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 انكلمة شكر وعرف

 

أشكر اهلل موالي وخالقي الذي مّن عميّ بإتمام ىذا العمل المتواضع،  كما أتقدم 

 فضموبالشكر الجزيل ألستاذي الفاضل الدكتور بيادي منير الذي غمرني ب

 صبره عميّ ،  وعمى رعايتو العممية  سعة أشكره  عمىجميل نصحو، وواختصني ب

.  الدقيقة التي ميزىا تواضع العمماء 

 نور الدين الساقي من ركما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المحترم الدكتو

السعودية الذي أفادني بمصادر ومراجع بالمممكة العربية " الممك فيصل " جامعة

 وشكري موصول أيضا باألستاذ رنيمة محمد .ىامة ، وبأفكار ثرية ساعدت بحثي 

. عمى توجيياتو ونصائحو القيمة 

 ولكل من ساعدني من قريب  أو من بعيد  الكرام،فشكري خالص ليؤالء األساتذة

.عمى القيام بيذا البحث 



 إهداء
 

.أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدّي العزيزين حفظهما اهلل   

لى أخي وجميع أخواتي   .وا   

 إلى 

. جميع أساتذتي   

. جميع أصدقائي و زمالئي  األساتذة   

. جنود الخفاء و جميع أرواح  الصوفية  



 



 أ
 

:  مقدمة 

يعدالتصوفمنذبروزهفيالقرنالثانيلميجرةرمزالمحياةالروحية،حيثامتازت
بداياتواألولىبالزىدوالتقشفليتطورفيمابعدويصبحعممالممجاىدةالقائمعمىالسموك

العمميالقويم،فكانلمطابعاألخالقيأثربميغعمىالمتصوفةفيىذهالفترة،وآل
بالتصوفأنيكونعممالألخالقالباطنية،ييتمبدراسةالنفساإلنسانية،حتىأطمقعميو

.بعضالباحثينأنوعممالنفس

ونشأمنذلككموعمملمصوفيةيتميزعنعممالفقومنناحيةالموضوعوالمنيج
والغايةلولغتواالصطالحيةالرمزيةالخاصةبو،وعنعممالكالمأيضاعمىأنالتمييز

ىوتمييزاعتباري،فعممالفقويستندإلىعممالكالماستنادالفرعمناألصل،وعمم
التصوفيستندإلىعمميالكالموالفقو،وكميميندرجونضمنموضوععممواحدوىوعمم

.الشريعة،غيرأنويطمقعمىعممالشريعةبعممالظاىر،وعمىالتصوفبعممالباطن

ونظرالمايطرحوىذاالعمممنمواضيعبالغةاألىميةفيمجالالمعرفة،فإنواحتل
حيزاكبيرامناىتماماتالدارسينوالباحثينلمتراثالعربياإلسالمي،ومنبينىذه

التيأخذتطابعاابستومولوجيا،بعدماكانتتمثلفكراعقائديافي"النبوة"المواضيعمسألة
باقيالحقولالمعرفيةاألخرى،لقدأعطىالتصوفتصوراجديدالمفيومالنبوةبمغةرمزية

.باطنيةجعمتويبنينظريةذاتأبعادفمسفيةتقومعمىثنائيةالظاىروالباطن

فمفيومالنبوةفيالتصوفقدتجاوزذلكالمعنىالشائعوالمرىونبنبوةاألنبياء
نبوةتشريعونبوة:والرسلليصلإلىنبوةمازالتساريةفيقموباألولياء،إذالنبوةنبوتان

أماالثانيةعامةاألولىىينبوةاألنبياءوالمرسمينوقدانقطعتمعخاتماألنبياءمحمد
وىينبوةاألولياءالتشريعفييا،وتكونعنطريقالكسبوالمجاىدة،واليفيممنىذا

نماىومجردمصطمحرمزيلومغزىباطني،مفادهأنالنبوة أنالوليقديكوننبّياوا 
كمرتبةوجوديةقدتتحققفياإلنسانعنطريقالواليةوالوراثة،فكلنبّيوليوليس



 ب
 

العكسفالواليةباطنالنبوة،والصمةالتيتربطيمابيذاالشكلالعميقىوالذيجعميا
.تتسمباستمرارفاعميتياعبرالزمن

وتكمنأىميةىذاالموضوعفيأنويشكلطرحافمسفيامعاصرا،باعتبارأنالتصوف
يطرحنفسوقبلكلشيءكعممإنساني،ييتمباإلنسانفيأبعادهالروحيةواألخالقية

والمعرفيةوالنفسيةواالجتماعية،وفيقوةالرموزالتيتستدعيتأويالباطنيايتناسبمع
ألفاظوعباراتلغةالمتصوفة،ومّمازادفيأىميتوأكثرتناولالمتصوفةلمسألةالنبوة

نماشملمفاىيم بأبعادمعرفيةمختمفة،بحيثلميقتصرالموضوععمىمعنىمحدد،وا 
لىالكشفعن متعددة،وتيدفالدراسةإلىالكشفعنىذهالمفاىيموبيانمعانييا،وا 
طبيعةالنبوةوجوىرىا،وتحميلعنصرالواليةومدىارتباطيابفكرةالكمال،كماتيدف

.أيضاإلىإظيارقيمةالتصوففيالفكرالعربياإلسالمي

والعنايةبيذاالموضوعيعودإلىجممةمناألسباب،منياماىومتعمقبالتصوف
لى فيحدذاتو،ومايطرحومنمواضيعذاتأىميةمعرفيةفيالفكرالعربياإلسالميوا 

لىأسبابذاتيةتتعمقبرحمةالبحثوالمشوارمعوفي مدىتأثيراتوعمىعالماليوم،وا 
وبالتحديد"الغيابفيالخطابالصوفي"طورالدراسة،حيثبحثناسابقاعمىموضوع

معتجربةاألميرعبدالقادرالجزائري،مّماأتاحلنافرصةاالقترابمنالفكرالصوفي
التيأثارتومازالتتثيركثيرامنالجدلفي"مفيومالنبوة"أكثرواستقربناالحالعمى

الفكرالفمسفيبوجوعاموالفكرالصوفيبوجوخاص،وقداخترناونحنبصددىذهالدراسة
االشتغالعمىابنعربيباعتبارهأكبرمشايخالصوفيةتحميالوتعميقالمسألةالنبوةحيث
شملىذاالمفيومكلأعمالوالفكرية،فحضورهالقوّيفيىذاالمجالىوالذيدفعناإلى
الغوصفيتجربتوالذوقيو،وتحميلمضامينيا،فقداستطاعبسعةفكرهوقوةذوقوأن

.يختزلكلالتجربةالصوفيةفيأعمالو

"مفيومالنبوةفيالخطابالصوفي"وليذاأردناالبحثعنالتصورالسائدلـ
ىلالنبوةمعبرلموصولإلىالكمال؟ولماذاوظف:محاولينبذلكحلاإلشكاليةاآلتية

بينالنبوةوالوالية؟وىليحقلمولّيأنيرثىلىناكجدليةعندالصوفية؟وىذاالمفيوم



 ج
 

ماىيالدوافعالتي:مقامالنبوةمناألنبياء؟وتتفرعمنىذهاإلشكاليةجممةمنالتساؤالت
دفعتبالصوفيةإلىاالعتقادبنبوةساريةفيقموباألولياء؟وىلالواليةأعمىمرتبةمن
النبوةوالرسالة؟ىللمحقيقةالمحمديةظيوروسريانعمىاألنبياءواألولياء؟ىليعتقد

الصوفيةعامةوابنعربيخاصةبمسألةالختميةلألولياء؟وىليمكنتحقيقالكمال
اإلنسانيونيلالسعادةالقصوىفيىذاالطريق؟

ولإلجابةعنىذهالتساؤالتوغيرىاوضعناخطةتتألفمنأربعةفصول،ومقدمة
وتمييدلكلفصلوحصيمةلووخاتمةنيائيةلمدارسة،ففيالمقدمةتطرقناإلىتوطئةعامة
لمموضوعوأىميتوفيالفكرالصوفيوالفمسفي،وعنأسباباختيارنا،كماحددناإشكالية
تتكونمنمجموعةمنالتساؤالتنحاولمنخالليااإلجابةعنياوفقخطةمحددةباتباع

.منيجمعّين،مستعينينبذلكعمىمجموعةمنالمصادروالمراجع

ففيالفصلاألولتناولنامسألةالعقلوالذوق،محاولينبذلكتبيانطبيعةالمعرفة
فيالفمسفةوالتصوفمنخاللمبحثيناثنين،أماالمبحثالثالثفكانحولالمحبة
والفناءباعتبارىماغايةالمعرفةالصوفية،وأخيراختمناالفصلبحصيمةتضمنتأىم

.النتائج

وجاءالفصلالثانيمبرزاسماتالموضوعالمدروس،فكانحولالنبوةوالتصوف
تحتثالثمباحث،حددنافيالفصلاألولمفاىيمالنبوةوالرسالةبينالطرحالقرآني

والفمسفي،ثمعرجنابعدذلكإلىالنبوةفيفكرابنعربيباعتبارهممثاللمصوفيةوأخيرا
فقدتطرقناإلىقضيةالوحيوالنبوةمبرزينفيذلكمصادرالوحيالتييتمقاىااألولياء

والنورالمحمديالذييعدالمشكاةاألصميةلينابيعالحكمةلمصوفية،وختمناكعادتنا
.بحصيمةلمفصل

أماالفصلالمواليدرسنافيوالنبوةومدىعالقتيابالواليةالصوفية،وكانعمينا
التعرجقبلذلكإلىالنبوةوالواليةفيالفكرالشيعي،وذلكلدفعالمبسعنيما،ثمتحدثنا



 د
 

عنمرتبةالواليةالصوفيةوماتحممومنأسرار،لنختمبمسألةالختميةوحصيمةشاممة
.حولنتائجالفصل

الذينالأىميةبالغةنبوةواإلنسانالكامل،ىذااإلنسانوفيآخرفصلتناولناال
فيرحابالعرفانبعدتحررهمنأغوارالمادةالتيتعيقسعيونحوالكمال،فكانت

عبوديتوهللوحدهولكونالكماللميتحققإالفيإنسانواحدفقدقمنابتحميلىذهالفكرة
وبالخصوصعندابنعربيبعدماعرجناعنجذورىاالتاريخيةفيبعضالفمسفات،ثم

أطممناعمىالتكوينالروحيالذييقيموالصوفيةفيبناءاإلنسانوتحقيقولمكمال،ووضعنا
.وختمنادراستناالكاممةبخاتمةألىمالنتائجالتيوصلإليياالبحث.حصيمةليذاالفصل

ومنخاللىذهالفصولاألربعةاتبعنامنيجاتحميميا،حاولنافيودراسةطبيعة
النبوةوفكرموزىا،وتحميلالنصوصالتيوردتحوليالتبدوبصورةواضحةومتكاممة
كماقمنابتأويلبعضالمفاىيمالمتعمقةبموضوعالبحث،خصوصاونحننتعاملمعلغة
ابنعربيالرمزية،كمااستعنابالمنيجالمقارنبينمواقفالفالسفةوعمماءالكالموبين
التصوفحولمسألةالنبوة،لنبّينإنكانىناكتشابوبينيما،وىذاماجعمنانستعين
بمنيجآخروىوالمنيجالنقديوذلكماأطمقوالباحثونوالدارسونعمىموضوعالنبوة

واالعتقادالسائدبوجودجذورتاريخيةليا،ومدىمحاولةالصوفيةكابنعربيمثالالرد
عمىمثلىذهاآلراء،وىومايدفعنانحنأيضاإلىطرحبعضالتساؤالتالتيتثيرغموضا

.فكريامعمحاولةاإلجابةعمييا

وقداعتمدنافيىذاعمىجممةمنالمصادروالمراجعذاتالصمةبالموضوعأىميا
كتابالفتوحاتالمكيةالبنعربيوالذييعدالدستورالتشريعيلمصوفية،إضافةإلىكتابو
نشاءالدوائروغيرىا،كمااعتمدناعمىبعضالمصادرالثانويةكالرسالة فصوصالحكموا 

لمترميذي،واإلنسانالكاملفيمعرفةاألوائل"ختماألولياء"القشيريةلمقشيري،وكتاب
واألواخرلعبدالكريمالجيمي،أمابالنسبةلممراجعفييكثيرةواليسعناالمقاملذكرىانكتفي

لعمي"الواليةوالنبوةعندالشيخاألكبرمحييالدينابنعربي"بذكرأىممرجعوىو
.شودكيفيتش



 ه
 

وبالنسبةلمدراساتاألكاديميةالسابقةحولالموضوع،فقدانصبأغمبيافيمجال
التصوفبصفةعامةوابنعربيبصفةخاصة،نذكرمنياعمىسبيلالمثالدراسةشوقي

وىيأطروحةدكتوراهبجامعةمرسيميا"ابنعربيفيتصوروالكشفالمعرفة"الزينحول
الرمز"حيثامتازتبمقارناتىامةبينىذاالمتصوفوفالسفةالغرب،وكذاأطروحة

حاولمنخاللياقدمتبجامعةقسنطينة،التيلساعدخميسي"والتأويلعندابنعربي
حلإشكاليةالرمزوتأويموفيفمسفةابنعربي،والدوافعالتيأدتبوإلىاعتمادالرمز

مشكمتا"لمحمدبنبريكةبعنوانأيضاورسالةدكتوراهدولةومنثمفتحأبوابالتأويل،
،فأغمبالرسائلالجامعيةقداستوفتىذا"المصطمحوالمنيجفيالتصوفاإلسالمي

سوىبعض"النبوةفيالخطابالصوفي"المجال،ونجدىاتكادتنعدمحولالدارسةالمعنية
العالقةبينالتشيع"الدراساتالتيوجدنالياصمةبالموضوعكالدراسةالمعنونةب

لفالحابنإسماعيلابنأحمدمنجامعةالسعودية،والتيطرحتفييامسألة"والتصوف
والتيغمبعمييا"الوالية"الواليةوالعصمة،إضافةإلىبعضالدراساتحولموضوع

الطرحالدينياألكثرمنوفمسفي،وبقيتمسألةالنبوةتطرحفقطكعنصرثانويسواءفي
تمكالدراساتأوالمقاالتأوحتىفيالكتب،ولمتحظىبالعنايةالكافيةوسيبقىالمجال

.مفتوحالمباحثينوالدارسينلمتوغلفيياأكثرألنيامسألةذاتأىميةكبيرة

ومنالصعوباتالتيواجيتنافيبحثناىذاىوكيفيةالتعاملمعألفاظالنص
الصوفيوتأويلرموزه،وعدمالوقوفعمىرأيمحددباعتبارأنالتصوفتجربةذوقية

تختمفمنصوفيإلىآخر،وربماىذاالخطأالذيوقعنافيووىوعدمتحديدنموذجمعّين
تسيرعميوالدراسة،مماجعمنامضطرينلموقوفمعتجربةابنعربيلكونوأكبرمشايخ

.الصوفية
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تمهيد  

إف أحسف سبيؿ الكتشاؼ مكضكع عمـ ما كتحديده مف مجاؿ العمـك أك اإلنسانيات ىك      
أف يتكغؿ اإلنساف في المسائؿ كالمشكبلت التي يختص بيا ذلؾ المجاؿ مف المعرفة  محاكال 

عادة بنائيا بناء نقديا ، كتعتبر الفمسفة إحدل تمؾ المعارؼ التي  بذلؾ دراستيا كفحصيا كا 
مف طبيعة الفكر ك  ،تستطيع كضع حؿ لتمؾ التساؤالت التي تعترم اإلنساف في مجاؿ فكره 

الفمسفي أنو متعمؽ بفيـ العقؿ كالنفس معا ، كقد حاكؿ عمى مر العصكر تفسير بعض 
. المشكبلت الفمسفية التي تحكلت إلى عمـ مستقؿ كعمـ الفيزياء كعمـ المسانيات كغيرىما  

 كألف العقؿ اإلنساني ال يكؼ عف الصراع مع بعض المشكبلت األبدية المعقدة  التي      
أصبحت تشكؿ أىـ المفاىيـ كالنظريات الفمسفية كعبلقة النفس بالككف كا ، كالكجكد  كالنبكة  

 نو يسعى جاىدا إلى  فيـ كفحص ىذه المعارؼ التي تثير الدىشة كالحيرةإ ؼ،كالركح  كالعقؿ 
ف كانت ىذه المفاىيـ قد أخذت تصكر   معنى  تننا نجدىا ذاإ عقميا عند الفبلسفة  ، ؼاكا 

نما تككف بالذكؽ كالكشؼ  . آخر عند المتصكفة ، إذ معرفة ا ال تككف بالعقؿ كا 

 الغاية التي يسعياف إلييا برغـ أفكىنا تظير بؤرة االختبلؼ بيف الفمسفة كالتصكؼ ،      
 كعمـ متميز عف باقي  يبرزجعؿ التصكؼ  مختمؼ ، كىذا مايبقىكاحدة إال الطريؽ 

. المعارؼ األخرل بما فييا الفمسفة 

فإلى أم مدل يمكف أف نعتبر التصكؼ  نظرية في المعرفة ؟   
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المعرفة في الفلسفة  : المبحث األول 

 : العقل والتعقل -1

إف مبحث العقؿ في الفمسفة ىك مف بيف أىـ المباحث المتميزة ، باعتباره يمثؿ المقاـ       
األكؿ في فحص الكضعية األنطكلكجية لمعقؿ كعبلقتيا بالكضعية التاريخية لئلنساف  فالعقؿ 

. مديكارتاؿ بالمفيـكىك األداة األكلى لممعرفة ، أك األداة الكمية 

كقد أثارت إشكالية العقؿ كمكضكع لممعرفة جدال كبيرا بيف الفبلسفة عمى مر العصكر        
خصكصا في العصر اإلغريقي الذم كاف يمثؿ الحقيقة الكامنة لمطبيعة باعتبارىا أكؿ 

 ، فكاف العقؿ كسيمة إلدراؾ كتأمؿ ذلؾ العالـ الحسي ، فأكؿ المباحث التي شغمتيـ
اىتمامات العقؿ اليكناني كاف منصبا في فيـ الطبيعة كما يعترييا مف تغيير ، كىك المحكر 
الذم دارت عميو كؿ النظريات الفمسفية آنذاؾ ،خصكصا ىراقميطس كاناكساجكراس المذاف 

 .حددا العبلقة بيف ا كاإلنساف كالعالـ بصكرة تعبر عف نمط كثقافة ذلؾ المجتمع 

  فكاف ىراقميطس أكؿ مف قاؿ بفكرة المكغكس Logos أك العقؿ الككني باعتباره منظما      

لظكاىر الككف ، كعمى كفقو تسير حياة اإلنساف ، فالعقؿ الفردم عقؿ مطابؽ لمقانكف الكمي  
كىك محايث لمطبيعة ، كقد اعتبره ىرقميطس بأنو نكر إليي ، ليذا كجب أف يخضع عقؿ 

إذا تكممنا بالعقؿ أك الحكمة فيجب أف يؤسس » : اإلنساف الفرد ليذه القكة ، يقكؿ ىرقميطس 
بؿ  (العقؿ)قكتنا عمى ما ىك مشترؾ بيف الجميع بمثؿ ما تؤسس المدينة قكتيا عمى القانكف 

عمى نحك أقكل ، ذلؾ أف كؿ القكانيف اإلنسانية تتغذل بقانكف إليي ، كىذا العقؿ يحكـ إلى 
 كبيذا يككف المجكس في 1« المدل الذم يشاؤه كىك كاؼ لمجميع بؿ ىك أزيد مف الكفاية 

. نظر ىرقميطس قانكف عاـ كشامؿ 

في حيف نجد أف اناكساجكراس قد خالفو في ذلؾ باعتباره  جكىر بسيط ك مفارؽ        
كىك في أصمو العقؿ كالمحرؾ " النكس" لممادة كمنفصؿ عف الطبيعة ،  كقد أطمؽ عميو 

                                       
 .60 ، ص 2006 ، 2مجاىد عبد المنعـ مجاىد ، دار التنكير ، بيركت ، ط:  ىيرقميطس ، جدؿ الحب كالحرب ، تر- 1
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 فيك الذم يدرؾ جميع األشياء التي امتزجت كانفصمت في الككف فالعقؿ ىك الذم 1أيضا 
. يحكـ العالـ كينظمو في التصكر االنكساجكراسي 

كميما تعددت كاختمفت اآلراء لدل الفبلسفة الطبيعييف حكؿ التصكر العقمي ، فإف       
 ثـ تحكؿ ىذا  ،مكضكعيـ انصب حكؿ مفيـك كاحد كىك الطبيعة كمعرفة أصؿ الككف

 أنزؿ قد ششيركف  اعتبرهالمفيـك  تدريجيا إلى اإلنساف نفسو خصكصا مع سقراط الذم
الفمسفة مف السماء إلى األرض ، أم أنو بحث في القكة المفكرة كالقكة المريدة ، كاىتـ أيضا 
بظكاىر الشعكر الراقي في اإلنساف كىك ما نسميو بعمـ النفس الذم يبحث في أعماؿ العقؿ 

. ليكتشؼ قكانينو كطرقو ككسائمو 

فسقراط يعد مف األكائؿ الذيف بحثكا في اإلنساف كجعمو مجاال لمدراسة ، كقد اتبعو       
 تبلمذتو  فيما بعد، فاعتبر أفبلطكف أف العقؿ قكة كامنة في اإلنساف كىك مصدر المعرفة 

 أف العقؿ يتككف مف جزأيف أساسييف ىما العقؿ المنفعؿ كالعقؿ الفاعؿ قدأما أرسطك فاعت
األكؿ ىك العقؿ األقرب إلى الطبيعة كىك يتأثر كيتغير كفقا لمصكر الخارجية كىذا النكع ال ؼ

يممؾ قكة داخمية تحركو ، أما النكع الثاني فيك العقؿ الذم يفكر بشكؿ داخمي صحيح 
المقاـ  ىك،  أنو قكة النفس التي بيا يحصؿ تصكر المعاني أخيرا ينتيي إلى  ك،كمستقؿ

. األكؿ عف ذاتنا الحقيقية 

إف اإلنساف إذا » : كقد عالج تمؾ المسألة في كتابو بركتريبتيقكس دعكة لمفمسفة فقاؿ        
حـر اإلدراؾ الحسي كالعقؿ صار شبييا بالنبات ك إذا حـر العقؿ كحده تحكؿ إلى حيكاف  أما 

فجكىر العقؿ ىك الذم . 2«إذا تحرر مف غير المعقكؿ كتمسؾ بالعقؿ فقد صار شبييا باإللو 
يميز اإلنساف عف بقية الكائنات األخرل ، كىك الكحيد الذم يتمتع بالحكمة النظرية التي ال 

.  تكصؼ بيا غير اآللية كال تنسب إال بالعقؿ اإلنساني

                                       
 .60ص ،(س.دط ، .د) عصاـ الديف محمد عمي ، تاريخ المذاىب الفمسفية ، منشأة المعارؼ ، مصر ، - 1
 .42،  ص(س.ط ،د. د)عبد الغفار مكاكم ، دار التنكير ، بيركت ،: أرسطك ، دعكة لمفمسفة ، تقديـ -  2
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كما أراد الكصكؿ إليو أرسطك مف خبلؿ طرحو ىذا أف الحياة العقمية ىي الكحيدة       
الكفيمة لكي ينعـ اإلنساف في سعادة كىناء ، كمتى أحسف استخداـ ىذه الممكة بشكؿ صحيح 

كالحكمة ىي  تمكف مف تدبير كتيسير أمكره بصكرة أحسف ، ألف الحياة العاطمة مف التبصر
حياة باطمة مف غير معنى ، أما قكلو أف اإلنساف بتمسكو بالعقؿ يصير شبييا باإللو ، فيذه 

 في الفكر اليكناني ، كالمقصكد بيا أف ممارسة التفمسؼ  حيث سبؽ طرحياالفكرة قديمة
.  العقؿ نكر مف نكر اإللو إذ ،يكصؿ إلى مقاـ اإللكىية 

أف ما » :كقد شرح ابف رشد تصكر العقؿ عند أرسطك مف خبلؿ كتابو النفس ، فقاؿ      
فالعقؿ عنصر جكىرم  ، 1«يقصده بالتعقؿ أىك فعؿ أـ انفعاؿ ؟ إنما ىك المعرفة العممية 

كضركرم كمبلـز لئلحساس كالمعرفة كالتعقؿ ، كقد اعتبره اليكناف  الحقيقة الكامنة لمنشاط 
. البشرم ، كاألداة الستكشاؼ العالـ كما يحيط بو

كنفس النيج سارت عميو الفمسفة الحديثة ، في أف العقؿ الككني ىك القانكف المطمؽ       
لمعقؿ الفردم ، كقد انعكس ىذا التصكر في رأم  الجابرم عمى  المغات األكربية ذات  

تعني في آف كاحد العقؿ األصؿ البلتيني ، كالسبب    Raison، فنجد مثبل كممة  الفرنسية 
ف تعددت المفاىيـ  كميما يكف ىذا االنعكاس فإف المغة ترتبط بدراسة الفكر البشرم ، حتى كا 

أف المغة أك فمسفة المغة » : فإنيا تظؿ كسيمة لمتعبير عف عمؿ العقؿ ، بؿ نستطيع أف نقكؿ
. 2«تحكؿ ألف تككف ىي فمسفة الكعي 

 لمسمطة البلىكتية،  مما اكفيما يخص في العصكر الكسطى فقط كاف العقؿ خاضع      
 بأكامر الكنيسة ، فمـ يستطع أف يمارس فعاليتو بشكؿ مستقؿ ، أما في الفكر اجعمو مقيد

العربي اإلسبلمي فقد أخذ أيضا شكبل مف أشكاؿ المعرفة ، سكاء مع الفبلسفة المسمميف أك 
الذم كالمتكمميف ، فقط اعتبر الفبلسفة أف العقؿ ىك مصدر لممعرفة بما في ذلؾ ابف رشد 

. مدل إمكانية التعامؿ كالتفكير في طبيعتو مع نظر إليو نظرة أنطكلكجية كابستمكلكجية ، 
                                       

 (س.ط ،د.د )ابف رشد، الشرح الكبير لكتاب النفس ألرسطك، نقمو إلى العربية إبراىيـ الغربي، بيت الحكمة، قرطاج،- - 1
 .226ص 

2 - José maria Aguirre oraa ,raison critique ou raison herméneutique ;édition du 

cerf ;paris ;1998, p 343. 



 العقل والذوق

 

14 
 

رأل أف الحكمة ىي أفضؿ عمـ ألفضؿ المكجكدات ، كالتعقؿ إذ كاف "كالفارابي فقد       
،كالتعقؿ لديو أنكاع كثيرة منيا التعقؿ المنزلي كالمدني 1" إنما يدرؾ بو األشياء اإلنسانية 
. كأفضميا في بمكغ جكدة المعاش 

أما بالنسبة لممتكمميف فقد اختمفت اآلراء بيف الفرؽ اإلسبلمية  في ىذه المسألة ، فنجد       
مثبل المعتزلة يعتقدكف أف العقؿ يدرؾ قبؿ مجيء الرسؿ ، كعمى اإلنساف أف يعرؼ ا 

ألشاعرة فقط كافقكا المعتزلة في ذلؾ بشرط أف كجكب ؿ كبالنسبةبكاسطة االستدالؿ النظرم ، 
المعرفة بالنظر تككف بالشرع ال بالعقؿ ، كميما تعددت اآلراء حكؿ مشركعية العقؿ ، فقط 
اعتبر العقؿ عمى أنو ممكة تمد اإلنساف بمختمؼ المعارؼ ، كتساعده عمى ممارسة نشاطو 

. العممي في أحسف صكرة

كالعقؿ في الفمسفة الحديثة قد أخذ شكبل آخر مف أشكاؿ المعرفة ، خصكصا مع       
  العقؿ جعؿديكارت الذم أحدث قطيعة مع العصكر الكسطى ، كذلؾ مف خبلؿ محاكلتو

 قدك،  ف األمكر الميتافيزيقية ، فما أحدثو يعتبر قفزة نكعية في تاريخ الفمسفة ع مستقبل
كانت الرياضيات أكؿ محطاتو ؼتأسس منيجو عمى الشؾ  الذم ييدؼ إلى اليقيف ، 

  يراهباعتبارىا عمـ مؤسس عمى اليقيف كالبداىة ، كالعقؿ ىك األداة التي تعتمد عميو ، أك كما
.   أعدؿ األشياء تكزعا بيف الناس عمى أنوديكارت

قد اعتبر ديكارت العقؿ بمثابة النكر الطبيعي الذم يساعدنا في الكشؼ عف أسرار       ؼ
 ، كىذه الطريقة تمخصت صائبةالكجكد إال أنو لف يفيدنا في معارفنا إف لـ يرشدنا إلى طريقة 

، كليذا كاف مف الصعب أف يفرؽ بيف الطبيعة كالعقؿ ، ألف 2في القكاعد األربعة المشيكرة 
. قكانيف الطبيعة مطابقة لقكانيف العقؿ 

فالعقؿ يتصؼ بالفكر بما في ذلؾ عقؿ ا الذم ال يختمؼ عف عقؿ اإلنساف         
المحدكد  فالعقؿ اإلليي ىك عبارة عف سمسمة مف األفكار مثمما ىك األمر لمعقؿ الفردم  

                                       
 .133،ص1993، 2فكزم مترم نجار ، دارالمشرؽ،بيركت، ط: أبك النصر الفارابي ، فصكؿ متنكعة ، تح -  1
 .البداىة ، التحميؿ ، التركيب ، اإلحصاء: لقد كضع ديكارت أربع قكاعد كىي -  2
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كميمة ىذا األخير ىك إدراؾ الفكرة التي تستقر في الذىف ، لتتجسد عمبل في الكاقع ، ككما 
 أف الجسـ ال يمكف إدراكو مف غير امتداد ، فأف العقؿ يستحيؿ كجكده مف غير تفكير 

فالتأمؿ الباطني في أنفسنا يحيؿ أننا كائنات مفكرة ىذا ما أقره مالبرانش ، كالعقؿ ال يستمد 
 .ىذا الفيـ إال مف فكرة البلنيائي ، أم أف كؿ شيء في ا 

ىذا المذىب الذم جاء بو مالبرانش ، كاف المميد لمذىب كحدة الكجكد في فمسفة       
الذم اعتبر أف العقؿ كالطبيعة مظيراف لحقيقة كاحدة كىي ا ، فا ىك القانكف كسبينكزا   

كلكف ىؿ كانت ىذه الرؤية لتنسجـ مع الركح العممية التي ، الذم تسير عميو مظاىر الككف 
كانت سائدة في عصره مع جاليمك كبيككف ؟  

إف العقبلنية التي كانت سائدة في الفمسفة الحديثة  ، قد كشفت بشكؿ معمؽ عف       
الحقائؽ الضركرية لمككف ، إال أنيا ما كانت لتنسجـ مع الركح العممية التي ظيرت في أكربا 
خصكصا عمى يد فرنسيس بيككف ، فكاف مف البلـز إعادة بناء العقبلنية مف جديد  كمحاكلة 

لقد حاكؿ بيككف أف يصحح الفكرة التي  ،  كالتكفيؽ بيف الحقيقة العممية كالحقيقة الفمسفية
أف العقؿ النظرم كفيؿ كحده لمكصكؿ بكانت شائعة في العصر اإلغريقي كالعصكر الكسط 

اتخاذه القياس المنطقي منيجا لتأييد اآلراء كالمذاىب عمى مر العصكر  ىذا مع إلى العمـ ، 
عاقة لمتطكر ، كىك كسيمة عقيمة لمبحث  قدالتفكير التقميدم  اعتبره بيككف تجميدا لمفكر  كا 

. العممي 

ليذا كجب تأسيس مذىب جديد  يقـك عمى التجربة كالمبلحظة ، ألف الفمسفة الحقة ال        
تقـك إال عمى ذلؾ ، كفي ىذا دعكة لتطيير العقكؿ مف المسممات القبمية أك بعض األخطاء 

. 1كاألكىاـ التي تعيؽ التفكير السميـ عمى رأم  بيككف

لقد حاكؿ بيككف تصحيح األخطاء التي كقع فييا األكائؿ ، كبناء عقؿ جديد يقـك عمى       
طريقة عممية جديدة ىي طريقة االستقراء ، ىذه الطريقة التي تفي عطش المعرفة التي يسعى 

ف كاف بيككف قد ذىب إلى ىذا النمط مف المعرفة فإف  ، إلييا اإلنساف كتحقؽ سعادتو  كا 
                                       

 .(الجنس ، الكيؼ ، السكؽ ، المسرح )لقد لخص بيككف األكىاـ  األربعة في -  1
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كانط ىك اآلخر أيضا قد جعؿ كؿ مف العقؿ كالتجربة مكٌمبل لآلخر ، فالمعرفة العقمية التي 
تتسـ باليقيف ال يمكف أف تتعدل عالـ الظكاىر ، ككأنو أردا أف يعيد بناء العبلقة بيف العقؿ 

ىذا المذىب الجديد ىك بمثابة نكع مف الذاتية المثالية ، التي تجعؿ ، كالطبيعة بمذىب نقدم 
العالـ أك الطبيعة تخضع لقكانيف العقؿ ، انطبلقا مف تصكر العقؿ عمى أنو باطف في 

التجربة ، بحيث تصبح شركط الطبيعة مستنبطة مف شركط الفكر ، كىنا نبلحظ االنقبلب 
الذم أحدثو كانط في مذىبو ىذا  إذ جعؿ األشياء تدكر حكؿ الفكر كليس العكس، كال يمكف 

بمعنى أنو "  الشيء في ذاتو"لمعقؿ أف يعبر عف حقيقة ما كراء الظكاىر أك ما يسميو كانط 
. ال يدرؾ جكاىر األشياء

كىنا يمكف أف نممس الفرؽ في عبلقة العقؿ بالطبيعة عند كؿ مف ديكارت ككانط        
فديكارت جعؿ عالـ المعقكالت مكاز لمعالـ الطبيعي ، أما كانط فقد جعؿ العقؿ باطنا في 

  .التجربة الحسية

ىذه الفمسفة النقدية  التي جاء بيا كانط ما كانت لترضي ىيجؿ ، فثار ضدىا       
حيث ىناؾ كحدة مطابقة بينيما " كالشيء في ذاتو "  " ظاىر الشيء " باعتبارىا فصمت بيف 

فالفكر عنصر ضركرم مبلـز » : ىك كاقعي عقمي ككؿ ما ىك عقمي كاقعي  ، إذ كؿ ما
رادتنا كغرائزنا بقدر ما نككف بشرا عمى الحقيقة  .  1« لئلحساس كالمعرفة كالتعقؿ كا 

لقد اعتبر ىيجؿ أف الفكر في عمـ التاريخ البد أف يككف تابعا لما ىك معطى ، أم       
تابعا لحقائؽ كاقعة ، أما باعتبار أف العقؿ يسيطر عمى العالـ ، فيك يعتقد أف ىذا األمر ىك 

مجرد فرض في مجاؿ التاريخ بما ىك تاريخ ، ألف العقؿ في الفمسفة ىك جكىر كقكة ال 
البد أف يككف لنا اإليماف الراسخ الذم ال »  :  بقكلو ىيجؿشرحمتناىية ،  لكنو مع ذلؾ م

 ىيجؿ إذف إلى العقؿ نظرة تاريخية  ة نظرؼ  2.«يتزعزع  بأف العقؿ مكجكد فعبل في التاريخ 
إذ جعؿ لمتاريخ معنى كلمعقؿ حركة تتجسد داخمو ،أك بمعنى آخر أف العقؿ أصبح مجرد 

 .مسألة كاقع تتحقؽ عبر التاريخ
                                       

 .77،  ص(س.ط،د.د)إماـ عبد الفتاح إماـ  ،: ىيجؿ ، العقؿ في التاريخ ، تر-  1
 .79 المرجع  نفسو ، ص- 2
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مف  مف خبلؿ ىذا الطرح لمسألة العقؿ عبر التاريخ ، نبلحظ كيؼ تطكر مفيـك العقؿ      ك
عصر إلى آخر ، خصكصا في القرف السادس كالسابع العشر ، عندما تحرر العقؿ الفمسفي 

تفكؽ عمى تمف ىيمنة العقؿ البلىكتي عمى يد ديكارت ، كمنذ تمؾ المحظة أصبحت أكربا 
العالـ اإلسبلمي ، ألنو كانت ىناؾ استقبللية لمعقؿ كالركح معا ، كمازالت إلى حد اآلف فنجد 

مثبل جاؾ دريدا قد أكلى أىميو ليذا المبحث في كتابو مارقكف ، فتساءؿ حكؿ العقؿ 
كمستقبؿ العقبلنية في القرف الكاحد كالعشركف كما مدل مصداقيتو في الحكمة كالتعقؿ ، إذ 

اعتبر العقؿ مجمكعة مف القضايا التي ترتبط بو لغكيا كتاريخيا ، مركزا في ذلؾ عمى قضية 
العقؿ  (اإلدارة كاإلرادة)فالعقؿ ىك الذم يدير كيريد » ما ىك آت أك ماذا نتعقؿ ،- الحدث أم

 .1«  كيعكؿ دريدا عمى العقؿ كحدث،العقؿ كاستحداث  (الفكرة الخبرة)الذم يتدبر كيتدرب 

فخاصية العقؿ اإلنساني إنما تنحصر في مدل فعاليتو في الكاقع كمدل انفتاحو عمى        
ف كاف حديثنا عف المعرفة كما تتطمبو مف نظريات تكصؿ إلى اليقيف ، باتخاذ . العالـ  كا 

اإلحساس كالتجربة أك الحدس أك العقؿ كسيمة أك مصدر لذلؾ ، فإف كؿ ذلؾ يشرح عبلقة 
. العقؿ البشرم بالطبيعة 

فمسألة العقؿ كالتعقؿ ال تقؼ عند مفيـك محدد قد تجادؿ فيو الفبلسفة عبر التاريخ        
نما ىك بالدرجة األكلى قكة فعالية تسير كفؽ تقنيات أك قكاعد ذىنية تممى عمى التجربة   كا 

الفعؿ الذم يتجسد حيث أف فأىمية العقؿ تكمف في مدل استخدامو بشكؿ صحيح كمعقكؿ ، 
. مف خبللو يسمى تعقبل

 

 

 

 

 

 

                                       
 .347، ص2011، 1ما اآلف ؟ ماذا عف الغد؟ ، ،دار الفارابي ، بيركت ، ط: محمد شكقي الزيف ، جاؾ دريدا -  1
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:  العقل والشرع - 2

يعتبر مكضكع العقؿ ك الشرع أك العقؿ كالديف  مف بيف أىـ المكاضيع التي شغمت       
فكر الفبلسفة عمى مر العصكر ، كىك مف أخطر العقبات التي كاجيت المفكر الفمسفي  

بكجو خاص ، فكاف لزاما عميو  طرح ىذه اإلشكالية كمحاكلة دراستيا  بشكؿ دقيؽ كعميؽ   
ك تبياف ما مدل العبلقة بينيما ، إذ كبلىما ييدفاف إلى معرفة أصؿ الكجكد ، غير أف 
المعرفة الدينية تختمؼ عف المعرفة الفمسفية مف حيث الكسيمة أك المنيج لمكصكؿ إلى 

الحقيقة المطمقة ، فالديف يعتمد عمى الكحي كالفمسفة تعتمد عمى العقؿ ، كال يعني أنيما ال 
. يتفقاف إذ الفمسفة بنت الديف كأـ العمـ كما قيؿ قديما 

كلك تأممنا جيدا في ىذه القضية نجد أف ليا جذكرا تاريخية منذ القدـ ، حيث كاف       
التفكير الفمسفي ممتزجا بالتفكير الديني ، مثمما كاف في الحضارات الشرقية قديما فكاف 

اعتقادىـ مبني عمى ما تقكلو اآللية ، ككؿ تفسير كجكدم ىك تفسير كينكتي كنفس األمر 
كاف مكجكدا في الديانة اليندية ، ىذه الديانة التي أكلت أىمية كبيرة بتيذيب النفس كتطيير 

    الركح  فاعتبر بكذا أف العالـ األرضي ال يقدـ أم سعادة حقيقة لئلنساف ، فكؿ حياة ألـ 
إف الكالدة ألـ ، كالشيخكخة ألـ كالمرض ألـ  كالعيش مع مف ال نحبو ألـ ، كالفراؽ عمف » 

 كىي فمسفة تشاؤمية كال سبيؿ منيا إال 1.«نحبو ألـ  كأال يحصؿ المرء عمى ما يرغب بو ألـ 
. بالخبلص الركحي

كىذا الخبلص ىك التأمؿ الذاتي كاالستغراؽ في النفس كالتجرد عف العالـ ، كىذه       
الفمسفة ىي فمسفة ركحية تدعك إلى سمطة الركح عمى الجسد كالفناء في عالـ أعمى مفارؽ 

. لمعالـ المادم حيث تككف السعادة األبدية 

فالبناء الفمسفي  ليذه الحضارات كاف مبنيا عمى االعتقاد  األسطكرم كالميتافيزيقي         
بحيث كاف كؿ تفسير ككني يؤكلكنو إلى تفسير كينكتي ، كبالتالي نستطيع أف نقكؿ أف 

. التفكير الشرقي القديـ كاف تفكير عممي ديني أكثر مف ككنو تفكير فمسفي 
                                       

 .87، ص 1994، 1يكسؼ شمب الشاـ ،دار طبلس ، دمشؽ ،ط:ألبير ثكيتزر ، فكر اليند ، تر-  1
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أما الحضارة اليكنانية التي تعتبر ميبط الحكمة ، فقد تميزت بالطابع األخبلقي لمفرد       
 تعددا لآللية ، فكانت اآللية ىي التي تتحكـ في تأكثر مف الطابع الديني ، إال أنيا قد عرؼ

 ، كقد عالج معظـ فبلسفة اليكناف مسألة ة كالبشرمةحياة البشر كذلؾ لضعؼ قكاىـ العقمي
. اإللكىية  كىذا دليؿ عمى امتزاج التفكير الفمسفي بالتفكير الديني 

غير أف مسألة الديف كالفمسفة لـ تحدث نزاعا كبيرا إال فترة العصكر الكسطى كذلؾ مف       
قبؿ رجاؿ الديف سكاء مف طرؼ الكنيسة أك الفقياء المسمميف ، باعتبار أف الفمسفة كانت 

تيدد الكتاب المقدس ، خصكصا عندما ذىب بعض الفبلسفة إلى تفسير النصكص الدينية 
.  تفسيرا يتبلءـ  مع الحقائؽ التي جاءت بيا الحقائؽ الفمسفية

فمثبل  نجد فيمكف كالذم يعد أكؿ فيمسكؼ ييكدم جمع بيف الفمسفة كالبلىكت ، ىذا       
الفيمسكؼ الذم عالج الحقيقة الدينية بصبغة فمسفية ، فكاف مكلعا بالثقافة اليكنانية كما 

جاءت بو مف حقائؽ ، كحاكؿ أف يكفؽ بينيا كبيف الديف الييكدم بحجة أف ىذا الديف ىك 
أصؿ كؿ تفكير بما فيو اليكناني ، فجعؿ غاية الفمسفة ىي الكصكؿ إلى الخبلص ، كىذا 

. الخبلص يجب أف يفيـ بالمعنى الديني 

كقد اتبعو في ذلؾ سعديا الفيكمي أيضا ، فاعتبر أف الديف الييكدم المكحى مف قبؿ       
ا يختمؼ في  أصمو عف كؿ الديانات األخرل ، فنصكصو منزلة كىي بذلؾ تقارب العقؿ  

نما كضعت لو طرؽ لئلبداع كالتعميـ .   كالدليؿ في ذلؾ أف الكحي لـ يأتي دفعة كاحدة كا 

 يخص في الديانة الييكدية التي تعتبر أكؿ الديانات السماكية ، كنفس النيج يماىذا ؼ      
سار عميو الفبلسفة المسيحييف ، فكانت الفكرة السائدة ىك أف ىناؾ مجمكعة مف الحقائؽ ال 

يمكف الكصكؿ إلييا إال عف طريؽ الكحي ، فكاف الديف ىك نقطة البداية التي يبدأ منيا 
الفبلسفة  كيستخدمكف العقؿ في محاكلة البرىنة عمى تمؾ الحقائؽ فنتج عف األمر تكفيؽ 

. ببيف العقؿ كالكحي 

فنجد القديس تكماس األككيني ذىب إلى أف الكحي كالعقؿ كسيمتاف مف كسائؿ المعرفة       
ألف كمييما قد صدرا عف أصؿ كاحد كىك ا ، فاإلنساف ال يستطيع الكصكؿ إلى الحقائؽ 
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نما عف طريؽ الكحي أيضا، كقد تبعو في ذلؾ القديس أكغسطيف  عف طريؽ العقؿ فقط كا 
الذم ىك اآلخر رأل أف اإليماف يطير القمب ، كيجعمو أقدر عمى تمقي نكر العقؿ العظيـ   

. إذ معرفة ا ال تتـ إال بيما 

كنفس األمر ما حدث مع الفبلسفة المسمميف ، منذ بدء حركة الترجمة بالمشرؽ        
العربي  كبعد اإلطبلع عمى كتب األكائؿ خصكصا كتب أرسطك بما فييا المنطؽ فقد أفتى 

، بؿ اعتبر أف كؿ مف يشتغؿ " مف تمنطؽ فقد تزندؽ" األصكليكف بتحريمو قطعا بدعكل أف 
. بالفمسفة كافر ، ألف التراث اإلغريقي بعيد كؿ البعد عف الشريعة اإلسبلمية 

كنجد ىذا المكقؼ النقدم لمفمسفة مف طرؼ الفيمسكؼ الغزالي الذم ىدـ تعاليميـ        
ليييف : لسيما في كتابو تيافت الفبلسفة ، فصنفيـ إلى ثبلثة أصناؼ  دىرييف كطبيعييف كا 

أما الدىريكف فاعتبرىـ زنادقة ألنيـ كفركا باإللو ، كالطبيعيكف جحدكا اآلخرة كأنكركا العقاب 
كالثكاب فيـ زنادقة أيضا مع إيمانيـ با ، كالصنؼ األخير بما فييـ كؿ مف سقراط 

كأفبلطكف كأرسطك ، فيؤالء بالرغـ مف تعرضيـ كنقدىـ لمدىرييف كالطبيعييف إال أنيـ لـ 
كتكفير كؿ مف - يستطيعكا أف يتحرركا مف أفكارىـ ، ليذا يجب تكفيرىـ عمى حسب الغزالي

.  يتبعيـ 

لقد تصدل الغزالي لمفبلسفة ككٌفرىـ في عشريف مسألة ، كىذا التصدم لـ يكف إال نقدا        
كبالرغـ ، لفبلسفة عصره الذيف مشكا عمى نيج الفبلسفة القدامى كا الكندم كالفارابي كغيرىما 

نما   ذاعمف ىذا النقد البلذع مف طرؼ الغزالي ، لـ يتكقؼ مصير الفمسفة عند ىذا الحد  كا 
 .صيتيا في المشرؽ العربي ، مما زاد في تكسع بؤرتيا في المغرب العربي 

إف كضع الفمسفة في المغرب أك باألحرل باألندلس لـ يكف في بداية أمره  كاسع       
النطاؽ مقارنة بالمشرؽ العربي  ، كيعكد ىذا األمر لؤلسباب عديدة مف بينيا تشدد الفقياء 

عمى دخكؿ أم عمـ مف العمـك يخالؼ الشريعة ، فكاف األندلسيكف ال يقبمكف بأم مذىب آخر 
 إلى ىذا األمر أدلغير المذىب المالكي ، بؿ حتى االجتياد قد منع في ذلؾ الكقت مما 

تأـز مكضع الفمسفة ، كلـ يستطع األندلسيكف اإلطبلع عمى كتب األكائؿ إال مف خبلؿ بعض 
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الرحبلت إلى الحج كاالحتكاؾ بالمشارقة ، فازدادت معارفيـ ، إضافة  إلى حركة الترجمة 
. التي تبناىا بعض الخمفاء كاألمراء 

 كلٌما ،عتنؽ االعتزاؿ كمارسو سرا الذم اعبد ا ابف مسرة مف أكائؿ فبلسفة األندلس ك      
كشؼ أمره فر ىاربا إلى الحج ، لكف سرعاف ما عاد إلى قرطبة كأكمؿ حياتو فييا  كقيؿ أنو 

. صار متصكفا في أكاخر حياتو

نظر لممكانة السيئة التي كانت لمفمسفة في األندلس ، أصبح مف الكاجب عمى كؿ       
 قضية الفيمسكؼ الشخصية  تعدفيمسكؼ أف يدافع كيحمؿ ىـٌ ىذه القضية  ، ألف الفمسفة 

دافع عف ىذه القضية  صكب اؿ كؿ كاحد منيـ اتجوبمعنى أنو يعشييا بدمو كلحمو ، ؼ
خصكصا عبلقتيا بالديف ، ككاف أكؿ فيمسكؼ أندلسي قاـ بذلؾ ىك ابف السيد البطميكسي  

. كتبعو في ذلؾ كؿ مف ابف الطفيؿ كابف رشد

حاكؿ ابف الطفيؿ طرح ىذه المسألة بشكؿ رمزم ، مف خبلؿ قصتو حٌي بف يقظاف       
فصكر كيؼ أف حي بف يقظاف قد تكصؿ إلى الحقيقة المطمقة عف طريؽ العقؿ كالتأمؿ  

دكف أف يتعمـ أك يتمقف ذلؾ كما فعؿ أبساؿ ، الذم كاف يمثؿ دكر الفقيو في القصة  فكبلىما 
تكصؿ إلى ا بطريقة مختمفة ، األكؿ عف طريؽ العقؿ كالثاني عف طريقة الشريعة  كالغاية 

. التي كاف ييدؼ إلييا ابف الطفيؿ ، ىك أف يبٌيف عبلقة الحكمة بالشريعة

أما بالنسبة ألبف رشد فيك يعتبر أكثر فيمسكؼ تعمقا كاىتماما  بيذه المسألة ، فيك لـ       
نما ىي المحكر الذم تدكر عميو  يتعرض ليا كمجرد قضية فمسفية مثؿ ما فعؿ سابقيو ، كا 
كؿ فمسفتو ،  إضافة إلعطائو أدلة مف القرءاف الكريـ تحث عمى ضركرة النظر كالتعقؿ  

فالعقؿ في المفيـك الرشدم ىك قكة مفارقة يسمييا بالعقؿ الييكالني ، الذم يتميز 
. بالبلمحدكدية  كلو قدرة لتمقي المعرفة 

لقد رد ابف رشد عمى الغزالي في كتابو التيافت التيافت ، كاعتبر أف الخطأ الذم       
اقترفو الغزالي ىك تكفير الفبلسفة المسمميف في ككنيـ تأكلكا في مسائؿ نظرية ، كىذا االتياـ 

فإف العالـ بما ىك » إنما قصد لمتشكيش عمى الفبلسفة ، كىذا ال يميؽ ال بالعمـ كال بالعمماء 
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ىذا الرد كاف معتدال   1.«عالـ  إنما قصده طمب الحؽ ، ال إيقاع الشككؾ كتحيير العقكؿ 
كقد بيف فيو ابف رشد غاية الفبلسفة المسمميف مف تحميؿ ما جاء بو األكائؿ كىك إزالة 

الشككؾ كالكصكؿ إلى اليقيف ، ك بيذا فقط أعاد لمفمسفة قيمتيا كمكانتيا بيف العمـك ، كليبٌيف 
. أف الفمسفة ليست سكل طريؽ آخر لمكصكؿ إلى الحقيقة المطمقة 

إف كاف فعؿ الفمسفة ليس شيئا أكثر مف النظر في المكجكدات » : يقكؿ ابف رشد       
كاعتبارىا مف جية دالالتيا عمى الصانع ، اعني مف جية ما ىي مصنكعات ،فإف 

المكجكدات إنما تدؿ عمى الصانع لمعرفة صنعتيا ، كأنو كمما كانت المعرفة بصنعتيا أتـٌ  
ـٌ  . 2« كانت المعرفة بالصانع أت

ينطمؽ ابف رشد في أطركحتو ىذه مف تعريؼ الفمسفة كبياف مقصدىا ، فاعتبرىا نظرا       
في المكجكدات تيدؼ إلى معرفة الخالؽ ، مثمما ييدؼ الشرع لذلؾ ، كماداـ أف كبلىما 

ىي - قاؿ ابف رشد–يسعياف إلى كحدة الحقيقة ، فيذا يعني أنيما متفقاف ، فالحكمة كما 
. صاحبة الشريعة كاألخت الرضيعة 

كلتأكيد مكقفو ىذا أعطى ابف رشد أدلة مف النص الديني تدؿ عمى ضركرة النظر       
ًار ﴾ : كالتعقؿ كقكلو تعالى  كا يىا أيكًلي األىٍبصى ﴿ فىاٍعتىًبري

كىذا نص عمى كجكب استعماؿ 3
مىكيكًت : القياس العقمي ، أك العقمي كالشرعي معا ، كقكلو تعالى  كا ًفي مى ـٍ يىٍنظيري ﴿ أىكى لى

مىؽى اي ًمٍف شىيءو﴾  مىا خى السىمىكىاًت كاألٍرًض كى
 كىذا النص يحث أيضا عمى النظر في جميع 4

. المكجكدات

لقد حاكؿ ابف رشد أف يجعؿ مف العقؿ مقياسا لممعرفة بحكـ الشرع كما بٌيف في كتابو       
فصؿ المقاؿ ، فأكجب ضركرة دراسة المنطؽ أك القياس البرىاني كعناصره ، باعتباره عمـ 

                                       
 .413 ، ص1964 ، 1سميماف دنيا ،دار المعارؼ ، القاىرة ، ط: ابف رشد ، التيافت التيافت ، تح -  1
 .24،ص1982ط،،. ابف رشد،فصؿ المقاؿ كتقرير ما بيف الشريعة كالحكمة مف اتصاؿ ،الشركة الكطنية ، الجزائر ،د- 2

 .02  : اآلية،ٌ حشرسكرة اؿ- 3
 .185: سكرة األعراؼ ، اآلية -  4
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لقكانيف الفكر، بؿ أكجب أيضا قراءة الكتب اليكنانية كاالستفادة منيا ، كىذا فقط ألجؿ 
. التقريب كالتكفيؽ بيف الفمسفة كالشرع 

ما تكصؿ إليو ابف رشد مف ىذا الطرح المعمؽ لمسألة الحكمة كالشريعة ، ىك أف       ك
يبٌيف مدل ضركرة الفمسفة في فيـ تعاليـ الحياة المحكمة عمى قانكف شرعي ، ينظـ سيرىا 
الحسف في ىذا الككف ، ككيؼ أف دستكر التراث اإلسبلمي الذم ىك القرءاف ال يمنع مف 
استعماؿ العقؿ كالنظر كالتبصر في الكائنات ، بؿ إف ىذا األمر ما ىك إال صكرة تجمي 

. لعظمة الخالؽ 

كلـ يكف ابف رشد كحده مف المسمميف الذيف أكلك عنايتيـ بالنظر العقمي ، بؿ نجد       
فمثبل ، أيضا ىذا الطرح عند المتكمميف أيضا ، الذيف يؤكدكف عمى أىمية العقؿ في اإليماف 

 إذ ممكة  ،المعتزلة يعتبركف العقؿ مقياس لمحقيقة ،كيؤكلكف المسائؿ الدينية بمنيج عقمي
. العقؿ ىي التي تحدد طبيعة العبلقة بيف ا كاإلنساف

كليذا فقد جاء الطرح مختمفا عف الطرح الفمسفي ، إذ عبلقة العقؿ بالنقؿ عند عبد       
الجبار المعتزلي لـ تكف تكفيقا ، بقدر ما كانت تبياف لدكر العقؿ في عممية الخبلص التي ال 

فأدلة السمع ىي األصؿ ، كما يعمـ بالعقؿ فيك األصؿ فيو » تتـ إال عف طريؽ السمع  
. 1« ،فكما أف الحكـ العقمي يجب الرجكع في معرفتو إلى الطريؽ العقمية  ككذلؾ السمعي 

كيقصد عبد الجبار بالسمع ىنا الكتاب كالسنة ، كالنتيجة التي تكصؿ إلييا أف العقؿ يدرؾ 
قبؿ كركد السمع كجكد ا ، أم أف العقؿ كحده قادر عمى إدراؾ الحقيقة المطمقة ، كاإلنساف 
مكمؼ بذلؾ  عف طريؽ االستدالؿ النظرم  كقادر عمى تمييز الخير كالشر دكف المجكء إلى 

. النقؿ

ما أراد الكصكؿ  إليو عبد الجبار ىك أف المكافقة بيف الحكمة اإلليية كالعقؿ اإلنساني       
كالتأكيد عمى ضركرة . يستند  عمى مبدأ عقمي ، كىذا دليؿ عمى قدرة العقؿ في فيـ السمع  

                                       
 .197، ص(س.د. ط.د)محمكد محمد قاسـ ،: أبي الحسف عبد الجبار ، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ ،تح-  1



 العقل والذوق

 

24 
 

العقؿ في الفكر المعتزلي دليؿ عمى أىميتو كفمسفة قائمة بذاتيا ، كيبقى المبدأ األكؿ كاألخير 
. الذم يمجأ إليو في تحصيؿ المعرفة

كنظرا ألىمية العقؿ كالديف في الفمسفة ، فإف ىذا المكضكع لـ يتكقؼ عند عصر       
نما مازالت ىذه المسألة تثير الجدؿ كالنقاش في أكساط  محدد قد عكلج كانتيى مصيره ، كا 

الفكر الحديث كالمعاصر ، في فمسفة كؿ فيمسكؼ إال كالبد أف يتعرض ليذه المسألة ، كذلؾ 
فبعدما كاف العقؿ كالديف في العصكر  ، لككنيا عنصر جكىرم يثير الدىشة كالتساؤالت

الكسطى ذك عبلقة متينة ، نجد استقبللية العقؿ عف البلىكت في العصكر الحديثة ، فكانط 
مثبل قد فصؿ فصبل تاما بينيما ، باعتبار أف استخداـ مكمة العقؿ في الفكر البلىكتي ينتج 

ثبات كجكد ا بأدلة عقمية يدخؿ ضمف مسممة فمسفة األخبلؽ ، كليس  معرفة عقيمة  كا 
. ضمف حدكد المعرفة البشرية

ف كاف كانط قد ذىب إلى ىذا القكؿ ، فإف ىيجؿ اعتبر أف النقطة المشتركة بيف        كا 
  الديف كالفمسفة ىك ممارسة الركح المتناىي فعمو عمى مكضكع مطمؽ كىك الحقيقة المطمقة 

ففي الديف يرقى اإلنساف بنفسو إلى ما فكؽ اىتماماتو الخاصة ، إلى ما فكؽ آرائو » 
كتصكراتو كمنازعو الشخصية ، إلى ما فكؽ معرفتو الفردية اتجاه الحؽ ، أم باتجاه الركح 

