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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة
وريض نلا  ،وأتم علينا انلعمة ،أكمل نلا ادلين ،احلمد هلل رب العاملني

ِيَن آَمُنواْ اتذُقواْ اهّللذ ﴿ ،وأمرنا باتلمسك به إىل املمات ،ااالسالم دين   يَُّها اَّلذ
َ
يَا أ

ْسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
وتلك  ،[201: اآليةل عمران آ] ﴾َحقذ ُتَقاتِِه َوالَ َتُموُتنذ إاِلذ وَأ
َوَوَّصذ بَِها إِبْرَاِهيُم بَنِيِه َويَْعُقوُب يَا بَِِنذ إِنذ ﴿ ،وصية إبراهيم ويعقوب بلنيه

ْسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
يَن فاَلَ َتُموُتنذ إاَلذ وَأ  اآلية:ابلقرة ] ﴾اهّللذ اْصَطََف لَُكُم ادلِّ

231]. 
هل آنبينا حممد وىلع  ،امهلل صل وسلم وبارك ىلع عبدك ورسولك

 :بعدأما وأصحابه أمجعني. 
نذ ﴿ :تعاىل كما قال ،فإن اهلل خلق اجلن واالنس لعبادته ِ

ْ
َوَما َخلَْقُت اْل

نَس إاِلذ ِِلَْعُبُدونِ  ويف ذلك رشفهم وعزهم  ،[65 اآلية: اذلاريات] ﴾وَاْْلِ
ال غىن هلم عنه طرفة  ،ألنهم حباجة إىل ربهم ؛وسعادتهم يف ادلنيا واآلخرة

َ ﴿ :كما قال تعاىل ،غين عنهم وعن عبادتهموهو  ،عني إِن تَْكُفُروا فَإِنذ اهّللذ
نُتْم ﴿ :وقال تعاىل ،[7 اآلية: الزمر] ﴾َغِِنٌّ َعنُكمْ 

َ
َوقَاَل ُموََس إِن تَْكُفُرواْ أ

ْرِض ََجِيعاً فَإِنذ اهّللذ لََغِِنٌّ مَحِيد  
َ
والعبادة حق  ،[8 اآلية:إبراهيم ] ﴾َوَمن ِِف األ

ومن  ،اهلل فهو مستكرب د  عب  فمن أىب أن ي   ،وفائدتها تعود إيلهم ،هلل ىلع خلقه



 حقيقة اتلصوف
 

 4 

ومن عبد اهلل وحده بغي ما رشع فهو  ،ه فهو مرشكمعه غي   د  ب  وع   اهلل   د  ب  ع  
 ومن عبد اهلل وحده بما رشع فهو املؤمن املوحد. ،مبتدع

وال يمكنهم أن يعرفوا بأنفسهم  ،وملا اكن العباد يف رضورة إىل العبادة
 ،هم إىل أنفسهمل  ك  لم ي   ،وتوافق دينه -سبحانه-حقيقتها اليت تريض اهلل  

كما قال  ،بليان حقيقة تلك العبادة ؛بل أرسل إيلهم الرسل وأنزل الكتب
ِن اْعُبُدواْ اهّللذ وَاْجَتنُِبو﴿ :تعاىل

َ
ٍة رذُسوالً أ مذ

ُ
اُغوَت َولََقْد َبَعْثَنا ِِف ُُكِّ أ  ﴾اْ الطذ

ْرَسلَْنا ِمن َقْبلَِك ِمن رذُسوٍل إاِلذ نُوِِح ﴿ :وقال تعاىل ،[35 اآلية:انلحل ]
َ
َوَما أ

نَا فَاْعُبُدوِن 
َ
نذُه اَل إََِلَ إاِلذ أ

َ
فمن حاد عما بينته  ،[16 اآلية:األنبياء ] ﴾إَِِلِْه أ

ه وما ميل عليه ذوق  اهلل بما ي   د  ب  وع   ،الرسل ونزلت به الكتب من عبادة اهلل
ولم  ،عن سبيل اهلل ل  فقد ض   ،نس واجلنه وما زينته هل شياطني اإلتهواه نفس  

ِن ﴿ :هلواه بل يه عبادة   ،هلل عبادة   ه يف احلقيقة  تكن عبادت   َضلُّ ِممذ
َ
َوَمْن أ

 ِ َن اهّللذ َبَع َهَواهُ بَِغْْيِ ُهًدى مِّ
يف  كثي   وهذا اجلنس   ،[60 اآلية:القصص ] ﴾اتذ

اكلصوفية  ،ق هذه األمةر  ن ف  ل م  ومن ض   ،هم انلصارىويف طليعت   ،البرش
وا ألنفسهم خطة يف العبادة خمالفة ملا رشعه اهلل يف كثي من فإنهم اختط  

وهذا يتضح ببيان حقيقة العبادة اليت رشعها اهلل ىلع لسان  ،شعاراتهم
رافات حنة ايلوم من اوبيان ما عليه الصوفي ،رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 عن حقيقة تلك العبادة.
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 ضوابط العبادة الصحيحة

تنبين ىلع أصول وأسس  -سبحانه وتعاىل-إن العبادة اليت رشعها اهلل ـ
 :ثابتة تتلخص فيما ييل

بل البد أن يكون  ،بمعىن أنه ال جمال للرأي فيها :أنها توقيفية :أواًل 
فَاْسَتِقْم َكَما ﴿ :كما قال تعاىل نلبيه -سبحانه وتعاىل-املرشع هلا هو اهلل 

ِمْرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َوالَ َتْطَغْواْ 
ُ
ُثمذ ﴿ :وقال تعاىل ،[221 اآلية:هود ] ﴾أ

ِيَن اَل َيْعلَُمونَ  ْهَواء اَّلذ
َ
ْمِر فَاتذبِْعَها َواَل تَتذبِْع أ

َ
َن اأْل يَعٍة مِّ  ََشِ

 ﴾َجَعلَْناَك لََعَ
تذبُِع إاِلذ َما يُوَح ﴿ :قال عن نبيهو ،[28 اآلية:اجلاثية ]

َ
 اآلية:األحقاف ] ﴾إِْن أ

9]. 
 ،من شوائب الرشك -تعاىل-ال بد أن تكون العبادة خالصة هلل  :اثانيً 

َفَمن ََكَن يَرُْجو لَِقاء َربِِّه فَلَْيْعَمْل َعَمالً َصاِِلاً َواَل يرُْشِْك ﴿ :كما قال تعاىل
َحداً 

َ
من الرشك  يشء   فإن خالط العبادة   ،[220 اآلية:الكهف ] ﴾بِِعَباَدةِ َربِِّه أ

ا ََكنُواْ َيْعَملُونَ ﴿ :كما قال تعاىل ،هاأبطل   ُكواْ َِلَبَِط َعْنُهم مذ َْشَ
َ
األنعام ] ﴾َولَْو أ

ِيَن ِمْن َقْبلَِك لَِِئْ ﴿ :وقال تعاىل ،[88 اآلية: وِِحَ إَِِلَْك َوإىَِل اَّلذ
ُ
َولََقْد أ

