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 ***  المبحث الرابع  ***

 ومجاله البشرى االختيار موضوع 

إلرادة يذكر المكى أن القرآن الكريم حدد مجال اختيار ا      

اإلنسانية وجعله بين طريقين معروضين أمام اإلنسان ، 

}  ى :أحدهما هو نجد الخير  والثانى هو نجد الشر ، قال تعال

 ( .1)وهديناه النجدين { 

طريقان معروضان خارج اإلنسان ، وهما فالنجدان     

الزمان لصحة االختيار وتحقيق معنى الحرية من الناحية 

بر يع العقلية ، أحدهما يعبر عنه القرآن بحرث الدنيا واآلخر

 عنه بحرث اآلخرة قال تعالى :

} من كان يريد حرث اآلخرة نزد له فى حرثه ، ومن  

 كـان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى اآلخرة من

 ( .2)نصيب { 

ل وإذا كان القرآن قد عبر بلفظ الشراء أو االستبدا     

 أواالستحباب واإليثار كما فى قوله تعالى :

 } أولئك الذين اشتروا الضاللة بالهـدى فماربحت     

 ( .3)تجارتهم  وما كانوا مهتدين { 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . 10البلد /  -1

 . 20الشورى /  -2

 . 16البقرة /  -3

} ومن يتبدل الكفر باإليمان فقد ضل سواء وقوله : 

 (  1) السبيل {
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 ة{آلخر} ذلك بأنهـم استحبوا الحياة الدنيـا على اوقوله : 

(2. )  

عن  فإن هذه األلفاظ تدور حول معنى واحد وهو االستغناء   

 ( .3حياة فى سبيل أخرى )

فالمؤمن يضحى بالدنيا فى سبيل الحصول على اآلخرة     

ها أو يغفلها استغناء عن والكافر يضحى باآلخرة ويتناساها

لحصوله على الدنيا  وهذا هو عين االختيار ومجاله فى 

دنيا ال القرآن الكريم وال يعنى هذا االختيار بهذا المعنى ترك

ة وإهمالها والسلبية حيالها وحرصه على اآلخرة واإليجابي

لى عنى اختيار منهج فى الحياة يؤدى إنحوها فقط ، وإنما ي

ن ، يتيالجنة أو منهج يؤدى إلى فقدها ، أو أنه اختيار بين حر

 حرية فى الدنيا يتحرر فيها من الشرع ، أو حرية لآلخرة

 باختياره منهج هللا .

ه أن ومن ثم فإن معنى إيثار العبد للدنيا على اآلخرة هو   

فضل أن يكون حرا فى الدنيا متحلال من كل منهج يخالف 

ا } بل تؤثرون الحياة الدنيمراده وهواه فقوله تعالى : 

 ( .4)واالخرة خير وأبقى  { 

 ـــــــــــــــــــــــ 

 . 108البقرة /  -1

 . 107النحل /  -2

 . 249،   248ص  1قلوب فى تعليق المكى على هذه اآليات حـ انظر قوت ال -3

 .  17:  16األعلى /  -4

أن هؤالء القوم المخاطبين إنما رفضوا أن يكونوا يعنى     
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عبيدا هلل سبحانه وتعالى مقيمين بما كلفهم به فى حياتهم  

مؤثرين أن يعيشوا باختيارهم وحريتهم فى الدنيا ، مفرطين 

فى حريتهم وملكهم األخروى فى الجنة ، والعكس أيضا فإن 

المؤمن برفضه للدنيا وحرصه على اآلخرة إنما يرفض 

الحياة الدنيا وفق شهواته ونزواته وأهوائه ، داخال فى 

عبوديته هلل سبحانه وإن كان دخوال اختيارا وفى ذلك يقول 

 تعالى :

له } ومـا كان لمؤمن وال مؤمنـة إذا قضى هللا ورسو    

 ( .1) أمـرا أن يكون لهم الخيرة من أمـرهم {

 لكوذ فالمؤمن هوالذى يسلم قيادته ووجهه وإرادته هلل ،   

 ، هللوإن كان فقدا لالختيار بمعنى يؤدى إلى تمام العبودية 

إال أنه يحقق تمام الحرية اإلنسانية حيث ال حرية حقه 

 لإلنسان  إال على ما أعطاه هللا    واسترعاه فيه .

 ومصطلح الحرية عند الصوفية ال يعنى إال العبودية     

نا وتمامها على الوجه األمثل ولشرح ذلك فصل مستقل إال أن

 نود أن نبين موضوع االختيار البشرى ومجاله عندهم .

أن وفالصوفية األوائل أجمعوا على وجود الجنة والنار      

 لكل منهما ــــــــــــــــــــــــ

              .            36األحزاب /  -1

 طريق فى الدنيا واإلنسان بينهما سيصل إلى سابق علم هللا

  ول الكالباذى :فيه ، يق

) وأجمعوا أنه لو عذب جميع من فى السماوات ومن      

فى       األرض لم يكن ظالما لهم ولو أدخل جميع الكافرين 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

  لصوفيةعند أوائل ا  ــــ 204 ــــ  مفهوم القدر والحرية  **********
********** 

 

 

 

 

الجنة لم يكن      ذلك محاال ، ألن الخلق خلقه واألمر أمره 

ولكنه أخبر أنه ينعم على   المؤمنين أبدا ، ويعذب الكافرين 

أبدا ، وهو صادق فى قوله      وخبره صدق ، فوجب أن 

يفعل بهم ذلك  وال يجـوز غيـره ، ألنه     ال يكذب فى ذلك ، 

 ( .1)تعالـى هللا عن ذلك علوا كبيرا ( 

ويذكــر الكالبـاذى أن الصوفية حتــى عصره أقروا     

ال  دين ،آلببتأبيـد الجنة والنار وأنهما مخلوقتان باقيتـان أبد ا

لدون خا ن   وكذلك أهلوهما ، باقـون فيهمـاتفنيان وال تبيــدا

 ( .2مخلـدون منعمون ال ينفــد نعيمهم وال ينقطع عذابهم )

واالختيار البشرى كفعل داخلى ونفسى محض لإلنسان     

ية توجهو تحرك اإلرادة الحرة الختيار المواقف االبتالئية ول

النية وتصويب القصد وتحديد العزم نحو فعل دون آخر أو 

نحو الفعل دون الترك أو العكس  حتى يصل بالمحصول 

 .النهائى لجملة األفعال إما إلى الجنة وإما إلى النار 

  ــــــــــــــــــــــــ

 . 67التعرف ص  -1

 .  73السابق ص  -2

( هذه الفكرة من خالل تردد 1ويبرز الحكيم الترمذى )    

تيار وحرية ليصل العبد بين ابتالاءات هللا بما منحه هللا من اخ

فى النهاية إلى ما قضاه هللا ، من كونه فى الجنة أو النار ، 

فيذكر أن األحوال التى تتناوب العبد إنما هى من تدبير هللا ، 

فيقبلهـا راضيـا بها مبتهجـا لهـا ، ولو كانت مكروهات لنفسه 

، ألن تدبير هللا له من خالل الشرع أفضل من تدبيره لنفسه ، 
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فيجاهد نفسه مدركا أن هذه الدنيا لم تجعل للمشيئة واالختيار 

وال للتجبر واالقتدار ولكن للعبودية واالضطرار ، ألن الدار 

دار العبيــد أنشئـت للعبـوديـة واآلخرة دار األحرار والملوك 

، ومن ثم وافق العبد ربه فى تدبيره وترك حـظ نفسه ، 

يقينـا أن كـل فوضع نفسـه للـه ، وآثره على نفسـه وعلـم 

 ( .2شـئ قد تم وأحكم )

وذلك أنه لما أبرز ملكه من غيبه إلى عرشه وسمائه   

 وأرضه ومالئكته ــــــــــــــــــــــــ

لى الملقب بالحكيم الترمذى ويكنى بأبى عبد هللا عهو محمد بن  -1

ثالث ن الاختلفوا فى تاريخ ميالده واتفقوا على أنه ولد فى أوائل القـر

 لياءالهجرى بمدينة ترمذ ، له تصانيف كثيرة أشهرها كتابة ختم األو

ـ وقيل ه 255وفيه مخالفات كثيرة فليحذر منها القارئ  قيـل توفى سنة 

صفة  233ص  10هـ  انظر حلية األولياء حـ 320هـ وقيل  285سنة 

طبقات   106ص  1طبقات الشعرانى حـ 141ص 4الصفوة حـ 

 .  217الصوفية ص

يم الترمـذى ، طبعة األصول فى معرفة أخبار الرسول للحك نوادر -2

 .  بتصرف  397هـ  ص  1293استانبول سنة 

واستوى على عرشه حمد نفسه ، ثم أثنى على نفسه باألمثال  

العلى واألسماء الحسنى ، وخلق اللوح والقلم وعدن الجنة 

بيده ، وحشاها باإلقبال عليها رحمة ولطفا ونزاهة وطيبا 

وبنظرة واحدة إلى خلقه أدنى وأقصى وأسعد وأشقى وبسط 

الرزق وأكدى كل ذلك عدل منه سبحانه ، وبإقبال واحد حشا 

الجنة فصارت بإقباله بهية ال تنقص على طول األمد موادها 
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وال ينفذ نعيمها وال يفنى أهلها وصارت الدنيا بنظرة واحدة 

