
  



 مقدمة: 
تعاىل    ذكر  فإن   اإلميانية  األحوال  عبدلل   تثمر  اليت  والطاعات   العبادات   أجل    منهللا 
  : تعاىل  قال  كما   ،النفس  وطمأنينة   د،اجلل   واقشعرار  العني،  ودمع  القلب،   وجل  من  ؛الشريفة

َا    ﴿ِإَّنم
م
 َرُبِ ِم  َوَعَلىَٰ ا  ِإميََٰن    زَاَدهتمم  ۥَءايََٰتمهم   َعَليِهم  تمِلَيت  َوِإَذا  ق ملموُبممم  َوِجَلت  ٱّللمم   ذمِكرَ   ِإَذا  ٱلمِذينَ   ؤِمنمونَ ٱل

ِبه    اِكتََٰب    ٱحلَِديثِ   َسنَ َأح  نَ زملَ   ٱّللمم ﴿  :تعاىل  وقال  ،[2  : األنفال ]  يَ تَ وَكملموَن﴾  هم ِمن  َشِعرُّ َتق  ممثَاِنَ ا  مَُّتشََٰ
﴾  ذِكرِ   ِإىَلَٰ   َوق ملموُبممم  جملمودمهمم  تَِلنيم   ثمم   َرُبممم  َشونَ يَ   ٱلمِذينَ   جملمودم    :تعاىل  وقال  ، [23  : الزمر]  ٱّللِم

  َرب مَنا  يَ قمولمونَ  ٱحَلق ِ   ِمنَ  َعَرفموا   ِمما ٱلدممعِ  ِمنَ  َتِفيضم  أَعي منَ همم تَ َرىَٰ  ٱلرمسمولِ إىل  أمنزِلَ  َما َسَِعموا   َوِإَذا﴿
ِهِديَن﴾  َمعَ   فَٱكتمبَنا  َءاَمنما   للعبد  يثمر  الذي  اإلميان  عيالشر    السماع  هو  هذاف  .[83  :الائدة]  ٱلشمَٰ

 . الرضية األحوال
  فهو   والعويل،  والصراخ  والدوران  والتمايل  والقفز  الرقص  لصاحبه  يثمر  الذي  السماع  أما 

 اتبع  ومن  الاضية  األمم  من  كثري ا  ًّل بِ جِ   الشيطان   به  أضل    الذي  الشيطان    البدعي    السماع  من
 جمالس  يف  الرقصَ   فجعلوا  فة، والتصو ِ   التنسكة  الجهم   من  مةاأل  هلذه   النتسبني  من  سنتهم

  تعاىل،  هللا إىل    ُبا  يتقربون  اليت  القرب   أعظم  من  -)احلضرة(  :يسموهنا  اليت-  َساعهم
  واألذواق   ةالشيطاني    والكاشفات   ةالبدعي    واألحوال  للمقامات   للوصول  ُبا   لونيتوسم و 

   .األواثن  عبدة بذلك  مضاهئني ،الشهوانية
 الشبهات  بيان   عم  وحكمها،  وجذورها  البدعة  هذه   حقيقة  بيان  الورقة  هذه  يف  وغرضنا

 الستعان.  وهللا  ا. وحديث   قدميا الصوفية من البدعة هذه  زونجيو   من ُبا استدل اليت
   فيه: يدخل وما الرقص معىن أوال:

 يف   اإلسراع  معان  على  لغة  اللفظ  مواد  تدور: ")رقص(  مادة  يف  الفقهية   الوسوعة  يف  جاء
  تزفن  كانت  اأهن   فاطمة   حديث  ويف  الرقص،  والزفن:  واالخنفاض.  واالرتفاع  واالضطراب   احلركة

 .ترقصه أي: للحسن
 . (1) "موزونة حبركات  والرفع واخلفض التمايل أبنه الرقص عابدين ابن عرف  واصطّلحا:

 

 (. 9 /23)   الكويتية  الفقهية  الوسوعة  (1)



 حضورهم  عند  الصوفية  من  تصدر  اليت  احلركات   :هو  اذه  حبثنايف    القصود  فالرقص
  ين ا مي  والتمايل  ،(1) الولوية   به   اشتهرت   الذي   الدوران  ذلك:  يف  ويدخل   ،البدعي    السماع
  ،التصوفة  يفعله  ِما  كذلك   وهو  وميوعة،  رتكس    فيه  الذي  الرقص  عن  فضّل  والقفز،  ويسار ا،

  والوبقات. النكرات  بعامة تضج   وصارت  ،الوالد( )ب يعرف ما يف ة خاص  
  بدعي    هو  ما   منه و   حممود،   شرعي    َساع   منه   السماع   فإن   ؛ )السماع(  يف   هنا  كّلمنا   وليس

 يتلف  مل  اليت  البدع  من  وهو  السماع،  ُبذا  يقرتن  الذي  الرقص  يف  الكّلم  وإَّنا  ،(2) مذموم
  بني   يلط  هؤالء  وبعض  هذا،  يومنا  حىت  الصوفية  عليها  بعتتا  ذلك   ومع  ذمها،  يف  العلماء

  وليس  السماع، يف حدث  الذي النزاع نفس فيه جيري الرقصَ  أن السامع يوهم لكي ؛السألتني
   هللا.  شاء  إن سنبني  كما  ومنعها، ذمها على فقالتم  البدع من الرقص بل كذلك،

 :نشأت وكيف البدعة هذه جذوراثنيا:
 َوَتصِديَة﴾   ء  ممَكا  ِإالم   َبيتِ ٱل  ِعندَ   َصَّلهتممم  َكانَ   َوَما﴿:  الشركني  عن  تعاىل  هللا  قال 

"عنهم  هللا   رضي  عمر  وابن  عباس  ابن  قال  ،[35  :األنفال ]   : والتصدية  الصفري،  :الكاء: 
   .(3)"التصفيق

 سنن   من  هو  وإَّنا  وأتباعهم،   األنبياء  سنة  من  ليس  والتمايل  والقفز  ابلرقص  دالتعب  ف
  لبس  وكيف  ن،األواث  عباد  أحوال  ذكر  يفرمحه هللا    القيم  ابن  قال  ،األواثن  ادوعب    الشركني

"دينهم  الشيطان  عليهم   التعظيم   يستحق  أنه  وزعموا   ا،صنم    للقمر  ذت ات    أخرى  وطائفة: 
  شكل   على  صنما   له  اتذوا  أهنم  ه:تعباد  شريعة  ومن  .يالسفل   العامل  هذا  تدبري  وإليه  والعبادة،

  من  معلومة أايما  له  ويصومون ،له ويسجدون ويعبدونه،  جوهرة، الصنم دبيو  أربعة، جيره عجل
 يف  أخذوا  األكل  من  فرغوا  فإذا  والسرور،  والفرح  والشراب،  ابلطعام  إليه   أيتون   ث   شهر،  كل

   .(4) يديه"   بني العازف وأصوات  الغناءو  الرقص

 

 (. ه 672  ت )  الرومي  الدين  جلّلل   تنسب   صوفية  طريقة   (1)
 . السماع  مسألة  يف الكّلم  :هللا  رمحه  القيم  ابن  كتاب   ذلك  يف راجع   (2)
 (. 521  /13)  جرير  ابن  تفسري :  انظر  (3)
 (. 224  / 2)  اللهفان  إغاثة  (4)



 . (1) السامري" أصحاب  أحدثه من فأول والتواجد الرقص وأما" : رمحه هللا القرطيب قالو 
 منا  واحد    الرقص  يمعتَب : "فيقول  اليهود  عن  موسوعته   يف  السريي  الدكتور   يؤكده   ما  وهو

  طقوسها   من  كجزء  العصور  مر  على  والشعوب   األقوام  مجيع   عرفته  ،اإلطّلق  على  الفنون  أقدم
 من   كثري  ارتباط  والتلمود  القدمي  العهد  من  كل    لنا  ويوضح  االجتماعية.  احتفاالهتا  أو  الدينية

  يف ا  كثري    تتلف  مل   رقصات   وهي  القدمي،  التاريخ  يف   العبانيني  وطقوس  ابحتفاالت   الرقصات 
 تلك  يف  ُبم  احمليطة   الشعوب   بني  السائدة  الرقصات   عن  أدائها  أسلوب   أو  حركاهتا  أو  شكلها
 ."العصور
"فيقول  الصوفية  رقص  متاما   تشبه  اليت  الرقصات   هذه   بعض  يصف   ث   يضربون  وهم : 

  يصل  أن إىل    ا واندفاع    سرعة   تزداد   اليت  الدائرية   ابحلركات   تتميمز   رقصات   ويرقصون  ،الدفوف
  الرقص  هذا  أن  يعتقدون  (2) األنبياء   وكان  الغامر.  واالبتهاج  النشوة  من  حالةإىل    الراقصون

 .(3) "الدراويش يشبهون هذا يف وهم عنهم، نيابة   ث تتحد   اليت الرابنية  الروح إنعاش على يعمل
  الوثنية،  األمم  مجيع   عند  معروف  -الديين(  )الرقص  :يقال  كما   أو-  ابلرقص  فالتعبد

 : يدعى  للرقص  إهلا  اتذوا  الذين  نديةاهل   وخاصة  الشرقية  الوثنية  الدايانت   أصحاب   وخاصة
 .(4) األفّلك ودوران العامل حلركة رمز ا حوله  والدوران له الرقص وجعلوا ، )شيفا(
 األمم   عند  (5) "القدسة  الطقوس  من  نشأ  إَّنا  الرقص":  ديورانت  ول  تعبري  حد  علىف 

  ؛الصوفية  ورقص  وبني  بينه  ا عجيب    تشاُبا  جيد   صلواهتم  يف  اليهود  رقص  يطالع  ومن  الوثنية. 
   الصوفية. )حضرات( يف يوجد ما بعينه  وهو وتصفيق، وصياح ودوران، وزمر، طبل

  التصوف،  أتثر  مدى  ومعلوم  الصويف،  للرقص  اجدً   مشابه  اهلندوسي(  )الرقص  وكذلك 
 يف   مقبولة   مقولة  من  للهند   ما   )حتقيق  كتابه  يف  البريون  ذلك إىل    أشار  كما   اهلندية،   ابلفلسفة

 

 (.366  /10)  القرطيب   تفسري   (1)
 . لألنبياء  ذلك   نسبة  صحة  على عندان دليل  ال   فإنه  وإال   اليهود،   يعتقده  ما حسب  (2)
 (. 217  /7واليهودية )   اليهود  موسوعة   (3)
 (.336  / 3)  ديورانت   ول   احلضارة،  قصة:  لّلستزادة  انظر  (4)
 (. 150  / 1احلضارة )  قصة  (5)



 استخدام ا  العامل  يف  الطوائف  أكثر  من  فاهلندوس  .(1)متعددة  مواضع  يف  مرذولة(  أو  العقل
 الدايانت   من  وغريها  و)البوذية(   )السيخ(  طوائف   وكذلك   وطقوسهم،  عباداهتم  يف  رقصلل 

إىل   به  دونيتعبم   الذي  الرقص  :أي  الديين(  ب )الرقص  يعرف  ما  كلها فيها  يشيع  الشرقية،
 آهلتهم. 

