عم ً
الفقهيعةًووععم
بالمعهاب ًالفقه ية
مهب ًًوالتمسعًكًبال مهاب
التمعهب
شاا ًًالت
كثيرًاًماًتًرفعًالصوفيةًًشعاا
اا ً
المجتماععا
لم ًالمجتم
هباًلععم
الميايععةًهبععا
الثقععةًالميا ية
نو ًًممع ًالث قة
صععاعًنععو
لمحاولععةً صاع
ها ًلمحاو ل
عروعًعاهععا
خروعًعا
الالخع
اإلسالميةً،يفًحي ًإهناًماهًنشأهتاًكانتًمحلًًتحفًظًم ًعلماءًالمسلمي ًيفًكلً
ومع ً شخ
شعخ
طبقعةً،و م
إلع ًطب قة
طبقعةًإ ل
مع ًطب قة
يتفعاو ً م
عصرًومصرً،وإنًكانًبهاًالتحفًظًيت فاو
إل ًشخ

ً

مع ً
عاعمهً م
يظهعرًع امه
ومعاًيظ هر
ماتقعمً،و ما
مع ًمات قم
ً،بحس ًماًيصم ًعاهً،وماًياتقمهً م

التصعوً ً
مععًالت صو
معاً مع
حعمًً ما
إلع ً حم
ماسعجمةًًإ ل
باًما سجمة
سلوكً.والصوفيةًوإنًبم ًيفًبمايةًظهو بعا
ذلعكً
باعمًذ لك
شعهم ًب ام
لكاهعاً شهم
عاعهً،لكا ها
تافصعلًع اه
ولع ًتاف صل
الميايًالشائعًلم ًالمسلمي ًقبلهاًو ل
الاظعرً
حتع ًالا ظر
بعلًح ت
والسعلوك ً،بلً
الماتقعمًوال سلوك
قضعاياًالمات قم
ماهعاًق ضايا
تطو ا ًًعمةًًيفًمجاال ًشت ً،ما ها
ما ً
مقامععا
صو ًإإل عل ًمقا
للوصععو
لةًللو
محاولععة
صوفيةًممع ًمحاو
قلًالالصععوفية
تاتقععل
ماًأد ًإإل عل ًأنًتات
هي ًمممععا
الفقهععي
الفق
وأحيانعاًيفً
والسعلوكًوأحيا نا
الماتقعما ًوال سلوك
العه ًيخصعًهًيفًالمات قما
تصعوً هًا له
لعهًت صو
الابوديةًإل ًماهجً له
التفقًهًوطرقًاالستاباطً،وبهاًماًجالًالهوةًتزدادًبياه ًوبي ًحملةًالشرياةًم ً
الالماءًوالمصلحي ً.
عاعمً
معاًع ام
يعر ً ما
مع ً ير
معاه ً م
متاعمًدةً،ف ماه
التصعوًفًطرقعًاًمت ام
نقعمًًالت صو
الالمعاءًيفًإزاءًن قم
وتبا ًالال ماء
دخيعلً،
والبعاقيًدخ يل
األصعلًوال باقي
بعوًاأل صل
بعهاً بو
وياتعرًأنً بها
والزبعمً،ويا تر
القو ًم ًالصالحًوالابادةًوالز بم
الخيعرً
مع ًالخ ير
عاعمباً م
معاًع امبا
علع ً ما
فحاو ًهتهي ًالطرقًونقمباًم ًالماخلً،معًاإلبقاءًع ل
وكثعرةًً
بأصعو ًخاصعًةًوك ثرة
أبلهعاًبأ صو
وانفعرادًأبل ها
واالعرتافًبهً،وآخرونًنظرواًإل ًالطريقةًوان فراد
المشعر ً
إلع ًالم شر
الاعا ًإ ل
بعوً دًًال اا
الزيغًفيه ًوتفاحًشهًوقوتهً،فرأواًأنًالسبيلًاألقو ًً بو
األو ً،والتخلً

ح ًً
مع ًالالحع
عاعمب ً م
معاًع امب
واعتبعا ً ما
بعم ً،واعت با
مع ً بم
القعو ً م
عاعمًال قو
ًم ًكلًماًع ام

موجودًاًقبله ًالًيحتاعًإل ًنسبتهًله ً،فهوًموجودًعامًم ًل ًياتس ًله ً،والً
مع ً
بعهً م
معاًاختصعًواً به
بعوً ما
يحتاعًيفًإقرا هًإل ًنسبتهًإليه ً،بلًالماسو ًإل ًالقو ً بو
جرًدً
ترواًممجعععر
واعتعععروا
باطله ً،واع
ليه ً،و دواًبعععاطله
مةًععلعععيه
الكلمعععة
فأولظواًالكل
بم ً،فعععأولظوا
والبعععم
طلًوال
الباطعععل
البا
معل ً
إلع ً مل
االنتسا ًإليه ًمفا قةًًللح ًوسلوكًاًلطري ًالضال ً،ونظرواًيفًذلكًإ ل
قعامواًبا قمً
باقعمً
العهي ً قاموا
الالمعاءًا لهي
الطرقًبغضًًالاظرًع ًنشأهتاًوحس ًمًقصمباً.وكانًالال ماء
الصوفيةًياتسبونًإل ًالمهاب ً،بلًأقواله ًمقرً ةًيفًبههًالمهاب ً،وخصوصًاً
باضعهاً
أساسعيةً،با ضها
يفًالمسائلًالتيًنقمواًفيهاًالتصوًفً،ويمك ًإجمالهاًيفًقضاياًأسا سية
2

يتال ًبأصو ًالفقهً،والباضًاآلخرًيتال ًبالاقائمً،ويا

المعهاب ً
أبعلًال مهاب
ًعليهًأ بل

يفًأبوا ًالردًةً،والباضًاآلخرًيتالً ًبالسلوكًوالتابًمً.ونبمأً-باونًاهللً-بب يانً
بيعانً
مخالفةًأبلًالتصوفًللمهاب ًفيماًيليً:
أوال :مخالفة المتصوفة يف أصول الفقه:
المثلعع ً
صو ةًًالمث ل
تاععمًًالالصععو
االسععتمال ًت ام
المععهاب ًيفًاال ستمال
أصععو ًال مهاب
مخالفععةًأ صو
شععكًأنًًمخال فة
الً شك
حي ًيبيبا عا ًععل عل ً
هرًحععي
ويظهععر
مرًويظ
األمععر
مهً،ويتأك عًمًاأل
التزامععه
عم ًالتزا
مهب ًووعععم
خروعًععع ًالالمععهب
للخععروع
لل
انفعردً
وقعمًان فرد
ألصعحابهً.و قم
أصالًماهجيًاًمافردًاًأل صحابه.
األصو ًفرو ًًكثيرةًيمك ًأنًتشكًلً ً
مهبًبه ً،ويفً
ممباًمععهب
ياتمععمب
صو ًالًيات
مادًأأصععو
باعتمععاد
مهاببه ًباعت
اضًمععهاببه
صوًفةًععع ًبباععض
المتصععو
والةًًالمت
وععالة
حالةًاعتمادباًفإنهًالًيقمًمهاًعل ًويرباً،وإنماًيركًبهاًعليهً،ويجالهاًعاضمةًلهً
ومقر ةً،الًمؤسسةًلألحكا ًً.
المعهب ً
عع ًال مهب
الخعروعً ع
مر ًاًيفًال خروع
وكمالهعاًمعر
الواليعةًوكمال ها
أصعلًًالوال ية
م ًذلكً:اعتمادب ًأ صل
بعع ً:
الفعويً(  0821ً:بع
واعتمادًماًيمليهًالكشفًواإللها ً،يقو ًعمرًب ًسايمًال فوي
بعلً
المجتهعمي  ً،بل
معهاب ًالمجت همي
مع ً مهاب
ماعيً ً م
بمعهب ًم اي
عليعهًالًيتقيعًمًب مهب
المفتعوحًعل يه
"إنًالوليًًالمف توح
يمو ًمعًالح ًًعامًاهللًتاال ًأياماًد ا"(ً. 1
خرعًممع ً
ظابًرهً،وأنعنهًخععرع
سالمةًظععاب
شكًًيفًسععالمة
جهًشععك
يخالجععه
كال ًالًيخال
بهاًالالكععال
سمعًبععها
وومعم ًسععمع
ذلعكً،
خعالفًًذ لك
األمعرً خالف
لكع ًاأل مر
األقعوا ً،ل ك
للعمليلًالمحقعً ًيفًاأل قوا
لطالع ًل لمليل
مخعرعًالطا ل
صاحبهًم خرع
التقليععمً
بةًالتقل يم
مرتبععة
جاوزواًمرت
لهي ًتتجععاوز
المجتهععمي ًاالععهي
ماءًالمجت همي
الالمععاء
ماععز ًالال
يرًم از
الرجععلًوويععر
از ًالر جل
وماععز
وم
بتالًمه ًآلثا ًالابيًصل ًاهللًعليهًوسل ًواطالعه ًعل ًأدلةًالمسائلً،بلًاألمرً
الفكعرةً
صعاح ًالف كرة
عاهعاً صاح
قواععمهً،عبعًرًعا ها
مع ًقوا عمه
العوحيً م
علع ًا لوحي
تعأيًع ل
خاصعة ً،تأي
قضيةًأخر ًخا صة
ح ًً
ارفًالالح ع
يهًيياععرف
عليععه
توحًعل
المفتععوح
لوليًالمف
له"ً:إنًاالععولي
بقولععه
فويًبقو
اهًالالفععوي
قلًععاععه
له ًننقععل
صليةًاالععه
األصععلية
األ
لقعم ً
والصوا ً،والًيتقيمًبمهب ًم ًالمهاب ً،ولوًتاطًلتًالمهاب ًبأسرباًل قم

