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"الغزايل"يبدو أن . ّن املعرفة اإلهلية ال تتم بطريقة دالئل العقل وال شواهد النقل فحسب، بل بالذوق أيضااملتصوفة متفقون على أ
باعتباره صوفيا، ويف نفس الوقت متكلما أشعريا، كانت ردة فعله خاصة، واألشاعرة عامة معاكسة ملا اعُتِربَ مبالغة من طرف 

.املعتزلة يف تبجيل وتقدمي للعقل
هو أّن العقل حمدود والنص كامل، والنص يف غىن عن العقل، ولكن ليس بشكل من قضية العقل والنقل "ابن عريب"أما موقف 

.مطلق ألن النص ال معىن له إذا مل يتلقاه عقل، كما أنه بطبيعته معقول، يف حني أّن هذا األخري يفتقر إىل األول
Résumé
Parmi les principes sur les quelles les mystiques s’entends, c’est que la connaissance divine, est non
seulement prouvée par la raison et  argumentée par les textes religieux, mais aussi par le goût.
Apparemment les propos personnels d’« el GhazalI » autant que mystique et théologien dialectique
acharite, et ceux des acharites en général, viennent à l’encontre des moutazilites qui sanctIfIent la
raIson.
Tandis que les propos d’ « Ibn arabi »vis-à-vis à la question (raison et coran) montre la limitation de la
raison par apport au texte qui sont intègres, en même temps, le texte religieux peut s’en passer de la
raison mais pas définitivement, car le texte n’a pas de sens si toute fois, la raison ne l’acquiert pas, Bien
que ce dernier à besoin du premier « le texte ».

متفقون على أّن املعرفة اإلهلية ال تتم بطريقة دالئل العقل وال شواهد النقل فحسب، بل بالذوق، iاملتصوفةالشائع أّن معظم
وعليه ."م1311/هـ 711تـ ""عماد الدين الواسطي "وهلذا فتجاوز النظر والربهان مقدمة ضرورية يف طريق التتلمذ كما يرى 

فالذوق هو . وصفاته، وما جيب لهتعاىلحده وسيلة املعرفة ومصدرها، معرفة اهللا فالذوق الفردي ـ ال الشرع، وال العقل ـ هو و 
ii. كما -"ابن عريب"ويعترب

ومل يقل من . iii»من ال كشف له ال علم له«: ولذلك يقولطلقة، العلم الوهيب ال الكسيب جوهريا إلدراك احلقائق امل-يبدو يل
.العقل له وال نقل له ال علم له

وبناء على ما سبق ذكره، هل الصوفية فعال ترفض العلوم الكسبية، وبذلك تتجاوز العقل والنقل معا، وتكتفي بأن تعرف مباشرة 
؟وهل هي علوٌم حقا بكل ما حتمله الكلمة ؟لعلوم الوهبية أو ما يُعرف باتعاىلمن مصدر العقل والنقل، أال وهو اهللا 

لكل شيء جوهر وجوهر اإلنسان «: أحد أعالم التصوف يف القرن الثالث اهلجري،)هـ243هـ،170("احلارث احملاسيب"يقول 
اإلنسان وحقيقته، إْذ أن إّال بالعقل، الذي هو هوية تعاىل،يعين ال ميكن أن يتم توفيق اهللا iv»عقله، وجوهر العقل توفيق اهللا

ويقول نفس الصويف . بأنه حيوان ناطق"أرسطو"الشيء الثابت يف اإلنسان والذي ال يتغري هو العقل ولذلك يعرف اإلنسان عند 
يع إّال واعلم أنّه ما تزيَّن أحد بزينة كالعقل، وال لبس ثوبا أمخل من العلم، ألنه ما عرف اهللا إّال بالعقل، وال أط«: يف نفس املعىن

: أيضا"احلارث احملاسيب"ويقول . كما أن طاعته ال تتم إالَّ بالعلم، الذي يكون بالعقلتعاىلفالعقل ضروري ملعرفة اهللا . v»بالعلم 
لذلك كان يسميه بعض املتصوفة بعقل اهلداية ويف هذا الصدد . vi»ومن أراد اهللا به خريا وهب له العقل، وحبب إليه العلم «

إّن اهللا تعاىل أمرهم أن يتقوه على مقدار طاقات العقول اليت خصت بنور اهلداية «: هـ283-هـ200"لتسرتيسهل ا"يقول 
.vii»والَقُبول



أن الصوفية اهتدوا إىل نظرية سيكولوجية حديثة عندما وصفوا العقل بأنه غريزة تنمو مع )1949("حممود قاسم"لذلك يرى 
.viii»زة، مع التجارب يزيد ويقوى بالعلم واحلِْلمِ العقل نور الغري«: التجارب فهم يقولون

فريى أن العقل مينع النفس عن متابعة اهلوى كما مينع العقال الدابة من "320/932-230/845""احلكيم الرتميذي"أما 
أحسن من ما خلع اهللا تعاىل على عبد من عبيده خلعةً «: فيقول"هـ245-هـ 179"ذو النون املصري"مرتعها ومرعاها، أما 

.x، ويرى كذلك ذو النون أّن مفتاح العبادة الفكرة، والفكرة عن هذا العقل تكونix»وال قّلده قالدة أجل من العلم بهالعقل، 
أو بصرية Iويعين العقل عند الصوفية كذلك البصرية واليت ال تكون إّال مع اإلميان وبذلك يصبح عقل البصرية، عقال عن اهللا 

، فاألول بصري بأمر الدنيا، ُوِجد لدى تعاىلية بني العقل الغريزي أو الفطري وعقل البصرية أو العقل عن اهللا ويفرق الصوف. عنه
أو تعاىلأما العقل عن اهللا . الكياسة، تكون عنه هداية الطبع، َمْن ُحرِم منه كان أمحقا أو جمنوناو مجيع الناس، ِمْن عمله الفطنة

. xiخرة، يوجد لدى املؤمنني دون غريهم، تكون عنه هداية اإلميان، يتفاوت املؤمنون يف درجتهعقل الفطرة فهو بصٌري بأمر اآل
تعاىلفكلما زاد إميان الصويف أَنَاَلُه اهللا . أو عقل البصريةتعاىلوالعقل الفطري إذا توفر له اإلميان واخلوف حتّول إىل عقل عن اهللا 

