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 مننن هننو السنن ة ألهل  المخالفة  الفرق  لدى  االستدالل  مصادر  يف  البحث    أن    المعلوم  من

 ؛العمننل  أو  االعتقنناد  يف  سننواء  ع نندهم  رالم تشنن    االنحننرا   أسننبا   على  المرء    يوقف  ما  أهم  

 غيننرهم  عننن  تميننمهم  التنن   وم اهجنن   االستدالل  مصادر  بضبط  الس ة  أهل  علماء  اعت ى  ولذا

 الم حرفة.  الفرق  من

 مشننروعية علننى السننالنين  )تجريبننا  أو بننا  )المجر    بننن  االسننتدالل    هبذا  قيتعل    ومما

ْرد   شننرعية على ةالحج   تنون ما  فنثيًرا،  الصوفية  ع د  ةخاص  ،  نمعي    عمل  أو نمعنني   ذكننر أو و 

ة    صالة ع  ثة    مْبت د   والخلننوة الطويل والسهر المفرط كالجوع صوفية  ورياضة  مجاهدة  أو  محد 

 أثرهننا ووجنندوا، الصننالحون اهبنن جر   التنن  بننا المجر   مننن تنننون والمغننارا  النهننو  يف

 ونفعها.

 العلمنناء مننن فنثيننر، الصننوفية علننى رمقتصنن   بننا بالمجر   االسننتدالل أن يع نن  ال وهننذا

-ذلنن  من بعًضا  رقةالو  هذه  يف  نورد  وسو -  التجربة  على  استحس وه  ما  بعض  يف  است دوا

 يشنن     ال  الت   البدع  من  لنثير  أصاًل   جعلوه  حتى،  اجد    األمر  هذا  يف  يغالون  الصوفية  ولنن  ،

   اهلل.  شاء  إن  م ها  بعضا  نس بي    كما،  للشريعة  وم افاهتا  بحهاق   يف  عالم

، العلننم  أهننل  ع د  االستدالل  من  التجربة  م ملة  بيان  الورقة  هذه  من  الغرض  كان  ولذل 

 ، وذل  عرب المباحث التالية:األمر  هذا يف  الصوفية  توسع  ونقد

 : التجربة معنى:  أوال

ر    : يقننال ،)جننر     مصنندر :لغةةة التجربةةة ةً  الرجننل   جنن  بنن  ل   اختننربه، :بمع ننى تْجر  جنن  ر   و 

ر   ج     قد:  م 
 
ا  ب ل  .  م  ه   ْد 

رِّ     ع  ج  ر     ق دْ :  وم  هبا؛  األ مور    ع  ر  ر    وج  جنن  رِّ     قنند  الننذ :  والم   جنن 

ر      األ مور يف ا  وع  ه    م   ْد 
 . 1)ع 

 األصننوليين أو الفقهنناء ع نند سننواء- االصطالح  مع اها يخرج  ال  :اصطالحا  والتجربة

 . 2)أخرى  بعد مرة  الش ء  اختبار:  تع    فه ،  لها  اللغو   المع ى  عن  -والم اطقة

 .معي ة  بشرائط  خاصة  تجربة  تع    الم اطقة  ع د  التجربة  كانت  وإن

 العلم؟ تفيد  وهل، واألصوليين المناطقة عند التجربةثانًيا: 

 الفقنن  وأصننول، والفلسننفية،  الم طقيننة  المباحننث  يف  )التجربننة   مصننطل   استعمال  يشيع

 

 (.162، 161/ 1انظر: لسان العرب ) (1)
 (.158/ 10املوسوعة الفقهية ) (2)
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 تفينند وهننل، المعرفة بمصادر  التجربة  وعالقة،  للعلم  التجربة  إفادة  يف  يبحثون  حيث،  كذل 

 كذل ؟  غيره  تفيد أم فقط  بالمجرِّ   خاص  العلم  إفادهتا وهل  الظن؟ أم  واليقين  عالقط

قننة    ال ننار  بنن ن  كننالحنم،  العننادا   فينن   اطننرد   مننا":  ه ننا  بالتجربة  ويع ون  والخبننم،  مْحر 

هبا  من  ع د  بالتجربة  المعلوما   وجميع،  سنرم    والخمر،  رو  م    والماء،  مْشب ع    غيننر  وهذا،  جر 

 كننل ب ن الحنم ف ما األرض، إلى هوى الحجر هذا أن هو الحس مدرك ألن  ؛المحسوسا 

 العقننل حنننم هننو الثنناي والحنننم،  عننين  يف  قضننية  ال  عامننة  قضننية  فهو  األرض  إلى  هاو  حجر

 . 1)"العلم تحصل  ال  الواحدة المرة  إذ  أخرى؛  بعد مرة  اإل حساس  وبتنرر،  الحس  بواسطة

 . 2)"وحس  بعقل   اإلنسان جرب   فيما  يستعمل"،  التجربة فمصطل 

 لننةالحا  هذه  وقياس  العقل  إعمال  ثم،  الحس  إدراك  في   اقرتن  ما:  هبا  يقصد  ه ا  فالتجربة

، األثننر يف المننرثر الم اسنن  الوصننف ينندرك حيننث، القينناس صننحة بشننرط، نظائرهننا علننى

 فمتننى وإال"، والمماحمننة المننرثرة غيننر األوصننا  ي فنن  الننذ  والتقسننيم السننرب ويسننتخدم

، العنننس مننن بنن ولى اآلخننر  دون  أحنندهما  إلننى  إضننافت   تنننن  لننم  ب مرين  مقروًنا  األثر  حصل

 . 3)"كليهما  إلى  إضافت   ومن

 مننا  لصننحت   يلننمم  الننذ ،  العلننة  قينناس  قننانون  علننى  المب يننة  هنن   للعلننم  المفينندة  فالتجربة

   الفق .  أصول  كت  يف  معروفة  ذل   وطرائق،  واستخراج   الم اط  بت قي   يعر 

 خلننل يحنند  فقنند، الننوهم  إليهننا  يتطرق  ال  المع ى  هبذا  التجربة  أن  يع    ال  بالطبع  وهذا

   القياس.  ضبط  عدم  عن  ناشئ  فيها

 مقنندماهتا كانننت إذا العلننم  تفينند  والقينناس  الحس  على  المعتمدة  التجربة  أن:  والمقصود

   ظ يا.  فيها  القياس  كان  اإذ  الظن  تفيد  وقد،  قطعا  صحيحة

 القضننايا أن زعمهننم يف الم اطقننة علننى اهلل رحمنن  تيميننة ابننن اإلسننالم شنني  رد   وقنند

 حجننة  تنننون  فننال،  الطريننق  هبننذه  علمها  من  هبا  يختص  والحدس  والتجربة  بالتواتر  المعلومة

 ال بننوا  مننن المتننواترا  إننننار مننن النننالم هننذا إلينن  يفضنن  لمننا وذلنن ، غيننره علننى

 اإللحنناد أصننول مننن هننو اإلننننار هننذا أن فيننرى، المتننواترة خبنناراأل وسننائر والمعجننما 

 

 (.233حمك النظر، للغزايل )ص:  :ابختصار من (1)
 (.94الرد على املنطقيني، ابن تيمية )ص:  (2)
 (.93الرد على املنطقيني )ص:  (3)
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 . 1)والنفر

 ع نند بننا المجر   هنن  ليسننت  العلننم  تفينند  التنن   التجربننة  هننذه  أن  بيننان  ه ننا  غرضنن ا  ولنن

 الصوفية.

