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 بسم هللا الرمحن الرحيم
ومن سيئات  ،ونعوذ به من شرور أنفسنا ،ونستهديه ،ونستعينه ،إن احلمد هلل حنمده

وأشهد أن ال إله اهلل وحده  ، ااي  لهومن يضلل فال ،من يهده اهلل فال مضل له ،أعمالنا
 أما بعد ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،الشريك له

فإن مواقف علماء السنة متعدية بشأن الصوفية واملتصوفة، ولعل تعدي اذه املواقف     
 يعوي إىل أمور عدة، منها :

فة القرن أواًل : اختالف املقصوي بتلك العبارات زمنيًا ، فبعضها يتحدث عن متصو 
 األول والثاين وبعضها عن متأخريهم.

ثانياً : اختالف املقصوي بتلك العبارات موضوعياً ، فبعضها يتحدث عن الصوفية كعلم 
 وبعضها عن رجال املتصوفة ومشاخيها.

ثالثًا : اختالف السياقات اليت استلت منها عبارات اؤالء األئمة ، فتجد أن سياق 
لتصوف فينقل على اعتبار أنه ثناء ، مث ينقل حديثه عن املؤلف يتحدث عن أصل علم ا

 مبتدعة القوم فينقل عنه على اعتبار أنه ذم.
رابعاً : اختالف البيئة اليت قيلت فيه ، فيختلف احلكم على التصوف من عامل نشأ يف 

 بيئة كان الغالب فيها التصوف ، وآخر كان الغالب فيها غري ذلك.
السنة من التصوف والصوفية ال ختلو يف الغالب من أحد  واجلملة ، فإن مواقف علماء

 يف ثالثة مباحث كما يلي: -ة خمتصرة بطريق –اذه املواقف، وميكن جعلها 
 .: الثناء املطلق على التصوف والصوفيةاألولاملبحث 

 الذم املطلق على التصوف والصوفية.: يناملبحث الثا
 .صوفيةالتصوف وال من املبحث الثالث: تفصيل املوقف

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى ، نسأل اهلل العلي القدير التوفيق والسداي
 آله وصحبه أمجعني.



 3 

 األولاملبحث 
 والصوفية على التصوفاملطلق الثناء 

ولق               د علم               ت يقين               اً أن الص               وفية ا               م تع               اىل:  ه اهلل ال الغ                ا  ر                ق                    
ريام أحس               ن الس               ري و                ريقتهم ة وأن س               الس               الكون لطري               ق اهلل تع               اىل خاص               

 1.(صوب الطرق وأخالقهم أزكى األخالقأ
ومن تصوف ، من تفقه ومل يتصوف فقد تفسق(ر ة اهلل تعاىل :بن أنس مالك قال و       

 2.(ومن مجع بينهما فقد حتقق، ومل يتفقه فقد ت ندق
ر يف الستقوى اهلل  أصول  ريق التصوف مخسة:تعاىل:   النوو  ر ه اهللقال و 

، الرضا يبار، اإلعراض عن اخللق يف اإلقبال واإلالسنة يف األقوال واألفعال ، إتباعوالعالنية
 3.، الرجوع إىل اهلل يف السراء والضراء (عن اهلل تعاىل يف القليل والكثري

حياام اهلل وبياام ومجعنا يف اجلنة حنن  : اج الدين السبكي ر ه اهلل تعاىلقال تو 
هل حبقيقتهم لكثرة املتلبسني هبا، األقوال فيهم تشعبًا ناشئًا عن اجلوإياام وقد تشعبت 

واحلاصل أهنم أال اهلل وخاصته الذين ترجتي الر ة بذكرام ويستن ل الغيث بدعائهم ، 
  4(.فرضي اهلل عنهم وعنا هبم

وفية وال كالم لنا مع الُصدَّق من ساياتنا الص:  اهلل تعاىل ابن عابدين ر ه قالو 
يتواجدون  ، فقد سئل إمام الطائفتني سيدنا اجلنيد : إن أقواماً ئني عن كل خصلة رييَّةاملب 

