الصّـمـتّ

عندّالصوفيةّ

دراسةّنقديةّعقديةّ ّ
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ملخص البحث
تم تؼسقم البحث إلى :مؼدمة ،وتؿفقد وستة مطالب ،وخاتؿة وففارس طؾؿقة:
اشتؿؾت الـؿؼدمة طؾى :آفتتاحقة ،وأهؿقة البحث ،وأسباب اختقاره ،وخطة
البحث ،ومـفج البحث.
اشتؿل التؿفقد طؾى التعريف بـ(:البدطة ،وبالصؿت ،وبالصوفقة) ،وبقان أقسام
الصؿت وحؽم كل قسم ،ومؼآت الصوفقة يف الصؿت ومـزلته طـدهم.
ثم دخؾت إلى صؾب البحث وهو يف بقان الؿخالػات العؼدية الؿتعؾؼة ببدعة
وجعؾت ذلك يف ستة مطالب:
الصؿت عـد الصوفقة وكؼضفا،
ُ
 الؿطؾب إول :أهنا من طؿل الجاهؾقة.
 الؿطؾب الثاين :الصؿت الدائم بدطة مـفي طـفا.
 الؿطؾب الثالث :كوهنا من الغؾو يف الدين.

ٍ
ٍ
مـاف لؽؿال اإليؿان
بخقر
 الؿطؾب الرابع :تؼديم الصؿت طؾى الؽالم
بالقوم أخر.
الؿشرع.
 الؿطؾب الخامس :أهنا دلقل طؾى طدم تعظقم الخالق
ِّ
 الؿطؾب السادس :كذر الصؿت كذر معصقة ٓ يجوز الوفاء به.
ثم ختؿت البحث بخاتؿة ،وففارس مـاسبة لؾبحث.
د .طارف بن مزيد السحقؿي
ariff-assuhaimy@hotmail.com
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╝

املكدمة
إن الحؿد هلل ،كحؿده ،وكستعقـه ،وكستغػره ،وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا،
ومن سقئات أطؿالـاَ ،من يفده اهلل فال مضل له ،و َمن يضؾل فال هادي له ،وأشفد
أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسوله (.)2()1
﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [آل طؿران:

﴿ ،]201ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [الـساء﴿ ،]2 :ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ * ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﴾ [إحزاب.]02-00 :

أ ّما بعدُ ؛ فنن دين اهلل تعالى قائم طؾى دطائم متقـة؛ مـفا :الـصقحة لعؿوم
الؿسؾؿقن ،كؿا جاء يف حديث تؿقم الداري  أن الـبي ﷺ قال« :الدين
الـصقحة» ،قؾـا :لؿن؟ قال« :هلل ولؽتابه ولرسوله وٕئؿة الؿسؾؿقن وطامتفم»(.)3
ومن أطظم أبواب الـصقحة لعؿوم الؿسؾؿقن :تحذيرهم من البدع التي
تـؼص طؼقدهتم أو تـؼضفا.
( )2هذه تسؿى خطبة الحاجة وقدكان الـبي ﷺ يعؾؿفا أصحابه ،كؿا يعؾؿفم التشفد يف الصالة،
أخرجفا ابن ماجه يف ســه كِتَاب الـِّ َؽاحِ َباب ُخ ْط َب ِة الـِّ َؽاحِ ( ،)906/2واكظر« :صحقح
ِ ِ
ِ
ِ
الص َال ِة َوا ْل ُخ ْط َب ِة (.)365/1
مسؾم» ،كتَاب ا ْل ُج ُؿ َعة َباب َت ْخػقف َّ
( )1الؿصدر السابق.
(« )5صحقح مسؾم» ،كتاب اإليؿان ،باب بقان أن الدين الـصقحة.)2551/5( :
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ّ
وإن من البدع الؿحدثة التي أحدثتفا فرقة الصوفقة بدطة الصؿت ،تؾك
البدطة التي ورثوها طن أصحاب الدياكات الفـدية ،وأهل الؽتاب ،كؿا قال شقخ
اإلسالم ابن تقؿقة " :فلولئك -الصوفقة -يؼولون :ك ّؾؿا كاكت إطؿال
يػضؾون الجوع والسفر والصؿت
أ َّ
شق طؾى الـػس ففي أفضل .ثم همٓء قد ّ
والخؾوة وكحو ذلك ،كؿا يػعل ذلك من يػعؾه من الؿشركقن الفـد وغقرهم ومن
الـصارى ومبتدطة هذه إمة"(.)1
وهذه البدطة لفا مـزلة طـد الصوفقة ،ففي قربة يتع َّبدون هلل طز وجل هبا ،حتى
آلت هبم إلى ترك ما أوجب اهلل تعالى طؾقفم من مخاصبة إهل ،وإمر بالؿعروف
والـفي طن الؿـؽر ،وكحو ذلك ،بل إن الصؿت طـدهم من الؼواطد إربعة التي
يحتاج إلقفا الؿريد ،ومن مـازل العامة وأرباب السؾوك ،ومن آداب الخؾوة ،وٓ
شك َّ
أن فعؾفم من أطؿال الجاهؾقة ،فؼد أكؽر أبو بؽر الصديق  طؾى الؿرأة
حجت مصؿته ،وب َّقن لفا َّ
أن فعؾفا من طؿل الجاهؾقة ،كؿا
التي تع َّبدت بالصؿت ،ف َّ
ورد يف حديث ققس بن أبي حازم ،قال :دخل أبو بؽر طؾى امرأة من أحؿس( )2يؼال
لفا زيـب ،فرآها ٓ تؽ َّؾ ُم ،فؼال« :ما لفا ٓ تؽ ّؾم؟» قالوا :حجت مصؿتة ،قال لفا:
«تؽؾؿي ،فنن هذا ٓ يحل؛ هذا من طؿل الجاهؾقة» ،فتؽؾؿت"(.)3
وقد درج أهل السـة  ôطؾى التحذير من البدع والؿحدثات؛ كصر ًة
طز وجل ،فؿن هذا الؿـطؾق آثرت الؽتابة يف الصؿت ومـزلته طـد
لدين اهلل َّ
(« )2الجواب الصحقح لؿن بدل دين الؿسقح».)551/9( :
( )1أحؿس :بطن من أكؿار بن أراش من الؼحطاكقة« .معجم ما استعجم من أسؿاء البالد
والؿواضع» لؾبؽري.)36/2( :
( )5رواه البخاري يف «صحقحه» ،كتاب مـاقب إكصار ،باب :أيام الجاهؾقة.)12/3( :
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الصوفقة ،وبقان ما اشتؿل طؾقه من مخالػات طؼدية مع كؼضفا.


أهمًة البحث وسبب اختًاره:

ترجع أهؿقة هذا الؿوضوع وأسباب اختقار إلى ٍ
أمور طدّ ة؛ من أهؿفا ما يؾي:
ٍ
صريؼة محدَ ثة يف التع ُّبد ،تدطو
 -2أهؿق ُة الؿوضوع يف بابه؛ لتع ُّؾؼه بنبطال
إلقفا صائػة مـتشرة يف كثقر من بالد العالم اإلسالمي.
 -1أن بالد اإلسالم مـذ كشلهتا حتى أن خالط ُ
صوائف
أهل السـة فقفا
َ
مخالػة يف العؼقدة ،فؿن الؿفم ٕهل الحق أن يعرفوا آكحرافات العؼدية طـد من
قد ُيبتؾون بؿخالطتفم؛ حتى ٓ يتلثروا بالبدع الؿحدثة.
ٍ
مػر ًقا يف
 -5طدم إفراد الؿوضوع يف كتابة مستؼؾة حسب طؾؿي ،إٓ ما وجد َّ
بطون الؽتب.


خطة البحث:

قسؿت البحث إلى :مؼدمة ،ومبحثقن ،وخاتؿة وففارس طؾؿقة:
ّ
أ ّما الـؿؼدمة ففي مشتؿؾة طؾى :آفتتاحقة ،وأهؿقة البحث وأسباب اختقاره،
وخطة البحث ،ومـفج البحث.
الؿبحث إول :تعريف الصؿت ،وبقان أقسامه ،ومؼآت الصوفقة فقه،
ومـزلته عـدهم ،وفقه ثالثة مطالب:
 الؿطؾب إول :تعريف الصؿت. -الؿطؾب الثاين :بقان أقسام الصؿت ،وأحؽامفا.
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 الؿطؾب الثالث :مؼآت الصوفقة يف الصؿت ومـزلته طـدهم.الؿبحث الثاين :الؿخالػات العؼدية الؿتعؾؼة ببدعة الصؿت عـد الصوفقة،
وفقه ستة مطالب:
 الؿطؾب إولَّ :أن التعبد بالصؿت من طؿل الجاهؾقة.
 الؿطؾب الثاينَّ :أن الصؿت الدائم بدطة ٓ دلقل طؾقفا.
 الؿطؾب الثالثَّ :أن التعبد بالصؿت أو الؿداومة طؾقه من الغؾو يف
الدين.
ٍ
ٍ
 الؿطؾب الرابعَّ :مـاف لؽؿال
بخقر
أن تؼديم الصؿت طؾى الؽالم
اإليؿان بالقوم أخر.
 الؿطؾب الخامسَّ :يتضؿن تعطقل
أن التعبد بالصؿت أو الؿداومة طؾقه َّ
الشرائع كإمر بالؿعروف والـفي طن الؿـؽر ،والـصقحة ،وإذكار وغقرها.
أن التعبد بالصؿت أو الؿداومة طؾقه من ْ
 الؿطؾب السادسَّ :كذر
الؿعصقة الذي ٓ يجوز الوفاء به.
الخاتؿة.
ففارس البحث.


منهج البحث:

اتبعت يف إعداد هذا البحث الؿـفج آستؼرائي التحؾقؾي الـؼدي مع مراعاة
أتي:
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 -1توثقق مؼآت الصوفقة الؿتعؾؼة بالصؿت من مصـػاهتم ،ومؿن كتب
طـفم يف هذه الؿخالػة.
 -2بقان بطالن بدطة الصؿت طـد الصوفقة ،وأوجه مخالػتفا لعؼقدة أهل
السـة والجؿاطة.
 -3طزو أيات الؼرآكقة إلى أماكـفا ،بذكر اسم السورة ورقم أية بعدها
مباشرة يف الؿتن ،مع كتابتفا بالرسم العثؿاين.
 -4تخريج إحاديث الـبوية ،فنذا كاكت يف الصحقحقن أو أحدهؿا اكتػقت
بالعزو إلقفؿا ،وإذا كاكت يف غقرهؿا طزوت إلى من خرجفا مع ذكر كالم أهل
العؾم يف بقان درجة الحديث.
 -5توثقق الـؼول بـسبتفا إلى قائؾقفا ،بذكر مصادرها إصؾقة ما أمؽن ذلك.
 -6التعريف بالؿصطؾحات العؾؿقة وشرح الؽؾؿات الغريبة.
 -7آلتزام بعالمات الرتققم وضبط ما يحتاج إلى ضبط.
 -8اقتصرت طؾى طؿل ففرست لؼائؿة الؿصادر والؿراجع ،ولؾؿوضوطات،
لؼؾة الـصوص والـؼول التي تحتاج إلى ففرسة.
خالصا ،وأٓ يجعل ٕحد
صالحا ،ولوجفه
واهلل أسلل أن يجعل هذا العؿل
ً
ً
َ
فقه شق ًئا ،إكه ولي ذلك والؼادر طؾقه.
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املبحث األول
تعريف الصنت ،وبيان أقسامى ،ومكاالت
الصوفية فيى ،ومنزلتى عندهه
وفقه ثالثة مطالب:
املطلب األول
تعسيف الصنت

الصؿت لغة :مطؾق السؽوت ،سواء أكان طن قدرة أم طن طدمفا.
َّ
وصؿا ًتاَ :س َؽ َت،
وصؿو ًتا ُ
قال الجوهري َ " :ص َؿ َت َي ْص ُؿ ُت َص ْؿتًا ُ

ٌ
ورجل
ؽوت،
ؿقت :الت
الس ُ
َسؽقت ،والت َْص ُ
ُ
و َأ ْص َؿ َت مثؾه .والت َْص ُ
ؿقت ً
أيضاُ :
صؿقت؛ أي :س ّؽقت"(.)1
ّ
و ُيؼال لغقر الـَّاصِقَ :صامتَ ،و َٓ ُي َؼال َساكِت(.)2
وقال ابن فارس " :الصاد والؿقم والتاء أصل واحد يدل طؾى إهبام
أيضا"(.)3
وإغالق ،من ذلك صؿت الرجل ،إذا سؽت ،وأصؿت ً
والصؿت يف آصطالح ُع ِّرف بتعاريف عدّ ة؛ مـفا:

(« )2الصحاح».)139/2( :
( )1اكظر« :الؿعجم الوسقط» لؿجؿع الؾغة العربقة.)311/2( :
(« )5مؼايقس الؾغة».)503/5( :
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الحق"(.)1
طرفه
والصؿت :إ ْم َساك َطن َق ْوله ال َباصِل دون ّ
الؽػوي بؼولهّ " :
ُّ
َّ -2
والؿراد به :آمتـاع طن التؽؾم بؿا ٓ ُيعتدّ به ،وٓ يػقد شق ًئا ،بخالف الؽالم
ؿسك طـه(.)2
الذي يػقد صد ًقا وصوا ًبا ٓ يسوغ إكؽاره ،فنكه ٓ ُي َ
 -1وقال ابن طابدين " :السؽوت :ضم الشػتقن ،فنن صال سؿي
صؿ ًتا"(.)3
فلفاد التعريف بلن مجرد السؽوت ٓ ُيسؿى صؿتًا ،بل ٓ بدَّ فقه من ال ّطول
ّسبي.
الـ ّ
 -5وذكر الؿـاوي  تعاريف طدَّ ة لؾصؿت طـد الصوفقة ،فؼال:
أ" -الصؿت :ف ْؼد الخاصر بوجد حاضر"(.)4
ب -وققل" :سؼوط الـطق بظفور الحق"(.)5
ت -وققل" :اكؼطاع الؾسان طـد ضفور العقان"(.)6
ومن خالل التعاريف السابؼة:

