
 

  



 متهيد: 

ُمنُ ُُةاخلاصُ ُزيتميُ ُوبهُاحلكماء،ُوشرعُ ُاألنبياءُينودُ ُقوى،التُ ُوشعارُ ُاحملبةُ ُعنوانُاألدبُ 
ُكثريًا،ُُرمحُ ُُهم ُرُ حُ ُُفمنُُ،بهُ ُُإالُُللقلبُُمجالُ ُُوالُُب،الكاذُ ُُمنُُالصادقُُعرفويُ ُُ،العامةُ  ُومُنُُخريًا

ُإحسانُ ُمنُُةاحلقيقيُ ُُةالعبوديُ ُمقاماتُإىلُالعبدُ ُيصلُوبهُواآلخرة،ُالدنيُاُيفُابملرادُ ُفرظُ ُقهحتقُ 
ُاليتُاملرتبُةُهذهُإىلُيصلونُالُاملخلصنيُهللاُعبادُ ُأنُشكُ ُوالُ.وتعاىلُسبحانهُهللاُعنُورضا
ُالشيطانُعلىُتغلقُواليتُ،هللاُمعُدباألُمقاماتُيفُيابلرتق ُ ُإالُأصحاهباُمنُالشيطانُ ُيقنط

ُ}إ نُ :ُُهللاُُقالُُكماُُ،سبيلُ ُُاملقامُ ُُهذاُُأصحابُ ُُعلىُُلهُُيكونُُفالُُ،املنافذُ ُُعليهُُوتسدُ ُُ،األبوابُ 
ُُ.[65:ُاإلسراء]ُ{و ك ياًلُُب ر ب  كُ ُو ك ف ىُس ْلط انُ ُع ل ْيه مُُْل كُ ُل ْيسُ ُع ب اد ي

ُه،رب ُ ُُإىلُُالعبدُُليصُ ُُبهُُالذيُُاملستقيمُُوالصراطُ ُُ،الكرميُُالقرآنُُموضوعُ ُُهوُُهللاُُمعُُواألدبُ 
ُهلمُشهدُممنُوالصاحلنيُاألنبياءُولفظُالقرآنُتعبريُىلإُُرفلينظُ ُُةاحليُ ُهأمثلتُ ُليتأمُ ُأنُأرادُومن

ُُ.بذلكُالقرآنُ 
ُالعلميةُ  ُالورقة ُالطرقُ ُوبنيُهللاُمعُدبُ األُيفُالقرآنُ ُُةطريقُ ُبنيُسريعُةُمقارنةُ ُويفُهذه

ُقحتق ُ ُوالُ،ُالكرميالقرآنُ ُإليهُليوصُ ُماُإىلُلتوصُ ُالُاألخريةُ ُهذهُأنُ ُكيفبيانُُُوُ،ثُةاملستحدُ 
اُبلُ،منهاُاملبتغىُاملرادُ  ُوقدُجعلتهاُيفُثالثةُمطالب:ُه،وضد ُ ُضهينقُإىلُلتوصُ ُرَّب 

  األول: تعريف األدب. 
 . األدب بني يدي القرآنالثاين: 
 . أصحاب التصوف الغال عند ب مع هللا األد  اثلثًا: 

ُوعليهُالتكالن.ُوهذاُأوانُالشروعُيفُاملقصود،ُوهللاُاملستعانُ 
 : األدبأوًًل: تعريف  
 : لغةاألدب 

ُأنُ:فاألدبُ،إليهُوترجعُمسائلهُعتتفرُ ُواحدُ ُأصلُوالباءُوالدالُ"اهلمزة:ُفارسُابنُقال
ُ:ُطرفُةُقالُالداعي.ُ:بواآلدُ ُ،ُةب ُدُ واملأُُُْةبُ املأدُ ُوهيُ،طعامكُإىلُالناسُجتمع

ُينتقُرُفيناُاآلد بُترىُالُُاجلفلىُندعوُاملشتاةُيفُحنن



ُ.(1)"استحسانهُعلىُعجممُ ُألنهُ؛اأيضًُُاألدبُالقياسُهذاُومن
ُ.(2)باألدُ ُمنُُةمفعلُ ُواملأد بُةُ،إليهُالناسُ ُىيدعُ ُالطعامُ:واملأد بُة

ُُ: اًلصطالح يفاألدب 
ُ،لهُاجامعًُُمعًنُُمثةُ ُأنُإالُاليتُتتناوله،ُالشرعيُةُاملوضوعاتُبحبسُ ُاملرادُابألدبُخيتلف

ُآدابُ:يقولونُفتجدهمُأحواله،ُيفُاإلنسانُعليهُيكونُأنُينبغيُماُبهُاملقصودُأنُوهو
ُ،واملستفيتُاملفيتُدابوآُ،ُمالعلُطالبُوآدابُ،ُوآدابُحاملُالقرآن،ُوآدابُالعامل،القاضي

ُثالثةُُليشمُ ُُوالذيُُهللاُُمعُُاألدبُوهوُُ،اخلاصُ َُُّبعناهُُباألدُ ُُانعندُ ُُهناُُواملقصودُُ،ذلكُُوغري
ُ:ُأنواع

ُبنقيصةُ.ُايشوهبُ ُأنُمعاملتهُصيانةُ :ُالنوعُاألو ل
ُ.هللاُغريُإىلُيلتفتُ ُأنُهقلبُ ُصيانُة:ُالثاينالنوعُ
ُ.(3ُ)هللاُتعاىلُُعليهُميقتكَُّباُقتتعلُ ُأنُإرادتهُصيانُة:ُالثالثالنوعُ
:ُُفقالُمعناه؟ُوما:ُلهُفقيلُ،املستحسناتُمعُالوقوفُ ُ:"األدب:ُبقولهُعطاءُابنُوعرفه

ُ:ُأنشدُمثُا.وعلنًُُاسرُ ُابألدُبُسبحانهُهتعاملُ ُأن
ُ.(4)مليح"ُُبكلُجاءتُتسكتُ ُوإنُمالحةُبكلُجاءتُتنطقُ ُإذا

ُفالُ،املهابةُ ُحتتُهُ لُ وذُ ُاحلياءُحتتُالعبدُ ُانكسارُ ُهباُيقصدونُاألدبُ ُيفُالعلماءُوعبارةُ 
ُعتتنوُ ُوقدُ،كالمهمُيُفُفُ مصر ُ ُاملعنُاوهذُ.ذنبُ ُعلُىُيصرُ ُوالُ،قبيحُ ُعلىُقلبهُينطوي

ُيفُباألدُ ُإىلُينظرونُالدنياُهلأُوأكثرُ.ذكرانُماُإىلُترجعُوهيُ،عنهُالتعبريُيفُهتماعباُر
ُخمالفةُمنُالقلبُحفظُمعُاللفُظُمراعاةُهوُالذيُمعناهُعنُويغفلونُ،والفصاحُةُالبالغُة

 

 .(74ُ/1مقاييسُاللغةُ)ُ(1)
 .(75ُ/1املرجعُالسابقُ)ُ(2)
 (.356ُ/2مدراجُالسالكنيُُ)ينظر:ُُ(3)
 .(356ُ/2املرجعُالسابقُ)ينظر:ُُ(4)



ُهللُواخلضوعُدالتعبُ ُملعنُجامعُ ُهوُالذيُدبُ األُمعنُعلىُديؤك ُ ُالقرآنُكانُُذاوهلُذلك؛
ُنقيصة.ُكل ُ ُُعنُوتنزيههُوتعاىلُسبحانه
 : الكرمي القرآن يدي   بني األدباثنًيا: 
ُلفظُوردُفقدُ،ظاهرُفيهُهللُفالتنزيهُ،وأخبارهُحكامهوأُتشريعهُيفُهللاُمعُأدبُ ُهكلُ ُُرآنُ الق

ُ}ي س ب  حُ :ُالكرمي،ُقالُتعاىلُالقرآنُمنُسورُةُ عدُ ُبهُفتحةًُمُ،واملضارعُواملاضيُابألمرُتسبيحال
ُُُم اُُلِل  ُ  ُُُو م اُُالس م او اتُ ُُيف  :ُسبحانهُُوقال،ُُ[1:ُُ]اجلمعةُُاحلْ ك يم{ُُاْلع ز يزُ ُُاْلق د وسُ ُُاْلم ل كُ ُُاأل ْرضُ ُُيف 