ْكَت  َْشَ
َ
ْن أ َ فَاْعُبْد َوُكن مِّ يَن. بَِل اهّللذ َاِِسِ

ْ
َِلَْحَبَطنذ َعَملَُك َوتَلَُكوَننذ ِمَن اْل

اكِِرينَ   .[55-56 الزمر اآليتان:] ﴾الشذ
ُ  :اثالً  هلا رسول اهلل صىل اهلل  البد أن تكون القدوة ِف العبادة واملبّيِّ
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ْسَوة  َحَسَنة  لََقْد ََكَن لَُكْم ِِف ﴿ :كما قال تعاىل ،عليه وسلم
ُ
ِ أ  ﴾َرُسوِل اهّللذ

َوَما آتَاُكُم الرذُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم ﴿ :وقال تعاىل ،[12 اآلية:األحزاب ]
من عمل » :وقال انليب صىل اهلل عليه وسلم ،[7 اآلية:احلرش ] ﴾َعْنُه فَانَتُهوا

أحدث ِف أمرنا من » :ويف رواية [رواه مسلم] « لسس عليه أمرنا فهو ردعماًل 
صلوا »: وقوهل صىل اهلل عليه وسلم، [متفق عليه] «هذا ما لسس منه فهو رد

خذوا عِن » :وقوهل صىل اهلل عليه وسلم ،[متفق عليه] «كما رأيتموين أصيل
 إىل غي ذلك من انلصوص. ،[رواه مسلم] «مناسككم
 ،ال جيوز تعديها وجتاوزها ،أن العبادة حمددة بمواقيت ومقادير :ارابعً 

ْوقُوتاً ﴿ :قال تعاىل ،اكلصالة مثال   الَةَ ََكنَْت لََعَ الُْمْؤِمنَِّي كَِتاباً مذ  ﴾إِنذ الصذ
ابلقرة ] ﴾اِلج أشهر معلومت﴿ :قال تعاىل ،واكحلج ،[203 اآلية:النساء ]

نِزَل ﴿ :قال تعاىل ،واكلصيام ،[297 اآلية:
ُ
َِي أ فِيِه الُْقْرآُن  َشْهُر َرَمَضاَن اَّلذ

ْهَر  َن الُْهَدى وَاْلُفْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشذ ُهًدى لِّلنذاِس َوَبسَِّناٍت مِّ
 .[286 اآلية:ابلقرة ] ﴾فَلَْيُصْمهُ 

 ،تعاىل واَّلل َل البد أن تكون العبادة قائمة لَع حمبة اهلل :اخامًس 
ِيَن ﴿ :قال تعاىل ،وخوفه ورجائه ولَـئَِك اَّلذ

ُ
يَْدُعوَن يَبَْتُغوَن إىَِل َربِِّهُم أ

ْقَرُب َويَرُْجوَن رمَْحََتُه َوََيَافُوَن َعَذابَهُ 
َ
يُُّهْم أ

َ
 ،[67 اآلية:االرساء ] ﴾الْوَِسيلََة أ

َْْيَاِت َويَْدُعوَنَنا َرَغباً ﴿ :وقال تعاىل عن أنبيائه
ْ
إِنذُهْم ََكنُوا يَُسارُِعوَن ِِف اْل

 .[90 اآلية: األنبياء] ﴾ََلَا َخاِشِعّيَ َوَرَهباً َوََكنُوا 
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قُْل إِن ُكنُتْم ُُتِبُّوَن اهّللذ فَاتذبُِعويِن ُُيْبِْبُكُم اهّللُّ َويَْغِفْر لَُكْم ﴿ :قال تعاىل
ِطيُعواْ اهّللذ وَالرذُسوَل فإِن تََولذْواْ فَإِنذ اهّللذ الَ 

َ
. قُْل أ ُذنُوَبُكْم وَاهّللُّ َغُفور  رذِحيم 

عالمات  -سبحانه-فذكر  ،[31-32] :ال عمران اآليتان] ﴾اْلََكفِِرينَ  ُُيِبُّ 
 .حمبة اهلل وثمراتها
وطاعة  ،وطاعة اهلل ،فاتباع الرسول صىل اهلل عليه وسلم :أما عالماتها

       .الرسول
والرمحة منه  ،ومغفرة اذلنوب ،-سبحانه-فنيل حمبة اهلل  :أما ثمراتها

 .سبحانه
قال  ، إىل وفاتهط عن امللكف من بلوغه اعقاًل أن العبادة ال تسقُ  :اسادسً 

 :وقال تعاىل ،[201 اآلية:ال عمران ] ﴾وال تموتن إال وأنتم مسلمون﴿ :تعاىل
تَِيَك اِْلَِقّيُ ﴿

ْ
 .[99 اآلية:احلجر ] ﴾وَاْعُبْد َربذَك َحَّتذ يَأ
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 فحقيقة اتلصوُّ 

وإنما هو  اإلسالم،ا يف صدر ف والصوفية لم يكن معروف  لفظ اتلصو  
سالم قال شيخ اإل ،سالم من أمم أخرىأو دخيل ىلع اإل ،بعد ذلك ث  د  حم  

أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن ] :يف جمموع الفتاوى -يرمحه اهلل-ابن تيمية 
وقد نقل اتللكم  ،وإنما اشتهر اتللكم به بعد ذلك ،ا يف القرون اثلالثةمشهور  

وأيب سليمان  ،أمحد بن حنبل اكإلمام ،ئمة والشيو به عن غي واحد من األ
وبعضهم   ،وقد روي عن سفيان اثلوري أنه تكلم به ،وغيهما ،ادلاراين

وتنازعوا يف املعىن اذلي أضيف إيله  ،يذكر ذلك عن احلسن ابلرصي
إنه  :فقيل ،فإنه من أسماء النسب اكلقريش واملدين وأمثال ذلك ،الصويف

وقيل نسبة  ،ِّف ص   :ألنه لو اكن كذلك لقيل ؛وهو غلط ،نسبة إىل أهل الصفة
 :فإنه لو اكن كذلك لقيل ،ا غلطوهو أيض   ،إىل الصف املقدم بني يدي اهلل

قبيلة من  ،وقيل نسبة إىل صوفة بن برش بن أد بن برش بن طاخبة ،ِّف ص  
وهذا  ،العرب اكنوا جياورون بمكة من الزمن القديم ينسب إيلهم النساك

غي  هؤالء ألن   ؛اا للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف أيض  وإن اكن موافق  
 وألنه لو نسب النساك إىل هؤالء ؛مشهورين وال معروفني عند أكرث النساك

وألن اغلب من  ،لاكن هذا النسب يف زمن الصحابة واتلابعني وتابعيهم أوىل
ا إىل أن يكون مضاف  ال يعرف هذه القبيلة وال يرىض  "الصويف"تكلم باسم 

أنه نسبة إىل  -عروفوهو امل-وقيل  ،سالمقبيلة يف اجلاهلية ال وجود هلا يف اإل
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وأول من ابتىن دويرة  ،فإنه أول ما ظهرت الصوفية يف ابلرصة ،الصوف
وعبد الواحد من أصحاب  ،الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد

