


 

1 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل منن رنرور فنفسننا ، ومنن سنيعاا فامالننا ، منن 
رننريل لننه ،  يهننده اهلل  ننل مهنن  لننه ، ومننن يهننه   ننل دننادال لننه ، وفرننهد فن ا إلننه إا اهلل وحننده ا

 . وفرهد فن محمدًا ابده ورسوله
 :فما بعد 
هول الصننحيو وتيةيننة النفننوع مننن فااننم فمننور النندين ، وف نن   صنناله ، حينن  ادننتم سننهفنا  نن ن السنن

الصالو بالسهول الرراي اهمًا وامًل ،  السهول الاادر منليم لييمنان البنا،ن ، وصنلظ الانادر 
 .نارئ ان صلظ البا،ن ، وةذا العةع

ةتابنناا معاصننرح تعننالن ال اننن   ومننش رنندح الحا ننة إلننس  قننه السننهول اهمننًا وامننًل ،   ننننا  نند ا ن نند
السهوةي من  ل  منهن فد  السننة ، إهنا ة إلنس ة نرح الم الفناا واانحرا ناا لهسنهول السنوال منن 

 . ب  فاداد ةبيرح من فد  السنة ،  هًل ان غيردم 
وأل   ذلل رغبا فن فسهم  ي  دمة دذا ال ان  ،  يسر اهلل تعالس بمنه وتو يقنه  منش دنذا الةتنا  

اداد  .هوا 
معنننالم  ننني السنننهول وتيةينننة النفنننوع ، ودنننو ابنننارح انننن : ويتهنننمن دنننذا الةتنننا   سنننمين ، فحنننددما 

 . ي منهن السهف  ي تقرير السهول لمحاا 
يعننند إيماننننًا وديننننًا ،   نننننا ننننرادم يفردوننننه بةتننن  مسنننتقهة ، بننن   –انننند السنننهف  –ولمنننا ةنننان السنننهول 

السننهول ومننا يتعهننف بالصننفاا األ ل يننة مننن ويننوردون ال واننن  السننهوةية هننمن ةتنن  العقينندح ، ألن 
 . رع  اإليمان و صاله ،  ل نتفل انه
واأل نلف ،  همنا ةنان  اادر  ي إدمنا  موهنوااا السنهول  رلقد ةان لهنياة اإلر اعية الةلمية ف 

 .تصديقًا  حس  ، فدمهوا فاما  القهو  وال وارظ –انددم  –اإليمان 
يننند ااتقننناد الربوبينننة هلل تعنننالس ، فارهنننوا انننن توحيننند العبنننادح دنننو توح – قننن،  –ولمنننا ةنننان توحينننددم 

 . واإلرادح وال،ه  ، ما يتبعه من ال وان  السهوةية واأل ل ية 
وفما القسم اآل ر  هو نماذج م تارح لموهوااا سهوةية ، و د ا تصرا اهس  مسنة موهنوااا ، 

، وفامنننا  القهنننو  ، ومةايننند فدننن  السننننة يعهمنننون الحنننف ويرحمنننون ال هنننف ، وتيةينننة النفنننوع : ودننني 
 . الري،ان ، واإل لص والع   
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لبعض المساع  التي  د ت فس اهس الة ينر  –فحيانًا  –و د حرصا اهس اا تصار ، مش التفصي  
وفوردا  ي تهل الموهوااا فم هة امهية وف نواًا منو ورح منن حيناح السنهف الصنالو ، ومنا ةنان اهينه 

 ، وديننة التامننة هلل وحننده ا رننريل لننه تعننالس ، وتحقيننف العبمننن سننهول صننحيو ، وا  ننلص هللالقننوم 
ن الةننلم  يمننا منننسننتغفر اهلل )) واننندما نننورد تهننل األم هننة الوا عيننة مننن حينناح السننهف الصننالو ،   ننننا 

  1.(( لسنا بود  له
ذا ةننان اإلمننام فحمنند بننن حنبنن   فسننو  اهلل )) : اننن ف ننلف الننوراين ،  يقننو   يسننو  –رحمننه اهلل  –وا 

 2((.يمقتناا  فن
  ةيف بحالنا نحن الهعفاء المذنبين ؟

 ليع الصحيُو إذا مرس ةالمقعد        ا تعرهن   لذةرنا  ي ذةردم

إن الةاتننن   ننني م ننن  تهنننل الموهنننوااا السنننهوةية  ننند ي ننند رنننيعًا منننن التنننردد واإلح نننام ، وي رنننس فن 
المرننتغهين والمتةهمننين  نني ُيهننب ع اهيننه الرنني،ان مننن  ننل  دننذا البننا  ،  نن ن مننن ةينند إبهننيع اهننس 

الموصو ين بذلل ، ألنل لم تقدر اهنس الوصنف حتنس  اليدد والسهول فن يهبِّع اهيهم فنةم من  مهة
 . 3ار َا ما تصف وسهةا ال،ريف

فن من وهو السهول الصحيو فن يةون اامًل به ، لةن  د يةنون  –هرورح  -  ومش ذلل  ل يهيم
ن  –وصنننفه وبياننننه لهسنننهول الصنننحيو  سنننببًا  ننني ااسنننتقامة اهنننس دنننذا  –ةنننان مقصنننرًا  ننني العمننن  وا 

 . السهول ، وااستحياء من اهلل اي و  
ن لنننم يحققنننوه   ننن ن المتعنننين اهنننس الننندااح فن يبيننننوا الحنننف ، ويننندلوا النننناع اهنننس السنننهول الرنننراي ، وا 

 :اهلل رحمه –، وةما  ا  سعيد بن  بيراملً 
اننن المنةننر حتننس ا يةننون  يننه رننئ ، مننا فمننر فحنند لننو ةننان المننرء ا يننومر بننالمعروف وا ينهننس )) 

 . 4((وا نهس ان منةر  بالمعروف ،
فسننننو  اهلل تعننننالس فن يصننننهو  هوبنننننا ، وفن ي عنننن  امهنننننا  الصننننًا صننننوابًا ، وفن يحرننننرنا مننننش النبيننننين 

 . ف معينوالصديقين والرهداء وباهلل التو يف وصهس اهلل وسهم اهس نبينا محمد واهس آله وصحبه 
                                                 

 .333 الها ابن القيم  ي ،ريف اله رتين ص   1
 222/ 11سير فالم النبلء  2
 .132انار تهبيع إبهيع ص  3

تفسير ابنن  :انار.. ، آلمر بالمعروف والنادي ان المنةر العصمة من الذنو  ذةر العهماء فنه ليع من رر  4
 . 1/333، تفسير القر،بي 178/  8، اإلحياء لهغيالي  28/  1ة ير 
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 : لموهوعفدمية ا
 : تت هس فدمية دذا الموهوع من  ل  األمور التالية 

ادنتم السننهف الصننالو بتيةيننة النفننوع ، وااتنننوا بال اننن  السننهوةي واأل ل نني اهمننًا و قهننًا ، ةمننا  -1
حققننوه امننًل ودننديًا ،  ننو ردوا ةتبننًا مسننتقهة  نني اليدنند والر نناعف ونحودمننا بنن  إن فعمننة السننهف يننوردون 

 . واأل ل ية ألد  السنة  ي  نايا ةت  العقيدح  الصفاا السهوةية
 :  ي ااتقاد فد  السنة( دن 371ا )ةما  ا  اإلسماايهي 

والتةبننر ، والع نن  ، وال يانننة ، والنندغ  ، وااغتيننا  ،  ، ويننرون م انبننة البداننة واآل ننام ، والف ننر ))
يداو إليهما ،  نالقو   ينه  ويرون ةف األذى ، وترل الغيبة ، إا لمن فاهر بداة ودوى، والسعاية 

 1. ((ليع بغيبة انددم 
 :  ي اقيدح السهف( دن 444ا )و ا  ريخ اإلسلم فبو إسمااي  الصابوني 

ف هن  منن تو يردنا ويرون المساراة إلس فداء الصهواا المةتوياا ، وا  امتهنا  ني فواعن  األو ناا  ))
م ، وبصنننهة األرحنننام ، وا  رننناء السنننلم ويتواصنننون بقينننام الهيننن  لهصنننلح بعننند المننننا إلنننس آ نننر األو ننناا

،عننام ال،عننام ، والرحمننة اهننس الفقننراء والمسنناةين واأليتننام ، واادتمننام بننومور المسننهمين ، والتعفننف  وا 
 نني الموةنن  والمرننر  والمهننبع والمنننةو ، واألمننر بننالمعروف والنهنني اننن المنةننر ، والبنندار إلننس  عنن  

 ينه ويتقنون ال ندا   ني اهلل ، وال صنوماا  ينه ، ال يراا ف مش ، ويتحابون  ني الندين ويتباغهنون 
   .2(( ون فصحا  األدواء وال هااا، ويعاد لااوي انبون فد  البدع واله

 ( : دن535ا )و ا   وام السنة إسمااي  بن محمد األصفهاني 
، ومن مذد  فد  السنة التورع  ي المآة  والمرار  والمناةو ، والتحنرر منن الفنواحا والقبناعو  ))

والتحننريض اهننس التحننا    نني اهلل انني و نن  ، واتقنناء ال نندا  والمناياننة  نني فصننو  النندين ، وم انبننة 
فدنن  األدننواء والهننللة ، ود ننردم ومبنناينتهم ، والقيننام بو نناء العهنند واألمانننة ، وال ننروج مننن الماننالم 

النيور  رنهادح وتنرل وغض ال،رف ان الريبنة والحرمناا ، ومننش الننفع انن الرنهواا ، والتبعاا ،
مسننال الهسننان اننن الغيبننة والبهتننان ، والفهننو  مننن الةننلم ، وةاننم الغننيا  ، و ننذف المحصننناا ، وا 

واإلمسنننال انننن الرنننبهاا ، وصنننهة  والمسنننابقة إلنننس  عننن  ال ينننراا ،  والصنننفو انننن يلننن  اإل نننوان ،

                                                 

  . 53ااتقاد فد  السنة ليسماايهي ص  1

  .با تصار يسير 44–47ص اقيدح السهف فصحا  الحدي  لهصابوني 2
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يننن  ا ومواسننناح الهننعفاء ، والنصنننيحة  ننني اهلل والرننفقة اهنننس  هنننف اهلل ، والته نند لقينننام اله األرحننام ،
 . 1 ((سيما لحمهة لقرآن ، والبدار إلس فداء الصهواا 

 مهننة مننن الصننفاا السننهوةية واأل ل يننة ألدنن  السنننة ، ومننن ذلننل  –رحمننه اهلل  –وذةننر ابننن تيميننة 
 :  وله
يومرون بالصبر انند النبلء ، والرنةر انند الر ناء ، والرهنا بمنر القهناء ، وينداون إلنس مةنارم  ))

فةمن  المننمنين إيماننًا )) : ا  ، ويعتقدون معنس  وله صهس اهلل اهيه وسنهم األ لف ومحاسن األام
، وينننندبون فن تصننن  منننن  ،عنننل ، وتع،ننني منننن حرمنننل ، وتعفنننو امنننن اهمنننل ، 2((فحسننننهم  هقنننًا 

واإلحسان إلس اليتامس والمساةين وابن السنبي   ل وارا، وحسن رون ببر الوالدين، وصهة األرحامويوم
وال يلء والبغي وااست،الة اهس ال هنف بحنف فو بغينر حنف ، ينهون ان الف ر والر ف بالممهول ، و 

 . 3((ويومرون بمعالي األ لف وينهون ان سفا سفها
دنننال تننليم بننين السننهول واااتقنناد ،  السننهول الاننادر مننرتب، باااتقنناد البننا،ن ، ومننن  ننم  نن ن  -8

 . البا،ن  ارئ ان نقص  ي إيماننااانحراف الوا ش  ي سهوةنا وف ل نا الاادرح إنما دو ن
إذا انقها األامنا  الانادرح الوا بنة ، ةنان ذلنل نقنص منا : ))دذا التليم يقو  ابن تيمية موهحا ً 

 نني القهنن  مننن اإليمننان ،  ننل يتصننور مننش ةمننا  اإليمننان الوا نن  الننذال  نني القهنن  فن تعنندم األامننا  
دذا ةامًل ، ةما ليم من نقص دذا نقنص دنذا الاادرح الوا بة ، ب  يهيم من و ود دذا ةامًل و ود 

إيمان تام  ي القه  بل اادر من  و  وام  ، ةتقدير مو ن  بنل مو بنه ، واهنة تامنة   ، إذ تقدير
 .  4((بل معهولها ، ودذا ممتنش 

ذا  ننام بالقهنن  التصننديف بننه والمحبننة لننه ، لننيم هننرورح فن يتحننرل البنندن بمو نن  : )) ويقننو  فيهننًا  وا 
دنننو  امنننا  أل نننوا  الانننادرح واألامنننا  البا،ننننة ،  منننا ياهنننر اهنننس البننندن منننن األ نننوا  واألذلنننل منننن ا

فيهنًا  مو   ما  ي القه  وايمه ودليهه ومعهولة، ةما فن ما يقنوم بالبندن منن األ نوا  واألامنا  لنه 
رع تو ير  يما  ي القه  ،  ة  منهما ين ر  ي اآل ر ، لةنن القهن  دنو األصن  والبندن  نرع لنه ، والفن

 . 5(( هه ، واألص  ي با ويقوى بفراهيستمد من فص
                                                 

  .582/  8الح ة  ي بيان الح ة  1
 ( .1138)، والترمذال ، ظ  478/  8ف ر ه فحمد  2

 .173،  178ص ( ررظ محمد دراع) العقيدح الواس،ية  3
 .148،وررظ األصفهانية ص313/7،وفنار 528/7م موع الفتاوال 4
 .541/7م موع الفتاوال  5
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األامنا  الانادرح  ني الرنرع دلين  اهنس منا  ني البنا،ن ،  ن ن ))  :ويقو  الرا،بي  ي دنذه المسنولة 
ةان الاادر من رمنًا ، حةنم اهنس البنا،ن بنذلل ، فو مسنتقيمًا حةنم اهنس البنا،ن بنذلل فيهنًا ، ودنو 

العاديناا ، والت ريبيناا ، بن  االتفناا إليهمنا منن دنذا الو نه فص  اام  ني الفقنه ، وسناعر األحةنام 
 .1((ًً  نا ش  ي  مهة الرريعة  دا

ننننندرج  يننننه السننننهول واأل ننننلف إهننننا ة إلننننس ذلننننل ،  نننن ن اإليمننننان إذا  نننناء م،هقننننًا م ننننردًا ن   نننننه ي
 :حي   ا  صهس اهلل اهيه وسهم –م ل –األاما  الصالحة ، ةما  ي حدي  اإليمان  وساعر
 ، فالدننا  ننو  ا إلننه إا اهلل ، وفدنادننا إما،ننة األذى اننن ال،ريننفيمننان بهننش وسننبعون رننعبةاإل)) 
))2. 