ُُم اُلِل  ُ ُ}ي س ب  حُ  ُُو م اُالس م او اتُ ُيف  ُق د ير{ُش ْيءُ ُك ل ُ ُُع ل ىُو ه وُ ُاحلْ ْمدُ ُو ل هُ ُاْلم ْلكُ ُل هُ ُاأل ْرضُ ُيف 
ُُم اُلِل  ُ ُ}س ب حُ :ُسبحانهُوقال،ُ[1:ُ]التغابن :ُاحلديد]ُاحلْ ك يم{ُاْلع ز يزُ ُو ه وُ ُو األ ْرضُ ُالس م او اتُ ُيف 

ُُُم اُُلِل  ُ ُُ}س ب حُ :ُُسبحانهُُوقال،ُُ[1 ُُُو م اُُالس م او اتُ ُُيف  ،ُ[1:ُُاحلشر]ُُاحلْ ك يم{ُُاْلع ز يزُ ُُو ه وُ ُُاأل ْرضُ ُُيف 
ُُم اُلِل  ُ ُ}س ب حُ :ُسبحانُهُوقال ُُو م اُالس م او اتُ ُيف  ،ُ[1:ُالصف]ُاحلْ ك يمُ{ُاْلع ز يزُ ُو ه وُ ُاأل ْرضُ ُيف 
ُُ.[1:ُاألعلى]ُاأل ْعل ى{ُر ب  كُ ُاْسمُ ُ}س ب  حُ :ُسبحانهُوقال

ُيرشدُُفهوُُ،التنزيهُُهوُُالذيُُمعناهُُبهُُقصدُُأوُُ،الذكرُُهوُُالذيُُهلفظُ ُُابلتسبيحُُقصدُُوسواء
ُُ.املسلمُحياةُيفُقهوحتقُ ُهللاُمعُدباألُمعنُإىل

ُوالصاحلنيُُةواملالئكُ ُاألنبياءُحالُإىلُفلننظرُالعبوديُةُيفُكمقامُ ُُلألدبُدراسةًُُأردانُوإذا
ُ:ُالكرميُالقرآنُيفُمذكورُ ُهذاُوكلُ،هللاُمع

 : الكرمي يف القرآن هللا  مع األنبياء أدب: أوًل
ُحديثهمُيُفُاألنبياءُقهحتقُ ُماُوهذاُ،عنهُالشر ُ ُونفيُإليهُاخلريُنسبةُ ُهللاُمعُاألدبُفمن

ُُ:وتعاىلُسبحانهُهللاُعن
ُُاألفعاُلُُوينسبُُ،عليهُُهنعمُ ُُرويذكُ ُُ،هرب ُ ُُعنُُثحيد ُ ُُ-والسالمُُالصالةُُعليه-ُُإبراهيمُُفهذا

ُف  ه وُ ُم ر ْضتُ ُ}و إ ذ ا:ُفقالُهللاُإىلُوالشفاءُ ُهنفسُ ُإىلُاملرضُ ُبنسُ ُاملرضُإىلُوصلُافلمُ ُ،إليه
-ُإ بْ ر اه يمُذكرُ{نيُ فُ شُْي ُُف  ه وُ ُم رضتُ ُا}و إ ذُ :ُ"و ق وله:ُالسمعاينُقالُ،[80:ُالشعراء]ُ{ي ْشف نيُ 

مُع ل ْيهُ  ا؛ُ-الس ال  ان واُُأل هنُمُه ذ  ُا}و إ ذُ :ُو ق ولهُاأْل ْدو ي ةُ،ُمنُوالشفاُءُاألغذيُةُمنُاْلم ر ضُير ْونُ ُك 
ُو ق الُ ُالد ين،ُأهلُِب  مْج اعُت  ع اىل ُُهللاُه وُ ُوالشايفُفاملمرضُو إ ال ُُب،أدُ ُاْست ْعم الُه وُ ُ{تُ ضُْم رُ 



ُاخلواطرُأ ْصح ابُبعُض ُو قيلُابلرجاء،ُيشفيينُابخلوفُم رضتُو إ ذا: ُابلطمعُم رضتُإ ذا:
ُ.(1)ابلقناعة"ُيشفيين

ُ.إليهُر ُ الشُ ُنسبُةُوعدمُ ُوجلُعزُهللاُعنُالنقيصةُ ُنفيُيفُالقرآنُ ُيفُردمطُ ُاملعنُوهذا
ُالشرُُينسبُُفتارةُُ،دعائهُُيفُُأيوبُُعنُُوجلُُعزُُهللاُُحكىُُماُُالعاليُةُُاألدبُُمقاماُتُُومن

:ُقولهُيفُعنهُهللاُحكىُكماُهللُاُمعُابأتدُ ُهذاُوكلُ،للمجهولُينسبُهُواترةُ،الشيطانُإىل
د ىُإ ذُُْ}و أ ي وبُ  ُُر ب هُ ُان  ُ ُأ ين   :ُعنهُأيضاُوقوله،ُ[83:ُاألنبياء]ُالر اِح  ني{ُأ ْرح مُ ُو أ نتُ ُالض رُ ُم س ين 
د ىُإ ذُُْأ ي وبُ ُع ْبد انُ ُ}و اذْك رُْ ُُر ب هُ ُان  ُ ُأ ين   ُقحقُ ُقدفُ.[41:ُص]ُ{و ع ذ ابُ ُب ن ْصبُ ُالش ْيط انُ ُم س ين 

ُحقُُيفُُالتعبريُُحسنُُ:والثاينُُهللا،ُُأقدارُُعلىُُالصربُُ:األولُُ:بدُ األُُمقاماتُُمنُُنُيمقامُ ُُأيوب
هُ ُُإ انُ }:ُُفقالُُاصابرًُُُهللاُُمساهُُوقد،ُُ(2)وجلُُعزُُهللا ُُ.[44:ُُص]ُُ{أ و ابُ ُُإ ن هُ ُُاْلع ْبدُ ُُن ْعمُ ُُص اب رًاُُو ج ْدان 

ُ}ُ:قولهُوحىت ُ ُأ ين   ل يلُ ُ؛البغويُنقلُكماُُشكايةًُُيكنُوملُدعاءًُُكانُُ{الض رُ ُم س ين  ُق  ْول هُ ُب د 
ْبنا}:ُت  ع اىل ُ ُُه وُ ُإ َّن  اُاجلْ ز عُ ُأ نُ ُع ل ىُ،{ل هُ ُف اْست ج  ُالِل ُ ُإ ىل ُُالش ْكو ىُف أ م اُ،اخلْ ْلقُ ُإ ىل ُُالش ْكو ىُيف 

ُ.(3)صربُركُ ت ُُوالُ،اجزعًُُي ك ونُ ُف ال ُُو ج لُ ُع زُ 

ُُمقاُمُعلىُتدلُ ُوهيُ،-والسالمُالصالةُعليه-ُيعقوُبُُةقصُ ُذكرُ ُاملقامُهذاُيفُنوحيسُ 
ُوجلُأُبهُفىتُ اكُوإَّناُ،هللاُينسُ ُملُاألبناءُوفقدُ ُصرالبُفقدُ ُعليهُاجتمعُفحنيُ،األدبُنمُعالُ 

ُُب  ث  يُأ ْشك وُ}إ َّن  ا:ُفقال ُشيُخُقالُ.[86:ُيوسف]ُ{ت  ْعل م ونُ ُالُ ُم اُالِل ُ ُم نُ ُو أ ْعل مُ ُالِل ُ ُإ ىل ُُو ح ْزين 
ةُع ل ْيهُ -ُي  ْعق وبُق الُ ُ،شكوىُب ال ُُص ربُاجلْ م يلُ"و الص رْبُ:ُتيميُةُبنُاإلسالم مُالص ال  ُ:-و الس ال 

