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 يقديخ:
أنو جاء موافقًا لمفطر السممية، وكانت  ؛اإلسبلـ العظيمةإف مف محاسف 

شريعتو أقـو الشرائع وأيسرىا، فمقد بعث نبي اإلسبلـ محمد صمى ا عميو 
يسر،  وسمـ بالحنيفية السمحة، وأكد في أحاديث كثيرة بأف ديف اإلسبلـ ديفُ 

وبيف بأف لمنفس عمى صاحبيا حؽ وألىمو حؽ  ونيى عف التنطع والغمو،
لولده حؽ؛ وأمر بإعطاء كؿ ذي حؽ حقو... وكاف ىديو في قولو وفعمو و 

 وسائر أحوالو يدؿ عمى السماحة واليسر.
وقد بعث صمى ا عميو وسمـ وفي الناس أقواـ يميموف إلى التزىد 

 وأ، أو لعوامؿ نفسية  والعزلة والرىبنة، إما لطقوس ورثوىا عف أسبلفيـ
ليضع  وتعاليمو السمحة؛ اإلسبلـ بشرائعو العظيمة، فجاء أو غيرىااجتماعية 

ومف ذلؾ الرىبانية المبتدعة؛  ،التي كانت عمييـ ىـ واألغبلؿَ عف الناس إصرَ 
 التي أحدثيا أتباع المسيحية المحرفة.

لكف ثمة ممارسات تعبدية أخرى حدثت بيف المسمميف؛ وىي تتوافؽ 
ح بحاجة إلى تحرير بشكؿ كبير مع الرىبانية؛ فصار مفيـو ىذا المصطم

براز يوضح محدداتو، ويزيؿ مبلبساتو، و   ويقاربو مف أعماؿ وسموؾأما يرادفو ا 
كما أف مف الميـ أيضًا بياف األسس التي ، تعالى يقصد بيا التقرب إلى ا

 . ونقضيا بالكتاب والسنة بنيت عمييا الرىبانية،
يوميا وأسسيا ػ جاءت ىذه الدراسة بعنواف: الرىبانية مف وليذه األسباب

 دراسة نقدية.
 أىداؼ البحث:

في ضوء الكتاب والسنة، والمعاجـ  مفيـو الرىبانية تحرير .ٔ
 المغوية العربية.

بمفيوميا الديني  التي نيى عنيا اإلسبلـ بياف أف الرىبانية .ٕ
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 كانت موجودة في الديانات السابقة لئلسبلـ.
بؿ أبطميا ورفض ما  ،الرىبانية يشرع أف اإلسبلـ لـالتأكيد عمى  .ٖ

مف  ما في معناىا ال يقر أنوكما  تقـو عميو مف أسس،
 قصد بيا التقرب إلى ا تعالى.التي يُ الممارسات 

 ،إلى عمارة األرضمف الدعوة اإلسبلـ إظيار ما تميز بو ديف  .ٗ
، والتوازف في النظرة إلى السعي في طمب الرزؽالحث عمى و 

 الحياة الدنيا وثواب اآلخرة.
تعرية صوٍر مف المسالؾ التعبدية التي تتوافؽ مع أسس  .٘

 ثوابتو.، والمناىضة لمبادئ اإلسبلـل ةخالفالرىبانية الم
 :دراسات سابقة

بعد أف فرغت مف جزء كبير مف ىذا البحث؛ وجدت ػ بعد بحث طويؿ ػ 
؛ فاستوقفني ذلؾ عف البحث برىة مف  دراستيف سابقتيف حوؿ موضوعو

 ىنا عمييا عدت الستكماؿ ما عزمت عميو؛ ولعمي أشيرالوقت، ولما اطمعت 
  تمؾ الدراستيف بإيجاز: إلى

 ية المسيحية وموقؼ اإلسبلـ منيا، لمدكتور/الرىبان : الدراسة األولى ػ
 اف نشأة حركة الرىبانيةالكتاب حوؿ بيىذا تدور فكرة و  (ٔ)أحمد عمي عجيبة

صفحات  جؿ أخذ الموضوع عند النصارى وتطورىا ومبادئيا وأصميا، وىذا
 عمى مفيـو الرىبانية في المسيحية في صفحة واحدة، ثـ تكمـ، وركز الكتاب

ـ مف عف وجودىا في الديانات السابقة ليا، ثـ بيف موقؼ اإلسبلباختصار 
 الرىبانية بمفيوميا المسيحي؛ في آخر البحث.

وأسسيا، توسع في بياف مفيـو مصطمح الرىبانية قد وأما ىذا البحث ف
بالتفصيؿ في  كمو ، ونقد ذلؾاثميا مف ممارسات ظيرت بيف المسمميفوما يم
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 بالكتاب والسنة. ضوء
في ضوء اإلسبلـ، ألميمة  بحث: الرىبانية النصرانية ػ دراسة نقديةػ 

ونشأتيا في  ،تعريؼ الرىبانية مختصر جدًا فيو . والبحث(ٕ)الجبلىمة
 المسيحية، وموقؼ اإلسبلـ منيا، وقد اعتمد ىذا البحث المختصر عمى

 بصورة كبيرة. سابقو
 منيج البحث:

 البحث عمى المنيج التحميمي، والمنيج النقدي. اعتمد
 خطة البحث:

 اشتمؿ البحث عمى مقدمة وفصميف وخاتمة.
 الفصؿ األوؿ: مفيـو الرىبانية.

 .مفيـو الرىبانية في المغة وفي نصوص الكتاب والسنة المبحث األوؿ:
 المطمب األوؿ: مفيـو الرىبانية في المغة.
الكتاب  نصوص المطمب الثاني: مفيـو الرىبانية في

 والسنة.
 المبحث الثاني: مصطمحات تتعمؽ بالرىبانية ترادفًا أو تقاربًا.

 .الممؿ قبؿ اإلسبلـالمبحث الثالث: مفيـو الرىبانية في 
 الفصؿ الثاني: أسس الرىبانية، ونقدىا.

 المبحث األوؿ: إبطاؿ الرىبانية في القرآف الكريـ.
 المبحث الثاني: إبطاؿ الرىبانية في السنة النبوية.

المبحث الثالث: نقض اإلسبلـ ألسس الرىبانية، وفيو مدخؿ، وثبلثة 
 مطالب:

 لمعبادة.المطمب األوؿ: نقض األساس األوؿ لمرىبانية: االنقطاع 
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 المطمب الثاني: نقض األساس الثاني لمرىبانية: ترؾ النكاح.
 المطمب الثالث: نقض األساس الثالث لمرىبانية: العزلة واالنفراد.

 الخاتمة: وفييا أبرز نتائج البحث.
 

****************************** 
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 انفصم األول:
 يفهىو انرهجبنيخ.

 املجحث األول:
 يف انهغخ ويف نصىص انكتبة وانضنخ.يفهىو انرهجبنيخ 

 املطهت األول: يفهىو انرهجبنيخ يف انهغخ.
الرىبانية: اسـ مشتؽ مف الفعؿ: )َرِىَب( وىو أصؿ يدؿ عمى خوٍؼ، 

؛ َرْىبًا وَرَىبًا وَرْىَبًة: خافو. وأصُؿ الرَّىبانيَّة مف الرَّىبة،ثـ يقاؿ: َرِىَب الشيءَ 
 (ٖ)وَأفَرط فيو صارت اسمًا ِلما َفَضؿ عف المقدار

ػ عمى ما يأتي ىذا وقد وردت ىذه المفظة )الرىبانية( في القرآف الكريـ 
 ف: يف ذكر بأف في )الرىبانية( قراءتيلكف البلفت ىنا أف بعض المفسر  بيانو ػ

 الرَّىب. :إحداىما : بفتح الراء وىي: الخوؼ؛ مف
 .(ٗ)الثانية : بضـ الراء وىي منسوبة إلى الرُّىباف

قيؿ بأف الياء في )رىبانية( ياء النسبة إلى الراىب عمى غير ولذا 
الراىبية، والنوف فييا مزيدة لممبالغة  :قياس؛ ألف قياس النسب إلى الراىب

في النسبة كما زيدت في قوليـ: شعراني، لكثير الشعر، ولحياني لعظيـ 
وقيؿ: المحية، وروحاني، ونصراني، والياء ىاء تأنيث بتأويؿ االسـ بالحالة، 

 .(٘)ةرَّ الياء لممَ 
والرَّاِىُب: المتعبد في الصومعة، والجمع الرُّْىباُف، وقد يكوف الرُّْىباُف 

 ، أنشد ابف األعرابي:واحداً 
 نَحَدَر الرُّْىباُف َيسَعى َفَنَزؿْ ال  َلْو َكمََّمْت ُرْىباَف َدْيٍر في الُقَمْؿ  
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 ( 5/424( أظش: إٌىد ٚاٌؼ١ْٛ، ٌٍّاٚسدٞ )(

5
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ف قمت:   .(ٙ)رىبانيُّوف كاف صواباً والجمع  َرىاِبيَف، ويجوز رىاِبَنة. وا 
 

 املطهت انثبني: يفهىو انرهجبنيخ يف نصىص انكتبة وانضنخ.
ض ذكر أتباع عيسى وردت لفظة )الرىبانية( في القرآف الكريـ في معرِ 

 قاؿ ا تعالى:﴿ 
   

  
   
  

  
 
  

   
  

    
   

  
   

  
﴾:وقد تكمـ عمماء التفسير عف معنى  [ٕٚ]الحديد

 :أقواؿٍ  الرىبانية المذكورة في ىذه اآلية؛ وذكر بعضيـ أف في معناىا ثبلثةَ 
الصوامع، وىو مروي عف قتادة أنو قاؿ  النساء واتخاذُ  : أنيا رفُض األوؿ

  ﴿في قولو تعالى:
 ﴾ :قاؿ 

 .(ٚ)"أنيـ رفضوا النساء واتخذوا الصوامعكر لنا ذُ "
يـ البراري، وروي فيو خبر مرفوع الثاني: أنيا لُحوُقيـ بالجباؿ ولزومُ 
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نجا منيا  ؛وفيو: "اختمؼ مف كاف قبمنا عمى ثنتيف وسبعيف فرقةً  إلى النبي 
ثبلث وىمؾ سائرىا" قاؿ: "وفرقة لـ تكف ليـ طاقة بموازاة المموؾ، وال بالمقاـ 
بيف ظيراني قوميـ يدعونيـ إلى ديف ا وديف عيسى صموات ا عميو، 
فمحقوا بالبراري والجباؿ، فترىبوا فييا، فيو قوؿ ا عز 

 :﴿وجؿ
  

 ﴾(ٛ) 
 بالعبادة. عف الناس واالنفرادُ  الثالث: أنيا االنقطاعُ 

وشراح  واألولى في معنى الرىبانية ػ وىو ما ذكره أكثر المفسريف
 عمى اختبلؼ بينيـ في التعبير عنيا ػ بأنيا تجمع تمؾ المعانيَ  األحاديث

 كميا؛ فيي:
والمشرب حمؿ النفس عمى االمتناع عف مبلذ الدنيا مف المطعـ 

والمنكح، واعتزاؿ الناس بمزـو الصوامع أو الكيوؼ، والغمو في العبادة 
 .(ٜ)والتنسؾ

في  لفظ )الرىبانية( في السنة النبوية ػ عمى ما يأتي تفصيمو كما تكرر
 ػ بالمعنى الوارد في القرآف المشار إليو آنفًا. الثاني الفصؿ

ورد ذكر ىذا المفظ في القرآف ىباف( وقد ومما يتعمؽ بالرىبانية لفظ: )الرُّ 
 في ثبلثة مواضع:

 :﴿قاؿ ا تعالى ػ في وصؼ النصارى ػ 
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 ( ػٓ اتٓ ِغؼٛد.22/430اٌطثشٞ فٟ ذفغ١شٖ )( أخشخٗ: (

1
( ٚ: صاد 5/341( ٚ: ذفغ١ش اٌغّؼأٟ )1/445( أظش: غش٠ة اٌسذ٠ث، التٓ لر١ثح )(

( ٚ: اٌداِغ ألزىاَ اٌمشآْ، 412/ 5اٌّغ١ش فٟ ػٍُ اٌرفغ١ش، التٓ اٌدٛصٞ )

( ٚ: إٌٙا٠ح فٟ غش٠ة 443/ 21( ٚ: ِفاذ١ر اٌغ١ة، ٌٍشاصٞ )14/263ٌٍمشهثٟ )

 (.115/ 10( ٚ: اٌثسش اٌّس١و، ألتٟ ز١اْ )2/661سذ٠ث، التٓ األث١ش )اٌ
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﴾:وقاؿ [ٕٛ]المائدة 
 :﴿سبحانو

 
  

  ﴾:وقاؿ [.ٖٔ]التوبة
  :﴿تعالى

   
  

 
  

  
   

﴾:التوبة[ٖٗ].  
لمعبادة، وىو وصؼ مشتؽ مف  والراىب: العابد مف النصارى المنقطعُ 

ىب: أي الخوؼ؛إْذ يفترض أف يكوف الراىب شديَد الخوؼ مف غضب ا الرَّ 
 يذه الحالة ػ في عرؼ النصارىلتعالى، أو مف مخالفة ديف النصرانية، ويمـز 

ػ العزلة عف الناس تجنبًا لما يشغؿ عف العبادة، وذلؾ بسكنى  خاصة
 .(ٓٔ)الصوامع واألديرة، وترؾ التزوج؛ تجنبًا لمشواغؿ

 :العبلقة بيف التعريؼ المغوي والتعريؼ الشرعي لمرىبانية 
مشتقة مف  لفظة عربية فصيحة؛ تقدـ في المعنى المغوي لمرىبانية أنيا

الشرع بمعنى االنقطاع عف الناس أو  ىب؛ وىو: الخوؼ، ووردت فيالرَّ 
السياحة في البراري، واالنزواء في الكيوؼ ونحوىا بقصد االنفراد لمتعبد، 

 ... تع الدنياوغيره مف مُ  وترؾ النكاح
؛ فترؾ النكاح تعبدًا، وكذا اعتزاؿ ظاىرة عبلقة بيف المعنييفويبلحظ أف ال

في اآلخرة،  ذلؾ ةعَ بِ مف تَ  إما خوفاً  الناس تقربًا؛ ال يكوف دافعو إال الخوؼ؛
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ذلؾ الكسؿ  يورث ؛ حيثفي مبلذ الدنيا عف العبادةمف االنشغاؿ  خوفاً  أو
 !لغمو في التعبد.ا إلى الخوؼ المفرط المفضيوالتخاذؿ والتعمؽ بالشيوة، إنو 

 ويتضح مف المفيـو المغوي والشرعي لمصطمح الرىبانية أنيا تقـو عمى
 ثبلثٍة؛ وىي:  أسسٍ 

وسيأتي بيانيا ونقدىا  االنقطاع لمعبادة. وترؾ النكاح. والعزلة واالنفراد.
 في الفصؿ الثاني.
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 املجحث انثبني:
 يصطهحبد تتعهق ثبنرهجبنيخ ترادفًب أو تقبرثًب.

األلفاظ التي ليا تعمؽ بمصطمح )الرىبانية( وذلؾ في القرآف وردت بعض 
ذكر ذلؾ  والغرض مف المعاجـ المغوية ػ أيضًا ػ الكريـ والسنة النبوية، وفي

تشتمؿ عمى المعنى الذي دؿ عميو مصطمح الرىبانية  وبيانو أف تمؾ األلفاظ
 :أبرز تمؾ األلفاظ أو عمى جزء منو. ومف

 ؿ:التبتُّ ػ ٔ
: ")بتؿ( الباء ىػ(ٜٖ٘)ت التبتؿ في المغة: االنقطاع. قاؿ ابف فارسو 

يدؿُّ عمى إبانِة الشيء مف غيره. يقاؿ بَتْمُت الشيَء، والتاء والبلـ أصٌؿ واحد، 
ـَ العذراء  :الَبُتوؿ؛إذا أَبْنَتُو مف غيره. ويقاؿ طّمقيا َبتًَّة َبْتَمًة. ومنو يقاؿ لمري

 (ٔٔ)ألنيا انفردت فمـ يكف ليا زوج."
 والسنة النبوية. الكريـ، في القرآفالتبتؿ 
  :﴿لقرآف الكريـ فقد قاؿ ا تعالىفأما ا

   
 ﴾:أي: أخمص لو [.ٛ]المزمؿ

وليس المراد  وائجؾ وعبادتؾ دوف سائر األشياء.إخبلصًا، وانقطع إليو لح
فقد تزوج النبي  !ببل ريب الزواج عف بالتبتؿ المذكور في ىذه اآلية االنقطاعَ 

  .عددًا مف الزوجات 
 (ٕٔ)موضعو في بسطو العمماء في تفسير ىذه اآلية بما يأتيوقد تكمـ 

أىؿ العمـ في معِرض كبلميـ  بعض إليو ب ىنا ذكر ما أشارمف المناس إال أف
 :قولو تعالىسبب حيث ذكر بعضيـ  ؛ليذا المصطمح الجانب المغوي عمى
﴿﴾  َعبلوة عمى كونو مراعاة لفواصؿ بًل.! تُّ بَ ولـ يقؿ: ت
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 (.115/ 1( ِؼدُ ِما١٠ظ اٌٍغح التٓ فاسط )(
12

 ( أظش اٌفقً اٌثأٟ ِٓ ٘زا اٌثسث.(
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ػ "جاء عمى التفعيؿ  :بأنو ابف القيـقاؿ د فقاآليات في ىذه السورة الكريمة؛ 
ؿ لسرٍّ لطيؼ؛ فإف في ىذا الفعؿ إيذانًا بالتدريج والتكمؼ والتعمُّ  ػ مصدر تفعَّؿ

بالمصدر الداؿ عمى و والتكثر والمبالغة؛ فأتى بالفعؿ الداؿ عمى أحدىما 
يـ المعنياف فُ بًل. فَ فكأنو قيؿ : َبتِّْؿ نفسؾ إلى ا تبتيبًل، وتبتؿ إليو تبتُّ اآلخر. 

وىو مف أحسف االختصار  ؛وىذا كثير في القرآف ،مف الفعؿ ومصدره
جيء بيذا ": ممحظًا آخر فيقوؿ (التحرير) صاحبُ ويمحظ  (ٖٔ)".واإليجاز

االنقطاع يقتضي  :لئلشارة إلى حصوؿ التبتؿ، أي ؛المصدر عوضًا عف التبتؿ
 قطعُ  :تعيف أف تبتيمو ؛بالمتبتؿ القطع. ولما كاف التبتيؿ قائماً  :التبتيؿ أي

فالمقطوع عنو ىنا ىو مف عدا ا تعالى  .و عف غير مف تبتؿ ىو إليونفسِ 
إلى  رٌ يْ شِ مُ  ﴾﴿ و﴾ :﴿ فالجمع بيف

إراضة النفس عف ذلؾ التبتؿ. وفيو مع ذلؾ وفاء برعي الفواصؿ التي 
 (ٗٔ)"قبمو

وىو المعنى المتبادر  ورد لفظ )التبتؿ( في السنة بمعنى ترؾ النكاح؛ وقد
 رد رسوؿ ا": أنو قاؿ سعد بف أبي وقاص في حديثكما  في لغة العرب،

 (٘ٔ)لو أذف لو الختصينا"و ، مى عثماف بف مظعوف التبتؿع
إلى العبادة وترؾ التزوج؛ يدؿ عمى  االنقطاع :التبتؿ ىو :قاؿ العمماء

 معناه لو أذف لو فيو ولو أذف لو الختصينا. ىذا المفيـو قوؿ سعٍد: 
وىذا  .ا التبتؿنليمكن ،االنقطاع عف النساء الختصينا لدفع شيوة النساء

 محموؿ عمى أنيـ كانوا يظنوف جواز االختصاء باجتيادىـ ولـ يكف ظنيـ ىذا
إذ المقصود ىنا بياف  ػ لفصؿ الثانيفي ابالتفصيؿ بيانو  كما سيأتي ػ صائباً 

 مفيـو التبتؿ ليس إال.
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 (1/452( ِذاسج اٌغاٌى١ٓ )(
14

 (.266/ 21( اٌرسش٠ش ٚاٌر٠ٕٛش، التٓ ػاؽٛس )(
15

 (. 1402( ٚ: ِغٍُ )ذ5043( ِرفك ػ١ٍٗ، أخشخٗ اٌثخاسٞ )ذ(
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ْذ قد ظير معنى التبتؿ وأنو مرادؼ لمرىبانية مف  إذاً  يوف .ترؾ الزواج :وا 
ىذا الوجو؛ ولذا قاؿ اإلماـ القرطبي: "ويقاؿ لمراىب: متبتؿ؛ النقطاعو عف 

 الناس، وانفراده بالعبادة، قاؿ:
 (ٙٔ)"متبتؿِ  تضيء الظبلـ بالعشاء كأنيا ... منارة ممسى راىبٍ 

 رورة.ػ الصَّ ٕ
كبلـ  وىو مشيور في"قاؿ: و ، أبو عبيد وقال التبتؿ. رورة في المغة:والصَّ 

 قاؿ النابغة الذبياني:،العرب
 بدِ ػمتع ورةٍ رُ اإللو صَ  عبدِ     لو أنيا عرضت ألشمط راىب     

ف لـ يرشدِ  ولخالو رشداً        حديثيا لرنا لبيجتيا وحسفِ   (ٚٔ)"وا 
كذا جعؿ أبو عبيد )الصرورة( اسمًا لمحدث! وتُعقب بأف األعرؼ أنو 

 .(ٛٔ)صفٌة وليس اسماً 
أف الرجؿ في الجاىمية كاف إذا أحدث حدثًا  :الصَّرورةألصؿ في : اوقيؿ

ىو َصرورة ولجأ إلى الكعبة لـ ُيَيج، فكاف إذا لقيو وليُّ الدـ بالَحَرـ قيؿ لو: 
 الذي يجتنب النساءَ  حتى جعموا المتعبِّدَ  فبل َتِيْجو، فكثر ذلؾ في كبلميـ؛

 (ٜٔ)وصروريًا. ،الطعاـ صرورةً  وطّيبَ 
فارس ىذه الكممة )الصرورة( مما شذ عف األصؿ وىو وجعؿ العبلمة ابف 

ثـ بيف أنيا كممة يطمقيا  "ؿ ليا قياسًا قد خفي عمينا مكانوولع"( قاؿ: رّ )ص
ُرور  لذي لـ يحُجْج، والذي لـ يتزوَّج،ا"العرب عمى  ة: الذي َيَدُع ويقاؿ الصَّ
 .(ٕٓ)"النكاح متبتِّبلً 
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 ( ٚاٌث١د ِٓ ِؼٍمح اِشئ اٌم١ظ.11/44( ذفغ١ش اٌمشهثٟ )(
14

( ٚأظش ت١رٟ إٌاتغح فٟ: د٠ٛأٗ 3/14( غش٠ة اٌسذ٠ث، ألتٟ ػث١ذ اٌماعُ تٓ عالَ )(

 (.15)ؿ
12

 (.2/265( أظش: اٌّسىُ ٚاٌّس١و األػظُ، التٓ ع١ذٖ )(
11

 (4/2431ٌغاْ اٌؼشب، التٓ ِٕظٛس ) ( ج أظش:(
20

 (.3/224( ِؼدُ ِما١٠ظ اٌٍغح )(
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لفظ )الصرورة( عمى الذي وقد أشار بعض عمماء المغة إلى سبب إطبلؽ 
لـ يحجج، وعمى الذي ترؾ النكاح؛ بأف الذي لـ ينكح قد صرَّ عمى ماء ظيره 

 (ٕٔ)وأف الذي لـ يحجج قد صرَّ عمى نفقتو التي يتبمغ بيا الحج ه!بقاأو 
 (ٕٕ)"ال صرورة في اإلسبلـ": يث؛ في قولووقد ورد ىذا المفظ في الحد

يقوؿ: ليس ألحد أف  ومعنى الصرورة في ىذا الحديث: ترؾ النكاح تبتبًل.
فيذه  التبتؿ. :ولذا قاؿ أبو عبيد ػ كما تقدـ ػ: الصرورة ىو يقوؿ: ال أتزوج!