. 1«الذم ىك في ذاتو كلذاتو ، ككذلؾ الفمسفة فمكضكعيا ىك ىذه الحقيقة 

يرل ىيجؿ أف الفمسفة كالديف يختمفاف في الشكؿ أك المنيج ، إال أف مكضكعيما كاحد       
    كىك ا ، فنجده يطمؽ عمييا اسـ الىكت العقؿ ، ألنيا في جكىرىا الىكت كقداس إليي 

فبل سبيؿ إذف مف االستغناء عف الفمسفة دكف الديف ، باعتبارىما يشكبلف مكضكعا لممعرفة  
كميما اختمؼ منيج البحث في الفمسفة أك الديف فإف ىناؾ تداخؿ في طبيعة المشكبلت التي 

. يطرحانيا 

 

                                       
 .168،ص1988، 3جكرج طربيشي ،دار الطميعة ، بيركت ، ط:ىيجؿ ، مدخؿ إلى عمـ الجماؿ ، تر-  1
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المعرفة في التصوف  : المبحث الثاني 

 : العقل والذوق -1

إف الحديث عف نظرية المعرفة ، يعتبر مف األىداؼ التي يسعى إلييا الفكر اإلنساني       
عبر مختمؼ العصكر فيي أداة مف أدكات رقيو كتقدمو ، كبدكنيا ال يستطيع اإلنساف كال أم 

مجتمع بناء ذاتو كتككينيا تككينا يميؽ بمقتضيات التقدـ الحضارم ، فيي المنطمؽ الذم 
 .يحدد قيمة ذلؾ المجتمع أك المذىب كيفرؽ بينيما

كالمعرفة بمعناىا الشمكلي يمكف تقسيميا إلى معارؼ مختمفة منيا معرفة حسية       
كتجريبية  كمعرفة عقمية كحدسية كما رأينا  كأخرل كجدانية كذكقية ، كعمى رغـ ىذا 

االختبلؼ بينيـ  إال أف اليدؼ منيا جميعا ىك معرفة ا كاإلقرار بكجكده ككحدانيتو  كما أف 
. الخاصية المشتركة بينيـ ىك اليقيف كالكضكح

كلعؿ أقكل الضربات التي أصابت العقبلنية جاءت مف جية الصكفية ، باعتبار أف        
ال يككف  (المعرفة اإلليية  )العقؿ لـ يفسر كيشرح جكىر الكجكد ، فكاف أكؿ مصدر لممعرفة 

عف طريؽ العقؿ ، بؿ عف طريؽ القمب كالكجداف ، حيث تكتمؿ درجات المعرفة الربانية  
كيصؿ اإليماف إلى حدكد الحقيقة كاليقيف  كالذم ال سبيؿ لتكغر الشؾ فيو ، كال يعني ىذا 

أبدا أف الصكفية ينكركف دكر العقؿ كالحس  بؿ يعتبركف أف العقؿ غالبا ما يخطئ في 
. إصدار الحكـ المعرفي كليذا فإف البصيرة ىي أرقى مصدر لممعرفة

  في طريؽ ركحي  ييذب النفس كيرقييا إلى أسمى معاني جميعاسار  الصكفية      لقد 
الربكبية  فراح كؿ كاحد منيـ يخكض تجربتو الذكقية منفردا عف غيره ، محددا ىذا المصطمح 
انطبلقا مٌما عاشو في تجربتو ، مٌما صعب األمر عمى الباحثيف في ىذا المجاؿ حكؿ إعطاء 
  .مفيـك محدد لمتصكؼ ، كقبؿ التكمـ عف ىذه التعريفات ،البد مف اإلشارة إلى أصؿ التسمية
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 نجد الكبلباذم  أرجع ىذا المصطمح إلى الصفة أك الصكؼ ، ألنو يعبر عف ظاىر      
. أحكاليـ  فيـ قـك ىجركا ببلدىـ كأجاعكا أكبادىـ ، كأعرك أجسادىـ

 .1«الصكفي مف صفا قمبو  » كقاؿ بشير بف الحارث       

كىناؾ مف نسبيـ إلى الصفة كالصؼ األكؿ ، فإنو عبر عف أسرارىـ كبكاطنيـ ، كذلؾ       
غير أف القشيرم ال  ، 2"أف مف ترؾ الدنيا كزىد فييا كأعرض عنيا صفى ا سره كنكر قمبو 

، فالنسبة إنيـ منسكبكف إلى صفة مسجد رسكؿ ا : يكافؽ عمى ىذه النسبة ، فمف قاؿ 
 .إلى الصفة ال تجيء عمى نحك الصكفي

  إنو مشتؽ مف الصفاء ، فاشتقاؽ الصكفي مف الصفاء بعيد عف مقتضى  :كمف قاؿ      
إنو مشتؽ مف الصؼ ، فكأنيـ في الصؼ األكؿ بقمكبيـ  فالمعنى  »: كقكؿ مف قاؿ  ، المغة

 .3«لصؼ صحيح  كلكف المغة ال تقتضي ىذه النسبة إلى ا

الدخكؿ في كؿ خمؽ سني كالخركج »: كقد سئؿ أبك محمد الجريرم عف التصكؼ فقاؿ       
التصكؼ شرؾ ألنو صيانة القمب عف »  : أبك بكر الشبمي قاؿك، «  مف كؿ خمؽ دنيء

اعمـ أف القمب أعني » : في فصكص الحكـ  فقد قاؿ ابف عربي، أما4«رؤية الغير كال غير 
قمب العارؼ با ىك مف رحمة ا،كىك أكسع منيا فإنو كسع الحؽ جؿ جبللو كرحمتو ال 

 .5 «تسعو

كيرل ابف خمدكف أف التصكؼ مف العمـك الشرعية الحادثة ، كأصمو ما كاف عميو       
السمؼ مف الصحابة كالتابعيف مف العبادة كاليداية ، كاالنقطاع إلى ا تعالى ، كاإلعراض 

                                       
 .13 ، ص2001 ، 1 أبك بكر محمد الكبلباذم ، التعرؼ لمذىب أىؿ التصكؼ ، دار صادر ، بيركت ، ط- 1
2 

 .14المصدر نفسو ، ص- 
ط  .مؤسسة دار الشعب ، القاىرة ، داالماـ عبد الحميـ محمكد،: تح أبك القاسـ القشيرم النيسابكرم ، الرسالة القشيرية ، - 3

 .464 ، ص 1989
4 

 .234 ، ص 1980ط ، .سعاد عبد اليادم قنديؿ ، دار النيضة ، بيركت ، د: اليجكيرم ، كشؼ المحجكب ، تر- -
5 

 .19 ، ص 2003، 1 محيي الديف ابف عربي ، فصكص الحكـ ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط-
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 1"التصكؼ ظاىرة اجتماعية كمثؿ باقي الظكاىر االجتماعية " ، كقد اعتبرعف زخرؼ الدنيا 
 .تستدعي التحميؿ كالدراسة

انطبلقا مف ىذه التعريفات التي أعطيت لمتصكؼ ، نجد أف التصكؼ يقـك عمى       
مجاىدة النفس كتطييرىا مف كؿ الشكائب ، كاالبتعاد عف كؿ ممذات الدنيا كما يحتكيو ىذا 

.العالـ المادم  مف شيكات ، لترتقي الركح إلى عالـ عمكم يفارؽ ىذا العالـ الحسي   

فالغاية التي يسعى إلييا الصكفي ىك الفناء الكمي في الذات اإلليية ، كىذا ال يككف إال       
بالرياضات الركحية ، حيث يييئ القمب لتمقي المعارؼ كاألسرار الربانية ، كعميو فإف المنيج 

المتبع في ذلؾ ىك المنيج الذكقي أك الكشفي ، كال يعني بتاتا أف المتصكفة ييممكف دكر 
العقؿ ، بالعكس مف ذلؾ فالعقؿ ىك نكر ا األعظـ ، إال أف ىذه األسرار الربانية ال يدركيا 

الصكفي إال بقمبو ، فالقمب ىك المصدر الكحيد لممعرفة،  كسبيميا التجربة المباشرة ، فيي 
ترتبط بالمقاء المباشر بيف العارؼ كمكضكع معرفتو ، كىذا ما يؤكده الصكفية في نياية 

 .المطاؼ ، أنيـ يتمقكف با مباشرة

أخذتـ عممكـ مٌيتا عف مٌيت كأخذنا عممنا عف الحٌي : يقكؿ الصكفية لؤلىؿ الظاىر      
طمكع الحؽ عمى األسرار » : الذم ال يمكت ، فالمعرفة كما قاؿ أبك الطيب السامرم 

، كبيذا فالعارؼ تضيء لو أنكار العمـ فيبصر بو عجائب الغيب  ، 2« بمكاصمة األنكار
 ظاىر الحقائؽ ، أما المعرفة فيي باطنيا ، كقد ظيرت ىذه ىكالعمـ  عند الصكفية يككف 

.  التفرقة في كقت متأخر فقط

 عرفت ا كال يقاؿ عممت ا ، فالعارؼ غير العالـ ، الف العمـ:كمف ىنا يقاؿ       
 أما المعرفة فتككف عف ، يستخدـ فيما يدرؾ بطريؽ الكسب كالتحصيؿ كالتعميـ كالتمقيف 

عمـ كسبي كعمـ كىبي ، األكؿ يأتي طريؽ : طريؽ الكىب  فالعمـ في نظر الصكفية عمماف  
. التحصيؿ أم عف طريؽ العقؿ ، أما النكع الثاني  فيك ما يقذفو ا في قمب المؤمف 

                                       
1 - Mohamed-Aziz Lahbabi ; ibn khaldun ; édition Seghers , paris ; 1968 ; p.102. 

 .514 ، المصدر السابؽ ، ص  القشيرية القشيرم ، الرسالة - 2
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كيرل ابف عربي أف العمـ الكىبي إما أف يككف كحيا كيختص بو األنبياء ، أك يككف       
إلياما كيختص بو األنبياء كاألكلياء التابعيف الكارثيف ، أم العمـ الحاصؿ عف الكحي كيسمى 

. عمما نبكيا ، كالذم يحصؿ عف اإللياـ يسمى عمما لدنيا فكبلىما مصدر كاحد

فالمعرفة الصكفية ىي معرفة لدنية أك إليامية ، كيعتبر ذك النكف المصرم مف األكائؿ       
مف آنسو ا بقربو أعطاه العمـ مف غير تعب » : الذيف تعرضكا لمحديث عف المعرفة فقاؿ 

األكؿ معرفة التكحيد ،كىي خاصة : 2كىك يرل أف المعرفة عمى ثبلثة كجكه ، 1«أك طمب
بعامة المؤمنيف  كالثاني معرفة الحجة كالبياف كىي خاصة بالحكماء كالعمماف ،أما الثالث  

 .معرفة صفات الكحدانية ، كتمؾ خاصة بأىؿ كالية ا الذيف يشاىدكف ا بقمكبيـ

معرفة حؽ كمعرفة حقيقة ، النكع األكؿ : نستطيع أف نقكؿ أف مكضكع المعرفة نكعاف       
يراد بو معرفة الكاحد الحؽ بإثبات كحدانيتو عمى ما أخبر مف صفاتو ، أما النكع الثاني 

فيتعمؽ بمعرفة حقيقتو ، كما يشير إليو ذك النكف المصرم مف خبلؿ ىذا التقسيـ ، ىك معرفة 
صفات التكحيد ، أم صفات ا دكف حقيقتو ، الف مثؿ ىذه المعرفة ال سبيؿ إلييا لقكلو 

 أم ال سبيؿ لمتكغؿ في الذات اإلليية ، الف ذلؾ 3.﴿ كىالى ييًحيطيكفى ًبًو ًعٍممىا ﴾ : تعالى 
. يعتبر جيؿ

فالمعرفة الذكقية تستكجب النظر إلى الخالؽ ، كىذه المرتبة ال يفقييا إال خكاص       
الخكاص  ألف معرفة العكاـ تظؿ معرفة العبكدية ، كمعرفة الخكاص ىي معرفة اإلجبلؿ 
كالعظمة ، أما معرفة الخكاص الخكاص ، فيي معرفة األنس كالمناجاة أم معرفة القمب  

 4«مف عرؼ ا فإنو يزىد في كؿ شيء يشغمو عنو » : ككما يقكؿ أبك يزيد البسطامي 
بمعنى أف ال يككف في قمبو سكل ا ، كأف يترفع العارؼ عف العالـ الدنيكم كالسمك إلى 
عالـ المبلئكة  كقد تجمى ذلؾ في معراجو الركحي أثناء نكمو ، أنو عرج بو إلى السمكات 

                                       
 .146 ، ص 2007 ، 1 ، طاإلسكندرية محمد تركي ، التصكؼ اإلسبلمي أصكلو كتطكراتو ، دار الكفاء ، إبراىيـ - 1
. 208 ، ص 1985ط ، .دار الفارابي ، بيركت ، د، 2 جزءحسيف مركة ، النزعات المادية في الفمسفة العربية ،- 2
 .110:  اآلية ، سكرة طو - 3
 .60، ص2004، 1قاسـ محمد عباس ، دار الثقافة، سكريا، ط: ر أبك يزيد البسطامي، المجمكعة الصكفية الكاممة ، ت- 4
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، حتى فني عف كجكده  قاصدا إلى ا  كاستقبمو ركح كؿ نبٌي بما في ذلؾ ركح محمد 
 :       كلعؿ ىذا ما قصده سعد بف عبد ا عندما قاؿ ، كصار إلى حالة ما قبؿ الكجكد 

1«الدىشة كالحيرة: المعرفة غايتيا شيئاف » 
 أم كمما ازداد العارؼ معرفة با ازداد حيرة  .

 .لما اكتشفو مف حقائؽ األسرار  كيزيد يقينو

. أباح العمـ لمعامة كخٌص أكلياؤه بالمعرفة : كليذا قيؿ بعض الصكفية  

. ما جفكتو منذ عرفتو : كيؼ حالؾ مع المكلى ؟ قاؿ   2كقيؿ لعمياف

. منذ سمكني مجنكنا : متى عرفتو ؟ قاؿ : قيؿ لو 

. فجعؿ داللة معرفتو لو تعظيـ قدره عنده

فالمعرفة كحدىا ال تكفي ، بؿ يجب أف يصؿ العارؼ إلى درجة اليقيف ، كاليقيف ىك       
ارتفاع : استقرار العمـ الذم ال ينقمب كال يحكؿ كال يتغير في القمب ، كقد قاؿ فيو الجنيد 

 .الريب في مشيد الغيب 

. 3« ارتفاع الشؾ» : كفي قكؿ    

كمف يمتمس اليقيف في قمبو ، جرت المعرفة بو ، كمف المعرفة بو كقعت االستجابة لو       
. فيما دعا إليو ، فيطمعيـ ا عمى خزائف العمـ كالغيب ، كعمى عالـ الباطف أك الحقيقة 

كقد استأثر بقمكبيـ عمييـ ، ثـٌ رد أبداف العمماء » : كيبٌيف المحاسبي ىذا المقاـ بقكلو       
إلى الخميقة ، كقد أكدع قمكبيـ خزائف الغيكب ، فمما أراد أف يجيبيـ كيحيي الخميقة بيـ  أسمـ 

فأىؿ المعرفة ىـ أىؿ الخكاص   ، 4« ليـ ىمميـ ، كأجمسيـ عمى كرسٌي  أىؿ المعرفة 

                                       
. 514، المصدر السابؽ ، ص القشيرية القشيرم ، الرسالة - 1
 .44  الكبلباذم ، التعرؼ لمذىب أىؿ التصكؼ ، المصدر السابؽ ، ص - 2
 .73 ، صنفسو المصدر - 3
 .72 ، ص 2009ط ، . ىبلؿ ، الفمسفة كالديف في التصكؼ اإلسبلمي ، دار العراب ، سكريا ، دإبراىيـ - 4
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الذيف خصيـ ا بيذه المرتبة كىي مرتبة األكلياء  ألنيـ عرفكا ا حؽ معرفتو فأكجبكا لو 
 .الطاعة كالخكؼ إجبلال لو

فالمنيج الذم تعتمد عميو المعرفة اإلليية عند الصكفية ىك الكشؼ ، أم اإلدراؾ       
الكجداني المباشر ، الذم ال مجاؿ لمعقؿ فيو ، ألف نكر الحضرة اإلليية ال يدرؾ بالعقؿ بؿ 

نما خص القمب بالخكاطر ، ألف حكميا فيو أقكل كالقمب مقبؿ » : يقكؿ النفرم  ، بالقمب كا 
لمخكاطر تتبرأ فيو ، كالعقؿ طريؽ لمخكاطر تجكز بو كتعبره ، كالنفس كالطبع فريسة 

 .1«الخكاطر

فمنيج الشيكد الصكفي ، ىك منيج ذكقي بو يدرؾ الصكفي حقائؽ العالـ العمكم  كىي       
. ىبة ييبيا ا عمى قمكب العارفيف ، فيقذؼ فييـ نكره الساطع فتزيد بصيرتيـ بو

كنجد النفرم كغيره مف الصكفية ، يرل أف مرتبة العمـ ال تعتبر ىدفا لمسالؾ بؿ ىي      
 كمعرفة ا ، فيي الحجابيمجرد كسيمة إلى غاية أبعد كىي المعرفة ، كىي برزخ بيف العمـ 
. حد بيف الظاىر كالباطف ، فالظاىر ىك العمـ كالباطف ىك المعرفة

مف عرؼ نفسو فقط " كيرل النفرم أف معرفة النفس ىي باب معرفة ا فكما قيؿ        
مف سألؾ عني فسمو عف : كقاؿ لي ...» : كيقكؿ النفرم حكؿ ىذا المعنى "  عرؼ ربو 

ف لـ يعرفيا فبل تعٌرفني إليو فقد أغمقت بابي دكنو  . 2« نفسو  فإف عرفيا فعٌرفني إليو ، كا 

فمعرفة النفس ىي أصؿ استقامة اإلنساف ، كقد أكلى جؿ العمماء كالفبلسفة أىمية       
" اعرؼ نفسؾ بنفسؾ " كبيرة عبر العصكر بالنفس عمى الجسـ ، فسقراط كمقكلتو الشييرة 

ىي باب معرفة اإلنساف لذاتو كتحريرىا مف أغكار الجسد ، كألف الجماؿ الحقيقي ىك جماؿ 
. الباطف أك جماؿ الركح  ، ككمما ازداد اإلنساف معرفة لنفسو ازداد معرفة بربو 

                                       
ط  .، د،دار التنكير،بيركت" محمد بف عبد الجبار النفرم" جماؿ أحمد سعيد المرزكقي،فمسفة التصكؼ -1

 .150،ص2000
 .167 ، صنفسو المرجع - 2
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كألف النفس اإلنسانية تحتكم عمى المعرفة اإلليية بالفطرة ، أم أنيا كانت مكجكدة في       
عالـ آخر قبؿ عالميا ىذا عمى المفيـك األفبلطكني ، فعمى اإلنساف أف يتأمؿ ذاتو بشكؿ 

. جيد كدقيؽ ، ليتمكف مف إدراؾ الحكـ العطائية المكجكدة في ىذا الككف

كعميو فإف النفرم يعتبر أف المعرفة اإلليية ىبة مف الحؽ ، كليس كسبا لمعبد ، كليذا       
فيك يفرؽ بيف العالـ كالعارؼ ككف أف األكؿ يعتمد عمى األسباب اعتمادا كميا في الكصكؿ 

أشبو براكب البحر الذم يعتمد عمى المراكب ، في حيف أف –إلى ا ، كىك كما يقكؿ 
. العارؼ أقؿ اعتمادا عمى األسباب ، ألنو يتعمؽ باأللكاح كليس بالمراكب

 ينيي القكؿ إلى أف معرفة ا متعذرة ، كميما استطاع العارؼ بمكغ مقاـ ؾلكنو مع ذؿ      
. المعرفة ، فإنو يبقى جاىبل بيا ، فبل يعرؼ ا حؽ معرفتو إال ىك سبحانو كتعالى 

 الغزالي ىك محؿ عتبرهكلكي نحٌصؿ العمـ اإلليي البد مف تصفية القمب ، فالقمب كما م     
العمـ  كبو يدرؾ حقائؽ األمكر ، حينما يرفع الحجاب عف النفس اإلنسانية ، كتستبعد المعرفة 

فالغزالي ىك اآلخر أيضا يتفؽ مع بقية الصكفية إلى   ،الحسية كالتجربة العممية بكؿ أنكاعيا
أف العمـ في الحقيقة ىك العمـ با  أك عمـ الربكبية كىك العمـ بالمكاشفة ، كىك أرفع مف 

المعرفة ، كيبٌيف أف الخبلؼ بينيما ىك فقط في تعييف دالالت األلفاظ كالمصطمحات ماداـ 
 .أنيما يقصداف غاية كاحدة كىي ا  فا كحده ىك غاية الغزالي في إيمانو 

كيرل أف تحصيؿ العمـ ألمدني البد لو مف شركط ، مف بينيا أف يككف المريد قد قطع       
شكطا كبيرا عمى المعرفة االستداللية الكسبية ، أم أف يككف ممٌما بجميع المعارؼ المتنكعة 
. كما يجب عميو أف يككف صادقا في رياضتو الركحية ، عاشقا لما ييدؼ إليو  متأمبل ذاتو

حينيا فقط يككف قمبو مييئا لمنكر اإلليي ، فالقمب ىك باطف النفس ، كمكاف اإلرادة التي      
. بيا يستطيع المريد أف يحقؽ الفناء الكامؿ في الكحدانية 

كلكي تكدع في قمب العارؼ ىذه الجكاىر كاألسرار الربانية ، يجب أف يعتمد عمى       
فيذه شركط ضركرية في التجربة ..العمـ ،العمؿ اإلخبلص ، الخكؼ : أمكر أربع كىي 

. الصكفية لئلماـ الغزالي
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فطريؽ التصكؼ يتـٌ بعمـ كعمؿ ، كالمعرفة الصكفية ىي كليدة تجربة ركحية تتجاكز       
عالـ الحس كالعقؿ ، كالمنيج الذم يتبعو أم صكفي ىك منيج الكشؼ الصكفي ، ىذا 

. المنيج الذم يكصؿ سالكو إلى السعادة األبدية 

:    قد تكمـ عف المنيج الذكقي الكشفي في كتابو إنشاء الدكائر فقاؿكنجد ابف عربي       
اعمـ أف مف الكشؼ ما ىك عقمي كىك ما يدركو العقؿ بجكىره المطمؽ عف قيكد الفكر  »

 كمنو ما ىك نفساني كىك ما يرتسـ في النفكس الخيالية المطمقة عف قيكده المزاجية  كالمزاج
بأزماف الرياضات كالمجاىدات بعد كشؼ حجب المبايانات كالممايزات ، كمنو ما ىك ركحاني 
كذلؾ بعد كشؼ الحجب العقمية كالنفسانية كمطالعة مطالع األنفاس الرحمانية  كمنو ما ىك 
رباني كذلؾ بطريؽ التجمي إٌما بالتنزؿ أك بالعركج أك بمنازالت أسرار ، كىذا النكع يتعٌدد 
بتعٌدد الحضرات األسمائية ، فإف لمحؽ تجميات مف كؿ حضرة مف الحضرات االسمائية 

 .1«ك التجمي اإللييقكأعبلىا 

يصنؼ ابف عربي في ىذا القكؿ أنكاع الكشكفات التي ترد عمى اإلنساف ابتداء مف       
أنظار العقؿ إلى ما ىك رباني كيبٌيف أف مكاشفات األكلياء تبدأ بعالـ الحس كالعقؿ ، أم أف 

 عمـك متميزة خاصة بالطبيعة كأسرارىا كعمـ الفمؾ ككؿ ما يستكجب النظر ارفيفيككف لمع
. العقمي  كلكف عمى ذكؽ أىؿ الحقيقة ، كىي نقطة انطبلؽ العارؼ 

ـٌ ينتقؿ بعد ذلؾ إلى ما ىك نفساني ، أم ما تدركو النفس مف خبايا في الذاكرة  كما         ث
تقـك بو مف مجاىدات كرياضات ، لتنتقؿ بعد ذلؾ إلى الجانب الركحاني ، فالركح ترتقي 

. دائما الحجب العقمية كالنفسية لتطالع األنفاس الرحمانية 

كيأتي بعد ذلؾ العالـ الرباني الذم يحدث فيو عركج الركح مف العالـ الحسي إلى العالـ       
. العمكم ، فتنكشؼ لو األسرار الربانية ، كيبقى أعمى المراتب ىك التجمي اإلليي 

                                       
 .35، ص 2012ط، .منشكرات مكاقؼ، بيركت، دنيبرغ ،.س.ق:تح محيي الديف ابف عربي، كتاب إنشاء الدكائر، - 1
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عمـ : التقسيـ الذم كضعو ابف عربي أقرب إلى التقسيـ الذم كضعو لمراتب العمـك أم       
حيث أف عمـ العقؿ يختص بو عمماء الكبلـ الذيف ...عمـ األسرار-عمـ األحكاؿ–العقؿ 

نكركا اإللو بمنيجيـ العقمي ، بحيث يمكف أف يصؿ أأبطمكا ما جاء في الرسالة المحمدية ك
إليو كؿ إنساف بالدراسة كالسعي كالجيد ، أما عمـ األحكاؿ كالذم ال سبيؿ لو إال بالتجربة 
الذكقية  فيك أقرب إلى عمـ األسرار ، فالعارؼ بعد تعممو األحكاـ الشرعية التي تقتضي 

. النظر العقمي  فإنو يجتيد في تطيير قمبو لكي يكشؼ لو ا المعارؼ اإلليية 

العمـ الذم فكؽ طكر العقؿ ، عمـ نفث فيو –أما عمـ األسرار فيك كما قاؿ ابف عربي       
ركح القدس ، كيختص بو فقط النبٌي كالكلي ، فيي عمـك خكاص الخاصة ، كىك أشرؼ 

. العمـك جميعا 

 بو يككف عف طريؽ الشرع ، كبالتالي يككف خبره يجيءكصاحب عمـ األسرار كؿ ما       
إذا رأيت العبد يطير في : الجنيد قاؿ صادقا  كىذا ىك الشرط الذم يشترطو العامة ، أك كما 

أم أف الكرامات كالخكارؽ ، السماء فحكٌمو  عمى الكتاب كالسنة ، فإف كاف كذلؾ فيك صادؽ
التي تصير مع األكلياء ، إف كاف صاحبيا عمى طريؽ الشرع  فيك صادؽ كصدؽ األنبياء  

ف كاف غير ذلؾ فيي أكىاـ كخياالت يعيشيا  . كا 

ألنو ال يفيمو كال – يؤكد ابف عربي عمى حجبو - عمـ األسرار–كألىمية ىذا العمـ        
يفقيو إال خاصة الخاصة ، فيك عمـ النبكة كالكالية ، كليذا كجب استعماؿ لغة اإلشارة كالرمز 

.  يحدث ليـ مثؿ ما حدث لمحبلج  اللمتعبير عف تجاربيـ الذكقية ، خشية أف

 كال يفيميا عامة استيعابياما يصؿ إليو الصكفية مف مكاشفات يعجز العقؿ عف    ؼ    
الناس  تجعؿ النفس في حيرة كدىشة لما تعرفو مف حقائؽ األمكر كأسرار ربانية ، فبل 

. يستحؽ ىذا المقاـ إال مف ذاؽ بحؽ ىذه التجربة كمف كاف أىبل لذلؾ

المعرفة اليقينية الحقة ال تأتي إال عف طريؽ الكشؼ كاإللياـ الذم يبعثو البارم في       ؼ
ف عف إقمب الصكفي الذم بمغ درجة المكاشفة  كىك ما قالو ابف عربي أف ال عمـ إال ما 

. كشؼ كشيكد عف ا مباشرة ببل كاسطة مف نقؿ أك شيخ
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كأف السالؾ يستيدؼ غاية كاحدة ، كىي الفناء في الحؽ ،كىك ماؿ المعرفة أف يدرؾ         
الصكفي ذكقا كحدة العارؼ كالمعركؼ ،  ىذا الفناء الذم جاء بعد التطير الركحي 

كالمجاىدة كالتزكية ، كالذم بدكره تجاكز كؿ ألكاف المعارؼ كاستغرؽ في محبة الخالؽ كرؤية 
. الجماؿ األزلي 
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:  الشريعة والحقيقة -2

ينبع مصدر التصكؼ اإلسبلمي مف الكتاب كالسنة ، ىذا ما أقره صكفية اإلسبلـ        
فالشريعة ىي المصدر األكؿ كاألخير لعمكميـ ، كحقيقة الشريعة ىي ما نص عميو الشارع 

.  في الكجكدة السارمةعف طريؽ الركح المحمدم

لو أمراف أك غايتاف ، أكليما صبلح –عمى رأم ابف عربي –ككضع الشريعة في العالـ       
العالـ  كىك منيج األنبياء الذيف بعثيـ ا لتنظيـ كتسيير أمكر الككف مف خبلؿ شريعتو 

ا ﴾ : كقكلو تعالى  ًمٍنيىاجن ـٍ ًشٍرعىةن كى عىٍمنىا ًمٍنكي ﴿ ًلكيؿو جى
، فالشرع ىك الديف كالمنياج ىك 1

أصؿ ،ؼ2الطريؽ بالتفسير الديني ،  كثانييما إثبات ذلة العبكدية ، كظيكر عزة الربكبية 
. العبكدية ىك التذلؿ كالخضكع ، إذ بيما تتحقؽ العزة لمربكبية 

إذف في المصطمح الصكفي الشريعة ىي االلتزاـ بالعبكدية ، كالحقيقة ىي مشاىدة       
 ، ككؿ حقيقة غير مقيدة بالشريعة ةالربكبية  ككؿ شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبكؿ

فالشريعة جاءت بتكميؼ الخمؽ ، كالحقيقة » : فغير مقبكلة ىذا ما ذكره القشيرم في رسالتو 
 .3« إنباء عف تصريؼ الحؽ 

 4«الشريعة تكميؼ بالظكاىر كالحقيقة شيكد الحؽ في تجميات المظاىر» : كقيؿ أيضا       
يعني أف الشريعة ىي أف يمتـز العبد بأكامر الحؽ ، كيتجنب ما نيي عنو أما الحقيقة فيي ما 
يصؿ إليو الصكفي مف خبلؿ مجاىداتو إلى مرتبة أعمى حيث تنكشؼ لو الحجب ، فيشاىد 

الشريعة أف تعبده كالحقيقة أف تشيده ، كال تصح إحداىما دكف : أسرار الربكبية ، كليذا قيؿ 
األخرل  كيضيؼ الصكفية الطريقة أيضا كىك سمكؾ طريؽ الشريعة كتتبع ما جاء بو النبي 

. المحمدم كالعمؿ بو

                                       
 .48: األية : سكرة المائدة - 1

 .32، ص(س.ط،د.د)نكاؼ الجراح ،دار صادر، بيركت،:محي الديف ابف عربي، تنزؿ األمبلؾ في حركات األفبلؾ ،تح- 2
 .168القشيرم ، الرسالة القشيرية، المصدر السابؽ ، ص -  3
عبد المجيد الخيٌالي ،مركز التراث الثقافي المغربي :  عبد ا أحمد بف عجيبة،معراج التشكؼ إلى حقائؽ التصكؼ،تح- 4

 .71،ص(س.ط، د.د)دار البيضاء ،
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كبيذا نستطيع أف نقكؿ أف النكاة األكلى لبلنطبلؽ الصكفي في سفره الركحي ، ىك أف       
يككف عالما بأحكاـ الشريعة ، ممتزما بأكامر العبكدية ، كال يقؼ عند ىذا الحد بؿ يعرج 

بركحو إلى عالـ الربكبية  ، فكؿ متصكؼ فقيو كليس كؿ فقيو متصكؼ ، ألف المتصكؼ 
نما يتعمؽ في  عارؼ ال يقؼ عند ظاىر الشريعة كما يفعؿ ذلؾ الفقيو أك رجؿ الديف كا 

. باطنيا ، أم الشريعة ظاىر الحقيقة كالحقيقة باطف الشريعة

كمف ىنا كجب تقسيـ الشريعة عند المتصكفة إلى ظاىر كباطف ، فالظاىر يختص بو       
باطف اؿعمماء الشريعة أما الباطف فيك لؤلىؿ التصكؼ ، كال يعني ىذا أف الصكفية يأخذكف ب

نما ىما ثنائيتاف جكىريتاف في عمـ التصكؼ ، إال أنيـ يقسمكف العمـك إلى  دكف الظاىر ، كا 
ظاىر كباطف كباطف الباطف ، فعمـ الشريعة ظاىر ،كعمـ الطريقة باطف ، كعمـ : ثبلث

 .الحقيقة باطف الباطف

فالخطاب الصكفي مؤسس عمى جدلية الظاىر كالباطف ، كألف القرءاف ظاىر كباطف       
كلئلنساف أيضا ، كجب أف يتجو الصكفية إلى تأكيؿ خاص يميزىـ عف بقية الطكائؼ 

نما حتى عمى أشعارىـ الركحية  األخرل ، كال يرتكز ىذا التأكيؿ عمى نصكص دينية فقط ، كا 
كأذكاقيـ الكجدانية ، كالدليؿ الذم يقدمو الصكفية في ىذا المجاؿ ىك القكؿ المنسكب إلى 

  (ما مف آية قرآنية إال كليا أربعة معاف ظاىر كباطف كحٌد كمطمع  ) عمي بف أبي طالب 
كقد شرحيا أبك عبد ا المحاسبي فاعتبر أف الظاىر ىك التبلكة ، كأما الباطف  فتأكيميا  

كالحد ىك تطبيؽ أحكاـ الشريعة مف حبلؿ كحراـ ، كالمطمع ىك مراد ا مف عبده ،  مف ىنا 
.  اقترف التأكيؿ بالباطف 

كقد كقع االختبلؼ في الحقؿ العرفاني بيف التأكيؿ كالتفسير ، فكاف التفسير لؤلىؿ       
الظاىر أما التأكيؿ فختص بو أىؿ الباطف ، باعتبار أف المفظ اقترف بالقراف في أكثر مف آية 

ـٍ تىٍأًكيميوي كىذىًلؾى كىذَّبى الًذيفى ًمٍف : كقكلو تعالى  لىمَّا يىٍأًتيًي ـٍ ييًحيطيكا ًبًعٍمًمًو كى ا لى ﴿ بىٍؿ كىذىبيكا ًبمى
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 ﴾ ـٍ قىٍبًمًي
لى بعض األحاديث النبكية ، كأقكاؿ الصحابة كما رأينا 1 كأقكاؿ بعض كبار – كا 

 .الشيعة أيضا

 2«تفسير النصكص بتبياف بنيتيا الداخمية كالكصفية ككظيفتيا المعيارية » كالتأكيؿ ىك      
أك ىك إخراج داللة المفظ مف الداللة الحقيقية إلى الداللة المجازة مف غير أف يخؿ في ذلؾ 

. 3بعادة لساف العرب في التجكز

كأكؿ ظيكر لمتأكيؿ كفمسفة كاف مع ىيدجر عند تطرقو لمعنى الكائف أك الكينكنة ، ثـ      
. اتبعو بعد ذلؾ بكر ريككر الذم حكؿ الكبلـ إلى نص بفعؿ الكتابة انطبلقا مف فكرة التثبيت

كأكؿ بداياتو في الثقافة العربية اإلسبلمية كانت مف خبلؿ قراءة النص ، كاستنباط منو       
الشرعية التي ازدادت تعقيدا بالصراع الكبلمي كالسياسي ، كانصبت في دائرة المباح كغير 

المباح ، مما آؿ ذلؾ إلى اتساع بؤرة التأكيؿ في األكساط المعرفية اإلسبلمية ككانت النتيجة 
تأكيؿ النصكص الدينية تأكيبل يتناسب مع مقتضيات التجربة الذاتية كما فعؿ ذلؾ 

  .المتصكفة

 ، كبالتالي ال 4كىكذا يبقى التأكيؿ يعبر دائما في المغة المألكفة عف معنى غير ظاىر      
أف نقؼ عند ظاىر المعاني كما اعتقد ذلؾ أىؿ الظاىر الذيف -في رأم الصكفية–يجب 

اعتبركا أف الغاية مف الشرع ىك أداء الشعائر كتنفيذ األحكاـ الشرعية دكف الكقكؼ عند 
 . مغزاىا الركحي العميؽ ، بؿ البد أف نتعمؽ في باطنيا باتخاذ الظاىر كسيمة لذلؾ

كيعتبر ابف عربي مف ىؤالء الذيف راعكا جانب الشرع ، باعتباره إرثا محمديا نتكارثو       
مف أكؿ الزماف إلى نيايتو ، فالشريعة بأحكاميا النظرية كالعممية فرض مستحؽ ألمكر الحياة  
كال يمكف لئلنساف أف يستغنى عنيا ألنيا حصف تقيو مف اإللحاد كالكفر ، كقد اعتبر سمطاف 

                                       
 .39: سكرة يكنس ، األية- 1
 .85،ص2002،جكاف،04شاكم بعمي ، الترجمة كنظرية التأكيؿ ،مجمة المترجـ ،دار الغرب،كىراف،العدد- 2
 .85،ص1998، 1جيراد بيامي ،مكسكعة مصطمحات الفمسفة عند العرب،مكتبة لبناف،بيركت،ط- 3

4
 -louis marie morfaux ;jean lefrance ; nouveau vocabulaire de la philosophie et des sciences 

humaines, édition refonde,  France ;2005,p.281. 
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 تأخذ بالتعمـ ، أم أنيا تىعىمـ قبؿ أف تككف مجرد عمـ أك نيج  العارفيف أف شريعة محمد 
 كالخضر كغيره  فانو أيضا يتكلى تعميميـ ،إذ ال اختبلؼ  فمثؿ ما تكلى ا تعميـ الرسكؿ

بيف ما تقرر مف شريعة عند عمماء الرسـك ، كبيف ما أخذه أىؿ الصكفية مف شريعة عف 
طريقيـ ، كليذا فإف العارؼ مف تحققت عبكديتو بالشرع ال بالعقؿ كالنظر  فالشرع كالكشؼ 

. ىك الحقيقة الحقة 

كنجد ابف عربي يحرص عمى االلتزاـ بأحكاـ الشرع كاتخاذه كسيمة لممعرفة عمى غرار       
العقؿ  كال يعني ىذا أنو ينكر دكر ىذا األخير ، بؿ بالعكس إذ يزاكج بينيما في أكثر مف 
. مكقؼ  فالعقؿ بمثابة األداة التي تعيف الشرع في معالجة القضايا المتعمقة بالعمـ اإلليي

 قد كآداب الشريعة ىك األدب اإلليي الذم ال يأخذ إال بالكحي كاإللياـ ، ألف النبي       
أدبني ربي فأحسف  )تكلى تعميمو ا كأدبو فأحسف تأديبو ، كما كرد في الحديث الشريؼ

 فمف ىذه المنطمؽ كجب عمى الصكفية أف يمقنكا آداب الشريعة لممريد  كالحث عمى 1(تأديبي 
التمسؾ بيا ألنيا الكسيمة لمكصكؿ إلى مبتغاة ا كرضكانو ، كانتقمت كتكاردت ىذه اآلداب 

 .إلى العبلقة التي تربط بيف الشيخ كمريده كبيف إخكانو مف البشر 

فالحقيقة ىي لب الشريعة ، كىذا األمر يزيؿ الشككؾ التي ألصقت بالصكفية مف       
ككنيـ ال يأخذكف بأحكاـ الشريعة ، بؿ كصؿ األمر ببعض المستشرقيف في أف الصكفية 

ف كاف  عامة كابف عربي خاصة ، قد ابتعدكا تماما في مكاجيدىـ كشطحاتيـ عف الشريعة ، كا 
ىذا القكؿ يصح عمى بعضيـ الذيف أدل بيـ األمر إلى  إدخاؿ بعض البدع في الطرؽ 

الصكفية ، لـ تثبت ال عمى النبٌي المحمدم كال عمى كبار الصكفية آنذاؾ ، إال أف ىذا ال 
. يعمـ عمى جميعيـ 

كقد بٌيف ابف عربي ذلؾ في الفتكحات كدافع عف الصكفية أجمعيف في تمسكيـ           
بالشريعة أشد التمسؾ ، بؿ نبو عمى استعماؿ المغة الرمزية في الطريؽ ، كذلؾ بسبب 

                                       
  عف « أدب اإلمبلء»، كعزاه البف السمعاني في  (310)برقـ « الجامع الصغير»حديث ضعيؼ؛ أخرجو السيكطي في -  1

معناه صحيح لكٌنو لـ يأت مف طريؽ صحيح  : (225/ 1)« فيض القدير»ابف مسعكد رضي ا عنو، كقاؿ المناكم في 
 .كذكره ابف الجكزٌم في الكاىيات
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االتيامات التي ألصقت بيـ ، كعميو لف يتمكف مف فيـ لغتيـ إال مف ذاؽ ىذه التجربة أك 
كاف متعمقا في مكاجيدىـ ، كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أىمية ىذه المعرفة  

. كتميزىا عف بقية المعارؼ األخرل 

فالشريعة كالحقيقة مترابطاف بحيث أنيما يمثبلف عينا كاحدة ليا دائرتاف عميا كسفمى       
فالعميا ألىؿ الكشؼ ، كالسفمى ألىؿ الفكر ، كلما فٌتش أىؿ الفكر عما قالو أىؿ الكشؼ فمـ 
يجدكه في دائرة فكرىـ قالكا ىذا خارج عف الشريعة ، فأىؿ الفكر ينكركف عمى أىؿ الكشؼ  

. 1"كأىؿ الكشؼ ال ينكركف عمى أىؿ الفكر ، فمف كاف ذا كشؼ كفكر فيك حكيـ 

كىذا دليؿ عمى مدل استيعاب الحقيقة لمشريعة ، في حيف أف أىؿ الرسـك بعيدكف       
تماما عف أىؿ الكشؼ ككمما حاكلكا الكصكؿ إلى ما تكصؿ إليو الصكفية ، كجدكىا ال 

تنطبؽ مع معارفيـ ، فأدل بيـ إلى إنكار حقائؽ أىؿ الكشؼ ، في حيف نجد األمر يختمؼ 
عند أىؿ الكشؼ ، فيـ لـ ينكركا أبدا ما قرره أىؿ الرسـك ، ألف معارفيـ ىي النكاة األكلى 
في الطريؽ  كلف يتكقؼ األمر بيـ إلى ىذا الحد بؿ إنيـ يتجاكزكف ظاىر الشريعة ليصمكا 

 .إلى باطنيا 

كتأكيؿ النصكص الدينية يختمؼ مف صكفي إلى آخر كؿ حسب تجربتو الذكقية فمثبل       
نجد ابف عربي الذم ذكر أنو تمقى كأعطي مفاتيح الفيـ في ىذا الجانب ، بؿ حتى تأليفو 

لكتبو كاف عف فتح رباني ، ككؿ ما استخرجو مف كنكز ربانية كاف دائما مف القرءاف الكريـ  
 ك ،كليذا فيك يقسـ العمماء في تناكليـ لممنيج القرآني إلى ثبلثة أقساـ النصيكف ،كالعقميكف

 .الذكقيكف 

فالنصيكف ىـ الذيف كقفكا عمى ظاىر النص كمنعكا التأكيؿ ، أما العقميكف فيـ الذيف       
يعتقدكف أف النص القرآني ال يفسر إال بالعقؿ أمثاؿ الزمخشرم ، أما الذكقيكف الذم يعد ابف 

                                       
1

 2002، 1 سييمة عبدالباحث الترجماف،نظرية كحدة الكجكد بيف ابف عربي كالجيمي،منشكرات مكتبة خزعؿ،بيركت ط-
 .486ص
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عربي منيـ ، فيـ الذيف يقكلكف بالنص أكال ، ثـ يمٌف ا عمييـ بخكاطر إيمانية فتنكشؼ ليـ 
. الحقائؽ الباطنية لمنص ، فيككنكا بذلؾ قد جمعكا بيف ظاىر النص كباطنو 

﴿ فىاٍخمىٍع نىٍعمىٍيؾى ًإنىؾى ًبالكىاًد الميقىدىًس طيكىل ﴾: ككمثاؿ عمى ذلؾ نجد قكلو تعالى       
1 

فالمعنى الظاىر كاضح كىك خمع النعميف ، أما المعنى الباطف ىك النفس كما تحممو مف 
. حسد كحقد كعداء كغيرىا 

اًء مىاءن فىسىالىٍت أىٍكًديىةه ًبقىدىًرىىا ﴾: كقكلو تعالى أيضا        ﴿ أىٍنزىؿى ًمفى السَّمى
 فالمعنى الظاىرم 2

جمٌي ىنا كىك نزكؿ المطر ليركل بو األرض ، أما المعنى الخفٌي حسب ما أكلو  ابف عربي 
فإف الماء ىك المقصكد بو  العمـ ، كالسماء ىي العالـ العمكم ، أم أف ا أنزؿ العمـ الرباني 

. مف العالـ العمكم عمى قمكب أتقيائو الصادقيف ، ففاضت قمكبيـ بيذا النكر السماكم 

نما شمؿ أيضا أشعارىـ ذات البعد        كلـ يتكقؼ التأكيؿ عند النصكص الدينية فقط ، كا 
الرمزم كغالبا ما نجد ىذا التأكيؿ الذم نيجو ابف عربي يتبلءـ مع مذىبو في كحدة الكجكد  

 :الظاىر كالباطف ، كذلؾ جمٌي في أبياتو : ألف ىذه الفمسفة تحتمؿ الكجييف 

اًضري  ٍيبىًتي     حيضيكًرم ًبًو فىييكى الحى ًؽ ًفي غى حيضيكًرم مىعى الحى

ٍيبىًتي     كىًعٍندى حيضيكًرم ىيكى الظىاًىر ؽي ًفي غى   ىيكى البىاًطفي الحى

ٍف فػىػػػاتػىػػػًني فىػأنػىا اآلًخػػػػػػر  فىًإٍف فىػػػػػػتٌػػػوي فىػػػػػػػػػأىنػىػػػػػا األكؿي         كىاً 
3 

تشير ىذه األبيات عمى ثنائية الغياب كالحضكر ، إذ في حاؿ غيبة الصكفي يككف       
حضكره با ، فالغياب ىك غياب عف الخمؽ كحضكر با ، كال يتحقؽ باطف الحؽ إال في 
حالة الغيبة ، أما في حالة الحضكر فيك الظاىر ، كالمقصكد بذلؾ أف الحؽ ظاىر لمخمؽ 
كما ىك ظاىر لمصكفي في حضكره ، أما المعنى الباطني لمحؽ فبل يككف إال عند غياب 

                                       
 .12: سكرة طو ، األية - 1
 .17:سكرة الرعد ، اآلية -  2
  2006  2، دار الكتب العممية ، بيركت، ط4أحمد شمس الديف ، جزء: محيي الديف ابف عربي ، الفتكحات المكية ،تح - 3

 .259ص
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الصكفي عف صفاتو المذمكمة كعف العالـ أجمع ، فتصؿ ذاتو إلى مقاـ عمكم فيتحقؽ 
. حضكره با  حينيا فقط يدرؾ الصكفي معنى الربكبية 

نما أغمب الصكفية نجدىـ يقركف        كلـ يكف ابف عربي كحده مف سمؾ ىذا الطريؽ ، كا 
ف كجد  بالظاىر كالباطف كالنفرم كعبد الكريـ الجيمي كاألمير عبد القادر الجزائرم كغيرىـ كا 
آخركف ال يقركف بذلؾ ، فإنيـ  يفسركف النصكص الدينية تفسيرا يختمؼ عف تفسير عمماء 

 .الظاىر

إال أف ثنائية الظاىر كالباطف تتخذ عند ابف عربي أشكاال مختمفة ، فيك يتحدث عنيا       
في مراتب الكجكد كاإلنساف ، كفي الحقيقة المحمدية كما تتضمنو مف نبكة ككالية ،إذ النبكة 

ىي ظاىر الشريعة ، كالكالية ىي باطف الشريعة ، كالفارؽ بينيما ىك الفرؽ بيف الكىب 
كاالكتساب ، أم أف النبكة مكىكبة كالكالية تكتسب مف خبلؿ المجاىدات كالرياضات الركحية  
ككبلىما مف أصؿ كاحد كىك الحقيقة المحمدية النكرانية ، كىذا ما سنفصؿ فيو في فصكلنا 

. القادمة 

كباعتبار الصكفي ىك العارؼ الحؽ كالكارث لممنيج المحمدم ، انطبلقا مف أف       
فيـ  (العارؼ الصكفي)العمماء ىـ كرثة األنبياء ، فالعمماء في التأكيؿ  الصكفي ىـ العارفكف 

. أحؽ كأفيـ في الشريعة 

ف كاف الصكفية يأخذكف بالشريعة كالحقيقة معا ، كذلؾ بعد التيـ التي كجيت إلييـ         كا 
مف طرؼ الفقياء كالعمماء بالتزاميـ الباطف دكف الظاىر ، كقد اتبعيـ أغمب الصكفية حتى 

في الكقت المعاصر ، إال أنيـ يقٌركف في قرارة أنفسيـ أف مقاـ الحقيقة أسمى مف مقاـ 
. الشريعة
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المحبة والفناء  : المبحث الثالث 

: والعشق اإللهيالمحبة -1

بعد التطرؽ لمكضكع المعرفة الذم يعد مف أىـ المكاضيع في التجربة الصكفية ، فإنو       
كمما ازداد العارؼ معرفة بربو ازداد محبة لو ، ألف المعرفة بر مف ا تزيد بو المحبة فيي 

أصؿ جميع المقامات كاألحكاؿ ، كىي ثمرة المعرفة ، بؿ ىي عماد األخبلؽ كجكىر 
التصكؼ اإلسبلمي ، فيي عمؿ قمبي يظير أثره عمى الجكارح في إتباع أكامر المحبكب 

تيانيا . كا 

كباعتبار أف التصكؼ يقـك عمى تصفية النفس كتطييرىا مف كؿ الشكائب ، فإف كممة       
" حب أيضا اسـ لصفاء مرده القمب ، ألف العرب تقكؿ لصفاء بياض األسناف كنضارتيا 

" . حبب األسناف

غمياف القمب » الحباب ما يعمك الماء عند المطر الشديد ، فعمى ىذا المحبة : كقيؿ       
فالمحبة حالة يجدىا العبد العارؼ مف  1 «كثكراتو عند العطش كاالىتياج إلى لقاء المحبكب 

قمبو تمطؼ عف العبادة ، فيي نكر إليي يقذؼ في القمب بعد التقرب الحميمي بيف العبد 
. كاإللو

كيحرص الشيخ في تربيتو لممريد إلى أف يصؿ إلى ىذا المقاـ ، مف خبلؿ كجكب       
. الطاعة كااللتزاـ باألكامر في سمككو كالتقرب إليو بالرياضات الركحية كالزىد فيما سكاه 

كمف عبلمة الحب اإلليي حب جميع الكائنات في كؿ حضرة معنكية أك حسية  كلكؿ       
حضرة عيف مف اسمو النكر كمف ىذا النكر يفيض عنو األنكار األخرل ، أم المحبات 
خكانو كيحبكنو أيضا كىي غاية التربية  الحسية بيف بني البشر ، فالصكفي يحب نفسو كا 

. الصكفية

                                       
 .520  القشيرم ، الرسالة القشيرية، المصدر السابؽ ، ص - 1



 العقل والذوق

 

43 
 

كتختمؼ درجات المحبة مف صكفي إلى آخر ، كؿ عمى حسب تجربتو الذكقية ، كليذا       
فالمحبة عندىـ تعظيـ    ، نجد اختبلؼ كتنكع بيف الصكفية أنفسيـ في كبلميـ عف المحبة

فبل محبكب سكاه ، كىذا الحب ليس تعمقا باألجساد كصكر المادة بؿ ىك حب لممعاني 
العقمية كالكاممة ، تعمؽ بالمثؿ ، فالجماؿ الحقيقي ىك جماؿ الركح قبؿ جماؿ الجسد ، ألف 
جماؿ الركح يفتح لقمب المحب طريؽ لمتأمؿ كالصفاء مع نفسو ، ليتذكؽ أسمى أنكاع الحب 

. كالذم ىك الحب اإلليي 

فكؿ ىذه المقامات كاألحكاؿ التي يمر بيا الصكفي في طريقو الركحي ، ليست إال       
تييؤا لمتذكؽ حبلكة ىذا الحب الذم يفيض مف منبع األنكار ، فالحب ىك الميؿ الدائـ 

المحبة ىي المكافقة ، معناه الطاعة لو فيما أمر ،كاالنتياء زجر كالرضا »: كقيؿ  .لممحبكب
المحبة عمى كجييف ، محبة اإلقرار ، كىك لمخاص كالعاـ  : كقاؿ بعضيـ  ، 1«بما حكـ كقٌدر

كمحبة الكجد مف طريؽ اإلصابة ،فبل يككف فيو رؤية النفس كالخمؽ ، كال رؤية األسباب 
 .كاألحكاؿ  بؿ يككف مستغرقا في رؤية ما  كما منو

كمعنى ىذا أف المحبة الحقيقية ىي االستغراؽ الكامؿ في المحبكب ، كتذكؽ الجماؿ       
األزلي الذم ينطمؽ باألساس مف الجماؿ الحسي ، ألف الجماؿ اإلليي يتجمى في الطبيعة  

كبو يرتقي إلى ما فكؽ رغبات الحس كدكاعي المتعة فالجماؿ الطبيعي ما ىك إال صكرة 
. لمجماؿ اإلليي

 المحبة استقبلؿ الكثير مف نفسؾ ، كاستكثار قميؿ مف حبيبؾ: كقاؿ أبك يزيد البسطامي      
. 2«سميت المحبة محبة ، ألنيا تمحك مف القمب ما سكل المحبكب» : كقاؿ الشبمي 

. المحبة  إفراط الميؿ ببل نيؿ : كقاؿ الجنيد 

. المحبة تشكيش في القمكب يقع مف المحبكب : كيقاؿ 

. المحبة فتنة تقع في الفؤاد مف المراد : كيقاؿ أيضا 
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: كأنشد ابف عطاء 

ده قىٍبًمي   ا اليىكىل أىحى ـٍ يىؾي ييدرىل مى لى غىرىٍستي أًلىٍىًؿ الحيًب غيٍصننا ًمفى اليىكىل            كى

مًي   ػػػػبػٍػػػكىة                 كىأىٍعقىبى ًلي مرا ًمفى الثىمىًر المحى ػػػػػػاننا كىأىٍيػػػػنىػعى صى فأىكرىؽى أىٍغػػػػصى

ـٍ                 إذا نىسىبيكهي كىافى ًمٍف ذىلؾى األىٍصميً  ػًمػيػعي الػػػػػعىاًشقيفى ىىػػػػػػػػكىاىػيػػػػ كيػؿي جى كى
1 

فالمحبة سكر ال يصحك صاحبو إال بمشاىدة محبكبو ، كىي السعادة األبدية كال يصؿ       
إلييا المحب إال بمعرفة كماؿ المحبكب كجمالو ، فيصير المحب ىك نفس العارؼ مع دكاـ 

: الذكر لو فكما قيؿ 

ىطىٍعتىوي               ًإفى الميًحبى ًلًمٍف ييًحبي ميًطيعي  اًدقنا ألى بيؾى صى  2لىٍك كىافى حي

ىك حب الصادقيف كالمتحققيف ، كيشترط فييا ىتؾ األستار  : كالحاؿ الثاني مف المحبة       
أما الحاؿ الثالث فيك محبة الصديقيف  ،  أبي الحسيف النكرمذكرككشؼ األسرار كما 

كال تصح حتى يخرج مف رؤية ، كالعارفيف ، كىي المحبة الصافية التي ال كدر فييا 
. المحبكب ، كىذا الحاؿ ىك أعمى كأرقى أحكاؿ المحبة

فالمحبة ىي أعمى المقامات كالغاية التي يسعى إلييا الصكفية ، كىي كسب إليي  أم       
ـٌ أنكار  أف الخالؽ ىك الذم يعرؼ صفاء قمكب عباده ، فيقذؼ إلييـ نكره الفٌياض الذم بو تت

. المعارؼ جميعا

فالحب ىك خمكص اليكل إلى القمب كصفاؤه مف كدكرات العكارض ، فبل غرض       
المحب لمحب كال إرادة مع محبكبو  فإذا خمص اليكل في تعمقو سبيؿ ا دكف سائر السبؿ  

                                       
 .524 ، ص السابؽ المصدر - 1
 .76 ، ص2007، 5البيت مف ديكاف اإلماـ الشافعي ، جمعو نعيـ زرزكر ، دار الكتب العممية ، بيركت ،  ط- 2



 العقل والذوق

 

45 
 

كمنو سمي الحٌب الذم يجعؿ فيو الماء حباه لككف الماء يصفك فيو كيركؽ   كينزؿ لحدره 
. 1إلى قعره

فبلبد لمقمب أف يككف صافيا كطاىرا كنقيا ، كخاليا مف كؿ شيء ما عدا ا ألنو       
الكاحد الذم تجب لو المحبة الخالصة ، كمف معرفة العبد محبة ا لو ىك انتشار ىذه 

خكانو مف بني البشر  كىذه  المحبة في الككف أجمع ، فتظير ذلؾ في محبة جميع الكائنات كا 
. مف عبلمات الحب اإلليي 

كالحب ينسب إلى اإلنساف كا أيضا كما قاؿ ذلؾ ابف عربي في الفتكحات المكية في       
: الباب الثامف كالسبعكف كمائة 

ا ًىي  ػػاًف كىاً                  ًبًنٍسبىةو لىٍيسى ييٍدرىل ًعٍممينىا مى  الحػيبي ييػػػٍنسىػبي لئلٍنػسى

ًقيقىتىوي            به كىا كا ػػػػجى ػى ذىا عػػػػػػسى قى ػػػػ  أىلىيٍ     الحيبي ذىكؽه كىال تىدًرل حى

ًب تىػٍكػػػػػسيكًني ىىػػػػػًكيىتيياى         اًضًر السىاًىي      لىكىاًزـي الحي    ثىٍكبى النىًقيضيىًف ًمٍثؿى الحى

حى كيجيك ٍيثي يىرىل      بي بالحيًب صى ًؽ حى لىٍسنىا عى    الحى ًفيًو كى بىاه  ػٍػػػػػف أشػػػػػػمػ  ًفينىا كى

قىٍد              أىؽي ػٍلتي ؼً ػػػػػػمَّا ؽي ػػػػري ا ـً ػػػػؼً ػتىغٍ ػاٍس  .  ر ً ػٍػػؾػػػػىىًة الشي ػػػٍف جً ػكؿي ـً ػػػيو كى

كنت كنزا مخفيا " فالحب صفة تطمؽ عمى ا فيك مقاـ إليي ، فكما جاء في الحديث       
فمف حقيقة الحب ما " لـ أعرؼ فأحببت أف أعرؼ فخمقت الخمؽ كتعرفت إلييـ فعرفكني 

ف الحب ال يتعمؽ إال بمعدـك يصح كجكده كىك غير مكجكد في  يجده المحب في نفسو ، كا 
. الحاؿ كالعالـ محدث كا كاف كالشيء معو ، فكاف الحب أصؿ سبب ككنو

ككما ىك معمـك فقد عبر ابف عربي عف حبو اإلليي مف خبلؿ نظرتو إلى الحقيقة         
الكجكدية مف حيث ىي حقيقة جامعة بيف الحؽ كالخمؽ ، كلما كانت الصكر المتجمية في 
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    الككف ىي صفات الحؽ كأسمائو ، فإف كؿ محبكب صكرة لممحبكب المطمؽ كىك الحؽ 
 .1 « كالكائف اإلليي في حد ذاتو قد أنشػػأ عمى الحب»

كقد عبر عف محبتو شعرا كنثرا مستعمبل في ذلؾ كغيره مف الصكفية الرمز الذم يخفي       
فتغنى بحب ليمى كسعدا كىند كغيرىٌف ، كما  ، معاني باطنة ال يفقييا إال خاصة الخاصة 

ىي سكل رمكز معنكية لمتعبير عف حقيقة كاحدة ، ىي رؤية الجماؿ اإلليي المطمؽ ، فيك 
نما كاف يرمز بدافع ركحي ، إلى ما تنطكم عميو مف  لـ يتغزؿ بحسنيٌف عف حب مادم ، كا 

: الحقيقة اإلليية ، فتغنى بالحب بكؿ شكؿ مف أشكالو فقاؿ 

ًديرنا ًلريٍىبىافو   لىقىٍد صاىرى قىٍمبي قىاًببلن كيؿى صيكرىةو            فىمىٍرعىى ًلغيٍزالىفو كى

مىٍصحىؼ قيرآف   كىٍعبىًة طىائػًػػػػػػػؼو             كىأىٍلكىاحي تىٍكرىاه كى بىٍيتو ًلؤلىٍكثىاًف كى كى

اًني يمى كىاًئبىوي فىالحيبي ًديًني كىا  ٍيتي           رى ًب أىنِّي تىكىجى  2أىًديفي ًبًديًف الحي

فالصكفية عامة يتخذكف مف الصكرة المحسكسة كسيمة لمتغنٌي بصاحب الصكرة الحقيقة        
كذلؾ مف أجؿ تقريب ذكقيـ في الحب اإلليي إلى العامة مف خبلؿ ما تذكقكه في حبيـ 

. الحسي ، لكف بصكرة تعمك عنيـ ، ألف المحبكب ىك الذات اإلليية المطمقة 

كيبقى الصكفي  الصادؽ عمى حسب ابف عربي ىك ذلؾ الذم يرل ا في كؿ صكرة       
 .معبكدة  كعميو تككف المحبة اإلليية ىي سبب الخمؽ 

كلعؿ أكؿ كأشير مف عبرت عف حبيا اإلليي ىي رابعة العدكية ، فكصمت إلى مرتبة       
العشؽ اإلليي ، فتغنت بيذا الحب أيضا بشعر يثرل الكجداف فذاقت كعرفت حبلكة ىذا 

نما حبا لمذات العميا ، فكانت مدرسة لمحب  الحب ، ألف محبتيا لـ تكف كراء غاية محددة كا 
فمف مصداقية ىذا الحب ىك الزىد عف الدنيا كما  .اإلليي عمى خبلؼ كبار رجاؿ الصكفية

فييا ، ألف الزىد ىك طريؽ لمعبادة يككف فيو خبلص لمركح كارتقاء بالنفس مف ىذا العالـ 
 .العمكم ، حينيا فقط يدرؾ الصكفي حقيقة ىذا الحب

                                       
   

1
-repenser ;religion éthique et pouvoir, édition marinoor,3eme imp.,1997,p.200.        

