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  التصوف في اإلسالم والتحديات المعاصرة
 

Le soufisme en Islam et les défis contemporains  
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 المصطلح الصوفي بين المقامات واألحوال  
 

 ابن حدو وهيبة. أ
 جامعة أبي بكر بلقايد

 -تلمسان –
 
 :ملخصال

لي أسس عملية يقوم عو  إن التصوف علم يختص بالباطن دون إغفال الجانب الظاهر من الشريعة،
ودراستها يتطلبب  ،من أجل استقصاء هذه المصطلحاتو  أخالقية  والباحث عن مصطلحاته يالقي كما هائال،

األمبببر عشبببرات الصبببفحات إن لبببم نقبببل المئبببات لبببذا حاولبببت حصبببر بح بببي  بببي المصبببطل  الصبببو ي مبببن خبببالل 
األحبوال و  مبا المقامبات،لبو مبتبدف  بي التصبوف مبن معر تهو  دراستي لمصطلحين مشهورين ال بد ألي باحبث،

 بعض األحوال و  درست أ ناءه بعض المقامات،
األحببوال درسببت أ نباءه بعببض المقامببات و  المصبطل  الصببو ي بببين المقامبات عنونبت هببذا البحببث ب

 .وبعض األحوال
 
 

Résume: 

 
Le soufisme est une science qui se spécialise a l aspect profond de la religieux sans 

ignore l aspect pratique IL se base sur des fondations morales le chercheur des terminologie du 

soufisme découvre une grande quantité de terme et pour investigue et étudier ces terme on s 

oblige d écrire des dizaines  ou des centaines de pages pour cela j ai essayée restreindre mes 

recherche sur la terminologie du soufisme on se basant sur deux terme célèbre que chaque 

chercheur  de soufisme doit les connaître les makamet et les ahwale on étudiant quelque termes 

J ai intitule mon étude les terminologie du soufisme entre les makamet et les ahwel 
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  :مقدمة
 ،أخالقيببا **الببنفس *بمجاهببد  يبببدأ اهلل إلبب   للسببلو  طريقببا يتصببورون اخببتال هم إن الصببو ية علبب 

 إل  أحوالهو  مقاماته من ينتهيو  ،األحوالو  بالمقامات  عندهم تعرف متعدد  مراحل  ي له ***السال  يندرجو 
 .الطريق نهاية هيو ، باهلل المعر ة

 :األحوالو  المقامات
 ،تصرف بنوع إليه يتوصل مما ،اآلداب من بمنازلته العبد به ما يتحقق"  (1):بالمقام الصو ية يعنيو 

بالرياضبة  مشبتلل ماهوو ، ذل  عند إقامته موضع  ي واحد كل  قام"  تكلف مقاماتو ، تطلب بضرب يتحققو 
 يسببتوف لببم مبا آخببر إلب  مقببام مبن  يرتقبب  ال أن شبرطهو  . (3) اسببتقرارهو  ل بوتبه المقبام مقامببا يسببم و  :(2) لبه* 

 ال مبنو  ،التسبليم  لبه يصب  ال لبه  يتوكبل ال مبنو  ،التوكبل لبه يصب  ال ال قناعةلبه من  إن ،المقام ذل  أحكام
 . الزهد  له ال يص  له ورع ال منو  ،اإل ابة  له  تص  ال له توبة

منازلبة  ألحبد وال يصب ، اإلخبراج بمعنب   المخبرجو  ،لاإلدخبا بمعنب   كالمبدخل ،اإلقامبة هبو  المقامو 
 .(4)صحيحة قاعد  عل  أمره بناء ليص  ،المقام بذل  إياه تعال  إقامة اهلل بشهود إال مقام

 أو من طربو  ال اكتسابو  اجتالبو  تعمد غير من *القلب عل  يرد معن  القوم عند  هو الحال أما
 .اهتياج هيبة أو أو ،انزعاج أو شوق أو ،قبض أو بسط أو ،حزن

 . النفس حديث  هي بقيت  إن ،كالبروق األحوال :المشايخ قال أحد
   (5)تزول بالقلب تحل كما أنها يعني ،كاسمها  األحوال :وقالوا

 لمكبببان االشبببتباه ووجبببود ذلببب   بببي الشبببيو  إشبببارات واختلفبببت ،المقبببامو  الحبببال ببببين االشبببتباه ك بببر قبببدو 
 صبحيحا البرييتين كبالو ، مقامبا للببعض تبراء و  الشبيء حباال للببعض تبراء   ،تداخلهماو  نفسهما  ي تشابههما

 . (6)[مشعر بالفرق عندهما العبار و  اللفظ أن عل  وينهما يفرق ال بد من ذكر ضابطو  ] لوجود تداخلهما
،  زائبل الحبال أمبا يتصبف ببال بوت عنبدهم  المقام.  دقيقة تفرقة الحالو  المقام بين الصو ية قد  رقو 

رادتببهو  بكسبببه للسببال  يحصببل مالمقبباو  ،  بباألحوال مواهببب... منببه تعمببد دون وارد عليببه الحببال أن الحببين علبب  ا 
 المقبام ممكبن وصباحب ،المجهبود بببذل تحصبل المقامباتو الجهبد  غيبر مبن تأتي األحوالو  المكاسب المقاماتو 

 .(8)قامام يصير  م حاال بعينه الشيء يكو ن قدو  .(7)حاله عن مترف الحال صاحبو  مقامه   ي
ننبوه إليهبا أنبه  أن نود التي الحقيقةو ، ترتيبهاو  األحوالو  المقامات عدد  ي الصو ية كبار قد اختلفو

 تحص  الو  ال تعد المواهب هذهو  جلو  عند الحق من مواهب هي األحوالو  األحوال وليد و  المقامات كانت إذا
 .(9)عددا لها تحصي أن ال تستطيع تم منو 

مببا إلبب  و  التوكببلو  والرضببا ،الصبببرو  الفقببرو  الببورع ،الزهببد ،التوبببة :نببد الصببو يةمببن أم لببة المقامببات ع
 و درس المقامببات.غيببر ذلبب  و   الشببوقو  الرجبباءو  الخببوفو  المحبببةو  القببربو   عنببدهم األحببوال مببن أم لببةو  ذلبب 

 اني تلقي الو  األول المجاهد  :هم يرون اإلنسان بين حالتينو  ،األحوال يصور لنا  هم الصو ية للحيا  الخلقيةو 
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وال تبزال موجهبة القلبب إلب  النفحبات الروحانيبة  ،الشبهواتو   الشخصية الخلقية ال تنف  تجاهبد األهبواء ،الفيض
 ،أ بر التصبوف  بي هبذه الناحيبة عظبيم جبدا  بي األخبالقو  . هي  ي شلل موصوف بمواجهبة أسبباب الصبفاء 
هببذه الشببواغل و  هببذهو  كببل لحظببة يببتلمس مواقببع الفببيض  ببيو ،  الرجببل المتصببوف يحاسببب نفسببه  ببي كببل لحظببة

  تصببير الرجببلو ، المعقببوالتو  الدائمببة قببد تكببون همببا يصببرف الببنفس عببن التوجببه لمببا يجببد  ببي عببالم المحسوسببات
ولكنها عند االعتدال تخلق  ،الوجدانو  سيكون من أعمال القلب انتظار ماو  من أهل الوسواس  ي تعقب ماكان

 إل  الصال  من األعمال من المرء قو  خلقية تنفع  ي توجيه اإلدار  
 لبم يعبد  ،ألنبه انبد ع  بي التيبارات الواقعيبة ،إن عقَل العصر الحاضر ال يفهم هذه الوسوسبة الروحيبة

وأغلببب الظببن أن القلببق  ببي عببالم العببيق هببو الببذي ضببيق الخنبباق  ،الجبباللو  يببدر  مببا  ببي الوسوسببة مببن صببدق
 ،إلببب  أصبببحابها شبببيئا مبببن البخبببار أو البنبببزينألنهبببا  بببي نظبببر العقبببل الحاضبببر ال تقبببدم ،علببب  المعببباني الروحيبببة

