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 الفصل الثانى    

 الحرية وأصالتها فى الذات اإلنسانية عند الصوفية

 وقد اشتمل على خمسة مباحث 

 .مفهـوم الذا ت اإلنسـانية عند أوئل الصوفيـة المبحث األول : 

 .اإلرادة الحرة وأصالتها فى الذات اإلنسانية المبحث الثانى : 

 صـوفية .دوافـع اإلرادة وبوعثها عند الالمبحث الثالث : 

 موضـوع االختيـار البشرىومجاله عند الصوفيةالمبحث الرابع : 

  رادةالعالقة بين المشيئـة اإللهيـة الـمطلقة واإل المبحث الخامس :

 اإلنسانيـة الحادثـة .                         

 

 

 

 
 

 

 

 *** المبحـث األول ***

  اإلنســــانيـة ت الـــذا مفهــــوم

  الصـــوفيــــــة عنـــد

ىت قدر حء و سبق القول أبن أوائل الصوفية يقررون أن كل شئ بقضا    
ا الفصل ىف هذو ،  أفعال العباد ومعاصيهم ، فهى خملوقه هلل سبحانه وتعاىل

بق ىف ما س عىنينرى موقفهم من أصالة احلرية ىف الذات اإلنسانية ، فهل 
م أن له ليه أع يه مستكرةالفصل األول أن اإلنسان حممول على فعله جمرب ف

 خرة ؟! واآل نيااختيارا وقدرة يلزم منهما وجود املسألة واحلساب ىف الد
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رض ال بعأو  هذا ما سنعرفه من مادة البحث ىف هذا الفصل ، ونبدأ    
يد مكانة ن حتدن منظرة الصوفية األوائل ملفهوم الذات اإلنسانية حىت نتمك

 اإلنسان عندهم .
 لف عنا خيتفالصوفية األوائل كان هلم من الذات اإلنسانية موقف    

لى لنفس علظرية نفة املذاهب الفلسفية والنظرية ، وذلك ألهنم مل يطلبوا معر 
نها عغىن  ال بل اهتموا ابملعرفة الىت غرار مقصد الفالسفة ومنهجهم ،

 مولذلك كان هل للنفس لتقدمي السلوك اخللقى واجتياز الطريق إىل هللا ،
  :لتفتازاىن وفا ابوالأكثر من كونه دراسة ومذهبا هلا ، يقول الدكتور أموقفا 
ط وضب نفس) إن أمسى غاايت التصوف إمنا تكمن ىف هتذيب ال     

ح ينفس     حىت القاإلرادة على منهج العبودية وإلزام املرء مبكارم اخل
واآلخرة  لدنياا   ىفالطريق أمام السالكني حنو رهبم ليصللوا إىل مرضاته 

) (1. ) 
 م خاصفهو مومع ذلك فإن هذا املوقف ينبثق عندهم ابلضرورة من      

كما   ،للنفس وخصائصها وينبىن عليه تعامل خاص للصوىف مع نفسه 
هاية  النىفنه مميكن القول أبن املوقف الصوىف من الذات اإلنسانية ظهر 
إذ      ابلغ ماممذهب خاص ىف النفس ، سرى ىف كتاابهتم وركزوا عليه ابهت

 مر .ستكانت النفس اإلنسانية شغلهم الشاغل ومراقبتها دأهبم امل
 ــــــــــــــــــــــــ
دار الثقافة   طبعة  9تصوف اإلسالمى د . أبو الوفا التفتازاىن ص مدخل إىل ال -1

 م .1983للنشر والتوزيع ، القاهرة سنة 
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ة التصوف ذه غاينت هقلت : كالم التفتازاىن حممول على الصوفية األوائل ألنه إذا كا
 ية مبا حوتهالصوف لطرقعند املعاصرين من الصوفية ، فما موقف الدكتور التفتازاىن من ا

شكاهلا بكل أ لبدعمن أمور الشرك والعكوف على قبور الصاحلني ىف كل مكان واتشار ا
ة الىت ال رحيالص لفاتوأنواعها وهو شيخ مشايخ الطرق الصوفية ؟! وما موقفهم من املخا
دعائها و القرى دن و خيتلف عليها اثنان من وجود األضرحة والقبور ىف املساجد ىف امل
! وهل ؟هللا  رضاةموعبادهتا ابلقلب والسان واجلوارح ؟! هل هذه األفعال توصل إىل 

لون لتدمري ين يعمالذ الغاية من التصوف عند األوائل هى ما يسعى إليه هؤالء اجلاهلون
 اإلسالم ىف قلوب الناس ابإلصرار على هذا الشرك وتلك البدع ؟!

 وقد غلب عليهم إثبات جانبني للنفس اإلنسانية :   
 . أحدمها : حسن طيب 
 واآلخر : شرير قبيح . 

أهلمها فواها ا س} ونفس وموهذا املبدأ ينبثق عندهم من قوله تعاىل :     
 ( 1) فجورها وتقواها {

هوات ن الشمكمائل جبانب الفجور واهلوى و ولكن يبدو أن عناية األو     
ل إن لقو ىف النفس كان أعظم من عنايتهم جبانب التقوى حىت ميكن ا

أن من ش حلطابعضهم تناسوا هذا اجلانب وجتاهلوه ، وليس ذلك من قبيل 
ن علبعد ايل النفس وطبيعتها واإلجحاف مبا فيها من خري ، ولكن من قب
،  ز وجل عمزالق الغرور وبقصد إنكار الذات والرجوع ابلفضل كله هلل

 ولذلك بني القشريى مراد الصوفية ابلنفس ىف قوله :  
مذموما اد و اف العب) فهم إمنا أرادوا ابلنفس ما كان معلوال من أوص    

 ( .2) من أخالقهم وأفعاهلم (
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 ـــــــــــــــــــــــ
 421م غىن صوانظر اتريخ التصوف اإلسالمى للدكتور قاس 1 8لشمس / ا -1

 هـ . 1390نة ترمجه عن الفارسية صادق نشأت ، طبعة النهضة املصرية القاهرة س
وصفت أبهنا  الشك أن النفس املذكورة ىف القرآن 44ص  1شريية حـ الرسالة الق -2

وائل أن كان ر وإشمطمئنة اترة ولوامة اترة وأمارة ابلسوء اترة أخرى فليست كلها 
لقرآىن زام ابلنص اااللت  أنالصوفية يلحقون النفس املطمئنة ابلروح املمثلة جلانب اخلري إال

 أوىل .
وىف ى الصعل ء  جيبالنفس البشرية على أهنا حيوان دىنويصور اهلجويرى 

 أن حيذر منه فيقول :
 ( .1) ) النفس كلب ابغ وجلد الكلب ال يطهر ابلدابغ (     
 هللا بدعد سهل بن ولقد عرض الدكتور كمال جعفر مفهوم النفس عن   

هلجرى اثالث ال التسرتى ابعتباره معربا عن مذهب أغلب الصوفية ىف القرن
عده فية بلصو ا، بل يعترب مذهبه تفسري للمبدأ األساسى الذى فهم معظم 
هو  نساناإل الذات اإلنسانية من خالله ، فهو يقرر أن مصدر اخلري ىف

 ، وال اتبروحه ومصدر الشر واهلوى نفسه ، وكل منهما ينقسم إىل مر 
ددة ت متعرجايعىن ذلك انقسام الذات اإلنسانية ، بل هى ذات واحدة بد

ورى ذات ح النلرو ، فالروح عليا وسفلى وأمسى نقطة فــى الروح يسميها   ا
يسميها  لصوىفاذا األصل اإلهلى املبـاشر ، وأسفل نقطة ىف الروح مينحها ه

تبدأ روح و ال الىت تنتهى عندها تسمية غريبة وهى نفس الروح أى النقطة
 ( .2بعدها أوصاف النفس )
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يوانية س احل النفوتعترب النفس العليا هى حلقة االتصال بني الروح وبني   
ة البطن  شهو ر ىفالسفلى وهى مأوى امليول احليوانية والشيطانية الىت تظه

 ظهر ىف توالفرج واللهو واللعب ، وامليول السحرية اإلبليسية الىت
 ــــــــــــــــــــــــ
 .  258شف احملجوب للهجويرى ص ك  -1
 . 326ح ص فكر اإلسالمى انظر تفريق بني مسرة بني النفس والرو من قضااي ال -2

 ( . 1املكر واخلداع واالستعالء واالستكبار )
 ن هذهميل وجماهدة أوائل الصوفية ألنفسهم ترمى إىل عالج كل م    

ذه هلابة كلها تقوم على أساس عدم االستجامليول فمنهاجهم وطرقهم  
ىب ىف حملاسه اامليول والعمل على تقوميها وعالجها ومثال ذلك مـا يذكر 

 حماسبة النفس وأهنا على وجهني :
 أحدمها : ابلنظر إىل مستقبل األعمال .

 والثاىن : ابلنظر إىل ما استدبره اإلنسان منها .
أمجع سنة و تاب والفأما احملاسبة ىف مستقبل األعمال فقد دل عليها الك    

 عليها علماء األمة وىف كتاب هللا تعاىل : 
 . (1) } واعلموا أن هللا يعلم ما ىف أنفسكم فاحذروه {   
ا ندع ، تى ومما أن وهذا حتذير منه لنا وتنبيه على ما ذكره تعاىل ىف كل   

 ( .2واتقائه ىف آداء فرائضه واجتناب نواهيه )
 :  عاىل تقوله بىب هلا احملاس لاسبة فيما مضى من األعمال فيستدوأما احمل  

   .( 4){  املؤمنون لعلكم تفلحون } وتوبوا إىل هللا مجيعا أيه
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   ــــــــــــــــــــــــ

 . 326السابق ص  -1
 . 235البقرة /  -2
بد احلليم عيق د . وق هللا ألىب عبد هللا احلارث بن أسد احملاسىب حتقالرعاية حلق -3

 طبعة دار املعارف . 48حممود ص 
 .  31النور /  -4

 : ويذكر القشريى أن املعلوالت من أوصاف العبيد على ضربني
 أحدمها : ما يكون كسبا له كمعاصيه وخمالفته .
 والثاىن : أخالقه الدنيئة فهى نفسها مذمومة .

عاجل  يىنايل احليو فامل فإذا عاجلها العبد وانزهلا تنتفى عنه ابجملاهدة ،     
ن أليسى ميكن اإلب يلابإلميان ، والشيطان يعاجل ابلعباد وكثرة التنفل ، وامل

 ( .1يداوى ابللجوء إىل هللا وهكذا )
د ىف ملتعدع اومن مث يرمى الصوىف من عمله إىل القضاء على التناز     

ألقل الى عاالجتاهات الكائنة ىف ذاته وإجياد االنسجام اخللقى أو 
 ( .2) التخفيف من الصراع الدائر بني هذين املبدأين مبراتبهما

ذلك ينمحى الشر من نفسه ويقضى على الفجور  نسانوعندما يتم لإل   
فيها وترقى نفسه وتنتقل من كوهنا نفسا أمارة ابلسوء إىل كوهنا نفسا لوامــة 

األاننية وحب الذات مها مصدر  يةالصوفائل أو مث نفسا مطمئنة ، ويعترب 
اإلنسان ، وابلتاىل يعترب مصدر الشر ىف الوجود هو إبليس لعنه  الشر ىف
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هللا ، وذلك حلبه لذاته وأاننيته والركون إىل نفسه دون االستعانة ابهلل أو 
 اخلضوع له .

 ـــــــــــــــــهو ــــــ ه مباثلمتوالروح متثل االنسان مبا ينبغى أن يكون ، بينما النفس 
 . 262ص  1لرسالة القشريية حـ ا -1
 . 97لتصوف طريقا وجتربة ومذهبا ص ا -2

 ( .1كائن )
أاننيتها و لنفس  اىفوهدف الصوىف ىف احلياة ، هو االنتقال من ذاته الكائنة 
ثل ومصدر األم اىنوفجورها إىل االستضاءة ابلروح ابعتبارها املستوى االنس
  االرتفاعىف نيةنساالتكرمي االنساىن ، ومن مث فالصوىف يرى كمال الذات اال

 ابخللق القومي والنجاة من أسفل السافلني .
المتداد اعند  يهاوهذه احلالة تتمل ىف املكانة الىت خلق هللا آدم عل    

فخ فيه ند أن بع الغيىب للوجود االنساىن ىف الزمان حيث أسجد له مالئكته
 من روحه .