، ويضربون مثال توضيحيا للعالقة بني اإلميان والعقل والعلم، فالعقل مثل الفتيلة، معرفته، مبعىن أن إجابة العلم تزيد يف العقل
ويف هذا . xii، يعطي له النور وعلى قدر اإلميان يكتسب العقلتعاىلوالعلم مثل النار، واملريد مثل الزيت، فعلى قدر املريد من اهللا 
ه ال ِخالف بني الصوفية يف أّن العقل خيتص بالنظر والتلقني أنّ «: الصدد يقول حسن الشرقاوي يف كتابه معجم ألفاظ الصوفية

والتمييز بني اخلطأ والصواب واألمر والنهي، ولكنه قد يصيب وخيطئ حسب كماله وصدقه، أما إذا اتفق مع القلب وهو الباطن 
يف رأيهم كان الشخص ظاهره كباطنه، عقله كقلبه، شريعته كحقيقته، فال متييز بينهما وال فرق ب

فالعقل والقلب «: )1933("عبد الرزاق قسوم"يعين أنه ال تناقض بني أدلة العقل وإميان القلب فهما كما يقول . xiii»املعىن
.xiv»وجهان لعملة واحدة، ومها يف لقائهما أشبه ما يكونان باليدين تغسل إحدامها األخرى

تعاىلغري أّن الصوفية يُبعدون العقل الفطري عن امل
َال يـَزَاُل َعْبِدي يـَتَـَقرَُّب ِإَيلَّ بِالنـََّواِفِل َحىتَّ ُأِحبَُّه، َفِإَذا «:عن ربه، أنه قالصلى اهللا عليه وسلممستدلني يف ذلك بقول النيب 

لَِئْن َسأََلِين َألُ◌ْعِطيَـنَُّه، َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َمسَْعُه ا
.xv»َولَِئِن اْستَـَعاَذِين َألُ◌ِعيَذنَّهُ 

.، ألبني موقفهما من اشكالية النص والعقل"ابن عريب"، و"غزايلأبو حامد ال"وسأقتصر على منوذجني من املتصوفة كذلك، ومها 
:أبي حامد الغزاليالعقل عندو النصإشكالية -أ

األصويل، الفقيه "فالغزايل"دون شك ال خيطر ببالنا رجل واحد بل رجال متعددون لكل واحد قدره وقامته، "الغزايل"إذا ذكرنا 
...xviناهض والكاشف عما فيها من زخرف وزيف، والصويف الزاهداحلر، املتكلم إمام السنة، الفيلسوف امل

؟الصويف وبالتحديد ما هو موقفه من إشكالية العقل والنقل"الغزايل"وما يهمنا هو 
فنظروا بنور «إّال إذا تفضل اهللا نفسه على أِحبائه، تعاىل يعتقد أغلب الصوفية أّن العقل اإلنساين عاجزا عن إدراك كالم اهللا 

، فهتكوا xviiهدا
للناس إماما ورضي تعاىلبنوره حجاب كل ظلمة وكشفوا بتبيانه غطاء كل ظاللة وبدعة، ألنّه الصراط املستقيم الذي جعله اهللا 

سهل بن عبد اهللا التسرتي "مثال ذلك أّن و .نوره ظل يتخبط يف هالكه بعقلهتعاىلومن حرمه اهللا. xviii»به بينهم حاكما
وهي . غري مدركة باإلحاطة وال مرئية باألبصار يف دار الدنيا. ذات موصوفة بالعلم«: ، قالتعاىلعندما سئل عن ذات اهللا "

وقد حجب سبحانه وتعاىل اخللق . اهرًا يف ملكه وقدرتهوتراه العيون يف العقىب ظ. موجودة حبقائق اإلميان من غري حد وال حلول
عن معرفة ُكنه ذاته،  ودّهلم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه، واألبصار ال تدركه، ينظر إليه املؤمنون باألبصار من غري إحاطة وال 

«xix . من غري «و»مدركة باإلحاطة غري «: يُِقر بدور العقل ولكن بشكل حمدود"التسرتي"نالحظ يف هذا النص أّن
:pascal balaise"xx"وقد قال باسكال بليز»فالقلوب تعرفه «تعاىل مقارنًة باإلميان الذي به نعرف اهللا »حد وال حلول

فالصويف كما يزعم،  . xxi»إننا ندرك احلقيقة ال بالعقل وحده بل بالقلب أيضا، فالقلب يدرك حقائق مطلقة ومبادئ أوىل«



عن طريق حدسه الصويف الذي من خالله ينتقل من حقائق بسيطة ـ جزئية مادية حمسوسة ـ إىل حقائق مطلقة  عاىلتيدرك اهللا 
....اجلنة والنارو كاهللا

:واملعرفة الصوفية متر بثالث مراحل متصاعدة
.  وهي حضور القلب باستالء سلطان الذكر رغم البعد وراء السرت: احملاضرة-1
ه بنعت البيان غري مفتقر يف هذه احلالة إىل تأمل الدليل، وتطلب السبيل وال مستجري من دواعي وهي حضور : املكاشفة-2

.الريب وال حمجوب من نعت الغيب
هو أن حق املشاهدة هو وجود "القشريي": املشاهدة-3

فصاحب احملاضرة مربوط بآياته، وصاحب املكاشفة مبسوط بصفاته، «:"القشريي"اه، يقول احلق مع فقدانك أي فناؤك عّما سو 
وصاحب احملاضرة يهديه عقله، وصاحب املكاشفة يدنيه علمه، وصاحب املشاهدة متحوه . وصاحب املشاهدة ملقى بذاته

.xxii»معرفته
ال يطلق يف وصف احلق سبحانه، لعدم هو العلم الذي ال يداخل صاحبه ريب على مطلق العرف، و «: وبذلك فاليقني

مييز الصوفية بني علم اليقني، عني اليقني وحق اليقني ـ رغم أن هذه العبارات الثالث يف اللغة الفاصل بني . xxiii»التوقيف
: معانيها هو علم وعني وحق، لكن االختالف بينها إشارة إىل تفاوت القوة فيها، أو قل هي على ثالث مستويات أو درجات

اليقني على موجب اصطالح الصوفية ما كان بشرط الربهان وهو ألرباب العقول، وعني اليقني ما كان حبكم البيان أي فعلم

.xxivتعاىل. املعارفبنعت العيان أي بطريق املشاهدة وهو ألصحاب
إّن عندي زيد، فقد حصل لك علم أنه : رجل قال لك«: مثاال على يقينية املعرفة الصوفية فيقول"أبو حامد الغزايل"يقدم 
ن عندي مث خرج وهو ليس اآلن غري أّن هذا العلم غري يقني ألنه جيوز أن يكون قد اشتبه عليه أو يكون قد كا.عندي
، مث ...مث تأيت إّيل فتسمع كالمه من وراء حجاب، فقد علمت اآلن أنه عندي إّال أّن العلم هذا غري دقيق، ألّن تشتبه...عندي