2
 --muhyiddin ibn al-Arabie ;tarjuman al-ashwaq ;royal asiatic society ;London ; 1911 ;p.29. 
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لقد أدركت رابعة العدكية أف ال مجاؿ لمفرد أف يحيي حياة طيبة إال بالتخمص عف كؿ       
ممذات الدنيا ، بالرغـ ما كانت تمتاز بو مف رقة الصكت كجماؿ المظير ، فيذا لـ يمنعيا 

. بالتمتع بالجماؿ اإلليي الذم يعمك عف كؿ جماؿ طبيعي

إف ما يسميو اإلنساف في ىذه »فالجماؿ مبني عمى أساس الحب ، فكما يقكؿ مكسيو       
 فالمحبة تبدأ مف 1«الدنيا عبقرية ، ىك الحاجة إلى الحب ، ككؿ ما عدا ذلؾ فبل جدكل منو 

. ىذه الطبيعة كصكرىا المختمفة لتنتقؿ شيئا فشيئا إلى محبة المطمؽ 

كنستطيع أف نقكؿ أف الحب الصكفي شبيو إلى حد ما بالحب األفبلطكني ، ألف الحب       
شكؽ يدفع باإلنساف إلى الحصكؿ عمى المعرفة كالخير كالجماؿ ، فيك في رأم أفبلطكف 

 .طريؽ يصعد بنا عف كؿ ما ىك بعيد عف األجساـ كالمادة ، كنفس األمر بالنسبة لمصكفية 

فمف محاسف الصدؼ أف يبدأ ىذا الحب كيبمغ ذركتو مع قمب امرأة ، كيؼ ال كالمرأة       
 ىي كينكنة إيركسية ، فكانت مثاال لممرأة الزاىدة ، بؿ كاستطاعت أف تبٌيف دكر المرأة بصفة

عامة في التجربة الصكفية ، كمدل تساكييا كتفكقيا في بعض األحياف في القداسة عمى 
. الرجؿ الصكفي 

:   فالحب ىك كشؼ لمحجب كما قالت رابعة 

بىٍيًف  أىٍىػػػػػؿه ًلػػػػذىاكػىػػػػػػػا  : أيًحبيؾى حي ػػػػػبان ألىنىػػػػػؾ ى حيبي اليىكل                 كىحي

فىأىماى الًذم ىيكى حيبي اليىكىل                 فىشيٍغًمي ًبًذٍكًرؾى عمٍَّف ًسكىاكىا  

تىى أىرىاكىا ٍجًب حى ػػػٌا الًذم أىٍنتى أىٍىػػػػؿه لىوي                   فىكىٍشفيؾى لٍمحي كىأىمى
2 
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فالصكفي كمما بمغ أعمى المراتب التي تقربو مف اإللو يرفع عنو الحجاب ، فتنكشؼ لو  
بعض األمكر الغيبية إال أنو ال تكتمؿ لو المشاىدة فيحؿ الغائب محؿ الشاىد في سككف 

. بالبقاء السرمدم في عالـ الغيب ، كليذا يككف المحبكب في نظر الصكفي رمزا لغيابو

كيرل عمي حرب أف الحب الحقيقي ال يككف إال مف طرؼ كاحد ، فيك كحيد االتجاه       
أحادٌم الحقيقة ، كىذا ما تصكرتو رابعة مف خبلؿ ما عانتو ككابدتو ، فحبيبيا ىك المكلى  
كال ييميا إف كاف يحبيا أـ ال ، فيي دائمة الشكؽ إليو ، ألنيا بذلؾ قد تعدت مرحمة الحب 

 .إلى مرحمة العشؽ

فالعاشؽ ىك مف سقط اختياره كسمبت إرادتو ، كالفرؽ بينو كبيف المحب ىك أف المحب       
مريد كالثاني مراد ، في حيف أف بعض الصكفية الذيف جاؤكا فيما بعد ال يحبذكف إطبلؽ ىذا 

أم العشؽ عمى ا ، ألف العشؽ ىك إفراط في المحبة ، كبالتالي فبل يكصؼ بو حب  المقاـ
. ا  ألف الحؽ ال يكصؼ بأنو يتجاكز الحٌد ال عاشقا كال معشكقا 

ثـٌ إف حب المتصكفة مجرد مف الكصؿ كاليجر كالشككل كالعتاب ، كليس فيو لقاء كال       
فراؽ كال جمع كال تفرقة كمطمكبو ىك الرؤية مف حيث أنيا عمؿ مف أعماؿ البصيرة ، بحيث 
إذا عمـ المحبكب صدؽ المحب في محبتو رفع بينو الحجاب ككشؼ لو عف عمـك غامضة 

. كأسرار عالية

لقد كانت إذف رابعة العدكية ىي أكؿ مف أدخمت ىذا المعنى لمحب اإلليي في       
ف كاف مثمما يبٌيف عبد الرحمف البدكم أف لفظا ثالثا قد أطمؽ  التصكؼ اإلسبلمي ، حتى كا 

منة- الحب كالعشؽ–إلى جانب  كىي مشتقة مف تخمؿ الشيء في  ، في عيدىا ، كىك الخي
فكجكده مستيمؾ في كجكده فإذا تكمـ   ،الشيء  كسمي الخميؿ خميبل لتخمؿ خميمو في قمبو

ذا سكت فيك نصب عينيو في كؿ حاؿ  : تكمـ فيو ، كا 

كًح ًمًني        ٍسمىؾى الري مىٍمتى مى ًميبلن    قىٍد تىخى ًميؿي خى ًلذىا سيًميى الخى  كى
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ًقيبلى  قىاًدم ًإذىا أىرٍدتى مى ًديًثي            كىرى 1أىٍنتى ىىًمي كىًىمىًتي كىحى
 

فالخمة ىي منزلة تقارب منزلة المحبة مف حيث أف الصكفي إذا بمغ منزلتيا تسقط عنو 
. التكاليؼ أيضا

مة ، كذلؾ        كيعتقد عبد الرحمف البدكم أف نظرية رابعة في الحب قد تخمؿ فييا معنى الخه
ألنيا معاني تنصب في معنى كاحد ، كميما قيؿ ككتب عف ىذه الزاىدة كما تكصمت إليو 

في معراجيا الركحي ، فإنو ال تكتمؿ حقيقة ىذا الجكىر السرمدم إال مف خبلؿ الخكض في 
. ىذه التجربة كتذكؽ معانييا كأسرارىا الباطنية 

كلـ تكف رابعة كحدىا فقط مف اعتنقت ىذا الطريؽ كارتكت مف كأس المحبة ، بؿ نجد       
أيضا الحبلج ىك اآلخر الذم راح يعبر عف تجربتو بشطحاتو الصكفية ، فجمع بيف التنزيؿ 

كالزىد في الحياة كمحبة ا كأساس لمتصكؼ فميس برأيو باطف بدكف ظاىر ، كال حقيقة 
بدكف شريعة ، كلـ كتؼ بسكره ىذا بؿ تجاكز ذلؾ ليصؿ إلى حالة الحمكؿ في الذات 

. اإلليية
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: نظريات الفناء -2

جاءت نظرية الحبلج في الحب مخالفة نكعا ما مع بقية الصكفية ، كذلؾ لما فيو مف       
حمكؿ في الذات اإلليية ، ىذا األمر الذم شٌف ثكرة عمى أرائو مف طرؼ الفقياء كالعمماء  بؿ 
حتى كبار الصكفية ، كأيضا مف الحكاـ كالسمطة ، ظنا منيـ أنو قد خرج عف أكامر الشريعة  

. فكانت النتيجة اتيامو بالكفر كالزندقة كاإللحاد

كنجد البف عربي مكقفا مف خبلؿ دعكتو لمصكفية إلى استعماؿ الرمز ك إخفاء       
معانييـ كمكاجيدىـ لئبل يتعرضكا إلى ما تعرض إليو الحبلج مف سكء فيـ مف دعاة الظاىر 
كألجؿ ىذا كجب التأكيؿ الباطني لؤلقكاؿ الصكفية سكاء كانت شعرا أك نثرا ، بؿ كيستدعي 

. قاؿ الصكفية مف ذاؽ عرؼ–األمر أحيانا أف تعتنؽ طريقيـ ألجؿ فيـ مكاجيدىـ فكما 

إف المحبة عند الحبلج ىي المبدأ اإلليي السارم في الكجكد ، كقد عبر عنيا دائما في       
: حاؿ سكره ، كأحيانا أخرل في حاؿ صحكه فقاؿ 

مىكىانيؾى ًمٍف قىٍمًبي ىيكى القىٍمبي كيميوي           فىمىٍيسى شىيءه ًفيًو غىٍيريؾى مىٍكًضع  

كًحي بىٍيفى ًجٍمًدم كىأىٍعظيًمي      فىكىيؼى تىرىاًني  طٍَّتؾى ري  1أىٍصنىعي -ًإٍف فىقىٍدتيؾى –كحى

تشير ىذه األبيات عمى إستكالء محبة ا عمى قمب الحبلج ، حيث أف القمب كمو        
" كلـ يقؿ " مكانؾ مف قمبي " فبل مكضع لغيره ، كقد كاف الحبلج دقيقا في كصؼ حبو فقاؿ 

فالمكاف يككف ألىؿ الكماؿ الذيف تسمطكا عمى األحكاؿ ، كىك أعمى مف " مكانؾ في قمبي
فإذا » المقاـ ، كأصمو يكمف في شيكد الحؽ في سر القمب ،فيك طريؽ في السمكؾ الصكفي 

أكمؿ العبد في معانيو تمكف لو المكاف ، ألنو قد عبر المقامات كاألحكاؿ فيككف صاحب 
 .2«مكاف

                                       
 .165 ، ص2011ط ، .عبد القادر الحصني ، شرح ديكاف الحبلج ، دار الفرقد ، دمشؽ ، د 1
 .389 ،ص 2004 ، 1 ممدكح الزكبي ، معجـ الصكفية ، دار الجيؿ ، بيركت ، ط- 2
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   كعندما يتكجو الحبلج بكميتو نحك ا ، فإنو يعمؽ أناه داخؿ قمبو ، بؤرة النكر اإلليي      
: فميس سكل ا المكجكد داخمو ، كالذم ييبو الكينكنة ، يقكؿ الحبلج 

ٌي     مىى كىٍىـً كيًؿ حى تىى          يىٍخفىى عى يىا ًسري سٌر، يىديؽي حى

مىٌى            ًلكيًؿ شىيءو ًبكيًؿ شىيءو    كظىاًىرنا بىاًطننا تىجى
1 

يشير معنى البيت األكؿ إلى المعرفة كاإلذعاف لمربكبية ، كالدخكؿ تحت ذؿ العبكدية       
أٌما بالنسبة لمبيت الثاني فيظير الحبلج ذلؾ التسامي مف خبلؿ العبلقة الثابتة بيف الظاىر 

. كالخفي لمفعؿ اإلليي 

لقد عبر الحبلج عف حبو العميؽ  في جؿ أبياتو تقريبا ، كشكا إلى مكاله عذاب       
نما صار ىك    الحب كما يكابده الشكؽ كقد أفناه حبو  عف نفسو فمـ يعد ىك لنفسو ، كا 

: كانمحت بينو كبيف الحؽ األنا ك اليك حتى قاؿ 

ؽي أىفى ػػػػري الحى ػأنىا سً  ا الحى نىا  ػػػفى ػمٍ ػؽي فىفىًرٍؽ بى ػا             بىٍؿ أىنىا حى ػػػًؽ مى

ٍينىنىا  أىنىا عىٍيفي اً ًفي األىٍشياىًء ، فىيىؿ         ظىاًىره ًفي الكىٍكًف إىالى عى

 : كقاؿ

تىوي الثىاًقبي   ىكي افى مىٍف أىٍظيىرى نىاسيكتىوي                  ًسري سىنىا الى سيٍبحى

ًرًه اآلىًكًؿ الشىاًرًب ػًػػػػػػاهػػًقًو ظى ػؿٍ ػػػػػػػخى ػدىا ؿً ػػػثيّـَ بى  رنا                    ًفي صيكى
2 

البلىكت كالناسكت في نظرية الحبلج إشارة إلى المذىب القائؿ بثنائية الطبيعة اإلليية        
ىذا المذىب الذم يقترب مف مذىب ابف عربي في كحدة الكجكد ، كالذم يقر أف الطبيعة 

. كاإللو حقيقة كاحدة

                                       
 .245 عبد القادر الحسني ، شرح ديكاف الحبلج ، المرجع السابؽ ، ص - 1
 .42 ، صنفسوالمرجع - 2
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كقد نجد لنظرية الحبلج ىذه بعض السمات المسيحية ، خصكصا تمؾ التي تضفي       
معنى إيجابيا عمى فكرة نياية العالـ ، كالتي ال تنفصؿ عف مخطط الخمؽ الذم يتككف في 
. الحميمية اإلليية ، بمعنى السعي إلى حياة تفكؽ الطبيعة كتشارؾ في حياة اإللو الحميمية 

 أف فدعاكألجؿ ىذا ربط الحبلج الخمؽ بالحب بشكؿ عميؽ إلى درجة اإلفراط فيو ،       
 فغاية التصكؼ عند الحبلج ىي الفناء في ا ، كيتضح ،" الحؽ أنا" اإللو يسكف فيو بقكلو 

حصة اإلنساف الغارؽ في كجد » : ذلؾ مف خبلؿ التعريؼ الذم كضعو لمتصكؼ فقاؿ 
. أم إفناء كيانو الشخصي فبل يبقى سكل ا 1« الحب ىي إفراط الكاحد األحد

كلٌما اكتشؼ الحبلج ىذا البعد الميتافيزيقي لئلنساف ، لـ يستطع كتمانو كما فعؿ       
الصكفية بعده ، بؿ راح يصرح بو مف حيف إلى آخر سكاء ظاىرا أـ باطنا باستعمالو الرمز 

زاؿ يثير اىتماـ مكالكناية  كعمى الرغـ مف ىذا التأليو لئلنساف في نظريتو فإنو يظؿ كما
الباحثيف كالمسمميف في شتى العصكر ، كقد حاكؿ جميكرية الصكفية المتأخريف تمجيده ألنو 

. كاف الشييد الذم لقى حتفو مف أجؿ إباحة سر ربو

كمٌمف عرفكا أيضا بحبيـ اإلليي الشاعر المصرم الصكفي ابف فارض الممقب بسمطاف       
العاشقيف ، فكانت تجربتو كغيره مف القـك مزاج مف العمؿ كالذكؽ ، كقد امتازت حياتو بالغيبة 
كاالستغراؽ في نفسو إلى درجة فقداف الشعكر بمف حكلو ، ككاف مف ثمار غيبتو ىذه قصيدتو 

فاستطاع مف خبلؿ ىذا الحاؿ أف يدرؾ مف الحقائؽ كيكشؼ مف األسرار  " التائية الكبرل "
. يستطيع أف يدركو كىك في حالتو العادية ما ال

ككاف ابف فارض محبا لمجماؿ الطبيعي ، الذم يعتبره صكرة الجماؿ اإلليي ، فنظر       
إلى الكجكد بعيف الكحدة إلى درجة أنو لـ يعد يفرؽ بيف الكائنات ، فأصبح الكؿ لديو شيء 
كاحد أم مظاىر الكثرة لمحقيقة كاحدة ىي الذات العمية ، كرؤية ىذا الجماؿ كاالستغراؽ فيو 

                                       
 .180 ، ص2011ط ، .، دار التنكير ، بيركت ، د" السعي إلى المطمؽ"  ركجيو أرنالديز ، الحبلج - 1
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أدل بو إلى التغني بالحب كالخمر ، فكاف شاعرا خمريا ، فعبر عف حبو اإلليي في لغة 
: الغزؿ اإلنساني متخذا في ذلؾ طريؽ الرمز كاأللغاز ، إذ يقكؿ في تائيتو الكبرل 

  غني عف التصريح لممتعٌنتً      كعىنَّى بالتمكيح يفيـ ذائؽ          

بيا لـ يىبنٍح مف لـ ينًبح دمو كًفي          اإلشاىرىًة مىٍعنىى ماى الًعبىارىًة حدثً 
1 

فيك يقرر في ىذه األبيات أنو قد عمد إلى التمكيح دكف التصريح ، كفي ىذا ربما رٌد       
عمى ىؤالء الذيف فيمكا شعره الخمرم عمى أنو يدؿ عمى حبو اإلنساني مف خبلؿ استعمالو 

أللفاظ كأسماء يتغنى فييا بحب ليمى أك سممى أك سعاد ، كمف حديث الحب كاإلقباؿ ، كالكد 
. كالكصاؿ ، كاليجر كالصد كغير ذلؾ

كمف المعركؼ أف استعماؿ الصكفي لئلشارة كالرمز ، كذلؾ قصد ستر أذكاقو       
كمكاشفاتو لمف ليس ىـ مف أىؿ الذكؽ ، مٌما يؤدم دائما إلى التأكيؿ الباطني ألجؿ فيـ 

 .معانييـ كمكاجيدىـ

يرل بعض الباحثيف كالميتميف بشعر ابف فارض أف الحب المتردد في قصائده ىك       
حب إنساني ، ثـٌ بعد ذلؾ تجرد كارتقى كأصبح حبا إلييا ، ألف الحب اإلليي ما ىك إال 

. استمرار لمحب اإلنساني كنياية لو

غزؿ إليي إنساني ، كغزؿ إليي : فالمتذكؽ ألشعاره يجدىا تدكر حكؿ نكعيف مف الغزؿ      
: خالص ، فمثبل قكلو 

ٍسفي قىٍد أىٍعطىاكىا ـى فىالحى تىٍحكي  2تىٍو دىالىالن فىأىٍنتى أىٍىؿه ًلذىاكىا                 كى

: كقكلو أيضا 

ـٍ تىٍعًرًؼ  ـٍ لى كًحي ًفدىاؾى عىرٍفتى أى ًدثيًني ًبأىنىؾى ميٍتمىًفي               ري قىٍمًبي ييحى

                                       
 .83 ، ص (س.،دط. د) ابف فارض ، الديكاف ، دار صادر ،بيركت ،- 1
 .156 ، ص نفسو المصدر - 2
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فمثؿ ىذا الخطاب ال يمكف أف يككف مكجيا  ، ألف ألفاظو كمعانيو ال تميؽ بالذات         
اإلليية  فراح يتغنى بيذا الحب اإلنساني ، إلى أف تكصؿ أف ىذا الحب فاني كال يبقى سكل 

. حب ا

ىذا الحب الذم كاف شبييا بحب رابعة ، فيك لـ يحب ا خكفا مف ناره ، كال شكقا        
نما حبا لذاتو كابتغاء لرؤيتو ، فراح أيضا يستعمؿ الرمز في تائيتو الكبرل فقاؿ : إلى جنتو  كا 

سىًف جٌمًت تٍ سىؽى  كىٍأًسي مىٍحيىا عىًف الحى ةى ميقمىًتي            كى ًب رىاحى ٍميىا الحي ًني حي

ٍحًبي أف شىًربى شىرىابىييـٍ         ًبو سرُّ ًسرِّم ًفي اٍنًتشىاًئي ًبنىٍظرىةو   فىأىٍكىىٍمتي صى

ًتي اًئًميىا الى ًمٍف شيميكًلي نىٍشكى ًمٍف        شىمى ٍدًؽ استىٍغنىٍيتي عىٍف قىٍدًحي كى ًبالحى كى
1 

: كقاؿ أيضا       

ـً  ًبيًب ميدىامىة              سىًكٍرنىا ًبيىا ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف يىٍخمهؽى الكىرى مىى ًذٍكًر الحى . شىًرٍبنىا عى

نما أيضا        فغاية الحب عنده ليس حب ا فقط ، كالتمتع بيذا الحب كالتقرب إليو ، كا 
حب ا أف يعرؼ ، كيندرج ذلؾ ضمف نظريتو في عبلقة الحب بالخمؽ ، كصدكر الخمؽ 

مف الحب  كىذا أمر ال يخفى عمى أم صكفي ألف نياية كؿ حب إليي ىي الفناء عف نفسو 
. كاإلتحاد بذات محبكبو ، كفي ىذا نممس نزعة فمسفية في ىذا المجاؿ مف التصكؼ

فالمرحمة التي ينتيي إلييا التصكؼ ىي مرحمة التأمؿ في المطمؽ ، بحيث ال يجد في        
. الكجكد مف كائنات إال كاجب الكجكد كحده

  .2االنتقاؿ مف الكجكد إلى البلكجكد: كتعني كممة الفناء فمسفيا       
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 .141 ، ص 1983ط ،. مدككر ، المعجـ الفمسفي ، الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية ، القاىرة ، د إبراىيـ- 2



 العقل والذوق

 

55 
 

. 1كىك عند الصكفية عدـ شعكر الشخص بنفسو ، أك شيء مف لكاـز نفسو 

كيعتبر أبي نصر السراج الطكسي أكؿ مف حمؿ مفيـك الفناء ، كقد نحى نحكه معاصره       
الكبلباذم كالقشيرم كاليجكيرم كغيرىـ ، فمثبل القشيرم يشير إلى أف الفناء يعني عند القـك 
سقكط األكصاؼ المذمكمة ، كيقابمو البقاء كىك قياـ األكصاؼ المحمكدة ، فالفناء يعني أف 
أفنى عف كؿ ما ىك مكجكد في الككف بأكممو ، كأف أبقى بالكاجب الكجكد ، أك كما سٌماه 

. ديكارت بالمتصؿ الدائـ ، أم ال بقاء لمعالـ إال بديمكمة كجكد البلمتناىي 

التصكؼ يتمخص في حقيقة ا  » : كيعدىما الجنيد أنيما أساس التصكؼ بقكلو       
 2.«الذم يمٌيتؾ عف نفسؾ كيحييؾ بو 

كتقريبا كؿ الصكفية قد فصمكا في ىذه القضية تفصيبل عميقا ، كأكبر دليؿ عمى ذلؾ       
ما ذىب إليو ابف عربي مف خبلؿ تدريجو لمفناء في سبعة مقامات ، أعبلىا الفناء عف 

. النسبي كالخركج إلى المطمؽ ، فيصبح ا ذات الككف كال يرل الككف إال حقا ظاىرا

الفناء عف الصفات المذمكمة لمنفس ، كيبقى : كيتخذ الفناء معاني متعددة مف بينيا       
فمف ترؾ أفعالو الذميمة بمساف الشريعة   فإنو فني » : بمكاـر األخبلؽ أك كما قاؿ القشيرم 

خبلصو في عبكديتو  . 3«عف شيكاتو ، فإذا فني عف شيكاتو بقي بنيتو كا 

فيكذا كانت بداية الفناء عبارة عف مجاىدات كرياضات ركحية ، يتـٌ مف خبلليا       
استبداؿ أكصاؼ كأخبلؽ بأخرل كفناء الجيؿ ببقاء العمـ ، كفناء المعصية ببقاء الطاعة 

إلى أف يرتقي بذلؾ فيفنى عف ذاتو ، كتسمى ىذه المرحمة بالغيبة ، كىي غيبة ....كىكذا
القمب عف عمـ ما يجرم مف أحكاؿ الخمؽ ، النشغاؿ الحس بما كرد عميو ، ثـٌ يغيب 

إحساسو بنفسو عمى حسب لساف القشيرم ، بحيث إذا غاب عف الخمؽ حضر بالحؽ  كعمى 
. حسب غيبتو يككف حضكره 

                                       
 .167 ، ص1982ط، . ، دار الكتاب المبناني ، بيركت ، د2 جميؿ صميبا ، المعجـ الفمسفي ، جزء - 1

2
 - Eric Geoffroy ; initiation au soufisme ; librairie arthème ; paris ; 2003 ; p.29 
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: كيعبر الحبلج عف ىذا فيقكؿ    

ًميًرم            كًرم   ًغٍبتى كما ًغٍبتى عىٍف ضى سيري ًتي كى ٍت فىٍرحى  فىمىازىجى

ٍيبىًتي حيضيكًرم   ارى ًفي غى ٍصؿي ًباٍفًترىاؽً                  فىصى ؿى الكى كاتىصى

ًميًرم  فىأىٍنتى ًفي ًسًر غىٍيًب ىىمِّي               أىٍخفىى ًمفى الكىٍىـً ًفي ضى
1 

فالغياب ىنا يككف تنزييا كليس تشبييا ، كدائما عندما يغيب الصكفي عف ذاتو يككف       
. حضكره كميا 

كمع ابف فارض نجد أف الحب قد تحقؽ بعد تماـ سكره ككماؿ غيبتو عف نفسو كحكاسو        
كقد تعاقب عمى نفسو الصحك كالسكر ، فكاف يغيب مرة كيصحك أخرل ، كىك في ذلؾ 

متحٌمؿ كؿ أىكاؿ المحبة ، فبل يشكك األلـ كال يعاني المشقة ، ألف مثؿ ىذه األمكر ال تميؽ 
. بالحضرة اإلليية

: فكاف يرجك ىذا الفناء أك الغياب ألف فيو سعادتو كحياتو ، إذ يقكؿ       

يىاًة اٍسٍتعىدىتً  كحي مىٌيتو ًلٍمحى اؼي فىأىٍسعىًدم         ًبًو ري ا يىخى قىٍد ًصرتي أىٍرجيك مى كى
2 

فيي غاية جميع المتصكفة ألنيا السعادة األبدية في نظرىـ ، كليس لممحب الصادؽ       
. أف يسمؾ ىذا الطريؽ إال ك أف ينيي بو إلى الفناء الكمي في الذات العمٌية

كراـ منو لو ، كاختصاص لو بو  " إذ        الفناء فضؿ مف ا عز كجؿ ، كمكىبة لمعبد كا 
نما ىك شيء يفعمو ا عز كجؿ بمف اختصو كاصطنعو  كليس ىك مف األفعاؿ المكتسبة ، كا 
لو  فمك رٌده إلى صفتو كاف في ذلؾ سمب ما أعطى ، كاسترجاع ما كىب كىذا غير الئؽ 

. 3"با عز كجؿ 

                                       
 .40 ، ص 1997 ، 1 الحبلج ، الديكاف ، منشكرات الجمؿ ، ألمانيا ، ط- 1
 .57 ابف فارض ، الديكاف ، المصدر السابؽ ، ص- 2
 .94الكبلباذم ، التعرؼ لمذىب أىؿ التصكؼ ، المصدر السابؽ ، ص -   3
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فالمحبة كحدىا ال تكفي ، بؿ البد أف يفنى المحب في ذات محبكبو ، فيككف المحب       
كالمحبكب شيء كاحد ، أك كما قاؿ أحد الشعراء ال تصح المحبة إال إذا نادل كؿ كاحد منيا 

لآلخر يا أنا ، كقد نجد بيف الصكفية أنفسيـ اختبلؼ في الرؤل حكؿ ىذه القضية أم 
االتحاد بالذات اإلليية ، بؿ يحذر بعضيـ مف ىذا األمر فيكتفي بالفناء عف ممذات الدنيا 

كالزىد فييا ، كالبقاء بالمطمؽ دكف التجاكز في ذلؾ إلى درجة التعارض مع الشريعة ، مثؿ 
. االتحاد الذم حدث مع ابف فارض يختمؼ نكعا مع الحبلج كابف عربي

كال يسعنا أف نذكر أيضا أف الفناء أك االتحاد الذم ىك آخر طكر مف أطكار الحب       
اإلليي  لـ يكف عند الصكفية اتحاد بيف النفس كالذات اإلليية فحسب ، بؿ ىك اتحاد أيضا 
بيف النفس كالحقيقة المحمدية ، مف حيث ىي الذات مع التعيف األكؿ الذم فاضت منو بو 

بعد ذلؾ بقية التعينات األخرل ، فالحقيقة المحمدية أك القطب كما يسٌميو البعض ىك مصدر 
كؿ عمـ ، كمنبع لكؿ حياة في كؿ كائف ، كيعد ثمرة مف ثمرات المحبة ، كنفحة مف نفحات 

. الذكؽ الصكفي

ؿ كحي إليي كالمنبع ؾكلٌما كانت الحقيقة المحمدية أم الركح المحمدم ، ىي أصؿ       
 ، فإف الفياض بمعجزات األنبياء السابقيف في كجكدىـ الزماني عمى كجكد محمد الرسكؿ 

مشكاة ىذا النكر ما زاؿ مكجكدا كمتكاصبل عند كؿ مف ىـ كامميف عمما باطنيا كأصحاب 
المكاشفات القمبية الذيف أخمصكا حبيـ  ، كفنكا عف كؿ شيء ماعدا ا ، ىؤالء فقط مف 
ىـ أىؿ لمقطبية التي كرثكىا عف األنبياء ، كىك ما يسميو ابف عربي بالنبكة الباطنة التي لـ 

. تنقطع ، كىذا ما سنتحدث عنو بالتفصيؿ في فصكلنا اآلتية

ما نستطيع قكلو في ىذا المبحث أف مرتبة الكىالية التي تأتي بعد مرتبة النبكة ، كىي       
أعمى المراتب في التصكؼ اإلسبلمي ، تستكجب أف يككف ىذا الكلي محبا  فانيا فيو  

محققا العبكدية لو ، كما أنو ال يمكف لمصكفي أف يناؿ ىذه المرتبة إال بعد اصطفاء ا لو  
. كعممو بقمبو كبإخبلصو باالرتقاء مف ىذا العالـ الحسي إلى ذلؾ العالـ العمكم

فالمحبة اإلليية ليست مجرد فرط إحساس ، بؿ ىي حياة أخرل يعيشيا كؿ مف ذاؽ       
. كأس المحبة ، كلف يرتكم منيا كبؿ لف تيدأ لكعة شكقو إال برؤية محبكبو
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: 1يقكؿ األمير عبد القادر الجزائرم    

احي   ـى اليىكىل ًحيننا فىيىمنىعيًني           تىيىتيًكي كىٍيؼى الى ؟ كيالحيبي فىضى أيًريدي كىٍت

ٍدًرم كىأىرمىاحي     كىاًرـي ًفي صى ـٍ        كىالى الصى بىًتًي الىشىيءى ييٍثًني عىنىاًني عىٍف مىحى

فالتجربة الصكفية مؤسسة منذ بدايتيا عمى الحب اإلليي ، ىذا المشيد الذم يصكر لنا       
. عبلقة الخالؽ بالمخمكؽ في صكرة يعجز الحب اإلنساني التعبير عنيا ميما بمغ ذركتو
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:  الفصل األول حصيلة 

مف خبلؿ ىذه البحكث التي عرضت في ىذا الفصؿ ، نستخمص أف المعرفة في       
الفمسفة كالتصكؼ كبلىما ييدفاف إلى غاية كاحدة ، إال أف المنيج الذم يتبعانو يختمؼ ، إذ 
أف المنيج الفمسفي يعتمد عمى العقؿ بدرجة كبيرة باعتباره جكىر يدرؾ كيفيـ معاني الكجكد 
كىك المصدر األكؿ كاألخير لممعرفة ، كلككنو كذلؾ فيك أيضا يتفؽ مع معطيات الديف، أم 
أف العقؿ قادر عمى إدراؾ ا ، في حيف نجده في المنيج الصكفي جكىر مفارؽ لممعرفة ، 
نما بالقمب أك الكجداف ك الكشؼ ،  أم أف الحقيقة اإلليية ال تدرؾ كال نصؿ إلييا بالعقؿ كا 
ذلؾ أف المعرفة الصكفية ىي تجربة ركحية تتجاكز عالـ الحس كالعقؿ ، كألنيا كذلؾ نجد 

أغمب الصكفية يستعممكف كممة المعرفة عمى كممة عمـ ، ألف العمـ صفة  فيك يعمـ ظكاىر 
األشياء كبكاطنيا، أما اإلنساف فكصؼ بالمعرفة لقصكر معرفتو ، كتعمقيا بظكاىر األشياء 

. فقط

نما تكجب المحبة لذلؾ ، ألف مف        كال يكفي أف يصؿ الصكفية إلى حدكد المعرفة ، كا 
عرؼ ا حؽ معرفتو زاد حبا لو ، فالمحبة اإلليية ىي أساس البناء الصكفي ، كلف يحصؿ 
عمييا إال مف أراد الحب كسمؾ طريقو كارتقى في مقاماتو ، فتككف نيايتو ىك الجزاء اإلليي 

. أم فيكض نسمات الحب الرحماني ، فتككف ىبة كاصطفاء 
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 : تمهيد 

يعتبر موضوع النبوة من بين أىم المواضيع المتداولة في الحقل المعرفي العقائدي          
سواء من حيث المصطمح أو من حيث المضمون ، فما من عصر وما من حضارة إال 

 .وتطرقت إليو ، ألنو يرتبط بالعالم ومصيره ، وشؤون الخمق وتدبيره 

فمنذ بداية التفكير البدائي لإلنسان بدأ يفكر في ىذا الخمق وما وراءه ، ومحاولة فيمو       
ليذا العالم فيما صحيحا ، فأدرك اإلنسان عمى مر العصور أن ىناك كائن أعمى وقوة خارقة 

تفوق القوة البشرية ىي التي تسير ىذا العالم بنظام طبيعي معّين ، وكانت التصورات عن 
ىذا الكائن تختمف من شعب إلى آخر ومن ديانة إلى أخرى ، ولم يتمكن اإلنسان أن يفيم 
كل شيء حتى النياية ، فكان البد أن يظير ويبعث من يشرح ىذه الرسالة اإلليية ، فكان 

 .النبّي أو المرسل أو الحكيم 

فاقترن عمل النبوة في شرح نظام الكون وتحديد طبيعة العالقة بين ا والبشر ، وذلك       
قرءان -إنجيل–توراة "من خالل الوحي الذي بدوره اتخذ أشكاال مختمفة في الديانات السماوية 

وأصبح النبّي ممزم بنقل كممة ا حرفيا ، وبيذا تحدد مضمون النبوة وأصبح الحديث عنيا " 
 .في ظل ىذه الديانات بما فييا اإلسالم ىو الحديث عن النبوة الظاىرة أي نبوة األنبياء 

إال أن ىذا الموضوع اتخذ أشكاال وأنماطا مختمفة من المعرفة في ظل التفكير الفمسفي       
نما تجاوز حدود ذلك ليأخذ ضربا من  األصيل ، ولم يعد مجرد معتقد ديني بحت ، وا 

ضروب المعرفة اإلبستيمية ، فاختمفت الرؤى بين أصحاب النزعات العقائدية من شيعة 
 .وأشاعرة  ومعتزلة  ، وانتيى بيم المطاف إلى اعتبار النبوة ىبة واصطفاء 

ن كان عمماء الكالم قد أقروا بذلك ،  فإننا نجد الفالسفة قد اعتبروىا كسب واجتياد         وا 
ألنيا أكمل المراتب التي يبمغيا اإلنسان بقوتو المتخيمة ، وقد زاد ىذا االعتقاد أكثر قوة مع 
المتصوفة الذين سمكوا طريقا آخر من المعرفة ، ولم يعالجوا الموضوع بشكل ظاىري  كما 

نما أدى بيم القول بوجود نبوتين  " ونبوة باطنة–نبوة ظاىرة " فعمو عمماء الكالم والفالسفة ، وا 
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فالنبوة الظاىرة ىي نبوة األنبياء ، أما النبوة الباطنة فيي نبوة األولياء ، األولى قد انقطعت 
 .مع انتياء الرسالة المحمدية ، أما الثانية فمازالت مستمرة إلى الحين 

ويعتبر ابن عربي من أكبر المتصوفة تعمقا في ىذا الموضوع ، فكيف عالج ىذه       
المسألة ؟ وما الفرق بين النبوتين ؟ وما ىي األسباب التي دفعت بو إلى القول بيذا االعتقاد 

 ؟ وىل يقر جميع المتصوفة بما أقره ابن عربي ؟ 

وقبل اإلجابة عن ىذه األسئمة البد أوال أن نتطرق إلى المفيوم القرءاني لمنبوة ، ثم       
بعدىا نتناول المفيوم الفمسفي ، لنعرف ما مدى اختالف الرؤية بينيم جميعا ، ولنممس إن 

 .كانت ىناك جذور تاريخية ليذه النظرية
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 النبوة والرسالة : المبحث األول 

 :الرؤية القرآنية -1

يندرج موضوع النبوة ويأخذ مكانو في اإلسالم عمى غرار الديانات األخرى ، فبعدما       
كان مغتربا في الديانات الميتولوجية ، فإنو قد بمغ أرقى صوره في اإلسالم ، وتحقق ذلك في 
نبوة محمد عميو الصالة والسالم ، ىذا النبّي الذي عظمو ا وبمغ بو الرتبة وأعالي الرفعة 

 .1 ﴾ َيا ُأيََّيا الَنِبيًّ ِإَنا َأْرَسْمَناَك َشاِىًدا َوُمَبِشرًا َوَنِذيًرا ﴿فقال لنبّيو 

فالنبوة في اإلسالم تجسدت في ىذه الشخصية العظيمة ، ىذا الرسول والنبّي الذي       
تمام الرسالة اإلليية ، فأكرمو ا بالمعجزات لتدل عمى صدق نبوتو ، فكان  بعث لإلبالغ وا 

 .القرءان الكريم من أعظم المعجزات 

والحديث عن ىذا الموضوع  ىو الحديث عن المفاىيم التي تشكل نسقا متكامال لمعناه         
كالرسالة والمعجزة ، من خالل الصورة التي رسميا ليا القرءان الكريم ، وتبيان مدى 

وىو الخبر  : والنبّي لفظان يؤخذان في المغة من النبأ –فالنبوة . ضرورتيا في الحياة البشرية 
ن أخذ من النبوة والنباوة وىي االرتفاع : ىو من أنبأ عن ا فترك اليمزة وقال : فالنبّي  وا 

 . أي أنو أشرف عمى سائر الخمق2عن األرض

ويطمق ىذا المصطمح عند أىل الكّتاب عمى المميم الذي يخبر بشيء من أمور الغيب       
 أن النبّي من أوحى إليو بممك أو أليم في قمبو أو »المستقبمية ، وجاء في تعريفات الجرجاني 

 .3«نبو بالرؤى الصالحة 

    

 

                              
 45: اآلية : سورة األحزاب  - 1
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 .359، ص 1985ط، .عمي بن محمد الشريف الجرجاني ،  التعريفات ، مكتبة لبنان ،بيروت ، د-  3
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: الطريق ، واألنبياء طرق اليدى ، قال أبو معاذ النحوي: النبيّ  -1وقال الكسائي       
من يدلني عمى النبّي أي عمى الطريق ، واألنبياء ذكروا في القرءان : سمعت أعرابيا يقول 

 .الكريم وقد خصيم ا عمى الفضل عمى سائر البشر ، إذ بيم ييتدي ويعرف طريق الحق

 ىي اإلخبار عن معرفة ذات الحق وأسمائو وصفاتو وأحكامو »: وبيذا تكون النبوة       
نبوة التعريف ونبوة التشريع ، فاألولى ىي اإلنباء عن معرفة الذات : وىي عمى قسمين 

والصفات واألسماء ، أما الثانية فيي جميع ذلك مع تبميغ األحكام والتأديب باألخالق والتعميم 
 .2«بالحكمة والقيام بالسياسة 

كما أنيا تشير إلى جممة من النشاطات واألدوار االجتماعية التي تيتم بتوقع المستقبل       
 فظاىرة النبوة مرتبطة بشكل كبير بفرد ذو شخصية خارقة ، يتميز عن غيره من بني البشر 3

بصفات وخوارق إليية ، إال أنو يتميز عن العراف ، فالعراف يعتمد عمى تقنيات سحرية أما 
 .النبّي فإنو يستند عمى الوحي

فمفظان يطمقان في المغة عمى من يتابع أخبار الذي بعثو  " والرسول" الرسالة " أما       
: والرسول ، وىي اإلعالم أو التبميغ ، ودعوة وتكون لمرسول النبّي –جمع رسائل –فالرسالة 

والجمع رسل ، والرسل في الدين ىم األنبياء ذو الرساالت أي المرسمون لتبميغ –ىو الُمرَسل 
 .رساالتيم ، والمكرسون لنشر التعاليم الدينية والتبشير بما جاء بو الوحي 

، أي ىو الرسالة بناء عمى قولو تعالى 4   فالرسول إنسان بعثو ا إلى الخمق لتبميغ األحكام 
 بمعنى أنا رسالة ربك، وىنا تظير التفرقة بين الرسول والنبّي  5 ﴾ َفُقواَل ِإَنّا َرُسواَل َرِبَك ﴿:

فاألول ىو من أوحي إليو بشرع وأمر بتبميغو أما الثاني أي النبّي ىو من أوحي إليو بشرع 
ولم يؤمر بتبميغو ، أو كما قال ابن تيمية أن الرسول ىو من أرسل إلى قوم كافرين ، أما 

                              
 .1035، ص 1981، 1سعاد الحكيم ، المعجم الصوفي ،دندرة لمطباعة والنشر ، بيروت ، ط-  1
 .641، ص 2007 ، 5مراد وىبة ، المعجم الفمسفي ، دار قباء الحديثة ، القاىرة ، ط-  2
      1986، 1ط سميم حداد،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،:،المعجم النقدي لعمم االجتماع ،ترويودون وف،بوريك.ر- 3

 .552ص
 .115الجرجاني ،  التعريفات  ، المرجع السابق ، ص-  4
 .47: سورة طو ، اآلية -  5
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النبّي من أرسل إلى قوم مؤمنين بشريعة رسول قبمو كأنبياء بني إسرائيل ، فكل رسول نبّي 
وليس كل نبّي رسول ، وىناك بعض الصوفية من يجعل النبّي أرفع من الرسول ، عمى 

 .اعتبار أن النبوة قد تتجسد في األولياء أيضا ، وىذا ما سنوضحو في أبحاثنا القادمة

فيي أمر خارق لمعادة تصدر عن نبّي مكمف بدعوى النبوة ، وسميت :       أما المعجزة 
بيذا االسم لإلعجاز الخمق عن اإلتيان بمثميا ، والفرق بين المعجزات والكرامات أن األنبياء 
خفاؤىا ، وىذا  عمييم السالم مأمورون بإظيارىا ، بينما يجب عمى األولياء ستر كراماتيم وا 
األمر بدييي ألن المعجزة جاءت لألنبياء من أجل إظيار صدق الرسالة واإليمان بيا بينما 

 حجاب قموب الخاصة المختصة برؤية »: الكرامة ىي تكريم من ا ، أو كما قال الجنيد 
 .1«النعم والتمذذ بالعطاء والسكون إلى الكرامات 

أن تكون خارقة لمعادة كانشقاق القمر وقمب العصا ، أي أنو  :  2      ومن شروط المعجزة 
لى حد اآلن لم يستطع أحد من البشر أن يأتي  ال يقدر عميو األنبياء ويعجز عنو غيرىم ، وا 

 ، وأن تكون مقرونة بمعجزات األنبياء من آدم عميو السالم إلى خاتم الرسل محمد عميو 
بالتحدي ، وأن ال يأتي أحد بمثل ما أتى بو المتحدي عمى وجو المعارضة وخرج بقيد 

 .التحدي الخارق من غير تحد 

نما ذكرت آية أو        والالفت لمنظر أن كممة المعجزة لم تذكر في القرءان الكريم كثيرا ، وا 
ْن َيَرْو ُكَل َآَيٍة اَل ُيْؤِمُنوا ِبَيا ﴿: آيات كقولو تعالى   َوَلَقْد َآَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع ﴿:  وقولو 3﴾ َواِ 

 (آية) وىذا دليل عمى صدق األنبياء ال عمى إعجاز البشر ، وقد تدل كممة 4﴾َآَياٍت َبّيَناٍت 
 َوِفي األْرِض َآَياٌت ﴿:عمى آية قرآنية أو عمى ظاىرة طبيعية كما ورد في قولو تعالى 

 .عجز -أعجز-عجوز:  أما المعجزة فقد وردت مفردات مثل 5﴾ِلْمُموِقِنيَن 

                              
 .343ممدوح الزوبي ، معجم الصوفية ، المرجع السابق ، ص - 1
 .39، ص1991، 1ابن خميفة عميوي ، معجزات النبّي المختار ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ط- 2
 .25:سورة األنعام ، اآلية - 3
 .101: سورة اإلسراء ، اآلية - 4
 .20: سورة الذاريات ، اآلية - 5
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نما        وقد فرق الدكتور حسن حنفي بين اآلية والمعجزة ، فاعتبر أن اآلية ليست معجزة وا 
، وقد  (الطبيعة والعقل) في حين المعجزة ىي ضد ليما دليل متسق مع الطبيعة والعقل ،

تكون اآلية صادقة في حين تكون المعجزة خادعة بالسحر ، وقد نجد قولو ىذا مبني عمى 
 سحرىم بمعجزتو التي كانت تفوق سحرة فرعون مع سيدنا موسى ، فأبطل موسى 

سحرىم ، ألن السحر كما اعتبره أىل السنة ىو إظيار أمر يبدو خارقا لمعادة من نفوس 
خبيثة ، وقد يتعممو اإلنسان من ساحر ويتتممذ عميو آخرون وليس مرتبط بالنبوة ، في حين 
 .أن المعجزة ىي أمر إليي ومقترنة بدعوى النبوة ، وفييا التحدي بينما السحر ليس لو ذلك 

      إذن فالحديث عن النبوة في اإلسالم ىو الحديث عن الرسالة المحمدية ومعجزتو  ويعد 
القرءان من أعظم معجزات النبّي ، ىذا القرءان الذي يحمل أسماء مختمفة كالكتاب والتنزيل 

 ، فتمفظ بالوحي وقالو شفييا ، وكممة الوحي والفرقان ، وقد أنزل عمى نبّي اإلسالم محمد 
 ، فالوحي ىو ما تمقاه النبّي أو 1تدل عمى إليام ا ألنبيائو أو وحيو ليم بأشياء معّينة 

 .الرسول من ربو من كالم أو رسالة أو إشارة أو كتاب بشكل خفيّ 

 ِإَنا َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َكَما َأْوَحْيَنا ِإَلى ُنوٍح َوالَنِبيِّيَن ﴿:       وقد خاطب ا نبّيو في القرءان فقال 
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأَلْسَباِط َوِعيَسى َوَأُيوَب َوُيوُنَس * ِمْن َبِعِدِه  ْسَماِعيَل َواِ  َوَأْوَحْيَنا ِإَلى إْبَراِىيَم َواِ 

َوُرُساًل َقْد َقَصصَناُىْم َعَمْيَك ِمْن َقْبُل َوُرُساًل َلْم * َوَىاُروَن َوُسَمْيَماَن َوَآَتِيَنا َداُووَد َزبُوًرا 
 ، فالوحي يختص بو النبّي والرسول ، وىو إما 2 ﴾َنْقُصْصُيْم َعمْيَك َوَكَمَم اُ ُموَسى َتْكِميًما 

ما أن يكون شفييا كما  أن يكون نصا مكتوبا كما كتبو موسى وعيسى عمييما السالم ، وا 
 .ألقي عمى النبي المحمدي 

 إنو »      والوحي الذي تمقاه نبّي اإلسالم ىو القرءان ، أي كتاب المسممين المقدس ، 
 ، فالقرءان ىو خبر 3 «الكممة اإلليية نقميا الممك إلى النبّي عمى مدى ثالث وعشرين سنة 

ا بل ىو النبوة كميا ، وأول بدايتو مع النبّي أي الوحي ، كان عن طريق الرؤيا الصادقة 
َأَوُل َما ُبِدَئ ِبِو َرُسوُل  ): التي تكون في حالة النوم كما قالت عائشة في الحديث الصحيح 

                              
 .137،ص2010، 1ىاشم صالح،دار الطميعة ، بيروت،ط:محمد أركون ،اليوامل والشوامل حول اإلسالم المعاصر،تر - 1
 .164-163: سورة النساء ،اآلية  - 2
 .149،ص2010، 1سعيد الباكير،دار عالء الدين،دمشق،ط:مارسيل روبي،تاريخ التفكر باإللو،تر - 3



 النبوة والتصوف
 

67 
 

ا َصَمى ا َعَمْيِو َوَسَمَم ِمَن الَوْحِي ُىَو الُرْؤَيا الَصادَقَة َفَكاَن اَل َيَرى ُرْؤَيا ِإاَل َجاَءْت ِمَثَل 
  .1(َفَمِق الُصْبِح 

      فالرؤيا جزء من النبوة ، كما أنيا تعتبر أيضا من أشكال الوحي بناء عمى قول النبّي 
 ، وقد تكون عن طريق اإلليام الذي 2(ُرْؤَيا اأَلْنِبيَاِء ِفي الَمَناِم َوِحيٌ ):عميو الصالة والسالم 

 .يمقيو ا في ذىن المميم ، وأكبر دليل عمى ذلك الوحي الذي ألقي إلى أم موسى النبيّ 

      والوحي أيضا يكون من وراء حجاب كما حدث ذلك في العيد القديم وفي القرءان  وىو 
اإليحاء غير المباشر الذي يكون عن طريق ممك رسول يوحي لمنبّي ، وميما تعددت 

 .واختمفت طرق وأشكال الوحي ، فإن اليدف منيا واحد وىو إيصال الرسالة اإلليية لمبشر 

      وكل الرساالت التي أرسمت قبل الدعوة المحمدية ، كانت خاصة أي خصصت لقوم 
معنيين في حين أن الرسالة التي حمميا النبّي المحمدي ، كانت شاممة وبيا اختتمت كل 

 َما َكاَن ُمُحَمٌد َأَبا َأَحٍد ﴿: الرساالت وىذا بعدما بمغت البشرية أوج كماليا ، يقول ا تعالى 
 ىو وفي اآلية دليل عمى أن النبّي محمد . 3﴾ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اِ َوَخاَتَم الَنِبّييَن 

. خاتم النبّيين والمرسمين ، وبو بمغ الوحي أعمى مراتبو

َوَما ﴿:       ومن ميزة األنبياء أنيم معصومون من الخطأ في تبمغييم لموحي لقولو تعالى 
:  ، ومعصومون من النسيان أيضا لقولو تعالى 4 ﴾َيْنِطُق َعِن الَيَوى ِإْن ُىَو ِإاَل َوْحٌي ُيوَحى 

 . ، وىذا من فضل ا عمييم ، وتزكيتيم عن سائر البشر5﴾َسُنْقِرُئَك َفاَل َتْنَسى﴿

      تمثل النبوة إذن وحدة بين ا واإلنسان ، فيي بمثابة المفتاح الذي يعين المجتمع 
البشري عمى حل أزماتو التي تعتريو في الحياة ، بعدما عجزت ذاتو عمى تخطي عقباتو 

مثمما يثبت التاريخ ذلك ، فمنذ القدم كان اإلنسان يؤمن بالنبوءات ويعتقد أنيا المسمك الوحيد 
                              

 .03رقم  -رواه البخاري في باب كيفية بدء الوحي إلى رسول ا-  1
 . رواه ابن أبي حاتم ، وذكره الترميذي في مناقب عمر ابن الخطاب تعميقا ، كما رواه ابن جرير- 2
 .40: اآلية : سورة األحزاب  - 3
 .4-3:  األية : سورة النجم  - 4
 .06: اآلية : سورة األعمى  - 5
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لتجاوز أزماتو ، مثمما كان يحدث في اإلغريق من كوارث طبيعية ، فيتوسل الناس من 
أوديب أن يجد ليم مخرجا بسماعو وحيا من اآللية ، أو بانتشار مرض خبيث في المدينة 

 .ظنا منيم أنو غضب اآللية ، فيطمبون من الكاىن أن يعفو اإللو عنيم

      غير أن ىذا االعتقاد ىو اعتقاد ميتولوجي ، وقد تجاوزتو الديانات السماوية بما فييا 
اإلسالم الذي ارتبط بمواجية األوضاع العقائدية واالجتماعية واألخالقية التي كانت سائدة في 
شبو الجزيرة العربية آنذاك ، وتبّيان ما يحثو النص القرآني من مكارم فاضمة وسموكات قويمة 
وبذلك تمكن من إعادة بناء واقع المجتمع العربي اإلسالمي من جديد ، انطالقا من معطيات 

. النص الديني 

نما حدد        ولم يتوقف دور النبوة في اإلسالم عمى التعريف با وبيان عظمتو فقط ، وا 
عالقة الذات باآلخر ، فشرح كيفية التعايش والتكيف في المجتمع البشري ، وكيفية بناء 

عالقات متينة مع مختمف األجناس واألديان  ، ورفض كل أنواع التمييز العنصري والقومي  
فركز عمى دور األخالق في تنمية نفوس صالحة ومجتمعات يسودىا األمن والسالم، كل 

ذلك بّينو القرءان في لغة راقية يعجز المسان البشري أن يأتي بمثميا ، لقد بمغت النبوة أعمى 
 ، فجاءت رسالتو أشمل وأتّم الرساالت مراتبيا وأوج كماليا مع سيد الخمق محمد عميو 

التي بعثت قبمو ، بل واعتبر قومو أو أمتو أحسن األمم أجمعين ، فمن ا عمييا من 
 .الفضائل والخيرات ما لم يسبق ألمة بذلك

      فممنبوة إذن دور وأىمية بالغة في الوجود البشري ، ولوالىا لما كان لكيان اإلنسان وزن 
كذات عاقمة ، بل لما كان لمحياة معنى وال سادت الفوضى في ىذا العالم ، لكن ىناك دائما 
نظام تسير عميو الطبيعة ، وىو النظام اإلليي الذي كان وسيظل إلى ما ال نياية ، وما ىذه 

 .النبوءات إال لتدل عمى وحدانية ا 
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 :الرؤيا الفمسفية -2

 : الفارابي *

 ىو قضية الدين والفمسفة ، وقد –      من أول القضايا التي عالجيا فالسفة اإلسالم 
تضمن تحميميم ليذه اإلشكالية طرح مجموعة من األفكار التي تخدم الطرفين ، من بينيم 

 .نظرية النبوة التي تشكل نقطة اشتراك أو اختالف بين الفالسفة أنفسيم 

      ويعد الفارابي من أوائل الفالسفة الذين عالجوا موضوع النبوة بصبغة فمسفية ، ويبدو 
ذلك جميا في نظرية الفيض التي حاول من خالليا تفسير كيفية صدور العالم عن ا ، وقد 
شرح ذلك بشكل معمق في كتابو المدينة الفاضمة ، ىذا الكتاب الذي قصد من خاللو تكوين 
مجتمع فاضل ، فبّين أن اإلنسان اجتماعي بطبعو ، أي أنو يحتاج إلى االجتماع والتعاون 

 .وبيما يتحقق الكمال 

      واجتماع جماعة كثيرة متعاونين يشكل بطبيعة الحال مدينة ، ألن المدينة في أول 
فكان ىناك اجتماع بشري ، ثم تطور ليعطي " االجتماع " نشوئيا باإلغريق ارتبطت با

 والمدينة »مفيوما لممدينة ، غير أن الفارابي يعتقد أن الخير األفضل ال ينال إال بالمدينة ، 
التي يقصد باالجتماع فييا التعاون عمى األشياء التي تنال بيا السعادة في الحقيقة ، ىي 

 ، فاالجتماع المرىون بالتعاون ىو الذي يحقق مجتمعا فاضال وكامال  1 «المدينة الفاضمة 
 .وبالتالي يحقق السعادة

      وتحقيق ىذه المدينة الفاضمة ال يكون إال برئاسة رئيس فاضل ، ىذا الرئيس الذي 
شبيو الفارابي بالقمب ، إذا صمح صمح الجسد كمو ، فيو السمطة العميا والمثل األعمى 

 .لمفضائل وال يصمح ليذه المرتبة إال من تزود بصفات فطرية ومكتسبة من العمم واألخالق

 ورئيس المدينة الفاضمة ليس يمكن أن يكون أي إنسان اتفق ، ألن »:    يقول الفارابي 
احدىما أن يكون بالفطرة والطبع معدا ليا ، والثاني بالييئة : الرئاسة إنما تكون بشيئين 

                              
 .118، ص3أبو نصر الفارابي ،كتاب أراء أىل المدينة الفاضمة ، دار المشرق، بيروت، ط-  1
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 فصالحية الرياسة ال 1 «والممكة اإلرادية ، والرياسة التي تحصل لمن فطر بالطبع معدا ليا 
 .تتم إال بيذين الشرطين 