فالروح هى مربر تكرمي االنسان وارتفاعه إىل هذا القمة السامية بني    
املخلوقات ، والىت عرب عنها القرآن الكرمي ابخلالفة ىف األرض ، وقد 
سجدت  املالئكة تسليما له ابخلالفة واستجابة ألمره سبحانه وتعاىل 
وامتنع الشيطان أن يقر له هبا ظلما وعلوا ، قال سهل بن عبد هللا ىف قوله 

رض خليفة  قالوا } وإذا قال ربك للمالئكة إىن جاعل ىف األ تعاىل :
أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس 

 ( .2) تعلمون { لك قال إىن أعلم ما ال
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كة : إىن لمالئلال قال : إن هللا تعاىل قبل أن خيلق أدم عليه السالم ق   
 ــــــــــــــــــــــــ
 . 97السابق ص  -1
 . 30البقرة /  -2

ن عزة مال جاعل ىف األرض خليفة ، وخلق آدم عليه السالم من طني   
رة ابلسوء أعدى ( وأعلمه أن نفسه األما1نور حممد صلى هللا عليه وسلم )

واطر يها خل فعدو له ، ويستطرد التسرتى فيذكر أن هللا خلق النفس وجع
 ومهّا وإرادة وأمرها إبدامة االفتقار إليه .

 . فإن أبدى عليها طاعة قالت : أعىن 
 . وإن حركت إىل معصية قالت : اعصمىن 
 . وإن حركت إىل نعمة قالت : أوزعىن 
 . وإن قال هلا اصربى على البالء قالت : صربىن 

 ـــــــــــــــــــــــ
عاىل   تما قال م عليه السالم من طني مكون من ماء اختلط ابلرتاب كخلق هللا آد -1
ن روحى مفيه  نفختوإذ قال ربك للمالئكة إىن خالق بشرا من طني فإذا سويته و  }

 . 72،  71ص /  فاقعوا له ساجدين  {
أما القول أبن آدم عليه السالم خلق من نور حممد من طني العزة فهو ابطل النعدام      

الدليل وتعارضه مع األدلة الصحيحة ، وكل ما ورد ىف كون النىب صلى هللا عليه وسلم هو 
ذى يروى عن جابر بن عبد هللا رضى هللا عنهما أنه قال : أول ما خلق هللا ، كاحلديث ال

) قلت ايرسول هللا : أبىب أنت وأمى أخربىن عن أول شئ خلقه هللا قبل األشياء ، 
قال : إن هللا تعاىل خلق قبل األشياء نور نبيك ايجابر ، مث خلق منه كل خري وخلق 
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وما ىف معناه فهو ابطل ال يصح ، انظر كشف اخلفا ومزيل اإللباس فيما  بعده كل شئ (
 وما بعدها . 263اشتهر على ألسنة الناس ، للعجلوىن ص 

 ه .رب وال يساكن قبلـــه أدىن وسوسة هلا دون الرجوع عنها إىل
وأمر  ا تحركى موقد جعل هللا طبع النفس ىف األمر ساكنا وىف النه   

ال و ـول حال باإلنسان أبن يسكن عند املتحرك ، ويتحرك عند الساكن 
له على  قوة وال حول له عن معصيته إال بعصمته قوة إال ابهلل ، أى ال

 ( . 1) طاعته إال مبعونته
 ربة لتحقيقته جتزوجمث أدخل هللا اإلنسان ممثال ىف آدم عليه السالم و      

كن ال ممكم  الذات إذ خلقه وكيفه على حنو حيقق ذلك ، ليصل إىل أقصى
نها رغدا مألكل وا من خالل حمبة هللا له ورضــاه عنه ، فأمره بدخول اجلنة

ه لبب حيث شاء ، ونص عليه ىف النهى األكل من الشجرة  الىت تس
 اهلالك . 

ث غدا حي} وقلنا ايآدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها ر    
 .( 2)شئتما وال تقراب هذه الشجرة فتكوان من الظاملني { 

ندما عكة فس وكان سببا ىف اهللويفسر التسرتى كيف ظهر حب الن    
  دبر االنسان لصاحلـه فيقول :

 ا أجلا لنإمنو ) فلما دخل اجلنة ورأى ما رأى قال : لو خلدان      
 ــــــــــــــــــــــــ 

 بتصرف . 10فسري سهل بن عبد هللا ص ت -1
 .  35البقرة /  -2
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بله نه قساكمضروب إىل غاية معلومة ، فأاته إبليس من قبل م     

 بوسوسه نفسه ىف ذلك فقال :
ى سبب ر وهلداهل أدلك على شجرة اخللد الىت تتمناها ىف هذه ا     

 ( .1) البقاء واخللود وملك ال يبلى (
حداث وإ فكان الشيطان عامال مساعدا للنفس ىف إمتام املعصية    

 النسيان .
يه لمه فعابق ) أحلق هللا به وسوسة العدو لسويقول التسرتى :      

نسيان  جلنة اوبلوغ تقديره وحكمه العادل عليه ، وأول نسيان وقع ىف
ركه راد من تو املوه آدم عليـه السـالم وهـو نسيـان عمـد ال نسيـان خطـأ

  ( .2) لعهد هللا (
ل وجوده ان قبلزموالتسرتى يقرر بذلك االمتداد الغيىب لإلنسان ىف ا     

لالحق هلا اق أو سابىف احلياة الدنيـا وأنه ال حييا ىف الدنيا مبعزل عن ال
شهود  املعاملفوجوده الوضعى الذى حنسه حمصور بني وجودين غيبيني  وال
 ت ذلكقتضاليس سوى صفحة بني عاملني غيبيني ، وأن احلكمة اإلهلية 

 .ألرض  املا سبق ىف تقدير هللا وعلمه من ابتالئهم واستخالفهم ىف
 ــــــــــــــــــــــــ
 . 10السابق ص  -1
 . 10السابق ص  -2

 ( : 1قال أبو سعيد اخلراز )    
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جعلها ، و  ا عقوبة) إن هللا إمنا أهبط آدم عليه السالم إىل الدني    
فمن   تيارالخسجنا له حني أخرجه من جواره وصريه إىل دار التعب وا

وجل   عزهلل ملك من أهل الصدق شيئا من الدنيا فهو معتقد أن الشئ
قوم ــه حىت يببلى و مال له إال من طريق حق ما خــوله اللــه تعالـى ، وه

 ( .2) ابحلق فيه (
كمال ثل المي فاخلالفة فوق أهنا وظيفة اإلنسان الكونية وحتقيقها    

كانة ه املهذ اإلنساىن ىف إثبات الذات إال أن الصوىف ال يعمل لتحقيق
بة هللا هو حمى و إىل اهلدف األمسالدنيوية فقط وإمنا لكوهنا سبيل الوصول 

من  ص هبالو ورضاه ، وال يكون ذلك عنده إال ابخضاع النفس للروح واخل
إلنسانية الذات ايق دار االبتالء إىل دار البقاء ىف اآلخرة وهبذا يكون حتق

 عند مشايخ الصوفية األوائل .
 ــــــــــــــــــــــــ
ائل القرن د ىف أو أمحد بن عيسى اخلراز ،  بغدادى النشأة واملنبت ول هو أبو سعيد -1

كلم ىف علم تول من نه أإالثالث اهلجرى ، وهو من أئمة القوم وجلة مشاخيهم ، وقيـــل : 
هـ ، انظر حلية  279هـ وقيل سنة  277الفناء  ، صحب ذا النون ونظراءه وتوىف سنة 

ص  2ان حـ اجلنومرآة   276ص  1، الرسالة القشريية حـ 117ص  1األولياء حـ 
 .  22ص  16، اتريخ اإلسالم وطبقات املشاهري واألعالم حـ  223
 . 33لطريق إىل هللا أو كتاب الصدق ألىب سعيد اخلراز  ص ا -2

 سئل اجلنيد بن حممد عن غاية السائرين فقال :    
 ( .   1( ) إنــه الظفــــر بنفوسهــــم)         
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لصوفية اوائل أدى وحتقيق الذات اإلنسانية هبذا املفهوم أيخذ معىن ل     
 يكون ال خمالفا عن نظريه عند اآلخرين ، حيث أن حتقيق هذه الذات

ال يكون  ن ذلكا أبربوزها وال يعىن ذلك استقالهلا واعتدادها بنفسها ، كم
لذات قيق احت بتعقلها للحقائق الكونية واستطالة االنسان فيها ، ولكن

نفسه عبد لال يكون ابلتحرر مما سوى هللا وترك اإلنسانية عند الصوفية
 ك فإنلذلفيتحرر من قيودها ويؤدى العبودية على الوجه الالئق ، و 

منها  خروجهو نة التسرتى يشري إىل املعىن الذى حيصل بدخول آدم  إىل اجل
 مل يرد هللاو مة ، قيا، فيذكر أن فعل آدم صار علما وسنة ىف ذريته إىل يوم ال

شئ هو  مة معهلاىن مساكنه تعاىل معاىن األكل ىف احلقيقة وإمنا أراد معا
 غريه .

   . قهما حل لحقهففآدم عليه السالم مل يعتصم من اهلمة والفعل ىف اجلنة  
  هوىإىل من أجل ذلك وكذلك من ادعى ما ليس له وساكنه قلبه انظرا

إال  ،فسه ن ننفسه فيه ، حلقه الرتك من هللا عز وجل مع ما حل عليه م
فأهل اجلنة  أن يرمحه فيعصمه من تدبريه ، وينصره على عدوه وعليها ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــ دم ملآن معصمون فيها من التدبري الذى كانوا به ىف دار الدنيا أل
 .  303د ضمن كتاب التصوف طريقا وجتربة ومذهبا  ص رسائل اجلني -1

 (  .1يعصم من مساكنة قلبه تدبري نفسه ابخللود )
 من ىفيك فليس لإلنسان عدو أشد من نفسه ، وهو يرى أن البالء    

 ( .2االنفرادية الىت هى أصل األاننية )

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

  عند أوائل الصوفية  ــــ 154 ــــ  مفهوم القدر والحرية  **********
********** 

  
 

 الدنيا جدت ىفة و ومن مث فإن الذات اإلنسانية ىف مفهوم أوائل الصوفي    
قيام لك للل ذكامتداد ملا سبق ىف الغيب وتنتقل بعدها إىل خالقها ، ك

قد علت فإن ففىف الدنيا على النحو الذى يرضى هللا سبحانه ، بواجبها 
 ا .وصلت إىل الكمال ىف حتقيق الذات وحتقيق اهلدف من وجوده

 وهذه احلقيقة يقررها أبو سعيد اخلراز ىف قوله :    
ملكهم و م  ما خوهل ) فأيقن القوم أهنم وأنفسهم هلل تعاىل ، و كذلك    

ى ار والبلو ختيلإل فإمنا هو له ، غري أهنم ىف دار اختبار وبلوى وخلقوا
 ( .3)ىف هذه الدار ( 

تى أل ه}  مث يروى عن عمر بن اخلطاب رضى هللا عنه حني مسع :    
 ( .4)على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا  { 

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 11فسري القرآن العظيم لسهل بن عبد هللا صت -1
 . 98طريقا وجتربة ومذهبا ص  التصوف -2
  . 33كتاب الصدق ص   -3
 . 1اإلنسان /  -4

سان من اإلن قنا} إان خلقال : ايليتها ما متت ؟! يعىن قبل قراءة :     
 جزا .( فهمهم عمر وعجز ىف التالء ع1) نطفة أمشاج نبتليه {