لببو و  اسببتطاعت أن تلمببض الجفببونو  التصببوف ال ينمببو إال  ببي البيئببات التببي خفببت أ قالهببا  ببي عببالم العببيقو 
 .لحظات لتنظر ما يجري  ي دنيا الوجدان 

   :المقامات
 :جببلو  عببز قببالو  ﴾* تفلحببون لعلكببم الميمنببون جميعببا أيببه اهلل إلبب  قببال اهلل تعببال  وو توبببوا :التوبةةة

 المقامببات أول هببيو  حببال كببل مفتببا و ، مقببام كببل قببوامو  مقببام أصببل كببل التوبببةو  **.وإن اهلل يحببب التببوابين ﴾
(11).ال مقام له و  له ال حال له توبة ومن ال ،له ال بناء له  من ال أرض ،للبناء األرض بم ابة وهي

 

  :منها التوبة  ي أقوال ك ير  وللصو ية
هبو  : قبال عبن التوببة سبهل سبئلو ، نسبيان ذنبب  هبو : قبال ؟ماهي عن التوبة محمد بن الجنيد سئل

 .أن ال تنس  ذنب  
أ ببر حتبب   سببر   ببي لببه ال يبقبب  خروجببا قلببب  الفعببل مببن ذلبب  حببالو  تخببرج أن :الجنيببد قببول  معنبب 

 (11).قط  ذل  يعرف ال من بمنزلة تكون
وال انيبة  ،تعبال  اهلل يعصبي ال أن هباأول :عشر خصال بها تعلق ماو  التوبة  ي العبد عل  ما جملةو 
 الخامسبةو   برط منبه مبا علب  النبدم الرابعةو  ،منها تعال  التوبة إل  اهلل و ال ال ة،معصيةب إذا ابتلي أن ال يصر

االعتبراف  ال امنبةو ، رجباء الملفبر  السبابعةو ، العقوبة خوف   السادسة ،الموت إل  الطاعة عل  االستقامة عقد
مببن  تقببدم بالعمببل الصببال  المتابعببة العاشببر و ، منببه عببدل انببهو  ذلبب  قببدر عليببه اهلل اعتقبباد أن التاسببعةو ، بالببذنب
  (12). السيئات

أن  يبرون الصبو ية  تشبهد ببأن الخصبال هبذه :بقولبه الخصال  هذه عل  مبار  زكي الدكتور ويعلق
 ،البذنب عليبه كتبب اهلل ببأن يبيمن أن واجببه مبنو  ،بقبدر يتبوبو  بقدر يذنب  هو  القو و  الحول من مجرد المرء

 إلب  الطاعبة علب  االسبتقامة ينبوي أنو ، الملفبر  يرجبواو  العقوببة يخباف أن واجببه مبنو ، عبدل اهلل مبن ذل  أنو 
  (13).الموت 
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 مببن التوبببة إلبب  بببل يببدعون العببوام توبببة رأيهببم  ببي الببذنوب ألنهببا مببن التوبببة عنببد الصببو ية يقببف ال
 ** الواجدين و  *المعر ة  أهل نلسا  أما الخواص توبة عندهم هيو  ،اللفلة

 سببئل حيبث اهلل رحمبه  النببوري الحسبن أببو لبه مبا قببال  هبو التوببة معنبب   بي الخصبوص خصوصباو  
لبب و  ،تعببال  اهلل شببي سببو  كببل تتببوب مببن أن التوبببة : قببال التوبببة عببن  ذنببوب :أشببار بقولببه  الببذي آ ببار هببذا ا 

 بببين  شبتان إخبالط المريببدين ****العببار ين ريباء :أيضببا قبال الببذيو  هببو ذو النبونو ، األببرار حسببنات المقبربين
 الحسبنات رييبة مبن يتبوب تائببو  اللفبالتو  الزلبل مبن يتبوب تائببو  ،السبيئاتو  البذنوب مبن يتبوب تائببو  تائب

 . (14)الطاعات و 
 طر ببة تعببال  اهلل عببن قلببب  يتشببتت أن تتببورع أن  الببورع : قببال ؟الببورع سببئل الشبببلي عببن :الببورع مقببام

 بمبا اهتمامبه أن يكبونو  غضبب أو رضبي بالحق إال العبد ال يتكلم أن»  قال  ؟الورع عن سئل الخواص عين
 (15)« . تعال  اهلل يرضي

 مبا ببين هبيو  الشببهات عبن يتبورع مبن الصبو ية مبنو  البدين مبال  هوو ، الشريفة المقامات من الورع
 ذلب  ببين  يكبون مطلق حرام اسم الو  مطلق حالل اسم عليه ال يقع ماو  بين  الحرامو  بين الحاللو  البين الحرام

 رعو  هنبببا و  ،أربببباب القلبببوب إال ال يعر بببه هبببذاو  صبببدره  بببي يحيببب و  قلببببه يقبببف عنبببه عمبببا يتبببورع  مبببن مبببنهمو  .
 (16). علي  مشئوم  هو اهلل عن يشلل  ما كل أن يرون  الذين همو ، الواجدينو  العار ين

 م اقيبل مبنو  الخلبق مظبالم مبن تتببرأ أن البورع :الخراز سعيد أبي قول الورع   ي قيل ما أشرف ومن
 .  طلبة الو  ال دعو و  مظلمة قبل   ألحدهم يكون ال حت  الذر

 بالسبلو  بعضبها يتصبل ،جبدا ك يبر  هبيو  ،النباس حقبوق  ننسب  األغلبب  بي  بنحن ،سديد رأي وهذا
  (17.)األقلون  إال الوجه هذا عل  الورع تحقيق يستطيع الو  ،بالمعاق بعضهاو 

 أول هبوو  المراتبب السبنيةو ، الرضبية األحبوال أسباس هبوو  " الزهبد مقام المقامات ن أهمم :الزهد مقام
 لبم  مبن ،تعبال  اهلل علب  المتبوكلينو اهلل عبن الراضبينو  اهلل إلب  المنقطعبينو  جبلو  عبز إلب  اهلل القاصبدين قدم

 رأس كبل البدنيا ي ب الزهبدو  خطيئة كل رأس الدنيا ألن حب ،بعده مما شيء له يص  لم الزهد  ي أساسه يحكم
  (18).طاعة و  خير

 «. التتبع القلوب منو  األمال  من األيدي خلو الزهد»  :الجنيد قال
 ،بزهبد ذلب   لبيس، لبه سلبي  يمبا يزهد أن إما ألنه، الحقيقة  ي زهد ال : قال ،الزهد عن الشبلي سئل

 تببر  جعببل الزهببد كأنببه ،واسببا مو  ببذلو  الببنفس طلببق إال عنببده معببه هببوو   يبه  يزهببد  كيببف ،لببه هببو  يمببا يزهبد وأ
 (19).تركه  يمكنه ال له ما هوو ، مترو  ألنه تركه له ال يص  له ما ليسو  له ليس الشيء  يما
 . عندهم لهوانها الدنيا  ي زهدهم  ي زهدوا الدنيا حقار  لما رأوا :بعضهم قالو 

نما ،هذا غير هدالز   ي الزهد أن عنديو  :قائال عليه ردو  الزهد  ي الرأي هذا اللزالي تفحص  الزهد وا 
رادتبببهو  أرادهو  الزهبببد اختبببار الزاهبببد ألن الزهبببد  بببي االختيبببار مبببن ببببالخروج الزهبببد  بببي  علمبببهو ، علمبببه إلببب  تسبببتند ا 



101 
 

 ال الحق بمراد الدنيا  يتر  ،بمراده تعال  اهلل كاشفه اختياره من انسلخو  *اإلراد  تر  مقام  ي أقيم  إذا ،قاصر
 بباهلل يبدخل  مبا ،البدنيا بشبيء مبن التلببيس منه اهلل مراد أن يعلم أو. حينئذ  تعال  باهلل زهده  يكون،نفسه يراود
، الزهبد زهبدا  بي منبه ببإذنو  بباهلل البدنيا مبن الشبيء  ي دخوله  يكون ،زهده عليه ينقص ال الدنيا  ي شيء من
ن أخذها باهللو ، باهلل إن تركها، عدمهاو  الدنيا وجود عنه استو  الزهد  ي الزهدو  قد و  :هذا هو الزهد  ي الزهدو  ا 

