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 الباب الثانى  
 مفهوم القضاء والقدر وعالقته بالحرية 

 عند الصوفية 

 ويشتمل على فصلين :               

  ف الصوفية من صفات اللــــهالفصل األول : موق               

 حريةوأثره فى موضـوع القـدر وال                                

 ت ـة وأصالتــــها فـى الذاالحريـالفصل الثانى:               

 يـــةلصوفاإلنســانيــــة عنــد ا                                   

  

 الفصل األول
 موقف الصوفية من صفات اللـه وأثره 

 فى موضوع القدر والحرية

 : ويشتمل على أربعة  مباحث

   منهـج الصوفية فى فهـم المسائـل العقائديـة  المبحث األول : 

 موقف الصوفية من صفات الذات وصفات الفعل المبحث الثانى : 

  لقدر إفراد ا هلل بالفاعلية أساس عقيدة القضاء واالمبحث الثالث : 

 مـراتب القـدر عنــد مشايخ الصــوفيـة المبحث الرابع :  

 
 

 *** المبحث األول ***

 العقائديـة المسائل فهـم فى الصوفية مـنهج

القتها ابلقدر من أهم القضااي الىت جاءت هبا قضية احلرية وع     
الرساالت السماوية والىت عرضها القرآن الكرمي وذلك ألهنا حتدد عالقة 
اإلنسان بربه وتفسر الغاية من وجوده ىف احلياة ، كما أهنا من أوائل 
املسائل الفكرية الىت سببت النزاع بني الطوائف اإلسالمية ، ومع أن القرآن 
الكرمي والسنة النبوية املطهرة مها املصدر الغيىب الوحيد جلميع احلقائق 
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الكونية واملبادئ التشريعية ومنها حقيقة العالقة بني القدر واحلرية ، إال أن 
الفرقة قائمة بني الفرق املختلفة واملتباينة ىف اتريخ الفكر اإلسالمى حول 

 التوفيق بني العقل والنقل حيال املشكلة   .
ة ملعرفن األواضح ىف إحداث هذه الفرقة يظهر إذا علمنا والسبب ا   

  عرفةامل اإلنسانية موضوع ومنهج ، فاملوضوع هو مادة البحث ومصدر
ىف مساره  لعارفا اواملنهج هو السبيل الفكرى واخلطوات الذهنية الىت يتبعه

رس املداو رق بقصد حتصيل املعرفة  ، إذا علم ذلك فإن علة اختالف الف
 الفكرية تكمن ىف املنهج الذى تتبعه كل فرقة .

البد فاآلخرين   ا عنهلزا وملا كان املنهج حمددا هلوية الطائفة املعنية وممي    
ادية بصفة العتقائل من إدراك املعامل الرئيسية للمنهج الصوىف ىف فهم املسا

ة ويعامة ومنهجهم ىف موضوع البحث بصفة خاصة  وذلك لتتضح اهل
،  لقضيةاة هبم أو بعدهم من املنهج النبوى ىف معاجلالصوفية ومدى قر 

هم حيد و لتو اوإحقاقا للحق جيب أن نفرق بني املنهج الذى سلكه صوفية 
لول ة احلوفيصأغلب املشايخ ىف الفرتة الىت تلت عصر خري القرون وبني 

ن الشرك هتم مقاو نواالحتاد ووحدة الوجود الذين عكروا على أوائل الصوفية 
ا سلفيا منهج كواوجوهر العقيدة ، فكثري من الصوفية ىف القرون األوىل سل

ىف  سيما ال ىف أغلب أمورهم خدموا به دينهم وردوا به على أهل البدع
 حاديثاألابب الصفات والتأويل العقلى املتعسف للنصوص القرآنية و 

مذهب  ا علىهب النبوية ، وقد استدل غري واحد من السلف أبقواهلم واحتج
 ( . 1الصاحل )السلف 
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وف لتصافمن غري األنصاف أن نشرك هؤالء ىف وصف واحد جيمعه     
 إلسالمان  عمع من ضل عن طريق احلق واتبع نوعا من الفلسفة اخلارجة 

لقول كن اك ميوحقيقته ممن قالوا ابحللول أو وحدة الوجود ، من أجل ذل
ب ابف ىف لسلأن أغلب أوائل الصوفية ال خيتلفون ىف منهجهم عن منهج ا

 االعتقاد حيث سلكوا منهجا تتضح معامله فيما أيتى :
من  حى فيما ثبت من نصوص الصفات وغريهاالتسليم للو  -[ 1]    

ة أو الصدار  لتامةاية املسائل الغيبية مبعىن أهنم أعطوا الوحى قدسيته واألول
ن أعلمهم له  ىف إثبات االعتقادات املتعلقة بذات هللا وصفاته وأفعال

 ــــــــــــــــــــــــ حلقائق الغيبية الىت وردت ىف القرآن والسنة فوق مستوىا
على الغفار لعلو للال املثال مانقله الذهىب عن مشايخ الصوفية ىف كتاب انظرعلى سبي -1

 يه . تيم ، وما كتبه الدكتور الطبالوى حممود سعد عن التصوف ىف تراث ابن
وره دإمنا و سه العقل البشرى ، واليستطيع أن يعرفها معرفة تفصيلية بنف

 حياهلا هو التلقى والفهم والتصديق .
) الطرق كلها مسدودة إال على املقتفني   قال اجلنيد بن حممد :     

آاثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملتبعني سنته وطريقته ، فإن طرق 
سول هللا اخلريات كلها مفتوحة عليه كما قال : } لقد كان لكم ىف ر 

كل توحيد ال يشهد له الكتاب ( وقال أيضا : 1)أسوة حسنة { 
( ألن العقل عندهم ال يعترب ىف مستوى الوحى إذ 2)والسنة فهو زندقة 

أن األمور الغيبية كاحلديث عن هللا ومالئكته واجلن والسماوات وأمور 
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اآلخرة من األمور الىت ال يستطيع العقل اقتحامها مبفرده ونصيبه منها إذا 
 ( . 3اجرتأ عليها مبفرده احلرية والندم )

 ــــــــــــــــــــــــ
له من ري ، أصاجلنيد هـو أبو القاسم اجلنيد بن حممد اخلراز القواريو  21األحزاب /-1

هـ انظر 297نة سوىف هناوند ومنشأه ابلعــراق وكان فقيها من أئمة القوم وسادهتم  ت
ص  1ريية حـ ، الرسالة القش  235ص  2جلوزى حـ ترمجته ىف صفة الصفوة البن ا

بقات ط،  146ص  1، وفيات األعيان حـ  255ص 2، حلية األولياء حـ  105
 6لبستاىن حـاودائرة معارف   241ص  7، اتريخ بغداد حـ   28ص  2الشافعية حـ 

 98ص  1طبقات الشعراىن حـ  155ص  9، سري أعالم النبالء حـ  367ص 
   10 ، وتلبيس إبليس ص 257ص  01يد ىف حلية األولياء حـ مقولتا اجلن -2

مر ابإلتباع واأل 95ص  1واالعتصام للشاطىب حـ  106ص 1والرسالة القشريية حـ 
 . 53والنهى عن االبتداع للسيوطى ص 

 . 255ص  10، حلية األولياء حـ  124ص  2قلوب حـ انظر قوت ال -3
هت إىل تنا وحيدالعقالء ىف الت : ) إذا تناهت عقولولذلك قال اجلنيد 

 . (1)احلرية ( 
فاملناهج العقلية واألنسقة الفكرية ، ينطلق من خالهلا مفكروا الفرق     

إىل البحث ىف القرآن والسنة وهى ىف أذهاهنم كفروض يعملون على إثباهتا 
، فإن وجدوا بني اآلايت ما يؤيد هــذه املقررات والفروض فبها ونعـمت ، 
وإن مل جيدوا قاموا بتأويل اآلايت واألحاديث أتويال متعسفا ال حتتمله 
النصوص ، أو قاموا بردها بزعم أنه من رواية اآلحاد الىت ال يثبت هبا 
اليقني ىف الدين ، هذا الواقع املعرب عـن مذهب اجلهمية واملعتزلة ، نبه 
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( 1) الصوفية على خطورته وأثره  السيئ ىف هدم دين هللا إذ يقول املكى
 ىف بيان اعتقاد الصوفية وطريقتهم جتاه الوحى :

  ــــــــــــــــــــــــ

 . 79،  78نظر التعرف ملذهب التصوف للكالابذى ص ا -1
ال ابن داد ، قلى أبو طالب املكى نشأ مبكة ورحل إىل البصرة مث بغعهو حممد بن  -2

 هوحفظ عنه أن ،مه اجلوزى : كان زاهدا عابدا مجع الناس عليه ىف الوعظ فخلط ىف كال
لكالم ع من اامتنفقال : ليس على املخلوق أضر من اخلالق ، فبدعه الناس وهجروه ، 

كر فيه ذ لقلوب وت اعلى الناس بعد ذلك ، وكان رجال صاحلا جمتهدا صنف كتااب مساه ق
  385ص  41هـ انظر ترمجته ىف املنتظم حـ 386أحاديث ال أصل هلا توىف سنة 

 . 89ص  2داد حـ واتريخ بغ
 كثري من اعة ىفاجلمو ما كتبه املكى ىف قوت القلوب يدل على اعتقاد أهل السنة  قلت :

 ا هبأعلم  اهللفاملسائل كما سنرى أما الصوره الىت ذكرها ابن اجلوزى عن الرجل 
به  عقول نردوامل رأىفإان قـوم متبعون نقفوا األثــر غري مبتـدعني ابل )

 ( . 1) اخلــرب (

 م منإلسالاوىف رد أخبار الصفات بطالن شرائع وقال أيضا : )     
إن  ميان ، فم اإلحكاقبل أن الناقلني إلينا ذلك هم انقلو شرائع الدين وأ

ل ما كىف   قولكانوا عدوال فيما نقلوه من الشريعة فالعدل مقبول ال
ب مردود الكذت فنقلوه ، وإن كانوا كذبوا فيما نقلوا من إخبار الصفا

 ( .2( ) لقول ىف كل ما جاء بها
فمصدر املعرفة ابهلل هو ما جاء عن هللا ابخلرب الصحيح وعمل العقل     

هو التلقى والفهم والتصديق واإلجابة ، وال شك أن الصوىف حينما خيضع 
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عقله لقول هللا إمياان منه أبن كل احلق فيه فهو ىف الواقع حيرره وال يقلل من 
شأنه ، ألن االستسالم هلل وحده حترر واستعالء على ما سواه ، أما إذا 
حاولنا معرفة احلقائق الغيبية من خالل األصول الذهنية كما فعلت املعتزلة 
وغريها فالنتيجة احلتمية هى االحنراف ، ومبزيد من التوضيح ميكن القول أن 
املعتزلة كانت أصوهلم اخلمسة متثل النسق الفكرى الذى يضعونه ىف املقدمة 

فالتوحيد والعدل واملنزلة بني املنزلتني واألمر ابملعروف والنهى عن املنكر ، 
والوعد والوعيد ، هذه األصول هى السمة املميزة ملن سلك طريق االعتزال 

 ، وال يستحق ــــــــــــــــــــــــ
 . 124ص  2نظر قوت القلوب حـ ا -1

 . 124ص  2السابق حـ  -2
 ألصولالك تأحد أن يطلق عليه لفظ معتزىل من وجهة نظرهم إن مل تكن 

 مبىن العتقاده وأساسا لفكره .
كانت   هللا تابوملا دخلوا بتلك األصول املبنية مبادة العقل على ك    

باطنة ىن العاالنتيجة أن ظهر مذهب التأويل العقلى لنصوص الوحيني ابمل
ث ىف  لعبا من الىت حتمل النصوص غري ما حتتمل حىت بدت تفسرياهتم نوعا

هرهم قوب كتاب هللا ، وما ذلك إال أن اللفظ املنطوق والنص املكت
ـعطلوا اظ فـلفوتعارض مع أصوهلم فعجزت أصابعهم أن متتد إليه بتغري األ

 املعىن حتت ستار التأويل .
تسليم يث الن حولذلك فإن طريقة الصوفية تتفق مع الطريقة السلفية م   

 للوحى وتقدميه على العقل وذم الكالم .
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 ( :1قال عبد هللا بن خفيف الشريازى )   
 ــــــــــــــــــــــــ
از    قام بشري فيف بن اسفكشاد الضىب الشريازى ، أمه نيسابورية وأخهو حممد بن  -1

وميا يرى ور احلر و كان من األمراء مث تفقه وتصوف وتزهد  ، صحب أاب عمر والدمشقى 
نقله عنه  ه الذىتقادآخذ من خالل سريته إن كان اعولقى احلالج  ، وعليه كثري من امل

 مد الديلمىى بن حمن علشيخ اإلسالم ابن تيمية اعتقادا سلفيا ، وسريته كتبها أبو احلس
 هـ . 371، توىف سنة 

 184ص  1ريية حـ والرسالة القش   385ص  1انظر ترمجته ىف حلية األولياء حـ     
، طبقات 76ص  3،  شذرات الذهب حـ 142ص  1، طبقات الشعراىن حـ 

 . 112ص  7، املنتظم حـ  150ص  2الشافعية حـ 
 

 ( .1) ) والعقل ال حيسن وال يقبح والشرع حاكم على العقل (

حدثه أم ما وذ وقال أبو طالب املكى : ابب ذكر العلم وطريقة السلف    
فات صنوقد ظهرت م املتأخرون من الكالم ..مث اتبع كالمه فقال :

لم عذهب س و م وكتب املتكلمني ابلرأى واهلوى والعقل والقياالكال
 ( . 2) اليقني وغابت معرفة املوقنني من علم التقوى

ن أهـل مة مـألئويذكر شيخ اإلسالم ابن تيميه اتفاق طوائف السلـف وا   
لة  ىف ملعتز وا احلديث والصوفية ىف ذمهم العلم الكـالم وطريقه اجلهمية

 ( .3تعطيل الصفات )

مبا يؤدى  جواز إعمال العقل والفكر ىف الرد على اخلصوم -[ 2]   
إىل إفحامهم وإظهار الدين ، فإذا كان الصوفية قد حذروا من علم الكالم  
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فإن الكالم املنهى عنه عندهم هو كالم املبتدعة من اجلهمية واملعتزلة ، فقد 
اخلوض فيه فال خافوا على الضعفاء من أتباعهم أن يعلق أبذهاهنم من كثرة 

 يستطيعون اخلالص منه .
 ــــــــــــــــــــــــ 

سن على بن بــى احلخ الكبري أىب عبد هللا حممد بن خفيف الشريازى ، ألسيــرة الشي -1
يـــة ص حوث اإلسالمـع البجمم حممــد الديلمى حتقيــق دكتور إبراهيم الدســوقى شتا ، طبعــة

359 .   
 . وما بعدها 146ص  1وت القلوب حـ ق -2

ىن ، االتفاق الطبالوى سعده ، الفصل الثا 0ىف تراث ابن تيميه د انظر التصوف -3
 . 86:  74بني السلفية ومشايخ الصوفية ىف ذم الكالم واملتكلمني ص 

هذا اثبت ينه فن دأما استخدام الكالم أداه يقاوم هبا الصوىف ويدافع ع   
 ىف كالم األئمة .