ومعىن قول عمر رضى هللا عنه ايليتها ما متت  يعىن ) يقول أبو سعيد :   
ذلك من معرفة و  } مل يكن شيئا مذكورا {مل خيلق حني مسع هللا يقول : 

عمر رضى هللا عنه بواجب حق هللا ، وقدر أمره وهنيه وعجز العباد عن 
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القيام به ، وقيام احلجة هلل تعاىل عليهم عند تقصريهم  وما تواعدهم به  إذا 
 ( .2ضيعوا ( )

 ية :* ويمكن أن نلخص ما سبق فى النقاط اآلت

 ن اإلنسان له وجود غيىب قبل الزمان واملكان .أ -1
ـة طاعـ ستخلف ىف األرض وحتقيـق الذات يكمـن ىفمأن اإلنسان  -2

 هللا والقيـام مبــا أوجب عليه .
 ري ىف اإلنسان روحه ومصدر الشر نفسه .أن مصدر اخل -3
 ن نفسه األمارة ابلسوء أعدى عدو له .أ -4
 نيا .ة معصوم من التدبري الذى كان به ىف الدأنه ىف اجلن -5

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 2اإلنسان /  -1
 . 33كتاب الصدق ص -2

     
 

وهذا اإلمجال يتطلب دراسة املوقف الصوىف ألوائل الصوفية من     
إمكانية حتقيق اإلنسان لدوره األساسى ىف الدنيا وكيف كيفه هللا لتحقيقه 

ث عن أصالة احلرية ىف الذات اإلنسانية ومقومات ؟ مما يدفعنا إىل البح
االختيار فيها وعالقة اإلرادة اإلنسانية احلادثة ابإلرادة اإلهلية املطلقة ، 
وكيف تتحقق املساءلة ويتم توقيع اجلزاء مع عدم املساس  بعدل هللا 
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سبحانه وتعاىل ؟ وهذا ما سيتضح من األحباث األتية ىف هذا الفصل إن 
 شاء هللا .

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ***  المبحث الثانى  ***

  اإلنسانية الذات فى وأصالتها الحرة اإلرادة

ستكره مبليس  الهأمجع أوائل الصوفية على أن اإلنسان حر خمتار ألفع     
أن  على عوا) وأمجعليها وأهنا من خلق هللا وتقديره قال الكالابذى : 
ذا لق هلخ أن هللا حركة املرتعش خلق هللا فكذلك حركة غريه ، غري
  .( 1) ( حركة واختيارا وخلق لألخر حركة ومل خيلق له اختيارا
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قى الذى اخلل لوكويستدل الكالابذى على حرية اإلرادة اإلنسانية ابلس    
 لسلوكا ايكتسب اإلنسان به اإلميان والكفر والطاعة واملعصية وهذ

 يستحيل اجلرب فيه فيقول :
بغض وال ميان) وهللا خلق هلم االختيار واالستحسان واإلرادة لإل  

بب إليكم ح ن هللاوالكراهيـة واالستقباح للكفــر ، قال تعاىل : } ولك
(  { صيانالعو اإلميان وزينه ىف قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق 

(2. ) 
ها ب علياسحيفموضوع االختيار البشرى هو األفعال اخللقية الىت      

هو  رافهذا االختي امة احلدود وىف اآلخرة ابجلزاء ،اإلنسان ىف الدنيا إبق
 .ان أساس املسؤلية عند الصوفية وأساس الكسب ىف أفعال اإلنس

 ــــــــــــــــــــــــ
 .     62لتعرف ملذهب أهل التصوف ص ا -1
 .  7احلجرات /  -2

رى جربية ة وأخاريويذكر الكالابذى أهنم أثبتوا لإلنسان أفعاال اختي     
و ه ندهمر عوأن كل ما حياسب عليه اإلنسان هو اختيارى ، ألن اإلجبا

الصفة  هذهو  بهأن يستكره الفاعل على إتيان ما يكرهه ويرتك الذى حي
ملؤمن اختار ل اليست ىف اكتساهبم اإلميان والكفر والطاعة واملعصية ، ب
ه قبحواست غضهاإلميان وأحبه واستحسنه وآثره على ضده  وكره الكفر وأب

 ( . 1ضده ) ومل يرده وآثر عليه
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ون تار خم) وأمجعوا أهنم كما ينقل إمجاعهم على ذلك بقوله :      
ها وال ن فيربيألكساهبم مريدون هلا ، ليسوا مبحمولني عليها وال جم
ختيارا  نا اق لمستكرهني عليها ، فمعىن قولنا خمتارون : أن هللا خل

 ( .2) فانتفى اإلكراه وليس ذلك على التفويض (
ليها عقام  لىتومن مث فإننا نستطيع القول أبن الركيزة األساسية ا    

ا اإلرادة هلة ، فحلر االختيار ىف الذات اإلنسانية عند الصوفية هى اإلرادة ا
التها ىف هم أصقادشأن كبري ىف تراث أوائل الصوفية وكتاابهتم تدل على اعت

 ة ملا سواهإلرادان عوأهل جترد  الذات اإلنسانية ، فهم أهل إرادة هلل اترة ،
ل على العم ىف اترة أخرى ، وما آداب املريدين إال توجيه لتلك اإلرادة

 مرضاه هللا .
 ــــــــــــــــــــــــ
 . 65السابق  -1
 . 66السابق  -2

 بني :ى ضر عل أهل اإلرادة يقول احلكيم الرتمذى ىف وصف الصوفية :    
ب ويتجن ىف طريقه إىل ثواب هللا يؤدى فرائضه منهم من سار -1   

 .نواهيه وحمارمه مث يتطوع من أنواع الرب ما هتيأ له 
رمه مث نب حمار إىل هللا ليعبده فيؤدى فرائضه ويتجومنهم من سا -2   

   .  (1) يتحرر من آفات الدنيا وحبها بقطع العالئق من ابطنه
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 رهبم عونن يد} وال تطرد الذيويستدل القشريى بقوله تعاىل :     
 ( .2) ابلغداة والعشى يريدون وجهه  {

لـى إق القــرب  طريا ىفعلى أن الصــوفية أثبتوا للمـريدين اختيارا به سارو    
 ( .3اللـه )

لـدافع ته واعل واإلرادة عندهم سابقة على الفعل حبيث ميكن اعتبارها   
 لـوقوعـه يقول القشريى : 

 لفعلامة على ) إمنا مسيت هذه الصفة إرادة ، ألن اإلرادة مقد    
 ( .4) وعلى كل أمر ، فما مل يرد العبد شيئا مل يفعله (

 ــــــــــــــــــــــــ
ـه بركه ص ح عبــد اللالفتـا  دين للحكيـــم التـرمــذى حتقيــق الـدكتـور عبــدآداب املـري -1
33  :34  . 
 . 52األنعام /  -2
 .   433ص  2لقشريية حـ الرسالة ا -3
 . 433ص  2السابق حـ  -4

ع احد مو دف ولعلهم كانوا يقصدون ابلنية توجيه اإلرادة للعمل إىل ه
ذلك ته ولحمباختالف األعمال والعبادات ، هذا اهلدف هو إرضاء هللا و 

 قالوا :
ا جيئ د إمنأو القص ) إن النية هى روح العمل وقلب املؤمن ، فالنية     

 ( . 1) متام األعمال على شبيه أول القصد منه (
 * الفرق بين النية وحديث النفس :
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جلوارح اعلى  فعلويسمى احلارث احملاسىب اإلرادة وعملها قبل ظهور ال    
  :تعاىل قولهب، ويفرق بينه وبني حديث النفس مستدال  اعتقاد القلب: 
ت ــما كـسبـم باخـذك} ال يؤاخـذكم هللا ابللغو ىف أيـمـانكم ولكن يؤ    

 ( .2) قلـوبكـم {
وارح  اجلل ىففكسب القلب هو ماعقده داخله بفعل اإلرادة ، وأيتى العم

لب قلفإهنا عقد ا تبعا هلا فإن ختلف العمل ىف اجلوارح مع قيام اإلرادة ،
سول عن ر  وردوهو مؤاخذ هبا ، ويذكر احملاسىب الدليل على ذلك وهو ما

 هللا صلى هللا عليه وسلم :
 يل : قنار ىف ال ) إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول   

 ــــــــــــــــــــــــ
 .    175ص  1وت القلوب حـ ق -1
 . 225البقرة /  -2

به د قتل صاحأرا نهألايرسول هللا هذا القاتل فما ابل املقتول قال :     
 )(1. ) 

هد له شاحبه صتل قيقول احملاسىب معقبا : ) أال ترى أنه إبرادة قلبه     
عـز وجـل  اللـهو ،  النىب صلى هللا عليه وسلم ابلنار ومل يقتـل وقـد نــوى

ك ( لى ذلعرا يؤاخـذه بباطنه وبعقد قلبه إذا كان مقيما على الفعل مص
(2. ) 

 اخلري ل معىنلعمافاإلرادة عند احملاسىب حملها القلب وهى الىت تكسب     
  :عاىل ه توالشر والصالح والفساد وهذا االعتقاد هو مادل عليه قول

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

  عند أوائل الصوفية  ــــ 161 ــــ  مفهوم القدر والحرية  **********
********** 

  
 

 ( .3) } كل نفس مبا كسبت رهينة  {    
 امرئ لكل إمناو ) إمنا األعمال ابلنيات وقوله صلى هللا عليه وسلم :  

 ــــــــــــــــــــــــ 
ا برقم اقتتلو  رى ىف كتاب اإلميان ، ابب وإن طائفتان من املؤمننيأخرجه البخا -1
( 2888)رقم اب الفنت ، ابب إذا توجه املسلمان بسيفيهما ب( ومسلم ىف كت31)

ص  8البيهقى حـ و ،  125ص  7والنسائى ىف كتاب حترمي الدم ، ابب حترمي القتل حـ 
 ( .  3965وابن ماجه برقم )48ص  5وأمحد حـ  190
أمحد عطا  القادر وع إىل هللا ، للحارث بن أسد احملاسىب ، حتقيق عبدالقصد والرج -2

 . 161ص  2، وانظر قوت القلوب حـ  93:  92ص 
 . 38املدثر /  -3
رسوله  و  هللاىل ما نوى ، فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إ 

ا هاجر ملرته هجـومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امــرأة ينكحهــا ف
 ( .1) إليه (

لب الق رجذو و فالنية هى فعل القلب واعتقاده وهى ىف ابطن اإلنسان    
 :  حلديثى اوهى موضع النظر والعمل ىف متابعة املالئكة ألفعاهلا فف

 ملهايه حىت يع) إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فال تكتبوها عل      
ه حسنه  ها لتبو فإن عملها فاكتبوها مبثلها ، وأن تركها من أجلى فاك
فإذا عملها  ة ،وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسن

 ( .2) فاكتبوها له بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف (
 إلرادةفعل او ،  فاحلديث دل على أن األعمال مبنية على فعل اإلرادة     
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 ــــــــــــــــــــــــ
مسلم ( و 54) رى ىف كتاب اإلميان ، ابب من هاجر فله ما نوى برقمأخرجه البخا -1

اود ىف كتاب الطالق د( وأبو 1907ابلنية برقم ) ىف كتاب اإلمارة ، ابب إمنا األعمال
اب الطهارة ، ابب ( والنسائى ىف كت2201، ابب فيما عىن به الطالق والنيات برقم )

( 4227نيـة برقم )( وابن ماجه ىف كتاب الزهد   بـاب ال58النية ىف الوضوء برقم )
 . 50 ص 1( والدارقطىن ىف سننه حـ 64وابن اجلارود ىف املنتقى برقم )

م  برقرى ىف كتاب التوحيد ، ابب يريدون أن يبدلوا كالم هللاأخرجه البخا -2
وأخرجه  (128)( وأخرجه مسلم ىف كتاب اإلميان ، ابب إذا هم العبد برقم 7501)

 . 242ص  2أمحد ىف املسند  حـ 
يه  علهللا هو أساس صالح القلب أو فساده كما قال رسول هللا صلى   

 وسلم :
ه وإذا ال إن ىف احلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كل) أ     

 ( .1) فسدت فسد اجلسد كله أال وهى القلب (
حيث ينشأ  ة ،وأما حديث النفس عند احملاسىب فهو خمتلف عن اإلراد    

ة ، وقد الروير و عن اخلواطر الىت تدور ىف القلب وغالبا ما تكون من الفك
 مثل له حبديث بن مظعون حيث قال :

 ايرسول هللا نفسى حتدثىن أن أطلق خوله .
 فقال : مهال ، فإن من سنىت النكاح .
 قـال : نفسى حتدثىن أن أجب نفسى .

