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  وكيف   الصوفية،  رهيتصو    وكيف  الصوفية،  عند  الشطح  تعريف  عن  األول  اجلزء  يف  حتدثنا
 وذكر  ،هاوتفكيك  واملشتبكة   املعقدة  الظاهرة  هذه  نقد  حناول  اجلزء  هذا  ويف  ،عهم  يتعاملون

 . منها العلم أهل مواقف
 : تصوير الصوفية للشطحنقد : أوال

  ل   حبيث  شديدة،  وجدانية   عرفانية   إميانية   حالة   عن   عبارة  أبنه  للشطح  الصوفية   تصوير
 الكلمات   هذه  لسانه  على  فتفيض   عنها،  للتعبري  اللغة   سعتت    ول  كتمانه،  لصاحبها  ميكن

 ل   وأصحابهصلى هللا عليه وسلم    النيب  فإن   نظر؛  فيه  حافتيه؛  من  النهر  يفيض   كما  املستشنعة 
 ،أحواًل   هموأصح    إميانً   الناس  لأكم  وهم  الكلمات،  هذه  مثل  ول  األحوال  هذه  عنهم  رتؤث  

 قال ،  ديًنا  اليوم  فليس  ديًنا  يومئذ  يكن  ل  وما  ،صلى هللا عليه وسلم  حممد  هدي  اهلدي  وخري
ًيا   ِمن ُكم    ك ان    "م ن  :  عنه  هللا  رضي  مسعود  ابن   ع ل ي هِ   اّلل ُ   ص ل ى  حُم م د    أبِ ص ح ابِ   ف  ل ي  ت أ س    ُمت أ سِ 

ُم    و س ل م ؛ انُوا  ف ِإَّن  ُم ةِ   ه ِذهِ   أ ب  ر    ك  لًُّفا  و أ ق  ل ه ا  ِعل ًما  و أ ع م ق ه ا  قُ ُلوبً   األ  يً   و أ ق  و م ه ا  ت ك  ن  ه ا   ه د  س   و أ ح 
ت ار ُهمُ   ق  و ًما  ح اًل، ب ةِ   ت  ع ال    اّلل ُ   اخ  ُم    ف اع رُِفوا  و س ل م ،  ع ل ي هِ   اّلل ُ   ص ل ى  ن ِبيِ هِ   ِلُصح  ل ُهم    هل   و ات ِبُعوُهم    ف ض 

رِِهم ؛ يف  ُم   آَث  انُوا  ف ِإَّن  ُد ى ع ل ى  ك  ت ِقيِم" اهل   . (1) ال ُمس 
ُعوا م ا  ﴿  :تعال  فقال  والقرآن،  الذكر  مساع  عند  املؤمنني  حال  تعال   هللا  وصف  وقد و ِإذ ا مسِ 

ن ا   آم ن ا  ر ب  ن ا  ي  ُقولُون  أُنزِل  ِإل  الر ُسوِل ت  ر ٰى أ ع يُ ن  ُهم  ت ِفيُض ِمن  الد م ِع ِم ا ع ر ُفوا ِمن  اْل  قِ    تُ ب     م ع    ف اك 
ُ و ِجل ت  قُ ُلوُُبُم  و ِإذ ا  ِإَّن  ا ال ُمؤ ِمُنون  ال ِذين  ِإذ ا  ﴿  :تعال  وقال،  [ 83  ]املائدة:  ﴾الش اِهِدين   ذُِكر  اّلل 

ي  ت  و ك ُلون   ر ُبِ ِم   و ع ل ٰى  ِإمي اًن  ُم   ز اد ْت  تُُه  آي  ع ل ي ِهم   ن  ز ل  ﴿  :تعال  وقال،  [2  ]األنفال:   ﴾تُِلي ت    ُ اّلل 
ال   ُجُلوُد  ِمن ُه  ت  ق ش ِعرُّ  م ث اِن   مُّت ش اُِبًا  اْل  ِديِث ِكت اًب  ُجُلوُدُهم  أ ح س ن   ت ِلنُي  ُُث   ُم   ر ُب  َي  ش و ن   ِذين  

ِر اّلل ِ و قُ لُ   . [ 23 ]الزمر: ﴾وُُبُم  ِإل ٰ ِذك 
  اجللد  واقشعرار  العني  ودمع  القلب  وجل  وهو  اإلمياِن،  والوجد  الشرعي  اْلال  هو  فهذا

 مبذكوره   الغيبة   ول  ،اْلواس    شهود  عن  الفناء  ول  السكر  ول  يبة الغ    منها  يذكر  ول  القلوب،  ولني
  منه   جختر   حبيث  بنفسه،  وأ  بفعله  الشعور  عدم  ول  شهوده،  عن  مبشهوده  ول   ذكره  عن

   شيء. يف الولية  من وليست للشريعة  خمالفة  أحوال شك بال فهذه القبيحة، املنكرة الكلمات
 

 .(947 /2وفضله )جامع بيان العلم انظر:  (1)
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  إل   والسكر  والصحو  واحملو  الفناء  من  األحوال  لتلك  وجود  "ول:  -هللا  رمحه-  الذهيب  قال
  ن إ ف  التابعني.  من  إمام  ول  صاحب،  ول  يق،د ِ صِ   بعباراْتم  هتفو    ما  ووساوس،  خطرات   جمرد

 من   معك  ما  ط ختب    كقياد    هلم  سلمت    وإن   حمجوب،  وقالوا:  مقتوك،   بدعاويهم  طالبتهم
  القرآن   وأهل  املقت،  بعني  العباد   ورمقت  واحملال،  اْلرية  على  اْلال  بك  وهبط  اإلميان،

  فالتصو    فإَّنا  بهلل.   إل  قوة  ول  حول  فال  !حمجوبون  مساكني  وقلت:  عد،البُ   بعني  واْلديث
 عن   الرضا  من  صلى هللا عليه وسلم  حممد  أصحاب  عن  جاء  ما  واحملبة   والسري  والسلوك  والتأله

  وتدبر،   برتتيل  التالوة   من  الشريعة   آبداب  والتأدب  هللا،  سبيل   يف  واجلهاد  هللا،  تقوى  ولزوم  هللا،
 وتعليم   اإليثار،  وكثرة  املعروف،  وبذل  وقت،  وإفطار  وقت،  وصوم  وخشوع،  خبشية   والقيام
 صراط   إل  يشاء  من  يهدي  فاهلل   هذا  ومع  الكافرين،  على  زوالتعز    للمؤمنني،  والتواضع  العوام،

 .(1)مستقيم"
 تفسري الشطح: : اثنيا

   إذن؟ الشطح تفسري فما: قيل إن
 : حالت ثالث عن َيرج ل الشطح  أن: فاجلواب

 استباحة   من  العقيدة  هذه  ولوازم  الوجود  وحدةو   اْللول  اعتقاد  عن   الناشئ   مالكال  ول:األ
 األدين.  بني واملساواة احملرمات