ذا اسنننتعم  م،هقنننًا : )) وةمنننا يقنننو  ابنننن تيمينننة  اسنننم اإليمنننان يسنننتعم  م،هقنننًا ، ويسنننتعم  مقيننندًا ، وا 
اإليمننان  لعبنند وفامالننه البا،نننة والاننادرح ، ينند    نني مسننمسا  ميننش مننا يحبننه اهلل ورسننوله مننن ف ننوا  

... اننند اامننة السننهف واألعمننة مننن الصننحابة والتننابعين وتننابعيهم الننذين ي عهننون اإليمننان  ننوًا وامننًل 
ود    ي ذلل ما  د يسمس مقامًا وحاًا ، م ن  الصنبر ، والرنةر ، وال نوف ، والر ناء ، والتوةن  ، 

   .3(( إل لص ، والتوحيد وغير ذللوالرها ، وال رية ، واإلنابة ، وا
يترتنن  اهننس تحقيننف ال اننن  ال هقنني السننهوةي األ ننر الة يننر وال ننوا  ال يينن  ، ةمننا دلننا اهننس  -3

 . ذلل النصوص الرراية 
  قد اد اهلل تعالس  ي ةتابنه م القنة النناع ب هنف حسنن منن  صنا  التقنوى ، بن  بندف بنذلل  ني  ولنه 

نند ال ل هلُمت ق ننيَن )) يَن ُينلف قُننوَن   نني الس ننر اء  . ُفا  يَن اللَغننيلَا َواللَعننا  يَن َاننن  الن نناع  َواله ننُه  ال ننذ  م  ننر اء  َواللَةنناا  َواله 
ن ينَ  س   ( .  134، 133آ  امران ، آية ) (( ُيح  ُّ اللُمحل

فةمننن  )) : و ننند  عننن  رسنننو  اهلل صنننهس اهلل اهينننه وسنننهم حسنننن ال هنننف فةمننن   صنننا  اإليمنننان  قنننا  
 .4((ًً  المنمنين إيمانًا فحسنهم  هقا

 بننر النبنني صننهس اهلل اهيننه وسننهم فن صنناح  ال هننف الحسننن يبهننم ب هقننه در ننة الصنناعم القنناعم ةمننا ف
  . 5(( إن المنمن ليدرل بحسن  هقه در اا الصاعم القاعم))  : قا 

                                                 

 .833/1الموا قاا 1
 . (3)ج،ومسهم،ل اإليمان،(4)جف ر ه الب ارال، ل اإليمان،  2

  . 7/515، وانار 7/348الفتاوى  م موع 3

 .( 1138)ج، والترمذال ( 4328) ج، وفبو داود، 8/478ف ر ه فحمد  4
  ( .4742)، وفبو داود ظ 3/44ف ر ه فحمد  5
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و اء  ي فحادي  ف رى فن حسن ال هف ف ق  ما يوهش  ني المينيان  وفن صناحبه فحن  النناع إلنس 
   .اهلل وف ربهم من النبيين م هسًا 

 . 1 ((ما من رئ يوهش  ي المييان ف ق  من حسن ال هف ))  : قا  صهس اهلل اهيه وسهم 
: ا و  نال ؟ فا ف برةم بوحبةم إلس اهلل وف ربةم مني م هسًا يوم القيامة)) : و ا  صهس اهلل اهيه وسهم 

  .3((2 فحسنةم  هقاً  : ا  : بهس 
 .  4((الدين ياد اهيل  ي ال هف ياد اهيل  ي امالدين ةهه  هف ،  : ))  ا  ابن القيم رحمه اهلل 

و نننالف النننناع ب هنننف : )) انننند رنننرحه لقولنننه صنننهس اهلل اهينننه وسنننهم  -  و نننا  ابنننن ر ننن  رحمنننه اهلل
 . 5((حسن
نما دذا من  صا  التقوى ، وا )) هحا ة إلس بياننه ،  ن ن ة ينرًا لده بالذةر  ر ف تتم التقوى إا به ، وا 

دنني القيننام بحننف اهلل دون حقننوف ابنناده  نننص لننه اهننس األمننر ب حسننان مننن الننناع ياننن فن التقننوى 
نعةاف اهنس محبتنه و رنيته ااالعررح لهناع ،  ة يرًا ما يغه  اهس من يعتني بالقيام بحقوف اهلل ، و 

التقصير  يها ، وال منش بنين القينام بحقنوف اهلل وحقنوف ابناده  فوو،ااته إدماُ  حقوف العباد بالةهية 
 .6 ((ن األنبياء والصديقينيقوى اهيه إا الُةم   ما  اييي  داً 

ذا ةنننان سنننهفنا الصنننالو  ننند ااتننننوا ة ينننرًا بالسنننهول اهمنننًا وامنننًل ، ألدميتنننه و ينننام النننتليم بنننين  -4 وا 
السنننهول الانننادر واإليمنننان البنننا،ن ، إهنننا ة إلنننس الواننند الةنننريم واأل نننر الةبينننر ألصنننحا  السنننهول 

 . الرراي 
ينننرى تقصنننيرًا  –معرنننر المنتسنننبين ألدننن  السننننة  –إلنننس وا نننش الة ينننر مننننا منننش ذلنننل ةهنننه  ننن ن النننناار 

واا وا حننو  و نندًا ومننراًء ، وفدننواء ورننه ،وتهاونننًا  نني دننذا الم ننا  ،  ونننا ترننادد تفر ننًا و صننومة 
  .وا  وح إا باهلل

 
 

                                                 

  .حسن صحيو :و ا  ( 4..8)، والترمذال ظ ( 4744)  ،وفبو داود ظ3/448ف ر ه احمد  1
  ( .472) ج ف ر ه ابن حبان  2
  ( .3.7 – 8/3.4)، ومدارج السالةين ( 453 – 1/454)م والحةم ابن ر   انار  امش العهو  3
   . 8/3.7مدارج السالةين  4

  ( .8/383)، والدا رمي (1427)، والترمذال ظ ( 5/153) يء من حدي  ف ر ه فحمد  5

 . 1/454 امش العهوم والحةم  6
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 القسم األو 
 معالم  ي منهن السهول واأل لف

 ني السنهول والر ناعف يمةنن فن تسنت هص المعنالم  من  ل  استقراء  مهة منن ةتن  السنهف الصنالو
 : التالي

واأل لف اند السنهف الصنالو دنو الةتنا  والسننة ،  ن نهم فدن  فتبناع  1إن مصدر تهقي السهول -1
  0، وفربا  ،ريقة ف رية 

لنا اهيل الةتا  تبياًنا لة  ريء))  : ا  تعالس   0( 44النح  ، آية ) ((وني 
الذين امنوا ف،يعوا اهلل وف،يعنوا الرسنو  وفولني األمنر مننةم  ن ن تنناياتم  ني  يا فيها)) :و ا  سبحانه 

النسناء )  (( رئ  ردوه إلس اهلل والرسو  إن ةنتم تنمنون باهلل واليوم اآل نر ذلنل  ينر وفحسنن تنوويلً 
  0( 54، آية 

اعر لقننند ترةننننا محمننند صنننهس اهلل اهينننه وسنننهم ومنننا يحنننرل ،ننن: )) وانننن فبننني ذر رهننني اهلل اننننه  نننا  
 .2((  ناحيه  ي السماء إا فذةرنا منه اهماً 

إن السننهول دننو بننال،ريف التنني فمننر اهلل بهننا ورسننوله مننن اااتقنناداا والعبنناداا : )) يقننو  ابننن تيميننة 
 . واأل لف ودذا ةهه مبين  ي الةتا  والسنة ،   ن دذا بمنيلة الغذاء الذال ا بد لهمنمن منه 

السهول بدالة الةتا  والسنة والتبهيم انن الرسنو  ، ا يحتنا ون ولهذا ةان  ميش الصحابة يعهمون 
 .  ي ذلل إلس  قهاء الصحابة 

و نني السننهول مسنناع  تنننايع  يهننا الرننيو  ، لةننن يو نند  نني الةتننا  والسنننة مننن النصننوص الدالننة اهننس 
 مسننناع  السنننهول منننن  ننننع مسننناع  العقاعننند ةههنننا ))الصننوا   ننني ذلنننل منننا يفهمنننه غالننن  السنننالةين ، 

 3(( وصة  ي الةتا  والسنةمنص

                                                 

ال،رينف، : والمسنهل   م ي، فال فد هته  يهسهةا ال ي،  ي ال: مصدر سهل فال د   ،ويقا  : لغة : السهول  1
،وي،هف السهول اهس (با تصار =  443،  448/ 10لسان العر  : انار )اهس ،ريقة واحدح : وفمردم سهةي 

انند الصنو ية  هنو السناعر  –وفمنا تعرينف السنالل (  1/447انار المع نم الوسني، )سيرح اإلنسان ومذدبه وات اه 
، والتعريفاا له ر اني  155انار اص،لحاا الصو ية لهةاراني ص )د والمنتهي إلس اهلل ، المتوس، بين المرب

منا يتعهنف بال انن  العهمني منن األمنور التعبدينة واأل ل ينة ، والمقيندح –دنا دننا  –، والمقصود بالسنهول  113ص
 . ةما دو موهو  ي الصفحاا التالية –بالهدال النبوال والسما الرراي 

 0 5/153ف ر ه فحمد  2
 .  با تصار  -874، 14/873م موع الفتاوى  - 3
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المعهنم المرنروع والنسنل المرنروع منو وذ انن فصنحا  النبني صنهس اهلل اهينه وسننهم : ))ويقنو  فيهناً 
اهننننس الةتننننا  والسنننننة واآل ننننار المننننو ورح اننننن  –األصننننو  والفننننروع  –ن  مننننن بنننننس الةننننلم  نننني العهننننم 

السنننماع المتعهننننف بوصننننو  السنننابقين  قنننند فصننننا  ،رينننف النبننننوح ، وةننننذلل منننن بنننننس اإلرادح والعبننننادح و 
األاما  و رواها من األحوا  القهبية واألاما  البد نية اهس اإليمان والسنة والهدى الذال ةان اهينه 

 1(( محمد صهس اهلل اهيه وسهم وفصحابه  قد فصا  ،ريف النبوح ، ودذه ،ريقة فعمة الهدى 
، ةما دو اادر د  اهيه الدلي ا ما ، ن ده ا يورد إذةر اإلمام الذدبي السهول الصحيوواندما 

يمة ، وحفا الهسان ، وملالسهول الةام  دو الورع  ي القوا، والورع  ي الن،ف)) مقالته اآلتية 
، ومقا النفع وذمها ،يعة والتلوح بالترتي  والتدبر، والبةاء اهس ال الذةر ، وترل م ال،ة العامة

الته د ، والتواهش لهمسهمين ، وصهة الرحم ،   ي ذاا اهلل ، واإلة ار من الصوم المرروع ، ودوام
 والسماحة وة رح البرر واإلنفاف

مش ال صاصة ، و و  الحف المر بر ف وتندح ، واألمر بالمعروف ، واأل ذ بالعفو ، واإلاراض 
ان ال ادهين والربا، بال غر ، و هاد العدو ، وحن البيا ، وتناو  ال،يباا  ي األحايين ، وة رح 

  .2((  ي السحر ،  هذه رماع  األولياء ، وصفاا المحمديين ، فماتنا اهلل اهس محبتهم  ااستغفار
: )) ويقرر ابن القيم فن السهول وتيةية النفوع ا يةون إا ان ،رينف الرسن  اهنيهم السنلم  يقنو  

نما بع هم اهلل لهذه التيةية ووادم إيادا ، و عهها(( وتيةية النفوع مسهم إلس الرس  اهنس فينديهم  ، وا 
دنو النذال بعن   ني  )) نا  اهلل تعنالس . داوح ، وتعهيمًا ، وبيانًا ،  هنم المبع نون لعنلج نفنوع األمنم 

ن ةنننانوا منننن  بنننُ  لفننني  األمينننين رسنننوًا مننننهم يتهنننو اهنننيهم آياتنننه  وينننيةيهم ويعه مهنننم الةتننناَ  والحةمنننَة وا 
   ( .8ال معة آية ) ((هلٍ  مبين 

ج األبنندان وفرنند ،  مننن يةننس نفسننه بالرياهننة والم ادنندح وال هننوح ، وتيةيننة النفننوع فصننع  مننن اننل
التي لم ي ئ بها الرس  ،  هو ةالمريض الذال يعالن نفسه برفيه ، وفين يقش رفيه منن معر نة ال،بين  
؟  الرسنننن  ف،بنننناء القهننننو  ،  ننننل سننننبي  إلننننس تيةيتهننننا وصننننلحها إا مننننن ،ننننريقهم ، واهننننس فيننننديهم ، 

 3(( يم لهم ، واهلل المستعانوبمحض اانقياد ، والتسه
 : ودذا السهول الرراي اهس مرتبتين ةما  رره ابن تيمية بقوله 

                                                 

  . 423. / 1با تصار يسير ، وانار  – 333، 338./1م موع الفتاوى  - 1
 40/18،41سير فالم النبلء  2
 . 8/315مدا رج السالةين  3
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سننننهول األبننننرار فدنننن  الننننيمن ، ودننننو فداء الوا بنننناا وتننننرل المحرمنننناا با،ًنننننا : والسننننهول سننننهوةان )) 
 (( .واادرًا 
وتننرل المةننروه سننهول المقننربين السننابقين ودننو  عنن  الوا نن  والمسننتح  بحسنن  اإلمةننان ، : وال نناني 

ذا فمنرتةم بنومر   إذا نهينتةم انن رنئ: )) والمحرم ، ةما  ا  النبي صهس اهلل اهيه وسهم   نا تنبوه وا 
 1((  وتوا منه ما است،عتم 

ذا ةننان اامننة مننن هنن   نني بننا  اااتقنناد بسننب  اإلاننراض اننن مننا  نناء بننه الرسننو   ،  ةننذلل 2. وا 
بسنب  اإلانراض انن نصنوص النوحيين  –ل مهة  ي ا –الهل   ي با  السهول ، إنما ةان نارعًا 

  3.، ةما دو اادر  ي متو رال الصو ية ، وفربا  ال،رف المحد ة
 : ا  تعالس

نَقس))   ن ُّ َوَا َيرل نِّنني ُدنًدى َ َمنن  ات َبننَش ُدنَدااَل  َننَل َيه  نا َينولت َين ُةم مِّ ننر ال  َن  ن  لَننُه  *َ   م  ةل نَرَض َانن ذ  َوَمنننل َفال
يَرننًة َهنننة َمننسَمع  َم اللق َياَمننة  َفال ُرننُرُه َيننول ننيراً  * ًا َوَنحل َمننس َو َنندل ُةنننُا َبص  َتن ي َفال  َنناَ   *  َنناَ  َر ِّ ل ننَم َحَرننرل

َم تُنَسس يَتَها َوَةَذل َل اللَيول  ( . 122 -123: ،ه )  (( َةَذل َل َفَتتلَل آَياتَُنا َ َنس 
 

ف القنرآن وامن  بنه ، فن ا يهن   ني الندنيا ، تةف   اهلل لمن  نر : ))  ا  ابن اباع رهي اهلل انهما 
 4(( .ي اآل رح ،  م  رف دذه اآليةوا يرقس  

وا : )) بنن  إن البنندع  نني بننا  السننهول فة ننر مننن البنندع اااتقاديننة ، ةمننا بننين ذلننل ابننن تيميننة بقولننه 
ن ريننن  فن البننندع ة نننرا  ننني بنننا  العبنننادح واإلرادح فاانننم ممنننا ة نننرا  ننني بنننا  اااتقننناد والقنننو  ، أل

اإلرادح يرننترل الننناع  يهننا فة ننر ممننا يرننترةون  نني القننو  ،  نن ن القننو  ا يةننون إا بعقنن  ، والن،ننف 

                                                 

  ( .1337)، ومسهم ظ ( 7822)ف ر ه الب ارال ظ  - 1
  . 433./1م موع الفتاوى  - 2
براديم بن فددم ، وال نيند ، وسنه  التسنترال مما ي در ذةره فن  3 المتقدمين من فربا  اليدد والتعبد ةالفهي  ، وا 

 138 – 1/144، وسهيمان الداراني وفم الهم ، ةانوا من فحرص الناع اهنس لنيوم السننة واألتبناع ، واااتصنام 
  . 342،  432 – 8/434، ومننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندا رج السنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالةين 
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 منا منن حينوان إا ولنه  من  صاعص اإلنسنان ، وفمنا  ننع اإلرادح هنو ممنا يتصنف بنه ةن  الحينوان
 1 .(( إرادح 

ة العهنننم بالسننننن لقنند صننننف متنننو رو الصنننو ية ةتًبنننا ة ينننرح  ننني السنننهول ، وغهننن  اهنننس تهنننل الةتننن   هننن
 نننل ت هنننو تهنننل واآل نننار ، وة نننرح الموهنننوااا ، والتعويننن  اهنننس ف بنننار متنننو رال اليدننناد ، ومنننش ذلنننل 

 2.الةت  من حف وصوا  
،  ،رينف الحقيقنة اننددم دنو السنهول (( حقيقنة))وسمس فربا  ال،رف الصو ية ما فحد وه منن البندع 

فذوا هنم وموا ينددم وةرنو اتهم البا،هنة اهنس  ، بن   ندموا 3الذال ا يتقيد صاحبه بومر الرارع ونهيه 
 . 4 نصوص الوحيين

 :يقو  ابن تيمية  ي دذا الصدد 
مننن اننارض ةتننا  اهلل و نناد   يننه بمننا يسننميه معقننواا وبننرادين وف يسننة ، فو مننا يسننميه مةارننفاا ))

وموا يننند وفذواف ، منننن غينننر فن ينننوتي اهنننس منننا يقولنننه بةتنننا  منننني   قننند  ننناد   ننني آيننناا اهلل بغينننر 
 :سه،ان ، دذا حا  الةفار الذين  ا   يهم 

يَن َةَفُروا ))    ُ    ي آَياا  اله ه  إ ا  ال ذ   ( . 4: غا ر )  ((َما ُيَ اد 
 . 5  هذه حا  من ي اد   ي آياا اهلل م،هقاً      

 : مبينًا  ،ورح اابتداع  ي السهول  –و ا  ابن القيم 
هنه انن دوااني العهنم ، وسنيره اهنس  نادح النذوف والو ند ، واامة من تينندف منن السنالةين  يارا))

 . 6  ((ذادبة به ال،ريف ة  مذد   هذه  تنته ن والفتنة به رديدح
: وليع دذا  حس  ، ب  فغهوا  ي اانحراف واإلاراض ان ددال اهلل تعالس ، حتس  ا   اعههم   

ا يموا وفنتم تو ذونه من نحن نو ذ اهمنا من الحي الذال : و ا  بعههم   حد ني  هبي ان ربي

                                                 

 .874/14،875م موع الفتاوال  - 1
،  551، 337./1، وم مننننننننننوع الفتنننننننننناوى  123 – 124تهبننننننننننيع إبننننننننننيهع ابننننننننننن ال ننننننننننويال ص : اناننننننننننر - 2

3.2،321،574،52. .  