 أن يكون تام األعضاء وجيد »      فمن بين الصفات التي يجب أن يفطر عمييا الرئيس 
  2«الفيم والفطنة ، أما الصفات التي يكتسبيا ىو حفظ الشرائع وجودة اإلرشاد واالستنباط 
فإذا تحقق ذلك تمكن لمرئيس من أن يتصل بالعقل الفعال ، وىو العقل المشرف عمى 

 .اإلنسانية الذي يصدر من المطمق مباشرة ، فيو كالنور اإلليي 

      وال يمكن ألي إنسان أن يتصل بالعقل الفعال إال إذا اتصف بالكمال الذي يتصف بو 
الرئيس ليذا وجب عمى أىل المدينة أن يتبعوا منيج رئيسيم ويصبحوا صورة منو ، وتتم 
درجة ترقييم انطالقا من مرحمة العقل المنفعل ، إلى العقل المستفاد ثم إلى مرحمة العقل 

 ذلك في كال جزئي قوتو الناطقة  »الفعال ،  فإذا وصل اإلنسان إلى ىذه المرحمة  حصل 
  3«وىما النظرية والعممية ، ثم في قوتو المتخيمة ، كان ىذا اإلنسان ىو الذي يوحى إليو 

 .فمرحمة العقل الفعال ىي مرحمة تمقي اإلشراق والوحي من ا 

طريق يتمقى الفيض من ا بواسطة عقل منفعل  :       ويرسم الفارابي طريقين لالتصال 
وىو خاص بالفيمسوف الحكيم ، ويكون عن طريق التأمل والنظر ،  وطريق يتمقى الفيض 

بواسطة قوة المخيمة ، وىو النبّي الذي يعمم بما سيكون ، وفي ىذه الحالة يكون اإلنسان في 
 .أكمل مراتب اإلنسانية

      والفرق بين الفيمسوف والنبّي في نظر الفارابي ىو أن الفيمسوف يرقى إلى مرتبة 
بواسطة المعرفة الواسعة والنظر الدقيق المبنّي عمى التجريد واالستدالل ، بينما "االتصال »

 .4«يبمغيا النبّي بفضل ما أوتي من خيال قوي نافذ 

                              
 .122المرجع السابق ، ص -  1
 .لقد وضع الفارابي  حوالي اثنا عشرة صفة فطرية ، وستة صفة مكتسبة -  2
 .125الفارابي ، أراء أىل المدينة الفاضمة ، المرجع السابق ، ص -  3
 .128، ص (س.ط ، د.د )، مركز دراسات الوحدة العربية ،1محمد عابد الجابري،مدخل إلى القرءان الكريم، جزء- 4



 النبوة والتصوف
 

71 
 

 المخيمة ذو صمة متينة بالميول والعواطف ، وليا قدرة عمى »      ويعتبر الفارابي أن 
نتاج األحالم والرؤى متى تسنى ليا التحرر من سمطة العقل ، وفي حالة النوم  تكوين وا 
تستطيع أن تحاكي المعقوالت ، وتحاكي القوة الغاذية والقوة النزوعية ، وكل ما يصادف 

فمتى صادفت مزاج البدن رطبا ، حاكت الرطوبة بتركيب " البدن من أحوال مزاجية مختمفة 
المحسوسات التي تحاكي الرطوبة ، مثل المياه والسباحة فييا ، ومتى كان مزاج البدن يابسا  

 فعمى حسب 1.«حاكت يبوسة البدن بالمحسوسات التي من شأنيا أن تحاكي بيا اليبوسة 
المزاج يكون طابع الفعل ، فقد يحدث أن يقوم النائم ماشيا أو يتصرف ببعض التصرفات 

 .التي عادة ما كان يفعميا في حالة اليقظة

نما اعتبرىا إذا كانت        ولم يتوقف الفارابي إلى ىذا الحد من القول في عمل المخيمة ، وا 
في إنسان ما قوية وكاممة وكان ىو من ذوي النفوس الصافية الطاىرة ، فأنو يسمو 

بأحاسيسو عمى العالم المحسوس ، ليتصل بالعالم العموي الروحاني حيث العقل الفعال ، وال 
نما في حالة اليقظة أيضا، فتفيض عميو العموم الربانية  يتسنى لو ذلك فقط في حالة النوم وا 

وينكشف لو عالم الغيب والسموات ، وىذا الفيض عمى حسب الفارابي يختص بو النبّي فقط  
 .وىو بذلك اعتبر أن اتصال النبّي بالعقل الفعال يكون بواسطة قوة المخيمة 

      بعد ىذا التحميل يظير لنا جمّيا أن الفارابي أراد أن يؤسس مدينة فاضمة برياسة رجل 
فاضل غير أن البناء الذي أقامو ىو بناء مثالي يستحيل أن يتحقق في عالم الواقع ، ثم 

، ويعتقد " النبيّ " الشروط التي وضعيا لمرئيس ال يمكن أن يتصف بيا إال شخص واحد وىو 
 ، إال أن الفارابي لم يصرح بذلك في بعض الباحثين أن الرئيس ىو نبّي اإلسالم محمد 

نما الرياسة التي أقرىا ال تقل منزلة عن منازل األنبياء   .كتابو  وا 

      غير أن األمر الذي يؤاخذ عميو الفارابي ىو اعتباره أن النبوة مكتسبة ، بمعنى أنو إذا 
كانت القوة المتخيمة في إنسان ما قوية وكاممة فإنو يتمقى في يقظتو عن العقل الفعال 

الجزئيات الحاضرة والمستقبمة ، كما أنو يحاكي المعقوالت المفارقة لممادة كاألفالك والمالئكة 
ويراىا أيضا ،  وبالتالي ينتيي بو األمر إلى مرتبة النبوة ، فتفيض عميو كل العموم واألسرار 
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الربانية تماما كما يحدث لألنبياء ، وىكذا يتسنى لكل إنسان إذا توفرت فيو كل الشروط 
 .المطموبة أن يكتسب مقام النبوة

فإنو يبدو أن طريق " طريق الفيمسوف وطريق النبيّ "       أما تحديده لطريقين من االتصال 
االتصال األول أعمى مرتبة من االتصال الثاني ، ألنو يقوم عمى العقل والتأمل في حين أن 

 طريق النبّي  يقوم عمى قوة المخيمة ، فيل ىذا يعني أن الفيمسوف أعمى شأنا من النبّي؟

      يمتاز النبّي عن الفيمسوف بأمور كثيرة ، أىميا أنو صاحب رسالة إليية يبمغيا لمبشر 
 أن رسالة السياسات المدنية تمح عمى فكرة أن اإلنسان »: جميعا وليذا يعتقد رجال السياسة 

مختار من قبل ا لوحيو ، وبالرغم من تفوقو بذكائو وفضيمتو ، يجب أن يكون من نفس 
ن كان ىذا القول مأخوذ بو إلى 1 «الطبيعة ومن ذات النوع بالقياس إلى اآلخرين  ، حتى وا 

حد ما فميس سببا ليأخذ بو الفارابي ويدعم بو في نظريتو لمنبوة ، ألنو لم يتوقف فقط عمى 
الطبيعة الفزيولوجية لمرئيس وال عمى رسالتو المدنية ، بل تعدى ذلك في تحديده لدور المخيمة 

في التنشئة النبوية ، والغاية من تحديد ىذين االتصالين ، ىو تبيان أن طريق الفيمسوف 
والنبّي واحد وىو االتصال بالعقل الفعال ، غير أن منيجيما  مختمف ، لكن السؤال الذي 

، وىذا الممك " جبريل عميو السالم" يطرح نفسو ىو أن العقل الفعال الذي يقصده الفارابي ىو 
 ، فكيف يتسنى أن يكون ممك لمفيمسوف أيضا وبالتالي لم يكن إال مع نبي اإلسالم محمد 

 . فإن ىذه النظرية غير ممكنة

      والنبوة كما ىو معموم في المعتقد الديني اصطفاء من قبل ا ، ولن يستطيع أحد من 
البشر أن يكتسب ىذا المقام ميما بمغت درجتو في العمم و إفناء عمره كمو في الرياضة 

 .الروحية والمجاىدات النفسية 

      فنظرية الفارابي عن النبوة تحمل طابعا يونانيا الستقائو من الفمسفة األفالطونية ، كما 
 ، ولم يسمم الفارابي 2 « لتطمعاتو الفمسفية والصوفية كفيمسوف إسالمي»أنيا جاءت نتيجة 

من االنتقادات التي وجيت إليو من طرف بعض الفالسفة والعمماء ، ومن بينيم ابن الطفيل 
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الذي صرح بسوء معتقده في النبوة وقولو أنيا لمقوة الخيالية ، كما اعتبر بعض المفكرين 
والعمماء أن ىذه النظرية تتعارض مع جوىر النصوص الدينية ، خصوصا في قولو أن العقل 
الفعال جوىر مفارق لممادة ، في حين أن جبريل قادر عمى التشكل بأشكال مادية ، في ىيئة 

 .رجل مثال كما كان يحدث مع نبّي اإلسالم

      وما يمكن قولو في ىذه المسألة أننا ال يمكن أن نعتبر النبوة قائمة عمى المخيمة ، كما 
أنيا ال تؤدي إلى الوحي ، ألن النبوة قبل كل شيء ىي اصطفاء رباني ، ولم يثبت عبر 

نما اصطفاه ا  التاريخ أن أحد من األنبياء قد توصل إلى ذلك بفضل اجتياداتو الروحية ، وا 
عن سائر البشر أجمعين ، ثم ىيأ لو كل الصفات والشروط التي تعده ألن يكون كذلك  

. فباب النبوة أغمق مع خاتم النبّيين محمد 
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 :ابن مسكويه *-

      تناول ابن مسكويو نظرية النبوة في كتابو الفوز األصغر ، ويعد رأيو أقرب من رأي 
الفارابي إال أنو قد طرح ىذه النظرية من خالل عممية االرتقاء في فصل النبوات ،وقد تعمق 
فييا  وشرحيا شرحا دقيقا عمى غرار الفارابي التي كانت جزءا من مدينتو الفاضمة  ، ثم إننا 

لنجد مسكويو خصص ليا بابا كامال في كتابو ، ووضع تفريقا بينيا وبين الكيانة ، وبين 
النبّي والمتنبيّ ، وىذا إن دل عمى شيء فإنما يدل عمى سعة المعرفة لدى ابن مسكويو في 

 .ىذا المجال وبالتالي تميزه عن الفارابي 

      لقد بدأ مسكويو قبل حديثو عن النبوة في التفصيل عن الموجودات وعالقتيا ببعض من 
خالل فكرة االتصال ، فبّين أن ىذا االتصال ىو التدرج في الفوارق بين أنواع الموجودات 

انطالقا من النبات الذي يعد أول اثر ظير في عالمنا بعد تميزه عن الجماد بالحركة، ثم بعد 
ذلك عن الحيوان واإلنسان وتبيان مراتبيما  ، ليؤكد فيما بعد عمى ضرورة االتصال بينيم 

ذا رتبنا قوى العالم الصغير وشرحنا اتصال قواه بعضيا ببعض وكيف »: جميعا فيقول   وا 
ترتقي قوة الحواس منو إلى ما ىو أعمى منيا ،ومنيا إلى ما بعدىا حتى يجاور الممك 

ويناسبو ويستمد منو فيناك يتبّين أفق اإلنسانية ونياية شرفو وكيفية مرتبتو واتصال الروح 
المسمى في القرءان الروح القدس ، فيطمع الناظر في ىذه المراتب عمى صور الموجود 

 .1 «ويفيمو ، ويعرف شرف الرسالة وعمو درجة النبوة 

      في ىذا الموقف تظير الفمسفة الطبيعية البن مسكويو ومدى تأثرىا بنظرية النبوة  
فيما بينيا ،ما ىو إال دليل   (اإلنسان-الحيوان-النبات)وسبب ذكره التصال ىذه الموجودات 

لتحقق النبوة وكما أن ىناك تفاوت بينيا ، فكذلك ىناك أيضا تفاوت بين مرتبة اإلنسان 
والمالئكة  من حيث أن اإلنسان عالم صغير وقواه متصمة بالعالم الكبير ، وكما وظف فكرة 

االتصال بين أنواع الموجودات ، فإننا نجده أيضا قد نادى بفكرة االتصال بين القوى 
اإلدراكية لإلنسان ، فاعتبر أن لمحواس حسا مشتركا يؤلفيا جميعا ، ولوالىا لتفرقت عموم 

الحواس جميعا  والحس المشترك ىو قوة من قوى النفس في أفق الجوىر المطيف من الجسم  
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والفرق بينيما أن الحواس الخمس تقبل الصور بأن تحصل فييا آثار الجزئيات من 
المحسوس شيئا فشيئا  أما الحس المشترك فأنو يقبل الصور من الحواس دفعة واحدة من 

غير تأثر ، وترتقي ىذه القوة إلى قوة تسمى المتخيمة ، ثم إلى قوة أخرى لمنفس ىي الحافظة  
 .وىي كالخزانة التي تحفظ األشياء الكثيرة 

      ىذا التحميل الذي وضعو ابن مسكويو لنظريتو ، قد وصفو الدكتور عبد الفتاح فؤاد في 
 ىذه ىي توطئة مسكويو لنظريتو في النبوة ، ويمكن »: مقدمة لكتاب الفوز األصغر بقولو 

فمن الناحية األنتولوجية ىناك اتصال بين الموجودات عمى الرغم من : تمخيصيا في أمرين 
مراتبيا المختمفة ، وىذا االتصال يسمح لإلنسان بأن يكون بينو وبين المالئكة ثمة اتصال ما 
،يتم عن طريقو الوحي، ومن الناحية االبستمولوجية ىناك اتصال بين قوى اإلدراك المختمفة 
لدى اإلنسان يبدأ من أدنى المراتب وينتيي إلى أعالىا ، حيث يمكن أن يتمقى اإلنسان العمم 

 .1 «من المالئكة 

      وىناك قوة أخرى لمنفس وىي قوة الفكر تقع فييا حركة الرؤية والتوجو نحو العقل  
تحصل لإلنسان دون الحيوان ، ويظير فعميا في البطن األوسط من بطون الدماغ ، وفي 

 فإذا جعل اإلنسان سعيو بما يستفيده من »: ىذه المرتبة عمى قول مسكويو تظير اإلنسانية 
حواسو أن يريقيا إلى ىذه القوة ويتحرك أبدا في طمب أسبابيا ومبادييا األول وأعطاه حينئذ 

العقل حقائقيا فاستكممت صورة اإلنسانية فيو ، وتصورت نفسو بحقائقيا األشياء ، وتمك 
 .2«الحقائق ىي أبدية الوجود 

      يعتقد ابن مسكويو أن ىذه المرتبة إذا بمغيا اإلنسان متصاعدا فييا إلى غاية أفقو  
ذا أدام التفكير  واستطاع تجاوز حدىا المألوف في معظم البشر ،  فأنو يصير ممكا كريما ، وا 
فإنو بقوى ىاجسو وتموح لو األمور اإلليية  ، وىذا االرتقاء ىو ارتقاء صعودي ، في حين إذا 

أتت تمك األمور اإلليية من غير أن يرتقي بل تنحط إليو ، أي من األعمى إلى األسفل 
كتأثير العقل في القوة الفكرية ، وتأثير القوة الفكرية في القوة المتخيمة ، والقوة المتخيمة في 
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الحس ، فإنو يرى حقائق األشياء ويسمعيا  ، وىو بذلك قد حدد مسمك الفيمسوف والنبّي ، إذ 
الفيمسوف يكون ارتقاؤه من أسفل إلى أعمى في حين أن النبّي عكس ذلك ، والحقائق التي 

 والفيمسوف أسرع من غيره في التصديق بما يأتي بو النبّي ، ألنو جاء بما »يدركانيا واحدة ، 
 ، كما أنو يحصل اتصالو بسعيو واجتياده ، أما النبّي فبدون سعي 1 «ال ينكره عقمو 

 .واجتياد

      فعممية االرتقاء التي حددىا ابن مسكويو كانت مبينة عمى أصول الفالسفة اإللييين  
فجاءت بصبغة دينية عمى عكس الفارابي ، وىو بذلك قد بّين كيفية االتصال بالعقل الفعال 
عن طريق المخيمة أيضا ، وفسر نظريتو تفسير طبيعي فيما يخص طريق الفيمسوف وتفسير 
ما ورائي فيما يخص النبّي ، فبين أن غايتيما واحدة إال أنيما يختمفان في المنيج أو السبيل 

 .وىنا تكمن فمسفة  ابن مسكويو في التوفيق بين الفمسفة والدين 

      ولتوطيد موقفو نجده أيضا قد ربط بين النبوة والرؤيا الصالحة ، فاعتبر أنو في حالة 
النوم تعطل النفس أآلت الحواس ، مما يتسنى ليا التوجو نحو أفقيا األعمى أو العقل المفارق 

 فأما إذا تحركت النفس في حال النوم نحو »: انطالقا مما حصمتو في حالة اليقظة فيقول 
العقل ولم تشتغل بتصفح ما استفادتو من حواس رأت األشياء المزمعة عمى الكون في 

األحوال المستقبمة ، فإذا كان ليا ىناك حظ من ىذا المعنى وافر كان ما تراه صادقا بغير 
وىو بذلك قد  . 2 «تأويل ألنيا ترى الشيء بعينو ، وان كان الحظ مرموزا يحتاج إلى تأويل 

 .بّين إمكانية االتصال في حالة النوم مثمما ما يحدث تماما في حالة اليقظة 

      ما نستخمصو من نظرية النبوة عند ابن مسكويو أنو قد طرح طرحا يخالف نوعا ما 
النصوص الدينية ، وخصوصا في كيفية االتصال بالمالئكة وكما ىو معروف أن الوحي لم 
يكن إال مع جبريل عميو السالم الذي يعد أعمى مراتب المالئكة وليس أدناىا كما ذكر ابن 
مسكويو ، ثم إننا لنجد بعض األنبياء كان اتصاليم با مباشرة دون واسطة ، مثل موسى 

 . 
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 النبوة عند ابن عربي:  المبحث الثاني

 : التصوف عند ابن عربي -1

      منذ الفتح اإلسالمي لألندلس والذي كان في أوائل القرن الثامن لمميالد ، بدأت العموم 
تتسرب إلى ىذه البالد شيئا فشيئا ، إلى أن أرست دعائميا في عصر الخالفة ، ويعود 

الفضل لذلك  لمثقافة المشرقية ولمرحالت العممية التي كان يقوم بيا عمماء األندلس ، ولم 
تعرف ىذه األخيرة استقرار ذاتيا إال في عيد مموك الطوائف ،  حينيا فقط برزت نخبة من 

العمماء والفقياء والفالسفة الذين كان ليم دور كبير وبارز عمى المستوى العالمي  واستطاعوا 
 .أن يضعوا بصمتيم عبر التاريخ 

"       ومن بين أىم الشخصيات التي أنجبتيا حضارة األندلس في مجال العمم والمعرفة 
ىذا الفيمسوف والمتصوف الذي ذاع صيتو في أوساط األندلس  " محيي الدين ابن عربي

 .وذلك لما توصل إليو من معارف وحقائق ربانية يعجز العقل عن إدراكيا 

      ولد ابن عربي في أسرة عريقة بأصميا العربي في يوم االثنين السابع عشر من رمضان 
جويمية سنة ألف ومائة وخمس وستين ميالدية في 28عام خمسمائة وستين ىجرية المواقف 

- مدينة  مرسية عمى الساحل الشرقي لألندلس ، وينحدر نسمو من حاتم بن عبد ا الطائي
 : عمى حسب ما ورد عمى لسانو 

 َلَنا ِفي الُعاَل الَمْجُد الَقِديُم الُمَؤَثل ***أَنا الَعَرِبُي الَحاِتِمُي َأَخو الَنَدى 

   وذكر ىذا النسل سببو ىو التفرقة بينو  وبين القاضي أبي بكر بن العربي،  ويكنى ابن 
الشيخ األكبر ،سمطان العارفين ، بحر الحقائق ، الكبريت : عربي  بعدة ألقاب من بينيا 

 .وىذا إن دل عمى شيء فإنما يدل عمى مكانة ابن عربي في مجال التصوف ...األحمر 

      وما روي عن الشيخ األكبر أنو تربى في أسرة ذات دين وعمم ، فكان والده رجال 
صالحا ذو بصيرة ،  و والدتو قيل أنيا ورثت عن قوميا حب الرسول األعظم ، أما أخوالو 
وأعمامو فقد كانوا عمى حسب ما ذكر في كتب التراجم والسير أنيم من أصحاب القموب 

المتعطشة لعالم األنفاس واألرواح ، ىذا الجو العائمي ساىم بشكل كبير في تكوين شخصية 
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ابن عربي،ضف إلى ذلك الحركة العممية التي زخرت بيا األندلس ، ومساىمة أمرائيا في 
التشجيع عمى العمم والقراءة والكتابة والتأليف ، ففاضت ينابيع الحكمة من كل أبواب المعرفة 

 .(الخ.....نبات-طب-تصوف-فمسفة-نحو-فقو-أدب)

      حفظ ابن عربي القرآن كامال بالقراءات السبع ، وتتممذ عمى عدة مشايخ ، فتمقى عنيم 
تربية أدبية دينية ، كما أنو اطمع عمى مختمف العموم والفنون ليزيد من رصيده المعرفي ، فما 

من كتاب آنذاك إال وقرأه حتى صار شغوفا بالعمم واسع المعرفة  ، وأصبحت لديو القدرة 
 .عمى المقارنة واالستنباط ، والفحص والتدقيق ، وادارك أسرار العموم واإلشارات

      ومن بين أىم اإلشارات األولى التي جعمت ابن عربي يعتنق التصوف ىو مرضو 
الشديد في فترة شبابو ، حيث أصيب بحمى فرأى في منامو أنو محوط بعدد ضخم من قوى 
الشر مسمحين يريدون الفتك بو ، وفي زحمة ىذا القيد رأى شخصا جميال مشرق الوجو قام 
بتخميصو من ىؤالء ، فسألو ابن عربي من تكون؟ فأجابو أنو سورة يس ، فمما استيقظ من 
نومو رأى والده جالسا بجانبو يتمو عميو آيات من سورة يس ، وقيل أنو لما برئ من مرضو 

 .أيقن أنو معد لمحياة الروحية

      طبعا إن ىذه الحادثة التي حدثت مع ابن عربي ليست سببا كافيا العتناقو الحياة 
الروحية  ألن المرض ما ىو إال رجوع لمذات ، وفييا ندرك عظمة الخالق عندما نحس أننا 
عاجزون عن مداواة أنفسنا إال لم تأذن المشيئة اإلليية بذلك ، ىذا العجز والضعف أمام 
أنفسنا ىو تطيير لمذات والروح معا ، ووعي لرؤية الحاضر من جديد ، وقد يكون لممنام 

 .رمز إليي يكمن في ما تحممو اآليات القرآنية من أسرار ربانية 

      نستطيع أن نقول أن ىذا المرض ىو دافع لغور أسوار ىذه التجربة الروحية ، فمن 
خالليا زاد ورع ابن عربي لمتصوف ، فكان يتردد عمى إحدى مدارس األندلس التي أولت أىم 
التعاليم األمبيذوقمية المحدثة ، وىي المدرسة الوحيدة التي كانت تنشر التعاليم الرمزية خفية 

 .منذ عيد عبد ا ابن مسرة الذي يعد أول فيمسوف أندلسي 
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      ومما زاد في توطيد ىذه النزعة الروحية ، ىي زوجتو التي عرف عنيا أنيا كانت ذات 
كمال روحي وجمال ظاىري وحسن خمق ، فشجعتو عمى المواصمة في ىذا الطريق ، فكانت 

 .بمثابة السند لو

      كل ىذه الظروف أسيمت في التكوين الروحي البن عربي ، وكان ذلك في سن مبكر 
أي في فترة شبابو ، حيث وصل إلى مقام العارفين ، وتكشفت لو حقائق الطريق ، فذاع 

صيتو في كل األندلس ، وقيل أنو لما سمع بو ابن رشد قاضي قرطبة وكان صديقا لوالده  
دعاه لمجمسو فمما دخل عميو ابن عربي فضمو ابن رشد لصدره وأشار إليو بمغة عيونو  

، وفي " ال" ففرح ابن رشد بذلك ، ثم قال لو ابن عربي مرة أخرى " بنعم" فأجابو ابن عربي 
ال ، والمغزى من ىذا الحوار ىو تساءل ابن رشد عن  أن ما توصل -نعم: آخر عبارة قال 

إليو ابن عربي من حقائق عن طريق الذوق ، قد توصل إليو ىو عن طريق العقل ، فكانت 
اإلجابة أنو ال مجال لمعقل في الوصول إلى الحقائق الربانية ، ألن مصدرىا الوحيد ىو 

 .القمب أو الوجدان وىو منفذ البصيرة 

      نجد ابن عربي يقر في أكثر من موقف أنو من أصحاب الكشف والشيود ، وأنو من 
 »أولياء ا ، وىذه االستقامة مبنية عمى آداب الشريعة المطيرة في األقوال واألفعال، فكان 

 ، جامعا بين الشريعة 1«ظاىري المذىب في العبادات ، باطني النظر في االعتقادات 
 .والحقيقة كغيره من الصوفية ، متبحرا في عموم القوم ، مدركا لمعانيو 

بواعث ودوافع وأخالق :       والطريق الذي سمكو ابن عربي مخموق عمى أربع شعب 
حق  ، وحق لمنفس ، وحق لمخمق ، فاألول : وحقائق وىذه الشعب تفرض ثالثة حقول 

يتمثل في حق العبودية  ، أما الثاني فيو الطريق الناجي والموصل لسعادة النفس  والثالث 
ىو كف األذى عن الخمق ما لم يأمر بو الشرع من إقامة حد وصنائع المعروف معيم عمى 

 .االستطاعة واإليثار

                              
 .22، ص2000، 80عبد الرحمن دركزلمي،حياة ابن عربي وفمسفتو،مجمة التراث العربي ،دمشق،العدد- 1
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. الخاطر، ثم اإلرادة ، ثم العزم ، ثم اليمة ، ثم النية :       أما الدواعي فيي خمس 
رغبة أو رىبة أو تعظيم ، أي رغبة فيما عند ا ، ورىبة من : والبواعث ليذه الدواعي ثالثة 
 .عذابو وتعظيما إلفراده وجاللو

 خمق متعد ، وخمق غير متعد ، وخمق مشترك »:        واألخالق عمى ثالثة أنواع 
متعد بمنفعة كالجود والفتوة ، ومتعد بدفع مضرة كالعفو والصفح : فالمعتدي عمى قسمين .

واحتمال األذى مع القدرة عمى الجزاء والتمكن منو ، وغير المعتدي كالورع والزىد والتوكل  
  .1 «وأما المشترك فكالصبر عمى األذى من الخمق وبسط الوجو 

حقائق ترجع إلى الذات المقدسة ، وحقائق ترجع إلى :       وأما الحقائق فعمى أربع 
. الصفات المنزىة ، وحقائق ترجع إلى األفعال ، وحقائق ترجع إلى المفعوالت 

والمراد بيذه التقسيمات التي ذكرىا ابن عربي  ىو توضيح حيثيات  الطريق الذي       
يجب أن يسمك  في التجربة الصوفية  ، وأوليا العزم أي صدق النية ، وثانييا ىو الدافع أو 
ن  اإلرادة التي يجب أن تتحقق في الصوفي ، وثالثيا األخالق ألنيا أساس وقوام التصوف  وا 

توفرت ىذه األمور في سفر المتصوف أو المريد فأنو يصل إلى الحقيقة التي يسعى إلييا 
. وتنكشف لو األسرار والحقائق الربانية ، وىذه البواعث يسمييا مقامات وأحوال 

وىكذا نجد ابن عربي كغيره من الصوفية يؤكد عمى ضرورة المجاىدة النفسية في       
التجربة الروحية ، وعمى ضرورة األخالق ألن أفضل ما قالو عن التصوف أنو أخالق ، فمن 

. زال عنو الخمق زال عنو التصوف 

األخالق يكون بالرياضة الروحية ، وىي سفر روحي يكون بالقمب الذي    وكسب      
: يتوجو إلى ا ، ويصفو ابن عربي في ىذه األبيات 

َعَمى َمَراِسِم ِديِن اِ ُعْنَواُن  ***َتَوجَو اَلقْمُب ِباأَلْذَكاِر ُمْرَتِحاَل 

عَزًما َوِفيِو َداَلاَلُت َوُبْرىَاُن  ***عَمَى الَتَحُقِق َأَن الَقْمَب ِفي َسفٍر 

                              
 .58، المصدر السابق، ص1ابن عربي،الفتوحات المكية، جزء- 1
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  1انطمَعْدُومَة الَعيِن َواأَلْحَواِل ُسل***وُكُل ُمْنِصٍف ِبالَسْيِر َراَحُتُو 

وألن الغاية أسمى وىي الكمال الصوفي ، فإن السفر شاق والطريق طويل ، يحتاج       
لى عناية إليية أو لطف رباني كما يقول ابن عربي ، وىو نور  إلى صبر وسعة بال ، وا 

. يقذفو ا في قمب من اصطفاه

والتوفيق الرباني الذي تكمم عنو ابن عربي يكون عمى مدى صدق المريد في مشواره       
الروحي وال يمكن أن يصل إلى مبتغاه إن لم تكن ىناك عناية إليية ، وقضية االصطفاء ىنا 

 بعض الصوفية  أن ىذا الطريق ويعتقدتحيمنا إلى اعتبار التصوف اصطفاء أم اختيار ؟ 
اصطفاء لمنفوس الطاىرة والزكية وليس اختيار، وأعتقد أن التصوف قبل أن يكون اصطفاء 
ىو اختيار ، ألن ىناك من يختار السير في ىذا الطريق لكن سرعان ما يتعثر في بدايتو أو 

. وسطو وال يصل إلى نيايتو ، وىنا يدخل التوفيق الرباني لمقمب الصادق الذي اصطفاه 

والتوفيق كما يرى ابن عربي يصمح القموب ويجمي البصائر ، ويفتح أقفال القموب وال       
المرتبة األولى توفيق العناية ، والمرتبة : يكون إال بالعمم والعمل ، ويحدده في ثالثة مراتب 

الثانية عمم اليداية أو التحقيق ، والمرتبة الثالثة  توفيق لموالية ، وىي العمل الموصل إلى 
 الصديقية  ، فبداية التوفيق مبدأ ونيايتو غاية وىي العروج إلى الممكوت حيث األسرار  مقام

. اإلليية ، وىذا المقام ىو أعمى المراتب الصوفية ، وفييا تحل النعمة والرحمة الربانية

" فصوص الحكم" و" الفتوحات المكية "       لقد جمع ابن عربي حقيقة التصوف في كتابيو 
وىذا الجمع كان بإلقاء رباني ، حيث تكمم عن حقيقة العبادة في اإلسالم وعن المقامات 

واألحوال والمراتب ، وىذا الطرح مأخوذ من التشريع اإلسالمي ، أي من الكتاب والسنة  غير 
أن ىناك بعض النظريات التي أقر بيا ابن عربي لم يسبق ليا أن طرحت ، كنظرية اإلنسان 
الكامل وختم الوالية ووحدة الوجود وغيرىا ، ولم يكن ىو الوحيد الذي عالج ىذه النظريات  

نما ىناك بعض الصوفية قد تطرقوا لذلك أيضا كعبد الكريم الجيمي مثال  . وا 

                              
 .19، ص4المصدر السابق ، جزء-1  
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      ىذه النظريات التي أقر بيا ىؤالء الصوفية ، كان ليا تأثير فمسفي وىو ما يسمى 
بالتصوف الفمسفي ، ومن الطبيعي أن يطرح ابن عربي مثل ىذه النظريات ، خصوصا وأنو 
تتممذ في مدرسة عبد ا ابن مسرة التي كانت تنشر التعاليم األمبذوقمسية ، والتي تنحو نحو 
وحدة الوجود  فاخذ ابن عربي من أراء ابن مسرة ، وقيل أنو انتقمت من خاللو إلى المشرق  

. فتأثر بيا بعض من مفكري الييود مثل ابن جبرول

      لقد كان ابن عربي كثير السياحة ، وىذا األمر جعمو يطمع عمى جميع فنون العمم 
واألدب والتصوف والفمسفة ، ويمتقي بأقطاب الشيوخ ويتتممذ عمييم ، فترتبت عن مؤلفاتو 

 إن اإلسالم في عصر ابن عربي كان »: اختالط المذاىب المتشعبة  يقول أسين بالثيوس 
قد تمثل عموم اليونان جميعا ، وذلك بفضل الدراسات الفمسفية الالىوتية التي قام بيا ابن 

سينا والغزالي وابن حزم وابن رشد ، وأعقبت مذاىب الصوفية البسيطة األولى ، مذاىب ذات 
طابع نظري غالب ، وىي في أساسيا تتجو نحو القول بوحدة الوجود ، وتقوم كميا عمى 

 1 «محاولة التوفيق بين شتى المذاىب واآلراء ، وىي محاولة متشعبة محيرة 

   يحاول أسين في ىذا القول أن يشرح عصر ابن عربي ومدى تأثيره عمى مذىبو       
وبالتالي دفعو إلى القول بوحدة الوجود ، وكأنو يريد أن يقول أن العصر كمو كان يميد ليذه 

 .النظرية ولم تقم إال عمى يد ابن عربي 

      قد يكون تشابك بين ىذه المذاىب في عصر ابن عربي ، و األندلس آنذاك  بالرغم 
أنيا كانت شديدة التمسك بالدين ، وتشدد فقيائيا وعممائيا لم يسمح بانتشار مثل ىذه التعاليم 
في ىذه البالد  ، إال أنيا مع ذلك لم تتمكن من منعيا من االنتشار ، ألن ىذه التعاليم كانت 

. تمارس خفية ، وبالتالي لم تستطع التحكم في الوضع

      ولم تمق نظرية وحدة الوجود رواجا وال قبوال في األندلس ، واتيم ابن عربي بالكفر 
واإللحاد والزندقة كغيره من الفالسفة الذين سبقوه ، وىذه النظرية تقر أن الوجود كمو واحد  

 وقد ثبت »: وىو الوجود اإلليي ، بحيث ال نرى شيئا إال ونرى ا فيو ، يقول ابن عربي 
عند المحققين أنو ما في الوجود إال ا ، ونحن إن كنا موجودين فإنما كان وجودنا بو ، ومن 

                              
 .380، ص (س.ط ، د.د)آنخل جنثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر األندلسي ، مكتبة الثقافة الدينية، - 1
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 فيو األول واآلخر »:  ، وقال في الفصوص1«كان وجوده بغيره فيو في حكم العدم 
 ، وىذا يعني 2«والظاىر والباطن ، فيو عين ما ظير ، وىو عين ما بطن في حال ظيوره 

. أن الحقيقة الوجودية واحدة ال كثرة فييا ، وما العالم والخمق إال ظل لموجود اإلليي

       فا والعالم كينونة واحدة ، والحق والخمق واحد أيضا ، وما ىما إال صورة تدل عمى 
وحدة ا ، حيث وجود الحق ىو وجود دائم ، بينما وجود الخمق وجود عابر ، والعالم واجب 

. الوجود بغيره أما اإلقرار با فيو واجب الوجود بذاتو

      ما يآخذ عميو ابن عربي في ىذا الباب أنو لم يفرق بين اإللوىية وعالم الخمق  وجعميما 
حقيقة واحدة ، إذ يمكن أن نعتبر أن ىذا العالم ما ىو إال تعريف وتعظيم لمخالق ، حيث 

يوصمنا التأمل والتدبر في الكون إلى توحيد ا ،وليس اعتبار أن الحق ىو العالم والعالم ىو 
ن كان ابن عربي يبعدنا من ثنائية التشبيو والتنزيو ، إال أن ا ليس كمثمو  الحق ، حتى وا 

. شيء  

      وأنيت ىذه النظرية بابن عربي إلى القول بوحدة األديان ، وىي تؤول إلى أن الدين كمو 
واحد ميما تعددت أشكالو وصوره ، وألن كل دين ييدف إلى غاية واحدة وىي الوصول إلى 
نما ىناك اختالف في  المطمق ، فإن الحقيقة واحدة ، وليس ىناك اختالف في األصل ، وا 

. االسم والمظير 

       ومن الطبيعي أن يذىب ابن عربي إلى ىذا القول ، مادام أنو أقر بالحقيقة الوجودية 
من خالل تجمي ا في العالم والخمق ، فيذا الخمق ميما كانت ديانتو فيو يحمل في طياتو 
النور اإلليي وبالتالي ىناك وحدة في جميع األديان ، والعارف ىو الوحيد الذي يدرك معنى 

 العارف المكمل ىو من نظر إلى كل معبود عمى »: ىذه الوحدة ألنو كما يقول ابن عربي 
. 3«أنو مجمى لمحق يعبد فيو 

                              
 .421 ،المصدر السابق، ص1ابن عربي، الفتوحات المكية، جزء- 1
 .41 ، المصدر السابق ، صفصوص الحكمابن عربي ، - 2
 .130المصدر نفسو ، ص- 3
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      والمقصود بيذا أن العبادة الحقة ىي أن ينظر كل عبد عارف إلى جميع التجميات 
المحيطة بو عمى أنيا صورة لحقيقة واحدة وىي ا ، ويؤكد ذلك ابن عربي في أبياتو 

:  الشعرية التي طالما يستنجد بيا في حقائقو فيقول 

َلَقْد صَاَر َقْمِبي َقاِباًل ُكَل ُصوَرٍة          َفَمْرَعى ِلُغْزاَلٍن َوَمْصَحِف ُقرآن  

َوَبْيٍت ألْوثَاِن َوَكْعَبِة َطاِئٍف           َوَألَواُح َتْورَاٍة َوَمْصَحِف ُقْرَآِن  

يَماِني   1َأِديُن ِبِديِن الُحِب َأَنى َتَوَجَيْت      َرَكاِئُبُو َفالُحُب ِديِني َواِ 

      يركز ابن عربي في أبياتو ىذه عمى أن حبو الحقيقي   ، دفع بو إلى تقبل كل 
األديان المنزلة باعتبارىا تحمل حقيقة جوىرية  ، فالحب ىو الدين واإليمان ، تماما مثل 

العاشق الوليان الذي يرى صورة معشوقتو في كل مكان ، فكذلك ابن عربي صار قمبو قابال 
. كل األديان ما دامت تحمل حقيقة واحدة وىي ا

 دين عند ا وعند من عرفو الحق تعالى ومن عرف »:      والدين عند ابن عربي دينان 
من عرفو الحق ، ودين عند الخمق ، وقد اعتبره ا ، فالدين الذي عند ا ىو الذي اصطفاه 

: فيو دين معموم ومعروف وىو قولو تعالى ....ا وأعطاه الرتبة العمّية عمى دين الخمق 
عبارة عن انقيادك  : فالدين .وىو االنقياد  (19: آل عمران) ﴾أن الدين عند ا اإلسالم ﴿

والذي من عند ا ىو الشرع الذي انقدت أنت إليو ، فالدين ىوا النقياد والناموس ىو الشرع 
. 2 «الذي شرعو ا 

ىو الذي ثبت بالكتاب ، وعند * الدين عند ا *       وقد شرحو الشيخ عالء الدين أن
من األنبياء ثبت بالسنة ، ومن عرفو الحق ثبت باإلجماع أو * من عرفو الحق تعالى *

                              
 .43، ص1993ط، .ابن عربي ، ترجمان األشواق ، دار صادر ، بيروت ، د- 1
 .55ابن عربي ، فصوص الحكم ، المصدر السابق ، ص- 2
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وىو ما أخذوه من معاني الكتاب والسنة وأقوال األئمة * دين عند الخمق*االجتياد أما 
شاراتيا مع استعانة الرياضة والمجاىدة  . 1وا 

      ىذا التعريف الذي وضعو ابن عربي بين دين ا ودين الخمق فقط لبّين الموافقة التامة 
بين الشرع اإلليي والقوانين الحكمية التي وضعيا الخمق لما فييا من صالح حاليم ودنياىم  

ونحد ابن عربي ىنا كغيره من الصوفية يذىب إلى تفسير ىذا الدين باطنيا ، ليكشف لنا 
أسراره الخفية ، فيذىب اعتقاده إلى أن باطن الدين يكمن في مرآة وجود الحق ، ولكون الدين 

كمو  ، وىو مصدر كل شيء ، فأن ما يضعو العبد من قوانين ونواميس حكمية ، فيو 
. ينعكس عمى مرآة ذلك الوجود الحق 

      فالدين عنده واحد مصدره الحق ميما تنوعت صوره ، وليذا فإن جميع األديان تيدف 
إلى غاية واحدة وىي الوصول إلى الحق ، وىي النقطة المشتركة بينيم جميعا بالرغم من 

. اختالف الوسائل والمناىج

نما أقر أن حقيقة الدين واحدة لكونيا تنبعث        فالشيخ األكبر لم يقل بوحدة األديان ، وا 
من مصدر واحد وىو ا ، وىذه النظرية أطمقيا العمماء والباحثين في ىذا المجال ، حيث 

أنيا باطنيا غير ظاىرىا  ، وقد تكون األديان كميا ذو حقيقة واحدة ، بما فييا األديان 
 َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْساَلِم ِديًنا َفَمْن ُيْقَبَل ﴿السماوية  إال انو يبقى الدين عند ا ىو اإلسالم 

 فالتشريع اإلسالمي معروف ومعموم ، ولو نظرنا إلى ىذه النظرية نظرة معاصرة 2"﴾ِمْنُو 
لوجدنا أن جميع األديان محرفة أي ليست تماما كالتي نزلت عمى األنبياء عمييم السالم ، زد 
إلى أن الديانة المسيحية تقر بالتثميث ، وبالتالي فإن الدين الوحيد الذي يوصل إلى ا ىو 

. الدين اإلسالمي  

      فالوحدة تكمن في الواحد الحق وليس في الدين ، وما ىذه األديان إال وسائل لمتعريف 
  با وتشريعاتو في الكون ، و اإلسالم ىو خاتم األديان ، وفيو خاتم األنبياء محمد 

                              
أحمد فريد المزيدي،دار الكتب :  عالء الدين عمي بن أحمد الميائمي ،خصوص الحكم في شرح فصوص الحكم ، تح- 1

 .245،ص 2007، 1العممية ،بيروت،ط
 .85:سورة آل عمران ، اآلية-  2
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فتصوف ابن عربي كان منذ بدايتو قائم عمى الكتاب والسنة ، لكن بمجرد الرحالت التي كان 
يقوم بيا الشيخ األكبر ، واطالعا تو الواسعة عمى مختمف العموم والفنون بما فييا اليندية 

والفارسية واليونانية ، زادت قراءتو واتسع نفوذه المعرفي ، فأدخل ىذه المناىج الجديدة آنذاك 
عمى فكره وتراثو اإلسالمي دون فحص وتمحيص ، فكانت نتيجة ذلك اختالل في عقيدتو ولم 

يسمم من معاصريو ، إذ كان البد كما قال طو عبد الرحمن قبل أن ندخل ىذه المناىج 
والدراسات عمى تراثنا اإلسالمي ، أن نفحصيا ونمحصيا حتى تتالءم وتتناسب مع أفكارنا 

. ومعتقداتنا 
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:  النبوة ومنزلتها عند ابن عربي -2

      يعتبر ابن عربي من أكبر الصوفية الذين عالجوا موضوع النبوة ، ولم يذىب في تحميمو 
نما نجده قد طرح طرحا آخر  إلى ما ذىب إليو فالسفة اإلسالم بالقول بالنبوة المكتسبة ، وا 

. يخالف تماما طرح ىؤالء ، بل قد وقف موقف النقد ليذه النظرية 

      وقبل أن نتطرق إلى ىذا الموضوع ، البد أن نشير إلى مفيوم النبوة عند المتصوفة 
 ىي األخبار عن الحقائق اإلليية  »بصفة عامة ، إذ نجد أىل الطريقة يقرون أن النبوة 

، أي أن النبوة مقترنة 1 «واألسرار الربانية ، مترتبا عمى تحقيق أسمائو وصفاتو وأفعالو 
نبوة التعريف ونبوة التشريع ، األولى تتمثل في اإلنباء عن : بالخبر اإلليي وىي عمى قسمين 

معرفة الذات واألسماء والصفات ، والثانية تتمثل في جميع ذلك مع تبميغ األحكام والتأدب 
باألخالق والقيام بكل ما يتعمق بشؤون الحياة ، وىذا ما ينطبق عمى الخالفة اإلليية المطمقة  

وىنا يتوقف األمر عند أىل الحقيقة ، عمى أن ىذه الخالفة تكون عمى حسب مراتب 
. الشخص الذي يؤىل ليذا المنصب

      وبعض الصوفية من أمثال الجنيد وذي النون المصري الذي عرف معيم التصوف عن 
طريق الزىد ، فيصرحون أن النبوة ىبة واصطفاء ، أي أن ا ىو الذي يصطفي أنبياؤه 

 وقولو لموسى عميو 2﴾ اُ َيْصَطِفى ِمَن الَماَلِئَكِة ُرُساًل َوِمَن الَناِس ﴿: إتباعا لقولو تعالى 
 ، وىذا ما أقرتو كل األديان بما 3﴾ ِإِني اْصَطَفْيُتَك َعَمى الَناِس ِبِرَساَلِتي َوِبَكاَلِمي ﴿: السالم

 كميا  فييا اإلسالم ، وأكبر شاىد عمى ذلك قصص األنبياء التي وردت في القرآن الكريم 
تدل عمى أن النبوة ىبة من ا ، وال يمكن ألي من كان أن يكتسبيا ميما بمغ شأنو  كما 

. صرح بذلك الفالسفة 

      فأىل الصوفية األوائل ال يختمفون مع أىل الشريعة في أن النبوة اصطفاء ، غير أن 
الذين جاؤوا من بعدىم قد نظروا إلى ىذا الموضوع نظرة باطنية ليا تأويالت ، ومن بين 

                              
 .140، ص2003، 1السيد حيدر األممي ، أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة ،دار اليادي، بيروت،ط- 1
. 75:سورة  الحج ، اآلية - 2
 .144:اآلية : سورة األعراف -  3
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ىؤالء السيروردي وابن عربي ، فالسيروردي مثال أقام نظريتو عمى المعرفة اإلشراقية  ومدى 
ارتباطيا بنظرية الفيض الفمسفية ، إذ الفيض واإلشراق باب مفتوح لمن أراد الوصول إلى 

أعمى الدرجات ، أي كل من استطاع أن يرتقي بروحو من عالم الحس والشيوات إلى عالم 
النور ، فيتصل باألنوار وتزول عنو الحجب ، حينيا فقط تتخمص روحو إلى عالم القدس 

 وأعظم »: ويتسنى لو االتصال بالمقدس ، وعن طريقو تأخذ المعارف يقول السيروردي 
يصير معمقا باألنوار ...الممكات ممكة موت ينسمخ النور المدبر عن الظممات انسالخا 

الظاىرة ، ويرى الحجب النورية كميا بالنسبة إلى جالل النور المحيط القيوم نور األنوار كأنيا 
شفافة ، ويصير كأنو موضوع في النور المحيط ، وىذا المقام عزيز جدا حكاه أفالطون عن 
نفسو وىرمس ، وكبار الحكماء عن أنفسيم وىو ما حكاه صاحب ىذه الشريعة وجماعة من 

ىذا القول يبّين أن النبوة مكتسبة خصوصا أن المقام الذي  . 1«المنسمخين عن النواسيت 
وصمو كل من أفالطون وىرمس ، وىو نفسو ما وصل إليو نبّي اإلسالم ، أي أن حكيم 

اإلشراق يؤكد عمى أن النبوة تكمن في االتصال بالعقل الفعال ، تماما ما قالو الفالسفة  وىو 
باب يفتح أن النبوة مستمرة ، مادام أن االتصال يتحقق بمجرد تطيير النفس بالعبادات 

. البدنية ، والتأمالت الفكرية ، وبالتالي يتساوى الحكماء واألولياء واألنبياء

      ىذا التفسير الذي ذىب إليو السيروردي يتفق مع موقف الفالسفة في أن المعرفة 
مصدرىا النفس والقوة المخيمة ، فالوحي ليس إال قوة داخمية في اإلنسان ، وعميو فإنو يتسنى 

. لكل إنسان جاىد نفسو بالرياضات الروحية أن يصل إلى مقام النبوة 

      وىناك بعض الباحثين يبرئون حكيم اإلشراق من ىذا كمو ، وخصوصا في القول بأن 
النبوة مستمرة ، قد يكون ىذا القول صحيحا إلى حد ما ، مادام أن السيروردي لم يصرح 

كيف نفسر قولو في أن ما وصل إليو : بعبارة واضحة بذلك ، لكن السؤال الذي يطرح نفسو 
الحكماء ىو نفسو ما وصل إليو األنبياء؟ فيل المقام واحد ؟ 

      المغزى من نظرية السيروردي ىو في أصمو يبّين مسألة الدين والعقل في أن كالىما 
طريقان يوصالن إلى نور األنوار، وال يتم االتصال بو إال بعد الوصول إلى مقام أعمى حيث 

                              
. 232-231، ص1،2012ىنري كوربان،منشورات الجمل،بيروت،ط:شياب الدين يحيي السيروردي،حكمة اإلشراق ،تح-1



 النبوة والتصوف
 

89 
 

والنبوة كما رأينا مرتبطة باإلخبار باألمور –تتم عممية التمقي أو الفيض ، وىو مقام النبوة 
الغيبية والحكماء أو الفالسفة كانوا يممكون الحكمة وكذلك األنبياء ، وعميو فإن المقام واحد 

نما وىو ممكن الحدوث وبالتالي إمكانية استمراره ، وال يعني استمرار النبوة بعد محمد   ، وا 
. ىو استمرار نبوة العمل والحكمة

    ىذه نظرة حكيم اإلشراق إلى النبوة ، فيل سمك ابن عربي نيجو أم أنو خالفو في ذلك؟ 

      إن ابن عربي يتبرأ من كل أولئك الذين قالوا باكتساب النبوة ، ألن النبوة ال يمكن أن 
تكون إال ىبة ومنحة من ا ، وال مجال لمكسب فييا ، وىو ما نصت عميو كتبو بما فييا 

. الفتوحات وفصوص الحكم

نبوة تشريع ونبوة عامة ، األولى ىي نبوة األنبياء :        وىو يرى أن النبوة نبوتان 
نبوة التكميف ، النبوة : والمرسمين وىي تأتي ىبة واصطفاء وىي منقطعة ، ويطمق عمييا 

الخاصة ، نبوة رسالية ، النبوة الظاىرة ، أما الثانية وىي نبوة األولياء وىي تأتي عن طريق 
الكسب والمجاىدة ، وىي ما زالت مستمرة ، ويطمق عمييا عدة ألقاب ، نبوة عامة ، نبوة 

. األخبار النبوة الباطنة ، النبوة السارية ، الوراثة النبوية ، نبوة الولي 

أما النبوة   ....»:       وقد أشار ابن عربي إلى النبوة بمفيوميا المغوي في الفتوحات فقال 
ولم يطمق عمى ا منيا اسم وليا في اإللو اسم رفيع .الرفعة : التي ىي غير ميموزة فيي 

وىذا المفيوم يتفق نوعا ما مع ما تناولناه سابقا في أن النبوة مأخوذة من . 1«...الدرجات 
. النباوة وىي االرتفاع عن األرض ، أي الرفعة 

      والنبوة أيضا لدى شيخ العارفين نعت وسؤال إليي ، من حيث إجابة الحق لعباده فيما 
، يبّين 2﴾ ِلُكٍل َجَعْمَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَياًجا ﴿يسألونو فيو ، ولكل أمة شرع مقرر من عند ا 

. لنا أحكام ا عمينا ، والرسول النبّي ىو صاحب المقام بذلك

                              
 .382 ، المصدر السابق ، ص 3ابن عربي ، الفتوحات المكية ، الجزء -  1
 .48سورة المائدة ، اآلية -  2



 النبوة والتصوف
 

90 
 

      ومن ىنا نجد ابن عربي يفرق بين النبوة والرسالة ، فيرى أن النبوة ىي اإلخبار عن 
الحقائق أي عن ذات ا وأسمائو وصفاتو ، ومعرفة أحكام الشريعة عن طريق الوحي ، غير 

أن ىذا المكمف باإلخبار ليس مأمورا بالتبميغ ، وبالتالي تدعى النبوة بيذا المعنى نبوة 
التحقيق والنبوة العامة ، وىي لم تنقطع ومازالت مستمرة ، أما الرسالة فيي النبوة مع التبميغ 

بأحكام الشريعة وتعميم الحكمة وسياسة األمة ، ويطمق عمييا بنبوة التشريع ألنيا مقترنة 
 والفرق بين النبّي والرسول أن النبّي إذا »: بالرسالة ، و ىي قد انقطعت ، يقول ابن عربي 

ألقي إليو الروح اقتصر بذلك الحكم عمى نفسو خاصة ويحرم عميو أن يتبع غيره فيذا ىو 
ما عامة  (بمغ ما أنزل إليك)النبّي  فإذا قيل لو  إما لطائفة مخصوصة كسائر األنبياء ، وا 

 فكل رسول إذا لم يخص 1«فسمّي بيذا الوجو رسوال  ..الناس ولم يكن ذلك إال لمحمد 
بشيء من الحكم في حق نفسو فيو رسول ال نبّي ، أما إن خص مع التبميغ فيو رسول ونبّي  

. وبالتالي يكون كل رسول نبي ، وليس العكس

  أما النبوة العامة        فنبوة التشريع ىي نبوة الرسالة وقد انقطعت مع سيد الخمق محمد 
 كنمط »والتي ىي دون تشريع أو رسالة  فمازالت مستمرة ولم تنقطع ، وىي عند ابن عربي 

ومضمون قبمي تحقق في األشخاص ، وىي موجودة في بنيانو الفكري كمرتبة وجودية  
مكانية نمط وجودىا في اإلنسان تحقيق أي تحققت في األعيان  . 2«وا 

      فالنبوة العامة ىي مرتبة وجودية ، وليس المقصود بيا نبوة األنبياء كعيسى وموسى  
نما ىي مرتبة ومقام وتتمثل في الوالية ،وىذا المقام يطمق عمى رجال الدين الذين عرفوا  وا 

 َأاَل ِإّن َأْوِلَياَء ا اَل َخوٌف َعَمْيِيْم َواَل ﴿: بالتقوى والصالح والتدين ، وقد قال فييم عز وجل 
، فالورع والتقوى ىو طريقيم فمقبوا باألولياء وىم 3 ﴾اِلذيَن آَمٌنوا َوَكاٌنوا َيَتٌقوَن * ٌىْم َيْحَزٌنوَن 

. بشر دون األنبياء 

                              
 .389، المصدر السابق ، ص 3ابن عربي ، الفتوحات المكية ، الجزء- 1
 .1040سعاد الحكيم ، المعجم الصوفي ، المرجع السابق ، ص -  2
 .63-62:سورة يونس ، األية -  3
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 مرتبة وجودية ليا خصائص مميزة »      ولعمو ىذا المقام جعل ابن عربي الوالية كالنبوة 
 1 «تتحقق في األنبياء المرسمين ، واألنبياء غير المرسمين ، واألتقياء من عامة المسممين 

أي أن النبّي والرسول والتقّي ىم أولياء عند ا ، وبيذا تكون الوالية جامعة لمنبوة والرسالة 
. معا 

      وقد اعتبر شيخ العارفين أن الوالية أشمل من النبوة والرسالة ، واألنبياء قبل أن يكونوا 
أنبياء ىم أولياء وكذلك الرسل ، ومقام النبوة ىو مقام خاص في الوالية والرسالة ، ونجد في 

ىذا المقام بعض الباحثين الذين يعتقدون أن الصوفية يفضمون الولي عمى النبّي ، أو 
باألحرى أن الولي أرفع من النبّي ، حيث ال يجب أن نقف عمى المعنى الظاىري فقط  

 فإذا سمعت أحدا من أىل ا يقول أو ينقل إليك إن »: ويوضح لنا ذلك ابن عربي في قولو 
الولّي فوق النبّي والرسول ، فإنو يعني بذلك في شخص واحد وىو أن الرسول من حيث أنو 

. 2«ولّي أتّم منو من حيث أنو نبّي ورسول ، ال أن الولّي التابع لو أعمى منو 

 لو مرتبة الوالية والمعرفة والرسالة ، ومرتبة الوالية والمعرفة دائمة       فالنبّي محمد 
الوجود  أما الرسالة فيي منقطعة ، وعميو فالنبّي وليا وعارفا أعمى وأشرف من كونو رسوال  

. وليس المقصود أن الولّي من عباد ا الصالحين ، ىو أعمى من النبّي 

      وسبب ذىاب ابن عربي إلى القول بيذا ، ىو انطالقو من حديث النبّي عميو الصالة 
مشرعا ، أي لن يأتي نبّي وال رسول بشرع يخالف شرع النبّي –والسالم أنو ال نبّي بعده 

  وبالتالي فإن النبوة الشرعية والرسالة الشرعية ىما التي انقطعتا ، أما النبوة العامة محمد 
 قصم ظيور أولياء ا ألنو يتضمن انقطاع ذوق العبودية »: فيي دائمة   يقول ابن عربي 

وىو –الكاممة التامة  فال ينطمق عميو اسميا الخاص بيا فإن العبد يريد أن ال يشارك سّيده 
ا ولّي ) في اسم  وا لم يتسم بنبّي وال رسول ، وتسمى بالولّي واتصف بيذا االسم –ا 

فيذا االسم عمى اعتقاد شيخ العارفين باق عمى عباد ا في الدنيا واآلخرة  . 3 « (الذين آمنوا
و ألنو لم يبق اسم يختص بو العبد دون الحق بانقطاع النبوة والرسالة  أبقيت النبوة العامة 

                              
 .1041سعاد الحكيم ، المعجم الصوفي ،المرجع السابق ،  ص -  1
 .86ابن عربي ، فصوص الحكم ، المصدر السابق ، ص -  2
 .86المصدر نفسو ، ص -  3
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 كما انقطعت نبوة التشريع لم –أي الوالية –التي ال تشريع ليا ، ولو انقطعت ىذه األخيرة 
. يبق ليا اسم  والوليّ  اسم باق  تعالى ، وعميو فالوالية دائمة الوجود 

 لئن لم تنتو عن السؤال عن ماىية »:       وىناك مضرب آخر يستدل عميو ابن عربي 
القدر ألمحوّن اسمك من ديوان النبوة ، فيأتيك األمر عمى الكشف بالتجمّي ويزول عنك اسم 

 ، أي أرفع عنك الخبر وأعطيك األمور عمى التجمي 1 «النبّي والرسول ، وتبقى لو واليتو 
. بما يقع بو إدراكك الذوقي 

       يبّين ىذا الخطاب اإلليي عمى عمو مرتبة الوالية وبقائيا ، كما يحيل أيضا أن النبوة 
 )، أما التجمي والكشف فيو لقموب العارفين  (الممك اإلليي )والرسالة  مقترنة بالخبر اإلليي 