 : الصوفية عند التجربةثالًثا: 

 الم طقنن   بننالمع ى  المجربننا   علننى  ت طبننق  ال  -بننا المجر    أو-  الصننوفية  ع نند  التجربة

 ال ننافع األثننر وجننود: هبننا يقصنند وإنمننا، شننرائط  اعليهنن  ت طبننق وال، سننابًقا إلينن  أشننرنا الننذ 

، والخننوارق النرامننا  كظهننور، النندعاء أو الننورد أو الرياضننة أو المجاهنندة مننن المرجننو

ا،  المرينند  م ازلهننا  يف  يتنندرج   التنن   والمقاما   لألحوال  والوصول،  واإللهام  والنشف  طمعننً

، ذاتنن  شننهود عننن  الف نناء  :أ   )الف نناء   مقننام  وهننو،  ع دهم  المقاما   هذه  ألعلى  الوصول  يف

 اهلل  سننوى  مننا:  أ ،  وىالسِّ   شهود  عن  الف اء:  بقولهم  ع    يعربون  ما  وهو،  اهلل  ذا   يف  والف اء

 غايننة وهننو الوجننود  )وحنندة مقام وهو، السوى وجود عن الف اء: ع دهم  م    وأعلى،  تعالى

 ع دهم.  التحقيق

 ع نند  االسننتدالل  مصادر  أهم  من  وهو  ، )الذوق  مع ى  من  تقرت   المع ى  هبذا  والتجربة

 الننذوق": بقولنن  القشننير  عرفنن  كمننا وهننو، األشننياء علننى بنن  يحنمننون الننذ  التصننو 

 . 2)"النشوفا   ونتائج،  التجل   ثمرا   من  يجدون   عما  بذل   ويعربون:  والشر 

 بننين  بنن   يفرقننون،  أوليائنن   قلننو   يف  بتجلي   الحق  يقذف ،  عرفاي  نور":  بقول   غيره  وعرف 

 . 3)"غيره أو  كتا   من  ذل   ي قلوا  أن  غير  من،  والباطل  الحق

 بالشرع.  محنوًما  ال  حاكًما،  والباطل  الحق  بين  مفرًقا  فجعلوه

: بعنندها  قننال  المشننن لةوألفنناظهم    الصوفية  أحوال  من  جملةً   الطوس   السراج  د  عد    ولما

د    هذه  بحل    بالقسط  القائمين  العلم  أول   من  مخصوصون  فالصوفية" قنن   علننى والوقننو ،  الع 

 حتننى، المهننج ببذل عليها والهجوم،  والمباشرة  بالم ازلة  لها  والممارسة،  ذل   من  المشنل

 . 4)"وذوقها  طعمها  عن  يخربون

 

 (.99-92ص: الرد على املنطقيني )ينظر:  (1)
 (.39الرسالة القشريية )ص:  (2)
 (.104معجم مصطلحات الصوفية، عبد املنعم احلفين )ص:  (3)
 (.15، 14اللمع، السراج الطوسي )ص:  (4)
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، شننيخ  مننن بتلقننين المريد يسلنها، فردية روحية  تجربة  عن  عبارة  حقيقت   يف  فالتصو 

ا  وليس،  )الف اء   أشرنا  كما  وغايتها،  ل وأحوا  ومقامات   التصو   لغاية  الوصول  يف  أمال  علمننً

 وس ة.  كتاًبا  الم مل  الوح   من  يستفاد

 عننن يعرب وإنما، والس ة  النتا   من  المستفاد  بالعلم   يتحد    ال   يتحد    حي ما  فالصويف

 األمننر  يصننف  الننذ   للعالم  خالفا،   1)"حال   عن  إال  يتنلم  ال"  :الغمال   يقول  كما  أو،  تجربت 

 األمر.  نفس يف  علي   هو  ما  على

 ال نناس إن :لنن  قننال  عربنن   البن  تلميًذا  أن  روىي    ما  :المع ى  هذا  تربز  الت   القصص  ومن

 أحنند  طالبنن   إذا:  ناصننًحا  عربنن   ابننن  فقننال،  عليهننا  بالدليل  ويطالبون ا،  علوم ا  علي ا  ي نرون

 بنند فننال العسننل؟ حالوة على الدليل ما: ل  فقل  اإللهية  األسرار  علوم  على  والربهان  بالدليل

 . 2)ذل   مثل  هذا:  ل  فقل،  بالذوق  إال يحصل  ال علم  هذا:  ل   يقول  أن

 عمننا تعبيننر فإهنننا، بالشرع وال بالعقل ال، نقدها  يص     ال  الصوفية  التجربة  أن  هذا  ومع ى

 رة.وم ن    بةمستغر    ال تائج  كانت  مامه  ذل   على  الحنم  ألحد  يمنن  وال،  ذاق 

 ولينندع  ،دهفليقلنن    الننتعلم  يف  بطريننق  مالمعلننِّ   علينن   أشننار  ومهما":  الغمال   حامد  أبو  يقول

 يسننتغر  دقننائق علننى تطلننع التجربننة إذ ؛نفسنن  يف صننواب  مننن ل  أنفع  مرشده  خط   فإن  ؛رأي 

 . 3)"نفعها  يعظم  أن   مع  سماعها

 الفقينن   هيحنند    أن  ينن بى  ويففالصنن ،  والفقهنناء  الصننوفية  بننين  القننديم  الصننراع  سننر    هننو  وهذا

ا  ويننرى،  الشريعة  بحدود  ع  المتشر    بننل،  بنن يجرِّ   ولننم  يفهمنن   لننم  مننا  علينن   ي نننر  المتشننرع    دومننً

 الرسل!!  مع  بالفراع ة  عرب   ابن  ههميشب  

 اهلل أهننل علننى الرسننوم علمنناء مننن أشنند   وال أشننق   اهلل خلننق ومننا": عربنن  ابننن يقننول

، خلقنن  يف أسننراره منن حهم الننذين،  اإللهنن   الوه   طريق  من  ب   العارفين  بخدمت   المختصين

م هنن  م   علننيهم للرسننل الفراع ننة مثننل الطائفننة لهننذه فهننم، خطابنن  وإشننارا  كتابنن  معنناي وفه 

 . 4)"السالم

 التعبيننر  يف  اجنند    يختلفننون  أصننحاهبا  أن  شخصننية  تجربننة  التصننو   كان  إذا  الطبيع   ومن

 

 (.243/ 2إحياء علوم الدين ) (1)
 (.25: ص)د. أبو اليزيد العجمي  ،حنو قراءة منهجية للرتاث الصويف :نقال عن كتاب (2)
 (.50/ 1اإلحياء ) (3)
 (.279/ 1الفتوحات املكية ) (4)



5 
 

 ونتائجها.  آثارها شرح  ويف،  تجربت   طريق يف  واحد  كل ووجده  ذاق   عما

 فنننل، وأحوالها أورادها  عوت و  ،  اجد    وكثرهتا،  الصوفية  الطرق  دتعد    ل ا  ريفس    هذا  ولعل

 وذوق . تجربت   بخالصة  ي مرهم  الذ   الشي  ب   ي مر  بما تلتمم  طريقة

 يف قنندما لصنناحب   أحنندهما  ثبننتي    منن هم  اث ننين  نننرى  ال  ولذل ":  الغمال   حامد  أبو  يقول