 الصوفية:   عند الرقص فلسفة اثلثا:
  الريدون   فيه  يستمع  اجتماع  وهي  ، )احلضرة(:  ابسم  الصوفية  عند   الذكر  جمالس  اشتهرت 

 ويقوم  والناي،   الطبل  ة خاص    العازف  صوت   على  ،والشاعر  للمواجيد   جة الهي    لألغان
 يكتفي  فبعضهم  الرقص،  طريقة  يف  الريدون  ويتفاوت   ،األنغام  هذه  على  ابلرقص  الريدون

  وبعضهم   اإليقاع،  زايدة  مع  سرعته  تزداد  ث  ا بطيئ    يبدأ  الذي   ابلدوران  يقوم  والبعض  ابلتمايل،
  بني   اختّلط  حيدث   األحيان  بعض  ويف  ث،وتن    بتكسر  يرقص  وبعضهم  الشديد،  للقفز  يصل

   والفواحش. النكرات  من أبنواع تعج   اليت ب )الوالد( يعرف ما  يف خاصة والنساء، الرجال
 فيضربون  الساجد،  يف  والرقص  السماع   هذا  الصوفية  يعقد  كذلك   األحيان   من  كثري  ويف

  على   ويرتاقصون  والتصفيق،  ابلصراخ  أصواهتم  فيها  ويرفعون  احملرمة،  والعازف  ابلدف  فيها
   والتمايل. والقفز ابلدوران   العازف صوت 

 الدين   جّلل  أتباع-  )الولوية(  شعائرهم  من  كشعرية  الرقص  تعتمد  اليت  الطرق  أشهر  ومن
  ما   وهو  السماع،  أتثري  بسبب  انفعال  جمرد  ليس  عندهم  فالرقص  -ه (672  ت )  الرومي
   الفلسفية. داللتها هلا عندهم مقصودة شعرية هو وإَّنا  )الوجد(،  :الصوفية يسميه

: فيقول  الولوية  دوران   -(ه 1143  ت)  النابلسي  الغين  عبدوهو  -  الصوفية  أحد  ويشرح
  الفلكية  الدورية  احلركة  وهي  العروف،  بدوراهنم  الألوف  تواجمِدِهم  على  الولوية  جملس  اشتملَ "

  ينكرون   الذين  الفقهاء  على  يشنع  أخذ  ث   ."األمر  عامل  يف  التجددية  والدورية  اخللق  عامل  يف
 فّل  تَ َعاىَل،  ابللِ   العارفم   إال  بسطناه  إذا  هذا  كّلَمنا  يعرف  وال: "فقال   واحملداثت   البدع  هذه

  الشعري  أكل  إال   الأكل  لذائذ  من  يعرف  ال  الناهق  كاحلمار  اجلاهل  التفقِ ه  فإنم   ؛بذكره  نطيلم 

 

 (.52-51:  ص) :  مثّل  انظر  (1)



 . (1)والتنب"
 مركز   يف  يكون   الذي   الشيخ  حول  الدائرية  وابلطريقة  العروفة،  ابلثياب   الولوية  فرقص

 األفّلك  ركةحب   الدراويش  حركة  هونفيشب    يزعموهنا،  عندهم  ألمور  به  يرمزون  هذا  كل  الدائرة،
  يعبدون  كانوا  الذين  الصابئة   ابلفّلسفة  الواضح  التأثر  هذا  من  ويظهر  الشمس،  حول  الدائرية

  والنجوم. الكواكب
 اليت  القلبية  احلالة  لتحصيل  سبيّل  ابلسماع  صحوب ال  الرقص  يف  فرأوا  التصوفة  عامة  وأما
  غاب   عنف ا  الرقص  زاد   وكلما   بذاته،  الشعور  من  الريد  يتخلص  حيث  إليها،   الوصول  يرومون
 أحوال  هذه  وكل  ،األحيان  أكثر  يف  عليه  مغشًيا  ير  إنه  حىت  وأكثر،  أكثر  الوعي  عن  الراقص
  بزعم   بذاته؛  شعوره   فيه  يتّلشى  الذي  للفناء  للوصول  جتربته  سبيل  يف   للمريد،  ومطلوبة  ِمدوحة

 .( 2)احلق شهود يف االستغراق
  عند  خاصة   ،الشهوة  ليلوتق  السيئة،  اخلواطر  دفع   يف  أتثري ا  للرقص  أن  يزعم  وبعضهم

  الشبان   فإن   ،السماع   يف   الشبان  رقص  عن  وأما: "بقوله  ذلك   التصوفة  أحد   ويشرح  الشباب،
  مجيع   تتملك   الشهوة  أن  الؤكد  ومن  .النفس  هوى  عليهم  ويغلب  ،الشهوة  من  أنفسهم  تلو  ال

  من   الشهوة  ت قلم   رقصوا  ما   وإذا  ،أيديهم  من  الشهوة  تبددت   قواصف    ما   فإذا  ،األطراف
  يصونوا  أن  يستطيعون  فإهنم  ،النحو  هذا  على  أطرافهم  من  الشهوة  تنقص  وعندما  .أرجلهم
  يعجزون   فإهنم  -ابلل  والعياذ-  الشهوات   تتجمع  عندما  ولكن  .األخرى  الكبائر  من  أنفسهم

  السماع   يف  الشهوة  تلك   نريان  دوايبد    أن  فاألوىل  .الكبائر  يف  الوقوع  من  أنفسهم  صيانة  عن
 .(3) "آخر شيء أي من منه أكثر

 

 (. 44: ص) الولوية  السادة  طريق  يف   ية ؤ اللؤل  العقود  (1)
 موسوعة   من  نقّل  ، (243  / 3)  البوسوي  حقي   إَساعيل  للشيخ  البيان،  روح  تفسري :  مثّل  انظر  (2)

 (. 35  / 10)  الكسنزان 
 الكسنزان   موسوعة  من   نقّل  ،(238-237:  ص)  سعيد  أبو  الشيخ  مقامات   يف   التوحيد   أسرار  (3)

(10/ 33 .) 



 .(1) اخلواطر" لدفع عتوضِ  إَّنا كلها  واألصوات  الرقص: "غريه ويقول
  حيدثه  وما  السماع  بتأثري   عليها  مغلوب   صاحبها   اضطرارية،   حركة    الرقص  اعتب  من  ومنهم

  ميلك   ال  حبالة  الواحد   يعذر: "ذلك   يف  زروق   أمحد  الشيخ   يقول  ،وسكر   طرب   من  نفسه  يف
  إن  عليه  األحكام  جري  وعدم  ،أفعاله  اعتبار   بسقوط  ،حاله  يف  اجملنون  حكم   وله  ،فيها  نفسه

  ذلك  ومن  .. .األصل  يف  بهلتسب    كالسكران  الفائت  استدراك  ويلزمه  ،منه  احلالة  وجود  قحتق  
  ، فعل  ما  غري  ميكنه  ال  بوجه   الخالفة  يقصد  مل  ،معذور  على  عتب  فّل   وابجلملة  .وحنوه  الرقص
 . (2) حركاته" ضبط لعدم

  لسببني: يعود الصويف الرقص فإن اجلملة ويف
  للفناء  طلبا  ابلذات،  الشعور  من  والتخلص  والتجرد  -بزعمهم-  التهذيب   بغرض   إما  -1
   حوله.  حيومون الذي

  الوجد  وهذا  ، )الوجد(  :يسمونه   ما  وهو   السماع،  حيدثها  اليت  احلالة   عن  اتعبري   وإما  -2
  الرقص   يتكلف  كمن  ،)تواجد(   فهو  بتكلف   كان  وإن  وجد،  فهو   اختيار  بغري  كان  إن

 الطلوبة.  النفسية لحالةل لوصولل طلب ا  والتمايل
   الصوف: الرقص ف   الغزايل حامد أيب مذهب

  وضرورته   النفس،  على  أثره  وبني  والرقص،  للسماع  كبري ا  فصّل  )اإلحياء(  يف  الغزايل  عقد
  وال   ،السماع  بقوادح  إال  خفاايها   استثارة إىل    سبيلال  "  -تعبريه  حبسب -  فالقلوب   للمريد،

  وتظهر   فيها  ما  ترج  الستلذة  الوزونة  فالنغمات   ،األَساع  دهليز  من  إال  القلوب إىل    منفذ
 .(3) " مساويها أو  حماسنها
  ومنه  الوجد  وهو-  السماع  يثمره  ما  فإن  -الغزايل  يرى  كما-  مشروع ا  السماع  كان  وإذا

 :ىتسم    القلب  يف  حالة   السماع   ويثمر: "يقول  ،ومستحسن ا  ومشروع ا  مطلواب  يكون  -الرقص
  موزونة وإما ،ضطراب اال :فتسمى موزونة غري حبركة إما ،األطراف حتريك  الوجد ويثمر ،الوجد

 

 (. 34 /10)  الكسنزان   موسوعة   (1)
 . ابختصار  ( 93: ص)   التصوف  قواعد   (2)
 (.268 /2)   الدين  علوم   إحياء   (3)



 . (1)والرقص"  التصفيق :فتسمى
  وال  قصد  بغري  السماع  عند  اإلنسان  على  يهجم  وجدإىل    الوجد  هذا  الغزايل  يقسم  ث

 ا مذموم   التكلف  هذا  يعتب  وال  رقص،وال  التباكي  كتكلف  صاحبه  ه فيتكل    وتواجد  منه،  فتكل  
  به  يقصد  مل  إذا  مباح  فهو   تباكى  أو  رقص  إن   ولكن: "فيقول  الرايء،  سبيل  على  كان  إذا  إال
 . (2) ءاة"الرا

 األحوال   من  الوجد  غلبة  بسبب  الذكر  عند  الثياب   متزيق  اعتبارإىل    الغزايل  ويذهب  بل
  وال  االختيار،   عن  األمر  خروج  عند  إال  فيه   رخصة  فّل   الثياب   متزيق  وأما : "فيقول  ة، احملمود

  يدري   أو  عليه،  الوجد  سكر   لغلبة  يدري؛  ال  وهو   ثوبه  قميز    حبيث  الوجد  يغلب  أن  يبعد
 .(3) نفسه" ضبط  على يقدر ال الذي كالضطر  يكون ولكن
 وهو   وسكوهنم،  الوجد  انتهاء  بعد  ثياُبم  متزيق  من  الصوفية  اعتادته  لا  التأويل  يلتمس  ث

 متزيق  يف  تقول  فما   :قلت  فإن: "فقال  احلماقة،   هذه   ُبا   ربر    اليت  الوجد  غلبة   حالة  فيين  ما
ا صغار  ا  ع  طَ قِ   ميزقوهنا  فإهنم  ،السماع  من  والفراغ  الوجد  سكون  بعد  اجلديدة  الثياب   الصوفية
 لرتقيع  تصلح  مربعةا  طع  قِ   قطع  إذا  مباح  ذلك   أن  فاعلم  ؟اخلرقة  :وهناويسم    القوم  على  ويفرقوهنا

 .(4)والسجادات" الثياب 
 الصوف:  الرقص تربير  ف  الغزايل سبقوا صوفيون

  الشرع   لبوس  عليها  وأصبغ   والبدع   اخلزعبّلت   هذه   عن  دافع  من   أبرز  كان   وإن  الغزايلو 
  هذه   ابتدع  من  أول  ليس   أنه   إال  الشرع؛  بكّلم  التفلسفة  كّلم  صبغ  يف  عادته   هي   كما

 وزينوه.  الرقص مدحوا الذين الصوفية ببعض مسبوق هو  بل عنها، ودافع البدعة
  اباب   ه (412  )ت   السلمي  الرمحن  عبد  وبأ  ذكر  التصوف(  يف  )األربعون  كتابه  ففي

  أزقة   بعض  يف   مر  أنه : "السيب  بن  سعيد  عن  فيه   أورد   ،الرقص(  يف  جاء   ما  )ابب   :بعنوان
 

 . الوضع   نفس   السابق  الصدر   (1)
 (.304 /2)   الدين  علوم   إحياء   (2)
 .السابق  الصدر   (3)
 .السابق  الصدر   (4)



 وائل:  بن العاص  دار يف يتغىن اجلدي األخضر فسمع ،مكة
 عطرات نسوة  يف زينب به … مشت إن نعمان بطن مسكا تضوع
 حذرات  يلقينه أن من وكن … أعرضت النمريي ركب رأت  فلما

 . (1) َساعه" يلذ  ما هذا وقال: زماان األرض  برجله فضرب  :قال
 أحد-  ه ( 369  )ت   الروَذابري  عطاء  بن  أمحد  عن  الصوفية(  )طبقات   كتابه  يف  وأورد

َرََكة: "قوله  -الصوفية  شيوخ َو ف  الطمرب   َثَّلث:  على  السماع  يف   احل    َلهم   والطرب   والوجد،   َواخل 
َو ف  والفرح،  والتصفيق  الرقص  َعَّلَمات:  َثَّلث    واللطم   ال بكاء  َعَّلَمات:  َثَّلث   َلهم   َواخل 

َبة َعَّلَمات:  َثَّلث  َلهم  والوجد والزفرات،  . (2)والصرخات" واالصطّلم ال َغي  
  هللا  بذكر  والسرور  الفرح  عن  تعبري ا  وجعله  احملمودة،   السماع  آاثر  من  أثر ا  الرقص  فجعل

 اإلميان. مشاهد وشهود لقائهإىل  والشوق
 الطوسي   السراج  عقد  -موجود  صويف  مصنف  أقدم  وهو -  التصوف(  يف  )اللمع  كتابه  ويف

  السماع،   مع  الصوفية   حوالأ  من  مجلة  فيه   ونقل  والوجد،   السماع  يف  اباب   ه (378  )ت 
 الذي  اجلواب   وملخص  ؟السكون  أم  السماع  مع  احلركة  أفضل:  أيهما   يف  الصوفية  خّلفو 