( ً 1ماحًحز ًالرحي ًعل ًنحو ًحز ًالرجي ً(ً. 67ً/0
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عل ًإحياءًالشرياةً،وكيفًالًوبوًاله ًالًيغي ًعاهًالابيًصل ًاهللًعليهًوسل ً
طرفةًًعي ً،والًيخرعًع ًمشابمةًالح ًً-جلًجاللهً-لحظة"(ً. 1
امهً،
حعتًععاععمه
حةًترجً ح
اجحععة
دلعةً اج
ليسعتًاقتااععًاًبأد لة
مهب ًلي ست
عع ًالالمععه
خروعً ع
فجهعةًالالخععروع
فج هة
دععو ً
وبعيًد عو
مخعالفيه ً،و بي
عع ًم خالفيه
فضعالً ع
المعهب ً،ف ضال
أبعلًال مهب
وإنماًبمعو ًباطلةًالًتلز ًأ بل
مباشعرةً،
عاعهًمبا شرة،
الالعو ًع اه
الحع ًوتلقعًيًالا لو
مجالسةًالابيًصل ًاهللًعليهًوسل ًومشابمةًال ح
وبوًخروعًع ًالشر ًالظابرًواستم اكًعليهً،وترجيحًبمرجحًليسًماتمعًمًاًيفً
والتحعمي ًالًحجعًةً
لهعا ًوالت حمي
وذلعكًأنًاإلل ها
معردود ًوذ لك
بعوً مردود
بعلً بو
فيعه ً،بل
مقبعوالًًف يه
دي ًاهللًوالًمق بوال
سعواءً
كرامعة ً،سواء
يكعونًكرا مة
للعوليًأنًي كون
يحصعلًل لولي
معاًيح صل
وايعةً ما
العمًليل ًألنًوا ية
ماعهًا لم
فيهماًعل ًم ًم اه
دليعلً
بهاتعهً،ودل يل
فيعهًبها ته
ذلعكًالًحجعًةًف ي
وكعلًذ لك
خا قً،و كل
حمثتًباإللها ًأوًالتحمي ًأوًالالخعا
ذلكً:
خوا قً
ماًيق عًعًممع ًالالخععوا
كانًمععا
لوًكععان
هاً،ففلععو
عليهععا
كو ًعلي
محكععو
مةًالًمح
حاكمععة
شرياةًحاك
• أنًالالشععرياة
عليهعاًبتخ صي
بتخصعي
واألمو ًالغيبيعًةًحاكمعًاًعلي ها

ظعابرً
تأويعلً ظابر
مطلع ًأوًتأو يل
تقييعمًمط ل
عمعو ًأوًتقي يم
ًع مو

لبطلًعمومهاً،وانتقضًأصلها(. 2
معاً
الكرامعةً ما
• أنًمخالفةًالخوا قًللشرياةًدليلًعل ًبطالهناًيفًنفسها ًألنًالكرا مة
حعمثتًأوً
قةً حمثت
كعلًًخا قعة
ثبتتًإالًبالشرياةً،فإنًخالفتهاًبطلت"ً،وم ًبااًيال ًأنً كل
علعع ً
عرضععهاًع ل
باععمًعر ضها
قبولهععاًإالًب ام
دبععاًوالًقبول ها
يصععحًً د با
فععالًي صح
القيامععةً فال
يععو ًالقيا مة
إلعع ً يو
تحععم ًإ ل
ت حم
الشر "(. 3
يمك عك ً
ماًالًيم
لهامععا
حميثاًأوًإلها
نتً ؤؤيععاياًأوًتتحععميثا
كانععت
سواءًكا
خوا قًسععواء
بههًالالخععوا
فإنًبععهه
يهًفععإن
وعليععه
وعل
خروعًععع ً
جيحًأوًالالخععروع
الرتجععيح
ضالًععع ًالرت
ستقالالً،ففضععال
شر ًااسععتقالال
هاًيفًإثإثبععابا ًالالشععر
إليهععا
ستاادًإلي
االسععتااد
اال
مكعانً
ها ًً،وسعًلً ًإم كان
وقععًإلإلهعا
معاًو قع
بعهاًإذاًسعًلً ًأنً ما
االجتهعاد ً،بها
جةًاالجت هاد
المهب ًوبلوغًد جعة
فاقً
مععًاتاتفععاق
شرة ً،مع
مباشععرة
للابعمًمبا
وتحعمي ًاهللًللا بم
ظةًًوت حمي
يقظععة
سل ًيق
ًاهللًعليعهًوسعل
صل ًاهللًعل يهًو
الابعيًصععل
ؤيعةًالا بي
ؤ ية
(ً 1المرجعًنفسهً(ً. 96ً/0
(ً 2ياظرً:الموافقا ً(. 866ً/8
(ً 3المرجعًنفسهً(. 867ً/8
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جميععً
مع ًجم يع
الشر ًوالاادةًعل ًخالفًهً،وب ًيفًتقريرب ًاله ًتوا دًعليهًوالهت ً م
وتقريعره ًإذًنعن
األصعلًوتقر يره
أبلًالمهاب ًمخالفونًألبلًالمهاب ًيفًبهاًاأل صل

ًأولعل ً
ًأو

جو ًإإل عل ً
الرجععو
فردًاًيًتًب عًعًدونًالر
ليالًممفععرد
عيال
ها ًددلع ً
مادًًاإلللهععا
اعتمععاد
عم ًاعت
مهاب ًععل عل ًعععم
بلًالالمععهاب
أأبععل
الشر ً،وله ًيفًذلكًأدلةً:
أولهاً:أنهًماا ًضًبالمثلً،فإذاًاحتجًًشخ

فبإمكعانً شخ
شعخ
بإلهامعهًفبإم كان
ًبإلها مه

آخعرً
ًآ خر

صاحبهً،والًحجعًةًيفً
معاًألهع ًًصعاحبه
أنًياا ضهًباقيضًقولهً،ويحتجًًبأنهًأًله ًخالفًً ما
إلهامهًعل ًويرهً،وماًكانًبهاًشأنهًالًيمك ًأنًيكونًمصم اًللتًشريعً.
ثانياً:مخالفتهًلهم ًالصحابةً،فههاًعمرًكانًمحمًثاًبا

صعل ً
الابعيً صل
كعال ًالا بي
ً كال

اهللًعليهًوسل ًحي ًقا «ً:إنه قد كان فيما مضى قبلكم من األمم محدثون ،وإنه
أبعيً
مععًأ بي
عمعرً مع
اختلعفًع مر
وقعمًاخت لف
الخطاا »(ً، 1و قم
إن كان يف أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخ طا
اا ضً
ولع ًيياعا
سعو ًاهللً،و ل
عع ً سو
بمعاًو دً ع
بكرًيفًمانايًالزكاةً،فاحتجًعليهًأبوًبكرًب ما
عمرًذلكًبأنهًمحمً ًأوًملهً ً.
قا ًيفًالمراق ً:
ويابهًاإللها ًبالاراءً***ًأعايًبهًإلها ًاألولياءً
وقمً آهًباضًم ًتصوًفاً***ًوعصمةًالابيًتوج ًا ْقتفاً
الًيحك ًالوليًبالًدليلً***ًم ًالاصوصًأوًم ًالتأويل(ً 2
شعهم ً
دليالًلقامتًبهًالحجةًوانقطعًبهًالاه ً،وقمً شهم
ثالثاً:أنًًاإللها ًلوًكانً ً
الاصوصًأنهًالًحجًةًإالًفيماًجاء ًبهًالرسل"ً،فم ًادًع ًأنهًوايًيفًالوصو ً
شعكًًيفً
فعالً شك
واحعمةً فال
مسعألةًوا حمة
ولعوًيفًم سألة
بعهًو لو
جعاؤواً به
ومعاً جاؤ
الرسعلًو ما
عع ًالر سل
بعهً ع
إل ًماًيرضيً به
اال {ً:معااًكاعااً
قعا ًتتاعال
بعهاًالًتحصعً  ً،قا
علع ً بها
المالعةًع ل
واألحاديع ًالما لة
زنمقتهً،واآليا ًواألحاد ي
لو ً
القلععو
قيًيفًالق
حت عت ًنلنلقععي
قلً:ح
سراءً،]01ً:وول عل ًييقععل
[اإلسععراء:
والً}ً[اإل
ماععههبي ًًحت ع ًن ْبا ع ًً سععوال
(ً 1أخرجهًالبخا

