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مقاربات دالة .. هظرية إلابداع عند السادة الصوفية 

مركز يوسف بن ثاشفين للدراسات وألابحاث من *املصطفى مسالي/ ذ: بقلم

 املغربأجل اللغة العربية، 

ثقديم 

هللا غؼ وحل، فلم / إن الخهىف في مجمله هى خغهت قىكُت هدى اإلابضع

ْؿَؼ الهىفي في خغهخه وؾلىهه إال لخدضي هفؿه، وججضًضها مً ؤحل همىطحها  ٌَ

لىا هظا ال ًهلح إال ألكىام هيؿذ بإعواخهم : "ًلٌى ؤخضهم. ألاعقى إن ٍَغ

فىيـ الىفـ ملضمت ؤؾاؾُت إلبضاع همىطحها ألاعقى، ولظلً اجسظ . (1)"اإلاؼابل

: الهىفُت الىغام لهم قػاعا غلمُا وغملُا هثحرا ما ًترصص في اإلاهىفاث الهىفُت

فجىهغ الخغهت ؤلابضاغُت الهىفُت مػغفت . (2 )"مً غغف هفؿه، فلض غغف عبه"

الغاًت، إال غبر مػغفت الىفـ، / ولً جخم هظه اإلاػغفت. اإلابضع/ هللا غؼ وحل

وهماٌ ؤلابضاع الهىفي هى ايمدالٌ . وجىلُتها مما غلم بها مً قىائب وؤصعان

ان ليل (3)فالفىاء والبلاء. الىفـ وطوبانها في الخلُلت اإلاُللت ان يغوٍع  قَغ

اإلاػغفت الخامت بالص يء : وبهظا فلض ويؼ الهىفُت ؤلابضاع يمً مفاعكت. إبضاع

وبهظا زغج الهىفُت غً اإلاإلىف . فمػغفت الىفـ ال ٌػني ؾىي فلضانها. فلضاهه

في جفىحر الىاؽ والفغق الىالمُت لُضزلىا صزىال مبضغا ومجضصا صالالجه 

. زغوج الىفـ غً هفؿها، والظاث غً طاتها: ألاؾاؾُت

: "  كاٌ ؾهل بً غبض هللا الدؿتري عخمه هللا غىضما ؾئل غً ؾغ الىفـ

ؤها عبىم : الىفـ ؾغ ما ظهغ طلً الؿغ غلى ؤخض مً زلله إال فغغىن، فلاٌ

ت، وؾبؼ حجب ؤعيُت، فيلما ًضفً الػبض هفؿه  ألاغلى، ولها ؾبؼ حجب ؾماٍو

ؤعيا ؤعيا، ؾما كلبه ؾماء ؾماء، فئطا صفىذ الىفـ جدذ الثري، ونلذ 

هظا الضفً ألاعض ي الظي ًخدضر غىه ؾهل عخمه هللا في . (4)"بالللب إلى الػغف

إن كاغضة صفً الىفـ في ؤعيها ملابل . هظا الىو هى غحن ؤلابضاع و ؾغ خغهخه

اعجلائها في ؾماواتها قيلذ مدىع خغهت الهىفي وإبضاغه، فمً ؤحل ؤلاؾغاء 

نىب الخم في ؾماواجه وغىاإلاه ال بض مً صفً الىفـ والخغوج منها باغخباع هظه 
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غىض اللىم (5 )الخغهت جظلُل، وقٍغ ؤؾاؽ ليل ؾمى عوحي وؾفغ عوحي، فالىفـ

ض الضًً الػُاع  مً ؤهبر الدجب اإلااوػت غً اللهض، إط هجض الػاعف الىبحر فٍغ

الىِؿابىعي في مىاحاجه الضالت اإلاػبرة ًسص ى مىغ الىفـ وزضاغها وهى مً هى في 

 ٌ الىاؽ ًسكىهً وؤها ؤزص ى هفس ي، فما غغفذ : "اإلاػغفت واللغب مىه إط ًلى

،  فهي ؤزبث مً ؾبػحن ."مىً إال ول زحر، وما غغفذ مً هفس ي إال ول قغ

ًا : "وكض وان الؿغي الؿلُي عخمه هللا ٌؿإٌ هللا ؤن ًلُه طٌ الدجاب. قُُاها

طٌ الدجاب بػض، وإبضاع . (6)"إلهي مهما غظبخني فال حػظبني بظٌ الدجاب

الخلُلت الهىفُت إهما ًخم بسغوحها مً البػض إلى اللغب، ومً اللغب إلى الظفغ 

: ًلٌى الىفغي في مىاكفه. باهلل غؼ وحل

. ؤزغج مً الدجاب جسغج مً البػض"