 قـال : مهال ، إن خصاء أمىت دؤب الصيام .
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 قـال : نفسى حتدثىن أن أترهب بنفسى .
 قـال : مهال ، رهبانية أمىت احلج واجلهاد .

 .قـال : نفسى حتدثىن أن أترك اللحم 
 ه ربـى ألتـسـو قـال : مهال ، فإنـى أحبته ولــو أصبتـه ألكلتـه ول

 ــــــــــــــــــــــــ
( 2051رقم )برى ىف كتاب البيوع ،  ابب احلالل بني واحلرام بني أخرجه البخا -1

النسائى ىف كتاب و ( 3329وأبو داود ىف كتاب البيوع ، ابب اجتناب الشبهات برقم  )
 . 270ص  4،  وأمحد حـ   241ص  7البيوع ابب اجتناب الشبهــات حـ 

 ( .  1) ألطعمىن (
مهال  سلم :و يه يقول احملاسىب : أال ترى أن قول النىب صلى هللا عل    

  ّويهفحديث النفس إمنا هو تر حيث يقول عثمان : نفسى حتدثىن 
 ملفسه ، إذ نبه  ـدثوالدليل على أنه ترّويه أنه مل يفعل ومل ميض فيما ح

ه ـل بقلبــا حيإمنو يستوطن اعتقاد الفعل بقلبه ومل تسكن النفس إىل ذلك 
 ( .2) خطرات بغري استيطان

معروضني  ريقني طويذكر احملاسىب أن هذه اإلرادة هلا وجهة واحدة بني     
ع ن جيمأال أمامها فإذا توجهت إىل أحدمها ، ستفارق اآلخر حتما وحم

كمال  ببني نيتني ، فال يكون قلب مصرا على معصية هللا ومستعمال
 عل هللاج } ما طاعته ، والدليل على ذلك عنده هو قوله هللا تعاىل :

 ( .3) لرجل من قلبني ىف جوفه   {
 ــــــــــــــــــــــــ
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 حسان ىفن مظعون ورد أبلفاظ أخرى وهو حسن لغريه ، انظر اإلبحديث عثمان  -1
( 10375مصنف عبد الرزاق برقم )و  185ص  1تقريب صحيح ابن حبان حـ 

والبيـهقى  268 ص 6( وأمحد ىف املسند  حـ 1458ورواه البزار إبسناد صحيح برقم )
 . 394 ص 3وأخرجه ابن سعد ىف الطبقا ت حـ  301ص  4ىف جممع الزوائد حـ 

 . 95لقصد والرجوع إىل  هللا ص ا -2
 . 4األحزاب /  -3

نا رى حسيال و فإذا كان القلب مشتغال ابإلصرار عمى عن البصرية ،     
 فتجره أسباب ،نه تتوق إليه النفس رغبة ىف ربه ، وال قبحا يتجنبه رهبة م

 ( . 1الفتنة إىل مصارع اهللكة )
لب كما د القعق والنية عند أوائل الصوفية ركن من أركان اإلميان وهى   

 :  رازسبق ويلزم فيها اإلخالص لقبول العمل يقول أبو سعيد اخل
  : اىلتع ) إن اإلخالص الذى أمر به هللا عز وجل ىف قوله     

ادة ربه بعب شرك} فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال ي  
 ( .2) أحدا {

  ه وحركاتهفعالوأ هو أن يكون العبد يريد هللا عز وجل جبميع أعماله   
 . (3) كلها ظاهرها وابطنها ال يريد هبا إال هللا وحده (

إلخالص ااسىب حملافإرادة العبد ملرضاة هللا تنفى الشرك ، ولذلك جعل     
 ؟لة فرض ىف مجيع األعمال ، فعندما سئل عن كونه فرضا أو فضي

جل عز و  هللاقال : اإلخالص هلل عز وجل فرض الزم جلميع األعمال ألن 
 يقول :

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

  عند أوائل الصوفية  ــــ 165 ــــ  مفهوم القدر والحرية  **********
********** 

  
 

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 95السابق ص  -1
 . 110الكهف /  -2
 . 17تاب الصدق ألىب سعيد اخلراز ص ك  -3
 ( .1) {اء } وما أمروا إال ليعبدوا هللا خملصني له الدين حنف 

 ىفذممة ة مفكل من داخله إعجاب أو رايء أو حب حممدة أو كراهي     
ال قبل إ ياسقاط املنزلة ، فليس مبخلص ىف عمله ألن هللا عز وجل ال

 ( . 2ماكان خالصا لوجهه ( )
الص ونفى اإلخ يانويضيف احملاسىب ىف كتابه الرعاية تفصيال دقيقا ىف ب   

 رادة العبدإناىف يده الرايء وأن إرادة العبد هى الفيصل ىف ذلك ، فالرايء عن
 مثلة لقيمةى املهية ملرضاة هللا ، وصالح النية يكمن ىف إرادته للحق ، فالن

جيازى و احبه ص دود علىالعمل وأصلها اإلرادة ، والعمل مع فساد النية مر 
كمن   تطاعةالسااملرء عن نيته إذا ختلف عمل اجلوارح حبصول العجز وفقد 

 أمت العمل سواء بسواء .
لىت النفس اتل ويضرب احملاسىب لذلك مثال برجل عزم من الليل أن يق    

ح و أصبهذا إحرم هللا ، أو يفعل فاحشة حبرمة مسلم ، أو يكفر ابهلل 
ر إلصراك اونوى ذلك بقلبه وعزم إبرادته مث مات على تلك النية وذل
عزم قلب و ال حشره هللا على ما عقده عليه ونوى ، فإذا حل اإلصرار عن

جور جل مأز و ععلى عدم الفعل وندم على ما كان منه فهو اتئب إىل هللا 
. 
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 ــــــــــــــــــــــــ
 . 5البينة /  -1
 . 132نظر الرعاية حلقوق هللا ص وا 94،  93لقصد والرجوع إىل هللا ص ا -2

 ودليله ىف ذلك قول النىب صلى هللا عليه وسلم :     
م وهلأبرض خيسف ) يغزو جيش الكعبة ، فإذا كانوا ببيداء من األ     

 يهموآخرهم ، قالت عائشة : كيف خيسف أبوهلم وآخرهم ، وف
 بعثوني     أسواقهم ومن ليس منهم ، قال : خيسف أبوهلم وآخرهم مث

 ( . 1) على نياهتم (
لى ـرى عهلجاوقـد تعارف مشايخ الصوفية ىف أواخر القـرن الثالث     

 ـرونةاملق ( ومعناه عندهم صدق اإلرادات والنيات القصودمصطلـح ) 
 ( .2ابلنهـوض إىل هللا )

 ـــــــــــــــــــــــ) من قصد ىف قصوده  ( :3قال أمحد بن أىب احلوارى )   
رجه مسلم ( وأخ1595ة برقم )ه البخارى ىف كتاب احلج ، ابب هدم الكعبأخرج -1

تاب املهدى برقم ( وأبو داود ىف ك2882ىف كتاب الفنت ، ابب اقرتاب الفنت برقم )
 . 94 ص والقصد والرجوع إىل هللا 127( وانظر الرعاية حلقوق هللا ص 4289)
 . 473،  472وكشف احملجوب ص  447،  446للمع ص ا -2
حيانة نيد : ر يمون املكىن أبىب احلسن من أهل دمشق ، قال عنه اجلمهو أمحد بن  -3

دين هاوكان من الز  ،الشام ، طلب العلم ثالثني سنة مث محل كتبه إىل البحر فأغرقها 
اء حلية األولي ، 105ص  1هـ انظر الرسالة القشريية حـ  230الورعني ، مات سنة 

ة اجلنان ، مرآ 96، طبقات الشعراىن ص  21ص 4، صفة الصفوة حـ  32ص  1حـ 
 . 49ص  1، هتذيب التهذيب حـ  153ص  2حـ 
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 قلت : من أغرق كتب العلم ىف البحر فكيف يكون رحيانه .
 ( 1) غري احلق فقد عظمت استهانته ابحلق (

من قصود  عنها نشأفاإلنسان  مثاب ىف املقام األول على إرادته وما ي     
ح جلوار اال ورغبات ونيات ، أما احلركات والسكنات الىت حتدث ىف أعم

أو  طاعة انتكوتنشأ عنها األفعال ، فهى عندهم فعل هللا وخلقه سواءا  
 لعملاكسب توالنية هى الىت معصية وهى اتبعة إلرادة العبد ونيته ، 

 النسبة إىل معاىن اخلري أو الشر .
لوقة هلل عال خمفون األوهذا الفهم الصوىف ألوائل الصوفية يوفق بني ك     

جهة  من من جهة وكون العبد مسؤال عن فعله مكتسبا له جمازى عليه
ال هى و خلري اب أخرى ، فاألفعال خملوقة هلل وهى على حالة حمايدة ال هى

 حلرام .ل واحلالابلشر ، فإذا تلبست هبا إرادة العبد ظهر معىن ألفعال ا
باشرة ثال مبمرب ولبيان الفكرة من املنطق الصوىف ألوائل الصوفية نض    

ما كملرء  ايه الرجل للمرأة فهو فعل واحد ، ولكنه يكون حالال يؤجر عل
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

 ( .2) ) وىف بضع أحدكم صدقة (  
 ــــــــــــــــــــــــ
 . 447اللمع ص  -1
ج  والزو على األقربنيخرجه اإلمام مسلم ىف كتاب الزكاة ، ابب فضل النفقة أ -2

 . 167ص 5دحـ( وأمحـ13( وأبو داود ىف كتاب التطوع برقم )53واألوالد برقم )
 واترة يكون زان يعاقب عليه كما قال تعاىل :     
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                 الزانية والزاىن فاجلدوا كل واحد منهما مائة  }    
لفعل ا     وموافقة   ( والفاصل بني هاتني احلالتني نية العبد1) جلــــدة {

 ملنهج هللا .
عىن مل م حيويشرتط الصوفية األوائل شرطني لكى يكون العمل مقبوال   

 اخلري وطاعة هللا :
 أحدمها : مطابقة العمل للشريعة وأحكام الدين .