وهذا هو الذي عاين فقطع، فقد شهد له ...إنك تدخل إّيل اآلن فتشهده جالسا ال حجاب بينك وبينه، فهذا هو يقني املعرفة
.xxvi»وليس املخرب كاملعاينxxvليس اخلرب كاملعاينة: باملزيد فقالصلى اهللا عليه وسلمسول الر 

؟تُرى ما هي مراتب املعرفة بالغيب اليت هي اإلميان
«:إميان العوام وهو إميان التقليد احملض وهو ال يوصل إىل احلقيقة، قال الغزايل: الرتبة األوىل-: ثالث مراتب وهي"الغزايل"حيدد 

علمت أّن كل ما ال أعلمه على هذا الوجه وال أتيقنه هذا النوع من اليقني، فهو علم ال ثقة به وال أمان معه، وكل علم ال أمان 
.xxvii»معه فليس بعلم يقيين 

.إميان املتكلمني ودرجته قريبة من درجة العوام كما يرى الغزايل: املرتبة الثانية-
والرؤية كدليل على أّن هناك وسيلة للمعرفة . وهو املشاهد بنور اهللا وهي أفضل مرتبة عند الغزايلإميان العارفني، : املرتبة الثالثة-

تتجاوز احلس والعقل، فعن طريق الرؤية ميكن للنائم أن يدرك ما سيكون من الغيب، وبذلك فقد أعطى اهللا لإلنسان خاصية 
أََوَمْن َكاَن ﴿: وقوله تعاىلxxviiiَوَمْن يـُْؤِمْن بِاللَِّه يـَْهِد قـَْلَبُه﴾﴿:والكشفيبني أّن التقوى مفتاح اهلداية تعاىلكما أن اهللا . النبوة

َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُوًرا َميِْشي ِبِه ِيف النَّاِس َكَمْن َمثـَُلُه ِيف الظُُّلَماِت َلْيَس ِخبَارٍِج مِ  َها﴾َمْيًتا فََأْحيَـيـْ ُه أََفَمْن َشرََح اللَُّه َصْدرَ ﴿:وقولهxxixنـْ
ْسَالِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن َربِِّه﴾ .xxxِلْإلِ

. xxxiالذي مل يكن علمه علما حسيا أو عقليا بل كان علما َلُدنًِيا"باخلضر""الغزايل"ويستشهد 
يف احملسوسات وانتهى إىل عدم التسليم باليقني فيها، مث تأمل العقليات، وكانت نفس النتيجة اخلاصة "الغزايل"تأمل 

.xxxiiباحملسوسا
؟وقف موقف سليب من العقل، واحناز إىل املغالني من املتصوفة"الغزايل"ولكن هل هذا يعين أنَّ 



باعتباره صوفيا، ويف نفس الوقت متكلما أشعريا، كانت ردة فعله خاصة، واألشاعرة عامة معاكسة ملا اعُتِربَ "الغزايل"يبدو أن 
أّن العقل مصدر العلم، به نعرف صدق الشرع ونفهمه، "الغزايل"ولذلك يرى . بجيل وتقدمي للعقلمبالغة من طرف املعتزلة يف ت

واملعتزلة، ولكنه خيتلف عنهم ألنه يعترب العقل حمدود يف إدراك احلقيقة الدينية فاهللا يعلم "الغزايل"واىل هنا يبدو يل تطابق بني 
﴿: تعاىل، وقوله xxxiiiِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِليًال﴾﴿ َوَيْسأَُلوَنَك عَ ويعلِّم ما يفوق طور العقل،
لذلك عندما تثار مشكلة دينية وجب البحث عما يعّلم الشرع أّوًال، البحث عن اآليات، . xxxiv﴾َوفـَْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليمٌ 

العقل رأيه يف نفس املشكلة، فإن رأى تعليم الشرع مناقضا ملا يراه مستحيال، وجب تأويل وتفهم النصوص، وأخريا نستشهد 
هو عبارة عن احتمال يعضده دليل يصري به أغلب على الظن من املعىن «"أيب حامد الغزايل"والتأويل عند - .الشرع ليوافق العقل

وإذا عّلم الشرع ما يفوق مدارك العقل، -.xxxv»الذي يدل عليه الظاهر، ويشبه أن يكون صرفا للفظ عن احلقيقة إ
.xxxviألن العقل حمدود، وهناك طور وراءه وهو النبوة؟وجب على العقل أن يذعن ويؤمن، ملاذا

يدعونا إىل االهتداء بالشرع والعقل معا، وأّن الذي يقتصر على أحدمها دون اآلخر غيب، لن "الغزايل"من هنا نستنتج أّن 
كيف يهتدي للصواب من اقتفى حمض العقل واقتصر، وما «:يصل إىل احلقيقة، ويف هذا املعىن يقول الغزايليهتدي ولن 

فاملُْعِرض عن العقل، مكتفيا بنور ...؟أو ال يعلم أن العقل قاصر وأن جماله ضيق منحصر...؟استضاء بنور الشرع وال استبصر
، يعين xxxvii»فال فرق بينه وبني العميان، فالعقل مع الشرع نور على نورالقرآن، مثاله املتعرض لنور الشمس مغمض األجفان، 

أنه مادامت الشمس ال تنفع يف الرؤية إذا كان الفرد أعمى، كذلك الدين وحده ال ينفع دون عقٍل، فالشمس كالدين والعني  
.كالعقل

األول مادام قادرا على إدراك نفسه وإدراك غريه، كغريه من األشاعرة إىل التوفيق بني العقل والنقل، واالستعانة بوهلذا فهو يدعو
وليس هذا فحسب بل أن العقل بإمكانه إدراك األشياء على حقيقتها إذا ختلص من غشاوة الوهم واخليال، ورغم هذه اإلمكانية 

ويف . xxxviiiالعقل، إّال أنه حمدود عكس النقل الذي يتمتع بالقدرة على جتاوز حدود"الغزايل"
العقل ال يهتدي إىل تفاصيل الشرعيات، والشرع تارة يأيت بتقرير ما استقر عليه العقل «:"أبو حامد الغزايل"هذا املعىن يقول 