ُزُْحُ وُ ُيث ُ ب ُ ُأ ْشك وُاَّن ُ إ ُ} ف ونُ ف ص رْب ُمج  يل ُ}ُ:ق  ْولهُم عُ ُ{،هللاُ ُىل ُإ ُُين  ُع ل ٰىُم اُت ص  {ُو الِل  ُاْلم ْست  ع ان 
ُُال ُُهللاُإىلُفالشكوى،ُ[18]يوسف:ُ ُ.(4)اجلْ م يل"ُالص رْبُُتن ايف 

ُُ.العبادةُُمقاصدُُمنُُومقصدُُ،هللاُُمعُُأدبُُمقامُ ُُهوُُإليهُُجأواللُ ُُهللاُُإىلُُوالشكوىُُفالدعاءُ 

 

 (.53ُ/4تفسريُالسمعاينُ)ُ(1)
 .(94ُ/4تفسريُالقرآنُالعزيزُالبنُأيبُزمننيُ)ُ:ينظرُ(2)
 .(310ُ/3تفسريُالبغويُ)ُ(3)
 .(99:ُ)صُالزهدُوالورعُوالعبادةُ(4)



ُ،هباُالقرآنُأشادُوقدُ،الذبيحُُةقصُ ُمنُسبحانهُهللاُرذكُ ُماُهللاُمعُاألدبُمقاماُتُومن
ُيفُاهيمإبُرُرأىُفحنيُ،وجلُعزُابهللُالظن ُ ُوحسنُاالرضُومقامُالصربُمقامُبنيُمجعتُفهي
ُاألدبُُةقمُ ُيفُولدهُجوابُفكانُ،هولدُ ُِبخباُرُوابدرُ،ذلكُيفُديرتدُ ُملُابنهُحيذبُ ُهأنُاملنام

:ُ،ُقالُهللاُتعاىلابملشيئُةُُللصربُُوتعليقهُُابلصربُُووعدهُُهللاُُألمرُُاستجابتهُُبسرعُةُُوذلكُُ،هللاُُمع
ُُب ين ُ ُيُ ُق الُ ُالس ْعيُ ُم ع هُ ُب  ل غُ ُ}ف  ل م ا ُُأ ر ىُإ ين   ن امُ ُيف  ُُاْلم  ُأ ب تُ ُيُ ُق الُ ُت  ر ىُم اذ اُف انظ رُُْأ ْذحب  كُ ُأ ين  
ُُت  ْؤم رُ ُم اُافْ ع لُْ د ين  :ُهللاُرِحهُكثريُُابنُقالُ.[102:ُالصافاتُ]ُالص اب ر ين{ُم نُ ُالِل ُ ُش اءُإ نُس ت ج 

ُُذحبي،ُمنُهللاُأمركُملاُامضُ :ُأيُت  ْؤم ر {ُم اُافْ ع لُُْأ ب تُ ُيُ ُ}ق الُ " د ين  ُم نُ ُالِل ُ ُش اءُ ُإ نُُْ}س ت ج 
ُأيُالص اب ر ين { ُوسالمهُهللاُصلوات-ُوصدقُوجل.ُعزُهللاُعندُذلكُوأحتسبُ ُسأصرب:

ُُُ}و اذْك رُْ:ُُتعاىلُُهللاُُقالُُوهلذاُُوعد؛ُُفيماُُ-عليه ُو ك انُ ُُاْلو ْعدُ ُُص اد قُ ُُك انُ ُُإ ن هُ ُُإ مْس اع يلُ ُُاْلك ت ابُ ُُيف 
لص الةُ ُأ ْهل هُ َُي ْم رُ ُو ك انُ ُ(54)ُن ب ي اُر س وال ي ا{ُر ب  هُ ُع ْندُ ُو ك انُ ُو الز ك اةُ ُاب  ُق الُ ،ُ[55ُ،54:ُ]م ْرميُ ُم ْرض 

اُف  ل م ا:ُأ يُُْ[103]الصافات:ُُل ْلج ب ني ُ{ُو ت  ل هُ ُأ ْسل م اُ}ف  ل م ا:ُت  ع اىل ُُالِل ُ  ُ:ت  ع اىل ُُالِل ُ ُو ذ ك ر اُت ش ه د 

.ُش ه اد ةُ ُع ل ىُو اْلو ل دُ ُ،الذ ْبحُ ُع ل ىُإ بْ ر اه يمُ  ُو ق يلُ ُاْلم ْوت  ُي  ْعين ُُ}أ ْسل م ا{: ُ:و انْ ق اد ُاُاْست ْسل م ا:

ُُ.(1)و أ ب يه "ُالِل ُ ُط اع ةُ ُو إ مْس اع يلُ ُالِل  ،ُأْمرُ ُاْمت  ث لُ ُإ بْ ر اه يمُ 
ُُيُ ُالِل ُ ُق الُ ُ}و إ ذُْ:ُالسالمُعليهُعيسىُُعنُوجلُعزُُهللاُذكرُماُاحلسنُةُاألدبُمعايُنُومن

ُُُل لن اسُ ُُق لتُ ُُأ أ نتُ ُُم ْرمي ُ ُُاْبنُ ُُع يس ى نْيُ ُُو أ م  يُ ُُاَّت  ذ وين  ُُُي ك ونُ ُُم ُاُُس ْبح ان كُ ُُق الُ ُُالِل ُ ُُد ونُ ُُم نُُإ ل  ه  ُل 
ُُل ْيسُ ُم اُأ ق ولُ ُأ نُْ ُُم اُت  ْعل مُ ُع ل ْمت هُ ُف  ق دُُْق  ْلت هُ ُك نتُ ُُإ نُحب  ق ُ ُل  يُيف  ُُم اُأ ْعل مُ ُو الُ ُن  ْفس  كُ ُيف  ُن  ْفس 

ُعلىُاحسنًُُاتعليقًُُ-هللاُرِحه-ُالقيمُابنُقعلُ ُوقدُ.[116:ُاملائدة]ُاْلغ ي وب{ُع ال مُ ُأ نتُ ُإ ن كُ 
:ُفقالُ،هللاُمعُدباألُغايُةُيفُ-السالمُعليُه-ُعيسىُهللاُنيبُجوابُكانُُوكيفُ،اآليُةُهذه
ُُجتدهاُكيفُُ،وسؤاهلمُوخطاهبمُهللا،ُمعُُ-عليهمُوسالمهُهللاُصلوات-ُالرسلُأحوالُل"أتمُ 
ُوملُ{ع ل ْمت هُ ُف  ق دُُْق  ْلت هُ ُك نتُ ُُإ ن}ُ:السالمُعليهُاملسيحُقال؛ُبهُقائمُةُابألدبُمشحونُةُهاكلُ 

ُابحلالُسبحانهُعلمهُعلىُاألمرُأحالُمثُ،األدبُحقيقُةُيفُاجلوابنيُبنيُوفرقُ،أقلهُمل:ُيقل
ُُم اُت  ْعل مُ }:ُفقالُوسره يُيف  ُسبحانه،ُبهُخيتصُ ُوماُربهُبغيبُ ُعلمهُعنُنفسهُأبرُ ُمثُ،{ن  ْفس 
ُُُم اُُأ ْعل مُ ُُو الُ }ُُ:فقال كُ ُُيف  ُمنُُوهذا،ُُ[118:ُُ]املائدةُُ{إ نُت  ع ذ  هْب ْمُف إ هن  ْمُع ب اد كُ }:ُُقالُُمث،ُُ{ن  ْفس 
ُوهؤالُءُ،إليهمُواإلحسانُعبيدهُرِحةُالسيدُشأنُ:أيُ،املقامُهذاُمثلُيفُهللاُمعُاألدبُأبلغ

 

 .(28ُ/7تفسريُابنُكثريُ)ُ(1)



ُأخبسُنمُ ُسوءُ ُعبيدُ ُأهنمُفلوالُ-عبيدُكُكوهنُمُُمع-ُعذبتهمُفإذاُ،لغريُكُاعبيدًُُليسواُعبيدك
ُالسيدُإحسانُ ُتستدعيُُالعبوديُةُقربُةُُألنُ؛تعذهبمُُملُُلهُُوأعصاهمُُسيدهمُُعلىُُوأعتاهمُُالعبيد