 إليبه اختيباره الحبق يبرد هبو لمبنو  :الزهبد  بي آخبر مقبام هبذا  بوقو ، المقبام هبذا  بي مبن أقبيم من العبار ين  رأينا
أعيبدت و  ناصبيتها مبن مكبن بعبد أن البدنيا يتبر و   ال ا زهدا  يزهد**  البقاء مقام نفسه  ي طهار و  عمله لسعة
 تأسبيا حينا تركها يختار  قد ،الحق اختيار من اختيارهو  باختياره المقام هذا  ي الدنيا تركه يكونو  ،موهبة عليه

مبن  شبأو األقويباء در  ضبعفه عبن لموضبع عليبه أدخل ر ق الزهد  ي مقام أخذها ير و  ،الصالحينو  باألنبياء
  يبه يسوسبه دبيربتب ببالنفس ر قبا باختيباره يتناولبه قبدو ، بالحق للحبق الحق من الر ق  يتر  ،الصديقينو  األنبياء
هلل  أوال كمببا زهببدوا، انيببا ببباهلل كمببا رغبببوا ، ال ببا ببباهلل زهببدوا :العببار ين ألقويبباء التصببرف مقببام هببذاو  :العلببم صببري 

.(21) 
 خلببت ممببا قلبوبهم خلببتو  أمبال  مببن أيبديهم خلببت البذين المبتببدئون  مبنهم طبقببات  ال بة علبب  الزهبادو 

نمباو ، البدنيا  بي مبا من جميبع النفس حظوظ تركوا ذينال همو  الزهد  ي المحققون منهمو ، أيديهم منه  هبذا كبان ا 
 زهببد  مببن ،النبباس عنببد الجبباه اتخبباذو  المحمببد و  ال نبباء هببو للببنفس حببظ  يببه الببدنيا  ببي الزهببد ألن المتحققببين الزهببد
 :الشببلي قبول م لهباو  الزهبد  بي تزهبد التبي  هبي ال ال بة الفرقبة أمبا زهبده  بي متحقبق  هبو الحظبوظ هذه  ي بقلبه
 (21).« غفلة  ي ال شيء الزهدو  ،الشيء الدنيا ألن غفلة الزهد»

 : منه ك ير المقام كالم هذا  ي للصو ية: الفقر مقام
ال تطلبب  أن: معنباه.  الموجبود ال تفقبد حتب  المعدوم تطلب أن ال الفقر» :محمد الجر يري أبو قال

 .(22)«بالفرض القيام عن العجز خوف إال عند األرزاق
 ؟األشبياء سبائر علب  الفقر لهذا اختيار أصحابنا معن  عن آسآل مد  بقيت :بكر الطوسيأبو  وقال

 منبببازل منبببزل مبببن أول ألنبببه :لبببي  قبببال  ألحمبببامي ببببن نصبببر سبببألت حتببب  ،يقنعنبببي أحبببد بجبببواب يجبنبببي  لبببم
 .بذل    قنعت*التوحيد

قوله  معن  عل  ،(23)تي ر  ل  حت  ال يكون ل   إذا كان ،ل  ال يكون الفقر أن» :قال ابن الجالء
 (24) ﴾.خصاصة  بهم كان لوو  أنفسهم يي رون عل و  و:تعال 

 وتبباج،الصببالحين جلبببابو ، المرسببلين لببباسو ، الشببرف رداء الفقببراء :الفقببر  قببال صببف الخببواصو  قببد 
 حصة المطعين و  منية المردينو  غيمة العار ينو  الميمنين زينو ، المتقين

 (25).المذنبين  سجنو  
 أحببد مببن **بباطنببه وال* بظبباهره  يطلببب الو  شببيئا يملبب  ال مببن  مببنهم :ال ببة طبقبباتوالفقببراء علبب   

ذاو ، شببيئا أحببد مببن ينتظببر الو  ،شببيئا ال و  شببيئا ال يملبب  مببن مببنهمو ، المقببربين هببذا مقببامو  يأخببذ لببم شببيئا أعطبب  ا 
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ن أعطي شبيئا مبن غيبر مسبألة أخبذو  ال يعرضو  ال يطلبو  يسأل أحدا ذ.مبنهم مبن ال يملب  شبيئا و ، ا   ا احتباجوا 
  (26).إليه  بانبساطه يفر  أنه يعلم ممن إخوانه بعض إل  انبسط

 ،الصببر  بي الصبو ية أقبوال منو  (27)الصال  ﴾ و  بالصبر وو استعينوا:تعال  اهلل قال :مقام الصبر
 أن الصبببر :غيببره قببالو ، أعالهبباو  الخدمببة أ ضببل هببوو  :قببال ،تعببال  مببن اهلل الفببرج انتظببار الصبببر :سببهل قببال

 (28).الفرج   يه تطالع ال أن معناه :الصبر يتصبر  
 متصبر :أوجه  ال ة عل  :عن الصبر  قال بالبصر  سالت ابن سالمو  :قال حَدث السراج الطوسي

 ،يصبر عل  المكار  مر  ،تعال  اهلل من صبر  ي  المتصبر ،صبارو  صابرو 
 باهللو  هللو  اهلل  ي صبره لذيا الصبار  ذا  أماو  يعجز اهلل وال الصابر من يصبر  يو ، مر  يعجزو  

 الحقو  من جهة الوجوب يتلير الو  ال يعجزو  الباليا جميع عليه لو وقع  هذا
  (29).الخلقية و  الرسم ال من جهةو  

. الصبر هلل  : قال ؟الصابرين عل  أشد صبر أي :له رحمه اهلل  قال عل  الشبلي رجل وقف :وقيل
 قببال الرجببل  ؟ ببأيق يحبب و  :قببالو  رحمببه اهلل الشبببلي  لضببب ،ال ،قببال  ،مببع اهلل  قببال الصبببر ،ال :الرجببل  قببال

 ( 31).تتلف روحه كادت صرخة الشبلي رحمه اهلل  صر  ،جلو  الصبر عن اهلل عز

، وجببه اهلل معنبب  الصبببر عببن و عنببدي  ببي» :بقولببه عببن اهلل الصبببر علبب  اللزالببي وقببد علببق اإلمببام
 مقامببات المشبباهد  أخببص  ببي يكببون اهلل الصبببر عببن نأ وذلبب  :جببهو  الصببابرين علبب  الصبببر أشببد لكونببه مببنو 

جالالو  استحياءا اهلل عن العبد يرجع  ،وذوبانا . خجال بصبره تنطقو ، ا 
 يبود ألنبه الصببر أشبد وهذا من،*أمر التجلي  بعظيم إلحساسه مفاوز استكانته وتخفيه  ي يتليبو  

 أن البنفس كمباو  الجمبال نبور باسبتماع تهاأن تتكحبل بصبير  البرو  تبودو ، لحق الجبالل تأدية الحال هذا استدامة
 . (31)« لذل   تعال   اشتد الصبر عن اهلل ،منازعة الصبر هذا  ي  الرو  ،الصبر عال لعموم منازعة

 أشببق الصبببر و....مببن أركببان اإليمببان  علببي بببن أبببي طالببب ركنببا جعلببه قببدو ، شببريف  الصبببر مقببام
 يببه و ، والكببيم التواضببع منببهو ، الضببيمو  كظببم عنببد الببذلالو  األلببم يصببعب  يببهو ، أمببر علبب  الطبببعو ، علبب  الببنفس

 ،مبن عبزائم األمبور وهبذه ،احتمبال األذ  مبن الخلبقو ، و به يكون كف األذ  عبن الخلبق،الخلق حسنو  األدب
  (32).الصدور  أك ر يضيق منها التي

 جبوهره  الصببر  بي ،الخبالل لكبرائم مبن تصبورهم هامبا تم بل جانببا عنصبر بالصبر الصو ية وعناية
 أصبيل الصببر عنصبرو  عقليبة تكبون قبدو  حسبية تكبون الشبدائد قبدو ، الشبدائد مقاومبة الشجاعة  بي من عناصر
  بيو ، و  بي طلبب العلبم، بي العبادات  يكبون :العبيق كبل بباب مبن أببواب  بي يظهر  ضلهو  الخلقية  ي الحيا 