الكبلـ عمى  بانية مف ىذا الوجو. وسيأتي بسطمرادفة لمفيـو الرى المفظة
 ا. بإذف ؛الثاني الفصؿ شرح ىذا الحديث وما في معناه في

 ر:ػ المحرَّ ٖ
ِـّ  مريـ  وردت ىذه المفظة في القرآف الكريـ عمى لساف امرأة عمراف أ

 :﴿عمييا السبلـ؛ وذلؾ حيف حممتيا في بطنيا؛ قالت
     

 ﴾:ر: الذي والمحرَّ [ ٖ٘]آؿ عمراف
، وحررت الكتاب خمصتو عف الرؽِّ ُيجعؿ ُحرًَّا خالصًا، يقاؿ: حررت العبد إذا 

إذا كاف  :مف وجوه الغمط، ورجؿ حر   ءٌ إذا أصمحتو وخمصتو فمـ يبؽ فيو شي
الخالص عف الرمؿ  :ليس ألحد عميو تعمؽ، والطيف الحرُّ  ،خالصًا لنفسو

 (ٖٕ)...والحجارة والحمأة
ر( مف حيث المغة، فأما التفسير لآلية السابقة؛ ىذا معنى كممة )محرَّ 

يعة؛ وىي : أي جعمتو ُمخَمصًا لمعبادة، وقيؿ: خادمًا لمبِ قاؿ بعض السمؼفقد 
موضع العبادة لدى بني إسرائيؿ في ذلؾ الزماف، وقيؿ: عتيقًا مف أمر الدنيا 

...وكّؿ ذلؾ إشارة إلى معنى لطاعة الّمو، وقيؿ: خادمًا لمف يدرس الكتاب
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 (.220( أظش: اٌضا٘ش فٟ غش٠ة أٌفاظ اٌؾافؼٟ، ألتٟ ِٕقٛس األص٘شٞ )ؿ(
22

 ( ع١أذٟ ذخش٠دٗ فٟ اٌفقً اٌثأٟ اٌّثسث اٌثأٟ.(
23

 ( .4/144( ٚ: ٌغاْ اٌؼشب )3/242( أظش: ذٙز٠ة اٌٍغح )(
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وغيره مف  ػ(ىٖٓٔ)ت الطبري أبو جعفر واحد؛ وىو ػ كما قاؿ اإلماـ
مف  عمى خدمتؾ، وخدمة قدسؾ في الكنيسة، عتيقةً  ايتُ المفسريف ػ: حبسْ 

 غًة لؾ خاصة.شيء سواؾ، مفرَّ  خدمة كؿِّ 
يـ أوالدىـ ىـ جعمَ لـ يكف لبني إسرائيؿ غنيمة وال سبي، فكاف تحريرُ قيؿ: 

، وذلؾ ألنو كاف األمر في دينيـ أف الولد ىذه الصفة في خدمة المعبد عمى
كاف يجب عميو خدمة األبويف، فكانوا بالنذر  ؛صار بحيث يمكف استخداموإذا 

وطاعة  ،ريف لخدمة المسجديتركوف ذلؾ النوع مف االنتفاع، ويجعمونيـ محرَّ 
جعؿ في الكنيسة يقـو بخدمتيا حتى يبمغ ر يُ الّمو تعالى، وقيؿ: كاف المحرَّ 

اـ وأراد أف يذىب ذىب، قاـ والذىاب، فإف أبى المقر بيف المُ خيَّ الحمـ، ثـ يُ 
ف اختار المقاـ فميس لو بعد ذلؾ خيار، ولـ يكف نبي   ر حرَّ إال ومف نسمو مُ  وا 

 .(ٕٗ)في بيت المقدس
 ذيرػ النَّ ٗ

: ىور( )المحرَّ  :بعض أىؿ المغة ولذا قاؿ وىذا بمعنى الذي قبمو؛
 (ٕ٘).النذير

يجعؿ ولده ىـ أف ر أحدُ إسرائيؿ بأف ينذُ  مشروعًا في بني أمراً  كافوقد 
وقفًا لطاعة ا؛ فيسمى: نذيرًا. والنذر ىو: ما يوجبو اإلنساف عمى نفسو، 

 ﴿مف غير إيجاب ا لو. وىو ما أرادتو امرأة عمراف بقوليا:
     

﴾. 
عزؼ عف لـز دار العبادة؛ فأُ مف  :ذير( يراد بيمار( و )النَّ فمفظا: )المحرَّ 
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( ٚ: اٌىؾف ٚاٌث١اْ ػٓ ذفغ١ش اٌمشآْ، ٌٍثؼٍثٟ 5/331)( أظش: ذفغ١ش اٌطثشٞ (

( ٚ: ِفاذ١ر اٌغ١ة، 224( ٚ:ِفشداخ اٌمشآْ، ٌٍشاغة األففٙأٟ )ؿ3/54)

 (.2/203ٌٍشاصٞ )
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 (.3/242( أظش: ذٙز٠ة اٌٍغح )(
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ومنيا النكاح وغيره. وبيذا يتبيف بأف ىذيف المفظيف مرادفاف  ؛الدنيا ومبلذىا
 لمفظ: )الرىبانية(.

 بيطالرَّ ػ ٘
الشيء أربطو؛ إذا شددتو؛ ويقاؿ:  بط؛ تقوؿ: ربطتُ اسـ لما رُ  :بيطالرَّ 

مبلزمة ثغر  :المرابطة، وىو باط:والرِّ  .رتبط مف الخيؿنعـ الربيط ىذا. لما يُ 
 .(ٕٙ)و عف الفرارالعدو، كأنو يربط نفسَ 

نفسو في مف ربط  والمقصود ىنا أف )الربيط( يطمؽ في ما مضى عمى
، الذي ربط ولذا قاؿ بعض أىؿ المغة: )الربيط(: الراىب! جاوزهال يُ  المعبد

يضوف مف عرفة إلى فِ ، و كانت العرب في الجاىمية ال يُ نفسو عف الدنيا
يجيزىـ أحد بني صوفة! وىـ بنو الغوث بف مرٍّ المضري؛ ُلقِّب المزدلفة حتى 

لئف عاش ىذا  -وكاف ال يعيُش ليا ولد  -الغوُث بالربيط؛ ألف أمو نذرْت 
ربيَط الكعبة؛ ففعمت، وجعمتو خادمًا لمبيت  :و، ولتجعمنَّ برأسو صوفةً  لتربطفَّ 

 .(ٕٚ)حتى بمغ، ثـ نزعتو، فسمي الربيطْ 
 مرادفًا لمرىبانية. ذا يكوف ىذا المفظوب
 

**************************** 
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 (.1/234( أظش: اٌقساذ فٟ اٌٍغح، ٌٍدٛ٘شٞ )(
24

 (.3/1561( أظش: ٌغاْ اٌؼشب )(
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 املجحث انثبنث:
 يفهىو انرهجبنيخ يف املهم قجم اإلصالو.

الحديث ىنا سيكوف مقتصرًا عمى مفيـو الرىبانية في الديانات قبؿ 
النبوية؛ وضربت صفحًا عف الكبلـ عمى تاريخ ظيور الرىبنة في  البعثة

الديانات، وتطورىا، ومنزلة ممارسييا مف أىؿ الديانات المختمفة، فالتركيز ىنا 
ذا المصطمح وما الذي يعنيو ى وما يدور في فمكيا، حوؿ مفيـو الرىبانية،
 الديني لدى تمؾ الممؿ؟.

؛ الزىد وترؾ الممذات، والعزلة واالنفرادولما كاف مفيـو الرىبانية مرتبطًا ب
ظير ىذا السموؾ في مجتمعات عديدة وشعوب متعاقبة، إال أف الديانات 
والممؿ التي اعتنقيا الناس في مراحؿ تاريخية متقدمة كاف لبعضيا تأصيبًل 

الديانات أقدـ طقوسيا المعتمدة؛ وكاف مف نية، بؿ كانت الرىبنة مف لمرىبا
وطريقًا إلى التصوؼ  الديانة؛ في أصؿ سموكاً  الرىبانيةالتي عرفت 

 والروحانية:
 :البرىمية اليندوسية

حيث ظيرت في القرف مف أقدـ الديانات في ببلد اليند، تعد اليندوسية 
 نشأة الديانةب ومفيـو الرىبانية عند ىذه الممة يرتبط السادس ما قبؿ الميبلد،

ظير ضد الوثنية وسطوة الكينة؛ وىذا يَ  اليندوسية ارتباطًا وثيقًا؛ حيث نشأت
بشكؿ واضح في الرىباف الينادكة، الذيف ىجروا عالميـ، ولجأوا إلى الغابات 

 )اليوبانيشاد( بػ: والجباؿ، وقد سجؿ ىؤالء الرىباف تجاربيـ فيما سموه
 (ٕٛ).ومعناه: الجموس في صحبة األساتذة، وىي عبارة عف تجارب روحية

وتعتبر عقيدة )اليوجا( المنصوص عمييا في كتاب )مانو( الذي ظير 
في القرف الثامف قبؿ الميبلد، ووفؽ ما جاء في ىذا الكتاب؛ فإف حياة 

                                 
22

 (. 104( إٌٙذ اٌمذ٠ّح زناساذٙا ٚد٠أاذٙا، ِسّذ ئعّاػ١ً إٌذٚٞ )(



 

 د. ٠ٛعف تٓ ػٍٟ اٌطش٠ف                         ِفِٙٛٙا ٚأعغٙا"دساعح ٔمذ٠ح" اٌش٘ثا١ٔح

 5111        ٕ٘ٔٓوالثبلثوف  لثمجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ، العدد الثا

 

 
 
 
 

اإلنساف تنقسـ إلى أربع مراحؿ: األولى: مرحمة الطفولة، والثانية: مرحمة 
عو الكتاب الشباب، والثالثة: مرحمة الكيولة، والرابعة: مرحمة الشيخوخة، ويد

الراغبيف في )اليوجا( إلى ممارسة تجربة نفي الذات، وفي المرحمة الثالثة: 
وىي الكيولة وذلؾ حينما ينتيي اإلنساف مف أداء واجباتو الشخصية، 
وينتيي مف الزواج واإلنجاب، وأداء الطقوس والقرابيف والواجبات الدينية؛ 

ة ونعيميا بعد مفارقة الروح وىنا يحتاج إلى التنسؾ والتبتؿ لنيؿ خمود اآلخر 
لمجسد، والممارس لرياضة اليوجا يحتاج إلى تدريبات روحية وجسدية شاقة 
إذ عميو أف يغادر بيتو وأىمو وكؿ ما يممؾ، ويتوجو إلى غابٍة ىائمًا عمى 
وجيو في أدغاليا وبيف شعابيا ووحوشيا...وىكذا يعاني جميع أنواع المشاؽ 

ح وتحريرىا مف القيود الجسمانية وألواف الصعاب؛ لتنقية الرو 
 (ٜٕ).ومعوقاتيا...وعميو أف يكوف وحيدًا فريدًا بعيدًا عف كؿ لذة وشيوة

فاليوجا إذًا صورة مف صور الرىبانية في الديانة اليندوسية، وسموؾ 
يركز بشكؿ كبير عمى التوحد والعزلة،، وترؾ المبلذ والشيوات، والتوقؼ عنيا 

 في مرحمة عمرية محددة.
لـ تكف العزوبة طواؿ الحياة تمعب أي دور في التصورات الدينية "و 
المبكرة؛ بؿ إنيا في الواقع بغيضة عندىـ، فالسماح بالعزوبة يعني  (ٖٓ)اآلرية

 (ٖٔ)تدمير عبادة األسبلؼ، بؿ الزواج ضرورة لذاتو"

سموكًا ظاىرًا في ديانة مف الديانات القديمة في  تمثؿ العزوبةغير أف 
 اليند؛ وىي:
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 (111-110( اٌّقذس اٌغاتك )(
30

( د٠أح لذ٠ّح خذاً إِٓد تأٔٛاع ِٓ ا٢ٌٙح، ٚلذ ظٍد عائذج فٟ تالد إٌٙذ وٍٙا ِٕز (

ٔضٚزٙا ئ١ٌٗ زرٝ ٔٙا٠ح اٌمشْ اٌثآِ ِا لثً ا١ٌّالد، ِٕٚٙا هثمح اٌىٕٙٛخ، اٌرٟ 

( ذطٍك ػٍٝ اٌؾشفاء، ٚ٘ىزا اػرثشٚا أٔفغُٙ Aryanّا تؼذ )اٌثشاّ٘ا(. ٚ)ع١ّد ف١

 100ؽشفاء، ٚخؼٍٛا اٌغىاْ األف١١ٍٓ أساري!. أظش: إٌٙذ اٌمذ٠ُ ؿ
31

 (114( اٌّؼرمذاخ اٌذ١ٕ٠ح ٌذٜ اٌؾؼٛب، خفشٞ تشأذس )(



 

 د. ٠ٛعف تٓ ػٍٟ اٌطش٠ف                         ِفِٙٛٙا ٚأعغٙا"دساعح ٔمذ٠ح" اٌش٘ثا١ٔح

 5111        ٕ٘ٔٓوالثبلثوف  لثمجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ، العدد الثا

 

 
 
 
 

 الديانة الجينية:
( ومعناىا: Jina( كممة مشتقة مف: "جينا" )Jainismو"الجينية" )

المنتصر عمى الرغبات، والمسيطر عمييا. وقد اشتيرت ىذه الديانة بفرض 
أف  رياضات وتدريبات جسمانية وروحية قاسية وصارمة، حتى تستطيع الروح

 تنتصر عمى رغباتيا وشيواتيا.
رىبانيتيا أنيا فضمت ألتباعيا التجرد مف الحياة ومف المبلحظ في 

الزوجية؛ ألنيا قد تحوؿ دوف الوصوؿ إلى الغاية المنشودة، ىذا بالنسبة 
 لمرىباف أما غيرىـ فيسمح ليـ بالحياة الزوجية.

كما أف مف مظاىر الرىبانية في ىذه الديانة أف تعاليميا تمنع مف أكؿ 
 ( ٕٖ).ذلؾ إشفاقًا عمييازاعمة أف  !المحـو لجميع الحيوانات

وقد عاصر ىذه الديانة ديانة أخرى مف أشير الديانات القديمة في اليند 
 أال وىي:

 :(ٖٖ)البوذية
منذ البدايات، ولـ تخؿ فمسفتيا مف الصبغة  وىي ديانة عرفت الرىبانيةَ 

الرىبانية القائمة عمى البعد عف الشيوات والممذات، وأنيا في ذاتيا ػ أي 
في البوذية نظاـ الشيوات ػ جزء مف المعاناة في ىذه الحياة، كما وجد 

بؿ إف )جوتاما( الممقب بػ )بوذا( ترؾ ما كاف فيو  (ٖٗ)...فالرىباف المتجولي
مف ترؼ وتنعـ، وأقبؿ عمى العزلة والتقشؼ وخمع الثياب، فكاف يناـ عاريًا في 
الغابات، متنقبًل بيف جباليا وأشجارىا، وانتيج طريقة اليوجية، ومارس 
التدريبات عمى نفي الذات، وبقي ىائمًا متأمبًل، والتقى خبلؿ عزلتو بعض 

ىباف المتجوليف، لكنو "وبعد سنوات مف بذؿ الجيد واالنضباط بما في ذلؾ الر 
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 (144-143( إٌٙذ اٌمذ٠ّح )(
33

 ق.َ.( 420-560ٟ )( ٔغثح ئٌٝ تٛرا، ٚاعّٗ خٛذاِا، ػاػ ِا ت١ٓ ػاِ(
34

 (112،  126( اٌفىش اٌؾشلٟ اٌمذ٠ُ، خْٛ وٌٛش )(



 

 د. ٠ٛعف تٓ ػٍٟ اٌطش٠ف                         ِفِٙٛٙا ٚأعغٙا"دساعح ٔمذ٠ح" اٌش٘ثا١ٔح

 5111        ٕ٘ٔٓوالثبلثوف  لثمجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ، العدد الثا

 

 
 
 
 

ال الطرؼ األقصى لبلنغماس أقسى أشكاؿ التقشؼ؛ خمص )جوتاما( إلى أنو 
في الممذات، وال الطرؼ األقصى في التقشؼ المبالغ يمكف أف يفضي إلى 

ًا وسطًا بيف ولذا ترؾ بوذا حياة الزىد واتخذ طريق  (ٖ٘)القضاء عمى المعاناة"
ويرى بعض الباحثيف في  (ٖٙ)حياة الحس والمتعة، وحياة التقشؼ والزىد...

الديانة البوذية أف بوذا لـ يدُع الناس إلى الرىبانية، ولـ يدُع إلى إنشاء 
 (ٖٚ)األديرة والمعابد ألتباعو

وعمى أية حاؿ فإف الرىبنة ظيرت بشكؿ ممحوظ ومنظـ في الديانة 
 ( ٖٛ).ؿ أكدت الديانة عمى أىمية األديرة، ونظاميا الخاصالبوذية فيما بعد، ب

 الرىبانية المسيحية:
في المعتقد المسيحي خاصة  تعد الرىبانية مف األصوؿ الثابتة

كسي منيا؛ ويرى بعض الباحثيف مف المسيحييف بأف أصوليا تعود إلى األرثوذ
وأف الرىبانية ة، كما تأثرت بالحياة النسكية في مصر القديمة، البوذية اليندي

 ( ٜٖ)المسيحية تعني: طريقة معيشية منعزلة في خموة تامة؛ بقصد العبادة.
ويرى البعض بأف اتصاؿ المسيحية في مصر بالبوذية وقع منذ منتصؼ 

واالستغراؽ  لرىبانية اليندية وحياة العزلةالقرف الثالث الميبلدي، حيث تركت ا
أثرًا بالغ األىمية في المسيحية في سوريا...وكذلؾ كانت عزوبة إكميروس 
مماثمة لمكاثوليؾ، وىناؾ تشابو كامؿ في حياة الرىبنة والعزلة عف الدنيا، 

 ( ٓٗ)واالعتكاؼ والصـو والمواكب الدينية...
 إلى الرىبنة؛ تدعو بشكؿ واضح وىناؾ نصوص مقدسة لدى المسيحييف
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 (142( اٌّؼرمذاخ اٌذ١ٕ٠ح )ؿ(
36

 (143( أظش: اٌّقذس اٌغاتك، ٚأظش: اٌفىش اٌؾشلٟ )ؿ(
34

 (150( إٌٙذ اٌمذ٠ّح )ؿ(
32

 (116( اٌّؼرمذاخ اٌذ١ٕ٠ح )ؿ(
31

 (1-3أ١ِٓ )ؿ ( أظش: دساعاخ فٟ ذاس٠خ اٌش٘ثا١ٔح ٚاٌذ٠ش٠ح اٌّقش٠ح، زى١ُ(
40

 (221( أظش: إٌٙذ اٌمذ٠ّح )ؿ(



 

 د. ٠ٛعف تٓ ػٍٟ اٌطش٠ف                         ِفِٙٛٙا ٚأعغٙا"دساعح ٔمذ٠ح" اٌش٘ثا١ٔح

 5111        ٕ٘ٔٓوالثبلثوف  لثمجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ، العدد الثا

 

 
 
 
 

 خصياف ُولدوايوجد " أسسيا عدـ الزواج؛ وينسب إلى المسيح قولو:وأف مف 
 ويوجد خصياف خصاىـ الناس، ويوجد خصياف ىكذا مف بطوف أمياتيـ،

 (ٔٗ)..."، مف استطاع أف يقبؿ فميقبؿجؿ ممكوت السمواتخصوا أنفسيـ أل
فيذا النص يصرح بإباحة االختصاء مف أجؿ قطع السبيؿ لمشيوة الصارفة 

ما نقموه مف أف المسيح قاؿ لشاب ذي أمواؿ  ومنيا ا تعالى،عف عبادة 
: "إف أردت أف تكوف كامبًل فاذىب وبع أمبلكؾ وأعط الفقراء؛ فيكوف لؾ كثيرةٍ 

وىذا أمر صريح بترؾ الدنيا ومتاعيا   (ٕٗ)كنز في السماء، وتعاؿ اتبعني"
: "...وىـ لـ وفي رسالة بولس إلى العبرانييف، كماؿ التعبدبالكمية لمف أراد 

ر وشقوؽ األرض، : تائييف في البراري، وجباؿ ومغاييكف العالـ مستحقًا ليـ
وفي رسالتو إلى أىؿ كورنتوس؛   ( ٖٗ)فيؤالء كميـ مشيود ليـ باإليماف..."