والعبادة واخلوف وحنو ذلك ما  واكن يف ابلرصة من املبالغة يف الزهد ،احلسن
وقد روى أبو الشيخ األصبهاين بإسناده  ...لم يكن يف سائر أهل األمصار

 إن  " :فقال ،لون بلاس الصوفا يفِض عن حممد بن سيين أنه بلغه أن قوم  
 ،بن مريماهون باملسيح يقولون إنهم يتشب   ،ا يتخيون بلاس الصوفقوم  

أو  "اهلل عليه وسلم يلبس القطن وغيه وهدي نبينا أحب إيلنا واكن صىل
بوا إىل اللبسة الظاهرة س  هؤالء ن   :ثم يقول بعد ذلك ...ا من هذاا حنو  الكم  

ا بلبس وليس طريقهم مقيد   ،"صويف"فقيل يف أحدهم  ،ويه بلاس الصوف
ن أضيفوا إيله لكونه كل ،وال علقوا األمر به ،وال هم أوجبوا ذلك ،الصوف

 ثم إنه بعد ذلك تشعب ،فهذا أصل اتلصوف : أن قالإىل ...ظاهر احلال
 .«28، 25،   7، 6 ص: ،22ج: ]جمموع الفتاوى ] من نتىها [وتنوع

سالم ىلع يد يعطي أن اتلصوف نشأ يف بالد اإل -يرمحه اهلل-والكمه 
 .ابلرصة نتيجة ملبالغتهم يف الزهد والعبادة ثم تطور بعد ذلك اد  ب  ع  

إىل بالد  ب  س   اب العرصيني أن اتلصوف ت  ت  الك  واذلي توصل إيله بعض 
وقد  ،اكدليانة اهلندية والرهبانية انلرصانية ،املسلمني من ادليانات األخرى

ا يتخيون إن قوم  ] :ستأنس هلذا بما نقله الشيخ عن ابن سيين أنه قالي  
وهدي نبينا أحب  ،بن مريماهون باملسيح بلاس الصوف يقولون إنهم يتشب  

 .فهذا يعطي أن اتلصوف هل عالقة بادليانة انلرصانية ،[إيلنا
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 :"اك  سل  ا وم  د  ق  عت  "الصوفية م   :ادلكتور صابر طعيمة يف كتابه ويقول
 ،ويبدوا أنه تلأثي الرهبنة املسيحية اليت اكن فيها الرهبان يلبسون الصوف]

املمارسة ىلع امتداد األرض وهم يف أديرتهم كرثة كثية من املنقطعني هلذه 
ا يف اتلأثي اذلي بدا ىلع أعطى هو اآلخر دور   ،سالم باتلوحيداليت حررها اإل
 .[27ص: ] [سلوك األوائل

املنشأ  ،"اتلصوف :يف كتابه -يرمحه اهلل-وقال الشيخ إحسان إليه ظهي 
 عندما نتعمق يف تعايلم الصوفية األوائل واألواخر وأقاويلهم]: واملصادر"

ا نرى بون   ،املنقولة منهم واملأثورة يف كتب الصوفية القديمة واحلديثة نفسها
ها ها وبذور  وكذلك ال نرى جذور   ،ن والسنةآا بينها وبني تعايلم القرشاسع  

يف سية سيد اخللق حممد صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه الكرام الربرة خيار 
بسة من الرهبنة تبل بعكس ذلك نراها مأخوذة مق ،خلق اهلل وصفوة الكون

 .[18ص: ] [املسيحية والربهمة اهلندوكية وتنسك ايلهودية وزهد ابلوذية
 :يف مقدمة كتاب -يرمحه اهلل-عبد الرمحن الوكيل  :ويقول الشيخ
ر سخِ إن اتلصوف أدنأ وأألم كيد ابتدعه الشيطان لي  ] :"مرصع اتلصوف"

بل  ،بأنه رباين يرتاءى إنه قناع املجويس ،هه هلل ولرسل  يف حرب   اهلل   معه عباد  
 ،وبوذية ،برهمية :ش فيه جتدفتِ  ،لدلين احلق العداوة   قناع لك عدو صويفِ 

 ،يهودية :جتد فيه ،وغنوصية ،أفالطونية :جتد ،وديصانية ،ومانوية ،وزرادشتية
 .[8ص: ] [...جاهليةو ،ووثنية ،ونرصانية
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-اب املعارصين يف أصل الصوفية ت  هؤالء الك  راء آومن خالل عرض 
 أن الصوفية دخيلة يتبني   :-وغيهم مما لم نذكره كثيون يرون هذا الرأي

تلك املمارسات الغريبة  ،يظهر ذلك يف ممارسات املنتسبني إيلها ،سالمىلع اإل
 ،وإنما نعين بهذا املتأخرين من الصوفية ،وابلعيدة عن هديه ،سالمىلع اإل

أما املتقدمون منهم فاكنوا ىلع جانب من  ،حيث كرثت وعظمت شطحاتهم
 وغيهم. ،وإبراهيم بن أدهم ،واجلنيد ،اكلفضيل بن عياض ،االعتدال
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 موقف الصوفية من العبادة وادلين

منهج يف ادلين والعبادة خيالف  -ا املتأخرين منهمخصوص  -للصوفية 
فهم قد بنوا دينهم ، لسنةا عن الكتاب واويبعد كثي   ،منهج السلف

 :ويه تتلخص فيما ييل ،وعبادتهم ىلع رسوم ورموز واصطالحات اخرتعوها
فهم يبنون عبادتهم هلل ىلع جانب  ،قرصهم العبادة لَع املحبة -2
كما قال  ،كجانب اخلوف والرجاء ،ويهملون اجلوانب األخرى ،املحبة

وال شك أن حمبة ، من نارها ا يف جنته وال خوف  ع  م  أنا ال أعبد اهلل ط   :بعضهم
ولكن العبادة ليست  ،يه األساس اذلي تبىن عليه العبادة -تعاىل- اهلل

 ،بل هلا جوانب وأنواع كثية غي املحبة ،مقصورة ىلع املحبة كما يزعمون
فيه كما قال شيخ  ،اكخلوف والرجاء واذلل واخلضوع وادلاعء إىل غي ذلك

حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال اسم جامع ملا ]: االسالم ابن تيمية
 .[الظاهرة وابلاطنة

 :ويقول العالمة ابن القيم
ــــ  هوعبــــادة الــــرمحن  يــــة حبِّ

 

 اعبــــده همــــا قطبــــانِ  مــــع ذلِّ  
 

ـــر   ـــادة دائ ـــك العب ـــا فل  وعليهم
 

ـــا دار  ـــانِ  م ـــت القطب  حـــَّت قام
 

ومن  ،هو زنديقفباحلب وحده  اهلل   د  ب  ن ع  م   :وهلذا يقول بعض السلف
ومن  ،ومن عبده باخلوف وحده فهو حروري ،هو مرئجفعبده بالرجاء وحده 
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وقد وصف اهلل رسله وأنبياءه  ،اء فهو موحدجعبده باحلب واخلوف والر
وأنهم  ،وأنهم يرجون رمحته وخيافون عذابه ،اا وطمع  بأنهم يدعون ربهم خوف  

