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 الفصل الثانى                    
 الحـريـة ومنهـج العبــودية                    

 وقــــد اشتمـــل علـى أربعــة مباحــث :        

 ن مقومات الحريةـــم مـــل والعلـــالمبحث األول : العق    

 المبحـت الثانــى : الحـرية فــى االصــطالح الصــوفــى   

 ريــةحوفيــة وإرادة الات الصـث الثـالــث : المقـامالمبح   

 ةـة وثمــرة الحـــريــوفيـوال الصــحث الرابــع : األحالمب   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ***  المبحث األول  ***

 الحرية مقومات من والعلم العقل 

در قة السألممن املقومات األساسيةعند أوائل الصوفية لتكامل        
رادة ثبتوا له إهنم أا أواحلرية ضرورة وجود العقل والعلم ابلنسبة للعابد ، فكم

فإهنم  ،فيه  ولهحرة واستطاعة على حتقيق مراده ىف حدود ما منحه هللا وخ
وتعاىل   بحانهس أيضا آمنوا بضرورة وجود العقـل واستخدامه ىف العلم ابهلل

. 
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ا عبد من ال) ونعتقد أن العبودية ال تسقط عيقول ابن خفبف :     
إذ مل يسقط  ة ،عقل وعلم ما له وما عليه على أحكام القوة واالستطاع
عم أنه من ز و ،  هللا ذلك عن األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني
 واخلـروج ديـةعبو قد خرج عن رق العبودية إىل فضـاء احلرية إبسقـاط ال

ن الة إال م حمالر ية فهو كافــإىل أحكام األحدية املسدية بعالئق اآلخر 
و أتلط عقله د اخوق اعرتاه علة أو رقة فصار معتوها أو جمنوان أو مربمسا

عرفة وامل ييزحلقه غشية ارتفع عنه هبا أحكام العقل وذهب عنه التم
 ( .1) فذلك خارج عن امللة مفارق للشريعة (

 ــــــــــــــــن ــــــــ بد هللافالتزام املرء ابلعبودية يتطلب مقومات أساسية حددها عب
 . 49،  48وية الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص الفتوى احلم -1

 خفيف فيما أيتى :
 ها . إسقاط ار الذى يؤدى إىل التزام العبودية أووجود االختي -1   
 .اعة والقوة على إمتام الفعل املختار وجود االستط -2   
   الطريق للسالكني . جود العقل والعلم ليحددو  -3   

قط    ذهن فال وهذه املقومات ليست منفصلة عن بعضها إال ىف عامل      
 الفعل ىفضحـة وا أما ىف عامل الواقع واحلقيقة فاحلـرية اإلنسانية تتجلى

ا سبق أن منا ممعل االختيارى واستجابة العبد للسلوك اخللقى املعني ، فكما
طاعة الستا اباالختيار البشرى عند أوائل الصوفية يوجد متلبسا وممتزج

 ومصاحبا هلا ىف الفعل كذلك العقـل والعلـم .
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ة   ستطاعاالفالعقـل مقـوم أساسى من مقومات احلرية كاإلرادة و      
 يضا الو أوحيث أن السلوك اخللقى ال ميكن أن يقوم بدون أحدمها فه

ابلعلل  رتبطةة ميقوم بدون إدراك صاحبه ووعيه ، ألنه إذا كانت االستطاع
لضرورى العلم ايه فإنه يلزم أن يكون لد واملعلوالت واألسباب والنتائج ،

وأن  ،حية ان ابألسباب وما تنتجه من مسببات أوابلعلل ونتائجها من
 ن األفعالمة مذمو يكون لديه املعرفة الضرورية ابألخالق احملمودة وامل

 . املختارة من انحية أخرى
وائل أ  د    عن ومن مث فمقومات احلرية اإلنسانية ىف نفس اإلنسان      

وإذا   ،الث ث  الصوفية إمنا هى قوة ذاتية واحــدة وإن كانت ذات شعب  
من العلم  وقفهما مكان أوائل الصوفية أثبتوا اختيارا واستطاعة لإلنسان فم

 ؟
ن إلنساا       هذا املوقف يتجلى من خالل نظرهتم للغاية من خلق       
البتالء افكما انبثق االختيار وظهرت االستطاعة من معىن       ، 

 واالستخالف ، كذلك ينبثق العلم عندهم .
ا  إذ هبيـره غلى عفاهلل سبحانه وتعاىل علم آدم األمساء كلها وفضله      

 آلدم جدتسأل املالئكة عنها فأقرت بعجزها ، والتزمت أمر رهبا وس
 ( .1بسببها )

} وعلم آدم األمساء كلها مث عرضهم على املالئكة قال تعاىل :      
فقال أنبئوىن أبمساء هؤالء إن كنتم صادقني قالوا سبحانك ال علـم لنا 
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إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم ، قال اي آدم أنبئهم أبمسائهم 
فلما أنبأهم أبمسائهم قال أمل أقل لكم إىن أعلم غيب السموات 

 ( .2) ون وما كنتم تكتمون {واألرض وأعلم ما تبد
 يقول الرتمذى معقبا على تلك اآلية :    

 ــــــــــــــــــــــــ
ولياء للحكيم نقال عن علم األ 325الرتمذى ونظريته ىف الوالية ص  انظر احلكيم -1

 . 1056ب خمطوطة مبكتبة اجلمعية األسيوية برقم  41الرتمذى ص 
 . 33،  30البقرة /  -2

لمه من ا عمبكة ) فأبرز هللا فضيلة آدم عليه السالم على املالئ    
آدم  علمهه لاألمساء ، ولو كان سوى االسم شئ من العلم حيتاج إلي

أن  ئكةملالاصلى هللا عليه وسلم ، فلما علمه األمساء كلها علمت 
 ( . 1) مجيع العلم داخل فيها (

هنا  اءألمسواالسم لفظ يطلق على شئ لتميزه عن شئ آخر ، فا     
، ألن  صائصهخب معناها األشياء وأمساء األشياء ، ففى علم اسم الشئ علم

حانه لق سبخلااخلصائص هلا أمساء ، وهبذا العلم حيقق اإلنسان معرفة ا
 ات .ثي وتعاىل ومعرفة اخللق من أشياء وأحياء وخصائص وأفعال وأت

ويذكر الرتمذى أن مجيع العلم ىف األمساء ، واألمساء دالة على األشياء     
، وليس مـن شئ إال وله اسم ، وامسه دليل على ذلك الشئ   واالسـم 
مأخوذ من السمـة وكل اسم دليل على صاحبه حىت إن نفس اإلسم دليل 
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على االســم ، فليس مـن شئ إال وقد ومسه هللا ابســم يدل علـى مكنون ما 
 ( .2فيه مــن جــواهر وأوصاف )

 نوعلى ذلك فإ م ،مساء وعلم دالالهتا فقد علم مجيع العلو فمن علم األ    
 ــــــــــــــــــــــــ لى ماعدل أمساء هللا تعاىل تدل على ذاته وصفاته ، وأمساء خلقه ت

ب وأبواب ىف صفة  40نقال عن علم األولياء خمطوط ص  325السابق ص  -1
 ا .  2العلم ص 

    11ا وأبواب ىف صفة العلم ص 39نقال عن علم األولياء ص  321السابق ص  -2

 ( .1أودع فيهم من أفعاهلم وصفاهتم )
م  وسم  ه أعلو بهويرى الرتمذى أن هللا الذى خلق اخللق وكوهنم مبا      

أو  اصيةاخل كل شـئ من خلقه بسمته ، ووضع احلروف الىت تشي إىل هذه
يف شاء نها كب مهذه السمة ، وتدل عليها داللة كاملة ابملطابقة ، مث رك

ألمســاء ـذه اهنت وعلى اهليئة الىت أراد أمساء هلذه املخلوقات ، لذلك كا
اهتا ، مسمي وهراألصلية الىت وضعها هللا ملخلوقاته هى الىت تدل على جـ

 ( .2ومكنون ما فيهــا )
وفضال عن كونه األمساء وضعت للداللة على مسمياهتا عند الرتمذى      

فإنه يرى أن أمساء هللا هى مبتدأ العلم ومنها خرج اخللق والتدبي ىف أحكام 
هللا وحالله وحـرامه ، فأمساء هللا دلت على صفاته   وصفاته اتبعة 
للموصوف فاالسم يعود إىل املوصوف ، ولكن املوصوف ال يدرك ىف الدنيا 
، وال سبيل إىل إدراكه إال ملعرفة صفاته ، وصفاته ال ميكن كذلك معرفتها 
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ا يبدوا هلـم من آاثرها ، وال التعبي عنها إال أبمساء تدل عليها ، إال مب
 فتعرف الصفة عند ذكر امسها ، كما يعرف ــــــــــــــــــــــــ

 . 321السابق ص  -1
بتصرف وانظر اللمع للسراج الطوسى ص  186،  185ل ص نوادر األصو  -2

125 . 
    

 ( .1املوصوف بصفته )
وال   مساا وال) إن ربنا تبارك امسه ال يدرك حسيقول الرتمذى :     

صفات    خللقالق ذوقا وال مشا وال رؤية ، فأخرج للعباد من قبل أن خي
فة مسة صكـل ل لولكل صفة نـوع من الصنع والفعـل والعمـل ، ثـم جعــ

ع ، مث لصنـاـن محبروف مؤلفة وجعـــل ىف كـل حـرف منها ما وضع فيـه 
 ( .2) لتلك الصفة ( ألفهـا فصارت امسا

ة  لصفامث يذكر الرتمذى أن األمساء من أجل ذلك رجعت إىل      
 عنده ودةوالصفة رجعت إىل املوصوف ألهنا منه بدت ، فاملوصوف موج

لطاهرة  فية الصاتلك الصفة ، فإذا نظرت إىل الصفة تراءت لعيون القلوب ا
حانه يه سبإل كل صفة على حدهتا ابمسها وحبروفها املؤلفة ، وإذا نظرت

ه من غابت صفـات اخللق عن عني قلبك ألنه وقعت ىف البحر الذى
 ( .3خرجت األهنار )
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ضااي فات قالصوقد آاثر بعض املتصوفة واملتكلمني ىف شأن األمساء و    
 ــــــــــــــــــــــــ
دمى للحكيم نقال عن خلق هذا اآل 324مذى ونظريته ىف الوالية ص احلكيم الرت  -1
 .95ص  770لرتمذى خمطوط مكتبة وىل الدين برقم ا
 الوالية   ص ا ــ ب  وانظر احلكيم الرتمذى ونظريته ىف 95ابق ص املخطوط الس -2

324 . 
 .              324لسابق ص ا -3

ذى لكالابى اجدلية ىف كون االسم هو املسمى أو هو غيه ، وقد حك    
 ( .1اختالفهم ىف ذلك )

ى ال علدسم غي أن الرتمذى يرى أن الصفة قائمة ابملوصوف واال     
ما  هو معو ،  املسمى منطبق عليه وال يقال االسم هو املسمى أو هو غي

 خلالقاني بسبق ينفى نظرية الفيض والصدور ويلتزم إبثبات املباينة 
أنه شق جل خالواملخلوق والصانع واملصنوع ، وال يقصد إال االعرتاف لل

 ىف كل شـى وعنايته ولطفه خبلقه .أبثره املباشر 
ويبني الرتمذى بدو أمساء املخلوقات وصفاهتا من أمساء هللا عز وجل      

وصفاته ، أبنه سبحانه أعطاان احلياة من حياته ، والرأفة من رأفته  والعلم 
من علمه ، وكل شئ من هذه األشياء الىت هى ممدوحة ، والىت تليق به 
أبرزها صفة من نفسه وهى أنوار ، فنور منها للحياة ونور للرمحة ونور للـرأفة 
ونور للفرج ونور للصرب ونور للرضا ونور للكرب ونور للعظمة ونور للسلطان 
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ونور للمحبة ونور للغىن فهذه أنوار كل نور صار ُملكا على حدته ، كل 
ملك خرج منه ذلك الشئ الذى ظهر ىف اخللق ، وهذه كلها خرجت من 

 ن ابب القدرة والوحدانيةمالك امللك م
ده ج عباوائحفهو واحد فرد أحد ولقد جعل هللا ىف أمسائه تعاىل قضاء 

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 54لتعرف ملذهب أهل التصوف ا -1

مسائه ىف أ عددولعل السر ىف تعدد احلوائج لدى العباد العتبار الت    
 ( . 1سبحانه وتعاىل الىت تعرف هبا إىل خلقه )

من  م ، و ائجه) فأخرج إىل العباد من كل اسم حو يقول الرتمذى :     
 هلم خرجكل اسم أهدى إليهم ما وضع ىف ذلك ، ألنه من أجلهم أ

عاء   عنـد الد عاىلتئه األمساء ، فينبغى على العبد مراعاة املعاىن ىف أمسا
 ( .2) ( ائجومن انل هذا العلم فقد انل العلم الذى تقضى به احلو 

  رد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وقد و: 
 ( .3) ة(جلن) إن للـه تسعة وتسعـني امسا مـن أحصاها دخـل ا    
  : وقال صلى هللا عليه وسلم 

 ــــــــــــــــــــــــ تابك ك) أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنــزلته  ىف
صر زيدان ، حتقيق األستاذ حسىن ن 165صدها للحكيم الرتمذى ص الصالة ومقا -1

 . 395م ، نوادر األصول للحكيم الرتمذى ص 1965طبعة القاهرة سنة 
 . 124، وانظر ىف ذلك أيضا اللمع ص  188وادر األصول ص ن -2
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ا برقــم ال واحدإه البخارى ىف كتاب التوحيد ، ابب إن هلل مائة اسم احلديث أخرج -3
 تعاىل مساء هللاأىف  والتوبة واالستغفار ، ابب ( ومسلم ىف كتاب الذكر والدعاء7392)

(  3506)(  والرتمـذى ىف كتاب الدعوات برقم 2062وفضل من أحصاها برقم )
 ( .   3860وابن ماجه ىف كتاب الدعاء ، ابب أمساء هللا عز وجل برقم )

 نـدك (عــب لغياأو علمتـه أحدا من خلقك أو استأثرت به ىف علم      
(1. ) 
 ه األمساءوللـ } : وأمران هللا أن نتوسل إليه أبمسائه وصفاته فقال تعاىل 

 ( .2) احلسىن فادعـوه هبا {
  : له عوا فا تدم} قل ادعوا هللا أو ادعوا الرمحن أاي وقال أيضا

 ( .3) األمساء احلسىن {
ئدته ىف ه وفاائفويفرد احملاسىب كتااب للعقل وشرح جوهره وماهيته ووظ   

ى ىف ألساسه اومدلوالهتا وارتباط التكليف بفهمها ودور  إدراك األمساء
 له :  لعمالنياملعرفة وحتقيق العبادة ، ويفرق بني دورين للعقل أو جم

لسنن بات لامل الشهادة مبا فيه من ثويتمثل ىف ع اجملال األول : -1
 ابنيةر فة وآايت مرئية وإبداعات إهليـة ، حيصل من خالهلا معر 

 وآاثر إميانية .
 ــــــــــــــــــــــــ
ملستدرك واحلاكم ىف ا 452،  394ص  1امحد عن ابن مسعود حـ  احلديث رواه -1

القيم ىف  وصححه   ابن 136ص  10واهليثمى ىف جممع الزوائد حـ  519ص  1حـ 
 . 73لطيب ص ا  والشيخ األلباىن ىف حتقيقه للكلم           274شفاء العليل ص 
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                     .  180األعراف /  -2
 . 110اإلسراء /  -3

فكر ىف وال ايته) دعا العقول إىل النظر ىف آيقول احملاسىب :         
أبنه  لعلماىل عجائب صنعه ، ألن ىف ذلك سبيال هلم إىل معرفته ، وإ

أن اخللق  ، و  له اخلالق الرازق اإلله الواحد سبحانه وأن من دونه خلق
ال و را ضكلهم مألوهون مستعبدون ال ميلكون ألنفسهم نفعا وال 

 (      1) ميلكون موات وال حياة وال نشورا (
ض األر و } إن ىف خلق السموات ويستدل لذلك بقوله تعاىل :      

  قياماون هللاذكر واختالف الليل والنهار آلايت ألوىل األلباب الذين ي
نا ما ربض ألر وقعودا وعلى جنوهبم ويتفكــرون فـى خلق السماوات وا

 .( 2) خلقت هذا ابطــال سبحـانك فقنا عـذاب النـار {
م    هلهم حىت يتبنيسنريهم آايتنا ىف اآلفـاق وىف أنفس }وبقــوله :     

 ( .3) أنـه احلق {
ودالئل حسن  ه ،فعقل عـن هللا آايته ىف تدبيه وحكمته ىف آاثر صنعت   

يط حمبعلم ا و تقديره فعلم أنه بقدرة انفذة قدرها وحبكمة كاملة أتقنه
 ئفاخرتعها وبسمع انفذ مسع حركتها وببصر مدرك هلا دبر لطا

 ــــــــــــــــــــــــ
   164لى ص ومعناه للحارث احملاسىب حتقيق الدكتور حسني القوت ماهية العقل -1

 . 154، وانظر اللمع ص  1972طبعة بيوت ، سنة 
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 . 191:  190 /آل عمران  -2
 . 53فصلت /  -3

له ال إ لذىاخلقها وغوامض كوامنها ، فاستدل بذلك أنه اإلله العظيم 
 . (1غيه وال رب سواه فكأن مجيع األشياء عني يعترب هبا )

دور  لغىيويرى احملاسىب أن العقل من مقومات احلرية وإسقاطه     
 ( .2ة )كتسبامل اإلنسان ىف حتقيق الغاية من خلقه أو مساءلته عن أفعاله

قام به ده أعبا ) العقل غريزة ىف قلوب املمتحنني منيقول احملاسىب : 
 ( .3) (ـى على البالغني احلجة ، يولـد العبد هبا ثـم يزيد معن

بن أىب  مر على ويستـدل علـى ذلك حبـديث ابـن عباس حيث قال :    
طاب ن اخلر بطالب رضى هللا عنه مبجنونة بىن فالن قد زنت أمر عمـ

 برمجها .
 ه ؟دها على وقال لعمر : ايأمري املؤمنني ، أترجم هذفر  
 قال : نعم . 
فع القلم ر ل : قا قال : أو ما تذكر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ستيقظ  ىت يحئم عن ثالثة : عن اجملنون املغلوب على عقله ، وعن النا
  .وعن الصىب حىت حيتلم 

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 355بتصرف ، وانظر سية بن خفيف ص  68لسابق ص ا -1
 . 237عمال القلوب واجلوارح للحارث احملاسىب ص أ -2
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 لعقل وصفته  مسألة ىف بيان ا 58وع إىل هللا للحارث احملاسىب ص القصد والرج -3
 

 ( .1) قال : صدقت فخلى عنها
م ئكما أن النا  ا ،فاجملنون فقد عقله فال مييز بني األشياء أو أمسائه    

 العقله و ود مسلوب العقل واإلرادة حال النوم ، أما الصىب فعلمه حمد
و لعيسى م  أساله اليستوعب األمساء دفعة واحدة كما علمها هللا آلدم علي

على  الهتادلو خرج من بطن أمه ، وإمنا يستوعب األمساء وم بن مرمي حني
 مدار الفرتة الزمنية بني والدته وسن بلوغه الرشد .