ه من بتغان موالثاىن : توجيه اإلرادة وإخالص القصد هلل حبيث يكو 
 . هللاالعمل مرضاة هللا وال شئ سوى مرضاة 

 . ( 2وحيبط العمل عندهم إذا خال من أحد هذين الشرطني )  
هللا  ختياراون ويذكر اهلجويرى ىف كشف احملجوب أن أوائل الصوفية ير    

 على اد هللامر  هلم هو الذى يفصل ىف معىن اخلري والشر ، وجيب أن يتفوق
ر  ن الشععد بمرادهم ألنفسهم ، فريضون بكل ما اختاره هلم من خري أو 

(3 . ) 
 ــــــــــــــــــــــــ 

 . 2النور / -1
 . 68لقصد والرجوع إىل هللا ص ا -2
 . 470كشف احملجوب ص   -3

من ال  ) هو ( عن األمري فقال :1سئل أبو اليزيد البسطامى )     
    ( .  2) اختيار له ، ومن كان اختيار هللا اختياره (
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 ناط الثوابموهى  الةنسوبة إىل العبد أصفاإلرادة الىت يتم هبا الفعل م     
ا ب رضتجالوالعقاب ، ويفرد الصوفية فصوال ىف كتبهم عن الرايء واس

 أمام ضاة هللامر  الناس واحلكام وإرضاء النفس وغري ذلك ، كبدائل البتغاء
ني سان بالناالختيار اإلنساىن ، وذلك كله يوضح اعتقادهم ابختيار ا

 شر . والخلريطاعة هللا وبني معصيته ، أى بني احلالل واحلرام وبني ا
رادة ة واإلهلمويكثر الصوفية األوائل من الكالم عن مراحل النية كا   

ب وصا ىف كتاق وخصنفاوالعزمية والتفرقة بني الرايء واملداهنة واجملاملة وال
 رستو احملاسىب الرعاية حلقوق هللا ، وهذا الكتاب ىف مجتله د

 ــــــــــــــــــــــــ
ثة معه ثالو طيفور بن عيسى البسطامى ، كان جده جموسيا ، أسلم  هو أبو يزيد -1

م بديع نه كالرد عو إخوه كلهم زهاد عباد ، وكان أجلهم حاال ، وهو من أهل بسطام ، 
غري ذلك و    هللاال إما ىف اجلبة ىف اتباع السنة ، وورد عنه أيضا كالم شنيع كقوله : 

ص  1العتدال حـ ميزان ا 33ص  10والشأن ىف صحته إليه ، انظر حلية األولياء حـ 
قــات طب 35ص  11والبداية والنهاية  حـ  173ص  2مرآة اجلنان حـ  481

 356ص  4ــد الغزاىل حـ وإحياء علـــوم الدين ألىب حام 397األوليـــاء البن ملقــن ص 
 ،357 . 
 .  470 صكشف احملجوب   -2

ن العميق إلميالى لللخواطر النفسية والطريقة املثعميق حيمل الفهم الدقيق 
ك لى ذلل عواالتصال الوثيق مع هللا تعاىل وعنوان الكتاب نفسه دلي

 وكذلك كتاب الوصااي .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

  عند أوائل الصوفية  ــــ 170 ــــ  مفهوم القدر والحرية  **********
********** 

  
 

ن تراث مها مغري و وهذان الكتاابن اىل جانب ما خلفه التسرتى واملكى      
ة ة ىف احلياجدانيالو و يشري بصورة واضحة إىل أمهية العوامل والدوافع النفسية 

سباب ت واألرايالصوفية عند األوائل من انحية وأمهية النظرة إىل الضرو 
 خرى .حية أان الواقعه ىف حياهتم ىف تشكيل مفهوم احلرية اإلنسانية من

ية وخالصة الدراسات النفسيقول الدكتور كمال جعفر :      
 : عانصار واألخالقية ىف هذا امليدان أن ىف اإلنسان مبدأين يت

 .ىل التسفل وقد أمر اإلنسان مبخالفته إمبدأ يدعوا  -1]   
 .ىل الرتقى وقد أمر اإلنسان مبعاضدتة مبدأ يدعو إ -2]   

 .( 1) لياالع ليدوالناجح ىف احلياة الروحية من أعطى املبدأ الثاىن ا
لشرع اطبيق تني ويربط أغلب األوائل من مشايخ الصوفية ربطا حمكما ب    

الرتقى ،  مبدأ بنيوااللتزام بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم و 
 ز وجل عحني يصرون على أن النجاح ال يكون إال بتطبيق شريعة هللا

 ــــــــــــــــــــوعدم خمالفة الكتاب والسنة ، حيث أنه اليوجد مصدر ــــ
 . 96،  95لتصوف طريقا وجتربة ومذهبا ص ا -1

 ة هللا وتطبيق شريعته .للخري عندهم سوى طاع
ومن مث فالشر والعمل خبالف ما أمر به الوحى ولغري وجه هللا عز      

وجل هو شرك خفى أو شرك ظاهر أو كفر أو معصية ، ويغلب الشر على 
الفعل مبقدار غلبه الكفر واملعصية على اإلميان والطاعة فيه ، فليس للشر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

  عند أوائل الصوفية  ــــ 171 ــــ  مفهوم القدر والحرية  **********
********** 

  
 

معىن عقلى مستقل ىف الوجود بل هو ما حرمه هللا وكـذلك اخلري كل ما 
 أمـر هللا به .

 ل :ولقد أحسن اجلنيد حينما خلص ذلك ىف عبارة واحدة فقا   
 لى هللاصالنىب  ) الطرق كلها مسددة على اخللق إال من اقتفى أثر    

 ( .1) عليه وسلم ، فإن طرق اخلريات مفتوحة عليه (
ينفون لية و عقارف الومن مث يرفض أوائل الصوفية القول إبجياب املع    

ى إىل  ا يؤدة مقدرة العقل البشرى وحده على معرفة اخلري والشر ، ومعرف
ر د شكل منهما من األفعال ، حيث ال يوجد خري ابلذات وال يوج

من  ة ذلكعرفابلذات ، بل أوامر هللا خري ونواهيه شر ، ومن مث وجب م
 الوحى وليس من العقل وحده .

ه من إرادتد و فمصدر الشر إذا عند مشايخ الصوفية هو اختيار العب     
ة ادر وحيث أن اإل ة ،الفعل غري مرضاة هللا أو خمالفته ألوامر هللا التشريعي

 ــــــــــــــــــــــية ــصوفاإلنسانية أصيلة عند العبد وهو مسؤل عنها فإن أوائل ال
 . 78 صسبق خترجيه انظر  -1

يث أنه من ح رعيةإرادته له إرادة شنزهوا هللا بذلك عن فعل الشر أو     
 هنى عنه وإن كان الفعل خملوقا له .

لفعل من اا أن ررو ومما تقدم ىف املبحث األول جند أن أوائل الصوفية ق    
ا الذى وإمن رياخحيث كونه خملوقا هلل عز وجل هو فعل حمايد ليس شرا وال 

 ة .معين نيةو يصبغ عليه الصبغة اخللقية هو كسب العبد له حسب اختيار 
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رعه شسب فإن كان الكسب للفعل ابتغاء مرضاة هللا وهو واقع ح    
كسبه   عبد و ال ومنهجه فإنه يصبح طاعة وخريا ، فالذى جعله خريا هو نية
رها وفجو  نفسوإن كان الكسب لفعل ابتغاء الدنيا وحسب اهلوى ورغبة لل

 خمالفا حلكم هللا وأوامره التشريعية كان شرا .
لصوفية اشايخ وم يظهر التوافق بني اعتقاد أهل السنة واجلمــاعة وهنا   

لباب ففى اهذا  ىف األوائــل ىف إبرازهم حلقيقة القرآن كما هى دون خمالفة
 قــوله تعالـى :

علنا له جمث  ن نريد} من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء مل    
وهو  عيهاا سجهنم يصالها مذموما مدحورا ومن أراد اآلخرة وسعى هل

ء عطا من مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كال مند هؤالء وهؤالء
 ( .1) ربك وما كان عطاء ربك حمظورا {

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 20 : 18اإلسراء /  -1

ىف الصو  قادفاالعتقاد الذى محلته هذه اآلايت يشهد بسالمة االعت   
 أمور : لألوائل إذ أهنا دلــت علـى عدة

 الطريقني ا أحدهبدة اإلنسانية حرة وأصيلة ىف العبد خيتار إثبات اإلرا -1  
 ىفثل ممآخر و املعروضني أمامه ، طريق ممثل ىف العاجلة أو الدنيا 

 اآلخرة .
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ث نسب دته حيق الفعل ىف العبد بناءا على اختياره وإراأن هللا خيل -2  
 ه ىفشيئتمحتقيق املراد لإلنسان أو عدم حتقيقه إىل نفسه وحسب 

فليس   يد {ن نر } عجلنا له فيها ما نشاء ملاالبتالء فقال تعاىل : 
املثل كة ،  باشر مكل ما يريده اإلنسان ويتمناه حيققه هللا بعد متنيه 

لك بل ذقوته الذى ضربه احملاسىب وذكر فيه إرادة القاتل القتل وم
 فحوسب على نيته .

يعطى فلسواء الكافر واملؤمن ابلفعل على ن هللا سبحانه وتعاىل ميد اأ -3
على  قدرةن الالكافر القدرة على أفعال الكفرواإلميان ويعطى املؤم

 أفعال اإلميان والكفر حتقيقا لالبتالء .
 * الصـــوفية وإسقــاط اإلرادة : 

املة ة الكريقأخطأ بعض السالكني من أوائل الصوفية وظنوا أن الط     
فية ملا الصو  ايخللتصوف أال يكون للعبد إرادة أصال وليس هذا ما عناه مش

 اندوا ابلتجـرد عـن اإلرادة كقـول أىب يزيد البسطامى :
   
 ( .1) (د ؟ ) أريــد أال أريــد ، ملـا قيل له : مــاذا تريــ 

  ويعلق ابن تيمية على العبارة السابقة بقوله :   
 ( .2) د (راأأنه قد  ) والواقع أن عبارة أىب يزيد البسطامى تبني 

) بعض الصوفية محلوا كالم املشايخ الذين ميتدحون برتك ويقول :    
اإلرادة على ترك اإلرادة واالختيار مطلقا ، وهذا غلط منهم على 
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الشيوخ املستقيمني إذ أهنم ال يسوغون للسالك ولو طار ىف اهلواء أو 
 ( .3) مشى على املاء أن خيرج عن األمر والنهى الشرعيني (

نهجهم ىف م لونوتتضح هذه الفكرة إذا علمنا أن أوائل الصوفية حياو     
م ما نفسهألوا السعى إىل مرضاة هللا ومن مث فإنه من املفرتض أن خيتار 

 : ا قال تعاىلرة كمآلخاختاره هللا هلم ودعاهم إليه فينبذوا الدنيا ويفضلوا ا
 ( .4) } واآلخرة خري وأبقى {

 ىب اإلرادةمسلو  هنمزام املتوقع هبذا الطريق بدا عليهم وكأولشدة االلت    
 يقول ذلكمتجردين عنها متاما حيركهم هللا كيف شاء شرعا وكوان ول

 القشريى : 
 ـــــــــــــــــــــــ
 . 110لتنوير ىف إسقاط التديرب ص ا -1
 . 494تاب السلوك البن تيمية ص ك  -2
 . 516السابق ص  -3
 .  17األعلى /  -4

رد عن يتج مل ) املريد ىف عرف هذه الطائفة من ال إرادة له فمن   
  ( . 1) إرادته ال يكون مريدا (

 صالةألية وإن دل ذلك على شئ فإمنا يدل على مدى إثبات الصوف     
رادة إيد : ملر ا) أول مقام اإلرادة ىف الذات اإلنسانية يقول الواسطى : 

 ( .2) دة (احلق سبحانه وتعاىل إبسقاط اإلرا
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إال  ق هلم مرادمل يبا و فالذين نظروا إىل أن املشايخ فرغوا من اإلرادة مطلق   
ىل ألوائــل إدت اب أما يقدره الرب ، وأن هذا املقـام هو أكمل املقامات الىت

مر حلل من أوان التعنو منزلتهــم الرفيعة جانبـوا الصـواب متاما ، ألهنم ال ي
النضباط مال اكوا  الشرع إبسقاط اإلرادة أو االحتجاج ابلقدر ، وإمنا أراد

. 
ث قال اق حيلدقوخري دليل على ذلك مـن كالمهــم مـا ذكره أبو بكر ا   

رين ل عششما: ) ال يكون املريد مريدا حىت ال يكتب عليه صاحب ال
 ( .3) سنة (

ريق الذى ى الطعل ويقصد بذلك استقامة املريد العابد إبرادته واختياره   
 ــــــــــــــــــطوع ــــــة التكثر و تاره هللا له واملتمثل ىف االلتزام أبحكام العبودية اخ
 . 433الرسالة ص  -1
 . 473السابق ص  -2
 . 434ص  2الرسالة حـ  -3

يئا يكتبه ئات شلسياوالتنفل إىل أن يبلغ درجة ال جيد امللك املوكل بكتابة 
ل مل قو حي عليه مدة عشرين عاما على تقدير الدقاق ، وعلى هذا أيضا

النهى ىف و ألمر ام ابأى أريد االلتز  ) أريد أال أريد (أىب يزيد السابق : 
 طريق التكليف وال أريد غري ذلك .