وهلذا قد ] :-يرمحه اهلل-قال شيخ االسالم ابن تيمية  ،اا ورهب  يدعونه رغب  
جد يف نوع من املتأخرين من انبسط يف دعوى املحبة حىت أخرجه ذلك و  

وكثي من ] :اوقال أيض   ،[إىل نوع من الرعونة وادلعوى اليت تنايف العبودية
 يإما من تعدِ  ، من اجلهل بادلينكوا يف دعوى حب اهلل أنوااع  السالكني سل

داعء ادلاعوى ابلاطلة اليت اوإما من  ،وإما من تضييع حقوق اهلل ،حدود اهلل
واذلين توسعوا من الشيو  يف سماع القصائد ] :وقال أيضا ،[ال حقيقة هلا

 ،هماملتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام اكن هذا أصل مقصد
قُْل إِن ُكنُتْم ﴿ :فقال ،ية املحبة حمنة يمتحن بها املحبآوهلذا أنزل اهلل 

ا فال يكون حمب   ،[32 اآلية: ال عمران] ﴾ُُتِبُّوَن اهّللذ فَاتذبُِعويِن ُُيْبِْبُكُم اهّللُّ 
وطاعة الرسول ومتابعته ال تكون إال بتحقيق  ،هلل إال من يتبع رسوهل

وكثي ممن يديع املحبة خيرج عن رشيعته وسنته صىل اهلل عليه  ،العبودية
حىت يظن  ،ويديع من اخلياالت ما ال يتسع هذا املوضوع ذلكره ،وسلم

وكثي من الضالني ] :اوقال أيض   ،[أحدهم سقوط األمر وحتليل احلرام هل
اذلين اتبعوا أشياء مبتدعة من الزهد والعبادة ىلع غي علم وال نور من 

تاب والسنة وقعوا فيما وقع فيه انلصارى من دعوى املحبة هلل مع الك
العبودية لشيخ ]انتىه  [خمالفة رشيعته وترك املجاهدة يف سبيله وحنو ذلك

 .[لإلفتاءطبعة الرئاسة العامة  90االسالم ابن تيمية ص 
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فتبني بذلك أن االقتصار ىلع جانب املحبة ال يسىم عبادة بل قد يؤول 
 .اخلروج عن ادلينوبصاحبه إىل الضالل 

الصوفية ِف الغالب ال يرجعون ِف دينهم وعبادتهم إىل الكتاب  -1
 ،وإنما يرجعون إىل أذواقهم ،والسنة واالقتداء باَليب صىل اهلل عليه وسلم

 ،املبتدعة واألذاكر واألوراد املبتدعة وما يرسمه هلم شيوخهم من الطرق
وربما يستدلون باحلاكيات واملنامات واألحاديث املوضوعة تلصحيح ما هم 

 عليه دين ينهذا ما ينب ، من االستدالل بالكتاب والسنةبدال   ،عليه
ومن املعلوم أن العبادة ال تكون عبادة صحيحة إال إذا اكنت  ،الصوفية

: قال شيخ االسالم ابن تيمية ،اب والسنةمبنية ىلع ما جاء يف الكت
يف ادلين اذلي يتقربون به إىل ربهم بنحو ما  -يعين الصوفية-ويتمسكون ]

عرف صدق تمسك به انلصارى من الالكم املتشابه واحلاكيات اليت ال ي  
فيجعلون متبوعهم وشيوخهم شارعني  ،اولو صدق لم يكن معصوم   ،قائلها

 .انتىه [اى قسيسيهم ورهبانهم شارعني هلم دين  كما جعل انلصار ،اهلم دين  
وقد  ،وملا اكن هذا مصدرهم اذلي يرجعون إيله يف دينهم وعبادتهم

 :كما قال تعاىل ،ا متفرقنيصاروا أحزاب   ،تركوا الرجوع إىل الكتاب والسنة
َق بُِكْم َعن ﴿ ُبَل َفَتَفرذ نذ َهـَذا ِِصَاِِط ُمْسَتِقيماً فَاتذبُِعوهُ َوالَ تَتذبُِعواْ السُّ
َ
وَأ

ال انقسام فيه وال  ،فرصاط اهلل واحد ،[263 اآلية:األنعام ] ﴾َسبِيلِهِ 
ه عن وتبعد   ،تتفرق بمن سلكها ،متفرقة ل  ب  وما عداه فهو س   ،اختالف عليه

فإن لك فرقة هلا طريقة  ،وهذا ينطبق ىلع فرق الصوفية ،يمرصاط اهلل املستق
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وللك فرقة شيخ يسمونه شيخ  ،خاصة ختتلف عن طريقة الفرقة األخرى
ويبتعد بهم  ،ا خيتلف عن منهاج الفرق األخرىيرسم هلا منهاج   ،الطريقة

وهذا الشيخ اذلي يسمونه شيخ الطريقة يكون هل  ،عن الرصاط املستقيم
حىت  ،وال يعرتضون عليه بيشء ،ذون ما يقولوهم ينفِ  ،فمطلق اتلرص  

يع بعض هؤالء وقد يد   ،املريد مع شيخه يكون اكمليت مع اغسله :قالوا
 وأتباعه. هبه مريدي ما يأمر الشيو  أنه يتلىق من اهلل مبارشة

دون من دين الصوفية الزتام أذَكر وأوراد يضعها هلم شيوخهم فيتقيذ  -3
 ،ن الكريمآلوا تالوتها ىلع تالوة القروربما فض   ،وتهادون بتالويتعب   ،بها

أما اذلكر الوارد يف الكتاب والسنة فيسمونه ذكر و ،ويسمونها ذكر اخلاصة
فهو  :وأما ذكر اخلاصة ،عندهم هو ذكر العامة "ال هلإ إال اهلل"فقول ، العامة

 :ابن تيميةسالم قال شيخ اإل  "،هو"وذكر خاصة اخلاصة:  "،اهلل" :االسم املفرد
وأن ذكر اخلاصة  ،قول ال هلإ إال اهلل ذكر العامة :أي ،ومن زعم أن هذا ادلين

فهو ضال  ،أي االسم املضمر ،ذكر خاصة اخلاصة: هوو ،االسم املفرد :هو
قُِل اهّللُّ ُثمذ َذْرُهْم ِِف ﴿ :واحتجاج بعضهم ىلع ذلك بقوهل تعاىل ،مضل

بل من حتريفهم  ،من أبني غلط هؤالء ،[92 اآلية: األنعام] ﴾َخْوِضِهْم يَلَْعُبونَ 
االستفهام يف  مذكور يف األمر جبواب "،اهلل"فإن االسم:  ،لللكم عن مواضعه

من أنزل الكتب اَّلي جاء به موَس نورا ﴿ :وهو قوهل تعاىل ،قبله اآلية
اهلل هو اذلي أنزل الكتاب  :أي ،﴾قل اهلل﴿ :إىل قوهل تعاىل ﴾وهدى للناس

 كما يف ،خربه دل عليه االستفهام ،مبتدأ "اهلل"اذلي جاء به موىس. فاالسم: 
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ا ا ومضمر  ظهر  وأما االسم املفرد م   ،زيد :من جارك؟ فيقول :نقول :نظائر ذلك
وال يتعلق به إيمان وال كفر وال أمر  ،وال مجلة مفيدة ،فليس بكالم تام

