين والذكر واحلضرة    
. ولو كشفت بصراحة عن نوازعها لكان اخلطب أهون ، ألهنا عندئذ تبقى يف دائرة املعصية وهي أقل 

وهبم وخشوعهم وإخباهتم ، وقد  خطراً من البدعة . وهللا سبحانه وتعاىل وصف الذاكرين له ابطمئنان قل
كان السلف إذا مسعوا القرآن خافوا وبكوا واقشعرت جلودهم ، وهذا عكس الرقص والطرب ، ومل أيمر 

أن أيكلوا أكل البهائم مث يقوموا للرقص ، بل هذا الرقص الذي  –هللا سبحانه حني أمر الناس ابلعبادة 
ديناً وعقالً ، هو وصمة عار أن يكون يف املسلمني  يسمونه ) ذكراً ( وما يرافقه من منكرات مستقبح

 .من يفعل هذا 

 

 املتَصوفة واجلَهاد

 

ترىب املسلمون األوائل تربية جهادية ، فهم مستعدون دائماً ملصاولة الباطل والدفاع عن احلق ، واألمر    
 بد من دفعه ابخلري و ابملعروف والنهي عن املنكر ، ينفذون يف ذلك سنن هللا سبحانه وتعاىل ، فالشر ال

إال فسدت األرض ، وكان علماء السلف يرابطون يف الثغور للحصول على فضيلة اجلهاد ، مثل اإلمام 
أمحد بن حنبل واإلمام عبد هللا بن املبارك ، وقصة ما كتبه ابن املبارك للفضيل بن عياض يعاتبه فيها على 

دود اإلسالمية هي قصة مشهورة ، فما هو موقف تفرغه للعبادة يف مكة وعدم مشاركته يف محاية احل
 الصوفية من هذا املوضوع املهم ؟ حىت يتبني لنا هذا ال بد من الوقوف على بعض أقواهلم وأفعاهلم : 

 



ألف أبو حامد الغزايل كتابه ) إحياء علوم الدين ( يف فرتة تغلب الصليبني على بالد الشام ،  -1
 لقلوب ومل يتذكر أن يكتب فصاًل عن اجلهاد .وتذكر املؤلف كل شيء من أعمال ا

يستشهدون دائماً حبديث ليس له أصل ويظنون أنه من كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -2
على عادهتم يف ذكر األحاديث الضعيفة وهو : " رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب " ويعنون 

جلهاد األكرب هو جهاد النفس، وهذا الكالم ليس من هدي النبوة ابجلهاد األصغر القتال يف سبيل هللا وا
ومل يصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيء من هذا ، كما أن فيه مغالطة واضحة وأي جهاد 
أعظم من تقدمي املسلم نفسه يف سبيل هللا ، وقوهلم هذا ما هو إال حماولة للهروب من تبعية القتال يف 

 صرف املسلمني عن هذا العمل العظيم .  سبيل هللا ، بل هو

ولذلك يقول ابن تيمية عنهم : " وأما اجلهاد فالغالب عليهم أهنم أبعد من غريهم ، حىت جند يف عوام    
املؤمنني من احلب لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر واحلب والتعظيم ألمر هللا والغضب والغرية حملارم هللا 

أن كثرياً منهم يعدون ذلك ) أي اجلهاد ( نقصاً يف طريق هللا وعيباً "   ورمبا ما ال يوجد فيهم . حىت 
 يظنون أن الذكر والتفكر والفناء والبقاء هو األصل واألهم . 

لبعض أقواهلم وأفعاهلم نستطيع أن نقرر أن الرتبية الصوفية بطبيعتها بعيدة عن  االستعراضبعد هذا    
فكرة اجلهاد والقتال ألهنا تعترب الرايضات الروحية هي األصل واألساس ، وهذه الرايضات ال تنتهي إال 

 إذا وصل أحدهم ملرحلة الفناء ، وإذا فين فكيف جياهد ؟!! 

عليهم ، و إال فقد يوجد منهم من له مشاركة يف دفع الظاملني ، ولكن وحنن نتكلم عن الصفة الغالبة    
ني ماألكثرية هم مع املطاع املتغلب وهلذا قيل : " إن كل شعر التصوف ظهر يف زمان ضـــــــعـف املسل

 .    السياسي "

 

 

 

 



 مصادر التلقي عند الصوفية

للكتاب والسنة فأرجعوا طرق التلقي واملعرفة إىل خالف متأخرو الصوفية سبيل أهل السنة واجلماعة املتبع 
 ستة أمور:

 الكشف-1

 ومعناه عندهم )هو االطالع على ما وراء احلجاب من املعاين الغيبية واألمور احلقيقية وجودا وشهودا( . 

 وعرفه اهلروي فقال: ) املكاشفة مهاداة الشر بني متباطنني ( 

 وشرحه ابن القيم بقوله: ) إطالع أحد املتحابني املتصافيني صاحبه على ابطن أمره وسره (  .

وقال ابن تيمية ) هو ما يلقي يف النفس عند جتريدها من العوارض الشهوانية وإقباهلا ابلقلوب على 
 املطلوب (  .

ع اإلنساين من أحوال وعلى هذا فهو حالة تعرتي القلب حال خلوة من حظوظ النفس ومشتهيات الطب
تقوي بصرية القلب حبيث يبصر من األمور واألحوال الغائبة عن احلس والعقل ما ال يبصره غريه وال يعرفه 

 من العلوم واألحوال .

ومن األمر املعلوم بضرورة العقل والشرع أن ما حيصل يف القلب من أمور لغري النيب والرسول املوحى إليه 
 ال ختلو من حالني:

ل األول: أن يدل الدليل الشرعي على صحة األمور اليت تعلم عن طريق الفراسة اإلميانية كما قال احلا
صلى هللا عليه وسلم  )اتقوا فراسة املؤمن فإن املؤمن ينظر بنور هللا ( رواه الرتمذي عن أنس بن مالك 

 وهو حديث حسن .

حال سارية يف املعركة مع الروم وكعلم أيب أو عن طريق الكرامة الرابنية كاطالع عمر رضي هللا عنه على 
بكر ما يف بطن امرأته لكن هذه األشياء ال تستمر بل حيدث خالفها إذا ما خالطت الغفلة قلب العبد  

 كما قال سبحانه:  )َكال َبْل َراَن َعَلى قـُُلوهِبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن(  .



حتها ويف هذه احلالة جيب عرضها على الشرع ألن احلالة الثانية: أن ال يدل الدليل الشرعي على ص
اخلواطر اليت حتصل لإلنسان قد تكون وساوس شيطانية كما قال سبحانه:  )ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اخْلَنَّاِس 

( ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس(  عندما أمران أن نتعوذ به من وسوسة 5( الَِّذي يـَُوْسِوُس يف ُصُدوِر النَّاِس )4)
 الشيطان  .

هذا واملتصوفة ترى أن الكشف حالة مستمرة بشيوخهم وأن أولئك الشيوخ دون سائر املؤمنني قد 
اختصوا هبا وظنوا أن الكشف ال يكون إال من هللا خاصة وأنه ال يكون بعضه من الشيطان ومل يفرقوا 

هبم وبعقوهلم، مع أن  بني الكشف الرمحاين والكشف الشيطاين مما فتح الباب أمام الشيطان ليتالعب
هذا النوع من الكشف املدعى كما يكون للمؤمن يكون لسواه من الفساق والكفار واملشركني من 

الكهان واملنجمني والرمالني، الذي كان سببا يف انتشار أنواع من اخلرافات والشعوذات يف حميط الصوفية 
 والتصوف .

النوع من الكشف وعدم إمكان االعتماد عليه يف وقد ذكر ابن تيمية عدة وجوه تدل على بطالن هذا 
 حتصيل املطالب الشرعية ومنها: 

أوال: أن الرسل مل أتت به وإمنا جاءت ابلرد للكتاب والسنة وقال تعاىل: ) فَِإْن تـََناَزْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه  
 ِإىَل اَّللَِّ َوالرَُّسوِل ( .

حتصيل احلال اإلمياين بل ال بد أن تنضم إليه أنواع من اثنيا: أن جمرد ترك الشهوات ال يكفي يف 
 العبادات الظاهرة والباطنة حىت تكتمل بصريته .

اثلثا: أن االعتماد يف حتصيل املطالب اإلهلية عليه غري مأمون ملا تقدم من إمكان أن يكون احلاصل يف 
 القلب من وساوس الشيطان .

مجالية أما التفصيلية فهذا ما ال ميكنه أن يوصل إليه وإذا ظهر رابعا: أن الكشف ال يوصل إال إىل معرفة إ
لنا عدم إمكان االعتماد على الكشف كطريق للمعرفة الصحيحة املدلول عليها ابلكتاب والسنة وأن 

خطأ الكشف يعرف مبخالفة الكتاب والسنة أو خمالفة العقل الصحيح املهتدي هبما أو خمالفته للحس 
منا أبن أكثر ما يدعيه هؤالء الصوفية من املكاشفات ما هي إال أحوال شيطانية أو الظاهر والباطن  ،عل

ختيالت ومهية حتصل لبعض الناس إذا غاب عن وعيه وحسه بسبب قوة الواردات وضعف النفس مما 



يفقد صوابه فريى ويشاهد خبياله ما لو كان يف حال اعتداله وحسه مل يره ومل يشاهده األمر الذي أدى 
 هم إىل احللول واالحتاد العتقاده أن ما شاهده هو ربه أو من حدثه هو كذلك  .ببعض

 :مها: أمران الصويف الكشف حتت ويدخل

 عليه هللا صلى عنه الشرعية األحكام أخذ به ويقصدون وسلم، عليه هللا صلى النيب من الكشف: األول
 .تعاىل ابهلل عياًذا– البعيد الضالل من هذا أنَّ  ومعلوم مناًما، أو يـََقظَةً  وسلم

 أحكاًما عنه واألخذ لُقياه عن الصوفّية حكاايت تكثر حيث -السالم عليه- اخلضر من الكشف: اثنًيا
 تلبيس من هذا وكل واملناِقب، واألذكار األوراد يُعلِّمهم أنه يدَّعونَ  أهنم إىل إضافة دينيَّة وعلوًما شرعيَّة

 .الضُّالَّل املبتدعة أولئك على الرجيم الشيطان

 

 

  الذوق -2

 احلق بني به يفرقون أوليائه قلوب يف بتجليه احلق يقذفه عرفاين نور عن عبارة) التعريفات يف كما وهو
 (  .غريه أو كتاب من ذلك ينقلوا أن غري من والباطل

 لغة يف الفم حباسة خيتص وال واملنافر للمالئم والباطنة الظاهرة احلاسة مباشرة الذوق: )  القيم ابن وقال
ُتمْ  مبَا اْلَعَذابَ  )َفُذوُقوا:  وقال  احْلَرِيِق( َعَذابَ  )َوُذوقُوا:  تعاىل قال العرب لغة يف وال بل القرآن  ُكنـْ

يمٌ  فـَْلَيُذوُقوهُ  )َهَذا:  تعاىل وقال  َتْكُفُروَن(  مبَا َواخْلَْوفِ  اجْلُوعِ  لَِباسَ  اَّللَُّ  )فََأَذاقـََها:  وقال  َوَغسَّاٌق( محَِ
 .  َيْصنَـُعوَن( َكانُوا