ار فيه  الختيالة فمالزمته لطريق هللا إمنا يكون بقوة اإلرادة وأصا     
 وصـدق الباعث من اإلخـالص ىف القصد ابهلمة والعزمية .
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ىف عني  ن غلطملى رد السراج الطوسى اباب ىف كتابه اللمع يرد به عويف    
فعال هود أ شاجلمع وظـن أن املقام هو مقام القول ابجلرب حىت يصل إىل

 الربـوبيـة فقـال : 
ف هللا أضا خللق ما) ومجاعة غلطوا ىف عني اجلميع فلم يضيفوا إىل ا    

ك نوا أن ذله وظفي تعاىل إليهم ومل يضيفوا أنفسهم ابحلركة فيما حتركوا
 ( .   1منهم احرتازا حىت ال يكون مع هللا شئ سوى هللا ( )

قوهلم يعة للشر افبني أن ذلك أداهم إىل اخلروج من امللة وترك حدود     
وزة د جماعن أهنم جمربون على حركاهتم حىت اسقطوا الالئمة عن أنفسهم

 ( .2احلدود وخمالفة اإلتباع )
 ـــــــــــــــــــــى ـــعل أن من هؤالء من أخرجه ذلك إىل اجلسارة ويذكر السراج   
 . 549اللمع ص  -1
 .    549السابق ص  -2

 ( .1)ور التعدى والبطالة وطمعته نفسه على أنه فيما هو عليه جمب
 كون ىفيهى وقد يظن بعض الصوفية أن الوقوف مع إرادة األمر والن   

الل بني هذا ضو در السلوك والبداية ، أما النهاية فال تبقى إال إرادة الق
لفجار اعوان ن أموخروج عن الطاعة والعبادة مما يؤدى هبم إىل أن يكونوا 

( 2 )شرعينيال والكفار حيث شهدوا القدر معهم ومل يشهدوا األمر والنهى
. 

 ن ال مالمةيقولو ت و وهؤالء بعض املالتية الذين يفعلون املعاصى واملنكرا   
. 
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 أن ( إال3)لك ذقد نقل اهلجويرى كثريا من أفعاهلم وبني خطأهم ىف و     
نحرفني ن املعلف األصل ىف إسقاط اإلرادة عند املستقيمني من املشايخ خيت
 الباب ل الأان مثىف فهمها وقد سئل سهل بن عبد هللا عن رجل يقول : 

 أحترك إال أن حيركوىن ؟
ما ق وإصدي ) هذا ال يقوله إال أحد رجلني : إما رجل فقال سهل :
 ( .4) رجل زنديق (

 ــــــــــــــــــــــــ 
 . 549السابق ص  -1
 . 499كتاب السلوك ص   -2
 . 46ص   3وانظر الفتوحات البن عرىب حـ  265:  260 كشف احملجوب  -3
 . 549اللمع ص  -4

رجع ىف  نه ويرج ععنده صديق ألنه اختار اختيار هللا له فال يتزح فاألول
ن ة وحستابعشئ إىل هللا ، والتزم األمر على ما ينبغى من املكل 

 .قامة الستالطاعات والقيام بشرط األدب وسلوك املنهج على حد ا
ره مطلقا ختياقط اعنده زنديق ألنه احتج ابلقدر على املعصية واس والثاىن

 غوايةبآمث حتت ستار القدر فأزال الالئمة عن نفسه ىف ركوب امل
 ( .1الشيطان وتسويله وأتويله الباطل )

ائل  ن أو أب ومن مجلة ما تقدم ىف هذا املبحث خنلص إىل القول    
 الصوفية يقررون ىف إرادة اإلنسان األمور اآلتية :
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اتية منه ذأهنا ، و  وجود اإلرادة احلرة كمصدر أصيل ألفعال اإلنسان أوال :
ال مأع مبعىن أهنا مصدر أول وأصيل لكل احلركات والسكنات ىف

يع القلوب واجلوارح ومصدر للنيات والرغبات والقصود ومج
 االختيارات اإلنسانية .

م سلوب العافاأل سريةمأن هذه اإلرادة إرادة خمتارة وليست جمربة أو  اثنيا :
 طرحونم يالذى سلكه أوائل الصوفية يثبت االختيار ويؤكده ، فه

 ىلطريق يؤدى إ ،أمام اإلرادة اإلنسانية طريقني خيتار العبد بينهما 
  الدنيا بصفة عامة وطريق يؤدى إىل اآلخرة ، ودور هذه

 ــــــــــــــــــــــــ
 بتصرف . 550السابق ص  -1

ا الصوىف صل هب حياإلرادة يكاد ينحصر ىف االختيار بني األفعال الىت      
 الدنيا أو األفعال الىت يفوز هبا ابآلخرة .

ا وجود ثبتو يث أح والضروريني لصحته عقال وجود الضدين الالزمني اثلثا :
فارق سي شيئني مطروحني ىف آن واحد إذا مال إىل  أحدمها حتما
 ا دوندمهاآلخر ، فهما فعالن أو سلوكان يدل اختيار العبد ألح

 اآلخر على رغبة فيه جتاهه وإرادة وإيثار وحب .
أن اإلرادة اإلنسانية اختيارها ليس اختيارا مطلقا فال يستطيع أن  رابعا :

خيتار على التفويض بني مجيع األشياء ىف آن واحد وإمنا االختيار 
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حمدود بطريقتني حلظة حدوثه ، وهذا ما استدل له احملاسىب بقوله 
 ( .2) } ما جعل هللا لرجل من قلبني ىف جوفه {( : 1تعاىل )

صد و مقهمنا أن منهج أغلب األوائل ىف التجرد عن اإلرادة إ خامسا :
ليه ع عى يؤدى إىل التمسك بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللاشر 

اءة م الرب لبهوسلم ، ويثبت أصالة اإلرادة ىف اإلنسان مع إعالن أغ
در ابلق جاجممن استغل اسقاط اإلرادة ىف التحلل من الشرع واالحت

 على اجلرب وفعل املعاصى .
 ــــــــــــــــــــــــ
 . 95نظر القصد والرجوع إىل هللا ص ا -1
 . 4األحزاب /  -2
 

دليل ن ال كو ىفاتفاق املبادئ بني أوائل الصوفية وأهل السنة  سادسا :
ما  اللالشرعى هو احلجة ىف هذا الباب ، وهذا بني واضح من خ

 .( 1) مهاتقدم وما ذكـره ابن تيميـة وأبوعثمان الصابوىن وغري 
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 ــــــــــــــــــــــــ
ضمن  ، وما بعدها 78عثمان الصابوىن ص  أصحاب احلديث ألىبانظر عقيدة  -1

هـ  1400ة سنة قاهر جمموعة بعنوان عقيدة الفرقة الناجية ، إعداد عبد هللا حجاج ال
االستقامة البن و وما بعدها ،  55ص  1وانظر الصفدية لشيخ اإلسالم ابن تيمية حـ 

 . 102:  86ص  1تيمية حـ 
 
 

 ***  المبحث الثالث  ***

  الصـوفيـة عند وبواعثها اإلرادة  دوافع

ة ة اإلنسانيإلراداات وصلنا مما سبق إىل أن أوائل الصوفية اتفقوا على إثب   
را إظها رهاحرة وأصيلة ىف ذات اإلنسان ، ومن األمور الىت ينبغى ذك

ع فأتصيل الدوا ة ،ملفهوم احلرية من الناحية االعتقادية عند أوائل الصوفي
ها ة ىف إبراز لصوفيااد إلرادة وأثرها عليها ، تلك الدوافع الىت أجالىت تسبق ا

 حتت تفصيلهم للخواطر وحتليلها .
وجة من ج مزداذ فمن مقومات احلرية عندهم وجود اإلرادة احلرة بني من    

إما و  أنواعه  لة بنيفاضاخلواطر ، إما أهنا هتيئ اإلنسان إىل فعل اخلري أو امل
 حتضه على فعل الشر أو املفاضلة بني أنواعه .
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  اطر ىفخلو اوقد أفرد أبو طالب املكى فصال مستقال لتفصيل هذه      
مها ا فأهلواهس} ونفس وما كتابه قوت القلوب واستدل هلا بقوله تعاىل : 

 ( .1) فجورها وتقواها {
 . (2) ( يهاأى ألقى فيها وقذف فيقول املكى مبينا املعىن : )     

 : مها ننية عند أوائل الصوفية على ركنني اثوهذه اخلواطر مبني
 ادين :وجود انزعني نفسيني متقابلني ومتض -[ 1]   

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 8، 7الشمس /  -1
 . 393ص  1، وانظر الرسالة حـ  113ص  1وت القلوب حـ ق -2

أبثرها ره ومستقيسمونه ابلروح وهى عندهم انزع اخلري ومكنه و  أحدمها :
 تظهر التقوى وتظهر فطرته املؤمنة املوحدة .

ات الذ ر ىفالنفس وهى مكمن الشهوات ومستقرها وانزع الش والثاىن :
 ( .1اإلنسانية وأبثرها يظهر الفجور )

من  أعظم نفسولقد سبق القول أبن اهتمام أوائل الصوفية جبانب ال    
ار وإنك رورعنايتهم جبانب الروح والتقوى ، وذلك هبدف البعد عن الغ

واطر ى اخلعل الذات والرجوع ابلفضل إىل هللا تعاىل ، غري أهنم ركزوا
طريق   لى العات ومتابعتها ومعرفة بواعثها ومنابعها ، ليتمكنوا من الثب

 فنازعا اخلري والشر حظيا ابهتمام ابلغ لديهم .
س التصوف ا رأمهفس والصوفية األوائل يعتبـرون صفاء الروح وخمالفة الن    

 ( .2والعبادة )
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وصفت  ة ،فالصوىف عندهم هو الذى حتررت روحه من كدورة البشري    
 من اآلفات النفسية ، وخلصـت من اهلوى .

 نفس ظ للح) التصوف ترك كل  يقــول أبو احلسني الـنــورى :     
 ــــــــــــــــــــــــني ل بوالصوفية هم الذين صفت أرواحهم فصاروا ىف الصف األو 

 رف .  بتص  98انظر التصوف طريقا وجتربة ومذهبا د. كمال جعفر ص  -1
 . 75نظر التصوف ىف اإلسالم د. عبد اللطيف حممد العبد ص ا -2
 

 ( .1) يدى احلق (
و روحه سان هإلنويقرر سهل بن عبد هللا أن مصدر التقوى واخلري ىف ا    

 خاصة جاتومصدر الشر واهلوى نفسه وكل منهما ينقسم إىل مراتب ودر 
ود قط وجفىن ، وهو ال يعىن بتقسيم النفس أو الروح جتزئتهما ، بل يع

رجات دا درجات ىف نطاق الوحدة لكل منهما ، فالنفس واحدة ولكن هل
 ( .2والروح واحدة ولكن هلا درجات )

 ىف سلوكها ملؤثرة اوهذان النازعان عند أوائل الصوفية من دوافع اإلراد    
)  ىب :حملاساول واطر الىت جتول ىف داخل اإلنسان ، يقويشكالن ملتقى اخل

ك إىل نازعى تفاعرف نفسك فإنك مل ترد خريا قط ، مهما قل إال   وه
ال و ،  خالفة وال عرض لك شر قط إال كانت هى   الداعية إليه

بتها ، ال حملط إقضيعت خريا قط إال هلواها ، وال ركبت        مكروها 
 ــــــــــــــــــــــــفحق عليك حذرها ألهنا ال تفرت عن 
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د والنورى هو أمح 393ص  1، وانظر الرسالة حـ  232ب ص كشف احملجو    -1
هـ   295 ىف سنةل تو بن حممد أبو احلسني النورى بغدادى املنشأ واملولد خرساىن األص

  106ص  11حـ  ، البداية والنهاية 93ص  5انظر ىف ترمجته ، اتريخ بغــداد حـ 
 1 حـ ، طبقات الشعراىن 294ص  2،  صفة الصفوة حـ  77ص  6نتظـم حـ امل

 . 294ص  10، حلية األولياء حـ  26ص
 . 236لصوىف لسهل بن عبد هللا التسرتى د.كمال جعفر ص من الرتاث ا -2
 

 ( .1) الراحة إىل الدنيا والغفلة عن اآلخرة (
و هفية ر عند الصو الركن الثاىن الذى يسهم ىف تشكيل اخلواط -[ 2]

الشر  و فعل أإمياهنم بوجود هاتفني يهتفان لإلنسان بفعل اخلري
 حلظة االختيار :

 لك .ابمل ه أن يفعل اخلري ويزينه له ويسمى عندهمهاتف يهيب ب -1
ندهم عإلنسان أن يفعل الشر وحيضه عليه ويسمى هاتف يزين ل -2

 ابلعدو أو الشيطان .
 ن اهلاتفنيهلذي النن مها النازعان املقابوالروح والنفس ىف ذات اإلنسا    

ع ملنفس ااق من حيث اتفاق الروح مع امللك ىف الدعوة إىل اخلري واتف
 العدو ىف الدعوة إىل الشر .

