
 1 

 
 
 

 تنبيه الدكتور عبد العزيز القاري
 :إلى خطورة قوله  

 إنَّ التصوف الصحيح هو عين التوحيد) 
 (!وإنَّه من مذاهب أهل السنَّة والجماعة  

 
 

 : كتبه 

 ربيع بن هادي املدخلي
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه 
 : ن اتبع هداه أما بعدوم

" الرسالة"فقد اطلعت على مقال نشر يف ملحق جريدة املدينة املسمى بـ 
هـ، املوافق 6201ربيع األول عام /02عبد العزيز قاري، بتاريخ اجلمعة / للدكتور
عبدالعزيز قاري الصوفية مذهب من مذاهب /د: م، حتت عنوان0222إبريل /02

 .صحيح عني التوحيد أهل السنة واجلماعة والتصوف ال
 : قال احملرر ياسر عامر

اعترب إمام مسجد قباء السابق باملدينة املنورة وأستاذ علم احلديث الشيخ " 
عبد العزيز قاري أن الصوفية مذهب من مذاهب أهل السنة واجلماعة، ودعا عقالء 

 ".الصوفية واجليل اجلديد منهم إىل هنج التصحيح ال التربير 
 : أقول 

كنت أحد أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة اإلسالمية املدرسني يف    أنا -6
كلية احلديث ورئيس قسم السنة سابقاً يف هذه اجلامعة وما علمت أن الدكتور عبد 
 .العزيز قاري كان أستاذ علم احلديث وما أظنه يدَّعي هذا ولعل هذا خطأ من احملرر

ال مذاهب، فأهل إن مذهب أهل السنة واجلماعة مذهب واحد فقط  -0
هلم أهل احلديث، ويقال : أهل السنة واجلماعة، ويقال: السنة واجلماعة يقال هلم

السلفيون أو أتباع مذهب السلف، وال يدخل فيهم الصوفية ال سابقًا وال : هلم
 . الحقاً 

وقد محل أئمة اإلسالم حديث الطائفة املنصورة وحديث الفرقة الناجية على 
ال على الصوفية وال على غريها، وال سيما بعد تشعب  أهل احلديث وعلمائهم

الصوفية إىل فرق كثرية جدًا كلها قائمة على عقائد ضالة ومناهج خرافية تصادم 
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 .الكتاب والسنة وما عليه أهل السنة واجلماعة 
احللول، ووحدة الوجود، وتقديس األولياء، واعتقاد أهنم : ومن عقائدها

الكون، وأنَّ فيهم أقطابًا وأوتاداً، ويدعون هؤالء يعلمون الغيب ويتصرفون يف 
ويستغيثون هبم يف الشدائد من دون اهلل، وأفضلهم من يقرر هذه األفعال اخلطرية 
وال ينكرها، واخلصومة بينهم وبني أهل السنة قدمية ومستمرة إىل يومنا هذا فكيف 

 !.إهنم من أهل السنة واجلماعة؟: يقال
 ".لصوفية إىل التصحيح ال التربيرودعا عقالء ا: "قوله -3

 : أقول
هذا كالم جممل ال يستفيد منه أحد ال صوفية وال غريهم، فمن  -أ 

 .النصيحة هلم أن يبني هلم القاري اجلوانب اليت حتتاج إىل التصحيح بياناً واضحاً 
 .إن دعوهتم إىل التصحيح تدل أهنم شيء آخر غري أهل السنة  –ب 
طريق األنبياء واملصلحني فإهنم ما كانوا يدعون  إن هذه الطريق غري –ج 

الكافرين واملنحرفني إىل أن يصححوا ما عندهم من الضالل بأنفسهم وإمنا يأيت 
 .التصحيح من اهلل ويُبلِّغ ذلك األنبياء مثَّ ورَّاثهم

قد صحَّح علماء أهل السنة واجلماعة كل ما فسد من دين الصوفية  –د 
ألهنم يدركون أهنم ال رغبة هلم يف التصحيح وال قدرة لغلبة عقيدة وعبادة ومنهجاً، 

اجلهل عليهم ولبعدهم وبُعد عقائدهم ومناهجهم عن الكتاب والسنة ومذهب أهل 
السنة واجلماعة، فلم يقبلوا هذا التصحيح بل حاربوا أهل السنة الذين صححوا 

إليه ونصحوا هلم، فهل بعد كل هذا سيسارعون إىل التصحيح الذي دعاهم 
 !.القاري؟

إن كان يعتقد فيهم أهنم سيسرعون إىل تنفيذ  –وأنا أطلب من القاري 
أن يساعدهم مبا يعينهم ويشجعهم على التصحيح الذي يرضي اهلل  –نصيحته 

 .ويدخلهم يف عداد أهل السنة واجلماعة
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ونرجواأن يتحقق ما يصبو إليه القاري بل يصبو إليه أهل السنة واجلماعة، 
ألن : "ة أخرى أن يدخل القاري يف قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمونرجو مر 

 ".يهدي اهلل بك رجالً واحداً خري لك من محر النعم
وقال فضيلته يف كلمته اليت ألقاها يف منتدى جبدة وحضرهتا : "قال احملرر -2

إن أكثر من كتب يف التصوف ارتكز على روايات املتأخرين من أحوال (: الرسالة)
لزهاد والُعبَّاد، كإبراهيم بن أدهم، والفضيل بن عياض، ومل يرتكز على روايات ا

 .القرون األوىل املفضلة
وأكَّد فضيلته على ضرورة ربط التصوف بالرعيل األول من السلف، والسلف 