(« )2الؽؾقات» ،ص.)306( :
( « )1التعريػات» لؾجرجاين ص.)36( ،)11( :
(« )5رد الؿحتار طؾى الدر الؿختار» ٓبن طابدين.)116/1( :
(« )1التوققف طؾى مفؿات التعاريف» لؾؿـاوي ص.)126( :
(« )3التوققف طؾى مفؿات التعاريف» لؾؿـاوي ص.)126( :
(« )9التوققف طؾى مفؿات التعاريف» لؾؿـاوي ص.)126( :
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أن التعريف الػؾسػي إول يراد بهَّ :
يتبقن َّ
أن ما يخطر يف بال الؿرء من أفؽار
حسـة أو غقر ذلك ،فنهنا ُتػ َؼدُ طـدما يجد الؿرء الواجد الحاضر ،وهو محبة اهلل
تعالى التي تجعؾه يػؼد هذه الخواصر ،فقصؿت.
الؼولي إذا اكؽشف وبرز
والتعريف الثاين الؿؼصود به :طدم وقوع الخطل
ِّ
الصواب(.)1
والتعريف الثالث معـاه :طدم استؿرار الؾسان بالؽالم طـد معايـة الؼول الحق
ومشاهدته(.)2
والػرق بقن الصؿت والسؽوت من وجوه:
ّ -2
السؽوت هو ترك التّؽ ّؾم مع الؼدرة طؾقه ،وهبذا الؼقد إخقر يػارق
أن ّ
الصؿت؛ ّ
فنن الؼدرة طؾى التّؽ ّؾم غقر معتربة فقه.
ّ
ّ
ضم شػتقه آ ًكا يؽون ساك ًتا ،وٓ
ّ -1
ّسبي ،فؿن ّ
الصؿت يراطى فقه الطول الـ ّ

الض ّم.
يؽون صامتاّ ،إٓ إذا صالت مدّ ة ّ

السؽوت إمساك طن الؽالم ،ح ًّؼا كان أو ً
الصؿت ففو إمساك
باصال ،أ ّما ّ
ّ -5
الحق(.)3
طن قول الباصل دون ّ
( )2اكظر« :مؼايقس الؾغة» ٓبن فارس ،)102/5( :و« :التعريػات» لؾجرجاين ص.)36( :
( )1اكظر« :مؼايقس الؾغة» ٓبن فارس ،)100/1( :و« :التعريػات» لؾجرجاين ص.)36( :
( )5اكظر« :رد الؿحتار طؾى الدر الؿختار» ٓبن طابدين« ،)116/1( :مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة
الؿصابقح» لؾؼاري ،)5053/0( :و« :كضرة الـعقم يف مؽارم أخالق الرسول الؽريم» ،تللقف:
طدد من الؿختصقن بنشراف الشقخ صالح بن طبد اهلل بن حؿقد.)1951/0( :
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املطلب الثاىي
بياٌ أقساو الصنت ،وأحكامَا

الصؿت إلى قسؿقن:
يـؼسم َّ
 -1الؼسم الؿشروع.
الصؿت عن ُك ّل كالم كفت عـه الشريعة.
 يجب ّ
الؽف طـفا ،ومؿا يدل طؾى ذلك
وجوب
فالؼاطدة العامة يف باب الـواهي
ِّ
ُ
حديث أبي هريرة ؛ أن رسول اهلل ﷺ قال" :دطوين ما تركتؽم ،إكؿا هؾك
من كان قبؾؽم بسمالفم واختالففم طؾى أكبقائفم ،فنذا هنقتؽم طن شيء فاجتـبوه،
وإذا أمرتؽم بلمر فلتوا مـه ما استطعتم"(.)1
ملمورا به طؾى اإلصالق ،وٓ
قال الحافظ ابن رجب " :فؾقس الؽالم
ً
كثقرا
السؽوت كذلك ،بل ٓ بدّ من الؽالم بالخقر والسؽوت طن الشر ،وكان السؾف ً
يؿدحون الصؿت طن الشر ،وطؿا ٓ يعـي؛ لشدته طؾى الـػس ،وذلك يؼع فقه الـاس
كثقرا ،فؽاكوا يعالجون أكػسفم ،ويجاهدوهنا طؾى السؽوت طؿا ٓ يعـقفم"(.)2
ً
ويجب -أي :الصؿت طن شر -لحديث« :رحم
قال ابن طابدين " :
ُ
امرا تؽ ّؾم فغـم أو سؽت فسؾم(.)4("»)3
اهلل ً
(« )2صحقح البخاري» ،كتاب :آطتصام بالؽتاب والسـة ،باب :آقتداء بسـن رسول اهلل ﷺ:
( ،)61/6و«صحقح مسؾم» كتاب :الحج ،باب :فرض الحج مرة يف العؿر.)603/1( :
(« )1جامع العؾوم والحؽم».)512/2( :
البقفؼي يف «شعب اإليؿان» ،)112/1( :طن أكس بن مالك  ،وحسـه بطرقه
( )5أخرجه
ُّ
إلباينُّ يف« :السؾسؾة الصحقحة» برقم.)333( :

(« )1رد الؿحتار طؾى الدر الؿختار» ٓبن طابدين.)116/1( :
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 ويجب الصؿت عن الؽالم الؿباح الذي يم ِّدي إلى الؽالم بباصل.
قال العقـي " :الصؿت الؿباح الؿرغوب فقه ترك الؽالم الباصل ،وكذا
الؿباح الذي يجر إلى شيء من ذلك" (.)1
الؿؼررة ّ
أن (الوسائل تعطى أحؽام الؿؼاصد) (.)2
ومن الؼواطد الػؼفقة
َّ
والوسائل :جؿع وسقؾة ،وهي ال ّطريق الؿوصؾة إلى الؿؼصود.
والؿؼاصد :جؿع مؼصد ،وهو الؿطؾب والغاية من الػعل.
محرمة كحرمة الحرام الـ ُؿوصؾة إلقه ،وهذه الؼاطدة تبقن أن
فوسقؾة الحرام ّ
هذا الؿباح إذا أدى فعؾه إلى ٍ
أمر من إمور الؿحرمة فنكه يؽون مؿـو ًطا (.)3
 -2الؼسم الؿؿـوع.
 يحرم الصؿت إذا اعتؼد الصامت أكه قربة هلل عز وجل.
قال العقـي الحـػي ُ " :يؽره الصؿت إذا اط ُتؼد قرب ًة ،أما إذا لم ُيعتؼد
قربة فال يؽره؛ لؼوله ♠« :من صؿت كجا»(.)5(")4
الص ْؿ ُت؛ َِٕ َّك ُه ﷺ ك ََفى َط ْن َص ْو ِم
وقال الؿـال خسرو الحـػي" :ويؽرهَّ ...
ت .وسئِ َل َأبو حـِق َػ َة َطن صو ِم الصؿ ِ
الصؿ ِ
تَ ،ف َ
ؼالَ :أ ْن َت ُصو َم ،وٓ ُت َؽ ِّؾ َم أحدً ا.
ْ َ ْ
ُ َ
َّ ْ
ُ
َّ ْ
(« )2طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري» لؾعقـي.)162/29( :
( )1اكظر« :قواطد إحؽام يف مصالح إكام» ،لؾعز بن طبد السالم.)35/2( :
( )5اكظر« :موسوطة الؼواطد الػؼفقة» لؾبوركو.)003/3( :
(« )1سـن الرتمذي» ،كتاب الرقاق ،باب يف الصؿت ،)112/1( :وصححه إلباين يف «السؾسؾة
الصحقحة» برقم.)359( :
(« )3مـحة السؾوك يف شرح تحػة الؿؾوك» ص.)103( :
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َقال اإلما ُم َح ِؿقدُ الدِّ ِ
الص ْؿ َت ُق ْر َب ٌة ،وإِ َّٓ َف َال ُي ْؽ َر ُه"(.)1
ين :هذا إذا ا ْط َت َؼدَ َأ ّن َّ
ص
والؿؽروه إذا أصؾق يف كالم الحـػقة فالؿراد مـه كراهة التحريم ،ما لم ُيـَ َّ
طؾى كراهة التـزيه.
قال ابن طابدين " :الؽراهة حقث ُأصؾؼت؛ فالؿراد مـفا :التحريم ،قال
يف البحر :واطؾم ّ
أن الؿؽروه إذا ُأصؾق يف كالمفم؛ فالؿراد مـه التحريم ،إٓ أن
ص طؾى كراهة التـزيه ،فؼد قال الؿصـف يف الؿص ّػى :لػظ الؽراهة طـد
ُيـَ َّ
اإلصالق يراد هبا التحريم .قال أبو يوسف :قؾت ٕبي حـقػة :إذا قؾت يف شيء:
أكرهه ،فؿا رأيك فقه؟ قال :التحريم"(.)2
 يحرم الصؿت إذا تع َّقن الؽالم.
أمر ديـفم ،ويف إمر بالؿعروف والـفي طن الؿـؽر
ويتعقن الؽالم يف تعؾقم الـاس َ
ما لم يؽن يف اإلكؽار بالؾسان مػسدة ،ويف اإلتقان بإذكار الواجبة ،وكحو ذلك.
قال العقـي " :والصؿت الؿـفي طـه ُ
ترك الؽالم طن الحق لؿن
يستطقعه ،وكذا الؿباح الذي يستوي صرفاه"(.)3
وقال الشقخ أبو طؾي الدقاق" :من سؽت طن الحق يف محؾه ففو شقطان
أخرس"(.)4
(« )2درر الحؽام شرح غرر إحؽام».)121/2( :
(« )1حاشقة رد الؿحتار طؾى الدر الؿختار» ،)113/2( :واكظر« :شرح التؾويح طؾى التوضقح»
لؾتػتازاين.)135-131/1( :
(« )5طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري» لؾعقـي.)162/29( :
(« )1شرح زروق طؾى متن الرسالة ٓبن أبي زيد الؼقرواين».)660/1( :
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وقال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة " :والصؿت طؿا يجب من الؽالم حرا ٌم،
سواء اتخذه ديـًا أو لم يتخذه"(.)1
ِ
أيضا" :وقد ْ
ؽروه؟
وقال ً
اختؾف ال ُػ َؼ َفاء في الصؿت؛ هل ُه َو حرام َأو َم ُ
الو ِ
اجب َصار َحرا ًما"(.)2
والت َّْح ِؼقق أكه إذا َصال
وتضؿن ترك َ
ّ
املطلب الثالث
مكاالت الصوفية يف الصنت وميصلتُ عيدٍه

مؿا يدل عؾى مـزلة الصؿت عـد الصوفقة أمران ،يؿؽن إيضاحفا فقؿا يؾي:


أوالً :املقاالت النظزية الىاردة عنهم يف هذا الباب
يؿؽن بقان أهؿفا يف التالي:
ركن من أركاكفم ،ومن الؼواعد إربعة التي
 -2الصؿت عـد الصوفقة
ٌ

يحتاج إلقفا الؿريد:
قال أبو صالب الؿؽي يف جؿؾة قوت الؼؾوب" :يحتاج الؿريد إلى سبع خصال؛
أربعة قواطد ،وثالثة أطالم ،والؼواطد إربعة :الجوع ،والسفر ،والصؿت،
والخؾوة .وإطالم الثالثة :الؿعرفة بالطريق ،والخشقة ،وصاطة الدلقل"(.)3
وقال طبد الؽريم الؼشقري" :وذلك -الصؿت -كعت أرباب الرياضات،
(« )2مجؿوع الػتاوى».)161/13( :
(« )1مختصر الػتاوى الؿصرية» ص.)392( :
(« )5قوت الؼؾوب».)105/2( :
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َو ُه َو أحد أركاهنم فِي حؽم الؿـازلة وهتذيب الخؾق"(.)1
الفجويري" :وإدب يف الؼول هو أن ٓ يتحدث بدون أمر ،وإذا صؿت
وقال
ُّ
ً
ً
وغافال ،ويـبغي لؾؿريد أن ٓ يتدخل وٓ يتصرف يف كالم
جاهال
ٓ يؽون
الشقوخ ،وٓ يتؽؾم إلقفم بعبارات غريبة ،وٓ يتحدث حتى ُيسلل ،وٓ يبدأ
بالؽالم"(.)2
السؽوت
وسبب الصؿت ب َّقـه الؼشقري بؼوله" :فلما إيثار أرباب الؿجاهدة
َ
فؾِؿا طؾؿوا فِي ال َؽالم من أفاتُ ،ثم ما فِ ِ
قه من حػظ الـػس وإضفار صػات
َّ َ
الؿدح ،والؿقل ط َؾى َأن يتؿقز َب ْق َن أشؽاله بحسن الـطق ،وغقر هذا من آفات
الخؾق"(.)3
 -1الصؿت عـدهم من مـازل العامة وأرباب السؾوك ،ومن آداب الخؾوة،
والحضرة.
ومؿا جاء عـفم يف ذلك:
قول ابن عربي" :الصؿت :إما بالؾسان طؿا لغقر اهلل تعالى مع غقر اهلل تعالى
صؿت لسا ُكه
جؿؾة واحدة ،أو الؼؾب طن خاصر الـػس يف كون من إكوان .فؿن
َ
صؿت لسا ُكه وقؾبه ضفر له بشره ،وتج َّؾى له ربه ،ومن
خف وزره ،ومن
فؼط َّ
َ
فـاصق بؾسان الحؽؿة ،ومن لم يصؿت بؾساكه وٓ بؼؾبه كان
صؿت قؾبه فؼط
ٌ
فصؿت الؾسان :من مـازل العامة وأرباب السؾوك،
مؿؾؽة الشقطان ومسخرة له.
ُ
(« )2الرسالة الؼشقرية».)110/2( :
(« )1كشف الؿحجوب».)901/1( :
(« )5الرسالة الؼشقرية».)110/2( :
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وصؿت الؼؾب :من صػات الحق بقن أهل الؿشاهدات ،وحال صؿت السالؽقن:
الؿؼر بقن مخاصبات التلكقس ،فؿن التزم
السالمة من أفات ،وحال الصؿت
ّ
ٌ
حديث إٓ مع ربه"(.)1
الصؿت من إحوال ك ِّؾفا لم يبق له
وعدَّ الصويف أحؿد الؽؿشخاكوي الـؼشبـدي من آداب دخول الخؾوة
ٍ
مع شقخه(.)2
وشروصفا :أن ٓ يتؽؾم مع أحد يف الخؾوة أو خارجفا إٓ َ
َ
وقال سفل ْبن َع ْبد اهلل ِ التستري ٓ" :يصح ٕحد الصؿتَ ،حتَّى يؾزم َك ْػسه
الخؾوة"( .)3وقال عبد الؽريم الؼشقري" :والصؿت من آداب الحضرةَ ،
قال اهلل
تعالى:

ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ [إطراف:

َ ،]101
وقال َت َعالى مخربًا طن الجن بحضرة الرسول ﷺ :ﭽﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭼ [إحؼاف.)4("]16 :
تصح ٕحد العزلة والخؾوة حتى يؾزم كػسه الصؿت
وقال اإلسـويٓ" :
ّ
ً
أوٓ ،كؿا فعل داود الطائي وغقره"(.)5
ّ -5
حث أتباعفم عؾى تع ُّؾ ِم الصؿت والعؿل به.
ومؿا ورد عـفم يف ذلك:

(« )2بريؼة محؿودية يف شرح صريؼة محؿدية وشريعة كبوية يف سقرة أحؿدية» لؿحؿد الخادمي:
(.)293/5
( )1اكظر« :جامع إصول يف إولقاء».
(« )5الرسالة الؼشقرية».)110/2( :
(« )1الرسالة الؼشقرية».)110/2( :
(« )3حقاة الؼؾوب طؾى هامش قوت الؼؾوب».)135/1( :
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أ ّكه ققل إلبراهقم بن أدهم :إن فالكًا يتعؾم الـحو ،فؼال" :هو إلى أن يتعؾم
الصؿت أحوج"(.)1
ّ
الصؿت كَؿا تتعؾم ال َؽالم؛
وقال عبد الؽريم الؼشقري" :وقا َل َب ْعضفم :تعؾم ّ
فنن ك َ
َان ال َؽالم يفديك َفنِن الصؿت يؼقك"(.)2
وقال الشبؾي" :الزم الوحدة ،وامح اسؿك من الؼوم ،واستؼبل الجدار حتى
تؿوت"(.)3
وقال الحارث الؿحاسبي" :وأكس الؿريد الوحشة من العباد ،مع دوام الذكر
كػسه طن الشر ودكاءة إخالق ،وطظقم
هلل بؼؾبه ،وأكرم أخالق الؿريد إكرامه َ
الفؿة بالظػر بؿا يرضي اهلل ،يطقر معه الـوم ويؼل معه الـسقان ،ومن صدق العالم
يف طؾؿه اهتؿا ُمه بؿعرفة معاين الزوائد؛ لقؼوم لربه بحسن الرطاية ،وصؾب الصؿت
مع الػؽرة ،وإكس بالعزلة يبعث طؾى صؾب معاين الحؽؿة ،ودوام التوهم بـظر
الؼؾب إلى شدائد الؼقامة يزول به السرور بالدكقا ،ويورث الؼؾب آكؽسار،
والبؽاء به ،ويعؿل طؾى آستعداد لؾعرض إكرب والسمال إطظم"(.)4
وقال العطار " :ويف مختصر الػتوحات الؿؽقة يجب طؾى من لم يؽن له
شقخ أن يعؿل هبذه التسعة أمور حتى يجد الشقخ ،وهي :الجوع ،والسفر ،والصؿت،
والعزلة ،والصدق ،والصرب ،والتوكل ،والعزيؿة ،والقؼقن ،وإكؿا كاكت تسعة؛ ٕن
(« )2حؾقة إولقاء» ٕبي كعقم.)29/3( :
(« )1الرسالة الؼشقرية».)116/2( :
(« )5التصوف بقن الحق والخؾق» لؿحؿد ففر شؼػة ص.)290( :
(« )1حؾقة إولقاء» ٕبي كعقم.)29/3( :
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أيضا تسعة ،ولفا حؽؿة إلفقة يعرففا أهل اهلل"(.)1
بسائط إطداد وإفالك ً
وقال الغزالي" :وأ َّما من حقث العؿل؛ فالعزلة ،أو أن يضع حصاة يف فقه ،وأن
ُيؾزم كػسه السؽوت هبا طن بعض ما يعـقه ،حتى يعتاد الؾسان ترك ما ٓ يعـقه،
ُ
وضبط الؾسان يف هذا طؾى غقر الؿعتزل شديدٌ جدً ا"(.)2
 -1أكفم جعؾوا التزام الصؿت من آداب الؿريد مع الشقخ حتى يصل إلى ما
سبقال لؿجاهدة الـػس.
عـده ،وجعؾوه ً
قال شفاب الدين أبو العباس الػاسي ،الؿعروف بـزروق" :وألزموه يف مجاهدة
الـػس بؿا ِ
يوصل إلقفا من الجوع ،والسفر ،والصؿت ،والخؾوة ،وأضداد ذلك ،أو
أضداد بعضه ،إلى غقر ذلك من مختؾػات إمور التي ٓ تـحصر ،ويجري الـظر
فقفا بحسب جرياهنا ،وألزموه إضفار ما طـده لقصل إلى ما طـدهم فقه ،فؽان بقن
أيديفم كالؿقت بقن يدي الغاسل ،كؿا هو معؾوم يف شرط الؿريد مع الشقخ"(.)3
 -3الصؿت سبب لؾوصول إلى الحؽؿة.
قال مؿشاذ الديـوري" :الحؽؿاء ورثوا الحؽؿة بالصؿت والتػؽر"(.)4
 -9عدُّ هم الصؿت من الؿـاقب التي ُيثـى بفا عؾى الؿرء.
ومؿا جاء يف ذلك:

(« )2حاشقة العطار طؾى شرح الجالل الؿحؾي طؾى جؿع الجوامع».)310/1( :
(« )1إحقاء طؾوم الدين».)221/5( :
(« )5طدة الؿريد الصادق» ص.)31( :
(« )1الرسالة الؼشقرية».)110/2( :
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قال ابن الؿؾ ِّؼن يف ترجؿة أحؿد بن سؾقؿان البطائحي" :صاحب الرواق تحت
الؼؾعة ،كان يـتؿي إلى سقدي أحؿد بن الرفاطي ،وكان ذا صؿت ،ساك َن الـػس"(.)1
وقال مؿشاد الديـوري" :إكؿا ورث الحؽؿاء الحؽؿة بالصؿت والتػؽر"(.)2
وذكر الشعراين طن سقده طبد الرحؿن الؿجذوب أكه كان يتؽؾم ثالثة أشفر،
ويسؽت ثالثة أشفر(.)3
الصؿت من خصال الخقر مطؾ ًؼا.
 -0عدُّ هم
َ
ً
أبدآ:
الخقر ك ُّؾه يف خصال أربع ،هبا صارت إبدال
قال سفل التسرتيُ " :
إخؿاص البطون ،والعزلة طن الخؾق ،والصؿت ،وسفر الؾقل"(.)4
الصؿت شر ًصا لصحة التوبة.
 -3عدُّ هم
َ
َق َال سفل ْبن َع ْبد اهلل ِ التستري" :وٓ تصح َل ُه التوبة َحتَّى يؾزم َك ْػ َسه
الصؿت"(.)5


ثانًًا :التطبًق العملٌ للصمت عند مجلة من املتصىفة.
ومؿا ورد يف ذلك:
ما ذكره الؼشقري عن بعض الصوفقة أكه قال" :مؽثت ثالثقن سـة ٓ ُيسؿع

(« )2صبؼات إولقاء» ٕبي كعقم.)29/3( :
(« )1كتائج إفؽار الؼدسقة يف شرح الرسالة الؼشقرية» لؾعروسي.)131/2( :
(« )5صبؼات الشعراين».)212/1( :
(« )1بؾغة السالك ٕقرب الؿسالك» لؾخؾويت.)031/1( :
(« )3الرسالة الؼشقرية».)110/2( :
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لساين إٓ من قؾبيُ ،ث َّم مؽثت ثالثقن سـة ٓ يسؿع قؾبي إٓ من لساين"(.)1
ما جاء عن عبداهلل بن محؿد الؿرتعش أكه قال :سللت أبا طبد اهلل الحضرمي
طن التصوف ،وكان مـذ طشرين سـة صؿت طن الؽالم ،فلجابـي من الؼرآن فؼال:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ [إحزاب ،]15 :فؼؾت :فؽقف
صػتفم؟ فؼال :ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭼ [إبراهقم ،]15 :قؾت :فلين
محؾفم من إحوال؟ قال :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ [الؼؿر ،]33 :قؾت:
زدين ،قال :ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ [اإلسراء.)2("]59 :
وقال حسن العدوي الحؿزاوي يف ترجؿة أحؿد البدوي" :واطتزل طن
الـاس ،وٓزم الصؿت ،فؽان ٓ يؽؾم الـاس إٓ باإلشارة ،وكان بعض العارفقن
 يؼول :إكه رضي اهلل تعالى طـه حصؾت له جؿعقة طؾى الحق تعالى
فاستغرقته إلى إبد"(.)3
وقال عبد الؽريم الؼشقري" :وققل :إِن أبا حؿزة البغدادي ك َ
َان حسن ال َؽالم،
ففتف بِ ِه هاتف :تؽؾؿت فلحسـت ،بؼي َأن تسؽت فتحسنَ ،ف َؿا تؽؾم َب ْعد َذل ِ َك
ات قريبا من هذه الحالة َط َؾى رأس أسبوع َأ ْو أقل وأكثر"(.)4
َحتَّى َماتَ ،و َم َ

الزهاد من يؾزم الصؿت الدائم ،ويـػرد َط ْن
وقال ابن الجوزي " :ومن ّ
مخالطة أهؾه ،فقمذيفم بؼبح أخالقه وزيادة اكؼباضه"(.)5
(« )2الرسالة الؼشقرية».)130/2( :
(« )1حؾقة إولقاء» ٕبي كعقم.)513/20( :
(« )5الـػحات الشاذلقة يف شرح الربدة البوصقرية» لؾحؿزاوي.)253/2( :
(« )1الرسالة الؼشقرية».)113/2( :
(« )3تؾبقس إبؾقس» ص.)210( :
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املبحث الثاني
املخالفات العكدية املتعلكة ببدعة الصنت
عند الصوفية
وفقه ستة مطالب:
املطلب األول
ٌ التعبد بالصنت مً عنل اجلاٍلية
أ َّ

وقد أجؿع العؾؿاء طؾى الؿـع من التشبه بلهل الجاهؾقة.
قال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة " :الوجه الثالث يف تؼرير اإلجؿاع :ما ذكره
طامة طؾؿاء اإلسالم -من الؿتؼدمقن وإئؿة الؿتبوطقن وأصحاهبم -يف تعؾقل
الـفي طن أشقاء بؿخالػة الؽػار ،أو مخالػة إطاجم ،وهو أكثر من أن يؿؽن
استؼصاؤه ،وما مِن ٍ
أحد له أدكى كظر يف الػؼه ،إٓ وقد بؾغه من ذلك صائػة ،وهذا
ْ
طؾؿا ضرور ًّيا باتػاق إئؿة طؾى الـفي طن موافؼة
بعد التلمل والـظر يورث ً
الؽػار وإطاجم وإمر بؿخالػتفم"(.)1
ومؿا يدل طؾى الؿـع من اتباع أهل الجاهؾقة ُ
قول اهلل طز وجل :ﭽﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