ُعبيدهُُإحساانًُُُاحملسننيُُوأعظمُُاألجودينُُوأجودُُالراِحنيُُأرحمُُبيعذ ُ ُُفلماذاُُ،ورِحتهُُعبدهُُإىل
و إ نُت  ْغف ْرُهل  ْمُ}:ُقالُمث؟!ُللعذاُبُاستحقاقهمُوكمالُطاعته،ُعنُوإابؤهمُهم،عتو ُ ُفرطُلوال

ُاحلْ ك يمُ  ُاْلع ز يز  ُأ نت  ُهللاُُمعُُاألدبُُأبلغُُمنُُوهذاُُ،الرحيمُُالغفور:ُُيقلُُومل،ُُ[118:ُُ]املائدةُُ{ف إ ن ك 
ُاستعطافُُمقامُُهوُُفليسُُ،النارُإىلُُهبمُواألمرُُعليهم،ُُالرب ُ ُُغضبُُوقتُُيفُُقالهُُفإنهُُ؛تعاىل

ُهربُ ُهابستعطافُ ُألشعرُالرحيمُالغفورُأنتُفإنك:ُقالُفلوُ،منهمُبراءةُمقامُبلُ،شفاعُةُوال
ُبغضُ ُُمنُُعلىُُبهغضُ ُُيفُُللرب ُ ُُموافقُةُُمقاُمُُفاملقامُُ،عليهُمُُغضبهُُاشتدُ ُُقدُُالذينُُأعدائهُُعلى
ُالعزةُذكرُإىلُومغفرتهُورِحتهُهعطفُ ُهبماُيسألُاللتنيُفتنيالص ُ ُذكرُعنُلفعدُ ُ،عليهمُالربُ 

ُُ.(1)"العلمُوكمالُالقدرةُلكمالُنتنياملتضم ُ ُواحلكمة
ُبعُضُعلىُنعرجُنأُأبسُوالُ،بهُالناسُوأوىلُ،أهلهُفهمُ،ىصُ حيُ ُالُهللاُمعُاألنبياُءُوأدب

ُهللا.ُمعُاملالئكُةُأدبُمن
 : يف القرآن الكرمي هللا  مع املالئكة أدب: اثنيا

ُ،وتعاىلُُسبحانهُُهللُُابلعبوديُةُُاملخلوقاتُُسائرُُبنيُُمنُُاختصواُُ،مكرمونُُ،هللُُعبادُُاملالئكُة
ُ}الُ :ُعنهمُهللاُيقولُولذاُ؛معصيُةُلهاتتخلُ ُالُاليتُالكاملُةُالعبوديُةُيفُريظهُ ُدباألُومقام

ُاملأمورُفعلُ ُباألدُ ُمقاماتُ ُفأعلىُ.[6:ُالتحرمي]ُي  ْؤم ر ون{ُم اُو ي  ْفع ل ونُ ُأ م ر ه مُُْم اُالِل ُ ُي  ْعص ونُ 
ُس ب  ح ون هُ و يُ ُُع ب اد ت هُ ُُع نُُُْي ْست ْكرب  ونُ ُُالُ ُُر ب  كُ ُُع ندُ ُُال ذ ينُ ُُ}إ نُ :ُُسبحانهُُعنهمُُوقال،ُُ(2)احملظورُُوترك
ُُ.[206:ُاألعراف]ُ{ي ْسج د ونُو ل هُ 

ُالقرآنُحيكيُوحنيُ،ابلشياطنُيُهتشبُ ُةُ املعصيُ ُكماُُ،ابملالئكُةُهتشبُ ُالعبادةُ ُنأُخيفىُوال
ُعنُثونيتحدُ ُوهمُعنهمُحكايةًُُهللاُيقولُ،العجبُتسمعُفإنكُهللاُمعُوأدهبمُاملالئكةُحالُ 

ُأ ْيد ين اُُب نْيُ ُُم اُُل هُ ُُر ب  كُ ُُأب  ْمرُ ُُإ الُ ُُن  ت  ن  ز لُ ُُ}و م ا:ُُفيقولونُُالعبوديُةُُعلىُُالقائمُةُُحياهتمُُوعنُُأنفسهم
ْلف ن اُو م ا ي ا{ُر ب كُ ُك انُ ُُو م اُذ ل كُ ُب نْيُ ُو م اُخ  ُاآليةُهذهُأنُ"ذكُر:ُالطربيُقالُ.[64:ُمرمي]ُن س 

 

ُ.بتصر فُيسري(359ُُ/3مدراجُالسالكنيُ)ُ(1)
 (.58:ُ)صُالبنُالقيمُوروضةُاحملبنيُونزهةُاملشتاقنُيُ،(122الفوائدُ)صينظر:ُُ(2)



ُاملالئكُةُُفحسبُُ.(1)ابلوحي"ُُجربائيلُُوسلمُُعليهُُهللاُُصلىُُهللاُُرسولُُاستبطاءُُأجلُُمنُُنزلت
ُُ.(2)هللاُمعُأدابًُُوالشرعيُالكوينُاألمرُوامتثالُالعبوديُةُحتقيق

:ُهمقُ حُيفُالشركُأهلُدعوىُعنُهلُمُهانز ُ ومُهمعُ ُألدهبمُاواصفًُُوتعاىلُسبحانُهُوقال
ان هُ ُو ل ًداُالر ِْح نُ ُاَّت  ذُ ُ}و ق ال وا ْلق ْولُ ُي ْسب ق ون هُ ُالُ ُم ْكر م ونُع ب ادُ ُب لُُْس ْبح  ُي  ْعم ل ون{ُأب  ْمر هُ ُو ه مُاب 

ُرون،مدبُ ُُمربوبونُُعبيدُُأبهنمُاملالئكُةُُوصفُُعنُُ"وأخرب:ُُهللاُُرِحهُُالسعدُيُُقالُ.[27:ُُاألنبياء]
ُكرامتهُُعبيدُُمُنُُهموصريُ ُُهللا،ُُأكرمهمُُقدُُهللا،ُُعندُُمكرمونُُهمُُوإَّناُُشيء،ُُاألمرُُمنُُهلمُُليس

ُهللا،ُمعُاألدبُغايُةُيفُوأهنمُالرذائل،ُعنُوالتطهريُالفضائلُمنُبهُهمخصُ ُملاُوذلكُ؛ورِحته
{ُي ْسب ق ون هُ ُف }الُ،ألوامرهُواالمتثال ْلق ْول  ُحىُتُاململكةُبتدبريُقيتعلُ ُمماُقوالُيقولونُال:ُأيُاب 

ُمهما:ُأيُي  ْعم ل ون {ُأب  ْمر هُ ُ}و ه مُْ،ُوعلمهُحكمتهُبكمالُوعلمهمُأدهبم،ُلكمالُ؛هللاُيقول
ُعملُهلمُيكونُوالُعني،ُطرفةُ ُيعصونهُفالُفعلوه،ُعليُهُدبرهمُومهماُألمره،ُامتثلوُاُأمرهم،
ُو م اُُأ ْيد يه مُُُْب نْيُ ُُ}م اُُفعلمُُعلمه،ُُهبمُُأحاطُُقدُُفاهللُُهذاُُومعُُهللا،ُُأمرُُدونُُمنُُأنفسهمُُأبهواء

ْلف ه ْم{ ُأمرهُعنُهلمُخروجُالُكماُُعلمه،ُعنُهلمُخروجُفالُواملستقبلة،ُاملاضيُةُأمورهم:ُأيُخ 
ُإذنهُبدونُألحدُيشفعونُالُأهنمُابلقولُيسبقونهُالُأبهنمُوصفهمُجزئياتُومُنُوتدبريه،
ُ.(3)فيه"ُشفعواُفيهُيشفعونُمنُوارتضىُهلمُأذنُفإذاُورضاه،

ُ،-والسالمُالصالةُعليهُ-ُآدمُقصُةُيُفُكماُُسبحانهُإليهُالعلمُإرجاعُهللاُمعُأدهبمُومن
ُ}:ُُهلمُُهللاُُقالُُحنيُُواقالُُفقد :ُجواهبمُُفكانُُ،[31:ُُالبقرة]ُُص اد ق ني{ُُك نت مُُُْإ نُُه  ؤ الءُُأب  مْس اءُُأ نب ئ وين 