 ".يف نظر الشيخ القاري هم الصحابة
 :   أقول 

هل القرون املفضَّلة إنَّ إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض يُعدَّان من أ
وإمنا مها من أهل ،ومها ليسا من الصوفية ،فكالمها من طبقة متوسطي أتباع التابعني 

 .الدِّين والورع والزهد املشروع 
ويفيد كالم القاري أن أكثر مؤلفات الصوفية ارتكزت على روايات أناس 

انفصام منهج  جاءوا بعد القرون املفضلة، وإن الواقع ليؤكِّد ذلك، وهذا يدل على
القرون املفضلة اليت شهد هلا : الصوفية وعقيدهتم عن عقيدة ومنهج السلف الصاحل

مث يأيت بعدها قوم يشهدون وال يستشهدون وينذرون " رسول اهلل بأهنا خري القرون 
 .وال يوفون ويكثر فيهم السمن

أما أهل السنة واجلماعة أهل احلديث فهم امتداد للقرون املفضلة عقيدة 
ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من "ومنهجًا 

 ".خالفهم حىت يأيت وعد اهلل تبارك وتعاىل
-وبداية الصوفية وإن كان يف عهد احلسن البصري وابن سريين            

 . اللذين أنكراها عليهم  -رمحهما اهلل
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ت احلارث بن أسد احملاسيب هي كتابا -فيما أعلم-بداية كتابات الصوفية 
أحد تالميذ يزيد بن هارون الذي يُعدُّ يف أتباع التابعني آخر القرون املفضلة، وكان 

 .احلارث من املعاصرين لإلمام أمحد وإخوانه من أئمة احلديث والسنة
ألَّف احلارث كتباً للصوفية فأنكرهـا أهـل السـنة ومـنهم اإلمـام احلـافز أبـو ارعـة، قـال 

شــهدت أبــا ارعــة وقــد : قــال احلــافز ســعيد بــن عمــرو الربدعــي : ) ذهيب احلــافز الــ
إيـاك وهـذه الكتـب هـذه كتـب بـدع  : سئل عن احلارث احملاسـيب وكتبـه فقـال للسـائل

وضالالت عليك باألثر فإنك جتد فيه مـا يغنيـك قيـل لـه يف هـذه الكتـب عـربة فقـال 
عــربة بلغكــم أن ســفيان مــن مل يكــن لــه يف كتــاب اهلل عــربة فلــيس لــه يف هــذه الكتــب 

ىل إومالكــا واألوااعــي صــنفوا هــذه الكتــب يف اخلطــرات والوســاوس مــا أســرع النــاس 
البدع مات احلارث سنة ثالث وأربعني ومائتني وأين مثل احلارث فكيف لو رأى أبـو 

أليب طالــب وأيــن مثــل القــوت كيــف لــو رأى ( القــوت) ـ كــ ارعــة تصــانيف املتــأخرين
وحقـــائق التفســـري للســـلمي لطـــار لبـــه كيـــف لـــو رأى ، م هبجـــة األســـرار البـــن جهضـــ

تصانيف أيب حامد الطوسي يف ذلك على كثرة ما يف اإلحياء من املوضوعات كيف 
القــادر كيــف لــو رأى فصــوا احلكــم والفتوحــات املكيــة  لــو رأى الغنيــة للشــيخ عبــد

يث بلى ملا كـان احلـارث لسـان القـوم يف ذاك العصـر كـان معاصـره ألـف إمـام يف احلـد
وملــا صــار أئمــة احلــديث مثــل ابــن الد يســي  هفــيهم مثــل أمحــد بــن حنبــل وابــن راهويــ

نســـأل اهلل  (1)وابـــن شـــحانة كـــان قطـــب العـــارفني كصـــاحب الفصـــوا وابـــن ســـفيان
  ( .0/611)ميزان االعتدال يف نقد الرجال ( العفو واملساحمة آمني 

مسعت : قال: "قالبن حية  وقال ابن اجلواي وباإلسناد إىل أيب يعقوب إسحاق
ما تكلم فيها الصحابة وال التابعون : أمحد بن حنبل وقد سئل عن الوساوس واخلطرات فقال 

 .وقد روينا يف أول كتابنا هذا عن ذي النون حنو هذا، 
أنه مسع كالم احلارث احملاسيب ، فقال لصاحب له ال  وروينا عن أمحد بن حنبل

                                                           

  (1) كذا والصواب ابن سبعني    
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وقد ذكر اخلالل يف كتاب السنة عن : أرى لك أن جتالسهم ، وقال ابن اجلواي 
احلارث أصل البلية ، حذروا من احلارث أشد التحذير : أمحد بن حنبل أنه قال 

يعين يف حوادث كالم جهم ، ذاك جالسه فالن وفالن وأخرجهم إىل رأي جهم ما 
اال مأوى أصحاب الكالم حارث مبنـزلة األسد املرابط ينظر أي يوم يثب على 

 ( .  626ا)إبليس  تلبيس، الناس 
مث نقل ما ذكره الذهيب عن أيب ارعة قوله عن كتب احلارث إهنا كتب بدع 

 ( .622/ا) تلبس إبليس ، " إخل .. وضالالت 
فهذا هو موقف أئمة اإلسالم الناصحني من التصوف وأهله إدانة ملؤلفاهتم 

 .وحتذير من ضالالهتم وشطحاهتم
السلف الصاحل وال سيما الصحابة؛ وأما إحلاح القاري على ربط الصوفية ب

فهذا الربط جيب أن يكون شاماًل لكل الفرق املنتمية إىل اإلسالم مبا فيها األحزاب 
السياسية اليت تتهاون يف أمر الصوفية والروافض وغريهم، وجيب على كل عامل ناصح 