  وعلى لتفكريلى اع) فالعقل الذى منحنا هللا قادرا يقول احملاسىب :    
ة سئوليم    ل  معرفة ما أنزل هللا وكل إنسان بلغ سن الرشد فقد حتم

 ( .2) انجتة من أنه عاقل (
 وقال ىف موضع آخر من كتابه ماهية العقل :      

ن م    م فهيم مبا ) وهللا ال يهلك قوما إال ويذكرهم وخياطب عقلهــ   
 ــــــــــــــــــــــــعرب ، وإذا كان هللا قد من علينا ابلعقل فلكى   

م دا  برقحاود ىف كتاب احلدود ، ابب ىف اجملنون يسرق أو يصب أخرجه أبو د -1
واج ن األز قه م( والنسائى عن عائشة ىف كتاب الطالق ، ابب من ال يقع طال4401)

 النائمو عتوه وابن ماجه عن عائشة ىف كتاب الطالق ، ابب طالق امل 156ص  6حـ 
 2ملستدرك حـ واحلاكم ىف ا 144ص  6( وأمحد ىف املسند حـ 2041والصغي برقم )

 . 59ص 
 . 105ماهية العقل ص  -2
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 ( .1) خياطبنــا بواسطتــه (
فهم  مل ىفالعو وإذا كان جمال العقل ىف الدنيا هو عامل الشهادة ،     

فعاله أيقوى ا و وضوعة حبيث يتمكن منها ويسيطر عليهالسنن والنواميس امل
زايدة بلعقل اوا هبا ويزيد من قدرته واستطاعته ، فإن أوائل الصوفية ربط

زدادوا ها لييي املعرفة ابهلل والنظر خلف األسباب إلظهار قدرته على تس
تقوى هبا كن للول بذلك إمياان ، فالعلوم الدنيوية طلبها عندهم ال لذاهتا

 على طاعة هللا .
ذلك ل  صرية قياة ) اعلم أن املعرفة واسعة ، واحليقول اهلجويرى :     

ـم وعل الرايضةو  مل يفـرض علينا تعلم كل الفنون ، كالفلك والطب     
حنن حباجة إليه ىف  من كل علم ما البـديع وغيــرهـا ، بــل وجـب أن أنخذ

ت واقيم فلك علمإقامة فرائض الشريعة السمحاء          فمن ال
ومــن  ،لكة لتهاالصالة مثال ، ومن الطب ما مينعنـا مــن الوقوع ىف 

( 2) (د وغريها ـــدلعـالرايضــة ما ميكننا مـن قسمة املــواريث واحتساب ا
. 

 ــــــــــــــــــــــــ
              207،  206لسابق ص ا -1
 . 15،  14جوب ص كشف احمل  -2
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ن هللا موم ألمذ فاملعرفة مفروضة لسلوك طريق احلق وما دون ذلك فهو     
هم وال ا يضر مون } ويتعلمذم قوما اشتغلوا بزائف املعرفة إذ قال تعاىل : 

 ( .1) ينفعهم {
ىن أعوذ   بك اللهم إ )وكما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :     

قول ال و       من علم ال ينفع ، وعمل ال يرفع ، وقلب ال خيشع     
 ( .2) يسمع (

وعني نعلى  ندهويقسم اهلجويرى املعرفة على منهج احملاسىب فهى ع      
 جملال العقل :

فة نظام س ملعر وجمال العقل فيها النظر والقيا ملعرفة اإلنسانيةا -[1]   
مو ه فينهدصنعه والظواهر احمليطة به ، وهذا حيصله اإلنسان جب
 الفلككوم  ويتطور مع منو البحث وزايدة اخلربة ىف خمتلف العل

وة ق  ان والطب واهلندسة والرايضة وغي ذلك مما يكسب اإلنس
 ركثوهذا متاح لكل إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا فاأل

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 102البقرة /  -1
ـ خالق حء   األئى ىف كتاب االستعاذة ، ابب ىف الشقاق والنفاق وسو أخرجه النسا -2
 1 واحلاكم ىف املستدرك حـ 283ص  3، وأمحد ىف املسند حـ  264ص  8
ص  6ـ ح( وأبو نعيم ىف احللية 19635وعبد الرزاق ىف مصنفه برقم ) 104ص

252 . 
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 خربة ىف هذا اجملال العقلى هو األكثر قوة ومنعة .   
ه ماهية  كتابلعمل العقل والذى حيدده احملاسىب ىف ثاىناجملال ال -[ 2] 

ه يذكر  ما العقل هو جمال العمل ىف معرفة النقل أو الوحى ، أو
ية  لرابنافة اهلجويرى ىف كشف احملجوب أبنه جمال العقل ىف املعر 

معرفة مها و حكاكمعرفة ذات هللا ووحدانيته ومعرفة العلم بصفاته وأ
 ثة :لثالالعلم أبفعاله وكلمته ، ومعرفة الشريعة أبركاهنا ا

 ( .1) } منه آايت حمكمات {لقوله تعاىل : ب معرفة الكتا -1    
  ه وما} وما آاتكم الرسول فخذو  عرفة السنة لقوله تعاىل :م -2    

 ( .2) هناكم عنه فانتهوا {         
 تمع جت) ال األمة لقوله صلى هللا عليه وسلم :  معرفة إمجاع -3     

 . (3) أمىت على ضاللة وعليكم ابلسواد األعظم (         
 ــــــــــــــــــــــــ
    .              7آل عمران /  -1
 . 7احلشر /  -2
 سننه  ىفبتصرف واحلديث رواه ابن ماجه  20،  19،  18كشف احملجوب ص  -3

مىت ال إ) إن ( ونص احلديث : 3950كتاب الفنت ، ابب السواد األعظم برقم )
ده ديث ىف إسناواحل (ظم لسواد األعجتتمع على ضاللة ، فإذا رأيتم اختالفا فعليكم اب

 . 133ص  2أبو خليفة األعمى وهو ضعيف ، انظر ابن ماجه حـ 
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غيبية ور الألمويرى احملاسىب أن دور العقل وعمله حيال الوحى أو ا    
 ال أن نزل هللاأا مبجيب أن يقتصر على التلقى والتسليم مث الدعوة والتبشي 

ل ا أنز محة صيستبد ابلفكر ويقدم  الرأى على كتاب هللا ، ولكن يثبت 
 ( .1هللا من خالل الرواية والدراية )

سوى      ياهلار حومن مث فاملعرفة الدينية ليس للعقل البشرى من دو       
أوائل  ة عندريالتلقى والفهم ، وهذه املعرفة ضرورية الستكمال معىن احل
ار الختياا  مهالصوفية ، ذلك ألن السلوك اخللقى يتم مبقومني أساسني

ة وحتديد الني عقدواالستطاعة ، فاالختيار كما سبق هو حترك إرادة العبد و 
ة م لصحيلز القصد لفعل من ضدين أحدمها حسن واآلخر قبيح ، ومن مث ف

بيح أو والق سناالختيار ومتام شروطه ىف اإلنسان  أن تكون املعرفة ابحل
رشيدا ، حا وتوضياخلي والشر مصاحبة هلذا االختيار وهادية له تبيينا وت

ويعرف  ،ا وبذلك تكون املعرفة الىت يتلقى العقل من الوحى موضوعاهت
 بد هللا بنعكـده يؤ  منها احلالل واحلرام هى دليل االختيار البشرى  وهذا ما

 خفيف بقوله :
ة على ـــجوأهنــا احل ،) ينبغى أن يعتقد العبد أن النبوة والرسالة حق     

بق  يملوإنس ، وحجة انصعة ، قاطعة للعذر ، أى  اخللق من جن
 ــــــــــــ ــــــــــــ لغىنلشخص قط عذر كأن يقـول : مل أعلم كذا ، أو لـــم يب

 . 108اهية العقل للحارث احملاسىب ص م -1
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خرة   دنيا واآلل الحواذلك أن األنبياء قد أتوا وبينوا مجيعا بني اخللـق أ
ال  قوله وما نبغىا يمن اخلري والشر ، وما ينبغى فعله وما ال ينبغى ، وم

 .( 1) ينبغى ، وما ينبغى التفكري فيه وما ال ينبغى (
فعل  ختيار اىففاهلل سبحانه وتعاىل جعل العلم من مقومات احلرية      

   لكافراذب على آخر أو منهج على آخر حىت يتحقق العدل اإلهلى إذا ع
 ملؤمن .ويظهر الفضـل إذا أنعم على ا

  : لوال     ربنا الوا} ولو أان أهلكناهم بعذاب مـن قبله لققال تعاىل 
ل  ق       زىأرسلت إلينا رسوال فنتبع آايتك من قبل  أن نذل وخن

ى لسو كل مرتبص فرتبصوا فستعلمون مـن أصحاب الصراط    ا
 ( .2) ومن اهتدى {

 التنظيمات ية أوعبدفالدين بكليته سواء العقائد النظرية أو الشعائر الت   
لدينية رفة املعاالجتماعية واألسرية كل ذلك يدخل حتت منهج العبودية وا

 بل الشرع هو ،الىت هى هادية لالختيار البشرى ، وال جمال للعقل فيها 
 القائد املوجه للعقل .

لى عاكم ) العقل ال حيسن وال يقبح والشرع حيقول ابن خفيف :  
 .( 3) العقل (

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 352ية الشيخ الكبي عبد هللا بن خفيف ص س -1
 .  359لسابق ص ا -3.                  135،  134ه / ط -2
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عمل     ني ىفالولقد فصل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني اجمل       
 العقل . 

 ة للخري ملعرفر اجمال املعرفة الدينية الىت هى دليل االختيار ومصد
 والشر .

 اثر ىف ة اآلعرفجمال املعرفة الدنيوية الىت هى دليل االستطاعة وم
 األشياء ابخلربة والتفاعل مع األسباب ونتائجها .

برون وم يؤ قلى عفقد مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ىف املدينة      
لنخل ا قيح ن تلعلو لـم يفعـلوا لصلـح له فامتنع القوم النخل فقال : 

 عام ظنا منهم أن ذلك من أمر الوحى .ذلك ال
 ه ؟لدث فلما مل ينتج النخل إال شيصا ، سأل رسول هللا عما ح

 فقالوا : قلت كذا وكذا .
 قال : أنتم أعلم أبمور دنياكم  .

ت ظنا ظنن مناوىف رواية قال : إن كان ينفعهم ذلك فليصنعون فإىن إ
    (1) ا بهخذو فال تؤاخذوىن ابلظن ولكن إذا حدثتكم عن هللا شيئا ف

 ــــــــــــــــــــــــ
ون شرعا د ه مسلم ىف كتاب الفضائل ، ابب وجوب امتثال ما قالهاحلديث أخرج -1

ابن و ( 2361)رقم ما ذكره صلى هللا عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأى ب
ص  6ـ ملسند حا( وأمحد ىف 2471ماجه ىف كتاب الرهون ، ابب تلقيح النخل برقم )

123 . 
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قيبه  ه وتنحبثو فأمور الدنيا والعلم هبا موكول إىل العقل البشرى      
ثمر   ام ليل عفأصحاب النخل قد عرفوا ابلتجربة أنه ال بد من تلقيحه ك
ل من النخ اروبذلك عرفوا علة اإلمثار ىف النخـل ، وعلى ذلك يصبح إمث
فلم يكن عن  استطاعتهم أما نصيحة الرسول هلم أو تعليقه على فعلهم ،
مور لم أبأع أنتموحى من هللا وإمنا كان اجتهاد شخصى ولذلك قال هلم : 

 . دنياكم
مد ن يعته أوىف هذه العبارة الصغية تفويض كامل من هللا ورسول    

البحـث  ى فـىشـر اعتمادا كليا على ما أوتى من أجهزة اإلدراك والعلم الب
مة بعيدا ية اتحبر  والعمل ىف سبيل العلموالتنقيـب ىف كـل مـا علـى األرض 

 عن منهج العبودية أو حترميات الدين وتعليماته .

وضوعني  املالنيوميكن القول بناء على التوافق الصوىف النبوى أن اجمل     
 : لعمل العقل وحتصيل املعرفة ينحصران ىف نوعني من العلوم

 عة . قوة األفعال وزايدة الوسع واالستطاىفعلوم مؤثرة  -1   
 . توجيه األفعال ابإلرادة واالختيار ىفعلوم مؤثرة  -2   
ما ال قيمة هلفته فمعر وكال النوعني إن مل تكن الغاية منهما عبودية هللا و    

علوم  ها منتبعيعند أوائل الصوفية ألهنم من أزهد الناس ىف الدنيا وما 
 مادية .
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 نفسهمأ    ىفهللا وشرعه  وهم أيضا من أبعد الناس عن حتكيم غي منهج 
. 

نما حي فحقا وصدقا أن العاقل من صحح اعتقاده حىت ال خيجل     
اله طاهرا  وأفع الهيلقى هللا تعاىل ، وخيلص نيته ويصفيها حىت يشرع ىف أعم

اعة  الطىفمه كما ينبغى أن يكون ، ويشتغل ابألعمال احلسنة وميضى أاي
 حىت يكون ذلك عوان له وذخرا ىف الغد حني تقوم الساعة .

كه سدى  لن يرت و ،  وينبغى أن يعلم العبد أن هللا تعاىل مل خيلقه عبثا    
ه أحكامه و فما دام كذلك ينبغى عليه أن جيتهد ويكافح ىف تثبيت دين

لعبودية ا      له وتصفية اعتقاده وأعماله وأفعاله وتصحيح عبادته حىت تتم
(1. ) 

وأى ثواب  هو من عقل أى رب يعبد ،ويذكر احملاسىب أن العاقل      
ضا أي يطلب ، ومن أى عقاب وعذاب يهرب وأى نعيم يشكر ، والشكر

يع صغر مجاستممن هو ، ومن منَّ به فإذا عقل ذلك كله عن ربه استقل و 
 .( 2دؤوبه واجتهاده لعظيــم مـا عقــل مــن مجيــع ذلــك )

 خلالقاانع فمعرفة الصانع ضرورة ، ال يستطيع املؤمن أن يعرف الص 
 ــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف . 432،  431ية الشيخ الكبي عبد هللا بن خفيف ص س -1
 بتصرف . 229،  221اهية العقل للحارث احملاسىب ص م -2
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 ( .1دون أن ينتبه ويعمل العقل والفكر ابلتدبي والتفكي )
 يق ىل طر إمن ؤ ومتابعة النىب صلى هللا عليه وسلم ضرورة الحتياج امل

 ( .2اهلداية )
 { : تدون هت       كمواتبعوه لعل فدهلم هللا على االهتداء ابتباعه فقال

} (3. ) 
  : ( .4) } وإن تطيعوه هتتدوا {ووعدهم اهلداية بطاعته فقال 
   عاىلتوحذرهم الفتنة والعذاب األليم إن خالفوا أمره فقال  : 

        أو } فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة    
 ( .5) يصيبهم عذاب أليم {

ضرورة و تيار الخوعلى الرغم من أن اهلداية الشرعية مقوم من مقومات ا   
 على تعاىل هللالتحقيق معىن احلرية ، إال أهنم أمجعوا أن مجيع ما فرض 

حتم اجب و و رض فالعباد ىف كتابه وأوجبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 ـــــــــــــــــى العقالء البالغني من صديق ووىل وعارف ـــــــالزم عل

 .بتصرف  222 السابق ص -1
 .بتصرف  355سية الشيخ الكبي عبد هللا بن خفيف ص -2
 .                    158ألعراف / ا -3
 . 54النور /  -4
 . 131وانظر اللمع للسراج الطوسى ص  63لنور /ا -5

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

  عند أوائل الصوفية  ــــ 356 ــــ  مفهوم القدر والحرية  *********
********** 

 
 
 

ملنازل رفع اوأ وإن بلغ أعلى املراتب وأعلى الدرجات وأشرف املقامات   
ر ا حذمحة ( وأنه ال مقام للعبد تسقط معه آداب الشريعة ، من إاب1)

 فرض من غي وسقوطأ،  هللا أو حتليل ما حـرم اللـه ، أو حتريـم مـا أحل هللا
ام ه أحكبءت عذر وال علة ، والعذر والعلة ما أمجع عليه املسلون وجا

 ( .2الشريعة )
أى         ،طلة ) واحلرية من العبودية ابعبد هللا بن خفيف : يقول     

لعبودية ا  يد  ن قمإذا تصور امرؤ أن العبد جيوز له ىف حياته أن يتمرد 
 ( .3) وأن تسقط عنه التكاليف الشرعية فهو ابطل (