 ألن علينن ؛ والواقننف الحقِّ  إلى الواصل أن  ع يد   م هم واحد  كل  بل،  علي   يث    أو  التصو 

 . 1)"لقلوهبم  تعرض  الت   األحوال  مقتضى  على ترددهم  أكثر

 : بالتجربة الصوفية  احتجاجرابًعا: 

 قائمننة   التصننو    حقيقننة  فننإن  سننبق  وكمننا،  معلوم  مشهور    مر  أ  بالتجربة  الصوفية  احتجاج

 :  بالتجربة  احتجاجهم  أمثلة  ومن،  آثارها  وطل   التجربة  على

 مننن السننماع يثمننره ومننا، التجربننة علننى اعتماًدا ألمره؛ وتحسي هم، السماع  باحتهمإ  -1

 عمنناًل  السننماع يعتننرب ولهننذا، سننلوك  طريننق يف المرينند يحتاجهننا التنن  واألحننوال المواجينند

 ثْ ي    السماعف،   تصو  ال  أعمال  من  اأساسي  
 سننتداللاال مصننادر أهننم مننن هننو الذ  )الوجد   ر  م 

 لنندى الغايننا  أحنند يعتننرب الننذ ، واإللهننام النشننف يف سبًبا  ينون  أن  ويمنن،  الصوفية  ع د

 . 2)إحيائ  يف  كامال  باًبا  ل  وأفرد،  اجد    ش ن   من  الغمال   مفخ    ولذل ،  الصويف

، السننماع إباحننة علننى بالننذوق  احتجنناجهم  الصننوفية  علننىاهلل    رحم   القيم  ابن  أننر  وقد

 محننض هننو الننذ ، الشننيطاي  المحنند   السننماع أربننا  سننلن  قنند االحتجنناج وهذا":  فقال

 والوجنند الننذوق مننن فينن  بمننا السننماع هننذا إباحننة علننى واحتجننوا، وهواهننا النن فس شننهوة

 . 3)"واللذة

 با .المجر    من  أهنا  بحجة  ؛المحدثة  واألذكار  البدع  من  لنثير  تسويغهم -2

 لتنن ا  بننالحرو   أو  هننو   )هو  الغيبة  بضمير  أو  اهلل   )اهلل  المفرد  باللفظ  الذكر:  ذل   فمن

 أهنننا  يمعمننون  التنن   الطالسننم  مننن  وغيرهننا،   يصننو  حلننع  ق سنن   بننن)أهم  كالذكر،  لها  مع ى  ال

 . 4)!انفعه  فوجدوا  الصالحون هباجر  ،  نورانية  أحر 

 

 (.244/ 2اإلحياء ) (1)
 (.305-268/ 2انظر ابب السماع يف إحياء علوم الدين ) (2)
 (.410/ 3مدارج السالكني ) (3)
)أهم يعين دلييا الي كر بي -شييخ الطريقية الصيديقية الشيا لية يف مصير-شاهد مثال سؤال وجواب للشيخ علي مجعة   (4)
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 االعتمنناد  سننوى  الشننرع  مننن  دليننل  أ   بال،  محددة  ب رقام،  معي ة  ب مساء  اهلل  ذكر  وكذل 

 المجربا .  على

 الملنن   )فت   كتا :  أشهرها  ومن،  با المجر    هذه  أصحاهبا  فيها  جمع  كت   وللصوفية

، النبيننر الننديرب  بننا بمجر   والمشننتهر،  ع ينند   ارجبنن    كل  وقمع  العبيد  ل فع  المرلف  المجيد

 اآليننا  خننواص يف بابننا نوثالثننو سننتة وهننو"،  1)هننن 1151)  الننديرب  عمننر بننن ألحمنند

 ويف، الحننديث  الطنن   ع نن   عجننم  ممننا  لنثير  -بمعم -  ت فع  مجربة  حج   ذكر  ويف،  والسور

، والسننم  الحمننام وجلنن  والربغننو   البننق  وطرد،  والعقار   للحيا   ال فع  مشهورة  رقى

 ثم،  طين  شمعة  يف  ال ار  وإشعال،  قمقم  يف  بيضة  وإدخال  ال ار  إلمساك  بحيل  شعوذة  وختام 

 مننن  فينن   مننا  آخننر  إلننى  البننيض!!  جميننع  تنسننر  الت   البيضة  على  ليتعرفوا  للمقامرين  فائدة  في 

 . 2)"أهلها  عليها  يحث  مجربا 

 البنندع مننن لنثيننر البننا   فننت   وأننن ، بننا المجر   أمننر يف عالتوسنن   خطننر نيبنني   كلنن  وهننذا

   والمندقة.  لوالدج   بل،  والتحريفا 

 :  باتبالمجر    االستدالل   من السنة  أهل موقفخامًسا:  

 األمةةور يف لالسةةتدالل  مسةةتقاًل  مصةةدًرا تعتبةةر ال التجربةةة أن السةةنة أهةةل يختلةةف ال -1

 قريبا.  س بي ها  كما،  لذل  تصل   الت   المواضع يف  هبا  يست نس وإنما، الشرعية الدينية

 مننن دليلهننا يثبننت لننم مننا، بننا المجر   مننن كوهنا على  عبادة  شرعية  يف  االست اد  يجوز  فال

 لهما.  التابعة  االستدالل مصادر  من  وغيرهما  والس ة  النتا   وه ،  المعتربة  المصادر

 علينن  اهلل صننلىال بنن   قننال كمننا، محدثننة  بدعننة  فه   الشرع  من  عليها  دليل  ال  عبادة  وكل

 . 3)«رد   فهو منه ليس  ما هذا  أمرنا يف  أحدث  من»وسلم:  

 أو مسننتح    هننذا إن :يقننال أن يجننوز وال"اهلل:  رحمنن  تيميننة ابننن اإلسننالم شنني  قننال

 

 :فأجاب أبن  لك من اجملرابت ،سقك حلع يصو(
https://www.youtube.com/watch?v=0jVuw8EJJuY 

، ووصييفيف أبنيييف يف هيي اجيياء يف فتيياول اللجنيية الداتميية التحيي ير ميين كتابيي وقييد (.188/ 1ترمجتيييف يف االعييالم للزركلييي ) (1)
/ 2انظر: فتاول اللجنة الداتمة، اجملموعية الثانيية ). ال جيوز اقتناؤهفحيتوي على شركيات وأدعية مبتدعة وطالسم، 

189.) 
 (.163/ 1احل ر من السحر، خلالد اجلريسي ) (2)
 (.1718ومسلم ) ،(2697رواه البخاري ) (3)
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   بنندليل  إال  مشروع
 
 أن  ثبننت  إذا  لنننن،  ضننعيف  بحننديث  شننريعة  بننتثي    أن  يجننوز  وال،  شننرع 

   بدليل  مستح     العمل
 
 يعلننم  لننم  إذا  ىتننرو    أن  جنناز  ضننعيفة  ب سانيد  فضائل  ل   ورو   شرع 

 . 1)"كذ   أهنا

 الفاعننل هبننا يخننرج وال، التجربننة بمجننرد تثبننت ال السنن ة": اهلل رحمنن  الشننوكاي وقننال

 ثابننت  القبننول  سننب   أن  علننى  ينندل    ال  الدعاء  وقبول،  ًعامبتد    كون   عن  س ة  أن   معتقًدا  للش ء

 أرحننم  وهو،  بس   ة    لتوس    غير  من  الدعاء    اهلل  يجي     فقد،  وسلم  علي   اهلل  صلى  اهلل  رسول  عن

 . 2)"استدراجا  ستجابةاال  تنون  وقد،  الراحمين

 بيننان ينن ي وسو ، العبادة شرعية على يدل ال ال فع  بعض  ظهور  أن  على  مهم  ت بي   وفي 

 ذل .