غري وغيور أن يسعى جادًا يف إرجاع املنحرفني عن صراط اهلل املستقيم واملتبعني ل
 .سبيل املؤمنني إىل الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصاحل

: وطالب الشيخ القاري يف حماضرته اليت كانت بعنوان: )قال احملرر -2
، بأنه ينبغي عند النظر يف شئون التصوف "التصوف الصحيح هو عني التوحيد"

 .تهماإلنصاف من جهتنا، والتصحيح من جه: واملتصوفة التطرق إىل جانبني
ال بد من : واعترب أن اإلنصاف هو من منهج أهل السنة واجلماعة، قائالً 

إنصاف مذهب التصوف بني صحيحه وسقيمه، فالتصوف يف جذوره كان 
صحيحاً، وهذا من كالم أهل السنة واجلماعة، كشيخ اإلسالم اإلمام ابن تيمية، 

 .لموهو مدرسة كربى يف حياة املسلمني ال ميكن إلغاؤها جبرَّة ق
ويف اجلهة املقابلة طالب الشيخ القاري بضرورة اإلصالح، وذلك بتنقية 

ممارسات أكثر املسلمني يف العامل اإلسالمي : "ممارسات املتصوفة احلاصلة اليوم قائالً 
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الرعيل  –اليوم من التصوف جتدهم ميارسون ممارسات ال متتُّ إىل الصوفية األوىل 
 ".الكامل باخلالق وقطع العالئق باخللقفالتصوف يف أصله التعلق  –األول 

 (.وأضاف أن أخطر ما شوَّه التصوف هو دخول الفلسفة عليه
 : أقول
بأن التصوف هو عني التوحيد، : من سبقك من أئمة السنة إىل القول -6

وحىت لو قاهلا أحد لردَّه واقع التصوف وعقائده ومناهجه، ولردَّه جهود أئمة 
 .ته باالحنراف منذ ذرَّ قرنهاإلسالم وأقواهلم يف إدان

 !.ولو كان هو عني التوحيد ؛فكيف حياربه أئمة اإلسالم؟ 
مطالبتك من ينظر يف شئون التصوف باإلنصاف، فهل ترى أيها الرجل  -0

أنك أتقى وأورع من أئمة اإلسالم والسنة وعلى رأسهم اإلمام أمحد، وأبو ارعة، 
هيب، وابن القيِّم،وابن  عبد اهلادي وابن والشافعي، وابن اجلواي، وابن تيمية، والذ

عبد الوهاب، والشوكاين، والصنعاين، وأئمة الدعوة السلفية، وغريهم وأهنم قد ظلموا 
الصوفية وعلى رأسهم احلالج، وابن عريب، وابن سبعني، والشعراين، والنبهاين، 

لسهروردية، ودحالن، وطوائفهم كالرفاعية وكالتيجانية، واملرغنية، والنقشبندية، وا
 !واجلشتية ؟

اإلنصاف من جهتنا، أظن أن أهل السنة ال يوافقونك على هذا : فقولك 
إن الصوفية قد : االعرتاف الضمين بأهنم قد ظلموا الصوفية، بل جيب أن يقال

ظلموا اإلسالم واملسلمني بنشر تصوفهم الذي من مثاره وآثاره ما يراه الناس من 
لمني وحىت يف املساجد ُتدعى من دون اهلل ويستغاث آالف املشاهد يف بلدان املس

هبم يف الشدائد وُتشدُّ إليها الرحال، ويقام هلا االحتفاالت واملوالد، ويُقدَّم هلا النذور 
والذبائح واألموال الطائلة اليت  ال تسخى نفوس كثري من مقدميها أن يقدِّموها هلل 

 .ويف سبيله
ا حاهلم ؟ بل ال يعرف الناس عنهم إال أترى أن أهل السنة مل ينصفوهم وهذ
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أهنم يضعون السدود واحلواجز بني الناس وبني احلق والنور الذي يقدِّمه هلم علماء 
 .السنة الناصحون من كتاب اهلل ومن سنة رسول اهلل ومن هدي السلف الصاحل

 !ملاذا تريد أن يتعب أهل السنة يف التفريق بني صحيح التصوف وسقيمه ؟
وأصحابه أن يذهبوا إىل التوراة واإلجنيل وقد  اهلُل تعاىل الرسوَل فهل ألزم 

بُدِّلت نصوصهما مع أنَّ جذورمها صحيحة بل وحي من اهلل فهل ألزمهم بأن يقوموا 
أو أنَّ اهلل تبارك وتعاىل بنيَّ ما عندهم من الضالل ! بالتمييز بني احلق والباطل ؟
 .وكفى املؤمنني هذا التمييز

هل السنة يف نقد الفرق ومنها الصوفية على طريقة الكتاب لقد جرى أ
والسنة يف بيان الباطل ليحذره الناس، ومل يقولوا إن ما عندكم من حق فهو باطل 

 .حىت يُقال إهنم قد ظلموهم
وهلم احلق أن حيذِّروا من التصوف والرفض والتجهم واالعتزال وسائر أنواع 

حلق، لكن هذا احلق قد غمس بالباطل، الضالل وإن كان يوجد عندهم شيء من ا
ومعظم الناس ال يستطيع التمييز بني احلق والباطل، فمن اإلنصاف للمسلمني ومن 
احلكمة والنصح أن حيذِّر من التصوف والصوفية والرفض والروافض، ألن سالمة 

 .الناس وجناهتم ال تتحقق إال هبذا األسلوب
ه وسلم من البدع ومساها شر أرأيت كيف حذَّر رسول اهلل صلى اهلل علي