 يف يقينية وحالوة إميانية لذة من القلب يف حيصل ما به مقصودا النبوية السنة يف الذوق جاء وقد
 ومبحمد دينا وابإلسالم راب ابهلل رضي من اإلميان طعم )ذاق:  قال أنه وسلم عليه هللا صلى عنه الصحيح

 . ( رسوال



 الفم يذوق كما يذوقه القلب وأن طعما لإلميان أن فأخرب: )احلديث هذا على تعليقا القيم ابن قال
 أظل إين  حديث يف كما والشراب ابلطعام وسلم عليه هللا صلى النيب عنه عرب وقد( والشراب الطعام

 من حس والشراب الطعام هذا أن ظن من حجاب غلظ وقد: ) ابن القيم قال ، ويسقيين ريب يطعمين
 ابن قال  اإلميان حالوة وجد فيه كن من ثالث:  وسلم عليه هللا صلى فقال احلالوة بلفظ وذكره( الفم
 يرتد هل: ) سفيان أليب قال  حيث النبوة صحة على هرقل به استدل الذي هو الذوق وهذا: ) القيم
 مبا فاستدل  القلب بشاشة حالوته خالطت إذا اإلميان كذلك قال ال: فقال لدينه سخطة منهم أحد

 دعوة أنه على أبدا القلب ذلك يسخطه مل القلب بشاشة خالطته الذي اإلميان ذوق من ألتباعه حيصل
 اللفظ وهذا والشراب للطعام الفم كذوق جيده ذوقا للقلب أن يثبت وبذا  ورايسة ملك ورسالة نبوة

 .  والسنة الكتاب بداللة اثبت واملعىن

 الذوق من الشرع موقف   : 
 :قسمني إىل ينقسم شرعا الذوق

  شيء على ابلداللة يستقل ال الذوق فإن والسنة الكتاب من الدليل عليه دل ما فهو شرعي ذوق: األول

 الدليل يدل مل أو بطالنه على والسنة الكتاب من الشرعي الدليل دل ما وهو:  شرعي غري ذوق: الثاين
 لكل وألن إمياين ذوق أو شيطاين وسواس هو هل يعرف ال هذه واحلالة ، ألنه صحته أو بطالنه على

 . والنصراين لليهودي ابلنسبة األمر وهكذا اعتقاده على يدل ذوقه أن يدعي ،فالوجودي ذوقا إنسان

 ووجود والسنة؟ الكتاب داللة ويرتك عليه يعتمد حىت صحيح ذلك ذوقه أن الذوق مدعي عرف مبا مث
 . بصاحبه ضارا ذوقا يكون فقد انفع أنه على يدل ال بل صحته دليل ليس الذوق

.  سوامها ما رد على يدل مما غري ال والسنة الكتاب اتباع وجوب على تدل والسنة القرآن ونصوص هذا
 ِفيَما حُيَكُِّموكَ  َحىتَّ  يـُْؤِمُنونَ  الَ  َوَربِّكَ  )َفال:  تعاىل وقوله ( الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اَّللََّ  َوأَِطيُعوا ): تعاىل كقوله
نَـُهمْ  َشَجرَ   كتاب أبدا بعدي تضلوا لن به متسكتم إن ما فيكم تركت:  وسلم عليه هللا صلى وقوله ( بـَيـْ

 شيء عن هنيتكم وإذا استطعتم ما منه فأتوا أبمر أمرتكم إذا:  وسلم عليه هللا صلى وقوله.   وسنيت هللا
 كثرية هذا يف واألدلة النبوية السنة أي  معه ومثله القرآن أوتيت:  وسلم عليه هللا صلى وقوله.   فاجتنبوه

 وسلم عليه هللا صلى رسوله وسنة هللا كتاب على يعرض وأن بد ال الذوق أن هبا فتحصل هلا حصر وال



 أنزله ما هو احلكم بل احلكم هي األذواق جيعال مل ورسوله هللا ألن رد، خالفهما وإن أقر وافقهما فإن
نَـُهمْ  اْحُكمْ  )َوَأنِ :  سبحانه قال كما رسوله على شأنه جل ( ِإال احْلُْكمُ  )ِإنِ :  وقال ( اَّللَُّ  أَنْـَزلَ  مبَا بـَيـْ   َّللَِِّ
 ملَْ  )َوَمنْ :  وقال ( اَّللَُّ  بِهِ  أَيَْذنْ  ملَْ  َما الدِّينِ  ِمنَ  هَلُمْ  َشَرُعوا ُشرََكاءُ  هَلُمْ  أَمْ  ): أنزل ما بغري حكم ملن وقال
 ُحْكًما اَّللَِّ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  يـَبـُْغونَ  اجْلَاِهِليَّةِ  أََفُحْكمَ  ): وقال  اْلَكاِفُروَن( ُهمُ  فَُأولَِئكَ  اَّللَُّ  أَنْـَزلَ  مبَا حَيُْكمْ 
 يف كثري وهو بذوقه ابطله إثبات على مبطل كل حيكم ألن يفضي الذوق حتكيم وألن ( يُوِقُنونَ  لَِقْومٍ 
 واإلحلاد. الباطل أهل

 الوجد -3

 تلمع بروق هو وقيل وتصنع تكلف بال عليه ويرد القلب يصادف ما)  هو التعريفات اجلرجاين يف قال 
 (  . سريعا ختمد مث

 يف منه الفعل لفظ ورد وقد( فيه والبغض هللا يف احلب من القلوب أعمال مثرة وهو: ) القيم ابن وقال
 منازل صاحب استشهد وقد اللغوي مبعناه هنا وهو  ِعْنَدهُ  اَّللََّ  َوَوَجدَ :  سبحانه فقال الكرمي القرآن

 َربُّ  َربُـَّنا فـََقاُلوا قَاُموا ِإذْ  قـُُلوهِبِمْ  َعَلى َوَرَبْطَنا:  الكهف أصحاب يف سبحانه بقوله الوجد على السائرين
 من هذا: ) القيم ابن قال( 14 الكهف)  َشَططًا ِإًذا قـُْلَنا َلَقدْ  ِإهَلًا ُدونِهِ  ِمنْ  نَْدُعوَ  َلنْ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ 

 إال هو فما الكافر ملكهم خدمة يف الكفار قومهم بني كانوا هؤالء فإن واالستشهاد االستدالل أحسن
 رب ربنا وقالوا قومهم بني من فقاموا قلوهبم وابشر حالوته وذاقوا والتوفيق اإلميان حقيقة وجدوا أن

 يصادف ما هو: ) القوم عند الوجد تعريف يف آخر موضع يف القيم ابن وقال(  واألرض السماوات
 (  . ذلك وتوابع والتعظيم واإلجالل والشوق احملبة واردات من عليه يرد وما القلب

 أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن أنس حديث من الصحيحني يف ثبت فقد السنة يف الوجد ورد وقد
 حيب وأن سوامها مما إليه أحب ورسوله هللا يكون أن اإلميان حالوة هبن وجد فيه كن من ثالث:  قال
 .  النار يف يقذف أن يكره كما منه هللا أنقذه إذ بعد الكفر يف يعود أن يكره وأن هلل إال حيبه ال املرء

 

 



 الوجد أنواع : 
 :أنواع ثالثة للوجد

 ويستفيق وموجدها خالقها على الدالة املشهودة هللا آايت من فريى البصر بسببه يستفيق وجد: أوال
 واإلدراك الفكر آفاق بسببه تتفتح مما الكونية هللا آايت على تدل ما اآلايت من عليه ويثبت السمع
 أَفـََلمْ :  سبحانه قوله عليه ويدل.  والصفات واألمساء والربوبية األلوهية من له جيب وما اخلالق وعظمة
 َوَلِكنْ  األَْبَصارُ  تـَْعَمى الَ  فَِإنَـَّها هِبَا َيْسَمُعونَ  آَذانٌ  أَوْ  هِبَا يـَْعِقُلونَ  قـُُلوبٌ  هَلُمْ  فـََتُكونَ  اأَلْرضِ  يف  َيِسريُوا
 َواأَلْرضَ  السََّماَواتِ  اَّللَُّ  َخَلقَ  َما أَنـُْفِسِهمْ  يف  يـَتَـَفكَُّروا أََوملَْ :  سبحانه وقوله  الصُُّدورِ  يف  الَّيِت  اْلُقُلوبُ  تـَْعَمى

نَـُهَما َوَما  .  ُمَسمًّى َوَأَجلٍ  اِبحلَْقِّ  ِإال بـَيـْ

 . والفكر والبصر السمع وجد ب القيم ابن ويسميه

 هللا حيب ما حيب فتجده وسرورا وحالوة كماال هلا فيعقب الروح به تستنري وجد وهو الروح وجد: اثنيا
 به ويبصر ابهلل يسمع فهو هللا يكره ما ويكره

 يف فتموت واآلخرة الدنيا كوين عن هذا بشهوده ويستغين معبوده العبد فيه فيشهد العبودية وجد: اثلثا
 ذلك يف عمره فيفين هللا عبادة إال شيء يف غرض له يبقى وال النفس حظوظ نفسه

 الوجد من الشرع موقف  
 :قسمني إىل منقسم فهو الذوق عن الوجد يف األمر خيتلف ال

 . صحيح وجد وهو الشرع عليه دل ما وهو إمياين وجد - 1

 . ابطل وجد هو الشرع من دليل عليه يدل مل ما وهو: شيطاين وجد - 2

 أو حق هو هل القلب يف يوجد ما يدري ال كالذوق ألنه الشرع داللة إىل وفساده صحته يف فاملرجع
 . الشرع وهو مرجح من بد فال متساواي الوجود يف فرضهما ألن ابطل

 من يدري ال هو احلالة هذه ويف شعوره عن فيها يغيب درجة إىل الناس ببعض يبلغ قد الوجد أن كما
 حكم له يكن مل والعقل التمييز فقد من ألن كذلك ليس واألمر ربه أنه أو ملك ذلك أن فيظن خياطبه
 ثالثة عن القلم رفع:  وسلم عليه هللا صلى قال كما عليه االعتماد ميكن فكيف األشياء على صحيح



 ال أنه جهة من كالنائم هو بوجده غيبوبته حالة يف الواجد وهذا  يستيقظ حىت والنائم. .  منها وذكر
 عندئذ فإنه واملعرفة العلم ضعف ذلك إىل أضف نومه حال يراه أو نومه حال به يتكلم أو يقوله مبا عربة

 هو ما له املخاطب ذلك أن يعلم ال وهو تشاء ما الشياطني عليه فتملي يدري ال أنه يدري وال يدري ال
 .  واخلطأ السهو عندئذ فيقع اجلن من فاسق أو شيطان إال

 

 اإلهلام -4

 .  التحديث مرتبة الصوفية عند به ويراد 

 .  َوتـَْقَواَها( ُفُجوَرَها فََأهْلََمَها( 7) َسوَّاَها َوَما َونـَْفسٍ  ): تعاىل قال والسنة الكتاب يف بلفظه ورد ما وهو

  نفسي" شر وقين رشدي أهلمين اللهم: "قل أسلم ملا اخلزاعي منذر بن حلصني وسلم عليه هللا صلى وقال 
. 