 عا يبببة  بببي عبببالمذاتهبببا مصبببادر ال رياضبببة البببنفس علببب  الصببببر هبببيو  ،....معاملبببة النببباس  و بببي ،الصبببناعات
 (.33)األخالق

  (34)﴾   هو حسبه وو من يتوكل عل  اهلل :قال اهلل تعال  :التوكل مقام
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 «إال إل  اهلل  التوكل تر  اإليواء :»قال أبو عبد اهلل القرشي 
 (35)« . يكون اهلل كما لم يزل  ،اهلل تعال  كما لم يكن التوكل أن يكون حقيقة :»قال الجنيد

جببل كالميببت بببين و  أول مقببام  ببي التوكببل أن يكببون العبببد بببين يببدي اهلل عببز :د اهللوقببال سببهل بببن عببب
 . ال تدبير و  ال يكون له حركة ،شاء يدي اللاسل يقلبه كيف

 العببد تحقبق بعدما ،ال تنا ي التوكل بالقلب الحركة بالظاهرو  ،ير  القشيري أن التوكل محله القلبو
ن تعسو ، تعال  أن التقدير من قبل اهلل ن اتفق شيء  بتيسيره و  ر شيء  بتقديرها   (36).ا 

المعر ببة تفيببد  قببو  معر ببة مببن كببان إ ببم  كببل ،بالوكيببل قببدر العلببم أمببا اللزالببي  يقببع لببه أن التوكببل علبب 
 ببإن النظببر لليببر اهلل  ،موازنببة ،بببإزاء المقسببوم لهببم عببدال أن األقسببام نصبببتو ، صببرف العلببم بالعببدل  ببي القسببمة

 نقصبان التوكبل يظهبر  ،بشبيء يقبد   بي توكلبه يبراه مبن طببع البنفس من أحس وكل ،لوجود الجعل  ي النفس
نما شللهم  ي تليب النفس و  توكلهم ليس لألقوياء اعتداد بتصحي و ، بلية النفس كماله ي بتو ، بظهور النفس ا 

حبر  وكلمبا ت ،العببد غيبر نباظر إليبهو   إذا غابت النفس انحسمت ماد  الجهل  صب  التوكبل ،بتقوية مراد القلب
  يللببب" إذ اهلل يعلببم مببا يببدعون مببن دونببه مببن شببيء "  يببرد علبب  ضببميرهم سببر قببول اهلل تعببال  مببن الببنفس بقيببة

يصببير التوكببل حينئببذ و ، ويببر  الكببون ببباهلل مببن غيببر اسببتقالل الكببون  ببي نفسببه ،األكببوانو  جببود الحببق األعيببانو 
 جبود األسببابو  مبن فاء  بي التوكبل بي توكبل الضبع وال يقد   بي التوكبل م بل هبذا المتوكبل مبا يقبد  ،اضطرارا

  (37)وهذا توكل خواص أهل المعر ة  ،ير  األسباب مواتا ال حيا  لها إال بالتوكل ألنه ،الوسائطو 
و هبو مبا ،و قد أ ر الصبو ية تبأ يرا قويبا  بي اإلسبالم عبن طريبق قبولهم بالتوكبل حتب  طبعبوه بطابعبه

 .يسم  باالستسالم 
 (38) ﴾ .رضوا عنهو  ضي اهلل عنهمور :قال اهلل عز وجل: مقام الرضا

 الرضا تر  االختيار :قال الجنيد
«الرضا سكون القلب تحت جريان الحكم : »قال الحارث المحاسبي 

(39) 
  ؟هل هومن األحوال أو من المقامات : ي الرضا الخراسانيونو  و قد اختلف العراقيون

أنه مما  معناه أنه ييول إل و  التوكل هو نهايةو  جملة المقامات الرضا من :قال أهل خرسان
بل هو نازلة  ،ليس ذل  كسب للعبدو  إن الرضا جملة األحوال :وقال العراقيون ،يتوصل إليه العبد باكتسابه

 .تحل بالقلب كسائر األحوال 
مبببن  هببيو  بدايبببة الرضببا مكتسبببة للعببببد : يقببال ،يببر  القشببيري أنبببه يمكببن الجمبببع بببين قببول الفبببريقينو 
  (41)ليست بمكتسبة و ، معن  آخر أصله من األحوالبو  نهايتهو  المقامات

، انفسبباحهو  يحصببل النشببرا  القلببب :الرضببا أو بمعنبب  آخببر أصببله  قببال و سببر اللزالببي كيفيببة حببدوث
 بإذا  ،*انشرا  القلب من نور اليقين قال اهلل تعال  و أ من شر  اهلل صدره لإلسالم  هو علب  نبور مبن رببه﴾و 

 تببدبير اهلل تعببال   ينتببزع السببخط عبباين حسببنو  صببدر   انفتحببت عببين البصببير تمكببن النببور مببن الببباطن اتسببع ال
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ألن  : عببل المحبببوب بموقببع الرضببا عببن المحببب الصببادقو  الضببجر ألن اتسبباع الصببدر يتضببمن حببالو  الحبببو 
كمبا ،اختياره  يفني  ي لذ  ريية اختيار المحببوب عبن اختيبار نفسبهو  المحب ير  أن الفعل من المحبوب مراده

  (41)ما يفعل المحبوب محبوب كل و  قيل
أهل الرضا  ي الرضا عل   ال بة أحبوال  مبنهم مبن يعمبل  بي إسبقاط الجبزع بحيبث يسبتوي عنبده مبا 

رضبائه  و مبنهم مبن يبذهب عبن رييبة،العطباءو  المنبعو  الرحباتو  الشبدائدو  مبن المكباره ،يجري عليه  ي حكبم اهلل
ذا اسبتو  عنبد الشبد و ، لرضبا بال ي ببت لنفسبه قبدم  بي ا،اهلل عنبه رضبا برييبة عن اهلل  العطباءو  المنبعو  الرخباءو  ا 

رضبباه عببن اهلل لمببا سبببق مببن اهلل تعببال  لخلقببه مببن و  رضببا اهلل عنببه يببذهب عببن رييببةو  مببنهم مببن يجبباوز هببذاو 
 (.42)الرضا 

  :األحوال

 (43)﴾نحن أقرب إليه من حبل الوريدو  و:قال اهلل تعال  :حال القرب
 و الطاعة ه :سئل سري السقطي عن القرب  قال

 ﴾*اقتربو  اسجدو  و: لقوله تعال  ،يتذلل لهو  القرب أن يتدلل عليه :وقال غيره
تليب  يها و  مننه علي و  وسئل غيره عن القرب  قال هو أن تشاهد أ عاله به معناه أن تر  صنائعه

 (.45)مجاهدات و  عن ريية أ عال 
 :قيبل.ذلب  علبي أ قبل مبن الجببال  أجبد  ،أو يبارب ،يبا هلل : بأقول*إن ألجبد الحضبور :وقال بعضبهم

نمبا هبي إشباراتو ، هبل رأيبت جليسبا ينبادي جليسبهو ، ألن النداء يكون من وراء حجاب: قال ؟ولم  مالحظباتو ا 
ومببببيذن ** ولكنببببه متعببببر بمحببببو  ،صببببفه مقببببام عزيببببز محقببببق  يببببه القببببربو  هببببو الببببذيو  مالطفبببباتو  مناغببببا و 

آ باق تبتخلص البرو  و  قو  محوه  إذا صحاو  هو كون ذل  لمن غابت نفسه  ي نور روحه لللبة سكر ***بسكر
يببارب بلسببانه الببنفس المطمئنببة و  يببا اهلل : يقببول،مقامببهو  ويعببود كببل مببن العبببد لمحلببه ،الببنفس الببرو و  مببن الببنفس

أقبرب مبن و  هبذا مو  بكمال الحال عبن األقبوالو  الرو  تستقل بفتوحهو ، محل عبوديتهاو  العائد  إل  مقام حاجتها
بعببود حكبم الببنفس إلبب  محببل  ****أقبام رسببم العبوديببة و ، رب باسببتقالل الببرو  بببالفتو  ببي حببق القبو  األول ألنبه