هم محكمة ال يتفاوت تدبيره وال ينقص ، يدور تدبيره مع

 ( .1حتى ينقضى كله وينفذ ) دوران الرحا

ويكشف الحكيم الترمذى عن حقيقة الحكماء ويصفهم     

؟  بأنهم يتدبرون كيفية خلق اآلدميين آلداء مهمة العبادة

 وتفصيل الخواطر واإلرادة ومجال أعمالها وحسن االختيار

  بين ما يطرحه هللا لهم من ابتالءات فيقول :

والحكماء عن تدبير هللا يتذكرون كيف دبر شأن  )    

اآلدميين ؟  وكيف ركبهم ؟ ومن أين استخرجهم ؟ وأين 

وضعهم ؟ وإلى أين دعـاهم ؟ فينشرون منن هللا ويشيعون 

نعمه لديهم ويصفون تركيب أجسادهم ومكامن العدو منها 

 ـــــــــــــــــــــــوسلطان الشهوات فيها ، ويمرون بين 

 بتصرف .  398السابق ص  -1

أعمال القلوب وأعمال النفوس وجذع العدو ، فإن للنفس 

وسواسا يدق فى جنبه وسواس العدو ، ويصفون شأن 

الدارين  وانقســام هــذه الدار على الدار اآلخرة ، 

د ويصفــون اإلرادة ويعرفون المريدين مكامن النفس إلفسا

 ( هللاالعطايا الواردة على السالكين بذلك       الطريق إلى 

(1. ) 

فاالختيارات والنيات التى يختارها العبد هى التى تحدد      

طريقه فى الحياة ، وتصبح أفعاله وأعماله بعد اختياره وبعد 

تلبسها بإرادته ووقوعها منه فى الواقع مكتسبة للخير أو الشر 

أو الحالل والحرام ، ومجال العمل الدائم عند أوائل الصوفية 
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 والتفانى فى مجال الفضائل .هو محو الرذائل 

والزهد والمجاهدة والفناء وغير ذلك من المصطلحات    

رة التى أنشأها أوائل الصوفية أكبر دليل على اختيار اآلخ

 وعدم اإلصرار على حب الدنيا .

والصوفى الحق عندهم يبغى من مجموع اختياراته فى    

ى ه فالدنيا أن يصل إلى نعيم هللا ومحبته وهو يعتبر مجاهدت

إصالح النفوس والتحكم فى الخواطر ونوازع السوء التى 

 تعن له على الدوام من أشد أنواع التقوى .

 يقول الترمذى :   

) فإن التقوى فى هذا الطريق أصعب وأدق وأغمض      

 ـــــــــــــــــــــــ وأعظم  

 د هللامذى ونظريته فى الوالية  للدكتور عبد الفتاح عبالحكيم التر -1

 طبعة مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر .    311ص  2بركه حـ 

مؤنة من التقوى فى طريق الشريعة ، ألن طريق الشريعة 

 على  الجوارح ، وهذا الطريق بالقلوب فى ممرها على

النفوس فيحتاج     إلى أن يسلك بعمل القلب على شهوات 

لم يس النفس بالحراسة       العظيمة ، واالستعانة باهلل حتى

ذلك العمل الذى نهض فى القلب من آفة النفس فيخرج إلى 

( 1) ( الجوارح سليما يصعد إلى         هللا سليما من آفاتها

. 

ويبين الحكيم الترمذى مجال االختيار وعمـل االرادة فيمـا    

يسميه بوالية التدبير فمعنى والية التدبير أن هللا شرع السبيل 

زق العقول وأكد الحجة بالرسل ، وبما وهدى القلوب ور
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جاءوا به من البيان  وأيدهـم بالمالئكة يهدون ويسـددون 

وقيل سيروا إلى هللا سيرا مستقيما فى هذا الصراط ، فإن 

عارضتكم نفوسكم بخالف ما أمر هللا فجاهدوها وسلوا هللا 

 ( . 2المعونة ، فهذا تدبيره الذى وضعه للجميع ( )

ومن ثم فإن أعز العلوم على الصوفية معرفة النفس     

وأخالقها ، وأقوم الناس بطريق المقربين من الصوفية 

 هوىأقومهم بمعرفة النفس ، ومعرفة أقسام الدنيا ودقائق ال

 ( .3وخفايا شهوات النفس ، وشرها وشرهها )

 ــــــــــــــــــــــــ

 . 142السابق ص  -1

 .  214السابق ص  -2

 . 26رف للسهروردى ص عوارف المعا -3

 ويذكر المكى فى تفسيره لقوله تعالى :

 لجحيــم} فأمـا مـن طغـى وآثـر الحيـاة الدنيـا فـإن ا    

س نفـهى المــأوى وأمـا مـن خــاف مقـام ربــه ونهــى ال

 ( 1)عـن الـهوى فـإن الجنــة هـى المأوى { 

 ،يا أنه لما كانت الجنة ضد الجحيم كان الهوى هو الدن     

 ألن النهى عنه ضد اإليثار له فمن نهى نفسه عن الهوى ،

 فيها زهدفإنه لم يؤثر الدنيا وإذا لم يؤثر الدنيا ظهر معنى ال

وكانت له الجنة التى هى ضد الجحيم فصارت الدنيا هى 

 ( .2طاعة الهوى وإيثاره فى كل شئ )

آلخرة ويذكر المكـى فى موضع تخيير العبد بيـن الدنيا وا     

لغدوة فى سبيل هللا أو روحة خير من ) حديثا نبويـا فيـه : 
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 ( .3) الدنيا        وما فيها (

 ــــــــــــــــــــــــ

 .  41:  37 النازعات / -1

 . 246ص  1قلوب حـ قوت ال -2

ى ه البخارى فى كتاب الجهاد ، باب الغدوة والروحة فالحديث أخرج -3

باب  ،( وكذلك أخرجه مسلم فى كتاب اإلمارة 2792سبيـل اللــه برقم )

د حـ ( وأحمد فى المسن1880فضل الغدوة والروحة فى سبيل هللا برقم )

، وابن  15ص  6( والنسائى حـ 1648والترمذى برقم ) 141ص 3

 9والبيهقى فى السنن حـ  212ص  2(  والدارمى حـ2756ماجه برقم )

 .  159ص 

ا ممرء فى الدنيا من خالل يشرح المكى كيف يزهد الثم     

هو مطروح لديه من أمور االبتالء بأن هللا قال فى شأن 

 يوسف عليه السالم :

  } وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من      

 ( .1)الزاهدين { 

م فهذه تسمية لهم بالزهد فلما باعوه وخرج من أيديه     

صاروا زاهدين ، والعرب تقول شريت بمعنى بعت ألنهم 

 يقولون ابتعت بمعنى اشتريت . 

 من كذلك العبد إذا باع نفسه وماله من هللا تعالى وخرج   

ى مولهـواه إلى سبيل مواله فهو من الزاهدين ، وكذلك قال ال

 عز وجل : 

       أن     } إن هللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ب    

 ( .2)لهم الجنة { 
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وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس  }وقال أيضا :     

 ( .3)عن الهوى فإن الجنة هى المأوى { 

ان فإذا كان العوض واحدا وهو الجنة فى ذكر المعنين ك    

 بيع النفس ـــــــــــــــــــــــ

 .  20يوسف /  -1

 . 111التوبة / -2

 . 40النازعات / -3

،  هماوالمال وإخراجهما هلل تعالى بمعنى النهى عن الهوى في 

 نفسوالهوى هو الحياة الدنيا ، وهو اقتناؤه للمال وحبس ال

عليه ، فاستبدال ذلك بضده من إخراج الهوى من النفس 

 ( .1وإدخال الفقر على المال هو الزهد فى الدنيا )

حب  ) من عالمة حب هللا تعالىيقول سهل بن عبد هللا :     

هللا عليه  النبى عليه السالم ومن عالمة حب النبى صلى

وسلم حب السنة ومن عالمة حب السنة بغض الدنيا 

  . (2) وعالمة بغض الدنيا أال يأخذ منها إال زادا وبلغة (

 * موضوع االختيار البشرى واتساع دائرته عند الصوفية :

وإذا كان موضوع االختيار البشرى ومجاله عند أغلب     

أوائل الصوفية هو اختيار الدنيا فى مقابل اآلخرة أو العكس ، 

فإن هذا المجال أخذ فى وقت مبكر بمعنى آخر يختلف عن 

هذا المعنى وإن اتفق معه فى بعض النتائج ، وذلك أن الزهد 

الذى تميز به الصوفية وبمفهومه السابق دليل واضح على 

اختيارهم لآلخرة ورفضهم للدنيا ، ولكنه لم يلبث حتى تطور 

زهد فى الدنيا واآلخرة معا ، من الزهد فى الدنيا فقط إلى ال
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 طمعا

 ــــــــــــــــــــــــ

 .                     247ص  1قوت القلوب حـ  -1

   . 259 ص 1السابق حـ  -2

 فى إرضاء هللا ومحبته .