. ؤزغج مً البػض جسغج مً اللغب

 (7)"ؤزغج مً اللغب جغي هللا

اإلابضع، بمػنى ؤال جخػلم / ًيبغي ؤن جسغج مً ول ش يء لخظفغ بيل ش يء: وكلذ

بص يء ًيىن حجاب بِىً وبحن اإلاُلىب ختى ولى وان كلبا، فهى ؾبداهه ال ًلبل 

. الكٍغً، فُيبغي ؤن جسغج مً ول ش يء لخظفغ بالغاًت واللهض

 

. مالمح النظرية إلابداعية عند السادة الصوفية .1

م مػاهاة، وغلى كضع اإلاػاهاة حػظم  للض حػل الهىفُت ٍَغم ؤلابضاع ٍَغ

. كُمت ؤلابضاع

إن الظاث اإلابضغت في اختراق صائم في ؤجىن ؤلازالم للخلُلت اإلاُللت، فال هضوء 

في ؤلابضاع، وال وصاغت، بل هى هاع ماصتها نضق الىفاء للخم الظي هى مهضع 

: ولظلً حػل الؿاصة الهىفُت مً الكغوٍ اإلاالػمت ألي إبضاع. ؤلابضاع الضائم

لهظا ؾاعغىا إلى مدى : "... ًلٌى الجىُض عخمه هللا. اليىن مؼ هللا بال غالكت

الػالئم، وهجمىا بالىفىؽ غلى مػاهلت الخظع، وججغغىا مغاعة اإلايابضة، ونضكىا 

مؼ هللا في اإلاػاملت، وانفىا آلاصاب فُما جىحهىا إلُه، وهاهذ غليهم اإلاهاغب، 

وغغفىا كضع ما ًُلبىن، وسجفىا هممهم غً الخلم إلى مظوىع ؾىي وليهم فدُىا 

. (8 )"خُاة ألابض بالخي الظي لم ًٌؼ وال ًؼوٌ
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إن ؤلابضاع الخم غىض اللىم عض ي هللا غنهم هى اؾخلامت صائمت للغوح في 

