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 :  متهيد
  ه ورموز   التصوف  مشايخ  إىل  منسوبةً   للشريعة   خمالفة   مستقبحة   وأفعال  أقوال  روى ت    ما  كثريًا

  يف   كما  ،واحلكاايت  األقوال  هذه   بذكر  مملوءة    أنفسهم  ة  الصوفي  ب  ت  وك    واحلديث،  القدي   يف
 تسمية  على  الصوفية   اصطلح  وقد  ،الصوفية   مدوانت  من   وغريه  للشعراين  ()الطبقات  كتاب 

 استخدمه   الذي  االصطالح  وهو  ،)الشطحات(  بـ  التصوف  مشايخ  عن  الصادرة  األمور  هذه
  ،تهد  ح    ختفيف  أو   للشرع  املخالفة   الصوفية   أحوال  على  والعلماء  الفقهاء  إنكار  لرد  فة املتصو  
 م ل  س  ي    أن  ينبغي  بل  عليه،  اإلنكار  أو  ذلك  على  هلوم    ينبغي  فال  )شطح(  قد  صاحبها  ابعتبار

   إليه.  حاله
 يف  والطعن  الزندقة   ابب  يفتح  حقيقته  يف  ألنه  الكالم؛  هذا  يرتضوا  مل  الفقهاء  أن  شك  وال
  عليه!   اإلنكار  جيوز   ال  وأنه  واألذواق،  حوالاأل  أصحاب  من  أبنه  الزنديق   يتظاهر  مث  الدين،

 على  العلماء  أمجع   الذين  واالحتاد  احللول  دعاة و   الزاندقة   من  فكثري  الواقع،   يف  حصل  ما  ذاوه
 الشطحات.  من ابعتباره فعلهم املنكر وتسويغ الباطل كالمهم  مترير مت زندقتهم
  كانت ف  ؛املستقبحة   واألفعال  الكفري  الكالم  كل  تسويغ  يتم    شطح( ال)  مصطلح  ت ح  فت  

 صراع   حقيقته  يف  وهو  والصوفية،  الفقهاء  بني  التارخيي  اخلالف   أسباب  أحد  الشطحات  هذه
 دعاة   مقابل  يف  ،والسلوك  والعمل  العلم  يف  والسنة   للكتاب  والرجوع  ابلشريعة   االلتزام  دعاة  بني

 .للحقيقة  الوصول بزعم الشريعة  قيد من لالتحل  
  كذلك   يعين  وال  ممكًنا،  ذلك   كان  إذا  واإلعذار  التأويل  ابب   إغالق  عيني  ال  الكالم   وهذا
  هذه   فهم  يف  االجتهاد  هو  املطلوب  ولكن  ،حق    وجه  بغري  التضليل  أو  التكفري  يف  املسارعة 
 أحدمها   عن  خلروجا   فإن  ،والعدل  العلم  بني  جيمع  منصًفا  متزانً   حكًما  عليها  احلكم  مث  الظاهرة،

 : اآلفتني إحدى يف  -بد  وال-  املتكلم يوقع
 .تسويغه جيوز ال ما تسويغ إىل املفضي التأويل يف عالتوس   إما -
 ال  من  أتثيم  أو  تكفري  إىل  يفضي  ما  وهو   ابلكلية،  والتأويل  اإلعذار  ابب   غلق   أو -

 .ذلك  يستحق
 من   نوع  إىل  خرج  حىت  اإلنكار  يف  ابلغ  والثاين  ،احلق    حساب  على  الرمحة   يف  ابلغ  فاألول
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  هذه   تسعى  ما  هذاو   واإلميان،  العلم  أهل  طريقة   وهي  أوساطها،  األمور  وخري  للخلق،  الظلم
 .تعاىل هللا بعون لبيانه الورقة 

 : ينأجز  على جعلتها وقد
 وغريهم.  املتصوفة  كالم  خالل من الظاهرة عرض يف: األول
 ابن   اإلسالم  شيخ  موقف  خاصة   منها  العلماء  موقف  وبيان  الظاهرة  هذه  نقد  يف:  والثاين

   هللا. رمحه تيمية 
 :  واصطالحا لغة الشطح معىن: أوال
  يف   اذكرً   هلا  جند  مل  أننا  إال  وخصومهم  فة املتصو    لدى  الكلمة  هذه   استعمال  شيوع  رغم

 وأغلب   .(1) فصيحة   وليست  عامي ة   كلمة   تربوهنايع  العلماء  بعض   جعل  ما  وهو  ،املعاجم   كتب
 :  العبد بن طرفة  قول يف كما  ،(2)بـ ع د   مبعىن ش ح ط   أصلها  أن الظن

ت    ح بـ ه ا من ع س ك ر ة   يف ظ ل    (3) د ك رامل م زار   ش حط   وَن 
  واألدابء  فة املتصو    كالم  يف  شائع   ألنه  ؛أيًضا  قدي  القلب  هذا  أن  ويبدو  ،ش ط ح    إىل  فقلبت 

 نفس   وهو ،  (4) حترك  عىنمب  احليوان   كتابه  يف  هـ(255:  )ت  اجلاحظ  استعمله  فقد  كذلك،
 ش ط ح،   الفعل  يستعملون  فالصوفية   ،شطحاهتم  عن  التعبري   يف  الصوفية   يستعمله  الذي  املعىن

 . الداللة  يف بـ ع د فيه بكالم متكل   إذا  ؛كالمه  يف الصويف شطح: فيقولون
 املعاجم  وذكرته  املعىن،  هبذا   ش ط ح ()  الفعل  استعمال  املصري  اللغة   معجم  أجاز  وقد
  . (5) وغريها احمليط وحميط كالوسيط  احلديثة 

 

 .(507 /6) العروس اتج :انظر (1)
 . (183 /1) عباد البن احمليط، يف كما  (2)
: املد كر  بـ ع د .:  املزار  شحط  ابتعدت.:  َنت  احلرية.:  والعسكرة  .(4:  )ص  العبد   بن  طرفة   ديوان  (3)

 .املتذكر
 .(75 /7) للجاحظ احليوان، (4)
 .(469 /1) اللغوي الصواب معجم: انظر (5)
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  عن   عبارة":  بقوله  عريب  ابن  األكرب  الصوفية   شيخ  عرفه   فقد  : الصوفية  عند  الشطح   وأما
 . (1)"احملققني عند توجد أن اندرة وهي ودعوى، رعونة  رائحة  عليها كلمة 
 على  يقف  من  عند  ولكنها  كذلك،  ليست  ذاهتا  يف   هناأ  :أي  (رعونة   رائحة   عليها):  قولهو 