هللا    بوديةبع وقد أنشأ أوائل الصوفية مصطلحا خاصا للحرية قرنوه     
املعىن  ى ذلكعل والتزام منهجه ظاهرا وابطنا وضبطوا احلرية ىف اصطالحهم

يدة احلم الق، لعلمهم أن الوحى جاء مبا يصح أن تعيه العقول من األخ
يل حتزائل ن ر والسلوك القومي وأنه دعا إىل فضائل تيسر احلياة وهنى ع

 الهتماما      اإلنسان إىل الدرك احليواىن والتدىن اخللقى ، وكان هذا
 ـــــــــــــــــان ليتحمل مسئوليته ىف عمارة الكون وضبط ـــــــابإلنس

 . 76،  75لتعرف ملذهب أهل التصوف ص ا -1
 . 76السابق ص  -2
 . 361ية الشيخ الكبي عبد هللا بن خفيف ص س -3
 

 ( .1حركته )
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هاء آبصرة وانت تمعوعالقة األفراد ببعضهم بدءا من األسرة ومرورا ابجمل   
م تتصادو ت اإلنسانية حتتاج إىل ضوابط أخالقية كى ال تتعارض احلراي

 ( .2الرغبات واملصاحل )
تفاق واال اعىوهللا فطر الناس على ضرورة ذلك ، فما العقد االجتم    

 ر هذاظاهمالصامت الكائن بني أفراد اجلماعة الواحدة إال مظهر من 
لفرد لحة امصو ،  الضبط ، ألن حركة الفرد جيب أال متثل قيدا على اآلخر

أو عالقات  د ،جيب أال تكون استغالال لآلخرين فال تستقيم حياة األفرا
مل ه عواكماجلماعات واألمم بدون ضوابط حتكم احلرايت ، فاإلنسان حت

اجة ت حمتعددة بعضها خي وبعضها نزوع إىل الشر من أجل هذا كان
واعد يضع قو اه اإلنسان إىل نظام حيد من حركته وحيكم عالقاته ويقود خط

 سلوكه على املنهج السليم .
ن بعبودية إلنساد اولقد أحسن أوائل الصوفية عندما ربطوا معىن احلرية عن  

 .هللا سبحانه وتعاىل ، وهذا ما سيأتى ىف املبحث التاىل 
 ــــــــــــــــــــــــ
 17 اوى صقى دراسة ومقارنة ، أتليف د. حممد عبد هللا الشرقالفكر األخال -1

 م . 1987بتصرف  مكتية الزهراء سنة 
صرف ، دار بت 27العقل والنقل أتليف د. أبو اليزيد العجمى ص  األخالق بني -2

 م . 1988الثقافة العربية القاهرة سنة 
 ***  المبحث الثانى  ***

 الصوفية أوائل اصطالح فى الحرية
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 مدلولة و انفرد أوائل الصوفية عن غيهم ابصطالح خاص للحري      
ولوا ىف ن تنالمو معني للكلمة خيتلف متاما عن اصطالح املتكلمني ، فاملتك
إلهلية مث ارادة اإلو حبثهم مدى حرية اإلرادة اإلنسانية وموقعها من املشيئة 
ىف وإن  الصو  طلحاالستطاعة احلادثة وعالقتها ابلقدر اإلهلى ، وهذا املص

حلرية قته ابالهم القدر وعكان حيمل ىف طياته تكامل املذهب الصوىف ىف ف
لعبادة ية ابحلر إال أنه أضاف معىن جديدا للفكر اإلسالمى ، فقد ربطوا ا

حلرية صبح اتخر حبيث تصبح العبادة هى الوجه اآلخر للحرية ، أو مبعىن آ
 والعبادة وجهني حلقيقة واحدة .

 إضافةو اي وهذا االصطالح مع كونه من حيث الفكرة يعد سبقا فكر     
رسوله  وسنة جديدة للرتاث اإلسالمى ، فإن النصوص الثابتة ىف كتاب هللا
ودية العب نهجصلى هللا عليه وسلم تؤيده وال تعارضه ، بشرط أن يكون م

ح الصطالاذا همعربا عن املنهج اإلسالمى اخلالص ، كما ميكن القول إن 
 حلريةة االصوىف ألوائل الصوفية يصلـح أن يقدم كمفهوم عصرى لدعا

 تشدقني هبا .وامل
به  حيقق لذىافاحلرية عند األوائل تضع اإلنسان ىف موضعه الصحيح     

ق تحقـيبون الغاية من خلقه ويصل من خالله إىل مرضـاة ربه وذلك يكـ
س إال اإلنن و } وما خلقت اجلالعبـودية هلل كمـا قال سبحانه وتعاىل : 

 ( .1) ليعبدون {
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ق دية وىف حتقي) ىف احلرية متام العبو  ( :2يقول أمحد بن خضرويه )   
 ( .  3) العبودية متام احلرية (

  :وهذا االصطالح الصوىف يؤثر ىف موضوع البحث من وجهني    
ة : تكامل املذهب الصوىف ىف فهم احلري الوجه األول -[ 1] 

 ومقوماهتا .
كن وىف ميص : إبراز احلرية كسلوك علمى ودستور الوجه الثاىن -[ 2] 

 ـذ ىف أرض الواقع .أن ينف
طياته   ل ىفحيم فاصطالح احلرية مبعىن العبودية * أما عن الوجه األول     

ذا ىف ه ريةكل املقومات الالزمة لتحقيق احلرية اإلنسانية ، إذ احل
 ــــــــــــــــــــــها ــلكناالصطالح ليست مسألة نظرية حمل دراستها ىف األذهان ، و 

 . 56الذارايت /  -1
ن قرانء رسان ومويه البلخى كنيته أبو حامد وهو من كبار املشايخ خبأمحد بن خضر  -2

مجته التفصيلية ىف هـ انظر تر  240أىب تراب النخشىب وأىب يزيد البسطامى توىف سنة 
ص  4ـ حصفة الصفوة  42ص  10حلية األولياء حـ  137ص  4اتريخ بغداد حـ 

 . 103ص  1الرسالة القشيية حـ  137
 . 104طبقات الصوفية ص  448للمع للسراج الطوسى ص ا -3

تطبيق عملى يؤثر على القلب واللسان واجلوارح واألركان ، ومن مث فإهنم 
إبخراجهم هلذا املصطلح آمنوا بوجود اإلرادة احلرة واالختيار الذاتى 
لإلنسان إذ لو كان جمربا النتــفى معناه وانعـدم حتقيقه ، وآمنوا بقدرة 
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اإلنسان على تنفيذه وآدائه كواجب يسعى املرء بكل سبيل إىل بروزه ىف 
سلوكه وعمله ولو مل تكن لديهم االستطاعة على تنفيذه ألصبح فكرة 
عالقة ىف الذهن ال حقيقة هلا وملا أصبحت احلرية سلوكا ملموسا يتحقق 

 ابلعبودية هلل .
رية وهو احلت وماكما أهنم أثبتوا هبذا االصطالح املقوم الثالث من مق    

 العلم بنوعيه :
ا إىل يصلو  حىت ــ علم التمييز واإلدراك إذ يسقط التكليف عن األطفال 1

قول ون يسن الرشد والبلـوغ ، كما يسقط أيضا عن النائم واجملن
ن عاند معلى  حلجةا) ال يعـذب هللا ابلنار إال بعد لزوم الكالابذى : 

ء لعقالالى وكفر ووجبت عليه األحكام ، وال جتب األحكام إال ع
 ( .1) البالغني (

 نهج علم مب الىفــ وعلم اهلداية واإلرشاد لطريق العبودية ، واملمثل  2
 ــــــــــــــــــــــــ

سية و  116وانظر اللمع ص  76،  75التعرف على منهج أهل التصوف ص  -1
 . 351الشيخ الكبي عبد هللا بن خفيف ص 

ابط الضو  تلفتولو انعدم هذا العلم الخالتكليف الذى جاءت به الرسل ، 
سيلة و الو م هوتصادمت احلرايت ، وملا حتققت عبودية هللا ، فهذا العل

نوا ين آملذا} اي أيها  للحرية وهو شرط ىف الوصول إليها قال تعاىل :
 ( .1) اتقوا هللا وابتغوا إليه الوسيلة {
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 .( 2) كنا معذبني حىت نبعث رسوال {  } وماوقال أيضا : 
  صوفيةال ىف االصطالح الصوىف ألوائل * أما عن الوجه اآلخر للحرية   

ما دية هللا كبعبو  زامفهى تتطبيق علمى لقيام اإلنسان بدوره ىف احلياة وااللت
 أداها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .

 ئ منلكك ش) احلـرية عند الصوفية أال مييقول صاحب اللمع :     
لعبـد اـون يك تكون حرا إذا كنت هلل عبـدا فالاملكوانت ، وغريها ف

 .( 3) عبـدا حقـا ويكـون ملـا سـوى اللـه مستـرقـا (
 ـدم اخلضوعوة لعدع فاحلرية إبراز لتوحيد العبادة على وجه الكمال ، أو    

دعوة لاسية ألساوالذل والطاعة ألحد سوى هللا ، فهى قائمة على القاعدة 
 الرسل مجيعا ىف إفراد هللا ابلعبودية قال تعاىل :

 ــــــــــــــــــــــــ أان ه إالإل } وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحى إليه أنه ال
 .                           35ملائدة / ا -1
 . 15اإلسراء /  -2

 . 450السابق ص  -3
 ( .1) فاعبدون {

اجتنبوا و  هللا دوا} ولقد بعثنا ىف كل أمة رسوال أن اعب ويقول أيضا :
 ( .2) الطاغوت {

 ( .3والطاغوت هو كل ما عبد من دون هللا ) 
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 دية الدنيان عبو مرر فاحلر ىف املفهوم الصوىف ألوائل الصوفية هو املتح     
و هو أ   ة هللاوعبودية النفس والشيطان وكـل ما اسرتقه وصرفه عن عبودي

 املتحرر من عبادة الطاغوت كما قال هللا تعاىل : 
لوثقى وة العر } فمن يكفر ابلطاغوت ويؤمن ابهلل فقد استمسك اب    

 ( .4) ال انفصام هلا {
  ك ابهلللشر وعلى ذلك فإن الصوفية األوائل أبعد ما يكون عن ا      

كس ما نرى  بعهللا وصرف شئ من أقواهلـم أو أفعاهلم الباطنة والظاهرة لغي
والرجاء  خلوفم ابر الذين قيدوا أنفسهمن أحوال الصوفية ىف الواقع املعاص

م ومل هم هلنفسمن ساكىن األضرحة والقبور فعلقوا دعاءهم هبم وأخضعوا أ
 ــــــــــــــــــيتحرروا هلل كما فعل الألوائل  ، وقد تقدم موقف ــــــ

 .  25األنبياء /  -1
 36النحل /  -2

 .  305ملفردات ىف غريب القرآن للراغب األصفهاىن ص ا -3
 . 256البقرة /   -4

األوائل من النظر إىل األسباب ىف الفصل السابق وأن االعتماد عليها شرك 
خفى يقع فيه الغافلون لضعف اليقني ىف التوكل على هللا ، فإذا كان هذا 
موقفهم من الشرك األصغر فما ابلنا مبوقفهم من دعاء األموات والتوسل 

والنذر والذبح والطواف والركوع  هبم وصرف العبادة إليهم كاالستغاثة
والسجود وغي ذلك من ألوان الشرك األكرب مما حيدث ىف خمتلف الطرق 
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الصوفية املتتشرة ىف البالد ، وإمنا ذكرت ذلك حىت ال يكون البحث مبعزل 
عن الواقع  وليتجلى الفرق بني معتقد األوائل ومعتقد الصوفية ىف العصر 

 احلاضر .
ة وإظهارا لعبادل افالصوفية األوائل أنشأوا مصطلح احلرية رغبة ىف أتصي   

لرايء ، افااي وخ لدقائق التوحيد ، وىف املقابل التنبيه على دقائق الشرك
،  نإلنسااق ووجوب التحرر من الضرورايت النفسية والطبيعية الىت تسرت 

سره ، فإن  ) أنت عبد من أنت ىف رقه وأ( : 1قال أبو على الدقاق )
 ــــــــــــــــــــــــر نفسك فأنت عبد نفسك ، وإن كنت ىف كنت ىف أس

 ة برع ىفحلسن الدقاق النيسابورى أستاذ القشيى صاحب الرسالاهو أبو على  -1
هـ انظر وفيات األعيان  410العلوم الصوفية وىف الفقه واللغة وتوىف ودفن بنيسابور سنة 

ب الدرية والكواك  112ص  3، طبقات الشافعية حـ  375ص  2البـن خلكان حـ 
 القاهرة . طبعة  225ص  1ىف تراجم السادة الصوفية لعبد الرؤف املناوى حـ 

 ( .1) أسر دنياك فأنت عبد دنياك (
دات عبو لقد أوجب الرسول صلى هللا عليه وسلم التخلص من رق م   

 ا لإلنسانق منهقاالدنيا ، وبني أن التعلق هبا على حساب عبودية هللا اسرت 
وصاف هذه أا و ، ألنه يواىل فيها ويعادى فيها ، وجيعل رضاه مرتبطا هب

 تؤثر ىف عبوديته هلل ، فوجب عليه التحرر منها .
تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم    )قال صلى هللا عليه وسلم :     

تعس عبد اخلميصة ، تعس عبد اخلميلة ، إن أعطى رضى ، وإن      مل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

  عند أوائل الصوفية  ــــ 364 ــــ  مفهوم القدر والحرية  *********
********** 

 
 
 

يعط سخط ، تعس وانتكس ، وإذا شيك  فال انتقش ، طوىب   لعبد 
آخذ بعنان فرسه ىف سبيل هللا أشعث رأسه مغربة قدماه ، إن كان ىف 
احلراسة  كان ىف احلراسة ، وإن كان ىف الساقة كان      ىف الساقة ، إن 

 ( . 2) استأذن مل يؤذن له ، وإن شفع مل يشفع له (
 ــــــــــــــــــــــــ
 . 430ص  2ـ الرسالة ح -1
رقـم بل هللا رى ىف كتاب اجلهاد ، ابب احلراسة ىف الغرز وىف سبيأخرجه البخا -2
قم لني بر خلام( وأخرجه مسلم ىف كتاب الرب والصلة ، ابب فضل الضعفاء وا2886)
( وابن حبان ىف  4135( وابن ماجه ىف كتاب الزهد ، ابب ىف املكثرين برقم )2622)

( وأخرجه 3218كتاب الزكاة ، ابب مجع املال من حله وما يتعلق بذلك برقم )
عثر   وتعس دعاء عليه ابهلالك أى انكب و  159ص  9البيهقى ىف سننه حـ 

ذا ن ، وإئ كاواخلميصة ثوب خز أو صوف معلم ، واخلميلة ثياب هلا مخل من أى ش
 شيك فال انتقش أى إذا أصابته شوكة فال أخرجت منه .

ن رضاه ألهم ، لدر اعليه وسلم عبد الدينار وعبد  فسماه النىب صلى هللا    
 ه  .ق للغي هللا وسخطه لغي هللا فهو عبد ملا يهو اه وهو رقي

 ر أثرها ىف يظهمثته فالرق والعبودية ىف احلقيقة تبدأ برق القلب وعبودي    
 البدن واجلوارح .

أما ما حيتاجه العبد من طعام وشراب وملبس ومنكح ومسكن فهذا      
يطلب من هللا ويستعني به عليه من خالل أخذه ابألسباب ، فيكون املال 
عنده يستعمله ىف حاجته مبنزلة الدابة الىت يركبها وبساطه الذى جيلس عليه 
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من غي أن يستعبده أو يكون هلوعا بقصده فرحا حبصوله  ألن هذه 
وىن ىف الضرورايت ال بد منها ، إذ أن هللا أوجد حاجتهم إليها أبمره الك

تركيبهــم وقدرته سبحانه ىف إظهار ابتالئهم ، وجعلهــــا جماال إلظهار فضله 
 على أوليائه وسخطه على أعدائه .