كهغها للظىىن وألاوهام، وجهفُتها للىفـ مً زلُاث الُبُػت، وجؼهُتها مً ول 

ما ٌػُلها غً الىنٌى إلى مدخضها، فاإلبضاع الهىفي جمتزج فُه ألافػاٌ 

باألكىاٌ امتزاحا عجُبا، فهى ما ًفًُه هللا ؾبداهه وحػالى في ألافػاٌ، 

وألاغماٌ، وألاكىاٌ مً ؤؾغاع وؤهىاع بػض هفي الػالئم، والخػلم بغب الخالئم، 

لِـ مً جللخه الللىب بمكاهضتها همً جىهمخه بظىىنها، وال : "ًلٌى ابً ألاغغابي

ما وان مترووا مهمال همً وان مدفىظا، وال ما اؾخجلب غً وىن همً فاى مً 

ؤلابضاع الخم في هو ابً . (9)"مػضهه، وال ما هخج غً الفىغ همً عشح غً الظهغ

م هىع الىكف واإلاكاهضاث ال ألاوهام  ألاغغابي ًفٌُ مً الىحضان غً ٍَغ

والظىىن، إبضاع ًيبؼ مً الظاث وطلً بتزهُتها غبر اإلاػاهاة واإلاجاهضاث، وال ًمىً 

ٌح غً الظهغ. ؤن ٌؿخجلب مً الخاعج
َ

ْغش ًَ ، الػلل فُه زاصم للللب (10)إبضاع 

وجُلػاجه، ال ما ًيؿله مً ؤزباع ومػلىماث، فاإلاخمحز بالفىغ لِـ واإلاؿتهتر 

، فالػلل اإلاجغص اإلاػاش ي ال كُمت له في هظغ الهىفي، وال ًيخج إبضاغا (11)بالظهغ

فلُمت إبضاع الػلل غىض . خلا وإهما ًيخج هلىؾت وحىىها، ألهه لم ًخجغص للخم

الهىفُت هى ايمدالله في قهىص الخلُلت، ومػاهاجه َلب وحضانها، فال كُمت 

. للػلل إن لم ًضزل غماع اإلاػاهاة في َلب اإلاُلم، ولِـ اإلاُلم غحر هللا غؼ وحل

ش الخجغبت الهىفُت ؤلابضاغُت بدثا غً اإلاػنى، بدُث زغج  للض ظل جاٍع

الهىفُت مً هالم اإلاخيلمحن إلى هالم هللا الخم، ومً الخجغبت الػللُت إلى الىخضة 

الهىفُت، لم ًجلـ الهىفي في مدغاب غحر مدغاب الخللي اإلاباقغ غً الخم، 

، لظا جفغص في إبضاغه (12)ولم ًخلم غلمه غً ألامىاث، بل غً الخي الظي ال ًمىث

إطا اؾخُػذ بظٌ الغوح فخػاٌ وإال فال حكخغل : "حاغال مً بظٌ الغوح قػاعه

ؤلابضاع الهىفي بظٌ مً ؤحل اؾخلامت الؿغ، وكض ؤغىذ . (13)"بترهاث الهىفُت

ت ؤلابضاغُت الهىفُت مُضان ألاصب اإلاىخظ بىثحر مً الىالم، واللغِ  الىظٍغ

ض . الفلؿفي، الفلحر مً اإلاػنى، ووعي الظاث، وخضاصة الىفـ وليؿخمؼ إلى ؤبي ًٍؼ

البؿُامي ًخدضر غً ججغبخه الصخهُت في هظا الىو اإلافخاح لىعي الخجغبت 

ٌ . ؤلابضاغُت الهىفُت هىذ ازىتي غكغة ؾىت خضاص هفس ي، وزمـ ؾىحن : "ًلى

مغآة هفس ي، وؾىت ؤهظغ فُما بُنها، فئطا في وؾُي ػهاع ظاهغ، فػملذ في كُػه 

ازني غكغة ؾىت زم هظغث فئطا في بُني ػهاع فػملذ في كُػه زمـ ؾىحن ؤهظغ 
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كف لي طلً، وهظغث إلى الخلم فغؤًتهم مىحى، فىبرث غليهم 
ُ
ى