َنا:  سبحانه قوله يف كما ويكون للمكلفني األنبياء لغري وحي أبنه اإلهلام القيم ابن وعرف    ِإىَل  )َوأَْوَحيـْ
ِذي َأنِ  النَّْحلِ  ِإىَل  َربُّكَ  َوأَْوَحى ): سبحانه قوله يف كما املكلفني لغري ويكون ( أَْرِضِعيهِ  َأنْ  ُموَسى أُمِّ   اختَِّ

 . ( يـَْعرُِشونَ  َوممَّا الشََّجرِ  َوِمنَ  بـُُيواتً  اجْلَِبالِ  ِمنَ 

 :نوعني على وهو

 . املؤمنني لعموم ابلنسبة وارد وهو أبذنه يسمعه خطاب: أحدمها

 ابن بقلب ملة إن للملك ) وسلم عليه هللا صلى قوله معىن فهذا الروح امللك به خياطب خطاب: الثاين
( ابلوعد وتكذيب ابلشر إيعاد الشيطان وملة ابلوعد والتصديق ابخلري إيعاد امللك فلمة ملة، وللشيطان آدم
 القلب واعظ هو وهذا  َوَفْضال( ِمْنهُ  َمْغِفرَةً  يَِعدُُكمْ  َواَّللَُّ  اِبْلَفْحَشاءِ  َوأَيُْمرُُكمْ  اْلَفْقرَ  يَِعدُُكمُ  )الشَّْيطَانُ   قرأ مث
 . املؤمن قلب يف

 يطلق شيطان، و خطاب أو ملك خطاب احلال هذه يف خطابه هل يعلم ال املخاطب فإن هذا وعلى
 . الشيطاين واخلطاب الرمحاين اخلطاب هذين على القيم ابن



 علم خالفه وما رمحاين أنه علم وافقه فما الشرع على بعرضهما إال بينهما التمييز ميكن فال ذلك وعلى
 . شيطاين أنه

 

  الفراسة -5

 تعرفته اخلرب فيه تفرست ومنه ضرب ابب من أفرس ابلعني فرست مصدر ابلكسر اللغة يف الفراسة 
 .  املؤمن فراسة اتقوا:  حديث ومنه الصائب ابلظن

 جماهد قال  لِْلُمتَـَومسِِّنيَ  آلاَيتٍ  َذِلكَ  يف  ِإنَّ :  تعاىل كقوله معناها على يدل ما الكرمي القرآن يف ورد وقد
 وقال للمعتربين هللا رمحه قتادة وقال( للناظرين: )عنهما هللا رضي عباس ابن وقال املتفرسني هللا رمحه

 . فيه لفظها يرد ومل للمتفكرين:  مقاتل

 فإنه املؤمن فراسة )اتقوا:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال حيث بلفظها وردت فقد السنة يف وأما
 حاهلم يف وتفكر نظر مىت الناظر ألن املتقدمة اآلية يف املفسرين أقوال بني تعارض وال ( هللا بنور ينظر

 غري متالزمة أقوال فهي احلكم بنفس عليهم احلكم إىل وصل احلال يف هلم املشاهبة الصور إىل وانتقل
 .  متنافرة

 الفراسة أنواع  
 :أنواع ثالثة على الفراسة أن القيم ابن يرى

القلب،  على يثبت يضاده ما ينفي القلب على يهجم خاطر أهنا وحقيقتها اإلميانية الفراسة: األول النوع
 العبد قلب يف هللا يقذفه نور: النوع هذا وسبب فريسته على األسد بوثوب له تشبيها االسم هبذا ومسي
 وضعفا قوة اإلميان حبسب ،وهي وغريها والكاذب والصادق والباطل احلق بني يفرق أن من نتائجه يكون
 . فراسة أقوى كان إمياان أقوى كان فمن ضعفت ضعف وكلما قويت اإلميان قوي فكلما

 والتخلي والسهر اجلوع من املشاق وحتمل والتكرار ابملران تكون ،وهي الرايضية الفراسة: الثاين النوع
 أبهل خيتص ال النوع وهذا التجرد ذلك حبسب كشف هلا صار يثقلها مما جتردت إذا النفس أن وسببها
 . لسببها تبعا وقوهتا الناس بني مشرتكة فهي والكافر للمؤمن حاصل هو بل اإلميان



 حتصل فهي مستقيم طريق عن وال احلق عن الكشف منها يستفاد وال والية وال إميان على فيها داللة وال
 . منها ومتكنهم بوظائفهم معرفتهم حبسب احلرف وأرابب واألطباء للوالة

 ارتباط من بينهما ملا الباطن اخللق على الظاهر ابخللق االستدالل وهي اخللقية الفراسة: الثالث النوع
 واحللم اخللق سعة على الصدر وبسعة واخلبث الدهاء على العينني بزرقة يستدل كأن هللا حكمة اقتضته

 . عداوة وال والية وال كفر وال إميان على هبا يستدل ال كسابقتها أيضا وهي ذلك وحنو

 يف حكموها حىت للمعرفة األساسية املصادر من مصدرا جعلوها حىت الفراسة يف الصوفية غال وقد هذا
 مبجرد وجزمه بوقوعها إال صدقها يعرف ال إميانية كانت إن الفراسة صاحب أن مع الداينة أمور

 مل إن األمر وغاية الباطل أو واحلق اإلثبات أو ابلنفي عليه ليحكم الشرع على عرضه إىل حيتاج الواردات
 هللا صلى النيب أن يعرف مل ولذا ، املرجحات من الفراسة تكون أن حق أو ابطل أنه على الدليل يدل
 وغاية والشهود ابلبينات بل عقل أو نسب أو نفس أو عرض أو مال يف بفراسة حكم وسلم عليه

 تصلح فال احلكم إثبات على داللته حيث من الدليل مقام إىل تصل ال ظنية أمارة تكون أن الفراسة
 الكتاب نصوص على عليه دلت ما عرض من بد ال بل قدري أو شرعي أمر يف ابحلكم لالستقالل

 . معقوهلما عليه دل وما والسنة

 ال بل وحدها الفراسة جمرد على القدري أو الشرعي احلكم إثبات يف االعتماد جيوز ال أنه لنا يتبني وبذا
 . املثبت أو املنفي على تدل شرعية أدلة أو اليقني إىل تقرب كثرية أمارات اجتماع من بد

 والتعزيرات احلدود وإثبات األموال نقل تستلزم وال سنة وال كتااب تعارض ال اليت الدنيوية األمور يف وأما
 . املتعارضات بني الرتجيح جمال يف الفراسة من االستفادة من أبس فال

 

  واألحالم الرؤى -6

 املرء إدراك ابهلاء والرؤية:  الراغب ، قال منامه يف الشخص يراه ما وهي: رؤاي مجع الرؤى:  تعريفها
 ِإيّنِ   حنو الفطري التفكر ،وعلى مسافر زيدا أن أرى: حنو ابلتخيل يدرك ما على وتطلق البصر حباسة
 . الظن غلبة على النقيضني أحد اعتقاد وهو الرأي ،وعلى  تـََرْونَ  الَ  َما أََرى



 :سبحانه قوله يف كما الكرمي القرآن يف الرؤاي وردت وقد

َنةً  ِإال أََريـَْناكَ  الَّيِت  الرُّْؤايَ  َجَعْلَنا )َوَما   ( اِبحلَْقِّ  الرُّْؤايَ  َرُسوَلهُ  اَّللَُّ  َصَدقَ  َلَقدْ  ): جالله جل وقال  ( لِلنَّاسِ  ِفتـْ

 الرجل من احلسنة )الرؤاي:  وسلم عليه هللا صلى فقال السنة يف ذكرها ورد فقد القرآن يف ورد وكما
 .( النبوة من جزءا وأربعني ستة من جزء الصاحل

 

 :  .اصطالحا الرؤاي تعريف

 أو ملك يدي على العبد قلب يف تعاىل هللا علقها إدراكات الرؤاي: ) العريب بن بكر أبو القاضي قال
 قد فإهنا اخلواطر اليقظة يف ونظريها ختليط وإما بعباراهتا أي بكناها وإما حقيقتها أي أبمسائها إما شيطان

 ( .حمصلة غري مسرتسلة أتيت وقد قصة يف نسق على أتيت

 أنواع الرؤاي   
 وهي األنبياء رؤاي ومنها احلق إىل العبد هداية أسباب من وهي هللا من اليت الرؤاي وهي رمحانية رؤاي - 1

 . الشيطان من معصوم وحي

 . األحالم أضغاث وهي نفسانية رؤاي - 2

 . الشيطان من تكون اليت وهي شيطانية رؤاي - 3

 الرؤاي الوحي من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به بدئ ما أول  كان وقد الوحي مبدأ هي والرؤاي
 لبعد وذلك خيطئ يكاد ال الزمان اقرتاب عند وصدقها حديثا أصدقهم رؤاي الناس وأصدق  ، الصاحلة

 تكن فلم النبوة زمان يف وأما.  الصاحلة ابلرؤاي املؤمن هللا فيعوض النبوة وآاثر النبوة عصر عن الناس
 خترج اليت الكرامات نظري من فهي ولذا آخر شيء أي عن النبوة بنور الناس الستغناء ملحة إليها احلاجة

 واحتياج اإلميان بقوة الستغنائهم سواه من أقل الصحابة عصر يف فهي هللا عباد من الصاحلني أيدي على
 يف عبده الرب به يكلم كالم املؤمن رؤاي: )عنه هللا رضي الصامت بن عبادة قال عندهم لضعفه غريهم
: قال هللا؟ رسول اي املبشرات وما قيل املبشرات إال النبوة من يبق مل ): وسلم عليه هللا صلى وقال( املنام
 ال فإهنا املسلمني رؤى تواطأت إذا فإنه لذا.  البخاري رواه ( له ترى أو املؤمن يراها الصاحلة الرؤاي



 قد رؤايكم أرى: )قال األواخر العشر يف القدر ليلة رأوا ملا ألصحابه وسلم عليه هللا صلى قال  تكذب
 . ( رمضان من األواخر العشر يف فليتحرها متحريها كان فمن األواخر العشر يف تواطأت

 وأما رأوه ما صحة على يدل ذلك ألن وسلم عليه هللا صلى إقراره يف احلديث يف احلجة أن يظهر والذي
 مدلوهلا على يدل شرعي دليل من بد ال بل التواطؤ جمرد صحتها على يدل فال تكاثرت وإن الرؤاي جمرد
 يف املراد يكون أن أو وتتكرر الناس بني تتكاثر رؤى مبجرد الناس ضلل الشيطان فكم تقتضيه، وما

 . تكذب تكاد ال هذه احلالة وهي رآها إال أحد يبقى ال حبيث اإلمجاع احلديث

 الرؤاي من الصوفية موقف  
 نتيجة تنشأ الصوفية الطرق أكثر لرتى أنك حىت للتلقي مصدرا فجعلوها الرؤاي يف كثريا الصوفية غال لقد
 أو والصلوات الدعوات من بشيء خصه وسلم عليه هللا صلى الرسول أن يدعي الطريقة شيخ رآها لرؤاي
 اْليَـْومَ  ): تعاىل قال هللا دين من هو بشيء أحدا خيص أن وسلم عليه هللا صلى وحاشاه ذلك حنو

 هللا صلى أشهد الرسول وقد  ِديًنا( اإِلْسالمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَميِت  َعَلْيُكمْ  َوأمَْتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ 
 يبق فلم" فاشهد اللهم: "فقال البالغ على اهلجرة من العاشرة السنة يف عرفة يوم يف أصحابه وسلم عليه
 النبوة ومقام يتناسب ال ما ابلكتمان الرسول رمي من ذلك ويف.  بينه إال الناس حيتاجه شيء الدين من