  (ٗٗ).يقوؿ: "مف زوَّج فحسنًا يفعؿ، ومف ال ُيزوج يفعؿ أحسف"
 اً في أولى مراحميا ىروبًا مف الناس وابتعاد المسيحية وكانت الرىبنة

والمجوء إلى الكيوؼ، بقصد التعبد ومحاربة  ،وقصد الصحاري والقفار ،عنيـ
لكنيا  ،الشيوات الجسدية، والتأمؿ، كما كانت في بداياتيا تنحو إلى التفرد

إلى االجتماع بسبب وحشة التفرد وما يكتنفو مف مخاوؼ،  بعد زمفٍ  مالت
وىي: األماكف المخصصة لسكنى الرىباف لمتعبد،  فانتشر ما يسمى بػ )األديرة(

ويرى بعض الباحثيف المسيحييف بأف الحياة المسيحية مرت خبلؿ القرف 
الرابع بتيارات عميقة مف الزىد والتقشؼ؛ ولكف ػ كما يقوؿ ػ كاف تأثيرىا 

عيفًا بسبب نشأة حياة الرىبنة المنظمة، وفتح أبواب األديرة أماـ كؿ ض
 (٘ٗ).بمترى
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 (12: 11( ِرٝ )(
42

 (21: 11( ِرٝ )(
43

 (31-32: 11( ِرٝ )(
44

 (32: 4( ِرٝ )(
45

 (113( اٌّغ١س١ح ٔؾأذٙا ٚذطٛس٘ا، ؽاسي خ١ٕث١ش، ذشخّح: ػثذاٌس١ٍُ ِسّٛد )ؿ(



 

 د. ٠ٛعف تٓ ػٍٟ اٌطش٠ف                         ِفِٙٛٙا ٚأعغٙا"دساعح ٔمذ٠ح" اٌش٘ثا١ٔح

 5115        ٕ٘ٔٓوالثبلثوف  لثمجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ، العدد الثا

 

 
 
 
 

عف بعض مصادر الرىبنة  ػ أيضًا ػ وينقؿ بعض الباحثيف مف المسيحييف
عبارات فييا الحث عمى اليروب مف النساء،  القديمة القبطية األرثوذكسية

مف شاء الخبلص إلى أف يعتزؿ أىمو وقريتو، وأف مف الرىباف مف  ودعوةِ 
يبلمو، وأف منيـ مف يتعرى في مستنقع حتى يتوـر  أوصى بتعجيز الجسد وا 

 (ٙٗ)...جسده
والقرآف الكريـ يؤكد بأف الرىبانية في النصرانية بدعٌة؛ كما قاؿ 

   ﴿سبحانو:
  
   

  
   

  
  

  
  

   
   

   
   

   
   

 ﴾ :[ وقد ذكر ٕٚ]الحديد
بعض المفسريف بأف أتباع المسيح عميو السبلـ تأثروا بمواعظو في الزىد 
واإلعراض عف الدنيا، فابتدعوا الرىبانية بنية صالحة، ثـ كثر منتحموىا مف 

؛ فكانت عبادتيـ صوريًة أعقبتيـ رياًء وعجبًا وغروراً والكسالىالجاىميف 
 ﴿بأنفسيـ، وبتعظيـ العامة ليـ، ولذلؾ قاؿ سبحانو:

  ﴾ 
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 ِٚا تؼذ٘ا( 36( أظش: تذػح اٌش٘ثٕح، ز١ٕٓ ػثذاٌّغ١ر )ؿ(



 

 د. ٠ٛعف تٓ ػٍٟ اٌطش٠ف                         ِفِٙٛٙا ٚأعغٙا"دساعح ٔمذ٠ح" اٌش٘ثا١ٔح

 5111        ٕ٘ٔٓوالثبلثوف  لثمجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ، العدد الثا

 

 
 
 
 

ولما صارت النصرانية ذات تقاليد منظمة في القرف الرابع الميبلدي وضع 
األديار، وصار ليا عندىـ رؤساؤىـ نظمًا وقوانيف لمرىبانية، ولمعيشتيـ في 

فرؽ كثيرة، يشكوا بعض أحرارىـ مف مفاسدىـ فييا، فكاف ذلؾ مصدقًا لقولو 
 تعالى في سمفيـ المخمصيف:﴿

  
 ﴾  وفي خمفيـ

  :﴿المرائيف
﴾(ٗٚ) 

الممؿ قبؿ  موجودة عند أتباع بعضالرىبانية كانت أف  والخبلصة:
؛ أسس ثبلثة عند أتباع تمؾ الممؿ يدور حوؿ ياأف مفيومو اإلسبلـ، 

وىي:العزلة، والعزوبة، واالنقطاع لمتعبد. مع التقشؼ والتزىد وترؾ المبلذ، 
عمى اختبلؼ بيف الديانات في صور الرىبانية وطرقيا، وال بد مف مبلحظة أف 

يطرأ عمييا تطور وتغير بيف زمف وآخر، إال أف الميـ الرىبانية في كؿ ديانة 
ىنا أنيا سموؾ عرفتو البشرية منذ زمف بعيد، وأف الناس سمكوا طريؽ الرىبنة 
بحثًا عف الروحانية وبعدًا عف المظاىر المادية المانعة مف صفاء النفس 

 وعمو الروح...
البوذية  ؛ ولذا نجد أفواختمفت غايات أتباع الديانات مف الترىبكما 

ف اتحدت في الزىد وىجر المبلذ؛ فالغاية مختمفة؛ فالبرىمي غايتو  والبرىمية وا 
التقرب إلى معبوده، بينما البوذي غايتو رياضة اإلرادة عمى الحرماف، 

 والسيطرة عمى الرغبة في المبلذ.
ولرسوخ مفيـو الرىبانية لدى كثير مف الشعوب قبؿ البعثة المحمدية 

سبلـ جاء بتشريع عظيـ، وديف قويـ، يشبع الوجداف، ويغذي الخاتمة؛ فإف اإل
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 (10/314إٌّاس، ٌّسّذ سؽ١ذ سما ) ( أظش: ذفغ١ش(



 

 د. ٠ٛعف تٓ ػٍٟ اٌطش٠ف                         ِفِٙٛٙا ٚأعغٙا"دساعح ٔمذ٠ح" اٌش٘ثا١ٔح
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الروح، ويعطي الجسد حقو مف المذة والتنعـ المباح، كما جاء ديف اإلسبلـ 
بطاليا، والتحذير مف سموؾ ال رىباف...كما العظيـ بنقض أسس الرىبانية، وا 

 التالي. ذلؾ بالتفصيؿ في الفصؿيتبيف 
 

******************************** 
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 انفصم انثبني:
 أصش انرهجبنيخ، ونقدهب.

 تىطئخ:
بالنظر إلى مفيـو الرىبانية في نصوص الكتاب والسنة يتبيف أنيا ترتكز 

 ىي:و تقدـ ذكرىا، ثبلثة؛  أسس عمى
 لمعبادة. التاـ االنقطاعػ ٔ
 ترؾ النكاح.ػ ٕ
 العزلة واالنفراد.ػ ٖ

والمقصود ىنا أف يفعؿ المسمـ ىذه األمور الثبلثة أو واحدًا منيا تعبداً 
، وطمبًا لمرضاتو، ال لغرض دنيوي، أو قصور نفسي، أو مرض عضوي، 
أو نحو ذلؾ، وبيذا يتضح المراد مف بحث ىذه المسألة، ودراستيا دراسة 

االنقطاع عف مف ألـز نفسو فيشرعية؛ فالسؤاؿ ىنا بالتحديد: ما حكـ اإلسبلـ 
الشيوات المباحة ومنيا النكاح،  وتحمؿ المشاؽ، واالنصراؼ عف المبلذ

، واعتزؿ الناس ولـ العبادةوخمَّص نفسو مف أمور الدنيا، وأقبؿ عمى 
 يخالطيـ؟

 ولعؿ ذلؾ يتضح مف خبلؿ المباحث التالية:
 األول املجحث

 انقرآن انكريى. إثطبل انرهجبنيخ يف 
لـ يرد في القرآف الكريـ مشروعية الرىبانية أو ما شابييا مف 

جاء في القرآف ما يشير إلى أف ا تعالى لـ يشرع السموكيات التعبدية؛ بؿ 
عمى النصارى إحداثيـ ليا! وذلؾ بإنكاره ولـ يفترضيا عمى أحد؛ الرىبانية،
   :﴿تعالى قاؿ ا
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 ﴾ :الحديد[ٕٚ ] 
وقد تقدـ الكبلـ عمى معنى الرىبانية التي ذكر ا تعالى في ىذه اآلية 

 عف إعادتو؛ لكف المقصود ىنا بياف أف ا تعالى أغنىاألوؿ بما  الفصؿ في
جعؿ في قموب أتباع عيسى وىـ الحواريوف رأفًة ورحمًة، فأما الرىبانية فقد 

 :﴿سبحانو قولوأحدثيا مف جاء بعدىـ، ولـ يكتبيا ا عمييـ! وىو معنى 
 
  

   
  

﴾  الرىبانية، فميست معطوفة عمى الرأفة فنفى ا جعمو عف
 :﴿والرحمة، كما نفى سبحانو ما ابتدعو المشركوف؛ بقولو

    
    
 ﴾[ :ٖٓٔالمائدة]  وربما أشكؿ كونيا جاءت منصوبة

 :المنصوبيف؛ فالجواب عمى ىذا مف وجييف عطفًا عمى لفظي: الرأفة والرحمة
بعده؛ والمعنى: ابتدعوا بفعؿ مضمر يفسره ما  األوؿ: أنيا منصوبة

عمؿ  أو أف الفعؿ في قولو: )ابتدعوىا( رىبانيًة؛ كما ىو مذىب البصرييف،
؛ وىو مذىب الكوفييف؛ كما في قولو في المضمر والمظير
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    :﴿تعالى
   

   
﴾[ :ٖٔاإلنساف]  وعمى ىذا فبل تكوف الرىبانية

 معطوفًة عمى الرأفة والرحمة، فمـ يجعميا ا في قموب أتباع عيسى.
والثاني: أنيا منصوبة عمى العطؼ؛ فيكوف ا قد جعؿ في قموبيـ: 

المبتدعة، ويكوف ىذا َجْعبًل َخْمِقَيًا كونيًا، والجعؿ الرأفة والرحمة والرىبانية 
الكوني يتناوؿ الخير والشر كقولو 

  :﴿تعالى
  ﴾ :القصص[

 .وعمى ىذا فبل مدح لمرىبانية بجعميا في القموب[ ٔٗ
عمييـ إال  أي: لـ يكتبوقولو: إال ابتغاء رضواف ا. استثناء منقطع. 

ابتغاء رضواف ا؛ وابتغاء رضواف ا إنما يكوف بفعؿ ما أمر بو، ال بما 
ثـ ذميـ ا تعالى بأنيـ ابتدعوا الرىبانية ومع ىذا لـ يرعوىا حؽ  يبتدع.

 رعايتيا. 
ىذا أصح األقواؿ في اآلية وىو األقرب إلى حاؿ الشرائع التي أنزليا ا 

 ،يةمطبيعة البشر ل ، والموافقةِ معاً  لمصالح الديف والدنيا تعالى؛ المقيمةِ 
 مفطرة اآلدمية.ل والمبلئمةِ 

 ﴿:وقيؿ: إف قولو تعالى
﴾ عطؼ عمى 

:أف ا ف المعنىأو  ﴾ :﴿قولو
 ،ابتدعوىاػ  أيضاً ػ  ورىبانيةً  ورحمةً  رأفةً  :جعؿ في قموب الذيف اتبعوا عيسى

 جعبلً  ﴾ ﴿:في قولو تعالى ،الجعؿَ  :وجعموا
 عبر ابف القيـ ػػ كما !؛ بؿ قوؿ فاسد، وىذا قوؿ ضعيؼممدوحاً  شرعياً 
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 وجوه؛ منيا:ىذا القوؿ يظير مف  ؼُ عْ وضَ 
بؿ الذيف صحبوه لـ يكف  ؛ػ أف الرىبانية لـ تكف في كؿ أتباع عيسىٔ

نما اُ  الرىبانية بعد ذلؾ؛ بخبلؼ الرأفة والرحمة فإنيا دعت بتُ فييـ راىب، وا 
 عمت في قمب كؿ مف اتبعو.جُ 

بخبلؼ الرأفة والرحمة فإنيـ  ؛أخبر أنيـ ابتدعوا الرىبانية سبحانو أنوػ ٕ
ذا كانوا ابتدعوا الرىبانيةاملـ يبتدعوى فإف كاف  ،لـ يكف قد شرعيا ليـ ، وا 
ف كاف  ،تدخؿ في ذلؾ؛ فإف الرىبانية ال الجعؿ الشرعي الديني: المراد ىو وا 

 .فكيؼ يشرعيا ا؟ ،فبل مدح لمرىبانية ؛مقي الكونيالجعؿ الخَ  :المراد
 ؛والرىبانية ال تختص بالقموب ،ا في القموبمأف الرأفة والرحمة جعميػ ٖ

 وقد كاف طائفة مف الصحابة ترؾ المباحات مف النكاح وغيره،ية: بؿ الرىبان
فأنزؿ ا تعالى نيييـ عف ذلؾ بقولو  !ىموا بالرىبانية عنيـي ا رض

  :﴿تعالى
   
    

     
   

﴾:نيـ لما وقيؿ: إ[ ٚٛ]المائدة
 ؛ا عمييـ إتماميا.! وليس في اآلية ما يدؿ عمى ذلؾابتدعوا الرىبانية كتب 

  :﴿فإنو قاؿ
   
   
  ﴾ 

فمـ يذكر أنو كتب عمييـ نفس الرىبانية، وال إتماميا، وال رعايتيا، بؿ أخبر 
البدعة لـ يرعوىا حؽ رعايتيا. كما أنو ليس في  أنيـ ابتدعوا بدعًة؛ وأف تمؾ

عمى أنيـ بؿ يدؿ  اآلية ما يدؿ عمى أنيـ لو رعوىا حؽ رعايتيا؛ لقبؿ منيـ،
فيكوف ذـ  ،مع عدـ الرعاية يستحقوف مف الذـ ما ال يستحقونو بدوف ذلؾ
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ف لـ  ؛أعظـ مف ذـ مف رعاىا ؛مف ابتدع البدعة ولـ يرعيا حؽ رعايتيا وا 
   .بؿ مذموماً ؛ نيما محموداً يكف واحد م
 ؛فتخصيص الرىبانية بأنو كتبيا ابتغاء رضواف ا دوف غيرىا وأيضاً 

رضوانو  لـ يذكر أنو كتبو ابتغاءَ  فإف ما كتبو ابتداءً  ،تخصيص بغير موجب
  فكيؼ بالرىبانية؟

كما أنو ليس في اآلية ما يدؿ عمى أنيـ ابتدعوىا ابتغاَء رضواف ا، 
ما لـ يأمر  ؿَ عَ الكبلـ لـ يكف في ذلؾ مدح لمرىبانية؛ فإف مف فَ  ولو دؿ عميو

ا بو بؿ نياه عنو مع حسف مقصده غايتو أف يثاب عمى قصده، ال يثاب 
يى عنو، وال عمى ما ليس بواجب وال مستحب، فكيؼ والكبلـ ال يدؿ عمى ما نُ 

  :﴿عميو، فإف ا قاؿ
   
 ﴾  ولـ يقؿ: ما فعموىا إال ابتغاء

ولو كاف المراد: ما  .وال قاؿ: ما ابتدعوىا إال ابتغاء رضواف ا .رضواف ا
عمى المفعولية،  لكاف منصوباً  ؛ابتغاء رضواف ا فعموىا أو ما ابتدعوىا إال

نما تقدـ  ولـ يتقدـ لفظ الفعؿ ليعمؿ فيو، وال نفي االبتداع؛ بؿ أثبتو ليـ؛ وا 
 لفظ الكتابة.

 :﴿ االستثناء في قولووبيذا يتبيف أف 
﴾ وابتدعوا  :تقديره، استثناء منقطع

فإف إرضاء  .رضواف ا لكف كتبنا عمييـ ابتغاءَ  ؛ما كتبناىا عمييـ رىبانيةً 
ال  ،وذلؾ يكوف بفعؿ المأمور وبترؾ المحظور ،ا واجب مكتوب عمى الخمؽ

والرىبانية فييا فعؿ ما لـ  ،عف تركو نوَ أمر بفعمو وبترؾ ما لـ يُ بفعؿ ما لـ يُ 
 .(ٛٗ)نو عنووترؾ ما لـ يُ  ،ؤمر بويُ 
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( ٚ: ذفغ١ش 5/341( ٚ: ٚذفغ١ش اٌغّؼأٟ )433-22/424( أظش: ذفغ١ش اٌطثشٞ )(

( ٚ: صاد اٌّغ١ش، التٓ 2/42( ٚ: ذفغ١ش اٌثغٛٞ )1/244اٌىؾف ٚاٌث١اْ، ٌٍثؼٍثٟ )
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ومنافرة الرىبانية لطبيعة اإلنساف التي خمقيا ا عمييا يدؿ عمى ضعؼ 
  ﴿:أف قولو تعالىقوؿ مف قاؿ 

   
 ﴾  يا عمييـ : أف ا تعالى كتبمعناه

 !.إذا كانت في ابتغاء مرضاة ا
ىذا ولـ يرد في القرآف الكريـ ما يدؿ عمى مشروعية الرىبانية في 

، أو أو الدعوة إلى شيء مف لوازميا ،اإلسبلـ، وال ما يدؿ عمى الترغيب فييا
التي تبنى عمييا مف االنقطاع عف الناس وترؾ السعي في طمب  األسس

الرزؽ، ولزـو مكاف العبادة، والتفرغ لذلؾ؛ بؿ ورد فيو ما يدؿ عمى خبلؼ 
 ذلؾ. كما سيتبيف في المبحث التالي.

 
************************************* 

  

                                                                            
( ٚ: ذفغ١ش اٌؾٛوأٟ 264-14/262( ٚذفغ١ش اٌمشهثٟ )5/412اٌدٛصٞ )

٘إالء ٚغ١شُ٘ اٌمٛي األٚي: ٚ٘ٛ أْ هللا ذؼاٌٝ ٌُ ٠ؾشع ( ٚلذ سخر 4/161)

اٌش٘ثا١ٔح. ٚسخر اٌثأٟ تؼل اٌّفغش٠ٓ؛ واتٓ ػط١ح فٟ ذفغ١شٖ اٌّسشس اٌٛخ١ض 

( ٚصػُ: أْ اٌمٛي تأرقاب اٌش٘ثا١ٔح ػٍٝ االؽرغاي؛ لٛي اٌّؼرضٌح!!. ٚوزا 6/312)

٠ح زدح ألفساتٗ ( ٚلذ روش تأْ ٘زٖ ا21/443٢اٌشاصٞ فٟ ذفغ١شٖ ِفاذ١ر اٌغ١ة )

ِٓ األؽاػشج ػٍٝ ِز٘ثُٙ فٟ أفؼاي اٌؼثاد!! ٚٔقشٖ أتٛ ز١اْ فٟ ذفغ١شٖ اٌثسش 

( ٚأظش اٌّغأٌح ِفقٍح فٟ: اٌدٛاب اٌقس١ر ٌّٓ تذي د٠ٓ 10/114اٌّس١و )

 (.61-2/60( ٚ: ِذاسج اٌغاٌى١ٓ، التٓ اٌم١ُ )200-122/ 2اٌّغ١ر، التٓ ذ١ّ١ح )
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 املجحث انثبني:
 إثطبل انرهجبنيخ يف انضنخ اننجىيخ.

 ية؛ وقد ورد ذلؾ في أحاديثأف يكوف في اإلسبلـ رىبان النبي  نفى
لكنيا تدؿ في  !أحاديث حساف، وبعضيا ضعيفة ال يحتج بيا ؛ بعضياكثيرة

وسأورد ما استطعت  مجمميا عمى إبطاؿ الرىبانية، وأنيا تنافي السنة النبوية،
يا قيوأذكر ما يحسف ذكره ىاىنا مف فِ   ،مف تمؾ األحاديث الوقوؼ عميو

أف اإلسبلـ ال يمكف أف يقبؿ بالرىبانية ب وكبلـ العمماء حوليا؛ بما ُيظير
 بمفيوميا المتقدـ.
 "ال رىبانية في اإلسبلـ".الحديث األوؿ:
روده في كتب أىؿ لشيرتو عمى األلسنة، وكثرة و  ؛الحديثبدأت بيذا 

بعد طوؿ بحث  إلى النبي  أخرجو مرفوعاً مف  ـ أجدلومع ىذا  (ٜٗ)العمـ
ال رىبانية ": وأما حديثيقوؿ: "ثـ رأيت الحافظ ابف حجر  في مظانو! وتقصٍ 

يعني أنو لـ يره في مصنفات الحديث  (ٓ٘) !."فمـ أره بيذا المفظ "في اإلسبلـ
 . مرفوعًا إلى النبي المسندة 

 منيا:؛ معناه في أحاديث ُأخر وقد ورد
 .(ٔ٘)ال رىبانية فينا"" :الثاني حديثال
وال سياحة في  ،وال تبتؿ ،وال رىبانية ،زاـماـ وال خِ "ال زِ  :الثالث حديثال
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ُِٕٙ: اٌمامٟ ػ١اك  ُ ٠دضِْٛ تىٛٔٗ ِٓ والَ إٌثٟ ( تً سأ٠د خّاػح ِٓ أً٘ اٌؼٍ(

( ٚأتٛ اٌؼثاط اٌمشهثٟ فٟ: اٌّفُٙ 1/300فٟ: ِؾاسق األٔٛاس ػٍٝ فساذ ا٢ثاس )

( ٚاتٓ ذ١ّ١ح فٟ: الرناء اٌقشاه 12/124ٌّا أؽىً ِٓ ذٍخ١ـ وراب ِغٍُ )

 ( ٚغ١شُ٘.1/314( ٚاتٓ اٌم١ُ فٟ: ئػالَ اٌّٛلؼ١ٓ )1/42اٌّغرم١ُ )
50

 (.1/111ر اٌثاسٞ، التٓ زدش )( فر(
51

( والّ٘ا 3/325( ٚاتٓ ػذٞ فٟ اٌىاًِ )1/312( أخشخٗ اتٓ زثاْ فٟ اٌّدشٚز١ٓ )(

ِٓ هش٠ك أتٟ عؼذ اٌثماي، ػٓ ٠ض٠ذ اٌفم١ش، ػٓ خاتش تٓ ػثذهللا تٗ ِشفٛػاً. 