  كذلك،  ليست  األمر  نفس  يف  ولكنها  ومستغربة   مستنكرة  أو   للشريعة،  خمالفة   له  تبدو  الظواهر
 املكاشفة  حالة   يف  للمريد  تظهر  اليت  األسرار  هبذه  والبوح  إذاعتها  يف  اإلشكال  ولكن

 دعوى   كلمة   الشطح  أن  -هللا  أيدك-  "اعلم:  آخر  موضع  يف  عريب  ابن  قال  كما  ،ابألسرار
 لكن  إهلي،  أمر  غري  عن  هبا  أفصح   عنده،  املكانة   من  هللا  أعطاه  اليت  مرتبته  عن  تفصح  ،حبق  
 بذلك   يقصد  ال  ،إهلي    أمر  عن  اتعريفً   ؛هبا  يفصح  فإنه  هبا  ر  م  أ    فإذا  الفخر،  طريق  على

 . (2)فيقوهلا" به يؤمر مل إذا احملققني زلة  والشطح ...الفخر
 مواجيدهم   عن  املتصوفة   هبا  يعرب    اليت  الشاطحة   العبارات   أن:  نفهم  الكالم  هذا  ومن
 من   ثريونك  بذك  صرح  وقد  عندهم،  ذاهتا  يف  مستنكرةً   ليست  إلبيها  يصلون  اليت  الفناء  وأحوال

 من  الطريق  أهل  يرتضيه  وال":  قال  املتصوفة   عند  الشطح  املناوي  عر ف  نأ  فبعد  املتصوفة،
  وهو   واضطراب،  ابضطرار  املعرفة   أهل  من  "تصدر:  اجلرجاين  وقال  ،(3)"احمق    كان  وإن  قائله
  .(4) "إهلي إذن غري من  لكن العارف، هبا يفصح حق   دعوى فإنه احملققني، زالت من

  يفيض   وجد  عن  اللسان  يرتمجه  "كالم:  بقوله  الشطح  هـ(465:  )ت  القشريي  ويعرف
 . (5)"حمفوظاو  البً ت  س  م   صاحبه يكون أن إال ابلدعوى، مقرون معدنه من

  ، صاحبه  على  يهجم  الذي  )الوجد(  وهو   الشطح،  سبب  عن  فيكش  التعريف  وهذا
   احلالة. هذه عن تعبريًا ؛أفعال  أو أقوال من عنه  يصدر ما يف  ميتحك   فال ،عليه ويغلب

قبله  ما  وهذا   لشطح ا  تعريف  يففقال    هـ(412  : )ت  السلمي  الرمحن  عبد  أبو  أك ده 

 

 .(127: )ص، للجرجاين التعريفات. وانظر: (133 /2) املكية الفتوحات (1)
 . ابختصار (387 /2) املكية الفتوحات (2)
 .(204: )ص التعريف مهمات على التوقيف (3)
 . (127: )ص التعريفات (4)
 (. 48: ص) التصوف يف رسائل أربع (5)
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 لفظة   والش طح  لفضائل...وا  األنوار  من  القلب  يف  يبدو  ما  وصف  عن  "عبارة:  وبيان سببه
ا  احلركة،  من  مأخوذة ون  وجدهم   قوي  إذا  الواجدين  أسرار  حركة   ألهن    بعبارة  ذلك  عن   فيعرب 
 يف  املاء  شطح) :  ويقال  انج.  فيه  سامل   ومن  ،هالك  به  ومفتون  عليه  فمنكر  ،الس امع  يستغرهبا

 يطق   ومل  وجده   قوي  إذا   الواجد  املريد   كذلك  حاف تيه.  من  يفيض   حىت    املاء  عال  إذا   (؛ الن هر
  مستغربة  بعبارة  ربزه في    ،لسانه  على  بذلك  حشط    احلقائق  أنوار  من  قلبه  على  دير    ما  محل

 شطحا.   :االصطالح  بذلك  فسم ي   ،أراببه  فهوم  على  ال   به،  اجلاهلة   الفهوم  على  لة مشك  
 ويكل  ،عليهم  اإلنكار   ترك  ومواردهم   ومصادرهم  ومقاصدهم  مراميهم  يعرف  ال  ملن  واألسلم
 الر عاية   ابب  يف  وأحسن   أسلم  فإن ه  ؛نفسه  على  ابلغلط  ويرجع   ،وجل    عز    هللا  إىل   أمورهم
 . (1)التوفيق" وابهلل ،واحلر ي ة والفتو ة

 إذا   الكثري  املاء  أن  ترى  "أال:  فيقول  مثال  لذلك  هـ( 378:  )ت  الطوسي  السراج  ويضرب
 إذا   الواجد  املريد  فكذلك  ؟النهر  يف  املاء  شطح:  يقال،  حافتيه  من  فيفيض   قضي    هنر  يف  جرى
، لسانه  على  ذلك  سطع  حقائقه  أنوار  سطوة  من  قلبه  على   دير    ما  محل  يطق  ومل  وجده  قوي

  ويكون،  أهلها  من  كان  من  إال  سامعيها  فهوم  على  لة مشك    مستغربة   بعبارة  عنها   فيرتجم
 . (2)"اشطحً : االصطالح أهل لسان على ذلك  يفسم  ، علمها يف ارً متبح  

 أهل   على  تعاىل  احلق    جاد  وقد":  فيقول   الشطح  ثحيد    كيف  أيضا  الطوسي  ويشرح
  مراتب  من  ذلك   قبل  عنهم  مسترتًا  كان  ما  بكشف  إليه  واالنقطاع  ابلتوجه  قنيواحملق    صفوته
  ويصدق   وجد،  ما  حبقيقة   ينطق  منهم  واحد  فكل    عباده،  من  اخلصوص  أهل  ودرجات  صفوته

  .(3) مقاله"و  بنطقه سره على  ورد ما ويصف حاله، عن
 :  الصوفية عند الشطح ظاهرة   حقيقةاثنيا: 
 فمن   مات،ومقد    مصطلحات  ةعد    فهم  من  بد  ال   أكثر  الظاهرة  هذه  فهم  ميكننا  ولكي

 

 ابختصار  (480  /3)  السلمي  الرمحن  عبد  أيب  آاثر  جمموع  ضمن  الصوفية،  غلطات  يف  رسالة  (1)
 يسري.