  . 134./1م موع الفتاوى :انار - 3
، 3/1.51المرسننهة  ، والصننوااف 443 – 334،444،.8/7منندا رج السننالةين : تفصنني  ذلننل  نني : اناننر - 4

 . 1/835وررظ ال،حاوية 

 . 1/88ااستقامة  - 5

  . 1/143، وانار إغا ة الههفان 1/152مدا رج السالةين  - 6
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إذا رفيا : العهم ح ا  بين القه  وبين اهلل اي و   ، و ا  رابعهم : حي يموا ، و ا  اآل ر 
  !! وغس  يدل منه (( حد نا ))و (( ف برنا)) الصو ي يرتغ  بنن 

   : ي نقد تهل األ اوي ( دن 513ا ) ا  فبو الو اء ابن اقي  
ف ذوا اهمهم ميًتا ان ميا ،  قد ،عنوا : ان فصحا  الحدي   الوا  (فال الصو ية )  ذا  الوا ). 

حد ني :  ي النبواا ، واولوا اهس الوا ش ، ومتس فيرال اهس ،ريف ، سق، األ ذ به ومن  ا  
 هبي ان ربي  قد صرظ فنه غني ان الرسو  ، ومن صرظ بذلل  قد ةفر ،  هذه ةهمة مدسوسة 

ومن رفيناه ييرال فن يةون من إلقاء الريا،ين ن  قد  ا  اهلل اي  ي الرريعة تحتها دذه اليند ة ، 
ل َيآع ه مل  )) :و    يَن َلُيوُحوَن إ َلس َفول  ( . 181: األنعام )  ((َوا  ن  الر َيا، 

لنذال لنم ت بنا حراسنته ودذا دو الاادر ، ألننه تنرل الندلي  المعصنوم وانو  اهنس منا يهقنس  ني  هبنه ا
 .1 ((من الوساوع

 :ن القيم معهقًا اهس تهل العباراا و ا  اب
 قنند فحالننل إمننا اهننس  يننا  صننو ي ، فو  ينناع (( حنند نا))و (( ا برنننا))ومننن فحالننل اهننس غيننر )) 

إا رننبهاا المتةهمننين ، وآراء (( حنند نا ))و (( ننن برنا)) هسننفي ، فو رفال نفسنني ،  هننيع بعنند القننرآن و
، ومن  ارف الدلي  ه  ان سنواء السنبي  ، المنحر ين ، و يااا المتصو ين ، و ياع المتفهسفين 

وا دلينن  إلننس اهلل وال نننة سننوى الةتننا  والسنننة ، وةنن  ،ريننف لننم يصننحبها دلينن  القننرآن والسنننة  هنني 
 .    2 (( ،ريف ال حيم والري،ان الر يم

 هما فارض فد  التصوف ان ال،ريقة النبوية السهفية ، تلا  بهم الري،ان ،  وو عهم  ي 
فري، ،  ترادم فصحا  تردد وتن،ش وردبانية محد ة ، وحدي  ان الد اعف من اإل را، والت

 . 3(( ال ،راا))و (( الوساوع))

                                                 

  . .135 – 4/1348، وانار الصوااف المرسهة  484،  483تهبيع إبيهع ابن ال ويال ص  - 1

 . 434، 8/432مدا رج السالةين  - 2

نمنا ذم :   انن الوسناوع وال ،نراا ،  قنا  سع  اإلمام فحمد بن حنب - 3 منا تةهنم  يهنا الصنحابة وا التنابعون وا 
اإلمنام فحمنند المتةهمننين اهننس الوسناوع وال ،ننراا حينن  ةننان ةلمهنم ا يسننتند إلننس دلينن  رنراي ، بنن  إلننس م ننرد 

امش ، و ن123،وتهبنيع إبهنيع ابنن ال نويال ص8/874 مش األحمدال . مساع  اإلمام فحمد : انار)رفال وذوف 
: ، وسع  فبو يراة ان الحار  المحاسبي وةتبه ، قا  لهسناع  ( 8/22، واآلدا  الرراية 8/1.4العهوم والحةم 

:  ين  لنه .إيال ودذه الةت  دذه ةت  بدع وهلاا ، اهينل بناأل ر ،   ننل ت ند  ينه منا يغنينل انن دنذه الةتن  
 هنيع لنه  ني دنذه الةتن  ابنرح بهغةنم فن مالنل بنن من لنم يةنن لنه  ني ةتنا  اهلل ابنرح : ي دذه الةت  ابرح ،  ا  
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 م  ي المقاب  ت ددم فد  سماع بداي ، وفربا  ر ص وغناء ، ومصاحبة لألحدا  ، وارف 
 1لهصور المحرمة 
 -:   ي بيان حا  القوم -   ا  ابن ر  

ةننلم  نني العهننوم البا،نننة مننن المعننارف وفامننا  القهننو  وتوابننش ذلننل ، وممننا فحنند  مننن العهننوم ، ال)) 
   .، و يه  ،ر اايم و د فنةره فايان األعمة ةاإلمام فحمد وغيره  بم رد الرفال والذوف فو الةرف

و د اتسش ال رف  ي دذا البنا  ، ود ن   ينه  نوم إلنس فننواع اليند نة والنفناف ، ودانوى فن فوليناء اهلل 
 ...، فو فنهم مستغنون انهم   ياءف ه  من األنب

وفد هننوا  نني دننذا ال،ريننف فرننياء ة يننرح ليسننا مننن النندين  نني رننئ ،  بعهننها يامننوا فنننه يحصنن  بننه 
تر ينف القهنو  ةالغنناء والنر ص ، وبعهنها يامنوا فننه ينراد لرياهنة النفنوع ةعرنف الصنور المحرمننة 

ع وغيننر ذلننل ممننا لننم تننوا بننه وناردننا ، وبعهننها يامننوا فنننه لةسننر النفننوع والتواهننش ةرننهرح الهبننا
الرننريعة ، وبعهننه يصنند اننن ذةننر اهلل واننن الصننلح والغننناء والناننر المحننرم ، ورننابهوا بننذلل الننذين 

   .2(ات ذوا دينهم لهوًا ولعباً 
إذا تقرر ما سنبف ، وار ننا ااتمناد السنهف الصنالو اهنس الةتنا  والسننة ، وفن ،نريقهتم  ني السنهول 

 هننا دنننا سنننا  .   ال،ننرف الصننو ية  فنني منتهننس اإلحنندا  واابتننداع  نني غايننة اإلتبنناع ، وفمننا فربننا
 يفننننرض نفسننننه ودننننو إذا لننننم يتيسننننر المسننننهل الرننننراي ال ننننالص إا بنننننوع مننننن اابتننننداع  مننننا العمنننن  ؟ 

و نند يتعننذر فو يتعسننر اهننس السننالل : )) م يًبننا اننن دننذا السنننا   –يقننو  رننيخ اإلسننلم ابننن تيميننة 
بنوع من المحد  لعندم القناعم بنال،ريف المرنرواة اهمنًا وامنًل  سهول ال،رف المررواة المحهة إا

                                                                                                                                                                  

فنع وسفيان ال ورال ، وااويااي ، واألعمة المتقدمين ، صنفوا دذه الةت   ني ال ،نراا والوسناوع ودنذه األرنياء 
، دناء  وم  الفوا فد  العهم ، يوتون مرح بالحار  المحاسبي ، ومنرح بعبند النرحيم النديبهي ، ومنرح بحناتم األصنم ، 

 ( .123،وتهبنيع إبهنيع ص 2/815تناريخ بغنداد : انانر . )ما فسنرع النناع إلنس البندع : رقيف ،  م  ا  ومرح ب
اناننر تهبننيع إبننيهع )فنننا ا فتةهننم  نني رننئ مننن دننذا محنند  : وسننع  ذو النننون اننن ال ،ننراا والوسنناوع ،  قننا  

 ( .87ص
ايخ فن بعننض مهننول  ننارع ،  ننا  ولقنند حنند ني بعننض المرنن: )) وممننا ي نندر ذةننره دادنننا مننا  الننه ابننن تيميننة  - 1

يننا رننيخ إن ةننان دننذا دننو ،ريننف ال نننة ، .. ( : ر ننص وغننناء)لرننيخ رآه  نند  مننش الننناع اهننس م نن  دننذا اا تمنناع 
      .1/317ااستقامة ((  وين ،ريف النار ؟ 

با تصنننار ، انانننر  نننامش العهنننوم والحةنننم . = 15،  144بينننان  هننن  اهنننم السنننهف اهنننس اهنننم ال هنننف ص  - 2
8/133 .  
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،  نن ذا لننم يحصنن  النننور الصننا ي ، بننون لننم يو نند إا النننور الننذال لننيع بصنناف ، و إا بقنني اإلنسننان 
 نني الاهمننة ،  ننل ينبغنني فن يعينن  الر نن  وينهننس اننن نننور  يننه اهمننة ، إا إذا حصنن  نننور ا اهمننة 

 .  1(( .. لل ي رج ان النور بالةهية  يه ، و إا  ةم ممن اد  ان ذ
 
 
 

  :الوس،ية
مننن المعهننوم فن فدنن  السنننة وال مااننة دننو الوسنن،  نني  ننرف األمننة ،  هننم وسنن،  نني بننا  صننفاا اهلل 

، ودم وس،  ني بنا  ف عنا  اهلل   سبحانه وتعالس بين فد  التع،ي  ال همية ، وفد  التم ي  المربهة
ألسننماء واألحةننام والوانند والواينند وسنن، بننين الوايديننة الننذين بننين ال بريننة والقدريننة ، ودننم  نني بننا  ا

ي عهنون فدن  الةبناعر منن المسننهمين م هندين  ني الننار ، وي ر ننونهم منن اإليمنان بالةهينة ، ويةننذبون 
برفااة النبي صهس اهلل اهيه وسهم ، وبنين المر عنة النذين يقولنون إيمنان الفسناف م ن  إيمنان األنبيناء 

ا مننن اإليمننان ، ويةننذبون بالواينند والعقننا  بالةهيننة ، ةمننا فنهننم وسنن،  نني ، واألامننا  الصننالحة ليسنن
 . (1)فصحا  النبي صهس اهلل اهيه وسهم بين الرا هة وال وارج

  ذا ةان فد  السنة وس،ًا  ي با  اااتقاد ،  ةذلل دم وس،  ي با  السهول بين ،ر ي اإل نرا،  
 . والتفري، ،  دين اله بين الغالي  يه وال ا ي انه

إن إيمان فد  السنة ب ميش النصوص ال ابتة  ني مسنولة منا  ند فور هنم ال يرينة والوسن،ية بنين الفنرف 
 : ، وةما  ا  ابن تيمية 

 ني سناعر فبنوا  السننة دنم وسن، ، ألنهنم متمسنةون بةتنا  اهلل وسننة رسنوله ( فد  السنة )وةذلل ))
ن المهنا رين واألنصنار والنذين اتبعنودم صهس اهلل اهيه وسهم ، ومنا اتفنف اهينه السنابقون واألولنون من

 ( 8(( )ب حسان
 : ويقرر الرا،بي مفهوم الوس،ية  ي دذا الدين  يقو  

الرريعة  ارية  ني التةهينف بمقتهنادا اهنس ال،رينف الوسن، األاند  ، اآل نذ منن ال،نر ين بقسن، )) 
 ناٍر اهنس   ةهيفاهيه وا انحل  ، ب  دو ت ا مي   يه ، الدا   تحا ةس  العبد من غير مرقة

                                                 

 8/313 ني ا تهناء الصنرا، المسنتقيم  –، وله ةلم نفيع  ي م   دذا المبحن   334./1م موع الفتاوى  - 1
– 



 

14 

 

 ن ن ةنان الترنريش أل ن  انحنراف المةهنف ، فو .. مواينة تقتهي  ي  ميش المةهفنين غاينة اااتندا  
و ننود مانننة انحرا ننه اننن الوسنن، إلننس احنند ال،ننر ين ، ةننان الترننريش رادا إلننس الوسنن، األانند  ، لةننن 

 ..اهس و ه يمي   يه إلس ال ان  اآل ر ليحص  ااادا   يه
 نن ذا نانرا  نني ةهينة رنراية  تومههننا ت نددا حامهننة اهنس التوسن، ،  نن ن رفينا مننيًل  -:إلنس فن  نا   

 .إلس  هة ،رف من األ،راف ،  ذلل  ي مقابهة وا ش فو متو ش  ي ال،رف اآل ر 
يننتس بننه  ني مقابهننة منن غهنن   –واامننة منا يةننون  ني الت ويننف والتردين  والي ننر  – ،نرف الترنديد 

 . اهيه اانحل   ي الدين 
ينننتس بننه  نني مقابهننة مننن  –واامننة مننا يةننون  نني التر يننة والترغينن  والتننر يص  –الت فيننف  و،ننرف

غهنن  اهيننه الحننرج  نني الترننديد ،  نن ذا لننم يةننن دننذا وا ذال رفيننا التوسنن، اعحننًا ، ومسننهل اااتنندا  
 .واهحًا ، ودو األص  الذال ير ش إليه 

انن التوسن، ،  نااهم فن ذلنل مرااناح  واهس دذا إذا رفيا  ي النق  من المتبراين  ي الدين من ما 
دند ، وفرنبادهما ، منه ل،رف وا ش فو متو ش  ي ال هة األ رى ، واهينه ي نرال النانر  ني النورع والي 

   .1((وما  ابههما 
  -   :واآلن ننننننننننورد فم هنننننننننة اهنننننننننس وسننننننننن،ية فدننننننننن  السننننننننننة  ننننننننني السنننننننننهول اهنننننننننس النحنننننننننو التنننننننننالي 

