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 : السؤالالسؤال
 

ما هو حكم الطرق الصوفية املنتشرة يف بعض البلدان اإلسالمية، وما هي حقيقة التصوف، وهل هناك

تصوف معتدل؟

 

: الجوابالجواب

الطرق الصوفية متعددة املشارب واملناهج، فما وافق منها كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه

وسلم فهو مقبول، وما خالف فهو مرفوض.

وأصل التصّوف هو تربية اإلنسان ليَطّبق األحكام الشرعية بالشكل الصحيح، وليرتع من نفسه

األخالق الذميمة ويغرس األخالق احلميدة، وهلذا عّرف بعضهم التصوف بأنه العمل بالعلم، وعّرفوه

بأنه التخلي عن األخالق الذميمة والتحلي باألخالق احلميدة.
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وكبار أهل التصّوف يؤكدون على أنه ال يقبل من صويف حال وال مقال ما مل يوافق الكتاب والسنة،

وقد شّذ قوم منهم عن هذه القواعد وابتدعوا ما مل يأذن به اهللا، وهذا عيب على املبتدعني ال على

الصادقني من أهل التصّوف؛ فإنه ما من مجاعة إسالمية إال وشّذ فيها مجاعة، وال جيوز حتميل ذنب الطاحل

للصاحل.

ويف هذا الزمن ظلم الصوفية من طائفتني:

األوىل: قوم تسّموا بامسهم وأساءوا إليهم بتصرفات غري شرعية.

والثانية: قوم نظروا إىل شواذ الصوفية فهامجوا الصاحل والطاحل مع أن اهللا تعاىل يقول: (ُقْل َأَغْيَر اللِّه َأْبِغي

َرّبًا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء َوَال َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ِإالَّ َعَلْيَها َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ُثمَّ ِإَلى َربُِّكم

مَّْرِجُعُكْم َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن) األنعام/164، ويقول: (َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإذا ِكْلُتْم َوِزُنوْا

ِبالِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًال) اإلسراء/35.

وال شّك أن يف الصوفية هذه األيام مجاعة مستقيمة ملتزمة باملنهج الصحيح، فمن حبث عنهم فوجدهم

فقد ظفر خبري عظيم، ومن مل جيدهم ففي تعاليم الشريعة اإلسالمية الواضحة ما ُيغنيه.

(فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى العقيدة/ فتوى رقم/11"

 