( ٚلاي: "٘زا زذ٠ث ال ٠قر 1061ٚأخشخٗ اتٓ اٌدٛصٞ فٟ اٌؼًٍ اٌّرٕا١٘ح تشلُ )

ّٗ عؼ١ذ تٓ اٌّشصتاْ اٌثماي لاي ٠س١ٝ: ١ٌظ تؾٟء ٚال ٠ىرة ٚاتٛ عؼذ اع

 زذ٠ثٗ!ٚلاي اٌفالط: ِرشٚن اٌسذ٠ث".
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 .(ٕ٘)اإلسبلـ"
والزماـ والخزاـ يكوناف في أنؼ البعير القتياده، قاؿ ابف قتيبة: "وأراد 

َحْرؽ التَّراقي وزِـّ عميو الصبلة والسبلـ ما كاف ُعبَّاد بني إْسرائيؿ يفعمونو مف 
 كانوا يفعموف ذلؾ حتى يرابطوا في معبدىـ ال يجاوزونو.! :قيؿ (ٖ٘)اأُلنوؼ"

 وأما التبتؿ والسياحة فسيأتي بيانيما قريبًا.
 (ٗ٘): "إف ا لـ يكتب عمينا الرىبانية"الرابع حديثال

 توفي لو ولدٌ  رضي ا عنو عثماف بف مظعوفوسبب ىذا الحديث أف 
:  فقاؿ رسوؿ ا  في داره يتعبد فيو! ى اتخذ مسجداً حت ؛فاشتد حزنو عميو

 ..." الحديث.عمينا الرىبانية"إف ا عز وجؿ لـ يكتب 
بيف فييا حقيقة الرىبانية في  ؛أحاديث أخر ورد عف النبي ىذا وقد 

 ديف اإلسبلـ؛ فمنيا:
 (٘٘)"عميؾ بالجياد فإنو رىبانية اإلسبلـ: "الخامس حديثال

ىبانية أمتي الجياد في سبيؿ ور  ؛الحديث السادس: "لكؿ أمة رىبانية
 (ٙ٘)ا"
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(ٚاتٓ لر١ثح فٟ غش٠ة اٌسذ٠ث 15260( أخشخٗ اتٓ أتٟ ؽ١ثح فٟ اٌّقٕف )(

 ( ػٓ هاٚٚط ِشعالً؛ فاٌسذ٠ث مؼ١ف، عٕذٖ ِٕمطغ!.1/444)
53

 (.444( غش٠ة اٌسذ٠ث )ؿ(
54

( ٚأتٛ ٠ؼٍٝ فٟ 25135( ٚأزّذ فٟ ِغٕذٖ )1361عٕٕٗ )( أخشخٗ أتٛ داٚد فٟ (

( 41( ٚاٌثضاس فٟ ِغٕذٖ )10345( ٚػثذاٌشصاق فٟ ِقٕفٗ )4242ِغٕذٖ )

( ػٓ ػائؾح. ٚفسسٗ األٌثأٟ، فٟ اٌغٍغٍح اٌقس١سح 2161ٚاٌذاسِٟ فٟ عٕٕٗ )

(314) . 
55

( 11444( ٚأزّذ فٟ ِغٕذٖ تشلُ )1000( أخشخٗ أتٛ ٠ؼٍٝ فٟ ِغٕذٖ تشلُ )(

( 361( ٚاتٓ زثاْ فٟ فس١سٗ تشلُ )1622ٚاٌطثشأٟ فٟ اٌّؼدُ اٌىث١ش تشلُ )

( 1144وٍُٙ ػٓ أتٟ عؼ١ذ تٗ ِشفٛػاً. ٚأخشخٗ ٕ٘اد تٓ اٌغشٞ فٟ اٌض٘ذ تشلُ )

 ِٛلٛفاً ػٍٝ أتٟ عؼ١ذ. ِٓ هش٠ك أخشٜ ػٓ أتٟ رس.
56

( 4204( ٚأتٛ ٠ؼٍٝ فٟ ِغٕذٖ تشلُ )15( أخشخٗ اتٓ اٌّثاسن فٟ اٌدٙاد تشلُ )(

( 11333( ٚاتٓ أتٟ ؽ١ثح فٟ اٌّقٕف تشلُ )13204ٚأزّذ فٟ ِغٕذٖ تشلُ )

( وٍُٙ ػٓ أٔظ تٗ.  ٚلاي إٌّزسٞ: زغٓ. 4224ٚاٌث١ٙمٟ فٟ ؽؼة اإل٠ّاْ تشلُ )

(  ٚلاي اٌثٛف١شٞ فٟ ئذساف اٌخ١شج 1/212ٚلاي اٌؼشالٟ فٟ ذخش٠ح اإلز١اء )
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ورىبانية أمتي الرباط في نحور  ؛الحديث السادس: "إف لكؿ أمة رىبانية
 (ٚ٘)العدو"

بطؿ ما أحقيقة الرىبانية في اإلسبلـ؛ و  في ىذه األحاديث بيف النبي 
أحدثتو األمـ السابقة مف الرىبنة، وما قد يعمد إليو بعض المسمميف مف 

عف الدنيا فعميو بالجياد في سبيؿ ا الترىب؛ فأخبر بأف مف أراد االنقطاع 
فالرىبانية والسياحة قد كانت في األمـ : "قاؿ الحكيـ الترمذيفيو؛  الميج وبذؿ

 ،ىبة مف ا تعالى ساح في البراريالماضية كاف أحدىـ إذا عبله الخوؼ والر 
ليستعيف بيا  ؛لتدـو رىبتو في تمؾ العزلة ؛واتخذ صومعة في برية فترىب بيا

 ؛وأعطى ا تعالى ىذه األمة السيؼَ  !ةً يعبود ،عمى بذؿ النفس  تعالى
فمف تمقى  ،أعظـ االمتحاف في بذؿ النفس وىذا...يضربوف بو وجوه أعدائو

فيي  ؛ةً يسيوؼ العدو بوجيو فقد صدؽ ا تعالى في بذؿ النفس لو عبود
والحرب عف ا تعالى حمية  ،مبعوث بالجياد  ورسولنا ،رىبانية ىذه األمة

إف ا تعالى بعثني بالسيؼ بيف " قاؿ كممتو العميا؛ و  ،ونصرة لحقو ،لو
 ،وجعؿ رزقي تحت ظؿ رمحي ،يدي الساعة حتى يعبد ا وحده ال شريؾ لو

 .(ٛ٘)"ومف تشبو بقـو فيو منيـ ،وجعؿ الذلة عمى مف خالؼ أمري
ف :أيريد "عميكـ بالجياد فإنو رىبانية أمتي: " قولو: "وقاؿ السيوطي

نو ال أفضؿ مف أوكما  ،النفس ؿِ ذْ أكثر مف بَ  ؾَ رْ ف تركوا الدنيا فبل تَ ا  الرىباف و 
 .(ٜ٘)"مف الجياد ففي اإلسبلـ ال أفضؿ ؛الترىب عندىـ

                                                                            
 اٌؼّٟ، ٚ٘ٛ مؼ١ف". (: "ِذاس ئعٕاد زذ٠ث أٔظ ٘زا ػٍٝ ص٠ذ5/36اٌّٙشج )

54
( ِٓ زذ٠ث أتٟ أِاِح. ٚلاي اٌؼشالٟ فٟ 4402( أخشخٗ اٌطثشأٟ فٟ اٌىث١ش تشلُ )(

(: 334/ 5(: "مؼ١ف"! ٚلاي ا١ٌٙثّٟ فٟ ِدّغ اٌضٚائذ )1/212ذخش٠ح اإلز١اء )

" ف١ٗ ػف١ش تٓ ِؼذاْ؛ ٚ٘ٛ مؼ١ف". ٚلاي اٌؾ١خ األٌثأٟ: "مؼ١ف خذاً" أظش 

 ١ف اٌداِغ اٌقغ١ش.( فٟ مؼ1124زذ٠ث سلُ )
52

(. ٚاٌسذ٠ث أخشخٗ أزّذ فٟ ِغٕذٖ تشلُ 102/ 3( ٔٛادس األفٛي فٟ أزاد٠ث اٌشعٛي )(

(5114.) 
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 (221( ؽشذ عٕٓ اتٓ ِاخٗ )ؿ(
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 ،حذر مف الرىبانية فيذه األحاديث بمجموعيا تدؿ عمى أف النبي 
وأخبر أنيا ليست مف سنتو، وليست مف ديف اإلسبلـ في شيء، وفي المبحث 

ف في الكتاب بؿ إالتالي بياف تفصيمي لنقض اإلسبلـ ألسس الرىبانية، 
 والسنة تشريعات وأحكاـ مناقضة تمامًا لتمؾ األسس.
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 بنث:املجحث انث
 نقض اإلصالو ألصش انرهجبنيخ،

 وثبلثة مطالب: مدخؿ، وفيو 
 يدخم:

القرآف الكريـ  تقدـ في المبحثيف السابقيف مف ىذا الفصؿ بياف إبطاؿ
أف تشريعيا في الديف النصراني مرىبانية بمفيوميا العاـ، و ل والسنة النبوية

بطاؿ القرآف لمرىبانية  المحرؼ لـ يكف إال بدعة لـ يأمر بيا ا تعالى، وا 
 النصرانية ىو إبطاؿ لمرىبانية كميا في الديانات السابقة.

 نيت عمىبمفيوميا الذي ورد في الكتاب والسنة قد بُ ولما كانت الرىبانية 
كاف مف  العزلة واالنفراد،ثبلثة؛ وىي: االنقطاع لمعبادة، وترؾ النكاح، و أسس 

سس تفصيبًل، وبياف مناقضتيا لديف المناسب عقد ىذا المبحث لنقض ىذه األ
 اإلسبلـ، وقد جعمت ذلؾ في ثبلثة مطالب.

 االنقطبع نهعجبدح:: األصبس األول نهرهجبنيخنقض املطهت األول: 
، مصالحو وأعمالو نفسو مف المباحات، ويترؾ نسافاإل  يحـر أف والمراد:

أيامو؛ فيذه  يتفرغ لعبادة ا تعالى طيمة حياتو، وسائرويعتزؿ زوجو وأىمو، ل
 ،بو شريعة اإلسبلـ جاءت يخالؼ ما ة، وىو األمر الذييناحقيقة الرىب
 باألمور التالية:ويظير ذلؾ 
 مف االعتداء. ونيى عف تحريـ الطيبات، وجعم أف اإلسبلـاألوؿ: 

وتحريميا عمى الغير. وقد قاؿ ا  ،وىذا يشمؿ تحريميا عمى النفس
  :﴿تعالى

   
    

     
   

﴾:ابف جرير اإلماـ قاؿ [ٚٛ]المائدة 
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يعني بالطيبات: المذيذات، التي تشتيييا النفوس، وتميؿ إلييا : "الطبري
القموب، فتمنعوىا إياىا، كالذي فعمو القسيسوف والرىباف، فحرموا عمى 
أنفسيـ النساء والمطاعـ الطيبة والمشارب المذيذة، وحبس في الصوامع 

 يـ. يقوؿ تعالى ذكره: فبل تفعموا أييايـ أنفسيـ، وساح في األرض بعضُ بعضُ 
المؤمنوف كما فعؿ أولئؾ، وال تعتدوا حد ا الذي حد لكـ فيما أحؿ لكـ وفيما 
حـر عميكـ، فتجاوزوا حده الذي حده، فتخالفوا بذلؾ طاعتو، فإف ا ال يحب 

 (ٓٙ)"مف اعتدى حده الذي حده لخمقو فيما أحؿ ليـ وحـر عمييـ
تبتموا الصحابة؛ جماعة مف  في : أنيا نزلتعند المفسريف المشيورو 

وحرموا الطيبات مف  ،ولبسوا المسوح ،واعتزلوا النساء ،فجمسوا في البيوت
ىموا  ، بؿالطعاـ والمباس إال ما يأكؿ ويمبس أىؿ السياحة مف بني إسرائيؿ

 (ٔٙ)وصياـ النيار فنزلت ىذه اآلية ،وأجمعوا لقياـ الميؿ ،باالختصاء
والذيف ممخصو ػ : والبف تيمية كبلـ بديع في ىذا المعنى؛ فيقوؿ ػ ما 

ما باليميف ذلؾ يمتزموف و يحرموف ما أحؿ ا مف الطيبات  يقوؿ فإما بالنذر وا 
ويعاىد أحدىـ أال يأكؿ الشيوة  ،بالنيار أبداً  أحدىـ:  عمي أال آكؿ طعاماً 

ف لـ يحمؼ ولـ ينذر ؛المبلئمة فيذا يمتـز أف ...ويمتـز ذلؾ بقصده وعزمو وا 
وىذا  ،وىذا يمتـز أال يتكمـ قطوىذا يمتـز أال يأكؿ الخبز... ،الماءال يشرب 

وأنواع ىذه األشياء مف الرىبانية ...وىذا يمتـز أال ينكح وال يذبح ،نفسو بُّ يجُ 
وال ريب أف  !مجاىدة النفس وقير اليوى والشيوةالتي ابتدعوىا عمى سبيؿ 

لمسمـ المتبع لكف ا...مجاىدة النفس مأمور بيا وكذلؾ قير اليوى والشيوة
فبل يحـر الحبلؿ وال يسرؼ  ؛لشريعة اإلسبلـ ىو المحـر ما حرمو ا ورسولو

ويقتصد في  ،في تناولو؛ بؿ يتناوؿ ما يحتاج إليو مف طعاـ أو لباس أو نكاح
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 (2/606( خاِغ اٌث١اْ )(
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 (204( أظش: أعثاب إٌضٚي، ٌٍٛازذٞ )ؿ(
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. فيذا تجده يحصؿ لو ، ويقتصد في العبادة؛ فبل يحمؿ نفسو ما ال تطيؽذلؾ
مف مجاىدات النفس وقير اليوى ما ىو أنفع لو مف تمؾ الطريؽ المبتدعة 

ونقض عيده  الوعرة القميمة المنفعة التي غالب مف سمكيا ارتد عمى حافره
. وىذا يثاب عمى ذلؾ ما ال يثاب عمى سموؾ تمؾ ولـ يرعيا حؽ رعايتيا

جد بذلؾ مف المزيد في إيمانو الطريؽ وتزكو بو نفسو وتسير بو إلى ربو وي
لى الشيوات ما ال يجده أصحاب تمؾ الطريؽ فإنيـ ال بد أف تدعوىـ أنفسيـ إ

 ...(ٕٙ)المحرمة
 ث عمى العمؿ والسعي في طمب الرزؽ.أف اإلسبلـ ح الثاني:

لقد سخر ا تعالى لئلنساف األرض وذلميا لو ليدرؾ منيا ما تتعمؽ بو 
وحثو عمى السعي في جوانبيا ونواحييا لطمب حاجتو مف المطعـ والمشرب، 

ردد في األقطار؛ قاؿ الرزؽ والمكاسب؛ ولو كاف ذلؾ في تجشـ األسفار والت
   ﴿ا تعالى:
   

  
   

﴾:وقاؿ تعالى[ ٘ٔ]الممؾ﴿: 
  

   
   

﴾:وأما قولو  لطمب المكاسب والتجارات. :أي[ ٓٔ]الجمعة
   :﴿تعالى

 ﴾ 
فيذا دليؿ عمى أف المسمـ يجب أف يعمـ بأف الرزؽ إنما يطمب  [٘ٔ]الممؾ:

الجالبة مف ا فيو الرزاؽ سبحانو، وأف لزـو عبادتو سبب مف األسباب 
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 ( ترقشف.14/456( ِدّٛع فراٜٚ اتٓ ذ١ّ١ح )(
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وأخبر بأف أفضؿ الرزؽ  بالسعي في طمب الرزؽ،  لمرزؽ. ورغب النبي 
مف أف  قط خيراً  : "ما أكؿ أحد طعاماً  قاؿ فما كاف مف عمؿ اإلنساف بيده؛ 

ف نبي ا داود عميو السبلـ كاف يأكؿ مف عمؿ  ،يأكؿ مف عمؿ يده وا 
 (ٖٙ)يده"

و ى ولو عمؿ عمبًل شاقًا أو مما يتقالّ حت ونيى عف سؤاؿ الناس،
، قاؿ: "ألف يحتطب أحدكـ حزمة عمى ظيره خير مف أف يسأؿ أحداً ؛ فالناس

 (ٗٙ)فيعطيو أو يمنعو"
أف اإلسبلـ ديف يحث عمى مف  رضي ا عنيـ فيـ الصحابةكاف وىكذا 

ػ:  ػ كما تقوؿ عائشة رضي ا عنياوكانوا العمؿ والسعي في طمب الرزؽ؛ 
ويعمموف بأنفسيـ، فكاف منيـ مف يعمؿ يعني يكدحوف  (٘ٙ)أنفسيـ" ُعمَّاؿ"

في الزراعة، ومنيـ مف  يعمؿ في الصناعة، ومنيـ مف يعمؿ في التجارة، 
 عف أحدىـ أنو كاف ينيى عف العمؿ... روَ وغير ذلؾ، ولـ ي

أف اإلسبلـ نيى أف يكوف اإلنساف متكبًل عمى غيره في رزقو مع  الثالث:
 القدرة.
عمى المسمـ إذا كاف قادرًا أف يعتمد عمى نفسو في طمب فالواجب  

أف ، أو جمب المأكؿ والمشرب الرزؽ، وال يجوز لو أف يتكؿ عمى غيره في
بؿ عميو أف يتعفؼ، وقد  ؛الناس والنظر لما في أيدييـيبتذؿ نفسو في سؤاؿ 

 ؛ذكر الصدقة والتعفؼ عف المسألةوقد عمى المنبر  رسوؿ ا  وقؼ
واليد العميا المنفقة والسفمى  ،اليد العميا خير مف اليد السفمىؿ:"قاف

وال سعي في  ،تنفؽ وتعطي مف غير كسبأف وىؿ يمكف ليد  (ٙٙ)السائمة"
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خير مف أف  ؛عمى ظيره :"ألف يحتطب أحدكـ حزمةً  وقاؿ  طمب رزؽ؟.
 (ٚٙ)فيعطيو، أو يمنعو." يسأؿ أحداً 

لمعبادة،  ىذه شريعة اإلسبلـ فمف ترؾ التكسب وطمب الرزؽ، وانزوى
كما يفعؿ الراىب في معبده! فقد خالؼ  وانقطع في زاوية مسجده، ال يتجاوزه؛

 وىـ صفوة الخمؽ وأحب العباد رع ا، وناقض سيرة أنبيائو ورسمو؛ فإنيـش
إلى ا، وأقربيـ إليو، وأتقاىـ لو؛ كانوا يأكموف مف عمؿ أيدييـ، ويزاولوف 

 قاؿ:"ما أكؿ أحدٌ  وفي الصحيح أف النبي  الميف المختمفة طمبًا لمرزؽ.
ف نبي ا داود  ،مف أف يأكؿ مف عمؿ يده قط خيراً  طعاماً  عميو السبلـ  -وا 

 (ٛٙ)يده." كاف يأكؿ مف عمؿ -
مندوبة ال يفتر  عف حمؿ النفس اللتزاـ عبادةٍ  نيى اإلسبلـأف  الثالث:

 عنيا.
زىًا متنَ  ؛ال يفتر عنيا عبادةً  نفسو ألـز عمى مف  قد أنكر النبيل

وال أفطر! وقاؿ  الدىر فحيف قاؿ رجؿ: أصـوراغبًا عنو! ،ألجميا عف أمر مباح
باف  والسبلـ مف ىذا القوؿ حتى. غضب عميو الصبلة أصمي الميؿ أبداً  آخر:

وأتقاكـ لو،  ،خطب الناس قائبًل:"أما وا إني ألخشاكـ الغضب في وجيو؛ و 
فميس  ، فمف رغب عف سنتيوأتزوج النساء ،وأرقد صميأصـو وأفطر، وأ لكني
باإلنكار عمى مف قاؿ تمؾ المقالة؛ بؿ أعمف ذلؾ عمى  فمـ يكتؼِ  (ٜٙ)"مني

 المؤل، وحذر مف مخالفة ىديو والخروج عف سيرتو.
فقالت عائشة: ىذه الحوالء بنت تويت، وزعموا  ومرَّت امرأة بالنبي 

:"ال تناـ الميؿ! خذوا مف العمؿ ما أنيا ال تناـ الميؿ! فقاؿ رسوؿ ا 
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ولما رأى رجبًل قائًما في  .(ٓٚ)"حتى تسأموا فوا ال يسأـ ا ،تطيقوف
: "ما ىذا؟" فقالوا: ىذا أبو إسرائيؿ! نذر أف يقـو في الشمس  الشَّمس؛ قاؿ

. ،وال يجمس وال يستظؿ  ،ولَيتكمـ ،فقاؿ: "ُمُروه فْمَيْجِمس، ولَيْسَتِظؿَّ  وأف يصـو
َـّ صوَمو"   (ٔٚ)وليِت

و دينفي ـ الناس جميعًا بأف اإلسبلـ ليس مف ىذا أف يعمِّ  فأراد النبي 
ـ مع يتبلء بؿ ديفٌ  وال تعذيب لمنفس، ، وال تعطيؿ لمصالح الحياة،رىبنة

 فطرتو.يتوافؽ مع طبيعة اإلنساف، و 
النفس السوية ال طاقة ليا  أف طبيعةعميو الصبلة والسبلـ ب وكاف يعمـ

وفي قصة حنظمة واالنقطاع لمعبادة؛ بالكمية، بالتخمي عف مبلذ الدنيا
يشكو لو حالو  ما يشير إلى ذلؾ بجبلء؛ فقد جاء إلى النبي  األسيدي

ػ عف نفسو  وغفمتيا عنو حينًا؛ قاؿ ؛مف حيث يقظتيا وتذكرىا  تعالى حيناً 
:"وما ذاؾ"؟ قمت: يا  يا رسوؿ ا! فقاؿ رسوؿ ا : قمت: نافؽ حنظمةُ ػ

فإذا خرجنا  ؛عيف والجنة حتى كأنا رأيذكرنا بالنار رسوؿ ا! نكوف عندؾ ت
. فقاؿ رسوؿ مف عندؾ عافسنا األزواج واألوالد والضيعات نسينا كثيراً 

 ؛وفى الذكر كونوف عنديف لو تدوموف عمى ما تأبيده  والذي نفسي:"ا
" ولكف يا حنظمة ساعة وساعة !لصافحتكـ المبلئكة عمى فرشكـ وفى طرقكـ

 .(ٕٚ)ثبلث مرات قاليا
 مقيدًة بالوسع والطاقة.أف جميع شرائع اإلسبلـ جاءت الرابع: 

 :﴿جعؿ اإلسبلـ العبادة مقيدة بالطاقة والوسع قاؿ ا تعالى
    

﴾  :إلى قولو﴿  
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﴾[:ٕٙٛالبقرة]وقاؿ﴿: 
  ﴾:التغابف[ٔٙ ]

    :﴿اؿوق
  ﴾:وقاؿ  [ٛٚ]الحج

 .(ٖٚ)"ما أمرتكـ بو فافعموا منو ما استطعتـ:" النبي 
نذر أف يتقرب بأمر "يكوف في نفسو ال يطاؽ، أو  وعميو فإف اإلنساف لو

إلى تضييع ما ىو أولى فيذه ىي مما فيو حرج، أو مشقة فادحة، أو يؤدي 
 (ٗٚ)الرىبانية"
اإلنساف عمى نفسو في  أف يشؽَّ عف ينيى أشد النيي  النبي  وكاف

 ؛بيف ساريتيف ممدوداً  وقد دخؿ المسجد يومًا فرأى حببلً ؛ العباداتأداء 
: فقاؿ مت أو فترت أمسكت بو!! تصمي؛ فإذا كسِ لزينب :" قالوا!"ما ىذا؟فقاؿ:

ففي ىذا الحديث  (٘ٚ)"فميقعد ؿ أو فترَ فإذا كسِ  ،ليصؿ أحدكـ نشاطو ،حموه"
دليؿ واضح عمى أف اإلسبلـ يحث عمى االقتصاد في العبادة، وينيى عف 

في الصياـ؛ وىو أمر شاؽ عمى النفس؛ واصؿ  ولما واصؿؽ فييا. التعمُّ 
باؿ ما قاؿ: " ؛فمما بمغو ذلؾ ػ وكاف ذلؾ آخر الشير ػمعو بعض أصحابو! 

رجاؿ يواصموف؟! إنكـ لستـ مثمي، أما وا لو تمادَّ لي الشير لواصمت 
د ؽ : المبالغ في األمر، المتشدِّ مِّ والمتعَ  (ٙٚ)"يـقَ قوف تعمّ صااًل يدُع المتعمّ وِ 

 .(ٚٚ)الذي يطمب أقصى غايتو ،فيو
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، وجعؿ في العبادة والغموِّ  دأف اإلسبلـ جاء بالتحذير مف التشدُّ  الخامس:
 مف الرىبانية المبتدعة. ذلؾ

لو كؿ ما أباح ا ألجؿ ذلؾ ال ريب أف انقطاع اإلنساف لمعبادة؛ تاركًا 
الدنيا وشيواتيا؛ ضرٌب مف ضروب التشديد عمى النفس، وكأف  مف مبلذّ 

يجنح إلى ىذا المسمؾ العسر، وينتدب  قد ىذه األمة مففي عمـ أف   النبي
لما يفضي  ؛ر مف سموكولو مف تاقت نفسو لما أعد ا ألىؿ طاعتو؛ فحذَّ 

اد األمـ بَّ ف سموؾ عُ بأف ذلؾ م وأخبر إليو مف آثار سيئة عمى النفس؛
 السابقة.