ً(ً، 3469ومسل ً(. 8392

(ً 2نشرًالباودًعل ًمراقيًالساودً(ً. 881ً/8
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إلهامًاً،وقا ًتاال  {ً:سالًًمبشري ًًوماه ي ًًلئالًًيكونًًللاعاا ًًعلع ًاللعههًًحجعةةًً
اب ً
[الاسعاءً،]061ً:وقعاا {ً:ول ْعوًوًأنعااًأ ْبل ْكاعاب
يزاًحكيمعاا}ً[الا ساء:
انًًاللعههًًعزيعز
ب ْامًًالرسلًًوكعان

لًًأنًنعهه ًً
كًًمع ًق ْب ْعل
باها ًًم ًق ْبلهًًلقالواً بااًل ْوالًًأ ْ س ْلتًًإل ْيااً سوالًًفاتبعًًآياتعك
الع ً
وبعهلكًتًا ل
جعمًاً...و بهلك
كثيعرةً جم
ون ْخز }ً[طهً.]034ً:واآليا ًواألحادي ًبمثلًبهاًكث يرة
وألشعياخه ًطريقعًاً
لهع ًوأل شياخه
مع ًأنًل ه
التصعوفًً م
المعمًعي ًالت صوف
الجهلعةًال مم
أنًماًيمًعيهًكثيرًم ًالجه لة
فالعهً
معاًفا له
كمخالفعةً ما
الشعر ً-كمخال فة
لظعابرًال شر
مخالفعةًل ظابر
كانعتًمخال فة
باطاةًتواف ًالح ًًعامًاهللًولوًكا نت
الخضرًلظابرًالال ًاله ًعامًموس ً-زنمقةًً،وذ ياةًًإل ًاالنحال ًبالكليةًم ً
دي ًاإلسال ًبمعو ًأنًالح ًًيفًأمو ًباطاةًتخالفًظابره(ًً. 1
فمعًتا صي
تاصعي

والرؤيعاً
والعهوقًًوالرؤ يا
لهعا ًوا لهوق
اعتمعادًاإلل ها
علع ًأنًًاعت ماد
والشعافايةًع ل
المالكيعةًوال شافاية
ًالمالك ية

خرعً
غاليًييخععرع
صويفًالالغععالي
شرعا(ً، 2إالًأنًًالالصععويف
حانًشععرعا
ماًمطًررحععان
بلًببمععا
مهببه ً،بععل
ليسًممع ًمععهببه
لععيس
ألبعلً
كعانًأل بل
وبصو ةًصا ًخةًع ًأصو ًمهببهً،وياشئًلافسهًعبادا ًًوأقواالًًماً ك
لكًععل عل ً
ممًاًيفًذذلععك
ماتمععم
بائه ًمات
آلبععائه
هباًممع ًععل عل ًوالًآل
صوالًوفروع عًاً-هبععا
مهب ً-أأصععوال
الالمععهب
لمطلقهعاً،
الشعرياةً،ومقيعًمًاًلمطلق ها
عمومعا ًال شرياة،
هبعاًعمو ما
حعال ً،مخصًصعًاً هب
اإللها ًوالرؤ ًواأل حال
مع ً
وسعل ً م
ولهلكًأمثلةًكثيرةً،حت ًادع ًباضًه ًأنً ؤيتهًللابيًصل ًاهللًعليهًو سل
فوائًمًباًتصحيحًًاألحادي ًالتيًضاًفهاًالحفًاظًكماًن ًًعليهًباضه (ًً. 3
وقل عل ً
مهاب ً،وق
خروعًععع ًالالمععهاب
بوًخععروع
ظابرةً،ووبععو
شرياةًالالظععابرة
طالنًالالشععرياة
ايًببطععالن
يااععي
بهاًيا
ووبععها
برؤيعةً
ألدلًتهاً،فماًكانًمرجوحًاًلضافًًفيهًأوًاضطرا ًًيفًاألدلةًيصيرً اجحعًاًبرؤ ية
جمعا ًالً
مشعافهة ً،ثثع ًاإلج ما
ماعهًم شافهة
سعماوهًم اه
أهنع ً سماوه
بؤالءًللابيًصل ًاهللًعليهًودعواب ًأ هن
واسعتفتائه ًألنً
يقظعةًًوا ستفتائه
وسعل ًيق ظة
عليعهًو سل
صعل ًاهللًعل يه
يصيرًحجًةًمعًإمكانيةًاللقيًًببعالابيً صل

(ً 1أضواءًالبيانً(ً. 384ً/3
(ً 2تراجعًو قةًعلميةًبااوان"ً:مفهو ًالكرامةًوضوابطها" ً،ففيهاًتفصيلًللمسألةً،وقمًصم
سلفًللبحو ًوالم اسا ً.
(ً 3بهاًالكال ًماقو ًع ًأحممًالزواو ً،ياظرً:بغيةًالمستفيمً(ص. 79ً:
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ًع ًمركزً

هاءً،والً
فقهععا
قرًاءًأوًحف عًاظًأوًفق
ما ًقععر
إجمععا
كانًإج
سواءًكععان
جةً،سععواء
حجععة
قهًح
حقععه
ليسًيفًح
ما ًلععيس
اإلجمععا
اإلج
يخف ًماًيفًالتزا ًبهاًاألصلًم ًالخطرًعل ًالشر ًوالاقلًماًاً.
المتصوفة للمذاهب يف العقائدًً:
ثانيا :مخالفة
ّ
إلع ً
يظ ًكثيرًًم ًالباحثي ًأنًالمهاب ًليسًلهاً أ ًعقم ًًباعتبا ًإضافتهاًإ ل
معاً
وبعيًوالبعًاً ما
مقعرً ةً،و بي
عقميعةًم قر
فللمعهاب ًآ اءًعقم ية
ذلعكً،فلل مهاب
خعالفًذ لك
ح ًً خالف
لكع ًالالحع
الفقهً،ل ك
عع ً
الاعا ً ع
مع ًال اا
كثيعرً م
ياجعلًكث ير
الفقعهً،يا جل
متعأخرةًيفًالف قه
أبعوا ًم تأخرة
توجمًيفًكت ًالردةً،وبيًأ بوا
المععهب ًأوً
عليهععاًيفًال مهب
فعع ًعلي ها
الاقميععةًالمتً ف
المواقععفًالاقم ية
فيهععاًالموا قف
يضععمًاونًفي ها
فهعع ًي ضم
قراءهتععاً،ف ه
قراء هتا
الصعوفيةًيفً
علع ًال صوفية
يجعمًنصعًه ًع ل
المعهاب ًي جم
عاعمًال مهاب
الفقعهًع ام
الماتممةً،وم ًنظرًيفًكت ًالف قه
كثيرًم ًأقواله ًبأهناًمخالفةًللماتقمًالصحيحً،ولماًعليهًبههًالمهاب ً.
م ًذلكًتاصي

السعماءًأوً
إلع ًال سماء
ًأبلًالمهاب ًعل ًكفرًم ًقا ًبأنهًيصامًإ ل

خليعل"ً:أوً
قعو ًخل يل:
عاعمً قو
قايًع ام
ذكعرًالز قعاي
ير ًاهللًسبحانهًوتاال ًويكلًمهًمااياةًً،فقمًذ كر
يعمخلً
(للسعماء ً،أوً يمخل
ادع ًأنهًيصامًللسماء"ً،فال ًقائال"ً:أ ً:يصامًبجسمهً(لل سماء
الشعاراو ً،أوً
بحثعهًال شاراو
الجاةًويأكلًم ًثما باًكماًيفًالهخيرةً،أوًيمخلًالاا ًكماًبح ثه
مجالسةًاهللًأوًمكالمته ًفكافرًإجماعاًكماًيفًالشفاء"(ً. 1
ستاكفً
بالحلو ً،ثثع ًالًييسععتاكف
قائلي ًبععالحلو
يرًالالقععائل
بتكفيععر
مهاب ًبتكف
بلًالالمععهاب
صريحًأأبععل
لهًتتصععريح
ومثلععه
ومث
علًبعبالحلو ً،
القائعئلً
تكفيعرًالقا
مهب ًيفًتكف ير
أبعلًالالمععهب
قوا ًأ بل
يخعرعًععع ًأأقععوا
غاليًأنًي خرع
الصعويفًالالغععالي
ال صويف
تكفيعرً
بعوًتكف ير
ويتبا ًالقو ًبهً،أوًيمافعًع ًأبلهً،معًأنًالقو ًالماتممًيفًالمهب ً بو
بتكفيععرً
كتععبه ًبتكف ير
الشععافايةًيفًك تبه
تصععريحًال شافاية
إلعع ًت صريح
فععانظرًإ ل
بععه ً،فانظر
مصععرًحً به
وبععهاًم صر
بععهً،و بها
القائععلً به
القا ئل
الحلولية(ً. 2
قعا ً
أماليعه"ً:إذاً قا
الشعافايًيفًأمال يه:
السعال ًال شافاي
وقمًنقلًالحطا ًالمالكيًع ًاب ًعبمًال سال
الواليعة ًإذً
ياعايفًالوال ية
وبعهاًالًي اايف
الشعرعيًً،و بها
وليًم ًأولياءًاهللًتاال ً:أناًاهللًعزً ًالتازيرًال شرعي

