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	 - ما هو النحو الصوفي؟

	 - ما هي اهداف النحو الصوفي؟ 
 - امثلة للنحو الصوفي 

خطة املدوة 
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فإن لم ”...االحسان أن تعبد ربك كأنك تراه 

فانه يراك" تكن تراه 

مثال التأيول االشاري في احلديث 
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أبو قاسم القشيري (٤٦٥ه) "نحو القلوب الصغير" و "نحو القلوب - 
���الكبير”

- عز الدين عبد السالم املقدسي (٦۷۸ه) "تلخيص العبارة في نحو اهل 
���االشارة" 

- احمد زروق (۸۹۹ه) شرح على اآلجرومية 
- ابن ميمون (۹۱۷ه)  شرح  على اآلجرومية "الرسالة امليمونية في توحيد 

���اآلجرومية”
- االمام أبي العباس أحمد بن عجيبة (۱۲۲٤ه) شرح على اآلجرومية 

"الفتوحات القدوسية في شرح املقدمة اآلجرومية" 
 

من اهم مصنفات النحو الصوفي 
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سبويه: 

	 لسان فصيح معرب في كالمه * فيا ليتَهُ من موعف احلشر يسلم
و ما ينفعُ االعرابُ ان لم يكن تُقى * و ما ضرَّ ذا تقوى لسان معجمُ 

ابن عجيبة: 
النحو على قسمني: نحو الفم، و نحو القلب، و معرفة نحو القلب عند العقالء آكد و  أنفع 
من معرفة اللسان بدليل أننا جند من ال يحسن التلفظ بكالم العرب فيلحن في كالمه برفع 

املنصوب و نصب املرفوع، و يكون في حاله متخلقا بالكتاب و السنة، و التخلق بالكتاب و 
السنة هو النحو القلبي، فهذا مرضي عند اهلل و رسوله، و يوجد نحوي لسان الفم غير متخلق 
	بالكتاب و السنة، و هذا هو الغالب في زماننا هذا، و هذا مذموم عند اهلل و رسوله

 

 اهداف النحو الصوفي 
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���اقسام الكالم ثالثة: اسم و فعل و حرف جاء ملعنى 

���
���اقسام نحو القلوب ثالثة: اقوال و افعال و احوال

���او 
 االسم هو اسم الله اي ذكره و االنقطاع اليه كليا، 

والفعل املراد به مجاهدة النفس واحلرف الهمة و الطمع 
���في الوصول الى مقامات القرب

 

 في اقسام الكالم 
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���اهل االشارة وجوه االعراب اربعة: رفع و نصب و خفض و جزم
 

 قد يكون برفع القلب عن احلرام و عن الدنيا رفع القلبقال االمام القشيري: 
���و عن اتباع الشهوات، و قد تكون برفع القلب الى الله 

 فيكون انتصاب البدن في طاعة الله و النتصاب القلب في محل النصباما 
 فهو خفض النفش تواضعا لله "باستدامة العجل، و لذوم اخلفضالشهود. اما 

، فهو في نحو القلوب اجلزمالذل، و إيثار اخلمول، و مالزمة اخلشوع". و اما 
عبارة عن جزم القلب و قطعه عما دون الله بحذف العالئق و السكون عند 

���جريان القضاء و القدر
���
 

 في وجوه االعراب 
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قول الالمام الغزالي في منهاج العارفني: 

 القلب في فرفعو إعراب القلوب على اربعة انواع: رفع وفتح وخفض ووقف 
القلب في خفض القلب في الرضا عن الله تعالى، و وفتح ذكر الله تعالى، 

في الغفلة عن الله تعالى. فعالمة و وقف القلب االشتغال بغير الله تعالى، 
الرفع ثالثة اشياء : وجود املوافقة ، وفقد اخملالفة ، ودوام الشوق، وعالمة 

الفتح ثالثة اشياء : التوكل والصدق واليقني، و عالمة اخلفض ثالثة اشياء : 
العجب ، والرياء ، واحلرص وهو مراعاة الدنيا، و عالمة الوقف ثالثة اشياء : 

زوال خالوة الطاعة ، وعدم مرارة املعصية ، والتباس احلاللن 

 في اقسام الكالم 
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���نحو القلوب عجيب   *   رفع وخفض ونصب
���عالمة الرفع فيه  *  روح وأنس وقرب  
���وأحرف اخلفض منه  *  حزن وقبض وحجب
���  والنفس حرف ملعنى *   إسقاطه  مستحب
���واحلال ينصب ما لي *  س للفتى فيه كسب

حلن  اللسان  مباح   *  واللحن بالقلب ذنب 
وأقبح اللحن عندي  *  كبر وتيه وعجب  

 شعر في نحو القلوب 