ن كتبه تذخر أ( إذ 1على ذلك احلارث بن أسد احملاسىب ) وخري دليل    
  :ابستخدام العقل خلدمة الشرع والذود عنه فيقول رمحه هللا

فإن  ،كتسابه ) أال فمن رغب منكم ىف العقل وأراد السبيل ىف ا     
ب ما تتجنك و أفضل ما تستفيد ابلعقل أن تطيع هللا فيما افرتض علي

ذلك فب حرم هللا عليك ، فمىت فعلت ذلك أخذت من العقل بنصيب
 ( . 2) ( صاهجاءت اإلخبار أن العاقل من أطاع هللا وال عقل ملن ع

تكلمني ن املا مويبني احملاسىب دور العقل حيال النص فيذكر أن قوم     
 قالوا :
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يه كتااب د ف جنالعقل هو صفوة الروح ولبه ، وال نقول بذلك إذ مل    
 ــــــــــــــــــــــــ لوبقىف  هللا، إمنا العقل غريزة جعلها  مسطورا وال حديثا مأثورا

الصوفية  ء مشايخ احلارث بن أسد احملاسىب من أهل البصرة من علماهللاهو أبو عبد  -1
صره داديني ىف عر البغأكث ، له تصانيف كثرية أمهها كتاب الرعاية حلقوق هللا ، وهو أستاذ

عية طبقات الشاف ، 73ص  1هـ ، انظر ترمجته ىف حلية األولياء حـ 243مــات سنة  
سري  211ص  8، اتريخ بغداد حـ  110، ميزان االعتدال حـ ا ص  37ص  2حـ 

   87ص 1، طبقات الشعراىن حـ  110ص  2أعالم النبالء حـ 
ان مثعحتقيق حممد  الرزق احلالل وحقيقة التوكل على هللا للحارث احملاسىب ، -2 

 .  10م ص 1984لقرآن طبعة اخلشت ، مكتبة ا
عرف إال ال ي يزةاملمتحنني من عباده أقام به على البالغني احلجة فهو غر 

 .     (1ة )عالفبفعاله ىف القلب واجلوارح وال يقدر أحد أن يصفه بغيـر 
عارض يوال  عقلفأنكر تعريف العقل بغري دليل وأنشأ كالما يصف به ال   

 الدليل .
لكالم اله ابشتغاوقد حدث أن اإلمام أمحد أنكر على احلارث احملاسىب     

نكر عليه أأنه  يقةمما يوهم أن احملاسىب كان على غري طريقة السلف ، واحلق
بهات ل شأسلوبه ىف الدفاع عن أهل السنة من خالل علم الكالم ونق

من رده  أقوى كوناملخالفني مث الرد عليها  ، فلعل الشبهة الىت ينقلها ت
ما ألهن ما يريد ، فلم تكن محلته عليه شكا ىف عقيدتهفيحدث عكس 

م إلسالايخ يتفقان ىف املصدر واملسلك وال أدل على ذلك من اسشهاد ش
  ( .2ابن تيمة بكالمه ىف كتابه الفتوى احلموية وغريها )
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شايخ ن ممويذكر الشيخ سالمه العزامى أن الذى سلك علم الكالم    
ة من لدينيل االصوفية إمنا أراد بذلك نصرة أهل السنة واستخراج األصو 

 ــــــــــــــــــــــــ
دار الرتاث  عطا ، القصد والرجوع إىل هللا للمحاسىب ، حتقيق عبد القادر أمحد -1

 . 46 ص، أعمال القلوب واجلوارح للمحاسىب  11م ص 1980العرىب ، طبعة  
لغزاىل احامد  الضالل ألىب نظر تفصيل ما حدث بني أمحد واحملاسىب ىف املنقذ منا -2

ميزان  168، قوت القلوب ص  114ص  8واتريخ بغداد حـ  35، 34ص 
 ر عبد ، للدكتو ، أستاذ السائرين احلارث ابن أسد احملاسىب 200ص  1االعتدال حـ 

 .  18،  17احلليم حممود ص 
وذلك ملا  ،ريهم وغ الكتاب والسنة للرد على  املبتدعة من القدرية واجلهمية

ب كت  استفحل جدهلم وقــويت شوكتهم وقد كان من آاثر ذلك ظهور
 ( . 1) التوحيد والعقائد 

ثر من موضع (  ىف التعرف ىف أك2) الكالابذىوهذا املنهج سلكه     
ل هلل ألفعاالق عنده ذكره العتقاد الصوفية فيذكر ىف قوهلم ىف القدر وخ

 ( .3)} إان كل شئ خلقناه بقدر { حتت قوله تعاىل : 
اهنم ، مث ألعي القوأمجعوا أن هللا خالق أفعال العباد كلها كما أنه خ    

 فلو كان هللا ن ،يتحول إىل متكلم ماهر فيبني أن األفعال أكثر من األعيا
دح ىف  فة املبص خالق األعيان والعباد خالقى األفعال ، لكان اخللق أوىل

... إيل آخر  .اخللق من هللا تعاىل ولكان خلق العباد أكثر من خلق هللا
 ـــــــــــــــــــــــ
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  181 صعـزامى ساطعــة ىف رد بعـض البـدع الشائعة للشيخ سالمة الالرباهني ال -1
  . 73،  72، وانظر دراسات ىف الفلسفة اإلسالمية د . حممود قاسم ص  182

ن أهل م،   ارىبراهيم بن يعقوب امللقب بتاج الدين الكالابذى البخإهو حممد بن  -2
م وله كتاب العلو  تلفخبارى كان حنفيا ىف الفقه وصوفيا ىف املسلك  ، له مشاركة ىف خم

لوال  :ا فيه قالو التعرف ملذهب أهل التصوف ، وهو من أوائل الكتب ىف هذا الباب و 
لظنون حلاجى هـ انظر ترمجته ىف كشف ا 380التعرف ما عرف التصوف ، توىف سنة 

 . 23ص  2م واألعالم للزركلى حـ 1858طبعة سنة  155ص  6خليفة حـ 
 . 49القمر /  -3

 
 ( .   1ما ذكر )

 ىفلعقل دم اوعلى الوترية نفسها جند أن املكى ىف قوت القلوب يستخ  
سلف هج المن إثبات  صفة الكالم وخلق األفعال هلل عز وجل مؤيدا بذلك

 ( .3الصاحل )
ال  نساناإل  وأبدعه ىفوهم بذلك يقررون أن العقل الذى خلقه هللا   

 سلم  ليه و  عيتعارض مع النقل الثابت بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا
رفة  معىفدءوا طريقهم أهنم ب األمر الثالث ىف املنهج الصوىف -[ 3] 

ه عن اته وأفعاله وصفذاتبالعقيدة ابلتزام التوحيد أوال مبعىن أهنم أفردوا هللا 
ثبتوا م  ليكمهذوات املخلوقني وصفاهتم وأفعاهلم وكل املقاييس الىت حت

دل ال ت هنابذلك أن النصوص الواردة ىف صفات هللا على ظواهرها ، وأ
 على التشبيه وإمنا تدل عليه وحده دون سواه .
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تشبيه لى العدل فاملعتزلة تنكروا لصفات هللا ظنا منهم أن إثباهتا ي   
عطيل لتوا عليها ابوظواهرها هى املستخدمة ىف حق البشر ، فتحامل

شبهوا فم ، صوهلأوالتأويل بغري دليل حتقيقا للتوحيد أو األصل األول من 
 ة الىتقليصفات هللا تعاىل بصفات املخلوقني وأخضعوها لألقيسة الع

 ــــــــــــــــــــــــحتكمهم  ىف عامل الشهادة ،  مث عطلوا صفات البارى حىت 
   . 60التعرف ص  -1

   . 126ص  2قوت القلوب حـ  -2

 
  .( 1)ال خيضع هلذه األقيسة ليخرجوا من شبهة التشبيه بزعمهم 

ث حي ولكن أوائل الصوفية شأهنم ىف ذلك شأن السلف الصاحل    
وات كم ذ حتأخرجوا ذات هللا وصفاته وأفعاله بداية من املقاييس الىت
دان مقصو هذا املخلوقني وصفاهتم وأفعاهلم على عكس طريقة املعتزلة وه

 أبهنم بدأوا ابلتوحيد أوال .   
  .( 2) ) التوحيد إفراد القدمي عن احلدث (يقول اجلنيد :  

مي حمال القد باريقول اهلجويرى معقبا : ويعىن ذلك أنه ال جيوز لك اعت  
 . (3للحادث ومقاييسه ، وال احلادث أن يكون حمال للقدمي )

فاته  وصهللا فما حيكم املخلوق من أقيسة ال يصلح أن يطبق على ذات   
يد اجلن فصحوأفعاله عندهم ، وهذا حق يدل عليه منطق العقل ، ولذا ي

 عن املعىن السابق بقوله : 
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ة ، وأنه حديتل أ) التوحيد هو إفراد املوحد بتحقيق وحدانيته بكما   
 دبنفى األضدا الواحد الذى مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد ،

لقوله  ثيلمتال شباه بال تشبيه وال تكييف وال تصوير و واألنداد واأل
  ( .4) } ليس كمثله شئ وهو السميع البصري  {تعاىل : 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .  126، االنتصار للخياط ص  106صول الداينة ص أاإلابنة عن  -1
    29،  28ص  1،  والرسالة القشريية حـ  334كشف احملجوب للهجويرى ص  -2

 . 334السابق ص  -3
   . 33، وانظر التعرف ملذهب أهل التصوف ص  11لشورى / ا -4

ه حيث عتقادااز فهذه األية جعلها اجلنيد أساسا العتماده الكلى ىف إبر  
ا يليق معلى  نياتضمنت التوحيد وإفراد املتوحد أوال مث إثبات الصفات اث

   جبالل هللا وعظمته .
   عن التوحيد فقال : (1سئل أبو على الروذابرى ) 

اهلل ار ففكالتوحيد ىف كلمة واحدة كل ما تصوره األوهام واأل    
وهو السميع  ليس كمثله شى سبحانه وتعاىل خبالفه لقوله تعاىل : }

 ( .2)  البصري {

فاعتمد الروذابرى ىف اثبات التوحيد على منع العقل من العمل ىف     
إدراك كيفية الذات والصفات واألفعال ، ألن العقل حتكمه املقاييس وهللا 
ال يقاس على شئ من خلقه ، وما جاء شئ ىف الوحى خيرب عن كيفية 
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الذات والصفات وكل ما ورد إمنا هو ىف إثبات حقائق الصفات وذلك بناء 
 على قوله تعاىل : 

 (3)وال حييطون بشئ من علمه إال مبا شاء {  }    

 ـــــــــــــــــــــــ

ها مات فيو ن أهل بغداد سكن مصر محد بن حممد بن القاسم الروذابرى ، مهو أ -1 
هـ   322نة ىف سمن أصحاب أىب القاسم اجلنيد وكان عاملا فقيها حافظا للحديث تو 

، املنتظم  181ص  11، البداية والنهاية حـ  356ص   10انظر حلية األولياء حـ 
ص  2، صفة الصفوة حـ  296ص   2، شذرات الذهب حـ  272ص  2حـ 

 . 329، اتريخ بغداد حـ ا ص   124ص  1طبقات الشعراىن حـ     256
 . 255البقرة / -3.   329ص  1، وانظر الرسالة القشريية حـ  11الشورى /  -2

 مساءاأل ) ونعتقـد نفى التشبيه والتكييف عنيقول املكى :     
نه وال نس مجفي فيشبه به وال مثــل له والصفات إذ ال كفـوء للموصوف

  ( .2) وال منثل ونعرف وال نكيف  ( (1) نشبه وال نصف
اللة ة للدضوعفالصوفية يعتربون نصوص الصفات على ظاهرها وأهنا مو     

ه كما بني غري   يهافعلى اخلالق ال على املخلوق ، فهو منفرد هبا ال يشاركه 
 املكى أنه ال كفوء للموصوف فيشبه به .

 ثبات الصفات على احلقيقة ال على اجملاز  .إ -[ 4] 
ألخبار  نكروان تأولئن كان التوحيد الذى قرره أهل االعتزال أدى إىل     

د ئ زائت شالصفات بناءا على األصل الفكرى القائل أبن إثبات الصفا
 ( .3على ذات هللا مل يكن من قبل )
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هم له رادق وإفخلو فإن الصوفية بعد اثباهتم للمباينة بني اخلالق وامل    
 ازى اجملعل ابلتوحيد أثبتوا الصفات على مراد هللا وعلى احلقيقة ال

   ــــــــــــــــــــــــ
ها وجودا يثبت ، فهو قوله : وال نصف عىن به تفويض العلم بكيفية الصفة إىل هللا -1

ا طون به علمال حييو : }  وينفى العلم هبا إلزاما ، ألنه لن يتمكن من وصفها لقوله تعاىل
مه أن ذا الز ن هألوال يعىن بقوله وال نصف تفويض املعىن الذى دلت عليه النصوص  {

 القرآن بال معىن .      
 .    124، ص  2قوت القلوب حـ  -2
 83م ص 1934نة سهناية اإلقدام ىف علم الكالم للشهر ستاىن طبعـة  اكسفورد  -3
ة ادر البغدادى  طبعين لعبد الق، أصول الد 35، املنية واألمل البن املرتضى ص  84، 

 .    138اسطنبول ص 
 ن رسول هللامهلل ابلم وعلموا أنه ال يصف هللا أعلم ابهلل من هللا وال أع    

ثبات اعتقد ن ي) وال يشبه ابلقياس والعقل ولك وىف هذا يقول املكى :
 ( . 4) األمساء والصفات مبعانيها وحقائقها (

ارد و فهو  اضحفنبة املكى أن املعىن الذى حتمله النصوص معلوم و       
 هفالصفات عند ا ،بلغة العرب وأنه دل علىحقيقة اثبتة وإن مل نعلم كيفيته

   على احلقيقة ال على اجملاز .
 ره هىىت عصحويؤكد الكالابذى أن الصفات الىت أثبتها أهل التصوف    

ى دا عليو  صفات حقيقية ، وإن  له سبحانه وتعاىل مسعا وبصرا ووجها
  .( 2احلقيقة ليس كاألمساع واألبصار واأليــدى والوجوه )

   يقول الكالابذى :  
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لى عفة ص) ومن جعل صفة هللا وصفه له من غري أن يثبت هلل    
تعاىل نه و بحاساحلقيقة فهو كاذب عليه وذاكرا له بغري وصفه .. فهو 

 ( .3) موصوف بصفة قائمة به  ليست ببائنة عنه (
وأن  اته ،و ذويستدل ىف رده على املعتزلة القائلني :عامل بعلم ه    

 ( .4)} أنزله بعلمه { الصفات هى عني الذات بقوله تعاىل : 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . 124ص  2قوت القلوب حـ  -1
   . 05لتعرف ملذهب أهل التصوف ص ا -2

 . 51السابق ص  -3
 .166النساء /   -4

 (   .  1)عزة مجيعا { }  فلله ال وبقوله :
 صرته  نوهم بذلك يربزون منهج السلف الصاحل ويتكاتفون معهم ىف  

  : جاء رجل إىل اإلمام مالك رمحه هللا فقال اي أاب عبد هللا
فأطرق  (  كيف استوى ؟2) الرمحن على العرش استوى  { }      

كيف وال علومم) االستواء مالك وأخذته  الرحضاء  مث رفع رأسه فقال :  
دعة بحب جمهول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة ، وأنت صا

 ( . 3) وأمر به فأخرجوه (
فمنهج الصوفة األوائل  ال خيتلف ىف شئ عن مذهب االمام مالك       

ألنه فرق ىف كالمه كما فرق الصوفية بني إثبات حقيقة الصفة وكيفيتها الىت 
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عليه النص وبني جهلنا بتلك الكيفية  تليق ابهلل من خالل املعىن الذى دل
 ، ومن مث كان غضبة على السائل لكونه سأل عن كيفية االستواء المعناه .