وإذا فعل  به ، لبهقفما ال حيتاج إليه العبد من أمور الدنيا فال يعلق     
ية هلل لعبوداقة صار مستعبدا ومقيدا هبذه األمور ال يبقى خالصا على حقي

 . هللا غيلأو على حقيقة التوكل على هللا بل فيه شعبة من العبادة 
عاسة ابلت ليهعوهذا هو املستحق لدعاء النىب صلى هللا عليه وسلم      

 واالنتكاسة . 
إليه إال  ا يصلقلمويرى اجلنيد بن حممد أن احلرية آخر مقام للعارف ، و    

  املخلصون الصادقون فقال متمنيا أن يرى عابدا حبق :
لتاى مق أتمنى على الزمان محاال     :     أن ترى            

 ( .1) طلعة حر
 رع والتعبدم الشتزافاحلرية يقطع العابد فيها أشواطا من اجملاهدة ىف ال   

د من نه قيعحل ابلنوافل وىف كل مرحلة يؤدى فيها شيئا من العبادة ، ين
العبد كود ،  لقياقيود الرق لغي هللا حىت يصل أبدائها إىل انفكاك مجيع 

مها ىن در ستثاملكاتب يظل عبدا وإن دفع إىل سيده كل ما كاتب عليه وا
 . واحدا ، فال بد من دفع الكل حىت خيرج إىل احلرية
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أيكون حرا  واة ،نسئل اجلنيد عن مل يبق عليه من الدنيا إال مقدار مص     
 ( .2) ) املكاتب عبد ما بقى عليه درهم (؟ فقــال : 

لكمال  تبة امر  وال شك أن هذا املفهوم ارتقاء ابلذات اإلنسانية إىل   
ظة على لمحافد لفدخول اإلنسان ىف عبودية هللا اختيارا هو السبيل الوحي

 عليه لى هللا صحريته وحتقيق ذاته ، وهذا يتطلب سلوكا يناظر سلوك النىب
ة ، و كبي أ    وسلم املثل األعلى للمسلمني ، ومتابعته ىف كل صغية   

لصوفية ، اامات ملقوكالم اجلنيد أيتى ىف املرحلة النهائية من التدرج ىف ا
ميان  اإلىفطع قوهذا املقام يدل على أنه على قدر كبي من احلرية ألنه 

 ـــــــــــــــوالعمل أشواطا وجماهدات ، ينهيها ابلتخلص من ـــــــــ
 . 461ص  2الرسالة حـ  -1
 . 462ص  2السابق حـ  -2

 خيفى مة واللعااقيود الصغائر والشرك اخلفى وما شابه ذلك مما خيفى على 
ك خلق اىلتع ) إن هللاعليهم ، قال بشر بن احلارث للسرى السقطى : 

سفر  الىفتـك ال ترائى أهلك ىف احلضر وال رفقحرا فكن كما خلقك ، 
 ( .1) ، اعمـل هلل ودع عنك الناس (

ه  د وربلعباويبني ىف موضع آخر أن اإلخالص وتطهي السريرة بني     
 من دية هللعبو جيعل اإلنسان حرا من األغيار وعبوديتها ، حرا آبداء ال

ن ميح ويسرت  ) من أراد أن يذوق طعم احلريةجانب آخر ، يقول بشر : 
 ( .2) ( عاىل تفليطهر السريرة بينه وبني هللا ] لغي هللا [العبودية 
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 رية الظاهر  :* حرية الباطن وح

إن عبودية ة ، فوفيوملا كانت احلرية مرتبطة ابلعبودية عند أوائل الص     
زع النواة و الباطن هى حرية الباطن وهى التخلص من كل القيود النفسي

ا عبودية ، أم دهمالداخلية وهـذا اجلانب قد انل حظا وفيا من الدراسة عن
ها يلفهى مبنية ع الظاهر فهى مرتبطة مبدى احلرية الىت تتحقق ىف الباطن ،

 لقوله صلى هللا عليه وسلم :
 ــــــــــــــــــــــــوإذا  ) أال إن ىف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله    
      .  450اللمع ص  -1
 . 262ص  2لرسالة القشيية حـ ا -2
 

 ( .1)فسدت فسد اجلسد كله إال وهـى القلب ( 
ة ما لصوفياوائل ىل أن حرية الباطن والظاهر عند أوينبغى اإلشارة إ     

لى عوارح اجلهى إال حماولة منهم لتحقيق العبودية ىف أعمال القلوب و 
ت حتلشرع ن اماملنهج اإلسالمى واملفهوم الشرعى ، وال يقصدون التحلل 

جه من الوجوه و أو أبى  شعار الشريعة ألهل الظاهر واحلقيقة ألهل الباطن
الباطن لظاهر و ا   ، ولذا نبه أغلب الصوفية على ضرورة الفهم السليم ملعىن

. 
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: ال  الواوق ) أنكرت طائفة من أهل الظاهر يقول السراج الطوسى :   
قالوا و    نة  السو نعرف إال علم الشريعة الظاهرة الىت جاء هبا الكتاب 

 (  .2) : ال معىن لقولكم علم الباطن وعلم التصوف (
ظاهرة ال العمالشريعة واحد ، والشريعة دعت إىل األ فأجاب أبن علم    

هر رى ويظجي      والباطنة ، والعلم مادام ىف القلب فهو ابطن فيه إىل أن
اهرة ظودية يه عبفعلى اللسان واجلواراح فيكون ظاهرا ، فعلــم الشريعة   

 ( .3) متعلقة ابللسان واجلوارح وعبودية ابطنة متعلقة ابلقلـب
  ــــــــــــــــــــــــ

 . 164واحلديث سبق خترجيه ص  43للمع ص انظر ا -1
 .      43اللمع ص  -2
 .  44،  43السابق ص  -3

 دهم . عنهللا ومن مث فال جيوز حبال من األحوال التحرر من عبودية    
ا تصور ى إذأة : ) واحلرية من العبودية ابطلقال عبد هللا بن خفيف :   

أن تسقط ية و عبودله ىف حياته أن يتحرر من قيد الامرؤ أن العبد جيوز 
 ( .1) عنه التكاليف الشرعية فهو على ابطل (

 ) :         فقال طنةمث يبني أنه جيوز له أن يتحرر من رق النفوسية البا    
من    تحررن يولكن التحرر جائز من رق النفوسية ، أى جيوز للعبد أ
ال و    ال  حب قيد نفسه وغلها والرق والعبودية ال يسقطان من العبد

 ( .2) يسقط عنه اسم العبودية (
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 وقد أخطأ بعض السالكني ىف فهم احلرية والعبودية :
ل عمل معلال أن احلر إذا عم منهم من استهجن معىن احلريةف -[ 1]

  عواضب األلطلب العوض واجلزاء فال ختلو معاملة األحرار عن طل
عطاه اه أض ولكن سيده إذا أعطوالعبد ليس له طلب جزاء وال عو 

السراج  ( وقد بني3متفضال وإن مل يعط مل يستحق عليه شيئا )
 الطوسى خطأهم ، ألن اسم احلرية أطلقـه مـن أطلقـه 

 ــــــــــــــــــــــــ
 .  361سية الشيخ الكبي عبد هللا بن خفيف ص  -1

 . 361السابق ص  -2
لفتـاح . عبد ادتيه وغلطات الصوفية ألىب عبد الرمحن السلمى حتقيق أصول املالم -3

 . 184أمحد الفاوى ص 
 اجلنة فليس من ( أما الزهد ىف1لتحقيق العبودية هلل على النهج النبوى )

 ولذا مل يوفق القشيى ىف قوله :  زهد األوائل ،
ت د حتكون العبي) وأن الذى أشار إليه القوم من احلرية هو أال      

رة آلخـض اوقات ال من أعراض الدنيا وال من أعرارق شئ من املخل
 ( .2) فيعبده فردا لفرد (

روف هو مصة و إذ أنه سحب هذا القول على عامة األوائل من الصوفي     
 لبعضهم فقط .
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وبني  م بينهمن توهم أن العبد ما دا ممن أخطأوا ىف فهم احلريةو  -[ 2]
ا  ار حر ص هللاهللا تعبد فهو مسمى ابسم العبودية ، فإذا وصل إىل 

من  تحللوإذا صار حرا سقطت عنه العبودية وأمكنه عند ذلك ال
 ( .3الشرع وإسقــاط التكاليــف )

 يقول احلالج :       
لـى ا مل  يصـل إ) اعلم أن املرء قائم على بساط الشريعة م          

 وصـــارت ه ،التوحيــد ، فــإذا وصل إليـه سقطــت مــن عينـ
 ــــــــــــــــــــــــ
 . 185السابق ص  -1
 .           461ص  2لرسالة حـ ا -2
 . 531اللمع ص  -3
 

 ( .1) عنده هوسا (
لعبد أن ا يهموقد بني السراج الطوسى ضالهلم من ِقبل أهنم خفيت عل   

( 2بار )ألغاال يكون ىف احلقيقة عبدا حىت يكون قلبه حرا من عبودية 
 ( .3) ولذا قال الشبلى : ) احلـرية هى حـرية القلب ال غـي (

 * حرية الباطن والتحرر من الضرورات النفسية :

يرى أوائل الصوفية ىف الضرورات النفسية الىت ركبها هللا فيهم اباب       
واسعا للمنازلة واجملاهدة وتطهي النفس ، فهو يقاومها وحياول حماولة ملحة 
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لفرج ، وهذا دليل حازم على رفضه التحرر منها بكسر شهوتى البطن وا
 اخلضوع لتلك الضرورايت .

 ىف الشبع جعل دنيا) ملا خلـق هللا تعاىل القال سهل بن عبد هللا :      
 . (4) املعصية واجلهل وجعل ىف اجلـوع العلـم واحلكمـة (

 هللا وليس أبمر سانفالشبع واجلوع من األمور الضرورية الىت تواجه اإلن    
دة ار إولكنهما عن  ،هلما وجودا ذاتيا وإن كان هلما قياما وأثرا ىف الوجود 

 ـــــــــــــــــــــن ـــفإ هللا وفعله ىف ميدان الربوبية ابتالء لإلنسان ، ومن مث
 . 55 ص 1936ج نشرة ماسينون ، بول كرواس مكتبة ابريس سنة أخبار احلال -1
 . 532ا للمع ص  -2
 . 343ة ص طبقات الصوفي -3
 .                          373ص  1لرسالة حـ ا -4

مكافحة  ان ىفنساالحتماء أو احلمية كما يسميها أوائل الصوفية وسيلة اإل
 شهوتى البطن وخمالفة اهلوى وسائر الشهوات .

لك فلذ ) إن أهل النار غلبت شهوهتم محيتهمقال الدقاق :     
 ( 1) افتضحوا (

( 2)ها ويذكر السلمى من عيوب النفس أنك ال حتييها حىت متيت   
هلل حىت ى ابحتال ويقصد بذلك ال حتييها لآلخرة حىت متيتها عن الدنيا ، و 

فس ت النرر متوت عن األغيار ، فإذا أمات مذموم األوصاف ىف النفس حت
 من عبودية األغيار .
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 فسه حفظ هللان) من تقرب إىل اجلنة بتلف ( : 3قال حيى بن معاذ )    
 ــــــــــــــــــــــكارهها ــ( وذلك أن مينعها شهوهتا وحيملها على م4) ه نفسه (علي
 . 78ص  1السابق حـ  -1

طبعة  9ىب عبد الرمحن السلمى ، حتقيق جمدى فتحى السيد ص ألعيوب النفس  -2
 مكتبة الصحابة .

من اسحاق  باد مسععاذ بن جعفر الرازى يكىن أاب زكراي من الزهاد والعهو حيى بن م -3
ـ انظر حلية األولياء ه 258بن إبراهيم الرازى ، ومكى بن إبراهيم مات ىف نيسابور سنة 

كرة تذ   91ص 1الرسالة القشيية حـ  17ص  4، صفة الصفوة  51ص  1حـ 
 396ص  2وفيات األعيان حـ  56نفحات األنس ص  298ص  1األولياء حـ 

 . 138، ص  2شذرات الذهب حـ  218ص  14اتريخ بغداد حـ 
 . 9عيوب النفس ص  -4

 فالنفس ال أتلف احلق أبدا .
 اجلوعر و ويبني السلمى أن خالصها من هذه اآلفة يكمن ىف السه    

 فاجلوع طعام والظمأ وركوب خمالفة الطبع والنفس ومنعها عن الشهوات ،
 ( .1به يقوى هللا أبدان الصديقني )

 اوالحمفض ومن مث فإن الصوىف عندهم يقف من االشتهاء موقف الرا   
 التغلب على الضرورات النفسية بعد أن استجاب هلا .

 قيل لبعضهم : أال تشتهى ؟   
 ( .2) فقال : أشتهى ولكن أحتمى   
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عليها  لقضاءم افهو ال ينكر وجود الشهوة والرغبات ىف نفسه  وال يزع   
ستجيب تن أن مته متاما ولكنه يقف منها موقفا إجيابيا ال سلبيا فيمنع ذا

ىف  منهم بعضلكل الشهوات إال ابلقدر الذى يرغـم النفس ، حىت وصل ال
 ذلك إىل حماولة منع النفس من جمرد االشتهاء .

 قال أبو على الدقاق : 
 قيل لبعضهم : أال تشتهى ؟ 

 ( .3) أشتهى أال أشتهى ؟ :  فقـال
 ــــــــــــــــــــــــ
 .              9ابق ص الس -1
 .                  378ص  1لرسالة حـ ا -2
 . 378ص  1السابق حـ  -3

 رر منه .التح نهممفهم يعلمون أن هللا ابتالهم ابالشتهاء لالبتالء وأراد 
كمل ىف اجملاهدة : ) وذلك أ  يقول القشيى معلقا على املقولة السابقة   

 ( .1) ، وأمت ىف كسب الضرورايت (
جيابية ، ألنه ال حيرر الشهوة ذاهتا ولكنه حيارب وهذا موقف شديد اإل    

مبدأها ، وإلن كان أوائل الصوفية يرون ىف اجلوع وترك الشهوة نوعا من 
احلرية ومقاومة للضرورة النفسية فإهنم أيضا دعوا إىل حث النفس على 
التواضع واخلشوع والقناعة ىف مقابل ترك الرايء والكرب والعجب والطمع 
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والعظمة وغي ذلك من األوصاف املذمومة ، وأفردوا لذلك مساحات كبية 
 من كالمهم تذخر هبا مصنفاهتم .

والعز ىف  : ) الشرف ىف التواضع( 2يقول إبرهيم ابن شيبان )     
 ( .3)التقوى واحلرية ىف القناعة ( 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . 379ص  1السابق حـ  -1
رع ىف الو  ن القرميسىن عابد زاهد ، له مقاماتو أبواسحاق إبراهيم بن شعباه -2

 وفية  تـوىفقة الصلطريلوالتقوى وكان شديدا على املدعني متمسكا ابلكتاب والسنة الزما 
ص  2 شذرات الذهب حـ 361، ص  10هـ انظر حلية األولياء ، حـ 330سنة 
 . 132ص  1طبقات الشعراىن حـ 174ص  1الرسالة القشيية حـ   344

 . 386ص  1الرسالة حـ  -3
كون ن المحرا  ) من أراد أن يكونوىف جممـوع هـذه املعاىن يقول :    

 ه (ا سوامم     فليخلص ىف عبادة ربه فمن حتقق ىف عبادة ربه صار حرا
(1 . ) 

 * مخالفة النفس رأس العبادة ومظهر الحرية :

ومظهر  عبادةال ويكاد جيمع أوائل الصوفية على أن خمالفة النفس رأس    
دها عن ا جبهردهاحلرية فالنفس جترى بطبعها ىف ميدان املخالفة والعبد ي

 .ها سوء املطالبة ، فمن أطلق عناهنا فهو شريك معها ىف فساد
ن ن اهلوى فإوأما من خاف مقام ربه وهنى النفس ع }قال تعاىل :    

 ( .2) اجلنة هى املأوى {
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ت فطلب ضبت) فإذا غويصف احملاسىب رغبتها وسوء تصرفها فيقول :     
لو و   لق اخل منه احللم امتنعت منه فظهر منها السفه واحلقد وسـوء

نه متنع مت طلبت اإلخالص هاجت شهوهتا ابلرايء ، وعند طلب الرضا
 اشتوهتيج للجزع والتسخط ، وعند الزهد والتوكل والصدق ج

 ( .3) الشهوات ىف ضد ذلك كله (
 ــــــــــــــــــــــــ
 . 404طبقات الصوفية ص  -1
وأعمال القلوب واجلوارح   394ص  1ـ حالرسالة  وانظر 41: 40النازعات / -2

 . 64ص 
 . 260الرعاية ص  -3

كتاب ىل الا إويرى احملاسىب أن احلذر من نوازعها يكون مبخاصمته     
بثها ذكر خو ،  والسنة وإقامة احلجة عليها والتفتيش عن عيوهبا وقيودها

ا اذيرهمع وكذهبا ، فإذا أذعنت ابإلقرار واالعرتاف ابحلق وانقطعت
ىل النار إمهها ا و وحججها الكاذبة ، فإن انقادت إىل احلق ، وإال رفع أمره
ه وغمه سكراته و وتوهم شدة عذاهبا ، وأنه واجب عليها ىف نزع املوت وكرب

 ( .1وقلقه )
ر منها حر التو ا وجيمع السلمى عيوب النفس وقيودها والسبيل إىل مداواهت  

 :ا من خالل ما ورد ىف الشرع مقروان ابألدلة فيذكر من عيوهب
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الزمة  ومجاء إىل هللاالفتور ىف الطاعة ، وعالج ذلك بدوام االلت -[ 1]
 ذكره وقراءة كتابه .