  وى.الس ِ  شهود عن الفناء  يسمونه ماو  والسكر الغيبة  حال يف الصادر الكالم: الثانية 
 أتويله   وميكن  ، وبطاًل   احق    حيتمل  ولكنه  واليقظة،  الصحو  حال  يف  صادر  كالم  الثالثة:

 وعدم   لألعذار،  والتماًسا  بصاحبه،  للظن  إحسانً   اْلسن؛  املعىن  على  فيحمل  سائًغا،   أتويال
   احملتملة. بألمور تبديعال أو تكفريلب املسارعة 

 : التفصيل ودونك
 :  واالحتاد  احللول عقيدة  عن املعبِّ  الشطحاحلالة األوىل: 

 وابن  عريب  كابن  الوجود،   وحدة  عقيدة  اعتنقوا  الصوفية  غالة  بعض  أن   املعروف   من
 

 (. 410 /15) سري أعالم النبالء (1)
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 القائل   اْلالج  قبلهم  ومن  سبعني،  وابن  القونوي   الدين  وصدر  التلمساِن  والعفيف  الفارض
   ذلك. على واملقتول بْللول

 الغيبة   حال  يف  خارج  أبنه  وصفه  ميكن  ول  ومعروف،  قموث    ذلك   يف  كالمهم  وهؤلء
  قُِتل  وبعضهم  له،  الناس  واودع    عليه،  أصحابه  وأصر    م،ومنظ    مكتوب  كالم  هو  بل  والسكر،

 كالم يف  سبق  كما-  ةالفتو    بب  من  ذلك   على  ثباته  أن  معتربًا  يرتاجع،  ول  ذلك  على
 . -اْلالج
 أن  بعتبار  األدين،   بوحدة  القول  مثل  الباطلة،  العقيدة  هذه  بلوازم  التزموا  هؤلء  إن  ُث
 وقول   ،وإبليس  فرعون  إميان  بصحة   القول  ومثل،  واحد  إل  ُث     فما  تعال،  هللا  عبد  قد  اجلميع
 اْلرام   ول  للحالل  معىن  فال  واحًدا   اجلميع  كان  فإذا  اجلهاد،  وترك  احملرمات  بستباحة   بعضهم
  .حينئذ

 :  الشهرية  أبياته يف يقول اْلالج  فمثال
 الثاقب  لهوته سنا سر  نسوته  أظهر من سبحان

 والشارب  اآلكل صورة يف  ا ظاهرً  خلقه يف بدا ُث
 (1)بْلاجب اْلاجب كلحظة   خلقه  عاينه لقد حىت

 يف   عقيدته  على   يدل   ما  -ذلك  بعض   بيان  سبق  كما-  (الطواسني)  كتابه  يف  وينقل
 بل   لزندقته،  دمه  إببحة  والصوفية   بل  الفقهاء  مجيع  أفىت  ولذلك   الناسوت،  يف  الالهوت  حلول

  يف   عريب   ابن  ذلكوك  ،-سبق  كما-  ثالثة   سوى  حاله  حوايصح ِ   ول  الصوفية،  مجيع  منه  وتربأ
  الوجود،   وحدة  بعقيدة  ونثرًا  نظًما  بكالمه  شحنها  اليت  الكتب  من  وغريه  )الفصوص(  كتابه
 :كقوله

 لرهبانِ  وِدير لغزلن فمرعى صورة    كل    قاباًل  قليب صار لقد
 قرآنِ  وُمصح ف توراة وألواح  طائف   وكعبة   ألوَثن وبيت
 (1)وإمياِن ديين فاْلبُّ  ركائبه توج هت أّن   اْلب بدين أدين

 

 (.41: ص) اْلالجديوان  (1)
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 : كقوله  الكفرية،  الكلمات ُبذه ملمتلئة ا التائية  قصيدته يف  الفارض بن عمر كذلكو 
 حكميت مظهر بلناسوت أنس ول  مظهري  حكم عن بلالهوت أله ول

 لرأفة حريص  يب  عزيز عنت  ما عليه رسول مين جاءِن وقد
 بعثة  إنذار قبل بعث  دار إل عناصري  عصر قبل عهدي عهد ومن

 (2)تِ استدل   علي آبييت وذايت  مرسال مين كنت  رسول إيل
 عدم  عن  صادرًا  اعتباره  ميكن  ول  ا،جد    كثري  الحتاد  عقيدة  يف  الصوفية   هؤلء   وكالم

  الباطنية،   التأويالت  طريقة  على  إل  ويلهأت  جيوز   ل  حبيث  الكفر،  يف  صريح   كذلك  وهو  شعور،
 العلماء   من  كثري  صرح  ولذلك  شرع.  من  ول  لغة   من  هلا  ضابط  ل  اليت  الرمزية   كالتأويالت

  لو   إذ  مقصودهم؛  عِرف  أن  بعد  كالمهم،  ويلأت  جيوز  ل  وأنه  العقيدة،  هذه  أصحاب  بكفر
  كفرعون الكفار  أكفر  كالم  أتويل  وألمكن  األرض،  وجه  على  كافر    ُوِجد  ملا  ذلك  صح  

  حقيقة  علمت  وإبليس  فرعون  عقيدة  حونيصح    هؤلء  أن   عرفت  إذا   ولكن  وإبليس!
 . اعتقادهم
  شحنها   اليت   التائية   وقصيدته  الفارض  ابن  عقيدة  عن  -هللا  رمحه-  الذهيب  اْلافظ  قال
 العال   يف  فما  وجوده   يف  حيلة   ل  الذي  الحتاد  صريح  العقيدة  تلك  يف  يكن  ل  "فإن:  بلحتاد

 .(3) ضالل" ول زندقة 
 ول   نظمه  فتدبر  ،عظيمة   بلية   وهذه  شعره،  يف  الصريح  بلحتاد  "ينعق:  أيضا  عنه  ويقول
 وحتت   جمملة،  وإشارات  الصوفية   زي  إل  ُث  وما  بلصوفية،  الظن  حسن  ولكنك  تستعجل،

 . (4) "املوعد وهللا نصحتك. فقد وأفاعي، فلسفة   والعبارة الزي
: الحتاد يف الفارض ابن أشعار من شيًئا  ذكر أن  بعد  -هللا رمحه- حجر ابن  اْلافظ وقال

 