وف والنهني انن المنةنر بنين الوايدينة والمر عنة فد  السنة وال مااة وس،  ي با  األمر بنالمعر  -ف
،  الوايديننة مننن ال ننوارج والمعتيلننة  نند ينةننرون المنةننر ، لةننن بنننوع مننن التعنندال واإل ننرا، ،   ننويوا 

 ..ال روج اهس فعمة ال ور و تالهم ، مما ترت  اهيه فنواع من الفساد والمنةراا فة ر مما فيالوه 
.  2روف والنهنني اننن المنةننر ،نننًا فن ذلننل مننن بننا  تننرل الفتنننة وفمننا المر عننة  قنند ترةننوا األمننر بننالمع

 ود  السنة يومرون بنالمعروف ، وينهنون انن المنةنر اهنس منا تو بنه الرنريعة ، منش مرااناح مقاصند 
 . واا تلف  الرريعة ، والحرص اهس ليوم ال مااة وااعتلف ، والبعد ان الفر ة

 :يقو  ابن تيمية 

                                                 

   .با تصار= 132- 8/133الموا قاا  - 1

وف وام ينةهون ان األمر والنهي والقتا  الذال يةون به الدين ةهه هلل ، : )) يقو  ابن تيمية ان دذا الصنف  - 2
ودذه حنا  ة ينر منن المتندينين ، يترةنون منا .. العهيا ، لعل يفتنوا ، ودم  د سقو،  ي الفتنة  وتةون ةهمة اهلل دي

ي   اهيهم من فمر ونهي و هاد يةون به الدين ةهه هلل ، لعل يفتننوا ب ننع الرنهواا ، ودنم  ند و عنوا  ني الفتننة 
 . 82/137ع الفتاوى انار م مو . انتهس مه صًا (( . التي دي فاام مما ياموا فنهم  روا منه 
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والمعتيلننة والرننيعة وغيننردم يننرون  تننا  فعمننة ال ننور ، وال ننروج اهننيهم إذا فدنن  البنندع مننن ال ننوارج ))
مادو اهم ، فو ماانوه دم اهمًا ، ويرون ذلل من با  األمر بنالمعروف والنهني انن المنةنر    عهوا

، وآ ننرون مننن المر عننة وفدنن  الف ننور  نند يننرون تننرل األمننر بننالمعروف والنهنني اننن المنةننر انننًا فن 
 1تنننة ، ودننناء يقننابهون ألولعننل ، ولهننذا ذةننر األسننتاذ فبننو منصننور الماترينندال ذلننل مننن بننا  تننرل الف

المصنننف  نني الةننلم وفصننو  النندين مننن الحنفيننة الننذين وراء النهننر مننا  ابنن  بننه المعتيلننة  نني األمننر 
بالمعروف والنهي ان المنةر ،  ذةر فن األمر بالمعروف والنهي ان المنةر سنق،  ني دنذا اليمنان 

 ))2. 
 :ي موهش آ ر ويقو    

 لم المحض  هاد من يستحفال،ريقة الوس،س التي دي دين اإلس)) 
، مش ة  فمير و،اعفة دي فولس باإلسلم (( التتار )) القوم المسعو  انهم   ال هاد ، ةهناء 

إاانة ال،اعفة التي تغيو معها اهس ة  رئ من   منهم ، إذا لم يمةن  هاددم إا ةذلل ، وا تنا 
   .، ب  ي،يعهم  ي ،ااة اهلل ، إذ ا ،ااة لم هوف  ي معصية ال الف  معاصي اهلل

ودذه ،ريقة  يار دذه األمة  ديمًا وحدي ًا ، ودي وا بة اهس ة  مةهف ، ودي متوس،ة بين 
،ر ي الحرورية وفم الهم ممن يسهل مسهل الورع الفاسد النارئ ان  هة العهم ، وبين ،ريقة 

ن لم يةونوا فبرارًا  المر عة وفم الهم ممن يسهل  .3(( مسهل ،ااة األمراء م،هقًا وا 
 .فد  السنة وال مااة وس،  ي با  اإل لص بين المراعين والملمية - 

 ننننالمرانن يعمهننننون الصننننالحاا بقصنننند رنيننننة الننننناع و،هنننن  منننندحهم و ننننناعهم ، وفمننننا الملميننننة  عهننننس 
 . 4متبعون  ي البا،ن النقيض من ذلل ،  هم يفعهون ما يلمون اهيه ، ويقولون نحن 

 ودنن  السنننة يعمهننون ال،اانناا ابتغنناء و ننه اهلل تعننالس ،  نن ذا فلقننس اهلل لهننم ال ننناء الحسننن  نني  هننو  
الناع بذلل ،  تهل اا   برنرى المننمن ،  عنن فبني ذر رهني اهلل اننه انن النبني صنهس اهلل اهينه 

                                                 

إن اإليمنان : نيانة إر اعينة ، حين  يقنو   –اإليمنان    ي تعريف –ياهر من مقالة فبي منصور الماتريدال  - 1
، وررظ . 7/51م موع الفتاوى ابن تيمية : انار . دو ما  ي القه  ، والقو  الاادر رر، ل بوا فحةام الدنيا 

 . 453ألحمد الحربي ص (( الماتريدية))ورسالة .  8/454ال،حاوية 
  . 177/ 1اآلدا  الرراية ابن مفهو  - 2
 .  82/5.2م موع الفتاوى  - 3
ومندا رج .  35/134، وم موع  تاوى ابن تيمينة . 41تهبيع إبهيع ص(( : الملمية ))انار لمعر ة حا   - 4

غا ة الههفان  172،  3/177السالةين     . 1/172، وا 
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تهننل اا نن  )) يننه ،  قننا  وسننهم فنننه سننع  اننن الر نن  يعمنن  العمنن  هلل مننن ال يننر ويحمننده الننناع اه
 1(( بررى لهمنمن 

لقد  مش فد  السنة بين صحة ا صد واإلرادح ، وصلظ العم  وموا قته لهررع ، تحقيقًا لقوله 
َباَدح  َربِّه  َفَحدًا ))  :تعالس ُ و ل َقاء َربِّه  َ هلَيعلَم ل َاَمًل َصال حًا َوَا ُيرلر لل ب ع  : الةهف )  (( َ َمن َةاَن َيرل
110 .  ) 
، والمرتغهين  -ةالصو ية  –فد  السنة وال مااة وس، بين المرتغهين بالعباداا القهبية  ق،  –ج 

 2بالعباداا الاادرح والبا،نة معاً  قام فد  السنة  –م   بعض الفقهاء  –بالعباداا الاادرح  حس  
، من اإل لص هلل ،  ة ر  ي المتفقهة من ينحرف ان ،اااا القه  واباداته: ))يقو  ابن تيمية 

 .والتوة  اهيه ، والمحبة له ، وال رية منه ، ونحو ذلل 
وة ر  ي المتفقرح والمتصو ة من ينحرف ان ال،ااناا الرنراية ،  نل يسنولوا إذا حصن  لهنم توحيند 
القهن  وتودهننه فن يةننون منا فو بننه اهلل مننن الصنهواا ، ورننراه مننن فواع القنراءح والننذةر والننداواا فن 

ما حرم اله من الم،ناام ، وفن يتعبندوا بالعبناداا البداينة منن الردبانينة ونحودنا ، ويعتاهنوا  يتناولوا
 . 3(( بسماع المةاء والتصدية ان سماع القرآن

ابوديننة با،نننة ، وابوديننة اننادرح  هننه اهننس  هبننه : إن هلل اهننس العبنند ابننوديتين : )) ويقننو  ابننن القننيم
 قيامننه بصنننورح العبوديننة الاننادرح منننش تعريننه اننن حقيقنننة ابوديننة ، واهننس لسننانه و وارحنننه ابوديننة ، 

    .العبوديننننننننننة البا،نننننننننننة ممننننننننننا ا يقربننننننننننه إلننننننننننس ربننننننننننه ، وا يو نننننننننند لننننننننننه ال ننننننننننوا  و بننننننننننو  امهننننننننننه 
، انحرف انها دو إلس فن صرف دمنه إلنس ( الفقهاء ) ولما رفى بعض فربا  القهو  ،ريقة دناء 

 دابودية القه  ، وا،  ابودية ال وارظ ، و ا  المقصو 
 .  يام القه  بحقيقة ال دمة وال وارظ تبش 

                                                 

سننرور اإلنسننان بمعر ننة ،ااتننه  نني : ، واناننر تفصنني  مسننولة  5/153وفحمنند  ،( 8348) ف ر ننه مسننهم ظ - 1
  . 23/ 1، و نننامش العهنننوم والحةنننم 1/142اآلدا  الرنننراية ابنننن مفهنننو  4/554تفسنننير ابنننن ة ينننر : ةننن  منننن 

 
 – وةمنا  نا  مةحنو  الدمرنقي. ننرادم  ند  ناموا بهنا  ميعنًا  ل نًا لهمبتدانة  –م ًل  – في العباداا البا،نة  - 2

من ابد اهلل بالحن  وحنده  هنو يننديف ، ومنن ابند اهلل بالر ناء وحنده  هنو مر نئ ، ومنن ابند اهلل )) -: رحمه اهلل 
 .بال وف وحده  هو حرورال ، ومن ابد اهلل بالح  والر اء وال وف  هو منمن موحد 

    . 78،73./8م موع الفتاوى  - 3
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وال،اعفتننان متقابهتننان فااننم تقابنن  ، دننناء ا التفنناا لهننم إلننس ابوديننة  ننوارحهم ،  فسنندا ابوديننة 
 وارحهم ن والمنمنون العار ون باهلل وبومره  اموا له بحقيقنة العبودينة انادرًا وبا،ننًا ، و ندموا  هنوبهم 

تبعًا لها ،  و اموا المهل و نوده  ي  دمة المعبنود ، ودنذا دنو حقيقنة  ي ال دمة ، و عهوا األاهاء 
 .1( العبودية 

فدنن  السنننة وسنن، بننين مننن يرينند مننن اهلل وا يرينند اهلل ، وبننين مننن يرينند اهلل وا يرينند منننه ،  ودنن   -د 
اله نننَه َوَرُسنننوَلُه  َوا  ن ُةننننُتن  تُنننر دلنَ )) :السننننة يريننندون اهلل تعنننالس ، ويريننندون منننن اهلل  هقنننه ،  نننا  تعنننالس 

يمًا  رًا َاا  نُةن  َف ل َناا  م  س  َرَح َ   ن  اله َه َفَاد  ل هلُمحل  ( . 84: األحيا )(( َوالد اَر اآلل  
وفما الذين يريدون من اهلل وا يريدون اهلل ،  هناء ليع  ي  هوبهم غينر إرادح نعنيم ال ننة الم هنوف ، 

رنيننة اهلل تعننالس ، والتهننذذ بننالنار اهننس و هننه  نني اآل ننرح ، ودننم  ةحننا  فة ننر المتةهمننين ، المنةننرين
ابيد األ رح المحهة ن  هناء ا يريدون اهلل تعالس وتقدع ، يمنهم من يصرظ بون إرادح اهلل تعنالس 

 .  2محا  
 .. وفما الذين يريدون اهلل وا يريدون منه ،  ةحا  الصو ية

انننوا فن ال ننة التننعم بنالم هوف مننن فةن  ورنر  ونةنناظ  ومنرنو ارنتباه واهن،را  ةننل الفنريقين فنهنم
فنةنننروا رنينننة المننننمنين لنننربهم ةنننالمتةهمين منننن المعتيلنننة :  نننم صننناروا  نننريقين ، فحنننددما ... ولبننناع 

وال همية ونحودم ، والفريف اآل ر ف بتوا الرنية ، لةن ا ،ننا منن  هنة فنهنم  عهنوا ذلنل  ار نًا انن 
 3 ال نة ،  اسق،وا حرمة اسم ال نة

 
 ودنن  الف ننور دننم .فدنن  السنننة وسنن، بننين فدنن  الف ننور والفننواحا، وفصننحا  الردبانيننة والترنندد -دننن

المتر نون المنعمننون، ممننن فسننر وا اهننس فنفسننهم،  وهنااوا الصننلح واتبعننوا الرننهواا، وفمننا المتردبننون 
 .  ننننننننننننننوو عهم  نننننننننننننني البنننننننننننننندع غهننننننننننننننودم وترننننننننننننننديددم،  حرمننننننننننننننوا مننننننننننننننا فحنننننننننننننن  اهلل مننننننننننننننن ال،يبنننننننننننننناا

نن ُّ َينن))  : ننا  تعننالس ُمننوال َ،يَِّبنناا  َمننا َفَحنن   اله ننُه َلُةننمل َوَا َتعلتَننُدوال إ ن  اله ننَه َا ُيح  يَن آَمُنننوال َا ُتَحرِّ  ا َفيُّهَننا ال ننذ 
يَن    ( .27:الماعدح) ((اللُمعلَتد 

 نهننس سننبحانه اننن تحننريم مننا فحنن  اهلل مننن ال،يبنناا، واننن اااتننداء  نني تناولهننا ودننو م نناويح الحنند، 
اااتداء  ي اليدد والعبادح، بون يحرموا الحل  ويفعهوا من العبنادح منا يهنردم،  يةوننوا  ند و د  سر 

                                                 

  . 127/  1الههفان  إغا ة  ، وانار. 83،  884/  3بداعش الفواعد  - 1
 . 28/ 8انار تفصي  ذلل  ي مدا رج السالةين  - 2
 . 23، 28/ 8السالةين   ، ومدا رج.. 7 -344./1م موع الفتاوى ابن تيمية : انار تفصي  ذلل  ي  - 3
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ا يحمهننننةم فةننن  ال،يبننناا اهنننس اإلسنننراف وتنننناو  الحنننرام منننن فمنننوا  : ت ننناويوا الحننند وفسنننر وا،و ي 
 .1الناع

 موا قة النصوص الرراية لفاا ومعنس: من معالم فد  السنة  ي السهول
 .2 موا قة النصوص الرراية لفاًا ومعنس: السنة  ي السهولمن معالم فد  -

 يتنننودبون مننننش المصننن،هحاا الرننننراية الدينينننة، ويستمسننننةون بولفااهنننا ومعانيهننننا، ويحققنننون حنننندوددا 
 . وتعريفاتها اهمًا واملً 

 : وسنتحد  ان دذه المسولة من  ل  ما يهي
 :سننوله، وذم مننن  هههننا  قننا  سننبحانهف نننس اهلل اهننس مننن اننرف حنندود مننا فننني  اهلل تعننالس اهننس ر  -ف
َهُموال ُحُدوَد َما َفنَيَ  اله ُه َاَهس َرُسول ه  )) َدُر َفا  َيعل َراُ  َفَردُّ ُةفلرًا َون َفا ًا َوَف ل  ( . 47: التوبة) ((اأَلال

 :يقو  ابن القيم
 نند وصننف اهلل معر ننة مننناي  العبوديننة ومراتبهننا مننن تمننام معر ننة حنندود مننا اننني  اهلل اهننس رسننوله، و "

ُننوا َوَلة نن ُ ولُنوا ))  :تعالس من لنم يعر هنا بال هن  والنفناف،  قنا  تعنالس م  نَراُ  آَمن نا ُ ن  ل نمل ُتنل َال َ الَنا  األل
َمننال ةُ  نننل َفال يُعننوا اله ننَه َوَرُسننوَلُه َا َيه ننتلُةم مِّ يَمنناُن   نني ُ هُننوب ُةمل َوا  ن ُت،  ننا َينندلُ    اإلل  َنا َوَلم  ننَهمل َرننيلعًا إ ن  اله ننَه مل َفسل