 أي اعتماد عدم على األمة أمجعت وقد والتبليغ، والصدق األمانة من األنبياء به تتصف وما والرسالة
 إليه وصل ما مدى يعلم وبه مناما رآه من هبا أفىت إذا وسلم عليه هللا صلى الرسول من شرعية فتوى

 رؤيته يدعي من الصوفية من إن ،بل احملمدية امللة أركان تقويض به ما وشرعية الضاللة من التصوف
 . وغريهم الصوفية من العلم أهل مجاهري عند ممتنع وهو يقظة

 



 
 

 الطرق الصوفية وأهم خمالفاهتا
 

  اتفاق الطرق الصوفية
التصــوف يف القــرن الثــامن اهلجــري ومابعــده يعتــرب مــذهباً واحــداً، وإن كــان االخــتالف        

وقـــد تقـــدم بيـــان أتثـــر كبـــار ، عدمـــه بيـــنهم يف التصـــريح بعقائـــد احللـــول واالحتـــاد والوحـــدة، أو
اآلخـر، فقـد نقـل أبـو طالـب عـن احلـارث مؤلفي الصوفية بعضـهم بـبعض، ونقـل بعضـهم عـن 

 فمشـرب القـوم واحـد، غرابة أن من بعدهم نقـل عـنهم، وال ،احملاسيب، والغزايل عن أيب طالب
أن أاب طالـب والغـزايل وابـن عـريب وغـريهم قـالوا بنظـرايت احلـالج علـى تفـاوت بيـنهم، غــري و فأب

بعـــد القـــرن  فية ابـــن عــريبالصـــو صــرح، ولـــذلك اتبعــت زاد و  كنيــا، وابـــن عـــريبطالــب والغـــزايل  
عنـه ًً لكتبه واتباعه، ودفاعا ًً وشرحا وما بعده  يعترب تفريعاً   ،الثامن اهلجري والخالف بينهم

(1). 
كتابــــه قــــوت القلــــوب للصــــوفية عمومــــاً،   ألــــف طالــــب املكــــي أيبومؤلفــــوا التصــــوف كــــ

واعتربهم مجاعة واحدة، كمـا فعـل ذلـك أيضـاً السـراج يف اللمـع، والسـلمي يف كتبـه، والقشـريي 
بـــل نـــص اهلجـــويري علـــى أن الصـــوفية مـــذهب واحـــد، وأن االخـــتالف بيـــنهم يف  يف الرســـالة،

فــرقهم ومــذاهبهم  اجلزئيـات فقــط، وهــو أول مــن ذكــر الطــرق الصــوفية فقــال يف ابب الفــرق بــني
ومهماكــــــانوا خمتلفــــــني يف املعــــــامالت واجملاهــــــدات واملشــــــاهدات  «ومقامــــــاهتم وحكــــــاايهتم:  

، وقبلـه قـال اجلنيـد ـ (2)»والرايضات، فإهنم موافقـون ومتفقـون يف أصـول وفـروع الشـرع والتوحيـد
 ، وقـد ذهـب إىل هـذا بعـض(3)»هم أهل بيت واحـد ال يـدخل فـيهم غـريهم  «عن الصوفية ـ: 
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، بينمـــا ذهـــب بعضـــهم إىل أن هنـــاك آراء (5)، وبعـــض البـــاحثني مـــن غـــريهم(4)الصـــوفية املتـــأخرين
، يف الرســـوم العمليـــة فقـــط كـــالزي واألوراد (6)وأصـــوالً يتفقـــون عليهـــا، وإن كـــان بيـــنهم اخـــتالف

 وحاصل هذه األقوال إثبات اتفاقهم .
أعـــين بـــني  ؛اً كبـــرياً خالفـــ نياهلجـــري الثالـــث والرابــع نيبـــني الصـــوفية يف القـــرن أن والشــك

 ، من جهة، وذي النون املصري ومن وافقه مـن جهـة أخـرىماومن وافقه وسهل التسرتي اجلنيد
إليــه واعتــذار عــن القــائلني بــه، مث تطــور  والــذي يف مذهبــه القــول بشــيء مــن احللــول، أو ميــل

بعــده شــرحاً  التصــوف واجتــه حنــو آراء ذي النــون ومــن وافقــه، حــىت أصــبح يف القــرن الثــامن ومــا
 ، وأما اجلنيد وسهل فلم يبق من اتباعهم أحد .(7)لكتب ابن عريب واتباعه ودفاعاً عنهم

فمن ذهب إىل أن التصوف مذهب واحد ابلنظر ملا بعد القرن الثامن فهذا صـحيح،      
العقائـد ربـط وأما ابلنسبة للقرنيني الثالث والرابع فليس كذلك، لكن هذا اخلالف إمنا هـو يف 

فقد رد على هذه العقائـد اجلنيـد ، واحللول ووحدة الوجود وما شابه ذلك،ابلتصوف لكالميةا
أما الفقر واخللوة واجلوع والسهر وغريهـا مـن املمارسـات العمليـة فهـم متفقـون  وسهل وغريمها،

فيهــا أيضــاً، أمــا األوراد املبتدعــة، والــزي اخلــاص لكــل طريقــة، وإقامــة األضــرحة علــى شــيوخ، 
لقبــور، فهـذه األمــور مل تعــرف إال يف القـرون املتــأخرة جــداً، فلـم تظهــر وتنتشــر إال يف وسـدانة ا

 القرن الثامن أو التاسع وما بعده .
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 :ـ أهم الطرق الصوفية اثمناً 
، لكــن اذكــر بعــض الطــرق (8)الطــرق الصــوفية كثــرية جــداً يصــعب حصــرها أو يســتحيل

، هنشـأت بعـد القـرن السـادس اهلجـري ومـا بعـدالكبار، وغريها يتفرع منهـا، واملـراد الطـرق الـيت 
ألن الطــرق الــيت نشــأت يف القــرنني الثالــث والرابــع اهلجــريني قــد انتهــت، وال ميكــن أن تســمى 

األســــاس الــــذي قامــــت عليــــه الطــــرق هــــي طرقــــاً حســــب التعريــــف احلــــايل للطــــرق، وإن كانــــت 
 .(9)املتأخرةالصوفية 

 :القادرية الطريقة  -1

هــو املؤســس للطريقــة و  هـــ561املنســوبة للشــيخ عبــد القــادر اجلــيالين املتــويف ســنة  وهــي
املبتدئ يف هذه الطريقة االعتقاد الصحيح، الـذي هـو األسـاس  على وجيب: » فيقولالقادرية 

 ،(11)األورادبعـــض البـــدع العمليـــة، مثــــل  قـــدذكرو ، (10) «الصـــاحل  الســـلففيكـــون علـــى عقيـــدة 
امليـزة  لكـنذلـك،  وغـري (15)األايم والليـايل وصـلوات ،(14)والفقر ،(13)الصويف والتوكل ،(12)والسماع

والرد على أهل البدع، وقد ذكر األمور  الصحيحالعظمى للشيخ عبد القادر اجليالين االعتقاد 
 .السابقة ظناً منه ثبوهتا عن النيب 

يف طـــريقتهم  يتمســـكوا وملأمـــا أتبـــاع الطريقـــة القادريـــة، فقـــد ابتعـــدوا عـــن هـــذا املـــنهج 
ابلكتاب والسنة وال بقول شيخهم، فذهبوا إىل ما ذهب إليه كثـري مـن الصـوفية مـن الـربط بـني 

نسبوا للشـيخ كثـرياً مـن الكرامـات واألقـوال الـيت فيهـا غلـو   كما ،(16)العقائد الكالمية والتصوف
صــائد شــركية والــيت تصــل إىل الشــرك يف توحيــد الربوبيــة ويف توحيــد العبــادة، ونســبوا لــه ق ،كبــري
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، ونســبوا للشــيخ الــورد املســمى (18)، ونســبوا إليــه القــول ابحلقيقــة احملمديــة(17)فيهــا دعــوى الربوبيــة
و"البـــاز األشـــهب" و"القصـــيدة  ، النـــيبيف الصـــالة علـــى  وهـــوالكربيـــت األمحـــر"  صـــلوات"

وكـذلك ورد اجلاللـة ودعـاء اجلاللـة  ،(19)العينية" وقد تضمنت عبارات تدل علـى وحـدة الوجـود
وتضمنا دعاء أمساء أعجمية يظهر أهنا أمساء جن، والسؤال حبقها، وعبارات تـدل علـى وحـدة 

 .(21)، وصرح عبدالغين النابلسي من القادرية بوحدة الوجود ومأل هبا كتبه (20)الوجود
إىل الشــــيخ  األقــــوال املخالفــــة للكتــــاب والســــنة قــــال هبــــا القادريــــة ممــــن ينتســــبون فهــــذه

عبــدالقادر اجلــيالين، والقادريــة هلــا فــروع يف الــيمن والصــومال ومصــر واهلنــد واملغــرب والســودان 
 .(22)الغريب منها : اليافعية، والنابلسية، والرومية، والعروسية

 الطريقة الشاذلية:ـ 2
 ،أخرجـه أهـل(23)تنتسب أليب احلسن علي بن عبد هللا املغريب، الزاهد الضـرير، الشـاذيل 

تونس، وكتبوا إىل أهل مصر إنه يقدم عليكم مغريب زنديق، وقد أخرجنـاه مـن بلـدان فاحـذروه، 
 هـ.656سنة  مات ونزل اإلسكندرية وكثر اتباعه،

لـه: الـورد الكامـل  حزب الـرب وهـو الشـهري ابحلـزب الكبـري ويقـالعـدة أحـزاب منهـا: له 
 .(25)غريه، وله (24)»ولهما كتب من حرف إال إبذن من هللا ورس «زعم فيه أن حزبه 

                                                           
،  والقصـيدة 171 -166بفتوح الغيب للشيخ عبدالقادر مجع حممد سامل أيـوب ص امللحقة ة العينيةدصيالق: انظر( 17)

للمنفلــــوطي  ، ودمعــــة علــــى التوحيــــد )جمموعــــة مقــــاالت( دمعــــة علــــى اإلســــالم 198-195الغوثيــــة ) اخلمريــــة( ص
 .586-578عبد القادر اجليالين ص لشيخ،  وا211ص

، وانظـــر: الطـــرق  302-300عبـــد القـــادر ص الشـــيخ، و 155ص  بفتـــوح الغيـــب امللحقـــة ة العينيـــةدصـــيالق: انظـــر( 18)
رسالة ماجستري يف قسم  60-1/57جـالصوفية املعاصرة يف املغرب األقصى عرض ومناقشة أتليف/ عبد هللا أعياش 

 واملذاهب املعاصرة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية . العقيدة

عبــد القــادر  الشــيخ، و بفتــوح الغيــب ، كالمهــا ملحــق 144ة العينيــةص دصــيالق، و 126: البــاز األشــهب ص انظــر( 19)
 . 653-652اجليالين ص

 ة يف مصر د. عامر.، ملحقان بكتاب الطرق الصوفي 179، ودعاء اجلاللة ص178: انظر: ورد اجلاللة ص انظر( 20)

 . 367 - 366،  137-132،  109: رسالة التوحيد مخرة احلان ورنة األحلان شرح رسالة أرسالن صانظر( 21)

 . 269: املوسوعة الصوفية د. عبداملنعم احلنفي صانظر( 22)