ا وصف ال مب إ) ال يوصف هللاوقال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا :    
 ــــــــ ــــــــــــــــ  به نفسه أو وصفه به رسوله اليتجاوز القرآن واحلـديث

   . 51وانظر السابق ص  10اطر / ف -1

 . 5طه /  -2
   . 264خمتصر العلو للعلى الغفار ص  -3
 

قه ن خلمئن وقيل له : هللا فوق السماء السابعة على العرش اب   
ئ شلو  خيوقدرته وعلمه بكل مكان ؟ قال : نعم وهو على عرشه وال

 ( . 1) من علمه (
ص واحد ىف ن ـةـخ الصوفيوقــد مجع ابن تيميه بني أئمة السلف ومشايـ   

 فيقــول :
مثل  ألمةادق ىف ) وأئمة اهلدى الذين جعل هللا تعاىل هلم لسان ص    

د وأمح فعىسعيد بن املسبب واحلسن البصرى وعد منهم مالكا والشا
عمر بن ى و تسرت وبشرا احلاىف واجلنيد بن حممد وسهال بن عبد هللا ال

لى أن عـون فقـعثمان املكى  ، وأمثال هؤالء املشايخ ، كل هؤالء مت
، بل هو  لقهة خلهللا سبحانه ليس هــو خلقه وال جزءا من خلقه وال صف

 ( .2) سبحانه متميز بنفسه ابئن بذاته املعظمة (
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 أئمة من فأثىن على عدد كبري من مشايخ الصوفية األوائل وعدهم   
مبا ىف  زاملتاالالسلف الصاحل وأن عقيدهتم ومنهجهم واحد وهو االقتداء و 

 ( .3الكتاب والسنة ، وأقواهلم هى أقوال سلف األمة )
 ــــــــــــــــــــــــ
 . 165تقاد أهل السنة واجلماعة ألىب القاسم الاللكائى ص شرح أصول اع -1
 . 474ــ كتاب توحيد الربوبية البن تيمية ص 2
  35مـوية ص ، وانظر الفتوى احل 142ص  1انظر االستقامة البن تيمية حـ  -3
37  ،38  ،42  . 
 

لى ىن عمب ومن مث نلخص اىل القول أبن املنهج الصوىف السلفى   
   األمور اآلتية :

 .    حى وتقدمي النقل على العقل عند التعارضالتسليم للو  -1

براز ىف إ يال النقل هو التلقى والفهم وجواز عملهدور العقل ح -2
 .للنقل وحامل له  معاىن النصوص ومقاصدها فالعقل مطية

ات كم ذو حت وصفاته وأفعاله عن املقاييس الىت إفراد ذات هللا -3 
   املخلوقني وصفاهتم وأفعاهلم .

جملاز ا على ت على مراد هللا ورسوله على احلقيقة الإثبات الصفا -4 
 وبال تفويض ىف معاىن النصوص .
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ذا هالكيفية الىت دلت عليها النصوص ، ألن  الكف عن طلب -5
ظم ن أعمهو خارج عن مداركنا واخلوض فيه قول على هللا بال علم و 

 احلرمات عند هللا 
 
 
 
 
 
 
 

 *** المبحث الثانى***  

  الفعل وصفات الذات صفات من الصــــوفية موقف 

ز وجل  عت هللاسبق القول ىف املبحث األول أبن الصوفية أثبتوا صفا    
 بقوله ستدلنيني محتكم صفات املخلوقوأفردوها عن األقيسه والقوانني الىت 

 تعاىل :
 ( .1) } ليس كمثله شئ وهو السميع البصري {        

وىف هذا املبحث يدور الكالم حول املوقف الصوىف من قدم صفات    
الذات وصفات األفعال ملا له من أثر واضح ىف بيان مفهوم القدر وطالقة 
الفاعلية اإلهلية ، فالقــول بقدم صفات األفعال طرح عند البعض مشكلة 

أن قـدم صفات األفعال كاخللق والرزق واملنع فكرية مضموهنــا : 
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والعطاء يستتبع قـدم صفات املخلوقني املفعولني مما يؤدى إىل تعـدد 
 ( .2)القدماء 

ال  صوفيةال واملوقف الصوىف جتاه هذه املشكلة موقف واضح ، فمشايخ  
 صفات م ىفالقدم ىف صفات الذات والقديفرقون ىف إثبات الصفات بني 

 األفعال وال يلزم من ذلك القول بقدم املفعوالت .
 يقول سهل بن عبد هللا التسرتى :    

 ــــــــــــــــــــــــ
      .   11الشورى / -1
 . 164ص  1قاالت اإلسالميني لألشعرى حـ م -2
شاء و علم  ) الوحدانية ىف األصل أنه كان ومل يكن شئ فهو فرد  

ال وقضى فقدر ووفق وخذل وتوىل وعصم وأاثب وعاقب واألعم
 ( .1) تنسب إىل العباد والبداية منه والتمام عليه (

نها بعلم ة ولكقدر فاألشياء كلها بعلم هللا وقدرته وليست هى العلم وال   
 وقدرة .

 وخياطب التسرتى من أنكر قدم صفات األفعال فيقول :    
 ذا : أخربىن عن هللا أهو اتم كامل ؟يقال ملن أنكر ه

 فإن قالوا  : نعم .
ـو عامل وهـ وهو حى فيقـال هلم : فهـو مع متامه وكمــاله هــو أول وهـو

 قادر ؟ 
 فالبد من قوهلم : نعم .
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هذه ذه و  هفيقـال هلم : هذه صفات الذات واألشياء كلها داخلة ىف
 ( . 2) هاألفاعيل كلها ىف القدرة فهو حى عامل  قادر جل ثناؤ 

 ىف لم هللا عوفكرة التسرتى قائمة على أن املخلوقات كانت معلومة ىف  
ء ، ضاقوهبذا مت ال ا ،األزل ، مث شاء هللا أن يكتبها ىف اللوح احملفوظ فكتبه
 ــــــــــــــــــفلما خلقها بقدرته مت القدر ، ومن مث كان كل شئ ــــــ

 ن عبد هللابق وأهل الدعاوى ىف األحوال ، لسهل ملعارضة والرد على أهل الفر ا -1
 م  1980ن سنة طبعة دار اإلنسا 80التسرتى ، حتقيق الدكتور حممد كمال جعفر ص 

       . 81السابق ص  -2
 داخال ىف العلم . 

وخلق ،  مشيئةة و فالقضاء عنده علم وكتابة ومشيئة ، والقدر علم وكتاب   
 . هللافمرد األشياء إىل العلم والعلم صفة ذات وهو قدمي بقدم 

خلقه قال  ه مـنوقفوهلذا ملا سئل اإلمام أمحد رمحه هللا عن القرآن وم    
قرآن ان القا ك) أخربىن عن العلم ، فإذا كان العلم خملو  للسائل : 

  كان كالم هللا  ،خملوقا وإذا كان العلم صفة من صفات هللا غري خملوق 
 . كذلك (

ظ قبل خلق حملفو وح اىف علم هللا ىف األزل وكتبه ىف اللألن القرآن كان     
رآن  لق } إنهالسماوات واألرض خبمسني ألف سنة ، كما قال تعاىل : 

لوح فيه كلمات ( فال1) كرمي ىف كتاب مكنون ال ميسه إال املطهرون {
 هللا وكالم هللا غري خملوق وإن كان مكتواب .
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 منهج ذلكفاحتج على قدم صفات األفعال بقدم صفات الذات مؤيدا ب  
 ( .2التسرتى ىف االحتجاج )

د والر  عالويكشف الغزاىل عن فكرة التسرتى ىف إثبات صفات األف    
 على من قال :

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 79 : 77الواقعة /  -1
لبداية ا،   161ص  9، حيلة األولياء حـ  27ص  2لشافعية حـ اانظر طبقات  -2

 . 361   ص 4، والعواصم والقواسم البن الوزير حـ  270ص  10والنهاية حـ 
يف يكون ل فكألز إن إثباهتا يستلزم حدوثها ، حبجة أنه الخلق ىف ا   

 خالقا ىف األزل ؟  
 هو ىفو ،  إن السيف يسمى صارما قبل القطع وحال القطع فيقول : 

سمى به يلذى اىن األول صارم ابلقوة وىف الثاىن صارم ابلفعل ، فالبمع
 ىف تعاىلو رك السيف ىف الغمد صارما يصدق اسم اخلالق على هللا تبا

 ( .1) األزل
 وال فرق بني ،قه فاهلل وله املثل األعلى ما زال بصفاته قدميا قبل خل   

 صفة هى صفة ذات أو صفة هى صفة فعل .
هو فبل ، ن قوخلق املخلوقات ال يزيد ىف صفات هللا شيئا مل يكن م   

رد ه منفا أنابخلالق قبل اخللق وحال اخللق وبعد فنائهم ، كماملسمى 
 .ابلربوبية قبل خلق العاملني ، وحال خلقهم وبعد فنائهم 
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جيوز  نه الألى ويؤكد الكالابذى أن مجهور الصوفية وكبار مشاخيهم ع    
سم استحق  يملأن حيدث هلل تعاىل صفة مل يستحقها فيما مل يزل ، وأنه 

ال رى  و لبااخلالق خللقه اخللق ، وال إلحداث الرباي ة استحق اسم ا
مل  فيما قصابتصويره الصور استحق اسم املصور ، ولوكان كذلك لكان ان

 ( .2يزل ومت ابخللق )
 ــــــــــــــــــــــــ 

   . 158القتصاد ىف االعتقاد لإلمام حامد الغزاىل ص ا -1
 . 53لتعرف على مذهب أهل التصوف ص ا -2
 

 احلجج الىت أوردها على ذلك أيضا : ومن
له    لك مدحأنه مسيع بصري قادر خالق ابرئ مصور وأن ذ أنه ملا ثبت -1

اخللق    إىل تاجافـلو استوجب ذلك ابخللق واملصوَّر واملربَئ لكان حم
   واحلاجة أمارة احلدث .

مث   خالقالتغيري والزوال من حال إىل حال فيكون غري أن ذلك يوجب -2
ذى ل الألفو يكون خالقا ، وغري مريد مث يكون مريدا ، وذلك حنو ا

ــني { فلـاآل } ال أحبانتفى منه خليله إبراهيم عليه السالم فقال : 
(1. ) 
أن اخللق والتكوين والفعل  صفات هلل تعاىل ، وهو هبا ىف األزل  -3

موصوف ، ومعلوم أن الفعل غري املفعول وكذلك التخليق والتكوين ، 
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كاان مجيعا واحدا ، لكان كون املكوانت أبنفسها ألنه مل يكن من لو  
 ( . 2هللا إليها معىن سوى أهنا مل تكن فكانت )

د بدء ية عنهلومن مث ينفى الكالابذى نسبة حدوث تغيري ىف الذات اإل   
   اخللق وكل ما يشرتط لتحقيق الفعل موجود ىف األزل .

ىل :        لقوله تعا طلقةامل ويرد الصوفية املرجع ىف اخللق إىل املشيئة اإلهلية    
 (    3) } إذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون {

 (4) { يكونف} إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ولقوله : 
 ــــــــــــــــــــــــ
                    .                 53السابق ص  -2.        53وانظر السابق ص  76األنعام /  -1
 . 58وانظر املعارضة والرد ص   82س / ي  -4.               35رمي / م -3

 يق بني ذات هللا( قد بني الفرق الواضح الدق1ولعل ذا النون املصرى )   
خرى أحية ن انمعز وجل وبني صفاته من انحية وبني صفاته وبني خملوقاته 

 حني قال : 
ه ـعُ ل شئ ُصـن  ) إن هللا عز وجل صانع كل شئ بقدرته ، وعلة ك      

 ( .2) وال علة لصنعه (
 : ات لزامه إبتالشى  صانع كل شئ بقدرته وعلة كل شئ صنعه فقوله

ا هلخلقه جل و املعتزلة حيث جعل علة وجود األشياء هى صنع هللا عز و 
 ات هللاذ، وليس اإلله علة وجود األشياء ، فنفى بذلك أن تكون 

لق خا:  الواقىل علة ، كما هو احلال عند املعتزلة حيث سبحانه وتعا
 ( .3مية )لقد، ونسب العلة إىل صفاته الفاعلة ا بذاته مريد بذاته
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 ــــــــــــــ ــــــــــهموا ين فتالشى به إلزامات الفالسفة الذ وال علة لصنعهوقوله : 
يم من داير زل أبمخنض ثوابن بن إبراهيم املصرى ، كان أبوه نوبيا ، مث هو أبو الفي -1

هـ ، 245نة سوىف مصر فأقام هبا وأتى أبشياء غريبة ىف التصوف امتحن بسببها  ، ت
ت طبقا   107ص  2، شذرات الذهب حـ  393ص  8انظر اتريخ بغداد حـ 

   . 331ص  9، حلية األولياء حـ  81ص  1الشعراىن حـ 
 .  35ص  1الرسالة حـ  - 2
أى ر وما بعدها ىف بيان  263ص 1ميني لألشعرى حـ الانظر مقاالت اإلس - 3

 املعتزلة .
 ( .1الذات اإلهلية من خالل مفهوم العلية الطبيعية )

دم مي بققد ففرق بني الشئ وبني فعل هللا ، ففعل هللا صفة من صفاته
 الذات وليست الذات علة لصفاته وفعله وصنعه .