يٌم    ( .14:  الح راا)(( َغُفوٌر ر ح 
َهُمننوال ُحننُدوَد َمننا َفنننَيَ  اله ننُه َاهَننس َرُسننول ه  َواله ننُه َاه نن)  ننَدُر َفا  َيعل ننَراُ  َفَرنندُّ ُةفلننرًا َون َفا ننًا َوَف ل  (يٌم َحة ننيٌم اأَلال
 ( . .47:  التوبة)
إ ي ناَل َنعلُبنُد وا  ي ناَل )  ية، يستةم  العبد اإليمان ويةنون منن فدن  بمعر ة حدوددا دراية والقيام بها راا 

يُن  َتع   .3(َنسل
 

 :ويقو  فيهاً 
 من فررف العهوم وفنفعها اهم الحدود، وا سيما حدود المرنروع المنومور والمنهني، وا ي نرج منهنا  )

 . 1" وااا معر ة و علً وااد  الناع من  ام بحدود األ لف واألاما  والمرر ... ما دو دا    يها
                                                 

  . 383./1، .43*  14/457انار م موع الفتاوى ابن تيمية  - 1
معنس ، ودنال من وا ف النصوص  ي المعنس دون الهفا ةمن يتةن  فد  السنة وا قوا تهل النصوص لفاًا و  - 2

اناننر ل منننهن   . نني المعنناني ةالبا،نيننة ، وصنننف رابننش  ننالف النصننوص لفاننًا ومعنننس ةننا لمننل حنندح والةفننار 
 . 8/348ااستدا  اهس مساع  اااتقاد لع مان حسن 

 .بتصرف يسير  -.1/140مد ارج السالةين  - 3
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 : يقرر ابن تيمية الوا   نحو األلفاا الرراية  يقو  –  
األلفننناا التننني  ننناء بهنننا الةتنننا  والسننننة اهيننننا فن نتبنننش منننا دلنننا اهينننه، م ننن  لفنننا اإليمنننان، والبنننر، " 

والتقننوى والصننندف، والعننند ، واإلحسنننان والصنننبر، والرننةر، والتوةننن ، وال نننوف، والر ننناء، والحننن  هلل، 
انننة هلل ولهرسنننو ، وبنننر الوالننندين، والو ننناء بالعهننند ونحنننو ذلنننل ممنننا يتهنننمن ذةنننر منننا فحبنننه اهلل وال،ا

ورسوله من القهن  والبندن،  هنذه األمنور التني يحبهنا اهلل ورسنوله دني ال،رينف الموصن  إلنس اهلل، منش 
 تننرل مننا نهننس اهلل انننه ورسننوله ةننالةفر والنفنناف والةننذ ، واإل ننم والغنندر و ،يعننة الننرحم ونحننو ذلننل،
 عهس ة  مسهم فن ينار  يما فمر اهلل به ورسوله  يفعهه، وما نهس اهلل انه ورسوله  يترةه، دنذا دنو 

 ،ريف اهلل وسبيهه
 
 

 .2(ودينه الصرا، المستقيم 
األلفاا الرراية لها حرمة، ومن تمام العهم فن يبح  ان منراد رسنوله بهنا لي بنا  : ))  ويقو  فيهاً 

لمعاني،   نه ي ن  اهيننا فن نصند ه  ني ةن  منا ا بنر، ون،يعنه  ني ةن  ما ف بته، ونفي ما نفاه من ا
 . 3 ((ما فو   وفمر

ان تحقيف معننس األمنور السنهوةية، والعهنم بحندوددا وهنواب،ها الرنراية دنو السنب   ني تمييني  -ج
 . تهل األمور المررواة من غيردا
انن األوامنر الرنراية ن وة ينرًا منا بالةسن  والع ني والب،النة –من ًل  – ة يرًا ما يرتبه اليدد الرراي 

وة ينرًا منا يرنتبه التوةن  .4ترتبه الرغبة الرنراية بنالحرص وال،منش والعمن  النذال هن   سنعي صناحبه
نمننننننا دننننننو تهننننننيش  . 5باإلهننننننااة،  يهننننننيش العبنننننند حاننننننه، ،ن ننننننا منننننننه فن ذلننننننل تفننننننويض وتوةنننننن ، وا 

النخ،  نذلل  ني بنا  .. سنم ي با  اااتقناد، ةنالحيي وال نودر وال  6إن ةان  ما فلفاا م مهة  -د
 .السهول تو د فلفاا م مهة ةالتصوف والفناء والفقر ونحوه

                                                                                                                                                                  

 .با تصار يسير =133الفواعد ص  - 1
 .11/85م موع الفتاوى  - 2
 .114، 18/133م موع الفتاوى  - 3

 .317. /1انار تفصي  ذلل  ي م موع الفتاوى  - 4
 .8/183انار تفصي  ذلل  ي مدا رج السالةين  - 5
 .المقصود باأللفاا الم مهة دي األلفاا التي لم ترد  ي الةتا  وا  ي السنة بنفي وا إ باا - 6
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و نند تقننرر فن مو ننف السننهف الصننالو مننن األلفنناا الم مهننة  نني اااتقنناد دننو التفصنني ،  ننل ي،هقننون 
نفيهننا وا إ باتهننا إا إذا بننين مننا ف بننا بهننا،  هننو  ابا،ومننا ُنفنني بهننا،  هننو منفنني،  هننم يناننرون  نني 

 اعهها   ن ةان معنس صحيحًا ُ ب  ، لةن ينبغي التعبير انه بولفاا النصنوص الرنراية دون مقصود 
األلفاا الم مهة، إا اند الحا ة ن مش  راعن تبين المنراد والحا نة، م ن  فن يةنون ال ،نا  منش منن 

 .1 المقصود معه إن لم ي ا،  بها ا يتم
 : لفاان دذه األموهحًا المو ف الصحيو م –يقو  ابن تيمية 

وفما األلفاا التي ليسا  ي الةتا  والسنة وا اتفف السهف اهس نفيهنا فو إ باتهنا،  هنذه لنيع اهنس ))
فحد فن يوا ف منن نفادنا فو ف بتهنا حتنس يستفسنر انن منراده،  ن ن فراد بهنا معننس يوا نف  بنر الرسنو  

ن فراد بها معنس ي الف  بر الرسو  فنةره  .ا ر به، وا 
المعنناني إن ةننان  نني فلفااننه ارننتباه فو إ مننا  ابننر بغيردننا فو بننين مننراده بهننا،  ننم التعبيننر اننن تهننل 

بحي  يحص  تعريف الحف بالو نه الرنراي،  ن ن ة ينرًا منن ننياع النناع سنببه فلفناا م مهنة مبتدانة 
 .2(( ومعان مرتبهة

ذا ةننان فدنن  الةننلم فحنند وا فلفااننًا م مهننة  نني السننهول، دننذه األلفنناا امومننًا ا ت هننو مننن م  الفنناا وا 
فال  –لهةتا  والسنة، إها ة إلس ما  يها من التةهف الرديد، والتعقيد  ي األلفاا والمعناني،  نواروا 

ال،رينف إلنس تحصنيهها، وف،نالوا الةنلم  ني إ باتهنا منش  هنة نفعهنا،  هنو لحنم  –المتةهمون والمتصو ة 
ال،رينف، ويوسنش   م  غ  اهس رفع  ب  وانر، ا سنه   يرتقنس، وا سنمين  ينتقن ،  ي،نو  اهينل

لننل العبننارح، ويننوتي بةنن  لفننا غرينن  ومعنننس فغننر  مننن الهفننا،  نن ذا وصننها لننم ت نند معننل حاصننًل 
 .3،اعًل، ولةن تسمش  ع عة وا ترى ،حًنا

ومش ذلنل ةهنه  ن ن المو نف الصنحيو منن تهنل األلفناا الم مهنة  ني السنهول دنو التفصني ،  نل تنفنس 
نما يستفسر  ان مقصود ب ،لف، ةما ت با ب ،لف، وا 

ن  صند   اعهها،   ن  صد معنس صحيحًا ُ بن  منش مرااناح التعبينر اننه بولفناا النصنوص الرنراية، وا 
ليل ف وا  بعض األعمة  ي دذه المسولة. معنس  اسدًا رد    :وا 

                                                 

 .831، .1/83، وررظ ال،حاوية 3.8، 5/844، 3.2، 3/3.7انار م موع الفتاوى ابن تيمية  - 1
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والتصنوف  ند ُفد ن   يهنا فمنور يحبهنا اهلل ورسنوله،  تهنل يننمر بهنا  1لفنا الفقنر: )) يقنو  ابنن تيمينة
ن سميا  قراً  فو تصو ًا، ألن الةتا  والسنة إذا د   اهس استحبابها لم ي رج ان ذلنل بنون تسنمس  وا 

، و نند فد نن   يهننا ..باسننم آ ننر، ةمننا ينند    نني ذلننل فامننا  القهننو  ةالتوبننة والصننبر والرننةر والرهننا
فمننور يةردهننا اهلل ورسننوله ن ةمننا ينند    يننه بعهننهم نواننًا مننن الحهننو  وااتحنناد، وآ ننرون نواننًا مننن 

 .. ية المبتداة  ي اإلسلمالردبان
 هننذا وفم الننه مننن البنندع والهننلاا يو نند  نني المنتسننبين إلننس ،ريننف الفقننر ةمننا يو نند  نني المنتسننبين 
إلس العهم فنواع من البدع  ي اااتقناد والةنلم الم نالف لهةتنا  والسننة والتقيند بولفناا واصن،لحاا 

 ا فص  لها  ي الرريعة
مننا وا قننوا  يننه الةتننا  والسنننة وف،ننااوا  يننه اهلل ورسننوله، وا يننوا قهم والمنننمن الةننيع يوا ننف ةنن   ننوم  ي

 .2 ((..فو اصوا  يه اهلل ورسوله ،نة  يما  الفوا  يه الةتا  والس
رادح ال ننناص،  3فاهنننم فن  ننني لسنننان القنننوم ))  : ويقنننو  ابنننن القنننيم ،نننلف العنننام وا  منننن ااسنننتعاراا، وا 

رادح إرننارته دون حقيقننة معنننا ،ننلف الهفننا وا  ه مننا لننيع  نني لسننان فحنند مننن ال،واعننف غيننردم، ولهننذا وا 
يقولننون نحننن فصننحا  إرننارح ا فصننحا  ابننارح، و نند ي،هقننون العبننارح التنني ي،هقهننا المهحنند، ويرينندون 

 بها معنس ا  ساد  يه،
وصننار دننذا سننببًا لفتنننة ،نناعفتين تعهقننوا اهننيهم باننادر ابنناراتهم،  بننداودم وهننههودم، و،اعفننة ناننروا 

يادم،  صنوبوا تهنل العبناراا، وصنححوا تهنل اإلرناراا،  ،الن  الحنف يقبهنه ممنن إلس مقاصددم ومغن
 .4((ةان، ويرد ما  هفه اهس من ةان

وفما الةلم  ي د اعف التصوف،  هيع ببداة ب ،لف، وا دو مما صو بالدلي   )):ويقو  الرا،بي
 . ب ،لف، ب  األمر ينقسم

حةم اهس فمر مفهوم، ألنه فمر م م  اند دناء ولفا التصوف ابد من ررحه فوًا، حتس يقش ال
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 432/ 8، ومد ارج السالةين 87، 81، .8/ 
 .با تصار– 84، 11/82م موع الفتاوى  - 2
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 .1/141، ومفتاظ دار السعادح 151الصابرين ص 



 

22 

 

 .1((المتو رين
 3 2المعاني الصحيحة والفاسدح لهتصوف  -رحمه اهلل  – م ذةر 

 مراااا فحوا  المةهفين،وتحقيف ال ان  الوا عي العمهي
مراانننناح فحننننوا  المةهفننننين، وتحقيننننف ال اننننن  الننننوا عي : مننننن المعننننالم المهمننننة  نننني بننننا  السننننهول -4

 اإلي ابي،
 4واابتعاد ان الم الية والسهبية، واااتناء بال وان  العمهية بعيدًا ان اارتغا   يما ا تحته ام  

 
 
 
 

ليل بيان دذا المعهم من  ل  ما يوتي  : وا 
واادتمنننام بال انننن  مرااننناح فحنننوا  المةهفنننين و ننندراتهم و،بننناععهم، : منننن سنننماا السنننهول الرنننراي - ف

 الوا عي اإلي ابي 
سنددوا و ناربوا، واغندوا  )) :رح رهني اهلل اننه فن رسنو  اهلل صنهس اهلل اهينه وسنهم  نا وان فبني درين
 .5(( من الدل ة، والقصد القصد تبهغوا وروحوا ورئ

(  و نناربوا: ) ا صنندوا السننداد فال الصننوا ، و ولننه: معننناه (سننددوا) ولننه  : ) يقننو  الحننا ا ابننن ح ننر
(( المنل   تترةنوا العمن   تفر،نوا  يفهي بةم ذلل إلس فال ا تفر،وا  ت هدوا فنفسةم  ي العبادح لعل

1 

                                                 

 .835/ 1صام اات - 1

 .834-1/835انار اااتصام  - 2
 –ممننا ت نندر اإلرننارح إليننه فن بعننض األعمننة فنةننروا األلفنناا الم مهننة سننواء  نني اااتقنناد فو السننهول ةالننذدبي  - 3

، بننن  إن النننذدبي فنةنننر ( 174وم تصنننر العهنننو ص 23، 25./8، 3/23انانننر سنننير فانننلم الننننبلء )رحمنننه اهلل 
( حقيقننة)و ( بذاتننه: )السننهف الصننالو مننن بننا  التوهننيو والننرد اهننس الم ننالف م نن بعننض األلفنناا التنني اسننتعمهها 

، واناننر مع ننم المنننادي الهفايننة لبةننر فبنني .83، 833، ص 14، 12اناننر ةتننا  م تصننر العهننو لهننذدبي ص )
 (.852. 174ييد ص 

 .دذا المعهم و يف الصهة بالوس،ية وبينهما تدا   ن لةن ألدميته ف ردا له مبح اً  - 4
 (.3433) ف ر ه الب ارال ظ - 5
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مرااننناح فحنننوا  المةهفنننين، وملعمنننة ،بيعنننة اإلنسنننان ن بقوتنننه : إن منننن مياينننا دنننذا الننندين و صاعصنننه
 . وهعفه، ونواياه ومرااره

 : بقوله( الوا عية ) م إلس دذه و د فرار ابن القي
 ن دنواه ايم لنه، ةنان األمنر ب رو نه انن الهنوى لما ةان العبد ا ينفل ان الهنوى منادام حينًا،  ن ))

بالةهية ةالممتنش، لةن المقدور له والمومور به فن يصرف دواه ان مراتنش الههةنة إلنس منوا،ن األمنن 
  فمنننره والسنننلمة، م النننه فن اهلل سنننبحانه وتعنننالس لنننم ينننومره بصنننرف  هبنننه انننن دنننوى النسننناء  مهنننة، بننن

بصننرف ذلننل إلننس نةنناظ مننا ،ننا  لننه منننهن مننن واحنندح اهننس فربننش، ومننن اإلمنناء مننا رنناء،  انصننرف 
م رى الهوى من مح  اهس مح ، وةانا الريو دبنورًا  اسنتحالا صنبًا، وةنذلل دنوى الافنر والغهبنة 
لنه والقهر، لم يومر بال روج اننه، بن  فمنر بصنر ه إلنس الافنر والقهنر والغهبنة لهبا،ن  وحيبنه، ورنرع 

 . 2وغيره مما يمرنه ويعده لهافرمن فنواع المغالباا بالسباف 
منندرًةا لهننذا األمننر،  همننا  ننا  لننه ابنننه  –رحمننه اهلل  –ولقنند ةننان ال هيفننة الرارنند امننر بننن ابنند العيينني 

يا فبة ما يمنعل فن تمهي لما تريد منن العند   نواهلل منا ةننا فبنالي ولنو غهنا بني وبنل : ابد المهل
إننني ألرينند فن احينني . يننا بننني إنمننا فنننا فروض الننناع رياهننة الصننع :  قننا  امننر. القنندور  نني ذلننل