 (. 375: ص)  -نيكلسون حتقيق- اللمع (2)
 (.376: ص) السابق عرجامل (3)
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 :  ذلك
  اإلسالم   أحكام  هي  فالشريعة   وحقيقة،  شريعة   إىل  ينقسم  الصوفية   عند  الدين  أن  : أوال
  قال  إليها،  للوصول  فاملتصو    يسعى  اليت  الغاية   هي  واحلقيقة   ،اجلوارح  وأعمال  الظاهرة

  أن   "فالشريعة :  قال  مث  ،الربوبية"  مشاهدة  واحلقيقة   العبودية،  ابلتزام  أمر   "الشريعة :  القشريي
 الشريعة،  علم  هو  الظاهر  "فالعلم :  احلسين  عجيبة   ابن  وقال  .(1) ده"تشه    أن  واحلقيقة   تعبده،
   .(2) واحلقيقة" الطريقة  علم هو الباطن  والعلم

 الباطن   علماء  على  ينكروا  أن  والشريعة   الظاهر  لعلماء  جيوز  ال  أنه  هذا  على  وترتب
 على  حجة   هرالظا  أهل  جتعلوا  "ال:  قوله  فة املتصو    أحد  عن   عجيبة   ابن   نقل  وهلذا  واحلقيقة،

 ال   رقيق،  وغزهلم  دقيق  نظرهم  الباطن  أهل  "ألن:  بقوله  ذلك  عجيبة   ابن  علل  مث  ،الباطن"  هلأ
 .(3)غريهم" إشاراهتم  يفهم
 على   اإلنكار  عدم  يف  اخلطرية   البدعة   أساس  كان  والشريعة   احلقيقة   بني  الفصل  هذاو 

 خروج  وىلدع  األساس  هو  هذا  كان  بل  للشريعة،  خمالفات  من  فعلوا  أو  قالوا  مهما   األولياء
 على   خرج  -واحلقيقة   الباطن  لعامل  عندهم  رمز  وهو-  اخلضر   أن  حبجة   الشريعة،  عن  األولياء
   .(4)والظاهر الشريعة  لعامل رمز هو الذي -السالم عليه- موسى شريعة 

 ويشاهد  املزعومة،  للحقيقة   يصل  حينما  -زعمهم  حبسب-  الصويف  أن:  املقصود  والغرض
 يف  مستغرقا  ،وجوده   وعن  نفسه  عن  يذهل  حبيث  اإلهلي،   القرب  ويستشعر  الربوبية،  أسرار

 فيها   يغيب  اليت  والنشوة  والبهجة   والفرح  العنيف  الوجد  من  حبالة   يشعر   فإنه  الربوبية،  مشاهد
 يف  عنه  فيصدر  املسكر،   الشراب  نشوة  من   للسكران  حيدث  كما  متييزه،  ويسقط  نفسه،  عن
 الصوفية   عند  عرف  مبا  الظاهرة  هذه  ترتبط  ولذلك  ؛الشطحية   الكلمات  هذه  احلالة   هذه

 

 .(61 / 1) الرسالة (1)
 . (195 /1) احلكم شرح يف اهلمم  إيقاظ (2)
 .(63 /1) السابقاملرجع  (3)
  )قصة :  بعنوان  سلف  مركز  مقال  الشريعة  عن  اخلروج  على  اخلضر  بقصة  االستدالل  إبطال  يف  انظر  (4)

 .الصوفية( دعاوى وإبطال اخلضر
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  نبينه. الذي الثاين املصطلح وهو بـ)السكر(
:  هو  أو  ،(1)مفرح"  قوي  بوارد  غيبة ":  بقوله  عريب  ابن  عرفه:  املتصوفة   عند  السكر  : اثنيا
   .(2)"فجأة احملبوب مجال مشاهدة يف احملب سر يلحق "دهش

 الربوبية  أسرار  مشاهدة  عند  للسالك  حتصل  اليت  املفاجأة  شدة   عن  ينشأ  فالسكر
 يفعل   كما  كالمه،  اضطرب  ورمبا  حوله،  ومبن  بنفسه  شعورهو   لألشياء،  متييزه  فيفقد  وحقائقها،

   اخلمر. سكران
 أو   لم  الك    أحوال  من  ليست  ولكنها  الشريفة،  األحوال  من  السكر  الصوفية   اعترب  وقد
  ابعتبار  نسب    نقص   ولكنه  انقصة،  حال  فهي  ،-سبق  كما-  عريب  ابن   تعبري  حبسب  احملققني
 ولكن   احملو،  بعد  والصحو  اجلمع  وصحو  الثاين  ابلصحو  يسمونه  ما  أو  بعده،  الذي  الصحو

 يف   األحوال  من  ليس   حمضة   تفرقة   هو  والذي  قبله،  الذي  الصحو  من  أكمل  السكر  هذا
 للتمييز   الفاقد  السكران   الول  من  عندهم  أنقص  هذه  السكر  حبالة   مير   مل   الذي  فالول   شيء،

 .(3)األول الصحو عن خيلص  مل ما السكر عن يستغين ال الصويف السالكو   األشياء، بني
 الصوفية،   عند  الفناء  حقيقة   فهمنا  إذا  إال  الشطح  ظاهرة  فهم  ميكننا  ال:  الفناء  : اثلثا

 . الفناء  وحالة  لشطحا بني وثيق ارتباط  فهناك
  . (4) حقا"  مث  جحدا،  مث  علما،   احلق  دون   ما  اضمحالل  "هو:  اهلروي  عرفه  كما  الفناءو 
 شهود   يف  احملداثت  تذهب  أن :  عليه  ويعملون  القوم  إليه  يشري   الذي  "الفناء:  القيم  ابن   ويقول
  مث   يزل،  مل  كما  تعاىل  احلق  ويبقى   توجد،  أن  قبل  كانت  كما  العدم،  أفق  يف  وتغيب  العبد،
  فال  أيضا،  شهوده  يغيب  مث  رسم،  وال  صورة  له  يبقى  فال   أيضا،  ورمسه  املشاهد  صورة   تغيب
 إجياد   قبل  األمر  كان  كما  بنفسه،  نفسه  يشاهد  الذي  هو   احلق  ويصري  شهود،  له  يبقى

 

 .(133 /2) املكية الفتوحات (1)
 .(132: )ص حنفي املنعم عبد الصوفية، مصطلحات معجم (2)
 . السابق املصدر راجع (3)
 .(169 /1) السالكني مدارج (4)
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  .(1) "يزل مل من  ويبقى يكن، مل من يفىن أن: وحقيقته املكوانت،
 عندهم،   التوحيد  غاية   وهو  تعاىل،  هللا  حمبة   معاين  ذروة  يعترب  الصوفية   عند  الفناء  وهذا

 عليهم  أخذت  اليت  الشطحية   العبارات  وكل  املقام،  هذا  إىل  تشري  إمنا  التوحيد  يف  عباراهتم  وكل
  ولو   حىت  املخلوقة،  األشياء  يرى   أنه  طاملا  حمجوابً   نفسه  يعترب  فالصويف  الفناء.  حول  تدور  إمنا

  أنه   يزعمون  الصوفية   ولكن  الصحيح،  الشرعي  النظر  هو  كما  هلا،  هللا   إبقامة   قائمة   يراها  كان
 تعاىل.  هللا  إال  شيء  أي  يف   يرى  وال  أصال،  األشياء  يرى  ال  نهفإ   هلل،  حمبته  اشتدت  من