 . م1986حممد عبد الرمحن الكردي، القاهرة، : الذخائر األعالق يف شرح ترمجان األشواق، حتقيق (1)
 .( 89: ص) نظم السلوك: ديوان ابن الفارض، املسمى (2)
 (.368 /22) السري (3)
 (.215 /3) ميزان العتدال (4)
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  كافر،   أبنه  اجلواب  فبادر  عريب   ابن  عن  البلقيين  الدين  سراج  اإلمام   شيخنا  سألت  كنت  "وقد
 واملوضع  بينهما  الفرق  فما  قلت:   فيه.  مأتكل    أن  أحب    ل  فقال:  الفارض  ابن  عن  فسألته
  هذا  ،كفر  هذا  بقوله:  أبيات  ةعد    إنشادِ   بعد  ي  عل  فقطع  التائية،  من  وأنشدته  واحد؟
 . (1)كفر"

 حتذير  ونقل  عنهم،  العتذار  جواز  وعدم  الحتادية،  هؤلء  كفر   بيان  يف  أطال  وِمن
 كتابه  يف  ه (885:  )ت  البقاعي   الدين  برهان  :هلم  العلماء  تكفري  وبيان  منهم،  العلماء
 فمما،  الحتاد(  ببدعة   العناد  أهل  من  العباد  وحتذير  عريب  ابن  تكفري  إل  الغيب  )تنبيه  :املشهور

 النصوص  ها:فسم ِ   شئت  إن و   عريب،  ابن  تكفري  على  الغيب  تنبيه  األوراق:  هذه  "ومسيتُ :  قاله
  من  التأويل  معه  ينفع  ل  مبا  إل  أمره  وقبيح  كفره  على  أستشهد  ل  ألِن  الفصوص؛  كفر  من

 .(2)"ظاهره عن وصرفه  أتويله يقبل كالم  كل  ليس فإنه كالمه،
  زمانه  قحمق    أن   أصله  من  التأويل  قطع  يف  "والفيصل:  كتابه  من  آخر  موضع  يف  وقال

  إذ  املالكية   قاضي  فقال  هذا،  عريب  ابن  عنده  ذكر  اْلنفي  البخاري  حممد  الدين  عالء   وصاْله
  له   وسل م  .كفرت    البخاري:  له   فقال  ،كالمه  أتويل  ميكن  البساطي:  حممد  الدين  مشس  ذاك
  كان   وقد  واحدة،  بكلمة   فيه  منهم  أحد    ط ع ن    وما  غريهم،  وِمن    جملسه  يف  كان  ِمن  عصره  أهلُ 
 زين   القضاة  وقاضي  حجر،  بن  أمحد  الدين  شهاب  ُبا   الشافعية   قاضي   العصر  حافظ  منهم
 السريامي   حيىي  والشيخ  اْلنفي،  العيين  حممود  القضاة  وقاضي  التفهين،  الرمحن  عبد  الدين

 بكر   أبو   الدين  نوزي  اْلنبلي،  البغدادي  هللا  نصر  بن  أمحد  الدين  حمب  القضاة  وقاضي  اْلنفي،
 تقي   بن  أمحد  الدين  وشهاب  الشافعي،  األمانة   بن  حممد  الدين  وبدر  الشافعي،  القمين

 اعتقاد   من  بلرباءة  إل  ذلك  من  البساطي  خلص   وما  والرؤساء،  العلماء  من  وغريهم  ،املالكي
 . (3)"بقوهلم يقول ملن وتكفريه الحتادية، طائفة   ومن الحتاد،
 ول  كثرة،  حتصى  فال  ذلك  يف  -هللا  رمحه-  تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  عن  النقول  وأما

 

 (. 318 /4) لسان امليزان (1)
 (.22 /1)  الغيب هتنبي (2)
 (. 139 /1)  تنبيه الغيب (3)
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 الذي   وخداعهم  زيفهم  وكشف  الحتادية،  على  اْلرب  أعين  امليدان،  هذا  فارس  فهو  عجب
  التصوف،   ستار  حتت  الكفرية   العقيدة  هذه   ونشروا  زماَّنم،   أهل  من  كثري  على  به  سوالب  

 املسلمني  وحتذير  الزندقة،   هؤلء  حقيقة   كشف  يف  -هللا  رمحه-  اإلسالم  شيخ  اجتهد  ولذلك
 والنتساب   التصوف  غطاء  عرب  الوحدة   عقيدة  إليهم  بتتسر    أن   من  -زمانه  متصوفة   ة خاص  -

   إليه.
  وأمثاهلم  الصويف  محزة  وأيب  والبسطامي  كاجلنيد  فالتصو    شيوخ  بني  تيمية   ابنُ   ف  ر ق  ولذلك

 والسكر  الغيبة   حال  يف  صادر  أنه  على  كالمهم  محل  أو  هلم،  فتأول  الشطحات،  أصحاب  من
 ُعرِفت  ِمن  وأمثاهلم  الفارض  وابن  عريب  وابن  كاْلالج  الحتاديني  والزندقة   صاحبه،  ريعذ    الذي

   وأحواهلم. عقائدهم
  اْللولية  مقالت  أي:]  املقالت  هلذه  "وليس:  بقوله  ذلك  يف  موقفه  هللا  رمحه  خلص   وقد

 عليها  ملحيُ   فإَّنا  اصحيحً   معىن  اللغة   يف  حيتمل  بعضها  أن  رد ِ قُ   ولو  ،سائغ  وجه    والحتادية[
 والنصارى   اليهود  دين  عرف  كما  مقصودهم  ف رِ عُ   قد  وهؤلء  ،هاصاحبِ   مقصودُ   رف ع  ي ُ   ل   إذا

 ملِ عُ   وقد  ا.بعضً   هبعضُ   يفسر  وكالم  مؤلفة،  وأشعار    مصنفة    كتب    ذلك  يف  وهلم  ، والرافضة 
 وكشف  معناها  بيان  وجيب  ،إليه  فتتليُ   ل  جاهل  إل  ذلك   يف  عيناِز   فال  ، بلضرورة  مقصودهم

 أييت  وسوف  .(1) "يضل  أن  أو  ،ُبا  الظن    حيسن  أن  عليه  وخيف  ،ُبا  الظن  أحسن  ملن  مغزاها
 الورقة.  آخر  يف اإلسالم شيخ ملوقف بيان مزيد

 : والسكر  الغيبة حالة  عن الصادرة  الشطحات: الثانية احلالة
 مفرح. قوي   لوارد الغيبة : -سبق كما- املقام هذا يف بلسكر ويقصد
  األحوال،   هذه  إل  هاصاحب    غالًبا  توصل  ل  الشرعية   واجملاهدات  العبادات  أن  واْلقيقة 

 والبوذية  اهلندية   الفلسفات   عن  املنقولة  البدعية   الريضات  وه  ذلك  إل  يوصل  الذي  وإَّنا
 من   الشديد  اْلرمان  مع  والتأمل،  الشهود  يف  الستغراق  على  تقوم  اليت  الدينت  من  وحنوها