يب حوادث ريخ اإلسالم للذه، وأت 109مصادر الرتمجة: لطائف املنن البن عطاء اإلسكندري ت/ خالد العك ص( 23)
كعـادة الصـوفية يف نسـبة شـيوخهم   نسـبه مريـدوه إىل علـي بـن أيب طالـب  وقد ، 274-273هـ ص651-660

عن نسبه:  273ص 660-651ريخ اإلسالم حوادث أتيف  ال آل البيت حىت ولو مل يكن من العرب، قال الذهيب
 .  .»وهذا نسب جمهول ال يصح وال يثبت، وكان األوىل به تركه «

 القاهرة.-ط/ مكتبة املتنيب  ،2النفحة العلية يف أوراد الشاذلية مجع عبد القادر زكي ص( 24)



العباس أمحد بن عمر بن علي األنصاري، املرسي تـويف بو ومن أشهر أعالم الشاذلية: أ
، وأمحــد بــن حممــد بــن عطــاء هللا اإلســكندري الشــاذيل،له عــدة مؤلفــات منهــا (26)هـــ686ســنة 

 .(27)هـ 709"احلكم" وغريها، تويف سنة 
  أهم آراء الشاذلية:

وقـــع الشـــاذلية يف الشـــرك األكـــرب فالشـــاذيل لـــه قـــرب يعبدونـــه مـــن دون هللا تعـــاىل، وهلـــم   
، ومـنهم: (29)ومنها أمساء أعجمية قـد تكـون أمسـاء للجـن ،(28)أدعية يتوسلون فيها بغري هللا تعاىل

اللــذان صــرحا ابلشــر  هـــ(،1350هـــ(، ويوســف النبهــاين ت)707عبــد الوهــاب الشــعراين )ت 
لــه يف االعتــذار  شــعر ونثــر فيــه متشــاهبات وعبــارات يتكلــف شــاذيلللبهمــا، و ك األكــرب يف كت

مـــا يثبـــت قولـــه بوحـــدة  قـــد جـــاء يف احلكـــمفابـــن عطـــاء هللا أمـــا  ،(30)قـــال الـــذهيب كمـــاعنهـــا،  
، كما قال ابن عطاء ابألنوار كثريا، اليت هي الفلسـفة (32)شراحها أشار إليه، وهذا ما (31)الوجود

، ويـدعون أن األوليـاء  (34)على مذهب األشعرية الكالبية الظاهر، واعتقاد الشاذلية (33)اإلشراقية

                                                                                                                                                                      
-هــ الناشـر املكتبـة اجلامعيـة 1410/ األوىل ، ط21ص  قـة يحممـد درند.انظر: الطريقـة الشـاذلية وأعالمهـا أتليـف ( 25)

 بريوت.

، والطريقـة الشـاذلية وأعالمهـا د.حممـد  169-128انظر: ترمجته  يف لطائف املنن البن عطـاء هللا اإلسـكندري ص (26)
 ،. 85-82درينقه ص

 . 117-116الشاذلية الكربى ص وطبقات ، 92-86انظر: ترمجته يف الطريقة الشاذلية وأعالمها ص( 27)

القاهرة،  –، ط/ مكتبة املتنيب 261،  10،  6، 2انظر: النفحة العلية يف أوراد الشاذلية مجع عبد القادر زكي ص( 28)
 .263ص ائف املننلط

 . 257انظر: لطائف املنن ص( 29)

 . 274-273ص 660-651ريخ اإلسالم حوادث أت (30)
،  96، وانظر: 100املنهج األمت يف تبويب احلكم البن عطاء هللا تبويب املتقي اهلندي عناية حسن السماحي ص( 31)

 وغريها. 261، وص 272، 259لطائف املنن ص، و 100، 97

، وإيقــاظ اهلمــم يف شــرح احلكــم البــن  23-2/19، جـــ 101-1/95ســبيل املثــال: املواهــب العليــة جـــانظــر: علــى ( 32)
نســبة  291د. عبــد القــادر حممــود يف الفلســفة الصــوفية يف ص ، وقــد أنكــر425-424، وص 68-49ص ةعجيبــ
ال شك أن  «: يعود فيعرتف فيقول294يف ص لكنه ،املغالني يف التصوف بوحدة الوجود للشاذلية، وهو من القول

شــاعرية ابــن عطــاء تعطــى آراءه حــرارة وجيشــاان وعنفــا يكــاد يقربــه مــن مدرســة ابــن عــريب، وإن مل يســقط يف دائرهتــا 
ابــن عطــاء الــذي جترفــه شــاعريته الصــوفية إىل مســالك وعــرة، نكــاد نطــل منهــا  «: 295يف ص ، ويقــول»املنفصــلة 

 .»على مدرسة ابن عريب 

 .281، 275،  272انظر: لطائف املنن ص( 33)



، كمــا  ، كمـا زعــم شــيخهم أن حزبـه الكبــري كتــب إبذن مـن هللا ورســوله  (35)يعلمـون الغيــب
، واحلقيقــة احملمديــة والنــور احملمــدي، (36)يــدعون مثــل كــل الصــوفية رؤيــة هللا ـ تعــاىل ـ يف الــدنيا

 . (37)اللباس احلسن وترك املرقعاتوحيثون على 
  بعــضذهــب هــذه أهــم آراء الشــاذلية العقديــة، الــيت ذكرهــا شــيوخ الطريقــة الكبــار، و          

، وكثــري (38)، وأكثرهـا أتباعـاطريقـة الشـاذلية هـي أكثـر الطـرق الصـوفية انتشـاراً البـاحثني إىل أن ال
، مــن فروعهــا احلصــافية، (39)الشــاذلية مــن أعــالم الصــوفية املشــهورين مــن املتــأخرين ينســبون إاىل

 .والفيضية، والساملية وغريها
              

 
 ـ الطريقة الرفاعية:3 

، (40)هـــ ابلعـــراق578تنســب الرفاعيــة إىل أمحــد بـــن علــي الرفــاعي املغــريب، املتـــويف ســنة 

                                                                                                                                                                      
 . 138الطرق الصوفية يف مصر د. عامر النجار ص، و 149انظر: لطائف املنن ص( 34)

، وطبقات  219،  188،  125،  124، 129 114، 110، 123لطائف املنن ص يفانظر: تعظيم األولياء  ( 35)
ة يف الرد على البكري ، واالستغاث 4/365ـجموع فتاوى ابن تيمية ، وانظر الرد عليهم يف جم 2/13الشعراين جـ

 .1/306جـ

 . 1/34، وانظر: غيث املواهب العلية جـ 129لطائف املنن ص( 36)

 . 215انظر: نفس املرجع ص( 37)

،  65، والطريقــة الشــاذلية وأعالمهــا ص 549-548انظــر: الصــوفية يف نظــر اإلســالم أتليــف/ مســيح عــاطف ص(  38)
اإلسـكندرية، -هـ الناشر دار الدعوة 1418ط/ األوىل  95ؤاد صوالفالسفة اإلسالميون والصوفية د. عبد الفتاح ف

هـ الناشر مكتبـة الثقافـة الدينيـة 1320ط/ األوىل  22والطرق الصوفية وأثرها يف نشر اإلسالم د. حسني مؤنس ص
 . 232بور سعيد مصر، واملوسوعة الصوفية ص

يد الطريقــة الشــاذلية"، انظــر: الطريقــة الشــاذلية هـــ( ولــه "احلقيقــة العليــة وتشــي911مثــل: جــالل الــدين الســيوطي ت)( 39)
، وعبـد الــرؤوف  1022هـــ. انظـر: نفـس املرجــع ص707، وعبـد الوهــاب الشـعراين ت  107-106وأعالمهـا ص 
، ويوســــــف النبهــــــاين  148هـــــــ(، صــــــاحب الطبقــــــات، انظــــــر: طبقــــــات الشــــــاذلية الكــــــربى ص1022املنــــــاوي ت )

م(، انظـر: 1978، ود. عبد احلليم حممود شيخ األزهر سابقا ت) 194هـ(، انظر: الطريقة الشاذلية ص1350ت)
 وغريهم كثري. 105نفس املرجع ص

، ومقدمـــة  180-178، واملوســـوعة الصـــوفية ص 255-248هــــ ص580-571ريـــخ اإلســـالم حـــوادث انظـــر: أت( 40)
القـاهرة، وقـد  –وهي ترمجة الصيادي للرفاعي، ط/ دار الشعب  17-5الربهان املؤيد للرفاعي ت/ صالح عزام ص

 نسبه أتباعه، آلل البيت كعادة الصوفية وال يصح.



 .(42)، واألمحدية نسبة السم شيخهم األول(41)وتسمى البطائحية نسبة للبطائح
وقد انتشر الشرك األكرب عند الرفاعية مثـل غـريهم مـن الصـوفية قـال الصـيادي الرفـاعي 

 بيت الرسول وشبله ببطاح          بيتان حج العارفون إليهما  «: 
 .(43) »خلقت أانمله من األرابح           أعين به املوىل الرفاعي الذي  

، وعقيــدهتم الظــاهرة وتوجــه للقبــور ة واســتغاثة"بــوارق احلقــائق " كلــه اســتعانوللصــيادي 
تعريــــف التوحيــــد، ونفــــي العلــــو، وأن القــــرآن قــــدمي وغــــري يف ، املتــــأخرة يتــــابعون فيهــــا األشــــعرية

، ويف احلقيقـــة احملمديـــة والنـــور (45)املشـــي مـــع القـــدر، كمـــا تتـــابع الصـــوفية املتـــأخرة يف (44)ذلـــك
 .(46)احملمدي

هم أهـــــل وحـــــدة و ، ووافـــــق متـــــأخر (47)وذكـــــر الرفـــــاعي مـــــا يشـــــري إىل احللـــــول أو الوحـــــدة
 ، ودافعوا عنهم.(48)الوجود

، وقـــد ورد عـــن (51)، وذم الفقهـــاء(50)، والفقـــر(49)كمـــا يوافـــق الرفاعيـــة الصـــوفية يف اخللـــوة  
، لكـن مل أيخـذ (52)الرفاعي أقوال يف التزام السنة، وفضل العلم، والتزام حدود الشرع وغـري ذلـك

                                                           
البطائح مجع بطيحة ابلفـتح مث الكسـر، مسيـت بطـائح ألن امليـاه تبطحـت فيهـا أي سـالت، وهـي أرض واسـعة بـني  ( 41)

 . 1998رقم  1/534واسط والبصرة. انظر: معجم البلدان جـ

اً هلم عن الطريقـة األمحديـة املنتسـبة ألمحـد البـدوي. انظـر: هـامش منـاظرة لكن ترك هذا االسم واكتفى ابلرفاعية متييز ( 42)
 الرايض. –هـ الناشر دار طيبة 1408، ط/ األوىل  11ابن تيمية لطائفة الرفاعية تعليق دمشقية ص

عــامل هـــ الناشــر دار 1421ط/الثالثــة  19، نقــاًل عــن الصــوفية الغــزو املــدمر للحصــني ص  433قــالدة اجلــواهر ص ( 43) 
 الكتب ـ الرايض .