ُُ.[32:ُالبقرة]ُاحلْ ك يم{ُاْلع ل يمُ ُأ نتُ ُإ ن كُ ُع ل ْمت  ن اُم اُإ الُ ُل ن اُع ْلمُ ُالُ ُُ}س ْبح ان كُ 
ُ،للعلنُالسر ُ ُمطابقُةُفيهُ،-والسالمُالصالةُمعليه-ُاألنبياءُكأدبُُهوُاملالئكُةُفأدب

ُ،هللاُوعنُابهللُرضاُمنُ،وتعاىلُسبحانهُهللُالعبوديُةُمقاماتُعنُخيرجُالُنهأُكماُُ،هللاُومراقبُة
ُسبحانه.ُوهنيهُأمرهُعندُووقوف

 : هللا مع املؤمنني أدب: اثلثا

 

 (.578ُ/15تفسريُالطربيُ)ُ(1)
 (.10:ُقاعدةُيفُاحملبةُالبنُتيميةُ)صينظر:ُُ(2)
ُ(.521:ُُ)صُتيسريُالكرميُالرِحنُ(3)



ُوهباُدباألُهُيُأبفعالُومدحهمُأبوصافُ ُاملؤمننيُعبادهُوصفُوتعاىلُسبحانهُهللا
ُُواالكتفاءُُبهُُالظنُُوحسنُُسبحانهُُهللاُُتعظيمُ ُُاألوصافُُهذهُُومنُُ،العبادةُُمنُُاملقصودُُليتحصُ 

ُالن اسُ ُُإ نُ ُُالن اسُ ُُهل  مُ ُُق الُ ُُ}ال ذ ينُ :ُُفقالُُمعهُُأدهبمُُيفُُاإلميانُُهلأُُهللاُُوصفُُفقدُُ،خلقهُُعنُُبه
ُُ.[173:ُعمرانُآل]ُاْلو ك يل{ُو ن ْعمُ ُالِل ُ ُح ْسب  ن اُو ق ال واُُْإ مي اانًُُف  ز اد ه مُُْف اْخش ْوه مُُْل ك مُُْمج  ع واُُْق دُْ

ُاأجرًُُُعليهُُرتبُُدوقُُ،وتعاىلُُسبحانهُُهللاُُعندُُعظيمُُمقامُُوهيُُ،اخلشيةُُاألدبُُمعاينُُومن
ُفقالُامًُيعظ ن  ت ان{ُر ب  هُ ُم ق امُ ُخ افُ ُ}و ل م نُْ: ُالرِحن]ُج  :46]ُ ُ}و ل ن ْسك ن  ن  ك مُ :ُسبحانهُوقال،

ُب نْيُ ُاْلم ق امُ :ُي  ْعين ُُ،[14:ُإبراهيم]ُو ع يد{ُو خ افُ ُم ق ام يُخ افُ ُل م نُُْذ ل كُ ُب  ْعد ه مُُْم نُاأل ْرضُ 
ُُ.(1)ل ْلحسابُ ُالِل ُ ُي د يُ 

ُو م نُُ}ذ ل كُ :ُُفقالُُذلكُُإىلُُالقرآنُُأرشدُُوقدُُ،شعائرهُُتعظيمُُهللاُُمعُُاألدبُُمقاماُتُُومن
رْيُ ُُف  ه وُ ُُالِل ُ ُُح ر م اتُ ُُي  ع ظ  مُْ ُُش ع ائ رُ ُُي  ع ظ  مُُُْو م نُُ}ذ ل كُ :ُُسبحانهُُوقالُُ،[30:ُُاحلج]ُُر ب  ه {ُُع ندُ ُُل هُ ُُخ 

ُهوُ"واألدبُ ،ُ(2)كلهُُابلدينُهللاُشعائرُفسرتُوقدُ.[32:ُاحلج]ُاْلق ل وب{ُت  ْقو ىُم نُف إ هن  اُالِل ُ 
ُاخلبثُُمنُُوالتطهر،ُُاألدبُُمنُُاجلنابُةُُوغسلُُوالوضوءُُ،األدبُُمنُُالعورةُُسرتُُفإنُُ،كلهُُالدين

ُصالتهُُيفُُالرجلُُليتجمُ ُُأنُُيستحبونُُكانواُُوهلذاُُ؛طاهراُُهللاُُيديُُبنيُُيقفُُحىتُُ،األدبُُمن
ُ.(3)ربه"ُيديُبنيُللوقوف

ُاُلُ،ومهتهُبقلبهُهللاُإىلُالسريُمنازلُيقطعُإَّناُالعبدُأنُ"فاعلم:ُهللاُرِحهُالقيمُابنُيقول
ُي  ع ظ  مُُْو م نُ}ذ ل كُ ُ:تعاىلُقالُ،اجلوارحُتقوُىُالُ،القلوبُتقوىُاحلقيقُةُيفُوالتقوىُ،ببدنه

ُوقالُ،اْلق ل وب{ُت  ْقو ُىُم نُف إ هن  اُالِل ُ ُش ع ائ رُ  ُي  ن ال هُ ُو ل ك نُُْد م اؤ ه اُو الُحل  وم ه اُالِل ُ ُي  ن الُ ُل نُْ}:
ُُُو ق الُ ،ُُ[37]احلج:ُُُُ{م ْنك ُمُُالت  ْقو ى ُيقطُعُُسفالكي ُ ُُ.(4)ص درهُُإ ىل ُُُو أ ش ارُ ُُ«ُهن ااه    الت َّْقو ى»ُُ:الن يب 

ُأضعافُ ُالقليلُالعملُمعُالنيُةُُةوصحُ ُصدالقُ ُوجتريدُاهلمُةُوعلو ُ ُالعزميةُُةبصحُ ُاملسافُةُمن
ُُبتذهُ ُُواحملبُةُُالعزميُةُُفإنُ ُُ؛الشاق ُ ُُوالسفرُُالكثرُيُُبالتعُ ُمعُُذلكُُمنُالفارغُ ُُيقطعهُُماُُأضعافُ 
ُ،والعزميةُالرغبُةُوصدقُمابهلمُ ُهوُإَّناُسبحانهُهللاُإىلُوالسبُقُمُ والتقدُ ُ،السريُ ُوتطيبُاملشقةُ 

 

 (.364ُ/2تفسريُالقرآنُالعزيزُالبنُأيبُزمننيُ)ُ(1)
 .(150ُ/12تفسريُالقرطيبُ)ُ(2)
  (.363ُ/2مدارجُالسالكنيُ)ُ(3)
 (.2564)ُ،ُومسلم(6064أخرجهُالبخاريُ)ُ(4)



ُعليهُُمتقدُ ُُتهمهُ ُيفُُساواهُُفإنُُ،َّبراحلُ ُُالكثريُُالعملُُصاحبُ ُُسكونهُمعُُةاهلمُ ُُبصاحُ ُُمفيتقدُ 
ُ.(1)واإلحسان"ُاإلسالمُفيهُيوافقُتفصيلُ ُإىلُُحيتاجُعُ موضُ ُوهذاُ،بعمله

ُوهذاُُ،األدبُُمعنُُقتحقُ يُُُابطنكُُيفُُاإلميانُُوحقائقُُظاهركُُعلىُُاإلسالمُُشعائرُُقفبتحقُ 
ُ.اآليُةُذكرتهُماُخالصةُ 

حيكيُُُفقالُاجلن ُ ُصاحليُعُنُسبحانهُهللاُحكاهُماُوجلُعزُهللاُمعُاأللفاظُدبُ أُومن
ُن ْدر يُأ شُ }:ُقوهلم ُال  ُو أ ان  ُأ ر يد  ُاأْل ْرضُ رٌّ أ ْمُأ ر اد ُهب  ْمُ}:ُقالواُمثُ،هبمُأراده:ُيقولواُوملُ{َّب  نُيف 