وتارة بتنبيه الغافل وإظهار الدليل حىت يتنبه حلقائق املعرفة، وتارة بتذكري العاقل حىت يتذكر ما فقده، وتارة بالتعليم وذلك يف 
وما دام الشرع كذلك فإنه نظام كامل يف االعتقادات الصحيحة اليت ال ميكن أن . xxxix»رعيات وتفصيل أحوال املعادالش

يتسرب إليها شك، وهو أيضا نظام األفعال املستقيمة الدالة على مصاحل الدنيا واآلخرة، يعين أّن الشرع عقيدة وشريعة كاملني 
العقل والشرع فضل ورمحة من "الغزايل"وهلذه األسباب اعترب . xlالصراط املستقيمومطلقني، ومن زاغ عن الشرع فقد احنرف عن

املصطفني "الغزايل"، ويقصد بالقليل حسب راي xli﴿ َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َالتـَّبَـْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِليًال﴾اهللا تعاىل
.األخيار
لقرآن واحلديث نصوصا تفيد غري معانيها الظاهرية مثل اآليات اليت توهم بظاهرها جتسيم أو تشبيه ذات أّن يف ا"الغزايل"يرى 
أو صفاته وأّن له ما لإلنسان من صفات كاليد والعني، وأنه يتحرك ويتنقل، وجيلس على العرش، وأنه كما جاء يف تعاىلاهللا 

، كما تناول "قانون التأويل"ها، ولتجسيد هذا الغرض وضع رسالة تسمىولذلك أجاز تأويل... احلديث ينزل إىل السماء الدنيا
. "إجلام العوام عن علم الكالم"هذه املشكلة بالبحث يف رسالة أخرى هي 

تضم "الغزايل"املراد منها، والعامة عند االعرتاف بالعجز عن فهمها والتسليم فيها ألهل املعرفة القادرين على تأويلها وإدراك 
.أي املتصوفة"املتجردين لعلم السباحة يف حبار املعرفة"األديب والنحوي والفقيه واملتكلم واحملدث، أو قل كل عامل عدا 

من كشف للحقيقة أنَّ الطريق السليم املوصل إىل إدراك ما تصبو إليه نفسه "املنقذ من الضالل"يف كتابه "الغزايل"وهلذا أظهر 
ومن هنا . ومعرفة اليقني هو التصوف الذي يعتمد على القلب يف إدراكه للحقائق اإلهلية بالذوق والكشف دون الربهان العقلي

ألن ؟الكشف وحتصل السعادة واليقنيو ملاذا تتم هذه املعرفة عن طريق الذوق. xliiتكون املعرفة اليقينية والسعادة احلقيقية
أّن سلوكات الصوفية مقتبسة من نور مشكاة النبوة الذي ليس وراءه على وجه األرض نور يستضاء به، حىت ولو يعتقد "الغزايل"

َع عقل العقالء، وحكمة احلكماء، وعلم الواقفني على أسرار الشرع من العلماء .xliiiمجُِ



امة إّال املتصوفة أهل الغوص يف حبر املعرفة، مل خيرج من الع"الغزايل"مل خيرج من العامة إّال الفالسفة، فإّن "ابن رشد"إذا كان 
ليست -أي املعاين اخلفية يف النصوص القرآنية واحلديثية -، اليت هي"الدر املكنون والسر املخزون"القادرين على الوصول إىل 

"الغزايل"لراسخون، أي أن األولياء والعلماء ا"الغزايل"صلى اهللا عليه وسلمخفية على الرسول
.xlivأجاز التأويل يعين استخدام العقل ملن هو أهل ملعرفة ظاهر هذه النصوص السابقة الذكر

"الغزايل"يبدو يل أّن 
ُتَسبُِّق النص على العقل وتضع حدودا -كالفرقتني السابقتني املعتزلة وأهل احلديث-صل فرقة تسبيقية 

يف مشكلة العقل والنقل، فهو تارة يبني تظاهر "الغزايل"هلذا األخري، هذا من جهة ومن جهة أخرى يبدو يل غموض يف موقف 
ي أنه من الفرقة اِحملقة اخلامسة من الفرق اليت حاولت البحث فيما بني ، ويدعxlv»فالعقل مع الشرع نور على نور«العقل والشرع 

وهي الفرقة املتوسطة اجلامعة بني البحث عن : والفرقة اخلامسة«:املعقول واملنقول من تصادم يف أول النظر وظاهر الفكر فيقول
ل والشرع وكونه حقاً، ومن كذَّب العقل فقد كذَّب املعقول واملنقول، اجلاعلة كل واحٍد منهما أصًال مهماً، املنكرة لتعارض العق

وكيف . الشرع، إذ بالعقل ُعرف صدق الشرع، ولوال صدق دليل العقل ملا عرفنا الفرق بني النيب واملتنيب، والصادق والكاذب
؟يكذب العقل بالشرع، وما ثبت الشرع إال بالعقل

التصوف الذي يعتمد على القلب يف إدراكه للحقائق اإلهلية بالذوق والكشف دون الربهان العقلي، هو «: مث يقول.xlvi»صعبا
وهنا يبدو يل تذبذب آخر يف فكر الغزايل، فبعد أن رأى تظاهر العقل . xlvii»الذي يوصلنا إىل املعرفة اليقينية والسعادة احلقيقية

.قول بالكشف والذوق دون الربهان العقليوالشرع، راح ي
مستوى من قبيل املدارك احملسوسة أو املعقولة تضبطها قوانني وحتويها كتب ومتضمنة يف : واملعرفة حسب الصوفية مستويان

يست ومستوى آخر خبصائص أخرى متميزة عن األوىل حبيث تعرف عند الصوفية بالعلوم الوهبية، ل. وهذه علوٌم كسبية. عبارات
من املدارك احملسوسة أو املعقولة، بل هي أمور ذوقية وجدانية ال يستطيع الصويف ضبطها بالقوانني العلمية وال باملبادئ العقلية، 

.واخلروج عن الدين
لفرق بني املعرفتني، هو أنّ املعرفة الكسبية العقلية االستداللية، تتخذ العقل وسيلة لبلوغ احلقيقة اليت قد ال تكون دينية، بينما وا

، وبذلك حتصل الغاية املتمثلة يف أّن اهللا نفسه يصبح هو املتويل تعاىل، واإلقبال بكنه اهلمة على اهللا تعاىلاهللا عالقة مع غري
﴿ أََفَمْن َشرََح اللَُّه َصْدَرُه : تعاىلعن قوله صلى اهللا عليه وسلم ملّا ُسئل . xlviiiلقلب عبده، واملتكفل له بتنويره بأنوار العلم