"ه (340  )ت   األعرايب  بن  سعيد  أيب  عن  نقله   يوجب  ما  منها  األذكار  من  الواردات   أن : 
  إذ  ؛ أمت  فيها  فاحلركة  احلركة،   يوجب  ما  ومنها  احلركة،  من  أفضل  فيها  فالسكون  السكون،
 . (3) ضعيف ا" الوارد كان   القهر ُبذا يقم مل فإذا  ألهلها، القهر حكمها 
 عند   التصوفة  يفعله  ِما   وحنوها  دورانوال  والرقص  والتمايل  القفز  تشمل  القصودة  حلركةوا

   .السماع
  عليه،  واالستدالل   الرقص  حتسني  عنه   روي  من  فمنهم  القدامى  التصوف  مشايخ  وأما

 يقول: أنشأ الرقص عن ه (258 )ت  الرازي معاذ بن حيىي سئل فلما

 

 (. 15:  ص)   التصوف  يف   األربعون  (1)
 (.370:  ص)  ه نفس  الكتاب  يف   عطاء  بن  أمحد ترمجة  وانظر(.  373:  ص)الصوفية    طبقات  (2)
 (. 308:  ص)   -نيكلسون   :ت-اللمع   (3)



َنا َر ضَ  َدقَ ق   َمَعانِيَكا َغي بِ  َعَلى … اِبلرمق صِ  األ 
 ِفيَكا َهائِم   لَِعب د   … الرمق صِ  َعَلى َعي بَ  َواَل 

َر ضَ  نادقُّ  َوَهَذا َنا ِإَذا … األ   (1) ِبَواِديَكا  طمف 
 عيب   وال  -بزعمهم-  حممود  فهو  والوجد   احملبة  عن  تعبري ا  كان  إذا  الرقص  أن  يعين  وهذا

   فيه.
  السماع  جمالس  يف  ظاهرة   صارت   وأهنا  قدمي،  من  البدعة   هذه  انتشار   عن  يدلنا  اخلب  وهذا
  هللا   رمحه   اجلريري  حممَممد  أيب"  عن  يروى  ولذلك   تركه،  من  يستغرب   بعضهم  صار  حىت  الصويف،

 وغريه   مسروق  اب ن  فقام  قوال،  وثَ   وغريه،  مسروق  اب ن  وهناك  اجلنيد   ِعن دَ   كنت  قَاَل:  أَنمهم 
:  ،ساكن  واجلنيد ء  السماع  يف   ك ل  َما  ،سيدي  اي  فَ قمل تم َِبالَ   }َوتَ َرى  اجلنيد:  فَ َقالَ   ؟َشي   اجل 
 .(2) "[88 ]النمل:  السمَحاِب{ َمرم  مَتمرُّ  َوِهيَ  َجاِمَدة   حَت َسب مَها

 يف   معروف ا  كان  وأنه  القدم،  منذ  ابلسماع  القرتن  الرقص  اشتهار  على  تدل    احلكاية  وهذه
  الناس  بعض  من  أم  أحد  كل    من  يستحسن  وهل  عليه،  احلكم  يف  اختلفوا  وإن  وأهنم  جمالسهم،

 هذا   كل  مذموما؟  هذا  يكون  أم  للوجد  طلب ا  -التواجد  وهو-  فهتكلُّ   يشرع  وهل  بعض؟  دون
-  الصوفية  أحوال  يتتبع   من  فكل  الزمان،  قدمي  من  الصويف  الواقع  يف له  أثر   ال  النظري  اخلّلف

  شيوع  مدى  وجّلء   بوضوح  يدرك  -هلا  الناقدين   من  أو  عنها،  دافعنيوال  هلا  النتمني  من  سواء
  تلو   وال  ابلسماع.  احملمود   والتأثر   الوجد  من  انوع    واعتباره  السماع،  أثناء  الرقص  مسألة

  العروفة. التواجد مظاهر من ذلك   غري أو التمايل أو  الدوران أو القفز من اغالب   جمالسهم
  ابلسماع   بدأت   البدعة  هذه  فإن  البدعة،  آالت م  خطر  يبني    -القيم   ابن  ذكر  كما-  وهذا

  أنكره   الذي  )التغبري(   هاأخفُّ   اليت  اآلالت   استعمال  فيها  زادوا  ث  قة،الرق ِ   للقصائد  البدعي
  هو  الذي  الرقص  زادوا  ث  والناي،  مروالز    الدفوف  اآلالت   يف  او زاد  ث   ،هللا  رمحه  الشافعي

  برجليه   دقمه  وكلما  صدره،  يف  برجليه  ودقُّه  كتفه،  على  وركوبه  حدهم،أب  الشيطاناستخفاف  
  احلكم   يف  العلماء  يتلف   ال  الصورة  وهذه  عليه،  الشيطان  كرقص  هو  رقص  صدره  على  ورَقص

 

 (. 61  / 10)   األصفهان  نعيم  أليب  األولياء،   حليةينظر:    (1)
 (. 161  /1)   للقشريي   الرسالة، ينظر:    (2)



 اجلهال.  الصوفية بعض من شذ من إال ،ضّللة بدعة  وأهنا ،عليها
 الرقص:  جتويز ف  الصوفية شبهات رابعا:

  الدوران  أو  القفز  على   يزيد  ال  الرقص  إن   فقالوا:  األصلية،  ابإلابحة  ستدالهلم ا  -1
  وجه  فما  والسرور،  الفرح  عن  تعبي   وهي  مباحة،  أصلها  ف   هيو   ،ابجلسد  حركات  أو

 منها؟ املنع
 بني  كثري  اضطراب   فيه  وقعَ   الرقص: "ه (1224  )ت   الصويف   عجيبة  بن  أمحد  الشيخ  قال
  مل  إذ  ؛اإلابحة  هو  الرقص  يف  األصل  :نقول   أن  لةأالس   يف  والتحرير  ،الشريعة  وعلماء  الصوفية

  مته حرم   وإَّنا  ، اإلابحة   تقتضي  النصوص  ظواهر  بل  ،إابحة  وال  بتحرمي  فيه  الشارع  عن  نص    يرد
   .(1) والشبان" النساء جبمع الفساد أهل تعاطي من قارنه  لا  األئمة

  وجهني: من واجلواب
  -ولعب  عادة   هو  الذي-  الرقص  يف  للعلماء  فإن  األصلية،  ابإلابحة  نسلم  ال  أان  األول:

 الكراهة  والثان:  .احلنابلة  من  عقيل   وابن  والالكية  األحناف  قول  وهو  التحرمي  أقوال:  ثّلثة
 . (2)الشافعية قول وهو  اإلابحة : والثالث احلنابلة. قول وهو

هللا  النووي  قال  فيحرم،  رتكس    أو  تثن     فيه   يكون  أبال  اإلابحة  الشافعية  وقيد   : رمحه 
 ثني الخن    أفعال  يشبه  روتكس    تثن  فيه  الذي  الرقص  لكن  احلليمي:  قال  حبرام،  ليس  "والرقص

 . (3) والنساء" الرجال على حرام
  للمروءة،   مسقط ا  ذلك   كان  منه  أكثر  فلو  وإال  ا،أيض    اإلكثار  بعدم  ذلك   الشافعية  وقيد

"هللا   رمحه  النووي  قال   رد    منه  اإلكثار  يقتضي  قد  الصورة  هذه  يف  إبابحته  حكمنا  ما: 
 . (4) للمروءة" ا خارم   لكونه  الشهادة،

 

 (. 281 /2)   األصلية  الباحث   شرح   اإلهلية  الفتوحات   (1)
 / 6)  للمرداوي  اخلّلف،   معرفة   يف   واإلنصاف (.  351:  ص)  للحصكفي   الختار،   الدر :  انظر  (2)

 (. 23 /10)  الكويتية  الفقهية  والوسوعة   ،(336  / 2)  لعليش الالك،  العلي   وفتح(. 89
 (.229  / 11الطالبني )  روضة   (3)
 (.230  / 11)  الطالبني   روضة   (4)



 من  غريها  أو   العورات   كشف  أو  كالعازف   آخر،   محمر    ابلرقص  يقرتن   مل   ما  كله  وهذا
  اتفاقا. فيحرم احملرمات،

 العبادات   ألن   بفعله؛  التقرب   شرع  أصله  يف  مباح ا   كان   ما   كل    ليس  هأن   الثاين:   الوجه
 هذا  كل  ،اللحم  وأكل  والقيام  الرأس  كشف  فمثّل:  كثرية،   ذلك   مثلةأو   التوقيف،   على  مبناها
 ابالتفاق.  بدعة كان   بذلك  هللاإىل  أحد تقرب  ولو أصله، يف مباح

  وال   ،رسوله  وال  به   هللا  أيمر  فلم  )الرقص(  وأما : "هللا  رمحه   تيمية  ابن  اإلسّلم  شيخ   قال
ِيَك{  يف   َواق ِصد  }  كتابه:  يف  هللا  قال  قد  بل  ،األئمة  من  أحد   }َوِعَبادم   ِكَتاِبِه:  يف   َوقَالَ   ،َمش 

َر ضِ   َعَلى  مَي شمونَ   المِذينَ   الرممح َنِ  {  األ    الركوع   السلمني  عبادة  وإَّنا  ووقار.  بسكينة  أي:  َهو ان 
 .(1)"والسجود
"أيضا  وقال  يفعلها   مل   اليت  البدع  من  هو  عبادة  والرقص  والغناء  ف  ابلد    الضرب  اتاذ: 

  الداران   سليمان   وأيب  أدهم  بن  وإبراهيم  عياض  بن  كالفضيل  ؛ شيوخها  أكابر   وال  األمة  سلف
  الشيخ مثل ؛التأخرين الشيوخ أكابر وكذلك  هؤالء. وغري السقطي والسري الكرخي ومعروف

  حيضروا   مل  فإهنم  هؤالء،  وغري  البيان  أيب  والشيخ  مدين  أيب  والشيخ  عدي  والشيخ  القادر  عبد
  كسماع  وأتباعهم  األنبياء  َساع  الشرعي(  )السماع  حيضرون  كانوا  بل  (البدعي  )السماع
 . (2)القرآن"

  إما   حمرم ا،  أو   مكروه ا  أو   مباح ا   يكون  قد  األفعال  من  كثري ا   فإنم : "هللا   رمحه   القيم  ابن  وقال
 وطاعة  قربة  أنمه   على  ويفعلونه  الناس  من  طائفة  فيستحسنه  العلماء،  بني  نزاع  فيه  أو  ابالتفاق،

  ذلك   جعلوا  ورمبا  يفعله،  ال  ِمن  أفضل  ذلك   يفعل  نم  يعدُّون  حىت  هللا، إىل    به   يتقربون   ودين
،   خطأ  ذلك   ويكون  ،هللا  وأولياء  الصاحلني  شعارَ   جعلوه  أو  هللا،إىل    طريقهم  لوازم  من   وضّلال 

   .(3) "هللا  به أيذن  مل مبتدع ا ودين ا
 وجهني: على السماع يف فالكّلم وابجلملة: "أيضا وقال

 

 (.599  / 11)   الفتاوى  جمموع  (1)
 (.604  / 11)   الفتاوى  جمموع  (2)
 (. 165: صالسماع )  مسألة  على  الكّلم   (3)



  أو  ابطل،  أو  حمرم  أو  مكروه  فيه:  يقال  فهذا  والطرب،  واللعب  اللهو  َساع  أحدمها:
 أنواعه. بعض يف ممرخمص

  وإنه  وضّللة،  بدعة  إنه  فيه:  يقال  فهذا  والقمربة،  الدين  ألهل  احملَدث   السماع  والثان:
 .(1) مجيعهم" السالفني وإمجاع وسلم عليه هللا  صلى هللا رسول وسنة  هللا  لكتاب  خمالف

إىل    قربة  الرقص  اتاذ   حرمة  على  لمالع  أهل  اتفاق   د تؤك    ذلك   يف  نقول  مزيد   أييت  وسوف
 واللعب  اللهو  سبيل  على  مباح ا   أصله  يف  الشيء  كون  بني  الفرق  يبني    ما  وهو   تعاىل،  هللا

 .تعاىل  هللاإىل  ُبا ب تقرم يم   عبادة   اتاذهبني و  والرتفيه،
  يُغلب   مما   الوجد  عن  الناشئة  واحلركة  الرقص  هذا   ن إ  قوهلم:   أيضا  أدلتهم  ومن  -2
   اإلعذار.  فسبيله كذلك  كان  وما صاحبها، عليها

  حال  يف  عليه  يغلب  من  فمنهم   ،َساعهم  حال  يف  يتفاوتون   السماع  أهل: "عريب  ابن  قال
إىل   فيؤديه  ،واالستبشار  والفرح  الرجاء  عليه  يغلب  من  ومنهم  الشوق،  أو  اخلوف  َساعه