التنزل الممكي ، وىما  ال ينقطعان إذ كان –فالنبوة ىي اإلنزال الرباني . (األولياء الصالحين 
 ثم استقاموا عمى طريقيم التي شرع ا ليم المشي عمييا ، تتنزل عمييم »بيما حفظ العالم 

تتنزل عمييم بالِبْشر ، أي ال تخافوا ..المالئكة ، وىذا التنزل ىو النبوة العامة ال نبوة التشريع 
. 2 «وال تحزنوا 

      فاالستقامة ىي والية مخصوصة ، ومادامت سارية عمى النيج الذي شرعو ا   مادام 
. التنزل ساريا عمى أوليائو ، وىذا التنزل ىو النبوة العامة التي يقصدىا ابن عربي

      من ىذا المنطمق نفيم أن النبوة السارية عند ابن عربي مقترنة بالتنزل اإلليي ، وىذا 
التنزل الذي ىو الوحي يشترك فيو األنبياء واألولياء  ، وىو يحيمنا إلى فيم اختيار شيخ 

العارفين لفكرة النبوة العامة دون الوالية بشكل صريح ،  ألن النبوة ىي اإلخبار واإلنباء  وىذا 
األمر يكون لألولياء مثمما ىو لألنبياء ، ولن يصل ىذا المعنى دون ىذه المصطمحات التي 

. تقوم عمى جدلية الظاىر والباطن

                              
 .87-86المصدر السابق ، ص-  1
 .327، المصدر السابق ، ص3ابن عربي ، الفتوحات المكية ، جزء-  2
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      ومع العمم أن المفيوم الشامل والساري في المعتقد الديني ، ىو أن ىذا المصطمح 
يطمق عمى نبوة األنبياء ، وليس ثمة نبوة األولياء كما يعتقد الصوفية ، فيل يعني  (النبوة)

ىذا أنيم أخطأوا في اعتقادىم ؟ أم أن القضية ىي قضية مصطمحات؟ 

      قد يكون األمر أصوب إلى المنطق إذا اعتبرنا أن القضية قضية مصطمحات  
خصوصا أنو ال نفاذ من المصطمح الصوفي ، إال أن التوغل في المفيوم يوضح كثيرا من 

التساؤالت الغامضة في ىذا الباب ، ألن النبوة العامة في المفيوم الحاتمي تتحدد في 
. الوالية والوراثة : صورتين 

      فالوالية ىي الفمك المحيط الجامع لكل األنبياء واألولياء كما رأينا ، أما الوراثة  فيي أن 
يرث الولّي النبّي عمى حد تعبير ابن عربي في الفتوحات ، ومرجع الوراثة ىذا مأخوذ من 

 فالعالم الولّي ىو وراث لمنبّي ، أي األولياء ىم 1(العمماء ورثة األنبياء  )الحديث الشريف
 فعموم العمم احتوى عمى »ورثة األنبياء ال ورثة الرسل ، ألن العمم عام والرسالة خاصة 

 فالولي 2«األولياء مع األنبياء في العمم بنسبة العموم ، وباينوا الرسل في خصوص الحكم 
عالم محجوب محكوم عميو بالتسميم ، أما الرسول فيم حاكم ظاىر بالحكم ، وال يمكن لمولّي 

نما يرث النبّي بالدخول تحت عموم العمم  . أن يرث الرسول في الظيور بالحكم ، وا 

 فالولّي ال يأخذ النبوة من النبّي إال بعد أن يرثيا »:        ويبّين لنا ابن عربي ىذا بقولو 
الحق منيم ، ثّم يمقييا إلى الولّي ليكون ذلك أتّم في حقو حتى ينتسب في ذلك إلى ا ال 

أما األولياء .....إلى غيره  وبعض األولياء يأخذونيا وراثة عن النبّي وىم الصحابة 
. 3 «فيأخذونيا عن ا تعالى من كونو ورثيا وجاد بيا عمى ىؤالء فيم أتباع الرسل 

وجاد بيا " وىو خير الوارثين "       فالولي يأخذ النبوة من ا بعدما ورثيا عن الرسل 
نما يرثو بقدر ما »عمييم فيم أتباع الرسل، وال يمكن لمولّي أن يرث النبّي وراثة كاممة   وا 

                              
 .رواه البخاري في باب العمم قبل القول والعمل - 1
ط .سعاد الحكيم،فرع الدراسات العربية،دمشف،د–بكري عالء الدين:محمد بن العربي،شرح المشاىد القدسية،تح- 2

 .19،ص2004
 .382 ،  المصدر السابق ، ص3ابن عربي ، الفتوحات المكية ، جزء- 3
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يكون لو من االستعداد لمتمقي واالستمداد ، وعمى قدر نصيبو من ذلك تكون وراثة عمى 
 ، أي أن اإلرث النبوي قد يكون أحيانا إرثا كامال ، وقد يكون 1«درجات ال تبمغ الكمال 

. أحيانا أخرى إرثا جزئيا ، وىذا يرتبط بالنموذج الروحي الذي يمثمو النبّي الموروث 

نما قد يرث        وىذه المسألة تحيمنا إلى أن الوراثة ال تتعمق فقط باإلرث المحمدي ، وا 
األولياء أنبياء آخرون كعيسى وموسى عمييما السالم ، ونجد ابن عربي قد أفرد بابا كامال 
في الفتوحات لمعرفة األولياء العيسويين ، حيث اعتبر أن ىناك عيسويين أوائل وىو الذين 

  ، فحظوا بنورين ،أما العيسويون الثواني ، وىم امتدت بيم الحياة حتى أدركوا شرع محمد 
الذين ولدوا في اإلسالم فورثوا عيسى عميو السالم بتوسط محمد عميو الصالة والسالم ، و 
بداية وراثة ابن عربي  كانت من اإلرث العيسوي ثم  من اإلرث الموسوي حتى ورث من 

. جميع األنبياء ، وورث في نياية األمر محمد عميو الصالة والسالم

      وعميو فقد يتسنى لمولي أن يرث من جميع األنبياء فتكون وراثتو كاممة ، وقد يكون 
العكس بحيث يتسنى لو أن يرث إال جزءا من ميراث نبّي واحد من األنبياء ، كأن يرث مثال 

عمم األسماء التي اختص بيا آدم أو عمم التنزيو لنوح ، وتبقى الوراثة المحمدية ىي األتم 
. واألكمل ألنيا فييا مجمع الرسل 

      وعميو فإن النبوة مقام عند ا يناليا الخاصة من البشر ، يعطى لمنبّي المشرع  
ويعطى إرثا لمتابع ليذا النبّي  ، ألن ا يختار من عباده من ىو أىل لمنبوة ، فالنبي المشرع 
ىو وحده من ينال ىذا المقام ، أما التابع لو فيو وارث لمنبوة ، والولي يمحق النبّي في درجتو 
من غير نبوة تشريع  بل وراثة محققة ، حيث يأخذ العمم والمعرفة مثمما أخذىا نبّيو  عن ا   

نما يرثيا عن ا أما الولّي المحمدي فيو وارث لمحمد   لكنو ال يرثيا عنو مباشرة ، وا 
. بعدما استردىا وألقاىا بنفسو عميو وبالتالي يقال لمولّي وارث 

      لو تأممنا جيدا في ىذا المفيوم ، لوجدنا أن الوراثة النبوية تتمثل في إرشاد النفوس 
وتربيتيا وتزكيتيا عمى النيج المحمدي ، ألن التصوف في منشئو انبثق من ميراث النبوة 

                              
 .253، ص2003، 1،منشورات كمية اآلداب والعموم اإلنسانية،ط(ندوة)محمد أديوان ، ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة-1



 النبوة والتصوف
 

95 
 

المحمدية وبذلك فإن الوراثة ىي وراثة مقام النبوة ، ولكن إذا كان ىذا الولّي تابعا لشريعة 
 فمماذا ال يأخذىا من ذوات العالم ؟ النبّي محمد 

      يجيبنا ابن عربي في ىذه المسألة بأنو يوجد أحاديث مغموطة في ىذه الشريعة ، ولو 
اتبعيا الولّي لكانت عبادتو عمى غير عبادة رسولو الكريم ، وألن األولياء ما ليم إال اإلخبار 

بصحة ما جاء بو الرسول ، فإنيم يأخذون  شريعتيم من ا ، تماما مثمما أخذىا النبّي محمد 
. عميو الصالة والسالم ، وىذا ما يسمى بالعمم المدنيّ 

      بعد ىذا التحميل لمفيوم النبوة عند ابن عربي باعتباره ممثال لمصوفية ، نستنتج أن ما 
قصده صوفية اإلسالم بيذه النظرية ، ىو الوالية في حد ذاتيا ، غير أنيم أطمقوا عمييا اسم 

النبوة العامة أو السارية  ، والسبب في ذلك أن مرتبة الوالية ىي مرتبة جامعة لمنبوة والرسالة   
وألن المقام الذي نالو األنبياء ىو نفسو ما نالو األولياء ، غير أن الفرق بينيما يكمن في 

التشريع ، فنبوة األولياء ال تشريع فييا وليذا فيي سارية ودائمة إلى األبد ، أما نبوة األنبياء 
. فيي منقطعة مع خاتم الرسل محمد عميو الصالة والسالم 

ن كانت مكانة الوليّ  مكانة رفيعة كما ورد ذلك في القرءان ، غير أن تمقييم        وا 
الشريعة من ا مباشرة ىذا ما لم تورد فيو ضوابط نصية ، وليذا نجد أن الصوفية قد أسرفوا 

في الحديث عن ىذا األمر من جية ، ومن جية أخرى فتحوا أبوابا ال نياية ليا في ىذا 
. المقام 

      كما  نستطيع أن نقول أن ىذه النظرية مرتبطة بشكل كبير بمسألة الوحي ، ألن النبوة 
لم يكن إال مع األنبياء ، وىو مستمر في  (الممك اإلليي)ىي التنزل اإلليي ، وىذا التنزل 

اعتقاد الصوفية مع األولياء أيضا ، وىو ما يسمونو بنبوة األولياء ، فكيف نظر صوفية 
اإلسالم إلى مسألة الوحي ؟ وما مدى ديمومتو في النبوة السارية ؟ 
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الوحي والنبوة  : المبحث الثالث

: العمم والوحي -1

      إن النبوة في مضمونيا القرآني تتصل اتصاال مباشرا بالوحي ، ألن الوحي دليل قاطع 
عمى اإلنزال الرباني ، فيو يمثل الحقيقة المطمقة ، ولو تناولنا مسألة الوحي تاريخيا فإننا ال 

نجد لو تصور محدد ، سوى أنو يشكل فكرة ذات مضمون عقمي ، أي بالمعنى المتداول 
. 1 «توليد فكرة في عقل »

 يكتشف الكائن األكبر والكائنات الصغرى »      فالفيمسوف مثال في العصور اإلغريقية كان
عن طريق عقمو فقط ، ولم يكن ىناك وحي لكي يساعده عمى ذلك أو لكي يتحكم بو وىو 

 ، فكان يفيم الوجود بجيده العقمي والفكري ولم تكن ىناك أي ىبة إليية 2 «يقوم بذلك 
ن كان ىناك  تساعده عمى تفسير وتحميل متطمبات الحياة وفك أغوارىا سوى ممكة عقمو ، وا 

بعض الشعراء الذين كانوا يعتقدون أن منطمق كمماتيم ىو إليام من طرف اآللية ، فإن 
. معتقدىم ىذا يبقى سوى مجرد تييؤ وتصور ميتافيزيقي 

      ولم يستقر تصور الوحي إال مع الديانات السماوية ، إذ بيا تحدد مفيومو ومضمونو 
فكان كالما إلييا عمى لسان رسمو وأنبيائو المصطفون إلى الناس لبّين ليم شرائع ا  وليفسر 

ليم معالم الكون وقوانينو ، فما ىو الوحي وما طبيعتو؟ 

إليام - تأثير داخمي»      إذا تصفحنا معاجم المغة العربية فإننا نجد أن كممة وحي تعني 
ن أوحى –موىبة أدبية أو فنية –إليي   وىو مصطمح من فعل أوحى أي ألقى في النفس ، وا 

. 3 «إليو بحل فيذا يعني أنو كممو بكالم يخفيو عن غيره 

 اإلشارة والكتابة »:       وجاء في لسان العرب أن الوحي يشمل عدة معان من بينيا 
 ، أما في المصطمح الفمسفي فقد ارتبطت لدى فالسفة «والرسالة واإلليام والكالم الخفّي 

                              
 .1372 ، ص2001، 2أندريو الالند ، موسوعة الالند الفمسفية ، منشورات عويدات، بيروت، ط-  1
 .534، ص1997، 1ىاشم صالح، دار الساقي،بيروت، ط:محمد أركون ،نزعة األنسنة في الفكر العربي، تر-  2
 .1513، ص 2001، 2صبحي حموي،المنجد في المغة العربية المعاصرة، دار المشرق،بيروت، ط-  3
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اإلسالم بقوة المخيمة كمعرفة مباشرة محصورة بالحكيم ، فكان الوحي ليس إال مجرد فيض 
النور المنبثق عن الواحد األحد ، مثمما رأينا ذلك مع الفارابي ومسكويو في تحميميما لنظرية 

. النبوة 

       وىذا التفسير يختمف طبعا مع التحميل الديني لموحي ، الذي يعد جزءا ال يتجزأ من 
 المنبع األول لعامة اإلخبارات الغيبية وشؤون العقيدة وأحكام التشريع ، وحقيقتو »النبوة فيو 

تكمن في الفيصل الوحيد بين اإلنسان الذي يفكر من عنده ويشرع بواسطة رأيو وعقمو  
 فالوحي ىو خبر إليي 1 «واإلنسان الذي يبمغ عن ربو دون أن يغير أو ينقص أو يزيد 

 َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ٌيَكِمَمٌو اُ ِإاَل َوْحًيا ﴿: وطرق تنزلو عمى األنبياء قد جمعتيا اآلية الكريمة 
. 2 ﴾َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحي ِبِإْذِنِو َما َيَشاُء 

:      وانطالقا من ىذه اآلية تحددت أشكال الوحي في ثالث مستويات 

 َوَأْوَحى ِفي ُكِل ﴿: أوالىا أن الوحي ىو اإلليام والتسخير ، ويكون لمجماد كقولو تعالى 
 َوَأْوَحى َرٌبَك ِإَلى الَنْحِل َأِن اتِخِذي ِمَن الِجَباِل ُبُيوًتا ﴿:  ولمحيوان كقولو تعالى3﴾َسَماءٍ َأْمَرَىا 

ا َيْعِرُشوَن   ﴾َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأِم ٌموَسى َأْن َأْرِضِعيِو ﴿: ولإلنسان كقولو تعالى4 ﴾َوِمَن الَشَجِر َوِممِّ
 وىذا النوع من الوحي حدده العمماء أنو إليام رباني قوّي ، وقد يكون في صورة رؤيا أيضا 5

. مثل ما حدث مع إبراىيم عميو السالم فأوحي إليو بذبح ابنو في منامو 

وقد كان مع النبّي موسى عميو " الكالم من وراء حجاب"    أما النوع الثاني من الوحي وىو 
 وقد فسر بعض العمماء أن الكالم ىنا 6 ﴾ َوَكَمَم اُ ُموَسى َتْكِميًما ﴿: السالم فقال تعالى 

. كان من وراء حجاب 

                              
 .154، ص1979، 6محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، دار الفكر،دمشق، ط-  1
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أي ممك من " بإرسال رسول: "      والنوع األخير من الوحي وىو ما حددتو اآلية الكريمة 
  السماء ينقل كالم ا إلى الرسول الذي اختاره ا ، وىذا الممك ىو بالتحديد جبريل 

 ، وأول نزول لو كان عمى ىيئة ممك وبعدىا تجسد وقد عرف مع نبّي اإلسالم محمد 
.  لمنبّي في ىيئة إنسان ، وىذا النوع من الوحي لم يكن معروفا عند العرب قبل اإلسالم

      فيذه المستويات الثالث لموحي التي حددىا القرآن الكريم ، ويذىب بعض عمماء 
الدراسات اإلسالمية إلى أن مصطمح الوحي الذي ذكر في القرآن إنما يعبر عنو بالكممات 

المكاشفة أو الوحي النفسي الذي يعد في عمم النفس معرفة مباشرة لموضوع قابل لمتفكير  في 
 المعرفة التمقائية والمطمقة »: حين أن الوحي عمى اعتقاد مالك بن نبي يجب أن يأخذ معنى 

 ، فمو كان الوحي حديث نفس أو 1 «لموضوع ال يشغل التفكير ، وأيضا غير قابل لمتفكير 
تأمالت عموية لمزم ذلك استقرار النفس وىدوئيا ، في حين أن الوحي الذي نزل أول مرة عمى 

 أدخل في قمبو الخوف والرعب لما سمع ورأى ، وىذا إن دل عمى شيء فإنما النبي محمد 
. يدل عمى أن ظاىرة الوحي تفوق تصور اإلنسان وفكره

      وميما تعددت أشكال وصور الوحي ، فإننا نصل إلى نتيجة واحدة مفادىا أن الوحي 
عرفان " ىو كالم إليي يستدعي معرفة يقينية من قمب المتمقي ، أو كما قال محمد عبده 

 ألن اليقين ىو 2" يجده الشخص من نفسو ، مع اليقين بأنو من ا بواسطة أو بغير واسطة 
نور يمأل القمب وبو تتحقق األسرار بأحكام المغيبات ، وىو المنطمق الذي اعتمد عميو 

الصوفية في تحميميم لظاىرة الوحي ، ولكون التمقي ذو صمة باليقين ، فإننا نجد الصوفية 
  والمكاشفة 3« لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا »: يعتبرونو نوع من المكاشفة ، ولذلك قيل 

عندىم ىي شكل من أشكال الوحي ، وليس من المستبعد أن يذىب صوفية اإلسالم إلى أن 
األولياء يتمقون العمم من ا عن طريق الوحي ، مادام أنيم قالوا بنبوة األولياء ، فالوحي ىو 

 أم أنو يتخذ شكل اإلليام؟ منبع النبوة ، لكن ىل ىذا الوحي ىو الممك الروحي جبريل 

                              
 .144، ص2012، 1مالك بن نبي ،الظاىرة القرآنية ،دار الوعي،الجزائر،ط-  1
 .97،ص1981، 2محمد عمارة،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،بيروت،ط:محمد عبده، رسالة التوحيد ،تح-  2
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 ما تقع بو اإلشارة »:       نجد مشايخ الصوفية وفي مقدمتيم ابن عربي يعتبرون الوحي 
 وفي ىذا القول معنى باطني رمزي مخصوص فقط 1 «القائمة مقام العبارة من غير عبارة 

ألىل الذوق ، واإلشارة والعبارة من المصطمحات التي يستعمميا الصوفية في أذواقيم المعرفية 
إذ العبارة ىي التي يعبر بيا عن المعنى الباطني الحقيقي الذي يدركو األولياء دون غيرىم 

إلى المعنى الظاىري الذي يدركو عامة الناس ، أما اإلشارة وىي لغة الصوفية وعمميم فيي 
 اإلشارة التي ىي الوحي فإنيا ذات المشار إليو  والوحي »: الوحي بذاتو  ، يقول ابن عربي 

ىو المفيوم األول واإلفيام األول ، وال أعجل من أن يكون عين الفيم عين اإلفيام عين 
 ، ويعتقد ابن عربي أن الوحي ما يسرع أثره من كالم ا في نفس السامع  2 «المفيوم منو 

. وىذا الفيم ال يعرفو إال العارفون بشؤون اإلليية في العالم 

:       ويتخذ معنى الوحي عند شيخ العارفين أشكاال مختمفة ، فتارة ىو اإلليام إذ نجده يقول

 يا أييا الولّي إذا زعمت أن ا أوحى إليك فانظر في نفسك في التردد أو المخالفة ، فإن » 
وجدت لذلك أثرا بتدبير أو تفصيل أو تفكر فمست صاحب وحي ، فإن حكم عميك وأعماك 

وأصمك وحال بين فكرك وتدبيرك وأمضى حكمو فيك فذلك ىو الوحي وأنت عند ذلك 
 . 3«صاحب وحي 

      فالوحي بيذا المعنى الحاتمي ليس مجرد حديث نفس وال تفكير وتدبر أو ما شابو  
نما ىو خاطر يقع في القمب ، ويظن بعض الباحثين أن ابن عربي لم يفرق بين الوحي  وا 
واإلليام وبالتالي قصوره في ىذا الباب ، خصوصا باعتباره أن الوحي يكون باإلشارة دون 

. العبارة في حين أنو يجمعيما معا مثل القرآن الكريم والحديث القدسي 

      قد يكون ىذا الرأي صائبا لحد ما ألن الوحي الذي قصده ابن عربي في خطابو لمولّي 
نما  ىو اإلليام ، في حين عند حديثو عن ىذا الوحي وتوضيحو لم يشمل معنى اإلليام وا 

 تماما كما كان اتخذ معنى الممك ، وىذا يعني أن الولّي يأخذ الوحي عن الممك جبريل 
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 ، بل يمكنو تصحيح األحاديث مع النبّي نفسو ، وىو ما يطمق عمييم ابن مع محمد 
 وىذا كمو موجود في »: عربي بأنبياء األولياء ، يقول ابن عربي عند حديثو عن أنواع الوحي

رجال ا من األولياء ، والذي اختص بو النبّي من ىذا دون الولّي الوحي بالتشريع ، فال 
يشرع إال النبّي ، وال يشرع إال رسول خاصة ، فيحمل ويحرم ويبيح ويأتي بجميع ضروب 

يمقي الروح من أمره عمى من يشاء من عباده فجاء بمن وىي نكرة : الوحي ، قال تعالى 
فجاء بما ليس بشرع وال حكم بل إنذار ، فقد يكون الولي بشيرا ونذيرا ولكن ال يكون ...

يمتاز الولّي عن النبّي بالتشريع فقط ، وىذا يعني أن كل أن أنواع الوحي التي  . 1 «مشرعا 
. من شأنيا أن تكون مصدرا لممعرفة والعمم ىي مشتركة بين النبي والوليّ 

      وأىم نقطة ال يقع فييا الخالف بين الصوفية أنفسيم في باب الوحي ، ىي الرؤيا 
أول ما بدئ بو  ): الصادقة التي تعد جزءا من النبوة ، قالت عائشة في الحديث الصحيح 

 فمبدأ الوحي ىو الرؤيا الصادقة  والتي ال تكون 2( من الوحي الرؤيا الصادقة رسول ا 
 بدئ الوحي بالرؤيا دون »: إال في حالة النوم ، ويفصل ابن عربي في ىذه المسألة فيقول 

الحس ألن المعاني المعقولة أقرب إلى الخيال منيا إلى الحس ، ألن الحس طرف أدنى 
والمعنى طرف أعمى وألطف ، والخيال بينيما والوحي معنى ، فإذا أراد المعنى أن ينزل إلى 

فإن كان ورود ذلك .....الحس فالبد أن يعبر عمى حضرة الخيال قبل وصولو إلى الحس 
ن كان في حال اليقظة سمّي تخيال أي خيل إليو  الوحي اإلليي في حال النوم سمّي رؤيا ، وا 

 ، فبداية الوحي كانت بالرؤيا ، وفي ذلك تييئ النفس 3 «فميذا بدئ الوحي بالخيال 
واستعدادىا لتمقي العمم واألسرار اإلليية وىذه من اإلشارات الربانية التي تدل عمى عمو وشأن 
صاحبيا  وكذا األمر بالنسبة لمولي الذي ال يختمف عمى النبّي في ىذه المسألة إال بالتشريع  
فضروب الوحي التي يتمقاىا تبدأ من الرؤيا لتنتقل إلى الخيال في حالة اليقظة ، وىذا الخيال 

بدوره ينتقل من الممك من خارج فيتمثل في شكل رجل أو شخص من األشخاص المدركة 
. بالحس
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منيا ما ىي بشرى ، ومنيا ما يحدث بو المرء في :       والرؤيا ثالث في رأي ابن عربي 
نفسو في اليقظة فيترسخ ذلك في خيالو ، فإذا نام أدرك ذلك بالحس المشترك ، ومنيا ما 
تكون شيطانية ، وأوليا ىي التي تكون مع األولياء ألن نفوسيم طاىرة وزكية ، وبالتالي 

. ، فالرؤيا بشرى ونبوة- نبوة األولياء- فرأياىم صادقة وىي جزء من نبوتيم

      ويعتقد الصوفية أنيم يتمقون العمم من ا ومن رسولو الكريم مناما ويقظة أي رؤيا 
وخياال ، وىذا ما يعبرون عنو باإلشارات ، فظيور الرسول واألنبياء جميعا في المنام وأخذ 
منيم العموم واألحكام الشرعية ، ىو من المبشرات التي يختص بيا الولّي دون غيره من 

البشر ، وعميو فالوحي يتجسد عند صوفية اإلسالم إما عن طريق المنام وتكون بذلك رؤيا 
ما يكون  ما أن يكون إلياما أي خاطر ييجم عمى القمب وىو ألقاء غير مباشر، وا  صادقة ، وا 

  غير أننا نعمم أن ىذا الممك ال ينزل إال عمى الرسل واألنبياء   عن طريق ممك أي جبريل
فكيف ينزل عمى األولياء فيل يعني ىذا أن صوفية اإلسالم بالرغم من تمسكيم بالنيج 

المحمدي إال أن حقائقيم العرفانية خالفت ذلك تماما ؟  

 واعمم أن جبريل ال ينزل عمى غير رسول »:       يجيبنا ابن عربي في ىذه المسألة فيقول 
يوحي أبدا وال ينسخ شريعة فتعمل ىناك في وسيمة ورقيقة تكون من ذلك الموح إلى قمبك إن 

أردت تحصيل ىذا المقام فستجد صورة جبريل وما ىي بجبريل وىي مختصة باألولياء فانظر 
ن لم ترىا ناظرة إليك فاعمم أنك غير مراد لذلك  إلييا فإن رأيتيا ناظرة إليك فاعمم أنك منيم وا 

المقام ، فتأدب وانصرف وكن من األولياء الذين ما ليم تصريف واجعل بالك إلى الحقيقة 
التي تراىا عمى الصورة الجبرئيمية فسترى منيا رقائق كثيرة ممتدة نافذة قد تجممتيا تنزالت 

 ، و يتضح لنا من ىذا القول أن صورة جبريل ىي صورة اعتبارية ال حقيقة ليا  1 «حكمية 
وتصور ابن عربي وغيره من الصوفية لموحي مبنّي بشكل كبير عمى قوة الخيال ، فالخيال 
عمى تعبير عبد الكريم الجيمي  يحكم في كل موجود ، أي يستحضر كل موجود في عالمو  
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لى صحة األمور المشيودة بحكم البرىان العقمي ، فيو من جممة البرازخ   وىي الدالئل »وا 
 . 1«العقمية التي تنتج في الفكر صورا عمى حسب مقتضاىا 

      وبناء الوحي عمى الخيال في اعتقاد ابن عربي ومن اتبعو ، ىو أقرب من تصور 
: فالسفة اإلسالم ، وىذا دليل عمى تأثر النزعة الفمسفية في نظريتيم ىذه ،  يقول ابن عربي 

 ولقد بمغ بي قوة الخيال أن كان حبّي يجسد لي محبوبي من خارج لعيني كما كان يتجسد »
 فالخيال 2« فال أقدر أنظر إليو ، ويخاطبني وأصغي إليو وأفيم عنو جبريل لرسول ا 

يمعب دورا كبيرا في تجسيد الصور واألشياء ، وكمما زادت قوتو زادت فعاليتو في ترسيخ 
ن كانت صورة جبريل   صورة اعتبارية فإنو الحقائق  ىذا ما آمن بو صوفية اإلسالم ، وا 

بعض الصوفية يقرون بتنزل المالئكة في صورة أشخاص ، ويطمقون عمييم جنود ا بل 
. إنيم يزعمون بااللتقاء ببعض الرسل والتعمم منيم كقصة الخضر مثال 

      فالقدرة اإلليية واسعة وتستطيع أن تعطي لمولّي كما أعطت لمنبّي عموم األسرار ، فا 
 فعمم األولياء ىو عمم 3﴾ اَتُقوا اَ َوُيَعِمُمُكُم اُ َواُ ِبُكِل شٍيء َعِميٌم ﴿: تعالى يقول 

مخصوص وقد يتميز عن عمم الرسل في اعتقاد الصوفية ، ألن العمم الذي يأخذونو من ا 
مباشرة ىو عمم ال يعممو األنبياء والرسل ، فيو ليس من خصائص نبوة التشريع ، وعميو  

ن بدت بعض نصوصيم مخالفة ألحكام الشرع المحمدي فإنيم عمى صواب من ذلك   حتى وا 
. ألن عمميم مأخوذ عن الحّي الذي ال يموت ، وىذا ما يسمى بالعمم المدني

      إن ىذا االعتقاد الذي اعتقده صوفية اإلسالم ، أدى بيم إلى تخطيء الفقياء في 
طريقة نقميم وفيميم لألحكام الشرعية ، ألن عمميم متوقف عمى ما جاء بو السمف وعمى 
اجتياداتيم، في حين أن العمم الصوفي عمم لدنّي مأخوذ من ا ، فال يشوبو زلل وال خطأ 

أخذتم عممكم من " عبر الزمن  ولطالما كانت تكرر ىذه العبارة المشيورة في الحقل العرفاني 
وىكذا انتيى األمر بصوفية ".  مّيت عن مّيت وأخذنا عممنا عن الحّي الذي ال يموت 

اإلسالم إلى اإلقرار بالعمم الذي يتمقونو من ا مباشرة ومن مالئكتو ، وكيفية تعامميم مع كل 
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أشكال الوحي الذي يعد جزءا ميما في ترسيخ نظريتيم حول النبوة ، فكل عمم يأتي عن 
طريق وحي رباني ىو عمم يفوق كل العموم ، وىو مخصوص لمولّي دون غيره من البشر  

ألن ىذا الولّي مختار من ا ، وبفضل مجاىداتو ورياضاتو الروحية استطاع أن يبمغ مقاما 
. قد بمغو األنبياء والمرسمين وىو مقام الوالية 

 والكرامة ىي تكريم من ا »      وقد نجد لعمم األولياء فضاء واسعا في مجال الكرامات ، 
لعبده الصالح مثمما ىي المعجزة لألنبياء ، وقد يكرم الولّي ببعض ضروب الوحي كالرؤيا 

الصالحة مثال واإلليام الرباني مادام أن تاريخيتيما قد كانت مع بعض عباده الصالحين عمى 
  1 « قد ثبت مرة في السنة  فإن نزولو بعد النبّي غير األنبياء ، غير أن جبريل 

وعميو فإن ىذا االعتقاد بعيد عن الصواب وحقيقتو عند الصوفية حقيقة خيالية ، لكن ما نتفق 
معو في ىذه المسألة أن تجسد بعض المالئكة وليس الممك الجبرئيمي في ىيئة أشخاص أمر 

 .ممكن ، وىو ما تدل عميو بعض القصص التاريخية 

      وما يسعنا أن نقولو أن ما جاء بو األنبياء والرسل يفوق  كل العموم ، بل يجب كما 
قال ديكارت أن نتخذ لنا قاعدة معصومة أن ما أوحى بو ا ىو أوثق بكثير من كل ما عداه 

فكل ما توصل إليو الصوفية ال يمكن أن يساوي ما توصل إليو األنبياء ، بل إن عمميم 
. ووظيفتيم في ىذا الطريق تابع لوظيفة األنبياء في اليداية واإلرشاد

 

 

 

 

 

 

                              
 .ينزل ىذا الممك اإلليي مرة في السنة وىي ليمة القدر من شير رمضان -  1
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 : الحقيقة المحمدية - 2

      ترتبط الحقيقة المحمدية ارتباطا مباشرا بنظرية النبوة عند المتصوفة ، ويبدو ذلك جميا 
من خالل العمم لدى األولياء أو باألحرى لدى خاتم األولياء ، ىذه الختمية التي كانت مع 

.  وستكون مع خاتم األولياء أيضا خاتم األنبياء محمد 

      والحقيقة المحمدية في مفيوميا الصوفي ترتبط بالنور المحمدي ،  ىذا النور الذي كان 
، وتجمى فيما بعد عمى سائر األنبياء ، ومازال مستمرا لدى األولياء فيو قبل خمق آدم 

. المشكاة النورانية التي تنير الوجود بأسره 

 ، كما 1 « الذات مع التعّين األول وىو االسم األعظم »      ويعرفيا الجرجاني عمى أنيا 
ن تعددت ألقابيا فإن حقيقتيا واحدة  يطمق عمييا أيضا اإلنسان الكامل والنور األول ، وىي وا 

 ، وبنوره انبعثت جميع وىي أن النور المحمدي نور أزلّي قديم أوجده ا منذ خمق آدم 
. أنوار النبوة لمرسل واألنبياء ابتداء من آدم إلى بعثة النبّي محمد 

      فيذا الطرح الصوفي يثير مسألتين أساسيتين وىي أن الحقيقة المحمدية تظير في 
صورة من حيث كونو نورا قديما ، وصورة من حيث كونو نبّيا مرسال ، أي : صورتين 

 قد خمق أو كان قبل خمق آدم أم أن األمر كينونتو المحدثة فيل يعني ىذا أن النبي محمد 
يتوقف فقط عمى مسألة النور؟ 

أنا  ):       يستدل الصوفية في ىذه المسألة انطالقا من حديث النبّي عميو الصالة والسالم 
أول ما خمق ا نوري وكنت ):   وقولو أيضا 2 (أول الناس في الخمق ، وآخرىم في البعث

 فيذه األحاديث تثبت أن المفيوم الصوفي لمحقيقة المحمدية 3 (نبّيا وآدم بين الروح والجسد 
. يتجسد في شخصية النبّي عميو الصالة والسالم ، باعتباره النور األول واألخر

                              
 .95الجرجاني، التعريفات،المرجع السابق،ص -  1
 (.1/149) ، وأخرجو أبو سعد في الطبقات  (20/213 ) رواه الطبري في تفسيره - 2
 .، وأخرجو أحمد في المسند  (683 ) رواه الترميذي في العمل الكبير - 3
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      ويعتقد الباحثون أن بداية ىذه النظرية كانت مع الحالج ، منذ جيره بأفكاره الفمسفية  
في حين أن الباحثة سعاد الحكيم ترجح أن أول تصور لخمق نور محمد في الفكر الصوفي 
إنما كان عند سيل التستري أستاذ الحالج ، وميما يكن فإن ىذه النظرية انبثقت من ذلك 

العيد سواء من األستاذ أو تمميذه ، وتسربت فيما بعد إلى األوساط الصوفية ، بل إننا لنجد 
. األوساط الشيعية قد اعتنقتيا أيضا بما في ذلك اإلسماعيمية 

 أنوار النبوة من نوره برزت ، وأنواره من نوره ظيرت ، وليس في »:       يقول الحالج 
األنوار نور أنور وأظير وأقدم في القدم ، سوى نور صاحب الَحَرِم ، ىمتو سبقت اليمم 

ووجوده سبق العدم ، واسمو سبق القمم ألنو كان قبل األمم ،اسمو أحمد ونعتو أوحد 
العموم كميا قطرة من بحره والحكم كميا غرفة من نيره ، الحق بو ، وبو الحقيقة ىو األول ....

. 1 «في الوصمة ىو اآلخر في النبوة والباطن بالحقيقة والظاىر بالمعرفة 

       فالنور المحمدي في تصور الحالج نور قديم أزلي كان قبل أن تكون األكوان ، ومنو 
استمد كل عمم وعرفان ، وىو أساس النبوات والرساالت التي بعثيا ا إلى الرسل ، فحقيقتو 
قديمة بيذا الشكل ، وىو بمضرب آخر حادث باعتباره نبّيا مرسال ، بعث في مكان وزمان 

 سراج من نور الغيب بدا وعاد ، وجاوز السرج وساد قمر تجمى من بين »: محدد فيو 
 . 2«األقمار كوكب برجو في فمك األسرار 

      فالقول بقدم النور المحمدي يعود بدرجة كبيرة إلى نظريتو في الحمول ، ألن ىذه 
النظرية تجسد لنا موضع التجمي اإلليي في اإلنسان ، وىذا التعظيم جعل الحالج يقدس أول 

 سمطان الحقيقة وعمى عتبة باب معرفتو تخضع » ، إنو مصدر لمخمق وىو نور محمد 
. 3 «أعناق العارفين ، وفي حمى جاللتو توضع حياة الخالئق أجمعين 

      فالتصريح بيذه المقوالت والنظريات ليؤالء الصوفية ، أدى بيم جميعا إلى القول بوحدة 
األديان في ىذا المضرب ، وقد ترتب عمى من جاء بعدىم إلى القول بالقطبية والغوث وعمى 

                              
  .203-202، ص 2010، 1رضوان السح ، دار الفرقد، دمشق، ط: الحالج،الطواسين ، تح- 1

 .201المصدر نفسو ، ص -  2
 .130،ص1997 ، 1ىادي العموي ، مدارات صوفية  ، مركز األبحاث والدراسات االشتراكية،دمشق،ط-  3



 النبوة والتصوف
 

106 
 

رأسيم ابن عربي ، إذ نجد أن أغمب من أقر بيا ىم من تأثروا بالفمسفة ، أي أن مرجع 
. الحقيقة المحمدية ىو مرجع فكري فمسفي محض

      وىذه الفكرة استندت عمييا فمسفة ابن عربي ، فراح ىو اآلخر يقول بيذه النظرية  ودار 
األول يتمثل بالكينونة الروحية ، والثاني يتمثل : مفيوميا عنده حول محورين أساسيين 

 ، وىو بيذا الرأي قد اتبع 1بالكينونة المادية ، فاألولى في رأيو قديمة أما الثانية فمحدثة 
الحالج في تحميمو ، بل يمكن القول أن شيخ العارفين قد تأثر بنظرية الحالج وزاد عمييا 

. تعميقا في نظريتو حول اإلنسان الكامل 

      ويعد فصوص الحكم من أىم كتبو احتواء ليذه النظرية ، ألن ىذا الكتاب يبحث في 
الحقيقة اإلليية ومدى تجمييا في صور األنبياء عمييم السالم ، ويحاول من خاللو أن يبّين 
كيف أن كل نبّي من آدم إلى آخر نبّي ، يأخذ من مشكاة النور المحمدي الذي ىو خاتم 

. النبيين والمرسمين 

      ونجد ابن عربي كغيره من الصوفية يعتبر أن الرسول ىو  الكائن األول في الوجود 
 ، وفيو تصريح 2(كنت نبّيا وآدم بين الماء والطين  )ويستدل أيضا بالحديث النبوي الشريف 

 فأول ما انسمخ نيار الوجود من ظممة ليمة العدم ، شعشعت أنوار »بقدم النور المحمدي 
مالك العرش :  فخرت المالئكة سجدا ، وقالوا الشموس المحمدية في أفق جبين آدم 

وقيل ليم شكران ىذه ..محمد أبدا  فمما أمروا بالسجود سجدوا ، وخصوا بالشيود فشيدوا 
المشاىدة أن تقوموا عمى قدم المجاىدة في خدمة شجرة ىو أصميا ، ودولة ىو عقدىا 

 . 3 «وحميا

      ىذا النص تأكيد عمى أن النور المحمدي ىو أول نور ظير في الكون ، ومنو ظير 
 عمى صورة محمد العالم بأسره ، فيو شجرة الكون بتعبير ابن عربي ، وقد خمق ا آدم 

                              
1

 عبد المنعم عزيز النصر،العالقة بين الحقيقة المحمدية واإلنسان الكامل عند الشاعر محيي الدين ابن عربي ،مجمة -
 .373، ص2000، 2دراسات،  العدد 

2-ibn arabi, les révélations de la necque, anthologie traduite ,commentée et annotée par A. 

penot ,édition entrelacs ,2009,p.33.  
 .78، ص1985، 2ابن عربي ، شجرة الكون ،تح رياض العبد ا ، دار العمم ، بيروت ، ط-  3
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 وخمق الكون عمى ىيئة رسمو ، وكأن ابن عربي يريد أن يقول لنا في ىذا المقام أن  
ليو تعود كل المعارف  . أصل المعرفة نابع من ىذه الشجرة ، فمنو وا 

تباع شريعتو والعمل بيا ، فنوره        وحظ كل مخموق من ذلك النور بحسب قربو منو ، وا 
 ثمرة ىذه الشجرة ، وشمس »حياة كل قمب ونفع لكل الناس ، فالكل مراد ألجمو فيو  

 1.«المعارف وبدر المطائف 

      ىذا التصور االنطولوجي لمحقيقة المحمدية ، جعل الصوفية يعتقدون أنيا األساس 
 ىو الجوىر المادي ليا ، يقول ابن عربي الحقيقي لمحياة الروحية لإلنسان ، وصورة آدم 

ثم إن الرجل وىو آدم خمق عمى صورتو ، وخمقت حواء عمى صورة آدم ، وخمق النبوة  " »:
من امتزاج األبوين ال من واحد منيما بل من المجموع حسا ووىما ، فكان استعداد األبناء 

أقوى من استعداد األبوين ألن االبن جمع استعداد االثنين فكان االبن أعظم من كمال األب 
 .2 « بالكمال األتم لكونو ابنا وليذا اختص محمد عميو 

 من حيث       يتضح من خالل ىذا النص أن ابن عربي يحدد لنا معالم كينونة النبّي 
 ، أي من الناحية الجسدية ، أما كينونتو الروحية فتتمثل في نوره الذي كونو ابنا ألدم 

خمق قبل عميمة خمق اإلنسان في الوجود ، فكان خبره بالنبوة قبل وجود األنبياء الذين ىم 
 ىو نوابو في ىذه الدنيا ، وأعطي لو عمم األوليين واآلخرين ، فوجوده قبل خمق آدم 

.  كنت نبّيا ولم يقل كنت إنسانا : وجود نبوّي ال وجود إنساني ، ألنو قال 

 مركز الدائرة التي بدأت منيا وانتيت إلييا وىي »       فالصوفية جعموا نبوة الرسول 
 »: وىو ما ذىب إليو ابن عربي بقولو 3 «دائرة روحية ال صمة ليا بالكينونة المادية لألجساد

                              
 .90المصدر السابق ، ص -  1
 .440،  المصدر السابق ، ص2ابن عربي ، الفتوحات المكية ،جزء -  2
عبد المنعم عزيز النصر،العالقة بين الحقيقة المحمدية واإلنسان الكامل عند الشاعر محيي الدين ابن عربي،مجمة - 3

 .376دراسات  ، المرجع السابق،ص
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 كما ذكرناه جسما وروحا باالسم الظاىر حسا ، فنسخ كذلك استدار الزمان فأظير محمدا 
. 1 «من شرعو المتقدم ما أراد ا أن ينسخ منو 

      فالحقيقة المحمدية عمى التصور الحاتمي ىي مبدأ خمق العالم ، أو ىي العقل اإلليي 
بالمفيوم الفمسفي ، وىي التعظيم المحمدي ألنو ال توجد حقيقة غير الحقيقة المحمدية إنيا    

 أول مرحمة من مراحل التنزل اإلليي في صور الوجود ، وىي من ىذه الناحية صورة »
. 2«حقيقة الحقائق 

      وقد اعتبرىا ابن عربي منتيى غايات الكمال اإلنساني ، وىي عند مجمل الصوفية 
 فكل نبّي »: المشكاة التي يأخذ منيا كل األنبياء واألولياء العمم الباطن ، يقول ابن عربي 

ن تأخر وجود  من لدن آدم إلى آخر نبّي ما منيم أحد يأخذ إال من مشكاة خاتم النبّيين ، وا 
 ، وكذا األمر بالنسبة لخاتم األولياء فإنو كان ولّيا وآدم بين 3 «طينتو فإنو بحقيقتو موجود 

الماء والطين والختمية ىذه يرجح فييا ابن عربي مواضيع كثيرة في اإلستحقاقية ، فيكون 
 فإنو »خاتم الرسل من حيث واليتو ، نسبتو مع الخاتم لموالية نسبة األنبياء والرسل معو 

  4«الولّي الرسول النبّي ، وخاتم األولياء الولّي الوارث اآلخذ عن األصل المشاىد لممراتب
وبيذه الحالة ال يكون الولّي وليا إال بعد أن يتحصل عمى شروط الوالية من األخالق اإلليية 

. التي يجب أن يتصف بيا 

 »:      وصاحب ىذا المقام ذو شأن رفيع ، ألن فيو يتجمى النور األولي  يقول ابن عربي 
كذلك إذا خمع الرجل نعميو ، وتجرد عن ثوبيو ، وزىد في كونيو ، حل ىذه المحل األسنى  
وكان منو بقاب قوسين أو أدنى ، إرثا نبويا من دنى كل قوس عمى حسب رامييا ، وعمى 

                              
 .220، المصدر السابق ، ص 1ابن عربي ، الفتوحات المكية ، جزء -  1
 .348 سعاد الحكيم ، المعجم الصوفي ، المرجع السابق ، ص- 2
 .28، المصدر السابق ، ص 1ابن عربي ، فصوص الحكم ، جزء-  3
 .29المصدر نفسو ، ص -  4
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حسب اختالفيا في مرامييا ، وىذا مقام االستواء وحضرة وتر األنبياء ، فيو ترد عميو 
. 1 «مخاطبات التأنيس ، وقواعد التأسيس بعين االتحاد  

      فالنص يحيل إلى أن اإلنسان يستطيع أن يرث النور المحمدي إذا جاىد نفسو وىذبيا 
من خالل رياضاتو الروحية ، ووصل إلى مقام الوالية ، حينيا فقط يكون نصيبو االستقاء من 

مشكاة خاتم النبيين ، ويكون عمى مقربة من مرتبتو ، ألن النور المحمدي ىو مركز دائرة 
.  ىو أكمل موجود في النوع اإلنساني فبو بدئ األمر وختمالعارفين ، بل إن محمدا 

       ونجد الصوفية في ىذا المقام يربطون أيضا مفيوم الحقيقة المحمدية بمفيوم اإلنسان 
 فإنو بو نظر الحق تعالى إلى خمقو فرحميم ، فيو اإلنسان الحادث األزلي والنشؤ »الكامل 

الدائم األبدي ، والكممة الفاصمة الجامعة فتّم العالم بوجوده ، فيو من العالم كفّص الخاتم من 
الخاتم ، وىو محّل النقش والعالمة التي بيا يختم الممك عمى خزائنو ، وسماه خميفة من أجل 

 كأنو » ، واإلنسان الكامل ىو اإلنسان الذي يحقق بالفعل صورتو اإلليية األصمية 2«ىذا 
 ، وىو القرآن والكممة الجامعة كما ورد في الفتوحات ، وىذه 3«برزخ بين العالم والحّق 

. معاني كميا تدل عمى الحقيقة المحمدية 

الحقيقة المحمدية واإلنسان الكامل ليسا :       وكيفما كان األمر فإن ىذه المصطمحين 
نما يعبران عن رؤيتين  فالمصطمح األول : مجرد مصطمحين مترادفين عمى معنى واحد ، وا 

ينظر إلى اإلنسان في صورتو األصمية ، بينما ينظر إليو المصطمح الثاني بما ىو قصد أو 
ذن فأن الكمال المقصود في اإلنسان الكامل ال  غاية أي باعتباره خميفة عن ا تعالى ، وا 

نما بمعنى التمام والكمال   ، وىذا الكمال ال يكون إال 4ينبغي أن يأخذ بالمعنى الخمقي وا 

                              
قاسم محمد عباس،دار :،تح "عنقاء مغرب في معرفة ختم األولياء وشمس المغرب"ابن عربي،ختم الوالية  -1

 .118،ص 2004، 1اليدى،دمشق،ط
 .16-15ابن عربي ، فصوص الحكم ، المصدر السابق ، ص -  2
 .22ابن عربي، إنشاء الدوائر،المصدر السابق، ص-  3
أحمد الطيب،دار القبة الزرقاء،المغرب  :عمي شودكيفيتش،الوالية والنبوة عند الشيخ األكبر محيي الدين ابن عربي،تر- 4
 .75-74،ص (س.ط ، د.د)
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 ، ولكونو الغاية المنشودة في الحياة الروحية فيو يمثل معنى الوالية بمفيوميا لمنبّي محمد 
. الحقيقي ، ووراثة واليتو بالمصطمح الصوفي

      إن ىذه النظرية لم تمق رواجا كبيرا من طرف العمماء وبعض الباحثين ، وعمى رأسيم 
ابن تيمية الذي راح ينقد ىذه المفاىيم ، باعتبار إن تأسيسيا أو انطالقيا غير صحيح ، أي 

، واعتبر األمر  (كنت نبيا وآدم بين الطين والماء)أنو قام بقدح في صحة الحديث النبوي 
بدعة وضاللة ، أما فيما يخص الباحثين فقد اعتبروا أن ىذا المفيوم دخيل عمى التراث 
اإلسالمي وقد سبقتو نصوصا عديدة عمى اإلسالم كمفيوم التناسخ في الفمسفة اليندية 

 الكممة العيسوية الذي حمل القديس جوستان عمى أن يضفي طابعا مسيحيا »ومفيوم
عمى كل وجوه الحقيقة ومظاىرىا في فترات ما قبل ظيور السيد -وبأثر رجعي-خالصا
 وميما تكن صحة تمك األحاديث واألقوال ، فإن ىناك حقيقة واحدة كامنة  »1المسيح 

،  فالنور ىنا عمى 2﴾ َقْد َجاَءُكْم ِمَن اِ ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبيٌن ﴿ىي النور المحمدي لقولو تعالى 
 ، ىذا النور الذي أخرج الناس من ظمماتيم وغفال تيم حسب ما فسره العمماء ىو محمد 

إلى دين التوحيد  وىو نور قد تجمى فعال في سائر األنبياء ألن النبّي عميو الصالة والسالم 
ىو سيد األولين واآلخرين ، والنقطة الجوىرية التي أثارىا ابن عربي وغيره من الصوفية ىو 
مدى فعالية ىذا النور في األولياء ، وذلك من خالل بيان طبقاتيم ونماذجيم ووضع فروق 

. حاسمة بينيم  وىو ما سنتناولو في فصولنا القادمة
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: حصيمة الفصل الثاني 

      لقد كان لموضوع النبوة مفيوما متميزا لدى الفالسفة والصوفية معا ، و كانت مسألة 
طرحيما مختمفة نوعا ما ، ولم نجد أي تشابو إال في مسألة الوحي وكيفية اتصالو عن طريق 

المخيمة أو الخيال كما رأينا مع ابن عربي ، والنتيجة التي آل إلييا كل واحد منيما ىو أن 
النبوة مكتسبة عند الفالسفة ، أما عند الصوفية فإنيا تورث من النبّي ، وصاحب ىذا المقام 

. ىو الولّي ، وبالتالي ىناك نبوة األولياء  

      ومن خصائص نبوة األولياء أنيا دون تشريع ، والعمم الذي يتمقاه الولّي ىو عمم لدني 
مأخوذ من ا مباشرة ، وقد يشترك كالىما في مصادر الوحي ، فالفرق بين النبّي والولّي ىو 

فقط في مسألة التشريع ، أي أن األول صاحب رسالة إليية أم الثاني فيو صاحب رسالة 
إنسانية ، ونبوة التشريع قد انقطعت مع خاتم الرسل ، أما نبوة األولياء فيي سارية ودائمة إلى 

. األبد

      واألولياء عمى حسب إرثيم لألنبياء ، فمنيم العيسويون والموسويون والمحمديون ، وقد 
يتأتى لمولّي أن يجمع أكثر من ميراث كما حدث مع ابن عربي ، إال أنيم ال يخرجون من 

حقيقة النور الذي كان قبل األزل " دائرة الوالية المحمدية ، ألن فييا تكمن الحقيقة الكامنة 
. وقد تجمى في سائر أنبيائو ، وبو يستقي األولياء معارفيم وعموميم
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 : تمهيد 

تعتبر نظرية  النبوة والوالية مف أىـ األفكار التي طرحيا الفكر الصوفي ، لكونيا       
حقيقتاف تتعمقاف باإلنساف في حد ذاتو ، ىذا الكائف الصغير الذي خمقو ا عمى صورتو 
الكمالية وجعمو خميفة في األرض ، وبّمغو مقاـ الَوالية ليكوف بالقرب منو تعالى ، فيذه 

 .المممكة ىي روح الوجود بأسره ، إنيا سمطة إليية اختص ا بيا أنبياؤه وأولياؤه

ولعمّو ىذا المقاـ وأىميتو ذىب الصوفية إلى التفصيؿ فيو ، وبياف قواعده وخصائصو       
ومراتبو  ولـ يكف ىـ السابقوف لذلؾ ، بؿ نجد لمفكر الشيعي بصمة في ذلؾ أيضا ، حيث 

اعتقدوا أف الوالية ىي نبوة اإلماـ وىي مستمرة ولـ تختـ إال بعودة اإلماـ الغائب الثاني 
نما شمؿ أيضا الجانب السياسي   عشر، ولـ يقتصر مفيوميا فقط عمى الجانب الديني ، وا 

 .أي أف الوالية الشيعية ىي رئاسة دينية وسياسية 

 في حيف لـ يقتصر مفيوميا عند الصوفية إال عمى الجانب الديني فقط ، فاتخذت      
معنى القدسية والتقرب إلى ا ، وكانت نتيجة ذلؾ ىو حظييـ بالتكريـ اإلليي ،والذي ىو 

 .في اعتقادىـ اإلتياف بأعماؿ فوؽ الطبيعة ، وتمؾ التي تسمى بالكرامات 

   ولف يكتمؿ ىذا المشوار ما لـ يتحدد ختـ الوالية ، فمف ىذا الذي يستحؽ خاتـ األولياء 
  خاتـ النبوة ؟في اعتقاد الصوفية كما استحؽ محمد 
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 النبوة والوالية عند الشيعة : المبحث األول 

 : النبوة واإلمامة -1

 ، وقالوا بإمامتو وخالفتو واعتقدوا أف  الشيعة فرقة تطمؽ عمى الذيف شايعوا عميا      
 ىي الكيسانية والزيدية »: اإلمامة ال تخرج مف أوالده ، وقد جعميـ الشير ستاني خمس فرؽ 
الشيعية الغالية وىـ : واالمامية والغالة واإلسماعيمية ، وىـ ثالثة أصناؼ عند األشعري 

وىـ أربع وعشروف فرقة ، والشيعة –خمسة عشر فرقة ، والشيعة اإلمامية وىي الرافضة 
 .1 «الزيدية وىـ ست فرؽ

ـّ ، أي تقدـ ورأس ، فيي القيادة والرئاسة  واإلماـ        واإلمامة في المغة مشتقة مف الفعؿ أ
 أنو الكتاب الذي تدوف »: ، وقيؿ 2«ىو الذي لو الرياسة العامة في الديف والدنيا جميعا »

ـْ ﴿ ، وفي القرآف الكريـ 3 «المالئكة فيو أعماؿ اإلنساف  فيي 4﴾ َيْوـَ َنْدُعو ُكؿَّ ُأَناٍس ِبِإَماِمِي
 اإلمامة رئاسة عامة لشخص مف األشخاص »: وقاؿ المحقؽ الحمّي . إمرة إليية كالنبوة

 فاإلمامة عمى حسب المفيـو الشيعي 5«بحّؽ األصؿ ال نيابة عف غير ىو في دار التكميؼ 
 .رئاسة عامة لممجتمع

  وقد اختمؼ الباحثوف في تحديد الوقت الذي ظير فيو التشيع في اإلسالـ ، وأرجحوا     
 ، وذىب رأي  ، وبيف مقتؿ عمي زمانو بيف بداية اإلسالـ أي في عيد الرسوؿ محمد 
 . مزامنا لحركة الخوارج آخر إلى أف ظيوره كاف في عيد عثماف بف عفاف 
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وظيرت ىذه الفرقة في بدايتيا عمى أيدي كبار الشيعة أمثاؿ سمماف الفارسي وأبو ذر       
الغفاري ، وعمار بف ياسر وحذيفة بف اليماف وغيرىـ ، ىؤالء كانوا مف أوائؿ الزىاد في 

 ، وآؿ بيـ األمر فيما 1 « بمغ بيـ الزىد حتى وصموا مرحمة التصوؼ»اإلسالـ ، وقيؿ أنو 
بعد إلى الظيور كحركة سياسية بعد منازعة معاوية عمى اإلمارة ، وتوليو عمّيا الخميفة 

الشرعي لشؤوف المجتمع اإلسالمي ، ولـ يستقر اسمو كفرقة إال بعد مقتؿ الحسيف مباشرة  
  وظيوره كحركة وبالتالي يمكف القوؿ أف بداية التشيع كنزعة كاف في عيد النبي محمد 

 .سياسية كاف بعد مقتؿ عثماف ، أما استقراره كمصطمح كاف بعد مقتؿ الحسيف

ىذا بصفة مختصرة عف تاريخ التشيع وتحديد معالمو ، نأتي اآلف إلى فكره وفمسفتو       
وبالخصوص حوؿ نظرياتو حوؿ النبوة واإلمامة، فيؿ جاءت آراؤىـ مشابية ألراء المتصوفة 

 أـ أنيـ طرحوا طرحا آخر يخالؼ نيجيـ ؟

 لو تأممنا جيدا في الحقؿ التاريخي لمتشيع نجده قد مارس ميامو كحركة سياسية أكثر      
منو كحركة دينية ، إال أنو مع ذلؾ قد استطاع مع جعفر الصادؽ وىشاـ بف الحكـ أف يرسي 
دعائمو الدينية ، بعدما عانى طويال مف ضروب القمع السمطوي ، وارتبطت أولى اىتماماتو 
بمسألة النبوة ومدى عالقتيا باإلمامة ، حيث ذىب بعض دعاتيا إلى القوؿ باستمرار النبوة 
في اإلماـ الذي تعد صفتو كصفة النبّي ، و قد تحتـ األمر أف يقاسوا اإلمامة عمى النبوة 

 إف الوسط الشيعي ىو الوسط الذي كاف مالئما لينشأ فيو عمـ نبوة يكوف »: فحؽ فييـ القوؿ 
 .2«مدارا لمتأمؿ والتطور 

 وأوؿ خالؼ حدث بيف المسمميف كاف حوؿ مسألة اإلمامة ، ىذه المسألة التي شكمت      
 ، وثانييما بعد نزاعا سياسيا حادا  في التاريخ اإلسالمي ، أوالىما بعد وفاة النبّي محمد 

 . ، ولـ يكف الخالؼ سوى خالؼ سياسي فقطوفاة عمي 

 إقامة اإلماـ، ينصب ليـ القضاة » فكانت اإلمامة فرض واجب عمى األمة ألجؿ      
واألمناء ويضبط ثغورىـ ،ويغزي جيوشيـ ، ويقسـ الفيء بينيـ ، وينتصؼ لمظموميـ مف 
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  فما إف نظروا إلى مسألة اإلمامة كمنصب سياسي انتيى بيـ األمر إلى النزاع 1 «ظالميـ
لى ما آلت إليو أفعاؿ الجاىمية ، ولـ يكف تجاوز األمر إال بالنظر إلى ىذه المسألة مف  وا 