ْسَالِم فـَُهَو عَ  إّن النور إذا ُقذف به يف القلب اتسع له الصدر هو التوسعة «:فقال؟ما هذا الشرح xlixَلى نُوٍر ِمْن َربِِّه ﴾ِلْإلِ
قد يقول قائل كيف يتم اللقاء بني . إذن فالكشف ال حيصل إّال إذا ّمت مغالبة الدنيا وتطهري القلب من كل عرض. l»وانشرح
؟آنوهل هناك وحي بعد القر تعاىلاهللا و العارف

إّن الَِّذيَن قَاُلوا َربـَُّنا اللَُّه ُمثَّ ﴿: تعاىلاألحاديث، ومنها قوله و يدلل املتصوفة على ما يدعون باحلجج النقلية املتمثلة يف اآليات
فهذه اآلية تبّني إمكانية اللقاء بني عامل ،li﴾َختَاُفوا َوال َحتَْزنُوا وابشروا بِاْجلَنَِّة الَِّيت ُكنُتْم تُوَعُدونَ تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلمالِئَكُة َأالّ اْستَـَقاُموا

إّن ﴿الوسيلة هي اإلميان واالستقامة و فالغاية إذن هي املعرفة. وبأسراره من البشرتعاىلالبشر وعامل املالئكة الذين هم أعلم باهللا 
يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه َجيَْعْل َلُكْم فـُْرَقانًا َوُيَكفِّْر َعْنُكْم ﴿:تعاىلقولهو .﴾قَاُلوا َربـَُّنا اللَُّه ُمثَّ اْستَـَقاُمواالَِّذينَ 

رضي اهللا عنه"الصديق أيب بكر"مبا حدث مع ، تعاىلاللقاء بني العارف واهللا يستدل املتصوفة كذلك يف و .lii﴾َسيَِّئاِتُكمْ 
وكأنه يرى صلى اهللا عليه وسلم ، حيث شعر هذا األخري بأنه منافق حبجة أنه عندما يكون أمام الرسول"حنضلة االسيدي"و

.   liiiاجلنة رأي العني ولكن عند خروجه ينسى كثريا
، "نصر حامد أبو زيد"كما يسميهم "أهل اهللا"يف قلوب املتقني أوتعاىلوالصوفية يفسرون الفرقان مبعىن النور الذي يقذفه اهللا 

.livفيبلغون اليقني الذي ميكنهم من التمييز بني احلق والباطل



، وموضع تعاىلنطلقني من أمهية اإلنسان الكامل يف الوجود، بوصفه خليفة اهللا حلتهم املعرفية على البصرية، ال على الفهم، م
وبفعل مكابدة النفس، وتصفية الباطن مبا يشرق على ويتتبع الباحث التأويل ـ يف منظور املتصوفة ـ باملعرفة اإلشرافية،. نظر احلق

دًا بذلك تصفية النفس وحتصيل املعرفة املؤدية إىل الذات قلب الصويف، الذي يـَُؤِول األشياء يف إدراكها تأويًال ذوقياً، قاص
.lvاإلهلية

هذا يعين أّن املعرفة الصوفية ليست كاملعارف األخرى الفلسفية أو العلمية ذلك أّن املعرفة الصوفية تعتمد على أدلة وجدانية ال 
قابل الذاتية عائق إبستمولوجي، حتول دون وصول باملو فهي غارقة يف الذاتية، يف حني أّن املوضوعية شرط ضروري للعلم. برهانية

تعاىلالعامل إىل احلقيقة، غري أّن الذاتية عنصر جوهري أساسي لدى الصوفية، ألّن املعرفة الصوفية جتربة يعيشها العارف مع اهللا 
غة ما يعيشه يف قالب لغوي وعليه ال تستطيع اللغة أن تعرب تعبريا دقيقا عن هذه التجربة املعاشة، حىت وإن حاول العارف صيا

اللغة وهذا يبدو جليا يف شطحات الصوفية اليت تـُّتهُم  بالزندقة والكفر، ويف و يظهر جليا عدم التناسب بني األفكار الصوفية
.الغالب يدفع مثنها العارف فُيقتل

لعارف هو امتالء كينونته كما أنّه إذا كان هدف الفيلسوف أو العامل هو احلصول على معارف أو معلومات، فإّن هدف ا
.تعاىلبالقرب من اهللا 

فإذا كّنا ال نستطيع أن نقيس الطول باللرت، والوزن باملرت، الختالف املعايري أو املقاييس، فكذلك ال نستطيع أن حنكِّم املقاييس 
.و اإلمياناملنطقية العقلية يف التجربة الصوفية، وال أن حنكم على املعارف العقلية وفق مقتضيات القلب أ

رغم أّن علماء الكالم والفالسفة من جهة، والصوفية من جهة أخرى يـَُؤِولون الوحي وال يقفون عند ظاهر آياته، لكن هل 
؟املناهج واآلليات والوسائل واألهداف واحدة أم ختتلف 

وبذلك تعددت التأويالت. ط معانيهلقد أتاح التأويل للمفكرين أن جيتهدوا يف فهم النصوص، ويُعِملوا العقل يف النص الستنبا
.كان هناك باإلضافة إىل االجتاه العقلي مع أهل الرأي، اجتاه القلب أو أهل الباطنلكن رغم ذلك  . األفهامو 

إنَّ االجتاه األول يعترب أن العقل هو الكفيل بإدراك حقائق الوحي وهو الوحيد القادر على أن يصل إىل مقاصد النص، وهو أيضا 
.لة الصاحلة لبلوغ املعرفةالوسي

لكن االجتاه الثاين، وهو ما نريد أن نعاجله يف هذا العنصر، وهو الصوفية اليت ترى أن الطريقة األسلم يف املعرفة تكون باإلعراض 
لق به عن العقل أو جتاوزه واعتماد التجربة الروحية اليت تكون بعد تصفية النفس وتطهريها وتزكيتها وصقل مرآة القلب كي تع

ما املعارف اللدنية اإلهلامية ـ يستثىن فئة قليلة من املتصوفة اليت مل تلِغ العقل ولكنها قيَّدته وجعلته تابعا، أي بعد الكشف ـ وهذا 
. "ابن عريب"جنده عند 

:"ابن عربي"عندالنصو إشكالية العقل-أ
ن تأويلهم للنص القرآين ال يلغي معناه الظاهري املعتمد على فهم أيعرتفونكانوا "النابلسي"و"ابن عريب"و"كالغزايل"إّن الصوفية 