ل من لفعاومن مث فرق ذو النون املصرى بني صفات الذات وصفات     
 لصفاتن اانحية ورفض أن تكون الذات علة لصفاته من انحية أخرى أل

 قدمية مالزمة للذات .
ة علة كون مثن يأكما أنه رفع أى ضرورة عن الفاعلية اإلهلية عندما رفض   

 لصنعه غري صفات األفعال وإرادة هللا ىف خلقه .
الصوفية على القول بقدم وعلى كل حال فإن مجهور أوائل الصوفية       

صفات الذات واألفعال وال يلزم من ذلك قدم املفعوالت ، وال عربة 
بسلوك بعض الصوفية مذهب االعتزال أو غريه حيث يقرر الكالابذى أن 
بعضهم منع أن يكون هللا تعاىل مل يزل خالقا وقال : إن ذلك يوجب كون 
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( وقد تقدم جواب التسرتى وموقف أغلب املشايخ 1اخللق معه ىف القدم )
 . من هذه القضية

 ــــــــــــــــــــــــ
، وانظر  12 : 10ن موقف الفالسفة الرسالة العرشية البن سينا ص انظر ىف بيا -1

، دار املعارف  ، الطبعة الثالثة 38،  37هتافت الفالسفة ألىب حامد الغزاىل ص 
فاراىب ضمن من رسائل ال وهى رسالة 20م وانظر التعليقات ص 1972القاهرة سنة 

 .  م1926 سنة أحد عشر رسالة ، طبعة دار املعارف العثمانية ، حيدرآابد اهلند
 .    54التعرف ص  -2

   * صفات األفعال وأبدية المفعوالت :

نكرون يم ال إهنوابلرغم من تصريح الصوفية أبن البقاء هلل وحده ، ف    
 بقاء بعض املخلوقات معه أبدا .

 ) بـــاق أول ل :وقد قدم الكالابذى صفة البقاء على األزلية حني قا     
) (1. ) 

اء ن بقك أوهنا تظهر مشكلة فكرية حول صفة البقاء ، فال ش     
  عز وجلد هللافراأهل اجلنة والنار أبدا يبدو ألول وهلة متعارضا مع إ

ه اك غري إشر  طعاابلبقاء   وإذا كان مشايخ الصوفية قد رفضوا رفضا قا
عه ىف مريه ة غمعه ىف األزلية ، فإن ذلك يستتبع ضرورة رفضهم مشارك
ببقاء  اصةاخل األبدية   مما يوحى ابلتعارض مع نصوص القرآن والسنة

   أهـل اخللدين أبدا .
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ة طائف بنيلقد كانت هذه املسألة مثار خالف بني فرق اإلسالم و     
ا حىت  فهمه لكرمياآن املعتزلة حول مفهوم األبدية ألهل اجلنة والنار ىف القر 

 ( . 2البعض بطول األمد وليس البقاء الالهنائى )
 ــــــــــــــــــــــــ
 . 47السابق ص  -1
 . 55،  53ص  2قاالت اإلسالميني حـ م -2
 

ابع دمي احلل املقنع والن( قـد وفق ىف تقـ1ولعــل أاب القاسم النصــرابذى )    
ى بني ما يبقو وجل  عز فــرق بني ما يبقى ببقاء هللا مــن القـرآن والسنة حني

 إببقــائه فقال : 
 ه ، فشتانبقائابق ب ) اجلنة ابقية إببقائه ، وذكره ورمحته وحمبته لك   

 .  (2) بني ما هو ابق ببقائه وبني ما هو ابق إببقائه (
تبار هلية  ابعئة اإلشيفاجلنة خملوقة هلل عز وجــل وكائنة أبمره ورهـن امل    

وائل أإن املشيئة صفة ختصيص بني ما يبقى وما ال يبقى ، ومن مث ف
إرادته قاء هللا و و إببا هالصوفية يعتربون خلد اجلنة وأهلها إىل ما ال هناية إمن

 . 
لذاتية  ا    صهافالبقاء عندهم ليس من طبيعة املخلوقات وال من خصائ    

د احملدث اخللـو ف ء   الزمان الفنابل من طبيعتهـا مجيعا كمخلوقات حـادثة ىف
 ــــــــ ــــــــليس فـى ذاته وإمنا هو و مبــدد دائم ومستمر ـــــــــ
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ملا ور  وكان عا نيسابـن حممــد بن حممــويه شيخ خراسان ىف وقتــه نشأ ىفبهو إبراهيم  -1
 .هـ367 سنة ابلسرية والتاريخ ومن أكابر مشايخ الصوفية ىف عصره ، مات مبكة

 6يخ بغداد حـ، اتر  89ص  7، واملنتظـــم حـ  58ص  3انظر شذرات الذهب حـ    
 .  225ص  3، اللباب ىف هتذيب األنساب حـ  169ص 
 . 41ص  1لرسالة القشريية حـ ا -2
 

 ( .1ال ينقطع من هللا تعاىل )
   . ئــهبقاـة إباجلنــة ابقيـوهذا هو ما عرب عنه النصرابذى ىف قوله : 

انه سبح بقائهبابقية أما صفات هللا عز وجل ومنها رمحته وذكره ، فهى    
 . تعاىل  هللاتية ذفة صوتعاىل حيث البقــاء صفــة ذاتية له ، كما أن األزلية 

عز وجل  هللا قاتفالنصرابذى فرق بني صفات األفعال اإلهلية وبني خملو    
ن رأى ععبـر يـا وهو ىف هذا ال يعرب عن رأيه ىف تلك املسألة فقط ، وإمن

 ه :قولبأغلباألوائل من الصوفية ، حيث يعقب القشريى على كالمه 
هـو غاية  ) وهذا الذى قاله الشيخ أبو القاسم النصرابذى ،    

 تعاىلو نه التحقيق فإن أهل احلق قالوا : صفات ذات القدمي سبحا
 ( .2) ابقيات ببقـائه تعاىل (

قائه ق بب ابأن الباقى سبحانه وتعاىل فنبه على هذه املسألة وبني    
 (3) هبقائبشئ  ال يبقىخبالف ما قاله خمالفو أهل احلق ، ألهنم قالوا : 

 ــــــــــــــــــــــــ
اعتقاد  حيث ذكر 356لشيخ الكبري عبد هللا خفيف الشريازى ص انظر سرية ا -1

   مشايخ الصوفية ىف هذه القضية .
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 . 42ص   1الرسالة حـ  -2
 . 42ص  1ـ لدكتور عبد احلليم حممود على املوضوع ىف الرسالة حاانظر تعليق  -3

 فنفوا صفات احلق سبحانه وتعاىل .  
 وىف هذا يفرق القرآن الكرمي بني نوعني من البقاء : 
 : بك ذو ـه ر وجـ } كل مـن عليها فـان ويبقىىف قوله تعاىل :  األول

 ( .1) اجلالل واإلكرام {
 ( .2)شئ هالك إال وجهه {  } كلوقوله :  
  : نوا للذين آم بقـىري وأ}  ومــا عنـد هللا خـــىف قوله تعاىل : والثاىن

 ( .3)وعلى هبـم يتـوكلــون { 
 ( .4)} واآلخــرة خــري وأبقـــــى { وقـوله :  
 . (5)} ولعــذاب اآلخـــرة أشــد وأبقــى { وقـوله :  

وجه ال فاألايت األوىل دلت على صفة من صفات الذات وهى صفة    
فناء و  هتا  صفابودلت على بقاء الصفة ببقاء الذات ، فأثبتت بقاء الذات 

ل كل شئ هو قبو خر ما دوهنا أو إمكانية فنائه ، إذ أن هللا هو األول واآل
   وبعد كل شئ .

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 27: 26الرمحن / -1
 . 88القصص / -2
 . 36الشورى /  -3
 . 17األعلى /  -4
 . 127طه /  -5
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باقى لدائم النه اأب أخرب هللا قال ابن كثري ىف اآلية األوىل والثانية :     
عن بقاء  لوجهااء احلى القيوم الذى متوت اخلالئق وال ميوت ، فعرب ببق

 ( .1) الذات ألن الوجه من صفات ذاته سبحانه وتعاىل
بعطاء من  ولكن هتاأما اآلايت اآلخرى فبقــاء املخلوقات فيهـا ال لذا    

لذلك يقول و ( 2هللا إلكرام أهل طاعته وإنفاذ عدله ىف أهل معصيته )
أسا اب وكتراأ} إن للمتقني مفازا حدائق وأعنااب وكواعب  سبحانه :

 ااب {ا حسطاءعدهاقا ال يسمعون فيها لغوا وال كذااب جزاءا من ربك 
(3. )    

يه لب عليغ آخر بني صفة الفعل وصفة الذات ويضيف النصرابذى فرقا   
العقلـى  لنظـرن االطابع الوجدى ابإلضافة إىل ما سبق من تفريقه النابع م

 ىف األدلة فيقول : 
ه ا صفت) أنت مرتدد بني صفات الذات وصفات الفعل ، وكالمه   

 ــــــــــــــــــــــــ
ب ــاء الكتــار إحيـلقرآن العظيم ألىب الفدا إمساعيل بن كثري ، طبعة داانظر تفسري  -1

  . 403ص  3العربيـة حـ 
مية ابن     تي لرد علىسألة ىف االعتبار ببقاء اجلنة والنار للسبكى ىف اانظر هذه امل -2

بيشى ص ح    قى    لدسو اوابن القيم القائلني بفناء  النار ، حتقيق وتقدمي الدكتور طه 
32  ،33 .  
 . 36:  34النبأ /  -3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

  عند أوائل الصوفية  ــــ 105 ــــ  مفهوم القدر والحرية  **********
********** 

  

فعله   صفاتك بتعاىل على احلقيقة ، فإذا هيمك ىف مقام التفرقة قرن
 ( . 1) وإذا بلغك إىل مقام اجلمع قرنك بصفات ذاته (

ما ه مقاعالفجعل تعامل العبد مع هللا عز وجل من خالل صفات أف     
يق من التحقد و من املقامات ، ومعرفة صفات الذات مقاما أعلى ىف التوحي
ى تفريقه ئم علقا معرفة صفات األفعال ، ومن املعلوم أن مبىن هذه التفرقة

 عالبني صفات الذات وصفات األفعال من انحية وبني صفات األف
   وآاثرها املتمثلة ىف املخلوقات من انحية آخرى .

قــدم بلقول ة اوهذا األصل هو الذى رفض به مجهور األوائل من  الصوفي  
 ود   ولذلكالوج حدةت الفكـرية املؤدية إىل و العامل وغري ذلك مـن املنزلقا

حتاد ل واإللو جند ألئمة التصوف ىف العصر األول أقواال يرفضون هبا احل
تصور جواز أو ب يةسواء بتصور إمكانية احتاد النفس اإلنسانية ابلذات اإلهل

   حلول اإلله ىف العامل .
 يقول اجلنيد بن حممد مستنكرا ذلك :   

! ري ؟يه ونظ) مىت يتصل من ال شبيه له وال نظري له مبن له شب   
 ــــــــ ــــــــــــــــ هيهات هذا ظن عجيب إال مبا لطف الطيــف فــال إدراك

االشتغال و    ألسباب اوائل يقصدون مبقام التفرقة العبادة حال النظر إىل الصوفية األ -1
ابه ذلك وما ش وكلب حال التهبا لكسب الضرورايت الىت تقيم األبدان كاألخذ ابألسبا

بعض و لصالت ال اح، ويقصدون مبقام اجلمع النظر إىل مدبر األسباب والتغافل عنها 
  . 42ص  1أنواع العبادة األخرى ، انظر السابق حـ 

 ( . 1) ن (ــاوال وهم وال إحــاطة إال شارة اليقني وحتقيـق اإلمي
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اطعا  فيا قنات فهو ينفى االتصال بني ذات هللا وبني غريه من الذو      
 هللا ق وبنيخللاسواء من جهة ذاته أو من جهة غريه ، وجييز االتصال بني 

ه صفة ليحدد ن فوحيصره ىف الصفات اإلهلية ، أما اتصال املشاعر والوجدا
ن ده ويتمثلو بوجو  روناللطف اإلهلية الىت مين هللا هبا على املؤمنني مبا يشع

   عظمته وحييون برمحته .
 ويورد اجلنيد الدليل على هذا االعتقاد فيقول :    
 لى هللانىب ص) وإن الدليل على ذلك ملوجود ، أليس قد روى عن ال  

 عبدى ب إىلتقر يعليه وسلم أنه قال : قال هللا عز وجـل : وال يـزال 
بصره و به  سمعابلنوافل حىت أحبه فــإذا أحببتــه كنت مسعه الذى ي

ر ره الذى يبصفإذا كان مسعه الذى يسمع به وبص (2)الـذى يبصر بـه 
 ذلك دعىابه ، فكيف تصف ذلك بكيفية أو حتده حبد تعلمه ؟ ولو 

و  ات تعلم أهــاجل مدع ألبطل دعواه ، ألان ال نعلم ذلك كائنا جبهة مـن
 (  . 3) تعرف (

 ــــــــــــــــــــــــ
  43ص  1السابق حـ  -1
( وابن ماجه 650تاب الرقاق ، ابب التواضع برقم )ديث أخرجه البخارى ىف كاحل -2

   . 252ص 1( وأبو نعيم ىف احللية حـ 3989برقـــم )
ه ، نشر   58:  55ص  1374للجنيد خمطوط شهيد على رقم  كتاب الفناء  -3

   . 303 صالدكتور حممد كمال جعفر ىف كتابه التصوف طريقا وجتربة ومذهبا 
 بني اخللقية و إلهلفاالتصال الذى يثبته اجلنيد هو اتصال بني الصفات ا    
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  دون احللول يقول ىف بيان معىن احلديث :
ف شاء   كي مـا هده) إمنا معىن ذلك أنه يؤيده ويوفقه ويهديه ويش      

ه ل فيوج شاء إبصابة الصواب وموافقة احلق ، وذلك فعل هللا عز
 ( . 1) ومواهبه له منسوبة إليه (

   فى مجال الصفات دون الذات : * معية هللا لخلقه 

صفات ية المع ويرفض اجلنيد فهم املعية من خالل الذات ويثبت أهنا    
 واألفعال ويفسرها على معنني :