َ
هُف ؤكُػه، ف

لَّ ... ؤعبؼ جىبحراث
َ
فلما نغث إلى وخضاهِخه ؤكبلذ ؤؾحر بالفهم غكغ ؾىىاث ختى و

فهمي، فهغث َحرا حؿمه في ألاخضًت، وحىاخه في الضًمىمت، فلم ؤٌػ ؤَحر في 

هىاء الىُفُت غكغ ؾىحن َحران ما بحن الػغف إلى الثري زماهمائت ؤلف مغة، فلم 

ؤٌػ ختى حاوػث الضًمىمت، زم ؤقغفذ غلى الخىخُض في غُبىبت الخلم غً 

وػثر في هظه الهُغت مً اللٌى البضٌؼ . (14)"الػاعف، وغُبىبت الػاعف غً الخلم

ض البؿُامي عخمه هللا مظاهغ مً الخجغبت الصخهُت ؤو الفغصًت  ألبي ًٍؼ

باغخباعها مً ملضماث ؤلابضاع، إط ٌؿخػغى فيها الغحل اؾدبُاهاجه الظاجُت 

بت التي جللب / اإلاػغويت غلى ججاعب الؼمً ألاخىاٌ، واإلاىخجت لهظه اإلالاماث الغٍغ

فيها البؿُامي كبل ؤن ًظفغ بهظه الغُبىبت غً الخلم، والبلاء بالخالم، 

فالخجغبت الفغصًت مغكاة إبضاغُت حػُي للخدغن الهىفي فغاصجه، ولإلبضاع 

الهىفي اؾخلالله الخام في الثلافت ؤلاؾالمُت، وجىكف غلى ؤن كٌى الهىفي 

ش عوخه اإلابضع وججغبخه الصخهُت اإلاؿُغة غبر اإلاػاهاة  وفػله حػبحران غً جاٍع

ض. والظوق والكىق  َما ؤعصث ؤن ؤطهغ هللا غؼ : "ًلٌى ؤبى ًٍؼ
َّ
ل
ُ
مىظ زالزحن ؾىت، و

ال إبضاع خلُلي في غغف . (15)"وحل جمًمًذ وؤغؿل لؿاوي إحالال هلل غؼ وحل

فخظوق الخلُلت ًلؼمه . الفغصًت/الهىفي زاعج زىى غماع الخجغبت الصخهُت

" طوبان في فػل الخم، واوؿالر هلي ًفض ي لخالش ي ألاها في َلب هللا غؼ وحل، 

ض بما هلذ؟ كاٌ اوؿلخذ مً هفس ي هما جيؿلخ الخُت مً : كُل ألبي ًٍؼ

هظا الاوؿالر الظاحي خغع الهىفي مما ؾىي هللا غؼ وحل، ولظلً غض . (16)"حلضها

. الهىفي هفؿه حىهغ اليىن ومػىاه، فاإلوؿان اإلابضع مػنى اليىن وخلُلخه

تهذ ؾبػت غكغ ًىما لم آول ولم ؤقغب، فغؤًذ مً بػُض زُاال : "ًلٌى الضقي

ً إلى فلؼم فلما . فُمػذ هفس ي، فلما صهىث فئطا ؤها بػؿىغ مؼ ؤمحر لهم ماٍع

عؤًذ ؤنهم مً الجىض ؤٌؿذ هفس ي منهم، فػغيىا غلى الُػام واإلااء فلم آول ولم 

ؤهذ في خاٌ ًدل لً اإلاُخت فلم جمخىؼ غً َػامىا؟ : فلاٌ لي ؤمحرهم. ؤقغب

هدً إطا هىا بحن الىاؽ بكٍغ الػلم ال هغض ى ألهفؿىا ؤن هىبؿِ إلُىم، : فلاٌ

 ما بحن الخُه (.17)"فىُف هىبؿِ غلُىم في مثل هظا الىكذ؟ والىكذ وله خلُلت

والخلُلت ًيسج الهىفي ججغبخه ؤلابضاغُت الخانت بدثا غً هللا غؼ وحل، فما 

م  .ؤقلها وؤصكها مً ٍَغ
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الخهىف في إبضاغه هى الخغهت اإلادؿامُت للىحضان، بظٌ للغوح في ؾعي 

. لىمالها

ً ؾىت : "(18)ؤلابضاع الهىفي ُوحض وفلض، ًلٌى الخؿحن الىىعي مىظ غكٍغ

. فلض الص يء ملضمت لُلبه، ومً لم ًفلض لم ًجض. (19)"وؤها بحن الىحض والفلض

ِػغ . وهظا الفلض لً ًخم إال باإلاغوع مً مػاهاة الخجغبت الصخهُت
ْ

ك ٌٌ والىحض 

الىحض مؼاخمت . بؿابلت الفلض هما ًلٌى الهىفُت الىغام عض ي هللا غنهم

خه الخالهت في ؤلازالم للخم  الهفاث الظمُمت لخمدُو ؤلاوؿان، وبلىغه خٍغ

:  ًلٌى ؤخضهم. غؼ وحل

ض، فللذ له: هىذ غىض طي الىىن فجاءه عحل فلاٌ له" ؤهذ : عؤًذ ؤبا ًٍؼ

ض؟ فلاٌ ض: ؤبا ًٍؼ ض؟ ًا لُخني عؤًذ ؤبا ًٍؼ إن ؤدي : فبيى طو الىىن وكاٌ! ومً ؤبى ًٍؼ