ولذلك كان يصرح ...اللغة وتراكيبها، فُهم بذلك خيتلفون عّمن اختذ التأويل أساساً للفهم والعمل من أصحاب املذاهب األخرى
حدودا ال جيب جتاوزها كما أنه ـ أي للعقل "ابن عريب"وضع . lviدائما بأن هذا من باب اإلشارة ال من باب التفسري"ابن عريب"

إن العقل حمدود حبدود اإلنسان، ألنه مادام «.العقل ـ منفعل ال فعال يف عامل الغيبيات، يستقبل املعرفة من الكشف وال ينتجها
ذا وكون العقل.اإلنسان حادثا والعقل مالزما له، إذن فهو حادث، ومادام حادثا فهو حمدود مهما تنوعت معارفه وتعددت

معارف حتتمل الصواب واخلطأ، فهذا يعين أن هناك قوة أعلى منه إما لتقومه أو لتحل حمله، حينئذ يتحول هو إىل أداة قابلة 
للمعرفة دون طلب لدليل  أو برهان، معارف يتلقاها عن طريق األنبياء والرسل، أو ما يصل إليه عن طريق الكشف، فالنص 

.lvii»ه العقل أو املثبطان لسلطته قصد جتنب اخلطِأ واخلوض فيما ال طاقة له به والكشف معا مها املصدقان ملا يقر 
هذا إذا  ؟هل نصل إىل احلقائق الدينية باعتماد النص فقط أم العقل فقط ؟لقضية العقل والنقل "ابن عريب"ترى كيف ينظر 

؟أم ميكن االعتماد عليهما معا إذا كانا متفقني. كانا متناقضني



:من قضية العقل والنقل بتعدد احلاالت التالية"ابن عريب"ف تعددت مواق
اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم ﴿:ففي موقفه األول  يأخذ بالنص دون العقل، باعتبار أّن القرآن صادر عن املطلق وهو تام

ْسَالَم ِديًنا﴾ عرضة للخطإ والزيغ، فوجود األنبياء والرسل دليل ، وهو ما العقل ناقصبينlviiiَوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
َال يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن كما أّن القرآن كالم اهللا احلق،   ﴿. قاطع على نقصه وعجزه، فلو كان كامال ما كنا يف حاجة لشرع أو دين

.lixيٍد﴾بـَْنيِ َيَدْيِه َوَال ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ 
أّن ما يتوصل إليه الفالسفة وعلماء الكالم يف ميدان العقائد متضارب يصل إىل حد "ابن عريب"وملا كان العقل كذلك الحظ 

فاإلله . «: "ابن عريب"تكفري بعضهم بعضا، ويف هذا يقول 
اإلميان كأنه بل إله موضوع حبسب ما أعطاه نظر ذلك العقل، فاختلفت حقيقته بالنظر إىل كل الذي يعبد بالعقل جمردا عن

عقل وتضاربت العقول، وكل طائفة من أهل العقول جتهل األخرى باهللا، وإن كانوا من النظّار املُتأِولني فكل طائفة تكفر 
باملقابل جند الرسل كل واحد منهم مصدِّقا ملن قبله وم.lx»األخرى

، ما نُقل عنهم من آدم عليه السالم إىل حممٍد -صلوات اهللا عليهم-والرسل «: "ابن عريب"نابعة من رٍب واحٍد وهنا يقول 
من النعوت، بل كلهم على لسان واحد يف ذلك، والكتب اليتتعاىلاختالف فيما نسبوه إىل اهللا 

بلسان واحد ما اختلف منهم اثنان، يصدق بعضهم بعضا، مع طول األزمان وعدم االجتماع، ومع ما بينهم من الفرق تعاىلاهللا
.lxi»املنازعني هلم، وما اختل نظامهم 

جة للثاين حىت تتوحد اآلراء يف إىل موقفه الثاين الداعي إىل انصياع العقل للشرع ألن األول يف حا"ابن عريب"ومنه يصل 
أو بني الفلسفة ؟الفالسفة وعلماء الكالمو هل ميكن أن نقارن بني الرسل: وهنا ميكن أن نطرح التساؤالت اآلتية. lxiiاملعتقدات

قتدينا وحىت إن ا؟وعلم الكالم وكالمها منتوج ثقايف إنساين حمدود يعرب عن عقل حمدود، والشرع الصادر عن اهللا املطلق الكامل 
.وباختصار ال جمال للمقارنة؟فهل ميكن ألي كان مهما كانت صفته أن يصل إىل مكانة الرسول "ابن عريب"مبا طلب منا 

مث إّن العقل عندما يؤول النص ليست غايته رفضه بل حماولة فهمه، ومن مثة تتعدد التأويالت ال يعين تعدد احلقائق يف النص بل 
.ولتعدد الفهوم واختالف العق

يف مسألة العقل والنقل تتمثل يف اجلمع بني العقل والنقل يف تأويل النصوص الشرعية من أجل "ابن عريب"املوقف الثالث ل
كما أّن استخدام العقل إىل جانب النقل حسب . وبالتايل إمكانية إدراك الذات اإلهليةتدعيم اإلميان والدخول يف حكم اخلاصة 

يقنع غري امل"ابن عريب"رأي 
علىاإلكراه«:)1996، 1917("حممد الغزايل"ويف هذا الصدد يقول . lxiii»بالربهان أصح إسالما من الراجع بالسيف «

وحنن لو تأملنا ديننا احلنيف، .lxiv»املؤمناإلنسانيصنعالعلى اإلمياناإلكراهأنكما،الفاضلاإلنسانيصنعالالفضيلة
َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  ﴿. لوجدناه مبنيا على احلرية وليس اإلكراه يِن َقْد تـَبَـنيَّ َلُكْم ِديُنُكْم ﴿:تعاىلوقوله ،lxv﴾...َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّ

.lxvii﴾...ُكْم َفَمْن َشاَء فـَْليُـْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفرْ ﴿ َوُقِل احلَْقُّ ِمْن َربِّ : تعاىلوقولهlxviَوِيلَ ِديِن﴾
يف مسألة النقل والعقل، أنه ميكن مجعها يف موقٍف واحد وهو أّن العقل حمدود "ابن عريب"نالحظ يف املواقف الثالث اليت ذكرها 

إذا مل يتلقاه عقل، كما أنه بطبيعته والنص كامل، والنص يف غىن عن العقل، ولكن ليس بشكل مطلق ألن النص ال معىن له 
. lxviiiمعقول، يف حني أّن هذا األخري يفتقر إىل األول