   عاىل :ويستدل لذلك بقوله ت ع األنبياء ابلنصر والكالءةم -[ 1]  
 ( .2) } قال ال ختافا إنىن معكما أمسع وأرى {

} ما    :عاىل تابلعلم واإلحاطة ويستـدل لذلك بقــوله  مع العامــة -[ 2]  
 ( .3) يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم  {

 أبطلذات ، و فقصر املعيــة على الصفات دون أن ينسبها إىل ال    
 د إبطــااللوجو ادة بذلك القول ابحللول واإلحتاد واملماسة أو القول بوح

 ( .4) اتمــا
 ـــــــــــــــــــــــ

 .          305 صالسابق  -1
 .  46طه /  -2
 .  7اجملادلة /  -3
 . 44ص 1لرسالة القشريية حـ ا -4
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نه مل لط ألل غويذكر السراج الطوسى أن الذى وقع ىف القول ابحللو      
ل حي ال عاىلتحيسن أن مييز بني أوصاف احلق وأوصاف اخللق ، ألن هللا 

به  واملعرفة  جه لهلتو ىف القلوب وإمنا حيل ىف القلوب اإلميان به والتصديق وا
فاته أو ص اته، وهذه أوصاف مصنوعاته من جهة صنع هللا هبم ، ال هو بذ

ا سه كمه نف) وهللا تعاىل موصوف مبا وصف بحيل فيهم ، مث يقول : 
هو السميع و } ليس كمثله شئ  ( لقوله تعاىل :1) وصف بــه نفسـه (

 ( .2)البصري  { 
 عن صفات ق ما وصلنا عن أوائل الصوفية بشأن احلديثولعل أعم     

وضيح اول تحي األفعال أقوال أىب حممد سهل بن عبد هللا التسرتى ، حيث
ز صفة هلل عـككالم  ال مفهــوم الربوبية والفاعليــة اإلهلية من خالل مفهــوم

 ( وحيث تتم مفعوالته بكلمة كن اإلهلية .3وجــل )
ـاتفاق بوضوع ملق فالفرق بني كالم هللا وبني كالم اخللق أن كالم اخل    

فذ وال م وتنتقدواصـطالح ، وهى صيغة حتدث فـى اهلـواء جـزاءا جزا مث ت
 ( . 4تثبت البتة )

 ــــــــــــــــــــــــ

قى سرور بد الباعصر السراج الطوسى حتقيق د. عبد احلليم حممود ، طه ناللمع ألىب  -1
 .  542م ص 1960/  1380صر سنة ، دار الكتب احلديثة مب

 . 11الشورى /  -2
   . 360ن الرتاث الصوىف للدكتور حممد كمال جعفر ص م -3
 من رسالة احلروف لسهل بن عبد هللا التسرتى . 367لسابق ص ا -4
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م ما كالبقى بينفكالم اخللق ليس له وجود ذاتى مستقل عن غريه فال ي    
 .( 1)هللا تعاىل أسفر عن أعيان قائمة وأنوار روحانية ساطعة 

قية ود ابلوجاومعىن ذلك أن كلمات هللا عز وجل موجودات قائمة ىف     
 لعالقة بنيألة امس مبشيئة هللا تعاىل ، وهذا القول من شأنه أن يثري لدينا

ن أهلة ول و حيث قـد يُـتوهـم مـن أصفات هللا عز وجل وبني أفعاله 
 ى املخلوقأل : لفعالكلمـة ،  وبيـن ا التسرتى يوحـد بيـن الصفـة : أى

ا لشئ كائن عاىلت ، من حيث أن الكلـمـة : كـن  تصري بعد أن يقوهلا هللا
نفيا  لشبهةه اولكن التسرتى يشرح مذهبه مبا ينفى عنه هذ حسب املشيئة

 اتما فيقول :
شياء وهى ن األا عإن هللا تعاىل ذكره وتقدست أمساؤه له صفة انفرد هب    

 كن يلـم و : } لـم يلـد ولـم يولد صفة ذاته ويفسرها قوله تعاىل 
  ى هللاوجد وهبا تسمأ( والثانية هى الىت  هبا فعل وهبا 2) له كفوا أحــد {

(3. ) 
هبذا  يؤكد هالوتوضيحا لقول التسرتى يقرر الدكتور كمال جعفر أن س    

لتفرقة اهذه  يةالقول التفرقة بني صفات الذات وصفة الفعل ، مث يبني أمه
 حيال العالقة بني هللا وخلقه بقوله : 

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 368السابق ص  -1
 . 4:  3الصمد /  -2
 . 368السابق ص  -3
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جود و   بت  يث ) وعن طريق هذه التفرقة استطاع التسرتى حبق أن     
فاته ص       اللخعالقة أساسية بني كل املخلوقات وبني هللا تعاىل من 

 ( . 1) ال من خالل ذاته (
عل الوجود جل بفز و لقد فهم أوائل الصوفية التوحيد أبنه انفراد هللا ع    

نه أبروا الشرك ثل فسملبنفس الدرجة الىت فهموا هبا انفراد ذاته ابألزلية ، واب
 إشراك فاعل حقيقى آخر معه ىف الوجود .

 يقول املكى :   
   ألن عز وجل اعل حقيقية إال هللا) وعند أهل املعرفة أن ال ف    

وعندهم  ،بب سحقيقة الفاعل هو الذى ال يستيعن بغريه ال آبلة وال 
 ( .2)أن فعال ال أيتى مـن فاعلني وإال كان شركا ( 

در الق  كلةوهذا الفهم للتوحيد وإن كان يثري مسألة هى جوهر مش    
ها إن مل ن عليسبو واحلرية  وهى كيف تصدر املعاصى من العباد ؟ وملاذا حيا

  تكن فاعليتهم خاصة ومستقلة وحقيقيه ؟
وقف يان من بإال أننا نرجئ ذلك ملبحث آخر فما نود إثباته اآل      

 ىف الصوفية من صفات الذات وصفات الفعل وميكن تلخيص موقفهم
 ــــــــــــــــــــــــ 

 . 369السابق ص  -1
 . 12ص  2وت القلوب ألىب طالب املكى حـ ق -2
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 النقاط اآلتية بناء على ما تقدم :
 قدم ىفية ال يفرقون بني القدم ىف صفات الذات والأوائل الصوف -1

 صفات األفعال .
مة فات الذات وصفات الفعل هى صفات حقيقية قائأن الصفات ص -2

وال  لة ،ابلذات وليست هى عني الذات كما هو احلال عند املعتز 
 ت الالذات علة للصفات كما هو احلال عند الفالسفة فالصفا

 ختضع للقوانني واألسباب .
 ا وجودف هبا قبل أن خيلق اخللق وال يلزم من قدمهأن هللا متص -3

 مفعوالت ال أول هلا 
ء جل فالبقاه عز و لنار خملوقتان ابقيتان إببقاء هللا ومشيئتأن اجلنة وا -4

 ليس من طبيعتهما .
و جبواز أهلية اء ابحتاد النفس ابلذات اإلهنم رفضوا القول ابحللول سو أ -5

ن خالل ملق واخل حلول اإللـه ىف العامل ، ويثبتون االتصال بني اإلله
 الصفات فقط دون الذات .

كن ما لة  لل الصوفيـة  خالفوا ومالوا إىل رأى املعتز أن بعض أوائ -6 
 تقدم ميثل رأى األغلبية .

  
 
 

 ***  المبحث الثالث ***
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  عقيدة أساس بالفاعلية هلل ا إفراد

 الصوفية مشايخ عند والقدر القضاء

هللا  إفرادة و يؤسس أوائل الصوفية مفهوم القدر على توحيد الربوبي    
أو  وث شئحد بصفاته املطلقة كالعلم واإلدارة والقدرة ، حبيث يستحيل

 ة : لصوفيد افعل بدون علمه أو قدرته يقول القشـريى ىف بيـان اعتقـا
 طور والفال خيرج عن قدرته مقدور وال ينفك عن حكمه مف )    

رى ىف  جيوال يعذب عن علمه معلوم يفعل ما يريد ويذل حلمكه العبيد
ما  اء ،لقضاسلطانه إال ما شاء وال حيصل ىف ملكه غري ما سبق به 

 ن مما جازيكو  ال علم أنه يكون من احملداثت أراد أن يكون وما علم أنه
 ( . 1) أن يكون أراد أال يكون (

ة ىف حيحوال شك أن ما ذكره القشريى يعترب أساسا للعقيدة الص   
اد أهل اعتق أو القضاء والقدر وال خيتلف ىف كثري أو قليل عن كتاب هللا

 ن .مياالسنة واجلماعة ابلسنة هلذا األصل الكبري مـن أصول اإل
 ـــــــــــــــــــــــ 

ن الصوفية  عنظر ىف املعىن الذى أورده القشريى ا 51ص 1لرسالة القشريية حـا -1
الشيخ الكبري عبد  سريه 32،  21الرزق احلالل وحقيقة التوكل على هللا للمحاسىب ص 

 ماهية العقل 126,  125ص  1قوت القلوب حـ   344هللا بن خفيف ص 
 . 34،  33والرعاية حلقوق هللا للمحاسىب ص  237للحارث احملاسىب ص 

وعلى الرغم من أن أغلب الطوائف الىت خاضت ىف قضية القدر     
واحلرية وأفعال العباد يقررون أن كل شئ بقضاء وقدر إال أهنم خيتلفون بعد 
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ذلك حول مفهوم القضاء والقدر اختالفا يتنوع أثره قراب أو بعدا عن 
 عقيدة السلف الصاحل .

امة ألة همس فكما هو معلوم مما سبق أن اخلالف اجلوهرى كائن ىف     
حيث يبدو  ورئيسية ىف املوضوع وهى مسألة أفعال الشرور واملعاصى ،

عىن خروج يقة يحلقللناظر أن القول بنسبة أفعــال الشر إىل فاعلــة على ا
ها وأمر ى عنه هنهذه األفعال عـن جمال قــدرة هللا عز وجل وقضائه ، ألن
 القـدر صى إىلعاخبـالفهـا ، كمـا يبدو ىف نفس الوقت أن القول بنسبة امل
 لى احلقيقةية عإلهلااإلهلى احمليط الشامل ينسب هذه األفعـال إىل الفاعلية 
  أفعاله الريا ىفمس ، وإىل الفاعلية اإلنسانية على اجملاز ، فيكون اإلنسان

ىف  ني اجلـزاءارض بتع خمريا  وهذا ينفى مسئوليتة ، ومن مث ينشأ أمـام الناظر
 دالة اإلهليـة .اآلخـرة وبني العـ

ة وهم  ختلفامل هذا هو لب املشكلة الىت انقسم بسببها أهل الطوائف     
ة لسنكما سبق بني طرفني ووسط كل يقرب أو يبعد عن موقف أهل ا

 فماذا كان موقف الصوفية األوائل ؟واجلماعة ، 
لف متاما ف السوقلقد كان املوقف الصوىف ألوائل الصوفية  مماثال مل      

 سبحانه فاهلل  بادحينما قرروا أن كل شئ بقضاء هللا وقدرته حىت أفعال الع
 ذلك أحد  ركه ىفيشالوتعاىل هو املنفرد ابلربوبية فله اخللق واألمر وامللك 

ت ماواالس } ال ميلكـون مثقـال ذرة ىفكما قاله سبحانه وتعاىل : 
 .( 1) { هــرين ظمواألرض ومـا هلم فيهما من شرك ومـا لــه    منهــم 

 ( .2) } أال لــه اخللـق واألمــر {  وقال سبحانه :    
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ع جبمي صدقيويذكر املكى معقبا أن من شروط صحة إميان العبد أن     
 ه جارية ىف علمة ىفأقدار هللا تعاىل خريها وشرها أهنا من هللا تعاىل سابق

ى م علهلوة قخلقه حبكمه ، فال حول هلم عن معصيته إال بعصمته ، وال 
 ون ألنفسهمستطعييال طاعته إال برمحته ، وأهنم ال يطيقون ما هلم إال به ، و 

 ( .  3ضرا وال نفعا إال مبشيئة هللا )
قط فحفظه و مه وليست معاصى العباد واقعة بقضاء هللا ومشيئته وعل     

ريى ىف القش قولي، بل هى واقعة وحادثة خبلقه أيضا فال خالق إال هللا ، 
ريها خباد ب العفهو سبحانه وتعاىل خالق ألكسااد الصوفية : بيان اعتق

ما قال ها ككثر وشرها مبدع ما ىف العامل من األعيان واآلاثر قلها و 
 سبحانه وتعاىل : 

 ( .4) } ربنا الذى أعطى كل شئ خلقه مث هدى {    
 ــــــــــــــــــــــــ   

 . 22سبأ /  -1
 . 54األعراف /  -2
 . 126ص  2لوب حـ قوت الق -3
 . 50طه /  -4

وميكـن القول أن أوائل الصوفية جيمعـون على خلق هللا عز وجل      
قوهلم  ألفعال العباد مبا فيها املعاصى حيث يفرد الكالابذى فصال بعنوان  

وذلك ألن نقطة اخلالف بني الفـرق ىف القضاء والقدر وخلق األفعال 
واحلرية ، وصلت خالل القرن  حول مشكلة اجلرب واالختيار أو القدر
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الثالث اهلجرى إىل مسألة خلق أفعال العباد ، هل هى من خلق الفاعلية 
 اإلهلية أو من إحداث الفاعلية اإلنسانية ؟

كأساس   خللقابجل وقد اتفق أهل السنة واجلماعـة على إفراد هللا عز و     
ىل إعباد ال للتوحيد ىف حني قرر القدرية واملعتزلة نسبة حدوث أفعال

ريرا للمسئولية ( وكان ذلك منهم تق1فاعليتهم وخاصة املعاصى والشـرور )
 وإثباات للعدل اإلهلى .