 ويفقد   ،بلكلية   شعوره  عن  اإلنسان  يذهل  حىت  الشديدين  والسهر  واجلوع   املباحة،   الشهوات
  ،تعال  هللا  قرب  السالك  فيها  يستشعر  عرفانية   حالة  هي   اْلالة   هذه  أن   يعتربون  وهم  متييزه،

 

 (.360 /2) جمموع الفتاوى (1)
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   الشريعة. َّنت عنه الذي عوالتنط   الغلو عن نشئة   ة ي  ضِ ر  م   حالة   أَّنا واْلقيقة 
  فيها،   معذور  فهو  وشطحات  كلمات  من  اْلالة  هذه   صاحب  عن  يصدر  ما  ولذلك

  الَقلمُ   رُِفع»:  اْلديث  يف  كما  العقل  املعني    تكفري  شروط  من  ألن  بذلك؛  رهنكف    ل  أننا  مبعىن
  . ( 1) «يَعِقلَ   حّتَّ   اجملنونِ   وعن  حيتِلَم،   حّتَّ   الصَّب   وعن  يستيقَظ،   حّتَّ   النَّائمِ   عن  ثالثٍة:   عن
 به.  يؤاخذ ل فاقد العقل  عن يصدر فما

  إليها؟ وصل اليت واْلالة  سكره على يؤاخذ وهل
  غري   فهو  دتعم    بغري  كان  وإن   ذنب،وم  رمقص    فهو   ذلك  دتعم    كان  إن  أنه:  اجلواب

 منه. أكمل العقل فثابت النقص، من هذا كان  وإن مذنب،
  يعترب   ول  يروى،  ول  ىطو  يُ   اْلالة   هذه  يف  كالم  من  عنه  ريصدُ   ما  أن  ذلك  من  األهم  ُث
  أنه   األمر  غاية   بل  ه!يفهمون  ل  ة العام    ولكن   عظيم  كالم   أنه  على  كالمه  يروى  ول  منقبة،
 عقاب.  ول ثواب ل ،ذلك يف معذور

  مثل   الصوفية،  شطحات  من  لةً مج  نقل  نأ  بعد  -هللا  رمحه-  تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  قال
  يُؤذن   رجاًل   يالنور   و مسع  ،ذ اِكرًا   ل هُ   أر  ل  إذا  :ق ال  ؟  يسرتيح  م ىت  :ُسِئل    نهأ  الشبلى  عن  ذُِكر  ما

ل بً   و مسع  ،ال م و ت  وسم  طعنة   :ف  ق ال    يف   اإلسالم  شيخ   فقال  !و س ع ديك   لبي ك  :ف  ق ال    ينبح  اك 
  ؛وطريقة   سبيل  سلوك  وأ  لالقتداء  رتذك    أن  تصلح  ل  واْلكايت  الكلمات  ههذ  "ومثل:  ذلك

 امعذورً   كان  نإ   األمور  هذه  أمثال  عنه  يصدر  والذي  ، ورسوله  هللا  أمر  خمالفة   من  فيها  ملا
  ن وإ  ،والسبيل  اْلق    وضوح  مع  مبعذور   اتبعه  منِ   فليس  عقله  يف  يبة غ    وأ   اجتهاده  يف  بقصور
  واملذموم   احملمود  بيانُ   فيجب  ، صاحل  وعمل  قصد  حسن  من  ُبا   اقرتن  ملا   ؛مغفورة  سيئته  كانت

  -عليهما  هللا   رمحة -  الشبلي  بكر  بووأ  النوري  اْلسني  وأبو  .بلباطل  للحق  البسً   يكون  لئال
 ، مرتني  املارستان  لإ  الشبلي  ذهب  حىت  ،وقاتاأل  بعض   يف  العقل  بتغيري  معروفني   كان

  ، عقله  زالأ  حىت  الوجد  غلبه  ملا  ؛قصب  ة أبمج    مات  وقد  هل  و    فيه  كان  -هللا  رمحه-  والنوري
 صاحبها  كان  ن وإ   ،ورسوله  هللا   مرأ  قيوافِ   ل  حال  يف  بعت  ي ُ   ن أ  يصلح  ل  هحالُ   هذه  نوم  

 

وصحح إسناده أمحد   (.956)  وأمحد  (،7346)   الكربى  والنسائي يف   (،1423)  أخرجه الرتمذي  (1)
 (.1423) الرتمذيصحيح سنن  وصححه األلباِن يف (،197 /2) املسند شاكر يف حتقيق



 
 

     9 

 من  هو  ما  احملمودة  واملقامات  دقوالص  والصالح  مياناإل  من  له  كان  وإن  ،له  امغفورً   وأ  امعذورً 
 والذين   واألنصار  املهاجرين  من  األولني  السابقني   من  أبعظم  ذلك  يف  هو  فليس  ،موراأل  أعظم

 منهم  صدر  وما  ، اْلسن  بجلميل  ل إ  يذكرون  ول  ،طاعة   يف  بعونت  ي ُ   َّنمإف  ؛حسانإب  اتبعوهم
 جيب   صلأ  فهذا  ،فيه  بعونيت    ل  ورسوله  به  هللا  مرأ  ِما  هو  وليس  أتويل  أو  ذنب  من

 . (1)اتباعه"
  به   يراد  أنه  وبينا   ،السالكني  اصطالح  يف  الفناء  أقسام  على  تكلمنا   "وقد:  أيضا  وقال

 إْلاد.  والثالث ،منقوص والثاِن ،حممود أحدها ،معان ثالثة 
  عن   ومبحبته  ،سواه  ما  طاعة   عن  وبطاعته  ،سواه  ما   عبادة  عن  بعبادته  يفىن  أن  :فاألول

 عن   عليه  وبلتوكل  ،سواه  ما  رجاء  عن  وبرجائه  ،سواه  ما  خوف  عن  وخبوفه  ،سواه   ما  حمبة 
 وهذا   ،الكتب  به  وأنزل  الرسل  به  هللا  أرسل  الذي  التوحيد  حقيقة   وهذه  .سواه  ما  على  التوكل
 الفناء  فهذا  ، تعال  بعبادته  البقاء  يُقارنه  السِ وى  عبادة  عن  والفناء  .وأتباعهم  األنبياء   حال

 هللا. إل إله ل :قول  حقيقة  وهو ،البقاء يقارنه
 يف   الفناء  ومنه   ،الصطالم  ويسمى  ، وىالس    شهود  عن  الفناء  وهو  :الثاِن  النوع  وأما