أصحيح أن النص كامٌل ألنه صادر عن كامل وبذلك ال حيتاج للعقل، والعقل ناقص ألنه صادر عن ناقص : والسؤال املطروح
؟وبالتايل حيتاج للنص 

الفهم يهدف إىل حتصيل صورة املراد اإلهلي يف األوامر «ص وتنزيله على الواقع ولكن حيتاج العامل أو الفيلسوف للعقل لفهم الن

ولذلك فالنص لفهمه وتنزيله، حيتاج اإلنسان . lxix»على أفعال الناس الواقعة حبيث تصبح جارية على مقتضاه يف األمر والنهي
وإّال كيف نفسر تأخر . وإن مل يكن كذلك بقي النص مثلما هو عليه اآلن يُتلى على األموات ويف اجلنائز... لعقل راجح سليم



اجلواب يكمن يف ؟واحد ومل نرتك حنن من خلفنا أمًة واحدة رغم أّن الدين ؟وملاذا ساد أسالفـَُنا األمم ؟املسلمني وتقدم غريهم 
دور العقل بدل توجيهه وضبطه، حبجة أّن هناك ومن مظاهر هذا الفشل، حتجيم. فشلنا يف التوفيق بني العقل والنقل

.أداة أخرى وهي الكشف قادرة على حتقيق ما عجز عنه العقل
ن املعاين الغيبية واألمور احلقيقية والكشف يف اللغة يعين رفع احلجاب ويف االصطالح هو االطالع على ما وراء احلجاب م

إمكانية الوصول "ابن عريب"وبالكشف يرى . lxxi»املكاشفة هي طي احلجب«: "ابن عريب"، وهذا ما قال به lxxوجودا وشهودا
هو "ابن عريب"، وكأن الكشف عند lxxiiإىل اليقني املطلق واحلقيقة الكاملة بل إنه يعتقد أّن الذي ال ميلك كشفا ال ميلك علما

وهذا يتناقض مع ما ذكره يف العقل والنقل معا، وكأّن الكشف أرقى من النص ألنه بالكشف .وسيلة املعرفية الضرورية والكافيةال
ويدين الصوفية «:يف وسيلة املعرفة عند الصوفيةlxxiii)1971-1913("عبد الرمحن الوكيل"وهلذا يقول .تنجلي لنا كل احلقائق

سالم، ذلك هو اعتقادها أّن الذوق الفردي ـ ال الشرع، وال العقل ـ هو وحده وسيلة املعرفة ببهتان آخر يدمغها باملروق عن اإل
وصفاته، وما جيب له، فهوـ أي الذوق ـ الذي يـَُقوِّم حقائق األشياء، وحيكم عليها باخلريية أو الشَّرِّية، تعاىلمعرفة اهللا . ومصدرها

«lxxiv.
ال ميكن تعميمه خبالف النظر أو املنهج العقلي الذي يشرتك فيه  و خاص بفئة خاصة اخلاصة"ابن رشد"نهج الكشفي عند إّن امل

وحنن نقول أن هذه الطريقة وإن سلمنا بوجودها «: عن الكشف وأفضلية العقل عليه بقوله"ابن رشد"كل إنسان، ويتحدث 
هذه الطريقة هي املقصودة بالناس لبطلت طريقة النظر ولكان وجودها بالناس 

.lxxv»عبثا، والقرآن كله إمنا هو دعاء إىل النظر واالعتبار، وتنبيه على طرق النظر
يغلب الكشف على العقل نظرا لعجز هذا األخري عن الوصول إىل الكمال يف مقابل قدرة وأهلية الكشف "ابن عريب"وإذا كان 

إّين ال أعرف ؟...كمال العلم واملعرفة، كمال األخالق، كمال النفس؟"ابن عريب"لذلك، فإننا نتساءل عن أي كمال يتحدث 
الذي أثبته النظر العقلي يف آياته املسموعة وآياته املُبَصَرة، ومن مثة فإّن أهلية وأحقية وأفضلية تعاىلإّال كامال واحدا وهو اهللا 

.تعاىل، كانت لكونه عاقال، بل أّن التكليف ما كان ليقع لو مل تكن نعمة العقل من اهللا تعاىلخملوقات اهللا اإلنسان على باقي 
ّ◌ر من بني كل املخلوقاتو فهذا شرف لإلنسان ﴿ : تعاىلحىت املالئكة لكي يكون خليفة هللا يف أرضه، قال اهللا و ذلك بأنه ُخيِّ

ومنه نستنتج .lxxvi﴾َناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقـَْناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدَم َوَمحَلْ 
أنَّ طريق العقل حىت وإن كان حمدودا فهو أضمن إذا ما ٌقورِن بالكشف ألنه يعتمد على قواعد عامة وكلية عكس الكشف الذي 

و منهج ذايت  يعتمد على املمارسة ودرجة صفاء النفس اليت قد يعرفها صاحبها وقد خيطُئ فيها مادام شعورنا ليس دائما ه
.صحيح فقد نتوهم أننا على صواب وحنن لسنا كذلك

العقل البشري متصوفة اإلسالم يف أكثر من موقف يعتربون أّن «جتاوز العقل عند الصوفية": ، يف مقال له"إريك جوفروا"يشري 
عند العرب يعين يف االشتقاق العقال أو القيد الذي يوضع يف رجل الناقة كي ال "عقل"يلحون بالتذكري أن مصطلح و ضعيف،

.lxxvii»بل عمد أحد متصوفة الشام يف القرن السادس عشر إىل التأكيد بأن الفقهاء معقولني بعقوهلم. جتمح
-"ابن تيمية"وجعل . هو الوسيلة يف حتقيق العيان الذي ال ُيَشُك فيه يف هذه احلقائق"علم املكاشفة"، أّن "الغزايل"كما اعترب 

خرق "معتمدا يف ذلك على تعبري »جنس من العلم اخلارق«املكاشفة -وهو بالنسبة لكثريين اخلصم اللدود لعقائد التصوف 
خيطئون أطوارا أخرى، على غرار العلماء الذين يعتمدون إنه يعتقد أن الشيوخ املّيالني إىل املكاشفة يصيبون طورا و . "العادات

يف كون "ابن عريب"ـ خيالف متاما ما ذهب إليه . أخرىتارة التأّمل واالستدالل يف عملهم االجتهادي فيصيبون تارة وخيطئون
"غاستون باشالر"ى الكشف يوصلنا إىل حقائق يقينية ال ُيَشك فيها ـ بل حىت علماء التجربة فهم خيطئون كثريا لذلك رأ