 وهي  اخلواص  مرحلة   إىل   تعاىل،  هللا   وجه   سوى  يريد  أال  وهي  العوام  مرحلة  من  ينتقل  فالصويف
  بني اليت نفسه عن حىت سواه ما كل  عن ويغيب  تعاىل، هللا وجود غري شيئا يشهد  وال يرى أال

 ال  أنه   يعتقدون  الذين   االحتاد  أصحاب  وهم   عندهم،  اخلواص   خواص  مبرتبة   انتهاءً   جنبيه،
 الزندقة  على  املقتول  كاحلالج  الكفرية   الوجود  دةحو   أصحاب  عقيدة  وهي.  هللا  إال  ودموج

 . الزاندقة  من وأمثاهلم نيسبع  وابن الفارض وابن عريب وابن "احلق انأ" :والقائل
 سائر  وأن  تعاىل،  هللا  إال  احلقيقة   يف  موجود  ال  أنه   اعتقاد  وهي:  الوجود  وحدة   : رابعا

 يف   ولكنها  الصور،  ابعتبار  وكثرية  متعددة  فهي  ،املرآة   يف  تظهر  اليت  كالصور  هي  املخلوقات
  عقيدة   وهي  الواحد.  اإلهلي  الوجود   هلذا  مظاهر  هي  عندهم   املوجودات  فكل  ،ة واحد   أصلها

 عند  العقيدة  هذه  جورو    رنظ    من  أكرب  أحد   عريب  ابن  يعتربو   اهلندية،  الفلسفة   من  مقتبسة 
 يف   آخره  إىل  أوله  من  كله  -الكفر   فصوص  :العلماء  مساع  الذي-  (الفصوص )  وكتابه  ،الصوفية 

 حول   ويدور  يدندن  كان  اتئيته  يف  الفارض  ابن  وكذلك  حوهلا،  والدوران  العقيدة  هذه  انبي
 . (2) هبا قال من وكفر العقيدة هذه من  التحذير من العلماء أكثر  وقد الكفرية، العقيدة هذه

 العنيف  الوجد  بسبب   ؛الشطحات   معها  ظهرت  وجدت  إذا  السابقة  العناصر   فهذه 
  وجده   ما  أن يكتم    الصويف  يتمكن  ال ف  جانبيه،  من  يفيض   الذي  كالنهر  يكون  حبيث   الغالب

 سكر   حالة  يف  جيعله  والذي  الفناء،  ملقام  وصوله   بعد  له  كشفت  اليت  الربوبية   أسرار  من  قلبه  يف
 ويتكلم.  يقول مبا شعور عدمو  وذهول

 

 .السابق عرجامل (1)
   البقاعي. الدين لربهان عريب، ابن لتكفري الغب تنبيه :  مثال انظر (2)
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  إذا   "العبد:  بقوله   -اخلايف  الدين  زين  الشيخ  وهو-  الصوفية   مشايخ  أحد  ذلك  ص ويلخ  
 ذلك  فعند  الس وى،  من  ص وختل    صفاته،  وذهبت  ذاته،  اضمحلت   ؛ج ذ ب   مث   ق،حتق    مث  ختل ق،
  عن  ابهلل   فيغيب  شيء،  كل    عند  هللا  ويرى   شيء،  كل  على  فيطلع  ابحلق،   احلق    بروق  له  تلوح
   .(1) "سواه  شيئا يرى وال ،شيء كل  

 :  تالشطحا ظهور اتريخاثلثًا: 
 عنهم   أ ث ر  من  التابعني  اتبعي  من  السلف  أئمة   وال   التابعني  وال   الصحابة   يف  يكن  مل

 معىن  له  أن   حبجة   للشرع؛   خمالف  بكالم  موا يتكل    نأ  من  وأورع  وأعلم  أعقل  كانوا  فقد  الشطح،
 ينبسطوا  أن  من  مينعهم  ما  واحللم  والعلم  والعقل  السكينة   من  عندهم  وكان  ،احلقيقة   يوافق  احق  

 الدعاوى  هذه  فيهم   فظهرت  بعدهم،  جاء  من  على  الشيطان  لب س  اكم  العظيمة   ابلدعاوى
 .الشرعي ابلعلم العناية  قلة  مع عليهم دالتعب   غلبة  بسبب

 ، عليهم  اغالبً   اخلوف    رأيت    السلف  علماء  اعتربت  "وإذا :  -هللا   رمحه-  اجلوزي  ابن  قال
 عند   ع م ر  وقال  ،مؤمن  صدر  يف    ةً شعر   كنت    ليتين:  ربك   أبو  قال   كما  ،عنهم  بعيدة  والدعاوى

ا  مثل  صدر  وإمنا  !ل ه    يغفر  مل  إن  لعمر  الويل:  موته   ،ابهلل  علمهم  لقوة  ؛السادة  هؤالء   عن  ه ذ 
 واتفق  ،أعماهلم  الحظوا  الصوفية   من  أقوام  العلم  ع ن    بعد  وملا  اخلشية،   تورث  العلم  وقوة

 .(2)ابلدعاوى" فانبسطوا ،الكرامات يشبه م ا اللطف من لبعضهم
:  )ت  العدوية   رابعة   ابلشطح  وصفها  ميكن  اليت  العبارات   عنهم  نقلت  من  أقدم  منو 
 يف   املعبود  الصنم  "هذا:  قالت  البيت  ورأت  حجت  ملا  أهنا  عنها  روي  فإنه  (3) هـ(180

 ابن  اإلسالم  شيخ   نفاه  ولذلك  بصحته،  يوثق  وال  سند  بال  يروى  هذا   مثل  ولكن  !األرض"
: البيت  عن  قوهلا  من  العدوية   عة راب  عن  ذكر  ما  "وأما:  فقال  عنها،  صدوره  واستبعد  تيمية،

 ا كافرً   لكان  قاله  من  هذا  قال  ولو  ،رابعة   على  كذب    فهو   (األرض  يف  املعبود  الصنم  إنه)

 

 (.12:  ص) عريب ابن بتربئة الغب تنبئة يف السيوطي عنه نقله (1)
 . ابختصار (302: ص) إبليس تلبيس (2)
 . (241 /8) السري يف ترمجتها انظر (3)
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 . (1)قتل" وإال اتب فإن  ،يستتاب
  كبار  بني  املستشنعة   املستنكرة  والعبارات  الشطح  كثر  اهلجري  الثالث  القرن  منتصف  ويف

 قال   كما  بغداد،  فية صو   على  عالمة  الشطح  صار  حىت  حوهلا،   وما  بغداد   يف  خاصة   املتصوفة،
  خراسان  وأهل    والعبارة،  الشطح    بغداد  أهل    أ ع ط ي":  هـ(298  :)ت  البغدادي  الصويف  اجلنيد
 احلجاز  وأهل    والسالمة،   احللم    الشام  وأهل    والقناعة،  الزهد    البصرة  وأهل    والسخاء،  القلب  
  .(2) "واإلانبة  الصرب  