وال يعطي القلب  ،ك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمولم يذكر ذل ،وال نيه
ا ال حيكم ا مطلق  وإنما يعطيه تصور   ،ا نافع  وال حاال   ،نفسه معرفة مفيدة
وقد وقع بعض من واظب ىلع هذا اذلكر  :إىل أن قال ،فيه بنّف وال إثبات

وما يذكر عن بعض الشيو  يف  ،يف فنون من االحتاد ،: هوـباالسم املفرد وب
 ،فيها بصاحبها ىحال ال يقتد ،ثباتأخاف أن أموت بني انلّف واإل :أنه قال

إذ لو مات العبد يف هذه احلال لم يمت  ،يف ذلك من الغلط ما ال خفاء به فإن  
وقد ثبت أن انليب صىل اهلل  ،إذ األعمال بانليات ،إال ىلع ما قصده ونواه
خر الكمه ال هلإ آمن اكن ] :وقال ، امليت ال هلإ إال اهللعليه وسلم أمر بتلقني

ا لم يلقن امليت لكمة خياف أن ولو اكن ما ذكره حمظور    ،[إال اهلل دخل اجلنة
 ،بل اكن ما اختاره من ذكر االسم املفرد ،ا غي حمموديموت يف أثنائها موت  

رب إىل إضالل وأق ،وأدخل يف ابلدعة ،واذلكر باالسم املضمر أبعد عن السنة
وحنو ذلك لم يكن الضمي  ،أو: هو: ،هو يا هو فإن من قال: يا ،الشيطان

ف وقد صن   ،والقلب قد يهتدي وقد يضل ،ا إال إىل ما يصوره قلبهاعئد  
وزعم بعضهم  ،"اهلو" :ا سماه كتابكتاب   -أي: ابن عريب-صاحب الفصوص 

وِيلَُه إاِلذ ﴿ :أن قوهل تعاىل
ْ
وما  :معناه ،[7 اآلية:ال عمران ] ﴾اهّللُّ  َوَما َيْعلَُم تَأ

بل -وهذا مما اتفق املسلمون  ،"هوـ"يعلم تأويل هذا االسم اذلي هو ال
حىت  ،من يظنه من هؤالء لكفقد يظن ذ ،ىلع أنه من أبني ابلاطل -العقالء
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وما ] :اآليةلو اكن هذا كما قلته لكتبت  :ا من ذلكقلت بلعض من قال شيئ  
أي  ،[طبعة اإلفتاء 228-227رسالة العبودية ص: ] ،نفصلةم [يعلم تأويل هو

 تأويل. :منفصلة عن ،كتبت: هو
غلو املتصوفة ِف األوِلاء والشيوخ خالف عقيدة أهل السنة  -4

فإن عقيدة أهل السنة واْلماعة مواالة أوِلاء اهلل ومعاداة  ،واْلماعة
ِيَن يُِقيُموَن إِنذَما َوِِلُُّكُم اهّللُّ َوَرسُ ﴿ :قال تعاىل ،أعدائه ِيَن آَمُنواْ اَّلذ وَُلُ وَاَّلذ

ََكَة َوُهْم َراكُِعونَ  الََة َويُْؤتُوَن الزذ يَا ﴿ :وقال تعاىل ،[66 اآلية:املائدة ] ﴾الصذ
ْوِِلَاء

َ
ُكْم أ ِيَن آَمُنوا اَل َتتذِخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوذ يَُّها اَّلذ

َ
 ،[2 اآلية:املمتحنة ] ﴾أ

املؤمنون املتقون اذلين يقيمون الصالة ويؤتون الزاكة وهم اهلل هم  وأويلاء
وليست الوالية  ،وجيب علينا حمبتهم واالقتداء بهم واحرتامهم ،راكعون

وليس  ،-عز وجل-فلك مؤمن تيق فهو ويل هلل  ،ا ىلع أشخاص معيننيوقف  
هذا معىن الوالية واألويلاء وما جيب يف حقهم عند أهل  ،ا من اخلطأمعصوم  

أما األويلاء عند الصوفية فلهم اعتبارات ومواصفات  ،نة واجلماعةالس
منحون الوالية ألشخاص معينني من غي ديلل من الشارع ىلع فهم ي   ،أخرى

بل قد يعرف  ،عرف بإيمان وال تقوىوربما منحو الوالية ملن لم ي   ،واليتهم
 لوا منوربما فض   ،بضد ذلك من الشعوذة والسحر واستحالل املحرمات

كما يقول  ،ىلع األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم يدعون هلم الوالية
 :أحدهم

ــــــرزخ ــــــوة ِف ب ــــــام اَلب  فويــــق الرســــول ودون الــــوي  مق
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ذون من املعدن اذلي يأخذ منه امللك اذلي خإن األويلاء يأ :ويقولون
 هلم العصمة. ويدعون ،يويح به إىل الرسول

وكثي من انلاس يغلط يف  :-يرمحه اهلل-سالم ابن تيمية قال شيخ اإل
قبل منه لك ما ويظن أن ويل اهلل ي   ،هذا املوضع فيظن يف شخص أنه ويل اهلل

وإن خالف الكتاب  ،ويسلم إيله لك ما يفعله ،ه لك ما يقوهلويسلم إيل ،يقوهل
اهلل به الرسول اذلي فرض  وخيالف ما بعث ،فيوافق ذلك الشخص ،والسنة

وهؤالء  :إىل أن قال ،ه فيما أمرتلق تصديقه فيما أخرب وطاعاهلل ىلع مجيع اخل
ْرَباباً ﴿ :مشابهون للنصارى اذلين قال اهلل فيهم

َ
ْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أ

َ
َُذواْ أ اَّتذ
ِمُرواْ إاِلذ 

ُ
ِِلَْعُبُدواْ إِلَـهاً وَاِحداً الذ إِلَـَه  مِّن ُدوِن اهّللِّ وَالَْمِسيَح اْبَن َمْريََم َوَما أ

ا يرُْشُِكونَ  ويف املسند وصححه  ،[32  اآلية:اتلوبة ] ﴾إاِلذ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمذ
ملا سأل انليب صىل اهلل  ،اآليةالرتمذي عن عدي بن حاتم يف تفسي هذه 

وا أحل   :فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم ،ما عبدوهم :فقال ،عليه وسلم عنها
 ،هماعبادتهم إي ،واكنت هذه ،فأطاعوهم ،موا عليهم احلاللوحر   ،هلم احلرام
ا هلل أنه قد صدر عنه ا من هؤالء يف اعتقاد كونه ويل  وجتد كثي   :إىل أن قال

مثل أن يشي  ،أو بعض اتلرصفات اخلارقة للعادة ،ماكشفة يف بعض األمور
أو يميش ىلع املاء  ،أو يطي يف اهلواء إىل مكة أو غيها ،إىل شخص فيموت

أو أن بعض انلاس استغاث به وهو اغئب  ،ا من اهلواءأو يمأل إبريق   ،اأحيان  
أو حبال  ،ق هلمأو خيرب انلاس بما رس   ،أو ميت فراه قد جاءه فقىض حاجته