Gaston Bachelardأن تاريخ العلم هو تاريخ أخطائهlxxviii.
:، أو كما تقول رابعة العدويةتعاىلإن حقيقة الكشف تتأّتى بشكل دقيق من جهة انتفاء كل حجاب بني املتصوف وبني اهللا

علي "ذه احلجب، كما قال إن العقل أو التفكري املنطقي ال ميثل بالنهاية أدىن ه. lxxix»كشفك للحجب حىت أراك...«
.         lxxx». إن العلماء احلقيقيني ال يلتجئون ال إىل الفكر وال إىل النظر«: "اخلّواص



، وهو يبدو يل أّن هذا الكالم ال يقبله عاقل، ولذلك يقال أّن الصويف رومانسي حامل، حييا خارج الذات، وخارج حقائق العامل
. مع ذلك يؤكد أن على املبتدئ أن يرتقي بالتفكر حىت يبلغ درجة من الكمال، عندها يتلقى بالكشف ما سلك إليه بالعقل

أخذمت علمكم عن علماء الرسوم «: الفقهاء الذين يعتمدون على العقل يف االجتهاد قائال"هـ261ت""البسطامي"وهنا يتحدى 
أن يشري يف هذا القول إىل "أبو يزيد البسطامي"أراد الشيخ .lxxxi»ا عن احلي الذي ال ميوتميتا عن ميت، بينما أخذنا  علمن

.بعلوم املكاشفة وتسمى أيضا بالعلوم الوهبية"الغزايل"الفرق بني العلوم الكسبية وبني العلوم اليت مساها اإلمام 
. ام ويقني، تبقى جمردة بالنسبة لناإن خمتلف املعاين ما فوق العقلية اليت يوظفها املتصّوفة، من كشف وإهل

لنْأُخَذ هنا باختصار صنفني من املتصوفة املسلمني ميّثل جتاوز العقل لديهم : 
:حجر الزاوية يف نوعية روحانيتهم

. م، ألنه ظل كما ولدته أمه، الذي يستمد امسه من كلمة األlxxxiiالشيخ األّمي: الصنف األول
فحالة الطفولة هذه تسمح لألّمي بتلقي علم ال يرقى إليه العلماء، أو على األقل . من كون هذا املتصوف بقي متاما على الفطرة

وحسب . الكتابةو كان ال يعرف القراءةو مثاهلم الروحي هو النيب األمي الذي.أولئك الذين عجزوا عن جتاوز علومهم املكتسبة
."البسطامي"يطلق عليه اسم أم الكتاب كما يؤكد ذلك و رأي الصوفية أّن الشيخ األمي يغرتف مباشرة من اللوح احملفوظ

يف "الشيخ األمي"مع ""ويشرتك . الصنف الثاين من حاالت ما فوق العقل عند الصوفيةlxxxiii""ويشّكل 
. ، والولوج إىل عامل اللغة األم، وامليل الشديد إىل الكشف"احلالة الطفولية"ن الصفات، مثل العديد م

يف لباسهو .، وغالبا ما حيدث ذلك بشكل مباغتتعاىلألن عقله منجذب إىل اهللا
وُجتِمُع كل كتب الرتاجم على أن هذه الشخصية تتمتع بغرابة تتجلى . تماعية والدينيةفما مييزه هو عدم اكرتاثه لألعراف االج

إن هذا العري يعّرب . ، إذخاصة يف املظهر اجلسدي
وبشكل . "األّمي"عن الفطرة، والرباءة اليت حتدثنا عنها يف حالة 

، فالتأمل تعاىلليس معتوها بل إّن عقله حمبوس وموقوف هللا"ابن عريب".ئ
.lxxxivيشغل جمال وعيه أو شعوره بشكل متواصلاإلهلي

غبُت يف اجلربوت، «:وقوله التايل يعرب فعال عن جنون. رجات من اجلنونيعرتف بأنه جتاوز ثالث د"البسطامي"كما أن ّ 
سيدي أين : وخضت حبار امللكوت، وُحُجَب الالهوت، حىت وصلُت إىل العرش، فإذا هو خاٍل، فألقيت نفسي عليه، وقلت

عندما جتلى له هذا النور، أي وقال . lxxxv»فكشف، فرأيت أين أنا، فأنا أنا، أّويل فيما أطلب، وأنا ال غريي فيما أسري؟أطلبك
شرح هذه العبارة، ومفادها أنه وهو يف غمرة جتٍل "البسطامي"ُنِسب إىل lxxxvi.»سبحاين ما أعظم شأين«: نور وحدة الوجود

عيب فيه التعاىل، أْن نزِّه نفسك أوال، ألن اهللا تعاىلفاعرتض عليه يف سره اهللا "سبحان اهللا"من جتلياته الصوفية، نّزه اهللا بعبارة 
سبحاين ما أعظم شأين «يتحلى بالفضائل حّىت صار يقولو يتعاىل عن الرذائل"البسطامي"حيتاج إىل أن ينزه عنه، ومن مث راح 

.lxxxvii»من باب التحديث بالنعمة 
ملتصوفة فأقرب ا»سبحاين ما أعظم شأين«"البسطامي"هذا التربير ال يرقى إىل ما وضعه كبار املتصوفة من شرح وتأويل لعبارة 

)هـ297.ت("اجلنيد"إليه زمنا
الرجل مستهلك يف شهود اجلالل، فينطق مبا استهلكه، أذهله احلق عن رؤيته، فلم يشهد إال احلق، ...«: "اجلنيد"وجالله، يقول 

يغرتف ، أّن الصويف كما يدعي ميكنه أن يتجاوز العقل، أنه "البسطامي"نيِّ من خالل حديثي عن أردت أن أب.lxxxviii»فنعته
."ابن عريب"، كما يرى تعاىل، وأنّه يبدو جمنونا ولكنه ليس كذلك، ألّن عقله حمبوس وموقوف هللامباشرة من اللوح احملفوظ

- ""خيرتق نظرُُه احلجب، لذلك فقد  اعترب أحد "عرّافا"منه 
-"ابن عريب"الذين التقاهم 

ى جمهوال، أو ما ال تبلغه املعرفة، وإدراك ولذلك فإن عامل الغيب يبق. تعاىلكان يرى من ميسك بالسقف هم رجاٌل يسّبحون اهللا 
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