(ً 1شرحًالز قايًعل ًالمختصرً(ً. 00ً/2وياظرً:مواب ًالجليلً،للحطا ً(. 021ً/6
(ً 2ياظرً:كفايةًاألخيا ًيفًحلًوايةًاالختصا ً(صً. 092ً:
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بعالتازيرً
معرادهً بالتازير
معاً مراده
وانظعرً ما
قلعتً:وان ظر
قا "ً:ق لت:
عليعهًففقعا
علع ًعل يه
األولياءًويرًماصومي "ً،ث ًع ل
فيعهً
القعو ًف يه
بعهاًال قو
االسعتتابة ًألنً بها
أنعهًاال ستتابة
الشرعيً،بلًبوًاالستتابةًأوًويرباً،والظابرًأ نه
دعو ًاأللوبيةًأوًحلو ًالبا

ًسبحانهًوتاال ًفيهً،فتأمًله"(ً. 1

عاعمب ًيفً
الماتمعمةًع امب
وبهاًالقو ًماروفًيفًبقيةًالمهاب ً،ومقرً ًيفًالكت ًالمات ممة
قادًالالشععخ
شخ
فاعتقععاد
الفتيععاياً،فاعت
الفت

امًًافتياياتععاتاًععل عل ً
مهب ًيياععم
تزا ًبععأبأ ًًمععهب
االلتععزا
عو ًاالل
لهًم عمعًددعععو
ًلععه

المهاب ً،وإذاًل ًيك ًالخروعًعاهاًباعتقادًماًتقو ًأنهًكفرًفالًيمك ًالخروعً
المععهاب ً،
أبععلًال مهاب
عاععمًأ بل
لوضععوحهاًع ام
الاقطععةًلو ضوحها
بععههًالاق طة
أسععتفًضًيفً بهه
ولعع ًأ ستف
عاهععاًمطلقععًاً،و ل
عا ها
المااصعري ً،والً
ووضوحهاًكهلكًعامًالصوفيةً،وتابيًكثيرًماه ًلهاًخصوصًاًالماا صري
لالحتجعاعً
وجعهًلالحت جاع
يخف ًأنًًاستخما ًالمصطلحًباعتبا ًولبًتهًعل ًبهاًالاو ً،فالًو جه
لعهً
تعأثيرً له
وجعودًاًمازويعًاًالً تأثير
الواقععًإالًو جود
وجعودًيفًالوا قع
لعهًو جود
السايًاله ًل ًيامً له
بالتصوًفً ً
عل ًالتصوًفً،وأصحابهًاستسلمواًأما ًمصماقيًةًالتصوًفًالحلوليًاله ًطغً ً
يفًالفرتا ًالمتأخًرةًعل ًبههًالطرقً.
الابعيً،
علع ًالا بي
وم ًالمخالفا ًالاقميةًلماًيقرً هًأبلًالمهاب ًتفضيلًًالوليًع ل
طاععةً
أوًإعطاؤهًالح ًيفًمخالفةًالشرياةًوالخروعًعليهاًكماًخرعًالخضرًع ًطا عة
علع ً
أقعواله ًع ل
موس ًعليهماًالسال ً،فكلًأبلًالمهاب ًياصًونًيفًالماتممًم ًأ قواله
ارضً
ولسعااًبباععاااًيفًمماععرض
ما (ً. 2ول ساا
جمععا
يهًاإلج
عليععه
يحكعيًعل
ضه ًيح كي
وباضععه
لكً،وبا
قعا ًذذلععك
كفعرًممع ً قا
ك فر
وحقيقعةً،
شعرياةًوحقي قة
وجعودً شر
اعتقعادًو جود
مع ًاعت قاد
زعمعواً م
معاًزع موا
مااقشةًدليلًوالةًالمتصوفةًعل ً ما
عليعهً
موسع ًعل يه
عاعمًمو س
وأنًالحقيقةًمقمًمةًعل ًالشرياةً،وأنًالشرياةًبيًالتيًكانتًع ام
مااقشعته ً
بصعمدًمااق شته
سااًب صمد
لسعا
السال ًوالحقيقةًبيًالتيًكانتًالخضرً،فكلًبهاًالباطلًل ً
دعععو ً
بطععا ًد عو
عليهععاً،وإب طا
والخععروعًعلي ها
فقعع ًوال خروع
المععهاب ًف ق
مخالفععةًال مهاب
الغععرضًإثثبععابا ًًمخال فة
إذًال غرض
تمسًكه ًهباًيفًبهاًالبا ً.
(ً 1مواب ًالجليلً(. 820-821ً/6
(ً 2ياظرً :تفسير ًالاسفي ً(ً ، 818ً /8وشرح ًالفقه ًاألكر ً(صً ، 349ً :وأحكا ًالقرآن ًالب ًالاربي ً(ً/8
ً، 732وفتاو ًاب ًحجرًالهيتميً(. 000ً/0
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بلً
شععمًدًأأبعععل
قمً شم
الكععونً،ووقعععم
صرًفونًيفًال كون
األوليععاءًيتيتصعععر
عواب ًأنًاألول ياء
كععهلكًددععععواب
وماععهً كهلك
وم اه
وقعمً
حمعهًاهلل"ً:و قم
القعرايفً ح مه
يقعو ًال قرايف
القعو ً،ي قو
المهاب ًالفقهيةًالاكيرًعل ًالقائلًهبهاًال قو
مةً(ككع ً،
كلمععة
فالنًأًعط عًيًكل
لونً:فععالن
فيقولععون
صوفيةً،فيقو
ها ًالالصععوفية
جهععا
عةًممع ًج
لجماعععة
لكًلجما
قعًذذلععك
ووقععع
اهًًأ ًْنً
ويسألونًأنًياطًواًكلمةً(ك ًالتيًيفًقولهًتاال ً{إنماًق ْولااًلش ْيءًًإذاًأ ْدنعاه
كال ًاهللً
الكلمعةًيفًكععال
بعههًالكل مة
مااع ً بهه
يالمعونًما ا
ومعاًيال مون
[الاحعلً،]41ً:و ما
ونً}ً[الا حل:
نقعوو ًًلعههًًكع ًًْفيكعون
بايعمةً
أوعوا ًبا يمة
وبعههًأ ووا
أعطيعتً،و بهه
أهنعاًأعط يت،
صعحًًأ هنا
إعطائهعاًإنً صح
مااع ًإعطائ ها
معاًما ا
تاال ً،والًيالمونً ما
مع ً
فيهلكعونً م
صعي ً،فيهل كون
الصعوفيةًالمتخرً صي
الرو ًعل ًالالماءًالمحصًلي ً،فضالًع ًال صوفية
متباععمونً،
عاعهًمتبا عمون
وبع ًع اه
بعونًو ب
تاعال ًمتقرً بون
إلع ًاهللًت اال
حي ًالًيشارونً،وياتقمونًأهن ًإ ل
عصمااًاهللًتاال ًم ًالفت ًوأسباهباًوالجهاال ًوشبهها"(ً. 1
األثعرً
وم ًذلكًكهلكًتشبيهًاهللًبخلقهً،فكلًأبلًالمهاب ًالفقهيةًم ًأبلًاأل ثر
الغعالةًً
الصعوفيةًال غال
مع ًال صوفية
وكثيعرً م
بخلقعهً،وكث ير
شعبًهًاهللًبخل قه
وأبلًالكال ًياصًونًعل ًتكفيرًم ً شب
للشعي ً
الرسعائل"ًلل شي
م ًدعاةًالتمهبً ًيشبًهونًاهللًبخلقهً،وانظرًيفًذلكً"جوابرًالر سائل
إبرابي ًالا