  ،ذكره  عن  ومبذكوره  ،عبادته  عن  ومبعبوده  ،شهوده  عن  مبشهوده  يغيب  أن  وهو  ،الربوبية   توحيد
 ول   واجبة   ليست  اْلال  وهذه  والعارف.  املعرفة   عن  بملعروف   فيفىن  ،معرفته  عن  ومبعروفه
 أكابر   ول  ،واألنصار  املهاجرين  من  األولني  السابقني  ول  األنبياء  حال  وليست  ،مستحبة 
-  يزيد  أيب  عن  يُذ كر  كما  السالكني  من  لطائفة    يع ِرض  حال    هو  ولكن  ،الصاْلني  املشايخ

  ذلك.   وحنو  ،هللا  إل  اجلب ة   يف  ما  :أو  !سبحاِن:  املشهد  هذا  يف  قال  أنه  غريه  وعن  -هللا  رمحه
 خلفه   نفسه  احملب    فألقى  ،اليم    يف  نفسه  احملبوب   فألقى  ،آخر  حيب    كان  شخًصا  أن  وحيكون

 أِن.  أنك فظننتُ  عين بك غبتُ  :فقال ؟!أوقعك فما وقعتُ  أن :فقال
 كان  حمر م  غري  بسبب    التكليف  مناط  هو   الذي  اإلنسان   عقل  معها  زال  إذا  اْلال  وهذه

 مبا   زال  إذا  يكفر  وهل  ذلك.  على  مذموم  فهو  ذلك  مثل  فقال  حمر م  بسبب  كان  وإن  ،معذورًا
 كالبنج   الطباع  تشتهيه  ل  مبا  وأما  ،العلماء  عند  معروف  نزاع  فيه  ؟ كاخلمر  النفس  تشتهيه

 

 (.15 /2)  الستقامة (1)
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 هذا   على  فهو  وحنوه  بلسماع  عقله  زال  ومن  كاجملنون.  :وقيل  ،بخلمر  كالسكران  هو  :فقيل
  يتب. ل إن قتله جيب كافرًا  كان  هذا  قال فمن العقل حال يف وأما .التفصيل

 قام   فريضة   حضرت  فإذا  ،األوقات   بعض   يف  اْلال  هذه  له  تعرض  السالكني  من  وكثري
 حال  يف  ُحِفظوا  العقل  حضور  حال  يف  لصدقهم  وهذا  ،املعاصي  عن  حُي ف ظ  من  ومنهم  ،إليها

  جهة  من  حُتمد  وهي  اْلال  هذه  يف  بملقام  مأمورًا  العبد  ليس  حال  بكل    لكن  ،العقل  يبة غ  
ه  وأتهلُّه  إليه  توجُّهه  جهة   ومن  ،هرب    إل  القلب  اجنذاب  اجلمع   :الناس  بعضُ   ويسميها  ،إي 

 . (1)"األول
  أن   النبساط  صيانة   الثالثة:  الدرجة"  : اهلروي  كالم  شرح  يف  -هللا  محهر -  القيم  ابن  وقال

 ." سبب يعارضه أن الشهود وصيانة  ،أمن  يداخله  أن السرور وصيانة   ، جرأة تشوبه
 النبساط  عليهم  والغالب-  املشاهدة  أبهل  ة خمتص    عنده   الدرجة   هذه  كانت  ملا"  :فقال
 عن   َيرجه  ما  وهي  اجلرأة.  شائبة   من  حذره  الباسط،  بمسه  قمتعل    صاحبها  فإن  -والسرور

 الشطحات   من  ذلك  وحنو  ! سبحاِن  قال:  من  كشطح  ،الشطح  يف   ويدخله  العبودية،  أدب
 اْلال   سكر  وغلبة   عقله  بزوال  يعذر  أن  صاحبها  َّناية   اليت  العبودية   أدب   عن  املخرجة   املعروفة 

 . (2)"عليه
  الذي   الكالم  يف  التمييز  من  مانًعا  هنا  السكر   جعال  القيم  ابن  وتلميذه  اإلسالم  فشيخ

 اليت   األهلية   عوارض  من  العقل  وزوال  وعقله،  متييزه  فزال  اخلمر  شرب  من  كحال  عنه،  يصدر
   ذلك. عنه نقل من بكفر حيكم  فال التكليف، معها يزول

  -هللا  رمحه-  اجلوزي  فابن  وحديثًا،  قدميًا  والباحثني  العلماء  بعض   التأويل  هذا  رفض   وقد
 ! شاِن  أعظم  ما  سبحاِن  سبحاِن:  قوله  ومنها  ،البسطامي  شطحات  من  مجلة   نقل  أن  بعد

  ، اجلالل   شهود  يف   مستهلك  الر ُجل  "إن:  بقوله  هلا  اجلنيد  أتويل  نقل  حسيب،  نفسي  من  حسيب
 ابن   ووصف  ."فنعته  اْلق  إل   يشهد  فلم  ،إيه  رؤيته  ع ن    اْلق  أذهله   ،استهلكه  مبا  فنطق

 

 (.104-100:  ص) الرد على الشاذيل (1)
 (.87 /2) مدارج السالكني (2)
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   .(1)اخلرافات" من "وهذا:  بقوله الكالم هذا اجلوزي
 أنه  -البسطامي  عن  الكالم  صح    إن-  ذلك  يف  قبوله   ميكن  ما  غاية   أن  يرى  اجلوزي  وابن

  :فيه  ف  ق ال    ،نفسه  اْلق    متجيد  ذكر  قد  يكون  أن  حيتمل   ألنه  ؛يفهم   ل  الراوي  يكون  رمبا
 أقوال   أورد  أن   بعد  بقليل  املوضع  هذا  بعد  أنه  مع   .نفسه  ع ن    ل  ،هللا  ع نِ   حكاية   !سبحاِن

ا   أن  "لول:  بعدها  فقال  البسطامي  عن   مستشنعة   ينبغي  لكان  التغري    ِإل    نسب  قد  الر ُجل  ه ذ 
 كالمو   وزواله.  العقل   غيبة   حال  يف  صدر  يكون  أن  احتمال  إل  الكالم  فرجع  .(2) ع ل ي ِه"  يرد  أن
 قد   كما  العرفان  كمال  عن  نشًئا   هذا  جيعل  ول  عقله،  بتغري  عذره  فإنه  أضبط؛  اجلوزي  ابن

  اجلنيد. كالم  من يُ ف هم
  وحدة   لفكرة  ينتصر  ِمن  وهو-  بدوي  الرمحن  عبد  الدكتور  أيضا  التفسري  ذلك  نكر أ  وِمن

 مبا   للسكر  اإلسالم  شيخ  تفسري  اجد    استنكر  حيث  -الصوفية(  )شطحات  كتابه  يف  الوجود
 الروحاِن   السكر  بني  اخللط  تعمد  وأنه  للتكليف،  الرافع  والعقل  التمييز  زوال  منه  يفهم