رة آلخفأصبح مجال االختيار هو تفضيل هللا على الدنيا وا    

نى وكل شئ   وقد نبتت هذه الفكرة وأينعت فى القرنين الثا

ن ( م1والثالث الهجريين حينمـا شاع قول رابعة العدوية )

 ) ما عبدتك خوفا من نارك وال طمعا فىنساء الصوفية :  

 .( 2)جنتك ، ولكن حبا لذاتك ( 

 فقد جعلت بواعث العبادة ثالثة :  

 ن خوف .عبادة ع -1     

 ن طمع .عبادة ع -2     

 ع وهى أرقاها . بادة مجردة من الخوف والطمع -3     

ة دويوال شك أن هذه العبادة التى دعت إليها رابعة الع     

تبدوا مخالفة للنصوص الشرعية ومنهج النبوة ، حيث جعل 

 أصحاب هذا االتجاه ذات هللا موضوعا لالختيار فى مقابل

 الدنيا واآلخرة .

 ــــــــــــــــــــــــ

هى رابعة بنت إسماعيل العدوية العابدة المشهورة ، قال ابن كثير :  -1

أثنى عليها الناس وتكلم فيها أبو داود السجستانى واتهمها بالزندقة فلعله 

بلغه عنها أمر       وقد ذكروا لها أحواال وأعماال صالحة وصيام نهارا 

هـ انظر البداية والنهاية  185وقيام ليل ، توفيت بالقدس الشريف سنة 
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تذكــرة  249ص  2لصفوة حـ صفة ا 186ص  10البن كثير حـ 

 وما بعدها . 71ص  1األولياء لفريـد الدين العطار حـ 

 . 249ص  2ـ صفة الصفوة حـ 2

والواقع أن بعض أوائل الصوفية تصوروا أن العبد      

ينبغى أن يسترسل مع هللا على غير انتظار للثواب وعلى 

غير خوف من العقاب بل يسترسل معه على ما ينبغى له 

سبحانه وتعالى من العبودية حتى وصلوا إلى درجة 

 .به يحتقرون فيها من عبد هللا انتظار لثوابه وخوفا من عقا

بدل ال وقد صنفوه من التجار الذين ال يعطون إال النتظار     

 ، بل غالى بعضهم فوصف هذا الفريق بأنهم عبيد السوء ال

 مةنع يوقرون هللا عز وجل لذاته ولكن لما يصلهم من نفع أو

(1. ) 

 وهذا النقد الالزع لمن طلب العوض فى العمل سوف       

م يتوجه حتما وباللزوم إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 وفاخوأصحابه باعتبار األدلة الثابتة عنه فى كونه عبد ربه 

وطمعا مما يدل على خطأهم وسوء أدبهم ، كما أدى ذلك 

أيضا إلى استهجان البعض منهم لعذاب النار فصرح بعدم 

 ( :2الخوف منها وقلل من شأنها ، قال أبو بكر الشبلى )

 ــــــــــــــــــــــــ

والتعرف لمذهب أهل التصوف  489ية صطبقات الصوف -1

 .          184، 161ص

هو جعفر بن يونس الشبلى وقيل اسمه دنف بن جحدر خرسانى  -2

من فى عصره من األصل بغدادى المنشأ والمولد صحب الجنيد و
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المشايخ ، له بعض الشطحات والمخالفات الشأن فى صحتها توفى سنة 

 10ص  2، اللباب حـ  338ص  2هـ انظر شذرات الذهب حـ 334

، الكامل  389ص  14تاريخ بغداد حـ  225ص  1وفيات األعيان جـ

 . 337وطبقات الصوفية ص  350ص  8البن األثير حـ 

 ( .1) ) إن هلل عبادا لو بزقوا على جهنم ألطفئوها (

ها ) لو خطـر ببـالى أن الجحيم بنيرانوقال أيضا :       

 ( .2) وسعيرهــا  تحرق مــنى شعـره لكنت مشركـا (

 جعلوهللا سبحانه وتعالى جعل النار فى مقابل الجنة و     

 لكل منهما طريقا يوصف بالخير والشر ولم يجعل الطريقين

تيار البشرى حيال اإلرادة الذين يمثالن موضوع االخ

 ة منذات هللا مقابل الفوز بنعيم الجنة والنجااإلنسانية ، 

 ،اب بحيث يقال : إن من أراد هللا فقد وفق إلى الصو  النار

 ومن أراد الجنة فقد أراد غيره أو قع فى المحذور .

يث ن حوقد بين شيخ اإلسالم ابن تيمية خطأ هذه الطائفة م    

 ظنوا أن الجنة ليست إال التنعم باألكل والشرب والنكاح

 والباس وسماع أصوات طيبة وشم روائح طيبة ، ولم يدخلوا

ا عيمفى مسمى الجنة نعيما غير       ذلك ، فجعلوا يطلبون ن

 ليهإأعلى من خالل رؤية هللا تعالى        والتنعم بالنظر 

 فسمت إليه همتهم وخافوا فوته .

دتك ) قول أحدهم : ما عبتيمية : قال شيخ اإلسالم ابن     

ال شوقا إلى جنتك أو خوفا من نارك ولكن ألنظر إليك وإجال

لك ، وأمثال هذه الكلمات مقصودهم بذلك هو أعلى من 

 ــــــــــــــــــــــــاألكل والشرب 
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 . 490اللمع ص  -1

 . 491السابق ص  -2

 والتمتع بالمخلوق ، ولكن غلطوا فى إخراج ذلك من الجنة

) (1. ) 

ر ختياتعليال لهذه الحالة فى مجال االويضيف ابن تيمية      

بأن الصوفى همته المتعلقة بمطلوبه  بين هللا وما دونه

ومحبوبه ومعبوده تفنيه عن نفسه حتى ال يشعر بنفسه 

ه ق بوإرادتها ، فيظن أنه يفعل لغير مراده ، والذى طلب وعل

 فكثير من الصالحينهمته غاية مراده ومطلوبه ومحبوبه ، 

والصادقين أرباب األحوال والمقامات يكون ألحدهم وجد 

 صحيح وذوق سليم ، لكن ليس له عبارة تبين كالمه ، فيقع

 (2فى             كالمه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده )

. 

لخطا ن اأويذكر العالمة ابن القيم فى تحقيقه لهذا األمر       

 سمانشأ عندهم ألنهم غلطوا فى مسمى الجنة ، فالجنة ليست ا

لمجرد األشجار والفواكه والطعام والشراب  والحور 

لق والقصور واألنهار ، وإنما الجنة اسم لدار النعيم المط

 هللاالكامل ، ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه 

 الكريم وسماع كالمه وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه ،

ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس فال نسبة للذة 

 من والصور إلى هذه اللذة أبدا فأيسر يسير من رضوانه أكبر

 ( .3الجنان وما فيها من ذلك )

 ــــــــــــــــــــــــ
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 . 699ص  1جموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية حـ م -1

 . 70 ص 10السابق حـ  -2

 .  80ص  2دارك السالكين البن القيم الجوزية حـ م -3

{  بـر} ورضـوان مـن اللـه أك واستدل لذلك بقوله تعالى :  

(1 ). 

 والرضوان فى اآلية نكرة فى سياق اإلثبات ، أى أىُّ شئ

 قيمكان من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة ، يقول ابن ال

ى ) فأى نعيم وأى لذة وأى قرة عين وأى فوز يدانبعدها : 

 به ا وقرة    العين بها وهو سبحانهنعيم تلك المعية ولذته

ا لبـططابت الجنة وعليه قامت ، فكيف يقال : ال يعبـد اللـه 

 ( .2)لجنتـه وال خوفـا من ناره ؟ ( 

 وقد دلت نصوص القرآن والسنة على الثناء على عباد     

ار هللا وأوليائه بسؤال الجنة ورجائها واالستعاذة من الن

 والخوف منها  .

  : إنهم كانوا يسـارعون فى الخيرات قال تعالى {

 ( .3)ويدعوننا رغبا ورهبا وكانـوا لنا خاشعين { 

 : والذين  يقولـون ربنا اصرف عنا  وقال سبحانه {

عذاب جهنم إن عذابهـا كان غراما إنهـا ساءت 

 ( .4) مستقرا ومقاما {

  : قال رسول هللا صلى وفى الحديث عن أبى هريرة قال

 ــــــــــــــــــــــــهللا عليه 

  72التوبة /  -1

 . 80ص  2السابق حـ  -2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

  لصوفيةعند أوائل ا  ــــ 216 ــــ  مفهوم القدر والحرية  **********
********** 

 

 

 

 

 .  90األنباء /  -3

 . 66 : 65الفرقان /  -4

 وسلم لرجل : ما تقول فى الصالة ؟   

 عوذفقال : أتشهد ثم أقول : اللهم إنى أسألك الجنة وأ  

اذ ة معبك من النار ، أنا وهللا ما أحسن دندنتك وال دندن

. 