 فأمر   الزندقة،  إىل  نسبوا  حيث  الصوفية،  على  فتنة   اثرت  الشطحات  هذه  رانتشا   وبسبب
  البعض،   وحوكم  ،بعضهم  فهرب  ،عليهم  ابلقبض   ومائتني  وستني  أربع  سنة   يف  املعتمد  اخلليفة 

)ت:    كاجلنيد  ؛بغداد  متصوفة   من  كثريًا  خليل  غالم  عليهم   أاثرها  اليت  الفتنة   هذه  طالت  وقد
  وغريهم. ،هـ(303ت: ) وروي  ،هـ(295: )ت النوري احلسني أيبو  ،هـ(297

  ، هـ(261:  )ت  البسطامي  يزيد  أبو:  املرحلة   هذه  يف  الشطح  عنهم  روي  من   أبرز  ومن
  اهلندية،   الصوفية   الفلسفة   من  صلهاأ  فكرة  وهي  الصويف،  الفناء  فكرة  أشاع  من  وائلأ  من  وهو

  إىل   املريد  يصل  حىت  واالستغراق،  واملراقبة   التأمل  عن  عبارة  وهي  ،والسماذي(  )الذايان  :تسمى
 أبو   رأسهم  وعلى  املتصوفة   من   كثري  به  أتثر  ما  وهذا  ،واحًدا   واملراق ب  املراق ب  فيها  يصبح  مرتبة 
 . (3)البسطامي يزيد

  أن   حيبون  خلقي  إن   ،يزيد  أاب  اي :  ل  وقال   يديه  بني  فأقامين  هللا  رفعين":  قوله  ذلك  فمن
 خلقك  رآين  إذا   حىت  ،أحديتك  إىل  وارفعين  أاننيتك  وألبسين   بوحدانيتك  ينزي  :  فقلت   ،يروك
  ، يب"   بطشه  من  أشد    "بطشي:  وقوله،  "هناك   أان  أكون  وال  ذاك  أنت   فتكون  ،رأيناك:  قالوا

 مرة  تراين  "ألن :  وقوله   ،"حسب  نفسي  من  حسب   !شاين  أعظم  ما  سبحاين  "سبحاين:  وقوله

 

 .(310 /2) الفتاوى جمموع (1)
 . (69 /14) السريانظر:  (2)
  حممود   القادر  لعبد  اإلسالم  يف  الصوفية  والفلسفة  ،(75:  )ص  واترخيه  اإلسالمي   التصوف:  انظر  (3)

: ص )  للبريوين  ،مرذولة  أم  العقل  يف  مقبولة  مقولة  من  للهند  ما  حتقيق:  أيضا  وانظر  . (309:  )ص
27.) 
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 مبقربة   ومر    ، املرآة"  أان  فصرت    مرآة  ل  كنت  ":  وقوله  ،مرة"   ألف   كرب    ترى  أن   من   لك  خري  
 خيميت   "ضربت:  وقال  ،مغرورون"":  فقال  للمسلمني،  مبقربة  ومر    ، " معذورون":  فقال  لليهود

  النار   يف  خلقك  من   أحًدا  بتعذ    أنك  علمك  سابق  يف   كان  إن  ،"إهلي:  وقال  ، العرش"  إبزاء
 "ما:  تعاىل  ربه  خماطًبا  فقال  لليهود  مبقربة  ومر  ،غريي"  معي   يسع  ال   حىت  فيه  خلقي   مفعظ  

 هذه  من  ذلك  وغري  .(1)عنهم"  اعف  ،القضااي  عليهم  جرت  عظام  ، كف    تعذهبم؟!  حىت  هؤالء
 . يقول ما  يعي عاقل من صدرت لو بواح كفر  أهنا مسلم يشك   ال اليت الشنيعة  األقوال

  أظهر   من  أول  هإن:  ويقال  ،هـ(269:  )ت  الصويف  محزة  أبو  الشطحات  عنهم  نقل  وممن
 عنه  وقال  .(2)الناس  سو رؤ   ع ل ى  به  وتكلم  الفكر،  وصفاء  اهلمة   ومجع  والشوق  احملبة   يف  الكالم
 أنه   مثل  الشطحات  هذه  من  شيئا  ساق  مث   ،أتويل"  له  وشطح،  احنراف  محزة  "وأليب:  الذهب

   حلول.:  وقالوا الزندقة، إىل فنسبوه لبيك، لبيك: قائال محزة أبو  فزعق يصيح، غراابً  مسع
  سيدي.  اي لبيك  لبيك:  وقال  فشهق،  ماع،:  شاة  فصاحت   احملاسب،  احلارث  على  ودخل

 . (3)أذحبك تتب مل إن : وقال  السكني، وأخذ  احلارث، فغضب
  مع  ذروهتا  وبلغت   ال،اشتعا  تزداد  الشطحات  فتنة   كانت  اهلجري  الثالث  القرن  أواخر  ويف

 من   أعوام  مثانية   -به  فتنوا  أتباع  له   وصار  أمره،   اع ش  نأ  بعد-  حياكم  ظل  الذي  احلالج   كالم
 .(4) هـ(309) سنة  وصلب قتل حىت هـ(301) سنة 

  ها ببسب  ماهتُ   وكلمات  غريبة   أحوال  عنه  وشاعت  ، هـ(299)  عام  يف  أمره  ظهر  قد  وكان
  الطاعة  يف  بهذ    من  و"أنه  ،احللول  حول  يدور  كله  وكالمه  والشعوذة،  والسحر  ابلزندقة 
 درج   إىل  ىقيرت    الشهوات،  عن  وامتنع  اللذات،  على  وصرب  قلبه،  ابألعمال  وشغل  جسمه،

 

 بدوي،   الرمحن  عبد  د.   حتقيق  للسهلجي  ،طيفور  أيب  كلمات  من  النور:  كتاب  يف  األقوال  هذه  انظر  (1)
ص: )  الصويف  الطوسي  للسراج،  التصوف  يف  اللمع:  كذلك  وانظر  .الصوفية  شطحات:  وكتابه
 يف  والشبلي  للبسطامي  نسب   ما  كل  لوأتو    ،اتالشطح  عن  فصال  فيه  أورد   فقد  ،( 287-296
 ذلك. 

