
  



2 
 

ًًًشاا ً شعاا ً ًًة ًةً الصوفيالصوفيًًرفعرفعت ًتً ًًماماًًااكثيرً كثيرً  ًالتمعهب   مهب   عًًالت مهاب بالمعهاب ًًككوالتمس ًوالتمس  يةالفقهيعةًًبال عم ًوععم ًًًالفقه و

ها الخععروعًعاهععا  خروعًعا للمحاولععًًال قةالثقععةًًم معع ًًنو ً نععو ً ًًصاعصععاعًًةةلمحاو يةالميايععةًًالث اا المجتماععا ًًلم لععم ًًهباهبععاًًالميا ًًالمجتم

ًًًكانتكانتًًنشأهتانشأهتاًًماهماهًًااهنهنإإًًحي حي ًًيفيفًًاإلسالمية،اإلسالمية، ًمحل  ًًكلكلًًيفيفًًالمسلمي المسلمي ًًعلماءعلماءًًم م ًًظظتحفً تحفً ًًمحل 

فاو يتفعاو ًًظظالتحفً التحفً ًًبهابهاًًكانكانًًوإنوإنًً،،ومصرومصرًًعصرعصر قةطبقعةًًم مع ًًيت ل إلع ًًطب قةطبقعةًًإ م ومع ًً،،طب ًًشخ شعخ ًًو

قمماتقعمًًم مع ًًههياتقمياتقمًًوماوماًً،،عاهعاهًًيصم يصم ًًماماًًبحس بحس ًً،،شخ شخ ًًإل إل  ماومعاًً،،مات هريظهعرًًو امهعاعمهًًيظ ًًم مع ًًع

باظهو بعاًًبمايةبمايةًًيفيفًًبم بم ًًوإنوإنًًوالصوفيةوالصوفيةًً..سلوكسلوك سجمةً ماسعجمةً ًًظهو  ل إلع ًًما صوً التصعوً ًًمعمععًًمامعاًًحمً حعمً ًًإ ًً  الت

ل ولع ًًقبلهاقبلهاًًالمسلمي المسلمي ًًلم لم ًًالشائعالشائعًًالميايالمياي صلتافصعلًًو اهعاعهًًتاف هالكاهعاًً،،ع امباعمًًشهم شعهم ًًلكا لكذلعكًًب ًًذ

ً ًتطو ا   هاماهعاًً،،شت شت ًًمجاال مجاال ًًيفيفًًعمةً عمةً ًًتطو ا   ضاياقضعاياًًما قمالماتقعمًًق سلوكوالسعلوكًًالمات ت حتع بلًبعلًًً،،وال ظرالاظعرًًح ًًالا

هيالفقهععي ماممععاًً  الفق ل إلعع ًًأد أد ًًم قلتاتقععلًًننأأًًإ صوفيةالصععوفيةًًتات لةمحاولععةًًم معع ًًال صو للوصععو ًًمحاو ل إلعع ًًللو ما مقامععا ًًإ ًًمقا

صوً تصعوً ًًلهلعهًًماهجماهجًًإل إل ًًالابوديةالابودية له العه ًًهه  ت عًًا ًيخص  قما الماتقعما ًًيفيفًًههيخص  سلوكوالسعلوكًًالمات ناوأحيانعاًًوال ًًيفيفًًوأحيا

ًًم م ًًالشرياةالشرياةًًةةحملحملًًوبي وبي ًًبياه بياه ًًتزدادتزدادًًالهوةالهوةًًجالجالًًماماًًوبهاوبهاًً،،االستاباطاالستاباطًًوطرقوطرقًًههالتفقً التفقً 

ً..المصلحي المصلحي الالماءًوالالماءًو

ماءالالمعاءًًوتبا وتبا  قمً نقعمً ًًإزاءإزاءًًيفيفًًالال صوً التصعوً ًًن ً طرق عًًففالت امً متاعمً ًًااطرق امعاعمًًمامعاًًير يعر ًًم مع ًًماه معاه ففًً،،دةدةمت ًًع

بموالزبعمًًوالابادةوالابادةًًالصالحالصالحًًم م ًًالقو القو  تروياتعرًً،،والز باقيوالبعاقيًًاألصلاألصعلًًبوبعوًًبهابعهاًًأنأنًًويا يلدخيعلًًوال ًً،،دخ

ل علع ًًاإلبقاءاإلبقاءًًمعمعًً،،الماخلالماخلًًم م ًًونقمباونقمباًًالطرقالطرقًًهتهي هتهي ًًفحاو فحاو  امباعاعمباًًمامعاًًع يرالخيعرًًم مع ًًع ًًالخ

فرادوانفعرادًًالطريقةالطريقةًًإل إل ًًنظروانظرواًًوآخرونوآخرونًً،،بهبهًًواالعرتافواالعرتاف هاأبلهعاًًوان صو بأصعو ًًأبل عًًبأ ًخاص  ثرةً وكثعرةً ًًةةخاص  ًًوك

اا الاعا ًً دً  دً ًًبوبعوًًاألقو ً األقو ً ًًالسبيلالسبيلًًأنأنًًفرأوافرأواًً،،وقوتهوقوتهًًشهشهوتفاح ًوتفاح ًًًفيه فيه ًًالزيغالزيغ ل إلع ًًال شر المشعر ًًإ ًًالم

امعاعمًًماماًًكلكلًًم م ًً  والتخلً والتخلً ًً،،األو األو  قو القعو ًًع با واعتبعا ًً،،بم بعم ًًم مع ًًال امب عاعمب ًًمامعاًًواعت ًًًم مع ًًع ًالحع   ح   ًًال

ًًوالوالًً،،له له ًًياتس ياتس ًًل ل ًًم م ًًعامعامًًموجودموجودًًفهوفهوًً،،له له ًًنسبتهنسبتهًًإل إل ًًيحتاعيحتاعًًالالًًقبله قبله ًًااوجودً وجودً مم

عًًمامعاًًبوبعوًًالقو القو ًًإل إل ًًالماسو الماسو ًًبلبلًً،،إليه إليه ًًنسبتهنسبتهًًإل إل ًًإقرا هإقرا هًًيفيفًًيحتاعيحتاع ًاختص  ًًم مع ًًبهبعهًًواوااختص 

طلالباطعععل بم والبعععم ًًالبا مةالكلمعععةًًفأولظوافعععأولظواًً،،وال ليه علعععيه ًًالكل ترواواعتعععرواًً،،باطله بعععاطله ًًو دواو دواًً،،ع جرً مجعععرً ًًواع ًًددم

ل إلع ًًذلكذلكًًيفيفًًااووونظرونظرًً،،الضال الضال ًًلطري لطري ًًااوسلوكً وسلوكً ًًللح للح ًًة ًةً مفا قمفا قًًإليه إليه ًًاالنتسا االنتسا  ًًمل معل ًًإ

ًًًالطرقالطرق ًبغض  ماءالالمعاءًًوكانوكانًً..قصمباقصمبام ًمً ًًوحس وحس ًًنشأهتانشأهتاًًع ع ًًالاظرالاظرًًبغض  لهي العهي ًًالال قمًباقعمًًًقامواقعامواًًا با

ًًً،،المهاب المهاب ًًبههبههًًيفيفًً ة ةمقرً مقرً ًًأقواله أقواله ًًبلبلًً،،المهاب المهاب ًًإل إل ًًياتسبونياتسبونًًالصوفيةالصوفية ًوخصوص  ًًااوخصوص 

سيةأساسعيةًًقضاياقضاياًًيفيفًًجمالهاجمالهاإإًًويمك ويمك ًً،،ففالتصوً التصوً ًًفيهافيهاًًنقموانقمواًًالتيالتيًًللالمسائالمسائًًيفيف ضهاباضعهاًً،،أسا ًًبا
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بلأبعلًًعليهعليهًًويا ويا ًً،،بالاقائمبالاقائمًًيتال يتال ًًاآلخراآلخرًًوالباضوالباضًًالفقه،الفقه،ًًبأصو بأصو ًًيتال يتال  مهاب المعهاب ًًأ ًًال

يانًبيعانًببًً-اهللاهللًًباونباون-ًًونبمأونبمأًً..مموالتابً والتابً ًًبالسلوكبالسلوكًً  يتالً يتالً ًًاآلخراآلخرًًوالباضوالباضًً،،ةةالردً الردً ًًأبوا أبوا ًًيفيف ب

ً::فيماًيليفيماًيليًًللمهاب للمهاب ًًالتصوفالتصوفًًأبلأبلًًمخالفةمخالفة

   الفقه:الفقه:  أصولأصول  يفيف  المتصوفةالمتصوفة  مخالفةمخالفة  أوال:أوال:

فةمخالفععةًًن ًنً أأًًشكشععكًًالال صو أصععو ًًمخال مهاب المععهاب ًًأ ستمال االسععتمال ًًيفيفًًال امً تاععمً ًًاال صو ةً الصععو ةً ًًت ل المثلعع ًًال ًًالمث

خروعللخععروع مهب المععهب ًًع ععع ًًلل عم وعععم ًًال مهالتزامععهًًو ععًً،،التزا ً ويتأك  مراألمععرًًممويتأك هرويظهععرًًاأل ا يباعع ًًحي حععي ًًويظ ل علعع ًًيب ًًع

ًًًللتشكً تشكً ًًأنأنًًيمك يمك ًًكثيرةكثيرةًًفرو ً فرو ً ًًاألصو األصو  ًأصال  قموقعمًًألصحابه.ألصعحابه.ًًاامافردً مافردً ًًااماهجيً ماهجيً ًًأصال  فردانفعردًًو ًًان

صوً المتصععوً ًًوالةً وععالةً  اضباععضًًع ععع ًًفةفةالمت مادباعتمععادًًمهاببه مععهاببه ًًب صو أصععو ًًباعت ممبياتمععمبًًالالًًأ ًًويفويفًً،،به به مهبً مععهبً ًًاايات

ًًلهلهًًعاضمةعاضمةًًويجالهاويجالهاًً،،عليهعليهًًبهابهايركً يركً ًًوإنماوإنماًً،،ويرباويرباًًعل عل ًًمهامهايقمً يقمً ًًالالًًفإنهفإنهًًدبادبااااعتماعتمًًحالةحالة

ًًً..لألحكا لألحكا ًًمؤسسةمؤسسةًًالالًً،،ومقر ةومقر ة

ًًًاعتمادب اعتمادب ًً::ذلكذلكًًم م  ًأصعل  صل  يةالواليعةًًأ هاوكمالهعاًًالوال خروعالخعروعًًيفيفًًاامر ً معر ً ًًوكمال مهب المعهب ًًع عع ًًال ًًال

فويالفعويًًعمرًب ًسايمعمرًب ًسايمًًيقو يقو ًً،،واإللها واإللها ًًالكشفالكشفًًيمليهيمليهًًماماًًواعتمادواعتماد ًً::بع بعع 08210821) :ً) :ًًًال

ًًًإنإن"" ًالولي  توحالمفتعوحًًالولي  يهعليعهًًالمف ً يتقي عًًالالًًعل مهب بمعهب ًًمميتقي ايً ماعيً ًًب همي المجتهعمي ًًمهاب معهاب ًًم مع ًً  م ًًبلبعلًً،،المجت

ًًًمعمعًًيمو يمو  ًالح   ً..  1))""د اد اًًأياماأياماًًتاال تاال ًًاهللاهللًًعامعامًًالح  

م ومعع  كالالكععالًًبهابععهاًًسمعسععمعًًو جهيخالجععهًًالالًً  ال ًًًيخال ًشععك  ًًم معع ًًخرعخععرعًًههننععوأوأًً،،رهرهظابً ظععابً ًًسالمةسععالمةًًيفيفًًشك 

خرعمخعرعًًصاحبهصاحبه ل لطالع ااًًم لمليلللعمليلًًلطا عًًل ً المحق  قوا األقعوا ًًيفيفًً  المحق ك لكع ًً،،األ مراألمعرًًل ًًًاأل ًخعالف  لكذلعكًًخالف  ًً،،ذ

از وماععز  جلالرجععلًًوم يرويععرًًالر از ماععز ًًو ماءالالمععاءًًم همي المجتهععمي ًًالال لهي الععهي ًًالمجت جاوزتجععاوزًًا بةمرتبععةًًااووت يمالتقليععمًًمرت ًًالتقل