 اْلقيقة  عني  عن  تعبري  هي  الشطحات  هذه  كونل  ينتصر   بدوي  ألن  وذلك  ، (3)واجلسماِن
 الصوفية. عند  التوحيد غاية   وهي ،الوجود وحدة وهي

  واْللول،   الوجود  وحدة  دعاة  من  الزندقة   من  فئة   على  ينطبق  بدوي  كالم  أن  شك  ول
 كل   على  كالمه  تعميم   ميكننا  ل   ولكننا  ذكر،  كما  التوحيد  غاية   ليست  شيطانية   حالة   وهذه

 واحد   غري  ونقل  واملخلوق،  اخلالق  بني  والتفريق   بلشريعة   اللتزام  عنهم   ثبت  ِمن  الشاطحني
 مع  أبعياَّنم تكفريهم وعدم هؤلء فإعذار تغري، حالة  يف كانوا  أَّنم منهم  قرب أو  خالطهم ِمن
 إعذار   مع  الشريعة   جانب  لىع  حفاظ  وفيه  واألحوط،  األقرب  هو  كالمهم  يف  الباطل  رد

   اخللق. ورمحة  اْلق  التمسك بني  مجعوا الذين واجلماعة السنة  أهل طريقة   وهي اخللق،
 : ا وابطاًل صادر يف حال الصحو واليقظة ولكنه حيتمل حق  الكالم احلالة الثالثة: ال

 هالأتوي  نميك  ولكن   للشرع،  خمالف  وظاهرها  األفاضل،  بعض   عن  املنقولة   الكلمات  وهي
 

 (.304: ص) تلبيس إبليس (1)
 (.306: ص) املصدر السابق (2)
 (.17: ص) شطحات الصوفية (3)
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 :  مقامني يف هنا فالكالم حمتمال، سائغا أتويال
 للبس  يؤدي  ل  الذي  املبني  بلكالم  والتكلم  املشتبه،  الكالم  ترك  لاألو   أن:  األولاملقام  

 عن   وروده   كثر  الذي  النوع  هذا  مثل   فيه  جيد  ل  واألئمة   السلف  كالم  أتمل  ومن  بلباطل،  اْلق
  الباطل. وأهل اْلق ألهل حجة  منهم الواحد كالم  يصري حبيث الصوفية،

  أبحسن   هتفسري و   العلم،  أهل  كالم  من   احملكم  إل  املتشابه  رد  الواجب  أن:  الثاِناملقام  
 حمتمال.  سائًغا ذلك كان  طاملا  الحتمالت

  الذي   اهلروي  لكالم  القيم  ابن   أتويل  ذلك  فمن  ا،جد    كثرية  العلماء  صنيع  يف  ذلك  وأمثلة 
 حسنة  استحسان  له   يدع   ل  اْلكم  العبد  مشاهدة  ن إ":  قوله  وهو   احملرمات،  استحالل  ظاهره

 "فهذا :  هللا  رمحه  القيم  ابن  قال  ،اْلكم"   معىن  إل  املعاِن  مجيع  من  لصعوده  ؛سيئة   استقباح  ول
 على  مبناها  كلها  والشرائع   ،القبيح  واستقباح  اْلسن   استحسان  يبطل  ظاهره  األخري  الكالم

 لألمر  اموافقً   ذلك  يف  اهلروي[:  ]أي  اإلسالم  شيخ  كان  وقد  هذا...  احواستقب  هذا  استحسان
 املتقدم   وكالمه  ، والعامة   اخلاصة   عند  شهرية  ذلك   يف  ومقاماته   ،وحمارمه  وْلدوده   هلل  وغضبه

 وهذا   فيه  كاحملكم  وهو  ،هللا  حسنه  ما  واستحسان  هللا  قبحه   ما  استقباح  يف  قدمه  رسوخ   يف  بني  
 .(1) "كالمه  حمكم إل فريد ،متشابه

 هذه  "قدمنا:  اجليالِن  القادر  عبد  الشيخ  لقول  تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  ويلأت  ذلك  ومن
 األمر  يتبع  أن  هلل  ويل     كل ِ   على  :"أي:  معناه  أبن  اإلسالم  شيخ  فتأوله  ،ويل"  كل    رقبة   على

 عن   َيرج  ول  ،والسنة   الكتاب  نفسه  على  وحيكِ م  ،احملمدي  الشرعي    النبوي    اإلهلي   والنهي
  ومواجيده   أذواقه  يزن  بل  ،ذلك  غري  أو  مشهد   أو  حال    أو  وجد    أو   َيالفه  لذوق    ل  ذلك

   .(2) والسنة"  بلكتاب وحقائقه وأحواله 
   .هذا ملثل كثرية  َّناذج ب )الستقامة( املعروف القشريي لرسالة  اإلسالم شيخ شرح ويف
  نقولةامل  الشطحات  على  -هللا  رمحه-  العسقالِن  حجر  ابن  اْلافظ  جواب  نقل  سبق  وقد

 اجلزم   ينبغي  "فهذا  خمالفتها  أو  الشريعة   ملوافقة   حمتماًل   منها  كان  ام  وأن  القادر،  عبد  الشيخ  عن
 

 . بختصار (16: ص) شفاء العليل (1)
 (. 104:  ص) الرد على الشاذيل (2)
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 . (1)بلتأويل" ولو  الصحيح، احململ على حبمله
 : ننيالتفريق بني احلكم العام وبني الكالم يف املعيَّ : اثلثا

  يف   الكالم  وبني  العام  اْلكم  بني  التفريق  قضية   املقام  هذا  يف  ًداجي    له  هالتنب    ينبغي  ِما
 العني. وكفر النوع كفر  بني رقًاف هناك أن  املعلوم فمن  املعينني.