ض فلض هفؿه في خب هللا فهاع ًُلبها مؼ الُالبحن . (20)"ؤبا ًٍؼ

ؤي إبضاع هظا ؤن جفاعق اإلاإلىف، وؤن جهحر جبدث غً هفؿً، فكٍغ 

. اإلابضع جغن الىفـ والاكباٌ غلُه

 إن اإلافاعكت ألاؾاؾُت في الخجغبت الهىفُت ؤلابضاغُت كائمت غلى كاغضة 

، وإلاػغفت الىفـ البض مً "اإلاػغفت الخامت بالص يء فلضاهه: "ؤؾاؾُت ومهمت حضا

لىً الفلض ال ٌػني في غغف الهىفي ؾىي حؿلُم الىفـ هلل غؼ وحل في . فلضها

ض هفؿه زم عاح ًُلبها مؼ . ملضمت إلهخاج همىطحها ألاعقى ولظلً فلض ؤبى ًٍؼ

. َلب الىفـ بػض فلضانها هى اللغؼ الظي خحر الهىفُت عض ي هللا غنهم. الُالبحن

هظا ؤلابضاع ججغع مً ؤحله الهىفُت . فاهدكاف الىفـ ٌؿاوي إبضاع خلُلتها

ض ؤن ًساَب الخغفُحن وؤصخاب الػلل  مغاعة اإلايابضة، لظلً وان بئميان ؤبا ًٍؼ

اإلاػاش ي ؤنهم ؤزظوا غلمهم غً ألامىاث، وؤهه هى وؤصخابه ؤزظوا غلمهم غً 

َؿَغ َىق الخللُض، وؤكام خلائله ال غلى . الخي الظي ال ًمىث
َ
فاإلبضاع الهىفي ه

ت اإلاػغفُت اإلاتراهمت وابغا غً وابغ فال . اللُل واللاٌ، وإهما وعر الخىمت الىظٍغ

وػم الؿلف : " غغو ؤن ًساَب ؤلامام ألاهبر الجىُض في اإلاؿاعح البرػزُت كائال

، ؤلابضاع الهىفي اكخباؽ كلب مً كلب، حكغب (21)"هىخم، ووػم الخلف هىا

م الهىفي، إط ال  خلُلت غبر مػاهاة الخجغبت الفغصًت، والاهخماء اإلاسلو للٍُغ

ض م للخم إال بالخم، وهي خلُلت إبضاغُت صكُلت، وبها كاٌ ؤبى ًٍؼ غغفذ : "ٍَغ
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ْلٌض . (22)"هللا باهلل، وغغفذ ما صون هللا بىىع هللا
َ
/ فمهضع إبضاع الهىفي اإلاخجضص ف