ًًاألمراألمرًًبلبلًً،،المسائلالمسائلًًأدلةأدلةًًعل عل ًًواطالعه واطالعه ًًوسل وسل ًًعليهعليهًًاهللاهللًًصل صل ًًالابيالابيًًآلثا آلثا ًًمه مه بتالً بتالً 

صةخاصعةًًأخر أخر ًًقضيةقضية ل علع ًًتأيتعأيًً،،خا لوحيالعوحيًًع عمهقواععمهًًم مع ًًا ً عب عًً،،قوا هاعاهعاًًررعب كرةالفكعرةًًصاح صعاح ًًعا ًًالف

صليةاألصععلية له الععه ًًاأل قلنقععلًًا اهعاععهًًن فويالفععويًًع لهبقولععهًًال لوليالععوليًًإنإن"ًً::بقو توحالمفتععوحًًا يهعليععهًًالمف ارفياععرفًًعل ًًًي ًالحعع   ح   ًًال

قم لقعم ًًبأسربابأسرباًًالمهاب المهاب ًًلتلتتاطً تاطً ًًولوولوًًالمهاب ،المهاب ،ًًم م ًًبمهب بمهب ًًيتقيميتقيمًًوالوالًً،،والصوا والصوا  ًًل

                                         
ً .67ً/0 ً ماحًحز ًالرحي ًعل ًنحو ًحز ًالرجي ً)1)
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ًًوسل وسل ًًعليهعليهًًاهللاهللًًصل صل ًًالابيالابيًًعاهعاهًًيغي يغي ًًالالًًاله اله ًًوبووبوًًالالًًوكيفوكيفًًالشرياة،الشرياة،ًًإحياءإحياءًًعل عل 

ًًًمشابمةمشابمةًًع ع ًًيخرعيخرعًًوالوالًً،،عي عي ًًطرفةً طرفةً  ًالح   ً..  1))""ةةلحظلحظًً-جاللهجاللهًًجلجل-ًًالح  

هةفجهعة خروعالخععروعًًفج مهالمععهًًع عع ًًال ستليسعتًًب ب ال ععًًلي لةدلعةبأبأًًاااقتااعً اقتااع  حة اجحععةًًد امهعاععمهًًتتححعترج ًترج ًًً اج ًً،،ع

بلأبعلًًتلز تلز ًًالالًًباطلةباطلةًًبمعو بمعو ًًوإنماوإنما مهب المعهب ًًأ ضالفضعالًً،،ال خالفيه مخعالفيه ًًع عع ًًف بيوبعيًً،،م عو دععو ًًو ًًد

ح الحع ًًومشابمةومشابمةًًوسل وسل ًًعليهعليهًًاهللاهللًًصل صل ًًالابيالابيًًمجالسةمجالسة عًًال ً وتلق  لو الالعو ًًييوتلق اهعاعهًًالا شرة،مباشعرة،ًًع ًًمبا

عًًليسليسًًبمرجحبمرجحًًوترجيحوترجيحًًعليه،عليه،ًًواستم اكواستم اكًًالظابرالظابرًًالشر الشر ًًع ع ًًخروعخروعًًوبووبو ًًيفيفًًاام ًمً ماتمً ماتم 

ًًًوالوالًًاهللاهللًًدي دي  ًمقبعوال  بوال  يهفيعهًًمق لكوذلعكًً  مردودمعردودًًبوبعوًًبلبعلًً،،ف ها لهعا اإلاإلًًأنأنًًوذ حمي والتحعمي ًًل عًًالالًًوالت ًًةةحجً حج 

اهماعهًًم م ًًعل عل ًًفيهمافيهما لمً العمً ًًم يةوايعةًًألنألنًً  ليلليلا لوليللعوليًًيحصليحصعلًًمامعاًًوا كونيكعونًًأنأنًًل مةكرامعةًًي ًًسواءسعواءًً،،كرا

خا قالخعا قًًأوأوًًالتحمي التحمي ًًأوأوًًباإللها باإللها ًًحمثتحمثت كلوكعلًً،،ال لكذلعكًًو عًًالالًًذ يفيعًًةةحجً حج  تهبهاتعهًًههف يلدليعلووًً،،بها ًًدل

ًذلك:ذلك:

شرياةالشععرياةًًأنأن • مةحاكمععةًًال كو محكععو ًًالالًًحاك هاعليهععاًًمح لوفلععوًً،،علي ععًًمامععاًًكانكععانًًف ً يق  خوا قالخععوا قًًم معع ًًععيق ًًال

ً الغيبي عًًواألمو واألمو  عًًةةالغيبي هاعليهعاًًااحاكمً حاكم  مو عمعو ًًبتخصي بتخصعي ًًعلي يمتقييعمًًأوأوًًع ل مطلع ًًتقي يلتأويعلًًأوأوًًمط ًًظابرظعابرًًتأو

 ..  2))أصلهاأصلهاًًنتقضنتقضااووًًعمومها،عمومها،ًًلبطللبطل

مةالكرامعةًًألنألنًًنفسها نفسها ًًيفيفًًبطالهنابطالهناًًعل عل ًًدليلدليلًًللشرياةللشرياةًًالخوا قالخوا قًًمخالفةمخالفةًًأنأن • ًًمامعاًًالكرا

ًًًأنأنًًيال يال ًًباابااًًوم وم ""ًً،،بطلتبطلتًًخالفتهاخالفتهاًًفإنفإنًً،،بالشرياةبالشرياةًًإالإالًًثبتتثبتت ًكعل  قةخا قعةًًكل  ًًأوأوًًحمثتحعمثتًًخا 

حم تحععم  ل إلعع ًًت مةالقيامععةًًيو يععو ًًإ ًًًفالفععالًًالقيا ًيصععح  صح  با دبععاًًي هاقبولهععاًًوالوالًً د امباععمًًإالإالًًقبول ضهاعرضععهاًًب ل علعع ًًعر ًًع

 ..  3))""الشر الشر 

يهوعليععه خوا قالخععوا قًًبههبععههًًفإنفععإنًًوعل نتكانععتًًسواءسععواءًًال يا ؤيععاًًكا حميثاتحععميثاًًأوأوًً ؤ مالهامععاإإًًأوأوًًت ك يمكعع ًًالالًًلها ًًيم

ستااداالسععتااد هاإليهععاًًاال با إثبععا ًًيفيفًًإلي شر الشععر ًًإث ستقالالاسععتقالالًًال ضالفضععالًً،،ا جيحالرتجععيحًًع ععع ًًف خروعالخععروعًًأوأوًًالرت ًًع ععع ًًال

جةد جعةًًوبلوغوبلوغًًالمهب المهب  هاداالجتهعادًًد  عًًإذاإذاًًبهابعهاًً،،االجت ًس  قعوقععًًمامعاًًأنأنًً  ل ًلً س  ها ً إلهعا ً ًًو عًً،،إل ًوس  كانمكعانإإًً  ل ًلً وس  ًًم

ية ؤيعة بيالابعيًً ؤ سل صععل ًاهللًعليعهًوسعل ًًالا يهًو ظةً يقظععةً ًًصل ًاهللًعل حمي وتحعمي ًًيق بمللابعمًًاهللاهللًًوت شرةمباشععرةًًللا فاقاتفععاقًًمعمععًً،،مبا ًًات

                                         
ً .96ً/0 ًالمرجعًنفسهً)1)

  .866ً/8 ًياظر:ًالموافقا ً)2)

  .867ً/8 ًالمرجعًنفسهً)3)
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يعجميععًًم مع ًًوالهت والهت ًًعليهعليهًًتوا دتوا دًًاله اله ًًتقريرب تقريرب ًًيفيفًًوب وب ًً،،ههخالف ًخالف ًًًعل عل ًًوالاادةوالاادةًًالشر الشر  ًًجم

يرهوتقريعرهًًاألصلاألصعلًًبهابهاًًيفيفًًالمهاب المهاب ًًألبلألبلًًمخالفونمخالفونًًالمهاب المهاب ًًأبلأبل ًًًإذإذًً  وتقر ًأولع   ًنع   ل   ًأو ن  

بلأبععل مهاب المععهاب ًًأ ل علعع ًًال مادً اعتمععادً ًًعم عععم ًًع ها لهععا اإلاإلًًاعت ًًًل ًدلععيال  ليال  فردً مفععردً ًًد ً ب ععت ًتً ي ًيً ًًاام جو الرجععو ًًدوندونًًععب ل إلعع ًًالر ًًإ

ًأدلة:أدلة:ًًذلكذلكًًيفيفًًوله وله ًً،،الشر الشر 

ًًًفإذافإذاًً،،بالمثلبالمثلًًضضماا ً ماا ً ًًأنهأنهًًأولها:أولها: ًاحتج  مهبإلهامعهًًشخ شخ ًًاحتج  كانفبإمكعانًًبإلها خرآخعرًًشخ شعخ ًًفبإم ًًآ

ًًًقوله،قوله،ًًباقيضباقيضًًياا ضهياا ضهًًأنأن ًويحتج  ًًًله له أ ًأً ًًنهنهبأبأًًويحتج  ًخالف  ع ًصعاحبهًًمامعاًًخالف  صاحبهأ له  عًًوالوالًً،،أ له  ً ًًيفيفًًةةحجً حج 

ً..شريعشريعللتً للتً ًًمصم امصم اًًيكونيكونًًأنأنًًيمك يمك ًًالالًًشأنهشأنهًًبهابهاًًكانكانًًوماوماًًويره،ويره،ًًعل عل ًًإلهامهإلهامه

بيالابعيًًكال كعال ًًبا با ًًثاثامحمً محمً ًًكانكانًًعمرعمرًًفههافههاًًالصحابة،الصحابة،ًًلهم لهم ًًمخالفتهمخالفتهًًا:ا:ثاني  ثاني   ًًصل صعل ًًالا

  وإنهوإنه  ثون،ثون،محد  محد    األمماألمم  منمن  قبلكمقبلكم  مضىمضى  فيمافيما  كانكان  قدقد  إنهإنه»»ًً::حي ًقا حي ًقا ًًوسل وسل ًًعليهعليهًًاهللاهلل

طا الخطاا   بنبن  عمرعمر  فإنهفإنه  منهممنهم  هذههذه  أمتيأمتي  يفيف  كانكان  إنإن قموقعم،ً،ً  1))««الخ لفاختلعفًًو مرعمعرًًاخت بيأبعيًًمعمععًًع ًًأ

مابمعاًًبكربكرًًأبوأبوًًعليهعليهًًفاحتجفاحتجًً،،الزكاةالزكاةًًمانايمانايًًيفيفًًبكربكر سو  سعو ًًع عع ًًو دو دًًب ل ولع ًً،،اهللاهللًً  اا ضياعا ضًًو ًًي

ً..  ملهً ملهً ًًأوأوًً  محمً محمً ًًبأنهبأنهًًذلكذلكًًعمرعمر

ًالمراق :المراق :ًًيفيفًًقا قا 

ًأعايًبهًإلها ًاألولياءأعايًبهًإلها ًاألولياء***ً***ًًًويابهًاإللها ًبالاراءويابهًاإللها ًبالاراء

ًوع صمةًالابيًتوج ًاْقت فاوع صمةًالابيًتوج ًاْقت فا***ً***ًًًفافاوقمً آهًباضًم ًتصوً وقمً آهًباضًم ًتصوً 

ً  2))م ًالاصوصًأوًم ًالتأويلم ًالاصوصًأوًم ًالتأويل***ً***ًًًالًيحك ًالوليًبالًدليلالًيحك ًالوليًبالًدليل

ًًًكانكانًًلولوًًاإللها اإللها ًًأنً أنً ًًا:ا:ثالث  ثالث   ًدليال  ًًشهم شعهم ًًوقموقمًً،،الاه الاه ًًبهبهًًوانقطعوانقطعًًالحجةالحجةًًبهبهًًلقامتلقامتًًدليال 

ًًالوصو الوصو ًًيفيفًًوايوايًًأنهأنهًًع ع ادً ادً ًًفم فم ""ًً،،الرسلالرسلًًبهبهًًجاء جاء ًًمامافيفيًًإالإالًًةةحجً حجً ًًالالًًأنهأنهًًالاصوصالاصوص

به بعهًًيرضييرضيًًماماًًإل إل  سلالرسعلًًع عع ًً  ماومعاًًالر لوولعوًًبهبعهًًواواجاؤجعاؤًًو سألةمسعألةًًيفيفًًو حمةواحعمةًًم ًًًفالفعالًًوا ًشعك  ًًيفيفًًشك 