 3(األمر من العد   وو ره حتس ا رج معه ،معًا من الدنيا  ينفروا من دذه ويسةنوا لهذه 
 : ا بتمامهنننننننا حيننننننن  يقنننننننو  رحمنننننننه اهللولهحسنننننننن البصنننننننرال مقالنننننننة نفسنننننننية  ننننننني دنننننننذا المقنننننننام، نورددننننننن

ن اإلنسننننان إن دننننذا النننندين ديننننن واصنننن ، وفننننن))  ن الحننننف  قينننن ، وا  ه مننننن ا يصننننبر اهيننننه يداننننه، وا 
ن العبند رةن  : هعيف، وةان يقا  ليو ذ فحدةم من العم  ما ي،يف،   نه ا يدرال ما  در ف هنه، وا 

ذا  بنفسه العنف، وةهف نفسه ما ا ي،يف فورل فن يسيِّ  ذلنل ةهنه، حتنس لعهنه ا يقنيم الفريهنة، وا 
ف نفسه منا ت،ينف ةنان فةنيع وفمنعهنا منن دنذا العندو، وةنان يقنا  رة  نفسه التيسير والت فيف وةه

 5" 4رر السير الحقحقة
 ي مش بين موا قنة الف،نرح وملعمنة ( لوا عيةا)يقر دذه  –ه اهلل رحم –ودذا فبو حايم سهمة بن دينار 

بني  همنا  ناء ر ن  أل" نوايع اإلنسان، مش اااتناء بترويض الننفع وتهنذيبها اهنس ،اانة اهلل تعنالس 
                                                                                                                                                                  

 .با تصار -842، 847/ 11 تو البارال  - 1
 .1/873،874، واااتصام لهرا،بي 8/153، وانار ااستقامة ابن تيمية 11روهة المحبين ص - 2
 .8/44، وانار الموا قاا لهرا،بي 354، 823، 821/ 5والحهيهة .. 3اليدد ليمام فحمد ص  - 3
 .السير المتع  من: الحقحقة - 4
 .432اليدد ابن المبارل ص  - 5
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 قنا  . حبني الندنيا: ومنا دنو ينا ابنن ف ني ؟  نا :  نا  فبنو حنايم. إني أل د ريعًا يحيننني: حايم و ا 
ااهم يا ابن ف ي إن دنذا الرنئ منا فااتن  نفسني اهنس حن  رنئ حببنه اهلل تعنالس إلني، ألن اهلل : لي

 اننننننننني و ننننننننن   ننننننننند حبننننننننن  دنننننننننذه الننننننننندنيا إليننننننننننا ولةنننننننننن لنننننننننتةن معاتبتننننننننننا فنفسننننننننننا  ننننننننني غينننننننننر دنننننننننذا،
 

داونا حبها إلس فن نو ذ ريعًا من رئ يةرده اهلل، وا فن نمننش رنيعًا منن رنئ فحبنه اهلل،  ن ذا فن ا ي
  1(نحن  عهنا ذلل ا يهرنا حبنا إيادا 

و ننند فانننرض ،اعفنننة منننن الصنننو ية انننن تهنننل الوا عينننة  ننني اإلنسنننان،  هنننم يهتفنننوا إلنننس ننننوايع اإلنسنننان 
 مننش تهننل الغراعنني،  ننم انتةسننوا إلننس اإلغننراف  نني وغراعننيه، و ننالفوا الف،ننرح السننوية، ولننذا تعننذر اهننيهم 

 . الرهواا واإلباحة
إن  ومننًا منننهم و ننش لهننم فن : " ولقند تحنند  ابننن ال ننويال اننن دننذا الصنننف مبينننًا سننب  انحننرا هم  قننا 

: المننراد رياهننة النفننوع لننت هص مننن اةننداردا المرديننة،  همننا راهننودا منندح ورفوا تعننذر الصننفاء،  ننالوا
وةرف دذا التهبنيع فنهنم اننوا فن المنراد . ي فمر ا يحص  لبرر،  ترةوا العم مالنا نتع  فنفسنا  

 مننش مننا  نني البننوا،ن مننن الصننفاا البرننرية م نن   مننش الرننهوح والغهنن  وغيننر ذلننل، ولننيع دننذا مننراد 
نمنا ُ هقنا الرنهواا لفاعندح، إذ لنوا رنهوح ال،عنام  الررع، وا يتصور إيالة ما  ي ال،بنش بالرياهنة، وا 

ولنوا رنهوح النةناظ انق،نش النسن ، ولنوا الغهن  لنم يند ش اإلنسنان انن نفسنه منا ينذينه،  دهل الناع،
نمنا  نمنا المنراد الرياهنة ةنف الننفع انن الهنوى، وا  نما المراد من الرياهنة ةنف الننفع منا ينذينه، وا  وا 
 تنتهي اما ت،هبه، ولو ةان ،هبه  د يا  ان ،بعها ما احتاج اإلنسان إلنس نهيهنا، و ند  نا  اهلل اني

يَن اللَغيلاَ )) :  و   م   (.  134آ  امران، آية )   (( َواللَةاا 
 2( .. والفا دين الغيا، والةام رد الغيا: وما  ا 

إها ة إلس ذلل   ن بعض فربا  اليدند والسنهول  ند فدمهنوا دنذا ال انن  لنوا عي، وحمهنوا فنفسنهم منا 
 . داا ب  لهم به، حي   الوا ةهماا لم يفةروا  ي اوا بها وآ ار 

 : ةما ُيذةر ان سمنون المح  فنه ةان يقو 
  ةيف ما رعا  ا تبرني وليع لي  ي سوال حا

                                                 

 .844، وانار الرااية لهمحاسبي ص844/ 3الحهية ألبي نعيم  - 1
 .844، وانار ص 415تهبيع إبهيع ص  - 2
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ننر بولننه،  ةننان يندور اهننس المةاتنن  ويفننرِّف ال ننوي اهننس الصننبيان،  ننر مننن سننااته، فال ُحص   و نذ األسل
ا : ويقو   ً  . اداوا لعمةم الةذ 

بع بولنه فربعنة ارنر يومنًا،  ةنان ينار   ند رهنيا بةن  منا تقهنيه اهني،  ناحتُ : و ي رواية فننه  نا 
  1يننا ر  تبننا إليننل: يتهننوى ةمننا تتهننوى الحيننة اهننس الرمنن ، يتهننوى يمينننًا رننماًا،  همننا ف،هننف بولننه  ننا 

 : قًا اهس دذه الحةاية وفم الهايقو  ابن تيمية معه
ودذه الةهماا التي تصندر انن صناح  حنا  لنم يفةنر  ني لنوايم ف والنه واوا بهنا ا ت عن  ،ريقنة )) 

وا تت ذ سبيًل، ولةن  د ُيستد  بها اهس ما لصاحبها من الرها والمحبة ونحو ذلنل، ومنا معنه منن 
 .. لتقصير  ي معر ة حقوف ال،ريف

والرسنن  صننهواا اهلل اهننيهم فاهننم ب،ريننف سننبي  اهلل وفدنندى وفنصننو،  مننن  ننرج اننن سنننتهم وسننبيههم 
 . ةان منقوصًا م ،عًا محروماً 
دنن  :  قننا   د نن  اهيننه النبنني صننهس اهلل اهيننه وسننهم ودننو مننريض ةننالفر ويرننبه دننذا األارابنني الننذال 

دنننل  َ هنننا ربننننا آتننننا  ننني  –فو ا ت،يقنننه  –سنننبحان اهلل ا تسنننت،يعه : ةننننا دانننوا اهلل برنننئ ؟  قنننا 
 3 2( الدنيا حسنة و ي اآل رح حسنة و نا اذا  النار

وا  ننني ،اانننة اهلل تعنننالس حننرص السنننهف الصنننالو اهنننس منننا ينفنننش،  ارنننتغهوا  يمنننا تحتنننه امننن ، وا تهننند
 . إرننننناراا صنننننو ية، فو مسنننننالل ةلمينننننة واإلتبننننناع، وانقنننننادوا لرنننننرع اهلل وحةمنننننه، دون ال نننننوض  ننننني

ةننان فحنن  العمنن  إلننس رسننو  اهلل صننهس اهلل اهيننه وسننهم الننذال : "  عننن ااعرننة رهنني اهلل انهننا  الننا
 4(يدوم اهيه صاحبه 

 نن  حهقنة يتةهمنون،  ونصنا لحندي هم، المسن د  قعند إلنس  –رحمنه اهلل  –د   الحسن البصنرال  ))
 5 ((فدون اهيهم، و    وراهم  تةهموادناء  وم مهوا العبادح، وو دوا الةلم :  م  ا 

ن المننننا ف يقنننو  ة ينننرًا :-رحمنننه اهلل  –و نننا  األويااننني )) انننن المننننمن يقنننو   هنننيًل ويعمننن  ة ينننرًا، وا 
 6 ((ويعم   هيًل 

                                                 

 ،841./ 1وم موع الفتاوى ابن تيمية .. 31، 3.4./ 1انار حهية األولياء  - 1

 (.8322)ف ر ه مسهم، ل الذةر، ظ  - 2

 .313 – 311/ 8، وانار مد ارج السالةين 48/ 8ااستقامة  - 3
 (.3438)ل الر اف با  القصد والمداومة اهس العم : ف ر ه الب ارال - 4

 .با تصار يسير=  157/ 8حهية األولياء  - 5
 .7/185، وسير فالم النبلء 148/ 3المر ش السابف  - 6
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وا .. الدين فةرده، ولم يي  فدن  بهندنا يةردوننه وينهنون اننه الةلم  ي: وةان مالل بن فنع يقو ))
ألنني رفينا فدن  بهندنا ينهنون انن الةنلم  ني الندين إا  يمنا تحتنه , فح  الةلم إا  يما تحتنه امن  

 1((  ام
حسننن  مينن ، لةننن اناننر الننذال يهيمننل مننن حننين : ولمننا سننع  اإلمننام مالننل اننن ،هنن  العهننم،  ننا  ))

  2((مهتصبو إلس فن تمسي  الي 
توسنعة الةنلم  ني د ناعف  –رحمنه اهلل  –وتحقيقًا للرتغا  بما دو فنفش ةره اإلمام احمد بن حنبن  ))

  3 فاما  القهو  والتي تنق  ان الصحابة والتابعين
إها ة إلنس فن اارنتغا  بتهنل الند اعف واآل ناا ال فينة ربمنا فو نش  يمنا دنو فرنل منهنا ةمنا نبنه اهنس 

 : قا  –رحمه اهلل  – ابن القيم ذلل اإلمام
ةننم  نني النفننوع مننن اهنن  وفغننراض وحاننوا تمنننش األامننا  فن تةننون هلل  الصننة، .  ننل إلننه إا اهلل))

 وفن تص  إليه ؟ 
 

 نم بنين ....  بين العم  وبين القه  مسا ة، و ي تهنل المسنا ة  ،ناع تمننش وصنو  العمن  إلنس القهن 
ا نا ، ورنينة العمن ، القه  وبين الر  مسا ة، واهيها  ،اع تمننش وصنو  ا لعمن  إلينه، منن ةبنر وا 

ونسيان المنة، واه   فية لنو استقصنس  ني ،هبهنا لنرفال الع ن ، ومنن رحمنة اهلل تعنالس سنتردا اهنس 
فة ر العما ، إذ لو رفودا وااينودا لو عوا  يما دو فرد منها، من اليوع والقنو، وااستسنحار، وتنرل 

فبني ابند اهلل بننن الحنار  بنن فسنند  4(راايننة  )لمنا اهنراالعمن ، و منود العننيم، و تنور الهمنة، ولهننذا 
المحاسبي، وارتغ  بها العباد، ا،ها منهم مسا د ةانوا يعمرونها، بالعبادح، وال،بي  الحناذف يعهنم 

 6 5(ةيننننننننننننننننننننننننننف ي،نننننننننننننننننننننننننن   النفننننننننننننننننننننننننننوع،  ننننننننننننننننننننننننننل يعمننننننننننننننننننننننننننر  صننننننننننننننننننننننننننرًا ويهنننننننننننننننننننننننننندم مصننننننننننننننننننننننننننرًا 
 : ويقو   ي موهش آ ر
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األ ننننلف ( تهننننذي ) اننننن دننننذه المسننننولة  – رحمننننه اهلل –وسننننولا يومننننًا رننننيخ اإلسننننلم ابننننن تيميننننة  )
 و ،نننننننننننننننننننننننش اآل ننننننننننننننننننننننناا، واارنننننننننننننننننننننننتغا  بتنقينننننننننننننننننننننننة ال،رينننننننننننننننننننننننف وبتنايفهنننننننننننننننننننننننا ؟ " وترويهنننننننننننننننننننننننها 

ةهمنا نبرنته اهنر و نرج، ولةنن إن  –ودنو  ن   القنذر  –النفع م   البنا،وع :  قا  لي  مهة ةلم
اره، وةهمننا فمةنننل فن تسننقف اهيننه، وتعبننره وت ننويه،  ا عنن ، وا ترننتغ  بنبرننه،  نن ن لننن تصنن  إلننس  ننر 

 .نبرا ريعًا اهر غيره
م نن  آ نناا النننفع م نن  الحينناا والعقننار  : سننولا اننن دننذه المسننولة بعننض الرننيو ،  قننا  لنني:  قهننا

 التي  ي ،ريف المسا ر،   ن ف ب  اهس تفتيا ال،ريف انها،
واارننننتغا  بقتههننننا انق،ننننش، و  يمنننننه السننننفر  نننن،، ولننننتةن دمتننننل المسننننير، واإلاننننراض انهننننا، وانننندم 

 . ا إليها،   ذا ارض لل  يها ما يعو ل ان المسير  ا تهه،  م امض اهس سيرلاالتفا
 1(( استحسن ريخ اإلسلم ذلل  دًا، وف نس اهس  اعهه 

 ةمنننا فن اارنننتغا  بتهنننل الننند اعف ينبغننني فن يةنننون مسنننبو ًا بمنننا دنننو آةننند  رهنننًا منننن  عننن  الوا بننناا 
 . الاادرح وترل المحرماا الاادرح

  -:رحمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه اهلل –ذا يقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننو  ابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ر نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ولنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ودادنننننا فمننننر ينبغنننني الننننتف،ن لننننه ودننننو فن التنننند يف  نننني التو ننننف اننننن الرننننبهاا إنمننننا يصننننهو لمننننن  ))

اسننتقاما فحوالننه ةههنننا، وترننابها فامالننه  ننني التقننوى والننورع،  ومنننا مننن يقننش  ننني انتهننال المحرمننناا 
ةنر اهينه، ةمنا الاادرح،  م يريد فن يتورع انن رنئ منن د ناعف الرنبه،   ننه ا يحتمن  لنه ذلنل، بن  ُين

يسننولوني اننن دم العننوض، و نند  تهننوا :  ننا  ابننن امننر لمننن سننوله اننن دم البعننوض مننن فدنن  العننراف
 2((الحسين 

 مراااا  دراا الناع  ي  ع  ال،اااا
مرااننناح تفننناوا  ننندراا النننناع  ننني  عننن  ال،العننناا، وذلنننل بسنننب   :ومنننن معنننالم السنننهول الرنننراي -

 .هما تلف استعداداتهم، وتنوع موادبهم وميول
َهم وذلل لما ةتن  ابند اهلل الُعمنرال العابند إلنس  –رحمه اهلل  –و د  رر اإلمام مالل بن انع  دذا المعل