 فراجعه.  الوجد، يغلبه من يف زروق  الشيخ  كّلم  وسبق .(2)والتصفيق" والرقص الطرب 
  أوجه: من اجلوابو 

 أحواال  كانت  فلو  أصحاُبا،  على  يثن   ومل   األحوال،  هذه  ميدح  مل  تعاىل  هللا  أن  أوهلا:
  هللا   كتاب   يف  لذلك   ذكر  ال  ولكن  أصحاُبا،  هللا   لدح  احملمود  اخلشوع   عن  انشئة  حممودة
   وسلم. عليه هللا  صلى نبيه  سنة وال تعاىل،

  الشرعي   السماع  عند  األحوال  هذه  عنهم  رتؤثَ   مل  عنهم  هللا  رضي   الصحابة  أن  :اثنيها
  هي   فهذه   ،القلب  وطمأنينة   اجللد  واقشعرار  العني  ودمع  القلب  وجل  عنهم   أمثِر   وإَّنا  اإلميان،
 بعدهم. جاء ِمن إمياان مأعظ كانوا  وقد اإلميانية، الشرعية الواجيد

 واإلغماء   االضطراب   هو  اختيار  بغري  ذلك   من  وقوعه  تصور  ميكن  الذي  أن  اثلثها:
 يف  وجد  الذي  وهذا  له.حتم    على  يقدر  ال   أمر  عليه  هجم  لن  حيدث   ِما  ذلك   وحنو  ،والصراخ

 

 (.184:  ص)   نفسه  الصدر   (1)
 (. 32 /10)  الكسنزان   موسوعة  من   نقّل   ، 56  ورقة   خمطوط منه، للمريد   بد  ال ما   (2)



  علماء   كبار  يف  وال  عنهم  هللا   رضي  الصحابة  يف  موجود ا  يكن  ومل  التابعني،  من  العباد  بعض
 .التابعني
 الصحابة   من  طائفة  ذلك   أنكر  ذلك   ظهر  فلما: "هللا  رمحه   تيمية  ابن  اإلسّلم  شيخ  قال
  هلم   والنكرون  وحنوهم.  سريين  بن  وحممد  الزبري  بن  هللا  وعبد  بكر  أيب  بنت  كأَساء  والتابعني
  بيننا   ما   قال:  أنه   سريين  بن  حممد  عن  يذكر  ،اوتصنع    اتكلف    ذلك   ظن    من  منهم   مأخذان:

  فإن   ، حائط  على  وهو  أحدهم  على  يقرأ  أن   إال  القرآن  َساع   عند  يصعقون  الذين  هؤالء  وبني
  كما   الصحابة هدي من عرف لا خمالفا  بدعة رآه ألنه ذلك  أنكر من ومنهم صادق. فهو خر
 كان  إذا  هؤالء  من  الواحد  أن  العلماء  مجهور  عليه  والذي  هللا.  عبد  وابنها  أَساء  عن  نقل

 . (1) منه" أكمل  الثابت حال كان  وإن ،عليه ينكر مل عليه مغلواب
  فّل   واألئمة  السلف  مجهور  وأما: "فيقول   عليهم  اإلنكار  عدم  سبب  آخر  موضع  يف  ويبني

 . (2)معذور ا"  عنه د تول   فيما صاحبه كان  حمظور ا يكن مل إذا السبب فإن  ذلك؛ ينكرون
  ذلك  يكن  ومل  حمرم،  سبب  أو  تقصري  بغري  انشئا   ذلك   كان   إذا  عذروهم  عذروهم  الذينف
  الغناء   كسماع  الشرعي،  غري  السماع   بسبب   ذلك   كان   إذا   أما  ع ا، تصن     وال   رايء   وال  ف اتكل  

   مذموم. هذا فمثل والعازف،
  حمدث  فهذا  -الصوفية  حلقات   يف  هو  كما  السماع  عند  الرقص  وهي-  مسألتنا  وأما

  اإلسّلم  علماء   مجع وأ  ،وسلم  عليه  هللا   صلى   النيب   عليهم  أثىن  الذين  الثّلثة  القرون   بعد  مبتدع
   هللا.  شاء إن سيأيت كما   وحرمته عنه النهي على

  الذي  الولوية  رقص  يشاهد  ومن  اختيار،  بغري  غلبة  يكون   أن  فيه   ريتصو    ال  الرقص  وهذا
  اليت   الرقص  صور  من  غريها  أو  النتظم  القفز  أو  ةاحللق  وسط  يف  شيخ  حول  منتظم  دوران  هو
 ميكن  وال  ويتصنعوهنا،  يتكلفوهنا  أهنم  جيزم  جمالسهم  يف  الصوفية  يفعلها  كما  منتظم  إيقاع  هي

 الوجد. غلبة بزعم  اضطرارية حركة  تكون نأ
"هللا  رمحه  اجلوزي  ابن  قال  ،غريه  من  الغين  يعرفون  وهم  هميبتَ غَ   هلؤالء  حيصح    ومن: 

 

 (. 8  / 11)   الفتاوى  جمموع  (1)
 (.591  / 11)   الفتاوى  جمموع  (2)



 . (1)"عندهم؟!  كانت  إن بئر من وحيذرون
  فيها   دخلوا  إذا  يعذرون   ال  فإهنم   احلالة،   هذه   على  غلبونيم   أهنم   فرضنا   لو   أننا   رابعها:
 يصيحون   القوم  أن  قدران  لو  ث: "هللا  رمحه  اجلوزي  ابن  يقول  مسبباهتا.  فعلوا  :أي   ابختيارهم،

  َما   لكل  كالتعرض  عنه   منهي    يطرب   َما  َساع   من  العقول  َعَلى  ييغط    لا  تعرضهم  فَِإن  يبةغَ   َعن  
  هنى   وقد  ،وحرام  خطأ   :فَ َقالَ   ثياُبم  وتريق  تواجدهم  َعن    عقيل  اب ن  سئل   َوَقد    ، األذى  لبهاغ

 ال   فإهنم  :قائل  َلهم   فَ َقالَ   ،اجليوب   شق    وعن   الال  إضاعة  َعن    َوَسلممَ   َعَلي هِ   اّللمم   َصلمى  هللاِ   َرسمول
  فيزيل  عليهم  ب يغلِ   الطرب   أن  علمهم  َمعَ   األمكنة  هذه  حضروا  إن  :قَالَ   ،يفعلون  َما  يعقلون
 ؛ الشرع  خطاب   عنهم  يسقط  وال  ،يفسد  ِما  وغريه  التخريق  من  عليهم  يدخل  مبا  أمثوا  عقوهلم
 . (2) "ذلك إىل  يتفض اليت الواضع  هذه ببتجن    احلضور قبل خماطبون ألهنم

  والروح،   للقلب  ومصاحل  فوائد  من  الرقص  هذا  ف   ما  ذلك:  على  أدلتهم   ومن  -3
 ابب  يفتح   الذي   للفناء  الوصول   على  اإلعانة  وأ  الشهوات،  من  التخلص  مثل

   .الرقص ف  يزعموهنا  اليت املصاحل  من غيها وأ املكاشفات،
 أدلة   من  وليس   اهلوى،   اتباع  من  نوع   هو  والوجد   ابلذوق   االستحسان   أن  واجلواب:

  ابهلوى   االستحسان  ومراده  (3) االستحسان(  )إبطال كتابه  هللا  رمحه   الشافعي   كتب  وقد  الشرع،
  فإهنم  الكبار؛  الصوفية  شيوخ  حىت  العلماء  مجيع  أنكره  هذا  ومثل  للشرع.  يستند  ال  الذي

   عليه. حاكمة ال ،ابلشرع حمكومة وأذواقهم مواجيدهم أبن صرحوا
  هللا  لشرعه  شرعية  مصلحة  كان  لو  السماع   هذا: "هللا   رمحه   تيمية  ابن  اإلسّلم  شيخ  قال
َمل تم   }ال يَ و مَ   :يقول  هللا   فإن  ؛وسلم  عليه  هللا   صلى  ورسوله َم تم   ِديَنكمم    َلكمم    َأك   َعَلي كمم    َوأمت 
َّلمَ   َلكممم   َوَرِضيتم   نِع َميِت    ذلك   شاهد  جيد   ومل  لقلبه  منفعة  فيه  وجد  وإذا،  [3  ]الائدة:  ِدين ا{  اإل ِس 

 ال  وجد  كل  التسرتي:  هللا  عبد  بن  سهل  قال  إليه.  يلتفت  مل  السنة  من  وال  الكتاب   من  ال
 من   النكتة  بقليب  لتلم    إنه   الداران:  سليمان  أبو   وقال  ابطل.  فهو  والسنة  الكتاب   له  يشهد

 

 (.231:  ص)  إبليس  تلبيس  (1)
 . يسري   ابختصار  ( 232:  ص)  إبليس  تلبيس  (2)
 (. 309  / 7)  م األ  (3)



  ليس   أيضا:  سليمان   أبو   وقال  والسنة.  الكتاب  عدلني:  بشاهدين  إال  أقبلها  فّل  القوم  نكت
  وقال   نور.  على  نورا   كان  أثرا   فيه   وجد  فإذا   ،أثرا   فيه  جيد  حىت  يفعله  أن  اخلري  من  شيئا   هلمأم   لن

 ال  احلديث  يكتب  ومل  القرآن  يقرأ  مل  فمن  ،والسنة   ابلكتاب   مقيد    هذا  علمنا  حممد:   بن  اجلنيد
 . (1) "علمنا يف يتكلم أن له يصلح

: البدعي  السماع  إابحة  على  ذلك   مبثل  يستدل   من  على  اردً   هللا  رمحه  القيم  ابن  وقال
  ما   وبني  ويرضاه   هللا   حيبه   ما   بني   والدايانت   والطاعات   القمَرب   يف  الرجع   أن   يمعرف  أن  جيب"

  وال  استحسان  وال  وجد   وال  ذوق   وال  قياس  وال   رأيإىل    ال  ، ورسوله  هللا إىل    ويكرهه  يسخطه
  رأيتم )  وال  ،(يل  وقيل  خموِطبتم )  وال  ،(ريب   عن  قليب  حدثين)  وال  كشف،  وال  منام  وال  تقليد
َسن  ِمن  وهو  يفعل  فّلن   كان)  أو  ،(اخلريم   فيه  اعتمِقد   ِمن  وهو  يفعل  فّلان  وحنو  (،الظنُّ   به  حيم

  حمبوب إىل    يوصل  ألنه  ؛هللا  حيبه  هذا  ويقول:  هللا   به  أيذن  مل  دين ا  يبتدع  أن  ألحد  فليس  ذلك،
  وهلذا   ...سلطاان    به  لينز ِ   مل  ما  وكل  الشرك  وابتمدِعَ   وشرائعه،  هللا  دينم   بمدِ لَ   الطريق  ُبذه  بل  هللا،

  وعن  مطرود  فهو  عنه  عدل  من  أن  وأخبوا  األصل،  ُبذا  الستقيمني  الشيوخ  َوصاة  ت اشتد  
 ذلك. يف أقواهلم من مجلة نقل ث ، (2)"مصدود قصده طريق

 كثرة  عن  الناشئة  النفسية   الراحة  من  نوع   هو  اجللسات   هذه  يف  للراقص  حيصل  ما  وغالب
 العّلج  يف  يعرف  وهذا  ،واالضطراب   والقلق  رالتوت    ئهتد    اليت  الرايضات   كسائر  مثلها  احلركة،
  حالة   هي  بل  يظن،  قد  كما   إميانية   حالة  هذه  فليست  ،احلركي(  ابألداء  ب )العّلج  النفسي
 بتحريك  هلا  شأن   وال  والبتدعة،  واألصنام  كاهلندوس  األواثن  عباد  جيدها  مشرتكة،  نفسية

 الشرعية.  اإلميانية لألحوال وال لآلخرة القلوب 
"ذلك   يف  اجلوزي  ابن  قاله  ما  أحسن  وما  يليق  الذي  اللعب  إال  الرقص  يف   معىن  أيُّ : 

 ولقد   . ابردة  ة بر امك  َوهللا   هذه   ؟!اآلخرةإىل    القلوب   حتريك   من  فيه   الذي   وما  ؟!ابألطفال
َثيِن     .(3) "ابلتعب  إال تزول ال الكتفني بني محاقة الرقص :قَالَ  أنه الغزايل َعنِ  الشايخ بعض َحدم

 

 (.595  / 11)   الفتاوى  جمموع  (1)
 . (158: ص)  السماع   مسألة  على  الكّلم   (2)
 (.231:  ص)  إبليس  تلبيس  (3)