يف هذه األمور ما يدل ىلع أن وليس  ،أو مريض أو حنو ذلك ،اغئب هلم
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بل قد اتفق أويلاء اهلل ىلع أن الرجل لو طار يف اهلواء أو  ،صاحبها ويل هلل
 ،مىش ىلع املاء لم يغرت به حىت ينظر متابعته للرسول صىل اهلل عليه وسلم

وهذه  ،وكرامات أويلاء اهلل أعظم من هذه األمور ،وموافقته ألمره ونهيه
فقد يكون  ،ا هللوإن اكن قد يكون صاحبها ويل   ،ةاألمور اخلارقة للعاد

فإن هذه اخلوارق تكون لكثي من الكفار واملرشكني وأهل  ،ا هللعدو  
فال جيوز  ،وتكون من الشياطني ،وتكون ألهل ابلدع ،الكتاب واملنافقني

أويلاء  بل يعترب ،أن يظن أن لك من اكن هل يشء من هذه األمور أنه ويل هلل
ويعرفون  ،هم وأفعاهلم وأحواهلم اليت دل عليها الكتاب والسنةاهلل بصفات

 ،سالم الظاهرةورشائع اإل ،يمان ابلاطلةوحبقائق اإل ،نآيمان والقربنور اإل
مثال ذلك أن هذه األمور املذكورة وأمثاهلا قد توجد يف أشخاص ويكون 

ا بل يكون مالبس   ،أحدهم ال يتوضأ وال يصيل الصلوات املكتوبة
 ،زابليأوي إىل احلمامات والقمامني واملقابر وامل ،ا للالكبسات معارش  للنجا

فإذا اكن  :إىل أن قال ،راحئته خبيثة ال يتطهر الطهارة الرشعية وال يتنظف
أو يأوي إىل  ،ا للنجاسات واخلبائث اليت حيبها الشيطانالشخص مبارش  

أو يأكل احليات والعقارب  ،احلمامات واحلشوش اليت حترضها الشياطني
أو يرشب ابلول وحنوه من  ،ذان الالكب اليت يه خبائث وفواسقآوالزنابي و

أو يدعو غي اهلل فيستغيث باملخلوقات  ،انلجاسات اليت حيبها الشيطان
أو  ،وال خيلص ادلين لرب العاملني ،أو يسجد إىل ناحية شيخه ،ويتوجه إيلها

أو يأوي  ،يأوي إىل املزابل واملواضع انلجسةأو  ،يالبس الالكب أو انليان
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أو  ،إىل املقابر وال سيما إىل مقابر الكفار من ايلهود وانلصارى واملرشكني
 ،م عليه سماع األاغين واألشعارويقدِ  ،ن وينفر عنهآيكره سماع القر

فهذه عالمات أويلاء  ،ويؤثر سماع مزامي الشيطان ىلع سماع الكم الرمحن
 .[125-22/120جمموع الفتاوى ج] .[المات أويلاء الرمحنالشيطان ال ع

بل  ،ولم يقف الصوفية عند هذا احلد من منح الوالية ألمثال هؤالء
الربوبية، وأنهم يترصفون يف  ا من صفاتغلوا فيهم حىت جعلوا فيهم شيئ  

الكون، ويعلمون الغيب، وجييبون من استغاث بهم بطلب مال يقدر عليه 
األغواث واألقطاب واألوتاد، يهتفون بأسمائهم يف  :نهمإال اهلل، ويسمو

وهم أموات أو اغئبون، ويطلبون منهم قضاء احلاجات وتفريج  الشدائد،
الكربات، وأضفوا عليهم هالة من اتلقديس يف حياتهم، وعبدوهم من دون 
اهلل بعد وفاتهم، فبنوا ىلع قبورهم األرضحة وتربكوا برتبتهم، وطافوا 

هذا  ،وتقربوا إيلهم بأنواع انلذور، وهتفوا بأسمائهم يف طلباتهم بقبورهم،
 منهج الصوفية يف الوالية واألويلاء.

ورضب  ،من دين الصوفية ابلاطل تقربهم إىل اهلل بالغناء والرقص  -6
قال ادلكتور صابر طعيمة يف  ،ويعتربون هذا عبادة هلل ،ادلفوف واتلصفيق

أصبح الرقص الصويف احلديث عند ] :"لاك  سا وم  عتقد  "الصوفية م   :كتابه
معظم الطرق الصوفية يف مناسبات االحتفال بموادل بعض كبارهم أن جيتمع 

ا أكرث من مائيت األتباع لسماع انلوتة املوسيقية اليت يكون صوتها أحيان  
بار األتباع جيلسون يف هذه املناسبات كو ،اعزف من الرجال والنساء



 حقيقة اتلصوف
 

 12 

وكبار أئمة القوم وأتباعهم يقومون  ،ب ادلخانا من رشيتناولون ألوان  
وقد انتىه إىل علمنا من  ،بمدارسة بعض اخلرافات اليت تنسب ملقبوريهم

املطالعات أن األداء املوسييق بلعض الطرق الصوفية احلديثة مستمد مما 
وقال شيخ االسالم ابن تيمية  .["كورال صلوات اآلحاد املسيحية"يسىم 

اعلم أنه لم ] :ن اذلي أحدثهموقف األئمة منه وم  و ذاا وقت حدوث هبين  م  
ال باحلجاز وال بالشام وال بايلمن  ،يكن يف عنفوان القرون اثلالثة املفضلة

وال مرص وال املغرب وال العراق وال خراسان من أهل ادلين والصالح 
وال  ف  د  ب  ال  ،والزهد والعبادة من جيتمع ىلع مثل سماع املاكء واتلصدية

  ،وال بقضيب كف  ب  
 
فلما  ،حدث هذا بعد ذلك يف أواخر املائة اثلانيةوإنما أ

ا ببغداد شيئ   فت  ل  خ   :الشافيع ريض اهلل عنه :فقال ،ه األئمة أنكروهآر
وقال يزيد  ،نآيصدون به انلاس عن القر ،أحدثته الزنادقة يسمونه "اتلغبي"

 :مام أمحد فقالسئل اإلومىت اكن اتلغبي؟ و ،ما يغرب إال فاسق :بن هارون
وكذلك سائر أئمة ادلين  ،ال ،قال ؟أجتلس معهم :قيل ،دثأكرهه هو حم

فلم حيرضه إبراهيم بن أدهم  ،وأكابر الشيو  الصاحلني لم حيرضوه ،كرهوه
ين وال اوال الفضيل بن عياض وال معروف الكريخ وال أبو سليمان ادلار

واذلين حرضوه من الشيو   ،وأمثاهلمأمحد بن أيب احلواري والسي السقطي 
كما فعل ذلك  ،وأعيان املشايخ اعبوا أهله ،خر أمرهمآاملحمودين تركوه يف 