 :  أمرين على متوقف األعيان تكفريو 
  ل   ايقيني    ثبوتً   عنه  ذلك  يثبت  وأن  ذلك،  غري  لحيتمِ   ل  بواح  كفر  عنه  يصدر  أن:  األول

 .الشك   حيتمل
 العقل   وزوال  نون واجل   فالصغر   التكفري،  من  املانعة   املوانع  فاءوانت  الشروط   استيفاء  الثاِن:

 من   موانع  كلها  املعترب،  التأويل  ووجود   الرسالية   اْلجة  قيام  عدمو   والنسيان   اخلطأو   واإلكراه
   .يف مواضعه العلم أهل كالم  من  معلوم هو  كما  التكفري،
 على  واْلكم  األقوال  على  اْلكم  مقام  بني  اخللطُ   املقام  هذا  يف  بسالل    أسباب   ومن
  ذلك،  يف  الختالف  جيوز  ل  صريح  كفر  هي  املنقولة   الشطحات  هذه  من   فكثري  ،أصحاُبا

 وهو   ذكرن،  ما  على   فمتوق    أصحاُبا  تكفري  ولكن  األرض،   وجه  على  كفر  وجد   ملا  وإل
 األهلية. عوارض يف  النظر ُث عنه، األمر ثبوت

 رابعة   عن  ذكر   ما  وأما" :  -هللا  رمحه-  تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  قول  ذلك  أمثلة   فمن
 قال   ولو   ،رابعة   على  كذب  فهو   (األرض  يف  املعبود  الصنم  إنه )  البيت:  عن  قوهلا  من  العدوية 

 ما  وهللا )  قوهلا:  من  نقل  ما  وكذلك   ...قتل  وإل  تب  فإن  يستتاب  كافرا  لكان  قاله  من  هذا
  .(2) "عليها بطل كالم  (منه خال ول هللا  وجله

  هي   اوإَّن  الصحيحة،   بألسانيد  قموث    غري  وغريه  البسطامي   عن  املنقول  الكالم  من  وكثري
  الكالم. هذا مبقتضى أصحاُبا على للحكم تصلح أسانيد بال منقولة  حكايت
 العقائد   ُبذه   عنهم  األخبار   تواترت  والذين  قة املوث    الكتب  أصحاب  خبالف   وهذا

 

 (. 14: ص) مسائل أجاب عنها اْلافظ ابن حجر (1)
 .يسري بختصار (313 /2) جمموع الفتاوى (2)
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  عنهم   العتذار  ميكن  ل  فهؤلء  ،يرتاجعوا  ول  ذلك  على  وحوكموا  بل  الكفرية،  والكلمات
  الوحدة   عقيدة  أقطاب  من  وأمثاهلم  الفارض  وابن  والتلمساِن  سبعني   وابن   عريب  وابن  كاْلالج

 منابذ  أنه  وبيان  الباطل،  كالمهم  رد    هو  األهم  فإن  قبلهم،  من  خبالف  ،الباطلة   الكفرية 
  فإن   القائلني  أعيان  وأما  معذور،  غري  كافر  فهو  الباطل  معناه  على  اتبعهم  من  وأن   للشريعة،

  التكفري. من املانعة  األعذار من وحنوه العقل بغياب معذورين كانوا  فرمبا عنهم ثبت
 :  الصوفية شطحات من  تيمية ابن  موقف حول تنبيهرابعا: 

 وجيعلون   ُبا،  رهم يكف    ول  الصوفية   شطحات  بر ر  قد  تيمية   ابن  أن  املتصوفة   من  كثري  يذكر
  صحيح؟ هذا فهل  الصوفية، شطحات على ظونيغل   الذين نيالسلفي   على ة حج   هذا

 هلذه  جتليةً   الشيء  بعض    بيانه  من  مانع  ل  ولكن  سبق،  ِما  استخالصه  ميكن  واجلواب
   الشبهة.

 الكلمات   هذه  عض ب  لب   شطحات،  أبنه  فيوص    ما  مجيع  عن  تيمية   ابن  يعتذر  ل  أول:
 توقف  أو   -وأصحابه  عريب  ابن  مع  فعل  كما-  أصحاُبا  ركف    سواء  صرحية،   ةورد    كفرًا  اعتربها

  العقل. زوال لحتمال أو الثبوت لعدم إما األعيان تكفري عن
  هلذه   مدًحا  ليس  يبة وغ    سكر  عن  صادرة  َّناأب  القائلني   عن  تيمية   ابن  اعتذار :  َثنيا

 الذين   الصوفية   خبالف  عنه،  النقل  سبق  كما   مذمومة   نقص   أحوال    يراها   بل  دعية،البِ   حوالاأل
 من  الفناء  ويرون  احملمودة،  األحوال  من  يبة والغ    السكر  ويرون  العرفان،  عن  صادرة  يروَّنا

   اخلواص. مقامات
  فيها  ينتشر  بيئة   يف  نشأ  فقد  اإلسالم،  شيخ  عاشه  الذي  السياق  فهم  من  بد  ل  َثلثا:

 وكان  بذلك،   حياته  مقتبل  يف   أتثر  نفسه  إلسالما  شيخ  نإ   حىت  رجاله،  مويعظ    فالتصو  
 عريب   ببن  الظن  حيسن  ِمن  قدميًا  كنت  وإَّنا":  هللا  رمحه  قال  كما  عريب  ببن  الظن    حيسن

 ( هو)الكن  )الفتوحات(  من  كثري  يف  كالمه  مثل  الفوائد؛  من  كتبه  يف  رأيت  ملا  ويعظِ مه؛
 على  اطلعنا  بعدُ   نكن  ول  ذلك،  وحنو  النجوم(  و)مطالع  الفاخرة(  و)الدرة   املربوط(  و)احملكم

 اْلق    نطلب  هللا  يف  إخواننا  مع  جنتمع  وكنا  وحنوه،  )الفصوص(  نطالع  ول  مقصوده،  حقيقة 
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 .(1)علينا" جيب ما حنن عرفنا األمرُ  تبني فلما الطريق، حقيقة  ونكشف ونت بعه،
  الرد   يف  ا جد    ونشط  ا،رً مبك    األمر  له  انكشف  فقد  ا،كثريً   هذه  اإلعجاب  حالةُ   تستمر    لو 
 األمر. حقيقة  لكشف األمصار  يف العلماء يكاتب وبدأ زيفهم، وكشف الحتاديني، على

 هؤلء  خالطوا  الذين  العلماء  من  كثري  شهادات  أيضا  النكشاف  هذا  أسباب   ومن
 قد  وكان  دمشق،  إل  املراغى  كمال  الشيخ  قدم  ه (680)  عام  ففي،  أسرارهم  وكشفوا  الزندقة 
 دمشق  يف  ثوحد    عليه،  هم   ما  حقيقة    ف  ش  وك    التلمساِن،  والعفيف  الطوسي  اخلواجا  جالس
 املشرق.  بالد من دمشق إل  القادمني املشايخ من لغريه أخرى شهادات هناك وكانت بذلك،

  املنضبطني  فالتصو    ومشايخ  اإلسالم  شيخ  بني  وتعاون  ظاوتيق    اانتباهً   استدعى  كله  وهذا
 خطر   ملقاومة   ؛دمشق   مشايخ  من  وغريمها  الدبهي  والشيخ  الواسطي  الدين  عماد  كالشيخ

   الحتادية.
 مشايخ   بعض   حض ره   بدمشق،  الس ك ري ة   اْلديث  دار   يف  جملس  ُعقد  ه (704)  عام  فيف