ُالشرُ ُأسندواُحيثُ،العبارةُيفُأدهبمُمنُ"وهذا:ُهللاُرِحهُكثريُُابنُقالُ[10:ُ]اجلنُ{ر هب  ْمُر ش ًدا
ُالصحيحُيفُوردُوقدُ،وجلُعزُهللاُإىلُأضافوهُواخلريُفاعل،ُغريُإىل  يسل   والشر  »:

ُ.(3)"(2)«إليك
ُالُُفهوُُ،الشرائعُُأهلُُمنُُالصاحلونُُهلُ متث ُ ُُوكماُُ،القرآنُُيصفهُُكماُهللُاُُمعُُدباألُُهوُُفهذا

ُابهللُالرضاُمقامُإىلُوالسعيُواخلشيةُاحلياءُُةمظلُ ُحتتُوالوقوفُاألمرُالامتثُمعنُعنُخيرج
ُالِل ُ الكرام:ُ}ُالصحابُةُتعاىلُهللاُوصفُكماُُ،هللاُوعن ي  ُ.[100]التوبة:ُ{ُع ن ْه ْمُو ر ض واُع ْنهُ ر ض 

 : أصحاب التصوف الغال عند ب مع هللا األد  اثلثًا: 
ُالغالُفالتصوُ ُأصحابُ ُولهاحيُماُوبنيُهللاُمعُباألدُ ُعنُالقرآنُيذكرهُماُبنيُقارانُ ُإذا

ُاتُ بعباُرُُمهومرادُ ُُمقصدهمُُعنُُواعربُ ُُحيثُ ُُنمُ ُُتواُوأ ُُُهؤالءُُألنُ ُُ؛اظاهرًُُُرقوالفُُاشاسعًُُُالبونُ ُُجند
ُاإلسالُمُُصفاءُُزمنُُيفُُاملقصودُُإىلُُلُةاملوصُ ُُهيُُنتكُ ُُملُُارقًُطُ ُُللوصولُُكواوسلُ ُُ،القرآنُُعبارةُُغري

،ُومنُتلكُاأللفاظُاليتُتدورُعلىُألسنتهمُهللاُأمرهمُكماُُميث  لونهُالصحابُةُكانُُوأيمُ ُ،ونقائه
ُ."املقامات"ُكثريًاُلفظ

ُبهُُفاملقصودُُ،األوىلُُُةاملصطلحيُ ُُهداللتُ ُُحيثُُمنُُُابريئًُُُيعدُ ُُالصوفيُةُُعندُُاملقامُُمصطلحُُإنُ 
ُاطمئنانُوُُوجلُُعزُُهللاُُومعرفُةُُالتوحيدُُإىلُُابلعبدُُينتهيُُ،املقاماتُُيفُُيوالرتق ُ ُُهرب ُ ُُعندُُالعبدُُمقامُ 

ُفيماُوجلُعزُهللاُيديُبنيُالعبدُ"مقام:ُالطوسيُأبوُنصرُيرىُكماُُاملقامفُ،وسعادهتاُالنفس
 

 (.142-141:ُالفوائدُ)صُ(1)
 (.771)ُمسلمأخرجهُُ(2)
 (.240ُ/8تفسريُابنُكثريُ)ُ(3)



ُالقشريُيُُويشرتط.ُُ(1)وجل"ُُعزُُهللاُُإىلُُواالنقطاعُُوالريضاتُُواجملاهداتُُالعباداتُُمنُُفيهُُيقام
ُقناعُةُُالُُمنُُ"فإنُُ؛األولُُاملقامُ ُُأحكامُ ُُيستويفُ ُُحىتُُمقامُ ُُإىلُُمقامُ ُُمُنُُينتقلُ ُُالنُُأُُاملريدُُعلى

ُ،اإلانبةُُلهُُتصحُ ُُالُُلهُُتوبةُ ُُالُُومنُُ،التسليمُُلهُُيصحُ ُُالُُلهُُلُ توكُ ُُالُُومُنُُ،لالتوكُ ُُلهُُيصحُ ُُالُُله
ُ.(2)الزهد"ُلهُيصحُ ُالُلهُورعُ ُالُومن

ُُمُاُحنوُعلىُهطريقُ ُيصفُمنهمُعارفُ ُفكلُ ُ،املقاماتُ ُترتيبُيفُالصوفيةُ ُاختلفُ ُوقد
ُعلىُُيردُُمعًنُُُفاحلالُُ،واحلالُُاملقامُُبنيُُقونيفر ُ ُُهنمأُُكماُُ،مقامُ ُُعلىُُامقامًُُُميقد ُ ُُفقدُُ،بهُُوصل

ُحااًلُُُيمس ُ ُُوهلذاُُ؛بمتقل ُ ُُاحلالُوُُوالكسب،ُُابجملاهدةُُقيتحقُ ُُاملقامُُمانبيُُ،دتعمُ ُُغريُُمنُُالقلب
ُمثلُُاملقامُُبينماُُ،واحملبُةُُوالشوقُُواحلزنُُربالطُ ُُمثلُُهمعندُُواحلالُُ،رٌُّمستقُ ُُاملقامُُبينمُاُُ،لهلتحوُ 
ُ.(3ُ)والتوكلُوالرضاُوالفقرُوالقناعُةُواإلانبُةُوالتوبُةُالزهد

ُومعنُُشرعيٌُُُّموردُُهلاُُاليتُُاالصطالحاتُُعنُُاوبعيدًُُُ،املقاماتُُهذهُُيفُُالنظرُُإمعانُُوعند

ُنقدُ ُحملُ ُهيُالقومُغالةُ ُعندُكبريةًُُُاخروقًُُهافيُديُ ُهلاُُصاملتفح ُ ُفإنُ ُ،عليهُالسكوتُنحيسُ 
ُمُ اداصطُهابعضُ ُبلُ،بعوهواتُ ُالدينُقيقةُ حُعرفواُممنُلةملاُأهلُخواصُ ُومنُالفقهاءُُةعامُ ُمن

ُ.أبوابهُكل ُ ُيُفُدابملعتقُ 
ُوإنُُ،الشرعُُخيالفُ ُُالُأنهُُهشيخُ ُُيفُُيعتقدُ ُُأنُُلهُُينبغيُُهللاُُإىلُريهسُ ُُيفُُاملريدُ ُُأنُُذلكُُمن

ُ،الشرعُُظاهرُُعلىُُالشيخُُبتقدميُُهللاُُإىلُُهطريقُ ُُأيبدُ ُُالغالُُويفُ فالصُ ُُ،عليهُُينكرُُفالُُاظاهرًُُُهخالفُ 
ُوفقك-ُ"واعلم:ُقولهُالدابغُالعزيزُعبدُشيخهُعنُيروُيُلماسيُ جُ الس ُ ُاملباركُبنُأِحدُفهذا

ُلتتعطُ ُُولوُُ،املذاهبُُمنَُُّبذهبُُديتقيُ ُُوالُُ،والصوابُُاحلقُ ُُيعرفُُعليهُُاملفتوحُُالولُ ُُأنُُ-هللا

ُهللاُصلىُالنيبُعنهُيغيبُ ُالُالذيُوهوُالُوكيفُ،الشريعةُ ُإحياءُعلُىُدرقُ ل ُُأبسرهاُاملذاهبُ 
ُُةالتكليفيُ ُأحكامهُيفُ-جاللهُجل-ُاحلق ُ ُمشاهدةُعنُخيرجُ ُوالُ،نيعُ ُطرفُةُوسلمُعليه

ُاحلقُإىلُأقربُ ُألنهُ؛عليهُةًُحجُ ُغريهُوليسُ،غريهُعلىُُةحجُ ُفهوُكذلكُُكانُُوإذاُ؟!وغريها
ُخالفُإنهُ:ويقالُهصفتُ ُهذهُمنُعلىُاإلنكاُرُيسوغُفكيفُوحينئذُ،عليهُاملفتوحُغريُمن

ُإمُاُخيلوُالُعليهُاملفتوحُالول ُ ُعلُىُينكرُ ُأنُأرادُنفمُ ُهذاُمسعتُإذاُ؟!كذاُيُفُفالنُمذهب
 