-وما ذكره الشافيع  ،عبد القادر والشيخ أبو ابليان وغيهما من املشايخ
 ،سالمالكم إمام خبي بأصول اإل ،من أنه من إحداث الزنادقة -يرمحه اهلل
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إيله يف األصل إال من هو متهم  فيه ويدع   ب  رغِ فإن هذا السماع لم ي
وأما  :إىل أن قال ،اكبن الراوندي والفارايب وابن سينا وأمثاهلم ،بالزندقة

سالم وأهل دين اإل ،ااذلي جعله اهلل إمام   ،احلنفاء أهل ملة إبراهيم اخلليل
د املتبعون لرشيعة خاتم الرسل حمم ،ا غيهاذلي ال يقبل اهلل من أحد دين  

وهؤالء  ،ب يف ذلك وال يدعو إيلهصىل اهلل عليه وسلم فليس فيهم من يرغِ 
يمان واهلدى والسعد والرشاد وانلور والفالح وأهل ن واإلآهم أهل القر

خالص هلل واملحبة هل واتلولك عليه واخلشية هل املعرفة والعلم وايلقني واإل
ادلين وأحوال القلوب ومن اكن هل خربة حبقائق  :إىل أن قال ،نابة إيلهواإل

ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف أن سماع املاكء واتلصدية ال جيلب 
للقلوب منفعة وال مصلحة إال ويف ضمن ذلك من الرضر واملفسدة ما هو 

ا أعظم كر  وهلذا يورث أصحابه س   ،فهو للروح اكخلمر للجسد ،أعظم منه
بل حيصل  ،كما جيد شارب اخلمر ،فيجدون ذلة بال تميزي ،من سكر اخلمر

 وعن ويصدهم ذلك عن ذكر اهلل ،هلم أكرث وأكرب مما حيصل لشارب اخلمر
ويوقع بينهم العداوة وابلغضاء أعظم من  ،الصالة أعظم مما يصدهم اخلمر

وال أحد من  ،قص فلم يأمر اهلل به وال رسوهلوأما الر   :اوقال أيض   ،اخلمر
 ﴾وَاْقِصْد ِِف َمْشيَِك َواْغُضْض ِمن َصْوتَِك ﴿ :كتابهبل قد قال اهلل يف  ،األئمة

ْرِض ﴿ :وقال يف كتابه ،[29 اآلية:لقمان ]
َ
ِيَن َيْمُشوَن لََعَ اأْل َوِعَباُد الرذمْحَِن اَّلذ

وإنما عبادة املسلمني  ،بسكينة ووقار :أي ،[53 اآلية:الفرقان ] ﴾َهْوناً 
وال أحد من  ،والرقص لم يأمر اهلل به وال رسوهل ف  بل ادل   ،الركوع والسجود
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 ،فقد صدق "صاد بها العوامكة ي  ب  ش  هذه "وأما قول القائل  :قال ،سلف األمة
 ،فإن أكرثهم إنما يتخذون ذلك شبكة ألجل الطعام واتلوانس ىلع الطعام

َن ﴿ :كما قال اهلل تعاىل ِيَن آَمُنواْ إِنذ َكثِْياً مِّ يَُّها اَّلذ
َ
ْحَبارِ وَالرُّْهَباِن يَا أ

َ
األ
وَن َعن َسبِيِل اهّللِّ  ْموَاَل اَلذاِس بِابْلَاِطِل َويَُصدُّ

َ
ُكلُوَن أ

ْ
 اآلية:اتلوبة ]  ﴾َِلَأ
َربذَنا إِنذا ﴿ :ومن فعل هذا فهو من أئمة الضالل اذلين قيل يف رؤوسهم ،[34

َضلُّونَا 
َ
َطْعَنا َساَدَتَنا َوُكرَبَاءنَا فَأ

َ
بِياَل. َربذَنا آتِِهْم ِضْعَفّْيِ ِمَن الَْعَذاِب أ السذ

وأما الصادقون منهم  ،[58-57 :يتاناألحزاب اآل] ﴾وَالَْعْنُهْم لَْعناً َكبِْياً 
 ،خيرج منها الصيد إذا دخل فيها ،لكن يه شبكة خمرقة ،يتخذونه شبكة

الطريق ولم فإن اذلين دخلوا يف السماع املبتدع يف  ،اكما هو الواقع كثي  
جمموع ] [ فاسدةأورثهم أحواال   ،يكن معهم أصل رشيع رشعه اهلل ورسوهل

 .[674-659 /22ج]الفتاوى 
فهؤالء الصوفية اذلين يتقربون إىل اهلل بالغناء والرقص يصدق عليهم 

َُذواْ ِديَنُهْم لَْهواً َولَِعباً ﴿ :قول اهلل تعاىل ِيَن اَّتذ  .[62 اآلية:األعراف ] ﴾اَّلذ
ومن دين الصوفية ابلاطل ما يسمونه باألحوال اليت تنتيه بصاحبها   -5

فقد اكن أصل  ،إىل اْلروج عن اتلَكِلف الرشعية نتيجة تلطور اتلصوف
وجماهدة الطبع برده عن  ،رياضة انلفس] :كما ذكره ابن اجلوزي ،اتلصوف

األخالق الرذيلة ومحله ىلع األخالق اجلميلة من الزهد واحللم والصرب 
س إبليس عليهم فلب   ،وىلع هذا اكن أوائل القوم :قال ،خالص والصدقاإلو

فلكما مىض قرن زاد طمعه يف  ،ن بعدهم من تابعيهمس ىلع م  ثم لب   ،يف أشياء
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ن من املتأخرين اغية إىل أن تمك   ،سه عليهمفزاد تلب   ،القرن اثلاين
أن  هم عن العلم وأراهمواكن أصل تلبيسه عليهم أن صد   ،اتلمكن

فمنهم  ،طوا يف الظلماتفلما أطفأ مصباح العلم عندهم ختب   ،املقصود العمل
ح صل  فرفضوا ما ي   ،من أراه أن املقصود من ذلك ترك ادلنيا يف اجلملة

وبالغوا يف احلمل  ،ق للمصالحل  ونسوا أنه خ   ،وشبهوا املال بالعقارب ،همأبدان  
وهؤالء اكنت مقاصدهم  ،ن ال يضطجعحىت إنه اكن فيهم م   ،ىلع انلفوس

وفيهم من اكن لقلة علمه يعمل بما يقع  ،غي أنهم ىلع غي اجلادة ،حسنة
ثم جاء أقوام فتلكموا هلم يف  ،إيله من األحاديث املوضوعة وهو ال يدري

 ،مثل احلارث املحاسيب ،اجلوع والفقر والوساوس واخلطرات وصنفوا يف ذلك
بها من  هه بصفات مزيوودخرون فهذبوا مذهب الصوفية وأفرآوجاء 

وتمزيوا بزيادة  ،االختصاص باملرقعة والسماع والوجد والرقص واتلصفيق
 زال األمر ينىم واألشباح يضعون هلم أوضااع   ثم ماانلظافة والطهارة، 
ما هم فيه ال بل رؤيتهم  عن العلماءهم عدب   ، ويتفقويتلكمون بواقعاتهم

 ،وجعلوا علم الرشيعة العلم الظاهر ،العلوم حىت سموه العلم ابلاطن أوىف
ومنهم من خرج به اجلوع إىل اخلياالت الفاسدة فادىع عشق احلق واهليمان 