ججغص ؤزظ اإلاػغفت مىه، ومػغفت الخلم بما ًفًُه هللا غؼ وحل غلُه مً ؤهىاع 

. ًمحز بها بحن الخم والباَل

كالخاثمة  .2

هسلو إلى ؤن ؤلابضاع في الخجغبت الهىفُت ًمتزج امتزاحا ال جياص جفهله 

ؤي ما ٌؿمى الخجغبت الصخهُت، ولِؿذ الخجغبت : غً الخجغبت الػملُت الفغصًت

الصخهُت في هظغ الهىفي إال زالنت مػاهاجه ولظجه في َلب الخم غؼ وحل، 

ش الهىفي هماطج عائػت مً إبضاغاث الهىفُت ألاصبُت  سجل لىا الخاٍع َو

ت، وكض صوهذ هسالناث إلاؿاع مليء باإلاكاهضاث واإلاىاحُض التي جبضو  والكػٍغ

ش ؤلابضاع  بت غىض البػٌ، وما هي إال ججؿُض مخىىع لىماطج مثلى في جاٍع غٍغ

. الهىفي الظي امتزج فُه اللغؼ باإلاػنى، الخحرة والاهضهاف، ؤمام الخم غؼ وحل

ش ججاعب الفىاء في الخم  وبظلً ًمىً ؤن وػخبر ؤن ؤلابضاع الهىفي غهاعة جاٍع

. والبلاء في الخلُلت

للض هخب ؤلامام الغؼالي بػض للائه بالهىفُت زالنت إبضاغُت مهمت حػبر 

ذي الظي ًجؿض زغوج ألاها مً خضوصها الًُلت، والاهفخاح  غً هظا الللاء الخاٍع

للض غبر ؤلامام . غلى الخم مً ؤحل إبضاع الظاث والىنٌى بها إلى خلُلتها اإلاُللت

الغؼالي عخمه هللا ؤنضق حػبحر مً زالٌ هخابه اإلاىلظ مً الًالٌ، غً حىهغ 

َلبه للخم والخلُلت مً بحن ايُغاب الفغق مخفغؾا في طاجه، واؾغا َىق 

: ًلٌى عخمه هللا. الخللُض مهمما غلى ؤزظ اإلاػغفت مً مىابػها ألانلُت ألانُلت

إن اللىخت ؤلابضاغُت التي كضمها . (23 )!"ؤعصها الػلم للضهُا فإبى إال ؤن ًيىن هلل"

الغؼالي مً زالٌ هخابه اإلاىلظ مً الًالٌ، جلخو مجغي اهخلاله مً مبضؤ 

الكً والاعجُاب، إلى مبضإ الخلُلت والػُان، إط ًيبني الؿلىن الهىفي غلى جبني 

. كاغضة البدث غً خلُلت الظاث اهُالكا مً الظاث هفؿها غبر حغُحر ما بها

ػت التي غبر غىه الهىفُت في إبضاغهم  إن لؿان الخلُلت اإلالُض بالكَغ

لت التي هي زالنت الخجغبت الفغصًت والصخهُت التي زايىا غماعها، ما هي  للٍُغ

إال اؾخظهاع لخلائم اإلاُلم بضوام الىظغ إلُه، للض غبر الغؼالي غً زالنت 
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ولِـ الخم في . (24)"للض وحضث الخم مؼ الهىفُت: "بلىله. ججغبخه الصخهُت