لسنة زمة اخالص ومالعدم الشعور بلذة الطاعة ، ومداواهتا ىف اإل -[ 2]
 مبادئ أموره ليصح منتهاها . ىف األفعال وتصحيح

 هبا .ر إىل  ها ابلكليةالنفس ال أتلف احلق ، ومداواهتا اخلروج من -[ 3]
 ة ابهلل االستعاذالنفس أتلف اخلواطر الرديئة ، ومداواهتا ىف -[ 4]

 واالستغفار   
عليه ىف  هللا  رؤية منةطلب الرايسة ابلعلم والتكرب ، ومداواهتا ىف -[ 5]

 وعاءا ألحكامه . أن جعله
 ــــــــــــــــــــــــ
 .  7كتاب التوهم للمحاسىب ص   263انظر السابق ص  -1

هللا  ه صلىهتا ىف قولالرضا عند املدح والغضب عند الذم ، ومداوا -[ 6]
 .( 1) ) احثوا ىف وجوه املادحني الرتاب (عليه وسلم : 

ى ىب صلباب الدنيا بال ضرورة وعالجها ىف قول الناخلوض ىف أس -[ 7]
 هللا عليه وسلم : 

   ( .2) من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه ( )        

ا إىل داوهت مويستمر السلمى ىف عرض آفات النفس والسبل الشرعية ىف    
 عليه هللاصلى  نىبأن يقرر أن إصالح الظاهر والباطن ميكن ىف اتباع سنة ال
    قال : ال مثو حوسلم ىف كل األفعال واألقوال واألسباب واملقامات   واأل
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رية السلف فيما دق وجل ، واقتدى بس وإايك وخمالفة السنة ، )  
بنفسك  ذلك ىف الصاحل من األمر ابملعروف والنهى عن املنكر ، وابدأ

 ــــــــــــــــــــــــ
لرتمذى   ىف ( وا4804اود ىف األدب ، ابب كراهية التمادح برقم )أخرجه أبو د -1

ىف كتاب األدب ،  ( وابــن ماجه2505الزهد ، ابب كراهية املدحة واملداحني برقم )
 6 احللية حـ ىفوأبو نعيم  56ص  6( وأمحد ىف املسند حـ 2420ابب املـدح برقم )

 .  99ص 
لرتمذى ىف الزهد اأخرجه واحديث  19:  9انظـر عيوب النفــس للسلمى من ص  -2

( 2420قم )( وابن ماجه ىف الفنت ، ابب كف اللسان ىف الفتنة بر 3419برقم )
 . 320ص  14ـ والبغوى ىف شرح السنه ح

كل هم   ع ىفرجو وأوصيك ابيثار طاعة هللا واإلقبال عليه ابلكلية وال
   ( .1) وانئبة إليه (

 * حرية الظاهر والتحرر من الضروريات الطبيعية :

صالح إلى عوإذا كان جهد أوائل الصوفية ينصب ىف املقام األول     
 لكون ذلكالباطن والعمل لتحرير القلب من آفات النفس وعيوهبا ، ف

رر الباطن ب وحتلقلالقلب هو احملرك الفعلى للسان واجلوارح ، فإذا انصلح ا
شبلى : كر البىب أابلعبودية فإن اجلسد اتبع له ىف احلرية ، وقد سبق قول 

 ( .2) غري ( ) احلرية حرية القلب ال
أعمال اللسان واجلوارح أن اإلسالم  ويذكر املكى ىف ترابط القلب مع     

هو ظاهر اإلميان وهو أعمال اجلوارح ، فاإلميان ىف القلب واإلسالم أعالم 
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اإلميان ، واإلميان عقود اإلسالم ، فال إميان إال بعمل وال عمل إال بعقد ، 
ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن أحدمها مرتبط بصاحبه من أعمال 

) إمنا القلوب وأعمال اجلوارح ، ويستدل بقوله صلى هللا عليه سلم : 
 ( .3) األعمال ابلنيات (

 صل ال حت هرةويؤكد السلمى على هذه احلقيقة ، وأن األعمال الظا     
 ــــــــــــــــــــــــ 

 . 42ص 14عيوب النفس ص  -1
 . 343ية ص طبقات الصوف -2
 . 163 واحلديث تقدم خترجيه ص 129ص  2وت القلوب حـق -3

 ،ومراقبته  خشيته و هبا التقوى وإمنا حتصل مبا يقع ىف القلب من عبودية هللا
وب القل قوىتفإذا مت ذلك فإن األعمال الظاهرة ستكون هى املعربة عن 

 ( .1فاالعتبار ىف هذا كله ابلقلب )
 ينظر ال ن هللاإ) أما دليله ىف ذلك فهو قوله صلى هللا عليه وسلم :      

 .       (2) إىل صوركم وال إىل أموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم (
ال ل أعمجع وكما جعل هللا الضرورات النفسية قى القلب ابتالء كذلك 

ه  بوديتوع الظاهر ، فأعمال اجلوارح ضرورة جيب إخضاعها لطاعة هللا
رهم ناخمفاللسان من ضرورته الكالم وقد يكب الناس ىف النار على 

وء أفعاله س( والعاقل هو الذى يتحرر من 3كالم )بسبب ما حصده من ال
. 
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قيامة ما وم الد يفاإلنسان يزرع بقوله وعمله احلسنات والسيئات مث حيص   
 ــــــــــــــــــــــــرع زرع ، فمن زرع خيا من قول أو عمل حصد الكرامة ، ومن ز 

 . 44واللمع ص  10يوب النفس صع -1
( 121رقم )ب كتاب الرب والصلة ، ابب حترمي ظلم املسلم وخذله ىفأخرجه مسلم  -2

قم ب القناعة بر وابن ماجه ىف كتاب الزهد ، اب  285ص 2وأخرجه أمحد ىف املسند حـ
 .      141ص14( والبغوى ىف شرح السنة حـ 4143)
 . 116املسرتشدين ص  رسالة -3
 

 ( .1شرا من قول أو عمل حصد الندامة )
ن بينها  أب رتابطال بودية القلب واجلوارح وكيفيةويضرب احملاسىب مثال لع   

يه من خل عليد القلب مثل بيت له ستة أبواب والعبد جيب عليه احلذر أال
اب : األبو ت و أحد هذه األبواب شئ فيفسد عليه البيت ، فالقلب هو البي
من  ح اببنفتاالعينان واللسان والسمع والبصر واليدان والرجالن فمىت 

 ( . 2هذه األبواب بغي علم ضاع البيت )
ة لتجسيد لصوفيل اوهذه األمثلة واحملاوالت الىت يسعى من خالهلا أوائ    

اولة حمإال  هى العبادة وكيفية إظهارها ىف أعمال القلوب واجلوارح ، ما
ن إلقول امن للتحرر من الضرورايت الداخلية واخلارجية ىف ذاته ، ويك

اللسان و لقلب م احتقيقها تكمن ىف استسالاحلرية الىت يبغى أوائل الصوفية 
ته الىت معامالو مه واجلوارح ملنهج العبودية بكل جزئياته وحمتوايته  وأحكا

 تنمحى كل ضرورة أو إرادة ختالف منهج العبودية .
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زئية جبكل  علقولقد بلغ ذلك إىل حد أن يبحثوا ىف األحكام الىت تت    
 من الباطن والظاهر ىف القلب واللسان واجلوارح .

 ــــــــــــــــــــــــ
اىب طبعة مصطفى الب242واحلكم للحافظ بن رجب احلنبلى ص جامع العلوم -1

 بتصرف . 1369احللىب ص
 . 115ملسرتشدين صرسالة ا -2

بادة ىف د العواعقوحياول ابن القيم ىف شرحه ملنازل السائرين أن حيصى    
يف حيققه  وكهللية دد معىن العبودأعمال الظاهر والباطن أو املنهج الذى حي

 اإلنسان على نفسه فيقول : 
 ىتواألحكام ال ،) العبادة منقسمة على القلب واللسان واجلوارح      

كل ن لللعبودية مخسة واجب ومستحب ومباح ومكروه وحمرم ، وه
 ( .1) واحد من القلب واللسان واجلوارح (

 * عبوديات القلب واللسان والجوارح :

 

 اجلوارح     اللسان    القلب     
 
 

         
 حمرم        مكروه           مباح             مستحب  واجب 
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 ] شكل توضيحى لقواعد العبادة فى تصوير ابن القيم لها [

 
 ــــــــــــــــــــــــ
 . 109ص  1دارج السالكني حـ م -1
فهم و بيان و  وفقه ولكل قاعدة من هذه األعمال الظاهرة والباطنة علم  

ن باطوحقيقة ووجد ، ويدل على صحة كل عمل منها من الظاهر وال
لمه من ع لمهآايت من القرآن وأخبار عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ع

 ( .1وجهله من جهله )
 *الغلو فى العبادة وموقف أوائل الصوفية منه : 

سبيل  م علىحكاوقد نزل كثي من أوائل الصوفية كثيا من أنواع األ    
لة احملرم  منز ىفوه احلتم واإللزام ، فجعل املستحب ىف منزلة الواجب واملكر 

ن من ولك  ال من حيث الرغبة ىف تبديل األحكام واالبتداع ىف دين هللا
لعمل  واهللا حيث التشدد ىف الوصول إىل احلرية والتحرر من كل ما سوى

 ال أنإة لى علو اهلمىف مرضاته على وجه االضطرار ، وهذا وإن دل ع
ت يؤدى ضرورايال املنهج النبوى ىف العبادة فيه جمال للتنفيس وانسجام مع

 إىل القيام مبا عهد به املرء على نفسه .
ل أكتح لنوم) كنت ىف أول بدايىت إذا غلبىن ايقول الشبلى :      

 .( 2) ( ابمللح ، فإذا زاد على األمر أمحيت امليل فأكتحل به
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تحباب االس كمهفهو يؤدى قيام الليل على أنه ملزم ، وإن أدرك أن ح    
 ، ولكنه كصوىف ينزل املندوب منزلة الواجب .

 ــــــــــــــــــــــــ
ارح ، واجلو  انظر ىف تفصيل هذه األركان عند احملاسىب أعمال القلوبو  44اللمع ص -1

 . 204للمع ص ا -2ورسالة املسرتشدين .             
 ضى هللاووجه املخالفة يظهر عنده حبديث أنس ر وقف النبوى : * الم  

ل ا حبفإذ ) دخل النىب صلى هللا عليه وسلم املسجدعنه إذ قال : 
 ممدود بني الساريتني فقال : ما هذا احلبل ؟

 قالوا : هذا حبل لزينب إذا فرتت تعلقت به . 
ذا فرت ه فإشاطفقال النىب صلى هللا عيه وسلم : حلوه ليصل أحدكم ن 

 ( . 1) فلريقد (
ن يداوم ألعبد الى عولو أمرها النىب ابالكتحال لكانت املشقة الىت يعز     

ة لضرور اها عليها إال على حساب التقصي ىف أمور أخرى سوف تؤدى إلي
 الفطرية ىف خلق اإلنسان .

دار ى مقأ؟  قال إبراهيم بن شيبان للشبلى : كم ىف مخس من اإلبل 
 .الزكاة فيها 

 .ها فقال الشبلى : ىف واجب األمر شاة ، وفيما يلزمنا كل
 ــــــــــــــــــــــــ
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رقم عبادة برى ىف كتاب التهجد ، ابب ما يكره من التشديد ىف الأخرجه البخا -1
و أته ( ومسلم ىف كتاب صالة املسافرين ، ابب أمر من نعس ىف صال 1150)

( 784رقم )لك باستعجم عليه القرآن أو الذكر أبن يرقد أو يقعد حىت يذهب عنه ذ
وابن ماجه ىف   (1312وأبو داود ىف كتاب الصالة ، ابب النعاس ىف الصالة برقم )

 3د ىف املسند حـ( وأمح1371كتاب الصالة ، ابب ما جاء ىف املصلى إذا نعس برقم )
 . 101ص

 فقال له إبراهيم : ألك ىف هذا إمام ؟
  كله  الهمهللا عنه حيث خرج من  قال : نعم أبو بكر الصديق رضى

 فقال النىب صلى هللا عليه وسلم : ما خلفت لعيالك ؟
 ( .1) فقال : هللا ورسوله 

بعض  لك ىفمي وال شك أن الضرورة قد تدعو املسلم إىل التضحية مبا    
كن ول األوقات واألزمات كما فعل أبو بكر الصديق رضى هللا عنه

لنىب سنة الفة التضحية على الدوام وىف أوقات الرحاء بكل ما ميلك خمال
يث حاص صلى هللا عليه وسلم ملا ثبت عنه من حديث سعد بن أىب وق

لوداع احجة  عام ) جاءىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعودىنقال : 
 من وجع اشتد ىب .

ال  وال مذو  أانفقلت : ايرسول هللا إىن قد بلغ ىب الوجع ما ترى ، و 
 بنة ىل ، أفأتصدق بثلثى ماىل ؟ يرثىن إال إ
 قال : ال .
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 قلت : فالشطر ايرسول هللا ؟ 
 فقال : ال .

 قلت : فالثلث ايرسول هللا ؟
 ـــــــــــــــــــــــــ
 . 210اللمع ص -1

 ياء   خريأغن ثتكقال : الثلث والثلث كثري ـ أو كبري ـ إنك إن تذر ور 
فقة ن        من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق      

 ىف          تبتغى هبا وجه هللا إال أجرت عليها حىت ما جتعل ىف 
 ( .1) امــرأتك (

 . ذلكبفلو كان خروجه من مجيع املال فيه صالح له ألمره النىب 
إلنسان ااهية ع مفالسنة فيها مرعاة للضرورايت ابلقدر الذى يتناسب م    

ن تكراره مة    سآميعتاد شيئا إال ويشعر ابلوتركيبه الذاتى ، فاإلنسان ال
 ة .لنبوية اومزاولته فهى ضرورة فطرية ترويضها يكون على     الطريق

 نبوى ميداانهج الملناوقد جعل هللا فطرة اإلنسان ميداان للربوبية ، وجعل    
نىب ان ال كمثلتحقيق العبودية على ما يستطيعه اإلنسان ويطيقه ، ومن 
 ــــــــــــــــــــــــ صلى هللا عليه وسلم يتخول أصحابه وهم خي الناس ىف خي

( 2742أخرجه البخارى ىف كتاب الوصااي ، ابب أن يرتك ورثته أغنياء برقم ) -1
( والرتمذى ىف كتاب 1628ومسلم ىف كتاب الوصية ، ابب الوصية ابلثلث برقم )

ى ىف كتاب الوصااي ، ابب الوصية ( والنسائ2117الوصااي ، ابب الوصية ابلثلث برقم )
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( وابن ماجه ىف كتاب الوصااي ، ابب الوصية ابلثلث برقم 3656ابلثلث برقم )
(2708              . ) 
 

 ( .1القرون ابملوعظة خمافة السآمة )
يده   سى بنف ) والذى وكان يقول حلنظلة بن الربيع رضى هللا عنه :    

ئكة ملالا    لو تدومون على ما تكونون عندى وىف الذكر لصافحتكم  
 (رات ث معلى فرشكم وىف طرقكم ، ولكن ايحنظلة ساعة وساعة ثال

(2. ) 
ليك عسدك صم وافطر وقم ومن ، فإن جلوقال لعمرو بن العاص :     

 حقا ، وإن لعينك عليك حقا ، وإن لزوجك عليك حقا .
 فلما قال عمرو : إىن أطيق أفضل من ذلك . 

 ل من ذلك .قال : ال أفض
 ــــــــــــــــــ الى معقو وقد صدق عمرو قول النىب ىف آخر حياته ألنه مل ي    
تخوهلم يه وسلم رى ىف كتاب العلم ، ابب ما كان النىب صلى هللا عليأخرجه البخا -1

ملنافقني وأحكامهم ، ( ومسلم ىف كتاب صفات ا68ابملوعظة والعلم كى ال ينفروا برقم )
( وأمحد 73رقم )ب( والرتمذى ىف كتاب األدب 1696ابب االقتصاد ىف املوعظة برقم )

 . 377ص1ىف املسند حـ
أخرجه مسلم ىف كتاب التوبة ، ابب فضل دوام الذكر والفكر ىف أمور اآلخرة  -2

( والرتمذى 2750واملراقبة وجواز ترك ذلك ىف بعض األوقات واالشتغال ابلدنيا برقم )
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( وابن ماجه ىف كتاب الزهد ، ابب املداومة على 2513قم )ىف كتاب صفة القيامة بر 
 . 305ص 2( وأمحد ىف املسند حـ4239العمل برقم )

 كان يطيقه ىف شبابه فقال :
ك بطول ك يقال النىب صلى هللا عليه وسلم : إنك ال تدرى لعل   

  هللانىب العمر ، مث قال : فلما كربت وددت أىن كنت قبلت رخصة
 ( .1) صلى هللا عليه وسلم

 ىنإ) أما وهللا  ة :وقال صلى اله عليه وسلم ىف شأن املغالني ىف العباد    
تزوج د وأأرقألخشاكم هلل وأتقاكم له ، ولكىن أصوم وأفطر وأصلى و 

 ( . 2) النساء ، فمن رغب عن سنىت فليس مىن (
 ن سلكمال ومعلوم أن الشمولية ىف فهم العبادة وصف ال يلحق إ     

 ــــــــــــــــــــــعلى  كامالنبوى ىف كل متعلقات احلياة ، وعمل ىف نظام احلالسبيل 
لم ىف  ( ومس1976رى ىف كتاب الصوم ، ابب صوم الدهر برقم )أخرجه البخا -1

 كتاب الصوم ىف( وأبو داود 1059كتاب الصيام ، ابب النهى عن صوم الدهر برقم )
   201ص 2( وأمحد ىف املسند حـ 2427، ابب ىف صوم الدهر تطوعا برقم )

 مر إبتيانوابن حبان ىف كتاب الرب واإلحسان ، ابب األ 22ص  2والنسائى حـ
 3هقى ىف سننه حـ( والبي352الطاعات على الرفق من غي ترك حظ النفس فيها برقم )

 .  16ص
( 5063أخرجه البخارى ىف كتاب النكاح ، ابب الرتغيب ىف النكاح برقم ) -2

تاب النكاح ، ابب استحباب النكاح ملن اتقت نفسه إليه ووجد املؤنة برقم ومسلم ىف ك
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وأمحد  60ص 6( والنسائى ىف كتاب النكاح ، ابب النهى عن التبتل حـ 1401)
 .                 77ص 7، والبيهقى ىف سننه حـ 241ص  3حـ

ل كم ىف  نسجمراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فالتوازن قائم وم
انب سيظهر داء ج آالنواحى املتعلقة أبحكام العبودية ، فإذا ابلغ العبد ىف

د ومها حمدو  ماتقصيه ىف جانب آخر دون أن يشعر ، فالطاقة والوسع جماهل
 من أمور القدر الذى حيكمنا ىف كل وقت . 

تكلفوا و ودية لعباومن مث فإن بعض أوائل الصوفية ملا ابلغوا ىف حتقيق    
ت لدرجااىل إلتخيي على وجه اإللزام ، وأسقطوا النظر أمور السعة وا

م فربز ألحكاالف احلكمية السابقة ، مل تطرد املبالغة ومل تنسحب على خمت
عض بجانب على حساب آخر ، ففى الوقت الذى ظهرت املغاالة ىف 

تهم ظهر مه تالعبادات كالصالة والصوم والذكر وبعض النواحى األخرى مل
ىف سبيل  جلهادوا ىف تعبيد الدنيا واستخالفها وإعداد القوة إلرهاب العدو

حة ىف لوة والسياواخل ابطهللا وتنظيم الروابط األسرية واالجتماعية بل أثروا الر 
 البوادى وقام ابألمور األخرى غيهم  .