(« )2اقتضاء الصراط الؿستؼقم».)255/2( :
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ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ [الجاثقة.]26-29 :
قال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة " :أخرب سبحاكه أكه أكعم طؾى بـي إسرائقل
بـعم الدين والدكقا ،وأهنم اختؾػوا بعد مجيء العؾم بغ ًقا من بعضفم طؾى بعض،
ثم جعل محؿدً ا ﷺ طؾى شريعة من إمر شرطفا له ،وأمره باتباطفا ،وهناه طن
اتباع أهواء الذين ٓ يعؾؿون ،وقد دخل يف الذين ٓ يعؾؿون ُّ
كل من خالف
شريعته ،وأهواؤهم هي ما يفووكه وما طؾقه الؿشركون من هديفم الظاهر ،الذي
اتباع لؿا
هو من موجبات ديـفم الباصل وتوابع ذلك ،ففم يفووكه ،وموافؼ ُتفم فقه ُ
ويسرون به،
يفووكه ،ولفذا يػرح الؽافرون بؿوافؼة الؿسؾؿقن يف بعض أمورهم
ّ
ويودون أن ّلو بذلوا ً
طظقؿا لقحصل ذلك ،ولو فرض أن ّلقس الػعل من اتباع
مآ
ً
أهوائفم فال ريب أن مخالػتفم يف ذلك أحسم لؿادة متابعتفم يف أهوائفم ،وأطون
طؾى حصول مرضاة اهلل يف تركفا ،وأن موافؼتفم يف ذلك قد تؽون ذريعة إلى
موافؼتفم يف غقره ،فنن من حام حول الحؿى أوشك أن يواقعه ،وأي إمرين كان
حصل الؿؼصود يف الجؿؾة ،وإن كان إول أضفر"(.)1
ومؿا يدل طؾى الؿـع من التشبه بلهل الجاهؾقة حديث ابن طؿر ¶ قال:
قال رسول اهلل ﷺ" :من تشبه بؼوم ففو مـفم" (.)2
قال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة " :وهذا الحديث أقل أحواله أكه يؼتضي
(« )2اقتضاء الصراط الؿستؼقم».)21/2( :
( )1رواه أبو داود يف «ســه» :كتاب الؾباس ،باب يف لبس الشفرة ،)11/1( ،وقال فقه ابن تقؿقة:
"وهذا إسـاد جقد"« .اقتضاء الصراط الؿستؼقم».)31/2( :
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تحريم التشبه هبم ،وإن كان ضاهره يؼتضي كػر الؿتشبه هبم"(.)1
ومؿا يدل عؾى أن مداومة الصؿت من عؿل الجاهؾقة ما يؾي:
 -2أكَّه من العادات الؿوروثة عن أتباع الدياكات السابؼة.
فؿالزمة الصؿت شعقرة ملخوذة من الدياكات الفـدية والقفودية والـصراكقة.
قال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة " :فلولئك -الصوفقة -يؼولون :كؾؿا كاكت
شق طؾى الـػس ففي أفضل ،ثم همٓء قد يػضؾون الجوع والسفر
إطؿال أ َّ
والصؿت والخؾوة وكحو ذلك ،كؿا يػعل ذلك من يػعؾه من الؿشركقن الفـد
وغقرهم ومن الـصارى ومبتدطة هذه إمة"(.)2
ديوراكت مبقـًا بعض صؼوس الفـدوس" :وكثقر مـفم
وقال ويؾقام جقؿس
َ
يجؾسون صامتقن يف وضع واحد ،وربؿا ضؾوا يف وضعفم أطوا ًما ،يلكؾون أوراق
الشجر وأكواع البـدق التي يلتقفم هبا الـاس ،وهم يف ذلك كؾه يتعؿدون قتل
طؾؿا(.)3
إحساسفم ،ويركزون كل تػؽقرهم بغقة أن يزدادوا ً
وقال الشقخ إحسان إلفي ضفقر " :ومالزمة الصؿت من العادات
البوذية كؿا يظفر من تؿاثقل بوذا"(.)4
ومن خصائص الرهبان يف البوذية" :الصؿت الدائم ،وهو طدم الؽالم إٓ
طـد الضرورة ،وهو من صػات الؿدح طـدهم ،ووسقؾة لجؾب العطايا والؿال
(« )2اقتضاء الصراط الؿستؼقم».)35/2( :
(« )1الجواب الصحقح لؿن بدل دين الؿسقح».)551/9( :
(« )5قصة الحضارة».)192/5( :
َ
الؿ َصادر» ص.)206( :
ف ..
(« )1الت ََّص ُّو ُ
الؿـشل َو َ
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والؿـصب والجاه والثـاء .إكه رمز لؾسؽقـة وكور من أكوار (الـقرفاكا)؛ أي:
السعادة"(.)1
وقال الشقخ إحسان إلفي ضفقر " :فالدياكات الفـدية هي الؿصدر
أخر لؾتصوف الذي راح بقن الؿسؾؿقن ،واختاره صائػة من الـاس الذين أرادوا
أن يؽوكوا طرفاء من بقن الؿسؾؿقن ،واختاروا كػس الؿـاهج التي وضعفا
أصحاب الدياكات الفـدية؛ لحصول (كروان)؛ أي :الؿعرفة ،وجعؾوا غورديسقا
(أي تعذيب الـػس) وجب وكقان دهقان (أي الصؿت والتػؽقر والذكر) وسقؾة
واضحا إلى حدّ اضطر الؿراطون لؾتصوف،
ضاهرا جؾ ًّقا
لؾوصول إلقفا ،وكان هذا
ً
ً
يؼروا به طؾى مأل من الـاس"(.)2
والؿداهـون لؾصوفقة ،والؿدافعون طـفم أن ّ
أيضا" :ومـفم -رهبان الـصارى -من تخصصوا يف الصؿت ،وضؾوا
وقال ً
كبقرا من السـقن ٓ تـػرج شػاهفم طن كؾؿة واحدة"(.)3
طد ًدا ً
أيضا" :ويجب أٓ كـسى يف هذا الؿؼام أثر الؿسقحقة يف الزهد اإلسالمي
وقال ً
يف العصر الؿبؽر؛ فنن إمر لم يؼتصر طؾى الؾباس وطفود الصؿت وكثقر من
آداب صريق الزهد التي يؿؽن ردها إلى أصل مسقحي ،بل إكـا كجد يف أقدم كتب
تراجم الصوفقة -إلى جاكبي الحؽايات العديدة التي تؿثل الراهب الؿسقحي
يؾؼي الؿواطظ يف صومعته أو طؿوده طؾى زهاد الؿسؾؿقن السائحقن يف
الصحراء -أدل ًة قاصعة طؾى أن مذاهب همٓء الزهاد كاكت إلى حد كبقر مستـدة
(« )2إديان الوضعقة» ص.)113( :
َ
الؿ َصادر» ص.)223-221( :
ف ..
(« )1الت ََّص ُّو ُ
الؿـشل َو َ
َ
الؿ َصادر» ص.)93( :
ف ..
(« )5الت ََّص ُّو ُ
الؿـشل َو َ
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إلى تعالقم وتؼالقد يفودية ومسقحقة"(.)1
وقال البابا شـودة الثالث" :كالحظ أن غالبقة الؼديسقن قد فضؾوا الصؿت،
واضعقن أمامفم قول الحؽقم" :كثرة الؽالم ٓ تخؾو من معصقة" .ويف ذلك
كثقرا ما
قال الؼديس أرساكقوس -معؾم أوٓد الؿؾوك -طبارته الؿشفورةً " :
تؽؾؿت فـدمت ..وأ ّما طن سؽويت ،فؿا كدمت قط" ،ومن أجل هذا صؾى داود
الـبي ً
قائال" :ضع يا رب حاف ًظا لػؿي ،با ًبا حصقـًا لشػتي" ..وقال الوحي اإللفي:
"آستؿاع أفضل من التؽؾم" وما أكثر ما تحدثت الؽتب الروحقة طن" :فضقؾة
الصؿت" ودطت إلقفا؛ لؽقؿا يتخؾص هبا اإلكسان من أخطاء اإلكسان وهي
طديدة...؛ مـفا :الؽذب والؿبالغة ،وكالم الرياء والتؿؾق والـػاق .ومـفا:
التفؽم ،والؽالم الجارح ،والسب والؾعن واإلساءة إلى أخرين"(.)2
أن فعؾفا
حجت مصؿته وبقاكه لفا َّ
 -1إكؽار أبي بؽر الصديق  عؾى من َّ
من عؿل الجاهؾقة.
يدل طؾى ذلك حديث ققس بن أبي حازم ،قال :دخل أبو بؽر طؾى امرأة من
حجت
أحؿس يؼال لفا :زيـب ،فرآها ٓ تؽ ّؾم ،فؼال« :ما لفا ٓ تؽ ّؾم؟» قالواّ :
فتؽؾؿت"(.)4
مصؿتة( ،)3قال لفا« :تؽ ّؾؿي؛ فنن هذا ٓ يحل ،هذا من طؿل الجاهؾقة»،
َ
َ
الؿ َصادر» ص.)61( :
ف ..
(« )2الت ََّص ُّو ُ
الؿـشل َو َ
( )1مؼال بعـوان« :الصؿت والؽالم» لؾبابا شـودة الثالث ص.)2( :
( )5قال الؽرماين " :يعـي :صامتة؛ أي :ساكتة ،ولعؾفا كذرت أن تحج وٓ تتؽؾم فقه ،وٓ
يحل إذ لم يشرع ذلك ،وفقه التشبه بلهل الجاهؾقة"« .الؽواكب الدراري يف شرح صحقح
البخاري».)90/23( :
( )1رواه البخاري يف «صحقحه» ،كتاب مـاقب إكصار ،باب :أيام الجاهؾقة.)12/3( :
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قال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة " :فلخرب أبو بؽر :أن الصؿت الؿطؾق ٓ
يحل ،وطؼب ذلك بؼوله :هذا من طؿل الجاهؾقة ،قاصدً ا بذلك طقب هذا العؿل،
وذمه ،وتعؼقب الحؽم بالوصف :دلقل طؾى أن الوصف طؾة ،ولم يشرع يف
اإلسالم ،فقدخل يف هذاُّ :
كل ما اتخذ من طبادة ،مؿا كان أهل الجاهؾقة يتعبدون
به ،ولم يشرع اهلل التعبد به يف اإلسالم ،وإن لم يـوه طـه بعقـه" (.)1
أيضا" :ومعـى قوله ( :من طؿل الجاهؾقة)؛ أي :إكه مؿا اكػرد به أهل
وقال ً
الجاهؾقة ،ولم ُيشرع يف اإلسالم ،فقدخل يف هذا :كل ما اتخذ من طبادة مؿا كان
أهل الجاهؾقة يتعبدون به ،ولم يشرع اهلل التعبد به يف اإلسالم" (.)2
وقال ابن قدامة الؿؼدسي " :ولقس من شريعة اإلسالم الصؿت طن
الؽالم ،وضاهر إخبار تحريؿه"(.)3
 -5صؿات القوم إلى الؾقل من كسك أهل الجاهؾقة.
ومؿا يدل طؾى ذلك قول طؾي  :حػظت طن رسول اهلل ﷺُ ٓ« :يتم
بعد احتالم ،وٓ ُصؿات يوم إلى الؾقل»(.)4
قال الخطابي " :كان أهل الجاهؾقة من كسؽفم الصؿات ،وكان الواحد
مـفم يعتؽف القوم والؾقؾة فقصؿت وٓ يـطق ،فـُفوا طن ذلك ،و ُأمروا بالذكر
(« )2اقتضاء الصراط الؿستؼقم».)502/2( :
(« )1اقتضاء الصراط الؿستؼقم».)213/2( :
(« )5الؿغـي».)105/5( :
(« )1سـن أبي داود» كتاب الوصايا ،باب ما جاء متى يـؼطع القتم )223/5( :وصححه إلباين
يف« :صحقح سـن ابي داود» برقم.)1305( :

28

جممة الدراسات العقدية

والـطق بالخقر"(.)1
وقال الشقخ ابن عثقؿقن " :وكاكوا يف الجاهؾقة يديـون هلل طز وجل بالصؿت
إلى الؾقل؛ يعـي :أن اإلكسان يؼوم من كومه يف الؾقل ،ويسؽت وٓ يتؽؾم حتى تغقب
الشؿس ،فـُفي الؿسؾؿون طن ذلك؛ َّ
ٕن هذا يمدي إلى ترك التسبقح والتفؾقل
والتحؿقد ،وإمر بالؿعروف والـفي طن الؿـؽر ،وقراءة الؼرآن ،وغقر ذلك.
وأيضا هو من فعل الجاهؾقة ،فؾذلك ُكفي طـه ،فال يجوز لإلكسان أن يصؿت
ً
إلى الؾقل؛ يعـي :يصؿت وٓ يتؽؾم إلى الؾقل ،وإذا ُقدِّ َر َّ
كذر هذا فنكه ٓ
أن أحدً ا َ
ويؽػر كػار َة يؿقن ،وإذا تؽؾم اإلكسان فال يتؽؾم إٓ
يػي بـذره ،فؾقحل الـذر،
َ
ٍ
خقرا أو
بخقر ،لؼول الـبي ﷺ« :من كان يممن باهلل والقوم أخر فؾقؼل ً
لقصؿت»( ،)2واهلل الؿوفق"(.)3
وقال السبؽي " :ويؽره لؾصائم وغقره صول الصؿت؛ لؿا فقه من
ٍ
ِ
إرشاد إلى
العظقم ،والثواب الجزيل الؿرتتب طؾى خقر الؼول ،من
تػويت ال ُغـْ ِم

ٍ
بث ٍ
مسرتشد ،أو ِّ
صريق ،أو أمر بؿعروف وهنى طن مـؽر ،أو كصحِ
طؾم لؿن
يحسـه ،أو تالوة قرآن بحقث يستؿع لؿا يتؾوه ،إلى غقر ذلك من أكواع الطاطة
الؼولقة؛ ولؿا فقه من حصول الشفرة والرياء هبذا العؿل"(.)4
(« )2معالم السـن».)30/1( :
( )1رواه البخاري يف «صحقحه» ،كتاب :الرقاق ،باب :حػظ الؾسان ،)200/3( :ومسؾم يف
«صحقحه» كتاب :اإليؿان ،باب :الحث طؾى إكرام الجار والضقف ،ولزوم الصؿت إٓ طن
الخقر وكون ذلك كؾه من اإليؿان ،)93/2( :من حديث أبي هريرة .
(« )5شرح رياض الصالحقن».)336/9( :
(« )1إرشاد الخؾق إلى دين الحق».)310/3( :
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املطلب الثاىي
ٌ الصنت الدائه بدعة ال دليل عليَا
أ َّ

ٍ
كتاب وٓ
الصؿت الدائم من البدع التي لم يدل طؾقفا دلقل شرطي ٓ ،من

ٍ
سـة وٓ إجؿا ٍع.