 (46)من النفس  حظ القرب ال يزال يتو ر نصيب الرو  بإقامة رسم العبوديةو ، اال تقار
مكانيببةو  العبببالم مببن اإللببه بقبببرب  بببي قببولهم ،عبباد  يستشبببهدون كببان الصببو ية بببه باآليبببات  اإليصبببال ا 

 .(48)﴾ تمت وجه اهللوقوله تعال و أينما تولوا وجوهكم (47) ﴾أينما كنتم كمهو معو  و: القرآنية
العبببد أوال   قببرب. بعبادتبه  جميببع األوقببات االلتببزام  بيو ، أول رتببة  ببي القبرب هببي القببرب مبن طاعتببه

  ي اآلخر  مباو ، من عر ان سبحانه ما يخصه اليوم وقرب الحق ،تحقيقهو  بإحساسه قربه  م ،تصديقهو  بإيمانه
إال  قببرب العبببد مببن الحببق ال يكببونو  .االمتنببان و  اللطببف بوجبوه  يمببا بببين ذلبب و  العيببانو  *يكرمبه بببه مببن الشببهود

 القبدر  عبامو  ببالعلم  قبرب الحبق سببحانه. ظبواهر الكبون دون أحكام القلوب هذه من صفاتو ، ببعده عن الخلق
ومببن تحقببق بقببرب الحببق  ،وليبباءالنصببر  خبباص بببالميمنين  ببم بخصببائص التببأنيس مخببتص باألو  للكا ببة ببباللطف
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 ببببم رقيببببب  ،الو بببباءو   ببببم رقيببببب الحفبببباظ**عليببببه رقيببببب التقببببو  ألنببببه،إيبببباه تعببببال   ادونببببه دوام مراقبتببببهو  سبببببحانه
 .(49)***الحياء

 المحبة ميل القلوب  :قال الجنيد    :حال المحبة
ل  ما هلل من غير تكلف و  أن يميل قلبه إل  اهلل :معناه  .ا 

و محببة الوجبد مبن طريبق ،العبامو  وهبو للخباص ،محببة اإلقبرار :ل  البوجهينالمحبة ع :قال بعضهمو 
 األحبوال ببل يكبون مسبتلرقا  بي رييبة مببا هللو  ال رييببة األسببابو ، الخلبقو   بال يكبون  يبه رييبة البنفس ،اإلصبابة

 . (51)ما منهو 
قولببه  أن هببو المقصببود  ببي الببذي يببذهب الصببو ية إلب  ،عبببر الحبب المتبببادل االقتبراب مببن اإللببه يببتمو 

 (52)﴾*يحبونه و  تعال  و  سوف يأتي اهلل بقوم يحبهم
حبب  : بإذا لبم يكبن ذلب  حببه  يبه حقيقبة  بإذا الحبب حببان ،والمحب شرطه أن تلحقه سبكرات المحببة

هبذا الحبب و ، النعمباءو  ربمبا كبان حببا مبن معبدن العلبم بباآلالءو ،  الحب العام بامت بال األمبر ،حب خاصو  عام
 يكببون النظببر إلبب  هببذا الحببب العببام . ذكببر جمببع مببن المشببايخ الحببب  ببي المقامببات وقببد  ،مخرجبه مببن الصببفات

وهببو الحببب . الببذات عببن مطالعببة الببرو   أمببا الحببب الخبباص  هببو حبببو  .الببذي يكببون لكسببب العبببد  يببه مببدخل 
ألنببه ،وهبذا الحبب يكببون مبن األحبوال ،اصبطفاءه إيبباهو   هببو االصبطناع مبن اهلل الكببريم لعببده ،البذي  يبه سبكرات

 ...موهبة ليس للكسب  يه مدخل  محض
وهببو  ببي األحببوال كالتوبببة  ببي المقامببات  ،موجبهبباو  السببنية ،وهببذا الحببب الخببالص مببن أصببل األحببوال

 (.53)من صحت محبته هذه تحققت بسائر األحوال و  ....
 بالحق سببحانه ، وأخبر عن محبتبه للعببد، بها للعبد تعال و  شهد الحق سبحانه ،والمحبة حالة شريفة

 ،بببة علبب  لسببان العلمبباء هببي اإلراد والمح ،العبببد يوصببف بأنببه يحببب الحببق سبببحانهو ، بأنببه يحببب العبببديصببف 
  بببإن اإلراد  ال تتعلبببق بالقبببديم اللهبببم إال أن يحمبببل علببب  إراد  التقبببرب إليبببه ،ولبببيس المبببراد القبببوم بالمحببببة اإلراد 

 محبة الحق سببحانه للعببد إرادتبه  .ل المسالة طر ين إن شاء اهلل تعانحن نذكر من تحقيق هذه و  .التعظيم لهو 
والمحببببة أخبببص مبببن  ، الرحمبببة خببباص مبببن اإلراد  ،كمبببا أن رحمتبببه لبببه إراد  اإلنعبببام ،إلنعبببام مخصبببوص عليبببه

رادتبه أن يخصبه ببالقربو ، وتسبم  رحمبة اهلل ،الرحمة  إراد  اهلل تعال  ألن يوصل إل  العببد ال بواب   اإلنعبام  ا 
 يحببب تفببباوت متعلقاتهببا تختلببف أسببمايها  بببإذا  ،رادتبببه سبببحانه صببفة واحببد  إ ،تسببم  محبببةو  األحببوال العليببةو 

ذا تعلقت بعموم النعم تسم  رحمة ،تعلقت بالعقوبة تسم  غضبا ذا تعلقة بخصوصها تسم  محبةو  وا   .(54)ا 
 ،ويتولببد ذلبب  مببن إحسببان اهلل تعببال  إلببيهم ، الحببال األول محبببة العببام ،المحبببون علبب   ال ببة أحببوال

والمباللبة  بي  ،ببذل المجهبودو  وموا قته القلوب هلل ،دوام الذكر شرط هذا الحال صفاء الود معو ، وعطفه عليهم
هببو حببب و  علمببه وقدرتببهو  عظمتببهو  الحببال ال بباني يتولببد  ببي نظببر القلببب إلبب  جببالل اهللو  ال نبباء علبب  المحبببوب
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 ة  هببو محبببة الصببديقينوأمببا الحببال ال ال بب ،و محببو اإلرادات،وكشببف األسببرار ،شببرطه هتبب  األسببتارو  الصببادقين
 .(55)معر تهم بقديم حب اهلل تعال  بال علة  يحبونه كذل  بال علةو  هي تتولد من نظرهمو  العار ينو 

ووصبببفوا حالبببة العاشبببق  يبببذهب الصبببو ية إلببب  أن المحببببة الخالصبببة هلل هبببي نفسبببها العشبببق اإللهبببيو 
ورأ  بعبين عقلبه  ،ماد  اشبتاق إلب  شببههإذا صفا من كدر  ال ،إن الجوهر اإللهي  ي اإلنسان»ومرتبته بقولهم 

ويشبعر بلبذ  ال تشبابهها  ،وحينئذ يفيض إليه نور ذل  الخير  يتحد ببه ،الخير األول المحض األول  أسرع إليه
  يهبببا ينكبببر العبببارف معرو بببه ،وال تقببببل الزيببباد  أو النقصبببان،هبببذه المرتببببة هبببي أعلببب  مراتبببب الوصبببولو  ...لبببذ  

ال و ، وال نعببت ،رسببم وال هببو الببذات الحببق الببذي يببدخل تحببت اسببم ،د مطلببقبببل عشببق واحبب ،العاشببق معشببوقهو 
 (.56)« وصف 

 هباهي .األسباس و  بالحقيقبةو  تعتبر رابعة العدوية هي رائبد  العشبق اإلالهبي عنبد الصبو ية المسبلمين
  :ذي تنشد من األعماق

 
 حبا ألن  أهل لذاكاو  حب الهو             :أحب  حبين

               شللني بذكر  عمن سواكا أما الذي هو حب الهو 
أخبببرت عببن ”مببن خاللببه صببار بإمكانهببا ،حتبب  بببات عشببقا لببذات اهلل ،الحببب تطببور  ببي نفببس  رابعببة