 !األمور؟
اخلوارج ووصفهم بأهنم شر اخللق واخلليقة،  أرأيت كيف ذمَّ رسول اهلل 

، مع أن عندهم من "اقتلوهم حيث وجدمتوهم فإن ملن قتلهم أجرًا عند اهلل: "وقال
حيقرون قراءهتم عند قراءهتم  -رضوان اهلل عليهم-العبادة ما جيعل الصحابة 

د صالهتم، فهل كلَّف رسول اهلل الصحابة أن يذهبوا ليميِّزوا بني حق وصالهتم عن
 !.اخلوارج وباطله حىن يكونوا منصفني؟

إن الرسول صلى اهلل عليه وسلم والصحابة وأئمة اإلسالم أتقى الناس هلل 
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وأخشاهم له وأشدهم ورعاً وإنصافاً ونصحاً، ومن إنصافهم للناس ونصحهم هلم أن 
 .اخلوارج والروافض والتصوف وسائر البدع وأهلها حذَّروهم من بدع
 (.اإلنصاف هو منهج أهل السنة واجلماعة: )وقولك
هذا حق، وقد ميَّزهم اهلل بذلك، ومنهجهم يف نقد الصوفية هو احلق : أقول

واملنهج الذي ترى أنه هو اإلنصاف، ال أصل له يف شريعة اإلسالم، ولو كان من 
 .اإلسالم لسبقونا إليه

نسبته إىل أهل السنة ومنهم ابن تيمية من أن التصوف يف جذوره كانت  وما
صحيحة؛ أرى أنه ال أساس له، وما رأينا منهم إال النقد جلذوره وفروعه، وقد سبق 
حتذير أيب ُارعة وكالم الذهيب املتضمِّن ملغايرة أهل السنة للصوفية ومنابذهتم هلم من 

: أنا أقصد املعاصرين، فنقول: فإن قلت عهد أمحد ومن معه واحملاسيب ومن معه،
بنيِّ اختالف املنهجني والظلم الذي ترتب على خمالفة املعاصرين من أهل السنة 

 .ملنهج أسالفهم، وإال فليعلم الناس أنك تتكلم بغري علم وبغري حجج
 (.وهو مدرسة كربى يف حياة املسلمني ال ميكن إلغاؤها جبرة قلم: )وقوله

لشيخ اإلسالم أم للتصوف ؟ وإذا كان وصفاً  ال أدري أهذا وصف
للتصوف؛ فمن قال من أهل السنة إنه ميكن إلغاؤه جبرة قلم، وكيف يقولون هذا 
وهم يعلمون ويدركون جهود أئمة اإلسالم من فجر تاريخ التصوف إىل اليوم مل  
راً تلغه ، بل لعناد أساطني الصوفية ما يزداد على مرِّ األيام والقرون إال انتشا

من : الشورى()ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَبالغُ : )وتضخمًا والعياذ باهلل، واهلل يقول لرسوله
َا أَْنَت ُمذَكٌِّر : ) ، ويقول تعاىل لرسوله(24اآلية ( َلْسَت َعَلْيِهْم مبَُسْيِطر  * َفذَكِّْر ِإمنَّ
، ومع (070يةمن اآل:البقرة()لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهمْ :)، ويقول(00-06:الغاشية)

 .ذلك فرسول اهلل مكلَّف بالتبليغ واجلهاد
وأهل السنة ما عليهم إال الدعوة والبالغ والصرب على األذى، وال جيواهلم 

ِإنَّ الَِّذيَن : )السكوت عن باطل الصوفية وال عن باطل غريهم ألن اهلل تعاىل يقول
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ى ِمْن بـَْعِد َما بـَيـَّنَّاُه لِلنَّاِس يف اْلِكَتاِب أُولَِئَك َيْكُتُموَن َما أَنـَْزْلَنا ِمَن اْلبَـيـَِّناِت َواهْلُدَ 
ِعُنونَ   (.622:البقرة( )يـَْلَعنُـُهُم اللَُّه َويـَْلَعنُـُهُم الالَّ

وممارسات أكثر املسلمني يف العامل اإلسالمي اليوم من التصوف : )وقوله
فالتصوف  –ألول الرعيل ا –جتدهم ميارسون ممارسات ال متتُّ إىل الصوفية األوىل 

 (. يف أصله التعلق الكامل باخلالق وقطع العالئق
 : أقول

يف هذا الكالم حذر شديد من جرح مشاعر الصوفية وإيهام يف الكالم ال 
يظهر منه فداحة ما عند الصوفية من الُبعد السحيق عما كان عليه السلف من 

لوهية وتوحيد األمساء توحيد الربوبية وتوحيد األ: حتقيق التوحيد بأنواعه الثالثة
والصفات، والتمسك بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم يف كل جوانب 

 .اإلسالم وحماربة مظاهر الشرك ووسائله كلها
ويف هذا الكالم إيهام الناس أن الرعيل األول وهم الصحابة الكرام كانوا 

طل قطعاً، وأنكر ابن صوفية أعاذهم اهلل وأعاذ أتباعهم حبق من التصوف، وهذا با
وجاء أبو نعيم : اجلواي على أيب نُعيم عدَّه بعض الصحابة من الصوفية حيث قال

األصبهاين فصنف هلم كتاب احللية وذكر يف حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة ومل 
يستح أن يذكر يف الصوفية أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسادات الصحابة رضي 

القاضي واحلسن البصري  يه العجب وذكر منهم شرحياً اهلل عنهم فذكر عنهم ف
وكذلك ذكر السلمي يف طبقات الصوفية الفضيل  ،وسفيان الثوري وأمحد بن حنبل

وابراهيم بن أدهم ومعروفا الكرخي وجعلهم من الصوفية بأن أشار إىل أهنم من 
زهد الزهاد فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينهما أن ال