 .إطار ديني باعتبار أف اإلمامة تعد أحد أصوؿ اإليماف

 واستدلوا  عنو ىو اإلماـ بعد النبّي محمد وتورد المصادر الشيعية أف عميا       
ـْ ِمَف اِ ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبيٌف ﴿: بأحاديث وآيات كثيرة كقولو مثال   ففسروا النور 2﴾ َقْد َجاَءُك

 وبالكتاب القرآف الكريـ ، وزعموا أف النور المحمدي يسري كما فسره الصوفية بأنو محمد 
 إلى ذريتو مف بعده ، والوصي ىو وزير ا ووارثو  األئمة مف وصيو عمي ابف أبي طالب 

نما بياف معناه الخفّي ، فيو المكمؼ بشرح وتوضيح ما جاء  وليست ميمتو اإلتياف بتنزيؿ ، وا 
 .في التنزيؿ مف عمـ الباطف

 ألنو الوحيد الذي فا عمى حسب المعتقد الشيعي أعد عمّيا لتولي خالفة رسوؿ ا       
 يستطيع أف يقـو بيذه الميمة العظيمة ، وكما كاف لألنبياء قبمو أوصياء كإسماعيؿ 

 ، وموسى ووصيو ىاروف عمييما السالـ ، فإف عمّيا ىو الذي كاف وصّيا إلبراىيـ 
 أعرؼ »الوصّي الوحيد لمحمد عميو الصالة والسالـ ، وىو أولى بالخالفة بعده ، ألنو كاف 

بسر الحقائؽ ودقائؽ المعارؼ وبرموز األمور الباطنة والكشؼ والعياف بمشاىدة عالـ 
 . وىذه األمور ال تعطى إال لخواص الناس3«الممكوت 

ىكذا جاءت األفكار الشيعية إلى اعتبار اإلمامة نص إليي ، مقامو كمقاـ النبوة تماما       
 إف اإلمامة كالنبوة ال تكوف إال بالنص مف ا تعالى عمى لساف رسولو أو لساف اإلماـ »

 وعميو فإف اإلمامة والنبوة في سير واحد وتمتاز 4 «المنصوب بالنص عمى اإلماـ مف بعده
  فكؿ »األولى عف الثانية ، في أنيا دائمة السيراف بأداء الرسالة بعدما انقطعت النبوة ، 
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الناس في اإلسالـ ينادوف بأف دورة النبوة قد ختمت مع خاتـ النبييف ، فإف ما ختـ فعال ،أما 
  .1 «بالنسبة لمشيعة ليس سوى النبوة التشريعية 

ومنو قد اعتبر الشيعة أف اإلمامة منصب إليي يختاره ا تماما كما يختار النبّي        
ويوجب لإلماـ االحتراـ والطاعة ،  وأخذ منو العمـو الشرعية ألف منزلتو كمنزلة النبي  

ورضاه موصوؿ برضاء ا ، وقد انجّر عف ىذا المعتقد بدواـ النبوة في األئمة  تماما كدواـ 
 باإلمامة المستمرة مع فكرة »: النبوة في األولياء عند الصوفية ، فكانت نظرية الشيعة القوؿ 

 .«النبوة المستمرة 

وعمـ النبوة الشيعي يتميز عف المدارس اإلسالمية السنية التي سبقتو ، كاألشاعرة مثال       
الذيف ينكروف فكرة النبوة ، أو بعض المعتزلة الذيف اعترضوا عمييا ، وقالوا إما أف تتفؽ 

النبوة مع العقؿ أـ ال ، في حيف كاف لموسط الشيعي ظيور قوّي في ىذا الموضوع ، ألف فيو 
 .نشأت الفكرة ، وأصبح عمـ النبوة ال ينفصؿ عف عمـ اإلمامة 

وقد شدد أئمة الشيعة عمى ضرورة وجود قّيـ عمى الكتاب ، يخمؼ النبّي الناطؽ        
باعتبار أف لمقرآف الكريـ معنى باطني مستور ، ال يمكف لمجدؿ الكالمي أف يستخرج معانيو 

 وجود رجؿ مميـ ذي إرث روحي ، يمسؾ بالظاىر والباطف معا ، وىذا »الخفية فميذا وجب 
 . 2 «ىو حجة ا وقّيـ الكتاب واإلماـ 

والمعادلة ال تخرج عف ىذا ما داـ أف اإلمامة منصب إليي ، فاإلماـ ىو حجة ا       
لممؤمنيف في األرض ، إنو الوارث الروحي لمنبّي ، وعف طريقو تحصؿ المعارؼ اإلليية  
وىو الوحيد الذي يمكف أف يؤوؿ باطف القرآف لما فيو مف معاني مستورة ، وتستمر ىذه 
العممية إلى يـو الحشر حسب المعتقد الشيعي ، ونجدىـ يستدلوف بحديث ينسبونو إلى 

فإنيـ اليداة مف بعدي   (األحد عشر  )3ليتوؿ ا عميّا واألوصياء مف بعده ): الرسوؿ 
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  فاألئمة 1(لقد أعطاىـ ا عممي وفيمي وجعميـ في صفي وأىال لواليتي ولإلمامة مف بعدي
 .حقيقة لنور واحد وما يصدؽ عمى أحدىـ يصدؽ عمى البقية 

ولإلماـ العمـ المدني الذي يأتيو إلياما مف السماء ، فبو يستقي كؿ معارفو ،وال يتوجب       
عمى العامة إال التعميـ عمى أيدييـ ،ففي قموبيـ نور المعرفة ، ونجد الشيعة ىنا يقروف 

باإللياـ بدؿ الوحي عمى غرار الصوفية ، ألنيـ في تفصيميـ لمصادر التمقي يعتبروف أف 
نما يسمع صوتو فقط ، والرؤيا ال تصح إال لألنبياء ، وىنا  اإلماـ ال يرى الممؾ اإلليي ، وا 

 أف الرسوؿ ىو الذي ينزؿ »: يكمف الفرؽ بيف الرسوؿ والنبي واإلماـ  في الفكر الشيعي 
عميو جبريؿ فيراه ويسمع كالمو ، ونزؿ عميو الوحي ، وربما رأى في منامو نحو رؤيا إبراىيـ 
والنبي ربما سمع الكالـ وربما رأى الشخص ولـ يسمع ، أما اإلماـ ىو الذي يسمع الكالـ وال 

 ، فتكوف مرتبة الرسوؿ ىو الذي يوحى إليو مع تبميغ الرسالة ، أما النبي 2«يرى الشخص 
واإلماـ فيما المذاف يوحى إلييما لكف دوف أف يبمغا الرسالة ، ويكتفياف فقط بشرح رسالة 

 .الرسوؿ وىداية الناس

 وىـ كورثة لو عادوا فاستغموا »      ولقد تمكف  األئمة مف معرفة المعنى المستور لموحي ، 
 ، فعمـ الباطف ال يختص بو إال مف ىو 3 «ىذا اإلرث لمصمحة مف كانوا مستعديف لتمقيو

أىؿ لو  ومف لـ يعرؼ صاحب ىذا المقاـ أو باألحرى زماف إمامو ، فكأنما مات عف 
 . جاىمية

      والعمـ الذي استودعو ا في أئمتو ، ال يعطى إال لمف يستحؽ ، وال يعطى إال بقدر 
ْف ِمْف شيء ِإاَل ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُو َوَما ُنَنِزُلُو ِإاَل ِبَقَدٍر ﴿معمـو متبعيف في ذلؾ قولو تعالى   َوا 

 والقدر المعمـو يزيد وينقص عمى حسب االستحقاؽ ، أي كؿ إمرىء يحمؿ بمقدار 4﴾َمْعُموـٍ 
 .طاقتو خزائف عمـ ا التي أوردىا في أئمتو 

                                                           
سناده  ضعيؼ حديث ينسبو الشيعة إلى رسوؿ ا - 1  . ، وا 
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      ىذا المفيـو قد نما في األوساط الشيعية ، وبالتحديد في اإلسماعيمية وفي أحضاف 
التشيع أالثني عشري والمدرسة الشيخية ، وكؿ واحدة منيا أبدت آراءىا حوؿ عمـ اإلمامة  

وميما اختمفت أفكارىـ ، فإنيـ اتفقوا حوؿ مضموف واحد وىو وجوب تنصيب أماـ يقود األمة 
في أمور الديف ، والنظر إليو كإنساف رباني توجب لو القداسة ، فعيد األئمة ىو عيد النبييف  

طاعتو كإطاعة ا ورسولو  .وىو عيد ا ، وا 

نما ذىبوا إلى القوؿ ، والعصمة " بعصمة أئمتيـ"       ولـ يتوقؼ الشيعة عند ىذا الحد ، وا 
 أف يعصـ ا تعالى عبده مف سوء يقع فيو ،واعتصـ العبد با تعالى  »في مدلوليا المغوي 

وسبب عصمة األئمة ىـ أنيـ ورثة النبوة مف جية ، ومف جية أخرى أف  . 1«إذا امتنع 
العصمة كانت لإلماـ عمي كـر ا وجيو وبالتالي فيي تابعة لألوصياء مف بعده ، ويستدؿ 

مثؿ أىؿ بيتي كسفينة نوح مف تمسؾ بيا نجا ، ومف  ): الشيعة في ذلؾ بالحديث النبوي 
 قد وصؼ عمّيا أكثر مف مرة  ، وقوليـ أيضا أف النبّي محمد 2(تخمؼ عنيا ضؿ وغوى 

بصفات النبيّيف والصديقيف ، وىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ لدييـ عمى أف مقاـ عمّي 
 .كمقاـ النبييف ، وعميو فيو أولى بالعصمة ومف اتبعو

 إف »:        وكاف أوؿ شيعي قاؿ بعصمة اإلماـ جعفر الصادؽ ىو ىشاـ بف الحكـ فقاؿ 
اإلماـ أحوج إلى العصمة مف النبّي ، ألف الثاني يوحى إليو فيسدد ا خطاه ، وأما األوؿ 

أي أف الشيعة يقروف  أف العصمة تكوف  . 3«فال يوحى إليو ولذلؾ احتاج إلى العصمة 
لألنبياء وحدىـ دوف غيرىـ ، ولما وجب أف يكوف اإلماـ وصيا لمنبّي فإنو يحتـ أف يكوف 

معصوما ، فالذي حفظ األنبياء بالوحي ، حفظ األئمة بالعصمة ، ألف العصمة  توفيؽ إليي 
 ولطائؼ ا في »: كما أقر بيا ابف عربي ، أو كما أقروه  بعض الصوفية كقوؿ الكالباذي 

 ، وىي 4 «عصمة أنبيائو وحفظ أوليائو مف الفتنة أكثر مف أف تقع تحت اإلحصاء والعد 
 .بيذا المعنى الصوفي أف يديـ ا التوفيؽ عمى قدرة الطاعة
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      فعصمة األئمة أمر محتـو في الفكر الشيعي ، ألنيـ حفظة الشريعة والمسؤولوف  عف 
نشر العدؿ في األرض ، وىـ قدوة الناس ، ولو جازت عمييـ المعصية لبطمت إمامتيـ ، وال 

 .ما كاف لوجودىـ أي معنى 

       إف ىذا التفكير العقائدي الشيعي حوؿ النبوة واإلمامة ، ىو تفكير استمد أصولو مف 
باطف التاريخ اإلسالمي ، ألف الزماف الشيعي كما قاؿ الجابري ىو زماف روحي قوامو 
االرتباط باإلماـ ، فاإلمامة سفارة إليية ونيابة عامة لمنبوة في كؿ زماف ،  والشيعة لـ 

ف كاف  يستطيعوا أف يتصورا أرضا تخمو مف إمارة خميفة يسيس شؤوف الديف والحياة ، حتى وا 
ف  ىذا اإلماـ غائبا ماديا وجسمانيا ، فإف حضوره ىو الحضور الروحي في قموب أتباعو ، وا 

 .كانت النبوة لطؼ خاص ، فإف اإلمامة لطؼ عاـ

الكتاب  )      وما يمكف أف يآخذ عميو الشيعة في ىذه المسألة ، ىو أف األصوؿ األربعة 
تقرر أف اإلمامة تكوف باالختيار ، وليست نصا إلييا ، ولـ  (والسنة واإلجماع والقياس
نما ترؾ األمر شورى بيف يوصي الرسوؿ محمد   قبؿ وفاتو أحدا باإلمامة مف بعده ، وا 

 .المؤمنيف 

      وما مسألة النبوة واإلمامة إال تطابؽ لما آلت عميو النظرية الصوفية ، وال يمكف أف 
نما نكتفي بالقوؿ أف ىناؾ جذور ليذه النظرية  في  نقوؿ أف أحدىما أخذ عف األخر ، وا 

 .التشيع  وسيتضح األمر أكثر في تحديدىـ لمفيـو الوالية
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 : الوالية الشيعية -2

      الحديث عف الوالية الشيعية ىو الحديث عف والية اإلماـ ، ىذا الوارث الروحي لمنبّي 
والوصي مف بعده ، فيو أيضا ولّي ا ، وكؿ الصفات التي وجبت أف تكوف في اإلمامة 

 .فإف الَوالية تشمميا أيضا

      وقبؿ الحديث عف مضمونيا البد أوال أف نحدد ىذا المفيـو لغة واصطالحا ، وموردىا 
ىـ عمّي َوالية أي مجتمعوف في :  فالوالية بالفتح في النسب والنصرة والعتؽ يقاؿ»القرآني ، 

 والَوالية مف الَولي وىو القرب » ،1«النصرة ، والِوالية بالكسر في اإلمارة والسمطاف والخطة 
فيي قرابة حكمية حاصمة مف العتؽ أو مف المواالت ، والِوالية ىي قياـ العبد بالحؽ عند 

 ، أي أف الَوالية بالفتح تعني النصرة والقرب والدنو ، أما الِوالية بالكسر 2 «الفناء عف نفسو 
 .تعني اإلمارة والسمطاف

      أما مف الناحية االصطالحية فقد تعددت التعريفات ، وكميا تنصب في معنى واحد 
:    وىو أف الَولي كؿ مؤمف تقي ، وذلؾ حسب ما أورده ا في كتابو العزيز ، حيث قاؿ 

ـْ َيْحَزُنوَف ﴿ ـْ َواَل ُى  ، فيذا 3﴾الِذيَف َآَمِنوا َوَكاُنوا َيَتُقوَف *  َأاَل ِإفَّ َأْوِلَياَء اِ اَل َخْوٌؼ َعَمْيِي
 .النص القرآني قد حدد صفات الولي وىو اإليماف والتقوى

      فالولي ىو العارؼ با وصفاتو ، والمواظب عمى الطاعات والمجتنب عف المعاصي  
المخمص لعبادتو ، وىو عند أىؿ السنة والجماعة المؤمف التقي الذي يخاؼ ربو سرا وعالنية 

وأفضؿ األولياء ىـ األنبياء والرسؿ ، ثـ يتفاضؿ الخمؽ مف بعدىـ عمى حسب إيمانيـ 
 .وتقواىـ 

     والوالية الشيعية ىي سمطة دينية وسياسية معا وىي باطف النبوة ، وقد ظير ىذا المفيـو 
 في في صورتو المذىبية عند الشيعة في حديث الغدير وىو خطبة ألقاىا النبّي محمد 

ألست  ): طريقو  وىو راجع إلى المدينة مف حجة الوداع ، فقاؿ فييا مخاطبا بذلؾ المسمميف 

                                                           
1
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قالوا الميـ بمى ، قاؿ مف كنت مواله فيذا عمي مواله ، ثـ دعا لو وليـ .أولى بكـ مف أنفسكـ 
 .1(بقولو الميـ واؿ مف وااله وعاد مف عاداه وانصر مف نصره واخذؿ مف خذلو 

      فكممة المولى وردت في ىذا الحديث ، وكانت المنطمؽ الذي انطمؽ منو الشيعة في 
ـْ ﴿تحديد معالـ الَوالية ، مقترنة بذلؾ باآلية الكريمة    أي 2﴾ الَنِبيُّ َأْوَلى ِبالُمْؤِمِنيَف ِمْف َأْنُفِسِي

أف أوؿ سمطة كانت لمنبّي في توجيو سموؾ المؤمنيف وىدييـ إلى طريؽ الحؽ ، إنيا القيادة 
العظمى لمبشرية جمعاء ، وىذا الوالء ىو سمطة إليية لتطبيؽ أحكاـ الشريعة ، ال تكوف إال 

 .لمرسوؿ ومف تبع نيجو

      لقد اعتبر الشيعة إذف أف الَوالية مقاـ عظيـ لتكويف مجتمع إليي ، يسوده العدؿ 
واألمف والسالـ ، وليذا وجبت أف تكوف حسب معتقدىـ ركنا مف أركاف اإلسالـ ، إذ نجد في 

الصالة ، والزكاة ، والصـو :  بني اإلسالـ عمى خمس »: أحاديث االثنا عشرية  تقوؿ
 ، فالَوالية مف خالؿ ىذا القوؿ 3 «والحج  والوالية وما نؤدي بشيء مثؿ ما نؤدي بالَوالية 

ف كانت تحتؿ المرتبة الخامسة عندىـ ، فإننا نجدىا  قاعدة أساسية في الديف لدى الشيعة ، وا 
بني : المرتبة األولى عند اإلسماعيمية مف خالؿ ما يروونو عف إماميـ الباقر ، حيث يقوؿ 

الوالية وىي أفضؿ وبيا وبالولي ينتيي إلى معرفتيا ، والطيارة »: اإلسالـ عمى سبع دعائـ 
  .4«والصالة ، والزكاة ، والصـو ، والحج ، والجياد 

      ىذه األحاديث التي يستدؿ بيا الشيعة تؤكد أف الَوالية ركف مف أركاف اإلسالـ ، بكال  
معنيييا  السياسي و الديني ، ومف دونيا ال يصح إيماف المرء ، وكونيا المرتبة األولى ىو 

أف الَوالية ىي الخميفة في األرض ، وسياسة الكوف وتدبير شؤونو مف أولويات القانوف 
 .السماوي ، ومف ضروريات الحياة البشرية

                                                           
 . ذكره ابف تيمية في كتابو مختصر منياج السنة- 1
 .06: سورة األحزاب ، اآلية - 2
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 التشيع لعمي بف أبي طالب وأبنائو مف بعده لـ يتجاوز »      وقد أجمع المؤرخوف عمى أف
مستوى الوالء السياسي ليكتسب أبعادا دينية نظرية ، إال في عصر اإلماـ السادس جعفر 

 أي أف الوالية كاف منظورا إلييا قبؿ جعفر الصادؽ عمى أنيا تولي المياـ 1«الصادؽ 
السياسية لمدولة مما يعني أنيا اتخذت معنى الِوالية بالكسر ، وما إف فشمت كؿ ثوراتو 

وحركاتو السياسية الشيعية ، عمؿ عمى السيطرة عمى الجانب اإليديولوجي أو الديني ، ألف 
الديف ىو قواـ كؿ نيضة ، فجاء موضوع اإلمامة كرد فعؿ عمى الخصـو المتكمميف مف 

 .المعتزلة وأىؿ السنة بعد الفشؿ السياسي الذي أىمؾ قواميـ التاريخي

      واقترنت الَوالية باإلمامة وبالنبوة أيضا ، وتسابقا وجودىما قبؿ ىذا العالـ ، فكاف نور 
خمقت  ) :  ونور اإلماـ عمي واحد ، ووجودىما كاف قبؿ خمؽ آدـ ، يقوؿ النبّي محمد 

 ، يؤوؿ الشيعة ىذا 2(أنا وعمي مف نور واحد ، قبؿ أف يخمؽ ا آدـ بأربعة عشر ألؼ عاـ 
الحديث عمى أف النور المحمدي انتقؿ مف األنبياء إلى طبقة األرواح الطيبة  حتى افترقا إلى 

 . (االثني عشرية  )وما كاف لإلماـ فإنو ينتقؿ إلى بقية األئمة" جزء لمنبّي وجزء لعميّ " جزأيف 

      وىذا ىو الجانب العرفاني في الشيعة ، والتي يعبر عنو بالحقيقة المحمدية والنور 
المحمدي  ىو نور أبدعو ا في نبّيو ، ومنو يقتبس األنبياء نورىـ ، وأولياء األئمة مف بعده  

 الطريؽ األزلي المنطمؽ مف الحقيقة المحمدية التي كانت أوؿ ما »: ويتـ ذلؾ مف طريقيف 
وىنا نممس  . 3 «أبدع ا والطريؽ البشري المنحدر إلييـ مف شخص النبي األمي المكي 

مدى التشابة الكبير بيف الشيعة والصوفية في ىذه المسألة ، غير أف الطرح الصوفي لـ 
يستدؿ بنصوص قوية تدؿ عمى تسمسؿ ىذا النور إلى األولياء ، إال مف خالؿ ما قالو 
مشايخيـ في تحميالتيـ  أما الطرح الشيعي فقد استدؿ بأحاديث ونصوص قوية دعمت 

 .نظريتو ، وجعمتيا مسألة ذا طابع خاص في البحث العقائدي

 

                                                           
1
 .326الجابري، بنية العقؿ العربي ، المرجع السابؽ ، ص - 
 ، وىو حديث ضعيؼ ينسبو الشيعة 90، ص1ىذا الحديث أسنده ىنري كورباف في كتابو تاريخ الفمسفة اإلسالمية ، جزء-2

 .إلى رسوؿ ا 
3
 .329الجابري ، بنية العقؿ العربي ، المرجع السابؽ ، ص - 



 النبوة والواليت الصوفيت
 

124 
 

      ويكوف عمـ األئمة أكمؿ وأتـ مف عمـ األنبياء ، ألنيـ حظوا بالنور بكمى الطريقيف  
:   فورثوا عمـ النبّي وجميع األنبياء واألوصياء الذيف سبقوىـ ، بقوؿ إماميـ جعفر الصادؽ 

 ورب الكعبة لو كنت بيف موسى والخضر ألخبرتيما أني أعمـ منيما ، وألنبأتيما بما ليس »
في أيدييما ، ألف موسى والخضر عمييما السالـ أعطيا ما كاف ، ولـ يعطيا عمـ ما يكوف 

  .1 «وما ىو كائف حتى تقـو الساعة ، وقد ورثناه مف رسوؿ ا وراثة 

      إف كاف الصوفية يقولوف أنيـ خاضوا بحارا وقؼ عندىا األنبياء والمرسموف ، فذلؾ 
لكوف التصوؼ تجربة ذوقية روحية ، ذاؽ أصحابيا كؿ أنواع المجاىدات والرياضات 

الروحية التي تيذب النفس وتزكييا ، وأفنوا ذواتيـ مف قيود ىذا العالـ المادي ، ليحظى ليـ 
 ، وقالوا باألولوية االتصاؿ بعالـ الجبروت والممكوت ، فإف الشيعة الذيف شايعوا عميّا 

اإلمامة عمى غيره  لـ يستقر معيـ مفيـو الَوالية كمعتقد ديني إال مع اإلماـ جعفر الصادؽ 
ممّا يدؿ عمى أف سبب ذىاب الشيعة إلى ىذا القوؿ ىو كوف األئمة الذيف يتسمموف 

 .وينحدروف مف ساللة اإلماـ عمي رضي ا عنو ،ىـ أكمؿ وأشرؼ العالـ 

       وىذا اإلماـ الولّي المبارؾ المتمسؾ بالنبوة مف عالـ ما قبؿ الزماف ،و الممثؿ لمحقيقة 
المحمدية الباقية ، فإف وجوده ىو اآلخر أزلّي أيضا ، وفي ىذا المقاـ يستدؿ الشيعة بقوؿ 

 قياسا عمى الحديث النبوي 2" كنت وليا وآدـ بيف الماء والطيف : "  أنو قاؿ ينسبونو لعمي 
  واحدة   وعمي وعميو تكوف حقيقة النبّي محمد  (كنت نبيا وآدـ بيف الماء والطيف  )

 .ونوره سائر عمى جميع األئمة ، ودائـ إلى أف يعود اإلماـ الغائب 

والية مطمقة عامة ويختميا :       ومف خالؿ ىذا فإف الَوالية التي ىي باطف النبوة صنفاف 
اإلماـ عمي بف أبي طالب ، ووالية مقيدة خاصة ويختميا الميدي اإلماـ الغائب الثاني عشر 

 .بعد رجعتو

  والميدي       وكوف اإلماـ عمي خاتـ الوالية المطمقة ، فألنو مف نور محمد عميو 
المنتظر ىو خاتـ الوالية الخاصة ، فيو الرجؿ الصالح الذي يظير في خاتـ الزماف وينشر 
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ذا قاـ أشرقت األرض بنور ربيا واستغنى الناس ويعمر الناس في ممكو »العدؿ والسالـ   « وا 
 . فالخالص الروحي يكوف عمى يد ىذا الغائب المنتظر ، وىو اإلماـ الثاني عشر 1

      ومما ال شؾ فيو أف فكرة الميدية التي قالوا بيا الشيعة ، أرادوا مف خالليا أف يجمعوا 
 »شمؿ المسمميف وأمر العالميف عمى ميثاؽ واحد ، وىو الميثاؽ الشيعي باعتبار أنو 

وما كانوا وحدىـ مف ذىبوا إلى ىذه  . 2«خالصة رساالت الرسؿ وجوىر أىداؼ األدياف 
الفكرة  بؿ نجد أيضا صوفية اإلسالـ قد طرحوا ىذا األمر في عقيدتيـ ، والقوؿ بالختمية مف 

 .المسممات التي انتيى إلييا الفكر الشيعي والصوفي في مسألتي النبوة والَوالية 

ف كاف ما ذىب إليو الباحثوف في البحث عف مدى الصمة بينيما ، أو القوؿ أف         وا 
التصوؼ قد استمد عقيدتو مف التشيع خصوصا في ىذه المسائؿ التي تناولناىا ، فإف قوليـ 

قد يكوف صائب إلى حد ما ، ولكف لو عدنا إلى تاريخ ظيورىما ، فإننا سنممس تباينا 
واختالفا في طريقة تعامميما مع ىذه الحقائؽ ، وىذا يكفي لنقوؿ أف لكؿ واحد منيما عقيدتو 

ف وجد تشابيا أو صمة بيف أفكارىما ، فإف العممية الذوقية تختمؼ   .الخاصة  وحتى وا 
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  (الصوفي )الولّي والطقس العرفاني : المبحث الثاني 

:  الَوالية والطريق -1

لو تصفحنا جيدا في القراءات المتعددة لمفكر اإلسالمي ، فإننا ال نجد مف أولى أىمية       
كبيرة وتوسعا نافذا لموضوع الَوالية أكثر مف الصوفية ، أّلف التصوؼ مبنّي في باطنو عمى 
  .ىذه المسألة ، والصوفي يسعى منذ بداية سفره الروحي إلى ىذا المقاـ الذي ىو باطف النبوة

والَولي الصوفي ىو المؤمف التقي الذي أفنى حياتو طاعة  ، فيتولى الحؽ تعالى       
حفظو مف المعاصي وشيوات نفسو ﴿ َذِلَؾ ِبَأفَّ اَ َوِليُّ اِلذيَف َآَمُنوا َوَأَف الَكاِفِريَف اَل َمْوَلى 

ـْ ﴾ َلُي
ـْ ِمَف الُظُمَماِت ِإَلى الُنوِر ﴾1  ﴿ اُ َوِليُّ الِذيَف َآَمُنوا ُيْخِرُجُي

 ، فاإليماف والتقوى ىما 2
قواـ الَوالية  ألنيا مرتبة القرب والدنو مف ا ، والعبد المؤمف إذا ناؿ ىذه المرتبة فقد فاز في 

الولي ريحاف ا تعالى في األرض ، يشمو » : حياتو وآخرتو ، يقوؿ يحي بف معاذ 
الصديقوف  فتصؿ رائحتو إلى قموبيـ فيشتاقوف بو إلى موالىـ ،ويزدادوف عبادة عمى تفاوت 

 . 3« أخالقيـ 

مف نظر إلى ولّي مف أولياء ا تعالى ، فقبمو وأكرمو ، أكرمو ا » : وقاؿ الجنيد       
 ا حتى يكرميـ بيذا التكريـ عند وىذا دليؿ عمى عمو ىذا المقاـ 4« عمى رؤوس األشياد 

صفات أولياء الرباني  ومف صفات الولي لدى الجنيد أال يكوف لو خوؼ ، ألف الخوؼ مف 
الشيطاف  وىو ترقب مكروه لممستقبؿ ، والولي ابف وقتو ، فميس لو مستقبؿ يخاؼ عميو  وال 

حزف يستولي عمى قمبو ، وىو ما قالو ا تعالى في كتابو ﴿ َأاَل ِإفَّ َأْوِلَياَء اِ اَل َخْوٌؼ 
ـْ َيْحَزنُوَف ﴾ ـْ َواَل ُى َعَمْيِي

5 . 

                                                           
1
 .11: سورة محمد ، اآلية - 

 257  :سورة البقرة ، اآلية- 2
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الولي ىو الفاني في حالو ، الباقي في مشاىدة الحؽ » :وقاؿ أبو عمي الجوزجاني       
سبحانو  تولى  سياستو فتوالت عميو أنوار التولي ، لـ يكف لو عف نفسو إخبار وال مع غير 

. 1« ا قرار

وىذا ..فالعابد سيار إلى الجنة ، والعارؼ طيار إلى القربة » :وقاؿ عبد القادر الجيمي       
الطيار يكوف في باطف العارؼ وىو اإلنساف الحقيقي ، وىو حبيب ا عز وجؿ ومحرمو 

 ، وىنا يكمف الفرؽ بيف العابد والعارؼ ، فاألوؿ يسعى إلى الجنة ، أما الثاني 2« وعروسو 
  .يسعى إلى القرب مف ا 

 ، فأي 3«الوالية ىي سر العناية ال تناؿ بحيمة وال تدرؾ بطمب »: وقاؿ التيجاني       
التيجاني ؼشخص صدؽ في احترامو لإللوىية ، وجبت لو العناية الربانية بال طمب وال تكميؼ 

يسمييا كغيره مف الصوفية بالنبوة العامة التي ال تشريع ليا ، وىي وراثة سميمانية أعطيت 
". فالعمماء ىـ ورثة األنبياء " ليذه األمة المحمدية ، أي وراثة التشريع في االجتياد 

وانطالقا مف ىذه التعريفات التي حددىا الصوفية لمعاني الولي والوالية ، يمكف أف       
ىـ عباد تسربموا باألنس با تعالى بعد المكابدة ، واعتنقوا الروح بعد » نقوؿ أف األولياء 

 ، فالرحمة طويمة وشاقة لموصوؿ  وتحتاج إلى صبر 4«المجاىدة  بوصوليـ إلى مقاـ الوالية 
لى مجاىدات روحية ، ألف الَوالية كما قاؿ الطوسي منورة بأنوار النبوة   .وطوؿ باؿ وا 

فثبوت الوالية أمر مؤكد مف الكتاب والسنة ، ومبنية عمى أخالؽ األنبياء واألصفياء        
إف ا قاؿ مف عادى لي ): أنو قاؿ  ا وقد جاء في الحديث القدسي عمى لساف رسوؿ

 وفي ىذا إشارة إلى المنزلة العظيمة التي خصيا ا ألصحاب ىذا 5 (وليا فقد آذنتو بالحرب 
ىذا المقاـ إلى درجة أنو مف كاف عدوا لوليو أو تسبب في أذيتو ، فقد أعمف ا عميو الحرب 

                                                           
 .439القشيري ، الرسالة القشيرية ، المصدر السابؽ ، ص - 1
2
 .16،ص (س.ط ،د.د)محي الديف عبد القادر الجيمي ،سر األسرار ومظير األنوار،مطبعة البيية، القاىرة ،- 
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4
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مف بغض ولّيا  تعالى ضرب في قمبو بسيـ » ، أو كما قاؿ الشيخ أبو عبد ا القرشي 
. 1« مسمـو  ولـ يمت حتى تفسد عقيدتو ويخاؼ عميو مف سوء الخاتمة 

 :ثـ يبّيف ا تعالى في حديثو السابؽ كيفية القرب منو فيقوؿ عمى لساف رسولو الكريـ      
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عميو ، وما يزاؿ عبدي يتقرب إلي  )

بالنوافؿ حتى أحبو ، فإذا أحببتو كنت سمعو الذي يسمع بو وبصره الذي يبصر بو ويده التي 
ف سألني ألعطينو ولئف استعاذ ني ألعيذنو  . 2(يبطش بيا ورجمو التي يمشي بيا ، وا 

يحدد الصوفية مف خالؿ ىذا الحديث القدسي مراتب القرب التي ىي الغائية مف السير       
:  والسموؾ لمولّي ، وقد أجمعوىا في أربعة مراتب 

ف لـ  : األولى مرتبة المحبة ، والمحبة كما قمنا في فصولنا السابقة ىي أساس الَوالية ، وا 
. تستقر قي القمب فمف يذوؽ الولي حالوة الوصاؿ والقرب

 .مرتبة التوحيد المبنية عمى األولى ، والتوحيد ىو أسمى معاني العبودية : الثانية

مرتبة المعرفة المبنية عمى التوحيد ، وكمما ازداد العارؼ الولي معرفة با ازداد   :الثالثة
يثاره عمى النفس فيما أمكنت القدرة» :محبة لو، ومف عالمة المعرفة   .3«القياـ بحقوؽ ا ،وا 

. مرتبة التحقيؽ ، وىي مرتبة الكماؿ الشاممة لكؿ المراتب السابقة  : الرابعة

فيقـو بحقوؽ الشريعة مف » فالولي الوارث المحمدي ىو المتحقؽ بمجموع ىذه المراتب       
حيث جسده الناسوتي الممكي في مقاـ األفعاؿ ، وتظير عميو الصفات اإلليية واألخالؽ 

الربانية مف حيث قمبو الالىوتي الممكوتي ، وتظير عمى روحو الكماالت الذاتية الجبروتية 
. 4«مف حيث إف ىذه الروح ىي نفخة مف الروح اإلليي 
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 .30،ص2007، 1العممية،بيروت،ط
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فالولي تتجمى لو الَوالية بأكمؿ تجمياتيا وىو في نياية السمـ الروحي ، وما إف ظير       
 ىذا ما قالو ابف 1«صبره وشكره وتضرعو ، فيي عالمة العناية الربانية » عمى الولي 

 ألف ا إذا أحب وليو أنزؿ عميو رحمتو ، ووفقو ليسمؾ طريؽ الصالحيف والمتقيف  ،عربي
. ولف يتمكف السالؾ مف الوصوؿ إلى مقاـ الَوالية إف لـ يكف ىناؾ توفيؽ رباني 

وقد تساءؿ كثير مف الصوفية إف كاف الولي يعرؼ نفسو أـ ال ؟ وجاءت أجوبتيـ أف       
كما يقوؿ –الوالية مجيولة عند أىميا ، ومف حسب نفسو ولّيا وىو بعيد عنيا فيؤالء 

ليسوا مف ىذا األمر في شيء ، إنما ىـ قـو يعتبروف شأف الوالية عف طريؽ » - : الترميذي
العمـ  ويتكمموف بالمقاييس وبالتوىـ مف تمقاء أنفسيـ ، وليسوا بأىؿ خصوص مف ربيـ ، ولـ 

 ، فميس كؿ مف ادعى الوالية صدؽ في قولو  وال 2« يبمغوا منازؿ الوالية وال عرفوا صنع ا 
يمكف تحصيميا بالعمـ ، وىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف ىناؾ عالمات تثبت 
صحة الوالية ، ومف ىذه العالمات كما يذكر الترميذي أف يكوف حديثو عمى لساف الحؽ 

 فيي مقدمة النبوة  3ومعو السكينة في قمبو فػػػػػػػ ﴿ ُىَو الِذي َأْنَزَؿ الَسِكيَنَة ِفي ُقُموِب الُمْؤِمِنيَف ﴾
نما سميت ّ »   فيي مقدار 4« سكينة ، ألنيا تسكف القمب عف الريب والحرارة   (السكينة )وا 

. مف ا أعطيت لألنبياء واألولياء 

وولي ا ، فأما األوؿ فيكوف –ونجد الترميذي في ىذا الموضع يفرؽ بيف ولي حؽ ا       
مدار واليتو عمى رعاية التكاليؼ الشرعية مقابؿ نظير يرجو حصولو ، أما الثاني فيو ال 

. يرعى إال ا وال يتعمؽ إال بو ، فتحققت فيو العبودية المطمقة

وبالرغـ مف وجود ىذه العالمات ، فإف معرفة الولّي تظؿ كما قاؿ أبو العباس المرسى       
أصعب مف معرفة ا عز وجؿ ، ألف ا معروؼ بكمالو وجمالو وألف إرادتو اقتضت أف » 

ف ظير بينيـ ، إعزازا لقدره ورفعا لمكانتو   ، فقد اقتضت 5« يكوف وليو محجوبا عف خمقو وا 
                                                           

1- moheiddine ibn arabi ,la vie merveilleuse de Dhû-1-Nûn l’Egyptien ;traduit de l’arabe par 

Roger deladrière ,sindbad ; paris, p.133. 
 .05، ص  (س.ط،د.د)الحكيـ الترميذي ، ختـ األولياء، دار الكتب العممية، بيروت ،- 2
3
 .04: سورة الفتح ، اآلية - 

 .35الحكيـ الترميذي ، ختـ األولياء ،  المصدر نفسو ، ص - 4
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مشيئة ا أف تكوف الَوالية غيبا مف الغيوب ، وأف يكوف الولّي الكنز الذي ال يكوف إال 
. مدفونا

والية بالمعنى العاـ : وينبغي أف نميز مف ىذه المسألة أو الَوالية عند الصوفية واليتاف       
وىي التي يكوف  (أي بالمعنى الصوفي )وىي لعامة المؤمنيف ، ووالية بالمعنى الخاص 

ف اآلفات البشرية ، بعيدا عف أنظر الناس وىو ما قصده أبو العباس ـصاحبيا محفوظا 
. المرسى مف قولو سالفا

ونجد ابف عربي في الباب الثالث والخمسوف ومائة مف الفتوحات يشرح لنا ىذا التميز       
خاصة وعامة ، فالعامة تولييـ بعضيـ بعضا : وعمـ أف الوالية البشرية عمى قسميف : فيقوؿ 

بما في قوتيـ مف إعطاء المصالح المعمومة في الكوف ، فيـ مسخروف بعضيـ لبعض  
والوالية الخاصة وىي النصرة في قبوؿ بعض أحكاـ ...األعمى لألدنى واألدنى لألعمى 

     : وصاحب ىذا المقاـ أحواؿ مختمفة ..األسماء اإلليية عمى غيرىا مف األسماء األخر 
فالعامة . 1«منيا حاؿ األمانة ، وحاؿ الدنو ، وحاؿ القرب ، وحاؿ الكشؼ وحاؿ األدب » 

تعني والية الناس بعضيـ لبعض ، أما الخاصة فيي تعني أىمية األولياء ومدى استعدادىـ 
لقبوؿ األحكاـ أو األسماء اإلليية ، وىذا التفريؽ وضعو ابف عربي في حديثو عف صفة 

الوالية البشرية ، إذ الوالية بمفيوميا الحاتمي تعني معنى النصرة ، ألف الوالية نصر الولي  
وىذه النصرة اإلليية تشمؿ المؤمف والمشرؾ ، فا تعالى قاؿ في حؽ المؤمف ﴿ َوَكاَف َحًقا 

،وقاؿ في حؽ المشرؾ ﴿َوالِذيَف 3 وقاؿ ﴿ اُ َوِليُّ الِذيَف َآَمُنوا ﴾2َعَمْيَنا َنْصَر الُمْؤِمِنيَف ﴾
ـْ َأْوِلَياَء َبْعٍض﴾   ففمؾ الوالية في نظر ابف عربي عامة في مخموقاتو مف حيث 4َكَفُروا َبْعُضُي

. ما ىـ عبيده ، وىي بيذا المعنى صفة إليية 

ولما أوجب أف تكوف الَوالية نعت إليي ، فإف أولياؤه يتفاوتوف فيما بينيـ ، ونجد ابف       
عربي يضع تفرقة أخرى في دائرة األولياء بيف أصحاب األحواؿ الخاضعيف ألحواليـ الروحية   

                                                           
1
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 (أصحاب األحواؿ )وبيف أصحاب المقامات المالكيف ألحواليـ الروحية ، إذ يعتبر األوائؿ 
ىذه الوالية في أصحاب األحواؿ أظير في » أقؿ درجة مف أصحاب المقاـ الثاني ، ألف 

العامة مف ظيورىا في أصحاب المقامات ، وىي في أصحاب المقامات في الخصوص 
 أي أف والية صاحب الحاؿ 1« أظير مف ظيورىا في أصحاب األحواؿ ولكف مدركيا عسير 

تكوف ظاىرة ومبصرة مف عامة الناس فتحيد إليو األبصار وتقبؿ عميو النفوس وىو ثابت 
عمى حالة واحدة لمدة طويمة ، أما والية صاحب المقاـ فيي ظاىرة في بعض الوجوه ، غير 
أف إدراؾ ظيورىا عسير وىو متغير في كؿ زماف مع كؿ نفس في شأف إليي، وىؤالء يطمؽ 

". ذكراف الرجاؿ "عمييـ ابف عربي 

وقد عدد ابف عربي األولياء في الجزء التاسع والسبعوف مف الفتوحات المكية ، فقاؿ أف       
منيـ الحافظوف لحدود ا ، والذاكروف ا كثيرا ، والتائبوف والسائحوف  والمجاىدوف في 
سبيؿ ا  والحمماء واألخيار واألوابوف ، والموفوف بعيد ا والمعرضوف عّمف أمرىـ ا 

. باإلعراض عنو وغيرىـ كثيروف 

وىذا التصنيؼ الذي وضعو الشيخ األكبر يدؿ أف الَوالية ليست سوى اإلقباؿ عمى ا       
بمختمؼ العبادات ، وليس مف الضرورة أي يكوف الولي ممّما بجميعيـ حتى يرتقي إلى ىذا 
المقاـ ، بؿ قد يكوف كثير التعبد والتنسؾ في موضع واحد شرط أف يكوف صادقا في سموكو 

. وسيره

ولـ ييمؿ ابف عربي والية المرأة في ىذا المقاـ ، فيي األخرى أيضا يتسنى ليا الفوز       
والوصوؿ إلى مرتبة القرب والدنو مف ا ، وتستطيع أف تنافس الرجؿ في عبادتيا وتنسكيا  

كيؼ ال وقد أثبتت رابعة العدوية قداستيا في الوسط الصوفي فكانت أوؿ امرأة بمغت مقاـ 
المحبة اإلليية ، واستطاعت بذلؾ أف تكسر كؿ القيود والحواجز التي تحيؿ بيف الرجؿ 

. والمرأة في الحقؿ القداسي 

فقداسة النساء ظمت مف المواضيع المنسية في كتابات التاريخ ، سواء لدى الفالسفة       
الذيف اعتبروا المرأة مجرد كائف بيولوجي يشكؿ عائقا وقبرا لمنفس ، أو في الديانات السماوية 
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 مع بما فييا المسيحية التي اعتبرت المرأة مصدر الرذيمة والخطيئة ، ولـ يستقر الحاؿ إال

اإلسالـ الذي ساوى بيف الذكر واألنثى ، وأعطى ليا حقوقيا الكاممة بما فييا حؽ القرب  مف 
. ا والورع والتقوى

رجال في » ولقد كاف لمتصوؼ الحظ األوفر في تنشيط الحركة النسوية ، فكانت المرأة       
 ، أي أف ورعيا وزىدىا كاف مشابيا لمرجؿ وكأف 1« طريؽ ا ، فال يمكف أف تسمى امرأة 

أنوثتيا متغطية تحت رداء الرجولة ، فكؿ ما يصمح أف ينالو الرجاؿ مف المقامات واألحواؿ 
إف النساء والرجاؿ يشتركاف » :والمراتب يمكف أف ينالو النساء أيضا ، وقد قاؿ ابف عربي 

.  ، فمممرأة إذف حؽ الوالية تماما مثؿ الرجؿ 2« في جميع المراتب حتى القطبية 

فقد جعؿ الشيخ األكبر المرأة مف الرجؿ بمنزلة الطبيعة مف األمر اإلليي ، وىذا التقدير      
والتقديس نجده عند أغمب الصوفية ، وأكبر دليؿ عمى ذلؾ أنيـ يستعمموف العنصر األنثوي 

في مواجيدىـ وأشعارىـ ، معبريف في ذلؾ عف حبيـ اإلليي عف طريؽ المرأة باعتبارىا صفة 
:  إليية ، وىا ىو ذا ابف عربي في آخر فص مف الفصوص يظير ىذا االنحياز لألنثى فيقوؿ

فكف عمى أي مذىب شئت ، فإنؾ ال تجد إال التأنيث يتقدـ ، حتى عند أصحاب العمة » 
 .3«الذيف جعموا الحؽ عمة في وجود العالـ والعّمة مؤنثة 

      فأمر الوالية دائـ التحقيؽ في الرجؿ والمرأة ما إف اتصفا بصفات العبودية المطمقة  
ىذه المرتبة التي أجمع الصوفية  الوصوؿ إلييا بعد النبوة ، غير أف بعضيـ مف اعتبر أف 

وىو قوؿ " الصديقية "  ىي مرتبة أقصى مرتبة يمكف لإلنساف تحصيميا بعد نبوة محمد 
وىو المقب الذي أطمؽ عمى " الصديؽ" راجع إلى اإلماـ الغزالي ، وىي عنده مشتقة مف كممة 

 نور أخضر بيف نوريف يحصؿ بذلؾ النور » ، كما ىي عند ابف عربياإلماـ أبو بكر 
  فالصديقية مستندىا مف 4 «شيود عيف ما جاء بو المخبر مف خمؼ حجاب الغيب بنور الكـر
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األسماء اإلليية المؤمف ، وأثرىا في المخموقات اإليماف ، وىي تطمؽ عمى المؤمنوف 
 .الصديقيوف 

   وقد عارض ابف عربي موقؼ الغزالي ، واعتبر أف ىناؾ مقاما روحيا أعمى مف الصديقية 
، وىذا المقاـ عظيـ لعمـو " القربة " يقع في مرحمة متوسطة بيف الصديقية والنبوة وىو مقاـ 

الرسـو مف أىؿ االجتياد ، وقد اعتبره الشيخ مقاـ الخضر مع موسى عمييما السالـ  ، إنو 
وأىؿ "- النبوة الالتشريعية -" الدرجة القصوى في درجات األولياء ، فيو نبوة األولياء أي 

 .الطريؽ يحتاجوف إلى ىذا المقاـ ألنيـ زىدوا في دنياىـ فقمت أفعاليـ

وكيفية  (القربة  ) 1      ويذكر لنا ابف عربي في تجاربو الروحية عند دخولو ىذا المقاـ
التقائو بروح أبو عبد الرحمف السممي صاحب الطبقات ، وأخذه عنو اسـ ىذا المقاـ وأحوالو 

 .وما يحصؿ لممتحققيف بو ، فأشار إلى عمو شأنو مع األولياء في سفرىـ الروحي

      فمقاـ القربة إذف ىو المقاـ الذي تكمـ عنو الشيخ في نظريتو حوؿ النبوة ، أي نبوة 
األولياء فيي الدرجة العميا لموالية  ، وىو المقاـ الذي يتحصؿ عميو المرء بعد درجة النبوة  

ولعمنا مف خالؿ ىذا التحميؿ يتضح لنا سبب قوؿ الصوفية أف الولي أعمى مرتبة مف النبّي  
نما الوالية كمرتبة أعمى مف مرتبة  فميس القصد أف الولي الشخص ىو أرفع مف النبّي ، وا 

 . النبوة فالنبي ولي أيضا ، وواليتو أرفع رتبة مف نبوتو

      وتبقى الَوالية نور نبوي يضاء بو طريؽ العارفيف الذيف أدركوا معنى العبودية المطمقة  
فأفنوا ذواتيـ في سبيؿ تحصيؿ السعادة األبدية ، سعادة االتصاؿ بالخالؽ والفناء فيو ، وليذه 
الثمرة العرفانية جزاء يقتضيو الولي عمى مجاىداتو الروحية ، وعمى صبره في مكابدة نزوات 

، وكرامة " الكرامة " نفسو وىذا الجزاء ىو تكريـ إليي ، ويطمؽ عميو بالمصطمح الصوفي 
الولي دليؿ عمى صدؽ واليتو ، مثمما المعجزة دليؿ عمى النبوة ، فكيؼ تعامؿ صوفية 

 .اإلسالـ مع ىذه المسألة ؟ وىؿ ىناؾ درجات في التكريـ يتفاوت بينيا األولياء ؟
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 : الولي واألسرار اإللهية -2

      إف الطريؽ الذي يسمكو األولياء في سفرىـ الروحي مميء باألسرار والمكاشفات ، وما 
إف صدؽ وأخمص الولّي في مشواره فإنو يحظى بإشارات ربانية تطمئنو عمى أنو في الطريؽ 

الصواب ، وكمما تكررت ىذه اإلشارات مف حيف إلى أخر ، فإف عزيمة الولّي تقوى عمى 
 .المواصمة إلى النياية ، وحينيا فقط يكوف الفوز األعظـ واألبدي

      وىذا الفوز بالنسبة لمصوفية ىو دليؿ عمى القبوؿ اإلليي ، كما أنو دليؿ عمى الَوالية 
في حد ذاتيا ، وكما أف النبوة تثبت مف خالؿ المعجزة ، فإف الَوالية أيضا دليميا الكرامة 

 .فالمعجزات لألنبياء والكرامات لألولياء 

      وقد اختمؼ الصوفية فيما بينيـ حوؿ ىذه المسألة ، فمنيـ مف اعتبر أف الكرامة دليؿ 
الوالية ومنيـ مف أقر أنو ليس بالضرورة أف تكوف كذلؾ ، باعتبارىا تكريـ إليي ، وقد يكوف 
ىذا الرأي أقرب إلى الصواب ألف المعجزة أعطيت لألنبياء مف أجؿ صدؽ الرسالة ، وىـ 

مأموروف بإظيارىا ، في حيف الكرامة تعطى لمولي تكريما ألعمالو الطاىرة وليست مف أجؿ 
خفائيا ، فكرامات األولياء إذف ليست إال   تأديبا »صدؽ واليتو ، بحيث يجب ستر كرامتو وا 

لنفوسيـ وتيذيبا ليا وزيادة ليـ ، وأكبر الكرامات أف تبدؿ خمقا مذموما مف أخالؽ نفسؾ 
  .1«بخمؽ محمود 

 فالكرامة مف الَكَرـ »      وقد يتضح المعنى أكثر بتحديد معانييا المغوية واالصطالحية ،
وىو نقيض المـؤ ، ويقاؿ أكرمو أي عظمو ونزىو ، والكريـ مف صفات ا وأسمائو ، وىو 

  .2 «الكثير الخير الجواد المعطي الذي ال ينفذ عطاؤه 

 ىي ظيور أمر خارؽ لمعادة مف قبؿ شخص »:          وجاء في التعريفات أف الكرامة 
غير مقارف لدعوى النبوة فما ال يكوف مقرونا باإليماف والعمؿ الصالح يكوف استدراجا ، وما 

 فالكرامة تكوف مقرونة باإليماف والعمؿ الصالح  3«يكوف مقرونا بدعوى النبوة يكوف معجزة 
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وىو ما ذىب إليو العمماء وأىؿ األصوؿ ، أنيا أمر خارؽ لمعادة يظيرىا ا عمى يد عبد 
 .صالح متبع لشرع ا وشرع نبيو المصطفى محمد 

      واإليماف بالكرامة حؽ شرعي ، ألنيا وردت في الكتاب والسنة وفي سير الصحابة 
 َفَتَقَبَمَيا َرُبَيا ِبَقُبوٍؿ َحَسٍف َوَأْنَبَتَيا َنَباًتا َحَسًنا ﴿: والتابعيف ودليميا مف القرآف قولو تعالى 

ـُ َأنَّى َلِؾ َىَذا * ُكُمَما َدَخَؿ َعَمْيَيا َزَكِريَّا الِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَىا ِرْزًقا *َوَكفََّمَيا َزَكِرَيا  َقاَؿ َيا َمْرَي
 فيذه اآلية تؤكد أف الكرامة 1 ﴾َقاَلْت ُىَو ِمْف ِعْنِد اِ ِإفَّ اَ َيْرُزُؽ َمْف َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب *

نما امرأة  قد حدثت مع واحدة مف سيدات نساء العالميف اصطفاىا ربيا ، ولـ تكف نبية وا 
 ِإْذ َأَوى ﴿صالحة ، وتمثمت كرامتيا في حضور الطعاـ والرزؽ ، وأخبر عف أىؿ الكيؼ 

َفَضَرْبَنا عَمَى * الِفْتَيُة ِإَلى الَكْيِؼ َفَقاُلوا َرَبَنا َآِتَنا ِمْف َلُدْنَؾ َرْحَمًة وىيئ َلَنا ِمْف َأْمِرَنا ُرْشًدا 
ـْ ِفي الَكْيِؼ ِسنِيَف َعَدًدا  ـَ َأيُّ الِحْزَبْيِف َأْحَصى ِلَما َلِبُثوا َأَبًدا * آَذاِنِي ـْ ِلَنْعَم ّـَ َبَعْثَناٌى  2 ﴾ُث

وتمثمت كراماتيـ في بقائيـ عند نوميـ سالميف عف اآلفات مدة ثالثمائة سنة وتسع سنيف  
 .وما ىذه اآليات إال تأكيدا عمى ثبوتيا بالنص الشرعي

ـْ ِمْف َبِني إْسَرائِيَؿ ِرَجاٌؿ ):  أنو قاؿ       وجاء في حديث النبّي  َلَقْد َكاَف ِفيَمْف َكاَف َقْبَمُك
ـْ َأَحٌد َفُعَمرُ   ، فمسألة الكرامات 3 (ُيَكِمُموَف ِمْف َغْيِر َأْف ُيُكوُنوا َأْنِبَياَء ، َفِإْف َيُكْف ِمْف ُأَمِتي ِمْنُي

حقيقة ثابتة في التشريع اإلسالمي ، والتصديؽ بيا جزء مف اإليماف ووقوعيا عند األولياء 
دليؿ عمى عظمة اإللو وقدرتو ، وفييا يصح الديف الذي جاء بو األنبياء والرسؿ ، كما أنيا 

ـُ الُبْشَرى ِفي الَحَياِة الُدْنَيا َوِفي اآَلِخَرِة اَل َتْبِديَؿ ﴿: بشرى لمولي في دنياه كما قاؿ تعالى   َلُي
ـُ   فالبشرى ىنا ىي الكرامة في الحياة الدنيوية ، وزمانيا 4﴾ِلَكِمَماِت اِ َذِلَؾ ُىَو الَفْوُز الَعِظي

غير محدود فقد كانت في عيد الرسؿ واألنبياء السابقيف ، وفي عيد النبّي المحمدي ، وما 
 .زالت مستمرة في زمننا ىذا ، وستكوف إلى األبد

 

                                                           
 .37: سورة آؿ عمراف ، اآلية - 1
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      لقد توسع ىذا المفيـو بشكؿ كبير مع صوفية اإلسالـ ، فراح ىؤالء يحمموف ىذه 
المسألة بما تقتضيو تأويالتيـ ،فاعتبرىا القشيري دليؿ عمى صدؽ الولّي في أحوالو ، فقاؿ 

 أنو يجب أف تكوف فعال ناقضا لمعادة في أياـ التكميؼ ، ظاىرا عمى موصوؼ بالوالية في »:
 ، فمف شرط الكرامة ىو خرؽ العادة واإلتياف بأمور ال تكوف 1 «معنى تصديقو في حالو 

 .عند بقية البشر 

 إف كرامات األولياء تجري عمييـ مف حيث ال يعمموف ، واألنبياء »:      وقاؿ بعضيـ 
تكوف ليـ المعجزات وىـ بيا عالموف ، وبإثباتيا ناطقوف ، ألف األولياء قد يخشى عمييـ 

 ، فيذا 2 «الفتنة مع عدـ العصمة ، واألنبياء ال يخشى عمييـ الفتنة بيا ، ألنيـ معصوموف 
ف عمـ بيا وجب عميو إخفاؤىا خوفا مف الفتنة  وقد  النص يثبت أف الولي ال يعمـ بكرامتو ، وا 

وقع أغمب األولياء في ىذا الخطأ مع عممو بو ، فأفشو بكراماتيـ لعامة الناس ، وكانت 
النتيجة أنيـ وقعوا في الفتنة وفتنوا غيرىـ ، فأصابيـ الغرور فسمبت منيـ ىذه الكرامة ألنيـ 
غير معصوميف ، واألمر األكبر أنو وجب ليـ التأليو والتقديس بسبب إظيار كراماتيـ  فساد 

 .التفكير األسطوري في أوساط المجتمع اإلسالمي

      لقد أجمع أغمب الصوفية عمى الكتماف والتستر بالكرامة وعدـ إظيارىا ، ويشير أبو 
 أف »: بكر بف فورؾ إلى سبب ذلؾ بعدما أشار إلى الفرؽ بيف المعجزات والكرامات فقاؿ 

 وىذا النص يحيؿ إلى أف 3«الولي ال يدعييا وال يقطع بكرامتو ، لجواز أف يكوف ذلؾ مكرا 
ليس كؿ مف ادعى الكرامة يكوف وليا ، ألف ىناؾ مف يأتي بأمور خارقة لمعادة مستعينا بذلؾ 
بالسحر والحيؿ والمكر مدعيا أف ىذا نوعا مف الكرامات وما ىي بذلؾ، وىا ىنا نممس كما 
قالت الدكتورة سعاد الحكيـ األخطاء التي وقع فييا مؤرخي الصوفية حينما ربطوا الكرامة 

بالوالية مف جية ، ثـ قالوا أف الكرامة تحوي المكر واالستدراج مف جية أخرى ، فوقعوا في 
 .تناقض تاـ 

                                                           
 .562القشيري ، الرسالة القشيرية، المصدر السابؽ ، ص - 1
 .49الكالباذي ، التعرؼ لمذىب أىؿ التصوؼ ، المصدر السابؽ ، ص - 2
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      وما داـ أف الكرامة ىي تكريـ إليي فمف تكوف إال مع ولّي صادؽ ، بؿ الوالية في حد 
 فالكرامات إنما »ذاتيا ال تتحقؽ إال بالقرب مف ا ، فأنى ليا أف تحوي المكر واالستدراج ، 

  .1«ىي ألىؿ اليقيف دوف غيرىـ 

 ىذه المسألة بشكؿ دقيؽ في كتابو 2      وقد وضح القاضي يوسؼ بف إسماعيؿ النبياني
، واعتبر أف األمر مقروف إما بدعوى ، وتمؾ الدعوى تكوف إليية  " جامع كرامات األولياء"

ما أال تكوف كذلؾ  ال مع  )أو دعوى النبوة ، أو دعوى الوالية ، أو دعوى السحر ، وا 
فذلؾ اإلنساف إما أف يكوف صالحا أو خبيثا ، والدعوى األخيرة ىي أف تظير  (الدعوى

خوارؽ العادات عمى بعض مف كاف مردودا عف طاعة ا تعالى ، وىذا ىو المسمى 
 .باالستدراج 

أف صاحب الكرامة ال يستأنس بيا ، بؿ يزداد :       والفرؽ بيف الكرامات واالستدراجات 
خوفو مف ا تعالى ، أما صاحب االستدراج فإنو يستأنس بذلؾ الذي يظير عميو ، ويظف 