ن القر  ايةوىف هذا الفصل يسجل الكالابذى رأى الصوفية حىت هن     
 عز راد هللاإف الرابع اهلجرى وأهنم على التمسك مبوقف السلف مصرين على

 وجل ابخللق واألمر فيقول : 
الق خنه       ما أ، ك ) أمجعوا أن هللا تعاىل خالق ألفعال العباد كلها   

قـدره و      ألعياهنم وأن كل ما يفعلونه من خري وشر فبقضاء هللا
 وقني ( وال خملبوينيمر  وإرادتـه ومشـيئتـه ولوال ذلك مل يكونـوا عبيدا وال

(2  . ) 
 ـــــــــــــــــــــــــ 

 . 298ص  1ملعتزلة ىف ذلك ، انظر مقاالت اإلسالميني حـ البيان مذهب  -1
 . 60لتعرف ملذهب التصوف ص ا -2

ضوع لعبودية خببني او ية فقارن بني الربوبية وإفراد هللا ابخلالقية من انح     
 العبيد لقضاء هللا وقدره من انحية أخرى . 
 وهو يربهن على ذلك أبدلة نقلية وعقلية :
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 ـل شـئ {كخالق   } قـل هللافيستدل بقــوله تعاىل :  النقلـى أما دليله -1
وبقوله تعاىل  (2) : } إان كل شئ خلقناه بقدر {( وبقوله تعاىل 1)
 ( . 3) } وكل شئ فعلـــوه فــى الزبر { :

الل الستده اويعلق الكالابذى على الدليل النقلى بتوضيح وج         
القها خ ن هللا) فلما كانت أفعاهلم أشياء ، وجب أن يكو  فيقول  :

بعض  القولو كانت األفعال غري خملوقة لكان هللا عز وجل خ
 تعاىل كذاب {} خالق كل شئ  األشياء دون مجيعها ولكان قوله : 

 ( .4( ) هللا عن ذلك علوا كبريا
عز وجل   ة هللالذى يستدل به على أن اآلاثر خملوق لعقلىأما دليله ا -2

فلو    عياناأل تمثل ىف أن األفعال أكثر منكاألعيان سواء بسواء فهـو ي
ملدح من وىل ابألق كان هللا خالق األعيان والعباد خالقى األفعال لكان اخل

 ــــــــــــــــــــــ ـل هللاهللا تعاىل ولكان خلق العباد أكثر من خلق هللا وقـد قا
 .   71الرعد /   -1
 .   49القمر /  -2
 . 52لقمر /  -3
 .    60التعرف ص  -4

 م قل هللاعليه خللق} أم جعلوا هلل شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اتعاىل : 
 ( .1) خالق كل شئ وهو الواحد القهار {

فأثبت توحيد الربوبية وإفراد هللا ابلفاعلية ونفى أن يكون خالقا غريه ،      
تاب وهذا الدليل العقلى دعا اإلمام البخارى رمحه هللا أن يفرد له اباب ىف ك
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} فال جتعلـوا هلل أنــدادا وأنتم تعلمـون التوحيد من صحيحه فقال : ابب 
} (2. ) 

و  لعاىل ، إذ  تق هللاقال ابن حجر : املراد بيان كون أفعال العباد خبل      
هو يرد ق ، و خللكانت أفعاهلم خبلقهم لكانوا أندادا هلل وشركاء له ىف ا

اجتاه  بط ىفرتابذلك على اجلهمية واملعتزلة مما يعكس بوضوح الوحدة وال
 ( .3اخلط السلفى ألوائل الصوفية حنو هذه القضية )

طالقة طته و إحاو ويثبت سهل بن عبد هللا التسرتى مشول العلم اإلهلى     
ءا على د بناعباالقدرة اإلهلية لتشمل كل حدث ىف الوجود حىت معاصى   ال

 قوله تعاىل :
 ( .4) ـون {ا أن يقول له كن فيكـ} إمنا أمره إذا أراد شيئ     
 ــــــــــــــــــــــــ
 . 60وانظر التعرف ص  17لرعد / ا -1
 . 50 ص 13حـ  بارى بـاب فال جتعلـوا هلل أنــداد وأنتـم تعلمـونانظر فتح ال -2
ى اجلهمية وانظر خلق أفعال العباد والرد عل 500ص  13بارى حـ انظر فتح ال -3

 .   28 : 26وأصحاب التعطل لإلمام البخارى ىف املقارنة مبذهب السلف ص 
 .  82يس /  -4

فالكن األعظم كما يسميها سهل بن عبد هللا هى أرادة هللا الشاملة املطلقة 
احمليطة بكل ما سوى البارى تعاىل ،  وقد عرب الكتور كمال جعفر تعبريا 

شأنه عليم ال ) فاهلل جل  وجيزا حينما قال عن اعتقاد سهل بن عبد هللا :
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خيفى عن علمه شئ عادل ال ينسب إليه اجلور وهو سبحانه املرجع 
 ( .1) واملعول ىف كل شئ (

فاملعاصى  ،ويقرر التسرتى أن املعاصى شئ ، وكل شئ حمدد مقدر      
ية األوائل ( ولقد حفظ ألكثر شيوخ الصوف2هى األخرى مقدرة وحمددة )

 ما يفيد إمياهنم بشمول القدر وإحاطته .
رضني  األ ىف) ليس ىف السموات العلى وال يقول ذو النون املصرى :   

 ( . 3)السفلى مدبر غري هللا ( 
هلى لتدبري اإللق واخلاببل لقد وصل اإلميان بتوحيد الربوبية وإفراد هللا      

ة إلهليارة لكل شئ إىل حد اعتبارهم كل شئ جمرد موضوع ألحكام  القد
 ـــــــــــــ( ـــــــــــ4ىب عثمان املغرىب )ليس إال فقد روى عن أ

 .      262لسابق ص ا -2.    262ن الرتاث الصوىف ص م -1
ن سالم املغرىب مـن قرية هــو سعيد ب -4.   35ص  1قشريية  حـ الرسالة  ال -3

ىل رم ، سافر إيخ احلشكان و بناحية قريوان يقــال هلا : كركنت ، أقــام مبكـة فرتة طويلة 
ص  3ـ يب اإلنسان حهـ  انظـر ترمجتـه ىف اللباب ىف هتذ 372نيسابور ومات هبا سنة 

راىن طبقات الشع 112ص  9اتريخ بغداد حـ   81ص  3شذرات الذهب حـ  36
 . 191ص 1الرسـالة القشرييــة حـ  143ص  1حـ 
 حكامأ) قوالب وأشباح جترى عليهم وقد سئل عن اخللق فقال :  

 ( .1) القدرة (
و مرتبط بل ه حيدوجعل احلنيد اإلميان هبذا املبدأ أصال من أصول التو    

 حيث سئل عن التوحيد ؟ عنده مبراتب اليقني ،
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 فقال : هو اليقني . 
 فقال السائل : بني ىل ما هو ؟ 

حده جل و ز و قال : هو معرفتك أن حركات اخللق وسكوهنم فعل هللا ع
 ( . 2) ال شريك له ، فإذا فعلت ذلك فقد وحدته

لغري  ينسب من وهذه العبارة األخرية تدل على اعتقاد اجلنيد ىف شرك   
وذلك ألن  ث ،هللا تبارك وتعاىل فعال حقيقيا على سبيل اخللق واإلحدا
لنسبة ابحىت  حدهو التوحيد عنده هو االعتقاد ابنفراد هللا عز وجل ابلفعل 
 . لقدر ا ا علىخللق املعاصى والذنوب وإن كان ال يبيح االحتجاج هب

ز عفراد هللا ون إبقصديواجلنيد ومعه سـائر املعتدلني من أوائل الصوفية ال    
بل هو   ملبدأاذا وجل ابلفاعلية كشرط للتوحيد جمرد االعتقاد النظرى ىف ه

 نله مم حرريعىن احلياة العملية والسلوكية الىت يعبد هللا هبا ويت
 ــــــــــــــــــــــــ     

 .  38ص  1لرسالة القشريية حـ ا -1
 . 40ص  1السابق حـ  -2

عن  جلنيدارب عسواه وفق هذا املبدأ عالوة على االعتقاد النظرى ، وقد 
 ذلك ملا سئل عن توحيد اخلاصة فقال :

جترى عليه  ،) التوحيد هو أن يكون العبد شبحا بني يدى هللا     
لفناء اب   يده وححبار ت تصاريف تدبريه ، ىف جمارى أحكام قدرته ىف جلج

 ( .1) عـن نفسه وعن دعوى اخللق له (
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ما سبق نه فيعبت ثوهذا الفناء ليس فناء ذات العبد ىف ذات هللا فقد      
 هللالصوفية ىف إرادة ا( وإمنا يقصد فناء إرادة 2النفى القاطع هلذا املفهوم )

قوة أو  عة أوتطاالشرعية ابلطاعة التامة له ، وفناء شعور العبد أبى ابس
دور مث ص حدهحول ذاتى له ، لتيقنه أن كل احلول والقوة هلل عز وجل و 

 يه .عل السلوك من العبد موافقا هلذا اليقني وانبعا منه ومبينا
فية الصو  ايخهذا هو لب التوحيد عند اجلنيد وأغلب األوائل من مش    

 الذين متسكوا ابلكتاب والسنة .
تكلمني ند املد علصوفية يتميز عن مفهوم التوحيغري أن التوحيد عند ا    

ملوافقة كية اسلو والفالسفة بشرط هام وضعهوه ألنفسهم ، وهو االستجابة ال
 . سنةله عالوة على عدم خمالفته ألصول اإلميان ىف الكتاب وال

عله جل وفز و علقد كان أتكيد اجلنيد على ضرورة القول خبلق هللا      
 ــــــــــــــــــــــــ صرهعلكل شئ حىت معاصى العباد كتاكيده هو وأغلب الصوفية ىف 

 . 40ص  1السابق حـ -1
 . 106انظر ص  -2

ك مع هللا  يشر ا ملمإبفراد هللا ابألزلية سواء بسواء ، فيعرف املوحد أبنه 
نعه  ئه ومعطاو أحدا ىف تدبريه وحكمه وعلمه وأمره وقضائه وخلقه ورزقه 

هللا  ا أنلمو } واعن أشرك معه غريه فيما له : كما قال تعاىل هتديدا مل
 ( . 1)برئ من املشركني ورسولُه { 

ئان وله   بريورس هلل) من أشرك مع هللا فيما هلل غري هللا فا ويقول :    
 ( .2) منه (
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ال من ري أصتدبوهكذا جعل اجلنيد إفراد هللا عز وجل ابخللق ومشول ال  
أو  جليا ركاأصول التوحيد تؤدى خمالفته إىل الشرك ، سواء كان ذلك ش
لزم قيق يدءه خفيا إال أنه عقب على القول السابق مبا يدل على أن خفا

 عليه هللا لىصىب منه االحتياط والتمييز ىف القول والفعل فأورد حديث الن
 وسلم الذى قال فيه : 

 لصماءا  ة  ) الشرك أخفى ىف أمىت من دبيب النمل على الصخر      
 ( .3) يلة الظلماء (ىف الل
 ــــــــــــــــــــــــ 

 .   3التوبة /   -1
 . 96ص  1ب حـ قوت القلو  -2
كتب انظر مسند أىب يعلى طبعة امل  20،  19ه أبو بعلى ص احلديث أخرج -3

 4محد ىف املسند حـ، ورواه أ 541ص  4اإلسالمى ، وابن املنذر ىف الدر املنثور حـ 
الند أن و ن ، وفال ) الشرك أن تقول : أعطاىن هللاوزاد ىف الدر املنثور :  403ص 

  .  يقول االنسان : لوال فالن لقتلىن فالن (
 قول :جل فيز و عوينسب الواسطى أفعال العباد مجيعا إىل فاعلية هللا    
ا  كذلك ذواهت بال) ملا كانت األرواح واألجساد قائمة ابهلل وظهرت    

ات فرع حلركت ا ال بذواهتا ، وإذا كانقامت اخلطرات واحلركات ابهلل
لها كـاد  لعبعن األجساد واخلطرات فرع عن األرواح ،  فإن أكساب ا

 ( .1) خملوقـه للــه (
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 م أنكالصرح هبذا ال ويعلق القشريى على هذا الكالم بقوله :    
ال هللا إاهر لجو أجساد العباد خملوقة هلل عز وجل فكما أنه ال خالق ل

 ( .2) فكذلك ال خالق لألعراض إال هللا
ملنهج ئل ابواويالحظ الباحث بوضوح التزام أغلب مشايخ الصوفية األ    

يفتح ابب   ممادبريالقرآىن ىف ذلك ، حيث وحدوا هللا وأفرادوه ابخللق والت
عادة قة للار اإلميان ابملعجزات والكرامات حيث يصبح تفسري األمور اخل

سواء سنن سواء بقة للوافلربوبية كنسبة األمور املوالسنن اجلارية بنسبتها إىل ا
ألمور ا يتلقون اا كمقوهن، ومن مث يزداد املؤمنون إمياان برؤيتها وإن كانوا يتل

ه ، بل عل غري فا املوافقة للسنن ابعتبار أن اجلميع من فعل هللا وليس من
عينة مئج قد حيصل لصاحب هذا التصور عن طرق التأمل واالعتبار نتا

س الدرجة ن بنفلسنوحقائق إميانية تتصل ابآلايت الكونية اجلارية مبقتضى ا
 الىت حيصل عليها من مشاهدة املعجزة

 ــــــــــــــــــــــــ 

 .  38ص  2الرسالة حـ  -1
 . 38 ص 2السابق  حـ  -2
ل تعاىل ما قاق كورمبا كان ما حيصل من السابق أكثر مما حيصله من الالح 

 ايتار آلسماوات واألرض واختالف الليل والنه} إن ىف خلق ال: 
 ويتفكرون وهبمجن ألوىل األلباب الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى

نا ك فقحانىف خلق السماوات وا ألرض ربنا ما خلقت هذا ابطال سب
 ( .1) عذاب النار {
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ى د الذتقامما تقدم نصل إىل أن الصوفية قد استطاعوا حبسب االع   
كن أن لىت مية اأسسوا عليه مفهوم التوحيد إرساء األسس الفكرية احلقيقي

 افضني أدىنر قيد  كل  يقوم عليها مفهوم الربوبية والفاعلية اإلهلية خالصة من
 شيئةامل ضرورة على فعله سبحانه وتعاىل ، فأكدوا بذلك على طالقة

 قدر ىفوال لقضاءم اوالفاعلية اإلهلية إذ أهنا األصل الذى ينبىن عليه مفهو 
 اإلسالم . 