 .( 1) فقـال صلى اللـه عليه وسلـم : حولها ندندن (  

  : ن ع) إن هللا تعالى يسأل وفى حديث المالئكة السيارة

 عباده وهو أعلم بهم .

   نك فيقولون : أتيناك من عند عباد لك يهللونك ويكبرو   

 ويحمدونك ويمجدونك .   

 فيقول عز وجل : وهل رأونى ؟   

 فيقولون : ال يارب ما رأوك .   

 قول عز وجل : وكيف لو رأونى ؟ في   

 فيقولون : لو رأوك لكانوا أشد تمجيدا .   

 قالوا : يارب ويسألونك جنتك .   

 فيقول : هل رأوها ؟    

 ــــــــــــــــــــــــ

اود فى كتاب الصالة ، باب تخفيف الصالة برقم أخرجه أبو د -1

شهد ( وأخرجه ابن ماجه فى كتاب اإلقامة ، باب ما يقال فى الت927)

وصحح  474ص  3( وأخرجه أحمد فى المسند حـ 910برقـم )

 . 202األلبانى إسناده فى كتابه صفة الصالة ص 

 فيقولون : ال وعزتك ما رأوها .   
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 فيقـول : فكيف لو رأوها ؟   

 فيقولون : لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا .   

 قالوا : ويستعيذون بك من النار  .   

 ل : وهل رأوها ؟ فيقو   

 فيقولون : ال وعزتك ما رأوها .   

 فيقول : فكيف لو رأوها ؟    

 فيقـولون : لو رأوها لكانوا أشد منها هربا .   

 فيقول : إنى أشهدكم أنى قد غفرت لهم وأعطيتهم ما   

 سألوا  

 ( .1) وأعذتهم مما استعاذوا (            

 وضعوقـد قسـم ابن القيـم أصنـاف النـاس فـى هـذا الم    

 إلى أربعـة أقسـام :

 ــــــــــــــــــــــــ

رى فى كتاب الدعوات ، باب فضل ذكر هللا عز وجل أخرجه البخا -1

 فار ،( وأخرجه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغ66رقم )

( وأخرجه الترمذى فى كتاب  1722باب فضل مجالس الذكر برقم ) 

ه أخرجباب ماجاء أن هلل مالئكة سياحين فى األرض برقم ، و الدعوات ،

 . 495ص  1والحاكم فى المستدرك حـ  382،  358ص  2أحمد حـ 

 فهؤالء أعداؤه حقا وهم ن ال يريد ربه وال يريد ثوابهم -1

 عدملأهل      العذاب الدائم وعدم إرادتهم لثــوابه إما 

 يـهتصديقهم به وإمــا إليثارهـم العاجل عليه ولو كان ف

 سخطه .

وهؤالء هم خواص خلقه وهم  من يريده ويريد ثوابه -2
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أصحاب نبيه صلى هللا عليه وسلم ورضى عنهم أجمعين 

. 

فهذا ناقص غاية النقص  ن يريد من هللا وال يريد هللام -3

وهو حال الجاهل بربه ، ويضرب لهذا النوع حال أكثر 

 جههذذ بالنظر إلى والمتكلمين ألنهم أنكروا رؤيته والتل

 ـربفى اآلخرة ، وأعلى اإلرادة عندهم إرادة األكـل والش

 والنكاح واللبـاس فــى الجنة وتوابع ذلك . 

فهذا هو زعم بعض الصوفية  ن يريد هللا وال يريد منهم -4

 بأنهم يطلبون هللا بال علة من طمع فى جنة أو خوف من

 ( .1نار )

 رهمويمكننا تعليل الوجهة الصوفية عند األوائل الختيا    

 محبة هللا على ما سواه من باب حسن الظن الذى ذكره شيخ

 اإلسالم وهو أنهم ال يحسنون الكالم عن مرادهم وإن كان

 مقصدهم حسنا .

ن مثر ذلك التعليل يتمثل فى المفاضلة واالختيار بين أ      

آثار صفات الذات وأثر من آثار صفات األفعال ، فالجنة 

 قة بفضل هللا ورحمته  ــــــــــــــــــــــــمخلو

 مختصرا . 82،  81ص  2دارج السالكين حـ م -1

عن أبى هريرة رضى هللا عنه قال : قال ففى الحديث   

ار ، ) تحـاجت الجنة والنرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

 فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين .

 .هم وقالت النار : ال يدخلنى إال ضعفـــاء النـاس وسقط 

فقال هللا للجنـة : أنت رحمتى أرحم بك من أشـاء من  
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 عبادى . 

وقال للنار : أنت عـذابـى أعذب بك مـن أشاء من  

 عبادى ولكل        

  ( .1)واحد منكمـا ملؤها (               

ء بقافالجنة من آثار صفات األفعال وهى عندهم باقية بإ     

اقية بية  لها ، أما محبته ورضاه فإنهما يتعلقان بصفات إلههللا

من ثم  ،ئه ببقائه ، فهم أثروا ما يبقى ببقائه على ما يبقى بإبقا

 يعتبر الصوفى نفسه قد ارتقى درجة عندما يبتغى بعبادته

ن محبة هللا ورضاه وليس فضله وجنته ، فليس بعد الدنيا م

 أوادار إال الجنة وهم آمنوا بوجودها ، ومع ذلك فإنهم أخط

 ــــــــــــــــــــــــ

 لىجه البخارى فى تفسير سورة  ق ،  باب قول هللا تعاوالحديث أخر -1

ها ( ومسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيم4850برقم ) وتقول هل من مزيد

( 2846، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم )

رقم نة  باب ما جاء فى احتجاج الجنة والنار بوالترمذى فى صفة الج

 ، والبيهقى فى االعتقاد ص 450ص  2( وأحمد فى المسند حـ 2561)

يعة ( واآلجرى فى الشر9وابن منده فى الرد على الجهمية برقم ) 158

 . 391ص 

 ألنهم تجاوزوا الخط النبوى .

  هل : ) الجنة ال خطر لها عند أفقول أبى يزيد البسطامى

 المحبة وأهل

 ( .1) المحبة محجوبون بمحبتهم ( 

  : إن هللا قد أمر العباد ونهاهم فاطاعوه وقوله اآلخر (
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فخلع عليهم خلعة فاشتغلوا بالخلع عنه ، وإنى ال أريد 

 ( .2) من هللا إال هللا (

 يجب أن يتأدب فيه ويقف بعد قول رسول هللا نقول فيه :   

وإن  ده قوال وال فعال ،صلى هللا عليه وسلم وال يقدم بين ي

ب عقاكان الدافع الذى حمله على اسقاط النظر إلى الثواب وال

 .هو تطلعه إلى األفضل واالرتقاء فى سلم الرضى والمحبة 

 ائلوأيا كان موضوع االختيار البشرى عند الصوفية األو    

ق ، فإنهم جعلوا مجاله محددا بااللتزام بفعل دون آخر وف

ا توجيه الشرع وتدبير  هللا ، كما أن شيوخ الصوفية رفضو

ل رفضا باتا فكرة االتحاد بالذات اإللهية وشهودها من خال

 القول بالمحبة فى ذات هللا ، واألقوال السابقة لمشايخ

اء فن الصوفية تؤكد أنهم يعنون بحب الذات أو الفناء فى هللا

قا الانطاإلرادة اإلنسانية عند رؤية إرادة هللا التشريعية ، و

يه من محبة العبد لربه فإنه يلتزم بأوامر المحبوب ونواهي

 ــقوال وعمال فيكون سلوكه ترجمة ــــــــــــــــــــــ

 .                    70بقات الصوفية ص ط -1

 . 71السابق ص  -2

عن ولرغائب محبوبه ، محفوظا فيما هلل عليه مأخوذا عما له 

 جميع المخالفات .

وعلى الرغم من أن أوائل الصوفية أجمعوا على أن      

القبيح ما قبحه هللا والحسن ما حسنه ، وأن القبيح ما نهى 

والحسن ما أمر به إال أن بعضهم انزلق إلى مفهوم يبطل دين 

هللا كليه ويقلب مجال االختيار الذى شرعه باألمر والنهى 
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إلى معان كفرية خبيثة ، فإذا كان مشايخ الصوفية قد وقفوا 

( 1موقفا حازما من القائلين بالحلول واالتحاد فإن الحالج )

ومن سار على نهجه قد جعلوا موضوع االختيار فى المقابلة 

بين القول بالحلول وبين التحلل من الشرع وانفكاك معانية 

 واضمحاللها ، فجوز ــــــــــــــــــــــــ

ن منصور الحالج يكنى بأبى المغيث ، كان جده هو الحسين ب -1

مجوسيا اسمه محمى من أهل بيضاء فارس ، نشأ بواسط وقيل بتستر 

وقدم بغداد فخالط الصوفية وصحب الجنيد بن محمد وأبا الحسين 

كثر أالنورى ، وعمرو بن عثمان المكى ، والصوفية مختلفون فيه  رده 

اعة المشايخ ونفوه وأبوا أن يكون له قدم فى التصوف وأثنى عليه جم

نة ئه سا حاله وجعلوه عالما ربانيا ، مات مقتوال بسبب آرامنهم وصححو

 ص 11البداية والنهاية حـ  112ص  8هـ انظر تاريخ بغداد حـ  309

ص  2، شذرات الذهب حـ  126ص  1، طبقات الشعرانى حـ  144

،  330ص  1، اللباب حـ  183ص  1، وفيات األعيان حـ  233

، وأخبار  283، الفهرست البن النديم ص  160ص  6والمنتظم حـ 

 م .1936الحالج لويس ماسينيون وبول كراوس ، باريس سنة 

الحالج كفر فرعون  وإبليس وضياع المعانى الشرعية فى 

 مقابل القول بالحلول  فنراه يدافع عن إبليس وفرعون فى

بل  ة ،عصيانهما األمر اإللهى  ويرى فيهما مثاال للفتوة الحق

 إبليس وفرعون ، فإبليس لما عصىلقد صرح بأن استاذه هو 

ن أبى أهللا بامتناعه من السجود آلدم ، إنما عصى األمر ألنه 

 يسجد إال هلل .