وهؤالء بني  ،ا مستحسن الصورة فهاموا بهفكأنهم ختايلوا شخص   ،فيه
فمن  ،ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق ففسدت عقائدهم ،الكفر وابلدعة

وما زال إبليس خيبطهم  ،ال باالحتادومنهم من ق ،هؤالء من قال باحللول
 .[268، 267]تلبيس إبليس ص ] [ابفنون ابلدع حىت جعلوا ألنفسهم سنن  
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موا ىلع الرياضة مرة فرأوا وسالم ابن تيمية عن قوم داوسئل شيخ اإل
وإنما األوامر وانلوايه  ،لنامال نبايل اآلن ما ع" ا"فقالو ،أنهم قد جتوهروا

وحاصل انلبوة يرجع إىل احلكمة  ،ولو جتوهروا لسقطت عنهم ،رسوم العوام
فندخل يف  ،ولسنا حنن من العوام ،واملراد منها ضبط العوام ،واملصلحة

فهل هذا القول كفر من " حجر اتللكيف ألنا قد جتوهرنا وعرفنا احلكمة
وهل يصي ذلك عمن يف قلبه خضوع  ؟أم يبدع من غي تكفي ،قائله

 عليه وسلم؟ للنيب صىل اهلل
يمان أن هذا القول من أعظم ال ريب عند أهل العلم واإل :فأجاب

فإن ايلهودي وانلرصاين  ،وهو رش من قول ايلهود وانلصارى ،الكفر وأغلطه
أنهم  ذكر كما ،اوأوئلك هم الاكفرون حق   ،من ببعض الكتاب وكفر ببعضآ

ل هلم إىل حني تناو  م  وأن ذلك  ،اا ووعيد  ووعد   ،اا ونهي  ون أن هلل أمر  يقر  
وأما  ،هذا إن اكنوا متمسكني بايلهودية وانلرصانية املبدلة املنسوخة ،املوت

إن اكنوا من منافيق أهل ملتهم كما هو الغالب ىلع متلكميهم ومتفلسفتهم 
حيث اكنوا مظهرين للكفر ومبطنني  ،ا من منافيق هذه األمةاكنوا رش  

واملقصود أن املتمسكني  ،اويبطن نفاق  ا فهم رش ممن يظهر إيمان   ،للنفاق
جبملة منسوخة فيها تبديل خي من هؤالء اذلين يزعمون سقوط األمر 

فإن هؤالء خارجون يف هذه احلال من مجيع الكتب  ،وانليه عنهم باللكية
بل هؤالء رش من  ،ا حبالا وال نهي  ال يلزتمون هلل أمر   ،والرشائع وامللل

كمرشيك العرب اذلين اكنوا متمسكني  ،من امللل املرشكني املتمسكني ببقايا



 حقيقة اتلصوف
 

 15 

فإن أوئلك معهم نوع من احلق  ،ببقايا من دين إبراهيم عليه السالم
وهؤالء خارجون عن الزتام يشء من  ،وإن اكنوا مع ذلك مرشكني ،يلزتمونه

 :إىل أن قال ،ال أمر عليهم وال نيه دى  حبيث يظنون أنهم قد صاروا س   ،احلق
تَِيَك اِْلَِقّيُ ﴿ :حيتج بقوهلومن هؤالء من 

ْ
احلجر ] ﴾وَاْعُبْد َربذَك َحَّتذ يَأ

فإذا  ،اعبد ربك حىت حيصل لك العلم واملعرفة :ويقول معناها ،[99 اآلية:
 ،اعمل حىت حيصل لك حال :وربما قال بعضهم ،حصل ذلك سقطت العبادة

وهؤالء فيهم من إذا ظن  ،سقطت عنك العبادة يفي و  ص  ت   فإذا حصل لك حال  
من املعرفة واحلال استحل ترك الفرائض وارتكاب  هحصول مطلوب

 :فأما استدالهلم بقوهل تعاىل :إىل أن قال ،وهذا كفر كما تقدم ،املحارم
تَِيَك اِْلَِقّيُ ﴿

ْ
 ،فيه عليهم ال هلم [99 اآلية:احلجر ] ﴾وَاْعُبْد َربذَك َحَّتذ يَأ

واقرأ  [ دون املوتاهلل لم جيعل لعمل املؤمن أجال  إن ] :قال احلسن ابلرصي
تَِيَك اِْلَِقّيُ ﴿ :قوهل

ْ
وذلك أن  ،[99 اآلية: احلجر] ﴾وَاْعُبْد َربذَك َحَّتذ يَأ

َما ﴿ :قوهلمثل وذلك  ،باتفاق علماء املسلمني ،املوت وما بعده :ايلقني هنا
َوُكنذا ََنُوُض ﴿إىل قوهل تعاىل  ﴾ّيَ َسلََكُكْم ِِف َسَقَر. قَالُوا لَْم نَُك ِمَن الُْمَصلِّ 

تَانَا اِْلَِقّيُ 
َ
يِن. َحَّتذ أ ُب بَِيْوِم ادلِّ َائِِضَّي. َوُكنذا نَُكذِّ

ْ
 :ياتاملدثر اآل] ﴾َمَع اْل

وأخربوا أنهم اكنوا ىلع ما هم عليه من ترك  ،فهذا قالوه يف جهنم ،[41-47]
حىت أتاهم  ،واخلوض مع اخلائضني ،الصالة والزاكة واتلكذيب باآلخرة

ولم  ،ومعلوم أنهم مع هذا احلال لم يكونوا مؤمنني بذلك يف ادلنيا ،ايلقني
 ،[4 اآلية:ابلقرة ] ﴾َوبِاآلِخَرةِ ُهْم يُوقُِنونَ ﴿ :يكونوا مع اذلين قال اهلل فيهم
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 /22ج]جمموع الفتاوى ] [وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون وهو ايلقني
402، 401 ،427 ،428]. 

 تدل ىلع وجوب العبادة ىلع العبد منذ بلوغه سن اتللكيف اعقال   اآليةف
وأنه ليس هناك حال قبل املوت ينتيه عندها اتللكيف كما  ،إىل أن يموت

 تزعمه الصوفية.
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 اْلاتمة

 ،وهذا موقفهم من العبادة ،اا وحديث  فهذا هو دين الصوفية قديم   :وبعد
وما تدل  ،ولم ننقل عنهم إال القليل مما تضمنته كتبهم وكتب منتقديهم

ا من جوانب ابلحث ا واحد  ولم أتناول إال جانب   ،عليه ممارساتهم املعارصة
وبقيت جوانب أخرى حتتاج إىل  ،حوهلم هو جانب العبادة وموقفهم منها

 ،وموقفهم من الرساالت ،وحمارضات كموقفهم من اتلوحيد ،حمارضات
 إىل غي ذلك. ،وموقفهم من الرشيعة والقدر

ويرينا  ،ا ويرزقنا اتباعهأن يرينا احلق حق   -عز وجل-هذا وأسأل اهلل 
وأال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وصىل اهلل  ، ويرزقنا اجتنابهابلاطل باطال  

 هل وصحبه.آو ،وسلم ىلع نبينا حممد
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