فإهنم قوم قطعت الطريق اكباَيام، وم َّق  ،فقال يعوام مع اهلل تعاىل يفرحونويتمايلون؟ 
 5.فال حرج عليهم إذا تنفسوا مداواة حلاهلم ( ، وضاقوا ذرعاً النصُب فؤايام

                                                
 .49 ص، املنقذ من الضالل انظر:  1
 .211، ص  مام ال رقاينة العالمة على العدو  على شرح اإلحاشيانظر:  2
 .20ص ، مقاصد اإلمام النوو  والتوحيد والعبايات وأصول التصوف انظر:  3
 .56، ص معيد النعيم ومبيد النقمانظر:  4
 .172ص ، كم الوصية باخلتمات والتهاليل شفاء العليل وبل الغليل يف حانظر:  5
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 الثايناملبحث 
 على التصوف والصوفية ملطلقالذم ا

 أا            ل : مث فق            الب            املتكلمني املتص            وفة  ر             ه اهلل تع            اىل اب            ن عقي            ل ارنق               
الص                 وفية و  ،ائ                د الن                 ا  بتوايم                 ات ش                بهات العق                 ولالك                الم يفس                 دون عق
حيب                ون البط                االت و                 اع و  ،ويه                دمون ق                وانني األيي                ان ،يفس               دون األعم                ال

فق             د ك             انوا يف  اج،وم             ا ك             ان الس             لف الص             ا  عل             ى ذل             ك املنه              األص             وات،
 1(.ويف األعمال أرباب جد العقائد عبيد تسليم ،

زنايق              ة يف ز  عب              اي  : وص              فهم ب              أهنمو  الص              وفية وأوج              ب اب              ن عقي              ل ذم
، فه              م حيب              ون ف              ة للش              رع. ألفع              اهلم املنك              رة املخالمش              بهة خلع              اءو  ،ش              راني

ون عل              ى ب              وا نهم ويتكلم              ون  ويعتم              د، االجتم              اع عل              ى املل              ذاتالبط              االت و 
ويس               تميلون امل               ريان  ،(يق               ول أح               دام:  ق               ال   قل                 ع               ن ريو  ،كالكه               ان

. كم                ا أهن                م مجعه                م يف الس                ماعاتوالنس                وان بإلباس                هم خرق                ة التص                وف و 
، ويقبل             ون  ع             ام الظلم             ة والفس             اق يفس             دون قل             وب النس             اء عل             ى أزواجه             م،

 ،الغن             اء، م             ع   ي             ق الثي             ابقص و ال             ر عم             ل هل             م يف أربط             تهم إال األك             ل و  الو 
الرعون                     ات باألس                     جاع ، وحتري                     ك الطب                     اع و تم                     اوتوال ع                     ق وال الص                     عقو 
 2(.األحلانو 

وخصص لذمهم وانتقاي  ،اشتد يف انتقاي الصوفيةفقد ر ه اهلل تعاىل أما ابن اجلوز     
لك أنه أعاب فمن ذ ر(.تلبيس إبليس، وصيد اخلا  : من كتابيه كبرياً   مذابهم قسماً 

هم على القليل منه بدعوى االكتفاء ، واقتصار بعضتنفري النا  منهعليهم تركهم للعلم و 
يف  او: قلب ورب. لذلك احنرف أكثرامإمنا علم البا ن، وال حاجة للوسائط، و ب

                                                
 .416 ، ص ابن اجلوز تلبيس ابليس ، انظر:  1
 .415املرجع السابق ، ص 2
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حديث  ، فإذا أسندوا فإىلتكلموا يف الشرع بآرائهم الفاسدةوقلت علومهم، و  ،عباياهتم
سري كان غالب  ؛ وإذا خاضوا يف التففهمهم منه رييئاً  ، أو يكونضعيف أو موضوع