. حػبحر الغؼالي غحر ظفغه بمػغفت هللا التي هي اإلافخاح في مػغفخه لخلائم ألاقُاء

إن البدث غً الخم حىهغ الخغهت الهىفُت ؤلابضاغُت، وغىضما حػضصث 

إن هظا : "غلى الغؼالي َلباث الػىصة للخضَعـ في هظامُت بغضاص عص غليهم كائال

إن كُمت ؤلابضاع الخم . (25)"الىكذ هى وكذ ِفغاق الضهُا ال الؿفغ إلى الػغاق

ٌؿميها الهىفي زلىة -جىمً في مفاعكت وفغاق ألاقياٌ والظفغ بالجىهغ، مفاعكت 

ًجض بػضها الهىفي في وحضاهه لظة الخم والُلحن، مفاعكت ًسغج بها - (26)في حلىة

مً اإلاهاجغاث إلى الخلائم، مً الػِل بال مػنى إلى الظفغ بمىبؼ اإلاػاوي 

 واؾخمض (27)والخجلُاث، فلِـ مً قاهض همً ًخىهم، ومً ػاع ؤعى الخلُلت

والظوق واإلاكاهضة غىض الهىفُت مً فُىياث ؤلابضاع . منها همً ال زبر له غنها

. وملضماجه ألاؾاؾُت

للض ؤبضع الغؼالي عخمه هللا جألفه الفىغي الهىفي الفلؿفي مً زالٌ 

غبىعه مؿاع الخجغبت الصخهُت، مً زالٌ اهخمائه اليامل للخم، وجمىىه مً 

ه غً ولُخه والظفغ بملام الالقُئُت، فمً ؤماعة  اجهاله باليل غبر ؾلَى

. اإلاخمىً ؤن ًبُل باليل غً ولُخه

سه الخام ؤو مؿاعه ؤلابضاعي، وهى ما ًمىً ؤن ًيىن  إن ليل مفىغ جاٍع

وللض ؤبضع الفىغ الهىفي الؿابم البً . جمثال إلاؿاغُه الخثِثت في بدثه غً الخم

ت إلى ؤنها واهذ بداحت لهاوؼ ماهغ الخظاكت لبىاء  غغبي اإلاىاص ألاولُت الًغوٍع

نغخها ألاؾاؽ، وإزًاع الخجغبت الهىفُت لخلُُم زام هجضه واضخا غاًت 

للض ؤعاص الكُش مً زالٌ . الىيىح فُما هخبه وؤزله الكُش ألاهبر كضؽ هللا ؾغه

جألفه ؤلابضاعي ؤن ًلٌى بإن الخلُلت واخضة، وهى الظي يخى بيل ش يء مً 

ؤحلها، فلض ؤصزل في آعائه ؤلابضاغُت ول الُُف ؤلاؾالمي وغحر ؤلاؾالمي مً 

فالؾفت، ونىفُت، ومخيلمحن، وفلهاء، وقػغاء، ومؤعزحن، صون ؤن ًظهغ 

خه ؤلابضاغُت الجمػُت التي ٌػخبر الظفغ بىجز  ؤؾماءهم لؿػُه هدى إعؾاء هظٍغ

. اإلاػغفت الظي ال ًلبل الخػضص مدغهها ألاؾاؽ
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ت ؤلابضاغُت غىض الؿاصة  بلي ؤن وكحر كبل ؤن هسخم هظه اإلالاعبت في الىظٍغ

ت ؤلابضاع غىض مديي الضًً بً  الهىفُت عض ي هللا غنهم إلى هلُت مهمت في هظٍغ

إلى ؤن الؿاصة -التي ؾخيىن مىيىع ؤبدازىا اإلاؿخلبلُت بدٌى هللا غؼ وحل–غغبي 

ض . الهىفُت عض ي هللا غنهم ٌػخبروا ؤهفؿهم ؤَفاٌ الخًغة ؤلالهُت غً ؤبي ًٍؼ

فػىضما ًغجمي الهىفي في حجغ . (28)"الهىفُت ؤَفاٌ في حجغ الخم: "اهه كاٌ

. الخم ًجػل إلبضاغه َفىلت حؿخمض عحىلتها مً اهخمائها للخلائم ؤلالهُت

عجؼ، والعجؼ هجز هما /والُفىلت في الخًغة ؤلالهُت بغاءة مً الخٌى واللىة

". ؤها عجؼي هجزي : "ًلٌى بضٌؼ الؼمان الىىعس ي

غىضما ًسخاع الهىفي هظه الُفىلت في حجغ الخم ٌغُب غً قهىص هفؿه إلى 

قهىص الخم، وول هظا ًجػله ًظفغ بهظا الاخخًان الخاوي، وؤلاقغاف اإلاباقغ، 

والهىاغت غلى غحن الخم، وما طان إال لىفائه وإزالنه وغمله، فاإلبضاع 

الهىفي غمل وغظمخه غلى كضع ما فُه مً غلم وإزالم للخلُلت، وهى ما حػل 

زغج الػلماء والػباص : "ٌؿخيخج مً زالٌ ججغبخه في ؤلازالم ما ًلي( 29)الدؿتري 

. (30)"والؼهاص مً الضهُا وكلىبهم ملفلت، ولم جفخذ إال كلىب الهضًلحن والكهضاء

هظا الاهفخاح الالمخىاهي وعٍث الهضق، وهى ؾغ باَني حػل مً الهىفي ؤؾحر 

بلى الللب في إزالنه .  الخلُلت، بدُث حؿلِ الىفـ غً الللب، ٍو

ت إبضاغُت  وؿخُُؼ ؤن هلٌى إن الؿاصة الهىفُت ؤعؾىا صغائم هظٍغ

ضة مبيُت غلى ؤؾـ مػغفُت مؿخغغكت في حالٌ هللا، همها الىخُض ؤن  فٍغ

جىىكف لها حلُت الخم، فال جغي إال باهلل وال قغل لها ؾىاه، هظا الاؾخغغاق في 

الظاث ؤلالهُت ؾػُا هدى هؿب اإلاػغفت والظفغ به ؾبداهه هى ما ًدغن الهىفي 

جػل غلمه زغكا للػاصة ال في لغخه وال في اإلاماعؾت الػملُت  لٌ مطجػه ٍو ٍو

. التي ًلػض لها، فهى إبضاع ال غلى مىىاٌ ؾابم
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