 ،أي ذلبب  الحببب هببو الببذي يجعببل الحجببب تتكشببف لهببا... أن تجتمببع بالحضببر  اإللهيببة و  أن تببر  اهلل“نفسببها 
  تحصبل الرييبة ،الخبالق مبع المخلبوقو ، ع المعلبومالمجهبول مبو  المليبب مبع الحاضبر“بنظرهبا ” يستويوعندها 

 (57)*يحدث الجمعو 
يببرون أن المحببب ال يسببقي كببأس المحبببة إال مببن بعببد أن و  يوصببي الصببو ية بببالخوف :حةةال الخةةو 

 (.58)ولكن خو ه عل  قدر قربه  ،كل ميمن باهلل تعال  خائف منهو  ينضج الخوف قلبه
االحتراق و   خالف ما يعدونه من القلقو  ،هام العامةالخوف عند العلماء عل  غير ما يتصور  ي أو 

نمببا و ، وليسببت مببن حقيقببة العلببم  ببي شببيء ،مواجيببد للببوالهينو  أحببوالو  ألن هببذه خطببرات ،االنزعبباجو  أو الولببه ا 
 ،صببدق اليقببين سببمي هببذا خائفبباو   ببإن أعطبب  عبببد حقيقببة العلببم ،صببدق المشبباهد و  الخببوف اسببم لصببحي  العلببم

من أشهدهم حبا هلل تعال  ألنه كان  ي و  الخلق ألنه كان عل  حقيقة العلم وفمن أخ( ص)ولذل  كان النبي 
 " نهاية القرب 

يكفببي أن نقببول أنهببا تقسببم الخببائفين إلبب  و  " :يحبباول الببدكتور زكببي مبببار  أن يشببر  مببا سبببق  يقببول
صبدق و  لبمطائفبة يمكبن خو هبا  بي حقيقبة العو ، طائفة تخاف العذاب  تقاس أهوال المخباوف الحسبية :طائفتين
 . ال اشفاقو  ال هلعو  وال يظهر عليها جزع ،اليقين
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و ال يعبرض نفسبه ،من يعلم  يقبف عنبد الواجبب يخيل إلي أن تفسر هذا الخوف يتم ل  ي طمأننيةو 
وعندئببذ تنتقببل مظبباهر  ، ببم يترقبب   ببي خو ببه  يتحلبب  باشببرف مببا يتحلبب  بببه المقربببون ،ال  سببوقو  ال إ ببمو ، لزيبب 

     .(59) تكون للعارف أشجان ال يدركها إال أهل الصفاء ،  عالم الرو الخوف من عالم الجسم إل
مببا حببواه مببن و  هببو أن يحفببظ رأسببهو  خببوف العمببوم"  :يببر  صبباحب قببوت القلببوب أن الخببوف نوعببان

 أمبا خبوف الخصبوص  هبو  ،الرجبلو  الببدنو  الفبرجو  القلببو  ما وعباهو  وأن يحفظ بطنه ،اللسانو  البصرو  السمع
 .(61)"هذا هو الزهدو ، ينتقل ال يكا ر  يما عنهو ، ال يبني ما ال يسكنو ، أكلأن ال يجمع ماال ي

لبببيس  :قبببال بعضبببهم" رأس الحكمبببة مخا بببة اهلل " :(ص)قبببال رسبببول اهلل  :مبببا قيبببل  بببي الخبببوف أروعو 
 .(61")يخاف أن يعذب عليه التار  ما لكن الخائفو  يسم  عينهو  الخائف من يخاف

نمبببا يخببباف إجبببالال لبببهو ، معنببباه ال يخببباف لنفسبببه ،غيبببر اهلل البببذي ال يخببباف :الخبببائف :قبببال رويبببم ، ا 
 .(62)الخوف للنفس خوف العقوبة و 

 إن التربية التي تقوم عل   :ال ينبلي أن يصل الخوف إل  اليأسو ، تخويف المرء من ربه له حدودو 
 في كبل  ،ضتمنع عناصر الخير من النهو و  الخوف المطلق تربية  اسد  ألنها تطمس أصول النور  ي القلب

و الرياضة الصحيحة هي التي تعنب  بإيقباظ مبا غفبا مبن ،االنتباهو  إنسان عواطف غا ية تنتظر لحظات التيقظ
 (.63)الرشاد و  عواطف الخير

ألن  ،به هو أيضا مبن دعبائم األخبالق اهتمامهمو ، للصو ية كالم ك ير جدا  ي الرجاء :حال الرجاء
ال ينتظبر منهبا و ، ب ينقلبب إلب  قبو  يائسبة خطبر  ال يرجبو لهبا صبال ربه  ي قبول المتبا المذنب الذي ال يرجو

  (.64)." هو أقص  غايات الفساد و  انقطاع الصلة بين المرء بين ربهو  نفع
الرجبباء رييببة الجببالل بعببين  :وقيببل ،عالمببة الرجبباء حسببن الطاعببة :قببال شبباه الكرمبباني :مببن أقببوالهمو 

 الجمال 
 (. 65)رتيا  القلوب لريية كرم المرجو الرجاء ا :قال أبو عبد اهلل بن خفيف

لبذل  أقببام اهلل و  والرجباء هببو اسبم لقببو  الطمبع  ببي الشبيء بمنزلببة الخبوف اسببم لقبو  الحببذر مبن الشببيء
 .(66)* "طمعاو  يدعون ربهم خو ا" : قال ،وأقام الحذر مقام الخوف ،تعال  الطمع مقام الرجاء  ي التسمية

ألن ، هببو خائفبباو  وال راجيببا إال ،هببو راجو  وال يكببون خائفببا إال ،الرجبباء لإليمببان كالجنبباحينو  والخببوف
لهبذا المعنب  رو  عبن و  و من اإليمان خبوف،موجب الرجاء اإليمانو  و باإليمان رجاء،موجب الخوف األيمان

 كيف أستطيع ذل   :و ارجه أشد من خو   قال،خف اهلل تعال  خو ا ال تأمن  يه مكره"  :لقمان أنه قال البنه
هببذا ألنهمببا مببن حكببم و  ؟يرجببو ببباآلخرو  أمببا علمببت أن المببيمن ذو قلبببين يخبباف بأحببد همببا ؟قلببب واحببد إنمببا لببي
 .(67)اإليمان 

ألن مببن تحقببق برجبباء شببيء  ،أن يكببون الخببوف باطنببا رجائببه ومببن عالمببة صببحة الرجبباء  ببي العبببد
 . ببوت الرجبباء  هببو ال ينفبب   ببي حببال رجائببه مببن خببوف ،شببد  اغتباطببه بببهو  المرجببو  ببي قلبببه خبباف  وتببه لعظببم
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 ألنهم وصفان ال ينفب  أحبدهما عبن اآلخبر ،لذل  سمت العرب الرجاء خو او ، الرجاء هو ترويحا ت الخائفينو 
مال  ال ترجو  : قالوا ،صفان له أو سببا منه أن يعبروا عنه بهو  إذا كان الشيء الزما لشيء أو  من مذهبهمو 

 .(68)هم يردون مال  ال تخافو  كذا
الشبوق  :وقبال آخبر ،هيمان القلبب عنبد ذكبر المحببوب :عضهم عن الشوق  قالسئل ب :حال الشوق

  العبببوارضو  اإلراداتو  يعبببرف بهببا مبببا  ببي قلبببوبهم مببن الخبببواطر  بببي قلببوب أوليائبببه حتبب  أشببعلها نببار اهلل تعبببال 
 ي   منهم من اشتاق إل  ما وعد اهلل تعال  ألوليائه :أهل الشوق  ي الشوق عل   ال ة أحوالو . (69)الحاجاتو 

، تبرمه ببقائه شبوقا إلب  لقائبهو  و منهم اشتاق إل  المحبوبه من شد  محبته،الرضوانو  الفضلو  الكرامةو  ال واب
ودالئلبه  ، يذهب بالشوق عن ريية  هو مشتاق بال شوق ،منهم من شاهد  ي قرب سيده أنه حاضر ال يليبو 