زينه هلم اواام،  ابتداعهم بالرأ  ابتكروا مذاباً وجلهلهم بالشرع و  .المهم خطأ واذيانك
 .ال تثبت وبأحاييث ، فاستدلوا بآيات مل يفهموهنا،مث تطلبوا له الدليل من الشرع

 ،اس  البغداي كاحلارث بن أسد احمل إىل أن كبار مؤلفي الصوفية أشار ابن اجلوز و  
، العجائبوأي حامد الغ ا ، مجعوا يف مصنفاهتم األكاذيب و  اين،صفهعيم أ د األوأي ن

، وملؤواا باألحاييث غري الصحيحة والدقائق ايات البا لة، والكالم املرذولاالعتقو 
منا اي واقعات إ، و يها على أصل، ومل يستندوا فمروا فيها بأشياء خمالفة للشريعةالقبيحة، وأ

  .علم البا ن واا مث يونواا و  بعضهم عن بعض، تلقفها

 ،ها أهنم أخلدوا فيها إىل البطالة، فمنم يف بعض سلوكياهتم ياخل األربطةانتقداو 
. وإمنا أكثر ، وال صالة نافلة وال قيام ليلمإعاية العلالرزق و وأراحوا أنفسهم من  لب 

املبالغة يف املأكول و  ،و اع األغاين من املريان ،التظاار باملرقعات و لب امللذات مههم
 .املشروبو 

، بل انتقد كذلك خواصهم وذمهمومل يكتف ابن اجلوز  بانتقاي عوام الصوفية       
 1.وعبد القاير اجليالين وحممد بن  اار املقدسي، ، ا ، كأي حامد الغأعالمهمو 

                                                
 .242-216 ، ص تلبيس ابليسانظر:  1
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 املبحث الثالث
 التصوف والصوفيةمن تفصيل املوقف 

 والصواب أهنم:  تعاىل، ومن ذلك قوله يمية ر ه اهللابن ت لعل أبرز من ميثل ذلكو    
فيهم السابق املقرب حبسب ، فما اجتهد غريام من أال  اعة اهلل، كجمتهدون يف  اعة اهلل

، ويف كل من الصنفني من قد جيتهد م املقتصد الذ  او من أال اليمني، وفيهاجتهايه
، ولكن عند أال البدع وال ندقةيهم  وائف من وقد انتسب إل ،فيتوب أو ال يتوب فيخطئ

خ التصوف أنكروه، يأكثر مشا ، فإنليسوا منهم كاحلالج مثالً احملققني من أال التصوف 
ر ذلك الشيخ أبو ، مثل اجلنيد بن حممد سيد الطائفة وغريه ، كما ذكوأخرجوه عن الطريق

 ). اريخ بغداي، وذكره احلافظ أبو بكر اخلطيب يف تمي يف  بقات الصوفيةعبد الر ن السل

 فأما ر ه اهلل تعاىل عن  سك الصوفية بالكتاب والسنة فقال: ابن تيمية وحتدث   
فضيل بن عياض ، وإبراايم بن املستقيمون من السالكني كجمهور مشايخ السلف مثل ال

، والسر  السقطي، واجلنيد بن حممد، أيام، وأي سليمان الداراين، ومعروف الكرخي
، بد القاير اجليالين، والشيخ  اي، والشيخ أي البيان، مثل الشيخ عدمنيوغريام من املتق

ن وغريام من املتأخرين فهم ال يسوغون للسالك ولو  ار يف اهلواء أو مشى على املاء أ
. ملأمور ويدع احملظور إىل أن ميوت، بل عليه أن يعمل اخيرج عن األمر والنهي الشرعيني

 .(، واذا كثري من كالمهملكتاب والسنة وإمجاع السلفعليه اواذا او احلق الذ  يل 

إليهم سواء من العلماء أو ومع اذا فلم مينعه ذلك من نقد سلوكيات بعض املنتسبني  
 منها أن  ائفة منهم تدعي أن أكل احلشيشة املخدرة تنشط على:  العوام، ومن ذلك قوله
حىت أهنم يسموهنا معدن الفكر  .لى استنباط العلوم وتصفية الذانأياء الصلوات وتعني ع