، والعقيــــدة احلقــــة  104،  102،  110،  97،  21-20انظــــر: الربهــــان املؤيــــد للرفــــاعي ت/ صــــالح عــــزام ص( 44)
، وذكـــر أنـــه نقلهـــا مـــن اجملـــالس الرفاعيـــة، وأصـــلها يف اإلحيـــاء،   15-9ألمحـــد بـــن عبـــد هللا الرفـــاعي )معاصـــر( ص

 . 179واملوسوعة الصوفية ص

 . 38املؤيد صانظر: الربهان ( 45)

، والسـري واملسـاعي يف أوراد وأحـزاب السـيد الكبـري أمحـد الرفـاعي مجـع/ السـيد إبـراهيم الـراوي  98انظر: الربهان ص( 46)
 دمشق. –هـ الناشر دار البشائر 1413، ط/ األوىل  49وضبط عبد اجلليل ص

 . 91انظر: الربهان ص( 47)

 يف الدفاع عن ابن عريب. 19-17انظر: العقيدة احلقة ألمحد الرفاعي ص( 48)

 . 181، واملوسوعة الصوفية ص 243-236انظر: السري واملساعي ص( 49)

 . 77،  75انظر: الربهان ص( 50)

 . 53مع أنه مدحهم يف موضع آخر ص 82انظر: الربهان ص( 51)

  5،  4ص وغريها، ومقدمة مناظرة ابن تيمية لطائفة الرفاعية 59،  55،  54، ص 26،  24انظر: الربهان ص( 52)



 هبا أتباعه.
وقد اشتهر عن الرفاعية أحوال وخماريق مثل أكل احليات ومالمسـة النـار، وإظهـار         

، وكلهــا حيــل بــني شــيخ اإلســالم (54)، وغــري ذلــك، ومل تعــرف إال بعــد الغــزو املغــويل(53)الــدم
 .(55)ابن تيمية بطالهنا يف مناظرته هلم

واالنتساب للرفاعية علـى وجهـني ، (56)ومن فروعها : البازية وامللكية واحلبيبية وغريها       
 .(57)انتساب بركة ، وانتساب إرادة ، واألخري فيه التزام وتدرج يف الطريق الصويف

 ـ الطريقة النقشبندية:4        
تنسب النقشبندية حملمد بن هباء الـدين النقشـبندي البخـاري، املعـروف بشـاه نقشـبند، 

، وسلســــلة الطريقــــة (59)البسطامي،ضــــمن آخــــرينتنتســــب أليب يزيــــد ، و (58)هـــــ791هلــــك ســــنة 
 ، فذا جند لدهبم ميالً للرافضة.  (60)الذهبية تعود ألئمة الرافضة

 
، وظــــــاهر جليــــــا أن (62)واأللوهيــــــة (61)ويصــــــرحون ابلشــــــرك األكــــــرب يف توحيــــــد الربوبيــــــة 

 ، وقد كثـرت شـروحهم لكتـب(63)النقشبندية ممن يقولون بوحدة الوجود أو مييل إليها كثري منهم
وال خيفى أن النقشبندية ظهرت يف القرن الثـامن ،(64)بوحدة الوجود القائلني من ابن عريب وغريه

                                                           
 . 255هـ ص580-571ريخ اإلسالم حوادث ، وأت 12انظر: مناظرة ابن تيمية ص( 53)

 . 76 -66، والطرق الصوفية يف مصر د. عامر النجار ص  10/148انظر: دائرة املعارف الربيطانية جـ ( 54)

 . 13-12انظر: مناظرة ابن تيمية ص( 55)

 . 19انظر: الصوفية الغزو املدمر ص( 56)

 . 69 -68انظر: الطرق الصوفية يف مصر د. عامر النجار ص ( 57)

 . 293، واملوسوعة الصوفية ص19-18انظر: الطريقة النفشبندية وأعالمها د. حممد درنيقة ص( 58)

 . 16-13انظر: الطريقة النقشبندية ص( 59)

 .24-23انظر: الكواكب الدرية على احلدائق الدرية ص ( 60)

 . 423على اإلحياء واإلماتة يف نفس املرجع السابق ص  انظر: زعم شيخهم القدرة( 61)

 . 404،395،812انظر: نفس الرجع ص ( 62)

 . 62-57،  وحقائق خطرية عن الطريقة النقشبندية  ص22-19 األنس نفحاتانظر: ( 63)

،وكشـــف الســـر 155انظـــر: الطريقـــة النقشـــبندية ص.مثـــل: شـــرح فصـــوص احلكـــم حملمـــد بـــن ابرســـا النقشـــبندي( 64)
والطل املمدود يف معىن وحدة  وجواهر النصوص يف حل كلمات الفصوص، ض شرح ديوان ابن الفارض،الغام

، وقـد نسـب 97-95وإيضاح املقصود من معىن وحدة الوجود كلهـا للنابلسـي.انظر:نفس املرجـع ص الوجود،



 وشرحاً لكتب ابن عريب وأتباعه، ودفاعاً عنهم. اهلجري وما بعده والذي يعترب تفريعاً 
وقــــد ذكــــر النقشــــبندية  مثــــل غــــريهم مــــن الصــــوفية: أن الــــويل يقــــول للشــــيء كــــن 

ـ ســبحانه  (67)، ورؤيــة هللا ـ تعــاىل ـ يف اليقظــة، وخطابــه(66)احملمديــة، واحلقيقــة (65)فيكــون
وتعاىل عما يقولـون ـ، والنقشـبندية تتفـق مـع الطـرق الصـوفية األخـرى يف اخللـوة، والفقـر، 

 وغري ذلك. 
والنقشــبندية هلـــا فــروع يف الصـــني وتركيــا ، وبعـــض بلــدان أســـيا الوســطى، واهلنـــد، 

 (68)، وخوجكانيةوجاوه، ومن فروعها : الصديقية 
 : الطريقة اخلتمية -5

أي « ابخلــتم » مؤسســها حممــد عثمــان بــن حممــد أبــو بكــر املريغــين احملجــوب ويلقــب         
، ولـــد يف مكـــة ،  خـــامت األوليـــاء، ومنـــه اشـــتق اســـم الطريقـــة ، كمـــا تســـمى الطريقـــة املريغنيـــة

ينتســـب إىل األشـــراف كعـــادة الصـــوفية ، وقـــد ســـلك عـــدة طـــرق وهـــي: القادريـــة، واجلنيديـــة، 
شــيخه أمحــد األدريــس، مث  يـدوالنقشـبندية، وطريقــة جــده املريغنيـة، والشــاذلية اإلدريســية علــى 

 أسس طريقته من هذه الطرق ، واعتربها خامتة الطرق.
ن حممد عثمـان ، أصـبح  شـيخ الطريقـة يف السـودان ومن أعالمهم ابن املؤسس احلسن ب  

وأسس قرية اخلتميـة يف شـرق السـودان  كمركـز ، بعد وفاة والده ، وفاقت مكانته مكانة والده
هـذه األسـرة وزعيمهــا اليـوم حممـد بـن عثمــان بـن علـي املريغــين  أحفــادللطائفـة ، وتـواىل عليهـا 

ي يضـــم بـــني صـــفوفه نصـــارى وعلمـــانيني زعـــيم احلـــزب اإلحتـــادي الـــدميقراطي يف الســـودان الـــذ
إلســـالم وهـــو حـــزب معـــاد لإلســـالم ويـــرفض حتكـــيم الشـــريعة، وتنتشـــر لوغـــريهم مـــن احملـــاربني 

ال الســـودان وشـــرقه، وجنـــوب مصـــر، واحلجـــاز، وقـــد حظيـــت اخلتميـــة برعايـــة الطريقـــة يف مشـــ
ـــة العثمانيـــة ، وازدهـــرت يف ظـــل رعاي رئـــيس هلـــا، وعـــارض حممـــد عثمـــان ســـر اخلـــتم تهـــا الدول

                                                                                                                                                                      

،  78، وتعليقــات علــى الفتوحــات املكيــة للخطيــب احلمــوي. انظــر: نفــس املرجــع صللقادريــة مــع النقشــبندية
 وغريها. 62ورسالة وحدة الوجود للقسطموين. انظر: نفس املرجع ص

 .82انظر: حقائق خطرية عن الطريقة النقشبندية ص( 65)

 .  69انظر: نفس املرجع ص( 66)

 .  95، 137انظر: نفس املرجع ص( 67)

 .394 - 270،393الصوفية ص  انظر: املوسوعة( 68)



وســاند الدولــة العثمانيــة، حــىت هــزم ففــر إىل  –طريقــة صــوفية  –الطائفــة آنــذاك دعــوة مهديــة 
 . (69)مث صاحب اجليش اإلجنليزي يف محلة استعمار السودان  مصر،

 عقائدهم :أهم 
عــن الطــرق الصــوفية األخــرى فقــد ذكــر حممــد عثمــان املريغــين أهنــا  الختتلــف اخلتميــة       

 .(70)الطريقة النقشنبدية عليهاوالغالب  خالصة الطرق الصوفية اخلمس السابقة ذكرها،

، وقد قـالوا (71)ويتابع اخلتمية ابن عريب ويعظمونه وأهل حنلته، ويقولون بوحدة الوجود     
يثـون مـن يلتجـئ هبـم، ويزيلـون الكـرابت،وأهنم وسـيلة ابلشرك األكرب ، فزعمـوا أن شـيوخهم يغ

، فقد زعموا أن كل  ، ويزعمون ما مفاده استمرار الوحي، وأهنم يتلقون من النيب(72)النجاة
، وأهنــــم تلقـــوا أســـس طـــريقتهم وأورادهـــا وتعاليمهـــا مــــن   كتـــبهم هـــي مـــن إمـــالء الرســـول

 عقائد الصوفية .،وسائر ( 74)، وقالوا ابحلقيقة احملمدية   (73)الرسول
ويدعى شيوخ اخلتمية النسـب الشـريف مثـل كـل الطـرق الصـوفية ، وإن كـان يف نسـبهم    

أمســاء أعجميــة، وقــد اتبعــوا الرافضــة يف دعــوى واليــة أهــل البيــت ،واتبعهــم اخلتميــة يف ســب 
، لكـــنهم يثبتـــون واليـــة اخللفـــاء الراشـــدين،  ، واهتـــامهم بكـــتم واليـــة علـــي  الصـــحابة
أنفسهم امتداداً لوالية أهـل البيـت، لـذلك يـدعون للتقـارب مـع الرافضـة، ومناصـرهتم ويعتربون 

 .(76)، ومما اشتهر به اخلتمية السحر واستخدام اجلن(75)والدعوة هلم

                                                           
-1/291، واملوسـوعة امليسـرة جــ 38-13طائفة اخلتميـة أصـوهلا التأرخييـة وأهـم تعاليمهـا د. أمحـد جلـي صانظر : (69)

294. 