وجاء في الحديث الصحيح ما يدؿ عمى أف التشديد عمى النفس بحمميا 
خص؛ مف الرىبانية التي ابتدعيا النصارى؛ وىو ة الرُّ عمى العزائـ، ومجافا

فإنما ىمؾ مف قبمكـ بتشديدىـ عمى  ؛ال تشددوا عمى أنفسكـ" :قولو 
 ﴿ وستجدوف بقاياىـ في الصوامع والديارات !أنفسيـ

 
  

   
  

﴾"(ٚٛ)  ففيو نيي ػ معمقًا عمى ىذا الحديثػ قاؿ ابف تيمية" :
عف التشدد في الديف بالزيادة عمى المشروع، والتشديد: تارة يكوف  النبي 

باتخاذ ما ليس بواجب، وال مستحب؛ بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات! 
، وال مكروه بمنزلة المحـر والمكروه في الطي  !باتوتارة باتخاذ ما ليس بمحـر

وعمؿ ذلؾ بأف الذيف شددوا عمى أنفسيـ مف النصارى، شدد ا عمييـ لذلؾ، 
 ".!حتى آؿ األمر إلى ما ىـ عميو مف الرىبانية المبتدعة

بأف التشديد عمى النفس سبب لتشديد ا عمى ابف تيمية  ثـ بيف
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"وفيو أيضا تنبيو عمى أف التشديد عمى النفس  اإلنساف شرعًا أو قدرًا! فقاؿ:
ما بالقدر ، يكوف سبباً  ابتداءً   :لتشديد آخر، يفعمو ا : إما بالشرع وا 

يخافو في زمانو مف زيادة إيجاب أو  فأما بالشرع: فمثؿ ما كاف النبي 
تحريـ ، كنحو ما خافو لما اجتمعوا لصبلة التراويح معو ولما كانوا يسألوف 
عف أشياء لـ تحـر ، ومثؿ : أف مف نذر شيئا مف الطاعات وجب عميو فعمو 

 ، وىو منيي عف نفس عقد النذر ، وكذلؾ الكفارات الواجبة بأسباب .
ينا وسمعنا مف كاف يتنطع في أشياء، فيبتمى وأما بالقدر: فكثير قد رأ

مثؿ كثير مف  ؛بأسباب تشدد األمور عميو، في اإليجاب والتحريـ أيضاً 
إذا زادوا عمى المشروع ابتموا بأسباب توجب حقيقة  ؛الموسوسيف في الطيارة

ثـ بيف بأف ىذا المعنى الذي دؿ عميو  (ٜٚ)أشياء مشقة ومضرة" عمييـ
  ﴿:تعالىموافؽ لقولو  الحديث

  
  

﴾[:ٚ٘ٔاألعراؼ ]مف أف ذلؾ يقتضي كراىة 
موافقة األمـ السابقة في اآلصار التي ترجع إلى اإليجابات الشديدة، واألغبلؿ 

 الشديدة.التحريمات  :التي ىي
التي شرعيا ا لعباده؛ ينيى عف مجاوزة الحد في سائر العبادات وكاف 

 (ٓٛ)فإنما ىمؾ مف كاف قبمكـ بالغمو في الديف" ؛في الديف فيقوؿ: "إياكـ والغموَّ 
الموسوسيف الذيف  أحواؿَ  ىػ(ٕٓٙالمقدسي )ت ابف قدامة الموفؽ وذكر

شددوا عمى أنفسيـ في فعؿ العبادات مف التطير والوضوء والصبلة وغيرىا؛ 
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حقًا ػ ونعوذ با مف ذلؾ ػ لـ تكف ىذه  ثـ قاؿ: "ولو كاف الذي ىـ عميو
الشريعة الحنيفية السمحة، ولكاف سائر الناس ضاليف، تاركيف لمواجب 

ما أصحاب النبي صمى ا عمييـ، وصبلتيـ فاسدة، وعبادتيـ مختمفة سي
عميو وسمـ الذيف كاف كثير منيـ أعرابًا مف أىؿ الجفا والحفا، ال يعرفوف 
شيئًا مما ىؤالء عميو، ومع ذلؾ ما عاب عمييـ النبي صمى ا عميو وسمـ، 
وال ذميـ بترؾ ىذا، وال ذـ إال المتنطعيف الغاليف في الديف، وحذر مف الغمو 

 (ٔٛ)"في الديف.
 هيسر ل ةٌ لديف اإلسبلـ؛ ومناقضَ  االنقطاع لمعبادة مغالبةٌ  أف السادس:

 وسماحتو.
ا عمى عباده بيذا الديف العظيـ، وأخبر في كتابو العزيز بأنو  لقد مفَّ 

  :﴿قاؿ ا تعالى؛ رسبحانو يريد بعباده اليس
    
 ﴾[:٘ٛٔالبقرة]  وقاؿ

   :﴿تعالى
   

﴾:وقاؿ [ٙ]المائدة﴿:  
    

﴾:وقاؿ [ٛٚ]الحج﴿:  
  ﴾:وفي [ ٕٛ]النساء

 .(ٕٛ)وكره ليا العسر" ،الحديث: "إف ا تعالى رضي ليذه األمة اليسر
يسر  بأف ديف اإلسبلـ ديفُ  في عدد مف األحاديث النبي  يؤكدو 

فسددوا  ؛إال غمبو الديف أحدٌ  ولف يشادَّ  ،إف الديف يسرٌ وسماحة؛ فكاف يقوؿ: "
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22

( ِٓ زذ٠ث ِسدٓ تٓ األدسع ِشفٛػاً. 14012( أخشخٗ اٌطثشأٟ فٟ اٌىث١ش تشلُ )(

 (.1461ٚلاي األٌثأٟ: زذ٠ث فس١ر. أظش: فس١ر اٌداِغ اٌقغ١ش تشلُ )
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في البياف؛ فقولو: "إف الديف يسٌر" ضرب مف المبالغة  (ٖٛ)"وقاربوا وأبشروا
بالنسبة لؤلدياف التي سبقتو؛ ففييا مف اآلصار واألغبلؿ  يسيرٌ  فديف اإلسبلـ

 كؿ أفبيف في ىذا الحديث بو  والمشقة والعنت ما ليس لو نظير في اإلسبلـ،
لتيسير؛ فإنو وا وترؾ الرفؽ األعماؿ الدينيةمف أراد مغالبة الديف بالتعمؽ في 

 ُيغمب.فعجز وينقطع يَ 
ىذا  فإنو مف يشادَّ  قاصداً  عميكـ ىدياً في الحديث اآلخر: " ولذا قاؿ 

: "فكاف اليدي القاصد ىػ(ٕٖٔ)ت الطحاوي أبو جعفر قاؿ (ٗٛ)"الديف يغمبو
 في ىذا ىو في األشياء المراد بيا التقرب إلى ا عز وجؿ، فأمر النبي 

 (٘ٛ)صد ليدـو ذلؾ مف أىمو"فييا بالقَ 
 قاؿ (ٙٛ)اليسرة": "إنكـ لف تنالوا ىذا األمر بالمغالبة، وخير دينكـ وقاؿ 

فقد  ؛ر: في ىذا الحديث عمـ مف أعبلـ النبوةقاؿ ابف المنيّ "ابف حجر:  فظاالح
، وليس المراد منع طمب ع في الديف ينقطعرأينا ورأى الناس قبمنا أف كؿ متنطِّ 

فراط المؤدي إلى ؛ بؿ منع اإلفإنو مف األمور المحمودة ؛كمؿ في العبادةاأل 
أو إخراج الفرض  ،أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترؾ األفضؿ ؛المبلؿ

كمف بات يصمي الميؿ كمو ويغالب النـو إلى أف غمبتو عيناه في  ؛عف وقتو
أو إلى أف خرج الوقت  !آخر الميؿ فناـ عف صبلة الصبح في الجماعة

 (ٚٛ)".!أو إلى أف طمعت الشمس فخرج وقت الفريضة ،المختار
يطيؽ أف يستقيـ في كؿ شيء لف المسمـ  ث آخر بأففي حدي وأخبر 
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 ( ِٓ زذ٠ث أتٟ ٘ش٠شج.31فس١سٗ تشلُ )( أخشخٗ اٌثخاسٞ فٟ (
24

( 11201( ٚأزّذ فٟ ِغٕذٖ تشلُ )244( أخشخٗ أتٛ داٚد اٌط١اٌغٟ فٟ ِغٕذٖ تشلُ )(

( ِٓ زذ٠ث تش٠ذج، ٚلاي اٌسافع فٟ اٌفرر 4442ٚاٌث١ٙمٟ فٟ اٌغٕٓ اٌىثشٜ تشلُ )

 (: ئعٕادٖ زغٓ.1/13)
25

 (.3/263( ؽشذ ِؾىً ا٢ثاس )(
26

( ػٓ ِسدٓ تٓ األدسع، ِشفٛػاً. ٚزغٕٗ 12112تشلُ ) ( أخشخٗ أزّذ فٟ ِغٕذٖ(

 (.2311األٌثأٟ وّا فٟ فس١ر اٌداِغ اٌقغ١ش تشلُ )
24

 (.1/13( فرر اٌثاسٞ، التٓ زدش )(
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ولكف كما قاؿ في الحديث  (ٛٛ)ولف تحصوا" ؛: "استقيموا؛ قاؿ ٌأمر بو شرعاً 
فإف لـ  ؛فالمطموب مف العبد االستقامة وىي السداد"المتقدـ:"سددوا وقاربوا"
 .(ٜٛ)"فإف نزؿ عنيا؛ فالتفريط واإلضاعة! ؛يقدر عمييا فالمقاربة

وجؿ؟ قاؿ: "الحنيفية  أي األدياف أحب إلى ا عز: ئؿ وسُ 
أي: أف الشرائع الماضية قبؿ أف تبدؿ وتنسخ أحبيا إلى ا  (ٜٓ)السمحة"

في  تعالى ما كاف منيا سمحًا؛ يعني: سيبًل ميسورًا؛ يدؿ عمى ذلؾ قولو 
 (ٕٜ)ويقوؿ: "ُبعثت بالحنيفية السمحة" (ٜٔ)الحديث اآلخر: "خير دينكـ أيسره"

، وكونيا "فجمع بيف كونيا حنيفيةً  (ٖٜ)بحنيفية سمحة" : "إني أرسمتُ لفظوفي 
 ،؛ فيي حنيفية في التوحيد، سمحة في العمؿ، وضد األمريف: الشرؾسمحةً 

 .(ٜٗ)وتحريـ الحبلؿ"
فيذه األحاديث وما في معناىا تدؿ عمى أف الشارع ينتدب لؤلخذ 

الرخصة تنطع وتكمؼ؛ وأف بالرخصة الشرعية، وأف األخذ بالعزيمة في موضع 
عمى العامؿ أف ال يجيد نفسو بحيث يعجز وينقطع؛ بؿ يعمؿ بتمطؼ وتدريج 

فأوغموا فيو  ؛وفي الحديث: "إف ىذا الديف متيف ورفؽ ليدـو عممو وال ينقطع.
 قطع وال ظيراً  فإف المنبت ال أرضاً  ،برفؽ وال تبغضوا إلى أنفسكـ عبادة ا
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( 244( ٚاتٓ ِاخح فٟ عٕٕٗ تشلُ )1021( أخشخٗ اٌط١اٌغٟ فٟ ِغٕذٖ تشلُ )(

 ( ػٓ ثٛتاْ، ِشفٛػاً.444ٚاٌساوُ فٟ اٌّغرذسن تشلُ )
21

 (.1/514ج اٌغاٌى١ٓ )( ِذاس(
10

( 2102(  ٚأزّذ فٟ ِغٕذٖ تشلُ )223( أخشخٗ اٌثخاسٞ فٟ األدب اٌّفشد تشلُ )(

 (: "ئعٕادٖ زغٓ".1/42ٚلاي اٌسافع فٟ اٌفرر )
11

( لاي اٌسافع 15142( ٚأزّذ فٟ ِغٕذٖ تشلُ )1313( أخشخٗ اٌط١اٌغٟ فٟ ِغٕذٖ )(

 (: ئعٕادٖ فس١ر.1/13فٟ اٌفرر )
12

( ػٓ أتٟ 4614( اٌطثشأٟ فٟ اٌّؼدُ اٌىث١ش )22345ٟ ِغٕذٖ )( أخشخٗ أزّذ ف(

 أِاِح ِشفٛػاً.
13

 ( ػٓ ػائؾح، تغٕذ زغٓ.24211( أخشخٗ أزّذ فٟ ِغٕذٖ تشلُ )(
14

 (1/302( ئغاثح اٌٍٙفاْ، التٓ اٌم١ُ )(
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 .(ٜ٘)أبقى"
 و.ذي حؽ حقَّ  أف اإلسبلـ أمر بإعطاء كؿِّ  السابع:

حيث أمر اإلسبلـ  وفي االنقطاع لمعبادة تضييع لمحقوؽ الواجبة،
بأف  فحتى نفس اإلنساف ليا حؽ عمى صاحبيا بإعطاء كؿ ذي حٍؽ حقو؛

وأف ال يحمميا مف المشاؽ واألعماؿ ما  س عنيا بيف حيف وآخر،يريحيا وينفِّ 
ولؤلضياؼ حؽ، ولمجيراف  غيرىا مف األىؿ حؽ،للمزوجة و ال تطيؽ؛ وكذا 

 وىكذا، فيجب إعطاء كؿ ذي حٍؽ حقو.حؽ...
ال بياف بعده؛ فعف  بشكؿ جميٍّ  ميـال وثمة حديث عظيـ يبيف ىذا الممحظ

:  قاؿ لي رسوؿ اقاؿ: رضي ا عنيما، عبد ا بف عمرو بف العاص
بمى يا رسوؿ  :فقمت ."؟وتقـو الميؿ ،بر أنؾ تصـو النيارخْ ألـ أُ  !يا عبد ا"

ف لعينؾ  ،فإف لجسدؾ عميؾ حقاً  ،ـوقـ ونَ  ،صـ وأفطر ؛فبل تفعؿ:"قاؿ .ا وا 
ف لزوجؾ عميؾ حقاً  ،عميؾ حقاً  ف لزورؾ عميؾ حقاً  ،وا  ف بحسبؾ أف  ،وا  وا 

فإف ذلؾ صياـ  ،فإف لؾ بكؿ حسنة عشر أمثاليا ،تصـو كؿ شير ثبلثة أياـ
إني أجد  !يا رسوؿ ا :قمت .د عميّ دت فشدِّ فشدَّ عبدا: "" قاؿ الدىر كمو

وما كاف صياـ نبي  :قمت "فصـ صياـ نبي ا داود وال تزد عميو:"قاؿ .قوة
يا ليتني قبمت  :فكاف عبد ا يقوؿ بعد ما كبر "نصؼ الدىر:"قاؿ ؟ا داود

رخصة النبي
(ٜٙ) 

فرأينيا سيئة  ودخمت امرأة عثماف بف مظعوف عمى نساء النبي 
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( دْٚ لٌٛٗ: ٚال ذثغنٛا ...اٌخ. ٚزغٕٗ األٌثأٟ، 13044( أخشخٗ أزّذ فٟ ِغٕذٖ )(

( ٚأخشخٗ ترّاِٗ اٌث١ٙمٟ فٟ عٕٕٗ سلُ 2246ٌداِغ اٌقغ١ش تشلُ )وّا فٟ فس١ر ا

( ، 44( ِٓ زذ٠ث ػثذهللا تٓ ػّشٚ. ٚأخشخٗ اٌثضاس فٟ ِغٕذٖ سلُ )4444)

( ٚلاي: غش٠ة اإلعٕاد ٚاٌّرٓ! ٚاٌث١ٙمٟ 15ٚاٌساوُ فٟ ِؼشفح ػٍَٛ اٌسذ٠ث سلُ )

ّا فٟ عٍغٍح ( ِٓ زذ٠ث خاتش ِشفٛػاً؛ ٚمؼفٗ األٌثأٟ و4443فٟ عٕٕٗ سلُ )

 (.   2420األزاد٠ث اٌنؼ١فح تشلُ )
16

 ( ٚاٌٍفع ٌٍثخاسٞ.1151( ٚ ِغٍُ تشلُ )1145( ِرفك ػ١ٍٗ؛ فأخشخٗ اٌثخاسٞ تشلُ )(
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قالت: ما لنا منو  لؾ؟ ما في قريش رجؿ أغنى مف بعمؾ!فقمف: ما  !الييئة
ذلؾ لو،  فذكرفَ فدخؿ النبيقاؿ: ما نياره فصائـ، وأما ليمو فقائـ!أ شيء!

قاؿ: وما ذاؾ يا رسوؿ  "أسوة؟ فقاؿ: "يا عثماف! أما لؾ فيَّ فمقيو النبي 
ف ألىمؾ  ا، فداؾ أبي وأمي؟ قاؿ: "أما أنت فتقـو الميؿ وتصـو النيار، وا 

فعميؾ حقاً  وفي لفظ ألبي  ".، وصـ وأفطرـْ ونَ  صؿِّ  لجسدؾ عميؾ حقًا، ، وا 
قاؿ: "يا عثماف! أرغبت عف سنتي؟! فإني أناـ وأصمي،  داود أف النبي 

ف  وأصـو وأفطر، وأنكح النساء؛ فاتؽ ا يا عثماف! فإف ألىمؾ عميؾ حقًا، وا 
ف لنفسؾ عميؾ حقًا، فصـ وأفطر، وصؿ ونـ."  (ٜٚ)لضيفؾ عميؾ حقًا، وا 

َـّ  رضي ا عنيما أبا الدرداء الفارسي زار سممافُ و  الدرداء  فرأى أ
أخوؾ أبو الدرداء ليس لو حاجة في  :قالت ؟ما شأنؾ :فقاؿ ليا !لةً متبذِّ 
أبو  قاؿ !كؿْ  لو سمماف: فقاؿ .فصنع لو طعاماً  ؛فجاء أبو الدرداء !الدنيا

فمما كاف الميؿ  .فأكؿ :قاؿ .ما أنا بآكؿ حتى تأكؿ :قاؿ .إني صائـٌ  الدرداء:
فمما كاف مف  .نـ :فقاؿ .ثـ ذىب يقـو ،فناـ .نـْ  :قاؿ ،ذىب أبو الدرداء يقـو

 ،إف لربؾ عميؾ حقاً  :يا فقاؿ لو سمماففصمَّ  .قـ اآلف :قاؿ سمماف ؛آخر الميؿ
 فأتى النبي  .فأعط كؿ ذي حؽ حقو ،وألىمؾ عميؾ حقاً  ،ولنفسؾ عميؾ حقاً 

 .(ٜٛ)"صدؽ سمماف": فقاؿ النبي  ؛فذكر ذلؾ لو
 المعروؼ. أف اإلسبلـ أمر باإلحساف إلى الناس وبذؿِ  الثامف:

ترؾ  فضي إلىت وجب التقصير في ذلؾ، بؿت االنقطاع لمعبادة والرىبنةو 
 ديف التي حث عمييا بعضيا مف أوجب الواجباتمع أف بالكمية،  ىذه األمور
ليس ىذا موضع بسطيا، فقد تعددت األدلة مف كتاب ا وسنة اإلسبلـ؛ و 

، وبياف فضؿ برىما، والقياـ في الحث عمى بر الوالديف نبيو 
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( ٚأٌٚٗ: "٠ا ػثّاْ! ئْ اٌش٘ثا١ٔح ٌُ ذىرة ػ١ٍٕا". 30( عثك ذخش٠دٗ فٟ ٘اِؼ )(

 ٚ٘ٛ زذ٠ث فس١ر.
12

 (.1162( أخشخٗ اٌثخاسٞ تشلُ )(
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برعايتيما،وقضاء حوائجيما، واألمر بمزوميما خاصة عند الكبر... كما أمر 
اإلسبلـ بصمة األرحاـ ونيى عف القطيعة، ورتب عمى القطيعة الوعيد الشديد، 

مسؤواًل عما  السعي عمى األرامؿ واأليتاـ، وجعؿ اإلنسافَ عمى وحث اإلسبلـ 
د، وأمر بالسعي في طمب حاجاتيـ مف المأكؿ والمشرب استرعاه ا مف األوال

 والممبس وغيرىا، كما أمر بتربيتيـ ورعايتيـ...
؛ إلى غير ذلؾ مف الواجبات الشرعية التي جاء بيا ىذا الديف العظيـ

 فأيف لمف انقطع لمعبادة أف يقـو بيذه الواجبات والحقوؽ؟.
 اد في سبيؿ ا.أف االنقطاع لمعبادة ينافي شريعة الجي التاسع:

فالجياد في سبيؿ ا مف أعظـ شعائر اإلسبلـ، وقد تضافرت األدلة مف 
وأف مف أزىؽ نفسو في  والحث عميو، الكتاب والسنة عمى شرعيتو وفضمو،

 سبيؿ ا فيو مشيود لو بالجنة.
: "عميؾ بالجياد فإنو رىبانية اإلسبلـ" وقد تقدـ في الحديث قوؿ النبي 

أمة رىبانية؛ ورىبانية أمتي الجياد في سبيؿ ا" وقولو: "إف  وقولو: "لكؿ
فإذا كانت األمـ  لكؿ أمة رىبانية؛ ورىبانية أمتي الرباط في نحور العدو"

السابقة تتباىى برىبانيا وما ابتدعتو مف رىبانية؛ فيذه األمة رىبانيتيا 
زىاقيا في سبيؿ ا فيذه  الجياد في سبيؿ ا؛ لما فيو مف بذؿ النفس وا 

 الرىبانية الحقة.
مف ىي عمى طاعة ا  والتي تعين المسمـ سائر أعماؿ أف العاشر:

 العبادة.
كؿ ما يفعمو المسمـ مف األعماؿ التي تقويو عمى طاعة ا فيي مف ف

العبادة التي يثاب عمييا؛ فالطعاـ والشراب، والسعي في طمب الرزؽ، 
غاثة المميوؼ، ونحوىا كؿ ذلؾ مف واإلحساف إلى الناس بكافة صوره؛  وا 

أو تأمبلت  طقوس العبادة، فميست العبادة في اإلسبلـ مقتصرة عمى حركات أو
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 تفعؿ في مكاف مخصوص؛ كما يفعؿ الرىباف في أديرتيـ وأماكف عبادتيـ. 
وده وفي بؿ المسمـ دائـ الصمة بربو؛ يذكر ا تعالى في قيامو وقع

بر بوالديو، ويصؿ رحمو، ويحسف إلى جاره، ، ويفراشو، وفي سائر أعمالو
ويمقي السبلـ عمى مف لقيو، ويأمر بالمعروؼ وينيى عف المنكر، ويعيف 