ي واألحاديع ًًواآليا واآليا ًًزنمقته،زنمقته، لةالمالعةًًواألحاد ل علع ًًالما عًًالالًًبهابعهاًًع ًتحص  اال :تاعال :ًًقا قعا ًً ، ،تحص  عا}}ًًت ام  ا عاًًم  ا اك  ًًك 

ب ي ً  ععه  ا  ب ي ً م  ه  ا  ت عع ًًم  ت  ح  ًًًح  عع   ًن ْبا  ًًًن ْبا    ععوال  س    ً وال  س  سراء:]اإلسععراء:ًً{{   ل ولعع ًً،،[[0101ًً]اإل قليقععلًًو ت حتعع ًً::ي قينلقععيًًح لو القلععو ًًيفيفًًنل ًًالق

                                         
  .8392 ،ًومسل ً)3469أخرجهًالبخا  ً) 1ً)

ً .881ً/8 ًنشرًالباودًعل ًمراقيًالساودً)2)
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ً}}ًًتاال :تاال :ًًوقا وقا ًًا،ا،إلهامً إلهامً  ال  س    ً ال  س  ي ً ًً   ر  ب ش  ي ً م  ر  ب ش  ي ً ًًم    
اه  م  ي ً و    
اه  م  ونً ًًل ئ ال ًل ئ ال ًًًو  ونً ي ك  ل ع ًًل لا ا ً ل لا عا ً ًًي ك  ل  ع  عهً ًًع  هً الل  عةً ًًالل  ج  ةً ح  ج  ًًح 

لً ًًب ْامً ب ْامً  س  لً الر  س  عانً ًًالر  ك  انً و  ك  عهً ًًو  هً الل  اًًالل  يعز  ز  اع  يز  ز  عاًًع  يم 
ك  اح  يم 
ك  ساء:]الاسعاء:ًً{{ح  :ًً،،[[061061ًً]الا عا   ق  :و  ق ا   عوًْ}}ًًو  ل  ل وًْو  ن عاًًو  ن اأ  ْكا عاب  ًًأ  ْكا اب  أ ْبل  ًًأ ْبل 

ً ا   ه  ًب ا  ا   ه  ْبل هً ًًم  م  ًًب ا  ْبل هً ق  ال واًًق  ق  ال وال  ق  ب ا اًًل  ب ا ا   ًًًل ْوالً ل ْوالً ًً   ْلت  ًأ ْ س  ْلت  ْيا اًًأ ْ س  ْيا اإ ل  ًًًإ ل  وال  س    ً وال  س  ا ت ب عً ًً   ا ت ب عً ف  ًًًف  ات عك  ًآي  ْبعلً ًًم  م ع ًًآي ات ك  ْلً ق  ب ًًًأ نأ نًًق  ًن عه    ًًن ه   

ن ْخز   ن ْخز  و  يرةكثيعرةًًبهابهاًًبمثلبمثلًًواألحادي واألحادي ًًواآليا واآليا ًً..[[034034ًً]طه:]طه:ًً{{و  بهلكوبعهلكًً......ااجمً جعمً ًًكث ل الع ت ًتً ًًو ًًا

لةالجهلعةًًم م ًًكثيركثيرًًعيهعيهيمً يمً ًًماماًًأنأن ممً المعمً ًًالجه ًًًعي عي ال ًالتصعوف  صوف  ه لهع ًًأنأنًًم مع ًًالت شياخه وألشعياخه ًًل عًًوأل ً طريق  ًًااطريق

ًًًتواف تواف ًًباطاةباطاة ًالح   نتكانعتًًولوولوًًاهللاهللًًعامعامًًالح   فةمخالفعةًًكا ظابرلظعابرًًمخال شر الشعر ًًل فةكمخالفعة-ًًال لهفالعهًًمامعاًًكمخال ًًفا

ًًم م ًًبالكليةبالكليةًًاالنحال االنحال ًًإل إل ًًوذ ياةً وذ ياةً ًً،،زنمقةً زنمقةً ًً-موس موس ًًعامعامًًاله اله ًًالال الال ًًلظابرلظابرًًالخضرالخضر

ًًًأنأنًًبمعو بمعو ًًاإلسال  اإلسال  ًًدي دي  ًالح   ًًً..  1))ظابرهظابرهًًتخالفتخالفًًباطاةباطاةًًأمو أمو ًًيفيفًًالح  

صي تاصعي ًًفمعفمع يةالمالكيعةًًتا شافايةوالشعافايةًًالمالك ل علع ًًوال ماداعتمعادًًأنً أنً ًًع ها لهعا اإلاإلًًاعت ًًًل ًوالعهوق  لهوق  ياوالرؤيعاًًوا ًًوالرؤ

مابمععاًًبلبععلًً،،مهببه مععهببه ًًم معع ًًليسلععيس حانرحععانمطً مطً ًًب صويفالصععويفًً،ًإالًأنً ،ًإالًأنً   2))شرعاشععرعاًًر غاليالغععاليًًال خرعيخععرعًًال ًًي

ًًًلافسهلافسهًًوياشئوياشئًً،،مهببهمهببهًًأصو أصو ًًع ع ًًخةخةصا ً صا ً ًًوبصو ةوبصو ة ًعبادا   ًًًعبادا   ًوأقواال  ًًألبلألبعلًًننااككعًًماماًًوأقواال 

مهب المععهب  صوالأصععوال-ًًال ععًًأ ً وفروع  ل علعع ًًم معع ًًهباهبععاًً-ااوفروع بائه آلبععائه ًًوالوالًًع ممً ماتمععمً ًً  آل لكذلععكًًيفيفًًاامات ل علعع ًًذ ًًع

ًًً،،حال حعال واألواألًًوالرؤ والرؤ ًًلها لها اإلاإل ًمخص  عمخص  ًص  ما عمومعا ًًااهبهبعًًااص  شرياة،الشعرياة،ًًعمو ً ومقي عًًال هالمطلقهعاًًاام ًمً ومقي ًً،،لمطلق

ًببًًادع ادع ًًحت حت ًً،،كثيرةكثيرةًًأمثلةأمثلةًًولهلكولهلك ًاض  سل وسعل ًًعليهعليهًًاهللاهللًًصل صل ًًللابيللابيًً ؤيته ؤيتهًًأنأنًًه ه اض  ًًم مع ًًو

ًًًبابام ًمً فوائ ًفوائ ً ًتصحيح  ًًًكماكماًًاظاظالحفً الحفً ًًفهافهاضاً ضاً ًًالتيالتيًً  األحادياألحاديًًتصحيح  ًن   ًًً..  3))باضه باضه ًًعليهعليهًًن  

بهاوبععها اييااععيًًو طالنبطععالنًًيا شرياةالشععرياةًًب ظابرةالظععابرةًًال بووبععوًً،،ال مهاب المععهاب ًًع ععع ًًخروعخععروعًًو ل وقلعع ًً،،ال ًًوق

ًًًاامرجوح ًمرجوح ًًًكانكانًًفمافماًً،،تهاتهاألدلً ألدلً  ًلضاف  ًًًأوأوًًفيهفيهًًلضاف  ًاضطرا   عًًيصيريصيرًًاألدلةاألدلةًًيفيفًًاضطرا   يةبرؤيعةًًاا اجحً  اجح  ًًبرؤ

هن أهنع ًًودعواب ودعواب ًًعليهعليهًًاهللاهللًًصل صل ًًللابيللابيًًبؤالءبؤالء اهماعهًًسماوهسعماوهًًأ شافهةمشعافهةًًم ما جمعا اإلاإلًًث ثع ًً،،م ًًالالًًج

ًًًإمكانيةإمكانيةًًمعمعًًةةحجً حجً ًًيصيريصير قي 
ًالل  قي 
يهعليعهًًاهللاهللًً  صلصعلًًالابيالابيببعًًالل  سل وسعل ًًعل ظةً يقظعةً ًًو ستفتائهواسعتفتائهًًيق ًًألنألنًً  وا

                                         
ً .384ً/3 ًأضواءًالبيانً)1)

(2ً ًتفصيلًللمسألة،ًوقمًصم  ًع ًمركزً"مفهو ًالكرامةًوضوابطها" ًتراجعًو قةًعلميةًبااوان: ،ًففيها

ًسلفًللبحو ًوالم اسا .

  .79الزواو ،ًياظر:ًبغيةًالمستفيمً)ص:ً ًبهاًالكال ًماقو ًع ًأحمم3ً)
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ما اإلجمععا  قهحقععهًًيفيفًًليسلععيسًًاإلج جةحجععةًًح ما إجمععا ًًكانكععانًًسواءسععواءًً،،ح ععًًأوأوًًاءاءقرً قععرً ًًإج ً حف  هافقهععاًًأوأوًًاظاظحف ًًوالوالًًء،ء،فق

ً..ااماً ماً ًًوالاقلوالاقلًًالشر الشر ًًعل عل ًًالخطرالخطرًًم م ًًاألصلاألصلًًبهابهاًًالتزا التزا ًًيفيفًًماماًًيخف يخف 

ًًًالعقائد:العقائد:  يفيف  لمذاهبلمذاهبلل  المتصّوفةالمتصّوفة  مخالفةمخالفة  ثانيا:ثانيا:

ًًً أ  أ ًًلهالهاًًليسليسًًالمهاب المهاب ًًننأأًًالباحثي الباحثي ًًم م ًًكثيرً كثيرً ًًيظ يظ  ل إلع ًًإضافتهاإضافتهاًًباعتبا باعتبا ًًعقم  ًعقم   ًًإ

ك لكع ًً،،الفقهالفقه ًًًل ًالحع   ح   لكذلعكًًخالفخعالفًًال مهاب فللمعهاب ًً،،ذ يةعقميعةًًآ اءآ اءًًفلل قرً مقعرً ًًعقم بيوبعيًً،، ة ةم ً ب عوالوالًًو ًًمامعاًًااب

بوا أبعوا ًًوبيوبيًً،،الردةالردةًًكت كت ًًيفيفًًتوجمتوجم تأخرةمتعأخرةًًأ قهالفقعهًًيفيفًًم جلياجعلًً،،الف يركثيعرًًيا اا الاعا ًًم مع ًًكث ًًع عع ًًال

هتاقراءهتععا ه فهعع ًً،،قراء ضمً يضععمً ًًف هافيهععاًًاوناوني قفالمواقععفًًفي يةالاقميععةًًالموا هاعليهععاًًف فعع المتً المتً ًًالاقم مهب المععهب ًًيفيفًًعلي ًًووأأًًال

قهالفقعهًًكت كت ًًيفيفًًنظرنظرًًوم وم ًً،،الماتممةالماتممة امعاعمًًالف مهاب المعهاب ًًع جميجعمًًال عًًي ًنص  ل علع ًًه ه نص  صوفيةالصعوفيةًًع ًًيفيفًًال

ً..المهاب المهاب ًًبههبههًًعليهعليهًًولماولماًً،،الصحيحالصحيحًًللماتقمللماتقمًًمخالفةمخالفةًًهناهنابأبأًًاله اله ووققأأًًم م ًًكثيركثير

ل إلع ًًيصاميصامًًنهنهبأبأًًقا قا ًًم م ًًكفركفرًًعل عل ًًالمهاب المهاب ًًأبلأبلًًتاصي تاصي ًًذلكذلكًًم م  سماءالسعماءًًإ ًًأوأوًًال

كرذكعرًًفقمفقمًً،،مااياةً مااياةً ًًمهمهويكلً ويكلً ًًوتاال وتاال ًًسبحانهسبحانهًًاهللاهللًًير ير  قايز قعايالالًًذ امعاعمًًز  يل:خليعل:ًًقو قعو ًًع ًًأوأو""ًًخل

سماء )للسعماء ًًبجسمهبجسمهًًيصاميصامًً::أ أ ""ًً::قائالقائالًًفال فال ًً،،""للسماءللسماءًًيصاميصامًًأنهأنهًًادع ادع  ًًيمخليعمخلًًأوأوًً،،)لل

ثهبحثعهًًكماكماًًالاا الاا ًًيمخليمخلًًأوأوًً،،الهخيرةالهخيرةًًيفيفًًكماكماًًثما باثما باًًم م ًًويأكلويأكلًًالجاةالجاة شاراو الشعاراو ًًبح ًًأوأوًً،،ال

اًًفكافرفكافرًً  مكالمتهمكالمتهًًأوأوًًاهللاهللًًمجالسةمجالسة اإجماع  ً..  1))""الشفاءالشفاءًًيفيفًًكماكماًًإجماع 