 ؟!تتعةةار   ال  الحةةق  ودالئل،  سبق  كما  العلم  يفيدان  والحس    التجربة  أليست:  قيل  فإن

  لها. موافقا الشرع يكون  أن وجب  شيء  على التجربة  دلت  فإذا

 :  وجهين  من  فالجوا 

، العليننة قننانون علننى المب يننة التجربننة هنن  العلننم تفينند التنن  التجربننة أن :األول الوجةةه 

 الوصننف فينن  اسننتخرج الننذ ، الصننحي  والقينناس العقلنن  وال ظننر الحننس مننن والمركبننة

 والتجربننة، المننرثرة غيننر واألوصننا  للمننماحم دفعننا، والتقسننيم بالسننرب المننرثر الم اسنن 

 !كل ؟  هذا  من  الصوفية  التجربة  وأين،  ردالمط    التنرار  على  المب ية

 شننر   مننن  كننل:  قول ننا  مثننل،  النلنن   الحنننم  ثبو   يف  تفيد  إنما  التجربة  أن  :الثاينالوجه  

 هننذا علننى تحنننم  أن  أمننا،  كننذا  أثننر  وجنند  لنننذا  اسننتمع  أو  كذا  فعل  من  أو،  كذا  ل   حصل  كذا

 .الشرع  من  يعر   فهذا، رد  أو  قبول  وأ،  حرمة  أو بحل  الش ء

، التجريبيننة والعلننوم الطبيعيننة واألمننور الطنن    أبوا  يف مستعملةً   التجربة    كانت  ولذل 

 علننى إال، الشرعية األمور يف استعمالها يص     وال،  األبوا   هذه  يف  االستدالل  عمدة  ه   بل

 س بين.  كما،  االستئ اس  وج 

   البا .  هذا يف  األول  الضابط  هو  فهذا

 عليهننا  نننوممح  فالتجربننة  ،مشةةروعيتها  علةةى  يةةدل   ال  معينة  ادةلعب  النفع  بعض  ظهور  -2

 

 (.408/ 10جمموع الفتاول ) (1)
 (.215ص: حتفة ال اكرين ) (2)
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 ينننون وقنند،  للشننرع  المخننالف  السب   غير  لسب   ينون  قد  وال فع،  علي   حاكمة  ال،  بالشرع

 األسبا .  من ذل   لغير وأ  استدراًجا

 عبننادة  ح الصح    -ف فعت  بترِّ ج    أهنا  أو،  نفعها  لظهور-  الطريقة  أو  العبادة  ح اصح    لوو

 والبدع.  الضالل  أهل  وسائر،  الصلبان  وعبادة،  األوثان

 كننل   الحننتج   بالننذوق  االحتجنناج: ]أ  كننذل  ذل  كان  ولو":  اهلل  رحم القيم    ابن  قال

 فهننرالء،  واإللحنناد  الباطننل  أهننل  مننن  كثيننر  يف  تجننده  كمننا،  والوجد  بالذوق  باطل   على  مبطل  

 وكننل  ...وإلحننادهم  كفننرهم  علننى  والوجد  بالذوق  ونيحتج    -الخلق  أكفر  وهم-  االتحادية

 واالنحننالل  االتحنناد  طعننم  يننذوق  فالملحنند،  طعمنن   يذوق  ل   مستحسن  ب   جازم  ألمر  معتقد

 إننننار طعم يذوق والقدر ، الخلق خيار  ومعاداة  الرفض  طعم  يذوق  والرافض ،  الدين  من

 ليستبشننر  إن   حتى  الشرك  طعم  يذوق  والمشرك،  عنس   والجرب ،  يثبت   ممن  ويعج   القدر

 . 1)"وحده  اهلل ذكر إذا  قلب   ويشمئم  ،  اهلل دون  من  ومعبوده  إله  ذكر  إذا

 يننبلغهم  فننإهنم،  ال اس  من  كثير  يغلط  ه ا  ومن"اهلل:    رحم   تيمية  ابن  اإلسالم  شي   وقال

 العبننادة  تلنن   أثننر  ووجنندوا،  دعنناء  دعننوا  أو،  عبننادة  عبنندوا  الصننالحين  مننن  األعيننان  بعض  أن

 ذلنن   ويجعلننون،  والنندعاء  العبننادة  تل   استحسان  على  دليال  ذل   فيجعلون،  الدعاء  وذل 

 كننان  إنما  العمل  ذل   كان  إذا  خصوصا  ذكرناه،  لما  غلط  وهذا،  نب   فعل   قد  ك ن   س ة  العمل

 ألننن   ؛ب ونفيضر  ، اصدقً  ال صورة األتباع يفعل  ثم، الفعل حين فاعل  بقل  قام بصدق  أثره

 لعلنن  الذ  الفاعل ذل  صدق  هبم  قام  وال،  المتبعين  ثوا   لهم  فينون  مشروعا  العمل  ليس

ف    القصد  وصحة  الطل  بصدق  . 2)"الفاعل  عن  ر  ي ن 

 أمننا": اهلل رحمنن عثيمننين  ابننن الشنني  قالشرعي،    أصل  له  فيما  بها  يستأنس  التجربة  -3

، أصننل لنن  ينننن لننم وإن، لنن  تصديًقا تنون التجربة فإن، أصل ل   المجر   كان  فإن،  التجربة

 شننرعية أمننور يف كانننت وإن، عمنندة أهنننا ش   فال،  محسوسة  أمور  يف  التجربة  هذه  كانت  فإن

 . 3)"فال

 :  ذل  يف  يدخل  ومما

ا  جنناء   إذا  التجربة  نأ  -  وقنند، طم ني ننة  المننرمن  يمينند  ذلنن   فننإن  الشننرع   للنندليل  وفقننً

 

 (.410/ 3مدارج السالكني ) (1)
 (.215/ 2اقتضاء الصراط املستقيم ) (2)
 .26، سؤال رقم: 37اللقاء الشهري، لقاء رقم:  (3)
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 اليقين.  في  يميد  أو،  ظ يا  كان  أن  بعد  يقي يا  ب   العلم  يجعل

ْم }  تعالى  قول ،  ذل   أمثلة  ومن لنن  ال  أ و  ْوت ىا قنن  ْيف  ت ْحينن   اْلمنن  ن   ك  يم  ر  ِّ أ ر 
اه  إ ْذ ق ال  إ ْبر  و 

ْلب   ن  ق 
ئ  ي ْطم  ن لِّ

ل ان  ن ق ال  ب ل ىا و 
انظ ْر } تعالى قول  وكذل ،  260: ]البقرة {ت ْرم  ام  و  إ ل ى اْلع ظنن 

ير  
د  ء  قنن 

ْ
لِّ شنن   ل ىا كنن  ا ت ب ي ن  ل    ق ال  أ ْعل م  أ ن  اهلل  ع  ل م  ْحًما ف  ا ل  وه  ا ث م  ن ْنس  ه  م 

ْيف  ن  ش  : ]البقننرة  {ك 

259 . 