 ولما قال هللا إلبليس : ألعذبنك عذاب األبدية .    
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 قال له إبليس : أو لست ترانى فى تعذيبك إياى .    

 قال : بلى .    

 بقال : فرؤيتك إياى تحملنـى على عـدم رؤية العــذا    

(1. ) 

ظر نفهو ينسى عذابه لحلول الحق فيه ، وكان إبليس فى      

 ودهالحالج مجيبا هلل ال عاصيا له ألن إبليس قد رأى فى جح

 ( .2لألمر          تقديسا لآلمر )

وأنا ذلك  ) إن لم تعرفوا هللا فاعرفوا آثاره ،يقول الحالج :   

ى بدا بالحق حقا ، فصاحباألثر وأنا الحق ألننى ما زلت أ

وأستاذى إبليس وفرعون ، فإبليس هــدد بالنار وما رجع 

 عن دعواه ، وفرعون أغرق

 ــــــــــــــــــــــــ

طبعة  12حالج نشره األستاذ لويس ماسينيون ص الطواسين لل -1

 م  1913باريس سنة 

  105ن قضايا التصوف فى ضوء الكتاب والسنة ص م -2

فى اليـم وما رجـع عـن دعواه وإن قتلت أو صلبت أو 

 ( .1) قطعت يداى ورجالى ما رجعت عن دعواى (

      ( :2وثبت عنه أنه قال )  

 ـا بدن أنا من أهوى ومن أهوى أنا     :     نحن روحان حللنا        

ـه ـــــصـرتفـــإذا أبصــــرتنى أبصــــرتــه     :     وإذا أب        

  أبصــــرتنـا 

وقريب من فعل الحالج ما يروى عن بعض الصوفية كأبى   

 . الحسين النورى فى تفضيله نباح الكلب على تكبير المؤذن
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 فلما سمع المؤذن دعا عليه قائال : طعنة وشم الموت .  

 وسمـع نبـاح الكالب فقال : لبيك وسعديك . 

وهو  لل ذلك فقال : أما المؤذن فأنا أغار عليه أن يذكر هللا  

يا غافل   يأخذ عليه األجرة ، ولوال األجرة من حطام الدن

ت لمواالتى يأخذها لما ذكر هللا ، فلذلك قلت له : طعنة وشم 

. 

} وإن من شئ إال يسبح بحمده وقد قال هللا تعالى :   

 ( .3) ولكن ال تفقهون تسبيحهم {

 ــــــــــــــــــــــــ

 .  52،  51الطوسين ص  -1

 . 129ص  8ـ ح، تاريخ بغداد  162ص  6حـ المنتظم  -2

 .  44اإلسراء /  -3

 فالكلب وكل شئ يذكرون هللا بال رياء وال سمعة وال     

 ( .1طلب للعــوض )

نة وفى هذا الكالم وأمثاله ضياع لمعانى الكتاب والس     

ول فالمخلوقات تسبح بواقع الربويية وال اختيار لها فى قب

 ئمةالتسبيح أو رفضه ألنها اختارت بداية قبول الطاعة الدا

 : كما دلت آية اآلمانة فى سورة األحزاب فال تكليف عليها

ها ل} ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال قال تعالى :    

 ( .2) ولألرض ائتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين {

يد أما اإلنسان فهو حامل لألمانة مستخلف فى األرض مر    

ف باتباع الشرع على سبيل االبتالء ، فال بد من حر مكل

 السعى والمجاهدة والحفاظ على األمانة بأدائها .
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ى وإذا كان المؤذن يؤدى ما أوجب هللا عليه ولو تقاض    

 أجرا وكان جزاؤه اإلعدام من وجهه نظر النورى فأى معنى

 للشريعة يبقى مع هذا االعتقاد الفاسد .

وال شك أن هذه األقوال فتحت الباب للقول بوحدة       

الوجود وغيره من الفلسفات التى شوهت صورة األوائل من 

 الصوفية .

 ــــــــــــــــــــــــ

 . 492اللمع ص  -1

 . 11فصلت /  -2

 وخالصة األمر أن أغلب المشايخ من الصوفية األوائل    

نة الججعلوا موضع االختيار ما ذكره هللا فى كتابه من وعده ب

 ووعيده بالنار ، وأن مجال االختيار يتمثل فى االلتزام

،  فيةباألحكام التشريعية ممثلة فى األوامر والنواهى التكلي

هم فوحتى الذين جعلوا محبة هللا فى مقابل التضحية بكل شئ 

 وإن أخطأوا فى ذلك إال أنهم لم يجوزوا الخورج عن مجال

 األحكام الدينية ودعوا إلى االلتزام بالسنة .
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 *** المبحث الخامس ***

 واإلرادة المطلقة اإللهية المشيئه بين العالقة

 الحادثة اإلنسانية

يثبت الصوفية األوائل بوضوح وجالء طالقة المشيئة     

 ق ما} قال كذلك هللا يخلاإللهية كما جاء فى قوله تعالى : 

( إذ 1) ى أمرا فإنما يقول له كن فيكون {ضيشاء إذا ق

 ،ن ذلك من أهم األسس فى توحيد الربوبية ودعائمه يعتبرو

  هللاولذا فإننا نجدهم يؤكدون على أنه ال فاعل فى الكون إال

ق وال خالق للعالمين سواه ، فاهلل سبحانه وتعالى هو خال

له الخلق بما يتجدد فيه من آحاد أو يحدث فيه من فناء ، و

 يودسبحانه وتعالى المشيئة المطلقة التى تحكم الكون دون ق

 أو شئ يحد من انطالقها أو مثيل له فيها .

د وهو سبحانه وتعالى الموجود الحق وكل ما سواه مستم    

ل وجوده منه وأوائل الصوفية يرون أنه سبحانه وتعالى دلي

على وجود غيره من المخلوقات وليس غيره دليال عليه أو 

 آياتعلى وجوده ، وإن كانوا ال ينكرون أن مخلوقات هللا 

ى تشهد لعظمته وقدرته وعلمه ، ولكن المسلم ليس بحاجة إل

 المخلوقـات لمعرفة ربه وعظمته ولكنهم عرفوا هللا
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 ــــــــــــــــــــــــ

 .   47آل عمران /  -1

 بتوفيقه لهم وعبادتهم إياه .

 قيل لذى النون المصرى : بماذا عرفت ربك ؟ 

قال : ربى أجل من أن يعرف بشئ ولكن عرفت ربى بربى 

 ( .1) وعرفت ما دون ربى بربى

 لم هللاوهم أفردوا هللا بالخلق ، والخلق كان معلومة فى ع    

 فى األزل ثم دون هللا علمه فى اللوح المحفوظ ثم أظهره

ا بمشيئته إلى الواقع المشهود من خالل قوله : كن فكان م

 أراد ، وتم ما سبق به القضاء .

راد أذا إ} إنما أمره لوا بقوله تعالى : وقد تقدم أنهم استد    

 ( على إثبات كلمة كن2)شيئا أن يقول له كـن فيكون { 

نا المظهرة لكل المخلوقات والتى أصبحت بعد أن لم تكن عيا

( 3) ديمقائمة ومفعوالت له سبحانه بالكلمة األزلية والفعل الق

. 

 آلخر) هو األول قبل األبد وايقول الحارث المحاسبى :      

 إلى غير أمد المنشئ لما شاء بمشيئته ، لما سبق فى ذلك

 من علمه واستتر فى خفى غيبة فكان أمره جل ثناؤه :

 } إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون {       

 ــــــــــــــــــــــــ

 . 586ص  2لرسالة القشيرية حـ ا -1

 . 82يس /  -2

 . 242ص  1قلوب حـ قوت ال -3
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 ( .1) الصنعة وإتقان من الحكمة (بمحكم من 

ة ويعتبر ذو النون المصـرى طالقة المشيئة والفاعلي     

ن أساس التوحيد فالكل مخلـوق بمشيئة مقدرة ، ومن توهم أ

ة حددمفعل هللا محكوم بقوانين أو قوالب أو نماذج أو كيفيات 

ة سفبحيث ال يفعل بغيرها كما قال كثير من المتكلمين والفال

 فما وحد هللا عندهم .