) فمن السواء يقول املكى ىف وصف النازعني واهلاتفني ىف القلب :    
والتعديل واالزدواج والتقومي ، أدوات الظاهر وأعراض الباطن وهى 
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حواس اجلسم والقلب ، فأدوات اجلسم هى الصفات الظاهرة وأعراض 
 ـــــــــــــــــــــــالقلب هى املعاىن الباطنة ، قد عدهلا هللا حبكمته وسواها 

 وافقه مع احملاسىبتوانظــر الصدق ألىب سعيد اخلراز ىف  261وق هللا ص الرعاية حلق -1
 . 26،  25ص 
 

كاانن ممها و روح بصنعته ، أوهلا النفس والعلى مشيئته وقومها اتقاان 
 ( .1) (وى للقاء العدو وامللك ومها شخصان ملقيان للفجور والتق

قوله بستدل في ويستند املكى إىل الدليل الشرعى ىف إثبات اهلاتفني    
 صلى هللا عليه وسلم :  

من  ن وقرينه) ما منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه من اجل     
  أعانىنكن هللالى  املالئكة ، قالوا : وإايك ايرسول هللا ؟ قال : وإاي

 ( . 2) عليه فأسلم فال أيمرىن إال خبري (
ن طايشفأما ملة ال ،) إن للشيطان ملة اببن آدم وللملك ملة  وبقوله :    

وتصديق  خلرياب فإيعاذ ابلشر وتكذيب ابحلق ، وأما ملة امللك فإيعاذ
ومن   ، د هللايعلم أنه من هللا تعاىل فليحمابحلق  فمن وجد ذلك فل

 ( .3) فليتعوذ ابهلل من الشيطان ( وجد األخرى
 ــــــــــــــــــــــــ 

 . 27، وانظر كتاب الصدق ص  114ص  1وت القلوب حـ ق -1
، واحلديث أخرجه مسلم ىف كتاب صفات املنافقني  ابب  114ص  1السابق حـ  -2

ص  1( وأمحــد ىف املسند حـ 2814حتريش الشيطان وبعثه سراايه لفتنــة الناس برقم  )
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ص  4، والبخارى ىف التاريخ الكبري حـ  306ص  2، والـدارمى ىف سننه حـ  385
239 . 
 3واحلديث أخرجه الرتمذى ىف كتاب التفسري حـ 114ص  1السابق حـ  -3
الكبري برقم  ىوأخرجه الطرباىن فـ 225ص  8واهليثمى ىف جممع الزوائد حـ  104ص

(7223. ) 
ة ىف إلرادالى وهذان اهلاتفان كما دل احلديث ليس هلما جرب أو ضغط ع  

من ىف قط يكا فاإلنسان فال يلزماهنا بفعل معني دون آخر ، وإمنا دورمه
 . اإليعاذ والوسوسة والدعوة إىل فعل معني دون آخر

 ى :  املك قولأما اإلرادة فهى الىت متضى الفعل وحترك اجلسد ، ي     
ب ن ىف القلوالان جي) إمنا مها مهوروينا عن احلسن رمحه هللا أنه قال :    

ه فما  ند مهعقف ، هم من هللا تعاىل وهم من عدوه ، فرحم هللا عبدا و 
 ( .1) كان هلل أمضاه وما كان من عدوه جياهده (

مث من و قط ، فسة فالدور الذى يثبته أوائل الصوفية للشيطان هو الوسو     
عه ملا اتبا اللنرى عندهم تفسريا مقبوال لعبودية اإلنسان للشيطان من خ
 .يطرحه من أفكار ، وهبذا أيضا يظهر سلطان الشيطان عليه 

لعدو من ا ذروقلما خيلو تراث أوائل الصوفية بوجه عام من وصف احل    
من  موعةجمضه والطريقة املثلى ىف مقاومته ، وقد أجاد احملاسىب ىف عر 

ن هذه ( يظهر من خالصتها أ2األبواب لتحليل احلـذر من العدو )
 د جيبلعبل     األفكار والوساوس الىت يطرحها الشيطان إمنا هى ابتالء 

 . هللا ذكربعليه أن يردها ما استطاع وأفضل طريق لذلك هو االشتغال 
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 ــــــــــــــــــــــــ
 .115ص  1السابق حـ  -1
 وما بعدها . 150هللا ص قوق انظر الرعاية حل -2

ى اء عللقضيقول احملاسىب ىف وصف أفضل طريق ميكن اإلنسان من ا    
 وابحلذر إذا ون ،) فهم ىف االشتغال برهبم دائب نوازع العدو وخطراته :

ص م فحيهـعرض اخلاطر متيقظون ، وبقوة االشتغال ابهلل يسهل عل
 (استقاموا وا و عــاخلواطـر إذا عرضـت بفتنة ، فسلمـوا أو غنمـوا واتب

(1. ) 
 * التفاعل بين النازعين والهاتفين وعالقة ذلك باإلرادة :

ني بـاعل لتفويرى الباحث ىف تراث أوائل الصوفية مدى التفاوت وا    
 النـوازع واخلواطر وعالقتها ابإلرادة :

وسوسة ىف م والهلافتارة ختتلف اللمتان من امللك والعدو ويتفاوت اإل     
تقدح و لشر ر ابمعاىن اخلري والشر ، فلرمبا تقدمت ملة العدو ابألم طرح

ى عاىل فينتهلرب تن امبعدها ملة امللك نصرة للعبد وتثبيتا على اخلري وعناية 
 خلاطراعصى وعالقة ذلك ابإلرادة أنه جيب على العبد أن يعن ذلك 

 األول ويطيع اخلاطر الثاىن .
العدو  خاطر عدهولرمبا تقدم إهلام امللك ابألمر ابخلري مث يقدح ب     

ينظر كيف للعبد  لابلنهى عنه والتثبيط فيه ابلتأخري ، حمنة من هللا تعاىل
     صى يعمل وحسدا من العدو ، فعليه أن يطيع اخلاطر األول ويع

 اخلاطر الثاىن .
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 ــــــــــــــــــــــــ
 . 163السابق ص  -1

شر  وقد و ابللعدالك ابخلري ومن وسوسة مث تدق اخلواطر من إهلام امل     
ومن قوة  يتفاوت ذلك من ضعف خاطر اخلري لقوة الرغبة ىف الدنيا ،
مي التقدو ما خاطر الشر لقوة الشهوة واهلوى ، وىف املزيد والنقص منه

 .( 1والتأخري هبما لتفاوت األحكام واإلرادة من احلاكم )
فس ه النبدث عما إذا كان الشيطان يعلـم ما حتويتساءل احملاسىب    

  فيعارضــها ابلصــد عن اخلري ؟
ىت مل ه ، حوالويقرر أن الشيطان طالت مقارنته لإلنسان وتفقده ألح    

هذا من  ه ،خيف عليه حاله فعرف مطالبه ومذاهبه فعند كل خري صده عن
ك يعلم وكذل عبدغري علم منه مبا حيدث غري أنه علم أن خريا قد أحدثه ال

 ( .2قد أحدثه ال يعلم أى خري وال أى شر ) أن شرا
رادة د اإلوجو و ويرى املكى أن خلق اإلنسان ابزدواجية ىف اخلواطر      

 على حكمته ة تدلونياحلرة بينهما وتركيبه هبذا الوضع أية من آايت هللا الك
ئه ىف ابتالو قه سبحانه وتعاىل ىف تعديل اإلنسان مبا حيقق الغاية من خل

غرك  ن مانسا} أييها اإل الدنيا ، ويستدل املكى لذلك بقوله تعاىل :
 ابربك الكرمي الذى خلقك فسواك فعـدلك ىف أى صــورة م

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 125:  122ص  1نظر تفصيل ذلك ىف قوت القلوب حـ ا -1
   83:  80نظر تفصيل ذلك ىف أعمال القلوب واجلوارح للحارث احملاسىب ص ا -2
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 ( .1) ركبك {شاء 

 ( .2) } لقد خلقنا اإلنسان ىف أحسن تقومي  {وبقــوله :    
ن جني مزو  فكانت صورة التعديل والتقومي عند املكى أن جعل هللا   

الطاعة  ن إىللبداخلواطر كبواعث لإلرادة اإلنسانية ىف حثها على حتريك ا
 أو املعصية .

 ىفوبواعثها  رادةاإل وجند لسهل بن عبد هللا التسرتى حتليال للعالقة بني    
 دله سبحانهعناىف  يإظهار التوفيق الرابىن للعبد املؤمن أو اإلضالل الذى ال

ى امللك ة  وهدايوتعاىل ، فيقرر أنه إذا كانت هذه اخلواطر عن أواسط اهل
رمحة اح المفتوالروح ، كانت تقوى وهدى ورشدا وكانت من خزائن اخلري و 

ها أثبتو فني ا أدركه احلفظة ، وهم أمالك اليمقدحت ىف قلب العبد نور 
 حسنات .

جورا فنت وإن كانت اخلواطر عن أواسط الغواة وهم العدو والنفس كا
 ظلمة قلبوضالال ، وهى من خزائن الشر ومعالق األعراض قدحت ىف ال

 .ونتنا أدرك ذلك احلفظة من أمالك الشمال فكتبوها سيآت  
بها مقلو وكل هذا إلقاء من خالق النفس ومسويها وجبار القلوب    

 } ومتت :حكمة منه وعدال ملن شاء ، ومنة وفضال ملن أحب كما قال 
 ــــــــــــــــــــــــ  

 . 8:  6االنفطار /  -1
 . 4التني /   -2
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ائه ما وعدهم ( أى ابهلداية صدقا ألولي1)كلمة ربك صدقا وعدال  {   
 . (2ه )قابما أعد هلم من ع من ثوابه وابإلضـالل عدال علـى أعدائه

لغيب ازائن ن خمويبني سهل بن عبد هللا أن هللا إذا أراد إظهار شئ     
لمة تها ظركحرك النفس بلطيف القدرة فتحركت إبذنه فقدح من جوهرها حب
ر ينتظ اصدتنكت ىف القلب مهة سوء ، فينظر العدو إىل القلب وهو مر 

عمله  ان منا كوالقلوب له مبسوطة والنفوس لديه منشورة يرى ما فيها وم
مة ىف ثت ظلأحداملتبلى به املصرف فيه ، فإذا رأى مهة قدحت ىف النفس ف

 ( .3القلب ظهر مكانه فقوى بذلك سلطانه )
روعها صى ف حتالواهلمة عند التسرتى ترد على واحــد من ثالثة معـان    

 ألن هـم العبد على قـدر بغيته :
 س .وهو عاجل حظ النف هوى -1
 منية وهذا عن اجلهل الغريزى .أ -2
 عوى حركه أو سكون وهو آفة العقل وحمبة القلب .د -3
رد تدو عفأى هذه الثالثة قدح ىف القلب فهو وسوسة نفس وحضور    