قيق حتة ىف لسناوالقصد من ذكر هذا الكالم التنبيه على ضرورة اتباع    
الوضع  ذا هوهأن نهج العبودية مبختلف أحكامه و معىن احلرية وااللتزام مب

كم مىن تينأيما } فإاألمثل لتحقيق السعادة ىف الدارين كما قال سبحانه : 
إن فرى هدى فمن اتبع هداى فال يضل وال يشقى ومن أعرض عن ذك

 ( .1)له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى { 
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 ــــــــــــــــــــــــ
 . 123طه / -1

 ( .1) يهفالعبودية اضطرارا الختيار وأن بعض أوائل الصوفية جعل 
كاذب   ه فهوق في) من ادعى العبودية وله مراد ابأو كما قال اآلخر :  

 ( . 2) ىف دعواه (
           * العبادة وتعلقها بالقلب واللسان والجوارح حال الغلو  : 

 
 هىالن           األمر                                

 
 

 جلوارحا          القلب                     اللسان                       
 

 ــــــــــــــــــــــــ
دون محمد صحب عبارة هو عبد هللا بن حممد بن منازل وكنيته أبو حمقائل هذه ال -1

نظر طبقات اهـ  329القصار وأخذ عنه طريقته وأسند احلديث مات بنيسابورسنة 
     330ص 2وشذرات الذهب حـ 163ص 1والرسالة القشيية حـ 336الصوفية ص

 .  368وانظر ىف قوله السابق طبقات الصوفية ص 
القائل هو عبد هللا حممد بن امساعيل شيخ إبراهيم اخلواص وإبراهيم بن شيبان  عاش  -2

هـ  299مائة وعشرين سنة ومات على جبل الطور بسيناء أسند احلديث وتوىف سنة 
 11والبداية والنهاية حـ 335ص 1حلية األولياء حـ 242انظر طبقات الصوفية ص
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،  44وانظر ىف قوله السابق طبقات الصوفية ص 113ص 6واملنتظم حـ 117ص
245  . 
ام سواء  اإللز م و يقصدون بذلك االلتزام ابألمر والنهى على سبيل احلت    

ة   ابحكان األمر على سبيل الوجوب أو على سبيل االستحباب واإل
ىف   غاالةك موسواء كان النهى على سبيل التحرمي أو الكراهة ، وكل ذل
وإن  رضاتهى محب هللا ليس إال ، ورغبة منهم ىف القرب منه واحلصول عل

 تنكبوا الطريق وأخطأوا ىف ذلك .
ة لعصابه اوقد نبه السراج الطوسى على أن كل من ترسم برسوم هذ    

 أو توهم أنه ،إىل نفسه أبن له قدما ىف هذه القصة الصوفية ، أو أشار 
شياء أثة متمسك ببعض آداب هذه الطائفة ، ومل حيكم أساسه على ثال

خلاصة اعند  بولفهو خمدوع ولو مشى ىف اهلواء ونطق ابحلكمة أو وقع له ق
 أو العامة وهذه الثالثة أشياء :

  . أوهلا : اجتناب مجيع احملارم كبريها وصغريها 
 . والثاىن :أداء مجيع الفرائض عسريها ويسريها 
 من د   للمؤ با ال  مالثالث : ترك الدنيا على أهلها قليلها وكثريها إال

 منها .
) أربعة ىف  :ال قوهو ما روى عن النىب صلى هللا عليه وسلم أنه       

 الدنيا وليست هى من الدنيا :
 سرة تسد هبا جوعتك .ك  -1    
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 ه عورتك .بوثوب توارى  -2    
 ن فيه .وبيت تك -3    
 ( .1) زوجة صاحلة تسكن إليهاو  -4    
اة ملباهوا فأما سوى ذلك من اجلمع واملنع واإلمساك وحب التكاثر   

 ( .2فجميع ذلك حجاب قاطع يقطع العبد عن هللا )
 قها القو حبفال يصح الدخول ىف السعات إال ملن قام ىف األسباب     

إلمساك م ابهلذن حبظوظها ، فإذا أذن هللا هلم ابإلنفاق أنفقوا ، وإذا أ
لط ايت غنهاأمسكوا ، فمن مل يعرف اإلذن ومل يكن من أهل الكمال وال

 ( . 3عند دخوله ىف السعات ابلغرور والتأويالت )
ا الدون عتادو وا ويشي السراج إىل غلط طائفة تعلقوا ابلتقشف والتقلل   

ل و تناو أه  وظنوا أن كل من رفق بنفس من اللباس والقليل من القوت ،
ن قوط موس شيئا من املباحات أو أكل شيئا من الطيبات ، أن ذلك علة

 ــــــــــــــــــاملنزلة ، وكل حال غي احلال الذى هم عليه عندهم ذلة  
 388ص 1وىف احللية حـ 168ص 1ملعىن ىف مسند أمحد حـاباحلديث ورد  -1

سنده برقم موالبزار ىف  99ص  12وأخرجه اخلطيب البغدادى ىف اتريخ بغداد حـ
  329ص 1والطرباىن ىف املعجم حـ 162ص 2( واحلاكم ىف املستدرك حـ1412)

 . 289ص  10واهليثمى ىف جممع الزوائد حـ
 . 516،517اللمع ص -2
 . 523السابق ص -3
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لعلة  اا أن كم  وقد غلطوا ىف ذلك ، ألن العلة كائنة ىف التقشف والتقلل
 ( . 1ئنة ىف الرتفع والرتفه ( )كا
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ
               . 523السابق ص -1
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 ***  المبحث الثالث  ***

 الحرية وإرادة الصوفية المقامات 

نسان  اإلا ىفترتبط احلرية ىف االصطالح الصوىف ابلعبودية ودرجته    
ة فيما لصوفيد افالعبودية هى الوجه اآلخر للحرية ، وتتجلى العبودية عن

رجات ية ودحلر يسمى ابملقامات واألحوال ، فاملقامات تفسر لنا منازل ا
 هو عمل كسىبامة و إلقاالعبودية الىت مير هبا الصوىف ىف جتربته ، فاملقام من 

وط ىف شر ذا استو إالعبد ويلتزم به ال يتجاوزه إىل مقام آخر إال  يقوم به
 .( 1إقامته به )

 منزل جديد ل إىلنتقاويستمر العبد ىف انتقاله بني منازل السائرين كلما     
قام مخر آعلت عبوديته وازدادت حريته وقلت قيوده إىل أن يصل إىل 

 الصوفية وهو مقام احلرية .وائل أللعارفني عند 
 ( .2) ف (احلـرية آخـر مقـام للعار  ) قال اجلنيد بن حممد :    

ما هو كتنقص  و يد وميكن القول أن املقامات الصوفية درجات إميانية تز     
وجه آخر ثل بمثية معتقد أهل السنة واجلماعة ىف اإلميان ، وكل درجة إميان

  ـــــــــــــــــله ـــــــانتقاف،  درجة احلرية الىت عليها العبد أو درجته ىف عبودية هللا

 . 204ص  1الرسالة حـ  -1
 . 461ص  2السابق حـ  -2
أعلى  ى إىلرتق هذه الدرجات يكون بقدر اجملاهدة وبذل اهلمة ىف البني 

 مقام ممكن .
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 ىفبذول امل مثرة للجهد الكسىبأما األحوال الصوفية فهى عندهم      
 عواملن الملوائح حتل ابلقلب وسرعان ما تزول ولكنها املقامات وهى 

 قاممإىل  قامماملساعدة لتخطى الدرجات ىف املقامات وانتقال العبد من 
 االنتقال والتدرج .أعلى فهى كاملرجح الداعى إىل 

    لقلب الى ع) احلال عند أهل احلق معىن يرد  يقول اجلرجاىن :    
 ض أوقب من غري تصنع وال اجتالب وال اكتساب من طرب أوحزن أو
لكة مار بسط أو هيبة ويزول بظهور صفات النفس ، فإذا دام وصـ

 ال  حو يسمى مقاما ، فاألحوال مواهب واملقامات مكاسب ، واأل
 . (1) تى من عني اجلود واملقامات حتصل ببذل اجملهود (أت

دهم ة هلا   عنتعددامل ويذكر ابن القيم أن هذه املقامات الواردة واملنازل    
كما   هورهاظند عأمساء ابعتبار أحواهلا ، فتكون لوامع وبوارق ، ولوائح 

إذا ل ، فحواأيلمع الربق ، ويلوح عن بعد ، فإذا انزلته وابشرها فهى 
 ( . 2متكنت منه وثبتت له من غي انتقال فهى مقامات )

 ــــــــــــــــــــــــ
ة اهرة سنالق على بن حممد بن على اجلرجاىن طبعة مصطفى احللىبالتعريفات ل -1

 .                145م ص 1938
 . 35ص  1دارج السالكني حـ م -2

بظاهره وابطنه ىف ويرى السراج الطوسى أن املقام هو مقام الرجل     
حقائق الطاعات ، واحلال ينزل ابلقلوب فال يدوم ، وليس احلال من طريق 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

  عند أوائل الصوفية  ــــ 394 ــــ  مفهوم القدر والحرية  *********
********** 

 
 
 

اجملاهدات والعبادات كاملقامات ، ولكنه مثرة إميانية واستشعار حبالوة اجلهد 
 ( .1اإلمياىن املبذول ىف سلم املقامات )

م فيها اهاهتاجتوميكن حصر آراء أوائل الصوفية ىف مبحث املقامات و      
اآلتية  ملقاماتا    مث ترتيبها بصورة تقريبية إىل حد ما ىف ظل تقسيمها إىل

: 
من  ى أول منازل الطريق عندهم ، وأول مقامفه التـــــوبة : -[ 1]

ن مقامات ( وأول مقام م2مقامات الطالبني ىف تعبي القشيى )
ى عل اهلرو ( وجي3املنقطعني إىل هللا ىف تعبي السراج الطوسى )

وهنوض عن  ،اليقظة ىف مقدمة التوبة ، فهى قومه هلل من الغفلة 
ور ن    ية   لرؤ  ورطة الفرتة  وهى أول ما يستني قلب العبد ابحلياة

 ( .4التنبيه )
 ــــــــــــــــــــــــ
   .                  66للمع ص ا -1

 .                    275ص 1لرسالة حـا -2
 . 68اللمع ص  -3
 .        178ص  1دارك السالكني حـ م -4
 

( أى الرجوع عن 1وإذا كانت التوبة ىف لغة العرب تعىن الرجوع )    
املذموم ىف الشرع ، فإن الرجوع ال يكون إال بعد تيقظ لسوء ما وصل  إليه 
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اإلنسان وإدراك لضرورة التغيي ، وإحساس ابحلاجة إىل هذا التغي  ومبقدار 
 ة تكون سرعة الرجوع واللهفة على النجاة .ما تشتد احلاج

يقول :  احلهامر  والقشيى أدخل اليقظة ضمن حمتوى التوبة وىف بداية     
ا هو م        عبد) أول التوبة انتباه القلب عن رقدة الغفلة ورؤية ال
ك ر تو  الندم       ،عليه من سوء احلال ، أما التوبة فبدايتها احلقيقية 
 عاصى (ن املممل عالزلة ىف احلال والعـزم على أال يعــود إىل مثل ما 

(2. ) 
 ريق احلريةىف ط سيوميكن القول أن التوبة هى نقطة االنطالق والبدء لل    

جبميع  لقياماـم ث، والركن األساسى فيها حـل عقــدة اإلصرار عن القلب ، 
 ( .3حقوق األمر على وجه االستقصاء )

 ا :كهقات التوبة الىت يتحرر منها برت ويقول الطوسى ىف تعل    
  السيئاتشتان بني اتئب واتئب فتائب يتوب عن الذنوب و  )     

 ــــــــــــــــــــــــ  
 . 76ملفردات للراغب األصفهاىن ص ا -1
 .                 276ص  1لرسالة حـ ا -2
 . 277ص  1السابق حـ  -3

ات حلسنا    واتئب يتوب من الزلل والغفالت واتئب يتوب من رؤية  
 ( .1) والطاعـات (
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زول ال ت هناأوالتوبة مع كوهنا أول مقام من املقامات عندهم إال     
ائه  ت لو حتعة ابالنتقال إىل مقــام آخر ولكنها حممولة معه ضمنا جممو 

ات ملقامه اوهكذا القول ىف سائر املقامات ، فكل مقام حيمل ىف طيات
ل وآخرها  ملناز اسط د اعترب ابن القيم منزلة التوبة أو السابقة ، ومن مث فق

يها إىل زال ف يكما أهنا أوهلا ، وذلك ألن العبد السالك ال يفارقها وال
ه ونزل به معتصحاملمات ، وإن ارحتل إىل منزل أو مقام آخر ارحتل به واس

 به يقول ابن القيم : 
   ية ضروريةلنهاها ىف افالتوبة هى بداية العبد وهنايته وحاجته إلي )      

 ( .2) كما أن حاجته إليهـــا ىف البداية كذلك (
يــن يـن التائبملؤمنا اودليل ذلك عنده ما قاله احلق سبحانه وتعالــى خماطب   
:  

 ( .3) {ون } وتوبوا إىل هللا مجيعا أيهـا املؤمنون لعلكم تفلح
 ــــــــــــــــــــــــ
   .           69اللمع ص  -1
 . 178ص  1دارج السالكني حـ م -2
 . 31النور /  -3

  (1) حا {نصو  وبةت} اي أيها الذين آمنوا توبوا إىل هللا  وقـال أيضا :
ات املقام     سلمى ىفوإمنا أراد من التائبني االستمرار ىف التوبة عند الرتق

(2. ) 
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را عجيبة ب آاثتائومن مث فإن التوبة مفتاح ابب املقامات ، فتوجب لل     
محده  و هللاكر ال حتصل بدوهنا ، فتوجب له من احملبة والرقة واللطف وش

له  بته ، فرتب تو هللا ورضا عنه عبودايت أخـر ، فإنه إذا تـاب إلـى هللا تقبل
ها ، بل فاصيل تعلى ذلك القبول أنواعا من النعم ، ال يهتدى العبد   إىل

 .( 3ها   ويفسدها )يزال يتقلب ىف بركتها وآاثرها مامل ينقض
وبة ابلت ومهقوىف هذا يقول تعاىل عن نوح عليه السالم وهو ينصح      

سماء ل اليرس } فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارالكثرة بركاهتا : 
م ل لكجيعو عليكم مدرارا وميددكم أبموال وبنني وجيعل لكم جنات 

 ( .4) أهنارا {
 ــــــــــــــــــــــــ
 .             8حرمي / الت -1
 . 178ص  1السابق حـ  -2
 294ص 1ـ وزية حلسعادة ومنشور والية العلم واإلرادة البن القيم اجلمفتاح دار ا -3

 مكتبة املتنىب القاهرة  بدون اتريخ .
 .                  12:  9وح / ن -4

د اجلس كونوالتائب عليه أن يعيش ىف صراع دائم مع نفسه ، دون أن ي
من  شريعةال ع احتقار أو تعذيب أو إهانة ، فله أن يباشر ما احلتموض

 ( .1زواج ونسل وغي ذلك )
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اد إىل عث أن حد ورمبا يصيب التائب ىف بدايته أن ينتابه اليأس إذا     
 بة مرة بعدالتو  ديداملعصية ذات مرة فينبغى أال يقنط ىف محل إرادته على جت

و سيد سلم هو يه مرة ليد االنتكاسة ويبدأ من جديد فالرسول صلى هللا عل
 ر هللا ىفأستغفىب ف) إنه ليغان على قلالعابدين التائبني ومع ذلك يقول : 

 ( .2) اليوم سبعني مرة (
 .( 3)فكان من سنته صلى اللـه عليـه وسلم دوام االستغفار    

 نتقل إىلافيه  ريقفإذا استوىف العبد مقام التوبة ووصل إىل هناية الط    
 املقام الذى يليه وهو مقام الورع .

 ــــــــــــــــــــــــ
 .                277ص  1لرسالة حـ ا -1

 االستكثارو ر     أخرجه مسلم ىف كتاب الذكر والدعاء ، ابب استحباب االستغفا -2
( 1515برقم ) ( وأبو داود ىف كتاب الصالة ، ابب ىف االستغفار3702منه برقم )

 260ص  4 ( وأمحد ىف املسند حـ442والنسائى ىف عمل اليوم والليلة برقم )
 ( .888والطربانـى فــى املعجـــم برقــم )

 .        287ص  1لرسالة حـ ا -3
   

 ( .1) ) والتوبـة تقتضـى الورع (قال السراج الطوسى : 
 طريقه رجة ىفى دوىف انتقاله إىل الورع يستصحب معه مقام التوبة ويرتق  
  مقام احلرية .إىل
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فسه هلل نملرء امقام بني التوبة والزهد ، فبعد أن سلم وهو الـــــورع :  -[ 2]
زما عزم عي ابلتوبة الصادقة واألسى على ماض ضاع منه ىف معصية هللا

قى ذ يرتبعدئو أكيدا على جتنب ما حرم هللا والتمسك مبا أحل وأابح  
فيها  قاييسمب درجة إميانية أخرى وهى أن يعتاد قياس احلالل واحلرام

ظر نل ىف التشديد وقوة هذه املقاييس هى مقاييس الورع فليس كل احل
 فيه نسى هللا يالورع سواء ، فهناك حالل ال يعصى هللا فيـه  وحالل ال

رع ن يتو أبد ، وهناك حالل بني ، وحالل فيه اشتباه وينبغى على الع
 ( .2عن كل ما فيه دخن )

فات ز الصأع س واألصل وعليه يدور األمر كله وهوفالورع هو األسا    
 ميكن ال وأجلها وأوالها ابلرعايـات وهو أجدرها ، ألنه وصف ذاتى

 ( .3استعارته أو الوصول إىل حتصيله من جهة الغي )
 ــــــــــــــــــ      

   29د اخلراز ص الصدق ألىب سعي 287ص  1الرسالة حـ وانظر  70اللمع ص  -1
 بتصرف . 287ص  1حـ رسالة ال -2
. عبد  بتصرف حتقيق وتقدمي د 187نية ألىب حامد الغزاىل ص فضائح الباط -3

 هـ . 1383 الرمحن بدوى ، نشر الدار القومية للطباعة والنشر ابلقاهرة سنة

 * الورع درجات فى موطنه :

وىف ا الصطعهويقسم السراج الطوسى الورع إىل ثالث مراحل ذاتية يق   
 ( :1ة إىل مقام الزهد )لينتقل من مقام التوب
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 البني  حلراماني : تورع عن الشبهات الىت اشتبهت عليه وهى ما ب أوهلـا
احلرام ني و بل ) احلالواحلالل البني وفيها قوله صلى هللا عليه وسلم : 

ى من اتقف س  بني وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمها كثري من النا
ع قد وقفات الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ومن وقع ىف الشبه
 ( .2) ه (في ىف احلرام كالراعى يرعى حول احلمى    يوشك أن يقع

 صدره ىفحاك  إذافتورع عما يقف عنده القلب ويؤمل الصدر ،  اثنيهــــا :
 ــــــــــــــــــــــــ الإ) وهذا ال يعرفه  شئ مل يقدم على إتيانه يقول السراج :

 بتصرف . 71،  70 اللمع ص -1
( 52رقم )عرضه بو أخرجه البخارى ىف كتاب اإلميان ابب فضل من استربأ لدينه  -2

( 1599)رقم بوأخرجه مسلم ىف كتاب املساقاة ، ابب أخذ احلالل وترك الشبهات 
( والنسائى ىف  3329وأبو داود ىف كتاب البيوع ، ابب ىف اجتناب الشبهات برقم )

ه ىف كتاب وابن ماج  241ص 7كتاب البيوع ابب اجتناب الشبهات ىف الكسب حـ 
ص  4ـ ( وأمحد ىف مسنده ح3984القنت ، ابب الوقوف عند الشبهات برقم )

269.   