والبدع ٓ يجوز أن ُيتعبد هلل هبا ،وقد جاء التحذير مـفا يف جؿؾة من الـصوص
ُ
الشرطقة؛ مـفا حديث العرباض بن سارية  ،قال :وطظـا رسول اهلل ﷺ
موطظة بؾقغةَ ،ذ َرفت مـفا العقونَ ،و َو ِجؾت مـفا الؼؾوب ،فؼال ٌ
قائل :يا رسول
اهلل ،كلن هذه موطظة مو ّدع ،فؿا تعفده إلقـا ،فؼال« :أوصقؽم بتؼوى اهلل ،والسؿع
كثقرا،
والطاطة ،وإن كان طبدً ا حبش ًّقا ،فنكه من يعش مـؽم بعدي ،فسقرى اختال ًفا ً
فعؾقؽم بسـتي وسـة الخؾػاء الراشدين الؿفديقن ،تؿسؽوا هبا ،و َط ّضوا طؾقفا
ِ
ومحدثات إمورّ ،
فنن كل محدثة بدطة ،وكل بدطة ضاللة»(.)1
بالـواجذ ،وإياكم
أن مالزمة الصؿت من البدع الؿؿـوعة.
كص أهل العؾم عؾى َّ
وقد َّ
قال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة " :لقس يف السـة إفراط وٓ تػريط ،وتػسقر
هذا ما ثبت يف الصحقحقن طـه ﷺ أكه قال« :من كان يممن باهلل والقوم أخر
خقر من السؽوت طـه ،والصؿت طن
خقرا أو لقصؿت» ،فالتؽؾم بالخقر ٌ
فؾقؼل ً
خقر من التؽؾم به ،فلما الصؿت الدائم فبدطة مـفي طـفا"(.)2
الشر ٌ
(« )2سـن أبي داود» كتاب السـة ،باب يف لزوم السـة ،)100/1( :و« :سـن الرتمذي» كتاب
العؾم طن رسول اهللِ ﷺ ،باب يف إخذ بالسـة واجتـاب البدع ( ،)11/3( :وصححه
إلباين يف« :صحقح سـن الرتمذي» (.)96/5
(« )1الػرقان بقن أولقاء الرحؿن وأولقاء الشقطان» ص.)92( :
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أيضا يف التحذير مؿا ُيػعل يف خؾوات الصوفقة" :الخؾوة الؿعقـة قد
وقال ً
يشرتصون فقفا شرو ًصا مبتدطة خارجة طن الؿشروع ،بل مـف ًّقا طـفا ،مثل اشرتاط
الصؿت الدائم ،والجوع الدائم ،أو السفر الدائم ،أو صعا ًما ُمع َّق َن الؼدر
والوصف ،واشرتاط شقخ ي ِ
دخ ُؾه الخؾوة ،وتسؿقة ذلك خؾوة ،ومثل ترك الصالة
ُ
يف جؿاطة ،وبعضفم قد يرتك الجؿعة"(.)1
شرع قال
و َل َّؿا تؽؾم الشاصبي طن الؿـع من الرتغقب يف التعبد بؿا لم ُي َ
" :وهو طقن البدطة؛ ٕكه ٓ يرجع إٓ إلى مجرد الرأي الؿبـي طؾى الفوى،
وهو أبعد البدع وأفحشفا؛ كالرهباكقة الؿـػقة طن اإلسالم ،والخصاء لؿن خشي
العـت ،والتعبد بالؼقام يف الشؿس ،أو بالصؿت من غقر كالم أحد ،فالرتغقب يف
مثل هذا ٓ يصح؛ إذ ٓ يوجد يف الشرع ،وٓ أصل له يرغب يف مثؾه ،أو يحذر من
مخالػته"(.)2
َ
وترك
أيضا" :فتلمل كقف جعل -اإلمام مالك -الؼقا َم يف الشؿس
وقال ً
الؽالم ْ
فسر فقفا الحديث
وكذ َر الؿشي إلى الشام أو مصر
معاصي ،حتى ّ
َ
الؿشفور ،مع أهنا يف أكػسفا أشقاء مباحات ،لؽـه لؿا أجراها مجرى ما يتشرع به
ٍ
معاصي هلل ،وكؾق ُة قوله« :كل بدطة ضاللة» شاهد ٌة
مالك
ويدان هلل به صارت طـد
َ
لفذا الؿعـى ،والجؿقع يؼتضي التلثقم والتفديد والوطقد ،وهي خاصقة

الؿحرم"(.)3

(« )2جامع الؿسائل» ص.)253( :
(« )1آطتصام».)13-10/1( :
(« )5آطتصام».)351/1( :
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املطلب الثالث
ٌ التعبد بالصنت أو املداومة عليُ مً الغلو يف الديً
أ َّ

الغؾو" :مجاوزة الحد بلن يزاد الشيء يف حؿده أو ذمه طؾى ما يستحق ،وكحو
ذلك"(.)1
وقد د َّلت الـصوص الشرطقة طؾى الؿـع والتحذير مـه ،قال اهلل طز وجل:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ [الؿائدة.]00 :
وجاء يف حديث ابن ط ّباس ¶ قال :قال لي رسول اهلل ﷺ غداة العؼبة
فؾؿا
وهو طؾى راحؾته« :هات ا ْل ُؼ ْط لي،
ُّ
فؾؼطت له حصقات ه ّن حصى الخذفّ ،
والغؾو يف الدّ ين ،فنكّؿا أهؾك من
وضعتف ّن يف يده ،قال« :بلمثال همٓء ،وإ ّياكم
ّ
الغؾو يف الدّ ين»(.)2
كان قبؾؽم
ُّ
وبقان كون مالزمة الصؿت من الغؾو يف دين اهلل ع َّز وجل يظفر من عدَّ ة أوجه:
 -2طدم ورود هذا الػعل يف الـصوص الشرطقة؛ فنكه لم ُيـ َؼل يف الؽتاب وٓ
السـة ما يدل طؾى مشروطقته ،فػعؾه من الغؾو الذي يتجاوز بصاحبه حدود إمر
والـفي.
(« )2اقتضاء الصراط الؿستؼقم».)513/2( :

اض ِة مِن طَ ر َف ٍ
(« )1سـن الرتمذي» ،كتاب الحج ،باب ما َجاء فِي ِ
ات ،)113/5( :و« :ابن
اإل َف َ
ْ َ
َ
َ
الر ْم ِي ،)2003/1( :وصححه إلباين يف «السؾسؾة
ماجه» ،كتاب الحج ،باب َقدْ ِر َح َصى َّ
الصحقحة» برقم.)2135( :
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ومـفج أهل السـة والجؿاطة يف التؾؼي قائم طؾى آتباع وطدم مجاوزة
الدلقل الـؼؾي ،وهذا الؿـفج حسـة بقن سقئتقن وهدى بقن ضاللتقن.
 -1طدم مالزمة أصحاب رسول اهلل ﷺ لؾصؿت الدائم ،بل ورد طـفم
ِ
اإلكؽار طؾى من فعؾه ،كؿا تؼدم من فعل أبي ٍ
وغقره ،وكل
بؽر الصديق ،
الخقر يف طدم الخروج طن مـفج السؾف الصالح يف التعبُّد ،وقد جاء طن طؿر بن
طبد العزيز  أكه قال يف وصف السؾف وطؾى رأسفم الصحابة والتابعون:
ِ
ِ
حس ٍر ،وقد قصر قوم دوهنم فجػوا،
"فؿا دوكَفم من َم ْؼ َص ٍر وما فو َقفم من َم َ
وصؿح طـفم أقوام فغ َؾ وا ،وإهنم بقن ذلك لعؾى هدى مستؼقم"(.)1
َّ -5
أن الؿالزم لؾصؿت قد وضع حدو ًدا لؾصؿت ،وهذا بدطة ،ومن صور
ذلك طـدهم :أن يـذر الؿؽؾف الصوم أو آطتؽاف أو الحج صامتًا ،أو يجعل
ذلك شر ًصا يف محاسبة الـػس أو صحة التوبة.
َّ -1
أن فاطؾه قد التزم الصؿت الذي يعتؼده طبادة يف أوقات معقـة ،ولم يدل
دلقل الشرع طؾى تخصقص الصؿت يف وقت معقن.
َّ -3
أن بدطة الصؿت فقفا مشؼة طؾى الـػس ،وتؽؾقف الؿرء كػسه بؿا هو
خارج طن حدود صاقته فقه حرج ومشؼة ،والشريعة جاءت برفع الحرج
والؿشؼة.

(« )2سـن أبي داود» ،كتاب السـة ،باب لزوم السـَّة ،)101/1( :وصححه إلباين يف «السؾسؾة
الصحقحة» برقم.)1921( :
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املطلب السابع
ٌ تكديه الصنت على الكالو خبريٍ
أ َّ
ميافٍ لكنال اإلمياٌ باليوو اآلخس

ِ
ٍ
مخالف لؾـصوص الدالة طؾى أن من
بنصالق طؾى الؽالم
الصؿت
تؼديم
ٌ
ُ
صػات أهل اإليؿان باهلل والقوم أخر تؼديم التؽؾم بالخقر ،وطدم الصؿت إٓ
طـد طدم قول الخقر ،كؿا َّ
دل طؾى ذلك حديث أبي هريرة  ،طن رسول
خقرا أو لقصؿت»(.)1
اهلل ﷺ قال« :من كان يممن باهلل والقوم أخر فؾقؼل ً
خقرا ،ولم يصؿت طن الشرَّ ،
كاقصا؛ ٕكه
فنن إيؿاكه يؽون ً
فنذا لم يؼل الؿرء ً
فاته كؿال اإليؿان الواجب.
قال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة  " :فلمر الؿممن بلحد أمرين :إما قول
خقرا من السؽوت طـه ،والسؽوت
الخقر أو ُّ
الص َؿات؛ ولفذا كان قول الخقر ً
خقرا من قوله"(.)2
طن الشر ً
وسئل سػقان بن عققـة َ ع ِن الورع ف َؼ َال" :الورع صؾب العؾم الذي
يعرف بِ ِه الورع ،وهو طـد قوم صول الصؿت ،وقؾة الؽالم ،وما هو كذلك ،إ ّن
الؿتؽؾم العالم أفضل طـدكا وأورع من الجاهل الصامت"(.)3

( )2سبق تخريجه.
(« )1اإليؿان» ص.)11( :
(« )5هتذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجال» لؾؿزي.)261/22( :
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وقال الحافظ ابن عبد البر " :الؽالم بالخقر من ذكر اهلل وتالوة الؼرآن
وأطؿال الرب أفضل من الصؿت ،وكذلك الؼول بالحق كؾه واإلصالح بقن
الـاس وما كان مثؾه ،وإكؿا الصؿت الؿحؿود الصؿت طن الباصل"(.)1
أيضا " :الؽالم بالخقر ،وإمر بالؿعروف ،والـفي طن الؿـؽر ،وإدمان
وقال ً
الذكر ،وتالوة الؼرآن أفضل من الصؿت؛ ٕن الؽالم بذلك غـقؿة ،والصؿت
سالمة ،والغـقؿة فوق السالمة"(.)2
قديؿا وحديثًا
الـاس
اختؾف
لؿعافري " :قال الحافظ( :)3وقد
وقال ا
َ
ُ
ُّ
ً
يف هذا الباب ،أيفؿا أفضل ،الؽالم أو الصؿت؟ فؼقل :الؽالم إذا كان ِ
بذكْر اهللِ،
ّ
ّ
ِ ِ
ٍ
شك ّ
ذهب ،ولؽن ٓ ّ
أن
ؽوت من
الس ُ
وققل :لو كان الؽالم من ف َّضة لؽان ُّ
الصؿت"(.)4
الؽالم بذكر اهلل وقراءة الؼرآن والحديث والتّػ ُّؼه فقه أفضل من ّ
و َق َال حبقب بن أوس " :و ُت ُذوكِ َر الؽالم فِي مجؾس سعقد بن طبد
العزيز التـوخي وحسـه ،والصؿت وكبؾه ،فؼال :لقس الـجم كالؼؿر ،إكك إكؿا
تؿدح السؽوت بالؽالمَ ،ولن تؿدح الؽالم بالسؽوت ،وما كبّ َل طن شيء ففو
أكرب مـه"(.)5

(« )2التؿفقد».)12/11( :
(« )1آستذكار».)501/19( :
( )5الؿؼصود بالحافظ هو :ابن طبدالرب  ،اكظر« :التؿفقد».)12/11( :
(« )1الؿسالِك يف شرح ُم َو َّصل مالك».)303/0( :
(« )3تاريخ بغداد».)115/3( :
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املطلب اخلامس
ٌ التعبد بالصنت أو املداومة عليُ يتضَّنً تعطيل الشسائع ،كاألمس
أ َّ
باملعسوف واليَي عً امليكس ،واليصيحة ،واألذكاز ،وغريٍا

بسبب جفل الؿتصوفة ،وتعبدهم بالصؿت ،كان من ثؿار تؾؽم الؿعصقة:
تعطقل الشرائع ،كإمر بالؿعروف والـفي طن الؿـؽر ،والـصقحة ،وقد جاءت
الـصوص آمرة بإمر بالؿعروف والـفي طن الؿـؽر ،بحسب آستطاطة ،ومـفا
حديث أبي سعقد الخدري  قال :سؿعت رسول اهلل ﷺ يؼول« :من رأى
مـؽرا فؾقغقره بقده ،فنن لم يستطع فبؾساكه ،فنن لم يستطع فبؼؾبه ،وذلك
مـؽم
ً
أضعف اإليؿان»(.)1
فؿن مراتب تغققر الؿـؽر :تغققره بالؾسان ،فؽقف يحصل ذلك مؿن اتخذ
الصؿت دياكة يتعبد هبا هلل؟
وقد جاءت الـصوص آمرة بالـصقحة ،ففي طؿاد الدين وقوامه ،كؿا ورد يف
حديث تؿقم بن أوس الداري  أن الـبي ﷺ قال« :الدين الـصقحة» ،قؾـا:
لؿن؟ قال« :هلل ولؽتابه ولرسوله وٕئؿة الؿسؾؿقن وطامتفم»(.)2
والـصقحة قد تؽون بالؾسان ،فؽقف تحصل مؿن اتخذ الصؿت دياكة يتعبد
هبا هلل؟