لهومثلععه صريحتصععريحًًومث بلأبععلًًت مهاب المععهاب ًًأ يربتكفيععرًًال قائلالقععائلًًبتكف ستاكفيسععتاكفًًالالًًث ثعع ًً،،بالحلو بععالحلو ًًي ي ال ًًي

صويفالصعويف غاليالغععاليًًال خرعيخعرعًًننأأًًال قوا أقععوا ًًع ععع ًًي بلأبعلًًأ مهب المععهب ًًأ يرتكفيعرًًيفيفًًال بالقائععلًبععًًتكف ئلً ًً،،الحلو الحلو القا

يرتكفيعرًًبوبعوًًالمهب المهب ًًيفيفًًالماتممالماتممًًالقو القو ًًأنأنًًمعمعًً،،أبلهأبلهًًع ع ًًيمافعيمافعًًأوأوًًويتبا ًالقو ًبه،ويتبا ًالقو ًبه، ًًتكف

ئلالقائععل بهاوبععهاًً،،بهبععهًًالقا صرً مصععرً ًًو ل إلعع ًًفانظرفععانظرًً،،بهبععهًًححم صريحتصععريحًًإ شافايةالشععافايةًًت تبه كتععبه ًًيفيفًًال يربتكفيععرًًك ًًبتكف

ً..  2))الحلوليةالحلولية

سال السعال ًًعبمعبمًًاب اب ًًقمًنقلًالحطا ًالمالكيًع قمًنقلًالحطا ًالمالكيًع وو شافايالشعافايًًال يه:أماليعه:ًًيفيفًًال ًًقا قعا ًًإذاإذا""ًًأمال

ًًًالتازيرالتازيرًً  عزً عزً ًًاهللاهللًًأناأناًً::تاال تاال ًًاهللاهللًًأولياءأولياءًًم م ًًوليولي ًالشعرعي  شرعي  بهاوبعهاًً،،ال اايفياعايفًًالالًًو يةالواليعةًًي ًًإذإذًً  الوال

                                         
  .021ً/6 .ًوياظر:ًمواب ًالجليل،ًللحطا ً)00ً/2 ًشرحًالز قايًعل ًالمختصرً)1)

ً .092 ًياظر:ًكفايةًاألخيا ًيفًحلًوايةًاالختصا ً)ص:2ً)
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ل علع ،ًث ً،ًث ً""ماصومي ماصومي ًًويرويرًًاألولياءاألولياء يهعليعهًًع قا :فقعا :ًًعل لت:قلعت:""ًًف ظروانظعرًًق ًًبالتازيربعالتازيرًًمرادهمعرادهًًمامعاًًوان

نهأنعهًًوالظابروالظابرًً،،ويرباويرباًًأوأوًًاالستتابةاالستتابةًًبوبوًًبلبلًً،،الشرعيالشرعي ستتابةاالسعتتابةًًأ قو القعو ًًبهابعهاًًألنألنًً  اال يهفيعهًًال ًًف

ً..  1))""لهلهفتأمً فتأمً ًً،،فيهفيهًًوتاال وتاال ًًسبحانهسبحانهًًالبا  البا  ًًحلو حلو ًًأوأوًًاأللوبيةاأللوبيةًًدعو دعو 

ممةالماتمعمةًًالكت الكت ًًيفيفًً  ومقرً ومقرً ًً،،المهاب المهاب ًًبقيةبقيةًًيفيفًًماروفماروفًًالقو القو ًًوبهاوبها امب عاعمب ًًالمات ًًيفيفًًع

ياالفتيععا قادفاعتقععادًً،،الفت شخ الشععخ ًًفاعت عو دعععو ًًععممععًًلهلععهًًال تزا االلتععزا ًًد ًًًاالل ًبععأ   امً ياععمً ًًمهب مععهب ًًبأ   تاياتععاافتافتًًي ل علعع ًًيا ًًع

ًًالخروعالخروعًًك ك يميمًًفالفالًًكفركفرًًأنهأنهًًتقو تقو ًًماماًًباعتقادباعتقادًًعاهاعاهاًًوعوعررخخالالًًيك يك ًًل ل ًًوإذاوإذاًً،،المهاب المهاب 

هاعاهععا ععًًعا ً مطلق  ل ولعع ًً،،اامطلق ستفً أسععتفً ًًو طةالاقطععةًًبههبععههًًيفيفًًضضأ ضوحهالوضععوحهاًًالاق امعاععمًًلو بلأبععلًًع مهاب المععهاب ًًأ ًً،،ال

ًًًلهالهاًًماه ماه ًًرركثيكثيًًوتابيوتابيًً،،الصوفيةالصوفيةًًعامعامًًكهلككهلكًًووضوحهاووضوحها ًخصوص  صريالمااصعريًًااخصوص  ًًوالوالًً،،  الماا

جهوجعهًًفالفالًً،،الاو الاو ًًبهابهاًًعل عل ًًتهتهولبً ولبً ًًباعتبا باعتبا ًًالمصطلحالمصطلحًًاستخما استخما ًًأنً أنً ًًيخف يخف  جاعلالحتجعاعًًو ًًلالحت

جودوجعودًًلهلعهًًياميامًًل ل ًًاله اله ًًييالسا ًالسا ًًًففبالتصوً بالتصوً  قعالواقععًًيفيفًًو جودً وجعودً ًًإالإالًًالوا عًًااو ً مازوي  ًًلهلعهًًتأثيرتعأثيرًًالالًًاامازوي

ًً  طغً طغً ًًاله اله ًًالحلوليالحلوليًًففالتصوً التصوً ًًةةمصماقيً مصماقيً ًًأما أما ًًاستسلموااستسلمواًًوأصحابهوأصحابهًً،،ففالتصوً التصوً ًًعل عل 

ًًًالفرتا الفرتا ًًيفيف ًالمتأخ  ً..الطرقالطرقًًبههبههًًعل عل ًًرةرةالمتأخ 

ًًًالمهاب المهاب ًًأبلأبلًً ه هيقرً يقرً ًًلمالماًًالاقميةالاقميةًًالمخالفا المخالفا ًًوم وم  ًتفضيل  ل علع ًًالوليالوليًًتفضيل  بيالابعيًًع ًً،،الا

عةطاععةًًع ع ًًالخضرالخضرًًخرعخرعًًكماكماًًااعليهعليهًًوالخروعوالخروعًًالشرياةالشرياةًًمخالفةمخالفةًًيفيفًًالح الح ًًطاؤهطاؤهإعإعًًأوأو ًًطا

ًًًالمهاب المهاب ًًأبلأبلًًفكلفكلًًالسال ،السال ،ًًعليهماعليهماًًموس موس  ًياص  قواله أقعواله ًًم م ًًالماتممالماتممًًيفيفًًونونياص  ل علع ًًأ ًًع

فركفعر لكذلععكًًقا قعا ًًم معع ًًك ضه وباضععه ًً،،ذ يهعليععهًًيحكييحكعيًًوبا ما جمععا اإلاإلًًعل سااولسعاا.ً.ً  2))ج ااباععاًًول ارضماععرضًًيفيفًًب ًًم

موازعمعواًًمامعاًًعل عل ًًالمتصوفةالمتصوفةًًوالةوالةًًدليلدليلًًقشةقشةمااماا قاداعتقعادًًم مع ًًزع جودوجعودًًاعت قةوحقيقعةًًاةاةييشرشعرًًو ًً،،وحقي

امعاعمًًكانتكانتًًالتيالتيًًبيبيًًالشرياةالشرياةًًوأنوأنًً،،الشرياةالشرياةًًعل عل ًًمةمةمقمً مقمً ًًالحقيقةالحقيقةًًوأنوأن س موسع ًًع يهعليعهًًمو ًًعل

سا ًلسعا ًًًاطلاطلالبالبًًبهابهاًًفكلفكلًً،،الخضرالخضرًًكانتكانتًًالتيالتيًًبيبيًًوالحقيقةوالحقيقةًًالسال السال  صمدبصعمدًًاال شتهمااقشعتهًًب ًً  مااق

غرضالغععرضًًإذإذ ًإإًًال ًثبععا   با   فةمخالفععةًًث مهاب المععهاب ًًمخال ق فقعع ًًال خروعوالخععروعًًف هاعليهععاًًوال طا بطععا وإوإًً،،علي عو دعععو ًًب ًًد

ً ً..البا البا ًًبهابهاًًيفيفًًهباهباًًكه كه تمس ًتمس 

                                         
  .820-821ً/6 ًمواب ًالجليلً)1)

(2(ً ًالاسفي ًتفسير ًياظر:  8/ً818ً ًاألكرً)ص: ًالفقه ًوشرح ًالاربيً)349 ، ًالب  ًالقرآن ًوأحكا  ، 8/ً

  .000ً/0 ،ًوفتاو ًاب ًحجرًالهيتميً)732
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اهوماععه عواب دععععواب ًًكهلككععهلكًًوم ياءاألوليععاءًًأنأنًًد صرً يتصعععرً ًًاألول كونالكععونًًيفيفًًفونفونيت قموقعععمًً،،ال بلأبعععلًًددشمً شععمً ًًو ًًأ

قو القعو ًًهبهاهبهاًًالقائلالقائلًًعل عل ًًالاكيرالاكيرًًالفقهيةالفقهيةًًالمهاب المهاب  قو يقعو ًً،،ال قرايفالقعرايفًًي مه حمعهًًال قموقعم""ًًاهلل:اهلل:ًً ح ًًو

قعوقععع لكذلععكًًو عةلجماعععةًًذ ها جهععا ًًم معع ًًلجما صوفيةالصععوفيةًًج لونفيقولععونًً،،ال مةكلمععةًًييعط ًعط ععأ ًأً ًًفالنفععالنًً::فيقو ًً ، ،ك كعع ))ًًكل

ا}}ًًتاال تاال ًًقولهقولهًًيفيفًًالتيالتيًً  ك ك ))ًًكلمةكلمةًًواواياطً ياطً ًًأنأنًًويسألونويسألون اإ ن م  ا اًًإ ن م  ْول  ا اق  ْول  ْيءً ًًق  ْيءً ل ش  اًًل ش  اإ ذ  ْدن عاهً ًًإ ذ  ْدن اهً أ    ًًأ نًْأ نًًًْأ   

ً عو   ًن ق  و   عهً ًًن ق  هً ل  ع ًًًْل  عونً ًًك  ًْك  ي ك  ونً ف  ي ك  حل:]الاحعل:ًً{{ف  ماومعا،ً،ً[[4141ًً]الا مونيالمعونًًو ا مااع ًًيال مةالكلمعةًًبههبعههًًما ًًاهللاهللًًكال كععال ًًيفيفًًالكل

ا مااع ًًمامعاًًيالمونيالمونًًوالوالًً،،تاال تاال  هاإعطائهعاًًما ًًًإنإنًًإعطائ ًصعح  هناأهنعاًًصح  يت،أعطيعت،ًًأ بههوبعههًًأعط ووا أوعوا ًًو يمةبايعمةًًأ ًًبا

ًًًالالماءالالماءًًعل عل ًًالرو الرو  ًالمحص  صوفيةالصعوفيةًًع ع ًًفضالفضالًً،،لي لي المحص  كونفيهلكعونًً،،صي صعي المتخرً المتخرً ًًال ًًم مع ًًفيهل

ل إلع ًًأهن أهن ًًوياتقمونوياتقمونًً،،يشارونيشارونًًالالًًحي حي  اال تاعال ًًاهللاهللًًإ ب وبع ًًبونبعونمتقرً متقرً ًًت اهعاعهًًو عمونمتباععمونًًع ًً،،متبا

ً..  1))""وشبههاوشبههاًًوالجهاال والجهاال ًًوأسباهباوأسباهباًًالفت الفت ًًم م ًًتاال تاال ًًاهللاهللًًعصمااعصماا

ثراألثعرًًأبلأبلًًم م ًًالفقهيةالفقهيةًًالمهاب المهاب ًًأبلأبلًًفكلفكلًً،،بخلقهبخلقهًًاهللاهللًًتشبيهتشبيهًًكهلككهلكًًذلكذلكًًوم وم  ًًاأل

ًًًوأبلًالكال وأبلًالكال  ًياص  قهبخلقعهًًاهللاهللًًههشبً شعبً ًًم م ًًتكفيرتكفيرًًعل عل ًًونونياص  يروكثيعرًً،،بخل صوفيةالصعوفيةًًم مع ًًوكث غالالغعالًًال ًًة ًةً ال