: تلبيس إبليس(. ]مل يذمه أحد وقد ذموا التصوف على ما سيأيت ذكره
 [.624/ا

ولقد حارب أئمة اإلسالم التصوف وأهله وكتبه من أول ظهوره كما أسلفنا 
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 .ذلك يف هذا املقال
إذا دخل الرجل يف التصوف أول النهار ال يأيت الليل إال وقد : وقال الشافعي

 .ذهب عقله، أو كما قال
إيهام أن صوفية اليوم فقط هي اليت خالفت الرعيل األول، ويفيدنا : وفيه

 .هذا الكالم براءة صوفية ما قبل اليوم من هذه املخالفة
وهذا فيه ما ينايف العهد الذي أخذه اهلل على أهل العلم وهو البيان، قال 

آل ()بَـيـِّنُـنَُّه لِلنَّاِس َوال َتْكُتُمونَهُ َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب لَتُ : )تعاىل
الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين : "، والرسول يقول(647من اآلية: عمران

هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني : "ملن ؟، قال: النصيحة، قال الصحابة
 ".وعامتهم
 

 (. الئق باخللقفالتصوف يف أصله التعلق الكامل باخلالق وقطع الع: )وقوله 
من قال هذا من الرعيل األول أو من علماء اإلسالم إنه كالم : أقول 

غامض هل خيص توحيد الربوبية أو يشمل أنواع التوحيد الثالثة وغريها من جوانب 
اإلسالم مث هل يف القرآن والسنة أمر أو دعوة إىل قطع العالئق باخلالق كال لقد قال 

َوآِت َذا : )إىل قوله ،(الَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً َوَقَضى رَبَُّك أَ (: تعاىل 
ْر تـَْبِذيراً   (.اْلُقْرََب َحقَُّه َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َوال تـَُبذِّ

نًا َوِبِذي َواْعُبُدوا اللََّه َوال ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسا(: وقال تعاىل 
اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرََب َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالصَّاِحِب بِاجْلَْنِب َواْبِن 

 (31:النساء( )السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ  َمْن َكاَن خُمَْتااًل َفُخوراً 
 . ئق مع هؤالء إال عاق الوالدين وإال كل خمتال فخور وال يقطع العال

ُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ( : "وقال تعاىل ذاكرًا صفات أهل االنار ومنها   َوالَِّذيَن يـَنـْ
ِمْن بـَْعِد ِميثَاِقِه َويـَْقطَُعوَن َما أََمَر اللَُّه بِِه َأْن يُوَصَل َويـُْفِسُدوَن يف اأْلَْرِض أُولَِئَك هَلُُم 
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 (02:الرعد( )اللَّْعَنُة َوهَلُْم ُسوُء الدَّارِ 
فـََهْل َعَسْيُتْم ِإْن تـََولَّْيُتْم َأْن تـُْفِسُدوا يف اأْلَْرِض َوتـَُقطُِّعوا (: وقال تعاىل 

 (.0 -00:حممدْ(( )أَْرَحاَمُكم أُولَِئَك الَِّذيَن لََعنَـُهُم اللَُّه فََأَصمَُّهْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرُهمْ 
:   " ئشة رضي اهلل عنها قالت قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعن عا

 ". من وصلين وصله اهلل ومن قطعين قطعه اهلل : الرحم معلقة بالعرش تقول 
:   " وعن جبري بن مطعم رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 

 -0222 )صحيح مسلم كتاب الرب حديث رقم " . ال يدخل اجلنة قاطع رحم 
0121  .) 

 . ال يقصدون هذا : فإن قال قائل
هذا ظاهر كالمهم وليس لنا إال الظاهر وميكن أن يلجأ الصوفية إىل : قلنا 

أنتم علماء الرسوم وحنن علماء الباطن أو إىل الفرق بني : قوهلم لعلماء الشريعة 
 . علماء الشريعة وبني علماء احلقيقة 

 : قال احملرر  -1
ضرورة أن يقوم أهل التصوف الصحيح واجليل اجلديد منهم وأكد الشيخ 

باملبادرة باحملاوالت اإلصالحية ال التربيرية، وعليهم أن ينقوا صورة التصوف وإعادته 
إىل وجهه الصحيح وجذوره األوىل حىت ال يتخلفوا عن الدائرة الكربى دائرة أهل 

هل السنة واجلماعة ال يبقى دائرة أ'' :مضيفًا '' السنة و اجلماعة وهم أصاًل منهم
ويؤكد الشيخ من جهته أن   -كما يقول الشيخ قاري  -خارجها إال بعض الطوائف 

هناك جهودًا بذلت يف هذا السياق ودلل على جتربة بعض علماء املتصوفة يف اهلند 
إىل التصحيح، وشدد بقوله ان شيوخ التصوف الصحيح يف القرون األوىل وحىت 

أكثر من دافع ضد  -أي شيوخ املتصوفة -تصوف املنحرف وهم املتأخرة قاوموا ال
قارئ عن الداعية علي اين العابدين .وحينما سئل د. الشيعة كاحلارث احملاسيب

هو شاب مثقف وحياول أن يقدم '' :اجلفري ، مل يشنع عليه بل ما ااد عن قوله 



 13 

ديد الذي التصوف بأسلوب ما، واملطلوب أكثر من ذلك وهو يعترب من اجليل اجل
 . ''نريد منه اإلصالح ال التربير

 : أقول 
 من هم أهل التصوف الصحيح؟

 !!ومىت كان التصوف يف يوم من األيام صحيحاً ؟ 
ولقد قدمت للقارئ كالم اإلمام أمحد وأيب ارعة يف احملاسيب وكتبـه وأضـيف هنـا قـول 