(« )2صحقح مسؾم» ،كتاب اإليؿان ،باب بقان كون الـفي طن الؿـؽر من اإليؿان ،وأن اإليؿان
يزيد ويـؼص ،وأن إمر بالؿعروف والـفي طن الؿـؽر واجبان.)96/2( :
(« )1صحقح مسؾم» ،كتاب اإليؿان ،باب بقان أن الدين الـصقحة.)03/2( :

36

جممة الدراسات العقدية

ُ
ُ
وإغالق باب الـصقحة،
وترك شعقرة إمر بالؿعروف والـفي طن الؿـؽر،
مؿن ُوجدت فقه شروصفا ُّ
طز وجل ،وقد جاء
كل ذلك من التشبه بلطداء اهلل َّ
الزجر إكقد والوطقد الشديد طؾى ذلك يف قول اهلل تعالى :ﭽﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆﭼ [الؿائدة.]06-03- :
فدلت أيتان طؾى استحؼاق تارك إمر بالؿعروف والـفي طن الؿـؽر لؾطرد
واإلبعاد طن رحؿة اهلل ،وكل ذلك مع شرط الؼدرة؛ لؿا يف ترك هذه الشعقرة من
مػاسد طظقؿة.
العالمة السعدي " :وإكؿا كان السؽوت طن الؿـؽر -مع الؼدرة-
قال ّ
موج ًبا لؾعؼوبة؛ لؿا فقه من الؿػاسد العظقؿة:
مـفا :أن مجرد السؽوت ،فعل معصقة ،وإن لم يباشرها الساكت ،فنكه كؿا
يجب اجتـاب الؿعصقة ،فنكه يجب اإلكؽار طؾى من فعل الؿعصقة.
ومـفا :أكه يدل طؾى التفاون بالؿعاصي ،وقؾة آكرتاث هبا.
يجرئ العصاة والػسؼة طؾى اإلكثار من الؿعاصي إذا لم
ومـفا :أن ذلك ّ
ُيردطوا طـفا ،فقزداد الشر ،وتعظم الؿصقبة الديـقة والدكقوية ،ويؽون لفم الشوكة
والظفور ،ثم بعد ذلك يضعف أهل الخقر طن مؼاومة أهل الشر ،حتى ٓ يؼدرون
طؾى ما كاكوا يؼدرون طؾقه َّأوٓ.
ومـفا :أن يف ترك اإلكؽار لؾؿـؽر يـدرس العؾم ،ويؽثر الجفل ،فنن الؿعصقة
-مع تؽررها وصدورها من كثقر من إشخاص ،وطدم إكؽار أهل الدين والعؾم
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لفاُ -يظن أهنا لقست بؿعصقة ،وربؿا ضن الجاهل أهنا طبادة مستحسـة ،وأي
ً
حالٓ؟ واكؼالب الحؼائق طؾى الـػوس ورؤية
حرم اهلل
مػسدة أطظم من اطتؼاد ما َّ
الباصل حؼا؟
ومـفا :أن السؽوت طؾى معصقة العاصقن ،ربؿا تزيـت الؿعصقة يف صدور
الـاس ،واقتدى بعضفم ببعض ،فاإلكسان مولع بآقتداء بلضرابه وبـي جـسه،
ومـفا ومـفا.
فؾؿا كان السؽوت طن اإلكؽار هبذه الؿثابة ،كص اهلل تعالى أن بـي إسرائقل
الؽػار مـفم لعـفم بؿعاصقفم واطتدائفم ،وخص من ذلك هذا الؿـؽر
العظقم"(.)1
والثؿرات السقئة الؿرتتبة طؾى ترك إمر بالؿعروف والـفي طن الؿـؽر يطول
ذكرها.
ويؾزم من التعبد بالصؿت تعطقل إذكار وإوراد الشرطقة.
ومؿا يدل طؾى َّ
أن بعض الصوفقة يتع َّبد هلل بالذكر الؼؾبي ٓ الؾساين قول ابن
العؿاد  يف ترجؿة جؿال الدّ ين بقر جؿال ّ
الشقرازي العجؿي الشافعي
الصويف" :وكان صريؼه مداومة الذكر الؼؾبي ٓ الؾساين"(.)2
ّ
وقال الغزالي" :والرابع وهو الؾباب ،أن يستؿؽن الؿذكور من الؼؾب،
ويـؿحي الذكر ويخػى ،وهو الؾباب الؿطؾوب ،وذلك بلن ٓ يؾتػت إلى الذكر

(« )2تقسقر الؽريم الرحؿن يف تػسقر كالم الؿـان» ص.)110( :
(« )1شذرات الذهب يف أخبار من ذهب».)169/6( :
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الؿذكور جؿؾته ،ومفؿا ضفر له يف أثـاء ذلك التػات
وٓ إلى الؼؾب ،بل يستغرق
ُ
إلى الذكر فذلك حجاب شاغل ،وهذه الحالة التي يع ِّبر طـفا العارفون بالػـاء،...
ففذه ثؿرة لباب الذكر ،وإكؿا مبدؤها ذكر الؾسان ،ثم ذكر الؼؾب تؽؾ ًػا ،ثم ذكر
الؼؾب صب ًعا ،ثم استقالء الؿذكور واكؿحاء الذكر"(.)1
وما ُذكر يف الـؼؾقن السابؼقن من قصر الذكر طؾى الؼؾب ٓ يتحؼق به
الؿؼصود من الذكر ،فالذكر الؽامل إكؿا يؽون بالؾسان مع مواصلة الؼؾب ،بل ترك
الذكر بالؽؾقة بدطة مخالػة لؾشريعة.
قال ابن الؼقم " :ففذه -يعـي :أكواع الذكر -خؿسة أكواع ،وهي تؽون
بالؼؾب والؾسان تارة؛ وذلك أفضل الذكر ،وبالؼؾب وحده تارة؛ وهي الدرجة
الثاكقة ...وبالؾسان وحده تارة؛ وهي الدرجة الثالثة ...فلفضل الذكر ما تواصل طؾقه
الؼؾب والؾسان ،وإكؿا كان ذكر الؼؾب وحده أفضل من ذكر الؾسان وحده؛ ٕن
ذكر الؼؾب يثؿر الؿعرفة ،ويفقج الؿحبة ،ويثقر الحقاء ،ويبعث طؾى الؿخافة،
ويدطو إلى الؿراقبة ،ويزع طن التؼصقر يف الطاطات والتفاون يف الؿعاصي
والسقئات ،وذكر الؾسان وحده ٓ يوجب شق ًئا مـفا؛ فثؿرته ضعقػة"(.)2
وقال ألوسي " :والجؿع يف الذكر بقن الؼؾب والؾسان ،فؿا بال بعض
الصوفقة ٓ يعرجون إٓ طؾى الذكر الؼؾبي ويؼدموكه طؾى الجؿع ،ويوضػون لؾؿريد
ور ًدا أول وروده طؾقفم غقر كؾؿة التوحقد التي ورد يف أفضؾقتفا ما ورد؟"(.)3
(« )2إربعقن يف أصول الدين» ص.)90-99( :
(« )1الوابل الصقب من الؽؾم الطقب» ص.)36-33( :
(« )5غرائب آغرتاب وكزهة إلباب يف الذهاب واإلقامة واإلياب» ص.)53( :
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املطلب السادس
أٌَّ التعبد بالصنت أو املداومة عليُ مً ىرز املعصية
الري ال جيوش الوفاء بُ

من كذر أن يليت الؿحرم -ومـه كذر الصؿت -فنن القؿقن ٓ تـعؼد ،وٓ يجوز له
الوفاء هبا طـد جؿفور العؾؿاء ،ومـفم :الحـػقة ،والشافعقة؛ لحديث طائشة 

أن الـبي ﷺ قال« :من كذر أن يطقع اهلل فؾقطعه ،ومن كذر أن يعصقه فال يعصه»(.)1
وق َّقد جؿفور الحـػقة طدم اكعؼاد كذر الؿعصقة بؿا كان حرا ًما لعقـه أو لقس
فقه جفة قربة ،فنن كان فقه جفة قربة -كـذر صوم يوم العقد -فنن الـذر به يـعؼد،
ويجب الوفاء بصوم يوم آخر ،ولو صامه خرج طن العفدة ،ومن الحـػقة من قال
باكعؼاد كذر الؿعصقة يؿقـًا ،وأن الـاذر يؾزمه والحالة هذه أن يؽػر طـه كالحاكث،
وذهب الؿالؽقة واإلمام أحؿد -يف الرواية الؿشفورة -إلى أكه يـعؼد؛ ٕن وجود
الـذر كوجود القؿقن ،وطدم جواز الوفاء به ٓ يؿـع اكعؼاده ،ويؽػر كػارة يؿقن(.)2
حجت مصؿته وبقاكه لفا
وقد تؼدم إكؽار أبي بؽر الصديق  طؾى من َّ
َّ
أن فعؾفا من طؿل الجاهؾقة ،كؿا ورد ذلك يف حديث ققس بن أبي حازم ،قال:
دخل أبو بؽر طؾى امرأة من أحؿس يؼال لفا زيـب ،فرآها ٓ تؽ ّؾم ،فؼال« :ما لفا
ٓ تؽ ّؾم؟» قالوا :حجت مصؿتة ،قال لفا« :تؽؾؿي؛ فنن هذا ٓ يحل ،هذا من
(« )2صحقح البخاري» ،كتاب :إيؿان والـذور ،باب :الـذر يف الطاطة.)211/3( :
( )1اكظر« :بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع» لؾؽاساين ،)1391/9( :و« :كػاية الطالب الرباين
لرسالة ابن أبي زيد الؼقرواين» ٕبي الحسن الؿالؽي )33/5( :و« :هناية الؿحتاج إلى شرح
الؿـفاج» لؾرمؾي« )115/3( :الؿغـي» ٓبن قدامة.)96/20( :
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طؿل الجاهؾقة» ،فتؽؾؿت"( .)1فؼوله لفا« :تؽؾؿي؛ فنن هذا ٓ يحل ،هذا من
طؿل الجاهؾقة» = اس ُت ّ
دل به طؾى أكه من كذر أن ٓ يتؽ ّؾم لم يـعؼد كذره؛ ٕن أبا
بؽر لم يؼل ذلك إٓ طن توققف ،فقؽون يف حؽم الؿرفوع(.)2
قال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة " :والتحؼقق يف الصؿت أكه إن صال حتى
تضؿن ترك الؽالم الواجب صار حرا ًما ،وكذا إن تعؿد بالصؿت طن الؽالم
الؿستحب ،والؽالم الؿحرم يجب الصؿت طـه ،وفضول الؽالم يـبغي الصؿت
طـفا ،وإن كذر الصؿت لم ِ
يف به ،لحديث طؾي قال« :حػظت من الـبي ﷺ أكه
قال ٓ :صؿات يوم إلى الؾقل»(.)4(")3
وجاء يف حديث ابن طباس ¶ أكه قال :بقـا الـبي ﷺ يخطب ،إذا هو برجل
قائم ،فسلل طـه فؼالوا :أبو إسرائقل ،كذر أن يؼوم وٓ يؼعد ،وٓ يستظل ،وٓ يتؽؾم،
ويصوم .فؼال الـبي ﷺ« :مره فؾقتؽؾم ولقستظل ولقؼعد ،ولقتم صومه»(.)5
َّ
فدل الحديث طؾى َّ
أن كذر الرجل برتك الؼعود وترك آستظالل وترك التؽؾم
لقست بطاطة ،فنذا كان كذره يف غقر صاطة يؽون معصقةٕ ،ن الؿعصقة خالف
الطاطة(.)6

( )2سبق تخريجه.
( )1اكظر« :مـحة الباري بشرح صحقح البخاري» لؾسـقؽي.)213/0( :
( )5سبق تخريجه.
( )1اكظر« :مجؿوع الػتاوى».)530/3( :
(« )3صحقح البخاري» ،كتاب :إيؿان والـذور ،باب :الـذر فقؿا ٓ يؿؾك ويف معصقة.)211/3( :
( )9اكظر« :طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري» لؾعقـي.)122/15( :
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اخلامتة
الحؿد هلل الذي بـعؿته تتم الصالحات ،أحؿده سبحاكه وأشؽره طؾى تقسقره
إتؿام كتابة هذا البحث ،ويف الختام هذا بقان ٕهم كتائجه:
 -2الـسبة يف آشتؼاق الؾغوي لؾصوفقة كسبة إلى الصوف؛ ٕكه غالب لباس
الزهاد.
التصوف حركة ديـقة اكتشرت يف العالم اإلسالمي يف الؼرن الثالث
-1
ُّ
ٍ
كـزطات فردية تدطو إلى الزهد وشدة العبادة ،وكاكت رد فعل مضاد
الفجري،
لالكغؿاس يف الرتف الحضاري ،ثم تطورت تؾك الـزطات بعد ذلك حتى صارت
صر ًقا مؿقزة معروفة باسم الصوفقة.
 -5الصؿت الؿشروع هو الصؿت طن فعل كل ما هنت طـه الشريعة،
والصؿت طن الؽالم الؿباح الذي يم ِّدي إلى الؽالم بباصل.
 -1الصؿت الؿؿـوع هو الصؿت الذي يعتؼده الصامت قربة هلل طز وجل،
والصؿت طـد تع َّقن الؽالم.
 -3من كؿال الشريعة اإلسالمقة أهنا ما من خقر إٓ دلت طؾقه وٓ شر إٓ
شر الذي َّ
حذرت مـه اجتـاب البدع والؿحدثات ومـفا بدطة
حذرت مـه ،ومن ال ِّ
مالزمة الصؿت.
 -9بدطة الصؿت طـد الصوفقة من طؿل الجاهؾقة ،ومن الغؾو يف الدين.
بخقر ٍ
 -0تؼديم الصؿت طؾى الؽالم ٍ
مـاف لؽؿال اإليؿان بالقوم أخر.
يتضؿن تعطقل الشرائع ،كإمر
 -3التعبد بالصؿت أو الؿداومة طؾقه َّ

42

جممة الدراسات العقدية

بالؿعروف والـفي طن الؿـؽر ،والـصقحة ،وإذكار ،وغقرها.
 -6كذر الصؿت كذر معصقة ٓ يجوز الوفاء به.