 .(95:ُ)صُاللمعُ(1)
 .(56:ُالرسالةُ)ُصُ(2)
 بعدها(.وما65ُُ:ُواللمعُ)صُ،وماُبعدها(56ُ:ُالرسالةُللقشرييُ)صُ:ينظرُ(3)



ُ،اإلنكاُرُبهُيليقُالُوهذاُُ،اإلنكارُأهلُمناُغالبًُُالواقعُهوُكماُُابلشريعُةُجاهاًلُُيكونُ ُأن
ُ.(1)"اأبدًُُالبصريُعلىُينكرُالُواألعمى
ُ:ُفيقولُُ)بوطليحية( بُُاملعروفُُنظمهُُيفُُ-هللاُُرِحه-ُُالقالويُُالنابغةُ ُُاأيضًُُُاملعنُُهذاُُدويؤك ُ 

ُالواليُةُسوىُزنُوابلكتابُُاآليةُوجدان"ُ"إانُ:تقلُفال
ُيبتليُاُلكيُالشرعُظاهرُيفُُاألوليُاُبعُضُخالفُافرَّبُ 
ُاالنتقادُأهلُمنُاألولياءُيفُاالعتقاُدُصحيحُيكنُملُمن

ُ(2ُ)فعاهلمُواجتنبواُوحاهلمُُأقواهلمُلتسلمواُفسلموا
ُوماُ،والصاحلنيُاألنبياءُعندُوجلُعزُهللاُألمرُسليمالتُ ُمنُمضىُاممُ ُترىُمُاُإىلُفانظر

ُذكرُُوقدُُالشرع،ُُظاهرُُعلىُُوتقدميهاُُ،الباطلُةُُوأحواهلمُُطرقهمُُتعظيمُُمنُُالتصوفُُشيوخُُعند
ُ.(3)تقديسُوابطنهُتلبيسُ ُهظاهرُ ُالتصوفُ ُأنُدعواهمُالبغدادي

ُُغسوُ ُوهباُ،شرعهُوخمالفُةُ،وجلُعزُهللاُعلىُاألدبُلسوءُ ُالمدخُ ُالعبارةُهذُهُفكانت
ُج.احلال ُُابطلُ ُالقوم

ُمعُاألدبُلسوءُاستمراءُ ُهيُاليتُاألحوالُيفُابلكالمُغريهمُعلىُفُةاملتصو ُ ُغالةُ ُزادُوقد
ُُ،التأويلُُحتتملُُالُُخمالفةًُُُاظاهرًُُُشرعهُُوخمالفُةُُ،يليقُُالَُُّباُُهحق ُ ُُيفُُوالكالمُُ،وتعاىلُُسبحانهُُهللا

ُبالُاحلقُشهود"ُ:هوُعندهمُواجلمعُ ُ،والفرقُ ُاجلمعُ ُونهيسمُ َُّباُاألحوالُيفُمواتكلُ ُفقد
ُيفُالوحدةُورؤيُةُ،ابحلقُ ُاخللقُقيامُ"شهود:ُوالفرقُ،هودالشُ ُوحدةُ:ىيسمُ ُماُوهو،ُ(4)خلق"

ُ.(5)اآلخر"ُعنُأبحدمهاُصاحبُهُاحتجابُ ُغريُمنُ،الوحدةُيفُوالكثرةُالكثرة،

 

ُ(.192:ُ)صُاإلبريزُ(1)
ُكتبُاملذهبُعلىُنُألمُ وهوُنظمُحسُ ُ.(126:ُ)صُ-الرباءُحتقيقُحيىي-نظمُبوطليحيةُُ(2) هات

 ومنهاُماُذكران.ُُ،العباراتُالصوفيةُاليتُخرمتهُُبعضُ ُُضم نهصاحبهُُُُلكنُ ُُ،طريقةُاهلاللُيفُنورُالبصر
 (.249:ُ)صُالفرقُبنيُالفرقُ(3)
ُالصوفيةُللقاشاينُ)صُُ(4) ُاصطالحات ُاألولياءُُ،(41:ُُينظر: ُاألصولُيف  (.80:ُُ)صُُومتمماتُجامع
ُاملراجعُالسابقة.ُ(5)



ُُللمقاماُتُاملصاحبُةُاألحوالُهذهُيُفُىويرتقُ ُاالصطالحاتُهبذهُميتكلُ ُالصويفُ ُيزالُوال
ُمنَُُّناذجُُودونكُُيليق،ُُالَُُّباُُوالنيب ُ ُُهللاُُحق ُ ُُيفُُوالكالمُُابحللولُُالقولُُإىلُُاألمرُ ُُبهُُيصريُُحىت
ُ.الشرعُوعلىُهللاُعلىُاألدبُسوء

ُاحللولُاملتصوفُةُمنُكثريُُفيهُعييدُ ُالذيُوهو-ُالفناءُمقامُ ُإىلُالسالكُيصلُفحني
ُففيُه،منعُ ُعلىُالشرائعُأمجعتَُّباُمويتكلُ ُ،عنهُيرتفعُالقلمُفإنُ-بذلكُظونويتلفُ ُواالحتاد

ُلُُ"قال:ُُيقولُُوفيه،ُُ(1)"شأينُُأعظمُُماُُ،سبحاينُُسبحاين"ُُ:يقولُُالبسطاميُُكانُُالفناءُُمقام
ُ.(2)أنت"ُوأانُأانُفأنتُ،أنتُإالُخلقيُهؤالءُكلُُ،يزيدُأابُيُ:احلق

ُق الُ ُُر ب هُ ُُو ك ل م هُ ُُل م يق ات ن اُُم وس ىُُج اءُُ}و ل م ا:ُُفيقولُُهللاُُميكل ُ ُُوهوُُموسىُُمقامُُمنُُهذاُُوأين
ُُر ب ُ  ُُل نُق الُ ُإ ل ْيكُ ُأ نظ رُُْأ ر ين  ان هُ ُاْست  ق رُ ُف إ نُ ُاجلْ ب لُ ُإ ىل ُُانظ رُُْو ل  ك نُ ُت  ر اين  ُُف س ْوفُ ُم ك  ُف  ل م اُت  ر اين 

ُأ و لُ ُو أ ان ُُْإ ل ْيكُ ُت  ْبتُ ُس ْبح ان كُ ُق الُ ُأ ف اقُ ُف  ل م اُص ع ًقاُموس ىُو خ رُ ُد ك ُاُج ع ل هُ ُل ْلج ب لُ ُر ب هُ ُجت  ل ى
ُاألعراف]ُاْلم ْؤم ن ني{ ُُقوُلُوبنيُ،ُ"إليكُتبتُسبحانُك"ُ:وسُىمُقولُبنُيُفقارنُ.[143:
ُ."سبحاين"ُ:البسطامي
ُُي ك ونُ ُم اُ}س ْبح ان كُ :ُعيسىُقولُبنيُوقارن ُُل ْيسُ ُم اُأ ق ولُ ُأ نُُْل  ُق  ْلت هُ ُك نتُ ُُإ نُحب  ق ُ ُل 

ُُم اُت  ْعل مُ ُع ل ْمت هُ ُف  ق دُْ يُيف  ُُم اُأ ْعل مُ ُو الُ ُن  ْفس  كُ ُيف  ُ،[116:ُاملائدة]ُاْلغ ي وب{ُع ال مُ ُأ نتُ ُإ ن كُ ُن  ْفس 
ُالفرقُُتلحظُُ؛ذلكُُيفُُاتباعهمُُووجوبُُاألولياءُُعلىُُالشرعُُظاهرُُخمالفُةُُجتويزُُمنُُمرُ ُُماُُوبني
ُالوضعيةُالفلسفاتُوبنيُ،الوحيُرهايقر ُ ُكماُُالعبوديُةُمدارجُيفُيالرتق ُ ُإىلُىيسعُ ُمنُبني

ُاجململة.ُأبلفاظهمُوالتعبريُالرسلُدونُمنُهبمُواالكتفاءُرالبشُ ُتعظيمُعلىُالقائمُة
ُصلُىُالنيبُوقفُحيثُ ُوجلُعزُهللاُإىلُيوالرتق ُ ُالعبادةُاببُ ُيفُابلوقوفُبمطالُ ُواملسلم