ئ شفهم ما برحوا يؤكدون فى اعتقادهم أن هللا على كل     

عل قدير ســواء أراد أن يفعل من خالل سننه أو أراد أن يف

بكيفية أخرى فال تمتنع أمام قدرته شئ ، سئل ذو النون 

 المصرى عن التوحيد ؟

زاج ال م) أن تعلم أن قدرة هللا تعالى فى األشياء بفقال :    

 ( !2) نعه لألشياء بال عالج (وص

 لكهمفاهلل سبحانه وتعالى هو رب العالمين ، والرب يفعل فى 

 ن :ما يشاء وينفرد بتصريف ملكه وتدبير أمره يقول ذو النو

كلم ت) لو شاء لم يتكلم ولم ينقصه ترك الكالم ، ولو شاء   

     ر    بصاأبال   كالم ، ولو شاء تكلم بال إلهام ، ولو شاء لقوى 

الناظرين على رؤيته ، وأسكن الكثير فى القليل وأسمع 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . 31بى صالرزق الحالل وحقيقة التوكل على هللا للحارث المحاس -1

 .  582ص  2لرسالة القشيرية حـ ا-2

 

 ( .1) الميت خفى الكالم الذى ال يسمعه الحى السوى (

لهية عند أوائل الصوفية تعنى وإذا تبين لنا أن المشيئة اإل    
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أنه ال شئ يحدث فى هذا الكون إال بأمر هللا وقضائه وقدره 

 فإن ثمة سؤال ضرورى بعد ذلك وهو :

لهية كيف يفسر مشايخ الصوفية العالقة بين المشيئة اإل     

 المطلقة وبين اإلراده اإلنسانية الحادثة ؟ 

 فى أو كيف يثبتون حرية اإلنسان ومسئوليته عن أفعاله     

 ظل المشيئة اإللهية المطلقة مع عدم التعارض بينهما ؟

د حيث أن الممنوع عقال قيام إرادتين حرتين فى الوجو    

ة تعمالن بال تصادم أو تعارض أو تناف ، فالمشيئة اإللهي

ق وائالمطلقة معناها أن هللا يفعل ما يشاء بال موانع وال ع

هما صغرت تعوق التنفيذ وبال حد أو معارضة أو مخالفة م

 نماإأو تبطئة أو تغيير من كيفه أو تقلل من كمه أو تزيد ، 

 هللايأتى الخلق أو الفعل المراد له فى اللحظة التى شاءها 

رة ة حبالكم والكيف المرادين له سبحانه ، فإذا ما قامت إراد

ن مهن حادثة لها اختيارها الذاتى وحركتها الحرة ، تبادر للذ

ئة مشيأول وهلة  أن هذه اإلرادة الحادثة تشكل حدا يحد من ال

 اإللهية فيمنع انطالقها ؟!

 ــــــــــــــــــــــــ

 .  89علم القلوب ص  -1

هذه فحوى المشكلة التى نبحث عن حلها عند مشايخ      

 الصوفية األوائل .

وفى هذا الصدد يقول ابن خفيف الشيرازى فى معتقد     

) ويعتقد أنه تعالى فعال لما يريد ، ال : الصوفية األوائل 

ينسب الظلم إليه وأنه يحكـم فى ملكوته كيف يشاء بال 
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اعتراض ، وال مرد لقضائه ، وال معقـب لحكمه ، ويعتقد 

أنه تعالى يقرب من يشـاء بغير سبب ، ويبعد من يشاء بغير 

 سبب ، وإرادته فى عباده ما هـم فيه ، وبرضــاه طـاعتهم ،

 ( .1) والمعصية بمــراده ال برضاه (

ره ، فقد بين فى هذا االعتقاد أن كل شئ بقضاء هللا وقد    

 لق وأنـه سبحانه تعالى هو الخالق ألفعال العباد ، فهو يخ

ا يدهالكافر وأفعاله ويشاؤها ولكن ال يرضاها وال يحبها فير

 كونا وال يرضاها دينا دل على ذلك قوله :

 واحترز مما ذهب إليه ال برضاه () والمعصية بمراده    

فر لكااأهل االعتزال من أن هللا شاء اإليمان من الكافر ولكن 

 ليهعشاء الكفر من الكافر وعـذبه  شاء الكفر لئـال يقـال :

(2 . ) 

 ــــــــــــــــــــــــ 

 . 341يرة الشيخ الكبـــيرعــبد هللا  بن خفيــف ص س -1

حيث يذكر المكى هذا الكالم  128ص  1لقلـوب حـانظر قـوت ا -2

      وينسبه إلمام المعتــزلة عمرو بن عبيد ويرد عليه .          

ة شيئثم بين طالقة الم ) وال ينسب الظلم إليه ( فقال :    

وهو  لينفى ما لزم المعتزلة مما هو أسوأ من قولهم السابق ،

ى كم ف) وأنه يحأن مشيئة الكافر غلبت مشيئة هللا فقال : 

ملكوته كيف يشاء بال اعتراض وال مرد لقضائه وال معقب 

 لحكمه ( .

  : (1) } إنا كل شئ خلقنـاه  بقدر {وفى ذلك يقول تعالى 

 حتى ال يخرج خلقه عن مشيئتـة وقـدره 
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 : فمـن يـرد هللا أن يهـديه يشرح صدره  وقـال {

لإلسالم ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجــا 

ادته ( ليدلل على أن إر2)كأنمــا يصعــد فــى السماء { 

 .فى عباده ما هم فيه ، فاإليمان والكفر بمشيئة هللا 

  : رضى إن تكفروا فإن هللا غنى عنكم وال ي }وقال تعالى

 ( . 3)لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم { 

  : ليدلل  (4)} واللـــه ال يحــب الفســـاد { وقال تعالى

 على أن

 ــــــــــــــــــــــــ

 . 49القمر /  -1

 .125األنعام /  -2

 . 7الزمر /  -3

 . 205البقرة /  -4

 المعصية بمراده ال برضاه .    

  : ب ) إن هللا يحوقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ( . 1) أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه (

ونية ومنشأ الضالل من التسوية بين المشيئة واإلرادة الك   

ية من ناحية  وبين المحبة والرضا وإرادته الشرعية من ناح

 أخرى ،.

  : له  الكون كله بقضاء وقدر فيكون محبوبافالجبرية قالت

. 

 : ليست المعاصى محبوبة هلل وال مرضية  والقدرية قالت

له فهى ليست مقدره وال مقضية بل خارجة عن مشيئته 
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 وخلقه .

  ت ن كاننهم قالوا : إن إرادة هللا وإفإ أما أوائل الصوفية

 صفة من صفات هللا األزلية إال أنها بين وجهين :

لة إرادة كونية قدرية ، وهى المشيئة الشام * الوجه األول :

لجميع الحوادث ومنها مايحبه وما ال يحبه ، وبها 

يصدر األمراإلنشائى التقديرى من هللا إلى جميع 

المخلوقات من السماوات واألرض والجـن واإلنس 

 والمالئكة وكل ما فى الكون على سبيل اإلنشـاء 

 ــــــــــــــــــــــــ

ير برقم والطبرانى فى الكب 108ص  2أخرجه أحمد فى المسند حـ  -1

رقم والدارمى فى مسنده ب 276ص  8( وأبو نعيم فى الحلية حـ 11880)

فى مجمع  (  والهيثمى20569( وعبد الرزاق فى مصنفه برقم )990)

واإلحسان فى تقريب صحيح ابن حبان  برقم  162ص  3الزوائد حـ 

(354. ) 

بار اعتبوالمتابعة ، وهذا األمر نافذ ال محاله فال يتخلف     

ى ( والذ1معنى الربوبية الذى ذكره سهل بن عبـد هللا )

} ربنـا ورد فى قوله تعالى عن موسى عليه السالم : 

( وعن 2)الذى أعطى كـل شئ خلقه ثـم هـدى { 

 إبراهيم عليه السالم : 

فهو  } فإنهم عدو لى إال رب العالمين الذى خلقنى        

يهدين والذى هو يطعمنى ويسقـين وإذا مرضت فهو 

 ( .3) يشفيـن والـذى يميتنى ثم يحــين {

إرادة شرعية إلهية يصدر بها أمر ابتالئ  * الوجه الثانى : 
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يلتزمان به وقد يمتنعان  خاص لإلنسان والجان ، قد

عن تنفيذه ، وهذه اإلرادة هى المتضمنة للمحبة 

والرضا وهى التى تستلزم أمر هللا ونهيه ، فال شك 

أن الفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين 

إرادته من غيره أن يفعل ، فاألولى متعلقة بفعله 

 والثانية متعلقة بفعل الغير .