  تنهى   قد  الشريعة  فإن   اإلابحة،  يستلزم  ال  معني  فعل  من  مصلحة  وجود  يقال:  وكذلك 
  عما   تنهى  فالشريعة  راجحة،   مفسدة  على  مشتمّل  الفعل  كان   إذا  مرجوحة،  مصلحة  فيه   عما

 راجحة.  وأ خالصة مصلحته ما وتبيح راجحة، وأ خالصة مفسدته
  من   ولذلك   به،  واالنتفاع  القرآن  عن  صاحبه  يصد    أنه  والرقص  السماع  مفاسد  أعظم  ومن

 من  اإلميانية،  الواجيد  عليه  تظهر  وال  اإلميان،  ابلسماع  ينتفع  ال  حوالاأل  هذه  عليه  غلبت
  من   قابلها   ما  وتزيل  إال   بدعة  من  فما   ،والطمانينة   واخلشوع  والسكون  القلب  ووجل  العني  دمع

   السنة.
 فيدفعه  أفعاله،  يف  التحكم  عن  خلروجه  والعازف  السماع  مع  الرقص   هذا  جير    ما  كثري ا  ث
  شاهد  ومن  يفى.  ال  كما   للمال  ف إتّل  وفيه   الثياب،  كتمزيق  الشرع،  تالف   لنكرات   ذلك 

 والعافية.  العفو هللا نسأل عظيم فسادإىل  يؤول أمرهم  أن علم هؤالء حوالأ
  ]آل  ُجُنوِِبِم﴾  و ع ل ىَٰ ا  و قُ ُعود  ا  ِقي َٰم    ٱّللَّ    ُكُرون  ي ذ   ﴿ٱلَِّذين    :تعاىل  ولهبق   استدالهلم  -4

تِ   ر بُّ   ر ب ُّن ا   ف  ق اُلوا    ق اُموا    ِإذ  قُ ُلوِِبِم  ع ل ىَٰ   ن ا﴿و ر ب ط  :تعاىل  وقوله  ،[191  عمران:  و َٰ  ٱلسَّم َٰ
 . [14  ]الكهف: ش ط ط ا﴾ا ِإذ   ن اقُل  لَّق د اِإهل َٰ  ۦ ُدونِهِ  ِمن نَّدُعو ا   ل ن رضِ و ٱأل  

"تفسريه  يف  عطية  ابن  قال   يف   الصوفية  تعلقت  فقالوا(  )قاموا  هي   اليت  األلفاظ  وُبذه : 
 .(1)والقول" القيام

 هؤالء  ؛صحيح  غري  قتعل    وهذا: "فقال  هذا  استدالهلم  على  القرطيبما رد  به    واجلواب:
 وجوههم   على  هاموا  ث   ونعمته،  نعمه  من   أوالهم  لا  وشكروا  هدايته،  على  هللا  فذكروا  قاموا

  األولياء.  والفضّلء  واألنبياء  الرسل  يف  هللا   سنة  وهذه  قومهم،  من  خائفني  رُبمإىل    منقطعني
  َساع   عند  األزمان  هذه   يف  وخاصة   ابألكمام  والرقص  ابألقدام  األرض  ضرب   من  هذا  أين

  هذا  ث  والسماء.  األرض  بني  ما  وهللا   بينهما  هيهات   ؟!والنسوان  الرد  من  احلسان  األصوات 
 .(2) العلماء"  مجاعة عند حرام

  احلماقة مجلة ومن: "ه (956 )ت   احلنفي احلليب إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الشيخ وقال
 

 (. 501  / 3) الوجيز  احملرر   (1)
 (.366  /10)  القرطيب   تفسري   (2)



:  تعاىل  بقوله  الذكور  والدوران  الرقص  إابحة  على  منهم  العلم  عييد    من  بعض  استدالل
  عن   شيء  أبعد  منه   االستدالل  وهذا  ،جمنموُِبِم﴾  َوَعَلىَٰ ا  َوق معمود  ا  ِقيََٰم    ٱّللمَ   كمرمونَ يَذ   ﴿ٱلمِذينَ 

  هي  وأين  ابلذكر،  ضروري  اإلنسان  على  اعتوارها  اليت  األحوال  تعميم  اآلية  مفهوم  فإن  العلم؛
  التغوط   حالة  عن  تنزيهه   جيب  كما  عنها  الذكر  تنزيه  جيب  والعقل،  رعالش   ذمها   زائدة  حالة  من

 . (1)الفسق" مجلة من الذكور الرقص فإن ؟!الفسق نواعأ  وسائر النجاسات  وخمالطة
  اآلية   فإن  اآلية،  يف  الفسرين  إلمجاع  خمالف  ابطل  تفسري  ابلرقص  عمران  آل  آية  وتفسري

 يَذ كمرم   وسلممَ   عليه  هللام   َصلمى  النيبُّ   "كانَ   :احلديث   يف  ورد  كما  حال،  كل  يف  هللا  ذكر  على  تدل
َيانِِه"  كمل ِ   عَلى  هللاَ   ،للمريض  جنب  على  أو  قعود ا  أو  قياما  الصّلة  جواز  على  تدل  أو   ،(2) أح 

  خمالف   ابطل  ابلرقص  اآلية  فتفسري  ،(3) العنيني  هذين  حول  يدور  الفسرين  مجيع  وكّلم
 لإلمجاع. 

﴾ ُكضٱر ﴿ :تعاىل  بقوله استدالهلم  -5  . [42 : ص] ِبرِجِلك 
"بقوله   الساقط  االستدالل  هذا  يف رد ه  هللا  رمحه  اجلوزي  ابنما ذكره    واجلواب:   وهذا: 

  بضرب  أمر  وإَّنا   شبهة،  فيه   هلم  كان  ا،فرح    الرجل  بضرب   أمر  كان  لو  ألنه  ابرد؛  االحتجاج
 ". الاء لينبع الرجل
  عند   أمر  ى مبتل    يف   الداللة  أين"  فقال:  االستدالل  هذا   على  هردم   عقيل  ابن  عن  نقل  ث
  يكون   أن   جاز  ولئن  ؟!الرقص  من  اإعجاز    الاء   لينبع   اأَلر ض  برجله  يضرب   أبن   البّلء   كشف
 قوله  جيعل  أن  جاز  اإلسّلم  يف   الرقص  جواز  َعَلى  داللة    اهلوام    محتكُّ   هالَ أحنَ   قد  جل  رِ   حتريكم 
  من   ابلل  نعوذ  ،ابلقضبان  اجلماد  ضرب   َعَلى  داللة  {احل  ج ر    ِبع ص اك    اض ِرب  }  :لوسى  تعاىل

 .(4) "ابلشرع التّلعب
"القرطيب  وقال : أليوب   تعاىل  بقوله  التصوفة  وطغام  التزهدة  جهال  بعض  استدل  : 

 

 (. 9: ص)  الرقص  لستحل   والوقص  لرهص ا  (1)
 (. 373)  ومسلم   ، (634)  حديث   قبل  اجلزم   بصيغةا  معلق    البخاري   أخرجه   (2)
 (. 311 /4)   القرطيب  وتفسري  ، (309 /6)   الطبي  تفسري   :انظر  (3)
 (.230:  ص)  إبليس  تلبيس  (4)



﴾ ُكضٱر ﴿   السابقني. عقيل وابن اجلوزي ابن كّلم  ساق ث  ،(1)الرقص" جواز على ِبرِجِلك 
 . [ 1  :الزلزلة ] زِلز اهل  ا﴾ ٱأل رضُ   زِل تِ زُل  ِإذ ا ﴿: تعاىل  بقوله استدالهلم  -6

 يف   احلجة  ما:  سئل  أنه  ه (645:  )ت   الصويف  احلريري  عن  هللا  رمحه  الذهيب  نقل  وقد
 .(2)زِلزَاهَلَا﴾ ٱأَلرضم  زَِلتِ زمل ِإَذا﴿ قال: الرقص؟

 يدل   ما ترمجته يف  الذهيب عنه نقل ذكورال واحلريري فاسد، ساقط استدالل أنه واجلواب:
 خبيط  قونيتعل    القوم  أن  لوال  أصّل،   لكّلمه  لتفتيم   ال  هذا  ومثل  وفساده،  زندقته  على

 بدعهم.  ليقيموا العنكبوت؛
  الوجوه،   من  بوجه  ،إشارة  وال  أتويّل،  وال  ا،نص    ال  الرقص،  على  يدل    ما  اآلية  يف  وليس

   ونصوصها. ابلشريعة العبث هو وإَّنا
 ذلك.  على  أدلتهم أشهر من وهو املسجد، ف  احلبشة لعب حبديث  استدالهلم  -7
ََبَشةم   َكاَنتِ   قَاَل:  عنه  هللا  رضي  أََنس    َعن  ف َ   يَ ز ِفنمونَ   احل    َعَلي هِ   هللام   َصلمى   هللاِ   َرسمولِ   يََدي    َبني 
 م ا »  :َوَسلممَ   َعَلي هِ   هللام   َصلمى  هللاِ   َرسمولم   فَ َقالَ   ،َصاِلح    َعب د    حممَممد    َويَ قمولموَن:  ،َويَ ر قمصمونَ   ،َوَسلممَ 

 .الرقص هو والزفن: .(3) َصاِلح   َعب د   حممَممد    يَ قمولموَن:  قَالموا: «ي  ُقوُلون ؟
 .(4)السجد يف الصويف الرقص جواز على )إحيائه( يف الغزايل به استدل وقد

  وجوه: من واجلواب
 اللعب   سبيل   على  كان   وإَّنا  والذكر،  دالتعب    سبيل  على  يكن  مل  احلبشة  فعل  أن   أوال:

 ا د  وتوج    اخشوع    واعتباره  الذكر  مع  للرقص  خّلفا  العادات،  ابب   يف  يدخل  وهو  الباح،  واللهو
   . ابالتفاق بدعة فهذه  الذكر، عن انشئا

 

 (.215  /15)  القرطيب   تفسري   (1)
 (. 225  / 23)   النبّلء  أعّلم  سري   (2)
 شرط   على   صحيح   إسناده :  السند   حمققو  وقال(.  5870)  حبان  وابن  ،(12540)  أمحد  رواه  (3)

 عائشة.  حديث من الصحيحني  يف   السجد  يف  ابحلراب احلبشة  لعب وحديث  مسلم،
 (.279  / 2)  اإلحياء :  انظر  (4)



 الصوفية. لرقص الشابه الرقص وليس ابحلراب، لعبهم به القصود احلبشة رقص أن  اثنيا:
")يزفنون(:  قوله  شرح  يف  هللا  رمحه  النووي  قال  على   العلماء  ومحله  ،يرقصون  :ومعناه: 
  فيها   إَّنا  الرواايت   معظم  ألن  ؛الراقص  هيئة  من  قريب  على  حبراُبم  ولعبهم   بسّلحهم  التوثب
 .(1) "الرواايت  سائر موافقة على اللفظة هذه فيتأول ،حبراُبم لعبهم

 الذي   احملمود  اللعب  من  فهو  القتال،  على  تدريب ا  حقيقته  يف  كان  احلبشة  لعب  أن  اثلثا:
 اجلد.  على به يستعان
 اللقاء   عند  يفعل  بتشبيب  الشي  من  نوع  احلبشة  زفن  وكذلك : "هللا  رمحه   اجلوزي  ابن  قال
 . (2)ابحلرب"
 ،السجد  يف  احلرب   آالت   من  وحنوه  ابلسّلح  اللعب  جواز  فيه: "هللا  رمحه  النووي   وقال
 .(3) اجلهاد" على العينة األسباب   من معناه يف ما به ويلتحق
  التدريب  أصله  كان  وإن   لعبا   َساه  : النريِ    بن  الزين  قال: "هللا  رمحه   حجر  ابن  احلافظ  قال

 . (4)يفعله"  وال الطعنإىل  يقصد لكونه اللعب شبه من فيه  لا -اجلد   من وهو- احلرب  على
 على   للتدريب  التواثب  طريق  على  ابلسّلح  اللعب  جواز  على  به  واستدل: "أيضا  قالو 
 .(5) عليه" والتنشيط احلرب 

  الذين  الصوفية  على  اردً   القرطيب  العباس  أيب  عن  هللا  رمحه  حجر  ابن  احلافظ  نقل  رابعا:
 ذلك   يف  الصوفية  ابتدعه  ما  "وأما:  فقال  ،والغناء  الرقص  زاجو   على  احلديث  ُبذا  ونيستدل  