  أَّنا  اْلاضرون   وات فق  أقواله،   حقيقة    تيمية   ابن   فيها  رضوع    عريب،  ابن  كالم  يف  لنظرل  دمشق
 ابن  أمر  له  ليكشف  املنبجي  نصر    الشيخ    اإلسالم  شيخُ   راسل  العام  نفس  ويف  .(2)وإْلاد  كفر
 . (3)عريب

  ولذا   التصوف،  غطاء  عرب   الحتاديني  دعاوى  بتسر    هو  تيمية   ابن  َيشاه  ما   أكثر  وكان
 عليه   له  كان  وإن-  السلوكي  السين  التصوف  بني  الفصل  على  اإلسالم  شيخ  جهود  تانصب  

 شيوخ   أن   وبيان  اإلْلادي،  الحتادي  الفلسفي  والتصوف  -كثرية  ومؤاخذات  مالحظات
 -القيم   ابن  خاصة -  وتالميذه  تيمية   ابن  وبذل   الحتاد،  مذهب  من  بريئون  تهوأئم    التصوف

 الحتاد. عقيدة عن بعيدة  حمامل على ومحله املتصوفة  مة عا كالم  أتويل يف اجد   كبريا  اجهدً 
  ولذا   للمتصوفة،  الحتاديني  عقائد  بتسر    من  فامتخو    كان  تيمية   ابن  أن  القول   ميكنناو 
  التصوف   داخل  جذور  أي    ونفي  الداخل،  من  فالتصو    إصالح  على   امنصب    مشروعه  كان

 

 (.464 /2) جمموع الفتاوى (1)
 (.256 /7) جامع املسائل (2)
 (.452 /2) جمموع الفتاوى (3)
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 الحتاديون.  ُبا يتعلق أن ميكن
  وأنه   ،(1)ضاللة  إمام  أبنه  عريب  ابن  فوصف  األلفاظ،  أبشد  فوصفهم  الوحدة  أصحاب  أما
  من   شر    كالمهم  وأن  كفرهم  وبني  كثرية،  مواضع  يف  بملالحدة  أتباع ه  وصفو   .(2) زنديق  ملحد
   .(3) والنصارى  اليهود كالم

 حبقيقة   جهاًل   إما  ذلك  ويرى  ،عنهم  العتذار  أو  كالمهم،  أتويل  اإلسالم  شيخ  ويرفض 
  أن   قدر  ولو  ،سائغ  وجه  املقالت  هلذه  وليس"  ول:يق  ،وزندقة   نفاق  عن  اصادرً   أو  القوم،
 ، صاحبها  مقصود  يعرف   ل  إذا   عليها  حيمل  فإَّنا  ،صحيحا  معىن  اللغة  يف  حيتمل  بعضها
 كتب  ذلك  يف  وهلم  ،والرافضة   والنصارى  اليهود   دين  عرف   كما  مقصودهم  عرف  قد  وهؤلء
 يف  ازعين  فال  ، بلضرورة  مقصودهم  علم  وقد  ،بعضا  بعضه  ريفس    وكالم  فة مؤل    وأشعار  مصنفة 

 .(4) إليه" فتتيل ل جاهل إل ذلك
  م عظ    أو  ،عليهم  أثىن  أو  ،عنهم  ذب    أو   ،إليهم  انتسب  من  كل  عقوبة   وجيب"  :ويقول

 هذا   أبن  هلم  يعتذر  أخذ  أو  ،فيهم  الكالم  كره  أو  ،ومعاونتهم  مبساعدْتم  رفعُ   أو  ،كتبهم
 ل  اليت  املعاذير  هذه  وأمثال  ،الكتاب  هذا  صنف  إنه  :قال  من  أو  ،هو  ما  يدري  ل  الكالم
 ؛عليهم  القيام  على  يعاون  ول  حاهلم  عرف  من  كل  عقوبة   جتب  بل  ،منافق   أو  جاهل  إل  يقوهلا

   .(5) واألدين" العقول أفسدوا ألَّنم الواجبات؛ أعظم  من هؤلء على القيام فإن
   البحث:  خامتة

  عن  تعبري  بعضها  الصوفية   شطحات  أن  هو  البحث  هذا  من  به  اخلروج  ميكننا  ما  ملخص 
 الشركي   الفناء  وهو  الوجود،  وحدة  وأ   اْللول  عقيدة  وهي  أصحاُبا،  قدهايعت  عقيدة

 اإلْلادي.

 

 (.21 /7) بيان تلبيس اجلهمية (1)
 (.141: ص) نقض املنطق  (2)
 . وغريمها كثري  ،(291 /7)، منهاج السنة ( 11 /1) درء التعارض (3)
 (.360 /2) جمموع الفتاوى (4)
 (.132 /2) السابقاملرجع  (5)
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  حالة  وهي  والتمييز،  للعقل  غياب  حالة   يف  تعبريًا  يكون  -أحواهلا  أحسن  يف -  وبعضها
  الدين.  يف ابتدع فقد واملؤمنني الصاْلني أحوال من اعتربها ومن كمال،  ل نقص 
  ذلك   عن  الرجوع   إل  منه  يقبل  ل  ذلك  غري  حيتمل  ل  الكفر  ظاهره  بكالم  متكل    من  أنو 
 بن   عمر  قال  ،اخلواص    إل  عليه   لعيط    ل  معىن  أضمر  أنه  عييد    أن   له  وليس  نه،م  والتوبة 

ًسا  "إن    :عنه  هللا  رضي  اخلطاب انُوا  أُن  يِ   يُ ؤ خ ُذون    ك  دِ   يف  بلو ح    عليه   هللاُ   صل ى  اّلل ِ   ر سولِ   ع ه 
ي    وإن    وسل م ، ا  ان  ق ط ع ،  ق دِ   الو ح  اِلُكم ،  ِمن  ل ن ا  ظ ه ر    مبا  اآلن    َن  ُخذُُكمُ   وإَّن    ل ن ا  أظ ه ر    فم ن  أع م 

ًا ن ا  وليس    وق  ر ب  ن اُه،  أِمن اهُ   خ ري   ل     ُسوًءا  ل ن ا  أظ ه ر    وم ن  س رِير تِِه،  يف  حُي اِسُبهُ   اّلل ُ   ش يء ،  س رِير تِهِ   ِمن  إل ي  
ق هُ  ول    َن  م ن هُ  : وإن   ُنص دِ   .(1) "ح س ن ة   س رِير ت هُ  إن    قال 

  ل   الكالم،  هحيتمل  أو  اللغة،  وجوه  من  لوجه  املوافق  احملتمل  التأويل  التكفري  موانع  من   وأن
  اعتبارها. عدم على العلماء أمجع اليت الباطنية  ويالتأالت

 .وسلم وصحبه آله وعلى  حممد نبينا على هللا وصلى

 

 (. 2641) رواه البخاري (1)