سائلالرسعائلًًجوابرجوابر""ًًذلكذلكًًيفيفًًوانظروانظرًً،،بخلقهبخلقهًًاهللاهللًًهونهونيشبً يشبً ًً  التمهبً التمهبً ًًدعاةدعاةًًم م  شي للشعي ًً""الر ًًلل

ًأ ًأً ًًاام ًمً ععًًفضالفضالًًبهابهاًً..  3))""الماايالماايًًجوابرجوابر""ًًوكهلكوكهلك،ً،ً  2))الا الا ًًإبرابي إبرابي 
حالعالحعالعًًع ع ًًررث ًث  ًًال

ً..ههر ًرً يقً يقً ًًشر شر ًًأوأوًًلهلهيقبً يقبً ًًعقلعقلًًيوجميوجمًًالالًًااممً ممً ًًوويرب وويرب ًًسباي سباي ًًواب واب ًًعربيعربيًًواب واب 

ًًالقضاياالقضاياًًععممًًمتماخلةمتماخلةًًوبيوبيًًا،ا،مرو ً مرو ً ًًيهايهاللععًًنمرً نمرً ًًأخر أخر ًًبقيتبقيتًًالمخالفةالمخالفةًًاتاتتبيً تبيً ًًاافإذفإذ

عو دععو ًًوبيوبيًًأالأالًً،،بالغي بالغي ًًمتالقةمتالقةًًألهناألهناًًوذلكوذلكًً  الاقميةالاقمية ية ؤيعةًًد بيالابعيًً ؤ يهعليعهًًاهللاهللًًصل صعل ًًالا ًًعل

اهعاعهًًالشرياةالشرياةًًخهخهوأوأًًة ًةً يقظً يقظً ًًوسل وسل  هيفهعيًً،،ع فةمخالفعةًًف مالمعاًًمخال قرً يقعرً ًًل بلأبعلًً ه هي مهاب المعهاب ًًأ بلفأبعلًً،،ال ًًفأ

يةإمكانيعةًًعم ً ععم ً ًً ون ونيقرً يقرً ًًالمهاب المهاب  ته ؤيتعهًًإمكان ظةيقظعةًً ؤي مومعًً،،يق عًً  و ً ث  فونيافعونًً  ً ً ث خهأخعهًًيا شرياةالشعرياةًًأ اهًعاعهًًًال ع

شر الشعر ًًظابرظعابرًًخالفخالفًًوبووبو-ًًالكرامةالكرامةًًسبيلسبيلًًعل عل ًًيقظةيقظةًً آه آهًًنهنهأأًًرضرضف ًفً ًًفلوفلوًًمباشرة،مباشرة، ًً-ال

ماكمعاًًااشرعً شعرعً ًًمستحيلمستحيلًًعاهعاهًًالظابرالظابرًًالشر الشر ًًيخالفيخالفًًماماًًأخهً أخهً ًًفإنً فإنً  قر مقعر ًًبوبعوًًك يلونحيعلًً،،م ًًيفيفًًونح

قمً تقعمً ًًمامعاًًعل عل ًًذلكذلك اامااعاًً  ت شاطبيالشعاطبيًًكال كعال ًًيفيفًًما مه حمعهًًال ًًًوالوالًً،،اهللاهللًً ح ًشعك  فةالمخالفعةًًننأأًًشك  ًًيفيفًًالمخال

                                         
  .863ً/4 ًالفروقً)1)

  .91 ًجوابرًالرسائلً)ص:2ً)

  .041 ًجوابرًالماايً)ص:3ً)
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يمةالاقيععمة ايياباععيًًالاق هاعليهععاًًياب ثرةكثععرةًًعلي فةالمخالفععةًًك فرو الفععرو ًًيفيفًًالمخال لهاولععهاًً  ال جمتجععمًًو كا نكععا اإلاإلًًت بلأبععلًًم معع ًًن ًًأ

تيوالتعيًً،،لفةلفةااخخالمالمًًم م ًًالمهاب المهاب ًًعل عل ًًأدخلواأدخلواًًلمالماًًففالتصوً التصوً ًًأبلأبلًًعل عل ًًالمهاب المهاب  ًًقمقعمًًوال

فةمخالفعةبيًبيًًًبلبلًً،،فق فق ًًللمهب للمهب ًًمخالفةمخالفةًًتكونتكونًًالال ساةللسعاةًًمخال عاًعع ًلل ع ً،ًوقعمًتكعونًخروج  اً كونًخروج  قمًت ،ًو

ًدي ًاإلسال .دي ًاإلسال .

ًًًالفروع:الفروع:  يفيف  المذاهبالمذاهب  ألهلألهل  مخالفتهممخالفتهم  ثالثا:ثالثا:

خليخعلًًل لع ًًكماكماًً،،إليهإليهًًبونبونياتس ًياتس ًًًصوفيةصوفيةًًم م ًًالمهاب المهاب ًًم م ًًمهب مهب ًًيخليخلًًل ل  ًًمهب معهب ًًي

اا الاعا ًً دً  دً ًًننلولويحاويحاوًًمحتسبي محتسبي ًًم م ًًالمهاب المهاب ًًم م  ل إلع ًًال سا ًالسعا ًًًصحيحصعحيحًًإ ماومعاًًةةال ًًع عع ًًثرثعرأ ًأً ًًو

يهعليعهًًاياعيب ًبً ًًممامماًًالسلفالسلف صلأصعلًًعل مهب المعهب ًًأ تهوقاعمتعهًًال حاولونويحعاولونًً،،وقاعم جا إ جعا ًًوي ًًل لع إإًًمو معو األاألًًإ 

صاهبانصععاهبا مادباعتمععادًًن قوا أقععوا ًًباعت مهب المععهب ًًمةمععةأئأئًًأ بلقبععلًًال شوءنشععوءًًق فرقالفععرقًًن مادواعتمععادًً،،ال ياالروايععاًًواعت ًً  الروا

ًًًوأصله.وأصله.ًًما ما اإلاإلًًقاعمةقاعمةًًلفلفااخخًًأوأوًًخالفهاخالفهاًًماماًًوتبيي وتبيي ًً،،الصحيحةالصحيحة

فرو الفععرو ًًأنأنًًشكشععكًًوالوال ًًًال ًأقععل  قل  طرً خطععرً ًًأ صو األصععو ًًم معع ًًااخ ئموالاقائععمًًاأل اافهاععاًً،،والاقا ًًسعسعععتتً تتً ًًسوفسععوفًًفه

فةالمخالفعةًًوتشملوتشملًًالمائرةالمائرة عًًالمخال ًأناس  نونيكونعونًًالالًًقمقعمًًااأناس  ك لكع ًً،،والةً وعالةً ًًيكو سا االنتسعا ًًل صوً للتصعوً ًًاالنت ًًففللت

فةالمخالفعةًًم مع ًًنو نو ًًيفيفًًأوقاه أوقاه ًًماانيهماانيهًًباضباضًًيفيفًًوالغلووالغلو مهببه لمعهببه ًًالمخال هي،الفقهعي،ًًل تباه وتعباه ًًالفق ًًو

غالةالغععالة لكذلععكًًيفيفًًال غالةالغععالةًًب بعع ًًشا كواشععا كواًًأوأوًً،،ذ فةخالفععةممًًيفيفًًال مالمععًًخال ختالفه اخععتالفه ًًمعمعععًًب ب ههال ًًيفيفًًا

صمالمقصععم فة،والمخالفععة،ًًالمق ععًًوالمخال ً وقطا  ماممععاًًااوقطا خريخععرًًم قةالو قععةًًععي ضموهنامضععموهناًًع ععع ًًالو  ً تتب ععًًم يعجميعععًًععتتب ًًجم

مهاب المعهاب ًًلباضلعباضًًلفته لفته ااخخعممًًل ل إإًًنشيرنشيرًًأنأنًًوحسبااوحسبااًً،،المهاب المهاب ًًجميعجميعًًيفيفًًالجزئيا الجزئيا  ًًال

ً::يقليقلًًل ل ًًماماًًوليقسوليقسًً،،ةةالمهمً المهمً ًًاألبوا األبوا ًًباضباضًًيفيفًًالمشتهرةالمشتهرة

   القبور:القبور:  علىعلى  البناءالبناء  يفيف  المذهبالمذهب  مخالفةمخالفة  -11

غاليالغعاليًًففالتصوً التصوً ًًا ا أساسيً أساسيً ًًم م ًًالقبو القبو ًًعل عل ًًالبااءالبااءًًقضيةً قضيةً ًًأنأنًًالمالو المالو ًًم م  م ومع ًً،،ال ًًو

ااءلباعاءااووًًضرحةضعرحةاألاألًًانتشا انتشا ًً   أ أ هاعليهعاًًلب شييمباوتشعييمباًًعلي امعاعمًًوت صوً متصعوً الالًًع ماءاهت ًبشعت ًانتمعاءاهت ًًًفةفةمت شت ًانت ب

ل علع ًًيال يال ًًالفقهيةالفقهية قي يقعي ًًع قو القعو ًًأنأنًًي ل علع ًًهباهبعاًًال حوالاحعوًًبهابعهاًًع ل إلع ًًفانظرفعانظرًً،،اامهببيً معهببيً ًًليسلعيسًًالا ًًإ

عًًمعمععًًالقبو القبو ًًيفيفًًب ب وولوً وولوً ًًالمغر المغر ًًيفيفًًةةالمالكيً المالكيً ًًصوفيةصوفية لكمالعكًًما معا اإلاإلًًألصلألصعلًًرب رب تاكً تاك  ًًما

بووبععو له ائعالععه ائعًًسمً سععمً ًًو فاله وإوفععاله ًً،،ا قوا ألقععوا ًًوإو بلأبععلًًأل مهب المععهب ًًأ سألةالمسععألةًًيفيفًًال صبه تاصععبه ًًمعمعععًً،،الم ًًتا

مهب للمععهب  فرحه وفععرحه ًً،،لل ها ب وإظهععا ب ًً،،بهبععهًًو يهتبايععهًًوإظ يرةوكبيععرةًًصغيرةصععغيرةًًكلكععلًًيفيفًًتبا ي جيعع ااوالوالًً..وكب ًًأنأنًًج
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ًًًالقبو القبو ًًقضيةقضيةًًيفيفًًالمهب المهب  ًماض  لكذلعكًًومعومعًً،،بالا بالا ًًممماض  توايلتفتعواًًل لع ًًذ ل إلع ًًيلتف صلهأصعلهًًإ ًًسمسعمًًيفيفًًأ

ًًً..المهب المهب ًًيفيفًًالماتممةالماتممةًًاألقوا األقوا ًًإل إل الًالًووًً،،بالمليلبالمليلًًقولهقولهًً جحان جحانًًإل إل ًًوالوالًً،،اله ائعاله ائع

نكدونععكوو يةالمالكيععةًًقو قععو ًًدو ستمالله واسععتمالله ًًالمالك قمفقععمًً،،وا ااءالباععاءًًيفيفًًو د و د ًًف ل علعع ًًالب بو القبععو ًًع لةأدلععةًًالق ًًأد

بيأبعيًًع ع ًً،ًماها،ًماهادةدةمتامً متامً  يرة:بريعرة:ًًأ سو  سعو ًًأنأنًًبر يهعليعهًًاهللاهللًًصل صعل ًًاهللاهللًً  سل وسعل ًًعل ا لاع ًًو ًًا ا ا ا و ًوً ززًًل

با عبعا ًًب بع ًًاهللاهللًًوعبموعبمًًعائشةعائشة،ًوع ً،ًوع ً  1))القبو القبو  مالمعاًًقاال:قعاال:ًًع سو برسعو ًًنز نعز ًًل ًًاهللاهللًًصل صعل ًًاهللاهللًًبر

وت اوعت ًًفإذافعإذاًً،،وجههوجههًًعل عل ًًلهلهًًخميصةً خميصةً ًًيطرحيطرحًً  طفً طفً ًًوسل وسل ًًعليهعليه شفهاكشعفهاًًهباهبعاًًا ههوجهعهًًع عع ًًك ًًوج

قا فقععا  بووبععوًًف نةلعنااة»»ًً::كهلككععهلكًًو لىعلااى  اهللاهلل  لع هو اليهااو   ع صار والنصااار   الي خذوااتخااذوا  ؛؛والن بورقبااور  ات يائهمأنبيااائهم  ق   أنب