إىل    ينسب  ِمن  كثري  على  غلبت  الشهوانية  النفوس  لكن  ،حترميه  ف   خيتلف  ال  ما  قبيل  فمن
 متطابقة  حبركات   رقصوا  حىت  ،والصبيان  اجملانني  فعّلت   منهم  كثري  من  ظهرت   لقد  حىت  ،اخلري

 وصاحل  القرب   ابب   من  جعلوها  أنإىل    منهم  بقوم  التواقح  وانتهى  ،متّلحقة  وتقطيعات 
 

 (. 186 / 16)   مسلم  صحيح   شرح  (1)
 (.230:  ص)  إبليس  تلبيس  (2)
 (. 184 /6)   مسلم  صحيح   شرح  (3)
 (. 443 /2)   الباري  فتح  (4)
 (. 445 /2)   نفسه  الصدر   (5)



  أهل   وقول  الزندقة  آاثر  من  التحقيق  على  وهذا  ،األحوال  سينم   يثمر   ذلك   وأن  ،األعمال
 . (1) "الستعان وهللا ،الخرفة

 وال  الرقص،  هذا  جواز   قط   منهم  أحد  يفهم  مل  احلديث،  من  العلم  هلأ  استنباطات   فهذه
 الصوفية. عتادم  كما   هللاإىل  قربة جعله

  اّللَُّ   ردَّك    إن   نذرتُ   ُكنتُ   إيّنِ   ،اّللَِّ   رسول    ي   قالت:   اليت   اجلارية  حبديث  استدالهلم  -8
ا   فقال    ، وأتغىنَّ   ابلدُّفِّ   يديك    بني    أضرب    أن   سامل ا   : وسلَّم    عل يهِ   اّللَُّ   صلَّى  اّللَِّ   رسولُ   هل 

 .(2) «فل  وإالَّ  ،فاضريب  نذ رتِ  كنتِ   إن»
  وجوه: من واجلواب

  الفرح،  يف  والغناء   الدف  ضرب   جواز  يف  احلديث  فإن  النزاع،  حمل    خارج  هذا  أن   أوهلا:
 بتلك؟!  هذه عّلقة فما الذكر، عند الرقص يف ومسألتنا

 الفرح   حاالت   يف  الباح  والغناء  ابلدف  ضرب ال  جواز   بني  كبري ا   فرق ا  هناك  أن   اثنيها:
 احلالة.  هذه يف بذكره تعاىل هللاإىل  التقرب بني و  والسرور،
  النيب   أن  اإلسّلم  دين  من  ابالضطرار  عرف   قد: "هللا  رمحه   تيمية  ابن  اإلسّلم   شيخ  قال

  استماع   على  جيتمعوا  أن  وزهادهم  ادهموعب    أمته  لصاحلي  يشرع  مل  وسلم  عليه   هللا  صلى
  صلى   النيب  صرخ    ولكن  ..الدف    أو  ابلقضيب  ضرب   أو   ابلكف  ضرب   مع  نةاللحم   األبيات 

  يف   ابلدف  يضربن  أن  للنساء  رخص  كما  ، وحنوه  العرس  يف  اللهو  من  أنواع  يف  وسلم  عليه  هللا
 . (3) واألفراح" األعراس

  ،الدفوف  يكسرون  التابعني  من  مجاعة  كان  فقد  ابلدف  الضرب   وأما: "اجلوزي  ابن  قالو 
َسن  وكان  ؟! هذه  رأوا  لو  فكيف   ،هكذا  كانت  وما   سنة  من  الدف  ليس  :يَ قمول  البصري  احلَ 

  يف   خطأ  فهو  الصوفيةإىل    به  ذهب  من  :سّلم  ب ن  القاسم  عمبَ ي د  أَبمو  وقال  .شيء  يف  الرسلني
 واضطراب  النكاح  إعّلن   : عندان  معناه  وإَّنا   ،َوَسلممَ   َعَلي هِ   اّللمم   َصلمى  اّللمِ   َرسمول  َعَلى  التأويل

 

 (. 442 /2)   نفسه  الصدر   (1)
 . الرتمذي  صحيح  يف   األلبان   وصححه (.  23061)   وأمحد   ، (3690) الرتمذي  رواه  (2)
 . يسري  ابختصار (  565  / 11)   الفتاوى  جمموع  (3)



  الغناء   َهَذا  جواز  َعَلى  به   يستدل  أن   جيوز  ال  به   احتجوا  َما  وكل  الناس...  يف   والذكر  الصوت 
 . (1) فيه" حجة  ال مبا التصوف حبب مفتونون أقوام م هل احتج َوَقد ،الطباع  يف  الؤثر العروف

"أيضا  وقال   إمجاع  انعقد  وقد  قربة ،  الرقص[  :]أي  هذا  أن  عاؤهماد ِ   الطامات   وَأَطمُّ : 
،   أقرب   كان  مباح،  قالوا:   أهنم  فلو  كفر،  تعاىل  هللا إىل    قربة  الرقص  ادعى   من  أن  العلماء   حاال 

 . (2) إليه" ندب  وال ابلرقص، أمر الشرع يف وليس ابلشرع، إال تعرف ال القرب  ألن وهذا
 رخص  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  فإن  األمر،  هذا  بكراهة  يشعر  ما  احلديث  يف  أن  اثلثها:

  ترك   األوىل  أن  على  يدل  ِما  ذلك،  عن  لنهاها  وإال  األمر،  هذا  نذرت   لكوهنا  ذلك؛  يف  هلا
 ذلك.

  حالة  يف  للنساء  الدف   ضرب   جواز  هو   احلديث  ُبذا   عليه  يستدل  ما   غاية  أن   رابعها:
 العلم،  أهل  من  كثري  فيه   ينازع   ِما   غائب  كل  على  تعميمه و   غائب،  بقدوم  والسرور  الفرح

 .(3)والنافقني للكفار إغاظة يف قدومه  لكون وسلم عليه هللا صلى  ابلنيب خاص ا هذا فيجعلون
  هللا  بذكر  اقرتانه  عن  فضّل  للرجال،  الدف   ضرب   جواز   على  بذلك   االستدالل  أما 
  عامل  به يقول ال فهذا تعاىل، هللاإىل  قربة ذلك  كل  واعتبار ذلك  على  الرقص عن فضّل تعاىل،
  أعلم. وهللا ذلك. استحل من كفر  على اإلمجاع العلماء نقل سبق  كما  بل قط،

  وسلم  عليه  للا   صلى   للاِ   رسول    أت ينا  قال:   عنه  للا   رضي  ي ّ عل   حبديث  استدالهلم  -9
  أشب هت  »  جِل عف ر :  وقال    فح ج ل ،  ،«وم والان  أخوان   أنت  »   ِلز يد :  فقال    وزيد ،   وج عف ر    أان

 فح ج لتُ   ،«ِمنك    وأان  ِمىنِّ   أنت  »  ىِل:  قال  ثَّ   ز يد ،  ح جلِ   وراء    ف ح ج ل    ،«وُخُلِقى  خ ل ِقى
 . (4)ج عفر ح جلِ  وراء  

  نه أ  إال  مع ا،  جلنيابلر ِ   يكون  وقد  الفرح،  من  األخرى  على  ويقفز  رجّل    يرفع  نأ  واحلجل:
 

 . ابختصار  ( 213:  ص)  إبليس  تلبيس  (1)
 (. 168: ص)  اخلاطر   صيد   (2)
 (. 60 /4)   السنن  معامل يف اخلطايب  العىن   هذا   ذكر   (3)
سند: "إسناده القال حمققو (. 21069)  الكبى  يف   والبيهقي ، (744)  والبزار ، (857)  أمحد  رواه  (4)

 ". ولفظ احلجل يف احلديث منكر غريب ...ضعيف



 .(1)يمبش  وليس قفز
 حجر   وابن  "إلحياءا"  يف  الغزايل  به  استدل    وِمن  الرقص،  على  تهمأدلم   أشهر  من  وهذا

  له   نعم"  :بقوله  فأجاب   ؟أصل  له  هل  :تواجدهم   عند  الصوفية  رقص  عن  سئل  فقد  ،اهليتمي
  النيب   يدي  بني  رقص  عنه  هللا  رضي  طالب  أيب  بن  جعفر  أن  احلديث  يف   يرو   فقد  ،أصل
 ومل  ،اخلطاب   هذا  لذة  من  وذلك   ،«وخلقي  خلقي  أشبهت »  : له  قال   لا  وسلم  عليه   هللا  صلى
 عن  والسماع  الذكر  جمالس  يف  والرقص  القيام  صحم   وقد  ،وسلم  عليه   هللا   صلى  عليه  ينكر

 . (2)"السّلم عبد ابن اإلسّلم شيخ الدين عز منهم ،األئمة كبار  من مجاعة
   وجهني: من ذلك عن واجلواب

  ا فيه  فإن  ؛)احلجل(  ذكر  فيها  اليت  الرواية   ُبذه   احلديث  فواضعم   العلماء   أكثر  أن   األول:
  علتني:

 وأهل  ،عرفيم   ال: "الشافعي  عنه  قال  ،هانئ   بن  هانئ  وهو  رواته  حدأ  جهالة  األوىل:العلة  
"البيهقيوقال    ،(3) حاله"   جلهالة  حديثه  يثبتون  ال  ابحلديث  العلم   ليس   هانئ  بن  هانئ: 

 .(4) جدا"  ابلعروف
  فيه   صرح  مبا  إال  حيتج  وال  ابلتدليس،  مشهور  وهو  ،السبيعي  إسحق  أبو  الثانية:  والعلة
   .يف إسناد هذا احلديث عنعن وقد ، (5)ابلتحديث

 احلجل،   زجوا  على  داللة  -صح   إن -  هذا  ويف: "احلديث  روايته  بعد  البيهقي  قال  ولذا
  مثله  يكون   مثاله  على  يكون  يالذ  فالرقص  الفرح،  من  األخرى  على  ويقفز  رجّل  يرفع  أن  وهو
 . (6)اجلواز" يف

 

 (. 183-182  / 3)  عبيد  ألىب  احلديث   غريب ينظر:    (1)
 اهليتمي.   عنه  نقله   ما  ينايف ما   العز   عن   ننقل  وسوف (.  212:  ص)  احلديثية  الفتاوى   (2)
 (. 22  /11)  التهذيب   هتذيب ينظر:    (3)
 (. 151  / 21)   الكبى  السنن  (4)
 (.113:  ص)  العّلئي  سعيد   أيب   الدين   لصّلح  الراسيل،  احكام   يف   التحصيل   جامعينظر:    (5)
 (.152  / 21)   الكبى  السنن  (6)



 ئاخمط ِ   فقال  الرعاع(  )كف    كتابه  يف  اهليتمي  حجر  ابن  كذلك   اللفظة  هذه  ضعف  وِمن
ه: "الصوفية  رقص  جواز  على  الصحابة  وحبجل  احلبشة  برقص  احتج  نِ مَ    تقرمر   ما  خطَِئه  ووج 

خَتلف  الرقص  من  يكن    مل  احلبشة  رق ص  أنم 
م
  هللا  رضوان-  الثّلثة  هؤالء  عن  ذمِكرَ   ما  وأنم   فيه،  ال

  ليس  احلبشة  فعل  أنم   تقرمر  إذا  به  االحتجاج  وال  روايته   حتلُّ   ال  قخمتلَ   كذب    -أمجعني  عليهم
،  األئممة  أولئك   عن  رمِوي  ما  وأنم   فيه،  الختلف  من   إنم   الكتاب:  صاحب  قول  بطل  كذب 

 . (1)"الرقص إابحة  على حجمة ذلك  على القياس
 الصوفية،   رقص  حرمة  -الحقا  ذكره  سيأيتو -  الطرطوشي  ماماإل  عن  ذلك   بعد   نقل  ث

  لو   وأنه  عليهم،  مكذوب   لعله  وأنه  الصوفية،  رقص  جواز  على  ئمةاأل  بفعل  حيتج  من   على  ورد  
  فعلهم. يف حجة  فّل اختيار ا  له فعلهم ثبت

  إليها  الشار  الفتوى   يف  كّلمهل  مناقض  الرعاع(  )كف   الكتاب   هذا  يف   منه  الكّلم  وهذا
  ذلك. سنبني  كما  العلماء عامة عليه لا  وموافق أضبط وهو آنفا،

 الرقص  جواز   على  داللة  فيها  فليس  (2)اللفظة  هذه   صحة  مناسلم   لو   أنه  :الثاين  الوجه
 وال   رتكس    بّل  كاحلجل،  هو  الذي  الرقص  هذا  مثل  جواز  على  يدل    أن  غايته  بل  ،الصويف