ن ُنسـب إىل بعـد أن ذكـر كـالم بعـض مـ –ابـن اجلـواي يف مصـنفاهتم، قـال رمحـه اهلل 
وعلى هذا كان أوائل القوم فلبس إبليس عليهم يف : "التصوف وتعريفه للتصوف قال

عــه يف القــرن مأشــياء مث لــبس علــى مــن بعــدهم مــن تــابعيهم فكلمــا مضــى قــرن ااد ط
الثاين فزاد تلبيسه عليهم إىل أن متكن من املتأخرين غاية التمكن وكـان أصـل تلبيسـه 

أراهـــم أن املقصـــود العمـــل فلمـــا أطفـــأ مصـــباح العلـــم علـــيهم أنـــه صـــدهم عـــن العلـــم و 
أن املقصـــود مـــن ذلـــك تـــرك الـــدنيا يف  أراهعنـــدهم وبطـــوا يف الظلمـــات فمـــنهم مـــن 

ونســوا أنــه خلــق للمصــاحل   اجلملــة فرفضــوا مــا يصــلح أبــداهنم وشــبهوا املــال بالعقــارب
كانـت وهـؤالء   ، نـه كـان فـيهم مـن ال يضـطجعإوبالغوا يف احلمل على النفـوس حـىت 
اجلادة وفيهم من كان لقلة علمـه يعمـل مبـا يقـع  مقاصدهم حسنة غري أهنم على غري

 . من األحاديث املوضوعة وهو ال يدري إليه
مث جــاء أقــوام فتكلمــوا هلــم يف اجلــوع والفقــر والوســاوس واخلطــرات وصــنفوا يف 
ذلـك مثــل احلــارث احملاســيب وجــاء آخــرون فهــذبوا مــذهب التصــوف وأفــردوه بصــفات 

يـزوه هبـا مــن االختصـاا باملرقعــة والسـماع والوجــد والـرقص والتصــفيق ومتيـزوا بزيــادة م
مث مــا اال األمــر ينمــي واألشــياخ يضــعون هلــم أوضــاعا ويتكلمــون  ، النظافــة والطهــارة
هم عن العلماء ال بل رؤيتهم ما هم فيه أو يف العلوم حـىت مسـوه دُ عْ بواقعاهتم ويتفق بُـ 

ومـــنهم مـــن خـــرج بـــه اجلـــوع إىل  ، الشـــريعة العلـــم الظـــاهرالعلـــم البـــاطن وجعلـــوا علـــم 
اخلياالت الفاسدة فادعى عشق احلق واهليمان فيه فكأهنم وايلوا شخصا مستحسن 
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الصورة فهاموا به وهؤالء بني الكفر والبدعة مث تشعبت بأقوام منهم الطـرق ففسـدت 
ال إبلـــيس عقائـــدهم فمـــن هـــؤالء مـــن قـــال بـــاحللول ومـــنهم مـــن قـــال باالحتـــاد ومـــا ا 

خيـــبطهم بفنـــون البـــدع حـــىت جعلـــوا ألنفســـهم ســـننا وجـــاء أبـــو عبـــد الـــرمحن الســـلمي 
فصـــنف هلـــم كتـــاب الســـنن واـــع هلـــم حقـــائق التفســـري فـــذكر عـــنهم فيـــه العجـــب يف 
تفســريهم القــرآن مبــا يقــع هلــم مــن غــري إســناد ذلــك إىل أصــل مــن أصــول العلــم وإمنــا 

 ".عام وانبساطهم يف القرآنمحلوه على مذاهبهم والعجب من ورعهم يف الط
 .مث نقل الطعن يف عدالة أيب عبد الرمحن السلمي

أبــو نصــر الســراج كتابــا مســاه ملــع الصــوفية ذكــر فيــه مــن  موصــنف هلــ: "مث قــال
االعتقاد القبيح والكـالم املـرذول مـا سـنذكر منـه الـة إن شـاء اهلل تعـاىل وصـنف هلـم 

يــث الباطلــة ومــا ال يســتند فيــه إىل أبــو طالــب املكــي قــوت القلــوب فــذكر فيــه األحاد
أصل من صلوات األيام والليايل وغري ذلـك مـن املوضـوع وذكـر فيـه االعتقـاد الفاسـد 

وهـذا كـالم فـارغ وذكـر فيـه عـن بعـض الصـوفية ،وردد فيه قول قـال بعـض املكاشـفني 
 ".ن اهلل عز وجل يتجلى يف الدنيا ألوليائهأ

خـــل إىل البصـــرة بعـــد وفـــاة أيب دأن أبـــا طالـــب "ونقـــل عـــن اخلطيـــب بإســـناده 
احلسني بن سامل فانتمى إىل مقالته وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه يف جملس الوعز 

 ".فخلط يف كالمه فحفز عنه أنه قال ليس على املخلوق أضر من اخلالق
وصــــنف هلــــم عبــــد الكــــري بــــن هــــواان القشــــريي كتــــاب الرســــالة فــــذكر فيهــــا  : "قــــال

فنـــاء والبقـــاء والقـــبض والبســـط والوقـــت واحلـــال والوجـــد ال العجائـــب مـــن الكـــالم يف
والوجود واجلمع والتفرقة والصحو والسكر والذوق والشرب واحملـو واإلثبـات والتجلـي 
واحملاضرة واملكاشفة واللوائح والطوالع واللوامع والتكوين والتمكـني والشـريعة واحلقيقـة 

 . منه  إىل غري ذلك من التخليط الذي ليس بشيء وتفسريه أعجب
وجاء حممد بن ظاهر املقدسي فصنف هلم صفوة التصوف فذكر فيـه أشـياء يسـتحي 