ـ العمـ، ويسعى إلى المساجد لحضور الجماعة، ويشيع المحتاجيف، ويعمّ 
كؿ فالتي ال حصر ليا؛  الجنازة ويعود المريض...وغير ذلؾ مف أعماؿ البر

 ذلؾ مف العبادة. 
ضافرت األدلة مف الكتاب والسنة عمى بياف تمؾ األعماؿ والحث وقد ت

وترتيب األجر والثواب لفاعميا، بما يدؿ عمى أف ديف اإلسبلـ أوسع  ،عمييا
األدياف نظرًا إلى أنواع الطاعات، وأكثرىا شمواًل ألصناؼ القربات، ولذا جعؿ 

شرع االعتكاؼ أيامًا معدودًة؛ المساجد محدودًا بوقت مخصوص، و القعود في 
حتى يتسنى لمنفس أف تخمو بربيا وتعيد نشاطيا لمخوض في معترؾ الحياة، 
لكف اإلسبلـ يأبى أف ينقطع اإلنساف تمامًا عف الناس فيعيش في المسجد 

 .متعبدًا متنسكًا، ولـ يكف ذلؾ مف ىدي نبي اإلسبلـ 
المتصوفة مف التجويع، وقد أنكر جماعة مف العمماء ما يسمكو بعض 

رغاـ النفس عمى ما ال يبلئـ طبيعتيا  واالنطواء في الزوايا، وترؾ المباحات؛ وا 
 ىػ(ٜٚ٘)ت  ابف الجوزي الحافظ التي خمقيا ا عمييا؛ مف ذلؾ ما نبو إليو

ضع في يا ػ يعني النفس ػ عف التصرؼ عمى مقتضى ما قد وُ بقولو: "فمف كفَّ 
ره وما يخاؼ الشبع والشَّ  يا عفإال أف يكفَّ  ،اىاطبعيا مما يصمحيا فقد آذ

  .ف ذلؾ يفسدىافإ ؛عاقبتو
متفت إلى قوؿ الحارث تفافيـ ىذا وال  ،فأما الكؼ المطمؽ فخطأ

المحاسبي وأبي طالب المكي فيما ذكرا مف تقميؿ المطعـ ومجاىدة النفس 
ما  :وكاف ابف عقيؿ يقوؿ ،بترؾ مباحاتيا فاف اتباع الشارع وصحابتو أولى
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بيف تجرير  ،أو رىبانية مبتدعة ،ديف إما أىواء متبعةتَّ لأعجب أموركـ في ا
والمحوؽ  ،طراح العياؿاو  ،الحقوؽ وبيف إىماؿ ،با والمعبالصِّ و أذياؿ المرح 

 (ٜٜ)"عمى عقؿ وشرع. فيبل عبادةٌ  ،بزوايا المساجد
 وركائز لمعبادة ػ الذي ىو مف أسس التاـ الحاصؿ أف االنقطاعف

 لـ يأمر بو ا وال رسولو.ىبانية ػ أمر مرفوض في اإلسبلـ، الر 
 

 : ترك اننكبح.نقض األصبس انثبني نهرهجبنيخاملطهت انثبني: 
 :﴿قاؿ ا تعالى

   
   

    
     

 ﴾:قاؿ [ٚٛ]المائدة 
 :﴿ابف عباس ومجاىد وقتادة والنخعيجماعة مف السمؼ ك

﴾ ال  :وقاؿ عكرمة .وا أنفسكـال تجبُّ  :أي
 .(ٓٓٔ)مف ترؾ النساء ودواـ الصياـ والقياـ ؛تسيروا بغير سيرة المسمميف

فجعموا ترؾ النكاح مف االعتداء، وا ال يحب المعتديف. فترؾ النكاح لغير 
يعة اإلسبلـ؛ بؿ ىو اعتداء عمى قدري، ليس مف شر سبب عذر شرعي أو 

 النفس، وىو اعتداء عمى الشرع إف نسبو إليو. 
أف يكوف ترؾ   ح ىو التبتؿ ػ كما تقدـ ػ وقد نفى النبيترؾ النكاو 

ومعنى الصرورة  (ٔٓٔ): "ال صرورة في اإلسبلـ"في قولوالنكاح مف اإلسبلـ 
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وؿ: ال أتزوج! وقد في ىذا الحديث: ترؾ النكاح تبتبًل. يقوؿ: ليس ألحد أف يق
، كما األوؿ الكبلـ عمى معناىا في المغة واالصطبلح الشرعي تقدـ في الفصؿ

 الخطابي أبو سميماف وقاؿ .قوؿ أبي عبيد: الصرورة: التبتؿ ىناؾ تقدـ
: "الصرورة: ىو الرجؿ الذي قد انقطع عف النكاح، وتبتؿ عمى ىػ(ٖٛٛ)ت

نفى أف يكوف في اإلسبلـ صرورة؛   فالنبي (ٕٓٔ)مذىب رىبانية النصارى."
ألنيا ال تتوافؽ مع ما جاء بو مف مشروعية النكاح والحث عميو، كما أف 
فييا مشقة عمى النفس، ومصادمة لما تفرضو فطرة اإلنساف السوية التي 

 خمقو ا عمييا.
وأكثرىـ تعمقًا بما ادخره ا  ،أبر الناس قموباً   كاف الصحابة قدو 

المبلذ تتوؽ لبلنسبلخ مف  نفوسيـ كانتو لممؤمنيف مف ثواب في اآلخرة، 
ما لِ  قد يأذف ليـ بالتبتؿ،  أف النبي فظنواالمشغمة لمنفس الطموحة؛ 

ىـ ولو باالختصاء! لكنو ردَّ  ة؛يجدوف مف العنت في ترؾ ىذه الشيوة الجبميَّ 
 ى عنو نييًا شديدًا.ومنعيـ منو، وني ،عف ذلؾ

وأصحيا  ػ النكاح بمعنى ترؾ ػ األحاديث في النيي عف التبتؿ وأصرح
عمى عثماف بف  ردَّ  سعد بف أبي وقاص أف النبي بو ثحدَّ ما  سندًا؛

رد عميو  :يعني (ٖٓٔ)"ولو أذف لو الختصينا" :سعدٌ  ، قاؿمظعوف التبتؿ
بؿ منعو ونياه، بدليؿ  ؛فمـ يأذف لو فيو استشارتو في اإلعراض عف النساء.

مف الِخَصاء؛ وىو: قطع الخصيتيف المتيف وؿ سعد: ولو أذف لو الختصينا. ق
قاؿ  ، وىو حراـ في ديف اإلسبلـ،أو تعطيميما عف عمميما ،بيما قواـ النسؿ

                                                                            
ػثاط ِشفٛػاً. ٚمؼفٗ اٌؾ١خ األٌثأٟ وّا فٟ مؼ١ف اٌداِغ اٌقغ١ش تشلُ 

( ٚروش أْ ػٍرٗ فٟ: ػّش تٓ ػطاء، ٚ٘ٛ: اتٓ ٚصاس ٚ٘ٛ مؼ١ف اذفالاً. 14125)

ِقشزاً تٗ فٟ سٚا٠ح اٌطثشأٟ أٔٗ اتٓ أتٟ اٌخٛاس ٚ٘ٛ ثمح، فاٌسذ٠ث  لٍد: خاء

 فس١ر، ٚهللا أػٍُ.
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: "وفيو: أف خصاء بني آدـ حراـ، وذلؾ أف التبتؿ إذا ىػ(ٜٗٗ)ت ابف بطاؿ
مى النفس غير منعيا المباح ليا؛ فمنعيا ما كاف منيًيا عنو وال جناية فيو ع

فيو جناية عمييا بإيبلميا وتعذيبيا بقطع بعض األعضاء أحرى أف يكوف 
ء مف أعضاء اإلنساف مف غير ضرورة ، فثبت بيذا أف قطع شيمنيًيا عنو

 (ٗٓٔ)تدعوه إلى ذلؾ حراـ عميو."
 !وليس لنا شيءكنا نغزو مع رسوؿ ا وقاؿ عبدا بف مسعود
ثـ قرأ  ...فنيانا عف ذلؾ ؟فقمنا أال نستخصي

  :﴿عمينا
   
    

     
   

﴾(ٔٓ٘)  عف  عف الحسف عف قتادةو
نيى عف التبتؿ.وقرأ  : أف رسوؿ ا بف جندب سمرة
   ﴿قتادة:

   
  

﴾ :وروت عائشة نحوه  (ٙٓٔ)[ٖٛ]الرعد
مرفوعًا، وسأليا بعضيـ عف التبتؿ: ما تريف فيو؟ قالت: فبل تفعؿ، أما 

 ﴿سمعت ا عز و جؿ يقوؿ:
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 ﴾ فبل تبتؿ.(ٔٓٚ) 
يأمر بالباءة، وينيى عف التبتؿ   قاؿ: كاف رسوؿ ا  وعف أنس

نييًا شديدًا، ويقوؿ: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر األنبياء يـو 
 فإني تزوجواويقوؿ: "ب فيو يأمر بالتزوج، ويرغِّ  وكاف النبي .(ٛٓٔ)القيامة"
 (ٜٓٔ)."النصارى كرىبانية تكونوا وال، األمـ بكـ مكاثر

خروجًا عف سنتو، ومخالفًة ليديو، ترؾ النكاح تبتبًل   وقد جعؿ النبي
فسألوا عف عبادتو، فمما   إلى بيوت أزواج النبيجاء ثبلثة رىط فقد 

فر لو ما تقدـ مف قد غُ   وىا! فقالوا: وأيف نحف مف النبيخبروا؛ كأنيـ تقالُّ أُ 
وقاؿ آخر أنا  ،أما أنا فإني أصمي الميؿ أبداً  :قاؿ أحدىـ .ذنبو وما تأخر

فجاء  !أنا أعتزؿ النساء فبل أتزوج أبداً  :وقاؿ آخر ،أصـو الدىر وال أفطر
 ،أما وا إني ألخشاكـ  ؟أنتـ الذيف قمتـ كذا وكذا"فقاؿ:  رسوؿ ا 
فمف رغب عف  ؛وأتزوج النساء ،وأصمي وأرقد ،وأفطر لكني أصـو ،وأتقاكـ لو

مف اعتزالو لزوجو،  ابف مظعوف وتقدـ إنكاره عمى  (ٓٔٔ)"سنتي فميس مني
حتى قاؿ لو: "يا عثماف أرغبًة عف سنتي؟" قاؿ: ال وا يا رسوؿ ا؛ تنسكًا؛ 

"يا عثماف! أما لؾ فيَّ قاؿ لو: وفي لفظ أف النبي  لكني سنتؾ أطمب.
 .أسوة؟"

؛ فتمؾ مسألة فقيية تكمـ في اإلسبلـ حكـ النكاح أف أبيف رد ىناولـ أُ 
منكاح لترؾ اإلنساف إنما أردت أف أبيف حكـ  العمـ في كتب الفقو،عمييا أىؿ 
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أما مف ترؾ النكاح لغير ىذا ؛ كما يفعؿ الرىباف! ألجؿ أف يتفرغ لمعبادة
؛ ومنو النكاح األجر والثوابرتب عمى مع أف اإلسبلـ الغرض فتمؾ حالة أخرى.

: "وفى بضع أحدكـ صدقة". قالوا يا رسوؿ ا! أيأتي أحدنا شيوتو قولو 
؟ حراـ أكاف عميو فييا وزر :"أرأيتـ لو وضعيا فيويكوف لو فييا أجر؟ قاؿ

 (ٔٔٔ)."الحبلؿ كاف لو أجر فكذلؾ إذا وضعيا في
ذا ص تي يمارسيا المسمـ داخؿ في أنواع العبادات ال حت النية فالنكاحوا 
، ويحث عمى العزوبة تقرباً حياتو، فالمقصود أف اإلسبلـ يرفض أياـ في سائر 

ماـ المتقيف  سنة سيد المرسميف، وأعبدب فيو، وىو ويرغِّ  ،النكاح العابديف، وا 
وال ىو مف ديف األنبياء ،، فميست العزوبة مما يحبو ا ورسولو.  

المتصوفة مف المسمميف ِمف ترؾ النكاح، متفت إلى ما سنَّو بعض وال يُ 
مف أشنع بدعيـ السموكية، ونصوص الكتاب عنو! فإف ذلؾ  المريد بمو نيي

س قاؿ الحافظ ابف الجوزي: "وقد لبَّ  ىذا السموؾ، عمى ردالوالسنة متوافرة في 
فقدماؤىـ تركوا ذلؾ  !فمنعيـ مف النكاح ؛عمى كثير مف الصوفية إبميُس 
إف  ػ وىؤالء ؛عف طاعة ا عز وجؿ ورأوا النكاح شاغبلً  ،بالتعبد تشاغبلً 

فقد خاطروا بأبدانيـ  ػ ليوإأو بيـ نوع تشوؽ  ،إلى النكاح كانت بيـ حاجةٌ 
 بسنده روىثـ  (ٕٔٔ)".تتيـ الفضيمةفا ؛يوإل واف لـ يكف بيـ حاجةٌ  ،وأديانيـ

  النبي ،ليست العزوبة مف أمر اإلسبلـ في شيء"عف اإلماـ أحمد أنو قاؿ:
لو كاف بشر بف الحارث تزوج :"ثـ قاؿ "تزوج أربع عشرة امرأة ومات عف تسعٍ 

لـ يغزوا ولـ يحجوا ولـ يكف كذا  ؛النكاحَ  لو ترؾ الناُس  ،كاف قد تـ أمره كمو
وكاف يختار النكاح  ؛يصبح وما عندىـ شيءٌ   وقد كاف النبي ،ولـ يكف كذا
فيو عمى غير   عف فعؿ النبيفمف رغب  ،وينيى عف التبتؿ ،ويحث عميو
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 (ٖٔٔ)..."الحؽ
 في القرآف الكريـ. (التبتؿمعنى )

وأما أمر ا تعالى لنبيو بالتبتؿ في قولو 
  :﴿وسبحان

﴾[:ٛالمزمؿ ] فمعناه ػ كما قاؿ ابف عباس وجماعة مف
ولفظ التبتؿ يدؿ عمى القطع؛ فكأنو أمر بأف  (ٗٔٔ)"لو العبادة أخمْص " السمؼ ػ:

ينقطع في عباداتو وحوائجو إلى ا وحده ال شريؾ لو، وليس المراد أف يترؾ 
ده، ويحـر نفسو مما ُجبمت عميو مف بَ عْ فيمـز مَ  مصالحو وأعمالو الدنيوية

؛ بؿ نيى ولـ يأمر بوىدي النبي  فمـ يكف ذلؾ مف ؛نكاح ونحوهفي  الرغبة
ومف قاؿ مف السمؼ أف  وشدد في التحذير منو. التبتؿ بيذا المعنى،عف 

لعبادتو. فقد قاؿ الحافظ ابف كثير: "تفرغ لعبادتو إذا فرغت مف  غْ معناه: تفرَّ 
 :﴿أشغالؾ، وما تحتاج إليو مف أمور دنياؾ، كما قاؿ

 ﴾:أي: إذا فرغت مف [ ٚ]الشرح
 (٘ٔٔ)وعَباَدتو، لتكوف فارغ الباؿ." ميامؾ فانصب في طاعتو
في تفسير ىذه  ىػ(ٖٜٖٔ)ت اىر بف عاشورالط ووما أحسف ما قال

: االنقطاع عف وىو ؛انقطاع خاص ؛"والمراد باالنقطاع المأمور بو اآلية! قاؿ:
ة عو مف قياـ الميؿ ومياـ النيار في نشر الدعوة ومحاجَّ األعماؿ التي تمن

 :أي ﴾ :﴿؛ ولذلؾ قيؿالمشركيف
فإف  ؛مف أعماؿ الحياة فيو لديف ا  فكؿ عمؿ يقـو بو النبي .إلى ا
وكذلؾ  ؛ لبلستعانة عمى نشر ديف ا،وشؤونو ،ونومو ،وشرابو ،طعامو
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الطيب، وتزوج النساء، واألنس إلى  :شات الروح البريئة مف اإلثـ مثؿمنعِّ 
 (ٙٔٔ)إلي مف دنياكـ النساء والطيب" ببأىمو وأبنائو وذويو، وقد قاؿ:"حُ 

 ،اإلعراض عف النساء :وليس ىو التبتؿ المفضي إلى الرىبانية وىو
ألف ذلؾ ال يبلقي صفة الرسالة...ومف أكبر التبتؿ  ؛وعف تدبير أمور الحياة

ب االنقطاع عف اإلشراؾ، وىو معنى الحنيفية، ولذلؾ عقَّ  :إلى ا
  :﴿قولو

﴾ بقولو﴿: 
  

   [﴾:ٜالمزمؿ]  :وخبلصة المعنى
 ،ومراقبتو ،عمى عبادة ا مأمور أف ال تخمو أوقاتو عف إقباؿٍ   أف النبي

ذْ  عف  غافؿٍ  مف قبؿ غيرَ   قد كاف النبي واالنقطاع لمدعوة لديف الحؽ، وا 
ما ثـ ب ،في غار حراء كما أليمو التحنثَ ػ مف ا  ىذا االنقطاع بإرشادٍ 

فاألمر في  أفاضو عميو مف الوحي والرسالة ػ
  :﴿قولو

  ﴾  ٌمراد 
 (ٚٔٔ)."فإنو قد كاف يذكر ا فيما قبؿ ،بو الدواـ عمى ذلؾ
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(5435) 
114

 (.441/ 6( اٌرسش٠ش ٚاٌر٠ٕٛش )(



 

 د. ٠ٛعف تٓ ػٍٟ اٌطش٠ف                         ِفِٙٛٙا ٚأعغٙا"دساعح ٔمذ٠ح" اٌش٘ثا١ٔح

 5111        ٕ٘ٔٓوالثبلثوف  لثمجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ، العدد الثا

 

 
 
 
 

 انعزنخ.االنفراد و املطهت انثبنث: نقض األصبس انثبنث نهرهجبنيخ:
 بدٍ عْ العزلة عف الناس؛ إما في مَ االنفراد و مف دعائـ الرىبانية وأسسيا: 

أو في  كاف ال يصؿ إليو أحد؛ في كيؼ أو غار أو نحوىما،في م أو ،خاص
 البراري والقفار فرارًا مف أف يمقى أحدًا أو يجالس إنسانًا...!!السياحة في 

إال بسبب صحيح قائـ؛ كأف  اإلسبلـغير مشروعة في العزلة  أف صؿاألو 
تحارب شعائر أف يفتف في دينو، كالمسمـ الذي يعيش في ببلد  يخاؼ اإلنساف
، أو الذي أحاطت بو الشبيات والشيوات مف كؿ جانب ال الديف الظاىرة

يستطيع الخبلص منيا إال بالعزلة، أو لوقوع مقتمة بيف المسمميف ال ُيعرؼ 
يث تنزؿ األحادتشرع العزلة، و  الحاالت وما شابيياوجُو الحؽ فييا، ففي ىذه 

 تفأما العزلة ببل سبٍب فميس، عمى ىذه الحاالت الواردة في الحث عمى العزلة
 وال مف ىدي سيد المرسميف. الديف، ىذا شعائرمف 

السمؼ أنيـ يؤثروف الوحدة والعزلة عف  خيار وأما ما نقؿ عف بعض
والتعبد؛ إال أف عزلتيـ تمؾ ػ كما يقوؿ  ليشتغموا بما ينفعيـ مف العمـ ،الناس

الحافظ ابف الجوزي ػ لـ تقطعيـ عف جمعة وال جماعة، وال عيادة مريض، وال 
نما ىي عزلة عف الشر وأىمو، ومخالطة  شيود جنازة، وال قياـٍ  بحٍؽ، وا 

 (ٛٔٔ)البطاليف
قولو: "ال سياحة في ب اإلسبلـ  السياحة بمعنى العزلة نفاىا نبيُّ و 

وأصؿ السياحة: مطمؽ الذىاب في األرض؛ لكف السياحة  (ٜٔٔ)اإلسبلـ"
أف   النبي فنفى بقصد االنفراد لمتعبد؛ المنفية في ىذا الحديث: السياحة

قاؿ ابف األثير: "أراد مفارقة األمصار وسكنى البراري،  يكوف ذلؾ مف اإلسبلـ.
، وقيؿ أراد الذيف يسيحوف في األرض بالشر وترؾ شيود الجمعة والجماعات
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 د. ٠ٛعف تٓ ػٍٟ اٌطش٠ف                         ِفِٙٛٙا ٚأعغٙا"دساعح ٔمذ٠ح" اٌش٘ثا١ٔح

 5111        ٕ٘ٔٓوالثبلثوف  لثمجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ، العدد الثا

 

 
 
 
 

فيو المبلئـ لما قبمو  والقوؿ األوؿ أصح؛ (ٕٓٔ)"والنميمة واإلفساد بيف الناس
 : "ال خزاـ وال زماـ وال رىبانية وال سياحة في اإلسبلـ".في الحديث؛ ففيو

إف سياحة ":  فقاؿ النبي : ائذف لي في السياحة.  قاؿ رجٌؿ لمنبيو 
فبيف أف السياحة في اإلسبلـ ىي  (ٕٔٔ)"في سبيؿ ا عز وجؿ أمتي الجياد

يصالو لم ناس، وصد المعتديف، الخروج مف األوطاف لنشر الحؽ واليدى، وا 
وقد ُسئؿ اإلماـ أحمد عف الرجؿ  أما سياحة الرىباف فميست مف اإلسبلـ.

أو المقيـ في األمصار؟ قاؿ: ما السياحة مف اإلسبلـ  ؟يسيح يتعبد أحب إليؾ
 (ٕٕٔ)في شيء، وال مف فعؿ النبييف وال الصالحيف."