ع ً،ًوعع ً  2))صااواصعااواًًمامعاًًيحه يحه ًً  ««مساجدمساجد سو  سعو ًًهن هنع ًًقا :قعا :ًًجابرجعابر،ًو يهعليعهًًاهللاهللًًصل صعل ًًاهللاهللًً  ًًعل

سل وسععل  ععًًأنأنًًو ًيجص  قرالقععرًً  يجص  اميقاععمًًوأنوأنًً،،ال يهعليععهًًيق ا يباعع ًًوأنوأنًً،،عل يهعليععهًًيب بيأبععيًًحمي حععمي ،ًويفً،ًويفً  3))عل ًًأ

ثكأباثعكًًأالأالًًطال :طال :ًًأبيأبيًًب ب ًًعليعليًًليليًًقا قا ًً::قا قا ًًاألسم األسم ًًالهياعالهياع ل علع ًًأبا ايباثاعيًًمامعاًًع يهعليعهًًباث ًًعل

ًًًتم تم ًًالالنًنًأأًً؟؟وسل وسل ًًعليهعليهًًاهللاهللًًصل صل ًًاهللاهللًً سو  سو  ًتمثاال  شرفً مشعرفً ًًااقر قر ًًوالوالًً،،ههطمستً طمستً ًًإالإالًًتمثاال  ًًإالإالًًاام

ً..  4))سويتهسويته

يةالمالكيعةًًفقهاءفقهاءًًتااو تااو وقمًوقمً اايالماعايًًالمالك صودةالمقصعودةًًالم ي األحاديع ًًبههبعههًًم مع ًًالمق قتفاتفقعتًً،،األحاد ًًفاتف

اةللزياعةًًالبااءالبااءًًم م ًًكانكانًًماماًًأنأنًًه ه كلمتً كلمتً  باةوالمبابعاةًًللزي قرةمقعرةًًيفيفًًأوأوًًوالمبا مو لامعو ًًم سلمي المسعلمي ًًلا نهفإنعهًًالم ًًفإ

ااءالباعاءًًوأماوأما""ًًاهلل:اهلل:ًً حمه حمهًًالقرطبيالقرطبيًًقا قا ًً،،هم هم ويً ويً ًًالبااءالبااءًًذلكذلكًًويزا ويزا ًًيحر يحر  يرالكثيعرًًالب ل علع ًًالكث ًًع

حونحععو نتكانععتًًمامععاًًن يةالجابليععةًًكا ععًًالجابل ً تفال  ععًًههتفال ععًًااتفخيمً تفخيم  هم يهععم ًًفهلكفععهلكًًااوتاظيمً وتاظيم  يزا ،ويععزا ،ًًي يهفيععهًًفإنً فععإنً ًًو ًًف

ً ًاسععتاما   ستاما   اةزياععةًًا لمنياالععمنياًًزي ااز ماععاز ًًأو أو ًًيفيفًًا خرة،اآلخععرة،ًًم شبً وتشععبً ًًاآل م بمعع ًًهاهاوت ععًًكانكععانًًب ً ياظ  بو القبععو ًً  ياظ ًًالق

هيالاهعيًًوظابروظابرًًالماايالماايًًبههبههًًوباعتبا وباعتبا ًً..ويابمباويابمبا غييابغعيًًأنأنًًالا قا :يقعا :ًًأنأنًًياب ًً..  5))""حرا حعرا ًًبوبعوًًي

ًًصمصعمق ًقً ًًإذاإذاًًالقرالقرًًنفسنفسًًعل عل ًًماهماهًًيكونيكونًًماماًًيااييااي""ًًالرسالة:الرسالة:ًًعل عل ًًشرحهشرحهًًيفيفًًز وقز وقًًوقا وقا 

                                         
  .0116الرتمه ً)أخرجهً 1ً)

  .481البخا  ً)أخرجهً 2ً)

ً .971مسل ً)أخرجهً 3ً)

  .969مسل ً)أخرجهً 4ً)

  .370ً/01تفسيرًالقرطبيً) 5ً)
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صمقصعمًًإنإنًًإالإالًً..بشيربشيرًًاب اب ًًقالهقالهًً..فيحر فيحر ًً،،المباباةالمباباةًًبهبهًًقصمقصمًًإنإنًًالالًً،،الظهو الظهو ًًبهبه يزً التمييعزً ًًبهبعهًًق ًًالتمي

ً..  1))""ععفيما ًفيما ًًًااحبس ًحبس ًًً  الممفً الممفً ًًيكونيكونًًوالوالًً،،أحمأحمًًعل عل ًًبهبهًًيضي يضي ًًالالنًنًأأًًبشرطبشرطًًفيجوزفيجوز

اوخيالتاعوخيًًناجيناجيًًاب اب ًًقا قا ًًز وقز وقًًقو قو ًًوباحووباحو سالةللرسعالةًًشرحهشعرحهًًيفيفًًالت قلونقعلًً..  2))للر بمعبعمًًون ًًع

ج يجع ًًأنهأنهًًاألبياألبيًًالسميعالسميع ل علع ًًي ليولعيًًع مراألمعرًًو قرالقعرًًبم بعم ًًاأل له العه ًًال ا يباع ًًا يهعليعهًًيب قابرالمقعابرًًيفيفًًعل ًًالم

ًًً..  3))المسلمي المسلمي ًًعل عل ًًالمحبسةالمحبسة

فاذً نفعاذً ًًبام بام ًًالقو القو عليهًعليهًًًجواجواوخرً وخرً  صيةوصعيةًًن ع ًًم مع ًًو ص  ص  و  قره،علع ًقعره،ًً  يبا ًيبا عًًأنأنًًو  ل ً ًًالالنًنًأأووًًع

ً..  4))التحري التحري ًًدليلدليلًًذلكذلكًًبأنبأنًًوصيته،وصيته،ًًتافهتافه

باةللمبابعاةًًكانكعانًًفإنفعإنًً،،القبو القبو ًًعل عل ًًالبااءالبااءًًويكرهويكره""ًًالحاج :الحاج :ًًاب اب ًًوقا وقا  ًًوإنوإنًً،،حر حعر ًًللمبا

سال :السعال :ًًعبمعبمًًاب اب ًًقا قا ًًفقوالن:فقوالن:ًًالتمييزالتمييزًًلقصملقصمًًكانكان اييااعيًًال ااءالباعاءًًأنأنًًيا ماإمعاًًالب صميقصعمًًأنأنًًإ ًًبهبعهًًيق

ً..  5))""حرا حرا ًًواألو واألو ًً،،ذلكذلكًًم م ًًشيءشيءًًبهبهًًيقصميقصمًًالالًًأوأوًًالتمييز،التمييز،ًًأوأوًًالمباباة،المباباة،

ايباعيًًمامعاًًبم بم ًًويوج ويوج ًً،،القرالقرًًعل عل ًًأشبا أشبا ًًعشرةعشرةًًبااءبااءًًهبم هبم ًً شم شمًًاب اب ًًوأفت وأفت  هاعليهعاًًب ًًعلي

ًًالمف المف ًًخيفةخيفةًً  بهبهًًيميزيميزًًماماًًإالإالًًذلكذلكًًم م ًًيرتكيرتكًًوالوالًًوالروضا ،والروضا ،ًًوالسقائفوالسقائفًًالقبا القبا ًًم م 

ً..  6))با با ًًدوندونًًناحيةناحيةًًكلكلًًم م ًًدخولهدخولهًًيمك يمك ًًماماًًقم قم ًًوذلكوذلكًً،،عليهعليه

يهفيعهًًيهكرونيهكرونًًماماًًوبووبو-ًًالقرالقرًًبهبهًًيتميزيتميزًًماماًًأماأما جوازالجعوازًًف بةوالكرابعةًًال ًًع عع ًًفالماقو فعالماقو ًً-والكرا

ًًًوالخشبةوالخشبةًًوالاودوالاودًًبالحجربالحجرًًيريرًًل ل ًًأنهأنهًً-اهللاهللًً حمه حمه-ًًمالكمالكًًما ما اإلاإل ًبأس  ًًالرجلالرجلًًيارفيارفًًا،ا،بأس 

يهفيعهًًيكت يكت ًًل ل ًًماماًًه،ه،وليً وليً ًًقرقرًًبهبه بووبعوًً..  7))ف ب ابع ًًقو قعو ًًو س القاسع ًًا ي حيع ًًالقا قو :يقعو :ًًح ًًبأ بعأ ًًوالوال""ًًي

                                         
  .480ً/0 ًشرحًز وقًعل ًالرسالةً)1)

  .861ً/0شرحًالرسالةًالب ًناجيً)ياظر:ً 2ً)

  .871 ًياظر:ًالثمرًالمايً)ص:3ً)

  .039ً/8شرحًمختصرًخليلًللخرشيً)ياظر:ً 4ً)

ً .843ً/8 ًمواب ًالجليلًشرحًمختصرًخليلً)5)

  .488ً/0شرحًز وقًعل ًالرسالةً)ياظر:ً 6ً)

ً .613ً/0الاواد ًوالزيادا ً)ياظر:ً 7ً)
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قرالقعرًًعل عل ًًيجاليجالًًوالوالًً،،عليهعليهًًيكت يكت ًًل ل ًًماماًًوليهوليهًًقرقرًًههببًًالرجلالرجلًًيارفيارفًًوالاودوالاودًًبالحجربالحجر ًًال

ً..  1))""ونحوهونحوهًًعليهاعليهاًًويكت ويكت ًًبالطةبالطة

ب ابع ًًقو قعو ًً-اهللاهللًً حمه حمه-ًًالماز  الماز  ًًوحملوحمل بمعبعمًًا ك الحكع ًًع جلالرجعلًًع عع ًًسئلسعئلًًحي حعي ًًالح ًًالر

ماز  المعاز  ًًففسرهففسرهًً،،""كرامةكرامةًًوالوالًً،،الال""ًً::قا قا ًً،،عليهعليهًًءءبالباابالبااًًيوصييوصي يتبالبيعتًًال حوهونحعوهًًبالب ًًقا :قعا :ًًون

احاجحاجًًليكونليكونًً  اال تفا اال تفا ًًاليسيراليسيرًًبالحائ بالحائ ًًبأ بأ ًًوالوال"" از  ختل تخعتل ًًلئاللعئالًً  القبو القبو ًًبي بي ًًز  ل علع ًًت ًًع

اا الاععا  بو ب قبععو ب ًًال عزاوعععزاًً..  2))""ق لكلمالععكًًبيبععيالقرطالقرطًًو اعماعععًًلما ل علعع ًًزادزادًًمامععاًًم ساي التسععاي ًًع فع فعععيفًيفًًًالت  ًً

ً..  3))القرالقر

ًًحكاهحكاهًًكماكماًً،،كرابتهكرابتهًًعل عل ًًعامب عامب ًًفاالتفاقفاالتفاقًً-تبيضهاتبيضهاًً::أ أ -ًًالقبو القبو ًًتجصي تجصي ًًماماأأ

سالةالرسعالةًًشرحشعرح""ًًيفيفًًالفاكهايالفاكهاي عزاهوععزاهًً،،""الر سكتوسعكتًً،،لهلعهًًالحطا الحطعا ًًو يهعليعهًًو فاخالفعاًً،،عل بيألبعيًًخال ًًأل

ًًً..  4))اهللاهللًً حمه حمهًًحايفةحايفة

بووبعوًً،،للرفعللرفعًً  مايً مايً ًًماا ماا ًًعل عل ًًفقونفقونمتً متً ًًأهن أهن ًًيجميجمًًالمالكيةالمالكيةًًكت كت ًًيفيفًًوالااظروالااظر ًًًو ًكعل  ًًكل 

ًًالكتابةالكتابةًًكرابةكرابةًًعل عل ًًاتفقوااتفقواًًكماكماًًويره،ويره،ًًع ع ًًقرهقرهًًبهبهًًويتميزويتميزًً،،الميتالميتًًحرمةحرمةًًبهبهًًتحفظتحفظًًماما

ًًً،،القرالقرًًعل عل  ًونص  ااءالباعاءًًم م ًًكانكانًًوماوماًًذلك،ذلك،ًًعل عل ًًواواونص  ئمً زائعمً ًًالب ل علع ًًاازا ساي التسعاي ًًع ضعموضععًًويفويفًًالت ًًمو

يهإليعهًًيأو يأو ًًأنأنًًيمك يمك ًًززمتميً متميً ًًأوأوًًالمسلمي المسلمي ًًعل عل ًًموقوفموقوف بلأبعلًًإل سادالفسعادًًأ حم ويحعم ًًالف ه لهع ًًوي ًًل