الحعالعً
(ً، 2وكهلكً"جوابرًالمااي"(ً. 3بهاًفضالًعمًاًأًثًرًع ًال حالع

واب ًعربيًواب ًسباي ًوويرب ًممًاًالًيوجمًعقلًيقبًلهًأوًشر ًيقًرًهً.
فإذاًتبيًاتًالمخالفةًبقيتًأخر ًنمرًًعليهاًمرو ًاً،وبيًمتماخلةًمعًالقضاياً
عليعهً
صعل ًاهللًعل يه
الابعيً صل
ؤيعةًالا بي
دععو ً ؤ ية
الاقمية ًوذلكًألهناًمتالقةًبالغي ً،أالًوبيًد عو
فأبعلً
المعهاب ً،فأ بل
أبعلًال مهاب
يقعرً هًأ بل
لمعاًي قر
مخالفعةًل ما
فهعيًمخال فة
عاعهً،ف هي
وسل ًيقظًةًًوأخهًالشرياةًع اه
الشعرياةًع اهً
عاعهً
أخعهًال شرياة
يافعونًأ خه
ومع ًثعً ًًيا فون
يقظعةً،و م
ؤيتعهًيق ظة
إمكانيعةً ؤي ته
عم ًًإمكان ية
المهاب ًيقرً ونًععم
الشعر ً-
ظعابرًال شر
مباشرةً،فلوًفًرضًأنهً آهًيقظةًعل ًسبيلًالكرامةً-وبوًخالفً ظابر
ونحيعلًيفً
مقعر ً،ونح يل
بعوًم قر
كمعاً بو
شعرعًاًك ما
فإنًًأخهًًماًيخالفًالشر ًالظابرًعاهًمستحيلً شرع
المخالفعةًيفً
شعكًًأنًالمخال فة
حمعهًاهللً،والً شك
الشعاطبيً ح مه
كعال ًال شاطبي
مااعاًيفً كال
تقعمً ًما اا
معاًت قم
ذلكًعل ً ما
(ً 1الفروقً(. 863ً/4
(ً 2جوابرًالرسائلً(ص. 91ً:
(ً 3جوابرًالماايً(ص. 041ً:
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بلً
كا ًممع ًأأبععل
جمًاإلننكععا
لهاًتتجععم
فرو ًوولععها
فةًيفًالالفععرو
المخالفععة
ثرةًالمخال
هاًككثععرة
عليهععا
ايًعلي
ياباععي
يمةًياب
الاقيععمة
الاق
قعمً
والتعيً قم
المهاب ًعل ًأبلًالتصوًفًلماًأدخلواًعل ًالمهاب ًم ًالمخالفةً،وال تي
عاًععع ً
كونًخروج اً
ً،وقعمًتكعونًخروج
للسعاةً،و قمًت
مخالفعةًلل ساة
الًتكونًمخالفةًللمهب ًفق ً،بلًبيًمخال فة
دي ًاإلسال ً.
ثالثا :مخالفتهم ألهل المذاهب يف الفروعًً:
معهب ً
يخعلً مهب
ل ًيخلًمهب ًم ًالمهاب ًم ًصوفيةًياتسًبونًإليهً،كماً للع ًي خل
عع ً
ثعرً ع
ومعاًأً ثر
ساةًو ما
السعا
صعحيحًال ً
إلع ً صحيح
الاعا ًإ ل
م ًالمهاب ًم ًمحتسبي ًيحاولونً دًًال اا
معو ًإ للع ً
جا ًاأل مو
ويحعاولونًإ جعا
وقاعمتعهً،وي حاولون
المعهب ًوقاعم ته
أصعلًال مهب
عليعهًأ صل
اعيًعل يه
السلفًمماًبً اي
الروايععا ً
واعتمععادًالروا يا
الفععرقً،واعت ماد
نشععوءًال فرق
قبععلًن شوء
المععهب ًق بل
مععةًال مهب
أقععوا ًأئ مة
باعتمععادًأ قوا
نصععاهباًباعت ماد
ن صاهبا
الصحيحةً،وتبيي ًماًخالفهاًأوًخالفًقاعمةًاإلما ًوأصلهًً.
سعً
سوفًتتًسععع
فهاععاااًسععوف
ئمً،فه
والاقائععم
صو ًوالاقا
األصععو
طرًاًممع ًاأل
خطععر
قلًًخ
فرو ًأأقععل
شكًأنًالالفععرو
والًشععك
للتصعوًفً
االنتسعا ًللت صو
لكع ًاالنت سا
وعالةًً،ل ك
يكونعونً والة
قعمًالًيكو نون
المخالفعةًأناسعًاً قم
المائرةًوتشملًالمخال فة
وتعباه ً
الفقهعيً،و تباه
لمعهببه ًالفق هي،
المخالفعةًل مهببه
مع ًالمخال فة
والغلوًيفًباضًماانيهًأوقاه ًيفًنو ً م
اخععتالفه ًيفً
معًا ختالفه
خالفععةًالالم عمهب ًمععع
غالةًيفًمخال فة
بعع ًالالغععالة
شا كواً ب
ذلععكً،أوًشععا
غالةًيفًذ لك
الالغععالة
جميعععً
مضععموهناًتتبععًعًجم يع
ععع ًم ضموهنا
قةً ع
يخععرعًالو قععة
ممععاًي خر
والمخالفععةً،وقطاععًاًم ما
المقصععمًوالمخال فة،
المق صم
المعهاب ً
لعباضًال مهاب
خعالفته ً لباض
الجزئيا ًيفًجميعًالمهاب ً،وحسبااًأنًنشيرًإل ًم خ
المشتهرةًيفًباضًاألبوا ًالمهمًةً،وليقسًماًل ًيقلً:
 -1مخالفة المذهب يف البناء على القبور:
ومع ً
الغعاليً،و م
م ًالمالو ًأنًقضيةًًالبااءًعل ًالقبو ًم ًأساسيًا ًالتصوًفًال غالي
ماءاهت ً
ًانتمعاءاهت
شت ًانت
متصعوًفةًببشعت
عاعمًالمت صو
وتشعييمباًع ام
عليهعاًوت شييمبا
لباعاءًعلي ها
ضعرحةًوالب ااء
أ ًانتشا ًاأل ضرحة
إلع ً
فعانظرًإ ل
معهببيًا ً،فانظر
لعيسً مهببي
الاحعوً ليس
بعهاًالا حو
علع ً بها
هبعاًع ل
القعو ً هبا
يقعي ًأنًال قو
علع ًي قي
الفقهيةًيال ًع ل
مالعكً
معا ًما لك
ألصعلًاإل ما
مععًتاكعًرب ًأل صل
صوفيةًالمالكيًةًيفًالمغر ًوولوًب ًيفًالقبو ً مع
صبه ً
تاصععبه
معًتا
سألةً،مععع
المسععألة
مهب ًيفًالم
بلًالالمععهب
قوا ًأأبععل
ألقععوا
فاله ًأل
وإوفععاله
له ائعً،وإو
سمًًاالععه
بوًسععم
ووبععو
جي عي ًأنً
يرةً.والاج
وكبيععرة
صغيرةًوكب
كلًصععغيرة
يهًيفًكععل
تبايععه
ها ب ًتبا
وإظهععا
بهً،وإظ
فرحه ًبععه
مهب ً،ووفععرحه
للمععهب
لل
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المهب ًيفًقضيةًالقبو ًماضًمًبالا

سعمً
أصعلهًيفً سم
إلع ًأ صله
يلتفتعواًإ ل
ذلعكً للع ًيلتف توا
ً،ومعًذ لك

اله ائعً،والًإل ً جحانًقولهًبالمليلً،والًإل ًاألقوا ًالماتممةًيفًالمهب ًً.
لةً
أدلععة
بو ًأد
القبععو
ااءًععلعل ًالق
الباععاء
قمًو د ًيفًالب
ستمالله ً،ففقععم
واسععتمالله
يةًوا
المالكيععة
قو ًالمالك
نكًقععو
دونععك
ودو
لاع ًزوًا ا ً
وسعل ًل ا
عليعهًو سل
صعل ًاهللًعل يه
سعو ًاهللً صل
بريعرةً:أنً سو
أبعيًبر يرة:
متامًدةً،ماهاًع ًأ بي
صعل ًاهللً
برسعو ًاهللً صل
نعز ًبر سو
لمعاً نز
قعاالً:ل ما
عبعا ً قاال:
القبو (ً، 1وع ًعائشةًوعبمًاهللً ببع ًع با
وجهعهً
عع ًوج هه
كشعفهاً ع
هبعاًك شفها
اوعت ً هبا
فعإذاًا وت
عليهًوسل ًطفً ًيطرحًخميصةًًلهًعل ًوجهه ً،فإذا
أنبيااائهم
يائهم
بور أنب
خذوا ققبااور
صار ؛ اتاتخااذوا
والنصااار
هو والن
اليهااو
لى الي
نة اهلل ععلااى
لعنااة
كهلك«ً:لع
بوًكععهلك
قا ًووبععو
ففقععا
عليعهً
صعل ًاهللًعل يه
سعو ًاهللً صل
هنع ً سو
قا  ً:هن
جعابرًقعا
ً،وععع ً جابر
صعااوا(ً، 2و
معاً صااوا
مساجد» ًيحه ً ما
سل ًأنًيجصعً
ووسععل

بيً
حمي ًأأبععي
يه(ً، 3ويفًحععمي
عليععه
يهً،وأنًيبيباعا ًعل
عليععه
امًعل
يقاععم
قرً،وأنًيق
ًالالقععر