َباب   َوَقعَ  إَِذا»وسلم:  علي   اهلل  صلى  قول   ذل   ومن م   َشَراِب  فِي الذُّ ِدك  ه   َأحةةَ ِمسةة  َيغ  م   َفل   ثةة 

ه   َين ِزع 
َدى فِي َفإِن  ؛ لِ َرى َداءً  َجنَاَحي هِ   إِح   . 1)«ِشَفاءً   َواأل  خ 

 عننن ذل  اهلل رحم  القيم ابن ذكر بل، وتقوي   المع ى  هذا  تركد   2)الحديثة  التجار   فإن

 . 3)زمان   أطباء  بعض

ا»: وسننلم علينن  اهلل  صننلى  ال بنن   قننول  ذل   ومن َ   َأمةةَ و   إِنةة  ت   لةةَ لةة  ينَ  ق  ي ت   حةةِ سةةَ وذ   :َأم   َأعةة 

ةِ   اَّللِ   بَِكِلَماِت  كَ   َما  َخَلَق   َما  َشر    ِمن    الت ام  بَِ    َحت ى  َعق َرب    َضر  ال  ،  «ت صةة  و  قنن  ال      أ بنن  ا:  صنن  ْمت هنن  ل   ف ع 

اْب     اْب  ت   ا  ،و  م  ْته  غ  ل د  ل مْ   ف  ا ف  م  ه  ر  ء   ي ض 
ْ
 . 4)ب ش  

 مةةن التامات اَّلل بكلمات أعوذ: قال   ثم  منزال  نزل   من»وسلم:    علي   اهلل  صلى  ال ب   وقال

 . 5)«ذل  منزله  من يرتحل  حتى  شيء يضره لم خلق؛  ما  شر

 دلننيال صنندق  علم ننا، صننادق وقننول، صننحي  خننرب هننذا": القرطبنن  العبنناس أبننو قننال

 فلنندغت  ، تركتنن  أن إلى ش ء يضري فلم، علي   عملت  الخرب  هذا  سمعت  م ذ  فإي،  وتجربة

 . 6)"النلما   بتل   ذأتعو    أن  نسيت  قد  ب  فإذا،  نفس  يف  ر فتفن  ،  ليال  بالمهدية  عقر 

 شننهادة  وأمننا":  فيقننول،  زمننمم  ومنناء  بالفاتحننة  االستشفاء  يف  تجربت   عن  القيم  ابن  ويخرب

 يف ذلنن   مننن  أنننا  جربننت  وقنند،  زمننان  كننل  يف  وذلنن ،  تننذكر  أن  مننن  أكثر  فه   بذل   التجار 

 آالم لنن  يعننرض كننان فإننن ، بمنننة المقننام منندة سننيما وال، عجيبننة أمننورا غيننر  ويف نفسنن 

 

 (.3320رواه البخاري ) (1)
 ، على الرابط:()الداء والدواء يف جناحي ال ابب :ومنها حبث الدكتور مصطفى إبراهيم حسن (2)

http://www.eajaz.org/pdf/12.pdf 
 (.112/ 4زاد املعاد ) :انظر (3)
 (.29989رواه ابن أيب شيبة ) (4)
 (.2708رواه مسلم ) (5)
 (.36/ 7املفهم ) (6)
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 قننراءة إلننى ف بننادر، وغيننره  الطننوا   أث نناء  يف  وذلنن ،  م    الحركة  تقطع  تناد  بحيث،  ممعجة

، عدينندة مننرارا ذلنن  جربننت، تسننقط حصنناة فن ننن  ،األلننم محننل علننى هبننا وأمسنن ،  الفاتحة

 والقننوة ال فننع مننن بنن  ف جنند  ف شرب ،  مرارا  الفاتحة  علي   ف قرأ  زممم  ماء  من  قدحا  آخذ  وك ت

 وصننحة اإليمننان قننوة بحسنن  ولنننن، ذلنن  مننن أعظننم  واألمننر،  النندواء  يف  مثلنن   أعهنند  لم  ما

 . 1)"المستعان  واهلل،  اليقين

 كفاية.  ذكرنا  وفيما،  كثيرة  العلماء كالم  من ذل   على  واألمثلة

 مننن  فننإنللتجربننة؛    المخننالف  الباطننل  الحننديث  رد  :  أيضا  التجربة  يف  ب   نسيست   ومما  -

 .الحس    يخالف  ما  على  مشتماًل   ينون  أن  الحديث  ضعف  عالما 

: مثننل،  بتنننذيبها  الحس    يشهد  الت   األحاديث  لبعض  أمثلةً   اهلل  رحم   القيم  ابن  ذكر  وقد

 فننإن  ؛واضننعهما  اهلل   قب  ":  قال  ثم  ،"داء  كل  من  شفاء  الباذنجان"و،  "ل   لك  أ    مال  الباذنجان"

 للحمننى الباذنجننان لكنن  أ   ولننو، م نن  ال نناس رلسننخ   -األطبنناء أمهننر- يننوح س قالنن  لننو هننذا

 دهيفنن   لننم  ليسننتغ  فقيننر  أكلنن   ولننو،  ةشنند    إال  يمدهننا  لننم  األمراض  من  وكثير    الغالبة  والسوداء

 . 2)"العلم يفده  لم  مليتعل    جاهل   أو  ،الغ ى

 للحننس مخالفتهننا لتننوهم ؛الصحيحة الثابتة األحاديث تضعيف من زالتحر    ينبغي  أنه  إال

 حديًثا.  العقالنيين  وأفراخهم،  قديما  المعتملة  من  المبتدعة  من  كثير  ديدن  هو  كما  والتجربة

ل    َتَصب َ    َمن  »  المت فق علي :  حديثلل  همبعض    ومن ذل  رد   م    ك  َوةً   َتَمَرات    َسب عَ   َيو   َلم    َعج 

ه   ر  َ    فِي  َيض  مِ   َذلةةِ و  م    اليةةَ ر   َوالَ  سةة  ح 
 يمنننن أننن  مننع، والتجربننة للحننس   مخالفتنن  بنندعوى  3)«سةةِ

 ب ننوع  خص   من فم هم، العلم أهل كالم يف كثير وهذا، الحس    يخالف  ال  بما  الحديث  توجي 

 ،وسننلم  علينن   اهلل  صننلىال بنن     دعنناء  ربكننةب  ذلنن   جعل  من  وم هم،  اآلن  ْعر ي    ال  معين  نخل

، النننالم كننذ  علننى يدل   ال األثر وجود عدم  ولنن،  المدي ة  لتمر  خاصية  جعلها  من  وم هم

 . 4)مانع  لوجود  أو شرط  لفقد  ف تخل    ينون  فقد

 فهننم يف هبننا فيسننتعان للتجربننة؛ الحننديث فهم يف  رجعي    أن   القرطب   العباس  أبو  ذكر  وقد

 

 (.80/ 1مدارج السالكني ) (1)
 (.51املنار املنيف )ص:  (2)
 (.2047ومسلم ) ،(5445رواه البخاري ) (3)
 وشيير  النييووي علييى ،(362/ 14شيير  مشييكا اللر للطحيياوي ): ينظييرملراجعيية كييالم العلميياء يف شيير  احلييديث  (4)

 (.239/ 10فتح الباري )و  ،(14/ 3مسلم ) صحيح
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 هننل ثننم، المدي ننة عجننوة خاصننة ذلنن  إن :يقننال  أن  ي بغ   الذ ":  فقال،  الحديث  من  المراد