 ــــــــــــــــــــــــ

قائم حيث قال : ) ومعنى رب العالمين سيد الخلق المربى لهم وال-1

 ،بأمرهم المصلح المدبر لهم قبل كونهم وكون فعلهم المتصرف بهم 

 ى اللسابق علمه فيهم كيف يشاء لما شاء وأراد حكم وقدر من أمر ونه

 . 7رب لهم غيره ( انظر تفسير التسترى ص 

 . 50طه /  -2

 . 81 : 77الشعراء /  -3

 } وإذ قلناسئل سهل بن عبد هللا عن قوله تعالى :       

ر للمالئكة اسجـدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبى واستكب

 ( .1)وكان من الكافـرين { 

ال  ك أملما أمر إبليس بالسجود آلدم أراد منه ذلقال السائل : 

 ؟

 ( .2) أراده ولم يردهفقال سهل : 

ويشرح أبو طالب المكى كيف فرق سهل بن عبد هللا بين    

) يعنى أنه أراده شرعا وإظهارا الوجهين فى اإلرادة فقال : 

عليه إيجابا وتكليفا   ولم يرده منه وقوعا وال كونا ، إذ ال 

يكون فى ملكه إال ما أراد هللا تعالى ، فلو أراد كونه لكان 
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 ولو أراده فعال لوقـع بقوله تعالى :

 (3) ئا أن يقول له كن فيكون  {إنما أمره إذا أراد شي}  

 ا :فلما لم يكن ، ُعلم أنه لم يرده ، فقد كان األمران مع

 رادته بالتكليف والتعبد .إ -1

 يسجد ، فلم يقدر أن يمتنع من أال يسجد الإرادته بأن  -2

 ( . 4) كما لـم يقدر من أن يمتنع أن يؤمن (

 ــــــــــــــــــــــــ

 .  34البقرة /  -1

 . 128ص  1قوت القلوب حـ  -2

 . 82يس /  -3

 .218ص  1السابق حـ -4

وثمة فرق آخر دقيق فى كالم أوائل الصوفية ، وهو     

 إال تفريقهم بين المشيئة واإلرادة واألمر فالمشيئة التكون

كونية فهى من مراتب القدر وسابقه لكل ما هو كائن حتى 

اء إال أن يشـ} وما تشـاءون مشيئة العباد ، قال تعالى : 

 ( .1)هللا { 

 أما اإلرادة واألمر فيحمالن الوجهين السابقين :      

 جه بالمعنى الكونى المساوى للمشيئة .و -1

 جه بالمعنى الشرعى الذى يمكن للعباد مخالفته .و -2

 ) واألمة مجمعة على قول : ما شاء هللايقول المكى :     

 ـولكان ، وما لم يشأ لم يكـن ، واجتمعت على قــول : ال ح

 وال قـــوة إال باللـه  فهذا عام فى كل شئ ليس فى بعض

 ( .2) األشياء دون بعض (
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كره د ذثم يفرق بين الوجهين فى اإلرادة واألمـر فيقول بع    

 لسؤال السائل الـذى أجاب عليه سهل بن عبد هللا : 

ر مألا) وكذلك القول فى كل ما أمر به وأراده ، أنه أراد    

كن الشرعــى ليكونوا مكلفين متعبدين ، ولم يرده ممن لم ي

 إذا لشئ } إنما قولنافيه االمتثال ألنه  سبحانه وتعالى قال : 

 أردنـاه أن نقول لـه كــن

 ــــــــــــــــــــــــ

 . 30اإلنسان /  -1

 .218ص  1السابق حـ -2

 ( .1)فيكون { 

فقد  يئاشفأخبر أنه إذا أراد شيئا كونه ، كما أنه إذا كون     

ن مأمر بتكوينه وأراده بداللة كونه ، فلما لم يكن األمر 

 لشئاالعاصين علمنا أنه لم يرده  إذ لوأراده كان فصار كون 

 ( .2دليال على إرادتـه ( )

 : ثم يذكر بعد ذلك العلـة فى كون هذا التقسيم فيقول    

لى  تعا، يأمر هللا) وهذا أصل االبتالء وإرادة ظهور البالء    

بالشئ ويريد كون ضده وقد أراد األمر به وحسب ، وينهى 

 .( 3)عـن الشئ ويريد كونه ، وقـد أراد النهـى عنـه فقـط ( 

 ويذكر الترمذى كيف أن الخلق ال يخرجون عن المشيئة    

 لما سئل : 

 ما تقدير هللا ؟    

لم د عقال : إبراز علمه فى عبيده من الغيب بمشيئته ، فق    

 ما يفعل  
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 ( .4)  هذا العبد فأبرز علمه           

قادير ثم يبين أن الحكمة البالغة هى التى برزت يوم الم     

 من قبل خلق ــــــــــــــــــــــــ

 . 40لنحل / ا -1

 .  218ص  1السابق حـ -2

 . 218ص  1السابق حـ -3

 . 94أدب النفس للحكيم الترمذى ص  -4

 

ت واألرض بخمسين ألف عام ، وإنما كانت  حكمة السماوا

إلى د وبالغة ألنها بلغت علم المقادير ، ومنها جرت إلى العبا

 هللا الحكمة الظاهرة     التى أدتها الرسل إلى األمم ، فإن

سبحانه وتعالى شرع لكل رسول شريعة األمر والنهى من 

  .  الشرائع الحكمة البالغة ، فمن عرف ذلك فقد      عرف

ما وإنما وضعت الشرائع ابتـالء للعباد ، واستخراجا ل    

يثبت لهم فى سابق علمه ألن المقادير وقت االبتالء 

دية عبووالعبودية ، فالخلق فى المشيئة والمقادير مأخوذون بال

للزوم الحجة ، فمنهم من وفى ومنهم من أبق ولم ينقض 

 العهد ، ومنهم من أبق ونقض العهد .

ا ى مانتهى وقت االبتالء والتمحيص عادت األمور إل فإذا    

كانت عليه فى البدء ، فهى مقادير ابتالء وهى فى نفس 

 الوقت مقادير تقسيم الحظوظ على العباد .

وتشمل هذه الحظوظ ما يتعلق بحياة العبد من إيمان     

وسعى ورزق وأجل وغير ذلك مما وضع فى جبله كل عبد 

قوده ن يونشأته ، والبد أن يظهر ذلك فى واقع الحياة الدنيا وأ

 .  إما إلى الجنة وإما إلى النار
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 هو فكل ما يبرز فى عالم االبتالء وعالم التدبير إنما    

 ( .1تحقيـق لمشيئة اللـه وما تم لهم يوم المقادير )

 ـــــــــــــــــــــــ
،  316،  315لحكيم الترمذى ونظريته فى الوالية بتصرف ص ا -1

317 . 

    ة    وبيويورد المكى هذا التفصيل تحت بابين اثنين باب الرب   

 وباب العبودية :

والمعانى الحتمية الصارمة كالمشيئة  * فاألمور الكونية 

 واإلرادة الكونية هى باب الربوبية وواجب على العبد

 الموحد أن يفرد هللا بها .

ة والمعانى االختيارية كاإلرادة الشرعي * واألمور الشرعية 

واألمر الشرعى هى باب العبودية وواجب على العبد 

 .  واهأن يسلم هلل فيها وأن يفرده بالعبودية وال يخضع لس

 ) وهذا التفصيل فى هذه المعانى من يقول المكى :      

األحكام     هو ظاهر العلم وفرض القدر وفحوى التنزيل 

 ه على ما شاءوالشرع والجبر   للملك الجبار ، يجبر خلق

هم كما خلقهم لما شاء      ويردهم إلى ما شاء ، كما ينشئ

 ( .1) فيما يشاء فالحكم هلل العلى   الكبير الواحد القهار (

 ثم يبين تعلق ذلك بالربوبية والعبودية فيقول :

يقهر عباده كيف شاء ويجرى عليهم مايشاء وله  -1 

الحجة البالغة والعزة القاهرة والقدرة النافذة 

  والمشيئة السابقة بوصف الربوبية وبحكم الجبرية

. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 . 128ص  1، حـ  قوت القلوب -1
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طوعا  وعليهم االستسالم واالنقياد والطاعة واالجتــهاد -2

 ( .1) وكـرها بوصف العبودية وبحق الملكة

فمن شأن أهل اليقين أن تنسلخ نفوسهم من التدبير       

ا لموسختيار الذى يخالف تدبيره تعالى واختياره ، بل قد واال

 اقعإليه سبحانه وتعالى التدبير كله ، سواء كان تدبيرا بو

الربوبية فى الخلق واإليجاد واإلمداد والرزق والمنع 

نهى ر ووالعطاء ، أو كان تدبيرا بواقع معنى العبودية فيما أم

  وفرض وحرم ، فال يزاحم تدبيرهم وال اختيارهم اختياره 

ى توللتيقنهم أنه الملك القاهر القابض على نواصى الخلق الم

عاله أف تدبير أمر العالم كله ، وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم فى

م الذى ال تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة ، فل

ه يدخلوا أنفسهم معه فى تدبيره لملكه وتصريفه أمور عباد

 تسخطوا تدبيره أو تمنوا سواه بلوال اعتراضوا عليه أو 

 ( .2همهم كله فى إقامة حقه عليهم )

 مطلقةال وبدون الفهم الصحيح للعالقة بين المشيئة اإللهية     

ة ونيواإلرادة اإلنسانية الحادثة والتفريق بين اإلرادة الك

ن يكوسواإلرادة االبتالئية واألمر الكونى واألمر االبتالئى 

 ـــــاألمر غامضا متناقضا ، وبالتفريق ـــــــــــــــــــ
 . 129،  128ص  1سابق حـ ال -1

يق محب طريق الهجرتين وباب السعادتين البن القيم الجوزية ، تحق -2

 بتصرف .  216الدين الخطيب طبعة المكتبـة السلفية ص 

 بينهما جميعا سيكون األمر واضحا جليا . 