 .( 389 /3) احلنبلي رجب  البن األنس، نسيم استنشاق (2)
 . (167 /13) النبالء أعالم سريانظر:  (3)
 . (335 /14السري): انظر (4)
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  ، عيسى  إىل  منه  كان  الذي  هللا  روح  فيه  حل    صفا  فإذا  ،طبعه  البشرية   عن  يصفو  حىت  املصافاة
 .(1) فيكون" ،كن:  للشيء  يقول ا مطاعً  فيصري

  عين   سقط  سجدت  إن:  إبليس  فقال  الفتوة  يف  وفرعون  إبليس  مع  "تناظرت:  كلماته  ومن
  إن  :اأيضً   أان  وقلت  الفتوة،  منزلة   من  سقطت  برسوله  آمنت  إن:  فرعون  وقال  الفتوة،  اسم

ن ه {  خ ري     }أ ان  :  إبليس   وقال  الفتوة،  بساط  من  سقطت  وقول  دعواي  عن  رجعت : ]األعراف   م  

 مل   حني  [ 38:  ]القصص  غ ري  ي{  إ ل ه    م  ن    ل ك م  ع ل م ت    }م ا  : فرعون  وقال  ،اغريً   ير  مل  حني   [ 12
 ذلك   وأان  ،آاثره  فاعرفوا  تعرفون  مل  إن:  أان  وقلت  والباطل،  احلق  بني  مييز  من  قومه  يف  يعرف
  وإبليس   وفرعون،  إبليس  وأستاذي  فصاحب  ،احق    ابحلق  اأبدً   زلت  ما   ألين  ؛احلق  وأان  األثر،

  ابلواسطة  يقر  ومل   دعواه  عن  رجع  وما  اليم  يف  أغرق  وفرعون  دعواه،  عن   رجع  وما  ابلنار   دهد  
 . (2)"دعواي عن رجعت ما ورجالي  يداي قطعت أو صلبت أو قتلت وإن  ،اأبدً 

 واشتغل   االحتاد،  إىل  يشري  الذي  خاصة   ،الشطح  حدة  تخف    احلالج  مقتل  وبعد
 من   حاله   حيصح    ومل  الصوفية،  كثرأ  منه  تربأ  الذي  احلالج  غري  شيوخهم  كالم  بتأويل  املتصوفة 
  ،( 3)النصرآابدي"  القاسم  أيب  وإبراهيم  خفيف،  بن  وحممد  عطاء،  بن  العباس  أيب  غري"  الصوفية 
 . (4)حاله علم  نأ بعد ولعنه منه تربأ كذلك  خفيف ابن أن اإلسالم شيخ ويذكر

  ذلك   من  اجليالين  القادر  عبد  للشيخ  فنسب  ذلك،  بعد  تاستمر    الشطحات  ولكن
 اليت  والطامات  الشطح  من  ذلك  وغري،  األولياء"  مجيع  عنق  على  "قدمي:  قوله  مثل  كالم،
 ابن   احلافظ   عنها  قال  جملدات،  ثالثة   يف  الشيخ   أخبار  يف   املصري  الشطنويف  احلسن  أبو  أوردها
 على  أعتمد   أن   قلب  على  يطيب  وال  الكتاب،  هذا  بعض   رأيت  "وقد :  -هللا  رمحه-  رجب
 فيه   ما  لكثرة  وذلك  الكتاب،  هذا  غري  من  معروفا  مشهورا  كان  ما  إال  منه  فأنقل  فيه  مما  شيء

 ،حيصى  ال   ما  الباطل  والكالم  والدعاوى   والطامات  الشطح  من  وفيه  اجملهولني،  عن  الرواية   من

 

 .( 347 /14) السريانظر:  (1)
 .(52، 51: )ص الطواسني (2)
 .(112 /8) بغداد اتريخ انظر:  (3)
 .(311 /2) الفتاوى جمموع (4)
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 . (1)القادر" عبد الشيخ إىل ذلك مثل نسبة  يليق وال
  يتعل ق  ما  "أم ا  فقال  رجب  ابن  كالم  -هللا  رمحه-  العسقالين  حجر  ابن   احلافظ  تعقب  وقد
  . ( 2) إطالقه"  على  رجب  ابن  احلافظ  ذكره  كما  األمر  رأيت  فما  أكثرها،  طالعت  فقد  ابلبهجة 

 كالكرامات  الشريعة،  ينابذ  ال  ما:  األول":  أقسام  ثالثة   على  املستنكرة  اتالكلم  هذه  وجعل
 أمر  على  ابلتأويل  محله   أمكن  فإن  الظاهر،  يف  الشريعة   لقوانني  منابذ  هو  ما:  والثاين  واخلوارق، 

 ذلك   أن    يد عي  أن   إىل  حيتاج  بقائله  الظن    وحتسني  ،اجتنابه  فينبغي  وإال  فذاك،  سائغ  ظاهر
 ينبغي  فهذا  األمرين،  بني  ترد د  ما:  الثالث  والقسم  اختيار.  غري  من  له  غيبة   حال  يف  صدر
 غري   يكون  أن  جيوز  فإن ه  قبله،  الذي  خبالف  ابلتأويل،  ولو   الصحيح،  احململ  على  حبمله  اجلزم
 .(3)"اثبت
 أكثر   طالع   ومن  شطًحا،  بكونه  ذلك  وتربير  الشرع،  خمالفة   خرينأاملت  الصوفية   بني  شاعو 
 من   جنون   أو   وزندقة،   دجل  ذلك  أغلب  ن أ  يدرك  -طبقاته  يف  الشعراين  يورده  كالذي-  ذلك

 ذلك  عامة   فإن  املعاصرين،  الصوفية   عند  يوجد  ما  وكذلك  ابلوالية،  هلم  عالقة   وال  أصحابه،
 .وخربها أحواهلم عاين  من كل  يعرفه كما  والبسطاء، العامة  خلداع ،الباب هذا من

 يصرع  كيف  بنفسي  شاهدت  "لقد:  -هللا  رمحه-  اخلالق  عبد  الرمحن  عبد  الدكتور   يقول
 منافق  عتصنُ   أو  شيطان  وخز  أنه  واحدة  حلظة   أشك    ال  وهللا  ،حااًل   ونهيسم    الذي  عند  هؤالء

  أو   وغرتته  وقلنسوته  بطاقيته  وأيخذ  ويزبد  ويصرخ  ويقعد  يقوم  أحدهم  كان فقد  خبيث،
 احلمقى   هؤالء  ألحوال  راثني  إليه  ننظر  وحنن  ،النظر  ويسارقنا   األرض  على  فيلقيها  ،عمامته
  يفعلون   الضاحكون  املطريون  هؤالء  كان  وقد  هبم،  ويتالعب  وحيركهم  الشيطان  هميستفز    الذين
 ،وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  شخص   يف  وغلو  وشرك  كفر  كله  كالم  يقال  كان  عندما  ذلك
  الشطح   هذا  أن  -املسلم  أخي-  فاعلم  له.  وسب  للرسول  ذم  احلقيقة   يف  وهو  امدحً   ونهيسم  
 الصادقني   عند  هذا  إبليسي،  وحتريك  شيطاين  وخز  إال  هو  ما  ابحلال  يسمونه  مما   أييت  الذي