فمف بعدىـ   ىذا وقد وقع في تاريخ المسمميف مف عصر الصحابة
 ؛في األرضالنوع مف السياحة  مف بعض النساؾ المتعبديف مف فعؿ ىذا

: ىػ(ٜ٘ٚ)ت قاؿ الحافظ ابف رجب بعيدة عف الناس؛ انقطع لمعبادة في نواحٍ ف
فعميا طوائؼ ممف ُينسب إلى عبادٍة واجتياٍد  قد "والسياحة عمى ىذا الوجو

  بغير عمـ! ومنيـ مف رجع لما عرؼ ذلؾ، وقد كاف في زمف ابف مسعود
يتعبدوف فيو، منيـ:  مف المتعبديف خرجوا إلى ظاىر الكوفة وبنوا مسجداً 

لى الكوفة، إتبة، ومفضؿ العجمي، فخرج إلييـ ابف مسعود وردىـ عمرو بف ع
وقاؿ: إما أف تكونوا أىدى مف أصحاب محمد! أو تكونوا وىدـ مسجدىـ، 

سناد ىذا صحيح عف الشعبي أنو حكى ذلؾ." ثـ  متمسكيف بذنب الضبللة. وا 
 (ٖٕٔ).ذكر آثارًا نحوىا
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قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: "وأما السياحة التي ىي الخروج في البرية و 
جماعة مف مف غير مقصد معيف؛ فميست مف عمؿ ىذه األمة... مع أف 

أو غير عالميف  ،متأوليف في ذلؾ !إخواننا قد ساحوا السياحة المنيي عنيا
: "ال رىبانية في  التي قاؿ فييا النبي ،بالنيي عنو مف الرىبانية المبتدعة

 (ٕٗٔ)"اإلسبلـ"
شرحو لمحديث المتقدـ: "إف قاؿ في  إذْ  يض القدير(ف)وعجبت لصاحب 

باسؿ  لسائؿ شجاعٍ  "وىذا وقع جواباً سياحة أمتي الجياد في سبيؿ ا": 
 ؛كرأما السياحة لغير مف ذُ  ،ف فيو الجياداستأذف في السياحة في زمف تعيَّ 

وتجرع فرقة  ،عونات النفسواالنسبلخ عف رُ  ،في غير ما زبر في الفموات
 و العبلئؽَ بمف قم قاطعاً  ر عمى ذلؾ محتسباً بلمف يص ؛الوطف واألىؿ والغربة

فيذا  (ٕ٘ٔ) !!."فتدبره ؛نكرففضميا ال يُ  ؛مف غير تضييع مف يعولو ،الشاغمة
نيي عف االعتزاؿ والسياحة األحاديث الواردة في ال صريح رأي ضعيؼ؛ يخالؼ

نو الخالية مف الناس، ولو كاف ىذا أمرًا مشروعًا في اإلسبلـ لبيَّ  في البراري
 ،ألصحابو، وحثيـ عميو، فقد كانوا أعظـ األمة رغبًة في الخير النبي 

وحرصًا عمى كؿ فضيمة. فكبلـ صاحب الفيض ػ عفا ا عنو ػ مف بدع 
وتأمؿ قوؿ الحافظ ابف  .وأصحابو الصوفية التي خالفوا فييا ىدي النبي 

إلى نسب فعميا طوائؼ ممف يُ  رجب المتقدـ: "والسياحة عمى ىذا الوجو قد
اد الذيف ينقصيـ العمـ !" فبل يصدر ذلؾ إال مف العبَّ عبادة واجتياد بغير عمـٍ 

 فأي فضؿ فيو؟. وسنتو. بيدي النبي 
: ػ في معرض رده عمى الصوفية فيما ابتدعوهػ قاؿ الحافظ ابف الجوزي 

ال إلى مكاف  !عمى خمؽ كثير منيـ فأخرجيـ إلى السياحة س إبميُس "قد لبَّ 
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 ،وال يستصحب زاداً  ،حدةوأكثرىـ يخرج عمى الوَ  ،وال إلى طمب عمـ ،معروؼٍ 
وىو يرى أنو في  !؟وفريضةٍ  فكـ تفوتو مف فضيمةٍ  !ويدعي بذلؾ الفعؿ التوكؿ

وىو مف العصاة المخالفيف  !وأنو يقرب بذلؾ مف الوالية ،ذلؾ عمى طاعةٍ 
وسياحاتيـ ثـ ساؽ بعض ما يجرى لمصوفية في أسفارىـ ."لسنة رسوؿ ا

 (ٕٙٔ) !.مف األفعاؿ المخالفة لمشرع
يبيف  ىػ(٘ٓ٘)ت  فيمسوؼ التصوؼ في زمانو أبوحامد الغزاليوىذا 

السياحة المحمودة في نظر التصوؼ، وينعى ما وصؿ إليو حاؿ أكثر 
المتصوفة في زمانو؛ فيقوؿ: "فبل ينبغي أف يسافر المريد إال في طمب عمـ، 

وتستفاد الرغبة في الخير مف  ،بو في سيرتو يقتديأو مشاىدة شيخ 
مشاىدتو، فإف اشتغؿ بنفسو واستبصر وانفتح لو طريؽ الفكر أو العمؿ 
فالسكوف أولى بو؛ إال أف أكثر متصوفة ىذه األعصار لما خمت بواطنيـ عف 
لطائؼ األفكار ودقائؽ األعماؿ ولـ يحصؿ ليـ أنس با تعالى وبذكره في 

ليف غير محترفيف وال مشغوليف قد ألفوا البطالة واستثقموا الخموة وكانوا بطا
ذـ ..." واسترسؿ في العمؿ واستوعروا طريؽ الكسب واستبلنوا جانب السؤاؿ

إف ا تعالى يبغض الشاب ف !فيؤالء بغضاء ا؛ إلى أف قاؿ: "سيرتيـ
أو  إال مف سافر لحج ؛والفراغُ  ولـ يحمميـ عمى السياحة إال الشبابُ الفارغ؛ 

قتدي بو في عممو أو سافر لمشاىدة شيخ يُ  ،عمرة في غير رياء وال سمعة
 .(ٕٚٔ)"...!نو اآلفموقد خمت الببلد  ،وسيرتو

 السكف في البادية بقصد العزلة.عف النيي الثاني: 
 ؛عنو الحاضرة والسكف في البادية لقصد العزلة منييٌ  األصؿ أف ترؾَ 

مف االنفراد لما فيو  (ٕٛٔ)البادية جفا": "مف سكف وىو المراد بقوؿ النبي
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ونحو ذلؾ ..وتشييع الجنائز ،عيادة المرضىو ،الجماعاتو ،معترؾ الجُ المؤذف ب
 بالناس. وفي حديث آخر ينيى النبي االجتماع واالختبلطبمما ال يحصؿ إال 
كرعي الغنـ؛ كما  ؛ف المدف والقرى ولو كاف ذلؾ لمصمحةٍ مفيو عف االبتعاد 

ة مف الغنـ عمى رأس ميؿ أو في قولو: "أال ىؿ عسى أحدكـ أف يتخذ الصبَّ 
وتجيء  ،ثـ تجيء الجمعة فبل يشيدىا ؛فيتعذر عميو الكؤل فيرتفع ؛ميميف

 (ٜٕٔ)".حتى يطبع عمى قمبو!الجمعة فبل يشيدىا
لما ، محرماً كنى في البادية وترؾ المدينة النبوية وقد كاف النيي عف السُ 

ادىـ، في اجتماعيـ في المدينة مف تقوية شوكة المسمميف، وتكثير سو 
دخاؿ الرعب في قموب أعدائيـ مف أىؿ الكتاب وسائر المشركيف، أما وقد  وا 

انتشر الديف ودخؿ فيو الناس أفواجًا، وصارت بيضة اإلسبلـ مصونًة؛ فقد 
لصحابة بعد زالت عمة النيي، ولذا ترخص في السكف في البادية جماعة مف ا

 . اصة بعد مقتؿ عثمافوخ  وفاة النبي
وبقي أف يقاؿ بأف التبدي والسياحة في البراري واالنفراد عف الناس ألجؿ 

 مف ديف اإلسبلـ إال في حاؿليس التعبد والتخمي واالنعزاؿ تقربًا إلى ا؛ 
ما تقدـ؛ وىذا ما يشير إليو قوؿ عائشة رضي ا عنيا لمف سأليا الفتف ك

! كاف المؤمنوف يفرُّ أحُدىـ بدينو إلى ا "عف اليجرة؟ قالت:  ال ىجرة اليـو
لى رسولو  فتف عميو، فأما اليـو فقد أظير ا اإلسبلـ، مخافة أف يُ تعالى وا 

 .(ٖٓٔ)واليوـ يعبد ربو حيث شاء، ولكف جياد ونية"
في عيد أمير  ممف اعتزؿ الفتنةولعؿ ىذا ما جعؿ بعض الصحابة 
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قاؿ ابف رجب: "وقد ترخص كثير مف عف الناس؛  ينفرد المؤمنيف عمٍي 
الصحابة مف المياجريف وغيرىـ في سكنى البادية، كسعد بف أبي وقاص 

؛ فإنيما لزما منزليما بالعقيؽ فمـ يكونا رضي ا عنيما وسعيد بف زيد
ىذا في  (ٖٔٔ)مع وال غيرىا، حتى لحقا با عز وجؿ"يأتياف المدينة، في جُ 

ال فإف العزلة مف غير فتنة وال   ا.تضييؽ في الديف؛ منيي عنيحاؿ الفتف وا 
 مظنة استحواذ الشيطاف. االنفراد والعزلة الثالث: بياف الشارع بأف

دًا ، وابتغاء الخموة بو؛ عف الناس تعب الكامؿ واالبتعاد التاـ االنفراد
سبب الستحواذ الشيطاف، وباب إلى وسوستو  ليس مف ديف اإلسبلـ، بؿ ىو

غوائو، ياكـ والفرقة؛ فإف الشيطاف مع وقد قاؿ  وا  : "عميكـ بالجماعة، وا 
قاؿ و  (ٕٖٔ)الواحد وىو مف االثنيف أبعد، مف أراد بحبوحة الجنة فيمـز الجماعة"

: أيف ػ وكاف مف كبار التابعيف ػ اليعمري لمعداف بف أبي طمحة أبو الدرداء
قاؿ: "ما مف فقاؿ لو: إف رسوؿ ا .: بقرية دوف حمصمعدافُ  فقاؿنزؿ؟ ت

إال استحوذ عمييـ  ؛ال يؤذف وال يقاـ فييـ الصبلة ،ثبلثة في قرية وال بدوٍ 
وفي رواية: "فعميؾ  (ٖٖٔ)"الشيطاف، فعميؾ بالجماعة؛ فإف الذئب يأكؿ القاصية

 (ٖٗٔ)"!ويحؾ يا معداف ؛بالمدائف
الشيطاف يستحوذ عمى المنفرد الذي ترؾ جماعة بأف   وأخبر النبي 

"إف :المسمميف ومساجدىـ، وحذر مف السكف في البوادي بقصد الوحدة؛ فقاؿ
اإلنساف كذئب الغنـ، يأخذ الشاة القاصية والناحية؛ فإياكـ  الشيطاف ذئبُ 
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( ػٓ 1121( ٚإٌغائٟ فٟ اٌىثشٜ تشلُ )2165( أخشخٗ اٌرشِزٞ فٟ عٕٕٗ تشلُ )(
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فنيى عف سكنى الشعاب  (ٖ٘ٔ)والشعاب وعميكـ بالجماعة والعامة والمساجد"
يا عامة الناس ومساجدىـ وأمر بسكنى األماكف التي في -وىي البوادي  -

قاؿ:"لو يعمـ الناس ما في الوحدة ما  وثبت أنو نيى عف الوحدة .وجماعتيـ
فيذه األحاديث ونحوىا تدؿ عمى أف  !(ٖٙٔ)أعمـ ما سار راكب بميؿ وحده"

 االنفراد مظنة استحواذ الشيطاف وقربو مف اإلنساف.
عمى مف عنده رغبة في العبادة، ومعو شيء والشيطاف قد يستحوذ حتى 

يا عمى الخموة ومجانبة ما تشتييو مف ميا صاحبُ مَ مف العمـ، ألف النفس إذا حَ 
ا نبو عمماء فتسمط عمييا الشيطاف بحسب حاليا، ولذ ؛المباحات ضعفت

ابف الجوزي أنو  الحافظ ا ذكرهم مف ذلؾو ر؛ يلؽ الخطاإلسبلـ إلى ىذا المنز 
فوصؼ  أربعيف سنًة! الزىاد قد انعزؿ وترؾ مخالطة الناس منذمف رأى رجبًل 

حالو وحاؿ أمثالو بقولو: إف "منيـ مف يجاىد نفسو في الصبر عمى ىذه 
وطمب الولد، ونفع  ،تفوتو فضائؿ المخالطة ألىؿ العمـ والعمؿاألحواؿ ف

الخمؽ، وانتفاع نفسو بمجالسة أىؿ الفيـ، فيحدث لو مف نفسو حالة تشابو 
وربما يبس الطبع، وساء االنفراد لنفس االنفراد،  رُ ا الوحش فتؤثِ فيي

وربما أورثتو الخموة وسوسة، وربما ظف أنو مف األولياء واستغنى ...الخمؽ
 ...أشياء مف الخياالت وىو يعدىا كرامات ؿ لو الشيطافُ بما يعرفو، وربما خيَّ 

فكـ فوتت ...ىة أقربوربما ظف أف الذي ىو فيو الغاية وال يدري أنو إلى الكرا
نما  العزلة عممًا يصمح بو أصؿ الديف، وكـ أوقعت في بمية ىمؾ بيا الديف، وا 

 (ٖٚٔ)".عزلة العالـ عف الشر فحسب
يـ الصوفية أتباعَ  يأمر بو مشايخُ  مماأف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية وذكر 
؛ مع الخموة ببل حدود شرعية؛ بؿ سيٌر ، والصمتَ ، والسيرَ الجوعَ ومريدييـ: "
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مطمؽ، وجوٌع مطمؽ، وصمت مطمؽ مع الخموة، كما ذكر ذلؾ ابف عربي 
 (ٖٛٔ)شيطانية." د ليـ أحواالً وىي تولّ ! قاؿ: وغيره

 التي أمر اإلسبلـ بمزوميا. العزلة نوٌع مف مفارقة الجماعةالرابع: أف 
وقد صحت األحاديث مجماعة؛ ل مف الفرقة، وترؾٌ  إف العزلة واالنفراد نوعٌ 

ماميـ إف كاف الكثيرة عف النبي  في الحث عمى لزـو جماعة المسمميف وا 
ماـ، ولو كانت العزلة مشروعة مع وجود الجماعة؛  األرشد إليي ليـ جماعة وا 

 .النبي
 عمى يدؿ ػ مشيورالحديث ػ الفي الفتنة  بف اليماف  وحديث حذيفة

فبل  ؛والتناحر بينيـ ،أف العزلة ال تكوف إال في حاؿ الفرقة بيف المسمميف
إف أدركتو الفتنة ما  سأؿ حذيفة النبي ؛إلى وجو الحؽ فييا ييتدي المرءُ 

المسمميف  : "تمـز جماعةَ فقاؿ: فما تأمرني إف أدركني ذلؾ؟ قاؿ ؟يصنع
مامَ  تمؾ الفرؽ  فاعتزؿْ "يـ" قمت: فإف لـ يكف ليـ جماعة وال إماـ؟ قاؿ: وا 
  (ٜٖٔ)"بأصؿ شجرة، حتى يدركؾ الموت وأنت عمى ذلؾ ضَّ ولو أف تعَ  ؛كميا

اإلنساف  ليس المراد بو أف ينفرد ونحوه عمى أف االعتزاؿ في ىذا الحديث
وحيدًا ببل أىؿ وال   تعالى؛حياتو لعبادة ا ؿبنفسو في مكاف مخصوص طو

رقة فُ  ةفي حال واإذا كان الناس يدؿ عميو أف يعتزؿ المسمـ بؿ غاية ما ولد!
مف المبطؿ، فقولو: "اعتزؿ تمؾ الفرؽ  ـوتنازع؛ بحيث ال يعرؼ المحؽ مني

 وال يمـز مف ذلؾ الوحدة واالنفراد. أي: فارقيا وابتعد عنيا. كميا"
 ال يراد بيا عزلة الرىبنة. العزلة في الكتاب والسنةالخامس: أف 

اعتزاؿ كاعتزاؿ ما ورد في الكتاب والسنة مف األمر باالعتزاؿ ال يراد بو 
نما االعتزاؿ الشرعي نوعاف:  الرىباف؛ وا 
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المحرمات واالبتعاد الشرؾ وسائر  اعتزاؿ واجب؛ وىو مجانبةأحدىما: 
 :﴿عنيا؛ ومنو قولو تعالى

  
   

﴾:وقولو عف أصحاب الكيؼ[ ٜٗ]مريـ﴿: 
  

    
 ﴾[:ٙٔالكيؼ].  ونحو ىاتيف

: لحذيفة: "فاعتزؿ تمؾ الفرؽ كميا" حتى ال ومنو قوؿ النبي  اآليتيف.
نفس بغير حؽ، أو دعوة إلى باطؿ بغير يرتكب اإلنساف محذورًا مف إزىاؽ 

 عمـ، أو ما شابو ذلؾ؛ مما قد يجرؤ اإلنساف عميو في حاؿ ظممة الفتف.
وىو: اعتزاؿ الناس في فضوؿ المباحات، وما اعتزاؿ مستحب؛ والثاني: 

أبو الدرداء رضي ا  يقوؿ . وعنو، وذلؾ بالزىد فيوالمرء في آخرتو ال ينفع
. ومنو قوؿ النبي (ٓٗٔ)"فيو بصره وسمعو الرجؿ بيتو يكؼُّ  عـ صومعةُ نِ :"عنو
 ورجؿ في شعب  ،لمف سألو: أي الناس خير؟ قاؿ:"رجؿ جاىد بنفسو ومالو

 .(ٔٗٔ)"مف الشعاب يعبد ربو ويدع الناس مف شره
وذكر عميو الصبلة والسبلـ بأف مف خير معاش الناس ليـ ػ أي: أحواؿ 

شعفة مف ىذه الشعؼ، أو بطف واٍد مف نيمة في رأس "رجؿ في غُ  عيشيـ ػ 
ىذه األودية، يقيـ الصبلة، ويؤتى الزكاة، ويعبد ربو حتى يأتيو اليقيف، ليس 

فيذا اعتزؿ مع المحافظة عمى الجمعة  (ٕٗٔ)مف الناس إال في خير"
وىو ساكف مع ناس  ،يزكيو ماالً والجماعات، وفي الحديث دليؿ عمى أف لو 

، أما مف قصد األماكف التي ليس فييا أذاف وال يـيؤذف بينيـ وتقاـ الصبلة في
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إقامة، وال مسجد يصمى فيو الصموات الخمس؛ كمف قصد الكيوؼ والغيراف، 
؛ فميس ىذا مشروعًا في اإلسبلـ، بؿ ىو مف البدع أو المقابر ونحوىا

 .(ٖٗٔ)والمحدثات
 في القرآف الكريـ. (السياحة)

لفظ السياحة؛ في آيتيف؛ األولى قولو تعالى ػ في  الكريـ في القرآفجاء 
 :﴿وصؼ المؤمنيف ػ

﴾:قولوالثانية و [ٕٔٔ]التوبة 
 :﴿سبحانو

﴾:فالسائحوف في اآلية األولى ىـ: [ ٘]التحريـ
سائحات يعني: صائمات. وقيؿ: معنى الصائموف. وسائحات في اآلية الثانية 

كؿ أي: مياجرات. والصواب األوؿ في قوؿ أكثر السمؼ؛ بؿ قاؿ ابف عباس: "
  (ٗٗٔ)"ما ذكر في القرآف مف السياحة، فيو: الصياـ.

: ابف جماعة مف السمؼ؛ منيـ ـ عفوروي تفسير السياحة بالصيا
 والحسف ومجاىد رحميـ ا، وقتادة ىريرة وعائشة  مسعود وأبو

  (ٙٗٔ).المفسريف عمى ىذا القوؿوجميور  (٘ٗٔ)وغيرىـ
قيؿ: إنما قيؿ لمصائـ: سائح؛ ألف الذي يسيح متعبدًا يسيح وال زاد معو! 

 .مي سائحاً بو سُ  و، فمشبيإنما يطعـ إذا وجد الزاد، والصائـ ال يطعـ أيضاً 
وقيؿ: أف أصؿ السياحة االستمرار عمى الذىاب في األرض كالماء الذي 

األكؿ والشرب  مف فعؿ الطاعة، وترؾ المشتيىتمر عمى والصائـ يس ،يسيح
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 (ٚٗٔ).والوقاع
 ؛في سبب التسمية فيرى رأيًا آخر ىػ(ٙٓٙ)ت الفخر الرازي غربيُ و 

أف اإلنساف إذا امتنع مف األكؿ والشرب  :وعندي فيو وجو آخر، وىو"فيقوؿ: 
الحكمة،  انفتحت عميو أبوابُ  ؛عمى نفسو أبواب الشيوات وسدَّ  ؛والوقاع

مف أخمص "قاؿ عميو الصبلة والسبلـ:  عالـ الجبلؿ، ولذلؾ وتجمت لو أنوارُ 
فيصير  (ٛٗٔ)"، ظيرت ينابيع الحكمة مف قمبو عمى لسانولّمو أربعيف صباحاً 

مف السائحيف في عالـ جبلؿ الّمو المنتقميف مف مقاـ إلى مقاـ، ومف درجة 
 !! (ٜٗٔ)"الروحانيات.إلى درجة، فيحصؿ لو سياحة في عالـ 

مف مقاالت الصوفية، التي ال مستند ليا مف ىدي يعد الذي أبداه  وىذا
 وقولو! وسنتو، بؿ ما قالو مخالؼ مخالفة صريحة لفعؿ النبي المصطفى

غضب غضبًا شديدًا لما عمـ بأف قائبًل يقوؿ: ال آكؿ المحـ،  فقد تقدـ أنو 
فأي سياحة محمودة في عالـ الروحانيات إذا  وآخر يقوؿ: ال أتزوج النساء...