 ذلك. وحنو قادم بقدوم فرحا ابلسيف  العرب  بعض كرقص  والسرور، الفرح عند ،تثن   
  رتكس    فيه  يكن   مل  إذا  الرقص  يف  صرخ    من  ابب : " بقوله  هللا   رمحه  البيهقي  عليه  ب بو    وقد

"روايته  بعد  وقال  .ث"وتن     يرفع   أن  وهو  احلجل،  جواز  على  داللة  -صح  إن-  هذا  ويف: 
 يف  مثله  يكون  مثاله  على  يكون  يالذ   فالرقص  الفرح،  من  األخرى  على  ويقفز  رجّل

 .(3) اجلواز"
  هو  فأين  ،الفرح  عند  يفعل  ،الشي  من  نوع   فهو  احلجل  أما: "هللا  رمحه   اجلوزي  ابن  وقال

 .(4)؟!"الرقص من

 

 (. 56:  ص)  والسماع  احملرمات   عن   الرعاع  كف    (1)
 السند.   حتقيق  يف   شاكر   أمحد   والشيخ  ،( 579 /1)   اإلحياء  تريج يف  العراقي  احلافظ  حسنها   ِمن  (2)
 . ذكره  سبق  (3)
 (.230:  ص)  إبليس  تلبيس  (4)



  هذا   يف  يكن  مل  صح  "ولو:  فقال  احلديث  ُبذا  االحتجاج  عنهللا    رمحه  القيم  ابن  وأجاب 
  صلى  هللا  رسول  هلدي   النايف   الشي  يف  ثوالتخن    روالتكس    ابلدابب   التشبه  جواز   على  حجة

 الرتك   عند  اجلوك  كضرب   لكبائها  اتعظيم    احلبشة  عادة  من  كان  هلعل    هذا  فإن  وسلم؛  عليه  هللا
 من   هذا  فأين  اإلسّلم،  لسنة  تركها  ث  مرة  وفعلها  ،العادة  تلك   على  جعفر  فجرى  ذلك،  وحنو
 . (1) "والتخنث؟! والتثين والتكسر القفز

  للا  صلى  النيب  أن  عنه  للا  رضي  اخلدري  سعيد  أيب  عن  روي  مبا  ستداللاال  -10
ِثُروا »: قال  وسلم عليه ر    أ ك   .(2) «َم  ُنون    : ي  ُقوُلوا  ح ّتَّ  اّللَِّ  ِذك 

 وجهني: من واجلواب
 عن   اهليثم  أيب  عن  السمح  أيب  دراج  طريق  من  ألنه  ؛يصح    ال  منكر  ديثاحل  أن  األول:

ح   أيب  دراج  عن  سمئل  د أمح  "َسعت  داود:  أبو  اإلمام  قال  اخلدري.  سعيد  أيب  هذا  :قال  ،السمم 
 . (4) الضعفاء يف العقيلي وأورده .(3) " كثرية  مناكري روى

هللا    األلبان  الشيخ   احلديث  وضعف :  حديث  فيه  وقال  الضعيفة،السلسلة    يفرمحه 
  عليه،  يتابع   ال   ِما  وعامتها:  وقال  هذا،  لدراج  أحاديث  مجلة  يف  عدي  ابن  ذكره  ..منكر"

  احلافظ  أورد  وكذلك   ابطل.   حديث   :له  آخر   حديث  يف  وقال  عليه.  ينكر  ِما  احلديث  وهذا
 . (5) "دراج على رنكِ أم  فيما  الرتمجة حديث الذهيب

  ابلنكارة   عليه  وحكم  ،رمحه هللا   اللطيف  عبد  عمرو  حممد  احملدث   الشيخم   احلديثَ   فوضعم 
  سليمان -  اهليثم  أيب  غري  عن  روى  إذا  احلديث  مستقيم  أنمه  خّلصته: " فيه  وقال  دراج،  بسبب

 الذهيب  ث  عدى  ابن  أورده  ولذلك   منها،  وهذا  عنه.  الناكري  كثري  فإنه  -يالعتوار   عمرو  بن

 

 (. 296 /3)   العاد  زاد  (1)
 شعب  يف  والبيهقي  ،(1859)  الدعاء  يف  والطبان  ،( 817)   حبان   وابن ،  (212)   أمحد   رواه  (2)

 وغريهم. ، (523)  اإلميان
 (. 247:  ص)   محدأل  داود  أيب  سؤاالت  (3)
 (. 43  / 2)  الضعفاء   (4)
 . ابختصار  (7043)  الضعيفة   السلسلة  (5)



 .(1) "عليه استنكر ما مجلة  يف (25  /2)
 وأهل   النفاق  أهل  ينسبه  حىت  هللا  ذكر  من  اإلكثار  فمعناه   صحته،  فرض  على  أنه  الثاين:

   هلا. الّلزمني الطاعة أبهل  االستهزاء يف كعادهتم  للجنون، الغفلة
 حتت  احلديث  هذا  مصنفاهتم   يف  وهوروَ   احلديث   هذا  أوردوا  الذين  العلماء  مجيع   ذكر  ولذا

  يف  والبيهقي  )الدعاء(   يف  الطبان  فعل  كما   ذلك،   وحنو  منه   واإلكثار  الذكر  فضيلة  أبواب 
 على  شيشو    مل  إذا  ابلذكر  اجلهر  جواز  على  به  استدل    وبعضهم  وغريمها.  اإلميان(  )شعب

   غريه.
 من   أحد  يفهم  ومل  ،تعاىل  هللا  ذكر  أثناء  والقفز  الرقص  جواز  قط    أحد  منه  يستنبط  ومل
  .ذلك  يذكر من أول لكانوا ديثابحل الراد هو  كان  ولو فعله، وال ذلك، السلف
 على   -صح  إن-  يدل    إَّنا  احلديث  وأن  ذكران،  ما  دتؤي    ليتا  اآلاثر  بعض  ت ورد  وقد
 الشروع. حمله يف ابلذكر  اجلهر أو تعاىل، هللا ذكر من اإلكثار

 يقول:   وكان   الصبيان،  مع  حىتم   ابلتكبري  صوته  يرفع  أن  يكثر  اخلوالن   مسلم  أبو  كان  فقد
 . (2) جمنون" نك إ :اجلاهل يقول حىتم  هللا "اذكر
 ، وحجر  شجرة  كل  حتت  هللا  اذكر  قال:  ،مسلم  أاب  اي  أوصين  له:  فقال  أاته  رجّل    أنه  عنو 
  مسلم   أبو   فكان   قال:  ، جمنوان    هللا  ذكر  من  الناس   حيسبك   حىتم   هللا   اذكر  قال:   ،زدن  قال:
 فسمعه  !هذا؟  صاحبكم  أجمنون  فقال:  َوَجلم   َعزم   هللا  يذكر  رجل  فرآه  َوَجلم،  َعزم   هللا  ذكر  يكثر

 . (3) اجلنون دواء هذا ولكن أخي،  ابن اي  ابجلنون  هذا ليس فقال: مسلم أبو
 والعلماء. السلف عند تطبيقه و  احلديث معىن فهذا
   هلا. أصل ال أو  ابطلة أبحاديث  االستدالل -11
 أنشده   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أن  فةالتصو    بعض  ذكره  الذي   احلديث  ذلك   ومن

 

 (. 31  /1)   الضعيفة  األحاديث  أبصول   الصحيفة   تبييض  (1)
 (. 33 /9)   عساكر  وابن  ، (382  : ص)  الزهد  زوائد   يف أمحد   بن   هللا  عبد  رواه  (2)
 (. 331: ص)الكربة    كشف   يف  رجب   ابن  ورده أ  (3)



 أعرايب: 
 راقي وال هلا طبيب  فّل … كبدي  اهلوى حية لسعت قد

 وترايقي  رقييت فعنده … به  شغفت الذي احلبيب إال
 له:  فقال  !هلوكم  أحسن  ما  معاوية:  له  فقال  ،منكبيه  عن  البدة  سقطت  حىت  تواجد  وأنه

 . (1) «احلبيب ذكر  عند يتواجد مل من رميبك  ليس ،معاوية ي مهل »
  أهل  ابتفاق  موضوع   مكذوب   احلديث  هذا ف"  : رمحه هللا  تيمية   ابن  اإلسّلم   شيخ   قال 
  بسبقهم   الفقراء  بشر  لا  أنه  فيه  يذكرون  آخر  حديث  كذاب  منه  وأظهر  الشأن.  ُبذا  العلم

  إن   ،حممد  اي  فقال:  السماء  من  نزل  جبائيل  وأن   ،ثياُبم  وخرقوا  تواجدوا   اجلنةإىل    األغنياء
 زيق   هو  ذلك   وأن  ،ابلعرش  فعلقها  خرقة  منها  فأخذ  ،اخلرق  هذه  من  نصيبه  يطلب  ربك 

  وسلم   عليه  هللا   صلى   النيب  حبال   الناس  أجهل   من  هو   من  يرويه  إَّنا   وأمثاله  وهذا  .الفقراء
 . (2) "واإلميان اإلسّلم ومعرفة بعدهم ومن وأصحابه
  يروى   ما  وكذلك   مفرتى،  كذب   العلم  أهل  تفاقاب  موضوع: "احلديث  هذا  يف  أيضا  وقال

  ال   الثّلثة   القرون  يف   يكن  مل  كذب،  ذلك   كل    ذلك   وحنو  اخلرقة  مزقوا  وأهنم  تواجدوا   أهنم  من
  احملدث،   السماع  هذا  على  جيتمع  من  خراسان  وال  ابلعراق  وال  ابليمن  وال  ابلشام  وال  ابحلجاز

  ثيابه   ميزق  أحد  كان  وال  ،وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب   عهد  على  نظريه  كان  يكون  أن  عن  فضّل
 . (3) أصّل" ذلك  من يءش وال َساع يف يرقص وال

 )عوارف  كتابه   يف  الكذوب   احلديث  هذا  أورد  الذي   ه (632  )ت   السهروردي  إن  بل
  يف   تكلم  وقد  ووجدانه.   َسعناه   كما  مسندا  أوردانه   احلديث  فهذا : "ذكره  أن   بعد  قال  العارف( 

 يشاكل  وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا   رسول  عن  نقل  شيئا  وجدان   وما  ،احلديث  أصحاب   صحته
 وأهل  للصوفية  حجة  من  أحسنه  وما   هذا.  إال  وهيئتهم   واجتماعهم  وَساعهم  الزمان  أهل  وجدَ 

 

 يف   السهروردي   ذكره   واحلديث (.  363  / 4)   الديد  البحر   تفسريه   يف   عجيبة   ابن   به  استدل   ِمن   (1)
 . القدسي  طاهر  أيب   عن  رواية( 226:  ص)  العارف   عوارف

 (.598  / 11)   الفتاوى  جمموع  (2)
 (. 297 /1االستقامة )   (3)



 غري   أنه  سري  وياجل  أعلم.  وهللا  ،صح  لو  أن  وقسمتها  اخلرق  ومتزيقهم   َساعهم  يف  الزمان
  يعتمدونه   كانوا  وما   أصحابه  مع  وسلم  عليه   هللا  صلى  النيب  اجتماع   ذوق  فيه   أجد   ومل  صحيح، 

 . (1)"بذلك  أعلم وهللا ،قبوله القلب وأييب ،احلديث هذا يف بلغنا ما على
 . (2) قاإسح بن  لعمار وضعها ونسب ،خرافة  أبنهرمحه هللا  يبالذه وحكم عليه

  ال  ابطل  عنه  السؤول  احلديثم : "فأجاب   احلديث  هذا  عنرمحه هللا    النووي  اإلمام  وسئل
   رواه  َمن  وميعزمر  وسلم،  عليه   هللا  صلى  النيبإىل    نسبته  وال  روايته  حتل  

 
  وال   .ابليغ  ا  تعزير   حبالها  عال

 . (3)أعلم" وهللا وغريه،  العارف( )عوارف  يف بكونه يمغرَت  
  ؛ موضوع  مصنوع   أن ه  له   يظهر  احلديث  هذا  منت  على  الواقف"   : رمحه هللا  السيوطي  وقال

ا  وألفاظهم،  ِشعرهم  جبزالة  يليق  وال  ،العرب   شعر  يناسب  ال  فيه  الذي  الشِ عر  ألن     يليق   وإَّن 
 والول دين،  العرب   بشعر  خبة   له  َمن  الضروري  ابلذوق   ذكرانه  ما   يدرِك  الول دين؛  بشعر

  أصحابه،   بكّلم  وال  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  بكّلم  تليق  ال  احلديث  منت  ألفاظ  وكذلك 
  وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أحوال  ِمن  عندان  صحم   للذي  ؛ُبم  يليق  ال  معناه  وكذلك 
 يليق   ال  قطعة  أربعمائة  الرداء  متزيق  وكذلك   اهليئة،  وحسن  واالجتهاد  اجلد    ِمن  أصحابه  وأحوال

 .(4) "! الال؟ إضاعة عن هنى وقد  وسلم عليه هللا  صلى هللا رسولم  هذا يفعل  وكيف ُبم،
   والصلح. ابلعلم  املشهورين العلماء لبعض ذلك بنسبة االستدالل -12
 .-ذكره سبق وقد- السيب بن سعيدإىل  السلمي الرمحن عبد  أبو هنسب ما ذلك  فمن

  وجهني: من اجلوابف
"اليمان  ميالعل    قال،  يثبت  ال   القصةِ   سند  أنم   :األول   هو  السي ب  ابن  عن  والراوي: 

  سنة  وفاته  وأر خ  ،التهذيب  هتذيب  يف  ترمجة  وله  عي،الشاف  الط ليب  العباس  بن  حمممد  بن  إبراهيم
 

 (.226: ص)  العارف   عوارف   (1)
 (.164 /3)   االعتدال  ميزان   (2)
 /2( ) الصنوعة  الآللئ   ذيل )ب  العروف  الوضوعات  على  الزايدات  يف  هللا  رمحه  السيوطي   عنه  نقله  (3)

657 .) 
 (. 659  /2) الوضوعات  على  الزايدات  (4)



  ابنَ   أدركَ   عمن  يَ ر وِ   ومل  السيب  ابن  يدرك  مل  أنه  الرتمجة  من  وي مع َلم  بسنة.   بعدها  أو   237
 . (1)معضلة" فالقصة السي ب..