نمبا  ،لحبادث عنبده لبيس مبن كسببه بم هبذا الشبوق ا (71)هبو ال يصبف نفسبه بالشبوقو  تصف عن أهل بالشوق وا 
، إذا اسبتقرت التوببة ظهبر الزهبد ،الشوق مبن المحببة كالزهبد مبن التوببةو  ....هو موهبة خص اهلل بها المحبين 

ذا استقرت المحبة ظهر الشوقو   . ا 
غيبر الشبوق البذي يتوقعبون  ،أن الشوق كائن  ي الحبين إل  رتب يتوقعونهبا  بي البدنيا :ير  اللزالي

 كببذل  يكببون شببوقهم  :يطلبونهببا ذوقبباو  واهلل تعببال  يكاشببف أهببل وده بعطايببا يجببدونها علمببا ،د المببوتبببه مببا بعبب
 .(71)ليصير العلم ذوقا

 يكبون  بي حبال الليبوببة مشبتاقا  ،الليبوببةو  اللقاء أشبد مبن شبوق البعبدو  قد قال قوم شوق المشاهد و 
 هبذا هبو البذي أراهو ، ا  ضالهو  مبار من الحبيبو  ئدالمشاهد  مشتاقا إل  زواو  يكون  ي حال اللقاءو ، إل  اللقاء

 .(72)أختارهو 
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  :الهوامش 
رسبالة محبي  مبأخوذ مبن :حبال علب  كبل مخالفبة الهبو و  الببد نيبة المشباق علب  البنفس حمبل :مجاهد * 

االخبببتالف دركبببي و  األدب  بببي التصبببوف اإلسبببالمي كتببباب  بببي ردو  الصبببو ية اصبببطالحات"  البببدين المسبببمات
 .55ص ،2-1المجلد  ،ه1427-م1/2112بيروت ط  ،بة العصريةالمكت، "مبار 

 باليهببا  ببيو  مخالفتهببا  ببي سببالمة الببنفس" :الببنفس  ببي( ه225ت )منصببور بببن عمببار  قببال: الببنفس** 
 دراسببات  ببي. أ عالببه و  أخالقببه مببن مببذموماو ، العبببد مببن أوصبباف معمببوال مببا كببان هنببا متابعتهببا  قببد أراد بببالنفس

 ،ه1414العربيببببة بيببببروت  دار النهضببببة ،شببببرف د محمببببد جببببالل ،مببببذاهبو  شخصببببيات التصببببوف اإلسببببالمي
 .118ص ،م1983

األخبببالق و  األدب اإلسبببالمي التصبببوف. بحالبببه ال يعلمبببه مشببب  علببب  المقامبببات هبببو البببذي :السبببال ***
 .52ص

 .التوزيببع القبباهر و  دار ال قا ببة للنشبر ،التفتبازاني الو ببا اللنيمببي د أببو ،مبدخل إلبب  التصبوف اإلسببالمي( 1
 .38ص، 1979 ،3ط

 بالجملبة هبيو  المبراد لبه صبحة هبوو  رياضة طلببو ، الخروج عن طيع النفسو ، رياضة أدب :الرياضة* 
 55األخالق صو   ي األدب التصوف اإلسالميو  األخالق النفسية عبار  عن تهذيب

 قشبيريال الكبريم ببن هبوا زن القاسبم عببد أببي بباهلل التصبوف للعالمبة العبارف علبم  ي الرسالة القشرية( 2
عبداد معبروف ز يفبرو  النيسبابوري تحقيبق  ،م1988ه ب 1418 1دار الخيبر ط.  بلطحنبي علبي عببد الحميبدو  ا 

 .56ص
يليه ملحق و  رتبه محمود سعيد ممدو  ،إحياء علوم الدين لللزالي ،بترتيب األحاديث إسعاف الملحين( 3
 .118ص ،ه1414 ،1ط ،دار المعر ة بيروت لبنان ،األحياء
  57ب  56لقشرية الرسالة ا( 4
 لببيس القلببب عنببدهو ، ال العقببلو  ليسببت الحببواسو  القلببب هببي الصببو ية المعر ببة أدا  يببر  اللزالببي :القلببب* 

 اللطيفببة الربانيببة الروحانيببة هببو و إنمببا،المدعببة مببن الجانببب األيسببر مببن صببدر اإلنسببان ،تلبب  اللهانيببة المعرو ببة
تحيبرت  بي إدرا  وجبه  إال أن عقبول النباس ،تعلبق يقبد يكبون لهبا بالقلبب الجسبمانو ، التي هي حقيقبة اإلنسبان

  172التصوف اإلسالمي  مدخل إل  ،العالقة بينهما
 57الرسالة القشرية ص( 5
  225إحياء علوم الدين ص( 6
  39ص:مدخل إل  التصوف اإلسالمي( 7
  225ص إحياء علوم الدين( 8
 132المعارف باألسكندرية د منال عبد المنعم جاد اهلل منشأ ،الملربو  التصوف  ي مصر( 9
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 31سور  النور اآلية * 
 222سور  البقر  اآلية ** 
 227إحياء علوم الدين ( 11
يوحنببا الحبيببب : تقببديم د ،تبباج اإلسببالم أبببو بكببر محمببد الكالبببادي ،التعريببف لمببذهب أهببل التصببوف( 11

  64م ص 2116/ ه 1427 ،2ط ،دار صادر بيروت ،صادر
 374األخالق و  دبالتصوف اإلسالمي  ي األ( 12
 المرجع نفسه ( 13
 المعر ة الصبو ية معر بة ذوقيبة كشبفية إلهاميبة باطنيبة تبأتي القلبب مباشبر  دون إعمبال القلبب :المعر ة* 

دراسبات  بي .ونشاط روحي خباص بكبل صبو ي ،معر ة  ردية ،دون استخدام الحواس  هي إذن معر ة خاصةو 
 11التصوف اإلسالمي ص

الوجد ، ولهذا قال المشايخ ،تكلفو  يرد علي  بال تعمدو  الوجد ما يصادف قلب و ،من الوجد :الواجد** 
الرسبالة القشبرية . تعبال  لطائفبه   كبل ازدادت وظائفبه ازدادت مبن اهلل ،المواجيد  مرات األورادو ، هو المصادقة

جعله  ي شبه يسيطر عل  اإلنسان حت  يو ، يحركه السماع ،الصو ية انفعاال نفسيا قويا الوجد عندو  . 62ص
حضبور و  مشباهد  الرقيببو ،  هبو ر بع الحجباب " :هو عل  حد تعبيره رأي بعيد ببن األعراببيو  غيبوبة عن ذاته

ينبباس المفقببودو  محاد ببة السببرو  مالحظببة الليبببو ، الفهببم الصببو ية  ببي نظببر " . هببو  نبباي  مببن حيببث أنببت و ، ا 
م 1985/ه 1415 3ط،مكتببة المدرسبة ،يدار الكتباب اللبنبان ،سبمي  عباطف البزين ،"تحليل و  دراسة"اإلسالم 

  3533ص
الرسبالة القشبرية ص . أنبت سباكت و  مبن نطبق عبن سبر  : قبال ؟سئل الجنيبد مبن العبارف :العارف***

431  
المريبد مبن تتبو ر لديبه اإلدار   ،أخبذ العهبد مبن الشبيخ التصبوف بعبد هو المبدأ  بي طريبق :المريد**** 

 132ملرب صالو  التصوف  ي مصر ،للمجاهد   ي الطريق
طببه عبببد الببباقي سببرور  ،تقببديم د عبببد الحلببيم محمببودو  تحقيببق ،أبببو نصببر السببراج الطوسببي ،للمببع( 14
 1961 ،1القاهر  ط
 232إحياء علوم الدين  (15
 44/45:اللمع للطوسي( 16
 383:األخالقو  التصوف اإلسالمي  ي األدب( 17
 46:للمع للطوسي( 18
 65:التعرف لمذهب أهل التصوف( 19
نمبا سبميت هبذه  ،هبي اسبم ألول منزلبة القاصبدين إلب  اهلل تعبال و  وهبي ،دار  بدء طريبق السبالكيناإل*  وا 