تبه كتعبه ًًيفيفًًذلكذلكًًعل عل ًًكلمته كلمته ًًاتفقتاتفقتًًوقموقمًًوإزالته،وإزالته،ًًتحريمهتحريمهًًعل عل ًًفقونفقونمتً متً ًًفإهن فإهن ًًفتاةفتاة ًً  ك

ً..ذلكذلكًًع ع ًًلاهيلاهيااًًم م ًًوسل وسل ًًعليهعليهًًاهللاهللًًصل صل ًًالابيالابيًًع ع ًًو دو دًًبمابماًًعمالعمال

ًًًة:ة:مخصوص  مخصوص    بهيئةبهيئة  الذكرالذكر  -22

ً ًن   ل علع ًًالكيةالكيةالمالمًًن   اعماععًًع كأذكعًًم صوفيةالصعوفيةًً  ااأذ ئا بالهيئعا ًًال صةخصوصعةالمالمًًبالهي هاوالتزامهعاًًخصو ًًيفيفًًوالتزام

ي حيع ًً  الابادةالابادةًًيفيفًًمالكمالكًًما ما اإلاإلًًتشميمتشميمًًومالو ومالو ًً،،ماياةماياةًًطرقطرقببووًًياةياةااممًًأوقا أوقا  ل يطلع ًًح ًًيط

                                         
  .861ً/0شرحًاب ًناجيًالتاوخيًعل ًالرسالةً)ياظر:ً 1ً)

  .099ً/0 ًشرحًالتلقي ً)2)

  .321ً/01 ًتفسيرًالقرطبيً)3)

  .843ً/8مواب ًالجليلً)ياظر:ً 4ً)
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ً ًالععمليل  لمليل  ل علعع ًًا صل ًأصععل ًًًع صفً ووصععفً ًًهاهاأ معومعععًً،،هاهاوو لكذلععكًًو ستاكفيسععتاكفًًالالًًذ سبونالماتسععبونًًي ععًًالمات ًالمتاص  ًًبونبونالمتاص 

ضيةالقضعيةًًبههبعههًًيفيفًًعاهعاهًًالخروعالخروعًًم م ًًللمهب للمهب  فةومخالفعةًً،،الق صلأصعلًًومخال ليسولعيسًً،،ما معا اإلاإلًًأ لهقولعهًًو ًًقو

ًًًكماكماًًوفرعهوفرعه ًن   ً..  1))واحمواحمًًويرويرًًعليهعليهًًن  

ما اإلمععا ًًسئلسععئلًًقمقعمفف بوأبععوًًاإل كربكععرًًأ شيالطرطوشعيًًب مه حمععهًًالطرطو قو يقععو ًًمامععا:ً:ًاهللاهللًً ح يهالفقيععهًًمنامناسيً سععيً ًًي ًًيفيفًًالفق

معاجتمععًًأنهأنهًً-ممتهممتهًًاهللاهللًًحر حر -ًًالصوفيةالصوفيةًًمهب مهب  عةجماععةًًاجت جا الرجعا ًًم مع ًًجما ثرونيكثعرونًًالر ًًم مع ًًيك

قةالطقطقعةًًمعمععًًااأشاا ً أشاا ً ًًيوقاونيوقاونًًإهن إهن ًًث ث ًًوسل ،وسل ،ًًعليهعليهًًاهللاهللًًصل صل ًًمحمممحممًًوذكروذكرًًاهلل،اهلل،ًًذكرذكر ًًالطقط

ل علع ًًبالقضي بالقضي  ي ،األديع ،ًًم مع ًًشيءشعيءًًع قو ويقعو ًًاألد ضه باضعه ًًوي جمويتواجعمًًيرق ،يعرق ،ًًبا ت حتع ًًويتوا خرً يخعرً ًًح ًًي

ًال؟ال؟ًًأ أ ًًجائزجائزًًماه ماه ًًالحضو الحضو ًًبلبلًً،،يأكلونهيأكلونهًًااشيئً شيئً ًًويحضرونويحضرونًًعليه،عليه،ًًاامغشيً مغشيً 

جا فأجعا  لهبقولععهًًفأ لةبطالععةًًبؤالءبعؤالءًًمهب مععهب ًً،،اهللاهللًًيرحمك يعرحمك ""ًً::بقو لةوجهالعةًًبطا ضاللة،وضععاللة،ًًوجها ماومععاًًو ًًو

لرق العرق ًًوأماوأماًًوسل ،وسل ،ًًعليهعليهًًاهللاهللًًصل صل ًً سوله سولهًًوساةوساةًًاهللاهللًًكتا كتا ًًإالإالًًاإلسال اإلسال  جموالتواجعمًًا ًًوالتوا

ه لهع ًًاتخهاتخهًًلمالماًًالسامر السامر ًًأصحا أصحا ًًأحمثهأحمثهًًم م ًً  فأوً فأوً  جالعجعالًًل سمً جسعمً ًًع ًًقامواقعامواًً،،خوا خعوا ًًلهلعهًًااج

يه،حواليعه،ًًيرقصونيرقصون جمونويتواجعمونًًحوال هوفهعوًً،،ويتوا ي ديع ًًف فا الكفعا ًًد بادوعبعادًًالك جل،الاجعل،ًًوع ماوأمعاًًالا ضي القضعي ًًوأ ًًالق

تا كتعا ًًع ع ًًالمسلمي المسلمي ًًبهبهًًليشغلواليشغلواًً  الزنادقةالزنادقةًًأحمثهأحمثهًًم م ًً  فأوً فأوً  اال ،تاعال ،ًًاهللاهللًًك ماوإنمعاًًت ًًكانكعانًًوإن

صحابهأصعحابهًًمعمععًًوسل وسل ًًعليهعليهًًاهللاهللًًصل صل ًًالابيالابيًًيجلسيجلس ماكأنمعاًًأ ل علع ًًكأن سه وسعه  ؤ ؤًًع يرالطيعرًًو ًًم مع ًًالط

ًًوالوالًًوويربا،وويربا،ًًالمساجمالمساجمًًيفيفًًالحضو الحضو ًًم م ًًيمااه يمااه ًًأنأنًًابهابهونوً ونوً ًًللسلطانللسلطانًًفيابغيفيابغيًً،،الوقا الوقا 

ً ًيحل  ه ،ماهع ،ًًيحضرً يحضعرً ًًأنأنًًاآلخراآلخرًًواليو واليو ًًباهللباهللًًيؤم يؤم ًًألحمألحمًًيحل  ياه يايعاه ًًوالوالًًما ل علع ًًيا ًً..باطله بعاطله ًًع

بيوأبعيًًمالكمالكًًمهب مهب ًًبهابها فةحايفعةًًوأ شافايوالشعافايًًحاي مموأحمعمًًوال بل،حابعل،ًًب بع ًًوأح يرب وويعرب ًًحا مةأئمعةًًم مع ًًوو ًًأئ

ً..  2))""التوفي التوفي ًًوباهللوباهللًًالمسلمي ،المسلمي ،

ل علعع ًًقسقععسًًث ثع  لكذلعكًًع حمثوهأحعمثوهًًمامععاًًسائرسععائرًًذ بوا أبععوا ًًيفيفًًأ بادا الابععادا ًًأ تزا التععزا ًًم مع ًً  الا ًًصالةصععالةًًال

صو وصععو  ايً ماععيً ًًو بلأبععلًًن نعع ًً  م مهاب المععهاب ًًأ ل علعع ًًال تهكرابتععهًًع تهوبمعتععهًًكراب ماكمععاًً،،وبمع حا الحععا ًًبوبععوًًك مافيمععاًًال ًًفي

اراعوالماعراعًًسراءسراءاإلاإلًًليلةليلةًًويفويفًً ج  ج ًًيفيفًًونهونهيفاليفال كلوكعلًً،،والم خروعالخعروعًًبهابعهاًًو مهب عع ًالمعهب ًًال ًًع ًال

ً ًيم   ًًًاالنضباطاالنضباطًًعم عم ًًعل عل ًًيم   ًالماهجي  قو القعو ًًلرجحانلرجحانًًكانكانًًفلوفلوًً،،الماهجي  خالفالمخعالفًًال كانًلمعاًكعانًًًالم ماً ل

                                         
  .041ً/0 ،ًواالعتصا ً)088ً/0حكا ًشرحًعممةًاألحكا ً)اإل ًياظر:1ً)

ً .011ً/3الممخلًالب ًالحاعً)ياظر:ً 2ً)
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امً ياعمً ًًالالًًالخا عالخا عًًلك لك ًً،،إشكا إشكا ًًبااكبااك سهنفسعهًًي همً مجتهعمً ًًنف ارتفياعرتفًًبلبعلًً،،ترجيحتعرجيحًًمجت عًًنهنعهبأبأًًي ً مقل  ًًمممقل

ًًًبهابهاًًالمهب المهب ًًع ع ًًيخرعيخرعًًث ث ًً،،جاممجامم ًالخروع  عًًبهابعهاًًفكلفكلًً،،السافرً السافرً ًًالخروع  صماقيةالمصعماقيةًًلليجاً يجا  ًًالم

ً..ااي ًيً كلً كلً ًًاامحقً محقً ًًيمحقهايمحقهاًًل ل ًًإنإنًًالمطلو المطلو ًًالمستو المستو ًًتحتتحتًًةةالالميً الالميً 

ًًًتنبيه:تنبيه:

صوفيةالصعوفيةًًأنأنًًعليااعليااًًيخف يخف ًًالال ستليسعتًًال ل ًعلع ًًًلي جةد جعةع حمةواحعمةًًد  ًًًوأنوأنًً،،وا ًباعض  اض  اانقلاعاًًم مع ًًب ًًنقل

ًًًعليهعليهًًنكا نكا واإلواإلًًالتصوفالتصوفًًنقمً نقمً ًًعاه عاه  ًماتس   جةً د جعةً ًًويراهويراهًًلهلهًً  ظ ًظً ماماًًللتصوفللتصوفًًماتس   ما كمعا ًًد  ًً،،ك

له فالععه  ععًًفا ً ياق  ل علعع ًً  ياق كا نكععا اإلاإلًًبهابععهاًًع ععًًن ًًًأنأنًًةةبحجً بحج  ًالماقععو   قو   صوفيةللصععوفيةًًمونمععونماظً ماظً ًًعاه عععاه ًًالما ًًلل

سبونماتسععبون هاإليهععاًًمات صطالحاصععطالحًًبي بععي ًً  يخل ًيخل ععًًإلي قو القععو ًًا بي وبععي ًًال امً باععمً ًً  حمً حععمً ًًمامععاًًو ماممععاًً  ب ب ب الجاععلًًم ًًج

قمً متقعمً ًًكانكعانًًفقمفقمًً،،األوائلاألوائلًًعامعامًًاستقراستقرًًلمالماًًمخالفةمخالفةًًةةعرفيً عرفيً ًًحقيقةحقيقةًًللصوفيةللصوفية صوفيةالصعوفيةًًمومومت ًًال

بادالزبعادًً::  يهيهللععًً  يطلً يطلً  ب وبع ًً،،الز بادةعبعادةًًبلبعلأأًًو ماوإنمعاًً،،وو  وو  ًًع ه دخلهع ًًوإن لمً العمً ًًدخل ي حيع ًًم مع ًًخ خ ا ًًح

طا االنقطعا ًًيفيفًًةةالمبالغالمبالغ ل الخلع ًًع عع ًًاالنق خال الخعال ًًألجلألجعلًًالخ اال وتاعال ًًسبحانهسعبحانهًًال نتكانعتووًً،،وت ئرةدائعرةًًكا ًًدا

شخ للشعخ ًًيمك يمك ًًالو  الو  ًًننألألًً  قةقةضيً ضيً ًًعليه عليه ًًنكا نكا اإلاإل مليامعلًًأنأنًًلل سهنفسعهًًيفيفًًبهبعهًًيا ك لكع ًً،،نف ًًالالًًل

ًًًيكونوايكونواًًول ول ًً،،حمً حمً أأًًكلكلًًم م ًًبهبهًًململالاالاًًيتاه يتاه ًًإذإذًً  الاا الاا ًًعامةعامةًًبهبهًًيفتييفتي ًأصعحا   صحا   ًًطرقطعرقًًأ

ماكمعا تأخري المتععأخري ًًحا حعا ًًبوبععوًًك ل ولعع ًًث ثع ًً،،الم هو مفهعو ًًو صوفالتصععوفًًمف صرالاصعرًًيفيفًًالت حمي الحععمي ًًالا ل علعع ًًال ًًع