 

 . (195  /2) احلنابلة طبقات  ذيل (1)
 (. 14: ص) حجر ابن احلافظ عنها أجاب مسائل (2)
 .ابختصار  (16-14: ص)السابق املرجع  (3)
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 األحوال   أهل  من  أبهنم  والسذج  العامة   إليهام   يفعلون  ما  يفتعلون  فإهنم   الكاذبون  وأما  منهم،
 وسوء   والنفاق  الرايء  من  كله  وذلك   !اجلمال  أو  اجلالل  حبضرة  يسمونه  ملا  ديناملشاه    ومن

 لنا  هللا  فنسأل  األنبياء.  مناهج  على  واخلروج  الصاحل  سلفنا  هدي    خالفتهمل  ؛ وذلكاألخالق
 .(1) "هؤالء  به ابتلي مما والعافية  السالمة املسلمني وإلخواننا

 فية مع شطحات أئمتهم:و رابًعا: تعامل الص
 : اآلتية  النقاط  يف ذلك جواب أئمتهم؟ عن املنقول الشطح مع الصوفية  يتعامل  كيف

 خمالًفا  مستشنًعا  ظاهره  كان  إنو   فهو  ذاته،  يف  حق    الشطح  أن   الصوفية   أكثر  يرى  -1
 للحقيقة. موافق حق أنه إال شريعة،لل

 تصدر   ودعوى،  رعونة   رائحة   عليها  كلمة   عن  "عبارة:  الشطح  تعريف  يف  اجلرجاين  قال
 هبا  يفصح  حق  دعوى   فإنه  احملققني،  زالت  من  وهو  واضطراب،  ابضطرار  املعرفة   أهل  من

 "ال :  الشطح  عن  املناوي  وقال  ،(2)ابلنباهة"  يشعر  بطريق  إهلي،   إذن  غري  من  لكن  العارف،
 عن  هـ(974  :)ت  اهليتمي  حجر  ابن  وقال  .(3)ا"حمق    قائله  كان  وإن  الطريق،  أهل  يرتضيه
 وأيب  خفيف  كابن   حاله  صحح  من  منهم  وأن  عليه،  فة املتصو    اختالف  ذكر  أن  بعد  احلالج
:  اهليتمي   فقال  حاله،   أنكروا  الصوفية   أكثر  ولكن  أابذي،  النصر  القاسم  وأيب  عطاء  بن  العباس

 . (4)كذلك"  ليس األمر ف إ ن ؛الباطن حاله عليه ي نكر من الصوفية  من أ ن تفهم أ ن ك"و إ اي  
  ال   كنا  وإن  للحقيقة،  موافقته   ابعتبار  كذلك  جيعله  من  منهم  ا حق    جيعلونه  الذين   وهؤالء

 الذي  كتابه  يف  السيوطي  صنيع  ظاهر  وهذا  التأويل،  يف  سائغا  وجًها  له  نرى  وال  أتويله  نعلم
 من   ول    أنه  إىل  فيه  وذهب  ،عريب(  ابن  تربئة   يف  الغب  )تنبئة   ومساه  عريب  ابن  عن  فيه  دافع

 يقرؤها! من تفنت ألهنا كتبه؛  يف القراءة محر   ذلك ومع ،تعاىل هللا أولياء
 تكون  حىت  التأويل؛  من  هلا   وجه  ال  اليت  البعيدة  السمجة   التأويالت  هلا  فيتكل    من   ومنهم

 

 . (305: )ص والسنة الكتاب ضوء يف الصويف الفكر (1)
 . (127: )ص التعريفات (2)
 .(204: )ص التعريف مهمات على التوقيف (3)
 .(224: )ص احلديثية الفتاوى (4)
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 )الفتح   كتابه  يف  الشعراين  الوهاب   عبد  فعل   كما  ع،الشر   ظواهر  مع  مستقيمة   للشريعة   موافقة 
 حاول   الذي  الشعراين  طريقة   مع  سقمت    وهذا  ،الشطح(  من  الكمل  عن  صدر  ما  أتويل  يف

 أتويل   هو  ما  بقدر  الشرعية   ابألحكام  التصوف  بضبط  ليس   والفقه،  فالتصو    بني  التوفيق
  وشطحاهتم.  املتصوفة  ملخالفات تسويغو 

 اشتد   إذا  املريد  عن  صادر  فهو  ،العارفني  األولياء  أحوال  من  الشطح  ة الصوفي    اعترب  -2
  يف   إال  يصدر  ال  وهو  ،-زعمهم  حبسب-  عنه  للتعبري  اللغة   سعتت    ال  ما  عنه  وفاض  هجد  و  

 من   وهو  الفناء  مقام  عن  انشئ  وهو   عندهم،  احملمودة  األحوال  من  وهو   السكر  حاالت
 حتصل  حالة   الشطح  هـ(578:  )ت  الرفاعي  أمحد  الشيخ  جعل  وقد  القوم.  عند  الغاايت

 والربوز  التجاوز  فيه  حيصل  الذي  اإلدالل  مشهد  ومساه  القوم،  من  الثالثة   الدرجة   لصاحب
 ابن   كالم  من  سبق  كما  الشطح  إن  مث   .( 1) والقوة  واحلول  والفعل  ابلقول  والظهور  السلطنة   حبال
   ذلك! يف إهلي إذن  دون ولكن ،حق   عن  يكشف فهو هللا، عند مبرتبته املريد من إخبار عريب

  احملققي   زالت  من  الشطح    الصوفية  من  وغريه   عرب   ابن  اعترب  كيف  ولكن:  قيل  فإن
  ؟نقص حالة وأنه

 بصحو  حماط  الشطح  فيه  حيصل  الذي  فالسكر  ،نسب    نقص   عندهم  هذا  أن :  فاجلواب
 إىل ابلنسبة  ولكنه الكمال، درجة  عن نقص  الصحو من بعده ما إىل ابلنسبة  فهو وبعده، قبله
  له  وانكشفت  للحقيقة   وصل  ملا  املفاجأة  من  صدمة   له  حيصل  العارف  فكأن  كمال،  قبله  ما

 ما   إذا  هولكن  كتمه،  ينبغي  الذي  ابلسر  فباح   قلبه،  يف  وجده  ما  يكتم  ن أ  ميلك  فلم  األسرار،
   أسراره.  وكتم ،نفسه ومتالك ،وصدمته غيبته زالت أمره استقر
 ولكنه  ،-سبق  كما-  الباطنة   ألحواهلم  إنكارًا  ليس  الشاطحني  على  الصوفية   إنكار   -3
 والعامة.  األغيار أمام هبا  للبوح إنكار