انظر : النفحات املكيـة واللمحـات اخلفيـة يف شـرح أسـاس الطريقـة اخلتميـة  أتليـف حممـد بـن عثمـان املريغـين ضـمن  (70)
 .45طائفة اخلتمية صو ،  7، 6نية صجمموعة النفحات الراب

أتليف ابنه جعفر ص حممد بن عثمان املريغين لؤلوة احلسن الساطعة يف بعض مناقب ذي األسرار الساطعة انظر :  (71)
ضـمن جمموعـة النفحـات الرابنيـة كالمهـا )   140، والنفحات القدسية من احلضرة العباسية لعبدهللا املريغين ص  47
 .45طائفة اخلتمية صو  هـ،1400ط/ الثالثة  ،( 

،   115، ومنحــة األصــحاب ملــن أراد ســلوك طريــق األصــفياء واألحبــاب ص 45لؤلــؤة احلســن الســاطعة ص انظــر :  (72)
 ، وقد ذكر نصوصهم وأشعارهم .  108-92)ضمن الرسائل املرغنية ( ، واخلتمية ص 

 .  295يف الدواوين اإلهلية ، )ضمن نفحات الرابنية ( ص  شرح الراتب املسمى  األسرار املرتادفةانظر:  (73)

 . 58، واخلتمية ص  141النفحات القدسية ص انظر:  (74)

 .وما بعدها  143، انظر : اخلتمية ص  40 – 39انتساهبم للرافضة يف لؤلؤة احلسن ص  انظر :(75)

 .125اخلتمية ص  انظر :(76)



 :  ـ الطريقة البكتاشية 6      
ــــاش ويل ،        ــــه أتباعــــه أســــاطري ، وهــــذه الطريقــــة هلــــا صــــلة  تنســــب إىل بكت يــــروي عن

، وقد انتشرت يف تركيا، وكردستان وآسيا الصغرى،  -جيش الدولة العثمانية  – ابإلنكشارية
طريقــة صــوفية يف األصــل ، وحــىت اآلن ويف ألبانيــا، غالــب الســكان علــى هــذه الطريقــة وهــي 

، إال أن فيهــا عقائــد نصــرانية، ورافضــية فيغلــون يف آل البيـــت، يعتربهــا أتباعهــا طريقــة صــوفية
وا علـي بـن أيب طالـب مكـان عيسـى عليـه السـالم، وحيتفلـون مبـا خاصة جعفر الصادق، واحل

طيَّـــة ،  12رؤوســـهم قلنســـوات أســـطوانية ذات يشـــبه العشـــاء الـــرابين عنـــد النصـــارى، وعلـــى 
 . إشارة إىل األئمة االثين عشر ، أئمة الشيعة

وكانت البكتاشية يف مصر يف عهد اخلديو إمساعيل، وحظيت بعناية أسـرته، وفتحـت      
اب لقبول بعض النصارى، وهلـا ارتبـاط قـوي ابحلركـة الوطنيـة يف ألبانيـا، وهلـا أوقـاف شـائعة الب

 يف تركيا، ويذكر الباحثون أهنا يف تزايد مستمر يف تركيا ومصر . 
 أهم عقائد :        

ويعرتفون خبطاايهم  ، الشرك األكرب يف دعاء األولياء، وأتليه علي بن أيب طالب      
تهـــاون أبداء الفـــرائض كالصـــوم والصـــالة وال لشـــيخهم ويغفرهـــا هلـــم، ويقولـــون بوحـــدة األداين،

ة، وال مباحـــ، واســـتباحة احملرمـــات مثـــل شـــرب اخلمـــر، فـــاخلمر عنـــدهم واحلـــج والزكـــاة واجلهـــاد
 يتحجب نساؤهم . 

الزاهيـة ، يطوفـون آب هو عيدهم ، حيث جيتمع  اآلالف مـنهم  ابأللبسـة  16ويوم      
يطلقـون و  ،هبـمحول القرب املقدس يف نوشـهر يف تركيـا ، ويقيمـون الرقصـات واألذكـار اخلاصـة 

 .  (77)على وحركاهتم يف الرقص )احلضرة( ، ويبقى العيد ثالثة أايم 
 ـ الطريقة التجانية :7
أسسها أبو العباس أمحد بن حممد بـن املختـار التجـاين)ت ويسمون أنفسهم األحباب ،      

البيــت مثــل شــيوخ الصــوفية الــذين يزعمــون ذلــك أخــذ آل  إىلهـــ( يــزعم أنــه ينتســب  1239
ية ، طرد من عدة مـدن لفسـاده يف تعدة طرق صوفية منها الطريقة الرفاعية ، مث الطريقة احللو 

                                                           
، ودائــــرة 790-789لتــــاريخ أتليـــف : حممـــود عبــــد الـــرؤوف القاســـم صانظـــر: الكشـــف عــــن الصـــوفية ألول مـــرة يف ا (77)

، واتريـــخ الطـــرق 145، والطـــرق الصـــوفية يف مصـــر د. زكـــراي ص40 – 14/37املعـــارف اإلســـالمية ) الربيطانيـــة ( جــــ
 . 13الصوفية يف مصر فريد ص 



جـواهر املعـاين » هـ( وهـو مؤلـف  1217األرض ، ومن أشهر التجانيني علي بن حرازم )ت 
وغالـــب هــــذا  ،أهـــم كتـــب الطريقــــة « غ األمـــاين يف فــــيض ســـيدي أيب العبـــاس التجــــاين وبلـــو 

وجـواهر املعـاين  هــ( 1094الـذي كتـب سـنة )« املقصد األمحد » الكتاب منقول من كتاب 
» كتشاف ومل يشر مؤلفه إىل هذا النقل ، وقد كان ا ، (78)هـ فبينهما قرن  1213سنة  كتب

خاصـة أن ابـن ، للتجـانيني حـىت حتـريوا يف اإلجابـة عـن ذلـكقاصـمة الظهـر « املقصد األمحد 
وهو يف هذا مثل الغـزايل الـذي نقـل القـوت ومل يشـر إىل ، (79)حزارم قد أمر حبرق هذا الكتاب

 . ذلك 
ن أصــول وتنتشـر التجانيــة يف مشــال أفريقيــا وغرهبــا، وأصـول الطريقــة التجانيــة مســتقاة مــ       

أمحـد سـيكرج مـن شـيوخ التجانيـة  درسكمـا   ،"احلكم البـن عطـاء " درسالصوفية، فالتجاين 
 .للجيليو" اإلنسان الكامل " ، "الفتوحات املكية " البن عريب ،هـ(1363ت)

، فيحجــون إىل فــاس حيــث قــرب (80)الشــرك األكــرب يف شــيوخهم   : همعقائــدأهــم         
بوحـــــدة  ،  والقـــــول(82)الشـــــرك يف الربوبيـــــة، و (81)شـــــيخهم قبـــــل تـــــوجههم للحـــــج إىل مكـــــة 

،  فزعموا أن كتبهم من إمـالء رسـول هللا (84) استمرار النبوة والوحي لشيوخهم، و(83)الوجود
 (85)وأن صـــالة الفـــاتح أفضـــل مـــن (86)، ويقولـــون ابحلقيقـــة احملمديـــة، والنـــور احملمـــدي ،

                                                           
 .63-60انظر : التجانية ص  (78)

 .59انظر : التجانية ص (79)

، هبامشـــها رمـــاح حـــزب الـــرحيم، 1/46 يف فـــيض أيب العبـــاس التجـــاين أتليـــف ابـــن حـــرازم جــــ انظـــر: جـــواهر املعـــاين (80)
هـ الناشر دار الكتاب العريب بريوت، والفتح الرابين فيما حيتاجه املريد التجاين أتليف حممد عبـدهللا 1393ط/الثانية 

ومل تذكر معلومات  187ر الربانوي ص ، والتحفة السنية بتوضيح الطريقة التجانية أتليف حممد الطاه 5التجاين ص
 الطبعة.

 . 4/594انظر: دائرة املعارف اإلسالمية جـ (81)

، ط/ األوىل 140، اهلديـة اهلاديـة إىل الطائفـة التجانيـة أتليـف د. حممـد اهلـاليل ص2/204انظر: جـواهر املعـاين جــ (82)
 . 164التجانية صهـ، و 1393

التجانيــة ، وغالــب كالمــه عــن وحــدة الوجــود ، واحلقيقــة احملمديــة، و 2/141،143،138انظــر: جــواهر املعــاين جـــ (83)
 .88-87ص

هـ الناشـر 1392، ط/  1/219جـشرح الياقوتة الفريدة للسوسي الدرة اخلريدة ، و  2/143انظر: جواهر املعاين جـ (84)
 . 54تحفة السنية للربانوي ص ، وال104نية صمصطفى البايب احلليب ، وانظر : التجا

 . 70، الفتح الرابين ص143، 2/39انظر: جواهراملعاين جـ  (85)



ــــر مــــنهم (87)القــــرآن الكــــرمي ــــة الطــــرق الصــــوفية األخــــرى، ويكث ، وابقــــي عقائــــدهم مثــــل بقي
 .(88)السحرة، وهلم تعاون كبري مع االستعمار الفرنسي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
 هبامش اجلواهر. ، 120-2/121جـ انظر: رماح حزب الرحيم  (86)

 .1/50جواهر املعاين جـانظر:  (87)

 .595 – 4/594، ودائرة املعارف اإلسالمية جـ 69-66انظر: التجانية ص  (88)



 :آاثر الطرق الصوفية على املسلمني
 ـ الشرك ابهلل تعاىل: 1  
القائمــة علــى ســدانة القبــور، وجعلــوا لكــل شــيخ مــن شــيوخهم قبــة، الطـرق الصــوفية هــي       

وبنوا عليه البناء الضخم ، فهـذا قـرب البـدوي لـه ثالثـة موالـد مـع أن اإلنسـان يولـد مـرة واحـدة، 
، (89)ويـزور قــربه سـنوايً مــا يقــارب ثالثـة ماليــني، وتتخـذ ملوالــده احتياطــات تشـبه ترتيبــات احلــج

ضــريح ومــزار، ويف  194م 1890ضــريح ، ويف دمشــق ســنة  1000ويف مصــر مــثالً أكثــر مــن
ضـريح ومـزار، بـل الطـرق الـيت ال تشـرف علـى سـدانة  481اآلستانة عاصمة اخلالفة العثمانيـة 

، ومؤلفـات الصــوفية طافحـة ابلشـرك األكــرب كمـا تقـدم بيانــه، (90)قبـور تعتـرب قليلـة املــوارد املاديـة
ــــ  »هـــــ( :1120ت احللــــيب احلنفــــي ) قــــال صــــنع هللا قــــد  ظهــــر اآلن فيمــــا بــــني املســــلمني وإن

مجاعـــات يـــدَّعون أن لألوليـــاء تصـــرفات يف حيـــاهتم وبعـــد املمـــات، ويســـتغاث هبـــم يف الشـــدائد 
والبليــــات، وهبممهــــم تنكشــــف املهمــــات ، فيــــأتون قبــــورهم ، وينــــادوهنم يف قضــــاء احلاجــــات، 

ك األبـدي، والعـذاب السـرمدي، ملـا فيـه مـن روائـح كالم فيه اهلال  –كما ترى   –وهذا …..  
الشــرك احملقــق، ومصــادرة الكتــاب العزيــز املصــدق، وخمالفــة لعقائــد األئمــة، ومــا اجتمعــت عليــه 

ممـا هـو شـائع ، وقدر عليه مجع من أئمة املسلمني كمـا تقـدم ذكـر بعضـهم، ف(91)« هذه األمة
يدي أمحـد البـدوي ، مـدد ايحسـني ، مـدد ايسـ» عندهم طلب اإلمداد من املقبـورين، كقـوهلم:

وهـذا وهللا الضـالل املبـني، ، «مدد اي سـيدة ، مـدد اي أم هاشـم ، مـدد اي عبـد القـادر اجلـيالين
    . (92)واإلفك املستبني

ــ2           التصــورات الفاســدة و أدخلــت علــى املســلمني الكثــري مــن العقائــد املنحرفــة ،  أهنــا ـ
، وأصبح التصوف هو العباءة اليت يرتديها كثري مـن الزاندقـة ، كأهـل احللـول واالحتـاد  والشركية

                                                           
، ط/ الكتب احلديثة القـاهرة، وسـرية أمحـد البـدوي لنـور الـدين احللـيب ت/أمحـد 80دة املسلم للغزايل صانظر : عقي (89)

م الناشر مطبعة حممد عاطف وشركاه، ودمعة على التوحيد ) جمموعة 1964، ط/األوىل 125-124خلف هللا ص
اغلـب مــا أذكـر هنـا ســبق  ، والكتــب يف الـرد هـذا الباطـل كثــرية جـدا ، لكـن27-26مقـاالت ( فسـطاط اخلرافـة ص

 اإلشارة إليه يف ثنااي البحث.