 كل ذلك  يئة المطلقةفاألمر اإللهى واإلرادة الكونية والمش

عندهم يعمل فى الجانب الجبرى من اإلنسان وبقية 
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 المخلوقات فى الكون .

 و ية أفإن اإلرادة الدين أما الجانب االختيارى فى اإلنسان

ناك هاألمر اإللهى االبتالئى موجه إليه وال يعنى ذلك أن 

من يفعل أو هناك ما يحدث فى الكون بدون أمر هللا 

 الكونى أو بخالف ما يريد ، فإن فعل اإلنسان المخالف

و هلذى ألمر هللا االبتالئى التخييرى موافق ألمره الكونى ا

 قضاؤه وقدره ، وأمره بجعل اإلنسانحرا يفعل ما يختار

مر البتالئه ، هذا األمر كونى عام وشامل وسابق على األ

فى  االبتالئى فى يوم التقدير وعلم التدبير قبل التكوين

 ( .1اهرة )الحكمة الظ

وكذلك ال يعنى ذلك عندهم أن األمر اإللهى متعدد     

 ومتنوع وأن اإلرادة اإللهية متعددة ومتنوعة وإنما هذه

ت صفات هللا ، فاإلرادة واحدة ولكنها إذا صدرت للمخلوقا

 بكلمة كن المفصلة والمظهرة كما يسميها سهل بن عبد هللا

ة ( فإنها تصبح ابتالئية تخييرية لإلنسان وكونيه جبري2)

 لغيره من المخلوقات التى لم تخلق لالبتالء .

ى ولذلك فإن المكى قد وفق عندما حصر أعمال العباد ف    

 ثالثة أنواع ــــــــــــــــــــــــ
 .   316انظر الحكيم الترمذى ونظريته فى الوالية ص  -1

 .                 131انظر ص  -2

 : ة اإللهية واإلرادة اإلنسانيةتبين العالقة بين المشيئ

على سبيل اإللزام وفيه  وهو ما أمر به العباد الفرض -[1]

 تجتمع ثالثة معان عند استجابة العبد :

 المشيئة الشاملة واإلرادة الكونية المطلقة . -1 

 لمحبة .اإلرادة االبتالئية واألمر التشريعى المتضمن ل -2 
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 . (1) باالمتثال للشرع واختياره تدبير هللا إرادة العبد -3 

على  عيةوفى تلك الحالة يتعامل العبد مع أوامر هللا التشري   

ف خاليأنه أسلم نفسه هلل وانسلخ من التدبير واالختيار الذى 

 ناتتدبير هللا واختيـــاره ، فينخــرط فى سلك سائر الكائ

العابدة ، وكأنه يقف معها فى صف واحد يجمعهم وصف 

ع مكما قال تعالى فى جمعه للكائنات العابدة  ،  العبودية

} ألم تر أن هللا يسجد له من فى عبودية اإلنسان : 

السماوات ومن فى األرض والشمس والقمر والنجوم 

م ( فجعله2) والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس {

صفا واحدا فى السجود مع كون المخلوقات خارجة عن 

 .  االبتالء واالنسان داخل فيه

وهو ما  النفل النوع الثانى فى حصر أعمال العباد هو  -[2]

 أمر به ــــــــــــــــــــــــ 
 .  127ص  1حـ  قوت القلوب -1

 . 18الحج /  -2

 العباد ال على سبيل الحتم واإللزام وفيه معنيان :

 املة واإلرادة الكونية المطلقة .المشيئة الش -1         

 هللا له إذ ندب إليه . محبة -2         

     ة        المحبة وفإذا فعل العبد ما ندب هللا إليه فقد وافق المشيئ    

مى ألنه ونقول : إن النفل ال بأمر هللا اإللزا )يقول المكى : 

ل جلم يوجبه ولم يعاقب على تركه ولكن بمحبة هللا ومشيئة 

  ( .1) وعال ، ألنه سبحانه شرعه وندب إليه (

 بابوكثير من أوائل الصوفية نزلوا المستحبات أو المندو   

 منزلة الواجبات بغية التقرب إلى هللا وسوف يأتى تفصيل

 ذلك إن شاء هللا .
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هى والمعصية  النوع الثالث فى حصر أفعال العباد -[3] 

  انى :لمعمخالفة العبد إلرادة هللا التشريعية وفيها يجتمع من ا

 قة .واإلرادة الكونية المطلالمشيئة الشاملة  -1    

ادة اإلنسانية الحادثة لألمر الشرعى مخالفة اإلر -2    

 واإلرادة الشرعية .

عها يشر إن المعصية ال بأمر هللا ألنه لميقول المكى : )      

م ذ لعلى ألسنة المرسلين ، وال بمحبة هللا ألنه قد كرهها إ

 يأمر بها ولم يندب إليها ــــــــــــــــــــــــ
 .127ص  1السابق حـ  -1

ولكن بمشيئة هللا جلت عظمته أال يخرج شئ منها كما لم 

 يخرج شئ من

علمه ، فقد دخل كل شئ فيها كما دخل كل شئ فى العلم ( 

(1. )  

نيا كو فاهلل سبحانه وتعالى أراد بإرادة نافذة وأمر أمرا    

 كونسابقا على األوامر االبتالئية فى الزمن السحيق أن ي

اإلنسان حرا وأن يفعل ما يختاره حتى ولو كان معارضا 

هى ووخارجا عن األمر االبتالئى ، وكل ذلك لحكمة االبتالء 

،  غيبالغاية القصوى من خلق عالم الشهادة          وعالم ال

فإذا فعل اإلنسان أى فعل مخالف ألوامر هللا ونواهيه 

 دتةالتشريعية ، فإنه يمارس الحرية ويختار ما ينبع من إرا

 وينفذه بأمر هللا الكونى األول الذى أصبح به مختارا ،

ن نساويصبح معنى القدر اإللهى بالنسبة لإلنسان قدرا من اإل

 نهاالعاصى لعصيانه ، أى أن هللا قدر منه المعصية ومكنه م

 باألمر الكونى الذى به أصبح حرا .

عودة  ومن ثم يكون معنى االختيار بالنسبة لإلنسان    
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اختيارية من المختار إلى أمر هللا الكونى الذى تسير به كل 

 .  الكائنات المخلوقة هلل سبحانه وتعالى

لم عا يقول المكى فى إجمال هذا المعنى : ) فاهلل سبحانه    

  ــــــــــــــــــــــــ بما أراد وقد
 18قم رولذلك أخرج هللا العصاة من أية الحج  127ص  1السابق حـ  -1

ثم  {} وكثير حق عليه العذاب   ولم يجعلهم فى صف الساجدين فقال : 

 يفعل هللا } ومن يهن هللا فماله من مكرم إنأدخلهــم فى المشيئة فقال : 

 { .  ما يشاء

سبق به علمه ، كذلك هو مريد لما علمه أظهرت إرادته 

و سابق علمه  وكشف علم الغيب بظهور إرادته الشهادة ، فه

كيف فالغيب والشهادة  فالغيب علمه والشهادة معلومة ، عالم 

ى م فيخالف المعلوم العلم وهو إجراؤه   واإلرادة نفذت العل

 ( .1معلومات الخلق ، وهذا فرض التوحيد ( )

حل ال وبذلك نصل إلى أن أوائل الصوفية وفقوا إلى تقديم     

 ادةالمقنع فى التوفيق بين المشيئة اإللهية المطلقة واإلر

فال  ،هم اإلنسانية الحادثة وأثبتوا افتقارهم إلى تدبير هللا ل

 وال يملكون ألنفسهم نفعا وال ضرا وال يملكون موتا والحياة

ات نشورا فعادوا بفقرهم إلى ربوبيته لعلمهم بفقر المخلوق

ما كته بأسرها إلى مشيئته وتدبيره ، وعادوا بفقرهم إلى ألوهي

ا هذ اده الصالحين إليه لعلمهم أنافتقر أنبياؤه ورسوله وعب

 هو الفقر النافع ، فرأوا أعمالهم مستحقه عليهم بمقتضى

كونهم مملوكين مستعملين فى أوامر سيدهم ، فأنفسهم 

ية مملوكة وإرادتهم لسيدهم وأعمالهم مستحقة بموجب العبود

ــين  { إيــاك نعبــد وإيـــاك نستع }تحقيقا لقوله سبحانه :
(2. ) 
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 ــــــــــــــــــــــــ
 . 128،  127ص  1السابق حـ  -1

 39:  33انظر الرزق الحالل وحقيقة التوكل على هللا للمحاسبى ص  -2

ن ، وما بعدها ، وطريق الهجرتي 45ص  2وانظر مدارج السالكين حـ 

 . 11ص 
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