 ( .1) أرابب القلوب واملتحققون (
 ىفحاك  ما ) واإلمثوهو كما يروى عن النىب صلى هللا عليه وسلم :   

 ( .2) صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس (
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ابة الرق ادران حارسا على نفسه ومصدرا من مصفالرسول جعل اإلنس     
 األوىل من رحلةامل على ذاته ومميزا للحالل واحلرام ، إضافة إىل ما سبق ىف

 مقاييس التمييز املنقولة واملعقولة .
 لشبلىه ا: تورع عن كل ما شغل عن هللا وهو ما سئل عن اثلثهــا  
 فقيل له : اي أاب بكر مـا الرع ؟   
 ( .3) ـنيعفقـال : أن تتـورع أال يتشتت قلبك عن هللا طـرفة   

 ة ىف مراحلتفوقامل فإذا ألف العبد مبرور األايم هذا اللون من الرتبية    
 السرها أب الورع أمكن عند ذلك أن يدخل ىف صف الزاهدين حيث الدنيا

 ـــــــــــ ـــــــــــــ يكون هناتساوى شيئا ، فالقلب متعلق ابهلل وجمموع على طاعته ، و 

 . 70اللمع ص -1
الرتمذى ىف  و ( 2553 كتاب الرب والصلة ، ابب تفسي الرب برقم )ىفأخرجه مسلم  -2

ن ىف كتاب الرب ( وابن حبا2389كتاب الزهد ، ابب ما جاء ىف الرب واإلمث برقم )
ص  4ند حـ ( وأمحد ىف املس397واإلحسان ، ابب اإلخالص وأعمال السر برقم )

 . 3 ص 2وأبو نعيم ىف احللية حـ  192ص  10والبيهقـى ىف سننه حـ  182
 .                        71للمع ص ا -3

يستصحب ية  فصوفاملرء قد ارتقى درجة أخرى ىف طريق احلرية عند أوائل ال
 مقام الورع مبا محل من التوبة إىل مقام الزاهدين .

 ( .1) ) والـورع يقتضـى الزهد (قال السراج الطوسى :  
 ـــــــــــــد :الزه -[ 3] 
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 ثابة املرحلةمب( فهو 2هو أشهر املقامات الصوفية ألنه يتوسطها )      
لعبد عل اع جيالوسط ىف طريق احلرية ، فكل ما سبقه من تيقظ وتوبة وور 

ة النفس تصفي ىف طموحا ىف التخلى عن متع الدنيا والتقليل من طيبها رغبة
هذه  حتفظ لىتا، وكل ما يتلوه من صرب وتوكل ورضا هى مبثابة الضماانت 
يعا ، يها مجعانمالنتيجة ، وقد نتج عن توسط الزهـد للمقامات أنه احتوى 

انه  ميدت ىفحىت سلك كثي منهم ىف تعريفه سبال خمتلفة ، أشبه بدرجا
 أكثر من كوهنا اختالفا فيه .

شد لىت تو افكل تعريف يعرب عن املنزلة الىت يقف عندها الصوىف أ   
ومرة  لرضاة اباهتمامه أكثر من غيها ، فمرة يعرف ابلزهد ابلتوكل ومر 

 ( .3ابلشكر أو الصرب )
 ــــــــــــــــــــــــ
 . 71السابق ص  -1
 .  60تصوف اإلسالمى للدكتور أبو الوفا التفتازاىن ص مدخل إىل ال -2
 . 330:  325ص  1الرسالة القشرية حـ   -3

لنظر  ـات اجهـو فالزهـد يتسع لكثي مـن املعاىن ويتقبل العديد من     
صقا ة ماللسناوأصوب اآلراء فيه ما كان مرتبطا بفهم الكتاب متسقا مع 

 للدليل . 
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 فاحلياة دار ،ياة احل ويرى احملاسىب أن الزهد ال يعىن السلبية ىف مواجهة    
ل وقت كه ىف  ل هللاابتالء وامتحان خيوض املرء فيها جتارب متعددة يقلبها 
 ( .1ه )ل فقر حا ، فالغىن قد يكون زاهدا ىف غناه والفقي قد يكون راغبا

نا هبا وال ضألمهللا ليس حبسه ل فالغىن الصادق املطيع خازن من خزان   
 عليه ى هللاصل وحرصا عليها ، فهو زاهد وإن كثر عنده املتاع ، فالرسول
 ستدينيكان و  وسلم انل حظوظا تسعد وتبهج من الزواج واللبس واملظهر 
ك من  ذلوغي حلوائجه ويرهن ىف مقابل الدين وأيكل اللحم واحللوى 

ده هد يفوق زهصلى هللا عليه وسلم قدوة للزاهدين ال ز   املباحات وكان
(2. ) 
فقر ال    ه لعبد هللا ) واعلم أن حمبة الغىن مع اختياريقول احملاسىب :    

 ــــــــــــــــــــــــ كـلو ر ، و يار هللا لعبده الغىن جوحمبة الفقر مع اختتسخط 
 .        44ح ص أعمال القلوب واجلوار  -1
 1380مطبعة دار الفكر بدمشق سوراي سنة  27يد اخلاطر البن اجلوزى ص ص -2

 . 109:  101وانظر الرزق احلالل وحقيقة التوكل على هللا ص 
    صر قذلك هـرب من الشكر لقلة املعرفة وتضييع لألوقات من 

 . (1) العلم (
رم كنه حيه ، ولويذكر احملاسىب أنه ال أيمر ابلشبع فالزهد واجب في    

 عفتاجلوع الذى ينهك القوى ويضعف اجلسد ، فإذا ضعف اجلسد ض
 .( 2العبادة )
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غب هلل ر ىل ، فافمن دعا الناس إىل اجلوع فقد عصى هللا سبحانه وتعا    
عطش ال الع و ض رمضان على نبيه ومل يفرض عليه اجلو ىف الصوم ، وقد فر 

 . (3مبأجور ) فالذى ينال جوعا أو عطشا بال صوم فليس
زام االلتملعرفة و اتربية روحية من خالل عبودية و فالزهد عند احملاسىب     

 ام السابق وهواحملاسىب ابملق  ( وهو مرتبط عند4ابألحكام التكليفية )
 ــــــــــــــــــــــــ هتعلو  حيةمقام الورع ، فالورع ليس سوى مرتبة ىف تدرج القيم الرو 

    .   163رسالة املسرتشدين ص  -1
 بنان لنشر دار الكتب العلمية ، بيوت  216لبيس إبليس البن اجلوزى ص ت -2
 دون اتريخ .ب
 . 227لحارث احملاسىب ص لاملسائل ىف الزهد  -3
شر ن 105مود عبد اللطيف الشافعى ص حم فصول ىف التصوف للدكتور حسن -4

 . 1992،  1991دار الثقافة للنشر والتوزيع  القاهرة سنة 

حلرام اب من لطيمرتبة أخرى هى الزهد ، فمحاسبة النفس لتمييز احلـالل ا
لكن و   لعبد لى ااملشتبة ىف أمره عمل ال جدال فيما يعود به من نفع ع أو
 .يرتك العبد الدنيا ويزهد فيها  ر منه أناخي

ن هللا عتعاد دنيا ابفالدنيا ليست سوى بالء ال عودة إليه واالشتغال ابل    
 ا ىفال قيمة هلدتة فعباوالتحرر من الدنيا وسيلة إىل التقرب من هللا والتفرغ ل

 ( . 1احلقيقة ولذا وجب الزهد فيها )
 الزهد عند أبى سعيد الخراز : *

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

  عند أوائل الصوفية  ــــ 405 ــــ  مفهوم القدر والحرية  *********
********** 

 
 
 

و هزاهد لقلب الحملاسىب للزهد ، فاختتلف نظرة اخلراز عن نظرة ا ال     
لى عسه الذى استحيا من هللا أن يرى نفسه خادما للدنيا فضن بنف

كون يز أن اعتو خدمتها ، فرمى هبا عن قلبه وأعتق نفسه من رق عبوديتها 
   ( .2خادما هلا بعزة العزيز الذى أعزه ابالعتزاز عنها )

وع يديه طنيا ت الدفإذا كانت حريته منها تزيده قربة وعبودية هلل ، كان    
عالء االستع و ال تؤثر فيه مهما بلغ عنده مقدارها ، ألن قانون اإلخضا 
ؤمن ظر امل نىفعليها سيسرى ىف هذه احلالة على الذهب واحلجر فيستواين 

بد زاهدا ) اليكون الع:  وهذه احلقيقة يعرب عنها أبو سعيد بقوله
 ــــــــــــــــــــــــ اوالذهب ، عندهمستكمل الزهد حىت يستوى عنده احلجارة 

 .  293د ص م حممو استاذ السائرين احلارث بن أسد احملاسىب للدكتور عبد احللي -1

 .              43الصدق ألىب سعيد اخلراز ص  -2
 ( .1)خترج قيمة األشياء من قلبه ( 

 مثل أحد ىلما يسرىن أن  ) وذلك أخذا من قوله صلى هللا عليه وسلم :
ندى شئ نه عمون ذهبا أنفقه ىف سبيل هللا تعاىل ، أتتى على اثلثة يك

 ( .2) إال دينار أرصده لدين على (
فمن ملك من أهل العمل والصدق شيئا من الدنيا فهو معتقد أن      

الشئ هلل عز وجل ال لـه ، وأن هللا خوله فيه وهو مبلى به حىت يقوم ابحلق 
وم العبد ابلشكر فيها ويستعني هبـا علـى طاعة فيه ، فالنعمة بالء حىت يق
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اختبار وابتالء حىت يصرب ويقوم حبق هللا فيه  هللا ، وكذلك البلوى والضراء
(3 . ) 

 رهم هللاذين أشعفاألنبياء صلوات هللا عليهم والصاحلون من بعدهم ال    
 ـــــــــــ ـــــــــــــجل ز و عأبن أبالهم ىف الدنيا ابلسعة وخوهلم ، كانوا إىل هللا 

   . 32السابق ص  -1

ا م) سلم : خرجه البخارى ىف كتاب الرقاق ، ابب قول النىب صلى هللا عليه و أ -2
زكاة ، ابب ( ومسلم ىف كتاب ال6445برقم ) يسرىن أن عندى مثل أحد ذهبا (

ابب ىف  ،لزهد اوابن ماجه ىف كتاب  (991تغليظ عقوبة من ال يؤدى الزكاة برقم )
لق ما يتعال من حله و ( وابن حبان ىف كتاب الزكاة ، ابب مجع امل4231كثرين برقم )امل

   44وانظر السابق ص  467 ص 2وأمحد ىف املسند حـ ( 3213برقم ) بذلك

 .                 33السابق ص  -3
  م ملكه لذىاساكنني ال إىل الشئ وكانوا خزاان هلل جل ذكره ىف الشئ 

لى هللا لني عتأو ممفرطني وال  ينفذونه ىف حقوق هللا تعاىل غي مقصرين وال
ن ال مستأثريكوا و مل ، وكانوا غي متلذذين مبا ملكوا وال مشغوىل القلوب مبا

 ( . 1به دون عباد هللا )

إىل  دنيا الىفأما املكى فيستند ىف معرفة الزهد  ـى :د عند المكـالزهـ *
لزهد اعرف أن ي ) ال ميكن لعبدالكرمي فيقول : مفهوم الدنيا ىف القرآن 

رية ، ء كثشياحىت يعرف الدنيا أى شئ هى فقد قال الناس ىف الزهد أ
  لذىبكتابه ا أغىناىل و غري حمتاجني إىل ذكر أقواهلم مبا بني هللا تع وحنن 

 ( .2) جعل فيه الشفاء والغىن (
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ها ل فيخيتز  ويعتمد املكى ىف معرفة الدنيا على جمموعة من اآلايت    
حد ف واوصىل إأوصاف كل آية مث يسلمها إىل آية أخرى إىل أن يصل 

 . يبني حقيقــة الدنيا
لنساء والبنني ازين للناس حب الشهوات من  } : ىة األولاآلي -1

 ام واحلرثألنعوا والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة واخليل املسومة
 . (3) ذلك متاع احلياة الدنيا وهللا عنده حسن املآب {

 ــــــــــــــــــــــــ
 .  34السابق ص  -1

 .  245ص  1قوت القلوب حـ  -2
 . 14آ ل عمــــران /  -3

ت رد ن الشهوامفهذه سبعة أوصاف هى مجلة متاع الدنيا ، وما تفرع      
لة مج   إىل أصل من أصول هذه اجلمل ، فمن أحب مجيعها فقد أحب

عض ب      الدنيا ومن أحب أصال منها أو فرعا من أصل فقد أحب 
 ( . 1الدنيا )

وفهمنا من  ،نيا ) فعلمنا بنص كالم هللا أن الشهوة ديقول املكى :    
ن  تكملذا دليله أن احلاجات ليست بدنيا ألهنا تقع ضرورات ، فإ

  .( 2) ى (تسمى شهوة وإن كانت قد تشته احلاجة دنيا دل أهنا ال
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خر زينة وتفاو هلـو و حلياة الدنيا لعـب ا} اعلموا أمنا  الثانيــــــة :  ةاآليـــ -2
ف السبعة إىل ( فرد األوصا3) بينكم وتكاثر ىف األمـوال واألوالد {

 .  مخسة معان
صر ( فاخت4) {هلــو و } إمنـا احليـاة الدنيا لعـب  يـــــــة الثـــــالثـة :اآل -3

 اخلمسة ىف معنني منهما جامعان .
 ـــــــــــــ ـــــــــــ نفس ـن خــاف مقـــام ربـــه وهنـى الوأما م } الرابعــــــة : اآليـــــة  -4

 .  245ص  1السابق حـ  -1

 .  246ص  1السابق حـ  -2
  . 20احلديد /  -3
 . 36حممد /  -4
 

 .( 1) اهلــوى { عن
فصارت الدنيا طاعة النفس للهوى ، فمن هنى نفسه عن اهلوى فهو مل     

الدنيا ، وإذا مل يؤثر الدنيا فهذا هو الزاهد الذى ال يفرح بعاجل يؤثر 
موجود من حظ النفس وال حيزن على مفقود من ذلك ، أيخذ احلاجة من  

سد         كل شئ عند احلاجة إىل الشئ ، وال يتناول عند احلاجة إال
الفاقة ، وال يطلب الشئ قبل احلاجة ، فأول الزهد دخول غم اآلخرة ىف 

رة حتــى اآلخ مه لالقلب مث وجود حالوة املعاملة هلل تعالـى ، وال يدخ
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( 2ـرج هـم الدنيــا وال تدخـل حــالوة املعاملـة حتــى خترج حـالوة اهلــوى )خي
 .   

عربا زهد مألة الىف مسوائل الصوفية من أ وإذا كان رأى أغلب املشايخ     
لغلو اا من وعن صورة تربز عن الزهد ىف اإلسالم فإن بعضهم جعل الزهد ىف

نيا لسد ن الدميب والرهبانية الىت مل تكتب علينا فخلط بني االستمتاع بنص
هتا ضرورايو ها الضرورايت وبني التكالب عليها مما دفعهم إىل التنحى عن

 الم .روح اإلس   ابلكلية وأساءوا ال إىل التصوف وحسب بل إىل 
 ــــــــــــــــــــــــ

    . 40النازعات / -1
 . 246ص 1السابق حـ  -2

فوق  يضعهانزعها و يفهذا أبو بكر الشبلى رمبا يلبس الثياب املثمنة مث     
 .( 1النار أو أيخذ السكر واللوز وحيرقهما ابلنار )

صعد يه مث لقار بيع عوهذا أبو احلسني النورى أيخذ ثالمثائة دينار مثن      
دعىن ن ختأريد حبيىب ت ملاء قائال :قنطرة ويرمى هبا واحدا واحدا إىل ا

يبة ت أشكاال غر وغيمها ممن وضعوا النواة الىت أنبت (2) منك مبثل هذا
 وبدعا عجيبة ىف الزهد والتصوف .