 .24انظر : اتريخ الطرق الصوفية يف مصر أتليف فريد دي يونج ص (90)

انظــر : ســيف هللا علــى مــن كــذب علــى أوليــاء هللا  أتليــف صــنع هللا احللــيب احلنفــي،  تقــدمي : فضــيلة الشــيخ صــاحل  (91)
 . ، 16-15علي رضا ص  /الفوزان ، ت

 . 268نظرات وأتمالت من واقع احلياة أتليف د. حممد اخلميس  صظر : ان (92)



، فــالرب تبــارك وتعــاىل خياطبونــه، ويعرجــون إليــه، ويرونــه ، والقــائلني بتناســخ األرواح ، وغــريهم
دائمــاً ويف كــل وقــت، والــوحي يتلقونــه مــن هللا تعــاىل، وكــل كتــبهم املليئــة ابلضــالل والكفــر مــن 

نـــور خلقـــت منـــه األكـــوان، وينفـــون صـــفة  بـــزعمهم، ويزعمـــون أن الرســـول  ء الرســـول إمـــال
النور عن الرب تعاىل، ويرون تالعب الشياطني هبم والسـحر كرامـات، وأن أورادهـم أفصـل مـن 
القــرآن، وال يقرؤوهنــا إال علــى طهــارة كاملــة، وأن شــيوخهم أفضــل مــن األنبيــاء، إىل آخــر هــذه 

عليها يف كتـبهم، كمـا تقـدمت اإلشـارة إليهـا، وهلـذا جنـد كثـرياً مـن  الضالالت فكلها منصوص
شيوخ الطرق الصوفية من أعوان الكفـار مثـل االسـتعمار الفرنسـي وبعضـهم أعضـاء يف أحـزاب 

       علمانية حتارب دين هللا عز وجل .
انتشــار الســحر بيــنهم ، فالســحرة يف بــالد اإلســالم الغالبيــة العظمــى مــنهم الطرقيــة،   ـــ3      

ـــــة  ـــــل التجانيـــــة اخلتمي ـــــأخرة ابســـــتخدام اجلـــــن وخمـــــاطبتهم مث وقـــــد اشـــــتهرت بعـــــض الطـــــرق املت
، وملا تتضمنه أوراد الطرق من خماطبتهم للجن، واالستغاثة هبم كما تقدم يف الكالم (93)وغريهم

 والشاذلية . على أوراد القادرية

وهــذا تفريــق مشــل املســلمني إىل فــرق وأحــزاب ، وشــيع مــا أنــزل هللا هبــا مــن ســلطان ، ـ 4    
ظاهر جداً حىت بني الطرق الصوفية نفسها، فكل شـيخ مـنهم حيـرم علـى اتباعـه زايرة غـريه مـن 

، وقد طبقوا هذا التقاطع عملياً بينهم، ومع غـريهم مـن (94)املشايخ، وزاد بعضهم حىت األموات
املســلمني، ودائمــاً مــا تقــوم بيــنهم الصــراعات علــى ســدانة قــرب مثــل الصــراع علــى قــرب البــدوي، 

، كمـــا قـــال (95)واإلمبـــايب، والدســـوقي، وعلـــى احتكـــار املنـــاطق، والصـــراع علـــى مشـــيخة الطـــرق
ــــدعوة ، فحقيقــــة حــــاهلم أهنــــم اقتســــموا املســــلمني(96) تعــــاىل  ــــنهم، وجــــل اهتمــــامهم علــــى ال  بي

ال حلـف يف اإلسـالم، وأميـا حلـف   » ، قـال النـيب (97)ألنفسهم ولطـرقهم بكـل وسـيلة ممكنـة

                                                           
 . 125واخلتمية ص 89أصول التصوف د. عبدهللا زروق صانظر :  (93)

ط/  39انظــر: األنــوار القدســية يف معرفــة قواعــد الصــوفية للشــعراين ت/ طــه عبــدالباقي والســيد حممــد الشــافعي ص (94)
 . 46-45العلمية بريوت ، والفتح الرابين فيما حيتاجه املريد التجاين صهـ الناشر املكتبة 1412األوىل 

 . 17-15انظر : اتريخ الطرق الصوفية يف مصر فريد يونج ص(95)

 . 14سورة احلشراآلية:  (96)

 . 1/346انظر : تقديس األشخاص يف الفكر الصويف جـ (97)



، فاملســلمون أمــة واحــدة وجيــب علــى املســلم (98)«كــان يف اجلاهليــة مل يــزده اإلســالم إال شــدة 
 مواالة املؤمنني وحمبتهم.

املسلمني، فكتبهم القدميـة واحلديثـة تتضـمن علـى ذم  حماربة أهل العلم والصالح من ـ5       
أهـــل الظـــاهر وهـــم علمـــاء املســـلمني ، لكـــن نستشـــهد بـــبعض الوقـــائع املعاصـــرة، فمـــثالً عنـــدما 
أصــدر مفــيت مصــر فتــوى بــبطالن النــذور شــرعاً، ردوا علــى هــذه الفتــوى واثروا وحجــتهم وزارة 

يف مصــر مــن مشــايخ األزهــر وبــني احلــق ، وعنــدما انتقــدهم العــامل الرومــي الرتكــي ( 99)األوقــاف
سعوا عند احلاكم يف زمنـه حـىت نفـاه، ويف عصـر الدولـة امللكيـة مبصـر ال يعـني شـيخ األزهـر إال 
مبوافقة شيخ من مشايخ الطرق الصوفية ولذلك أصبح بعد ذلك أداة طيعة لنشـر التصـوف يف 

  .(100)بالد املسلمني

م صــدر قــرار 1881ن شــكلياً ففــي ســنة حمــاربتهم ألي اصــالح للطــرق، حــىت ولوكــا ـــ6  
شــيخ مشــايخ الطــرق الصــوفية يف مصــر املتضــمن اصــالح بعــض املظــاهرة الشــكلية مثــل: منــع 
ضــرب أنفســهم ابلكــرات احلديديــة، ومنــع الغنــاء، ومنــع اســتخدام الســيوف يف االحتفــاالت، 

الطـرق مـن ومنع أكل الفحم املشتعل والثعابني، وعـدم االحتفـال مبوالـد جديـدة، ومنـع شـيوخ 
حضـــور حفـــالت اخلتـــان والـــزواج والتمـــائم أبجـــر مـــادي، وغـــري ذلـــك، رفضـــها شـــيوخ الطـــرق 

، كما اعرتضوا على (101)الصوفية ومتردوا على سلطته حىت تويف، وجاء من بعده وتراجع عنها
 .(102)م1903االصالح يف سنة 

مـــن هـــذه األضـــرار البالغـــة مـــا يظهـــر يف احتفـــاالهتم وموالـــدهم مـــن املفاســـد اخللقيـــة  ــــ7       
العظيمة، كاختالط الرجال ابلنساء، ورقصهم وغنائهم، وتربج النساء، وشـيوع شـرب احلشـيش 
واملخـــدرات، بـــل والـــزان، حبيـــث إن هـــذه املوالـــد أصـــبحت يف كثـــري مـــن األحيـــان مبثابـــة مواســـم 
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ش والزان والفجـور، ملعـاقرة كـل أنـواع الفـواحش، وأيـن كـل هـذا مـن وأسواق يقصدها أهل الفح
     ؟!.-عز وجل  –دين هللا 
هــ عنـد 852املولـد سـنة  فـألغىمنع احتفاالت املوالـد يف عـدة مواضـع  اهذ ويدل على        

قـــرب البـــدوي ملـــا فيـــه مـــن فســـاد أخـــالق وارتكـــاب احملرمـــات والفســـق والفجـــور، وكوهنـــا جممعـــاً 
  .(104)، وأحياانً متنع بناًء على طلب اجمللس الصويف األعلى هلذه احليثيات(103)للمنافقني
وعــدم اجلــد بـث روح الكســل واخلمـول ، والتواكــل بــني املسـلمني ، تالصــوفية  الطــرق ــ8      

أعـداء اإلسـالم ، حـىت إهنـم مل  ةيف أمور الدين والدنيا ، وعدم األخذ أبسباب القـوة يف مواجهـ
الغــريب فمــثاًل:  ابالســتعمار، بــل للطــرق ارتبــاط مشــهور يعــرف عــنهم وقــوف يف وجــه األعــداء 

ون شـيخ الفرنسـي ، وتعـا ابالسـتعمارسـتعمار الربيطـاين ، والتجانيـة مرتبطـة اخلتمية مرتبطـة ابال
م ، ومــع الربيطــانيني أيضــاً ويف 1798الطريقــة البكريــة مــع الفرنســيني أثنــاء احــتالل مصــر ســنة 

 .(105)م قام شيخ الطريقة السمانية جبمع توقيعات تطالب    ببقاء االجنليز1919سنة
ـــ9        ديـــن هـــي أفعـــال الصـــوفية واعتقـــاداهتم وتصـــرفاهتم أن  غـــري املســـلمنيمـــن  كثـــريظـــن   ـ

مــثاًل: بعــض الطــرق انتســب هلــا نصــارى كالطريقــة البكتاشــية، والرومــي كتــب علــى ، فاإلســالم
، كمــــا يالحــــظ اتفــــاق الطرقيــــة مــــع (106)قــــربه للــــدايانت الــــثالث اليهوديــــة والنصــــرانية واإلســــالم

، فــيظن أولئــك أهنــم علــى حــق (107)النصــارى يف تعظــيم أحــد األوليــاء يف مصــر ويســمى العــراين
 وإال مل يوافقوهم.

أعمــال الطــرق يف املولــد قيــام شــيخ الطريقــة الســعدية ابلســري حبصــانه فــوق أعضــاء ومــن       
  . (108)طريقته املنبطحني أرضاً، وتسمى الدوسة، وقد منع أايم االستعمار الربيطاين ملصر
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، ومـا درى أولئـك أهنـم صـدوا الطرقيـةدرى هؤالء أن اإلسالم برئ من أفعـال أولئـك يوما      
 .(109)أبفعاهلم، وأين كل هذا مما أمر هللا به وشرعه لعباده ؟!عن سبيل هللا 

السـيء ألوقـاف املسـلمني، سـواء بصـرفها فيمـا يضـرهم يف ديـنهم  االستغاللـ 10   
ودنياهم، أو دعوهتم للبذل ألصنامهم، واألمة اليوم أبشد احلاجـة ايل هـذه األوقـاف، 

أو صــرفها يف الــدعوة ،(110)ســرقتها وأحيــاان التالعــب هبــا وصــرفها يف وجــوه غــري مشــروعة، أو
: يلحـــق أبضـــرحتهم وأواثهنـــم للشـــرك وتعليمـــه، وهـــو أعظـــم أســـباب هـــوان األمـــة، فمـــثالً 
 .(111)معاهد لتعليم الشرك ونشره يف األرض مثل معهد األمحدي وغريه

وصـلى هللا وسـلم وابرك هبـذا القـدر وهللا وىل التوفيـق،  أكتفـيضرارهم على األمة كثرية، و وأ    
      نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.على 
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