 ـ ـــــــــــــــــــــواألفضـل ــ ا ،أبحد ثالثـة أصـول جبهـل أو غفلـه أو طلـب فضــول دنيـ
 . 115األنعام /   -1
 . 123ص  1، وقوت القلوب حـ  172ن الرتاث الصوىف ص م -2
 . 175رتاث الصوىف ص من ال -3

عنـده جمـاهـدة النفس والعـدو عن إمضائها وحبس اجلـوارح عن السعى فيها 
، فإن أمرح قلبه ىف ذكرها أو نشر خطـواته ىف طلبها ، كن حجااب بني قلبه 
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فضل له أن ينفيها عـن قلبه كيال وبني اليقني ، وإن كن وردن مبباحات فاأل
يكـون قلبه موطنا للغفالت ، كل ذلك يندرج عند سهل بن عبد هللا حتت 
أصل كبري هو االبتالء من هللا تعاىل ابلتقليب واالمتحان منه ىف التصريف 

. 
لذى العبد ا اويفسر لنا هذا الصوفىكيف يريد هللا تعاىل سالمة هذ    

 ول :ه فيقس لأشرف على اهلالك والبعد بتسليط العدو عليه وتسويل النف
ر القلب عند االبتالء ويهدى النفس بنور     اىل هللا  تع إىل ميانهإ) فيطهِّّ

ه ، ل    ا   لصخمويسر االلتجاء إليه وخيفى التوكل عليه عائدا الئذا 
 هللاه   وقافهناك توكل عليه فكان حسبه وعندها فوض األمر إليه ف

 لقلبا      ىل خمرجا وجناة ، فينظر هللا تعاىل إ مكر عدوه وجعل له
 كانه ،م   نظرة ختمد النفس ومتحق اهلمة وختنس العدو لسقوط    

ز لعزير اوتذهب خلنوسه شدة سلطانه ، فيصفوا القلب بقوة القها
ها ب منيهر اجلبار ، فيخاف العبد مقام الرب ويفزع من اخلطيئة و 

 ( .1) ويستغفر هللا ويتوب (
 ــــــــــــــــــــــاىل إذا ــ تعهللا وىف املقابل يبني سهل بن عبد هللا ىف حتليل عميق أن   
 . 124ص  1ملخصا ، وقوت القلوب حـ  174ن الرتاث الصوىف ص م -1

زع هى انح و أراد إظهار خري وإهلام تقوى من خزائن امللكوت حرك الرو 
 وهرهاج فقدح من اخلري فيه خبفى اللطف فتحركت أبمره جلت قدرته ،

 نور سطع ىف القلب فأنتج مهة عالية .
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ملقـابل  ا ىف خلريوكما قسم اهلمة ىف الشر إىل ثالثة أقسام قسم مهة ا    
مقامه  منتهىه و كـذلك ألن مهة كل عبد ىف اخلري عنده والىت هى مبلغ علم

 ثالثة أنـواع :
 مر بفرض أو ندب لفضل يكون عن عمل ىفأمسارعة إىل  -1      

 حال العبد .
ك نة له ظهر عليه من مكاشفة غيب من ملعلم يكون فط -2      

 أو ملكوت .
نفس ن تصرف يعود صالحه عليه واسرتاحة الحتمل مباح م -3      

ن مات روحيمبا أبيح له يكون نفعه لغريه أو ما يباح من ت
 ه .كربلاألفكار لقلبه الغائص ىف البحار يكون ختفيفا 

ىف كلها م ، و كيفق للعبد ابختيار من املعبود وحكمة من احلفهذه مرا     
ضها وبع  عبدرضاه سبحانه وتعاىل ، ويرى التسرتى أن إمضاءها أفضل لل

 ( .1أفضل من بعض )
 ـــــــــــــــــــــــهى  الشرو ) وهذه األصول الستة من اخلري مث يقول التسرتى :    
 . 176السابق ص  -1

جور إهلام الفوى و لتقالفرق بني ملة امللك وبني ملة العدو ، وبني إهلام ا
 ىفد ابويتفاوت الع الىت هى النية والوسوسة ومها االختيار و االختبار ،

 ( .1) مشاهدهتا على حسب علوهم ىف اليقني (
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واطر ن اخلمدة وعلى الوترية نفسها قسم أبو طالب املكى بواعث اإلرا   
 إىل ستة أقسام :

ا نني ومهوهذان ال يعدمهما عموم املؤم عدووخاطر الخاطر النفس  -1
 علم ال مذمومان حمكوم هلما ابلسوء وال يردان اال ابهلوى وضد

ا ني ومهوهذان اليعدمهما خصوص املؤمن اطر الروح وخاطر امللكخ -2
 حممودان اليردان إال حبق ومبادل عليه العلم .

 بني هذه األربعة : وهو متوسط خاطر العقل -3
العقل  ييزمتمن  يصلح للمذمومني فيكون حجة على العبد ملا كان ا ــ    

واختيار  ه ،وتقسيم املعقول ، ألن العبد يدخل ىف هواه بشهوة جعلت ل
 اليعسر عليه من حيث اليعقل و إجبار .

 اطرخليدا ويصلح أيضا للمحمودين فيكون شاهدا للملك ومؤ  ب ــ    
 ة وصدق املقصد .الروح  ويثات العبد على حسن الني

رة اتمللك امع وينب املكى أن خاطر العقل إمنا كان مع النفس اترة و    
خلري ىف ا عبدأخرى حكمه من هللا تعالة لصنعه وإتقاان لصنعه ليدخل ال

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 176السابق ص  -1

ن ملك ذوالشر بوجود معقول وصحة شهود ومتييز، فيكون عاقبة     
ن مكاان إلنسااعل جاجلزاء والعقاب عائدا له وعليه ، فاهلل سبحانه وتعاىل 
 جلراين أحكامه وحمال لنفاذ مشيئته ىف مباىن حكمته .
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الطاعة  دة علىح اإلميان والعمل الذى حيرك اإلراوهو رو  خاطر اليقني -4
 .( 1واالستجابة كمحصلة للخواطر اإلميانية املتقدمة )

حدا  صوفيةال الىت تسبق اإلرادة عند أوئل لقد بلغ تفصيل اخلواطر    
لك ألهنم ذره ، تيايوحى مبدى الفهم الدقيق للقدر وعالقته حبرية العبد واخ

 ىفتعن  بريحللوا بواعث اإلرادة بدرجة توجب احلذر من كل صغري أو ك
ن ، إلنسااا القلب من هداية وتوفيق أو إضالل وخذالن يُبتلى من خالهل

 يقول املكى :
ب ء ابألسباالبتالو اوهذ كله كشف لعلم هللا تعاىل وإنفـاذ ملشيئته وهـ     

تبعوه نه فايس ظ} ولقد صدق عليهم إبلفالعدو يصري سببا لقوله تعاىل : 
 ( .2) إال فريقا من املؤمنني {

{  لطانسكان له عليهم من } وما مث أحكم ذلك بسابق علمه فقال : 
 ــــــــــــــــــــــــو من هة مـلم من يؤمن ابآلخر } إال لنعيعىن حبوله وقوته ومشيئته 

 . 115،  114ص  1نظر قوت القلوب ملخصا حـا -1 
 . 20سبأ /  -2
 

 ( أى لنرى .1)منهـا ىف شك { 
 وقيل : لنعلم العلم الذى جيازى عليه ابلصواب والعقاب .

 ( .2وقيل : لنخرب ونكشف )
 * كيفية التعرف على مصدر الخواطر : 
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ني فرق بن يويعرض املكى أيضا ىف تفصيل رائع كيف ميكن لإلنسان أ   
حيصر ادة و إلر اأنواع اخلواطر ومصادرها والسلوك األمثل حياهلا من قبل 

 ذلك ىف التقسيم فيما يلى :
ـت  يثبئح يلوح ىف القلب من معصية مث يتقـلب فالما كان من ال -[ 1]

 فهـذا نزغ من قبل العدو . 
هو ف ن هوى اثبت أو حال مزعج دائم البث القلب م ما كان ىف -[ 2]

 ا .ادهتمن قبل النفس األمارة بطبعها أو مطالبة منها بسوء ع
يتها لعبد من مهه خبطيئة ووجد العبد فيها كراهاما ورد على  -[ 3]

 فاخلاطر مركب :
 ا ــ الورود من قبل العدو .     
 ب ــ والكراهية من قبل الروح واإلميان .    

 خلاطروى أو معصية مث ورد عليه املنع من ذلك فاما وجد من ه -[ 4]
 مركب أيضا : 

 ا ــ اهلوى من قبل النفس .    
 ب ــ املنع من قبل امللك .   
ظيم وف أو حياء أو ورع أو زهد وما شهده من تعخما وجده عن  -[ 5]

( 1) مياند اإلوهيبة وإجالل فهذا كله من إرادة اليقني وهو من مزي
 . 
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ان ، ك عزم) فما كان منها من نية و  مث يقول املكى بعد ذلك :    
ت هبا حسنا ة لهرادحمسواب للعبد ىف ابب النيات مكتواب له ىف ديوان اإل

اخذة من ه مؤ في ، وما كان منها من الشر نية وعقدا وعزما فعلى العبد
 (2) ابب أعمال القلوب ونيات السوء وعقود املعاصى (

 * شكل توضيحى لبواعث الخواطر عند الصوفية :

 
 جند اخلري   الـمـلك            الروح 

                                                                             
                                                                                     

 اإلرادة           العقل               
                                                                                      
                                                                                 

 جند الشر          الشيطان   النفس 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
 ملخصا .   127ص  1نظر السابق حـ ا -1
 . 127ص  1لسابق حـ اانظر  -2
خنلص من مجلة ما سبق ىف هذا املبحث إىل القول أبن أوائل الصوفية     

أثبتوا وجود بواعث لإلرادة يقلبها احلق سبحانه وتعاىل كيف يشاء تثري 
اإلرادة وهتيؤها للفعل دون إجبار أو إلزام بفعل دون آخر ، وهذه ممثلة ىف 

انزعني متقابلني مها حمل التقوى والفجور ، وهاتفني يهتفان له ىف  وجود 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

  عند أوائل الصوفية  ــــ 196 ــــ  مفهوم القدر والحرية  **********
********** 

  
 

بوعده الكاذب من انحية ،  العدو أو الشيطان أحدمها هوكل وقت ، 
من انحية أخرى ، وكل ذلك اثبت  والثاىن هو امللك ووعد هللا احلق

بدليل النقل ، كما أكدوا رفع أى سلطان أو قهر على اإلنسان حلظة 
إال سلطان اإلرادة الذى يرتبع اإلنسان  االختيار وإجابته للدواعى الداخلية

على عرشه ، فهى كما تقدم الفيصل ىف حتريك البدن إىل ما يلحقه من 
 ثواب أو عقاب .

يف أنه وهم بذلك يضعون الشيطان ىف موضعه الصحيح ويفسرون ك    
 لقول هللا قيقاحت؟  ال سلطان له إال على أوليائه من خالل متابعتهم ألوامره

وعد  عدكم و } وقال الشيطان ملا قضى األمر إن هللا تعاىل ىف شأنه :
ن أال احلق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان ىل عليكم من سلطان إ

كم وما صرخمبان دعوتكم فاستجبتم ىل فال تلوموىن ولوموا أنفسكم ما أ
عذاب  هلم منيأنتم مبصرخى إىن كفرت مبا أشركتموىن من قبل إن الظل

 ( . 1)أليم { 
 ــــــــــــــــــــــــ
 . 22إبراهيم /  -1
 هللا تعاىل لقول قيقاويفسرون كيف يعبد اهلوى ابتباع اإلرادة لدوافعه ؟ حت  

 ىف شأنه :
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لى مسعه تم علـم وخع} أفـرأيت مـن اختذ إهله هواه وأضله الـله على     
كـرون تـذ  فالأوقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الـله 

} (1 ). 
قاب قيق العحتوال يتناىف ذلك مع عدله ىف وكيف يقلب هللا القلوب     

 على املسئ ؟ .
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 23اجلاثية /  -1
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