ُكتبُُعنُسئلُحنيُقالُحيثُالرازيُزرعُةُأيبُماماإلُدرُ ُوهللُُ،وصحابتهُوسلمُعليهُهللا
ُالصوفيُة ُُماُفيُهُجتدُ ُفإنكُ؛ابألثرُعليكُ،وضالالتُبدعُ ُكتبُ ُُهذهُ؛الكتبُ ُوهذهُإيك:
هللاُعربةُُمنُملُيكنُلهُيفُكتابُ ُ:قال!ُعربةُالكتبُهذهُيف:ُلهُقيلُ،الكتبُهذهُعنُيغنيك

ُواألئمةُواألوزاعيُالثوريُ ُوسفيانُأنسُبنُمالكُأنُ ُبلغكمُ،فليسُلهُيفُهذهُالكتبُعربة

 

 .(204:ُ)صُإيقاظُاهلممُالبنُعجيبةُ،(85:ُ)صُدررُالغواصُللشعراينينظر:ُُ(1)
 (.353:ُ)صُروضةُالتعريفُابحلبُالشريفينظر:ُُ(2)



ُ-الصوفيُةُيعين-ُهؤالءُ،األشياءُوهذهُوالوساوسُاخلطراتُيفُالكتبُهذهُفواصنُ ُاملتقدمني
ُحبامتُومرةُ،الدبيليُالرحيمُبعبدُومرةُاحملاسيب،ُابحلارثُةًُمرُ َُيتونناُ،العلمُأهلُ ُخالفواُقوم

ُ.(1)!البدعُإىلُالناُسُأسرعُما:ُقالُمثُ،البلخيُبشقيقُومرةُ،األصم
ُيفُالصوفيُةُعلىُالرد ُ ُمنُالعلمُأهلُعليهُتواردُماُ-أخيُالقارئُالكرمي-ُعليكُخيفىُوال
ُكانُُوماُ،املتصوفُةُخواصُبُهُديتعبُ ُالذيُهوُاخلضرعليهُُكانُُماُوأنُ،الباطنُالعلُمُدعواهم

ُ.(2)هللاُمعُأدبُوسوءُزندقُةُوهذاُ.الظاهرُالشرعُهوُموسىُعند
ُُاشيئًُُُويعلهماُُ،واملخلوقُُاخلالقُُبنيُُُيفيسو ُ ُُ،ويشرحهاُُالوجودُُوحدةُُريقر ُ ُُعريبُُابنُُوهذا

ُ:ُفيقولُاواحدًُ
ُع            جامَُّتلقُا         م         لُأنتُُنفسهُيفُاألشياءُخالقُي

ُ(3)الواسعُالضيقُفأنتُفيكُُه          كونُُي    ينتهُُالُماَُّتلق
ُا:ُُأيضًُُويقول

ُفاذكرواُالوجهُبذاكاُخلقًُُوليسُفاعتربواُالوجهُهبذاُخلقُحلقفا
ُ(4)تذرُوالُتبقيُالُالكثريةُوهيُواحدةُن       العيُفإنُوفر قُمج  ع

ُالشريكُُعنُُالتنزيهُُمنُُهللاُُكتابُيُفُُتقرأُُماُُمعُُهللاُُعلىُُاألدبُُوسوءُُاملعنُُهذاُُإىلُُوانظر
ُالذيُالكفارُندمُإىلُوانظرُ،لقهخُلُمباينتهُعلىُوالتأكيدُ،ابملخلوقاتُواالحتادُواملساوي

لِل ُ :ُُفيقولُُالقرآنُُعنهُُثيتحدُ  :ُالشعراء]ُُاْلع ال م ني{ُُب ر ب ُ ُُن س و  يك مُُإ ذُُُْم ب نيُُض ال لُ ُُل ف يُُك ن اُُإ نُُ}ات 

98].ُُ
ُفيهُواغلُ ُفالزهُدُ،عندهمُاختاللُ ُفيهُوقعُإالُالغالُفالتصوُ ُمقاماُتُمنُمقامُ ُمنُوما

ُأنُأنسُفعنُ،وسلمُعليهُهللاُصلىُخريُالربي ُةُسنُةُعنُورغبواُ،الذريُةُوطلبُالزواجُتركواُحىت

 

ُ(.166:ُ)صُتلبيسُإبليسينظر:ُُ(1)
 .(55ُ/12تفسريُالقرطيبُ)ُ:ينظرُ(2)
 .(77:ُ)صُالفصوصُ(3)
ُ.(89:ُ)صُاملصدرُالسابقُ(4)



ُعملهُعنُوسلمُعليهُهللاُصلىُالنيبُأزواجُسألواُوسلمُعليهُهللاُصلىُالنيبُأصحابُمنُانفرًُ
ُأانمُُالُُ:بعضهمُُوقالُُ،اللحمُُآكلُ ُُال:ُُبعضهمُُوقالُُ،النساءُ ُُجأتزوُ ُُاُل:ُُبعضهمُُفقالُُ،ر ُ الس ُ ُُيف

 ،وأانم أصلي لكين ؟! وكذا كذا   قالوا أقوام ابل ما»:ُفقاُلُعليهُوأثنُهللاُفحمدُ،فراشُعلى
ُ.(1)«مين فليس سنيت عن رغب فمن ، النساء جوأتزوَّ  ، وأفطر  وأصوم

ُ.هللاُُعلىُُأدبُُسوءُ ُُهذاُُوكلُ ُُ،لابلتواكُ ُُروهوفسُ ُُاألسبابُ ُُتركواُُحىتُُفيهُُواغلُ ُُلالتوكُ ُُومقام
ُ،أصحابهُُوهدُيُُوسلمُُعليهُُهللاُُصلىُُالنيبُُوسنُةُُ،كتاهباُُفهوُُ،ابلقرآنُُفعليهُُاهلدايةُ ُُأرادُُفمن

ُ،عليهمُالزيدةُ ُميكنُوالُ،هلمُتبعُ ُوغريهمُ،والسلوكُاملعتقدُيفُللقرآنُ ُليالعمُ ُاملثالُ ُكانواُُفقد
ُر.مقص ُ ُدوهنمُوماُ،رحمس ُ ُفوقهمُفما

 : تنبيه
ُتنبيه ُ ُقبل ُخ تمُهذهُالورقةُالعلمية  أنُُكماُُدرجاتُ ُالصوفيُةُأنُ ُالكرميُإىلُالقارئحيسن 

ُين  ُالسُ ُُفيهمُُحلُةالن ُ ُُذههلُُاملنتسبنيُُألنُُ؛لغالابُُفالتصوُ ُُعنُُالكالمُُدانقيُ ُُولذاُُ؛دركاتُُالباطل
ُالتعبرُيُفأخطأُُ،امستقيمًُُاشرعيُ ُمعًنُُدقصُ ُبلُ،نهامُ ُأرادواُماُدر ُي ُُوملُالقومُبعبارةُ ُمتلكُ ُالذي

ُعنُموهلُ عدُ ُحيثُمنُعليهمُدر ُوُ ُاالشتباهُكانُُوإنُ،ابلكالمُمقصودينُليسواُءفهؤالُ،عنه
ُأنُقبلُعليهُهوُوماُالرجلُ ُحبالُربةالعُ ُلكنُ،واصطالحهمُومالقُ ُاتإشاُرُإىلُالقرآنُتعبري
ُعتشفُ ُحسناتُ ُلهُألنُ؛غريهُنمُ ُيقبلُاُلُماُرجلُ ُمنُقبلي ُُفقدُ،األلفاظُمنُابملتشابهُميتكلُ 

ُ،احلقُقصدُوالُ،الباطلُإالُعنهُعرفي ُُملُمنُخبالفُ،قالُفيماقصدهُُسنحُ ُعلىُوتدلُ ُله
ُاملوفق.ُوهللاُُعليهُواإلنكارُهنصحُ ُدمُ عُُيعينُالُخطئهُيفُالرجلُعذرُأنُ ُكما

ُكثريا. ُوصلىُهللاُعلىُنبيناُحممد،ُوعلىُآلهُوصحبه،ُوسلمُتسليًما

 

 (.1401مسلمُ)ُأخرجهُ(1)