 وخ إىللشيوالشك أن ذلك سيكون له أثره الواضح  ىف وصول هؤالء ا  
 ه .زاءالتصور الصحيح للقضاء والقدر واختاذ املوقف الصحيح  إي

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 191/  190آل عمران  -1
 

 *** المبحث الرابع  ***

  الصوفية مشايخ عند بالقدر اإليمان مراتب

لى عدر سبق ىف املبحث الثالث أن الصوفية يؤسسون مفهوم الق    
ـدور يطلب ملوىف هــذا ا ,صفات هللا املطلقة وإفراده ابلربوبية واخللق والتدبري 

ء أو ألشيااور البحث حول املراتب املتدرجة الىت هبـا يكون السبيل لظه
 العالـم إىل الوجـود .
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قرآنية لة الألدوا طريقا يعتمد على اوهنا جند أن أوائل الصوفية سلك   
 ن عبد هللاهـل ب سواألحـاديث النبــوية إيزاء هذه القضية ، فالشيخ الكبري

تاب مث الك م مثأهنا تبدأ ابلعلالتسرتى يقرر ىف مراتب اإلميان ابلقدر 
ج منــه  خير ل ال،وال خيرج اخللق من القدر ، والعلم األصالقضاء والقدر

 الذى كمأحد ، والكتاب فيه ميحو ما يشاء ويثبت ، والقضاء هو احل
 ( .1يثبت ، والقدر إظهــاره ىف اخللق )

لعلم اى هى راتب الىت ذكرها سهل بن عبد هللا التسرت فأول هذه امل -[ 1]
علم هو الف،  ويقصد به علم هللا الذى أنشأ فيه املخلوقات ىف األزل

ن مكـون ي كان وما  احمليط الشامل بكل شئ من املوجودات ، وعلم ما
 اخللق قبل أن خيلقهـم وعلمه تعاىل أبرزاقهم وآجاهلـم

 ــــــــــــــــــــــــ
 عن نقال 276ا ومذهبا وجتربة للدكتور حممد كمال جعفر ص التصوف طريق -1

وبرولو ك  727 رقم الشرح والبيان ملا أشكل من كالم سهل ألىب القاسم الصقلى خمطوط
 أ .  211برتكيا  ص 

الشقاوة  أبهل اىلوأحواهلـم وأعماهلم ىف مجيع حركاهتم وسكناهتم وعلمه تع
 ( . 1والسعادة أو أهل اجلنة والنار )

والعلم عنده صفة ذاتية هلل سبحانه قدمية أزلية وابقية ببقائه ، واملشيئة    
عنده تلى العلم فهى أقرب صفة من الذات بعد العلم ومن مث فهى مرتبة 

بيدأ أن العلم واملشيئة سران هلل عز وجل ال يطلع عليهما ( 2تلى العلم )
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أحد من خلقه وال يوجد شئ مطلق خارج العلم احمليط وال يقع أى شئ 
 إال ابملشيئة املطلقة ، ومها سران ألهنما صفتان قدميتان للذات .

ملرىب اخللق د اسي  } رب العاملني {قال سهل بن عبد هللا  : ومعىن     
ملتصرف ا علهم ن فهلم والقائم أبمرهم ، املصلح املدبر هلم قبل كوهنم وكو 

ن شرع مو در هلم لسابق علمه فيهم كيف شاء ملـا شاء ، وأراد وحكم وق
 ( .3أمر وهنى ال رب هلم غريه )

ة لم واملشيئكالع  رينسويلى العلم واملشيئة ، اإلرادة والقدرة ومها ليسا     
ىف  ظاهر مان آاثرمها وما يتم هبألهنما من صفات األفعال ، ولذلك فإ

 نو أالوجود فهما علنيان ابداين ، بيد أن مثة فرق بينهما وه
 ــــــــــــــــــــــــ 

بعة ،  دار ط 16العظيم ألىب حممد سهل بن عبد هللا التسرتى ص  تفسريالقرآن -1
 .      113الكتب العربية الكربى مصر ص 

 . 9السابق ص  -2
سد انظر الرزق احلالل وحقيقة التوكل على هللا للحارث بن أو  7السابق ص  -3

 .                31احملاسىب ص 
 ( .1اإلرادة تسبق القدرة ىف األثر ال ىف الوجود )

، وفيها  املرتبة الثانية  لظهور األشياء إىل الوجود هى الكتابة -[ 2]
 تسجل األحكام الصادرة مبشيئة هللا ىف الكتاب وعند ذلك يتم

القضاء الغيىب الـذى يتحول ابخللق واإلنشاء إىل قدر ، فاألحكام 
اإلهلية الصادرة مبقتضى املشيئة هى ما دون ىف الكتاب وهو مظهـر 
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لإلرادة ، وهذه األحكام قابلة للمحو واإلثبات ال من حيث ذاتيتها 
ولكن من حيث وسائل تنفيذها واختاذها املكان املناسب للظهور وال 
يكون التغيري ىف قدر هللا تعاىل حيث يتحدد القدر ابلعلم واملشيئة 

 ( .2ومها صفتان للذات فال جيوز التغيري فيهما )
ال : ق ون {اتق} وإايى فسئل سهل بن عبد هللا عن معىن قوله تعاىل :    

رفة املع إن أراد بذلك وصوهلم إىل موضع علمه السابق فيهــم ، لعمرى
 م ، فال بدفيهـ بقاليهم ما كان من علم هللا ساأدرجت ىف أوطــاهنا ليجرى ع
 ( .   3من إظهاره على أوصافه ( )

دوين  ومن  التىفون فالقضاء والقدر بعد اإلرادة ، واحملو واإلثبات يك     
يث جا حبتدر مث يكون سبيل ظهور األشياء ىف الوجود أو خروجها إليه م

 يبدأ ابلعلم مث الكتاب مث القضاء والقدر .
 ــــــــــــــــــــــــ 

 . 725لتصوف طريقا وجتربة ومذهبا ص ا -1
 .127ص 1وانظر ىف معىن كالم  التسرتى  قوت القلوب حـ 725السابق ص  -2
 .  12لتفسري،  لسهل بن عبد هللا ص ا -3

ت يـورد اآلايلية و لنقاويستدل املكى على هذه العقيدة السابقــة ابألدلــة    
 العلـم السـابق كقوله تعاىل : التــى تــدل علـى 

ا م   أعلم  و } قال أمل أقل لكم إىن أعلم غيب السموات واألرض    
 ( . 1)تبدون وما كنتم تكتمون { 

 مث يقول بعدها :   
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لعلم بق اال : س) وروينا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه ق   
هل أل عاىلتوجف القلم وقضى القضاء ومت القدر ابلسعادة من هللا 

 ( .2) طاعته وابلشقاء من هللا تعاىل ألهل معصيته (
ذا اء إا يشم} كذلك هللا خيلق كما يستدل التسرتى بقوله تعاىل :     

ا كان ىف علمه ( على أنه إذ3) قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون  {
ضيف ييكون ن فكالسابق األزىل أمر قضاه فأراد إظهاره ىف القدر قال له  

 ( :4 )قائال
 ـــــــــــــــــــــــ
 . 33البقرة /  -1
ة  انظر ، واحلديث اثبت مبعناه وأبلفاظ أخرى كثري  126ص  1ـ حقوت القلوب  -2

ومسلم  120ص  2صحيح البخارى كتاب اجلنائز ، ابب موعظة احملدث عند القرب حـ 
فسري  ابب من ( والرتمذى ىف كتاب الت2647ىف كتاب القدر ، ابب اخللق برقم  )

سائى ( والن78قم )( وابن ماجه ىف املقدمة ، ابب القدر بر 3341سورة الليل برقم  )
 ( .1949ىف كتاب اجلنائز ، بـاب الصـالة علـى الصبيان حـديث رقم )

 . 47آل عمران / -3
 .  25فسري القرآن لسهل بن عبد هللا ص ت -4

فــى قضى قبل خلق الخلق ما هو خالق  :  خـــالئق ال يخ  

 عليـه أمورها

  هواهــا ونجواهــا ومضمر قلبهـا  :  وقبل الهوى  ماذا  

 يكون  ضميرها 

ون  الكألصل الذى ال خيرج منه أحد وال خيالف ىففالعلم هو ا -1
 م .حادث فكل ما هو كائن وما سيكون مطابق ملا ىف العل
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ثبات و وإحمفهو ما يسجل فيه العلم  ، وما يتم من  وأما الكتاب -2
ثبت و سيأحى فهو ىف علم هللا  الشامل ومدون ىف الكتاب أنه سيم

. 
ستصدر ات ويفهو الذى يثبت بعد مرحلة احملو واإلثب وأما القضاء -3

 منه احلكم اإلهلى ىف تكوين شئون املخلوقات .
ا أصل يئة مهحيث أن العلم واملش ما القدر فهو إظهاره ىف اخللقأ -[ 4]

بعض ص ال  خيلق ما يشاء وخيتار ، فيخالقضاء والقدر فإن هللا
من  بادهابلفضل دون البعض ، ويصطفى ىف اخللق من خملوقاته وع

ل  يشاء دون أن يكون من العبد سبب ، لكى يعرف هذا الفض
 هللاعطى ويدعوا هذا حىت يتفضل عليه مبا تفضل على غريه وإذ أ

 مينعه نه ملى ألعبدا ومل يعط أخر فليس هذا ظلما منافيا للعدل اإلهل
 ( .1شيئا هو له )

 ـــــــــــــــــــــــ   
 .  276لتصوف طريقا ومذهبا وجتربة ص ا -1

رأسهم  وعلى فيةويذكر الدكتور جعفر ىف كتابه التصوف أن أوائل الصو     
دئ ملباى ابسهل بن عبد هللا ال يقبلون أى مذهب ىف القدر إال أن يف

 ( :1اآلتية )
 صل . ألاعلم هللا ىف  -1
 ع .عدله ىف الفر  -2
 ه ىف النهاية .سلطان -3
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 دم االسغناء عنه فيما بني ذلك .ع -4
ة كيفي  هى وإذا كانت املشكلة الصعبة الىت واجهت الفكر البشرى    

ه ل وكونه مرادا ،مل انتقال العامل من كونه معلومة ىف علم هللا احمليط الشا
ة للشئ لنسبابمر ابملشيئة املطلقة إىل كونه موجودا ىف العيان وكذلك األ
ه العمق ينقص ال اجلزئى ، فإن سهل بن عبد هللا قد وضع حال هلذه املسألة

رآن ت القايوالتوفيق اىل حد كبري ، مع حرص التسرتى على االلتزام آب
 الكرمي .

كلمة  بآنية لقر اوهذا احلل يعرب فيه سهل بن عبد هللا عن آايت اخللق    
لذى  ابد هللااحلل علينا أن نتذكر تفريق سهل بن عولكى نتعرف على  كن

ة ، حيسبق ىف املبحث الثاىن بني صفات الذات وصفات الفعل من ان
 ــــــــــــــــــــــــ بنيو وتفريقه تبعا لذلك بني علم هللا الالهنائى كصفة ذاتية 

ال عن السـابـق تق 211 صيان ملــا أشكــل مــن كــالم سهــل بن عبـد هللا الشـرح والب -1
 . 276ص 

إبرادته  حمليطامه مراداته ومعلوماته املنفصلة عن غيبه أى املنفصلة عن عل
دود ئى حمهنامن انحية أخرى ، ومن مث فإن هذا املنفصل عن العلم الال

 ابعتبار دخوله الزمان .
د هللا ت مرانقل االهليه الىت كنوأساس هذا احلل أن التسرتى فهم كلمة   

 يب اىل الشهادة على حنوين :من الغ
 األوىل : الكن األعظم .  
 الثانية : الكن اخلاصة لكل موجود جزئى .  
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خلوقات ى للملكلاوتعرب األوىل ىف مفهوم التسرتى عن مشيئة هللا وعلمه   
دت إىل أعىن ا املاخلاصة به ، وكلمات هللا هبذ كن، وكل موجود جزئــى له 

دمية  قت هللاظهور املخلوقات ىف الوجود خالل الزمان ، وإن كانت كلما
 ويسميها التسرتى القوة املفصلة أى املظهرة للمخلوقات .

الكن  ات هىجودفعلم هللا  احمليط ابملخلوقات ومشيئته الكلية للمو     
لشئ ل ةفصلالكن املوإرادته وقدرته ابلنسبة للشئ اجلزئى هى  األعظم

  العيان .املظهرة إايه ىف الوجود احملققة له ىف
 عز ية هللااعلفوعالوة على أن هذه الفكرة كانت أساسا للتفريق بني     

قت حال س الو نف وجل وأاثر هذه الفاعلية أى املخلوقات ، فإهنا تعترب ىف
ر ألماكيفية نزول انجحا للمشكلة العويصة الىت حنن بصددها وهى 

 ؟ اإلهلى القدمي مث حتققه ىف الواقع احلادث
ى قتضوذلك ألن حدوث الشئ أو نفاذ احلدث ىف الكون ليس مب    

ادة ضى إر قتمبمشيئة أوىل لإلله مث مبقتضى األسباب بعد ذلك وإمنا هو 
دث إهلية خاصة لكل حدث أو لكل شئ ىف الكون ، فكل شى وكل ح

قة ملخلو اات من فعل هللا عز وجل ومن خلقه وليس لألسباب أو االستطاع
 هذا ماو ية  سوى أهنا أدوات للقدرة اإلهلأى دور ىف اخللق واإلحداث 

قيدة ن الع عجعل مفهوم التوحيد عند أوائل الصوفية مفهوما راسخا يعرب
 ( .1االسالمية ىف القضاء والقدر )
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يقني وهو و الد هالتوحيوقد تقدم فــى املبحــث السابق قول اجلنيد : )    
يك  شر ه المعرفتك أن حركات اخللق وسكوهنم فعل هللا عز وجل وحد

  ( . 2( ) فإذا فعلت ذلك فقد وحدته
يب إىل ن الغر مولقد عرب التسرتى بتفصيله السابق ىف انتقال املقادي   

ى  تعرب لتسرت م االشهادة عند عقيدة القرآن والسنة فالكن األعظم ىف مفهو 
وح  اللىفون دعن علم هللا ومشيئته ىف تقدير أمر املخلوقات ، وهو ما 

 وعى التقدير األزىل وامليثاقى .احملفوظ من ن
  : لك ذض إن األر و } أمل تر أن هللا يعلم ما ىف السموات قال تعاىل

 ( .3) ىف كتاب إن ذلك على هللا يسري {
 ــــــــــــــــــــــــ 

 بتصرف . 258ن الرتاث الصوىف للدكتور كمال جعفر ص م -1
 . 119انظر ص  -2
 .     70احلج /   -3
  : م إالنفسكأ} ما أصاب من مصيبة ىف األرض وال ىف وقال تعاىل 

وا  أتسكياللفىكتاب من قبل أن نربأها إن ذلك على هللا يسري ، 
 ( .1)على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آاتكم { 

سابق ىف ره القد قال ابن كثري ىف تفسريه : ) خيرب سبحانه وتعاىل عن    
لنفوس او ىف اق أحتدث ىف اآلفخلقه قبل أن يربأ الربية أنه ما من مصيبة 

ى من قبل أ  {أها } من قبل أن نرب إال كتبها ىف اللوح احملفوظ ، وقوله : 
 (  .2أن خنلق اخلليقة )
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لق ن خيبل أ) قدر هللا مقادير اخلالئق قمث أورد حديث مسلم :     
  ( . 3) (السمـاوات واألرض خبمسني ألف سنة وعرشـه على املاء 

ب قال اكت ل له) أول ما خلق هللا القلم فقاوىف حديث أىب داود :     
 ة (لساعم ا: رب وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شئ حىت تقو 

(4. ) 
 ــــــــــــــــــــــــ
 .  23:  22احلديد /  -1
 .  314ص  4فسري القرآن العظيم البن كثري حـ ت -2
برقم  موسى عليهما السالمحلديث رواه مسلم ىف القدر ، ابب حجاج آدم و ا -3
(   2156)والرتمذى ىف القدر برقــم  169ص  2( وأمحد ىف املسند حـ 2653)

 . 374والبيهقى ىف األمساء والصفات ص 
واحلاكــم ىف  (4700ود ىف كتاب السنة ، ابب القــدر رقم احلديث )رواه أبو دا -4

احلديث و  190ص  7، واهليثمى ىف جممع الزوائد حـ  454ص  2املستدرك حـ 
 ( .  2014صححه الشيخ األلباىن انظر صحيح اجلامع حديث رقم )

ل شئ ر كفدلت اآلايت واألحاديث على أن هللا تبارك وتعاىل قد   
و أرباي جعل سيحدث ىف الكون سواء كان خلقا أو فعال ، وسواء كان الف

وث دى احلعل اختياراي ، إضافة إىل أن ذلك مكتوب ومدون تدوينا سابقا
 ىف التقدير األزىل واللوح احملفوظ .