ويف الختام :أسلل اهلل أن يسؾك بـا مسالك العؾؿاء العامؾقن ،وأن يثبتـا طؾى
ولي ذلك والؼادر
ديـه الؼويم ،وأن يجعل هذا العؿل
ً
خالصا لوجفه الؽريم ،إكه ُّ

طؾقه ،وصؾى اهلل وسؾم طؾى كبقـا محؿد وآله وصحبه أجؿعقن.
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فورس املصادر واملراجع
 الؼرآن الؽريم.
 -2إحقاء عؾوم الدينٕ ،بي حامد محؿد بن محؿد الغزالي الطوسي (ت:
303ه) ،الـاشر :دار الؿعرفة  -بقروت.
 -1أداب الشرعقة والؿـح الؿرعقة ،لؿحؿد بن مػؾح بن محؿد بن
مػرج ،أبي طبد اهلل ،شؿس الدين الؿؼدسي الرامقـى ثم الصالحي الحـبؾي (ت:
095هـ) ،الـاشر :طالم الؽتب.
 -5إديان الوضعقة ،كود الؿادة:

 ،GUSUالؿرحؾة :ماجستقر،

الؿملف :مـاهج جامعة الؿديـة العالؿقة ،الـاشر :جامعة الؿديـة العالؿقة.
 -1إربعقن يف أصول الدينٕ ،بي حامد محؿد بن محؿد الغزالي الطوسي
(ت303 :هـ) ،طـي به وصححه وخرج أحاديثه :طبداهلل طبدالحؿقد طرواين،
راجعه :د .محؿد بشقر الشؼػة ،الـاشر :دار الؼؾم -دمشق ،الطبعة :إولى
2110هـ.
 -3آستذكارٕ ،بي طؿر يوسف بن طبد اهلل بن محؿد بن طبد الرب بن
طاصم الـؿري الؼرصبي (ت195 :هـ) ،تحؼقق :سالم محؿد ططا ،محؿد طؾي
معوض ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت ،الطبعة :إولى- 2112 ،
1000م.
 -9آعتصامٕ ،بي إسحاق الشاصبي ،دار الـشر :الؿؽتبة التجارية الؽربى
 -مصر.
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 -0اقتضاء الصراط الؿستؼقم مخالػة أصحاب الجحقمٕ ،حؿد بن
طبد الحؾقم بن تقؿقة الحراين ،الـاشر :مطبعة السـة الؿحؿدية  -الؼاهرة ،الطبعة
الثاكقة2596 ،هـ ،تحؼقق :محؿد حامد الػؼي.
 -3اإليؿان ،لتؼي الدين أبو العباس أحؿد بن طبد الحؾقم بن طبد السالم بن
طبد اهلل بن أبي الؼاسم بن محؿد ابن تقؿقة الحراين الحـبؾي الدمشؼي (ت:
013هـ) ،تحؼقق :محؿد كاصر الدين إلباين ،الـاشر :الؿؽتب اإلسالمي ،طؿان،
إردن ،الطبعة :الخامسة2129 ،هـ2669-م.
 -6بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع ،لعالء الدين ،أبو بؽر بن مسعود بن
أحؿد الؽاساين الحـػي (الؿتوىف330 :هـ) ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة ،الطبعة:
الثاكقة2109 ،هـ 2639 -م.
 -20البدعة ضوابطفا وأثرها السيء يف إمة ،لعؾي بن محؿد بن كاصر
الػؼقفي ،الـاشر :الجامعة اإلسالمقة ،الطبعة :الثاكقة 2121هـ.
 -22بريؼة محؿودية يف شرح صريؼة محؿدية وشريعة كبوية يف سقرة أحؿدية،
لؿحؿد بن محؿد بن مصطػى بن طثؿان ،أبي سعقد الخادمي الحـػي (ت:
2239هـ) ،الـاشر :مطبعة الحؾبي.
 -21بؾغة السالك ٕقرب الؿسالك (حاشقة الصاوي عؾى الشرح الصغقر)،
ٕحؿد الصاوي.
 -25تاريخ بغداد ،تللقف :أحؿد بن طؾي أبو بؽر الخطقب البغدادي ،دار
الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت.
َ
الؿ َصادر ،تللقف :إحسان إلفي ضفقر الباكستاين
ف..
 -21الت ََّص ُّو ُ
الؿـشل َو َ
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(الؿتوىف2100 :هـ) ،الـاشر :إدارة ترجؿان السـةٓ ،هور  -باكستان ،الطبعة:
إولى2109 ،هـ 2639 -م.
 -23التصوف اإلسالمي بقن الدين والػؾسػة ،إلبراهقم هالل ،در الـفضة
العربقة 2603م.
 -29التصوف بقن الحق والخؾق ،تللقف :محؿد ففر شؼػة ،الـاشر :الدار
السؾػقة لؾتوزيع والـشر ،الؽويت ،حولي ،الطبعة :الثالثة 2105هـ.
 -20التعريػات ،لعؾي بن محؿد بن طؾي الزين الشريف الجرجاين
(الؿتوىف329 :هـ) ،ضبطه وصححه :جؿاطة من العؾؿاء بنشراف الـاشر ،الـاشر:
دار الؽتب العؾؿقة بقروت -لبـان ،الطبعة :إولى 2105هـ 2635-م.
 -23تؾبقس إبؾقس ،تللقف :طبد الرحؿن بن طؾي بن محؿد أبو الػرج ،دار
الـشر :دار الؽتاب العربي  -بقروت  ،2633 - 2103 -الطبعة :إولى ،تحؼقق:
د .السقد الجؿقؾي.
 -26التؿفقد لؿا يف الؿوصل من الؿعاين وإساكقدٕ ،بي طؿر يوسف بن
طبد اهلل بن محؿد بن طبد الرب بن طاصم الـؿري الؼرصبي (الؿتوىف195 :هـ)،
تحؼقق :مصطػى بن أحؿد العؾوي ،محؿد طبد الؽبقر البؽري ،الـاشر :وزارة
طؿوم إوقاف والشمون اإلسالمقة  -الؿغرب ،طام الـشر2530 :هـ.
 -10تفذيب الؽؿال ،تللقف :أبي الحجاج يوسف بن الزكي طبدالرحؿن
الؿزي ،دار الـشر :ممسسة الرسالة  -بقروت  ،2630 - 2100 -الطبعة:
إولى ،تحؼقق :د .بشار طواد معروف.
 -12تفذيب الؾغةٕ ،بي مـصور محؿد بن أحؿد بن إزهري الفروي،

46

جممة الدراسات العقدية

(الؿتوىف500 :هـ) ،تحؼقق :محؿد طوض مرطب ،الـاشر :دار إحقاء الرتاث
العربي  -بقروت ،الطبعة :إولى1002 ،م.
 -11التوققف عؾى مفؿات التعاريف ،لزين الدين محؿد الؿدطو بعبد
الرؤوف ابن تاج العارفقن بن طؾي بن زين العابدين الحدادي ثم الؿـاوي
الؼاهري (ت2052 :هـ) ،الـاشر :طالم الؽتب  53طبد الخالق ثروت-الؼاهرة،
الطبعة :إولى2120 ،هـ2660-م.
 -15تقسقر الؽريم الرحؿن يف تػسقر كالم الؿـان ،تللقف :طبد الرحؿن بن
كاصر بن طبد اهلل السعدي (ت2509 :هـ) ،تحؼقق :طبد الرحؿن بن معال
الؾويحق ،الـاشر :ممسسة الرسالة ،الطبعة :إولى 2110هـ 1000-م.
 -11الجامع الصحقح الؿختصر ،لؿحؿد بن إسؿاطقل أبي طبداهلل البخاري
الجعػي ،الـاشر :دار ابن كثقر ،القؿامة  -بقروت الطبعة الثالثة- 2100 ،
2630تحؼقق :د .مصطػى ديب البغا أستاذ الحديث وطؾومه يف كؾقة الشريعة -
جامعة دمشق.
 -13الجامع الصحقح الؿسؿى صحقح مسؾمٕ ،بي الحسقن مسؾم بن
الحجاج بن مسؾم الؼشقري الـقسابوري ،الـاشر :دار الجقل بقروت ودار إفاق
الجديدة ـ بقروت.
 -19جامع العؾوم والحؽم يف شرح خؿسقن حديثا من جوامع الؽؾم ،تللقف:
زين الدين أبي الػرج طبد الرحؿن بن شفاب الدين البغدادي ،دار الـشر :ممسسة
الرسالة  -بقروت 2120 -هـ 2660 -م ،الطبعة :السابعة ،تحؼقق :شعقب
إركاؤوط  -إبراهقم باجس.