عليعهً
باثاعيًعل يه
معاًباث اي
علع ً ما
أباثعكًع ل
الهياعًاألسم ًقا ً:قا ًليًعليًب ًأبيًطال ً:أالًأبا ثك
مشعرفًاًإالً
سو ًاهللًصل ًاهللًعليهًوسل ؟ًأنًالًتم ًتمثاالًًإالًطمستًهً،والًقراًم شرف
سويته(ً. 4
فاتفقعتً
األحاديع ً،فاتف قت
بعههًاألحاد ي
مع ً بهه
المقصعودةً م
الماعايًالمق صودة
المالكيعةًالم ااي
وقمًتااو ًفقهاءًالمالك ية
فإنعهً
المسعلمي ًفإ نه
لامعو ًالم سلمي
مقعرةًلا مو
والمبابعاةًأوًيفًم قرة
للزياعةًوالمبا باة
كلمتًه ًأنًماًكانًم ًالبااءًللزي اة
علع ً
الكثيعرًع ل
الباعاءًالكث ير
يحر ًويزا ًذلكًالبااءًويًهم ً،قا ًالقرطبيً حمهًاهلل"ً:وأماًالب ااء
يهً
فإنًًففيععه
يزا ً،فععإن
هم ًوويععزا
فهلكًييهععم
يةًتفال عًهًتفخيم عًاًوتاظيمعًاًفععهلك
الجابليععة
نتًالجابل
كانععت
ماًكا
حوًمععا
ننحععو
القبععو ً
كععانًياظععً ًالق بو
وتشععبًهاًببم عم ً كان
اآلخععرةً،وت شب
ماععاز ًاآل خرة،
الععمنياًيفًأو ًم ااز
زياععةًا لمنيا
ستاما ًًزي اة
ااسععتاما
حعرا "(ً. 5
بعوً حرا
قا  ً:بو
يابغعيًأنًييقعا
الاهعيًأنًياب غي
ويابمباً.وباعتبا ًبههًالماايًوظابرًالا هي
صعمً
وقا ًز وقًيفًشرحهًعل ًالرسالة"ً:ياايًماًيكونًماهًعل ًنفسًالقرًإذاًقً صم
(ً 1أخرجهًالرتمه ً(. 0116
(ً 2أخرجهًالبخا

ً(. 481

(ً 3أخرجهًمسل ً(ً. 971
(ً 4أخرجهًمسل ً(. 969
(ً 5تفسيرًالقرطبيً(. 370ً/01
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التمييعزًً
بعهًالتمي يز
قصعمً به
بهًالظهو ً،الًإنًقصمًبهًالمباباةً،فيحر ً.قالهًاب ًبشيرً.إالًإنًق صم
فيماع"(ً. 1
فيجوزًبشرطًأنًالًيضي ًبهًعل ًأحمً،والًيكونًالممفً ًحبسًاً ً
عبعمً
ونقعلًع بم
للرسعالة(ً. 2ون قل
شعرحهًللر سالة
التاعوخيًيفً شرحه
وباحوًقو ًز وقًقا ًاب ًناجيًالت اوخي
المقعابرً
عليعهًيفًالم قابر
يباع ًعل يه
العه ًيب ا
القعرًا له
بعم ًال قر
األمعرً بم
ولعيًاأل مر
علع ًو لي
يجع ًع ل
السميعًاألبيًأنهًي ج
المحبسةًعل ًالمسلمي (ًً. 3
قرهً،وأنًالً
مع ًوصع ًأنًيباعً ًععلعل ًًقعره،
وصعيةً م
نفعاذًًو صية
وخرًجواًعليهًالقو ًبام ًن فاذ
تافهًوصيتهً،بأنًذلكًدليلًالتحري (ً. 4
حعر ً،وإنً
للمبابعاةً حر
كعانًللمبا باة
فعإنً كان
وقا ًاب ًالحاج "ً:ويكرهًالبااءًعل ًالقبو  ً،فإن
بعهً
يقصعمً به
إمعاًأنًيق صم
الباعاءًإ ما
يااعيًأنًالب ااء
سال ً:يا اي
كانًلقصمًالتمييزًفقوالنً:قا ًاب ًعبمًالالسعال
المباباةً،أوًالتمييزً،أوًالًيقصمًبهًشيءًم ًذلكً،واألو ًحرا "(ً. 5
عليهعاً
باعيًعلي ها
معاًب اي
وأفت ًاب ً شمًهبم ًبااءًعشرةًأشبا ًعل ًالقرً،ويوج ًبم ً ما
م ًالقبا ًوالسقائفًوالروضا ً،والًيرتكًم ًذلكًإالًماًيميزًبه ًخيفةًالمف ً
عليهً،وذلكًقم ًماًيمك ًدخولهًم ًكلًناحيةًدونًبا (ً. 6
عع ً
فعالماقو ً ع
والكرابعة ً-فالماقو
الجعوازًوالكرا بة
فيعهًال جواز
أماًماًيتميزًبهًالقرً-وبوًماًيهكرونًف يه
اإلما ًمالكً -حمهًاهللً-أنهًل ًيرًبالحجرًوالاودًوالخشبةًبأسًاً،يارفًالرجلً
بعأ ً
قو "ً:والً بأ
حيع ًييقعو
القاسع ًح ي
ابع ًالقا س
قعو ًا ب
وبعوً قو
فيعه(ً. 7و بو
بهًقرًوليًهً،ماًل ًيكت ًف يه

(ً 1شرحًز وقًعل ًالرسالةً(. 480ً/0
(ً 2ياظرً:شرحًالرسالةًالب ًناجيً(. 861ً/0
(ً 3ياظرً:الثمرًالمايً(ص. 871ً:
(ً 4ياظرً:شرحًمختصرًخليلًللخرشيً(. 039ً/8
(ً 5مواب ًالجليلًشرحًمختصرًخليلً(ً. 843ً/8
(ً 6ياظرً:شرحًز وقًعل ًالرسالةً(. 488ً/0
(ً 7ياظرً:الاواد ًوالزيادا ً(ً. 613ً/0
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القعرً
بالحجرًوالاودًيارفًالرجلًبهًقرًوليهًماًل ًيكت ًعليهً،والًيجالًعل ًال قر
بالطةًويكت ًعليهاًونحوه"(ً. 1
وحملًالماز

الرجعلً
عع ًالر جل
سعئلً ع
حعي ً سئل
الحكع ً حي
عبعمًالح ك
ابع ًع بم
قعو ًا ب
ً -حمهًاهلل ً-قو

يوصيًبالبااءًعليهً،قا "ً:الً،والًكرامة"ً،ففسرهًال ماز
المعاز

قا ً:
ونحعوهًقعا
بالبيعتًون حوه
ًبالب يت

علع ً
تخعتل ًع ل
لعئالًت ختل
"والًبأ ًبالحائ ًاليسيرًاال تفا ًليكونًحاجزاًبي ًالقبو ً لئال
فعً
ساي ًيفً فععع
التسععاي
ماًزادًععل عل ًالت
اعًمععا
لكًمماععع
لمالععك
بيًلما
عزاًالقرطبععي
بو ب "(ً. 2ووعععزا
الالاععااا ًققبععو
القر(ً. 3
أماًتجصي

ًالقبو ً-أ ً:تبيضهاً-فاالتفاقًعامب ًعل ًكرابتهً،كماًحكاهً

ألبعيً
خالفعاًأل بي
عليعهً،خال فا
وسعكتًعل يه
لعهً،و سكت
الحطعا ً له
وععزاهًالح طا
الرسعالة"ً،و عزاه
شعرحًالر سالة
الفاكهايًيفً" شرح
حايفةً حمهًاهلل(ًً. 4
كعلًً
وبعوً كل
والااظرًيفًكت ًالمالكيةًيجمًأهن ًمتًفقونًعل ًماا ًمايً ًللرفعً،و بو
ماًتحفظًبهًحرمةًالميتً،ويتميزًبهًقرهًع ًويرهً،كماًاتفقواًعل ًكرابةًالكتابةً
موضععً
التسعاي ًويفًمو ضع
علع ًالت ساي
زائعمًاًع ل
الباعاءًزا ئم
عل ًالقرً،ونصًواًعل ًذلكً،وماًكانًم ًالب ااء
لهع ً
ويحعم ًل ه
الفسعادًوي حم
أبعلًالف ساد
إليعهًأ بل
موقوفًعل ًالمسلمي ًأوًمتميًزًيمك ًأنًيأو ًإل يه
كتعبه ً
فتاةًفإهن ًمتًفقونًعل ًتحريمهًوإزالتهً،وقمًاتفقتًكلمته ًعل ًذلكًيفًك تبه
عمالًبماًو دًع ًالابيًصل ًاهللًعليهًوسل ًم ًالاهيًع ًذلكً.
 -2الذكر بهيئة مخصوصةًً:
والتزامهعاًيفً
خصوصعةًوالتزام ها
بالهيئعا ًالمخصو صة
الصعوفيةًبالهي ئا
أذكعا ًال صوفية
ماععًأذ ك
علع ًم اع
ن ًًالمالكيةًع ل
يطلع ً
حيع ًيط ل
أوقا ًماياةًوبطرقًماياةً،ومالو ًتشميمًاإلما ًمالكًيفًالابادة ًح ي