اع ق أنو طابوأما مراد التسرتى ابلكن اخلاصة لكل موجود جزئى في    
والكلى  ألزىلاير التقدير والتدوين األقل عموما من الكن األعظم أو التقد

 للمخلوقات .
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حم كما  الر ه ىفعند خلق ــ سواء كان تقديرا خاصا بعمر كل إنسان 1] 
 جاء ىف قولـه صلـى هللا عليه وسلم : 

 مث        طفة    ) إن أحدكم جيمع خلقه ىف بطن أمه أربعني يوما ن    
مللك يه اإل يكون علقة مثل ذلك مث يكون مضغة مثل ذلك ،  مث يرسل

 عملهأجله و و    فينفخ فيه الروح ، ويؤمر أبربع كلمات بكتب رزقه    
 ( . 1)وشقى أم سعيد ( 

ص ا خيمم اييرا أخص حيث تدون فيه املقادير سنو ــ أو كان تقد 2]
 أحوال العباد كما جاء ىف قوله تعاىل :

 ـــــــــــــــــــــــ
 سلني برقــمان املر رى ىف كتاب التوحيد ،  ابب ولقد سبقت كلمتنا لعبادأخرجه البخا -1
قــم ه بر (  ومسلم ىف كتاب القدر ابب كيفية خلق األدمـى ىف بطن أم7454)
( 4708رقـم )، وأبو داود ب 81( والدرامى ىف الرد على اجلهميـــــة ص 2643)

 .  382ص  1( وأمحد ىف املسند حـ 2137والرتمذى برقـــم )
ر أم       ق كلها يفر } إان أنزلناه ىف ليلة مباركة إان كنا منذرين في   

ظ ن اللوح احملفو ( فيها يفصل م1) حكيم أمـرا عندان أان كنا مرسلني {
لك من غري ذق و إىل الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من اآلجال واألرزا

 ( .2تقديرات )
ا كم  جلزئىادير لتقــ أو كان تقديرا يوميا أخص مما تقدم من أحوال ا 3]

ىف  وم هوكل ي  } يسأله من ىف السماوات واألرضجاء ىف قوله تعاىل :  
 ( .3)شأن { 
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 ن {  شأىف} كل يوم هو ويروى ابن جرير الطربى ىف معىن قوله :    
قال ف؟    شأنحديثا عن الرسول صلى هللا عليه وسلم وقد سئل ما ذاك ال

:  
 ( .4) (رين آخ ) أن يغفر ذنبنا ويفرج كربنا ويرفع أقواما ويضع    
بخارى على ره الذك ويذكــر ابن كثري أن هـذا احلــديث روى موقـوفا وقد   

 رداء . أنـه مـن كـالم أبـى الد
 ــــــــــــــــــــــــ   

 . 4الدخان /  -1
لسلف  ابن عمر وجماهد وأىب مالك والضحاك وغري واحد من ا هكذا روى عن -2

 .  570ص  4انظر فتح القدير للشوكاىن حـ 
 .  29الرمحن /  -3
 .  113ص  6نظر تفسري ابن جرير الطربى حـ ا -4
 
 . (1ة )آليايقــول ابن كثري : وهبذا املعىن فسر مجهــور السلـف   
رب ضربني ضلى وكل هذه املعاىن تؤيد رأى التسرتى ىف نزول األقدار ع  

 عام وضرب خاص .
مي وهو الكر  رآنلقد أقر أوائل الصوفية أبخص خصائص الربوبية ىف الق    

ىت ملطلقة   حيئة املشانفراد هللا سبحانه وتعاىل ابلعلم األزىل الالهنائى وا
ت ، للذا رانسض الصوفية مشيئة هللا  املطلقة لكوهنا مع العلم وصف بع

 ( .2وصفوها أبهنا عرش الذات )
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هللا  باشرةه مبوذلك مع اعتقادهم أنه من كمال الربوبية الالئقة       
ود ل موجلك سبحانه وتعاىل للكون املخلوق إبرادته وتنظيمه سواء كان

عباد ىف ىل الل إعلى حدة أو للعامل أمجع ، وذلك يتم بقدرته وأمره الناز 
 حياهتم الزمنية  .

دث أو حلكل  يةفأمر هللا سبحانه وتعاىل إمنا ينزل مبقتضى إرادة إهل   
من و لكل شئ ىف الكون ، فكل شئ وكل حدث من فعل هللا عز وجل 
ق خللخلقه وليس لألسباب أو االستطاعات املخلوقة أى دور ىف ا

أو العلل  غيبيةال ة من خلقها ، فوجود العللواإلحداث ، إال ابعتبار الغاي
 ــــــــــــــــــه ـــــــاللـ ضاءقالطبيعية ليس سوى أدوات وآالت للقدرة اإلهلية يتم هبا 

لشوكاىن حـ ا، وفتح القدير  273ص  4لقرآن العظيم البن كثري حـ اانظر تفسري  -1
 . 32ص  8، وزاد املسري ىف علم التفسري البن اجلوزى حـ  139ص  5
 . 275نظر التصوف طريقا وجتربة ومذهبا ص ا -2

تقالهلا ون اسدته وقدره ، وهى مجيعا جنود هلل تعاىل تفعل مبشيئته وفاعلي
 هنا كالفعلل بدو لفعاعن املشيئة والقدرة اإلهلية ، هذا مع قدرته تعاىل على 

 هبا سواء بسواء .
ضرب وط اللسن يضرب ابويذكر املكى أننا ال ميكن عقال أن ننسب مل    

ة ى أداسو  للسوط دونه ، وإمنا الفعل منسوب للفاعل ألن السـوط ليس
 ( .1يصدر أتثريه عنه حسب قصد الفاعل وإرادته )

وبذلك ميكن القول أن الصوفية جتنبوا اإللزامات الشنيعة الىت ترتبت على   
مفهوم القدر عند الفالسفة العقليني كابن سينا حيث جعل مفهوم القدر 
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هو إجياب األسباب للمسببات ، فزعم ىف رسالته سر القدر أن فعل اإلله 
ال يتم إال ابألسباب واملسببات وهذه األسباب واملسببات مقدرة ومرتبة 

 ( .2ومنظمة منذ األزل )
 نفاذ ة لوذلك يعىن أن كل ما حيدث وما سيحدث الزم وفيه حتمي    

 و حموه وإثباته .القضاء ، وعدم جوازه تغيريه وتلطيفه أ
فعله   ىفهللكة وهذا التصور جيعل األسباب واالستطاعات احلادثة مشار    

لألفالك  بوبيةالر وخلقه ، بل وصل األمر هبؤالء الفالسفة إىل عزو اخللق و 
 ( .3والكوكب واألجرام السماوية دون هللا )

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 13ص  2ب حـ قوت القلو  -1
 .  7:  3سالة ىف سر القدر ص ر  -2
 . 386ص  1در ىف االسالم للدكتور فاروق الدسوقى حـ القضاء والق -3
ى ل وعلوائويذكر الدكتور كمال جعفر أن هذا ما رفضه الصوفية األ  

 نحوينال رأسهم سهل بن عبد هللا حيث أدى فهمه لكلمة كن على هذين
در ه القاتإثب السابقني إىل حل جذرى هلذه املشكلة ، فهو عالوة على

 يطه  ويثبته وحماملالشامل احمليط فإنه يثبت أيضا العناية اإلهلية للكون ش
سواء  جلزئىوا الربوبية أو الفاعلية كاملة مطلقة للكلى كما هى للفردى

ة اب الطبيعياألسبو ية بسواء ، فيتغري بذلك مفهوم العالقة بني الفاعلية اإلهل
يست قة وللو متاما حبيث تصبح هـذه األسباب مفعولة وليست فاعلة ، وخم

 خالقة  .
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آن القر  طلقأوهذا هو مفهوم القدر عند الصوفية وىف اإلسالم حيث     
ه فإثبت ى سننعل الفاعلية اإلهلية وأثبت حكم هللا عز وجل لقدره وهيمنته

ه التغيري نسب ل يهللا عز وجل لنفسه احملو واإلثبات ىف القضاء على حنو ال
  علمه وصفاته وذلك ىف قوله تعاىل : ىف القدر أو ىف

 . (1) } ميحو هللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب {    
رة يد فكتأكليقول الدكتور جعفر بعد ذلك : وهذا يدع جماال واسعا    

ن هللا عز وله عن قاإلحتمال وتفنيد احلتمية الصارمة وهو ما يعنيه بعضهم م
 ( .2) ) ميحو األسباب ويثبت األقدار (وجل : 

 ـــــــــــــــــن  ـــــــأجند  قدروإذا عدان إىل املبادئ الصوفية األربعة حلل مشكلة ال  
 .  39الرعد /  -1
 . 275لتصوف طريقا وجتربة ومذهبا ص ا -2
ـزب  يعالليم إن هللا جل شأنه عالدكتور جعفر يفسر األول بقوله : )  

 . ائيتههن مشول العلم وال فيجعل علمه ىف األصل هو عن علمه شـئ (
إلنسان فعل اف () عادل ال ميكن أن ينسب إليه اجلور  والثاىن بقوله :

ل شئ جل ككز و ملعاصيه انبع من ذاته وإن كان هذا الفعل من خلق هللا ع
 ىف الوجود .

رجع ه املحان) وهو سبويفسر أيضا املبدأين الثالث والرابع بقوله :   
 ( . 1) واملعول ىف كل شئ (

فليس مثة مشكلة كما مر بنا ابلنسبة خلضوع كل شئ ىف الكون لقدر هللا   
احمليـط ، ولكـن املشكلة ابلنسبة لإلنسان الذى يرتتب على سلوكه حساب 
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ىف اآلخرة ثوااب وعقااب ، فماذا يقول سهل بن عبد هللا ابلنسبة للمعاصى 
 والشرور اإلنسانية هل هى من قدر هللا وقضائه أم ال ؟

ىت حقدر وهنا يتفق التسرتى مع سائر السلف ىف إثبات عموم ال    
 عاصىامل يشمل أفعال العباد والسلوك اإلنساىن اخللقى مبا ىف ذلك

انطالق  مره و أنفاذ ليعرب به عن سلطان هللا و  القيامويستخدم التسرتى لفظ 
 ىفعاىل ل تصفاته وهو يستمد هذا املصطلح من القرآن الكرمي حيث يقو 

 سورة الرعد : 
 ( .2)} أمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت {      
 ــــــــــــــــــــــــ
 . 249ن الرتاث الصوىف للدكتور كمال جعفر ص م -1
 .      33لرعد / ا -2

را أو ش ريافقيام هللا عز وجل على كل نفس مبا كسبت سواء كان خ    
ر   عند القد دئابع من مباطاعة أو معصية هو تفسري للمبدئني الثالث والر 

بدء ني الا بالصوفية وهو سلطانه ىف النهاية وعدم االستغناء عنه فيم
 ( .1واملنتهى )

ومن مث تكون معاصى العباد بقدر هللا وخلقه وليست واقعة بغري مشيئته   
أو خمالفة إلرادته التكوينية ، والتسرتى يدخل أية اإلشهاد ىف مفهوم القدر 

( 2)) خلق هللا اخللق على معرفته وابتالهم بنفسه ( حيث يقول : 
( 3) } ألست بربكم قالوا بلى شهدان {فيفهم اإلشهاد ىف قوله تعاىل : 
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أن هللا ابتالهم بنفسه ىف عامل الذر وزودهم بذلك إبميان فطرى مث أرسل هلم 
 الرسل بقوله تعاىل :

 ( .4)} وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال {   
 ( .5)لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا {  }وقوله :    
 روس ىفملغافاتصل العلم السماوى النازل ابلوحى ، ابلعلم الفطرى   

 ـــــــــــــــــــــــدرته بق النفوس ابإلشهاد ، وهو سبحانه وتعاىل قبل ذلك قد قهرهم

 . 251السايق ص  -1
 بتصرف . 258السابق ص  -2
 . 172األعراف /  -3
 .  15اإلسراء /  -4
      . 48املائدة /  -5

لكه   يهم مبعل وانفذ فيهم مشيئته وأجرى عليهم أحكامه وهو القائم     
ىن هلل عز الكو  مرفإذا انصرف اإلنسان عن إميانه الفطرى ابختياره فهو ابأل

ن إلنسااين وجل ، وهللا مقيم على نفسه مبا كسبت من كفر ومعصية ويد
ىف  فصياله تاعته واختياره وذلك ما سنعرضعلى أنه اكتسب الكفر ابستط

 الباب الثالث إن شاء هللا .
مسئوليته سان و إلنولكن هذه االستطاعة وهذا االختيار كفيالن إبدانة ا    

ر اخلري ى مصدهىت عن فعله اخللقى ، وإذا كان خلق الفعل هلل فإن النية ال
جيازى  عليهاو بد والشر ىف الفعل منسوبة عند سهل بن عبد هللا  أصالة للع

 ( .1بذلك )
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 لفصل الثاىنىف ا نيةمما يدفعنا إىل دراسة احلرية وأصالتها ىف الذات اإلنسا
لصوفية يها اعل من هذا الباب ، والشك أن هذه املبادئ األربعة الىت بىن
عتقاد عن ا تلفاألوائل مفهومهم للقدر انبعة من التوحيد اخلالص وال خت

 اجلماعـة .السلف الصاحل أهل السنة و 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ 
 بتصرف .   258نظر السابق ص ا -1
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