وقد رأينا كيف هنى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن الغلو واملسالك     
املتشددة الىت التزم هبا امللتزمون ، وأنه رأى ىف تعذيبهم ألبداهنم وىف عزوفهم 
عن الزواج والنوم والطعام رهبانية ال متثل روح الدين وال متتثل له فلم حيمس 
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على ذلك وهنى عنه ، ألن أبسط نتائجه أن يزبل العود وينحل اجلسم 
وتضعف القوة فيقعد اإلنسان عن العمل وميد يده ابلسؤال ترده اللقمة 

ل هذه النوعية حول وحنن نرى ىف عصران اجتماعا ملثواللقمتان ، 
املساجد واألضرحة ال يعملون وال يضربون ىف األرض ابلسعى على 
أرزاقهم ومعاشهم ، متظاهرين ابلتنسك والتعبد مدعني التزهد 

 ــــــــــــــــــــــــ والتصوف حيث أصبحوا عالة على 

 .           483اللمع ص   -1
 .   493السابق ص   -2

 على هادةل تكون الز فهووصمة عار على اإلسالم والتصوف اجملتمع 
 حساب الكرامة ؟

وكل   سالمى اإلأو دعوائل األ ال ... ما هكذا أراد مشايخ الصوفية   
 طمع فيهـاطع الء فيقأهنا دار فناالدنيا وأن يعلم ؤمن يعرف امل ما أرادوه أن

ودها ن قيحرر ملتااولة ودار ابتـالء فيقاومها ابجملاهدة والفالح فيها وحم
 وعوائقها .

ام ىل مقية انتقل إمرحلة الزهد ىف رحلة احلر عندهم فإذا قطع الصوىف       
 الصرب مستصحبا ما سبق من املقامات .

 الصبــــــــــر : - [4]

  فعندما يزهد االنسان فيما سوى هللا يكون قد قطع منتصف الطريق     
وهلذا كان الزما أن توضع إرادته على احملك وأن خيترب مدى احتماله ملشقة 
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الرحلة فالرحلة قام هبا الكثي ، ولكن القليل هم الذين استمروا فيها ووصلوا 
إىل مقام احلرية وإن كان صعبا ، ولكن مبقدار صعوبة .. إىل منتهاها 

 املسي فيه يكون الشعور بقيمة احلرية .
قدرة على ال دىمار والبالاي الىت تلم ابلعبد ال تقصد لذاهتا ولكن الختب  

 طريق ىف االحتمال ولتجديد العزمية وشحذ اهلمة على مواصلة السي
  التقوى قال تعاىل :

  الهـــين نــا ولكاؤهـــدم ا والـــومهــال هللا حلـــن ينـــ} ل     
 ( .1) م {ــوى منكــالتق   

 ( : 2يقول اخلواص )   
 ( .3) ( الصرب هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة )   

 ( : 4قال عمرو بن عثمان املكى )و   
لــرحب ئه ابقـى بالسبحانه وتعاىل وتل ) الصرب هــو الثياب مـع هللا   

 .( 5) والــدعة (
 ــــــــــــــــــــــــ
 .  37احلج /  -1

نورى له نيد والق إبراهيم بن أمحد بن إمساعيل اخلواص من أقران اجلهو أبو اسحا -2
انظر  هـ  912ات ورايضات وابع كبي ىف التصوف ، مات ىف جامع الرى سنة سياح

 7ص 6ـ ، اتريخ بغداد ح 184وى ص طبقات املنا325ص  1حلية األولياء حـ 
 .  80ص  4صفة الصفوة حـ  325ص  1طبقات الشعراىن حـ 
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 .  455ص  1الرسالة حـ  -3

عيد سأاب هو أبو عبد هللا عمر بن عثمان بن كرب بن غصص ، صحب اجلنيد و  -4
نة سبغداد ات بماخلراز وغيمها من املشايخ ، له كالم حسن ىف الزهد والتصوف ، 

يـة حل 225ص  2شذرات الذهب حـ  223ص  2انظر اتريخ بغداد حـ هـ  297
 93ص  6املنتظم حـ  104ص  1طبقات الشعراىن حـ  291ص  10األولياء حـ 

 .  248ص  2صفة الصفوة حـ 
 . 455ص  1الة حـ الرس -5

  
 :  * والصبر له درجات فى موطنه

شدة ل حال ىف الالصرب على آداء فرائض هللا تعاىل على ك ا :ـــأولهـ - [1]
 . والرخاء والعافية والبالء طوعا وكرها

كل   نمومنع النفس  الصرب عن كل ما هنى هللا تعاىل عنه ، ثانيهـا : - [2]
قها مها ا سبة ومما مالت إليه هبواها مما ال يرضى هللا وهذه الدرج

 فرض على العباد أن يعملوا هبما .  
 هللا د إىليقرب العب الصرب على النوافل ، وأعمال الرب وما ثالثهـا : - [3]

ز ع هللاواب تعاىل فيحمل نفسه على بلوغ الغاية للذى رجاه من ث
 وجل .

اس ودعا إليه ه من النالصرب على قبول احلق ممن جاء ب رابعها : - [4]
فيقبل منه ، ألن احلق رسول من هللا جل ذكره إىل ابلنصيحة 
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العباد وال جيوز هلم رده  فمن ترك قبول احلق ورده فإمنا يرد على 
 هللا تعاىل أمره .

رهه قع هبا ما تكو الصرب على احتمال مكروه النفس فإذا  خامسهـا : - [5] 
ــال قكما   ـاجتـرع العبد ذلك وترك البث والشكوى وكتم ما نزل هب

  نـــني عــافـظ والعــني الغيـاظمــ} والك تعاىل :
 
 
 .( 1) لناس {ا
 ( .2)برا فالعبد كتم ما كره وشق على نفسه احتماله فصار بذلك صا 

 الثقةو ا ابلثبات فالصرب درجات يقطع الصوىف فيه أشواطا يلتزم فيه       
 .به  قلهللا  تعلى من ثبمع هللا وهو مقام صعب املنال سريع الزوال إال 

 يقول اجلنيد بن حممد :     
ن هجراملؤمن ، و ) املسري من الدنيا إىل اآلخرة سهل هني على ا      

عاىل ت هللاىل إاخللق ىف طاعة هللا تعاىل شديد ، واملسري من النفس 
 ( .3) صعب شديد ، والصرب مع هللا أشد (

ل ند أو مث ثبت ع فاهلل إذا ابتلى العبد بقدر مفاجئ فيه أمل وبلوى      
قضاء  ه علىقليالصدمة ومل يهتز وجترع البالء من غي شكوى ومل يعرتض ب

 .( 4هللا وقدره فإنه يصل بذلك إىل منتهى املقام ىف الصرب )
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 ــــــــــــــــــــــــ نـدلصرب ع) إمنـا ا وىف هذا يقول النىب صلى هللا عليه وسلم :    
 .   134ران / آل عم -1
 بتصرف 12:  19انظر ىف درجات الصرب كتاب الصدق ألىب سعيد اخلراز ص  -2
 .   544ص  1الرسالة حـ  -3
 .  455ص 1السابق حـ  -4
 

 ( .1) الصدمـــة األوىل (
 يد منثبته ويز فإذا صرب على بداية البلوى فإن ما بعدها يقويه وي     

 ا إىلعدهعبوديته وبذلك يقطع مرحلة أخرى ىف طريق احلرية ينتقل ب
يقدر  الو عاىل ت تفويض األمور هلل لعلمه أبن احلاداثت كلها حاصلة من هللا

 على اإلجياد غيه .
 التوكـــــــــــــــــل : - [5]

ه ليال كو  فيختار هللا ،و االستعانة ابهلل ىف الثبات على طــريق احلرية وه    
منها إىل  لــوصاخلولن يكون هذا إال بقطــع العالئق عن الدنيا واخلالئق و 

اء على ما يش صرفهاوي الثقة التامة ىف كفيله ووكيلــه حيث يتوىل هللا أحواله
ل كه عن  وأغنا غل( وإذا توىل أمر عبد جبميل عنايته كفاه كل ش2وخيتار )

ز ع ومن جعل هللا ، فال يستكثر العبد حوائجه لعلمه أن كافيه مواله ، غي
 ــــــــــــــــــــــــ وجل وكيله لزمه أن يكون

برقـم  ، ابب الصرب عند الصدمة األولـى أخرجه البخارى ىف كتــاب اجلنائز -1
( وأبو داود 923( ومسلم ىف كتاب اجلنائز ، ابب البكاء على امليت برقم )1302)
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( والرتمذى ىف كتاب اجلنائز ، 3125ىف كتــاب اجلنائز ، ابب البكاء على امليت برقم )
ابب شق اجليوب اجلنائز  ( والنسائى ىف987ة األوىل برقم )ابب الصرب ىف الصدم

 ( .1596اجلنائز ، ابب الصرب إىل املصيبه برقم )( وابن ماجه ىف 1870)
 بتصرف . 48اخلراز ص الصدق ألىب سعيد  -2
يخاصم ف لزمه وكل ما ي على نفسه ىف إقامة حقوقه وفرائضهوكيال هلل    

 .( 1نفسه ىف ذلك ليال وهنارا ال يفرت حلظة وال يقصر طرفه )
 لتوكل ؟اوفــى هذا سأل رجل ذا النون املصرى : ما 

 خلع األرابب وقطع األسباب . :   فقال
 فقال السائل : زدىن ؟ 

 . (2)ية فقال : إلقاء النفس ىف العبودية وإخراجها من الربوب
ن مع لطمنفى او ون إىل أسباب الدنيا رك السكذا يعىن أن التوكل توه    

دبي خللق والتفرد ابملناملخلوقني واإلايس منهم ألهنم ال وصف هلم ابلربوبية فا
 هلل تعاىل ضى ابر در هو هللا ، فحني علم املتوكل أنه صائر إىل املعلوم املق

ا عجل ، خي مأت وعلم أنه ال يدرك ابلتوكل تعجيل ما أخر هللا تعاىل وال
اض ور  ولكنه اكتسب إسقاط اهللع واجلزع واسرتاح من عذاب احلرص

 نفسه آبداب الشريعة وألقاها ىف العبودية وانشغل
   ( .3قدر سيكون ، وما يكون فهــو آت )هبا وأيقن أن ما 

 * التوكل درجات فى موطنه :

 ــــــــــــــــــــــــىل يصل إل ابجملاهدة  والتوكل له درجات ىف موطنه يقطعها الصوىف 
 بتصرف . 418ص  1الرسالة حـ  -1
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 .  420ص  1السابق حـ  -2
          بتصرف .      53الصدق ص  -3

 :  املقام األعلى الذى يليه
  : ن هللااء ألسكون القلب بضمان الرب فيتجرد عن األشيفأوهلـــا 

   د ربهبوع صدقه ىف ضمانه ، فيسكن قلبه عند فقد األسباب ثقة منه
 ( .1وهذه بداية التوكل )

 : يشتغل مبافله ، حبا درجة التسليم حيث يوقن العبد بعلم هللا واثنيهــا 
 . (2أمره هللا ويعمل على طاعته وال يراعى إجناز موعده )

  يستوى ف ار خيت : درجة التفويض حيث يكل أمره إىل هللا والواثلثهــا
 فكر ىفال يعنده وجود األسباب وعدمها ويشتغل آبداء ما ألزم به و 

هذه فسه فنمن  حال نفسه ويعلم أنه مملوك لسيده ، والسيد أوىل بعبده
 حالة التفويض . هى

قبله ا يستمتعذاب وإذا ارتقى عن هذه الدرجة فوجد الراحة ىف املنع واس   
الصوفية من  وائلأ( وقد تقدم موقف 3من الرد فقد وقع ىف مقام الرضا )

  ة .النظر إىل األسباب وأبرزوا دورها مبا يكفى لعدم اإلطال
 وكلد التالصوفية بعوائل أ وهو يقع عند كثي من  الرضــــا : - [6]

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 422ص  1الرسالة حـ  -1
 . 422ص  1السابق حـ  -2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

  عند أوائل الصوفية  ــــ 417 ــــ  مفهوم القدر والحرية  *********
********** 

 
 
 

 . 422الرسالة ص  -3
سبق  فيما طياته املقامات السابقة ، فالعبد ملا صدق مع هللاويشمل فى

إىل     وسكن تهمووقع بينه وبني هللا التسليم والتفويض زالت عن قلبه ال
  ه جود ب، ونزل ىف حسن تدبيه وذاق طعم الو اختيار هللا له حسن 

ه واملكرو       ب وسرورا ، فغلب ذلك أمل املصائ فامتالء قلبه فرحا ونعما
ثية كمورا  ه أب     والبلوى ، وصار اسم البلوى خزانة يستخرج منها إذا نزل

: 
 .بلوى فتارة يتنعم بعلم هللا به إذ علم أنه يراه ىف ال -1   

 ـل عنه .فغرة يعلم أنه ذكره فابتاله ومل يوات -2   

وطمع  هللا مر إىلففوض األه هللا من أمره ما فيه الصالح واترة وال -3   
رجعى نة املطمئا } أييتها النفس  أن يراه راضيا عنه كما قال جل ذكره :

 ( .2ا )( فخرجوا من الرضا إىل الرض1) إىل ربك راضية مرضية {
ه لصل دث لصاحب الرضا أبنه حيالىت حتويصف القشيى املشاعر    

و ال ود وهقصفوائد ولطائف ال حتصل ملن دونه من احلالوة عند وجود امل
 ــــــــــــــــــــــــ ربل أكجيد الراحة ىف املنع فقط بل يشعر بزوائد األنس ونسيان  

 . 28،  27الفجر /  -1
 بتصرف . 66الصدق ص  -2

ته ن مجلبد عالطاعة تتصاغر عند حلول لذة الرضا حىت يؤخذ الع الوةوح
 ( .1ابلكلية وهذا عني التوحيد ومقام احلرية )
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اية هنالرضا ويتضح جليا أن مقام الرضا ينهى سلسلة املقامات ، ف    
  عرب عنهاوالىت ريةاجلهود وبذل اجملهود من قبل اإلرادة ىف الوصول إىل احل

 ( .2) ـة آخـر مقام للعــارف () احلريــ اجلنيد بقوله :
  بود نة املعموىف الوقت ذاته تبدأ رحلة جديد من أحوال اجلود من     

 م أولمات أالصوفية ىف ترتيب الرضا أهو آخر املقاوائل أوقد اختلف 
توكل ة الهناي فقال بعضهم : الرضا من مجلة املقامات وهو األحوال ؟

وليس ذلك   : الرضا من مجلة األحوال  قال بعضهمو  ، فالرضا كسىب
 بل هو انزلة حتل ابلقلب  . كسبا للعبد

بداية الرضا  قال القشيى : وميكن اجلمع بني اللسانني فيقال :      
 ( .3) لمكتسبة للعبد وهى من املقامات وهنايته بداية األحوا

 كانت  لسابقةاووقوع الرضا ىف هذا املوقع يدل على أن كل املقامات    
  الالقصد منها قطع كل طريق على النفس حىتجماهدات ومكابدات 

 ــــــــــــــــــــــــد ستعتسرتوح متع احلياة ، أو تستكن ملطالبها وأطياهبا وأن ي
 . 423ص  1الرسالة حـ  -1
 . 395سبق خترجيه ص  -2
 . 423ص  1الرسالة حـ  -3

 ء ابحلريةالمتاللعد القلب لالمتالء بعبودية هللا وحده أو ابلوجه اآلخر يست
 من كل ما سوى هللا .
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اه ميثل ، اجت الجتاهافالرضا حمصلة هنائية لقوتني متصارعتني خمتلفتني ىف    
هج تحرر من منق والخلو عبودية هللا واحلرية مما سواه ، واجتاه ميثل عبودة امل

ى القوة ق علاحل هللا ويقاس مقدار الرضا مبقدار تفوق القوة املتجهة حنو
 ق .اجلاذبة إىل اخلل

إلنسانية الذات  اوهذا ىف حد ذاته اثبات للحرية مبقوماهتا وأصالتها ىف   
 رى منلبشامن جانب ، وحتقيق للذات اإلنسانية ابلوصول إىل الكمال 

 جانب آخر .
ل قدم حلتالصوفية يعد من أحسن احللول الىت وئل أفالرضا عند     

عل إلهلى والففعل اال املشاكل الىت آاثرها املتكلمون حول اجلرب واالختيار أو
 تطيق . اإلنساىن وغي ذلك مما محل العقول ما ال

ه إرادتريته و فإن الراضى حني يسلم نفسه وعمره خلالقه قد أقر حب     
لكامل اعه اتباباحملضة ىف هذا االستسالم وأدى غايته القصوى ىف احلياة 

 ملنهج هللا واستسالمه لتدبيه .
ضل وال ال ياى فانكم مىن هدى فمن اتبع هد} فإما أيتي قال تعاىل :   

مة لقيام ايشقى ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا وحنشره يو 
تتك ك أأعمى قال رب ملا حشرتىن أعمى وقد كنت بصريا قال كذل

 ( .1) آايتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى {
 * شكل تلخيصى للمقامات الصوفية وإرادة الحرية :    
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     احلــرية آخر مقـام للعـــارف [] 
 ( هنايــة الرحلة )                                                                 
 ــ احلريةــــــــــــــ  [   7]                                                 

 ـــــــــ الرضــاـــــ  [   6ــق                        ]ــريــــالطــ   

 ـ التوكــلــــــــــــ[    5إىل مقام احلرية                   ]   
 ــرب [    ــــــــــــ الص4]                                

  [    ـــــــــــــ الزهـــد3]                          
 [    ـــــــــــــ الـــورع 2]                    

 [    ــــــــــــــ التوبــــة 1]              
 ـــــــــــــــــــــ

 [  اتـامـة املقــ] هناي                       ) بداية الرحلة (           
 [ داية األحـــوالـ] ب                                                    

 
 ــــــــــــــــــــــــ
 . 125:  123طه /  -1
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