(ً 1ياظرً:شرحًاب ًناجيًالتاوخيًعل ًالرسالةً(. 861ً/0
(ً 2شرحًالتلقي ً(. 099ً/0
(ً 3تفسيرًالقرطبيً(. 321ً/01
(ً 4ياظرً:مواب ًالجليلً(. 843ً/8
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سبونًالمتاص عًبونً
الماتسععبون
ستاكفًالمات
لكًالًييسععتاكف
معًذذلععك
صفًهاً،وومععع
ووصععف
صلًهاًوو
لمليلًًععل عل ًأأصععل
االععمليل
قولعهً
ولعيسًقو له
معا ً،و ليس
أصعلًاإل ما
ومخالفعةًأ صل
القضعيةً،ومخال فة
بعههًالق ضية
للمهب ًم ًالخروعًعاهًيفً بهه
وفرعهًكماًن ًًعليهًويرًواحم(ً. 1
يهًيفً
الفقيععه
سيًمناًالفق
قو ًسععي
ماًييقععو
مهًاهللً:مععا
حمععه
الطرطوشعيً ح
كرًالطرطو شي
بوًببكععر
ما ًأأبععو
اإلمععا
سئلًاإل
قعمًسععئل
ف قم
مع ً
يكثعرونً م
الرجعا ًيك ثرون
مع ًالر جا
جماععةً م
اجتمععًجما عة
مهب ًالصوفيةً-حر ًاهللًممتهً-أنهًاجت مع
الطقطقعةً
مععًالطقط قة
ذكرًاهللً،وذكرًمحممًصل ًاهللًعليهًوسل ً،ث ًإهن ًيوقاونًأشاا ًاً مع
باضعه ًيعرق
يرق
ويقعو ًبا ضه
األديعي ً،وي قو
مع ًاألد
شعيءً م
علع ً شيء
بالقضي ًع ل

يخعرًً
حتع ًي خر
ويتواجعمًح ت
ً،ويتوا جم

مغشيًاًعليهً،ويحضرونًشيئًاًيأكلونهً،بلًالحضو ًماه ًجائزًأ ًال؟ً
ماً
ضاللةً،وومععا
وجهالعةًووضععاللة،
لةًوجها لة
بطالععة
بعؤالءًبطا
مهب ً بؤالء
يعرحمك ًاهللً،مععهب
له "ً:يرحمك
بقولععه
فأجعا ًبقو
فأ جا
اإلسال ًإالًكتا ًاهللًوساةً سولهًصل ًاهللًعليهًوسل ً،وأماًا لرق
العرق

والتواجعمً
ًوالتوا جم

قعامواً
خعوا  ً،قاموا
لعهً خوا
جسعمًاً له
عجعالًج سم
لهع ًع جال
فأوً ًم ًأحمثهًأصحا ًالسامر ًلماًاتخهًل ه
القضعي ً
وأمعاًالق ضي
الاجعلً،وأ ما
وعبعادًالا جل،
الكفعا ًوع باد
ديع ًالك فا
فهعوًد ي
ويتواجعمونً،ف هو
حواليعهً،ويتوا جمون
يرقصونًحوال يه،
كعانً
وإنمعاً كان
اال ً،وإن ما
كتعا ًاهللًتتاعال
فأوً ًم ًأحمثهًالزنادقة ًليشغلواًبهًالمسلمي ًع ًك تا
مع ً
الطيعرً م
وسعه ًالط ير
علع ً ؤو سه
كأنمعاًع ل
أصعحابهًكأن ما
مععًأ صحابه
يجلسًالابيًصل ًاهللًعليهًوسل ً مع
الوقا ً،فيابغيًللسلطانًونوًابهًأنًيمااه ًم ًالحضو ًيفًالمساجمًوويرباً،والً
بعاطله ً.
علع ً باطله
يايعاه ًع ل
ماهعه ً،والًيا ياه
يحضعرًًما
يحلًًألحمًيؤم ًباهللًواليو ًاآلخرًأنًيح ضر
أئمعةً
مع ًأئ مة
وويعرب ً م
حابعلً،وو يرب
وأحمعمً ببع ًحا بل،
والشعافايًوأح مم
حايفعةًوال شافاي
وأبعيًحاي فة
بهاًمهب ًمالكًوأ بي
المسلمي ً،وباهللًالتوفي "(ً. 2
الابععادا
بادا
بوا ًالا
أحعمثوهًيفًأأبععوا
ماًأ حمثوه
سائرًمععا
ذلعكًسععائر
قسًععلعل ًذ لك
ثثع ًقععس
ايً ًن عن
صو ًمماععي
ووصععو

صالةً
تزا ًصععالة
مع ًالالتععزا
ًم

ماً
حا ًفيفيمععا
بوًالالحععا
ماًبععو
تهً،ككمععا
وبمعتععه
تهًوبمع
كرابتععه
مهاب ًععلعل ًكراب
بلًالالمععهاب
ًأأبععل

مهب ً
ًالمعهب
الخعروعًععع ًال
بعهاًال خروع
وكعلً بها
والماعراعً،و كل
يفالونهًيفً ج ًويفًليلةًاإلسراءًوالم اراع
المخعالفًل ماً كانً
لمعاًكعانً
القعو ًالم خالف
يم ًًعل ًعم ًاالنضباطًالماهجيًً،فلوًكانًلرجحانًال قو
(ً 1ياظرً:اإلحكا ًشرحًعممةًاألحكا ً(ً، 088ً/0واالعتصا ً(. 041ً/0
(ً 2ياظرً:الممخلًالب ًالحاعً(ً. 011ً/3
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نعهًمقلعًمً
ياعرتفًبأ نه
بعلًي ارتف
تعرجيح ً،بل
مجتهعمًً ترجيح
نفسعهًمجت هم
ياعمًًنف سه
بااكًإشكا ً،لك ًالخا عًالًي ام
المصعماقيةً
بعهاًيجاعًلًالم صماقية
جاممً،ث ًيخرعًع ًالمهب ًبهاًالخروعًًالسافرًً،فكلً بها
الالميًةًتحتًالمستو ًالمطلو ًإنًل ًيمحقهاًمحقًاًكلًيًاً.
تنبيهًً:
نقلاعاً
مع ًنقل اا
باعضًً م
واحعمةً،وأنًب اض
جةًوا حمة
ليسعتًععلعل ًد جعة
الصعوفيةًلي ست
الًيخف ًعليااًأنًال صوفية
كمعا ً،
جةًًك ما
عاه ًنقمًًالتصوفًواإلنكا ًعليهًماتس ًًللتصوفًماظً ًلهًويراهًد جعة
صوفيةً
للصععوفية
مونًلل
عاه ًماظًمععون
قو ًًعععاه
الماقععو
كا ًبحج عًةًأنًالما
بهاًاإلننكععا
له ًياق عً ًععل عل ًبععها
فالععه
فا
الً
جاععل
ماًج
امًب ًمممععا
حمً ًبباععم
ماًحععم
قو ًووبععيبي ًمععا
صطالحًالالقععو
هاًيخلعً ًبععيبي ًااصععطالح
إليهععا
سبونًإلي
ماتسععبون
مات
الصعوفيةً
متقعمًموًال صوفية
كعانًمت قم
للصوفيةًحقيقةًعرفيًةًمخالفةًلماًاستقرًعامًاألوائلً،فقمً كان
حيع ً
مع ًح ي
العمًخ ً م
دخلهع ًا لم
وإنمعاًدخل ه
عبعادةًوو ً،وإن ما
بعلًع بادة
وبع ًأ بل
الزبعادً،و ب
يطلً ًعليه ً:الز باد
دائعرةً
كانعتًدا ئرة
وتاعال ً،وكا نت
سعبحانهًوت اال
الخعال ً سبحانه
ألجعلًال خال
الخلع ًأل جل
عع ًالخ ل
االنقطعا ً ع
المبالغةًيفًاالنق طا
اإلنكا ًعليه ًضيًقة ًألنًالو ًيمك ًلل شخ
للشعخ
يفتيًبهًعامةًالاا