الصّنت عند الصوفية  :دراسة نقدية عقدية

47

 -10جامع الؿسائل  -الؿجؿوطة السابعة ،لشقخ اإلسالم أحؿد بن طبد
الحؾقم بن طبد السالم ابن تقؿقة ( 013 - 992هـ) ،تحؼقق :طؾي بن محؿد
العؿران ،الـاشر :دار طالم الػوائد لؾـشر والتوزيع  -مؽة ،الطبعة :إولى،
2151هـ.
 -13الجواب الصحقح لؿن بدل دين الؿسقح ،لتؼي الدين أبي العباس
أحؿد بن طبد الحؾقم بن طبد السالم بن طبد اهلل بن أبي الؼاسم بن محؿد ابن
تقؿقة الحراين الحـبؾي الدمشؼي (ت013 :هـ) ،تحؼقق :طؾي بن حسن  -طبد
العزيز بن إبراهقم  -حؿدان بن محؿد ،الـاشر :دار العاصؿة ،السعودية ،الطبعة:
الثاكقة2126 ،هـ.
 -16حاشقة العدوي عؾى شرح كػاية الطالب الرباينٕ ،بي الحسن طؾي بن
أحؿد بن مؽرم الصعقدي العدوي( ،الؿتوىف2236 :هـ) ،تحؼقق :يوسف الشقخ
محؿد البؼاطي ،الـاشر :دار الػؽر  -بقروت ،الطبعة :بدون صبعة ،تاريخ الـشر:
2121هـ 2661 -م.
 -50حاشقة العطار عؾى شرح الجالل الؿحؾي عؾى جؿع الجوامع ،لحسن
بن محؿد بن محؿود العطار الشافعي (ت2130 :هـ) ،الـاشر :دار الؽتب
العؾؿقة ،الطبعة :بدون صبعة وبدون تاريخ.
 -52حؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاء ،تللقف :أبو كعقم أحؿد بن طبد اهلل
إصبفاين ،دار الـشر :دار الؽتاب العربي  -بقروت  ،2103 -الطبعة :الرابعة.
 -51درر الحؽام يف شرح مجؾة إحؽام ،لعؾي حقدر خواجه أمقن أفـدي
(الؿتوىف2535 :هـ) ،تحؼقق وتعريب :الؿحامي ففؿي الحسقـي ،الـاشر :دار
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الؽتب العؾؿقة ،لبـان  -بقروت.
 -55رد الؿحتار عؾى الدر الؿختارٓ ،بن طابدين ،محؿد أمقن بن طؿر بن
طبد العزيز طابدين الدمشؼي الحـػي (الؿتوىف2131 :هـ) ،الـاشر :دار الػؽر-
بقروت ،الطبعة :الثاكقة2121 ،هـ 2661 -م.
 -51الرسالة الؼشقرية ،لعبد الؽريم بن هوازن بن طبد الؿؾك الؼشقري (ت:
193هـ) ،تحؼقق :اإلمام الدكتور طبد الحؾقم محؿود ،الدكتور محؿود بن
الشريف ،الـاشر :دار الؿعارف ،الؼاهرة.
 -53سؾسؾة إحاديث الصحقحة ،لؿحؿد كاصر الدين إلباين ،الـاشر:
مؽتبة الؿعارف -الرياض.
 -59سـن ابن ماجهٕ ،بي طبد اهلل محؿد بن يزيد الؼزويـي (الؿتوىف:
محؿد كامل قره بؾؾي -
105هـ) ،تحؼقق :شعقب إركموط  -طادل مرشد -
َّ
طبد ال ّؾطقف حرز اهلل ،الـاشر :دار الرسالة العالؿقة ،الطبعة :إولى2150 ،هـ -
1006م.
 -50سـن أبي داودٕ ،بي داود سؾقؿان بن إشعث السجستاين ،الـاشر :دار
الؽتاب العربي ،بقروت.
 -53سـن الترمذي ،لؿحؿد بن طقسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك،
الرتمذي ،أبي طقسى (الؿتوىف106 :هـ) ،تحؼقق وتعؾقق :أحؿد محؿد شاكر
ومحؿد فماد طبد الباقي وإبراهقم ططوة طوض الؿدرس يف إزهر الشريف،
الـاشر :شركة مؽتبة ومطبعة مصطػى البابي الحؾبي  -مصر ،الطبعة :الثاكقة،
2563هـ 2603 -م.
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 -56شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،لعبد الحي بن أحؿد بن محؿد ابن
العؿاد ال َعؽري الحـبؾي ،أبي الػالح (ت2036 :ه) ،حؼؼه :محؿود إركاؤوط،
خرج أحاديثه :طبد الؼادر إركاؤوط ،الـاشر :دار ابن كثقر ،دمشق  -بقروت،
الطبعة :إولى2109 ،هـ 2639 -م.
 -10شرح التؾويح عؾى التوضقح ،لسعد الدين مسعود بن طؿر التػتازاين
(الؿتوىف065 :هـ) ،الـاشر :مؽتبة صبقح بؿصر.
 -12شرح رياض الصالحقن ،لؿحؿد بن صالح بن محؿد العثقؿقن
(الؿتوىف2112 :هـ) ،الـاشر :دار الوصن لؾـشر ،الرياض ،الطبعة2119 :هـ.
 -11شرح زروق عؾى متن الرسالة ٓبن أبي زيد الؼقرواين ،لشفاب الدين أبي
العباس أحؿد بن أحؿد بن محؿد بن طقسى الربكسي الػاسي ،الؿعروف بـ زروق
(الؿتوىف366 :هـ) ،أطتـى به :أحؿد فريد الؿزيدي ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة،
بقروت  -لبـان ،الطبعة :إولى2110 ،هـ 1009 -م.
 -15شعب اإليؿانٕ ،بي بؽر أحؿد بن الحسقن البقفؼي ،الـاشر :دار الؽتب
العؾؿقة  -بقروت ،الطبعة إولى2120 ،هـ ،تحؼقق :محؿد السعقد بسقوين
زغؾول.
 -11الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقةٕ ،بي كصر إسؿاطقل بن حؿاد
الجوهري الػارابي (الؿتوىف565 :هـ) ،تحؼقق :أحؿد طبد الغػور ططار ،الـاشر:
دار العؾم لؾؿاليقن  -بقروت ،الطبعة :الرابعة 2100هـ 2630 -م.
 -13صحقح سـن أبي داود ،تللقف :محؿد كاصر الدين إلباين ،دار الـشر:
مؽتبة الؿعارف لؾـشر والتوزيع -الرياض.
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 -19صحقح سـن الترمذي ،تللقف :محؿد كاصر الدين إلباين ،دار الـشر:
مؽتبة الؿعارف لؾـشر والتوزيع -الرياض.
 -10عدة الؿريد الصادق ،لشفاب الدين أبي العباس أحؿد بن أحؿد بن
محؿد بن طقسى الربكسي الػاسي ،الؿعروف بزروق (ت366 :هـ) ،تحؼقق:
الصادق بن طبد الرحؿن الغرياين ،الـاشر :دار ابن حزم ،الطبعة :إولى،
2110هـ 1009 -م.
 -13عؿدة الؼاري شرح صحقح البخاريٕ ،بي محؿد محؿود بن أحؿد بن
موسى بن أحؿد بن حسقن الغقتابي الحـػي بدر الدين العقـي (ت333 :هـ)،
الـاشر :دار إحقاء الرتاث العربي  -بقروت.
 -16غرائب آغتراب وكزهة إلباب يف الذهاب واإلقامة واإلياب ،لشفاب
الدين محؿود بن طبد اهلل الحسقـي إلوسي (ت2100 :ه) ،الـاشر :دار ابن كثقر،
دمشق  -بقروت ،الطبعة :إولى2109 ،هـ 2639 -م.
 -30الػرقان بقن أولقاء الرحؿن وأولقاء الشقطان ،لتؼي الدين أبي العباس
أحؿد بن طبد الحؾقم بن طبد السالم بن طبد اهلل بن أبي الؼاسم بن محؿد ابن
تقؿقة الحراين الحـبؾي الدمشؼي (ت013 :هـ) ،حؼؼه وخرج أحاديثه :طبد الؼادر
إركاؤوط ،الـاشر :مؽتبة دار البقان ،دمشق ،طام الـشر2103 :هـ 2633 -م.
 -32قواعد إحؽام يف مصالح إكامٕ ،بي محؿد طز الدين طبد العزيز بن
طبد السالم بن أبي الؼاسم بن الحسن السؾؿي الدمشؼي ،الؿؾؼب بسؾطان العؾؿاء
(ت990 :هـ) ،راجعه وطؾق طؾقه :صه طبد الرؤوف سعد ،الـاشر :مؽتبة الؽؾقات
إزهرية  -الؼاهرة2121 ،هـ 2662 -م.
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 -31قواعد التصوفٕ ،حؿد بن محؿد بن زروق ،تصحقح :زهري الـجار،
الـاشر :مؽتبة الؽؾقات إزهرية ،الؼاهرة ،تاريخ الـشر2533 :هـ.
 -35الؼواعد وإصول الجامعة لؾسعدي مع شرحفا الؿسؿى :شرح
الؼواطد السعدية لؾزامل ،الـاشر :دار أصؾس الخضراء ،الطبعة :إولى2111 ،ه
 -31قوت الؼؾوب يف معامؾة الؿحبوب ووصف صريق الؿريد إلى مؼام
التوحقد ،لؿحؿد بن طؾي بن ططقة الحارثي ،أبو صالب الؿؽي (ت539 :هـ)،
تحؼقق :د .طاصم إبراهقم الؽقالي ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت -لبـان،
الطبعة :الثاكقة2119 ،هـ 1003-م.
 -33كشف الؿحجوب ،لعؾي بن طثؿان الفجويري ،ترجؿة :إسعاد
طبدالفادي -أمقن طبدالحؿقد ،الـاشر :در الـفضة العربقة ،تاريخ الـشر:
2100هـ.
 -39الؽواكب الدراري يف شرح صحقح البخاري ،لؿحؿد بن يوسف بن
طؾي بن سعقد ،شؿس الدين الؽرماين (ت039 :هـ) ،الـاشر :دار إحقاء الرتاث
العربي ،بقروت-لبـان
 -30لسان العرب ،لؿحؿد بن مؽرم بن طؾى ،أبي الػضل ،جؿال الدين ابن
مـظور إكصاري الرويػعي اإلفريؼي (الؿتوىف022 :هـ) ،الـاشر :دار صادر -
بقروت ،الطبعة :الثالثة 2121 -هـ.
 -33مجؿوع الػتاوى ،لتؼي الدين أبو العباس أحؿد بن طبد الحؾقم بن تقؿقة
الحراين (الؿتوىف013 :هـ) ،تحؼقق :طبد الرحؿن بن محؿد بن قاسم ،الـاشر:
مجؿع الؿؾك ففد لطباطة الؿصحف الشريف ،الؿديـة الـبوية ،الؿؿؾؽة العربقة
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السعودية ،طام الـشر2129 :هـ2663-م.
 -36مختصر الػتاوى الؿصرية ٓبن تقؿقة ،اسم الؿملف :بدر الدين أبو طبد
اهلل محؿد بن طؾي الحـبؾي البعؾي ،دار الـشر :دار ابن الؼقم  -الدمام  -السعودية
  ،2639 - 2109الطبعة :الثاكقة ،تحؼقق :محؿد حامد الػؼي. -90مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ،اسم الؿملف :طؾي بن سؾطان
محؿد الؼاري ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة  -لبـان -بقروت 2111 -هـ -
1002م ،الطبعة :إولى ،تحؼقق :جؿال طقتاين.
 -92الؿسالِك يف شرح ُم َو َّصل مالك ،لؾؼاضي محؿد بن طبد اهلل أبو بؽر بن
العربي الؿعافري اإلشبقؾي الؿالؽي (ت315 :هـ) ،قرأه وط ّؾق طؾقه :محؿد بن
السؾقؿاين ،الـاشرَ :دار ال َغرب
السؾقؿاين وطائشة بـت الحسقن ُّ
الحسقن ُّ
اإلسالمي ،الطبعة :إولى 2113 ،هـ 1000 -م.
 -91معالم السـن ،وهو شرح سـن أبي داودٕ ،بي سؾقؿان حؿد بن محؿد
بن إبراهقم بن الخطاب البستي الؿعروف بالخطابي (ت533 :هـ) ،الـاشر:
الؿطبعة العؾؿقة  -حؾب ،الطبعة :إولى 2532هـ 2651 -م.
 -95الؿعجم الوسقط( ،إبراهقم مصطػى  /أحؿد الزيات  /حامد طبد الؼادر
 /محؿد الـجار) ،الـاشر :دار الدطوة.
 -91معجم ما استعجم من أسؿاء البالد والؿواضعٕ ،بي طبقد طبد اهلل بن
طبد العزيز بن محؿد البؽري إكدلسي (ت130 :هـ) ،الـاشر :طالم الؽتب،
بقروت ،الطبعة :الثالثة2105 ،هـ.
 -93معجم مؼايقس الؾغةٕ ،حؿد بن فارس بن زكرياء الؼزويـي الرازي،
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أبي الحسقن (الؿتوىف563 :هـ) ،تحؼقق :طبد السالم محؿد هارون ،الـاشر :دار
الػؽر2566 ،هـ 2606 -م.
 -99الؿغـيٕ ،بي محؿد موفق الدين طبد اهلل بن أحؿد بن محؿد بن قدامة
الجؿاطقؾي الؿؼدسي ثم الدمشؼي الحـبؾي ،الشفقر بابن قدامة الؿؼدسي
(الؿتوىف910 :هـ) ،الـاشر :مؽتبة الؼاهرة ،تاريخ الـشر2533 :هـ 2693 -م.
 -90مؼال بعـوان« :الصؿت والؽالم» لؾبابا شـودة الثالث ،ضؿن
مؼآت متػرقة لؾبابا شـودة الثالث -كشرت يف جريدة أخبار القوم ،يوم السبت
الؿوافق  1009-03-21م.
 -93مـحة الباري بشرح صحقح البخاري الؿسؿى «تحػة الباري» ،لزكريا
بن محؿد بن أحؿد بن زكريا إكصاري ،زين الدين أبو يحقى السـقؽي الؿصري
الشافعي (ت 619 :هـ) ،اطتـى بتحؼقؼه والتعؾقق طؾقه :سؾقؿان بن دريع العازمي،
الـاشر :مؽتبة الرشد لؾـشر والتوزيع ،الرياض  -الؿؿؾؽة العربقة السعودية،
الطبعة :إولى2119 ،هـ 1003 -م.
 -96مـحة السؾوك يف شرح تحػة الؿؾوكٕ ،بي محؿد محؿود بن أحؿد بن
موسى بن أحؿد بن حسقن الغقتابي الحـػي بدر الدين العقـي (الؿتوىف333 :هـ)،
تحؼقق :د .أحؿد طبد الرزاق الؽبقسي ،الـاشر :وزارة إوقاف والشمون
اإلسالمقة  -قطر ،الطبعة :إولى2113 ،هـ 1000 -م.
واعدُ ِ
 -00موسوعة ال َؼ ِ
الػ ْؼ ِف َّقة ،لؿحؿد صدقي بن أحؿد بن محؿد آل بوركو
ُْ ُ َ
أبو الحارث الغزي ،الـاشر :ممسسة الرسالة ،بقروت  -لبـان ،الطبعة :إولى،
2111هـ 1005 -م.
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 -02الؿوسوعة الؿقسرة يف إديان والؿذاهب وإحزاب الؿعاصرة ،الـدوة
العالؿقة لؾشباب اإلسالمي ،إشراف وتخطقط ومراجعة :د .ماكع بن حؿاد
الجفـي.
-01

كتائج آفؽار الؼدسقة يف بقان شرح معاين الرسالة الؼشقرية ،تللقف:

زكريا آكصاري الشافعي التصـقف :صبعه مصر سـه 2160هـ.
 -05كضرة الـعقم يف مؽارم أخالق الرسول الؽريم ﷺ ،تللقف :طدد من
الؿختصقن بنشراف الشقخ :صالح بن طبد اهلل بن حؿقد إمام وخطقب الحرم
الؿؽي ،الـاشر :دار الوسقؾة لؾـشر والتوزيع ،جدة ،الطبعة :الرابعة.
 -01الـػحات الشاذلقة يف شرح البردة البوصقرية ،لحسن العدوي
الحؿزاوي ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة لؾـشر والتوزيع1003 ،م.
 -03كفاية الؿحتاج إلى شرح الؿـفاج ،لشؿس الدين محؿد بن أبي العباس
أحؿد بن حؿزة شفاب الدين الرمؾي (الؿتوىف2001 :هـ) ،الـاشر :دار الػؽر،
بقروت ،تاريخ الـشر2101 :ه.
 -09الوابل الصقب من الؽؾم الطقب ،لؿحؿد بن أبي بؽر بن أيوب بن سعد
شؿس الدين ابن ققم الجوزية (ت032 :هـ) ،تحؼقق :سقد إبراهقم ،الـاشر :دار
الحديث  -الؼاهرة ،الطبعة :الثالثة2666 ،م.
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الؿطؾب إول :تعريف الصؿت 6......................................
الؿطؾب الثاين :بقان أقسام الصؿت ،وأحؽامفا 21 ......................
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اإليؿان بالقوم أخر 51 ...............................................
الؿطؾب الخامسَّ :
يتضؿن
أن التعبد بالصؿت أو الؿداومة طؾقه َّ
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The third chapter: It's a form of religious extremism.
The fourth chapter: Preferring quietness over good speech
goes against a completed belief in the Last Day.
The fifth chapter: That it's a proof of a lack of glorification for
the legislating Creator.
The sixth chapter: Making an oath of quietness is a sin and it's
not allowed to fulfil it.
I finished the research with a conclusion and suitable indexes
for the research.
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Abstract
The research was divided into the following sections:
introduction, preface, six chapters, conclusion and scientific indexes .
The introduction included: the opening, the importance of the
research, the reasons for its selection, the research plan and the
research methodology.
The preface included: the definitions of: (innovations,
quietness, Sufis) and explaining the categories of quietness and the
ruling for each category, and the Sufis dogmas regarding to
quietness and its position in according to them.
Then I entered into the heart of the research which is explaining
the creedal transgressions related to the innovation of quietness by
the Sufis and refuting it. I made this part into six chapters:
The first chapter: That it's an act of ignorance.
The second chapter: Continuous quietness is a prohibited
innovation.