أنو كاف مستحقا ليا ، فيستحقر غيره فيحصؿ لو أمف مف مكر ا وعقابو ،وليذا قاؿ 
 أكثر ما اتفؽ مف االنقطاع عف حضرة ا ، إنما وقع في مقاـ الكرامات ، فال »: المحققوف 

 فصاحب الكرامة 3«جـر ترى المحققيف يخافوف مف الكرامات كما يخافوف مف أنواع البالء 
يجب أف تتوفر فيو شروط كثيرة لكي يكوف أىال ليا ، كأف تتوفر فيو جميع المقامات 

 .واألحواؿ وأف يزدادا تذلال وخوفا مف ا كمما ناؿ ىذه الكرامات

نما تتخذ أشكاال مختمفة كإجابة دعوة وتماـ        والكرامة ليست ثابتة في فعؿ معيف ، وا 
 كإظيار طعاـ في أواف فاقة أو »حاؿ وحدوث بعض األمور يتوقؼ العقؿ عف إمعانيا ، 

حصوؿ ماء في زمف عطش ، أو تسييؿ قطع مسافة في مدة قريبة ، أو سماع خطاب مف 
  .4«ىاتؼ أو غير ذلؾ مف فنوف األفعاؿ الناقضة لمعادة 

                                                           
أحمد التوفيؽ،الييئة العامة لقصور : أبي يعقوب يوسؼ بف يحيي التادلي،التشوؼ إلى رجاؿ التصوؼ،تح -  1

 .55،ص2011ط،.الثقافة،القاىرة،د
 .14، ص(س.،دط. د)،دار الكتب العممية، بيروت،1يوسؼ بف اسماعيؿ النبياني،جامع كرامات األولياء ، جزء- 2
 .22 ، ص نفسوالمصدر -  3
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      ولعؿ مف أىـ المعالـ في سير األولياء عند الصوفية ، ىي القدرة عمى الفراسة        
 ، وكثير مف مشايخ الصوفية كانوا يكشفوف 1« والفراسة ىي مكاشفة اليقيف ومعاينة الغيب »

     عف خوالج قموب أتباعيـ ومريدييـ ، فيعرفوف الصادؽ مف المنافؽ ، وكما قاؿ النبّي 
 ، فالولي يطمع عمى ضمائر الخمؽ كما أنو يعمـ 2(اتقوا فراسة المؤمف فإنو يرى بنور ا  )

ببعض الحوادث قبؿ وقوعيا ، وذلؾ مف وراء حجاب الشرع ، ومف أمثمة ذلؾ فراسة عبد 
 عزمت عمى أف أقصد »:القادر الجيالني ، حيث روى عنو أبي نصر الربتني القاضي فقاؿ 

الشيخ عبد القادر وأسألو أف يدعو لي أف يكفيني شر جماعة يؤذونني ، فاتفؽ أني لقيتو في 
فسيكفيكـ ا وىو : باب جامع القصر فأردت أف أقوؿ لو ذلؾ ، فنظر إلّي وابتسـ وقاؿ 

 .3 «السميع العميـ ، فأغناني عف السؤاؿ 

 مات أحد الفقراء »:       ومف بعض كرامات الصوفية انغالؽ البحر وجفافو ، قاؿ الراوي 
في سفينة ، فأردنا إلقاءه في البحر ، فرأيت البحر قد انشؽ نصفيف ، ونزلت السفينة إلى 

األرض فخرجنا وحفرنا لو قبرا ودفناه فيو ، فمما فرغنا استوى الماء ، وارتفعت السفينة وسرنا 
 ومف كراماتيـ أيضا كالـ الجماد والحيوانات معيـ ، كمخاطبة شجرة الرماف إلبراىيـ بف 4«

أدىـ في طريؽ بيت المقدس ، وشجرة التيف لشبمي ، وحديث بعض الحيوانات كما روي عف 
 كممني جمؿ في طريؽ مكة لما رأيت الجماؿ والمحامؿ عمييا وقد مدت »: بعضيـ أنو قاؿ 

سبحاف مف تحّمؿ عنيا ما ىي فيو ، فالتفت إلّي جمؿ ، وقاؿ : أعناقيا في الميؿ ، فقمت 
  .5 «جّؿ ا: قؿ جّؿ ا ، فقمت : لي

      ومّما روي أيضا عف كرامات األولياء إبراء العمؿ ببركتيـ ، كبركة عبد القادر الكيالني 
في شفاء المرضى ، وبركة الشيخ أحمد بف موسى بف عجيؿ اليمني ، وغيرىما مما ذكرتو 

 .سير التاريخ في التصوؼ اإلسالمي

                                                           
 .172الجرجاني ، التعريفات ، المرجع السابؽ ، ص- 1
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      وقد أورد الصوفية كرامات متعددة ومتنوعة ألوليائيـ ، وأجمعوا أنيا ما ىي إال نتائج 
الطاعات ، فيي أمر ممكف وبالتالي جائزة الوقوع ، والولّي مظير ليا ، واألمر الخارؽ لمعادة 

نما ىو فضؿ مف ا حصؿ بفعمو  ىو الفعؿ الذي ال يدخؿ تحت كسب العبد واختياره ، وا 
رادتو ، فالكرامة دائمة السرياف في حياة الولّي ، فيؿ تستمر بعد موتو أـ أنيا تنقطع  وا 

 بانقطاعو عف الحياة الدنيا ؟ 

 فأنكر »      لقد اختمفت اإلجابات حوؿ ىذا السؤاؿ بيف أىؿ السنة والمعتزلة والمتصوفة ، 
 ، في حيف نجد أغمب الصوفية 1«المعتزلة  ظيور كرامات األولياء لعدميا فيما بينيـ 

يؤكدوف أف ظيورىا بعد موتيـ أولى مف ظيورىا حياؿ حياتيـ ، ألف نفس الولّي باقية صافية 
طاىرة فيي محؿ ظيور ويستدلوف بوقائع حدثت في تاريخ سير الصالحيف مف األولياء بعد 
موتيـ ، مثمما ما روي عف اإلماـ أبي حنيفة رضي ا تعالى أنو لما وضعوه عمى الجنازة 

 يا قائـ الميؿ طويؿ القياـ كثير التيجد كثير الصياـ أباحؾ السيد »: ُسمع صوت ىاتؼ يقوؿ
 «دار السالـ ، ولما وضع في قبره سمع صوت ىاتؼ أيضا يقوؿ فروح وريحاف وجنة نعيـ 

  فكرامة األولياء في اعتقاد الصوفية أثناء حياتيـ وبعد مماتيـ مف جممة معجزات النبّي 2
 . الدالة عمى صدؽ نبوتو وعمـو رسالتو بعد موتو محمد 

      ويذكر بعض مشايخ الصوفية أف ا تعالى يوكؿ بقبر الولي ممكا يقضي حوائج الناس 
بؿ تارة يخرج الولي بنفسو مف القبر ويقضي حوائجيـ ، وأحيانا تقضى الحوائج ببركة المكاف 
الذي يوجد فيو قبر الولّي ، وىذا التفسير الميتافيزيقي يؤولو الصوفية أف لألولياء االنطالؽ  

، فإف  (الدنيا )في عالـ البرزخ ، وألف روحانيتيـ غمبت جسما نيتيـ في عالـ الشيادة 
نما في صور عديدة ، والذي يخرج  أرواحيـ في عالـ البرزخ ال تنحصر في صورة واحدة وا 

مف القبر ىو الشبح المثالي بالمفيـو األفالطوني ، وعميو فإف الكرامة تستمر بعد موت الولّي 
 .ألف روحو طاىرة وزكية 

                                                           
 1993، 1 سعيد عبد الفتاح،دار سعاد الصباح،الكويت،ط: أبو بكر الرازي،منارات السائريف ومقامات الطائريف، تح- 1

 .147ص
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ف كانت ىذه المسألة قد طرحت عند أغمب صوفية اإلسالـ ، فإننا نجد شيخ العارفيف        وا 
حسية ومعنوية ، فالعامة : ابف عربي قد طرح طرحا أخر ، حيث اعتبر أف الكرامة قسماف "

ال تعرؼ إال الكرامة الحسية وتتمثؿ في الكالـ عمى الخاطر ، واألخبار بالمغيبات والمشي 
عمى الماء وىو ما أقره معظـ مؤلفي الصوفية ، أما الكرامة المعنوية فال يعرفيا إال الخواص 

مف عباد ا ، وىي أف تحفظ آداب الشريعة ، وأف يوفؽ إلثبات مكاـر األخالؽ ، وتتمثؿ 
أيضا في طيارة القمب مف كؿ صفة مذمومة ، فيذه الكرامات حسب ابف عربي ال يدخميا 

مكر وال استدراج ، وىذه المرتبة يشارؾ فييا المالئكة المقربوف ، عمى غرار الكرامات الحسية 
ف كانت كراماتيـ كما   فإف أصحابيا معرضوف إلى دخوؿ المكر الخفي إلى قموبيـ ، وحتى وا 

 .عمى استقامة ، فإنيا تكوف جزاء لعمميـ 

ليس بشيء فإف إبميس :  سئؿ أبو يزيد عف طّي األرض فقاؿ»:        يقوؿ ابف عربي 
يقطع مف المشرؽ إلى المغرب في لحظة واحدة وما ىو عند ا بمكاف ، وسئؿ عف اختراؽ 
اليواء فقاؿ إف الطير يخترؽ اليواء والمؤمف عند ا أفضؿ مف الطير فكيؼ يحسب كرامة 

 وكأف ابف عربي يريد أف يقوؿ مف خالؿ ىذا النص الذي أورده أف 1 «مف شاركو فييا طائر 
الكرامات البد أف تكوف متميزة حيث ال يشاركيا أحد إال أىؿ السموات ، بؿ الكرامة في 
نما تفوؽ مرتبة أعمى ، وىذه المرتبة حسب  باطنيا ال تنحصر في ىذه الخوارؽ فقط وا 

، فقوة العمـ وشرفو ىي عيف الطريؽ إلى نيؿ السعادة ، والعمـ " العمـ " سمطاف العارفيف ىي 
وحده ىو الذي يعصمؾ مف العجب بعممؾ ، وبو تتحقؽ المنفعة ، والعمماء ىـ وحدىـ 

 .اآلمنوف مف التمبيس

"   فالكرامة اإلليية إنما ىي ما ييبيـ مف العمـ بو عز وجؿ 2»:       يقوؿ ابف عربي 
فالعمـ أسنى تحفة وأعظـ كرامة يناليا اإلنساف في حياتو ، وكما قاؿ الشيخ أبو يزيد 

  .3« حالوة المعرفة اإلليية خير مف جنة الفردوس وأعمى عمّييف »:   البسطامي 
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ذا وفؽ        قد نتفؽ مع ابف عربي إلى حد كبير ، ألف العمـ با يغنيؾ عف كؿ شيء ، وا 
العبد في تحصيؿ العمـ اإلليي ، فإنيا أعظـ كرامة يعيطيا ا لعباده الخواص ، وىذه 

الكرامة ال يعترييا الضياع عبر الزمف ، ألنيا ال تدرؾ إال بالذوؽ ، وأّنى لمف عرؼ ربو أف 
يفارؽ جواره ، فالكرامة الحقيقية ىي أف يحظى الولّي بقرب ربو وحبو لو ، وىذا ال يكوف إال 

 .بالعمـ الذي ىو السفينة الناجية لكؿ األولياء

نما نجد أف معالميا تتعدد في        وال يعني ىذا أف ابف عربي ينكر كرامات األولياء ، وا 
 فعالـ مبنّي عمى صفة القدرة ، وعالـ مبنّي عمى الحكمة وربط األسباب بمسبباتيا »تصوره  

 أي أف العادة ىي النظاـ المرتب في عالمنا ، وىو مرىوف بالوضع اإلليي ، فالقدرة 1«
 .اإلليية ىي وحدىا التي تستطيع خرقو

      وبما أف الولّي وارث لمنبّي ، فإف كرامتو تكوف تابعة لذلؾ اإلرث ، فمثال ما يتميز بو 
 األولياء العيسويوف مف كرامات البد أف يكوف متسقا مع المعجزات التي جاء بيا المسيح 

 وليس لمعيسوي مف ىذه األمة مف الكرامات المشي في اليواء ولكف ليـ »: يقوؿ ابف عربي 
 ليمة أسري بو المشي عمى الماء ، والمحمدي يمشي في اليواء بحكـ التبعية ، فإف النبّي 

وال شؾ أف عيسى عميو " لو ازداد يقينا لمشى في اليواء  " وكاف محموال قاؿ في عيسى 
السالـ أقوى في  اليقيف مّنا بما ال يتقارب فإنو مف أولي العـز مف الرسؿ ، ونحف نمشي في 

ومشينا في اليواء ىو بحكـ صدؽ التبعية ال بزيادة اليقيف عمى يقيف عيسى ...اليواء بال شؾ
 .2 «ونحف مع الرسؿ في خرؽ العوائد الذيف اختصوا بيا مف ا ....عميو السالـ

 ، ومف كاف موسويا       فمف كاف عيسويا تكوف كرامتو تبعا لمعجزات النبّي عيسى 
 وىكذا دواليؾ ، فكرامات األولياء   عمى حسب تكوف كرامتو تبعا لمعجزات النبّي موسى 

 .ابف عربي محكومة بتبعية اإلرث الذي يرثونو مف األنبياء 

      ونجده يؤكد عمى الميراث العيسوي ، حيث أشار إليو في أكثر مف موضع في 
 الفتوحات وعمى سبيؿ المثاؿ نذكر الباب العشروف والمخصص لمعمـ العيسوي ، يبّيف فيو 
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مدى ارتباط بعض الشخصيات المعروفة في التصوؼ بيذا الميراث ، وعمى رأسيـ الحالج 
وعيف القضاة اليمذاني ، وعبيد ا أحرار وغيرىـ ، فيؤالء تشابيت كراماتيـ بالمقاـ العيسوي  

 .فأطمؽ عمييـ لقب األولياء العيسويوف 

"        ولربما يعود سبب اىتماـ ابف عربي بالمقاـ العيسوي ، ىو نظريتو المسماة ب
أي مف يستحؽ ختـ الَوالية ، ونجد لو أراء مختمفة بالنسبة ليذه القضية ، إذ يرجح " الختمية 

 ، وسنوضح ىذه المسألة في مباحثنا في بعض أقوالو أف خاتـ الَوالية ىو عيسى 
 .القادمة

      فالكرامة لدى صوفية اإلسالـ ىي ثمرة العبادة ، إنيا تكريـ إليي لولّيو الصادؽ الذي 
أفنى نفسو مف ممذات الحياة الدنيا وزىد منيا، فقط مف أجؿ أف يبقى حاضرا لمواله محققا في 

 .ذلؾ العبودية المطمقة في أسمى معانييا 

      والولّي الصوفي وىو في طريقو الروحي ، ال يسعى لتحقيؽ ىذا المبتغى ، ألف مسألة 
الكرامة كما قاؿ ابف عربي ىي توفيؽ رباني ، فالقدرة اإلليية ىي وحدىا مف تستطيع خرؽ 

العوائد وما العبد إال سبب مف مسببات ذلؾ الخرؽ ، وىذا كمو فقط ليتجمى لنا عظمة الخالؽ 
 .في المطؼ بعباده 

      وما الكرامات إذف إال عطايا ربانية ييبيا ا لمف يشاء مف عباده الصالحيف المتقيف 
الذيف حظوا برحمتو الواسعة بمقاـ الَوالية ، ىذا المقاـ العظيـ الذي يوالي مقاـ النبوة ، وألنو 
كذلؾ فإف التنافس عميو قوّي مف طرؼ األولياء ، وال يمكف بالطبع أف تتساوى مجاىداتيـ 

نما ىناؾ مراتب بينيـ ، وىذه المراتب ىي التي تحدد مقاـ الولّي  الروحية في درجة واحدة ، وا 
 .وطبيعتو الروحية 
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 الوالية بين المرتبة والختمية : المبحث الثالث

  : مراتب األولياء -1

نما تتعدد درجاتيا عمى حسب درجة إيماف الولّي وتقواه        الَوالية ليست مرتبة واحدة ، وا 
فاألولياء متفاوتوف فيما بينيـ ، وىذا التفاوت يعود بدرجة كبيرة إلى المجاىدات الروحية التي 

 .يبذليا الولّي في مشواره ، فعمى حسب عبادتو تتحدد واليتو

      فتحديد مراتب األولياء وطبقاتيـ في التصوؼ مبنّي في أساسو عمى تجاربيـ الذوقية  
فيو يمثؿ السمسمة الروحية لمولّي ، وليس ىناؾ تصور أوسع وأعمؽ مف التصور الذي يحدده 

 .ابف عربي ليذا الترتيب ، باعتباره ممثال لممعارؼ الروحية 

      ولقد أثارت مسألة تدرج األولياء جدال كبيرا في أوساط الفكر اإلسالمي بيف معارض 
ومؤيد وأرجح أغمبيـ أف ىذه المسألة ال أساس ليا ، وكؿ األدلة التي استدؿ بيا الصوفية 

باطمة ال صحة ليا ، وعمى رأسيـ ابف تيمية الذي أثبت ضعؼ ىذه األحاديث ، ونفس األمر 
ما ذىب إليو ابف خمدوف ، حيث أقر أف ىذه االعتقادات منقولة مف مذاىب الشيعة ، إذ ال 

 .تقـو عمى  حجة عقمية وال عمى دليؿ شرعي 

    وميما تضاربت اآلراء حوؿ ىذه المسألة ، فإننا نجد مشايخ الصوفية قد دافعوا عف ىذه 
القضية وقدموا أدلة مف خالؿ ما توصمت إليو تجاربيـ الكشفية ، وىي أدلة  قائمة مف 

معطيات العالـ الروحي ، وال شؾ أف ىذه المعطيات تكتسب قيمة داللية أكبر مف كونيا 
 .مجرد سرد تاريخي ، ألنيا مرتبطة بالوالية في مفيوميا الشامؿ 

      يعالج ابف عربي مراتب األولياء في الباب الثالث والسبعوف مف الفتوحات المكية  وىذا 
 وىـ »الباب كما يقوؿ يتضمف أصناؼ الرجاؿ الذيف يحصرىـ العدد والذيف ال توقيت ليـ ، 

المسموف بعالـ األنفاس وىو اسـ يعـّ جميعيـ ، وىـ عمى طبقات كثيرة وأحواؿ مختمفة  
فمنيـ مف تجمع لو الحاالت كميا والطبقات ، ومنيـ مف يحصؿ مف ذلؾ ما يشاء ا، وما 
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مف طبقة إال ليا لقب خاص مف أىؿ األحواؿ والمقامات ، ومنيـ مف يحصره عدد في كؿ 
  .1«زماف ، ومنيـ ال عدد لو الـز فيقموف ويكثروف 

      والمتأمؿ في الترتيب الذي يحصره ابف عربي لألولياء في ىذا الباب ، ىو ثمرة يقيف 
عف كشؼ مباشر لتجربة معاشة ، وما كاف لو وال لغيره مف الصوفية أف يتفوىوا بو إال بخبر 

 .يقيف منبثؽ مف أعماؽ أذواقيـ الروحية 

      وقبؿ أف نتحدث عف ىذه المراتب البد لنا أوال أف نعرج عمى بعض المرويات التي 
يذكرونيا في ىذا الباب ، والتي ىي بمثابة دليؿ يستشيد عمى أقواليـ ، وىي مروية متعمقة 

 أخبرنا الشيخ أبو حسف البغدادي المعروؼ بابف السطنطنة »بالشيخ عبد القادر الجيالني 
كنت أشتغؿ بالعمـ عمى سيدي محي الديف عبد القادر،وكنت أسير لو الميؿ : البغدادي قاؿ

أترقب حاجة لو فخرج مف داره ليمة في صفر سنة ثالث وخمسيف وخمس مائة ، فناولتو 
إنو ال :إبريقا فمـ يأخذه وقصد باب المدرسة فانفتح لو الباب فخرج وخرجت خمفو وأنا أقوؿ 

يشعر بي ومشى إلى أف قرب مف باب بغداد فانفتح لو الباب وخرج وخرجت خمفو ثـ عاد 
ذا  الباب مغمقا ومشى غير بعيد فإذا نحف في بمد ال نعرفو ، فدخؿ مكانا شبييا بالرباط ، وا 
فيو ستة نفر فبادروا بالسالـ عميو ، والتجأت إلى سارية ىناؾ ، وسمعت في جانب ذلؾ 

المكاف أنينا ، فمـ نمبث إال يسيرا حتى سكف ذلؾ األنيف ودخؿ رجؿ وذىب إلى الجية التي 
سمعت منيا األنيف ثـ خرج يحمؿ شخصا عمى عاتقو ، ودخؿ آخر مكشوؼ الرأس ، طويؿ 
شعر الشارب وجمس بيف يدي الشيخ فأخذ عميو الشيخ الشيادتيف وقص شعر رأسو وشاربو 

وألبسو طاقية وسماه محمدا ، وقاؿ ألولئؾ النفر قد أمرت أف يكوف ىذا بدال عف الميت قالوا 
 ، وبعد ىذا المشيد العظيـ الذي رآه وعاشو أبو حسف 2«سمعا وطاعة ثـ خرج الشيخ وتركو 

البغدادي أقسـ عمى شيخو في اليـو الموالي أف يشرح لو أحداث تمؾ الميمة ، فأجابو الشيخ أف 
 ، وأما الستة التي رأيتيـ فيـ األبداؿ النجباء ، وصاحب األنيف ىو 3ذلؾ البمد ىو فمنياوند

 سابعيـ ، كاف مريضا فمما حضرتو المنية جئت أحضره ، وأما الرجؿ الذي خرج يحمؿ 
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شخصا عمى عاتقو فيو أبو العباس الخضر ، وأما الرجؿ الذي أخذت عنو الشيادتيف فرجؿ 
مف أىؿ القسطنطينية كاف نصرانيا ، وأمرت أف يكوف بدال عف المتوفي فأتي بو وأسمـ عمى 

 .يدي وىو اآلف منيـ

      والغريب في ىذه الرواية أنو كيؼ لرجؿ كافر أف يحتؿ بعد إسالمو مباشرة مكانة 
األبداؿ وىي مف أعمى درجات الوالية ، فيؿ اإليماف وحده يكفي لبموغ ىذا المقاـ ؟ طبعا 
اإلجابة عف ىذا السؤاؿ لف يكوف إال بعد شرح ىذه المرتبة ، وتبّياف معانييا ومقاصدىا 

 .وأصحابيا ، وىو ما سنتعرؼ عميو عند إعداد ىذه المراتب

      وأصحاب مراتب الوالية الذيف يحصرىـ عدد خمسة وثالثوف ، وىـ ثابتوف ال تتغير 
ألقابيـ عبر الزمف ، وأربعة عشر مف األولياء الذيف لـ يحصرىـ عدد  وىـ يزيدوف وينقصوف   

وذلؾ حسب ما ورد في الباب الثالث والسبعوف مف الفتوحات المكية ، وال يسعنا في ىذا 
نما نكتفي بالتركيز عمى أىميا ، ونخص بالذكر -األقطاب: المقاـ أف نذكرىـ جميعا ، وا 

 .األفراد--الحواريوف-النجباء-النقباء-األبداؿ-األوتاد-األئمة

 أف  في كؿ نوع مف المخموقات خصائص  »      في بداية ىذا الباب يتحدث ابف عربي 
والنوع اإلنساني ىو مف جممة األنواع ، و فيو خصائص وصفوة ، وأعمى الخواص فيو مف 
العباد الرسؿ عمييـ السالـ ، وليـ مقاـ النبوة والوالية واإليماف ، فيـ  أركاف بيت ىذا النوع 
والرسوؿ أفضميـ مقاما وأعالىـ حاال ، أي المقاـ الذي يرسؿ منو أعمى منزلة عند ا مف 
سائر المقامات وىـ األقطاب واألئمة واألوتاد الذيف يحفظ ا بيـ العالـ كما يحفظ البيت 

 ، فالبيت ىو الديف ، وأركانو ىي الرسالة والنبوة والوالية واإليماف ، والرسالة ىي 1 «بأركانو 
الركف الجامع ليـ جميعا ، وىي المقصودة مف ىذا النوع ، والرسوؿ ىو القطب الذي ينظر 

 ولما مات »: إليو ا فيبقيو في ىذه الدار بكينونتو الجسمية والروحية ، يقوؿ ابف عربي 
 بعدما قرر الديف الذي ال ينسخ والشرع الذي ال يبدؿ ، ودخمت الرسؿ كميـ في رسوؿ ا 

ىذه الشريعة يقوموف بيا ، واألرض ال تخمو مف رسوؿ حّي بجسمو  فإنو قطب العالـ 
اإلنساني  ولو كانوا ألؼ رسوؿ ال بد أف يكوف الواحد مف ىؤالء ىو اإلماـ المقصود ، فأبقى 
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:  مف الرسؿ األحياء بأجسادىـ في ىذه الدار الدنيا ثالثة وىـ ا تعالى بعد رسوؿ ا 
لياس وعيسى عمييـ السالـ    .1«إدريس وا 

      فيؤالء الثالثة ىـ رسؿ ، والرابع ىو الخضر ، ويطمؽ عمييـ جميعا لقب األوتاد  اثناف 
منيـ ىما اإلماماف ، والخضر ىو القطب ، فبالواحد يحفظ ا اإليماف ، وبالثاني يحفظ ا 
الوالية وبالثالث يحفظ ا النبوة ، وبالرابع يحفظ ا الرسالة ، وبالمجموع يحفظ ا بيـ دينو 

 .الحنيؼ 

 ولكؿ واحد مف ىؤالء األربعة مف ىذه األمة في كؿ زماف شخص عمى قموبيـ مع »      
وجودىـ ىـ نّوابيـ ، فأكثر األولياء مف عامة أصحابنا ال يعرفوف القطب واإلماميف والوتد إال 

النواب ال ىؤالء المرسموف الذيف ذكرناىـ ، وليذا يتطاوؿ كؿ واحد مف األمة لنيؿ ىذه 
المقامات فإذا حصموا أو خصوا بيا عرفوا عند ذلؾ أنيـ نّواب لذلؾ القطب ، ونائب اإلماـ 

 ، فأولياء ىذه األمة ما ىـ إال نواب 2«يعرؼ أف اإلماـ غيره وأنو نائب عنو وكذلؾ الوتد 
ليؤالء األوتاد الذيف يتولوف بدورىـ المراتب العميا في سمـ درجات الوالية ، وىذا إف دؿ عمى 

شيء فإنما يدؿ عمى مدى ارتباط الوالية بالنبوة ، فيما جزءاف ال ينفصالف عف بعضيما 
 .البعض  فالوالية ما ىي إال امتداد لمنبوة في الفكر العرفاني 

     وبعد تحديد مرتبة ىؤالء الرسؿ ، ينتقؿ ابف عربي إلى الحديث عف رجاؿ ا الذيف ىـ 
، وكممة " األقطاب " عمى طبقات كثيرة وأحواؿ مختمفة ، وأوؿ تمؾ الطبقات ىي طبقة 

القطب تطمؽ عمى الفرد الذي يكوف موضع نظر ا سبحانو وتعالى ، فيمنحو ىذا االسـ  
 فيو في عالـ الوجود بمثابة 3ىو إنساف اختص بعالـ يختص بو غيره مف الكماؿ : وقيؿ 

 .الروح في الجسـ
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 فاإلماـ أو الخميفة أو اإلنساف الكامؿ ىو »      والقطبانية ىي صورة مف صور النبوة ،
معرفة مطمقة أي " قطب"  يستعمؿ لفظة » والبد مف اإلشارة ىنا أف ابف عربي 1 «القطب

 .2«غير مضافة  وىي ىنا تفيد شخصا معينا في مرتبة معينة 

القطب : أوال: بالنسبة لمحاتمي يفيد معنييف " القطب"       كما يجب أف نعرؼ أف مصطمح 
ىو واحد مف آدـ إلى يـو القيامة ، لـ يتمؽ القطبية مف قطب سبقو بؿ ىو القطب الواحد  
وىو رسوؿ حّي بجسمو في ىذه الدار الدنيا ، أي قد يكوف الخضر أو أحد مف تمؾ األوتاد 
التي ذكرناىا ، ألف ابف عربي في ىذا المقاـ يشير إلى القطبية في مواضيع كثيرة فأحيانا 

 وىو الممد يقوؿ أنيا الخضر ، وفي موضع آخر يقوؿ إف القطب الواحد ىو روح محمد 
 .لجميع األنبياء والرسؿ 

أف القطب ىو واحد في الزماف الواحد ، يتعدد عمى مر األزمنة يتمقى مرتبة :       وثانيا 
القطبية مف القطب الذي ينتقؿ بالموت إلى عالـ آخر ، وىو ليس برسوؿ بؿ مف األولياء 

 الغوث  »:بصورة عامة ومف األفراد بصورة خاصة ، ويطمؽ عميو عدة ألقاب مف بينيا 
صاحب الوقت ، الخميفة ، الحجاب األعمى ، مرآة الحؽ ، قطب الزماف ، شخص الوقت  

 .3 «واحد الزماف 

      ولو رجعنا إلى المعنى الذي حدده ابف عربي في حديثو عف األوتاد األربعة ، لوجدنا 
أف القطب واحد وىو الرسوؿ الذي أشار إليو ، والقطب مف األولياء الذي يناؿ القطبية منو 

ىو نائب لو ، وبالتالي فكؿ األقطاب مف األولياء واألفراد ما ىـ إال نواب لمقطب الواحد الذي 
 .ىو الرسوؿ ، وىـ عمى دراية بالنيابة

      حيث ال يكوف في الزماف إال واحد يسمى الغوث والقطب ، وىو الذي يحظى بانفراد 
الحؽ لو دوف غيره ، فإذا فارؽ كيانو المنور ، انفرد الحؽ بشخص آخر ، وال ينفرد 

 .بشخصيف في زمف واحد ، وىذا القطب ىو عبد ا ومرآتو ، وفيو تتجمى المظاىر اإلليية 
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      فاألقطاب مصطمح يطمؽ عمى الخميفة وسيد الجماعة ، وكميـ عمى تعبير ابف عربي 
 فاعمـ أف ا سبحانو إذا ولى مف واله النظر في العالـ »: عباد ا ، يقوؿ ابف عربي 

المعبر عنو القطب وواحد الزماف والغوث والخميفة نصب لو في حضرة المثاؿ سريرا أقعده 
عميو ينبئ صورة ذلؾ المكاف عف صورة المكانة كما أنبأ صورة االستواء عمى العرش عف 
صورة إحاطتو عمما بكؿ شيء ، فإذا نصب لو ذلؾ السرير خمع عميو جميع األسماء التي 

 ، ىذه الصورة التي يصورىا ابف عربي 1 «يطمبيا العالـ وتطمبو فيظير بو حمال وزينة 
لمقطبية  دليؿ عمى مكانتيا العظيمة في السموات واألرض  ، ولكونيا كذلؾ فيي تخضع 

 وما منيـ روح يدخؿ عميو لممبايعة »لممبايعة  أي مبايعة القطب  فكؿ األرواح تبايع القطب 
 ، فكؿ النباتات والحيوانات والجمادات عمى عمـ 2«إال ويسألو في مسألة مف العمـ اإلليي 

بمبايعة القطب وىذه المبايعة ال تكوف إال لواحد الزماف الذي يظير بالصورة اإلليية في 
 .األكواف 

      كما أننا نجد ابف عربي يصؼ األقطاب تبعا لوراثتيـ النبوية ، فمنيـ عيسويوف 
براىيميوف ، وكميـ عمى مشكاة خاتـ النبييف محمد   ألنو بو يتحقؽ وموسويوف ويوسفيوف وا 

 .كماؿ القطبية 

      وبعد مرتبة القطبية تأتي مرتبة األئمة وىـ ال يزيدوف في كؿ زماف عمى اثنيف ال ثالث 
 الواحد عبد الرب واآلخر عبد الممؾ وىما المذاف يخمقاف القطب إذا مات ، وىما »ليما 

لمقطب بمنزلة الوزيريف الواحد منيـ مقصور عمى مشاىدة عالـ الممكوت واآلخر مع عالـ 
ف مات 3«الممؾ  فعبد الرب ىو اإلماـ الذي عف يسار القطب ، وىو الذي يخمفو إذا مات ، وا 

 .ىو أي إماـ اليسار ، فإف إماـ اليميف ىو الذي يأخذ مكانو 

 الواحد منيـ »:       وتأتي مرتبة األوتاد بعد األئمة وىـ أربعة ال يزيدوف وال ينقصوف 
يحفظ ا بو المشرؽ وواليتو فيو ، واآلخر المغرب ، واآلخر الجنوب ، واآلخر الشماؿ  

ـْ َنْجَعِؿ اأَلْرَض ِمَياَدا ﴿:والتقسيـ مف الكعبة ، وىؤالء قد يعبر عنيـ الجباؿ لقولو تعالى   َأَل
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فإنو بالجباؿ سكف ميد األرض ، كذلؾ حكـ ىؤالء في  (7-6: سورة النبأ)﴾َوالِجَباَؿ َأْوَتاًدا
 ، فبيـ يحفظ ا ىذه الجيات وىـ بذلؾ محفوظوف ، وقد 1 «العالـ حكـ الجباؿ في األرض 

يكوف مف ىؤالء الرجاؿ بعض النساء ، إال أف العنصر الذكري ىو المغموب ، وعموميـ قد 
 .حوت عمـ الجماعة وزيادة 

      وقد ذكر ابف عربي في كتابو الفتوحات انو التقى بأحد األوتاد بمدينة فاس اسمو ابف 
ذا حضر لـ يستشر ، أي  جعدوف وكاف ينخؿ الحناء باألجرة ، فكاف إذا غاب لـ يفتقد ، وا 
أف حالتو التي فييا ىي حاؿ البسطاء ، وظاىره غير باطنو ، وكذلؾ ىـ حاؿ بقية ىؤالء  
ولعؿ السر في ىذا يكمف في أف األوتاد محجوبوف أماـ الخمؽ ، وال يعرفيـ إال الخاصة 

 .الخاصة 

      و تأتي مرتبة األبداؿ بعد مرتبة األوتاد ، وىـ سبعة ال يزيدوف وال ينقصوف يحفظ ا 
 لكؿ بدؿ إقميـ فيو واليتو الواحد منيـ عمى قدـ الخميؿ عميو السالـ ولو »بيـ األقاليـ السبعة 

عمى قدـ الكميـ : اإلقميـ األوؿ وأسوقيـ عمى الترتيب إلى صاحب اإلقميـ السابع ، والثاني 
عميو السالـ والثالث عمى قدـ ىاروف ، والرابع عمى قدـ إدريس ، والخامس عمى قدـ يوسؼ 

 وىؤالء جميعا 2«والسادس عمى قدـ عيسى ، والسابع عمى قدـ آدـ عمى الكؿ السالـ 
عارفوف بما أودعو ا في الكواكب السيارة مف األمور واألسرار المنزلة بحكمتو المقدرة  

 ألنيـ أعطوا مف »وخص ليـ ىذا االسـ لكونيـ إذا مات واحد منيـ كاف اآلخر بدلو ، أو 
القوة أف يتركوا بدليـ حيث يريدوف ألمر يقـو في نفوسيـ عمى عمـ منيـ ، فإف لـ يكف عمى 

 سمي المبرزوف في »:  ، وقاؿ ابف السكيت 3 «عمـ منيـ فميس مف أصحاب ىذا المقاـ 
فيـ األولياء  (أي قاموا مقاميـ بعد ذىابيـ  )الصالح أبداال ألنيـ أبدلوا مف السمؼ الصالح 

  فقد يتسنى ألصحاب األبداؿ أف يخمفوا موضع رجؿ معّيف وال يكوف ذلؾ الرجؿ 4«والعّباد 
نما شخص روحاني يتركو بدلو ، وقد التقى الحاتمي بيـ بمكة خمؼ حطيـ الحنابمة   عينو ، وا 

 .ولـ يرى أحسف منيـ سمتا ، فيـ رجاؿ امتازوا بالجوع والسير والصمت والعزلة 
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       قد نعود لإلجابة عف السؤاؿ الذي طرحناه في حديثنا عف التقاء الشيخ عبد القادر 
الجيالني باألبداؿ ، وكيؼ أبدؿ سابعيـ برجؿ كافر أسمـ عمى يديو ، وىنا نجد لفكرة التناسخ 
ذات األصوؿ الفيتاغورية واألفالطونية أثر قوّي عمى ىذا الحدث العرفاني ، فتبقى تمؾ الروح 

الطيبة الزكية بعد موت الجسد ، وتنتقؿ بدورىا إلى جسد آخر ، كما ال يغفؿ عمينا أف 
المتصوفة نادوا بوحدة األدياف ، فالديف واحد ميما اختمفت أشكالو ، فميس مف الغريب أف 

 .يستبدؿ نصراني بعد الدخوؿ في اإلسالـ بالسابع مف األبداؿ

      وتمي ىذه الطبقة طبقة النقباء وىـ اثنا عشر نقيبا في كؿ زماف ال يزيدوف وال ينقصوف 
عمى عدد بروج الفمؾ أالثني عشر برجا ، كؿ نقيب عالـ بخاصية كؿ برج بما يحويو مف 

 وقد جعؿ بأيدي ىؤالء النقباء عمـو الشرائع المنّزلة ، وليـ استخراج »األسرار والتأثيرات ، 
خبايا النفوس وغوائميا ومعرفة مكرىا وخداعيا ، وأما إبميس فمكشوؼ عندىـ يعرفوف منو ما 
ال يعرفو مف نفسو ، وىـ مف العمـ بحيث إذا رأى أحدىـ أثر وطأة شخص في األرض عمـ 

أنيا وطأة سعيد أو شقّي مثؿ العمماء باآلثار والقيافة ، وبالديار المصرية منيـ كثير يخرجوف 
 . ، فالنقيب ىو مف استخرج كنز المعرفة مف ا 1 «األثر في الصخور 

      ومنيـ أيضا طبقة النجباء وىـ ثمانية في كؿ زماف ، تظير عمييـ عالمات القبوؿ    
 وىـ أىؿ عمـ الصفات الثمانية السبع المشيورة واإلدراؾ الثامف ومقاميـ الكرسي ال يتعّدوه »

ما داموا نجباء ، وليـ القدـ الراسخة في عمـ تسيير الكواكب مف جية الكشؼ واالطالع ال 
 وىـ الذيف حازوا عمـ الفمؾ التاسع  و 2 «مف جية الطريقة المعمومة عند العمماء بيذا الشأف 

 الصالحوف كثير ، يخالطوف العواـ لصالح الناس في دينيـ ودنياىـ »: قاؿ بعض العارفيف 
  .3 «والنجباء في العدد أقؿ منيـ والنقباء أقؿ منيـ ، وىـ مخالطوف لمخواص واألبداؿ 

      وتأتي بعد ىذه الطبقة طبقة الحواريوف وىو واحد في كؿ زماف ، فإذا مات أقيـ غيره  
 والحوارّي مف جمع في نصرة الديف بيف السيؼ والحجة فأعطي العمـ والعبارة والحجة  »

وأعطي السيؼ والشجاعة واإلقداـ ومقاومة التحدي في إقامة الحجة عمى صحة الديف 
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 فالحوارّي حسب ابف عربي ىو مف يرث المعجزة وال 1 «المشروع كالمعجزة التي لمنبّي 
:   ، وال يسمى أمره ىذا كرامة ألنو كما قاؿ ابف عربي يقيميا إال عمى صدؽ نبّيو محمد 

 ويعطي 2 « ما كاف معجزة النبّي عمى حدىا وشموؿ لوازميا ال يكوف ذلؾ أبدا كرامة لولّي »
  وىو الزبير بف العّواـ وكاف وحده لنا الحاتمي مثاال عمى ىذه الطبقة في زمف رسوؿ ا 

دوف غيره صاحب ىذا المقاـ ، كما يذكر أنو قد رأى الحوارّي في زمانو سنة ست وثمانيف 
 .وخمسمائة 

      وىذه ىي المراتب التي يحصرىا العدد حسب ما حددىا ابف عربي واتفؽ عمييا أغمب 
الصوفية ، وتبقى مرتبة األفراد ضمف الذيف ال يحصرىـ عدد ، وىذه المرتبة مقاميا عظيـ 

تبمغ فييا الوالية أقصى درجاتيا ، وقد بّينيا ابف عربي في أكثر مف باب ، حيث أطمؽ عمى 
-ركاب الخيؿ–" الفرساف" أي ركاب اإلبؿ ، ولـ يطمؽ عمييـ " الركباف" ىؤالء الرجاؿ لقب 

ألف الخيؿ وسيمة سفر يشترؾ فييا العجـ والعرب ، بينما اإلبؿ ال يستعمميا إال العرب أرباب 
 ولّما كانت ىذه الصفات غالبة عمى ىذه »: الفصاحة والحماسة والكـر ، يقوؿ ابف عربي 

الطائفة سّميناىـ بالركباف ، فمنيـ مف يركب نجب اليمـ ، ومنيـ مف يركب نجب األعماؿ 
  3«أولى وثانية ،وىؤالء أصحاب الركباف ىـ األفراد في ىذه الطريقة : فمذلؾ جعمناىـ طبقتيف 

واألفراد عمى حسب ابف عربي خارجوف عف حكـ القطب والخضر منيـ ، وال يكوف عددىـ 
إال وترا ، ومنيـ األقطاب واألئمة واألوتاد واألبداؿ والنقباء والنجباء والرجبيوف ، فيـ المقربوف 

 عنو كاف منيـ ، وعبد ا بف بمساف الشرع ، ويذكر الحاتمي أمثمة عنيـ فيقوؿ أف عمّيا 
عباس ،وعمر ابف الخطاب وأحمد بف حنبؿ ، ومف بيف األفراد الذيف التقى بيـ وىـ 

مشيوروف في تاريخ التصوؼ اإلسالمي عبد القادر الجيالني ،أبو سعود بف شبؿ ، محمد 
 .بف القائد األّواني 

      فاألفراد رجاؿ معتكفوف في حضرة الحؽ ال يعرفوف سواه ، ومقاميـ بيف الصّديقية 
 والنبوة الشرعية ، وليـ التصرؼ في العالـ ، وعموميـ عمـو كشؼ ووىب ، وىـ مجذوبوف 
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مف ا تعالى ، ومف صفاتيـ أنيـ ال يكشفوف وجوىيـ عند النـو ، وال يناموف إال عمى 
 ، وفي كؿ ليمة يعرج بيـ  ، وىـ الذيف 1 «وىذا الوضع ىو الوضع المالئـ لمتمقي »ظيورىـ 

ال يعرفيـ األبداؿ ، وال يشيدىـ األوتاد ، وال يحكميـ القطب ، وىـ أخفياء ال تفرؽ بينيـ 
 .وبيف العامة فاألفراد ىـ أعياف األولياء

      وىذه إذف أىـ المراتب التي وردت عف تعداد األولياء ، وىو ترتيب يتفؽ عميو أغمب 
ف وجدنا اختالفا بينيـ فإننا نجده في تحديد عدد رجاؿ المرتبة كاألوتاد  جميور الصوفية ، وا 

ال " ومع ذلؾ فإف ابف عربي يفصؿ األمر في ىذا بقولو - بيف األربعة واألربعوف–مثال 
 .، وكؿ مرتبة مف تمؾ المراتب ليا رجاؿ يحفظونيا في كؿ زماف" يزيدوف وال ينقصوف 

      فيناؾ  صفات خاصة تتميز بيا كؿ طبقة ، ومف خالليا فقط تتحدد مرتبة الولّي و 
عمى الرغـ مف تفاوتيـ في المراتب إال أنيـ يشتركوف في مقاـ القربة ، ألف الوالية في 

 .جوىرىا تقـو عمى ىذا المقاـ 

      وما وضع الصوفية ىذه المراتب إال لتبّياف طبقاتيـ ومكانتيـ ، وقدرتيـ عمى الخمؽ 
باعتبارىـ خواص ا في األرض ، فكانت القطبية أو القطب ىو مركز دائرة الوالية ، أنو 

 .الخالفة العظمى مف ا ، ويعد أعمى المراتب
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 : الختمية عند الحاتمي- 2

      ترتبط مسألة الختـ بالوالية ارتباط الروح بالجسد ، وىي فكرة تسربت في أوساط الفكر 
الشيعي والصوفي معا ، ولـ تتأسس دعائميا كفمسفة إال مع المتصوفة وعمى رأسيـ 

البسطامي والجنيد والحالج و ابف عربي وغيرىـ ، ويعد الحاتمي مف بيف أىـّ المتصوفة 
الذيف سمطوا الضوء عمى ىذه المسألة ، منطمقا في ذلؾ مف واقع تجاربو الذوقية الروحية  

 .مؤمنا بما ممى عميو كشفو الصوفي 

      والختمية في بنائيا العرفاني منبثقة مف النبوة أو باألساس خاتـ األنبياء ، ألف الختـ 
ىو مرتبة يندرج ضمنيا األنبياء واألولياء معا ، ومف الطبيعي أف يقر الصوفية بالختـ ما داـ 

 فيناؾ أيضا أنيـ قالوا بنبوة األولياء ، فكما أف ىناؾ خاتـ لمنبوة التشريعية وىو محمد 
 خاتـ لمنبوة الباطنة أي لموالية ، فمف ىو صاحب ىذا الختـ ؟

      قبؿ الحديث عف ىذا الموضوع البد أوال أف نشير إلى المعاني المغوية واالصطالحية 
ـَ أي َطَبَع ومعناىما » 1فقد جاء في لساف العرب، " الختم " لكممة    أف الختـ مف الفعؿ َخَت

ـُ ما  واحد في المغة وىو التغطية عمى الشيء واالستيثاؽ مف أف ال يدخمو شيء ، والَخاَت
ـُ  ـُ والِخيَتا ـُ والَخاِت مف الحمي كأنو أوؿ وىمة ختـ بو فدخؿ بذلؾ : يوضع عمى الطينة ، والَخْت

  .  «في باب الطابع 

ـَ في القرآف الكريـ مف خالؿ قولو تعالى  ـْ َوَعَمى ﴿      وقد ورد فعؿ َخَت ـَ اُ َعَمى ُقُموِبِي  َخَت
ـْ ِغَشاوٌة  ـْ َوَعَمى َأْبَصاِرِى  وىو يشير إلى الكتـ والطبع ، وورد الخاتـ في قولو تعالى 2﴾َسْمِعِي

ـَ الَنبِيّيَف ﴿:  ـْ َوَلِكْف َرُسوَؿ اِ و َخاَت  أي آخرىـ ، فيو 3﴾ َما َكاَف ُمَحَمٌد أبَا َأَحٍد ِمْف ِرَجاِلُك
 .خاتـ األنبياء 
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 الختـ ىو الذي يختـ بو عمى قموب العارفيف »      أما مف الناحية الصوفية فقد قيؿ أف 
 وكما أف النبّي يحمؿ عالمة 1«بمعرفة الحؽ تعالى ، فيو العالمة المميزة لقموب األولياء 

النبوة فإف خاتـ األولياء أيضا يحمؿ عالمة الوالية ، وىذه العالمة ىي التي تميزه عف عامة 
 .الناس

       وخاتـ األولياء ما كاف ولّيا إال بعد تحصيمو شرائط الوالية مف األخالؽ اإلليية في 
 فخاتـ الرسؿ مف حيث واليتو »االتصاؼ بيا مف كوف ا تعالى تسمى بالولي الحميد ، 

نسبتو مع الخاتـ لموالية نسبة األنبياء والرسؿ معو، فإنو الولي الرسوؿ النبّي ، وخاتـ 
 ، والجدير بالذكر أف مسألة الختمية لـ يرد فييا نص شرعي ال مف الكتاب وال مف 2«األولياء

نما ىي وليدة فكر صوفي محض ، بحيث لو تفحصنا مجرى التاريخ لوجدنا أف  السنة وا 
الختـ كاف رمز لمسيادة والسمطة خصوصا في الحضارات الشرقية القديمة ، ولـ يخرج مف 
دائرة الطبع أما في الديانات السماوية بما فييا المسيحية والييودية فإنو كاف ذا دالؿ رمزي  

 .حيث اعتبر السيد المسيح مختوما مف الرب ، أي ختـ الرب عمى عبده بروحو 

نما اتخذت شكال أخر مف أنماط        ولـ تأخذ ىذه الرمزية دالالتيا مع الفكر الصوفي ، وا 
الفكر والمعرفة ، وغدت الختمية عقيدة وفمسفة يؤمف بيا كؿ المتصوفة ، و األدلة التي 

 .يقدمونيا في ىذا الباب إنما ىي نتيجة كشؼ ذوقي 

      ويعتبر الترميذي أوؿ صوفي طرح ىذه المسألة عمى حسب ما ذكره الباحثوف في كتابو 
مف الذي :  ، وقد تناوؿ فيو مجموعة مف األسئمة حوؿ الوالية ، مف بينيا "ختم األولياء"

 خاتـ النبوة ؟ وما سبب الخاتـ وما معناه ؟ وبأي يستحؽ خاتـ األولياء كما استحؽ محمد 
 .صفة يكوف ذلؾ المستحؽ لذلؾ ؟

      وجاءت أجابتو عمى تمؾ األسئمة في الفصؿ الثامف والتاسع والثالث عشر ، وقد ذكر 
أف ا اصطفى وفضؿ بعض األولياء عمى بعض كما فضؿ بعض النبّييف عمى بعض  

 بخاتـ النبوة ، فكاف حجة ا عمى خمقو بصدؽ عبوديتو ، فبعثو ا المقاـ فخص محمدا 
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المحمود عند الكرسي ، فكشؼ لو الغطاء عف ذلؾ الختـ ،وختـ عميو بختمو  فصار بذلؾ 
 . والسالـ شفيعا لألنبياء واألولياء محمدا 

 ، بؿ أظيرىا فكاف الختـ       ولـ يدع ا الحجة مكتومة في باطف قمب النبّي محمد 
نما يعني 1بيف كتفيو  ، فالترميذي يشير ىنا إلى أف خاتـ النبيّيف ال يعني فقط أنو أخرىـ وا 

أيضا أنو ىناؾ ختـ أي إشارة ظيرت عمى جسد النبّي ، مّما يدؿ أف لمختـ باطف وظاىر  
والظاىر ىو تجسد ذلؾ الختـ عمى الجسد كدليؿ قوي - حجة ا–فالباطف ىو الختـ الرباني 

 .عمى الختـ الباطني ، وكذا الحاؿ بالنسبة لخاتـ األولياء

      وسبب الختـ حسب الترميذي أف النبوة أعطيت لألنبياء جميعا عمييـ السالـ ، ولـ 
 ذلؾ الختـ يعطوا الختـ ، فمـ تخؿ تمؾ الحظوظ مف مشاركة النفس ، فأعطي النبّي محمد 

وختمت لو نبوتو ، وكذا الحاؿ بالنسبة لخاتـ الوالية يسير ا بو عمى الطريؽ المحمدي 
مختوما بختـ ا ، وواليتو مصونة مف مشاركة النفس ، فالختـ إذف ال يكوف إال لمف لـ 

 .يجعؿ لمنفس فييا نصيبا 

ـّ لما قبض ا عز وجؿ نبّيو »:       وفي الختـ يقوؿ الترميذي   ، صير في أمتو  ث
أربعيف صديقا ، بيـ تقـو األرض وىـ آؿ بيتو ، فكؿ ما مات واحد منيـ خمفو مف يقـو 

مقامو  حتى إذا انقرض عددىـ وأتى وقت زواؿ الدنيا ، بعث ا وليا اصطفاه واجتباه وقربو 
وأدناه وأعطاه ما أعطى األولياء ، وخصو بخاتـ الوالية ، فيكوف حجة ا يـو القيامة عمى 

 .2«سائر األولياء ، فيوجد عنده بذلؾ الختـ صدؽ الوالية 

      فيذا النص يبّيف أف ىناؾ ختما لموالية ، ولـ يذكر الترميذي مف ىو صاحب ىذا الختـ 
نما ىـ أىؿ بيت الذكر  سوى أنو أشار إليو أنو مف أىؿ البيت ، وليس المقصود بو نسبو وا 
والولّي الخاتـ ىو حجة ا وسيد األولياء وشفيعيـ يـو القيامة ، ولـ يزؿ اسمو مذكورا في 

 فيو األوؿ في المشيئة ، ثـ ىو األوؿ في المقادير ، ثـ ىو األوؿ في الموح المحفوظ  »البدء 
ثـ األوؿ في الشفاعة ، فيو في كؿ مكاف أوؿ األولياء كما كاف ..ثـ األوؿ في المحشر 

                                                           
. الختـ الذي كاف يظير عمى كتفي النبي صمى ا عميو وسمـ ىو شعر عمى شكؿ خاتـ -  1
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  1« أوؿ األنبياء، فيو مف محمد صمى ا عميو وسمـ عند األذف واألولياء عند القفا محمد 
فمرتبة خاتـ األولياء كما يحددىا الترميذي مف طبقة األفراد ، وىي مف أعمى المنازؿ كما 

ذكرنا سابقا ، ومقامو مف خزائف المنف ، أي مف خزائف القرب لألنبياء ، وال يرد عمى قمبو إال 
 .ما يورده الحؽ 

      وبالرغـ مف أف الترميذي كاف أوؿ مف طرح ىذه الفكرة إال أنو لـ يستطع اإلجابة بشكؿ 
دقيؽ وواضح عف األسئمة التي طرحيا ، وبالخصوص مف الذي يستحؽ خاتـ الوالية ؟ وكؿ 
اإلشارات التي ذكرىا لـ تكشؼ عف ىويتو ، بؿ بقي األمر غامضا إلى أف جاء ابف عربي 

الجواب المستقيـ عما سأؿ عنو الترميذي " ليجيب عف ىذا السؤاؿ مرتيف ، مرة في كتابو 
فقاؿ أنو رجؿ أعجمّي ختمت بو دورة الممؾ ، وتختـ بو الوالية ، ومرة في كتابو    " الحكيـ 

 .وقد ذكر فيو نصا طويال ، وىو ما سنعرج عميو في تحميمنا ىذا" الفتوحات " 

       نعود لألسئمة التي طرحيا الترميذي في كتابو ختـ األولياء ، والتي بقيت دوف إجابة 
نما  إلى أف رد عمييا الحاتمي ، فال يعود ذلؾ إلى قصور الترميذي وعجزه عف اإلجابة  ، وا 

قد فتح بذلؾ بابا آخر لذويو مف أجؿ التعمؽ في ىذه المسألة ، وما فعؿ ذلؾ إال لمعرفة 
أىميتو وخطورتو ، وىا ىو ذا ابف عربي يعطي لنا تصور آخر أكثر عمقا وتوسعا مف 

 .تصور الترميذي 

      يعتبر ابف عربي الختـ مف مراتب األولياء ، وقد ذكره في الباب الثالث والسبعوف فقاؿ 
 ومنيـ رضي ا عنيـ الختـ وىو واحد ال في كؿ زماف بؿ ىو واحد في العالـ يختـ ا »: 

بو الوالية المحمدية فال يكوف في األولياء المحمدييف أكبر منو ، وثـ ختـ آخر يختـ بو ا 
 ىو ختـ األولياء كما كاف ختـ دورة الوالية العامة مف آدـ إلى آخر ولّي وىو عيسى 

 ويحشر رسوال مع الرسؿ عمييـ الممؾ فمو يـو القيامة حشراف يحشر في أمة محمد 
  .2«السالـ
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ختـ يختـ بو الوالية المحمدية ، وختـ يختـ بو الوالية العامة  :       فنحف ىنا أماـ ختماف 
 صاحب ختـ الوالية العامة ، أما صاحب خاتـ وقد أشار في ىذا النص إلى أف عيسى 

ختـ يختـ ا بو الوالية  :  الختـ ختماف »: الوالية المحمدية فقد ذكره في مقاـ آخر فقاؿ 
 فيو وختـ يختـ ا بو الوالية المحمدية ، فأما ختـ الوالية عمى اإلطالؽ فيو عيسى 

الولّي بالنبوة المطمقة في زماف ىذه األمة وقد حيؿ بينو وبيف نبوة التشريع والرسالة فينزؿ في 
 خاتـ النبوة ال نبوة آخر الزماف وارثا خاتما ال ولّي بعده بنبوة مطمقة ، كما أف محمدا 

تشريع بعده، وأما ختـ الوالية المحمدية فيي لرجؿ مف العرب مف أكرميا أصال ويدا وىو في 
زماننا اليـو موجود عّرفت بو سنة خمس وتسعيف وخمسمائة ورأيت العالمة التي لو قد أخفاىا 
الحؽ فيو عف عيوف عباده وكشفيا إلّي بمدينة فاس حتى رأيت خاتـ الوالية منو ، وىو خاتـ 

 .1«النبوة المطمقة 

 ىو خاتـ الوالية العامة بصفتو ولّي ال نبّي ، ألف النبوة ختمت       فإف كاف عيسى 
 ، ونزولو في آخر الزماف ىو نزوؿ بصفتو ولّيا ذا نبوة مطمقة يشركو بخاتـ النبيّيف محمد 

فييا األولياء المحمديوف ، أما خاتـ الوالية المحمدية وىو رجؿ مف العرب فقد ختـ ا واليتو 
بالختـ المحمدي بصفتو وارثا لو ، وقد ذكر الحاتمي أنو تعرؼ عميو في زمانو ورأى العالمة 
فيو ، أي عالمة الختـ ، مما يعني أف الختـ ىو إشارة تظير عمى األولياء تماما كختـ النبوة 

 وال يمكف لعامة الناس أف تراه ألنو مخفّي عمى الذي كاف يظير عمى كتفي النبّي محمد 
 .أبصارىـ ، وظاىر ألصحاب البصيرة 

      وىنا نعود لممعنى الذي حدده الترميذي لمسألة الختـ ، فالختـ ليس تأويمو فقط آخر 
نما ىناؾ ختـ محمدي يختـ بو الولّي ، وكالـ ابف عربي أكبر دليؿ عمى ذلؾ   األولياء وا 
ويبقى اإلشكاؿ ىنا مف ىو صاحب الختـ ؟ والنص األخير لمحاتمي ال يحؿ سوى نصؼ 

 .المشكمة عمى اعتباره مف العرب 

 فكؿ النصوص التي وردت في       أما بالنسبة لخاتـ الوالية العامة الذي ىو عيسى 
 إذا نزؿ ما يحكـ إال بشريعة محمد  وأف عيسى »ىذا الباب تثبت وتأكد ذلؾ ، مف بينيا 

 وىو خاتـ األولياء ، فإنو مف شرؼ محمد  أف ختـ ا والية أمتو  والوالية مطمقة بنبّي 
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يحشر مع الرسؿ رسوال ، ويحشر : رسوؿ مكـر ختـ بو مقاـ الوالية ، فمو يـو القيامة حشراف 
لياس بيذا المقاـ عمى سائر األنبياء معنا وليا تابعا محمدا   وقولو في 1« كّرمو ا تعالى وا 

 ثـّ  إف عيسى إذا نزؿ إلى األرض في آخر الزماف أعطاه »الباب الثاني والثمانوف وثالثمائة 
 حيث لـ يختـ ا الوالية العامة ختـ الوالية الكبرى مف آدـ إلى آخر نبّي تشريفا لمحمد 

 ، وحينئذ فمو ختـ دورة الممؾ وختـ الوالية أعني الوالية في كؿ أمة إال برسوؿ تابع إياه 
 ، وىناؾ نصوص أخرى تدؿ أيضا عمى ختميتو ، وبيذا 2«العامة فيو مف الخواتـ في العالـ 

 بصفتو ولّيا ونبّيا وتنتيي بعيسى المنظور يفيـ أف الوالية العامة ىي والية تبدأ مف آدـ 
 عند ظيوره في آخر الزماف ، فيو الخاتـ لوالية األنبياء والرسؿ . 