 ".العاقل من ذكرها سنذكر منها ما يصلح ذكره يف مواضعه إن شاء اهلل تعاىل
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حيـاء علـى طريقـة القـوم وجاء أبو حامد الغـزايل فصـنف هلـم كتـاب اإل : "قال
وتكلـم يف علـم املكاشـفة وخـرج عـن  ومأله باألحاديث الباطله وهـو ال يعلـم بطالهنـا

ن املراد بالكوكب والشمس والقمر اللوايت رآهن إبراهيم صلوات إوقال  ، قانون الفقه
اهلل عليه أنوار هي حجب اهلل عز وجل ومل يرد هذه املعروفات وهذا من جنس كالم 

وقـــــال يف كتابـــــه املفصـــــح بـــــاألحوال إن الصـــــوفية يف يقظـــــتهم يشـــــاهدون  ، الباطنيـــــة
الئكة وأرواح األنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد مث يرتقى احلـال امل

 ".من مشاهدة الصورة إىل درجات يضيق عنها نطاق النطق
وكــان الســبب يف تصــنيف هــؤالء  (: "تلبــيس إبلــيس)مث قــال ابــن اجلــواي يف 

استحسـنوه  علـى مـا وإقبـاهلمواآلثـار  واإلسـالممثل هذه األشياء قلـة علمهـم بالسـنن 
 ".من طريقة القوم

وقد كان أوائل الصوفية ينفرون من السالطني واألمـراء فصـاروا  : "إىل أن قال
 ".أصدقاء

فصـل واهـور هـذه التصـانيف الـيت صـنفت هلـم ال تسـتند إىل أصـل : "مث قال
" وإمنــا هــي  واقعــات تلقفهــا بعضــهم عــن بعــض ودونوهــا وقــد مسوهــا بــالعلم البــاطن

 ( .622-624ا)تلبيس إبليس 
 -اجلهــل والوســاوس واخلطــرات والعشـــق، : فهــذه أصــول الصــوفية وجــذورها 

وفســاد العقائــد بــل الزندقــة كــاحللول ووحــدة الوجــود والــورع  –تعــاىل اهلل عمــا يقولــون 
القـــائم علـــى اجلهــــل واجلـــرأة علــــى تفســـري كتـــاب اهلل بعقائــــدهم الباطلـــة ووساوســــهم 

 .وخطراهتم إىل آخر ما عندهم من الضالل
مث جـــرأهتم علـــى تفســــري كتـــاب اهلل، فــــال يرجعـــون إىل أصــــول أهـــل الســــنة يف 
تفســري كتــاب اهلل، كتفســري القــرآن بــالقرآن، وتفســريه بالســنة، وبفقــه الصــحابة الــذين 
عرفـــــوا مـــــراد اهلل مـــــن جهـــــة معـــــرفتهم بأســـــباب النــــــزول ومعاصـــــرهتم لنــــــزول الـــــوحي، 
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قـــه العملـــي ملعـــاين القـــرآن، وإمنـــا ومعاشـــرهتم لرســـول اهلل صـــلى اهلل عليـــه وســـلم وتطبي
 .يرجعون إىل أصوهلم الفاسدة ومناهجهم الضالة

فكيــــف يصــــحُّ القــــول بــــأن الصــــوفية مــــن أهــــل الســــنة، وأن جــــذور التصــــوف 
 !صحيحة؟

ــــاحثني إىل أن التصــــوف تســــرب إىل اإلســــالم مــــن  لقــــد توصــــل كثــــري مــــن الب
 .النصرانية واجملوسية واهلندوكية 

 !.ل التصوف الصحيح واجليل اجلديد ؟ونسأل القاري  من هم أه
أهم الرفاعية والتيجانية، واملرغنية، أم الربيلوية، أم النقشبندية، أم السهروردية، 

 .أم الربهانية، أم الشاذلية، وكلُّها تلتقي يف ابن عريب وأمثاله من أهل وحدة الوجود
ق اعــــت كتبــــاً للطــــر ( هـــــ 6320)وأذكــــر أنــــين يف رحلــــيت إىل الســــودان عــــام 

الصوفية اليت يعيش أهلها يف دول أفريقيا ودرستها دراسة مقارنة بينها، فوجدهتا كلها 
، تشــرتك يف عقيــدة احللــول ووحــدة الوجــود، واخلرافــات، والغلــو يف األوليــاء، والشــرك 

ولقـد ذكــر يل أحــد علمـاء أهــل احلــديث مـن أهــل اهلنــد أنـه درس الطــرق الصــوفية يف 
 .تلتقي يف احللول ووحدة الوجود والشرك اهلند وباكستان فوجدها كلها 

وأذكر أنه دار نقاش بيين وبني عامل صويف أاهري حول التصوف ومـا فيـه مـن 
الضالل، ومن حلول ووحدة وجود إخل، فذكرت له ما أعرفه عن الطرق الصوفية ومـا 

 .فيها من البالء املشار إليه، وهو جيادل بالباطل
 .ألبني لك ما فيها مما ذكرتهاخرت يل أفضل هذه الطرق : فقلت له
 .الطريقة الشاذلية، وأنا عليها: فقال

فجئته يف اليوم الثاين بكتاب من كتب الشاذلية، وأوقفته على مـا يف الكتـاب 
مـــن القــــول بــــاحللول ووحـــدة الوجــــود والشــــرك، فُبهــــت فطلـــب مــــين الكتــــاب عاريــــة، 