  لا   الشعر  أعجبه  وإَّنا  ،للغناء  يطرب   مل  السيب  ابن  أن : "اليمان  العلمي  قاله  ما  الثاين: 
"والتس  والتقوى واخلفر ابحلياء  الرأة وصف من فيه  . (2)رتُّ

 أن  ميكن  ال  وأهنا  القصة  فضع    أن  بعد  فقال  السلمي  أورده  ما   على  اجلوزي  ابن  بوعقم 
 السيب  اب ن  أن   قدران   لو  ث: " قال  ث   مظلم،  سنادهاإ  وأن  سيب،ال  بن  سعيد   شعر  من  تكون
 يضرب   قد  اإلنسان  فَِإن  ؛الرقص  جواز  َعَلى  حجة  ذلك   يف   فليس  اأَلر ض  برجله  ضرب 
 !التعلق  َهَذا  أقبح   فما  ،رقصا  ذلك   يسمى  وال  ،يسمعه  لشيء  بيده  هايدق    أَو    برجله  اأَلر ض

  َست   َعن    به  يرجون  الذي  رقصهم  من  مرتني  أَو    مرة  ابلقدم  اأَلر ض  ضرب   وأين
 . (3)"؟!العقّلء

  من   نكي   دون  الزمان  قدمي  من  الصوفية  عن  الفعل  هذا  بتواتر  احتجاجهم  ذلك  ومن
 ابلفضل.  هلم  املشهود املتصوفة  كبار   من وغيه اجلنيد عن  ذلك نقل وأنه ،(4)العلماء

  وجوه: من واجلواب
 الذاهب   كافة  من  العلماء  زال  فما  العجاب!  بأعج  من  اإلمجاع  دعوى  أن  :أوهلا
   عليه. وينكرون فاعلها  حونويقب   ،الشنيعة والبدعة العظيم النكر  هذا ينكرون

" األحناف  كتب  من  عابدين(  ابن  )حاشية  ففي  قالوا   الرقص  يستحل  ومن)  :قوله: 
إىل   ينتسب  من  بعض  يفعله  كما  موزونة  حبركات   والرفع  واخلفض  التمايل  به   الراد  بكفره(

 وضرب   الغناء  هذا  حرمة  على  األئمة  إمجاع  القرطيب  عن  البزازية  يف  نقل  وقد  التصوف.

 

 اليمان  العلمي آاثر  جمموع   ضمن  للسلمي،  التصوف يف  األربعني  رسالة على   العلمي الشيخ  تعقيب (1)
(15/ 410 .) 

 .السابق  الصدر   (2)
 (.231:  ص)  إبليس  تلبيس  (3)
 د ق ع  حيث (.  49:  ص)  للذكر   االجتماع  دالئل  يف  الهتدين  جنوم  كتاب  صاحب  بذلك   احتج  ِمن  (4)

  والتواجد.  الرقص  مشروعية   لبيان  فصّل



 مستحل    أن  الكرمان  والدين   اللة  جّلل  اإلسّلم   شيخ  فتوى  ورأيت  :قال  والرقص.  القضيب
 . (1) الوهبانية" شرح يف  ومتامه كافر،  صالرق هذا

  لرعونة   مشبهة  ورعونة  ةفخف    والتصفيق  الرقص  وأما "  : رمحه هللا  السّلم  عبد  بن  العز  وقال
  مل   تعظيمه  من  شيئا   وأدرك  اإلله  هاب   ومن  كذاب..   عمتصن    أو  راعن  إال  يفعلها  ال  ،اإلانث 
 يصدران   وال  جاهل،  غيب    من  إال  والرقص  التصفيق  يصدر  وال  تصفيق،  وال  رقص  منه  ريتصو  

  ومل  سنة،   وال  كتاب   يف  ُبما   ترد  مل  الشريعة  أن  فاعلهما   جهالة   على  ويدل    فاضل،  عاقل  من
 الذين  السفهاء  اجلهلة  ذلك   يفعل  وإَّنا  األنبياء،   أتباع  من  معتب  وال  األنبياء  أحد  ذلك   يفعل

َياان    ال ِكَتابَ   َعَلي كَ   }َونَ زمل َنا  تعاىل:  قال  وقد  ابألهواء،  احلقائق  عليهم  التبست ء {   ِلكمل ِ   تِب     َشي 
  ذلك  فعل  ومن  ذلك،  من  شيئا  يّلبسوا  ومل  اخللف  وأفاضل  السلف  مضى  وقد،  [89  ]النحل:

  أنه   ويعتقد   به  ى يقتدَ   ِمن   كان   فإن   ربه، إىل    بقربة   وليس   نفسه  أغراض  من  غرض   أنه   اعتقد  أو
  أقبح  من  هو   وإَّنا   الطاعات،   من  هذا  أن  إليهامه   صنع   ما  فبئس   قربة  لكونه   إال  ذلك   فعل  ما

 . (2)الرعوانت"
 الصوفية   يفعله  الذي  الرقص  حكم  عن  سئل  أنه  يالطرطوش  بكر   أيب  عن  القرطيب  ونقل

"فأجاب   السماع  عند   هللا  كتاب   إال  اإلسّلم  وما   وضّللة،  وجهالة  بطالة  الصوفية  مذهب: 
  عجّل  هلم  اتذ  لا  السامري  أصحاب   أحدثه  من  فأول  والتواجد  الرقص  وأما  رسوله،  وسنة

 وأما   العجل،  وعباد   الكفار   دين  فهو   ويتواجدون،   حواليه   يرقصون  قاموا  خوار   له  جسدا
 جيلس  كان  وإَّنا   تعاىل،  هللا  كتاب   عن  السلمني   به  ليشغلوا  الزاندقة  اتذه  من  فأول  القضيب

 للسلطان   فينبغي  الوقار،  من   الطري  رؤوسهم  على  كأَّنا  أصحابه  مع  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب
 أن   اآلخر  واليوم  ابلل  يؤمن  ألحد  حيل  وال  وغريها،  الساجد  يف  احلضور  من  مينعهم  أن  ونوابه
 بن  وأمحد  والشافعي  حنيفة  وأيب  مالك   مذهب  هذا   ابطلهم،  على  يعينهم  وال  معهم،  حيضر
 . (3) التوفيق" وابلل ،السلمني أئمة من وغريهم حنبل

   الرقص؟! جواز على اإلمجاع أحد عييدم   فكيف ا،جدً  كثرية  ذلك  يف والنقول
 

 (. 259  / 4)  عابدين   ابن  حاشية   (1)
 . ابختصار  (221  / 2)  األحكام   قواعد   (2)
 (.238  /11)  القرطيب   تفسري   (3)



 مل   الرقص  أن  شك   وال  الرقص،  ومسألة  اجملرد  السماع  مسأليت  بني  خلط  هذا  أن  الثاين:
 للتصوف   بنيالتعص    بعض  حاول  ث  اجلهال،  بعض  من  وقع  وإَّنا  الشايخ،  أكابر  من  يقع

  ذلك. تسويغ
  ( 1)اجليّلن  القادر  عبد  كالشيخ   ،إنكاره  على  فأكثرهم  أنفسهم  التصوف  مشايخ  وأما
  لن   الرخصة  سبيل   على  جعله  منهم   زهجو    ومن  التصوف،   مشايخ  من  وغريمها  زروق   والقاضي

   نفسه. يتمالك  ومل الوجد غلبه
  واالجتماع   نة اللح    القصائدإىل    االستماع  وأما "  : رمحه هللا  تيمية  ابن  اإلسّلم  شيخ   قال

 وأيب  أدهم  بن  وإبراهيم  عياض   بن  كالفضيل  السماع  هذا  حيضروا  مل  الشيوخ  فأكابر   عليها
  عبد   كالشيخ  ؛التأخرين  من  وأمثاهلم   ،السقطي  والسري  الكرخي  ومعروف  الداران  سليمان 
  ، الشايخ  هؤالء  وأمثال  البيان   أيب  والشيخ  مدين  أيب  والشيخ  مسافر  بن  عدي  والشيخ  القادر
  منه   اتبوا   ث  هم وأكابر   الشيوخ  من  طائفة  حضره  وقد  . السماع  هذا  حيضرون  يكونوا   مل  فإهنم

 .(2) " عنه ورجعوا
  ومنهم  التصوفة،  كبار   حيضره  مل  ذلك   ومع  األخرى،   النكرات   عن   اجملرد  السماع   يف  وهذا

  البتدعة   فيه  وقع  وإَّنا  الفضّلء،  من  واحد  من  يقع  فلم  الرقص  أما  منه،  اتب   ث  حضر  من
   والذاهب. الطوائف كل  من عليهم اإلسّلم علماء  نكري وتتابع  اجلهال،

  هذا   أن  -الريدين  من  للمبتدئني  الرقص  جييز  كونه  مع-  الصويف  السهروردي  ذكر  ولذلك 
 يليق   ال  واللهو  ،اللهو  مشاُبة  من  فيه   لا  ؛به  ىيقتدَ   ومن  ابلشيوخ   يليق  ال"  الرقص

 .(3) مبنصبهم"
هللا  فقال  ه (899  )ت   زروق  القاضي  الصوفية   من  كذلك   وأنكره   إن  "ويقال:  : رمحه 

 من  وسلم  عليه  هللا  صلى  للنيب  ينسبونه   وما  العجل.  لقوا  لا  السامري  أصحاب   أحدثه  الرقص
 اليت  األحاديث  كل  وكذا  فباطل،  كبدي...  اهلوى  حية  لسعت  إنشاده:  عند  التواجد

 

 (. 59 /1)  األنوار  ومظهر  األسرار   سر  :كتابه  انظر  (1)
 (.534  / 11)   الفتاوى  جمموع  (2)
 (.201: ص)  العارف   عوارف   (3)



 . (1) النوع" هذا يف ُبا يستشهدون
  إليه   أشار  كما   اجملانني  فعل  "من  وحنوه  والصياح  الرقص  مع  الذكررمحه هللا    زروق  جعلو 
 . (2)"؟!هم أجمانني: فقال عنهم سئل لا  هللا  رمحه مالك 

  على   اإلسّلم  علماء  اتفق  اليت  السشنعة  البدع  من  الصويف  الرقص   هذا  أن  واخللصة:
  كما  وليس  وحديث ا،  قدمي ا  التصوفة  علماء  من  كثري  أنكرها  -سبق  كما-  بل  وقبحها،  ذمها
  عن  تنفريا  ابلوهابية،   وهنميسم    من  إال  والضّلالت   البدع   هذه   ينكر  مل   أنه   البتدعة   بعض   ريصو  

  ّلالت.والض البدع من التحذير يف اتباعهم
 رب  لل  واحلمد،  كثريا  تسليما  وسلم  وصحبه  آله  وعلى  حممد  نبينا   على  هللا  وصلى

 العالني.
 
 

 

 (. 8: ص)  ابلعافية  هللا خصه  لن   الكافية  النصيحة   (1)
 . (85: ص)  -العلمية  الكتب  دار  : ط- التصوف  قواعد   (2)