خال الخععال ًًع ععع ًًبالمخلوقبععالمخلوقًًستغااءسععتغااءاالاال ئودعائععًًال اه والاععه ًًههودعا صمً والصععمً ًً،،لهلععهًًوال لوالععوًًع ععع ًًبهبععهًًوال ًً،،ييححا

ك ا تكع ًًحت حت ًً  الرسلالرسلًًبهبهًًء ء جاجاًًممامماًًخيرً خيرً ًًالباطلالباطلًًم م ًًعامهعامهًًماماًًننأأًًواعتقادواعتقاد صحا أصعحا ًًا ت ًًأ

خالفواوخعالفواًً،،المحرما المحرما ًًاألمراألمرًًبهابها ي ديع ًًو سلالرسعلًًد ثر وكثعر ًً،،الر فةالمخالفعةًًفيه فعيه ًًوك يعجميععًًيفيفًًالمخال ًًجم

كانفكعانًً،،ساةسعاةًًفيهفيهًًوخالفواوخالفواًًبمعةً بمعةً ًًفيهفيهًًوأحمثواوأحمثواًًإالإالًًبا با ًًيب يب ًًول ول ًً،،المي المي ًًوا وا ببأأ فرقالفعرقًًف ًًال

ًًًاألوائلاألوائلًًوبي وبي ًًبياه بياه  ًفرق  ًًيم كهيم كهًً،،والبياضوالبياضًًالسوادالسوادًًبي بي ًًوماوماًً،،والرتا والرتا ًًالسماءالسماءًًبي بي ًًماماًًفرق 

ًببًًاقلاقلععًًكلكل هو هلظهعو هًًعقلهعقلهًًقبلقبلًًههحس ًحس  شوً وفشعوً ًًلظ اموباعمًً،،ههوف صوفالتصعوفًًكانكعانًًننأأًًوب بمً زبعمً ًًالت ًًااامً اعمً وبً وبً ًًااز

ًًًصا صا ًً،،اهللاهللًًسبيلسبيلًًيفيفًًااوجهادً وجهادً ًًالمنياالمنياًًع ع  ًأكال  ًًدي دي ًًيفيفًًوخوضاوخوضاًً،،بالباطلبالباطلًًالاا الاا ًًألموا ألموا ًًأكال 

كونيكعونًًوأحياناوأحياناًًبلبلًً،،الهم الهم ًًع ع ًًااوصمً وصمً ًًعل ،عل ،ًًبغيربغيرًًاهللاهلل سحرالسعحرًًم مع ًًااضربً ضعربً ًًي شاوذةوالشعاوذةًًال ًًوال

ًًًيفًآنًواحم؟!يفًآنًواحم؟!ًًماهماهًًوالتحهيروالتحهيرًًههإقرا ً إقرا ً ًًالمسلمي المسلمي ًًبأئمةبأئمةًًظ ً ظ ً ي ًيً ًًفكيففكيفًً،،باهللباهللًًوالاياذوالاياذ
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صيلالتفصعيلًًنلتز نلتز ًًل ل ًًاااافإنً فإنً ًًأخر أخر ًًناحيةناحيةًًوم وم  صطلحالمصعطلحًًيفيفًًالتف قتوقعتًًكلكعلًًيفيفًًالم ً ن عألألًً  و ًًالالًًاان

ساةوالسعاةًًالكتا الكتا ًًيفيفًًو دو دًًااشرعيً شرعيً ًًاامصطلحً مصطلحً ًًنراهنراه ج يجع ًًوال مالتزامعًًي فيونفعيًًههالتزا لمخيلالعمخيلًًون يهعليعهًًا ًً،،عل

ً ًفكل  امعاعمًًحاد حعاد ًًمصطلحمصطلحًًههأنأنًًفيهفيهًًماماًًفكل  ناأحيانعاًً،،قو قعو ًًع ل يطلع ًًأحيا يرادفيعرادًًيط ًًًبهبعهًًف ًالحع   ح   ناوأحيانعاًً،،ال ًًوأحيا

سلمونوالمسعلمونًً،،المحضالمحعضًًالباطلالباطلًًبهبهًًويرادويرادًًيطل يطل  ا واع ًًيفيفًًوالم اهعاعهًًو م فمع ًً،،ع فهيارفعهًًل لع ًًف ل ولع ًًيار ًًو

س انتسع ًًوالوالًًبهبعهًًيلتز يلتز  يهإليعهًًانت لذلعًًفإنفعإنًًإل ضرً يضعرً ًًالالًًككذ ي ديع ًًيفيفًًههي يادنيعاًًوالوالًًد م ومع ًً،،دن س انتسع ًًو يهإليعهًًانت ًًإل

ًًًبماااهبماااه ًالح   اهماعهًًذلكذلكًً  تبيً تبيً ًًلز لز ًًالح   لوقبولعًًم م ومع ًً،،ههوقبو س انتسع ًًو يهإليعهًًانت ااهبمااعاهًًإل طلالباطعلًًبما ًًوج وجع ًًالبا

شرعً وشعرعً ًًاهللاهللًً  فميفعميًً،،فيهفيهًًلهلهًًري ري الخيً الخيً ًًمشا كةمشا كةًًدعواهدعواهًًتافاهتافاهًًوالوالًًعليه،عليه،ًًكا كا نناإلاإل فانارفعاني ًيً ًًههو ًًار

حاك تحعاك ًًليهماليهماوإوإًً،،وجههماوجههماًًم م  ئ الخالئع ًًت مانيحاكمعانًًوالوالًً،،الخال ل إلع ًًيحاك اا لاعا ااًًإ مأمو والمعأمو ًً،،ل ًًبهبعهًًوال

با واتبعا ًًاهللاهللًًشر شر ًًعامعامًًالوقوفالوقوف تا كتعا ًًوات ساةوسعاةًًاهللاهللًًك يهنبيعهًًو يهعليعهًًاهللاهللًًصل صعل ًًنب سل وسعل ًًعل ًًمامعاًًث ثع ًً،،و

مهالتزمععه صحابةالصععحابةًًالتز كرا الكععرا ًًال امهباععمهًًم معع ًًال ضوان ضععوانًًب سلمونفالمسععلمونًً،،يه يه للععععًًاهللاهللًً  طالبونمطععالبونًًفالم ًًم

يهعليعهًًاهللاهللًًصل صعل ًًو سولهو سولهًًاهللاهللًًأ ادأ ادًًماماًًمارفةمارفة""ععبب سل وسعل ًًعل فاظبألفعاظًًو تا الكتعا ًًبأل ساة والسعاة ًًالك ًًبأنبعأنًًوال

سائروسعائرًًبإحسان،بإحسان،ًًله له ًًوالتاباونوالتاباونًًالصحابةالصحابةًًقالهقالهًًوماوماًً،،نز نز ًًهباهباًًالتيالتيًًالقرآنالقرآنًًلغةلغةًًيارفوايارفوا ًًو

ماءعلمععاء سلمي المسععلمي ًًعل اايماععايًًيفيفًًالم لكتلععكًًم فاظ،األلفععاظ،ًًت سو الرسععو ًًفإنفععإنًًاألل مالمععاًًالر تا بالكتععا ًًخاطبه خععاطبه ًًل ًًبالك

ًًأكملأكملًًالقرآنالقرآنًًلماايلماايًًالصحابةالصحابةًًمارفةمارفةًًوكانتوكانتًًاأللفاظ،األلفاظ،ًًبتلكبتلكًًأ ادأ ادًًماماًًفه فه عرً عرً ًًوالساةوالساة

ه حفظهعع ًًم معع  فه،لحروفععه،ًًحفظ قموقععمًًلحرو غوابل غععواًًو لكتلععكًًبل  اايالماععايًًت ل إلعع ًًالم تاباي التععاباي ًًإ ظ أعظعع ًًال ماممععاًًأع ًًغواغععوابلً بلً ًًم

فه،حروفععه، اايالماععايًًفإنفععإنًًحرو مةالاامععةًًالم تيالتععيًًالاا تاعيحتععاعًًال هاإليهععاًًيح مو عمععو ًًإلي سلمي المسععلمي ًًع ثلمثععل-ًًالم ا مااعع ًًم ًًما

ا ومااع ًًالتوحيمالتوحيم حمالواحعمًًوما مانواإليمعانًًواألحمواألحعمًًالوا حوونحعوًًواإلسال واإلسعال ًًواإلي لكذلعكًًون يعجميععًًكانكعانًً-ذ ًًجم

ًًًماماًًيارفونيارفونًًالصحابةالصحابة ًأح   ًًً..  1))""مارفتهمارفتهًًم م ًًوسل وسل ًًعليهعليهًًاهللاهللًًصل صل ًًو سولهو سولهًًاهللاهللًًأح  

ته:والتعه:ًًباضباضًًااناصحً ناصحً ًًعاهعاهًًاهللاهللًً ضي ضيًًالازيزالازيزًًب ب ًًعمرعمرًًيقو يقو  سكلافسعكًًفا ضفعا ض""ًًوال ًًمامعاًًلاف

ه ولهع ًًوا،وا،كفً كفً ًًقمقمًًنافهنافهًًوببصرً وببصرً ًًفوا،فوا،وقً وقً ًًعل عل ًًع ع ًًفإهن فإهن ًًألنفسه ،ألنفسه ،ًًالقو القو ًًبهبهًً ضي ضي ًًكانواكعانواًًول

يهفيعهًًكانكعانًًلولعوًًوبالفضلوبالفضلًًأقو ،أقو ،ًًاألمو األمو ًًكشفكشفًًعل عل  حر ،أحعر ،ًًف لئ فلعئ ًًأ لت :قلعت :ًًف مرً أمعرً ًًق ًًحم حعم ًًأ

ه لهع ًً  إهنإهنًًعاه ،عاه ،ًًبافسهبافسهًًو و و و ًًساته ،ساته ،ًًويرويرًًاتبعاتبعًًم م ًًإالإالًًبامب بامب ًًأحمثهأحمثهًًفمافماًًبامب ،بامب ، ًًل

شفي،يشعفي،ًًماماًًماهماهًًووصفواووصفواًًيكفي،يكفي،ًًبمابماًًماهماهًًتكلمواتكلمواًًفقمفقمًًالسابقون،السابقون، مافمعاًًي هن دوهنع ًًف عًًدو ًمقص  ًًر،ر،مقص 
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ًًًفوقه فوقه ًًوماوما ضلً فضعلً ًًآخرونآخرونًًعاه عاه ًًقصرقصرًًلقملقمًًر،ر،مخس ًمخس  هن وإهنع ًً،،واواف لكذلعكًًبي بعي ًًوإ ل لالع ًًذ ًًبم بعم ًًلا

ً..  1))""مستقي مستقي 

ًًاهللاهللًًعامعامًًالحجةالحجةًًوبووبوًً،،الاصمةالاصمةًًتكونتكونًًوبهوبهًًالقوي ،القوي ،ًًالماهجالماهجًًوبووبوًً،،المي المي ًًبوبوًًفههافهها

تيالتعيًًاألمو األمو ًًها ها مشبً مشبً ًًم م ًًفإنهفإنهًًذلكذلكًًسو سو ًًوماوماًً،،وتاال وتاال ًًسبحانهسبحانه جوياجعوًًالالًًال هاماهعاًًيا ًًم مع ًًما

حا ومحعا ًًالتأويلالتأويلًًم م ًًكثيركثيرببًًإالإالًً،،فيهافيهاًًنفسهنفسهًًأدخلأدخل سيرالتفسعيرًًم مع ًًوم سل فالمسعل ًً،،التف ص يستاصع ًًفالم ًًيستا

ج يحتجع ًًوالوالًً،،وسل وسل ًًعليهعليهًًاهللاهللًًصل صل ًً سوله سولهًًوساةوساةًًاهللاهللًًبكتا بكتا  به بعهًًع عع ًًيحت بمً بابعمً ًً  نهدونعهًًبا ًً،،دو

اهبياعهًًيجاليجالًًوالوال بي وبعي ًًبي سيلةوسعيلةًًاهللاهللًًو هااهعايايً يايً ًًل لع ًًو هاعياهعاًًوالوالًً،،اهللاهللًًا سوله سعولهًًعيا يهعليعهًًاهللاهللًًصل صعل ًً  ًًعل

 ..التوفي التوفي ًًوليوليًًواهللواهللًً،،وسل وسل 
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