 .عن التصوفومل ُيظِهر تراجعه  –مع األسف  –فذهب به ومل يُعده إيلَّ 
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وال شــك عنــدي أنَّ هــذا الرجــل علــى عالتــه أعلــم وأفضــل عنــدي مــن صــوفية 
اجلفــري، الــذي مل ُيشــنِّع عليــه : اجليــل الــذين يطلــب مــنهم القــاري التصــحيح، ومــنهم

هو شاب مثقف وحياول أن يقدِّم التصـوف بأسـلوب : "القاري، بل ما ااد على قوله
اجليـل اجلديـد الـذي نريـد منـه اإلصـالح  ما واملطلوب أكثر من ذلك، وهـو يعتـرب مـن

 ".ال التربير
لقــد ُعــِرَف اجلفــري بأنــه يــدعو إىل الشــرك الصــريح ويكــذب : ونقــول للقــاري

علـــى رســـول اهلل صـــلى اهلل عليـــه وســـلم ويقـــص القصـــص اخلـــرايف ويـــدعو إىل التعلـــق 
 . باملوتى ويطعن يف أهل التوحيد والسنة ويسخر منهم 

ـــدقيق تبـــني يل أن الـــويل :"ول ويف موقعـــه االلكـــرتوين يقـــ ـــه بعـــد البحـــث والت إن
يستطيع أن خيلق طفاًل بال أب ولكننا ال نستطيع أن نقول هـذا أمـام العامـة حـىت ال 

 ".تدعي الزانية أن ما يف بطنها من خلق الويل
إنَّه اجلد يف إنعاش التصوف يف اجلزيـرة العربيـة بعـد ، فهذا تصحيحه وجتديده 

وعنــده مــن الباليــا والطــوام املخزيــة مــا عــرف بــه أهــل ، د نــاره أن كــاد أن ينتهــي وومــ
وأمــا الــروافض والصــوفية فقــد أفــرحهم وأمــا ،الســنة خطــره فــدفعهم إىل التحــذير منــه 
 .عوام الناس فقد فتنوا به بعد أن خدعهم 

 :ومن أذكاره اليت يرقص فيها على الطريقة الصوفية
 !!     هذه هي ثقافة اجلفريف( أح ...أح ) و( هو ...هو )و(حي ...حي )  

فهـل يرجــو عاقـل مــن أمثــال هـذا الصــويف احملــرتق أن يقـوم بتصــحيح التصــوف 
 . املزعوم له أنه صحيح اجلذور 

أيا عبدالعزيز قاري أين النصيحة وبيان املنهج السلفي على حقيقته والتفصيل 
 .فيه، وبيان حقيقة التصوف من بداياته إىل اليوم؟
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إن فاقــد الشــيء ال يعطيــه، وإن لــك ُعــذراً أال وهــو : يــكف: فهــل يل أن أقــول
الضــعف الشــديد مبعرفــة مــنهج الســلف، والضــعف الشــديد مبعرفــة الصــوفية وعقائــدها 

 .ومناهجها وآثارها املدمرة على األمة اإلسالمية؟
وهــــذا أحســــن شــــيء أعتــــذر بــــه لــــك، فــــإن كنــــت أصــــبُت احلقيقــــة يف هــــذا 

مــذهب أهــل : حــرك للدراســة اجلــادة للمــذهبنياالعتــذار، أو قاربــت، فــأرجو منــك الت
 . السنة ومذاهب الصوفية

وستجد الفروق اهلائلة بني املذهبني حبيث يتبني لك ولكل دارس منصف أنـه 
إن التصوف هو عني التوحيد كما الجيوا أن يُقال أنَّ الصوفية من : ال جيوا أن يقال

 .أهل السنة حبال من األحوال 
ن عنــده علــم وغــرية علــى اإلســالم واملســلمني إىل وإنــه جيــب أن َيســعى كــل مــ

تطهــري اجملتمعــات اإلســالمية مــن عقائــد التصــوف ومناهجــه وآثــاره، وذلــك ال حيصــل 
إال باجلهود املتواصلة يف نشر العلـم الصـحيح، والتوحيـد الـذي جـاء بـه ايـع األنبيـاء 

تــربأ ذمــة  علــيهم الصــالة والســالم وال ســيما خــامتهم حممــد صــلى اهلل عليــه وســلم وال
العلماء والدعاة الصادقني إال بالنهوض اجلاد املخلص يف نشر التوحيد وما قـام عليـه 

 .من علوم وأعمال
وأن يتجنبـوا مثــل هــذا األســلوب امليــت الــذي ال حيــق حقــاً، وال يُبطــل بــاطاًل، 

 .وال يُنقذ غريقاً 
متعاليــــاً عليــــك أن تســــلك  –واهلل  –وأنصــــحك لوجــــه اهلل وأمثالــــك ولســــت 

يـــق األنبيـــاء واملصـــلحني يف بيـــان احلـــق والصـــدع بـــه بـــالعلم واحلجـــة والربهـــان، مـــع طر 
احلكمـــة والصـــرب علـــى األذى، مـــع اعتقـــاد بأنـــك ستحاســـب وُتســـأل أمـــام اهلل عــــن 
األمانـــة الـــيت محلتهـــا فأنصـــحك بالُبعـــد عـــن اجملـــامالت السياســـية وطلـــب الســـالمة، 

 .وطلب رضى الناس وتقدميه على رضى اهلل
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من آتاه اهلل علماً مبثل ما نصحُتك به، وأسأل اهلل أن يهيـ  هلـذه وأنصح كل 
 . النصيحة آذاناً صاغية وقلوباً واعية بعيدة عن سوء الظن بالناصحني   وغمطهم 

 إن ريب لسميع الدعاء
 وصلى اهلل على نبينا حممد

 وعلى آله وصحبه
 .وسلم
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