 لمبا كبان هبذا أول األمبر لمبن سبل   ، مبا لبم يبرد العببد شبيئا لبم يفعلبه،ألن اإلدار  مقدمبة كبل أمبر، الصفة إدار 
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المريبد علب  موجبب االنشبقاق مبن و  ،تشبيها بالقصد  بي األمبور البذي مقبدمتها ،جل سمي إدار و  طريق اهلل عز
ولكن المريد  ي عرف هذه الطائفة من ال إدار   ،ألنه من األسماء المشتقة ،كما أن العالم من له علم ،له إدار 

 ،كمببا أن مببن ال إدار  لببه علبب  موجببب اإلشببقاق ال يكببون مريببدا ، مببن لببم يتجببرد عببن إدارتببه ال يكببون مريببدا ،لببه
 211الرسالة القشرية ص

هبو و  .54األخبالق صو  التصبوف اإلسبالمي  بي األدب ،ريية العبد قيام اهلل علب  كبل شبيء :ءالبقا** 
 ،الفلسفة العربيبة اإلسبالمية ،أيضا انتقال دائم للشيء من صور  إل  أخر  مما يعني  ناءه مع الصور  القديمة

 2ت لبنببببببان طدار الفببببببارابي بيببببببرو ،تو يببببببق سببببببلوم: د/ أرتببببببو ر سببببببعيد ييببببببف  :التصببببببوف دو  الشببببببائبةو  الكببببببالم
 331الجزائر ص2111

 234/ 233 :إحياء علوم الدين( 21
 47 :اللمع للطوسي( 21
  67/ 66 :التعريف لمذهب أهل التصوف( 22
أي  صل الخبالق عبن مخلوقاتبه ووضبعه بمعبزل  ،مذهبنا إ راد القدم عن الحدث" :قال الجنيد :التوحيد* 

للبباء كببل وجببه شبببه مببادي يقببو  عببنهم بمعنبب  نفببي الصببفات صببفحات مك فببة مببن تبباريخ . الحببق و  م بببين الخلببقا 
 دار،كامل مصطف  الشيبي ،التصوف اإلسالمي
 121ص 1997/ ه 1418 1المناهل ط

 235ص  :إحياء علوم الدين( 23
 9ص:سور  الحشر( 24
 48ص :اللمع للطوسي( 25
-لبببور الفلسبببفةاإلسبببالمية تب. النزعبببات الماديبببة  بببي الفلسبببفة العربيبببة . الظببباهر هبببو الشبببريعة  :الظببباهر* 
 .119المجلد ال الث ص ،2112 ،2دار الفارابي ط ،مرو  حسين ،إخوان الصفاء-التصوف
 119ص 3النزعات المادية  ي الفلسفة العربية م ج( اهلل)هو حقيقة  :الباطن**

هبو يتوجبه إلب  العامبة مبن و  الوجبه الظباهر :السنة يحمالن وجهين من المعبانيو  ير  الصو ية أن القرآن
النزعبات الماديبة  بي الفلسبفة العربيبة . الوجه الباطن يتوجه إلب  الخاصبة مبنهم أي إلب  المتصبو ين و  نالمسلمي

 127ص3اإلسالمية م ج
 382األخالق صو  التصوف اإلسالمي  ي األدب( 26
 45البقر  ص( 27
 65:التعريف لمذهب أهل التصوف( 28
 51 :اللمع( 29
 376األخالق صو  التصوف اإلسالمي  ي األدب( 31
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 55األخالق صو  التصوف اإلسالمي  ي األدب :ما ينكشف للقلوب من أنوار الليوب :التجلي* 
 234إحياء عوم الدين ص ( 31
 376 :األخالقو  التصوف اإلسالمي  ي األدب(32
 377المرجع نفسه ص( 33
 3الطالق ص( 34
 71التعرف لمذهب أهل التصوف ص (35
 162الرسالة القشرية ص( 36
 42العنكبوت ص * 
  238إحياء علوم الدين ص(37
 119ص :المائد ( 38
 72:التعريف لمذهب أهل التصوف( 39
 193الرسالة القشرية ص( 41
 22:الزمر*

 293إحياء علوم الدين ص ( 41
 34ص :اللمع( 42
  16:ق (43
  19 :العلق*  

 76:التعرف لمذهب أهل التصوف( 44
وقبد يقبال لرجبوع العببد إلب  إحساسبه . بالحق  يكون حاضرا بالحق ألنه غاب الخلق حضر :الحضور* 

 71 :الرسالة القشرية.وأحوال الخلق أنه رجع عن غيبته  هذا يكون حضورا بحق ، بأحوال نفسه
محبو اللفلبة عببن و  محبو الزلببة عبن الظبواهر وينقسبم المحبو إلب  ،المحبو ر بع أوصباف العبباد  :المحبو** 
 73الرسالة القشرية ص ،نفاهو  تره الحق المحو ما س..ومحو العلة عن السرائر  ،الضمائر

 54األخالق صو  التصوف اإلسالمي  ي األدب ،غيبة بوادر قوي :السكر*** 
إذا  :قببال ؟أي منزلببة إذا قببام العبببد بهببا مقببام العبوديببة :سببئل سببهل بببن عبببد اهلل التسببتري :العبوديببة****
 231إحياء علوم الدين ص . االختيارو  تر  التدبير

  244الدين ص إحياء علوم ( 45
 هببو الحضببور وقتببا بنعببت المراقبببة ووقتببا بوصببف المشبباهد   مببا رام العبببد موصببو ا بالشببهود :الشببهود* 

 251إحياء علوم الدين ص . الرعاية  هو حاضر و 



111 
 

قبال و  "وأحسبن لبباس العبار ين التقبو   ،االنكسبارو  أحسن لباس العببد التواضبع"  :قال عمار :التقو ** 
دراسبات  بي التصبوف .   بمعنب  العمبل الصبال  سببب كبل خيبرأي التقبو " لتقو  ذل  خيرلباس او " :اهلل تعال 
 111ص .اإلسالمي 

 أمببا الوصببف العببام  مببا أمببر بببه رسببول اهلل تعببال   :الخبباصو  الحيبباء علبب  الوصببف العببام :الحيبباء*** 
الحيباء وجبود  :نبونأمبا الحيباء الخباص  مبن األحبوال قبال ذو الو  "استحوا من اهلل حق الحياء "  ي قوله ( ص)

 245ب 244إحياء علوم الدين . الهيبة  ي القلب حشمة ما سبق من  إل  رب  
 4 :الحديد( 46
 115البقر  ( 47
 81ب81 :الرسالة القشرية( 48
 384 :األخالقو  التصوف اإلسالمي  ي األدب( ( 49
 79ب 78 :التعرف لمذهب أهل التصوف( 51
 54 :المائد * 
 281اإلسالمية ص  الفلسفة العربية( 51
 241ب 239إحياء علوم الدين ( 52
 319ب 318 :الرسالة القشرية(53
 384 :األخالقو  التصوف اإلسالمي  ي األدب( 54
 211" دراسة وتحليل " الصو ية  ي نظر اإلسالم ( 55
 54 :األخالقو  التصوف اإلسالمي  ي األدب :إشار  إل  الحق بال خلق :الجمع* 
   258ب 257 :دراسة وتحليل" :اإلسالم الصو ية غي نظر( 56
  381األخالق ص و  التصوف اإلسالمي  ي األدب(57
 الرجع نفسه ( 58
             (الرجع نفسه 59
 236 إحياء علوم الدين( 61
 68التعرف لمذهب الصو ية ص ( 61
 379التصوف اإلسالمي ص ( 62
 نفسه ( 63
 273إحياء علوم الدين ص ( 64
  379المي صالتصوف اإلس( 65
 16 السجد * 
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 237إحياء علوم الدين ص ( 66
 379التصوف اإلسالمي ص ( 67
  64اللمع ص ( 68
  386نفسه ص ( 69
 242إحياء علوم الدين ص ( 71
 243نفسه ص ( 71
 75التعرف ألهل التصوف ص ( 72
 261البقر  * 

 143األعراف ** 
 