 هننذا يرفننع والننذ ، محتمننل ذلنن  كننل زمننان؟ كننل يف هننو أو نطقنن  بممننان مخصننوص ذلنن 

، دائمننة  خاصة  أهنا  علم ا  الممان  هذا  يف  كذل   ذل   وجدنا  فإن،  المتنررة  التجربة  االحتمال

 . 1)"القول  ذل   بممان  مخصوص ذل   أن  علم ا  التجربة  كثرة مع  نجده  لم  وإن

 استئناسةةا  حكةةام؛األ  أو  المعةةاين  أحةةد  تةةرجي   وهةةو،  بالتجربةةة  العمةةل  وجةةود  أحةةد  وهذا

 .بالتجربة

، م اسنن   مع ننى  علننى  الشننرع   النندليل  توجينن   يف  الوسننع  اسننتفرا   ي بغنن   أن   والمقصود

 التجربة. أو  للحس  مخالفت   بمعم برده  التسرع  وعدم

 :  واألذكار التجربةسادًسا:  

ل   التنن  األبننوا  أكثننر مننن ت د   ينننون مننن وه نناك، األذكننار بننا  :بالمجربننا  فيهننا ي سننْ

 وبننين، وانحرا  بدعة أن  في  ال اظر يش    ال ًعاتوس   عيتوس   من وم هم، م ضبًطا اهب  استدالل 

 :  التالية  ال قاط يف ذل   وبيان،  درجا   وذاك  هذا

 جنناز شننرع  أصننل إلننى تسننت د كانننت إذا التجربننة أن ذلنن  قبننل ذكرنننا: األولننىال قطننة 

، المنن ثور  بغيننر  النندعاء  جننواز  األصننل  فننإن  ،والنندعاء   )األذكننار  أبوا   ذل   ومن،  هبا  العمل

،  2)«فيةةدعو إليةةه هأعجبةةَ  الةةدعاء مةةن يتخي ر ثم»صلى اهلل علي  وسلم:   قول   ذل   على  دل  كما

 . 3)«رحم قطيعة  أو  بإثم يدع  لم ما للعبد  يستجاب يزال   ال»:  حديث  ولعموم

 ذكننًرا النندعاء أو الننذكر ينننون بنن ن مشننروط المنن ثور بغيننر النندعاء جننواز: الثانيننةال قطننة 

 الغيبننة بضننمير وأ )اهلل  المفننرد بنناللفظ كالننذكر، مبتنندع بننذكر اهلل يننذكر أن يجوز  فال،  اشرعي  

 لننمصننلى اهلل علينن  وسننلم    ونبينن   وجننل  عننم  اهلل  فننإن  مع اها؛  يفهم  ال  الت   بالطالسم  وأ  )هو 

 ال  الضننمير  أو  المفننرد  اللفننظ  فننإن،  اتامنن    مع ننى  تفيد  ال  الت   األذكار  من  ال وع  هذا  مثل  يشرعا

 إال إلنن  )ال :التوحينند بنلمننة كالننذكر، علي  الوقف  يحسن  تام    كالم  مع  كان  إذا  إال  مع ى  يفيد

   ذل .  ونحو  أكرب   و)اهلل  اهلل 

 أو   اهلل،  اهلل)  مثننل  مظهننرا  المفننرد  االسننم  ف مننا"رحمنن  اهلل:    تيميننة  ابن  اإلسالم  شي   قال

 

 (.121/ 3) املفهم (1)
 (.402ومسلم ) ،(835رواه البخاري ) (2)
 (.2736رواه مسلم ) (3)
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 أحنند عنننا أيضننً  م ثور هو وال، س  ة وال كتا  يف بمشروع  ليس  فهذا   ،هو،  هو)  مثلا  مضمرً 

ن  ضننالل مننن قننوم بنن  لهننج اوإنمنن ، هبننم تنندىقْ الم   األمننة أعيننان عننن وال، األمننة سننلف منن 

 :يقننول كننان أننن  الشننبل   عن  يروى  مثلما  في   مغلو   شي   حال    في   اتبعوا  وربما،  المت خرين

 واإلثبننا ! ال فنن  بننين أمننو  أن  أخا: فقال اهلل؟ إال إل  ال :تقول ال لم: ل  فقيل  اهلل،  اهلل)

ده  وقننوة  إيمان   لصدق  ل   ت غفر  الت   الشبل   زال   م ن  وهذه  فإننن ؛   1)علينن   الحننال  وغلبننة  وجننْ

 ال التنن  النن مط هننذا من أشياء ول ، لحيت  وي حلق، المارستان إلى ب  وي ذه ، يجن   ربما  كان

 اهلل إال إلنن  ال :يقننول أن أراد لننو العبد فإن ،ام جورً  أوا معذورً  كان وإن فيها ب   االقتداء  يجوز

 .   2)"نواه  ما  ل   ينت  بل  ،بال يا   األعمال  إذ  ؛اشيئً  ذل  هيضر    لم  كمالها  قبل  وما 

 قننالمع نناه،  يعننر  ال بمننا النندعاء جننواز معنند علننى  كثيننرة  مننواطن  يف  العلمنناء  نننص  وقد

 ينندرى فننال، العننر  لسان بغير م ها كان ما هو ع   فالم ه  الرقى ف ما": اهلل  رحم   الخطاب 

، تعننالى  اهلل  ذكر  في   وكان،  المع ى  مفهوم  كان  إذا  ف ما،  كفر  أو  سحر  يدخل   قد  ولعل   هو؟  ما

 . 3)"أعلم  واهلل ،ب   متربك  مستح   فإن 

 ف فعت؟ جربت  ولن ها:  قيل  فإن

 والنهننان، الشنن ء إباحننة علننى ينندل ال الم فعننة حصننول فننإن، سننبق كمننا: فننالجوا 

 بننا المغي   بننبعض فيخننربوهنم، بالشننياطين االتصننال مننن م فعننة لهننم تحصننل نوالعرافننو

 يفعلون .  ما  صحة  على  دليال  ذل   ينون وال،  ال سبية

 تعننالى اهلل يسننتجي  ولنننن، شننرعية كراهننة علننى المشننتم   ذاتنن  يف النندعاء ينننون وقنند

 مننا  كننان  وإن،  االلتجاء  وهذا  الضرورة  لهذه  اهلل  فيجيب ،  قلب   يف  وقعت  لضرورة  إما،  لصاحب 

 .الدعاء على  ال فع  ينون فال،  منروها  ذات  يف ب   دعا

 واليهننود ال صننارى مننن لغيننرهم كننذل  يحد  بل، اإلسالم ألهل فقط  يحد   ال  وهذا

 تحنند  وقنند، تعننالى اهلل فيجيننبهم، واضننطرار بننإخالص  تعالى  اهلل  يدعون  فقد،  والمشركين

 ينندعون مننا أو،  علي   هم  ما  صحة  على  دليال  ذل   ينون  وال،  والعملية  العلمية  الخوارق  لهم

  ب .  ويتعبدون

 السننرب ثننم، ردالمطنن   التنننرار مننن فيهننا بنند ال العلننم تفيد لن  التجربة أن ا  بي   أن سبق  وقد

 

 وه ا من إنصاف شيخ اإلسالم رمحيف هللا والتماسيف االع ار. (1)
 (.556/ 10جمموع الفتاول ) (2)
 (.226/ 4معامل السنن ) (3)
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 يحننتج   مننن لنن  ي تبنن  ال مننا وهننذا، المننماحم واسننتبعاد  رالمننرث    الوصننف  السننتخراج  والتقسيم