وأما تعويمو عمى الحديث المذكور فيو  ؟خير البريات كانت عمى غير ىدي
متنًا؛ فإنو يدؿ في ظاىره عمى أف مف أخمص  ال سندًا و  ال يصح حديث

أربعيف يومًا؛ صار حكيمًا في أقوالو! مع أف نصوص الكتاب والسنة تدؿ داللة 
األمر باإلخبلص  تعالى في سائر أياـ العمر، وأنو سبب صريحة عمى 

 خرة؛ فما وجو تحديده بأربعيف؟الحصوؿ عمى السعادة في الدنيا والفوز في اآل
لعبادة ا والتفكر في آياتو ليست  الخموة بعض الوقتوىذا ال يعني أف 

 أمر مطموب مرغٌَّب فيو شرعًا؛ بؿ ىو مف أسباب صبلحمشروعًة؛ بؿ ىذا 
معدودة في النفس واستقامتيا؛ وىو مف ثمار مشروعية االعتكاؼ ليالي 
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 (.5/113)( ٚذٙز٠ة اٌٍغح، ٌألص٘شٞ 1/113( غش٠ة اٌمشآْ، التٓ لر١ثح )(
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( ٚ٘ٛ مؼ١ف ِشعً. لاي اٌسافع اتٓ اٌدٛصٞ 121/  5( أخشخٗ أتٛ ٔؼ١ُ فٟ اٌس١ٍح )(

(:"٘زا زذ٠ث ال ٠قر".  أظش عٍغٍح األزاد٠ث اٌنؼ١فح 3/144فٟ اٌّٛمٛػاخ )

 ( ٚروش ٌٗ سٚا٠اخ أخشٜ وٍٙا مؼ١فح.32سلُ )
141

 (44-6/43ٞ )( ٚلاسْ ِغ ف١ل اٌمذ٠ش، ٌٍّٕا16/153ٚ( ذفغ١ش )ِفاذ١ر اٌغ١ة( )(



 

 د. ٠ٛعف تٓ ػٍٟ اٌطش٠ف                         ِفِٙٛٙا ٚأعغٙا"دساعح ٔمذ٠ح" اٌش٘ثا١ٔح

 5111        ٕ٘ٔٓوالثبلثوف  لثمجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ، العدد الثا

 

 
 
 
 

ى أحيانًا مَّ صَ الحث عمى لزـو المُ كما أنو مف عوائد  مسجد تقاـ فيو الجماعة،
ف، والقياـ في السحر والناس نياـ؛ ونحو ذلؾ مما ثبت بالسنة فريضتيبيف 

 الصحيحة.
بطمب العمـ، وبسياحة بالجياد، و باليجرة، و  سرت السياحةفُ ىذا وقد 

ورجح بعض  .(ٓ٘ٔ)مى الدواـالقمب في معرفة الرب جؿ وعبل واإلنابة إليو ع
قاؿ الشيخ السعدي: "والصحيح أف و؛ بأف السياحة تشمؿ ذلؾ كمَّ  المفسريف

المراد بالسياحة: السفر في القربات؛ كالحج، والعمرة، والجياد، وطمب العمـ، 
 .(ٕ٘ٔ)واختاره الشيخ الطاىر ابف عاشور (ٔ٘ٔ)وصمة األقارب، ونحو ذلؾ"

السياحة في اآليتيف ال ُيقصد بيا السير في البراري بعيدًا عف فوبكؿ حاؿ 
و بعض نبَّ تالناس، أو االنزواء في كيوؼ ونحوىا تعبدًا  تعالى؛ ولذا 

وليس : "فقاؿ الحافظ ابف كثير عند تفسيره ليذه اآليةلذلؾ؛ ومنيـ  المفسريف
السياحة ما قد يفيمو بعض مف يتعبد بمجرد السياحة في األرض، المراد مف 

والتفرد في شواىؽ الجباؿ والكيوؼ والبراري، فإف ىذا ليس بمشروع إال في 
يح البخاري، عف أبي سعيد أياـ الفَتف والزالزؿ في الديف، كما ثبت في صح

َبع بيا قاؿ: "يوشؾ أف يكوف خير ماؿ الرجؿ َغَنـ َيتْ  أف رسوؿ االخدري 
  .(ٖ٘ٔ)ع الَقْطر، يفر بدينو مف الفتف"َشعَؼ الجباؿ، ومواق

األلوسي عند تفسيره ليذه اآلية: "لـ تحمؿ السياحة عمى  الشيخ وقاؿ
ويقصد  (ٗ٘ٔ)"عنيا ييوقد نُ ؛ ألنيا نوع مف الرىبانية ؛المعنى المشيور

 المشيور عند الصوفية.
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( ٚأظش ِا 2/350( ٚذفغ١ش اٌغّؼأٟ )110-23/102( أظش: ذفغ١ش اتٓ خش٠ش )(

 ذمذَ ِٓ ورة اٌرفغ١ش.
151

 (353( ذفغ١ش اٌغؼذٞ ذ١غ١ش اٌىش٠ُ إٌّاْ )ؿ(
152

 (.10/211( أظش: اٌرسش٠ش ٚاٌر٠ٕٛش )(
153

 (.220/ 4( ذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ )(
154

 (.11/31( سٚذ اٌّؼأٟ )(



 

 د. ٠ٛعف تٓ ػٍٟ اٌطش٠ف                         ِفِٙٛٙا ٚأعغٙا"دساعح ٔمذ٠ح" اٌش٘ثا١ٔح

 5111        ٕ٘ٔٓوالثبلثوف  لثمجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ، العدد الثا

 

 
 
 
 

 عند الصوفية السياحةمقصود بمصطمح الوذكر الشيخ محمد رشيد رضا 
والصوفية يخصوف السائحيف الممدوحيف " ، وما أحدثوه مف بدٍع فييا؛ فقاؿ:

بالذيف يييموف في األرض لتربية إرادتيـ، وتيذيب أنفسيـ باحتماؿ المشاؽ، 
والبعد عف مظاف السمعة والرياء ؛ لجمع القمب عمى الرب عز وجؿ 

عرفتو، كالسياحيف مف األمـ ؿ في منازؿ مباإلخبلص في عبادتو، والتكمُّ 
 ...قبؿ اإلسبلـ ة بيذا المعنى ذائعاً قبميـ، وقد كاف إطبلؽ السياح
في السياحة كقصد مشاىد القبور المنسوبة  وقد حدث لممتصوفة بدعٌ 

إلى األنبياء والصالحيف لمتبرؾ بيا، واالستمداد مف أرواح مف دفنوا فييا، 
في  مد إلى آخر فيظؿ ىائماً وكثير منيـ يكوف لو ىوى في التنقؿ مف ب

ويرتكب  !األسفار، وينقطع بذلؾ عف األعماؿ التي تنفع الناس وعف الزواج
 !ويكوف ليـ طمع في استجداء الناس !مف المنكرات بعضيـ فييا كثيراً 

  .(٘٘ٔ)"، والفقياء ينكروف عمييـ سياحتيـ ىذهإال لضرورةٍ  والسؤاؿ حراـٌ 
مررت بغار فيو ما  إنييا نبي ا فقاؿ:  وروي أف رجبًل سأؿ النبي

 ؟فحدثتني نفسي بأف أقيـ فيو وأتخمى مف الدنيا ؛يقوتني مف الماء والبقؿ
بالحنيفية  ولكني بعثتُ  ،لـ أبعث بالييودية وال بالنصرانية إني: " فقاؿ النبي
والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيؿ ا خير مف الدنيا  ،السمحة
 (ٙ٘ٔ)ـ في الصؼ خير مف صبلتو ستيف سنة"لمقاـ أحدكو  ،وما فييا

مع  الرىبانية ، وال تستقيـتقدـ أف اإلسبلـ ال يقرُّ الرىبانيةفتبيف مما 
شرائعو، وال تتبلءـ مع مبادئو، فمف سمؾ طريقيا، وترؾ ما أحؿ ا مف 

؛ فيو بقصد التعبد المطاعـ والمشارب والتزوج ونحو ذلؾ مف المبلذ المباحة
ليدي اإلسبلـ، وسنة سيد األناـ؛ وال يحصؿ لو فضؿ بذلؾ وال مزية،  مخالؼ
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 (.43/ 11إٌّاس )( ذفغ١ش (
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 (. ٚمؼف ئعٕادٖ اٌؾ١خ ؽؼ١ة.22345( أخشخٗ أزّذ فٟ ِغٕذٖ تشلُ )(



 

 د. ٠ٛعف تٓ ػٍٟ اٌطش٠ف                         ِفِٙٛٙا ٚأعغٙا"دساعح ٔمذ٠ح" اٌش٘ثا١ٔح

 5111        ٕ٘ٔٓوالثبلثوف  لثمجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ، العدد الثا

 

 
 
 
 

بؿ ىو أقرب إلى النقص والرزية؛ قاؿ ابف بطاؿ ػ عند شرحو لحديث ابف 
لو مف التبتؿ ػ: "فثبت أنو ال فضؿ في ترؾ  مظعوف المتقدـ في منع النبي

ه دب عبادَ شيء مما أحمو ا لعباده، وأف الفضؿ والبر إنما ىو في فعؿ ما ن
ذ و وسنَّو ألمتو، واتبعو عمى منياجو األئمة الراشدوف، إإليو، وعمؿ بو رسولُ 

 (ٚ٘ٔ)." نبينا محمد اليدي ىديَ  كاف خيرُ 
وا وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ بعد أف ذكر حديث الثبلثة الذيف تقالّ 

ىي:  واألحاديث الموافقة ليذا كثيرة في بياف أف سنتو التي"ػ:  عبادة النبي 
االقتصاد في العبادة وفي ترؾ الشيوات؛ خير مف رىبانية النصارى التي ىي: 

، وقد وصبلةً  ترؾ عامة الشيوات مف النكاح وغيره والغمو في العبادات صوماً 
 (ٛ٘ٔ)".مف الفقياء والعباد طائفةٌ  ػ بالتأويؿ ولعدـ العمـػ خالؼ ىذا 

تخالؼ ىدي  بالرغـ مف وضوح حكـ اإلسبلـ في الرىبانية؛ وأنياو 
اإلسبلـ وشرائعو العظاـ؛ إال أف بعض المسمميف قد سمؾ مسمؾ الرىبنة، أو 

ؾ الطريقة المبتدعة، وربما ضؿ ىؤالء فغموا في الزىد بعضيا، واستحسف تم
واالقتصاد في المباحات حتى أوصميـ ذلؾ إلى طريقة الرىباف، التي حذر 

   .و وىديو!!سنتمخالفًا ل وجعؿ مف سمكيا منيا نبي اإلسبلـ 
ألف الزىد  وفرؽ بيف الزىد الذي دعا إليو اإلسبلـ، وبيف الرىبانية،

فأما  (ٜ٘ٔ)الزىد فيما ال ينفع في اآلخرة :المشروع الذي يحبو ا ورسولو ىو
 كسائر المباحات مف الطيبات؛ ما ينفع في اآلخرة وما يستعاف بو عمى ذلؾ

ولعؿ مف سمؾ مسمؾ الرىبنة قد  ،أنواع العبادةفالزىد فيو زىد في نوع مف 
 .تأثر بالديانات األخرى التي وجدت قبؿ اإلسبلـ!
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 (.4/162( ؽشذ فس١ر اٌثخاسٞ )(
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 (.1/210( الرناء اٌقشاه اٌّغرم١ُ )(
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( لاي اتٓ اٌم١ُ: "٘زٖ اٌؼثاسج ٟ٘ 11/22( أظش: ِدّٛع اٌفراٜٚ، التٓ ذ١ّ١ح )(

 (2/11غاٌى١ٓ )أزغٓ ِا ل١ً فٟ اٌض٘ذ" أظش: ِذاسج اٌ



 

 د. ٠ٛعف تٓ ػٍٟ اٌطش٠ف                         ِفِٙٛٙا ٚأعغٙا"دساعح ٔمذ٠ح" اٌش٘ثا١ٔح

 5115        ٕ٘ٔٓوالثبلثوف  لثمجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ، العدد الثا

 

 
 
 
 

؛ ول رومعمـو أف تأثُّ  ـ طوائؼ مف ىذه األمة باألمـ السابقة أمر محسـو
بؿ اتبع كثير مف طوائؼ المسمميف  ذلؾ التأثر عمى الرىبانية فحسب! يقتصر

اقًا لقوؿ عديدة. مصدسنف األمـ السابقة خاصة الييود والنصارى في أمور 
حتى لو دخموا ؛بذراع وذراعاً  بشبر : "لتتبعف سنف مف كاف قبمكـ شبراً النبي 

 (ٓٙٔ)فمف؟": "قاؿ ؟يا رسوؿ ا الييود والنصارى :قمنا "تبعتموىـ جحر ضبٍّ 
الموافقة  :والمراد ،والشبر، والذراع، وجحر الضب، تمثيؿ لشدة الموافقة ليـ

 .في المعاصي والمخالفات ال في الكفر
فموافقة أىؿ الكتاب وغيرىـ أمر ظاىر في المسمميف في تاريخيـ 
الطويؿ؛ وكاف مف ذلؾ موافقة بعض عبادىـ ونساكيـ في سموؾ الرىبنة 

قاؿ شيخ  شيواتيا، تقربًا إلى ا تعالى!بلص مف صوارؼ الدنيا، و طريقًة لمخ
بانية المبتدعة وقد ابتمي طوائؼ مف المسمميف مف الرى"اإلسبلـ ابف تيمية: 

ويبدوا ذلؾ جميًا عند كثير مف الصوفية؛ كما تقدـ فيما  (ٔٙٔ)بما ا بو عميـ"
 ه ابف الجوزي، وأبو حامد الغزالي.ذكر 

وال شؾ أف أعداء اإلسبلـ يذكوف مثؿ ىذا السموؾ، ويحسنونو في 
دة لشريعة الجياد في سبيؿ ا، مقعِ نفوس المسمميف، ألف الرىبانية مناقضة 

بأف  ولذا نبو نبينا  تربصيف بببلد اإلسبلـ،لمراغمة أعداء ا، ومدافعة الم
ولذا  رىبانية أمتو الجياد في سبيؿ ا، وىذا ما يرعب أعداءه ويرغـ أنوفيـ،

مف  )الرىبانية المبطنة( واضحًا سبب االىتماـ البارز بالتصوؼ المبتدع يبدو
 في المعمورة..! وظيوره المعاديف لئلسبلـ وأىمو؛ الخائفيف مف انتشاره قبؿ

والحاصؿ أف الرىبانية بمفيوميا القائـ عمى األسس الثبلثة: االنقطاع 
لمعبادة، والعزلة، والعزوبة؛ قد ظيرت في زمف بعيد قبؿ عصر النبوة 
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( ٚاٌٍفع 4320( ِرفك ػ١ٍٗ، ِٓ زذ٠ث أتٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ؛ فأخشخٗ اٌثخاسٞ تشلُ )(

 (.2661ٌٗ، ِٚغٍُ تشلُ )
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 (.10/ 1( الرناء اٌقشاه اٌّغرم١ُ )(



 

 د. ٠ٛعف تٓ ػٍٟ اٌطش٠ف                         ِفِٙٛٙا ٚأعغٙا"دساعح ٔمذ٠ح" اٌش٘ثا١ٔح

 5111        ٕ٘ٔٓوالثبلثوف  لثمجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ، العدد الثا

 

 
 
 
 

 الناس تأثيراً المحمدية بقروف متطاولة، وكاف لكثير مف الممؿ التي انتحميا 
وتنظيميا والدعوة إلييا؛ كاليندوسية والجينية والبوذية في ترسيخيا  بالغاً 

 والنصرانية وغيرىا، وكاف لمرىباف شأف عظيـ بيف المتدينيف بتمؾ الديانات.
حذر مف  ة وشريعتو السمحة؛بعقيدة اإلسبلـ الحنيفيَّ  عث النبي ولما بُ 

ثيا الناس، ولـ يأمر بيا ا تعالى، أحد سموؾ طريؽ الرىبنة وجعميا بدعةً 
مف بعده  مف الرىبانية بقولو وفعمو، وسار عمى نيجو واشتد تحذير النبي 
 .رضي ا عنيـ أجمعيف أصحابوخمفاؤه الراشدوف و 

كما تبيف في الفصؿ الثاني بأف القرآف الكريـ والسنة النبوية جاء فييما 
بطاؿ األسس التي تقـو عمييا، وأف  أسس الرىبانية إبطاؿ الرىبانية بعامة، وا 

 تناقض شريعة اإلسبلـ بالكمية.
 

****************************** 
  



 

 د. ٠ٛعف تٓ ػٍٟ اٌطش٠ف                         ِفِٙٛٙا ٚأعغٙا"دساعح ٔمذ٠ح" اٌش٘ثا١ٔح

 5111        ٕ٘ٔٓوالثبلثوف  لثمجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ، العدد الثا

 

 
 
 
 

 اخلبمتخ:
 توصمت إلييا؛ وىي:في ختاـ ىذا البحث أسجؿ أبرز النتائج التي 

ػ أف مصطمح )الرىبانية( ورد في موضع واحد مف القرآف الكريـ؛ وتكرر 
ذكره في السنة النبوية الشريفة، وقد تبيف بالنظر في التفاسير، وشروح 
األحاديث أف مفيـو الرىبانية ىو: حمؿ النفس عمى ترؾ الدنيا واالمتناع عف 

والغمو في العبادة، وأف  ،عتزاؿ الناسالمبلذ مف المآكؿ والمشارب والمناكح، وا
ىذا المفيـو كاف معروفًا عند العرب، فالرىبانية لفظة عربية مشتقة مف 

 الرىب وىو: الخوؼ.
ػ أنو قد وردت مصطمحات في القرآف الكريـ والسنة النبوية ليا تعمؽ 
بالرىبانية؛ وىي: التبتؿ، والصرورة، والمحرر، والنذير، والربيط، وأف مدلوؿ 

 ذه المصطمحات كاف معروفًا عند العرب.ى
ػ أف الرىبانية كانت معروفًة منذ قديـ الزماف، وظيرت في بعض الممؿ 
قبؿ اإلسبلـ؛ مثؿ: البرىمية اليندوسية، والجينية، والبوذية، والنصرانية، وأف 
مفيوميا يدور عمى ثبلثة أمور؛ ىي: العزوبة، والعزلة، واالنقطاع لمتعبد مع 

 زىد.التقشؼ والت
ػ أنو تبيف لمباحث أف الرىبانية تقـو عمى ثبلثة أسس؛ ىي: العزلة، 

 والعزوبة، واالنقطاع عف الدنيا لمعبادة.
ػ أف القرآف الكريـ قد أبطؿ الرىبانية، وأف قولو: ورىبانيًة في قولو 

   ﴿:تعالى
  

  
 
  

  
﴾ :منصوبة بفعؿ مضمر؛ تقديره: ابتدعوا رىبانيًة، أو [ ٕٚ]الحديد
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أنيا منصوبة عمى العطؼ؛ فيكوف ا تعالى قد جعؿ في قموبيـ: رأفًة ورحمًة 
ورىبانيًة؛ ويكوف الجعؿ ىذا كونيًا قدريًا وليس شرعيًا، وحينئٍذ فبل مدح في 

يا. الرىبانية. وتبيف أف مف قاؿ: إنو جعؿ شرعي لكنيـ لـ يرعوىا حؽ رعايت
 قوٌؿ ضعيؼ مف وجوه عدة.

ػ أف السنة النبوية دلت عمى إبطاؿ الرىبانية، وقد وردت أحاديث كثيرة 
 تدؿ عمى ذلؾ، وىدي المصطفى صمى ا عميو وسمـ داؿ عمى إنكارىا.

ػ أف اإلسبلـ العظيـ جاء بنقض أسس الرىبانية، فحذر مف العزلة بغير 
ًا، ونيى كذلؾ عف العزوبة سبب؛ فإف كانت فبشروط وضوابط محددة شرع

 والتشدد في التديف.تزوج، وحذر مف الغمو في العبادة وحث عمى ال
ػ حث اإلسبلـ عمى ما يناقض الرىبانية مف: طمب الرزؽ، والعمؿ، 
وتحقيؽ الخبلفة في األرض، والقياـ بالواجبات، وأداء الحقوؽ بأنواعيا، وأنو 

القدرة، وال يجوز لو أف يحمؿ ليس لئلنساف أف يتكؿ عمى غيره في رزقو مع 
نفسو عمى ما ال تطيقو مف العبادات المندوبة والمداومة عمييا، بؿ إف شرائعو 

 جاءت مقيدة بالوسع والطاقة.
ػ أف الرىبانية تناقض شريعة الجياد في سبيؿ ا واألمر بالمعروؼ، 

 واإلحساف إلى الخمؽ وغير ذلؾ مما أمر ا بو ورسولو.
لذي أمر بو ا تعالى نبيو صمى ا عميو وسمـ معناه: ػ أف التبتؿ ا

اإلخبلص لو سبحانو بالعبادة، واالنقطاع عف كؿ ما يمنعو مف قياـ الميؿ، 
ومياـ النيار مف نشر الدعوة ومحاجة المشركيف، وليس ىو التبتؿ المفضي 
 إلى الرىبانية مف اإلعراض عف الزواج؛ وتدبير أمور الحياة؛ فذلؾ ال يبلقي

 صفة الرسالة. 
ػ أف اإلسبلـ أبطؿ السياحة بمعنى العزلة وقصد البراري والقفار والبعد 
عف الناس؛ بؿ السياحة في اإلسبلـ تعني الجياد في سبيؿ ا ونشر الحؽ 
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واليدى بيف الناس، وأما السياحة في عرؼ بعض المتصوفة فيي سياحة 
 مبتدعة ليست مف اإلسبلـ في شيء.

الوحدة واالنفراد مظنة استحواذ الشيطاف عمى اإلنساف، بؿ جعؿ اإلسبلـ 
وىي نوع مفارقة لمجماعة التي أمر اإلسبلـ بمزوميا، بؿ العزلة الواردة في 
نما اعتزاؿ شرعي وىو نوعاف: واجب؛  الكتاب والسنة ليست عزلة رىبنٍة؛ وا 
وىو: مجانبة الشرؾ وسائر المحرمات، ومستحب؛ وىو: اعتزاؿ فضوؿ 

 ما ال ينفع اإلنساف في آخرتو.  المباحات،
ػ أف السياحة الواردة في القرآف العظيـ معناىا: الصياـ؛ في قوؿ أكثر 
المفسريف، وقد جاء تفسيرىا باليجرة، والجياد، وطمب العمـ، ورجح بعض 

 المفسريف بأف السياحة تشمؿ ذلؾ كمو.
يف العظيـ؛ ػ أف إبطاؿ اإلسبلـ لمرىبانية وأسسيا ُيعدُّ مف محاسف ىذا الد

ألنو ديف يوافؽ الفطرة، ويجعؿ المتديف بو متوازنًا في ىذه الحياة؛ فبل إفراط 
 وال تفريط، وال غمو وال جفاء، بؿ ديف الوسطية واالعتداؿ. 

والحمد  رب العالميف، وصمى ا وسمـ عمى نبينا محمد وعمى آلو 
 وصحبو أجمعيف.
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 ىػ. ٖٔٗٔ، ٔتوفيؽ محمد تكمة، نشر: دار النوادر، ط
اليند القديمة حضاراتيا ودياناتيا، محمد إسماعيؿ الندوي، القاىرة:  .ٕٙ

 ـ.ٜٓٚٔالشعب، دار 
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 فهرس احملتىيبد
 الصفحة الموضوع

 ٜٚٙٔ المقدمة
 ٔٓٚٔ الفصؿ األوؿ: مفيـو الرىبانية.

المبحث األوؿ: مفيـو الرىبانية في المغة ونصوص الكتاب 
 والسنة.

ٔٚٓٔ 

 ٔٓٚٔ المطمب األوؿ: مفيـو الرىبانية في المغة.
 ٕٓٚٔ   والسنة المطمب الثاني: مفيـو الرىبانية في نصوص الكتاب

 ٗٓٚٔ العبلقة بيف المفيـو المغوي والشرعي
 ٘ٓٚٔ المبحث الثاني: مصطمحات تتعمؽ بالرىبانية.

 ٘ٓٚٔ                                    التبتؿ.
 ٚٓٚٔ الصرورة. 

 ٛٓٚٔ المحرر
 ٜٓٚٔ النذير
 ٓٔٚٔ الربيط

 ٔٔٚٔ اإلسبلـ.المبحث الثالث: مفيـو الرىبانية في الممؿ قبؿ 
 ٛٔٚٔ الفصؿ الثاني: أسس الرىبانية ونقدىا

 ٛٔٚٔ المبحث األوؿ: إبطاؿ الرىبانية في القرآف
 ٕٗٚٔ المبحث الثاني: إبطاؿ الرىبانية في السنة

 ٕٛٚٔ المبحث الثالث: نقض اإلسبلـ ألسس الرىبانية.
 ٕٛٚٔ المطمب األوؿ: نقض األساس األوؿ

 ٖٗٚٔ األساس الثانيالمطمب الثاني: نقض 
 ٛٗٚٔ معنى التبتؿ في القرآف الكريـ
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 ٓ٘ٚٔ المطمب الثالث: نقض األساس الثالث
 ٜ٘ٚٔ السياحة في القرآف الكريـ

 ٙٙٚٔ الخاتمة
 ٜٙٚٔ فيرس المصادر

 ٘ٚٚٔ فيرس المحتويات
 