  ألد    الصوفية   يعتربهم  ممن  والفقهاء،  العلماء  من  فة املتصو    سوى  من  هم:  هنا  والعامة 
 علماء  من  أشد    وال  أشق    هللا  خلق  "وما:  بقوله  عريب  ابن   يصفهم  بل   وخصومهم،  أعدائهم
 منحهم  الذين  اإلهلي،  الوهب  طريق  من  به  العارفني  خبدمته،  املختصني  هللا  أهل  على  الرسوم

 

 . واختصار بتصرف (99: ص) املؤيد الربهان (1)
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 للرسل  الفراعنة   مثل  الطائفة   هلذه   فهم  خطابه،  وإشارات  كتابه  معاين  وفه مهم  خلقه،  يف  أسراره 
 . (1)"-السالم عليهم-

 .(2) الكتم" التوحيد  هذا  شرط   إذ  ه،بسر   ابح ألنه احلالج قتل "إمنا: الفارض ابن قالو 
 :  ديوانه يف هـ( 586: )ت املقتول السهروردي وقال

 (3)تباح  العاشقني دماء وكذا دماؤهم تباح ابحوا ن أ ابلسر  
 العلم   هذا  انحرب    "حنن:  له  فقال  (4)-الشاطحني   أكرب  من  وهو-  الشبلي  اجلنيد  وعاتب

 عن   وروي  .(5)" !املأل  رؤوس  على  فأظهرته  أنت  فجئت    ،السراديب  يف  أانهخب    مث  ،حتبريا
 . (6)"وكتمت    أظهر  أنه   إال  ، واحًدا  شيًئا  منصور  بن  واحلسني   أان  "كنت:  قال  أنه  الشبلي

 وقد   الربوبية،  سر    وأفشى   املكتوم،  ابلسر  ابح   ألنه  القتل؛  استحق    الصوفية   نظر  يف  فاحلالج
 ببالاي  تعاىل  هللا  فابتالهم  ،السر    يكتموا  مل   الذين  عن  كثرية  حكاايت  الدابغ  العزيز  عبد  ذكر

 القوم،  عند  جرمية   الصوفية   األسرار  فإفشاء  .(7) ذلك  وغري  والعمى  واحلرق  القتل  من  عديدة،
 العظيم.  العقاب صاحبها يستحق
 إىل  وصلوا  ألهنم  الشاطحني؛  األولياء  على   اإلنكار  جيوز  ال  أنه  الصوفية   عامة   يرى  -4

 الظاهر  حبسب  ينكر  املنك ر  أن  كما  عليهم،  اإلنكار  له  جيز  فلم  عليهم،  راملنك    يصلها  مل  حالة 
 م  ك  حي     ال  عندهم  والظاهر  قلبه،  يف  وجدها  اليت  احلقيقة   مبقتضى  ينطق  والشاطح  الشريعة،  وعلم
-  رجلني  أحد  يكونوا  أن  إال  يسعهم  ال  املتصوفة   شطحات  أمام  الشريعة   فعلماء.  الباطن  على

 

 .(279 /1) املكية الفتوحات (1)
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 وإما،  مسعها  إذا  عليها  والطعن  ابإلنكار  هالك   مفتون  "إما:  -(اللمع)  يف  الطوسي  ذكر  كما
، علمها  يعلم  عمن  ابلسؤال  ،منها  عليه  يشكل   عما  والبحث   عنها  اإلنكار  برفع  انج    سامل

  .(1)شأهنا" من  ذلك ويكون
  عقاب  يف  احلكاايت  من  ويكثرون  رجاهلم،  على  اإلنكار  ة مغب    من  الصوفية   رحيذ    ما  وكثريًا

 هبم   الظن  إحسان    كالمهم  لتأويل   سائًغا  وجًها  يرى  ال   من  على  ويوجبون  عليهم،  أنكر  من
 . هللا إىل أمرهم وتفويض 
  الفارض   ابن  يف   يطعن  كان  الذي  شيوخه  أحد  عن  اهليتمي  حجر ابن  حكاه  ما   ذلك  ومن

 الطعن   برتك  إال  ذلك  عنه  ي ك ش ف   ومل  النفس،   بضيق  ذلك  بسبب  أصيب  وأنه  عريب،  وابن
 . (2)املرض  إليه عاد للطعن عاد  فلما فيهما،

 اليت  الصولة   مدى  عن  ينبئك  هذا  ولكن  ؟!كبري  فقيه  عن  هذا  يصدر  كيف  والعجب
 الصوفية  احنرافات  مواجهة   على  يقدرون  ال  الفقهاء  أكثر  صار  حىت  التصوف،  لشيوخ  ارتص

  .وأابطيبهم
  تناقل   بسبب  بغداد  يف  الفنت  وشيوع  بقتله،  انتهت  واليت  احلالج  قضية   إاثرة  بعد  -5
  الشريعة،   ظواهر  يوافق  وجه  على  الشطحات  أتويل  يف   الصوفية   اجتهد   الشاطحني،  كالم
 ، (اللمع)  يف  هـ( 378:  )ت  الطوسي  سراجال  فعل  كما  هلم،  والعلماء  الفقهاء  نقد  ةحلد  ختفيًفا
 يف  )الفتح  كتابه  يف  كالشعراين  املتأخرين  يف  ذلك  وشاع  بعده،  جاء  ممن  كثري  ذلك  على  وتبعه
 .  الشطح(  من الكمل عن صدر ما أتويل

 التأويالت  طريقة   على  إال  يتمشى  ال  فمتعس    وبعضها  مقبول،  بعضها  التأويالت  وهذه
 والعلماء؛  الفقهاء  إلنكار  إسكات   احلقيقة   يف  هي  املتعسفة   التأويالت  هذهو   الباطنية.  الرمزية 

 ال  بصاحبها،  خاصة  روحية   جتربة  عن  عبارة  وهو  الوجد،   عن  صادر  الصوفية   عند  الشطح   ألن
 احلقيقة  يف  وهي  ممكنة.  غري  فهي  لتفسريها  حماولة   وأي    هبا،  ر  م  من  إال  فهمها  ألحد  ميكن
  هبذه   مير    مل  ملن  ميكن  فكيف  صاحبه،  وجده  ما  حبسب  الوجود  حدةوو   الفناء  حالة   عن  تعبري

 

 . نيكلسون حتقيق (375: )ص اللمع (1)
 . (233: )ص احلديثية  الفتاوى: انظر (2)
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 !عنها؟ يعرب أن احلالة 
من هذه   الثاين  اجلزء  يف  ونتناول   ،الشطح  ظاهرة  مع  الصوفية   تعامل  عناصر  أهم  هي  هذه

 . تناوهلا وكيفية  هرةالظا هذه نقد الورقة 
 واحلمد هلل رب العاملني.