   هذا.  مثل  تجويم  يف  بالتجار 

 بغيننر لننذكر معي ننة فضننيلة اعتقنناد وأ  زمننان  أو  منان  تخصيص  يجوز  ال  أن :  الثالثةال قطة  

 كننان النندليل يوجنند لننم وإذا، الدليل على  يتوقف  شرع   حنم  التخصيص  فإنشرع ؛    دليل

 بدعة.  التخصيص

ن   أنْ  ألحد   وليس"رحم  اهلل:  تيمية ابن اإلسالم  شي   قال اس   ي س   األذكننار منننا نوعننً  لل نن 

 علننى يواظبننون كمننا عليهننا ال نناس يواظنن  راتبننةً  عبننادةً  ويجعلهننا، المسنن ون غيننر واألدعيننة

 . 1)"ب  اهلل  ي ذن  لم  دين    ابتداع    هذا بل،  الخمس  الصلوا 

 أو بالوقننت الخصوصننيا  هننذه إن: يقننال أن ويحتمل"رحم  اهلل:   العيد  دقيق  ابن  وقال

 بخصوصنن . اسننتحباب  يقتض  خاص دليل إلى يحتاج المخصوص والفعل، والهيئة  بالحال

 . 2)"أقر   وهذا

 عبننادة  تخصننيص  بدعننة  على  تدل  وه ،   3)جدا  كثيرة  العلم  أهل  عن  ذل   يف  وال صوص

 شرع . دليل  بال  معين  منان أو  زمان أو  بعدد

 :  ذل  يف  القيم  ابن  كالم مناقشة

 أن  صننحيحة  ف لفوهننا  جربوهننا  التنن   السالنين  تجريبا   ومن":  اهلل  رحم   ابن القيم  قال

 شنني   وكننان  والعقننل.  القلنن   حينناة  ذلنن   أورثنن   أنننت   إال  إلنن   ال  قيننوم  يننا  حنن   )يا:  أدمن  من

 االسننمين لهذين: يوما  ل   وقال،  اجد    هبا  اللهج  شديد  -روح   اهلل  قدس-  تيمية  ابن  اإلسالم

، األعظننم االسننم أهنمننا إلننى يشننير وكننان، القلنن  حينناة يف عظننيم تنن ثير القيننوم الحنن  وهمننا

 حنن   يننا)  :الفجننر  وصالة  الفجر  س ة  بين  يوم  كل  مرة  أربعين  على  واظ   من:  يقول  وسمعت 

ْت   ولم،  القل   حياة  ل  حصلت   أستغيث  برحمت ، أنت  إال  إل   ال،  قيوم  يا  . 4)"قلب    ي م 

 :  أمران  في   ال قل  وهذا،  با المجر    مرأ يف  عونالمتوس    ب   يحتج    ما  أكثر  من  ال قل  وهذا

   الذكر:  األولاألمر  
 
 في .  إشنال ال  مشروع ذكر  وهذا،  التوحيد وكلمة،  القيوم  بالح 

 

 (.511/ 22جمموع الفتاول ) (1)
 (.200/ 1إحكام االحكام ) (2)
 (.211/ 3واملوافقات ) ،(345/ 1االعتصام، للشاطيب ) :راجع (3)
 (.446/ 1مدارج السالكني ) (4)
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ا خصيصنن ت: الثنناياألمننر   وتحديننده، الفجننر وصننالة الفجننر سنن ة بننين وهننو، امعي ننً  وقتننً

 ! نقول:فهم ؟  يمنن  فنيف،  سبق  لما  ْشن ل؛م    ش    بال  وهذا،  مرة   ربعينب

 يجننوز ال ننن أرحمنن  اهلل  تيميننة ابننن اإلسننالم شنني  كننالم مننن المحنننم المقننرر: أوال

 العمننوم  بوصننف  للعمل  ورسول   اهلل  شرع"رحم  اهلل:    قالدليل،    بغير  العبادة  يف  التخصيص

 . 1)"والتقييد  الخصوص  بوصف  مشروعا  ينون  أن  يقتض  ال  واإلطالق

 دليننل.  بغيننر  تقييده  يشرع  فال،  اعام    في   الرتغي   ورد  الذ   بالذكر  لذل   أمثلة  ضر   ثم

 مخالفننة  تنننون  وأفعال  وقائع  من  ع    نىحْ ي    ما  على  ممقد    المحنم  العالم  كالم   أنش     وال

 لتقريرات .

 رأى أنننن  إال، ضنننعيًفا كنننان وإن، ذلننن  يف دليننل تيمينننة البنننن يننننون أن يحتمنننل: ثانيننا

   ذل . يف ب   االستئ اس

، قائلنن  جاللننة مننع النننالم هذا رد   الصحي   فإن،  التخصيص  على  دليل  ينن  لم  إذا:  ثالثا

 كان.  من  كائ ا  ألحد عصمة  وال

 هننذين فضننل نبنني   أن بعنند، بقولنن  ف جننا  هننذا عن  الرباك  الرحمن  عبد  الشي   سئل  وقد

 عننن  دليننل  إلننى  يحتنناج  فهننذا  وعنندد  زمننان  وتعيين    هبما  للت وسل  ثوا   تعيين    وأما":  االسمين

ادق إ نْ }: تعننالى قننال، وسننل م علينن  اهلل صننل ى المعصوم المصدوق  الص  ْعت مْ  فنن  از  ء   فنن   ت  نن 
ْ
 شنن  

د وه   ر     إ ل ى  ف 
 
ول    اهلل سنن  الر  ت مْ   إ نْ   و  ون    ك  ننْ    ت ْرم  نن 

 
اهلل ْوم    بنن  اْلينن  ر    و   ال  والشةةرائع  . 59:  ]ال سنناء  {اآْلخنن 

ن،  س  ة  أو  كتا   م ن  ب ص    بل،  باالستحسان  وال  بالت جربة  تثبت ن شننيًئا  جننر    ومنن   األدعيننة منن 

حيحة ن فننذل  دنينناه  أو  دي نن   يف  ب   وانتفع    الص  اه أن بنن س وال، اهلل فضننل منن  ، بنن  وينندعو يتحننر 

ع   ال  لنن ه  ويرغننِّ     إلينن   فينندعو،  سنن  ة  أننن    أو  مستح     أو  واج     أن    يد   مننا  ولعننل  ،  فينن   غيننر 

ا بننل، وحننده لالت وس    هذا  بسب   تنن  لم  قلب   يف  باط ة  أحوال  م ن  حصل منن 
ن بالقلنن  قننام   ل   منن 

 -اَّلل رحمهمةةا- القةةيم وابةةن   اإلسالم شيخ   إليه ذهَب  ما أرى ال  لذل ،  والل ج   الت وج   صدق

 بزمةةان تقييةةد دون، يشاء كما المسلم به يدعو وإن ما، وعدًدا زماًنا  الت وسل  هذا  خصوصية  ِمن

 . 2)"أعلم واهلل،  واإليمان  بالعلم  قلوب ا  يحي   أن  تعالى  نس ل ،  عدد  وال

 مننن  كثيننر  علننى  بالم امننا   الصوفية  احتجاج  إبطال  معرض  يفرحم  اهلل    الشاطب   وذكر