ء ألن تلك واذا كله من خدع النفس ومكر الشيطان هبؤال .وحمركة الغرام الساكن ،الذكرو 
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 1(.ال يعي ما يقول جتعل آكلها أبكما جمنوناً  ،احلشيشة اي عمى للذان
ول ق :األوىل ،مراتب د الغ ا  تقسيمه للذكر إىل ثالثابن تيمية على أي حام عابو  
 او. ،قول خاصة اخلاصة، او ة:الثالث. و ية: قول اخلاصة اهلل، اهللالثان. و له إال اهللإمة ال العا
يف  خطأو  ،: او، او بدعة يف الشرعاملضمراهلل و  بّدعه يف ذلك ألن الذكر املفري: اهلل،و 

 ،وعاملضمر ليس مبشر و  .، وال كفراً ، وال إمياناً . ألن االسم املفري ليس او كالماً القول واللغة
 2.او معارض للشرعو  ،وال فيه إميان ،وال او بكالم يعقل

القائلني بوحدة الوجوي كعمر بن الفارض وحمي  االحتايينيوكّفر ابن تيمية كبار الصوفية     
عدام و  ،التلمساينو قطب الدين بن سبعني اإلشبيلي ائي األندلسي و الدين بن عري الط

 .النصارىن كفر اليهوي و م ظمعجعل كفرام أو  االحتاييةمن مالحدة 
وذكر ابن تيمية أن الشيخ الع  بن عبد السالم كان قد كفر ابن عري لقوله بقدم    
اذا أعظم من  و اهلل، وصورة له؛ و ، من أن العامل ابل أن يظهر قوله بوحدة الوجويق، العامل

ن الظن أنه كان ممن حيس عن نفسه - أ  ابن تيمية - حكىو كفر القائلني بأزلية الكون. 
. ئد ، كما يف الفتوحات املكية ، والدرة الفاخرةبابن عري و يعظمه ، ملا يف كتبه من فوا

ا فيه من الكفر البا ن ، ملحنوهو  ما ا لع على كتابه فصوص احلكملكنه غري رأيه فيه عند
 3.مذاب وحدة الوجوياو ميثل و  ، وبا نه أقبح من ظااره،الظاارو 

 ومجلة:   قالاجلانب حممد رشيد رضا حيث يمية يف اذا وممن سار على يرب ابن ت   
القول يف صوفية املسلمني أن علماءام كسائر أصناف علماء املسلمني الذين استعملوا 
عقوهلم يف الدين من املتكلمني والفقهاء ، كل صنف قد انفري بالتوسع يف علم ، فجاء فيه 

ب صوفية أتقنوا علم األخالق واآليامبا مل جييء به غريه ، وكل منهم أخطأ وأصاب ، فال
الدينية وحكم الشريعة وأسراراا، و رق ت كية النفس وإصالحها، واذا غرض الدين 

                                                
 .4/150، التفسري الكبري انظر:  1
 .396 / 10، جمموع الفتاوى انظر:  2
 . 131 /2، جمموع الفتاوى انظر:  3



 8 

، ويخل يف كتبهم وأعماهلم ما خيالف النصوص، فإن كانوا قد غلوا وأتوا ببعض ومقصده
يف كتبهم ، فاملتكلمون أيضاً قد يخل سالفة ومن البدع ماينكره اإلسالممن تصوف األمم ال

، وكذلك الفقهاء قد يخل يف كتبهم مثل ذلك ذلك من الفلسفة اليونانية وغرياامثل 
 1(.باألحاييث الضعيفة واملوضوعة بالرأ  والقيا  واألخذ

 
 

     
 
 

 انتهى البحث
 وآخر دعواان احلمد هلل رب العاملني

 أمجعني.وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه 
 هــ 1436/  7/  8

                                                
 .161/ 22، جملة املنار انظر:  1