نه اهنس اانفنراد والعمن ،  ةتن  إلينه مالنل إن اهلل  سنم األامنا  ةمنا  سنم األرياف،  نر  : مالل يحه 
ولننم يفننتو لننه  نني ر نن   ُننتو لننه  نني الصننلح، ولننم ُيفننتو لننه  نني الصننوم، وآ ننر  ننتو لننه  نني الصنند ة 
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الصوم، وآ ر  تو له  ي ال هاد،  نرلر العهم من ف ه  فاما  البر، و د رهيا بمنا  ُنتو لني  ينه، 
  1 وما فان ما فنا  ه بدون ما فنا  يه، وفر و فن يةون ةلنا اهس  ير وبر

يبنندف دنن  .. اننن األسنبا  التنني يقننوى بهنا اإليمننان إلننس فن يةمن  –رحمننه اهلل  –ولمنا سننع  ابننن تيمينة 
 باليدد ؟ فو بالعهم ؟ فم ي مش بين ذلل اهس حس  ،ا ته ؟ 

الناع يتفاههون  ي دذا البا ،  منهم من يةون العهم فيسنر اهينه منن اليدند، ومننهم : " ف ا  بقوله
من يةون اليدد فيسر اهيه ن ومنهم منن تةنون العبنادح فيسنر اهينه منهمنا،  المرنروع لةن  إنسنان فن 

 (.  13التغننابن، آيننة )  { نناتقوا اهلل مننا اسننت،عتم} :ال يننر، ةمننا  ننا  تعننالسيفعنن  مننا يقنندر اهيننه مننن 
ذا ايدحما رع  اإليمان  دم ما ةان فرهس هلل ودنو اهينه ف ندر،  قند يةنون اهنس المفهنو  ف ندر  وا 
منننه اهننس الفاهنن ، ويحصنن  لننه ف هنن  ممننا يحصنن  مننن الفاهنن ،  األ هنن  لهننذا فن ي،هنن  مننا دننو 

وا ي،هن  منا دنو ف هن  م،هقنًا، إذا ةنان متعنذرًا  ني حقنه فو متعسنرًا  فنفش له، ودو  ني حقنه ف هن ،
يفوته ما دو ف ه  له وفنفش ةمنن يقنرف القنرآن  يتندبره وينتفنش بتلوتنه، والصنلح ت قن  اهينه، وا ينتفنش 
منها بعم  فو ينتفنش بالنذةر فاانم ممنا ينتفنش بنالقراءح،  نوال امن  ةنان لنه فنفنش وهلل ف،نوع ف هن   ني 

  2((هف ام  ا يوتي به اهس و هه، ب  اهس و ه نا ص، يفوته ما دو فنفش له حقه من تة
  -: ي موهش آ ر –و ا  

وفما ما سولا انه ف ه  األاما  بعد الفراعض،   نه ي تهنف بنا تلف النناع  يمنا يقندرون اهينه ))
 3((....وما يناس  فو اتهم،  ل يمةن  يه  وا   امش مفص  لة  فحد

والمقصود فن ال،ريف إلس اهلل واحد،   ننه الحنف  )): ان دذا المعهم  ةان مما  اله وتحد  ابن القيم
وفمنننا البا،ننن  والهنننل   نننل ينحصنننر، بننن  ةننن  منننا سنننواه . المبنننين، والحنننف واحننند، مر عنننه اهنننس واحننند

 البا،نن  متعنندد، و،ر ننه متعننددح، وفمننا مننا يقننش  نني ةننلم . إلننس البا،نن   هننو با،نن  با،نن ، وةنن  ،ريننف
ن ال،ريننف اهننس اهلل متعننددح متنواننة،  عههننا اهلل ةننذلل لتنننوع ااسننتعداداا وا تل هننا بعننض العهمنناء ف

 .  هو صحيو ا ينا ي ما ذةرناه من حدح ال،ريف, رحمة منه و هًل 
يهاحه فن ال،ريف دي واحدح  امعة لةن  منا يرهني اهلل، ومنا يرهنيه متعندد متننوع،  وةرف ذلل وا 

متعنننددح متنوانننة بحسننن  األيمنننان واألمننناةن واألرننن اص   مينننش منننا يرهنننيه ،رينننف واحننند، ومراهنننيه 
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واألحوا ،ةههننا ،ننرف مرهنناته،  هننذه التنني  عههننا اهلل لرحمتننه وحةمتننه ة يننرح متنواننة  نندًا ا ننتلف 
 . استعداداا العباد و وابههم

ذا اهنننم دنننذا  منننن النننناع منننن يةنننون سنننيد امهنننه و،ريقنننه النننذال يعننند سنننهوةه إلنننس اهلل ،رينننف العهنننم  وا 
و ننر اهيننه يمانننه مبتغيننًا بننه و ننه اهلل،  نل يننيا  ةننذلل ااةفننًا اهننس ،ريننف العهننم والتعهننيم والتعهنيم، و نند 

حتننس يصنن  مننن تهننل إلننس اهلل، ويفننتو لننه  يهننا الفننتو ال نناص فو يمننوا  نني ،ريننف ،هبننه  ير ننس لننه 
 ... الوصو  إلس م،هبه بعد مماته

لمآلنه،  متنس  تنر اننه فو  ومن الناع منن يةنون سنيد امهنه النذةر و ند  عهنه ياده لمعناده ورفع مالنه
 .  صننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر رفى اننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند غنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبن و سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر

ومننن الننناع مننن يةننون سننيد امهننه و،ريقننه الصننلح،  متننس  صننر  نني ورده منهننا ومهننس اهيننه و ننا 
 . ودو غير مرغو  بها فو مستعد لها فاهم اهيه و ته وهاف صدره

غا نننة ومننن الننناع مننن يةننون ةريقننه اإلحسننان والنفنننش المتعنندال ةقهنناء الحا نناا وتفننرين ال ةربنناا وا 
 .الههفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننان وفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننواع الصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند اا
 . ومنهم من يةون ،ريقه األمر بالمعروف والنهي ان المنةر،  ند  نتو اهلل لنه  ينه ونفنذ مننه إلنس ربنه
 . ومنهم من يةون ،ريقه  ،ش العلعف وت ريد الهمة ودوام المرا بة وحفا األو اا فن تذد  هاععة

 ننني ةنن  واد، الواصننن  إلينننه مننن ةننن  ،ريننف،  هنننو  عننن   ومنننهم  نننامش المنفننذ السنننالل إلنننس اهلل تعننالس
وااعف ابوديته  بهة ونص  اينه ينمها فينن ةاننا، ويسنير معهنا حين  سنارا،  ند هنر  منش ةن  
 ريننف بسننهم،  ننوين ةانننا العبوديننة و دتننه دنننال، إن ةننان اهننم و دتننه مننش فدهننه، فو  هنناد و دتننه  نني 

و دتنننه  ننني النننذاةرين، فو إحسنننان ونفنننش صنننف الم ادننندين، فو صنننلح و دتنننه  ننني القنننانتين، فو ذةنننر 
ينندين بنندين العبوديننة فنننس اسننتقها رةاعبهننا ويتو ننه إليهننا حينن  اسننتقرا ..و دتننه  نني يمننرح المحسنننين

  1 فرينننند فن فنفننننذ فوامننننر ربنننني حينننن  ةانننننا: مننننا ترينننند مننننن األامننننا  ؟ لقننننا : مهننننارُبها، لننننو  ينننن  لننننه
سننهةوا ةنن  فبننوا  ال يننر، وحققننوا . قننوندننم الصنند ي.الننذال ذةننره ابننن القننيم آنفنناً  -ودننذا الصنننف األ يننر

  2 ميش  صا  البر وفاماله ،
ننر ف  َواللَمغلننر    َولَنننة ن  اللب ننر  َمنننل آَمننَن ب اله ننه  ))  :ةمننا  ننا  تعننالس ل ننيلَع اللب ننر  َفن ُتَولُّننوال ُوُ ننوَدُةمل   َبننَ  اللَمرل

ر  َواللَمآلع َةة  َواللة َتا   َوالن ب يِّ  م  اآل   َبنس َواللَيتَناَمس َواللَمَسناة يَن َوابلنَن َواللَيول يَن َوآَتس اللَماَ  َاَهس ُحبِّنه  َذو ال اللُقرل
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مل إ َذا َااَدنُدوال  د  َةاَح َواللُموُ وَن ب َعهلد  َ ا   َوَفَ اَم الص لَح َوآَتس الي  ناب ر يَن   ني  الس ب ي   َوالس آع ه يَن َو  ي الرِّ َوالص 
ر   يَن َصَدُ وا َوُفولَنع َل ُدُم اللُمت ُقوَن اللَبولَساء واله  يَن اللَبولع  ُفولَنع َل ال ذ   ( . 177: البقرح) ((اء َوح 

فبنننو بةنننر الصنننديف رهننني اهلل اننننه والنننذال ةنننان لنننه السنننبف  ننني  مينننش : و ينننر م نننا  اهنننس الصنننديقين
 . القرباا والصالحاا

مننن فصننبو منننةم اليننوم  )): يننه وسننهمرسننو  اهلل صننهس اهلل اه:  عننن فبنني دريننرح رهنني اهلل انننه  ننا 
 ننا  فبننو بةننر . (( مننن تبننش منننةم اليننوم  نننايح ؟)):  ننا . فنننا:  ننا  فبننو بةننر رهنني الننه انننه: ((صناعماً 

 (( من ف،عم منةم اليوم مسةينًا ؟)): فنا،  ا : رهي اهلل انه
رسنو  اهلل صنهس  قنا  .  ا  فبنو بةنر فننا (( من ااد منةم اليوم مريهًا ؟  )): ا . فنا:  ا  فبو بةر

  1((ما ا تمعن  ي امرئ إا د   ال نة )):اهلل اهيه وسهم
ةمننا فن دننذا الصنننف الةننريم دننم فصننحا  التعبنند الم،هننف ن  هننيع لهننم غننرض  نني تعبنند بعينننه يننن ر 
اهس غيره، ب  غرههم تتبش مرهاح الر  تعالس  ي ة  و ا بما دو مقتهس ذلل الو نا ووايفتنه 

2 
 .ع اهيه من تهل المعالم واهلل المستعاندذا ما تيسر  معه واإل،ل

 فد  السنة يعهمون الحف ويرحمون ال هف
يتهننمن دننذا القسننم نمنناذج م تصننرح لموهننوااا سننهوةية صننفاا ف ل يننة ألدنن   وهننوااا سننهوةية

ذا ةننان القسننم األو  يعنند  تنايننرًا واهمننًا ،  نن ن دننذا القسننم يعنند  ت،بيقننًا وامننًل ، ولننذا سنننورد  السنننة ، وا 
القسننم فم هننة وا عيننة وفحندا ًا امهيننة مننن حينناح السننهف الصننالو ، ةمنا نننذةر مننا ف ننر انننهم مننن   ني دننذا

مقواا  امعة ونا عة  ي بعض  وان  السهول ، لع  اهلل تعالس فن ي ع  ذلنل حنا يًا اهنس التوسني 
منننن نانننر سنننيرح السنننهف انننرف تقصنننيره : ))بهنننم والسنننير اهنننس نه هنننم ، وةمنننا  نننا  حمننندون القصنننار

 : قا  ( م هد بن الحسين ف لف الصالحين وذةر اند) 3(( ن در اا الر ا وت هُّفه ا
يعهمنننننننون الحنننننننف  السنننننننننننننننة  فدنننننننننننننن 
منننننننننن الصنننننننننفاا  ويرحمون ال هنف 
السننهوةية المهمننة ألدنن  السنننة فنهننم يعهمننون الحننف ويرحمننون ال هننف ،  نن نهم فصننحا  دنندال وفتبنناع ، 
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حين  يقبهنون الحنف حين  ةنان ومنش منن  –ربا  ام  وا  تنداء ، ومنن  نم ةنانوا فاهنم النناع بنالحف وف
إليننه ، ومنابننذح فدنن  األدننواء والبنندع ،و نني نفننع   وفحننرص الننناع اهننس تبهيننم النندين والننداوح –ةننان 

م الو ا   نهم يرحمون ال هف ، ويريدون لهم ال ير والهدى ، ولذا ةنانوا فوسنش النناع رحمنًة وفاامهن
 . رننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننفقة ، وفصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند هم نصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننحًا 

 : يقو  ابن تيمية  ي دذا المقام
وفعمنننة السننننة وال ماانننة وفدننن  العهنننم واإليمنننان  نننيهم العهنننم والعننند  والرحمنننة ،  يعهمنننون النننف النننذال  ))

يةونننون بننه مننوا قين لهسنننة سننالمين مننن البداننة ، ويعهننون اهننس مننن  ننرج منهننا ولننو اهمهننم ةمننا  ننا  
ُلوال ُدنَو َف لنَرُ  ُةوُنوال َ و ا))  :تعالس  ند  ُلوال اال ٍم َاهَنس َفا  َتعلند  ر َمن ُةمل َرَنآُن  َنول يَن ل ه ه  ُرَهَداء ب اللق سل،  َوَا َي ل م 

 ( . 2:  الماعدح) ((ل هت قلَوى َوات ُقوال اله َه إ ن  اله َه َ ب يٌر ب َما َتعلَمُهوَن 
م ، ا يقصنننندون الرننننر لهننننم ابتننننداء ، بنننن  إذا ال يننننر والهنننندى والعهنننن  ويرحمننننون ال هننننف  يرينننندون لهننننم

 1 ((وبينننننوا  ،ننننودم و هههننننم واهمهننننم ، ةننننان  صننننددم بننننذلل بيننننان الحننننف ورحمننننة ال هننننف  اننننا بودم
 : ويقو  ابن ر    ي دذا الصدد 

 ةان  هفاء الرس  وفتبااهم من فمراء العد  وفتبااهم و هاتهم ا يداون"
 وحده وا  راده بالعبودية واإللهية ومنهم منن ةنان ا يريند إلس تعايم نفوسهم البتة ، ب  إلس تعايم اهلل

 . الواية إا للستعانة بها اهس الداوح إلس اهلل وحده 
اهلل منن   وةانا الرس  وفتبااهم يصبرون اهس األذى  ي الداوح إلس اهلل ويتحمهنون  ني تنفينذ فوامنر

المهنل بنن امنر بنن ابند العييني ال هف غاية المرقة ودم صابرون ب  راهون بذلل ، ةما ةنان ابند 
إذا حننرص اهننس تنفيننذ الحننف وا  امننة العنند  يننا فبننا لننودداُ  فننني : رحمننه اهلل يقننو  ألبيننه  نني  ل تننه 

وددا فن  سننمي  ُننر ض . :  2غهننا بنني وبننل القنندور  نني اهلل انني و نن  ، و ننا  بعننض الصننالحين 
صاح  دذا القنو   ند يةنون ومعنس دذا فن  ))بالمقاريض وفن دذا ال هف ةههم ف،ااوا اهلل اي و  

لحننا نصننو ال هننف والرننفقة اهننيهم مننن اننذا  اهلل بننوذى نفسننه ، و نند يةننون لحننا  ننل  اهلل واامتننه 
ن حصن  لنه  وما يستحقه من اإل ل  واإلةرام وال،ااة والمحبة ،  ود فن ال هنف ةههنم  ناموا بنذلل وا 

 3 (( ي نفسه غاية الهرر
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هم دذه ال صهة الر يعنة ،  مسنهل فدن  السننة  ناعم اهنس العهنم إن التيام فد  السنة بالعهم والعد  فور 
" والعد  ا ال ه  والاهم ، حتس ةان فد  السنة لة  ،اعفة من المبتداة  ينر منن بعهنهم لنبعض 

ودنذا ممنا يعتر نون دنم بنه ، ويقولنون فننتم . ب  دم لهرا هة  ير وفاد  منن بعنض الرا هنة لنبعض 
 1 "بعهنا بعهاً   تنصفونا ما ا ينصف

لقنند تهقنني فدنن  السنننة دننذه الصننفة الحمينندح مننن صنناح  ال هننف العاننيم نبينننا محمنند صننهس اهلل اهيننه 
فدى وسننهم فاهننم الننناع بننالحف وفااننم الننناع رحمننًة ورف ننة ،  مننن ف نن  إاهننار الحننف بهننم الرسننالة ، و 