لكع ًالً
نفسعهً،ل ك
بعهًيفًنف سه
يامعلً به
ًأنًيا مل

طعرقً
صحا ًً طرق
ًإذًيتاه ًالاملًبهًم ًكلًأحمًً،ول ًيكونواًأأصعحا

حمي ًععلعل ً
الاصعرًالالحععمي
صوفًيفًالا صر
التصععوف
مفهعو ًالت
تأخري  ً،ثثع ًوولعل ًمف هو
المتععأخري
حعا ًالم
بوً حا
كمعاًبععو
ك ما
لوحيً،
بهًععع ًاالععو
صمًًبععه
والصععم
لهً،وال
اه ًلععه
والاععه
ودعائ عئهًوال
خال ًودعا
بالمخلوقًععع ًالالخععال
ستغااءًبععالمخلوق
االسععتغااء
أصعحا ً
واعتقادًأنًماًعامهًم ًالباطلًخيرًًمماًجاء ًبهًالرسل ًحت ًا تتكعك ًأ صحا
جميععً
المخالفعةًيفًجم يع
فعيه ًالمخال فة
وكثعر ً فيه
الرسعلً،وك ثر
ديع ًالر سل
وخعالفواًد ي
بهاًاألمرًالمحرما ً،و خالفوا
الفعرقً
فكعانًال فرق
سعاةً،ف كان
أبوا ًالمي ً،ول ًيب ًبا ًإالًوأحمثواًفيهًبمعةًًوخالفواًفيهً ساة
بياه ًوبي ًاألوائلًفرقًًماًبي ًالسماءًوالرتا ً،وماًبي ًالسوادًوالبياضً،يم كهً
اعمًاً
زبعمًاًوبً ام
التصعوفًز بم
كعانًالت صوف
وباعمًأنً كان
وفشعوًهً،وب ام
هو هًوف شو
لظهعو
كلًعاقلًبحسًهًقبلًعقلهًلظ
أكالًألموا ًالاا ًبالباطلً،وخوضاًيفًدي ً
ع ًالمنياًوجهادًاًيفًسبيلًاهللً،صا ً ً
والشعاوذةً
السعحرًوال شاوذة
مع ًال سحر
ضعربًاً م
يكعونً ضرب
اهللًبغيرًعل ً،وصمًاًع ًالهم ً،بلًوأحياناًي كون
والاياذًباهللً،فكيفًيًظ ًًبأئمةًالمسلمي ًإقرا ًهًوالتحهيرًماهًيفًآنًواحم؟!ًً
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وقعت ًألنعًاًالً
كعلًو قت
المصعطلحًيفً كل
التفصعيلًيفًالم صطلح
وم ًناحيةًأخر ًفإنًااًل ًنلتز ًالتف صيل
عليعهً،
العمخيلًعل يه
ونفعيًا لمخيل
التزامعهًون في
يجع ًالتزا م
والسعاةًي ج
نراهًمصطلحًاًشرعيًاًو دًيفًالكتا ًوال ساة
وأحيانعاً
ح ًً،وأحيا نا
بعهًالالحع
فيعرادً به
يطلع ًف يراد
أحيانعاًيط ل
قعو ً،أحيا نا
عاعمً قو
حعاد ًع ام
فكلًًماًفيهًأنهًمصطلحً حاد
ولع ً
يارفعهًو ل
فمع ً للع ًيار فه
عاعهً،ف م
واع ًع اه
والمسعلمونًيفًو ا
المحعضً،والم سلمون
يطل ًويرادًبهًالباطلًالم حض
إليعهً
انتسع ًإل يه
ومع ًانت س
دنيعاً،و م
ديع ًوالًدن يا
يضعرًهًيفًد ي
ذلعكًالًي ضر
فعإنًذ ل
إليعهً فإن
انتسع ًإل يه
بعهًوالًانت س
يلتز ً به
وجع ً
الباطعلًو ج
بمااعاهًالبا طل
إليعهًبما ااه
انتسع ًإل يه
ومع ًانت س
وقبولعهً،و م
ماعهًوقبو ل
بماااهًالح ًًلز ًتبيً ًذلكًم اه
ارفعانً
وشعرعًهًيًار فان
فعمي ًاهللًو شرع
اإلنكا ًعليهً،والًتافاهًدعواهًمشا كةًالخيًري ًلهًفيه ً،فمي
بعهً
والمعأمو ً به
لاعا ً،وال مأمو
إلع ًال اا
يحاكمعانًإ ل
الخالئع ً،والًيحاك مان
تحعاك ًالخال ئ
م ًوجههماً،وإليهماًت حاك
معاً
وسعل  ً،ثثع ً ما
عليعهًو سل
صعل ًاهللًعل يه
نبيعهً صل
وسعاةًنب يه
كتعا ًاهللًو ساة
واتبعا ًك تا
الوقوفًعامًشر ًاهللًوات با
مطععالبونً
فالمسععلمونًم طالبون
ضععوانًاهللًعل عليه ً،فالم سلمون
باععمهً ضوان
معع ًب امه
الكععرا ً م
الصععحابةًال كرا
التزمععهًال صحابة
التز مه
بعأنً
والسعاة ً بأن
الكتعا ًوال ساة
بألفعاظًالك تا
وسعل ًبأل فاظ
عليعهًو سل
صعل ًاهللًعل يه
بع"مارفةًماًأ ادًاهللًو سولهً صل
وسعائرً
يارفواًلغةًالقرآنًالتيًهباًنز ً،وماًقالهًالصحابةًوالتاباونًله ًبإحسانً،و سائر
بالكتععاتا ً
خاطبه ًبالك
ماًخععاطبه
سو ًللمععا
الرسععو
فإنًالر
فاظً،فععإن
األلفععاظ،
لكًاألل
اايًتتلععك
سلمي ًيفًمماععاي
المسععلمي
ماءًالم
علمععاء
عل
والساةًعرًفه ًماًأ ادًبتلكًاأللفاظً،وكانتًمارفةًالصحابةًلماايًالقرآنًأكملً
غواً
ماًبلًغععوا
أعظعظ ًمممععا
تاباي ًأع
اايًإإلعل ًالالتععاباي
الماععاي
لكًالم
غواًتتلععك
قمًبلغععوا
فهً،ووقععم
لحروفععه،
حفظهعه ًلحرو
ممع ًحفظ
ماا عا ً
ثلًما
سلمي ً-ممثععل
المسععلمي
مو ًالم
هاًععمععو
إليهععا
تاعًإلي
يحتععاع
تيًيح
مةًالالتععي
الاامععة
اايًالاا
الماععاي
فإنًالم
فهً،فععإن
حروفععه،
حرو
جميععً
كعانًجم يع
ذلعك ً-كان
ونحعوًذ لك
واإلسعال ًون حو
واإليمعانًواإل سال
واألحعمًواإلي مان
الواحعمًواأل حم
ومااع ًالوا حم
التوحيمًوما ا
الصحابةًيارفونًماًأح ًًاهللًو سولهًصل ًاهللًعليهًوسل ًم ًمارفته"(ًً. 1
معاً
لافسعكً ما
فا ضًلاف سك
والتعه"ً:فعا
يقو ًعمرًب ًالازيزً ضيًاهللًعاهًناصحًاًباضًوال ته:
كعانواً
ولهع ً كانوا
ضيًبهًالقو ًألنفسه ً،فإهن ًع ًعل ًوقًفواً،وببصرًًنافهًقمًكفًواً،ول ه
حعم ً
أمعرًً حم
فلعئ ًققلعتلت ً:أ مر
حر ً،ف لئ
فيعهًأأحعر
كعانًف يه
لعوً كان
عل ًكشفًاألمو ًأقو ً،وبالفضلً لو
لهع ً
بامب ً،فماًأحمثهًبامب ًإالًم ًاتبعًويرًساته ً،و و ًبافسهًعاه ً،إهن ًل ه
دوهنع ًمقصعًرً،
فمعاًدو هن
يشعفيً،ف ما
السابقونً،فقمًتكلمواًماهًبماًيكفيً،ووصفواًماهًماًي شفي،
(ً 1مجمو ًالفتاو ً(. 313ً/07
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بعم ً
لالع ً بم
ذلعكًلا ل
بعي ًذ لك
وإهنع ً بي
فضعلًواً،وإ هن
وماًفوقه ًمخسًرً،لقمًقصرًعاه ًآخرونًف ضل
مستقي "(ً. 1
فههاًبوًالمي ً،وبوًالماهجًالقوي ً،وبهًتكونًالاصمةً،وبوًالحجةًعامًاهللً
مع ً
ماهعاً م
ياجعوًما ها
التعيًالًيا جو
سبحانهًوتاال ً،وماًسو ًذلكًفإنهًم ًمشبًها ًاألمو ًال تي
يستاصع ً
فالمسعل ًيستا ص
التفسعيرً،فالم سل
مع ًالتف سير
ومحعا ً م
أدخلًنفسهًفيهاً،إالًبكثيرًم ًالتأويلًوم حا
دونعهً،
بابعمًًدو نه
بعهًبا بم
عع ً به
يحتجع ً ع
بكتا ًاهللًوساةً سولهًصل ًاهللًعليهًوسل ً،والًيحت ج
عليعهً
صعل ًاهللًعل يه
سعولهً صل
عياهعاً سوله
اهعاًاهللً،والًعيا ها
وسعيلةً للع ًيايًا ها
وبعي ًاهللًو سيلة
بياعهًو بي
والًيجالًبي اه
وسل ً،واهللًوليًالتوفي .

(ً 1ياظرً:الشرياةًلآلجر ً(. 931ً/8
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