 عننن  ي ْحنننى  كمننا":  فقننال،  شننرع   أصل  على  تست د  كانت  إذا  إال،  األذكار  يف  التقييدا   هذه

 

 (.196/ 20جمموع الفتاول ) (1)
 (. موقع الشيخ عبد الرمحن الرباك.7888فتول رقم ) (2)
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 ال أن اهلل ادع: فقلننت، الم ننام يف  وسننلم  علينن   اهلل  صننلى  ال بنن   رأيننت):  قال  اهلل  رحم   النتاي

 حسننن كالم فهذا ، أنت  إال  إل   قيوم!ال  يا  ح   يا:  مرة  أربعين  يوم  كل  قل:  فقال،  قلب   يميت

 علننى الت بينن  الرؤيننا وفائنندة، شننرعا صننحي  القلنن  يحينن  الذكر وكون، صحت  يف إشنال  ال

 علةةى  يوجد  لم  وإذا،  باألربعين  التحديد  يف  الكالم  يبقى  وإنما،  البشارة  ناحية  من  وهو،  الخير

 . 1)"استقام  اللزوم

 إلننى  تسننت د  الت   المجربا   هذه  فمثل،  بالنلية  البا   تضبط  خيرةاأل  الجملة  هذه  ولعل

 ورًدا  تجعل  ولم،  مخصوصة  فضيلة  واعتقاد  والدوام  اللموم  على  تفعل  لم  إذا،  شرع   أصل

 أفضننل الننوارد بالمنن ثور الننذكر نأ علننى االتفنناق  مع،  مم وًعا  ينن  ولم،  األمر  استقام  مس وًنا

 وأسلم.  وأنفع

 : والرقى سابًعا: التجربة

 أفضننى وقنند، الرقننى بننا  :المجربا  على اعتماًدا كذل  التوسع في  حد  ما  أكثر  من

 وهننذا،  م هننا  الم ننع  يف  االخننتال   ي بغ   ال  الت   والشعوذة  الدجل  من  لصور  ذل   يف  التوسع

، دليلنن  ورد مننا علننى واالقتصننار، فينن  عالتوس   وعدم البا   هذا  لتضييق  العلماء  بعض  دفع  ما

 . 2)واالبتداع  الدجل  لبا   إغالقا

 :  التالية  ال قاط يف  ذل   وبيان

صننلى اهلل علينن   قولنن  علننى اعتمنناًدا، الرقيننة بننا  يف توسننعوا العلمنناء أن:  األولننىال قطة  

 . 3)«شرًكا تكن  لم  ما بالرقى  بأس  ال»وسلم:  

 ثالثننة فيهننا تننوفر  إذا الرقيننة جننواز علننى اإلجمنناعرحمنن  اهلل    حجننر  ابننن  الحافظ  ونقل

 :  شرائط

 وصفات .  اهلل  ب سماء  أو  والس ة  بالنتا   تنون  نأ -1

 مع اه.  يفهم  بما أو  العرب   باللسان  تنون  أن -2

 

 (.332/ 1االعتصام ) (1)
انظيير: البييدع العملييية املتعلقيية ابلقييرأن الكييرد، أمحييد بيين عبييد هللا أل عبييد الكييرد، فصييا البييدع املتعلقيية ابلرقييى )ص:  (2)

405.) 
 (.4079رواه مسلم ) (3)
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 . 1)بذاهتا  ترثر  ال  الرقية  أن  يعتقد  أن -3

 بالرقيننة اآليننا   بعننض  تخصيص  تم  فإذا،  ورحمة  شفاء  ب ن   كل   القرآن  وصف  ورد  وقد

 ذل .  جواز  العلماء  أكثر  ص يعو  ال صوص فظاهر  ذل   تقتض   لم اسبة هبا

، والباط ننة الظنناهرة األسننبا  بننين التفريننق مننن بنند ال الرقننى بننا  يف أننن : الثانيننةال قطننة 

 بخننال ،  ظنناهرة  والمسننب   السننب   بننين  فيهننا  العالقننة  تنننون  التنن   هنن   الظنناهرة  واألسبا 

 الباط ة.  األسبا 

 أن فوجنن ، ظنناهًرا سننبًبا هننذا ينننون أن فإمننا، مننثال للشفاء سب  أن   ش ء  يف  ادعى  ومن

   الشرع.  من  دليل   يثبت  أن  فوج   باط ًا  سبًبا  ينون  أن  وإما،  بالتجربة  ذل   يثبت

 القدر. وعلى  الشرع  على  كذ   فهو،  ذل   سوى  وما

 الشرعية. مع  النونية  األسبا   فيها  الراق   يستخدم  وقد،   تطب   مع  دعاء  فالرقية

 التجربة.  إلى هامرد  :  النونية  الظاهرة  فاألسبا 

 الشرع .  الدليل  إلى هامرد  :  الشرعية  الباط ة  واألسبا 

 أعلم.  واهلل،  البا   ي ضبط  وهبذا

 والمجننر ،  القرآن  يف  الواردة  باآليا   الرقية  جواز  من  تقريره  سبق  ما  مع:  ال قطة الثالثة

 مننن  هننذا  فننإن،  عليهننا  دليننل  ال  مخصوصننة  فضننيلة  اعتقنناد  عنندم  الواج   فإن،  الرقية  يف  نفعها

 علم.  بال اهلل  على  القول

 فضننيلة سننورة لنننل جنناعال واآليننا   السننور )خصننائص بننا  يف الننبعض ف يصنن   فمننا

 المحدثة.  البدع  من  أن   يش   ال،  ب   مخصوص  معين  لمرض  وعالًجا

 المجننر  ال فننع هننذا يجعننل وأن، نفعهننا جننر  بآيننا  المسننلم يرقنن  أن بننين وفننرق

 في .  ابعًض   بعضهم  ال اس  دويقل  ،  ال اس  لنل  اعام    نفًعا  الخاص  

 صننور إلننى يفضنن  الننذ  النثيننر التوسننع مننع يتسام  وال، اليسير الش ء يف  يتسام   وقد

   م نرة.
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 :  والخالصة الخاتمة

 واألصننوليون الم اطقة يبحث الت  المجربا  ه  ليست الصوفية ع د با المجر   نأ  -

 ذل . يف  تقارهبا  وال  ،شروطها  عليها  ت طبق  وال،  عدم   من  العلم  إفادهتا يف

 بإجمنناع وهننذا، التجربننة علننى اعتمنناًدا عليهننا دليننل ال عبننادة إحنندا  يجننوز ال أننن  -

 العلماء.

 والوجد.  الذوق  على  تعتمد تجربة  حقيقت  يف   التصو    أن -

 األساس.  من  عليها  دليل  ال بدع  على  بالتجربة  االستدالل يف  يتوسعون  الصوفية  أن -

 لنن  فيمننا هبننا االسننتئ اس يجننوز ولنننن،  اسننتقالال  بالمجربننا   االستدالل  يجوز  ال  أن   -

   شرع .  أصل

 أو، اشننرعي   محظننوًرا تتضننمن لننم مننا، األذكننار يف بالمجربننا  االسننتئ اس يجننوز أننن  -

 م نرة.  صورة  إلى  تفض 

 تنننن لننم مننا الرقى  جواز  األصل  ألن  الرقى؛  با   يف  بالمجربا   االستئ اس  يجوز  أن   -

 ذل . يف  التوسع  بعدم  ال ص  مع،  شرًكا

 وأعلم.  أعلى  تعالى  واهلل