 األمانة ، و ادد  ي اهلل حف
د الغهنن   ةونمننا تفقننو  نني  هنناده ، ومننن ف نن  نصننرح الحننف ن ننده صننهس اهلل اهيننه وسننهم يغهنن  فرنن

 –رهننننني اهلل اننننننهم  –و هنننننه حننننن  الرمنننننان منننننن الغهننننن  ، وةنننننذلل حنننننين رفى بعنننننض فصنننننحابه 
مهنننًل ينننا  نننوم بهنننذا فدهةنننا األمنننم منننن  نننبهةم بنننا تل هم اهنننس ))  :يت اصنننمون  ننني القننندر ،  نننم  نننا  

نمننا ننني   فنبينناعهم ، وهننربهم الةتنن  بعهننها بننبعض ، إن القننرآن لننم يننني  يةننذ   بعهننه بعهننًا ، وا 
  2(( يصننننندف بعهنننننه بعهنننننًا ،  منننننا انننننر تم مننننننه  ننننناامهوا بنننننه ومنننننا  ههنننننتم مننننننه  نننننردوه إلنننننس االمنننننه 

 : ومش ذلل ةهه  قد ةان صهس اهلل اهيه وسهم دو الرحمة المهداح ،  ا  تعالس 
ننُةمل َاي يننٌي َاَهيلننه  َمننا َان ننتُّمل َحننر يٌص َاهَننيلُةم ب ننالل ))   نننل َفنُفس  ننيٌم َلقَنندل َ نناءُةمل َرُسننوٌ  مِّ ن يَن َرُنوٌف ر ح  م   ((ُمنل
  ( .182:  التوبة)

مننا  يننر رسننو  اهلل صننهس الننه اهيننه وسننهم بننين فمننرين إا ف ننذ : واننن ااعرننة رهنني اهلل انهننا  الننا 
فيسردما مالم يةن إ مًا ، ةان فبعد الناع منه ، وما اننتقم رسنو  اهلل صنهس اهينه وسنهم لنفسنه إا فن 

 . 3( 8)ا تنتهل حرمة اهلل  ينتقم هلل به
مننا لقيننه صننهس اهلل اهيننه وسننهم مننن فنننواع األذى  نني سننبي  داوتننه ونصننحه  –ف نني القننارئ  –وتومنن  

ينا رسنو  اهلل دنن  فتنس اهيننل ينوم ةننان فرند مننن : له هنف ، ولمنا سننولته ااعرنة رهنني اهلل انهنا  اعهننة 
نفسني اهنس لقد لقيا من  ومل وةنان فرند منا لقينا مننهم ينوم العقبنة إذا ارهنا : يوم فحد ،  قا  

ابننن ابنند يننا لينن  بننن ابنند ةننل   هننم ي بننني إلننس مننا فردا ،  ان،هقننا وفنننا مهمننوم اهننس و هنني  هننم 
اسننتفف إا بقننرن ال عالنن  ،  ر عننا رفسنني  نن ذا فنننا بسننحابة  نند فاهتننني ،  ناننرا  نن ذا  يهننا  برينن  ، 

با  وسنهم اهني  إن اهلل  د سمش  و   ومل لل وما ردوا اهيل و د بع  إليل مهل ال :  ناداني  قا  
                                                 

 .  157/ 5كالم الشيعة والقدرية  منهاج السنة النبوي في نقض - 1
  ( .25)، وابن ما ه ظ  145،  121/ 8ف ر ه فحمد  - 2
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يا محمند إن اهلل  ند سنمش  نو   ومنل لنل وفننا مهنل ال بنا  و ند بع نني إلينل لتنومرني بنومرل :  م  ا  
بنن   )): قننا  لننه رسننو  اهلل صننهس اهلل اهيننه وسننهم اهننيهم األ رننبين ،  مننا رننعا ؟ إن رننعا فن ف،بننف

 1((فر و فن ي رج اهلل من فصلبهم من يعبد اهلل وحده ا يررل به ريعا 
  إن الرحمننة بننال هف والتمسننل بننالحف  صننهة مننن  صننا  األنبينناء ةمننا دننو اننادر  نني  صصننهم بنن

ةنوني انانر : اهيهم السلم ، وم ا  ذلل ما  اء  ني حندي  ابنن مسنعود رهني اهلل اننه حين   نا  
إلننس النبنني صننهس اهلل اهيننه وسننهم يحةننس نبيننًا مننن فنبينناء هننربه  ومننه  ننودموه ، ودننو يمسننو النندم اننن 

 2لقومي   نهم ا يعهمون   الههم اغفر :و ه ويقو  
ولقد سار سهف األمة اهس ذلل ،  هذا فبو فمامنة البنادهي رهني اهلل اننه يقنو  الحنف وينرحم ال هنف 

اهنس درج دمرنف ،  قنا    ن   نه لما رفى سبعين رفسًا من ال وارج و د  يا تهل النرنوع وُنصنبا
ش الرني،ان ببنني آدم، ةنل   هننم ، رنر  تهنس سبحان اهلل ، ما يصنن: رهي اهلل انه إالمًا بالحف

 . تحا ا  السماء 
3بةياُ  رحمة لهم حين رفيتهم ةانوا من فد  اإلسلم :  م بةس  اعًل 

1  
ن  منن ال،عنام والرنرا   – رحمه اهلل  –وةان فويع القرني  إذا فمسس تصدف بمنا  ني بيتنه منن الفهل

 4، ومن ماا اريانًا  ل تنا ذني به الههم من ماا  واًا  ل تن ذني به : ،  م يقو  
وامهننتم بننه ن   يننا ليتننني امهننُا  ننيةم بةتننا  اهلل: يقننو   –رحمننه اهلل  –وةننان امننر بننن ابنندالعييي 

 5 ةهما امها  يةم بسنة و ش مني اهو حتس يةون آ ر رئ منها  روج نفسي 
رى العند   ند بسن، إني ألستحي منن اهلل فن فرنبش حتنس ف:  -رحمه اهلل  –و ا  الفهي  بن اياض 

   ( .1)، وفرى الحف  د  ام 
ي بننا اهننس ةهمننة الحننف ا ي رننس  نني اهلل  –رحمننه اهلل  –ودننذا اإلمننام فبننو ابنند اهلل فحمنند بننن حنبنن  

القننرآن ةننل اهلل غيننر م هننوف ، ويصننبر اإلمننام اهننس مننا فصننابه مننن : لومننة اعننم ،  يقننو  بةنن  يقننين 
ومن تبعهم من  هفناء ةالمنومون والمعتصنم  –آنذال  –لة فنواع اإليذاء والفتنة من  ب  رنوع المعتي 

 . والوا ف 
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 1(اننن ةننان دننذا اقهننل  قنند اسننترحا : اإلمننام فحمنند : ولمننا  نناءه فحننددم ودننو  نني السنن ن  قننا  " 
 : ي رون محنة اإلمام احمد  –رحمه اهلل  –ومما  اله اإلمام الذدبي 

هص بننل  نننوح يع نني اننن القيننام بنننه ن الصنندع بننالحف ااننيم ، يحتنناج إلنننس  ننوح وا  ننلص ،  ننالم ))
والقنننوال بنننل إ نننلص ي نننذ  ،  منننن بهمنننا ةنننامًل ،  هنننو صنننديف ، ومنننن َهنننُعف  نننل ف ننن  منننن التنننولم 

 2واإلنةار بالقه  ، وليع وراء ذلل إيمان ،  ل  وح إا باهلل 
ندعنذ وبقد ةان اإلمام فحمد بن حنب  ر ًل لينًا ، لةن رفى الناع ي يبون ويعرهنون انن الحنف ، ا 

 3ذد  الهين ، وانتف ا فودا ه واحمرا ايناه 
 –يعنني المعتصنم  –ومش ذلل الب،ا وال هد والس ن  في ح  إا مبتداًا ، و د  عها فبا إسحاف  

ن))  : ي ح  ، ورفيا هلل يقنو   بُّنوَن َفن َيغلف نَر اله نُه َلُةنمل َواله نُه َغفُنوٌر ر ح  نَفُحوا َفَا ُتح  (( يٌم َوللَيعلفُنوا َوللَيصل
 ( .88: النور) 

ومننا ينفعننل فن  – ننم  ننا   -وفمننر النبنني صننهس اهلل اهيننه وسننهم فبننا بةننر بننالعفو  نني  صننة مسنن،و ، 
 4؟ يعذ  اهلل ف ال المسهم  ي سبيهل

ودنننال م نناًا آل ننر ألعمننة فدنن  السنننة ،  هننذا رننيخ اإلسننلم ابننن تيميننة رحمننه اهلل يقننرر اقينندح السننهف 
انه ،واعف الييم واانحراف ،  يرد اهس فد  الةتنا  ، ويقمنش فةاذين  الصالو ، وي ادد بهسانه وسن

 . وةنننننن  ذلننننننل مننننننن ف نننننن  بيننننننان الحننننننف وتبهيغننننننه .... البا،نيننننننة ، ويننننننناار الصننننننو ية وفدنننننن  الةننننننلم 
ليننل المرننادد الدالننة اهننس  حسننانًا ، وا  و نني نفننع الو ننا  قنند ةننان رحمننه اهلل مننن فااننم الننناع رننفقة وا 

 : ذلل 
بمنننوا فةبنننر فاداعنننه ، ( فال ابنننن تيمينننة )  عنننا يومنننًا مبرنننرًا لنننه : " ن القنننيم يقنننو  تهمينننذه البنننار ابننن

وفرننددم اننداوح وفذى لننه ،  نهرننني وتنةننر لنني واسننتر ش ،  ننم  ننام مننن  ننوره إلننس بيننا فدهننه  عننيادم ، 
و ا  إني لةم مةاننه ، وا يةنون لةنم فمنر تحتنا ون  ينه إلنس مسناادح إا وسناادتةم  ينه ،  سنروا بنه 

 .5((وداوا له
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د ننن  اهيننه فحننددم  ااتننذر لننه ، والننتمع منننه فن يحههنننه  –مننرض الو نناح  –ولمننا مننرض ابننن تيميننة 
ني  د فحههنا . إني  د فحههتل و ميش من ااداني ودو ا يعهم فني اهس الحف : ))  و ابه الريخ  وا 

 . 1((السننننننننه،ان المعاننننننننم المهننننننننل الناصننننننننر مننننننننن حبسننننننننه إينننننننناال ، ةونننننننننه  عنننننننن  ذلننننننننل مقهنننننننندًا غيننننننننره
 مننا رفينننا م نن  ابننن تيميننة ، حرهنننا اهيننه  هننم نقنندر اهيننه ،:"  -ابننن م هننوف  –مه و ننا  فحنند  صننو 

 2و در اهينا  صفو انا وحا ن انا 
ف يرًا فداو إ واني إلس هرورح معر ة الحف ورحمة ال هف ، وفن نهتم بتحقيف العهنم والعند   ني دنذا 

 . سهوةًا واهلل المستعان الرون ، وفن نسعس  ادين صاد ين إلس تحقيف منهن فد  السنة اقيدح و 
 

 تيةية النفوع                                    
 تيةية النفوع -8

 ني  هننم رننون الحينناح المعاصنرح ، وة ننرح مرناغهها وتعنندد مت،هباتهنا ،  نند ننسنس فن نتعادنند فنفسنننا 
إلننس متنناع  بالتربيننة و التيةيننة ، ومننن  ننم تقسننو القهننو  ، ونت ا نن  اننن البا ينناا الصننالحاا ، ونننرةن

 . الدنيا وي ر ها 
 : وأل   ذلل نتحد  ان تيةية النفوع من  ل  ما يهي 

 :فدمية الموهوع  - ف
دننذا الموهننوع فن اهلل تعننالس ف سننم ف سنناما ة يننرح ومتواليننة اهننس فن صننلظ العبنند   ممننا يوهننو فدميننة

 َندل َف لهَنَو  *للَهَمهَنا ُ ُ وَرَدنا َوَتقلَواَدناَ وَ  *َوَنفلٍع َوَما َسو اَدا)) :و لحه منو، بتيةية نفسه ،  قا  سبحانه 
 ( . 10-7: الرمع )  (( َوَ دل َ اَ  َمن َدس اَدا * َمن َية اَدا

َم َربِّه  َ َصه س *َ دل َف لَهَو َمن َتَية س ))  :و ا  سبحانه   ( . 15-14: األاهس )  (( َوَذَةَر اسل
   :ةية النفوع ،  هذا موسس اهيه السلم يقو  لفراون وةان األنبياء اهيهم السلم يداون إلس تي 

َرس  *َد  ل َل إ َلس َفن َتَية س ))  َيَل إ َلس َربَِّل َ َت ل  ( .  14،  12النايااا ، آية )  ((َوَفدلد 
نن))  :صننهس اهلل اهيننه وسننهم   و ننا  تعننالس اننن نبينننا محمنند  يِّننيَن َرُسننوًا مِّ ُمِّ ال َبَعننَ    نني األل نلُهمل ُدننَو ال ننذ 

نُ  َلف ني َهنَلٍ  مُّ  نن َ بل َمَة َوا  ن َةناُنوا م  ةل  ال معنة) ((ب نيٍن َيتلُهو َاَهيله مل آَيات ه  َوُيَيةِّيه مل َوُيَعهُِّمُهُم اللة َتاَ  َواللح 
:8. )  
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َوَمنننل َيولت ننه  ))  :وتيةيننة النننفع سننب  الفننوي بالنندر اا العهننس ، والنعننيم المقننيم ، ةمننا  ننا  انني و نن   
َلع نننَل َلهُنننُم الننند َرَ اُا اللُعهَنننسُمنل  نننال َحاا  َ ُوول نننَ  الص  نننًا  َننندل َام  َنلهَننناُر  * م  ت هَنننا األل نننن َتحل نننر ال م  ٍن َت ل َ ن ننناُا َاننندل

يَن   يَها َوَذل َل َ َياء َمن َتَية س  ( .73-75: ،ه )  (( َ ال د 
واتبنش المرسنهين  يمنا  ناءوا  فال ،ه ر نفسه من الدنع وال ب  والررل ، وابد اهلل وحده ا رريل له

 1به من  بر و،ه  
 . ويةِّها فنا  ير من يةادا . الههم آا نفسي تقوادا  :وةان من دااعه صهس اهلل اهيه وسهم 

 2 فنا وليها وموادا
 : معنس التيةية  - ف

 . ال،هارح والنماء والييادح : التيةية لغة
والعمن  الصنالو ، و عن  . انن ،رينف العهنم الننا ش إصلظ النفوع وت،هيردنا ، : والمراد بها دا دنا 

 . الموموراا وترل المحاوراا 
فن يعهننم فن اهلل انني و نن  معننه  )):و نند بننين النبنني صننهس اهلل اهيننه وسننهم معنننس تيةيننة النننفع بقولننه

  (( .حي  ةان 
 : ونسوف الحدي  بتمامه ، حي   ا  صهس اهلل اهيه وسهم 

 من ابد اهلل اي و   وحده بونه ا إله إا دو ، . يمان  ل  من  عههن  قد ذاف ،عم اإل )) 
فا،س يةاح ماله ،يبة بها نفسه  ي ة  اام ، ولنم يعن، الهرمنة ، وا الدرننة ، وا المريهنة ، ولةنن 
مننن فوسنن، فمننوالةم ،  نن ن اهلل انني و نن  لننم يسننولةم  يردننا ، ولننم يننومرةم برننردا ،ويةننس نفسننه ،  قننا  

 3(( فن يعهم فن اهلل اي و   معه حي  ةان : قا  وما تيةية النفع ؟  : ر   
 

   عننن  النبننني صنننهس اهلل اهينننه وسنننهم تيةينننة الننننفع إحننندى ال صنننا  المو بنننة لنننذوف ،عنننم اإليمنننان ،
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