      ويبقى األمر حوؿ خاتـ الوالية المحمدية ، أي خاتـ األولياء التابع لمحكـ بما جاء بو 
 يقوؿ ابف خاتـ الرسؿ ، و ىذا الخاتـ ما ىو في حقيقتو إال حسنة مف حسنات محمد 

 وليذا الروح المحمدي مظاىر في العالـ أكمؿ مظيره في قطب الزماف وفي األفراد »: عربي 
 فالحقيقة المحمدية  »3وفي ختـ الوالية المحمدي ، وختـ الوالية العامة الذي ىو عيسى 

كما كانت متجمية في األنبياء والرسؿ جميعا ، فيي أيضا متجمية في القطب واألفراد 
الوالية العامة – ىو خاتـ األنبياء والرسؿ وخاتـ األولياء والختميف  مّما يعني أف محمد 

 .والوالية المحمدية 

      وبما أف الوالية صفة إليية ، فيي دائمة السرياف إلى األبد ، فيناؾ نائب لمختـ 
المحمدي وىذا النائب ىو الختـ المنظور إليو كمرتبة أدنى مف مرتبة النبي والرسوؿ ، أي أف 

 ، وخاتـ الوالية المحمدية ما ىما في خاتـ الوالية العامة الذي ىو عيسى : كال الختميف 
 .حقيقتيا إال نواب لمختـ األكمؿ الذي ىو محمد عميو 

نو لمف الصعب أف نحدد صاحب خاتـ الوالية المحمدية ، ألننا أماـ نصوص        وا 
متضاربة ومتناقضة في نفس الوقت حوؿ ىذه المسألة ، وبدؿ أف تجعؿ خاتما واحدا متفردا  
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نما  فإنيا تجعؿ لذلؾ المضرب خواتيـ ثالثة ، وال نعني بذلؾ أف  الختـ في حد ذاتو ثالث وا 
 .الختـ واحد في الزماف ، إال أف تحديد صاحبو فيو أقواؿ ثالث

      لقد تعامؿ ابف عربي مع خاتـ األولياء بوصفو برزخا ، مف حيث أنو الوحيد الذي 
يجمع بيف ا والعالـ ، ويكوف بذلؾ عمة لمكوف والحافظ لو في نفس الوقت ، ونظرا لممياـ 

 فيو »الصعبة والثقيمة التي عمى عاتقو ، فإف صاحب ىذا المقاـ ىو أعمـ الخمؽ با 
 ، وىذا النص يفصح أف ابف عربي ىو 1«والقرآف أخواف كما أف الميدي والسيؼ أخواف 
 : الختـ ألف أبياتو تشير إلى ذلؾ حيث يقوؿ 

وِح اَل ُروُح اأَلَواِني   أَنا الُقرآُف والسَّْبُع الَمثَاِني      َوُروُح الرُّ

ـُ ِلَساِني ُفَؤاِدي ِعْنَد َمْعُموِمي ُمِقيـٌ       ُيَشاِىُدُه َوِعْنَدُك
2 

ف كانت ىذه األبيات تشير إلى ذلؾ ، فإننا نجد ابف عربي يصرح بصريح العبارة          وا 
في أكثر مف موضع أنو ىو الختـ ال محاؿ ، مف بيف ذلؾ ما قالو في الباب الثالث 

 : واألربعوف مف الفتوحات 

ـُ الِواَلَية ُدوَف َشؾٍّ       ِلَوْرث اليَاشِمّي َمَع الَمسيِح   أَنا َخْت

 ، ومف       فالبيت ىنا يثبت أف الحاتمي ىو الختـ مف حيث أنو الوريث الروحي لمحمد 
 ىو شيخو األوؿ ، وتصور لنا الصفحات األولى مف الفتوحات العالقة حيث أف عيسى 
وراء  [أي النبي  ] فرآني »:  بما ىما ختماف  (بيف الحاتمي والمسيح )التي تربط بينيما 

الشتراؾ بيني وبينو في الحكـ ، فقاؿ لو السيد ىذا عديمؾ ، وابنؾ  [ عيسى ]الختـ 
وخميمؾ  انصب لو منبر الطرفاء بيف يدّي ، ثـّ أشار إلّي أف قـ يا محمد عميو فأثف عمى مف 

 [.....]أرسمني وعمّي ، فإف فيؾ شعرة مني ، ال صبر ليا عني ، ىي السمطانة في ذاتيتؾ 
: فنصب الختـ المنبر ، في ذلؾ المشيد األخطر وعمى جبية المنبر مكتوب بالنور األزىر 

                                                           
 .54، ص6 ، جزءالسابؽالمصدر -  1
 .24، ص 1المصدر نفسو ، جزء-  2
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ىذا ىو المقاـ المحمدي األطير ، مف رقى فيو فقد ورثو ، وأرسمو الحؽ حافظا لحرمة 
  .1«الشريعة وبعثو  ووىبت في ذلؾ مواىب الحكـ ، حتى كأني أوتيت جوامع الكمـ 

      ىذا النص يمثؿ لنا كيفية ترسيـ ابف عربي لوراثة المقاـ المحمدي مف قبؿ خاتـ النبييف 
 ، وىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى عمو المقاـ الذي وصمو ابف والمرسميف محمد 

 صورة وصفية إلعالف خواتيـ الوالية  »عربي ليختـ بو الوالية المحمدية ، فالنص ىو بالفعؿ 
  . » 2في مشيد جميؿ ، مف جانب النبّي 

      وىناؾ نص آخر يثبت أيضا ترسيـ ابف عربي لختـ الوالية ، وىي رؤيا رآىا بقرطبة 
وتفاصيميا ذكرىا في أكثر مف موضع في الفتوحات ، كما ذكر مشاىدىا في الفصوص حيث 

 واعمـ أنو لّما أطمعني الحؽ وأشيدني أعياف رسمو وأنبيائو كميـ البشريّيف مف آدـ »: قاؿ 
إلى محمد صموات ا عمييـ أجمعيف في مشيد أقمت فيو بقرطبة سنة ست وثمانيف 

 و 3 "« فإنو أخبرني بسبب جمعّيتيـوخمسمائة ما كممني أحد مف تمؾ الطائفة إال ىود 
 أف الخبر الذي لقاه الحاتمي مف ىود »فسر عالء الديف الميائمي شارح فصوص الحكـ 

حيث فسر الجندي  4« عف سبب االجتماع ىو كونو وارثا ألسرار عموميـ وأحوالو ، 
أف اجتماع »التمميذ المباشر لصدر الديف القونوي ، تمميذ ابف عربي وربيبو في نفس الوقت 

األنبياء والمرسميف إنما كاف مف أجؿ ترسيـ ابف عربي في مرتبة ختـ األولياء ووراثة ختـ 
ف صح ىذا التفسير فإف ابف عربي يعد نفسو حقا ىو خاتـ الوالية المحمدية 5«األنبياء   . ، وا 

       لكف إذا اعتبرناه ىو الخاتـ لألولياء ، فمف ىو الذي التقى بو في فاس ورأى عالمة 
نما ىو ختـ واحد في الزماف ، ونقؼ  الختـ عميو ؟ فميس ىناؾ ختميف لموالية المحمدية ، وا 

ىنا مع الكتابات التي كتبت عف ابف عربي ، والتي تؤكد أف غالبا ما يستعمؿ الحاتمي 
أسموب التورية والتعبير عف النفس بضمير الغائب ، مّما يعني أف ذلؾ الشخص قد يكوف ىو 
نفسو وىذا االحتماؿ قد يكوف أقرب إلى الصواب ، وقد ال يكوف كذلؾ ، ألننا نجد ابف عربي 

                                                           
 .16 ، ص السابؽالمصدر -  1
 .126عمي شودكيفيتش ، الوالية ولنبوة عند ابف عربي ، المرجع السابؽ ، ص -  2
 .67، المصدر السابؽ ، ص فصوص الحكـابف عربي ، -  3
 .301عالء الديف الميائي ، خصوص النعـ في شرح فصوص الحكـ ، المصدر السابؽ ،  ص- 4
 .129ىذا الشارح لفصوص الحكـ ذكره عمي شودكفتيش في كتابو النبوة والوالية عند ابف عربي ، ص- 5
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 وعمى قدـ شيث »: يصرح بيوية أخرى لمختـ في موضع آخر ، حيث يقوؿ في الفصوص 
يكوف آخر مولود يولد مف ىذا النوع اإلنساني ، وىو حامؿ أسراره ، وليس بعد ولد في ىذا 
النوع ، فيو خاتـ األوالد ، ويولد معو أخت لو فتخرج قبمو ، ويخرج بعدىا ويكوف رأسو عند 

ويذكر ابف عربي أف في زمانو يكثر النكاح بال والدة 1 «رجمييا ويكوف مولده بالصيف 
فيدعوىـ إلى ا فال يستجيبوف ، فإذا قبض ا روحو وروح مؤمني زمانو ، بقي اآلخروف 

 .كالبيائـ يتصرفوف بحكـ الطبيعة وعمييـ تقـو الساعة 

      ففي ىذا النص يذكر ابف عربي شخص آخر متميز عف الختـ المحمدي والختـ العاـ  
 ، لكف المواصفات ولـ يصرح بيويتو ، وقد ذىب بعض الباحثيف إلى اعتباره أنو عيسى 

 ينزؿ في آخر الزماف مصمحا وناشرا التي يحددىا الحاتمي ال تنطبؽ عميو ، فعيسى 
 ، وخاتـ لمخير ويستجيب الناس لذلؾ ، وال يمكف أف يكوف الميدي ألنو مف ذرية  النبي 

ف كاف ابف عربي يصرح ذلؾ في أحد أبياتو   : فيقوؿ 2األولياء ليس مف ساللتو الحسية ، وا 

ـَ الَعاَلِميَف َفِقيُد  ـَ اأَلْوِلَياِء َشِييُد          َوَعْيُف ِإَما  أاَل ِإفَّ َخْت

 ُىَو الَسيِّيُد الَمْيِدي ِمْف َآِؿ َأْحَمِد     ُىَو الَصاِرـُ الِيْنِدّي ِحيَف ُيِبيدُ 

        إف كانت ىذه األبيات تؤكد ختمية الميدّي ، فإننا نجد نصا آخر ينفي ذلؾ تماما 
 ويحوز خمقو ، وما  واستحؽ أف يكوف لواليتو الخاصة ختـ يواطىء اسمو »: حيث يقوؿ 

ف كانت ىذه النصوص متناقضة فيما بينيا  3«ىو بالميدي المسمى المعروؼ المنتظر   وا 
نما ىو شخص آخر مف العرب ، وفي ىذا يختمؼ ابف  فإف الختـ المحمدي ليس لمميدي ، وا 

 .عربي عف الشيعة الذيف اعتبروا الميدي ىو خاتـ الوالية المحمدية

      والغريب في النصوص الصوفية أننا نجد كؿ واحد مف كبار األولياء يعتبر نفسو ىو 
أخبر أف والده »الختـ فنجد مثال الشعراني في كتابو الطبقات الكبرى يذكر أف عمي وفا  

                                                           
. 32ابف عربي ، فصوص الحكـ ، المصدر السابؽ ، ص -  1
 .52، المصدر السابؽ ، ص6ابف عربي ، الفتوحات المكية، جزء-  2
 .76، ص3المصدر نفسو ، جزء -  3
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 منطمقا في ذلؾ أف لكؿ 1«كاف خاتـ األولياء  (أحد كبار األولياء في مصر )محمد وفا 
وميما تعددت األقاويؿ نحو الختـ ، فيو واحد في الزماف ، وقد أشار أغمب . زماف ختـ

الميتميف بالتصوؼ وبابف عربي خاصة ، أنو ىو صاحب الختـ لكونو وحيد عصره ، قاؿ 
 : عبد الغني النابمسي 

 ِفي الَناِس َمحيي الِديف ِذْكُر ُمْحَدث     ُيبِدي اإِللو ِلَمْف ُيِريُد ٌنُصوَصو

ـُ ِلأَلْوِلَياُء ِفي َعْصِره      َحَقْقَت َىذَا إْف َقَرْأػَت ُفُصوَصو  ُىَو الَخاِت
2 

      لكف السؤاؿ الذي يطرح نفسو في ىذا المقاـ ، إف كاف ىو خاتـ األولياء فيؿ يعني أف 
 أنيـ مف »: ال وجود لوالية بعده ؟ يجيبنا ابف عربي عف ىذا في كتابو عنقاء مغرب فيقوؿ

 فإف ظير بعده ولّي فميس لو المقاـ العمّي ، ألف 3 «جممة أتباعو ، وصحابتو وأشياعو 
الحاتمي قد وصؿ إلى مرتبة ومقاـ جميؿ ، فيو بحر الحقائؽ وسمطاف العارفيف ، وما زالت 

 .مؤلفاتو ذخرا يستقي منيا العارفيف عموميـ 

 يرى أف لألولياء »      وكؿ ما قدمو مف أدلة وتبريرات حوؿ مسألة الختمية ، فقط ألنو 
الصوفية مسؤولية خاصة في حماية الرسالة المحمدية ، وتبيف حقائقيا لمناس ، وأف ختميـ 

 ، إننا إذف أماـ نوع مف التنظير الفمسفي الذي ييدؼ إلى 4«ىو الذي يدير شؤونيـ الروحية 
تأسيس دولة روحية منظمة ، يكوف ىو رئيسيا المطمؽ الذي ال مثيؿ لو في عصره ، إذ بو 

 .يتحقؽ ختـ الوالية المحمدية 

ف كانت مدينة الفارابي ومدينة ا ألوغسطيف نسيج مف المثاؿ ينعدـ تحقيقيا عمى        وا 
الواقع فإف ابف عربي استطاع أف يتحداىما بخيالو المنظـ لمدينة روحية يسودىا السالـ 

واألمف وسعادة الدنيا واآلخرة ، وىذه الدولة أو المدينة استطاع الصوفية أف يعيشوا أجواءىا  
                                                           

 1أحمد عبد الرحيـ السايح، مكتبة الثقافة الدينية ، القاىرة، ط: ، تح2عبد الوىاب الشعراني ، الطبقات الكبرى ، جزء -  1
 .42، ص2005

 .508كامؿ مصطفى الشيبي ، الصمة بيف التصوؼ والتشيع ، المرجع السابؽ ، ص-  2
 .141، المصدر السابؽ، ص (عنقاء مغرب في معرفة ختـ األولياء وشمس مغرب  )ابف عربي ، ختـ الوالية - 3
عبد المنعـ عزيز النصر ، العالقة بيف الحقيقة المحمدية واإلنساف الكامؿ عند الشاعر محيي الديف ابف عربي ،مجمة - 4

 .382سابؽ ،ص اؿمرجع اؿ ، دراسات عربية
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في عالـ مميء باأللغاز واألسرار ، متجاوزيف في ذلؾ كؿ القيود التي تعيؽ طريقيـ لموصوؿ 
 .متبعيف في ذلؾ منياج خاتميـ ألنو قدوتيـ
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 :حصيلة الفصل الثالث

       الوالية الصوفية مرتبة ومقاـ ينالو الصوفي بفضؿ عباداتو وتضرعاتو  ، وقد تكوف 
ىبة إليية ييبيا لمف يشاء مف عباده ، وىذا العطاء الرباني تتحقؽ معطياتو بصدؽ السالؾ 

وحسف إخالصو في السموؾ ، ومدى التزامو باألخالؽ اإلليية ، ألف مقاـ القربة مقاـ عمّي ال 
 .ينالو إال مف تحققت فيو ىذه الشروط 

      ولموالية الصوفية جذور في الفكر الشيعي ، فيناؾ عالقة وطيدة بيف التصوؼ والتشيع 
خصوصا بمسألة اإلمامة وعالقتيا بالوالية ، فقد التقى كالىما في بعض األفكار مف بينيا 

ف كاف بعض الصوفية قالوا ب إال أف معناىا الباطني يقترب نوعا مف " الحفظ " العصمة ، وا 
 .مفيـو العصمة 

      ولعمّو ىذا المقاـ فإف ا يكـر وليو بالكرامة ، والكرامة دليؿ الوالية كما أف المعجزة 
نما يجب عميو إخفاؤىا ، وىنا يكمف  دليؿ النبوة ، إال أف الولّي ليس مطالب بإظيار كرامتو وا 

الفرؽ بيف المعجزة والكرامة ، وقد تختمؼ الكرامات مف ولّي إلى آخر ، وىذا يعود إلى 
درجاتيـ ومراتبيـ ، وىي تتعدد لدى المتصوفة ، حيث تعد مرتبة القطب واألفراد مف أعمى 

المراتب ، وتمييا مرتبة الختـ التي تعد ىي األخرى فمسفة خاصة لدى ابف عربي لكونو اعتبر 
 ، وختـ لموالية المحمدية ختـ لموالية العامة ويكوف صاحبيا عيسى : الختـ ختماف 

 .ويكوف ىو صاحبيا أي ابف عربي 
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 :تمييد 

إف التصكؼ باعتباره تجربة فردية يتذكقيا الصكفي بمجاىداتو الركحية ، فإنو بذلؾ       
يكلٌي اىتماما بالغا بمسألة اإلنساف في حد ذاتو ، ىذا اإلنساف الذم أعطى بعدا متميزا في 
الفكر العرفاني خاصة كفي الفكر اإلسالمي عامة ، كتمثؿ ىذا البعد في تمؾ المسافة التي 

يقطعيا الصكفي لمكصكؿ إلى الخالؽ ، كىذه الفجكة التي تربط بينيما ما ىي إال كسيمة 
 .لتحقيؽ الكماؿ ، فالعالـ بما فيو اإلنساف يتطكر ليبمغ أكج كمالو في الجنس البشرم

 كالكماؿ ىك حقيقة الحقائؽ التي يسعى إلييا الصكفية ، كال يمكف أف يتجسد إال في      
اإلنساف الكمي الذم تحققت فيو كؿ الشركط التي تميؽ بمقامو ، فإذا كصؿ الصكفي إلى ىذه 
الدرجة العالية ، كانت نفسو ىي النفس الكاممة ككاف نكر ا ىك العيف التي يرل بيا ، كال 
سبيؿ لو إلى ذلؾ إال بتحرره مف أغكار النفس كأىكائيا ، ليبمغ إلى أقصى درجات العبكدية 

  . تعالى

  كلبناء ىذا اإلنساف باعتباره تأمال كجكديا كتحققا ذكقيا ، ال يككف إال بالمقامات      
كاألحكاؿ التي تعد طريقا شاقا كصعبا لتيذيب السمكؾ، ، كلصعكبة ىذا الطريؽ ، فإف 
اإلنساف الصكفي أك المريد يستعيف بشيخ يككف بمثابة مرشد ركحي يعيينو عمى تخطي 

العقبات التي تعيقو في سفره  فيؿ يستطيع ىذا اإلنساف أف يبني شخصيتو الكاممة في ىذه 
المدرسة الركحية ؟ أـ أف الكماؿ ال يمكف أف يتحقؽ إال في إنساف كاحد ، يككف ىك المصدر 

 أك المنبع الذم تستمد منو كؿ الكائنات؟
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 إنية اإلنسان في الفكر الصوفي : المبحث األول 

 : مفهوم اإلنسان -1

 اتخذت فكرة اإلنساف تصكرات مختمفة في الفكر الفمسفي عبر التاريخ ، بحيث ال      
المغة ، المجتمع   )يتسنى لنا فيـ ىذا التصكر إال بعد تحديده في مجاؿ الحقؿ التداكلي 

كاإلنساف باعتباره مخمكؽ آدمي ، فيك خميفة ا في األرض ، أم أنو يمثؿ العالـ  (الديف 
 .الصغير في ىذا الككف ، كىذا التصكر ىك الشائع لدل عامة الناس 

 كاإلنساف أصمو ًإٍنًسيىافه »:  أما مف ناحية المغة فقد حدده ابف منظكر في كتابو بقكلو      
 » أم األلفة ، كقاؿ أبك الييثـ تعميؿ النحكييف 1 «فيك ًإٍفًعالىفه مف النسياف ، كمف األنس 

نساف في األصؿ ًإٍنًسيىافه ، كىك ًفٍعًميىافه مف اإلنس   فيما مف –رجؿ كامرأة – أم الجنس 2 «كا 
 .جنس كاحد

  جممة السمات» كىي Humanitéأما في المغة األجنبية فقد كرد مصطمح اإلنسانية         

المككنة لمتبايف النكعي الخاص بالجنس البشرم بالمقابمة مع األجناس القريبة ، كما أنو يعني 
، كغالبا ما اقترف 3 «مجمكعة المزايا التي يشترؾ فييا الناس كافة ، كمنيا الحياة الحيكانية 

 .ىذا المصطمح بكؿ ما يتعمؽ بكرامة اإلنساف مف قيـ عميا ، كأخالؽ كحقكؽ كغيرىا

اإلنساف الصانع كىك الذم :  كلقد أخذ ىذا المفيـك في الفمسفة عدة معاف مف بينيا      
يصنع نفسو بنفسو ، كاإلنساف العالـ كىك األكؿ في أنكاع المممكة الحيكانية في تصنيؼ 

 . كاإلنساف العاقؿ مف حيث ككنو كائف مفكر4لينيو

                                                           
 .11 السابؽ ، ص مرجع، اؿ6ابف منظكر ، لساف العرب ، جزء - 1
2
 .11المرجع نفسو ، ص- 

3
 .570،المرجع السابؽ، ص 1 أندريو الالند ، مكسكعة الالند الفمسفية ، المجمد - 

  .563 ، صنفسوالمرجع - 4
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 مف ككنو سكل كائف حي مف المنظكر أنو يقـك »أما عند البيكلكجييف ال يخرج        
 ، كعند عمماء االجتماع فيك كائف 1 «بكظائؼ كالتغذية ، اإلحساس، الحركة ، التناسؿ
 .اجتماعي بطبعو ، لو ميكؿ كعكاطؼ نحك اآلخر 

 عالـ صغير كقكاه »كتعددت التعريفات لدل فالسفة اإلسالـ ، إذ اعتبره ابف مسككيو       
 ، أما عند ابف سينا فيك جكىر لو نفس بيا يتغذل كيحس كيتحرؾ  2 «متصمة ذلؾ االتصاؿ 

 .كلو عقؿ يتمكف مف خاللو فيـ األشياء كمعانييا 

فاإلنساف في تصكره العاـ كائف عاقؿ متميز عف بقية الكائنات األخرل ، كىك محكر       
الكجكد بأسره ، كليذا أكرمو الخالؽ بمطفو كجعمو خميفة في األرض ، كما جعمو أيضا الكحيد 
مف بيف كؿ مخمكقاتو الذم حظي بأىمية عظيمة في القرآف الكريـ ، كأكبر دليؿ عمى ذلؾ 

ًميفىةن ﴿: قكؿ ا تعالى لمالئكتو  اًعؿه فًي األىٍرًض خى  ، فشاءت مشيئة ا أف 3 ﴾ إنِّي جى
كالييكؿ البنائي الذم خمؽ عميو اإلنساف قد كرد . تككف أصالة اإلنساف بيذه القدسية السامية 
ار ﴿: في ثالث مكاضيع كما حددىا لنا القرآف  اؿو كىالفىخى ٍمصى إو ﴿ 4﴾ ًمٍف صى مى  ًمٍف حى

مىؽى اإًلٍنسىافى ًمٍف ًطيفو ﴿ 5﴾مىٍسنيكفو  خى بىدىأ ى  فيذه اآليات تبٌيف أف مصدر اإلنساف مف تراب  6﴾كى
كركحو نفث إليي ، كعميو فإف طبيعة اإلنساف الترابية في شكؽ دائـ ، كميؿ متعالي إلى 
عالـ الجبركت كالممككت ، كىنا نممس مدل االتصاؿ الكثيؽ بيف ا كاإلنساف ، فاإلنساف 

 .(ركح ا- التراب )كائف ذك بعديف 

 ًإنىا ﴿:  كلتركيبتو المزدكجة فإف ا كمفو دكف غيره بحمؿ األمانة فقاؿ المكلى تعالى      
مىيىا اإًلٍنسىافي  مى مىى السَّمىكىاًت كىاألٍرًض كىالًجبىاًؿ فىأىبىٍيفى أىٍف يىٍحًمٍمنيىا كىحى انىةى عى ٍضنىا األىمى  كىذا 7﴾عىرى

                                                           
ناجـ مكالم ، مفيـك اإلنساف الكامؿ في الفكر الصكفي ، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، العدد السابع ، جانفي - 1
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التكميؼ اإلليي دليؿ عمى صفات التأىيؿ التي يتمتع بيا اإلنساف ، كما يعبر عف محض 
 كارثا لألرض ، قيكما عمييا تستمد كراثتو مف الكارث »إرادتو في االختيار ، فيككف بيذا 

 ، كىذه الكراثة تمكنو مف استيعاب جميع حقائؽ 1 «الحؽ الذم يرث األرض كما عمييا 
 »الككف ، إذ بيا يحدد مصيره بنفسو  ، فمصدر كينكنة اإلنساف ككجكده ىك ا ، إذ بينيما 
عالقة جكىرية ىي عالقة الخالؽ كالمخمكؽ ، فا ىك خالؽ اإلنساف ، كليس األخير سكل 

ـٌ التكاصؿ بينيما كاف مف حؽ المخمكؽ لمخالؽ 2 «مخمكؽ لو  "  العبكدية التامة "  كلكي يت
كما ىي إال سكل القياـ بالعبادة التي تتجسد بمجمكعة مف األفعاؿ الجسدية كاألعماؿ الركحية  

 .كبكؿ الطقكس الدينية التي مف شأنيا أف تعبر عف معاني التكقير كاإلجالؿ لمخالؽ

 كا بكصفو إلو الرحمة كالعدؿ كالخير ، فيك يتصرؼ اتجاه اإلنساف عمى نحك خيٌر أك      
 األخالؽ جزء متمـ لمديف ، كالديف كمو متأصؿ فييا  »أخالقٌي بالمفيـك الفمسفي ، ألف 

 ، كاالستجابة ىنا تعني مجمكعة القيـ 3«كيعتمد بالتأكيد عمى استجابة اإلنساف األخالقية 
كالفضائؿ التي يجب أف يمتـز بيا اإلنساف في حياتو ، ككيفية التعامؿ بيا بأدب اتجاه ا 

كاتجاه اآلخريف ، كألف اإلنساف فطر عمى الخير أك كما قاؿ ركسك خٌير بطبعو فإنو محتـك 
 . عميو أف يطبؽ بما شرع بو القانكف اإلليي 

 كباعتبار الطبيعة ككؿ الرسائؿ السماكية مكجية إلى ىذا اإلنساف الذم ال يعد سكل      
كائف صغير في الككف ، فإنو قد أخذ أبعادا مختمفة عمى الصعيد المعرفي ، خصكصا في 
الحقؿ العرفاني الصكفٌي ، فجٌؿ تجاربيـ كأذكاقيـ ككؿ مباحثيـ منصبة حكلو ، بؿ نستطيع 

ف كاف ىذا اإلنساف يتأثر عمى حسب عمماء " التصكؼ ىك البناء اإلنساني " أف نقكؿ  ، كا 
الفمؾ كالجيكلكجيا كبعض الفالسفة بالككاكب كالشمس كالقمر كبالماء كالنار كاليكاء ، فإنو 

نما يتجاكزىا ليالمس  عمى حسب مشايخ الصكفية ال يتضمف ىذه الخكاص الظاىرية فقط ، كا 
كؿ ما ىك غير مرئي مف عالـ المالئكة كالسمكات ، كىذا التصكر يحدد لنا إمكانية ارتفاع 

 .اإلنساف مف العالـ األرضي إلى عالـ الجبركت كالممككت ، كبذلؾ يصبح كائنا متعاليا 
                                                           

 .52-51، ص1995 ، 1ط ، حمب،  كالنشرفصمت لمدراسات محمكد عكاـ ، اإلسالـ كاإلنساف ، -  1
 1ىالؿ محمد الجياد ، المنظمة العربية لمترجمة ، بيركت، ط: تكشيييكك إليزكتسك ، ا كاإلنساف في القرآف ، تر-2
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 أم يصبح في مرتبة برزخية بيف الحؽ كالعالـ ، كىذا األمر ال يتسنى إال لمف تحققت      
فيو مجمكع الحقائؽ اإلليية ، كىك ما يسمى لدل مشايخ الصكفية باإلنساف الكامؿ ، لكف 

السؤاؿ الذم يطرح نفسو في ىذا المقاـ ، ىك أنو إذا كانت المرتبة اإلنسانية كاحدة ال تحقؽ 
 إال فيو فما محؿ اإلنساف الذم ال يستكفي ىذه الحقائؽ اإلليية ؟

كنجد ابف عربي يجيبنا عف ىذا التساؤؿ حينما يفرؽ بيف اإلنساف الكامؿ الذم يتصؼ       
بصفات الكماؿ ، كبيف اإلنساف العادم ، فيعتبر أف كؿ فرد مف أفراد الجنس البشرم يسمى 

 .إنسانا ، لكنو ال يشبو ذلؾ اإلنساف الكامؿ إال في الشكؿ أك الصفة 

نما قمنا الكامؿ ، ألف اسـ اإلنساف قد يطمؽ »:   يقكؿ ابف عربي       اإلنساف الكامؿ كا 
ف كاف  عمى المشبو بو في الصكرة ، كما تقكؿ في زيد أنو إنساف كفي عمرك أنو إنساف ، كا 
زيد قد ظيرت فيو الحقائؽ اإلليية ، كما ظيرت في عمرك ، فعمرك عمى الحقيقة حيكاف في 

 ، فمفظ إنساف يطمؽ عمى كؿ كائف بشرم ، كليذا الكائف حكـ اختيار مصيره 1«شكؿ إنساف 
في الحياة ، إما بالتجرد مف كؿ الصفات الدنيكية كىذا العالـ الحسي كاعتناؽ عالـ الممككت 

ما أف يككف مصيره كمصير بقية الكائنات األخرل  .كبو يتحقؽ الكماؿ ، كا 

ككأف ابف عربي يريد أف يبٌيف لنا أف اإلنساف في صكرتو مخمكؽ ألجؿ أف يبمغ ىذه       
ال سيككف حالو كمثؿ الحيكاف يسير كفقا لغرائزه الفطرية ، ألف الجماد كالحيكاف  المرتبة كا 
كالنبات عند الحاتمي كأىؿ الكشؼ عامة حيكانات ناطقة ، كىـ بذلؾ يستبعدكف الرؤية 
األرسطية التي تعد اإلنساف بأنو حيكاف ناطؽ ، حيث أنيـ يقدمكف أدلة حكؿ قكليـ ىذا 

لىًكٍف الى ﴿انطالقا مف تأكيالتيـ لمنص الديني كقكلو تعالى  ٍمًدًه كى ٍف ًمٍف شيء ًإالى ييسىًبحي ًبحى  كىاً 
ييـٍ   . فالتسبيح ال يككف إال مف حٌي عاقؿ2﴾تىٍفقىييكفى تىٍسًبيحى

 كنجد ابف عربي يكضح لنا ىذه المسألة عندما يربط مرتبة اإلنسانية بمسألة الخالفة      
ف الخالفة عف ا مرتبة تشمؿ »: حيث يقكؿ   إف معنى اإلنسانية ىك الخالفة عف ا ، كا 

الكالية كالنبكة كالرسالة كاإلمامة كاألمر كالممؾ ، فالكماؿ اإلنساني بكماؿ ىذه المراتب ، كىك 
                                                           

 .396 ، المصدر السابؽ ، ص2ابف عربي ، الفتكحات المكية ، جزء - 1
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 ، فابف عربي ىنا يربط اإلنسانية 1«مرككز في اإلنساف بالقكة منذ آدـ إلى آخر مكلكد 
بالخالفة  ىذه الخالفة التي حددىا انطالقا مف مراتب معينة تمثمت في الكالية كالنبكة كالرسالة 
كاإلمامة ككأف الخالفة ما ىي إال تعبير عف إرادة ا في استخالؼ مف اختاره كميزه كفضمو 
عف بقية المخمكقات األخرل بالحكمة كالعقؿ ، كلك عرجنا إلى ىذه المسألة تاريخيا بما كرد 
في كتب التفاسير كبعض المصادر التاريخية ، بما في ذلؾ القرآف الكريـ ، لكجدنا تفصيال 

 .تاما عف النشأة كالتككيف ، كبو قد يتضح لنا تصكر الحاتمي لمخالفة 

 فكؿ النصكص القرآنية التي ذكرت حكؿ ىذا المفيـك تتفؽ حكؿ تفسير معيف كىك أف       
اًعؿه ًفي ﴿–المراد مف الخالفة قـك يخمؼ بعضيـ بعضا  بيؾى ًلٍممىالىٍئكىًة ًإنِّي جى ٍذ قىاؿى رى  كىاً 

ًميفىةن  الىًئؼى ًفي األىٍرضً ﴿. 2﴾األىٍرًض خى ـٍ خى عىمىكي مىفىاءى األىٍرًض ﴿ 3﴾ كىىيكى الًذم جى ـٍ خي يىٍجعىميكي  4﴾ كى
ـٍ مىالىًئكىةن ًفي األىٍرًض يىٍخميفيكفى ﴿ عىٍمنىا ًمٍنكي لىٍك نىشىاءي لىجى ٍمؼه ﴿ 5﴾كى ـٍ خى مىؼى ًمٍف بىٍعًدًى  كعمى 6﴾ فىخى

تعدد ىذه النصكص فإنيا تؤكد أف الخميفة في األرض ىك اإلنساف ، كحقيقة ىذا اإلنساف 
كاحدة مف حيث كينكنتو إال أف حكمة ا  في خمقو ىك أف يجعؿ مف بني آدـ درجات  

ففضؿ بعضيـ عمى بعض كاختار منيـ مف يككف أىال لحمؿ الرسالة اإلليية ، فكاف منيـ 
 .أكلي العـز 

 فالخالفة إذف مدرجة عمى جميع النكع اإلنساني ، إال أنيا ال تبمغ أكجيا إال مع ىؤالء      
 أف خالفة ا ىي أعمى المراتب  »كليذا نجد ابف عربي يحدد مراتب اإلنسانية فيعتبر 

كأعمى مراتب خالفة ا ىي الرسالة ، كأعمى مراتب الرسالة مرتبة أكلي العـز ، كأعمى 
  .7«مراتبيـ أجمعيا دعكة كىي الرسالة المحمدية 

                                                           
أحمد فريد المزيدم ، دار الكتب : في األككاف إلى معدف اإلخالص في معرفة اإلنساف ، تحابف عربي ، بمغة الغكاص - 1
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 فالكماؿ اإلنساني ال يتحقؽ إال بكماؿ تمؾ المراتب ، كنجد ابف عربي ىنا يعطي      
 »األكلكية لمكالية ألنيا أعمى المراتب كما بٌينا ذلؾ في فصكلنا السابقة ، كلكف مع ذلؾ يبقى 
اإلنساف بكجكده الحقيقي كاالعتبارم مكمفا بخالفة ا سبحانو كتعالى في األرض بما أكدع 
لديو مف ممكات اإلدراؾ ، كحمؿ األمانة عبر تاريخيتيا كتاريخية أجياؿ بني آدـ المتعاقبة 

 فاإلنساف بغض النظر عف مرتبتو في الكجكد ، فيك خاضع 1«كالمنتخبة ليذا التكميؼ 
انىةى ﴿لمتكميؼ كحامؿ لألمانة اإلليية في األرض كما جيء في النص القرآني  ٍضنىا األىمى  ًإنىا عىرى

مىيىا اإًلٍنسىافي ًإنىوي كىافى  مى ًمٍمنىيىا كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنيىا كىحى مىى السىمىكاًت كاىألىٍرًض كىالًجبىاًؿ فىأىبىٍيفى أىٍف يحى عى
ييكالن   فمنيـ مف » كلقد تعددت التصكرات لإلنساف الخميفة لدل جميكر الصكفية 2﴾ظىميكمنا جى

 كقد 3«عبر عنو باإلماـ المبيف كمنيـ مف عبر عنو بالعرش كمنيـ مف عبر عنو بمرآة الحؽ 
كقد ذكر ابف عربي عف سبب ىذه التسميات المختمفة في كتابو التدبيرات اإلليية ، كذلؾ 

انطالقا مف تأكيالت باطنية مستنديف في ذلؾ عمى نصكص قرآنية ، فمقب اإلماـ المبيف ىك 
كىتىٍبنىا لىوه ًفي األىٍلكىاًح ًمٍف كيًؿ شىيءو مىٍكًعظىةن ﴿: المكح المحفكظ  المعبر عنو في قكلو تعالى   كى

تىٍفًصيالن ًلكيًؿ شىيءو   ككؿ شيء أحصاه ا في إماـ مبيف ، فعالـ بأسره محصى في 4﴾كى
اإلنساف فسمي بذلؾ كأمٌا العرش باعتباره الفمؾ التاسع المحيط بالعالـ ، فكذلؾ الخميفة محيط 

بعالـ اإلنساف ، كأمٌا مرآة الحؽ كذلؾ لتجمي فيو كؿ الحقائؽ كالعمـك اإلليية كاألسرار 
 .الربانية

 ، منطمقيف في ذلؾ  عمى اختالؼ ىذه األلقاب فإف المقصكد بالخميفة ىنا ىك آدـ       
 كالصكرة التي خمؽ عمييا آدـ ليست 5(إٌف ا خمؽ آدـ عمى صكرتو  )مف الحديث النبكم 

نما ىي الحقائؽ اإلليية ، يقكؿ ابف عربي كاإلنساف الذم  ...»: صكرة بالمعنى الحسٌي ، كا 
ىك آدـ عبارة عف مجمكع العالـ ، فإف اإلنساف الصغير كىك المختصر مف العالـ 

فخرج آدـ عمى صكرة االسـ ا ، إذ كاف ىذا االسـ يتضمف جميع األسماء اإلليية ...الكبير
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كالعمـ تصكر المعمـك ، كالعمـ مف صفات العالـ الذاتية ، فعممو صكرتو كعمييا خمؽ آدـ ...
فآدـ خمقو ا عمى صكرتو ، كىذا المعنى ال يبطؿ لك عاد الضمير عمى آدـ ، كتككف 

 ، فصكرة آدـ ما ىي إال 1«الصكرة صكرة آدـ عمما ، كالصكرة اآلدمية حسا مطابقة لمصكرة 
       2« تمثيؿ لصكرة العمـ اإلليي ، كفي ىذه الحالة تككف نفس آدـ برزخ بيف الحؽ كالخمؽ »

" نسخة ظاىرة كنسخة باطنة " كمف ىذا المنطمؽ نفيـ أف اإلنساف عند ابف عربي نسختاف 
فالنسخة الظاىرة مضاىية لمعالـ بأسره ، كالنسخة الباطنة مضاىية لمحضرة اإلليية         

 فاإلنساف ىك الكمي عمى اإلطالؽ كالحقيقة ، إذ ىك القابؿ لجميع المكجكدات قديميا »
كحديثيا كما سكاه مف المكجكدات ال تقبؿ ذلؾ ، فإف كؿ جزء مف العالـ ال يقبؿ اإللكىية  
كاإللو ال يقبؿ العبكدية ،بؿ العالـ كمو عبد كالحؽ سبحانو كحده إلو صمد ال يجكز عميو 

 3«اإلنصاؼ 

كفي ىذا القكؿ يبيف ابف عربي الفرؽ بيف العالـ كاإلنساف ، كىذا األخير ىك كحده       
الذم يمكف أف تتحقؽ فيو كؿ الحقائؽ اإلليية ، كىذه الصفات ال يمكف أف تككف إال آلدـ 

باعتباره المجمي األكؿ لمحقيقة المحمدية ، كما تنطبؽ أيضا عمى اإلنساف الكامؿ أك القطب 
 .الذم لو القدرة عمى حفظ العالـ كجكده

ننا لنجد ىذا التحميؿ مرتبط بشكؿ كبير بنظريتو حكؿ كحدة الكجكد ، كمدل العالقة        كا 
ف كاف ابف عربي في أكثر مف مكضع ال يعني بيا  التي تربط بيف ا كاإلنساف كالعالـ ، كا 

 ، كيبقى اإلنساف ذلؾ العالـ 4« المكازاة بيف أصؿ كصكرة »التكحيد بقدر ما يعني بيا تمؾ 
 .الصغير المسمكخ مف العالـ الكبير بتعبير الحاتمي

 كبمجرد الحديث عف ىذا العالـ الصغير لدل الصكفية ، فيك يحيمنا مباشرة إلى ذلؾ      
ف كاف آدـ ىك أكؿ خميفة في األرض كالمكجكد  اإلنساف الذم تتجسد فيو الحقائؽ اإلليية ، كا 
األكؿ عمى المستكل اإلنساني ، فإف باقي البشر مف نسمو فيـ عمى مراتب مختمفة ، كعمى 

                                                           
 .184، المصدر السابؽ ، ص3ابف عربي ، الفتكحات المكية ، جزء- 1
 .179 ، 1983، 1حامد أبك زيد ، فمسفة التأكيؿ ، دار التنكير ، بيركت ، ط- 2
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حسب قكاىـ الداخمية يتحدد مقاميـ في الكجكد ، فالمسألة ىنا مسألة مصير كطمب كقرب  
كال يتحدد ذلؾ إال بالمعرفة فمف عرؼ نفسو عرؼ ربو كما جاء عمى لساف الصكفية ، كلكف 
ىؿ كؿ إنساف يسعى إلى تحقيؽ ىذه المرتبة التي تعد مف أعمى المراتب اإلنسانية سيكفؽ 

في ذلؾ ؟ طبعا ىذا أمر غير ممكف ألف تحقيؽ الكماؿ ال يككف إال إلنساف كاحد في الزماف 
كىك الكحيد الذم تصح لو العبكدية المحضة ، كما عداه مف البشر يطمؽ عمييـ لفظ إنساف 
لتشابيو معو في الشكؿ أك الصفة ، كىذا اإلنساف يطمؽ عميو ابف عربي باإلنساف الحيكاف 

كما ذكرنا سابقا  كىك خميفة اإلنساف الكامؿ ، ك الصكرة الظاىرة التي بيا جمع حقائؽ العالـ  
 كلككف اإلنساف الكامؿ عمى الصكرة الكاممة صحت لو الخالفة كالنيابة عف ا تعالى في »

 أم أف اإلنساف الحيكاف الذم يعد مف الجنس البشرم ، ال تصح لو سكل حقائؽ 1 «العالـ 
العالـ فيككف بذلؾ صكرة لو ، بحيث أف اإلنساف الكامؿ قد جمع بيف حقائؽ العالـ كحقائؽ 

 .الحؽ ، بما في ذلؾ مف عمـك الكىب التي حظي بيا كالكشؼ كالذكؽ

 كعمى ىذا األمر ال يعد اإلنساف الحيكاف لدل الصكفية خميفة ، ألف الخالفة ال         
 فاإلنساف الحيكاني مف جممة »: تحقؽ إال مع صاحب المرتبة اإلنسانية ، يقكؿ ابف عربي 

نما فرقنا بيف اإلنساف الحيكاني كاإلنساف الكامؿ ...الحشرات ، فإذا كمؿ فيك الخميفة  كا 
مىقىؾى ﴿الخميفة لقكلو تعالى في صكرة االنفطار  ًبؾى الكىًريـً الًذم خى  يىا أىيُّيىا اإًلٍنسىافي مىا غىرَّؾى ًبرى

فيذا كماؿ النشأة اإلنسانية العنصرية الطبيعية   (07-06: سكرة االنفطار ) ﴾فىسىكَّاؾى فىعىدىلىؾى 
كىبىؾى ﴿ثـ قاؿ بعد ذلؾ  إف شاء في صكرة   (08:سكرة االنفطار )﴾ ًفي أىمِّ صيكرىةو مىا شىاءى رى

الكماؿ فيجعمؾ خميفة عنو في العالـ أك في صكرة حيكاف فتككف في جممة الحيكاف بفصمؾ 
 فما يبٌينو ىنا ابف عربي أف 2«المقـك لذاتؾ الذم ال يككف إال لمف يطمؽ عميو اسـ إنساف 

الخميفة كمرتبة ال تككف إال لمف تحقؽ معو الكماؿ باعتبار أف ىذا اإلنساف الخميفة الذم 
 اختاره ا ليككف خميفة في األرض ، يجب أف يككف نسخة مضاىية لمحضرة اإلليية ػ

 كفي ىذا المقاـ يتميز ابف عربي عف غيره مف الفالسفة الذيف اعتقدكا أف لكؿ إنساف      
قدرات داخمية تجعموٌ إنسانا خارقا ، باعتباره يمثؿ العالـ الصغير الذم يجمع كؿ حقائؽ 

                                                           
 .45، ص2012ط، .نيبرغ ، منشكرات مكاقؼ ، بيركت، د.س.ق: عقمة المستكفز ، تحابف عربي ، - 1
 .08 ص المصدر السابؽ ،،6 بف عربي ، الفتكحات المكية ، جزءا- 2
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العالـ الكبير ، فجاء تصكرىـ محدكدا حينما جعمكا ىذا اإلنساف سكل صكرة لمعالـ ، في حيف 
أف ابف عربي أراد أف يتجاكز ىذا التصكر التقميدم ، فجعؿ اإلنساف نسختاف نسخة األككاف 

 .كنسخة الحؽ

      فاإلنساف في المفيـك الصكفي ذلؾ اإلنساف الذم يتعٌدل حدكد البشرية ، كال يتحقؽ إال 
في إنساف كاحد فقط ، كىك كحده الذم يستحؽ أف يمقب باإلنساف الكامؿ ، أما البقية 

ف لـ يستطع ىذا اإلنساف  اآلخركف فيـ يحممكف اسـ إنساف ظاىريا فقط ، كالعبرة بالباطف ، كا 
الذم يسميو ابف عربي باإلنساف الحيكاف أف يخمص نفسو مف ممذات الدنيا كشيكاتيا فسكؼ 
يصبح سجينا لمبدف ، كقد يمنعو ىذا مف أف يككف خميفة لذلؾ اإلنساف الكامؿ ، ألف ىذه 

 .المرتبة ال يحظى بيا إال الكارثكف ليذا المقاـ

      كىكذا يسمك اإلنساف في رحاب التصكؼ بركحو إلى درجة تقارب اإللكىية بعدما يكسر 
كؿ الحجب التي تحكؿ بينو كبيف ربو ، كىذا المقصد الذم يسعى إليو كؿ الصكفية حيث 
يفنى اإلنساف عف ذاتو كعف الخمؽ كيبقى بكيانو كقمبو  كحده ، ألف الحضرة اإلليية ال 
نما يجب أف يككف اإلنساف متفردا في سفره إلييا ، كىذه العالقة الكجكدية  تقبؿ الثنائيات كا 

التي تربط اإلنساف با نجدىا بشكؿ كاضح عند ابف عربي في نظريتو المسماة بكحدة الكجكد 
الف الحاتمي يعتقد أف أكمؿ صكرة لمتجمي اإلليي ال تتمثؿ إال في الصكرة اإلنسانية  

 .فاإلنساف كحده ىك الحافظ لكجكده
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 :اإلنسان والحرية -2

      تعد الحرية مف أىـ حقكؽ اإلنساف في الحياة ، فمنذ أف كطأت أقداـ اإلنساف في ىذا 
ف كاف ىذا المعنى ال كجكد  الكجكد كىك في صراع دائـ مف أجؿ التحرر كالعيش بسالـ ، كا 
لو في المجتمعات البدائية بسبب الفكضى كعدـ االستقرار ، كعدـ الشعكر بالمسؤكلية ، إال 

 .أنو استطاع أف يتطكر عبر الزمف ، كأصبح اليـك يعبر عف أقدس القيـ اإلنسانية

      كقد اعتبر أغمب الفالسفة كالمفكريف أف حرية اإلنساف ليست مطمقة ، بؿ تمر بمرحمة 
مف الصراعات كالفكضى ، تماما مثمما كاف يحدث في اليكناف ، كقد استطاع سقراط بفكره 

العميؽ أف يغرس في شباب أثينا كؿ معاني الديمقراطية ، مع العمـ مدل خطكرة أفكاره التي 
ألقت بو إلى اليالؾ ، كظف الجميع أف بمكت سقراط انتيى كؿ شيء ، في حيف أف ىذا 
األمر لـ يكف سكل بداية فمسفة تدعك إلى الحرية كالتحرر ، كىك فعال ما قاـ بو تمميذه 

أفالطكف الذم ىك اآلخر اعتبر أف الحرية ىي أفضؿ كأكمؿ ما يمكمو الناس ، كقد ربطيا 
بنظريتو حكؿ المثؿ ، ىذا العالـ الذم مكف ركح اإلنساف بالتعرؼ عمى ركح الحقائؽ ،إذ 

النفس بشكؽ دائـ إلى عالميا ، كال يككف ذلؾ إال بالتحرر مف قيكد الجسد ، فالحرية حسب 
 .التصكر األفالطكني انطالقة اإلنساف نحك كمالو ، كىنا نممس فيو جانبا صكفيا

      كطرحت  الحرية كمسألة  مف مسائؿ الفمسفة عبر التاريخ ، كتعددت التصكرات 
كاختمفت  ككاف لتيار الكجكدم دكر كبير في دعكتو إلى الحرية ، نظرا بمعاناة اإلنساف جراء 

الحرب العالمتيف األكلى كالثانية ، ىذه الظركؼ التي كلدت في حياة الناس القمؽ كاليأس 
كعدـ الشعكر بالمسؤكلية ، ككؿ ىذه األشكاؿ قد رفضتيا الكجكدية ألنيا قيكد تحد الحرية 
الفردية  فكؿ إنساف يستطيع أف يصنع ذاتو بإرادتو ، كأف يخمؽ أعمالو باختياره الحر دكف 

 .تدخؿ أم سمطة خارجية

     كىكذا قد نظرت كؿ فمسفة إلى مسألة الحرية انطالقا مف تجارب عديدة بما يتالءـ مع 
نيا مككنة كينكف تاريخي بالمعنى الييدجرم قابمة إلى  طبيعة المجتمع الذم تنتمي إليو ، كا 
التطكير إلى ما ال نياية ، كلك قارنا ىذا األمر في المجتمعات اإلسالمية ، قد نجده يتخذ 
مكقفا أخر خصكصا لعدـ االستقرار الذم تشيده البمداف اإلسالمية اليـك ، كنخص بالذكر 
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بعض المفكريف العرب المعاصريف الذيف اتسعت رؤيتيـ العميقة كالنقدية لمعاني الحرية 
 .أمثاؿ عبد ا العركم كطو عبد الرحمف كغيرىما

      لقد خص عبد ا العركم كتابا كامال حكؿ الحرية ، محاكال بذلؾ إبراز االختالؼ 
الكامؿ حكؿ معنى الحرية في المجتمع اإلسالمي كالمجتمعات األكربية الميبرالية ، فاستنتج 
نما ىك مجرد حمـ قد يتحكؿ كمحرؾ رئيسي  أف ال كجكد لكاقع الحرية في البالد العربية ، كا 

لتجسدىا عمى أرض الكاقع ، كأكد عمى ضعؼ حضكرىا عمى الساحة السياسية كاالجتماعية 
نما سجمت كجكدىا  في حيف أف الميبرالية لـ تنظر إلى الحرية كمكضكع بحث كتأمؿ ، كا 

 .تاريخيا

      كذكر العركم في كتابو ىذا عف أدلة كرمكز الحرية خارج الدكلة ، كمف بيف ىذه األدلة 
 تجربة فردية ذىنية تتمخص في تمثؿ الحرية المطمقة بعد االنسالخ مف »التصكؼ باعتباره 

  فقد أكد العركم أننا نممس 1 «كؿ المؤثرات الخارجية الطبيعية كاالجتماعية كالنفسانية 
معنى الحرية المطمقة في اإلسالـ عند المتصكفة دكف غيرىـ مف المتكمميف كاألصكلييف  ألف 

االستبداد الذم يثقؿ كاىؿ المجتمع كينعكس سمبا عمى شخصية الفرد ، يجعؿ ىذا األخير 
يطمع إلى حرية تامة بعيدة عف كؿ قيد يشكؿ عائقا كجكديا لمصيره ، فالتجربة الصكفية ىي 
كحدىا التي يمكف أف تحقؽ كؿ معاني التحرر في المجتمع اإلسالمي ، كىذا الرأم ىك ما 
ذىب إليو أيضا طو عبد الرحمف الذم يعد مف المفكريف المجدديف لمفكر الصكفي ، حيث 
اعتبر أف العمؿ الصكفي يحقؽ حرية اإلنساف عمى الكجو األكمؿ ك بأزكى الكسائؿ ، ألف 

 ىي أف »التعبد الذم يسرم عميو الصكفي لمحؽ يجعمو حرا مما سكاه ، فالحرية حسب رأيو 
 أم أف التعبد لمحؽ 2«يتعبدؾ الحؽ باختيارؾ كأال يستعبدؾ الخمؽ في ظاىرؾ أك باطنؾ 

نما يخيرىـ أف يطيعكه كيمتثمكا ألمره أك أف يعصكه  ليس استعبادا ، فا ال يستعبد عباده كا 
ما أف يستعبده الخمؽ  .كلمعبد الحرية المطمقة إما أف يتعبد الحؽ ، كا 

                                                           
 .22، ص1993 ، 5عبد ا العركم ، مفيـك الحرية ، المركز الثقافي العربي ، بيركت ، ط- 1
بة الخالص مف االستبداد بقاعة التابعة لكزارة الثقافة كانظر إلى المحاضرة التي ألقاىا طو عبد الرحمف  حكؿ الصكفية بم- 2
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      كقد يتفؽ البعض مع طو عبد الرحمف في تصكره ىذا ، كقد يختمفكف معو خصكصا 
أكلئؾ الذيف يعتقدكف أف التصكؼ ال يشكؿ سكل أغكارا أك قيكدا تعيؽ حرية اإلنساف ، فيذه 
الممارسات كالرياضيات الركحية التي يمارسيا المتصكفة ، كالتي تعد بمثابة قانكف مقدس 
يجب االلتزاـ بو في الطريؽ الركحي ال يزيد إال إضرارا بالنفس ، كىك ما ذىب إليو جاف 

 .جكؾ ركسك حينما اعتبر أف الناس بطبيعتيـ يكرىكف أف يككنكا مقيديف بالقكانيف

      كنجد لمصكفية أنفسيـ تصكر خاص لمسألة الحرية ، كلكف قبؿ الحديث عف ىذا 
المكضكع عمينا أف نعرج عمى التعريفات المغكية كاالصطالحية ليذا المصطمح ، فقد جاء في 

 الحيري نقيض العبد ، كالجمع أحرار كًحراره ، كحٌرره أم أعتقو كحرية العرب »لساف العرب أف 
 فالحرية ىي حالة التحرر 2« الحرية مف الحر كالحر ىك ضد العبد » ك قيؿ 1«أم أشرافيـ 

 إف الحرية ىي أقصى حد ممكف مف االستقالؿ »مف القيكد ، كقد ذكر الالند في معجمو 
بالنسبة إلى اإلرادة التي تحـز أمرىا في ظؿ فكرة ىذا االستقالؿ ، بغية ىدؼ تممؾ اإلرادة 

 . فالحر ىك الذم تككف لو القدرة عمى الفعؿ أك تجنبو بإرادتو دكف إكراه3«فكرة عنو أيضا 

        كىي عند أىؿ القـك مقاـ البد لمسالؾ أف يعبر عميو في سفره ، ألنيا تعني التحرر 
 أف الحرية أف ال يككف العبد تحت رؽ »مف عبادة النفس  كقد ذكر القشيرم في رسالتو 

سقكط التمييز عف قمبو بيف : المخمكقات  كال يجرم عميو سمطاف المككنات كعالمة صحتو 
 كمعنى ىذا أال يككف قمب العبد تحت رؽ شيء 4 «األشياء  فيتساكل عنده أخطار األعراض

مف المخمكقات مف أعراض الدنيا كما شابيا ، كال مف أعراض اآلخرة ، كلكي يناؿ السالؾ 
 إنؾ ال تصؿ إلى »: الحرية المطمقة عميو أف يتحقؽ بمقاـ العبكدية  تعالى يقكؿ الجنيد 

 العبد »:  كصرح الطكسي بذلؾ فقاؿ أيضا 5«صريح الحرية كعميؾ مف حقيقة عبكديتو بقية 
ال يككف في الحقيقة عبدا حتى يككف قمبو حرا مف جميع ما سكل ا عز كجؿ ، فعند ذلؾ 
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 فالحرية مقاـ عزيز عند أىؿ القـك كليست سكل أف يتحرر 1«يككف في الحقيقة عبد ا 
العبد مف كؿ شيء يبعده عف ا ، كأىـ أمر يجب التحرر منو كىك أغكار النفس كشيكاتيا  
كينبني عمى ذلؾ محاسبتيا بدكاـ بقائيا ، ثـ التحرر مف كؿ خمؽ ما عدا الحؽ ، أم عدـ 
الخضكع كالذلة ألحد سكاه ، كمف كؿ شيء يحجبؾ عف رؤية الحقائؽ ، فالحرية تستكجب 

 .تصفية النفس كطيارتيا

      كنجد الصكفية ىنا قد ربطكا الحرية بالعبادة ، كىذا األمر جعميـ يختمفكف عف الفالسفة 
مىٍقتي الًجفَّ كىاإًلٍنسى ﴿كعمماء الكالـ ، إذ ال تتحقؽ إال بالعبكدية المطمقة  تعالى لقكلو  مىا خى  كى

 كلإلنساف اإلرادة الكاممة في االختيار ، إذ ليس بمجبر كال مستكره في العبادة 2﴾إىالى ًليىٍعبيديكًف 
 إف ا تعالى ال يطاع بإكراه ، كال يعص بغمبة »: لقكؿ الحسف بف عمي رضي ا عنيما 

 بؿ كحتى التعبد عند أىؿ القـك درجات ، فالعابد الذم يجاىد 3«كلـ ييمؿ العباد مف المممكة 
نفسو كفقط مف أجؿ الطاعات ، لف يتحقؽ إال بمقاـ العبادة ، كالذم يتعبد ربو بقمبو يككف 
صاحب عبكدية ، أما الذم تسكف ركحو كيتمذذ باألنس بربو فيك صاحب عبكدة ، كىذا ما 

 العبادة ألصحاب المجاىدات ، كالعبكدية ألرباب المكابدات »: ذكره أبا عمي الدقاؽ بقكلو 
 كبذلؾ تككف العبكدية أتـ مف العبادة ، ألف ىذه األخيرة 4«كالعبكدة صفة أىؿ المشاىدات 

لعامة المؤمنيف ، كالعبكدية لمخكاص ، أما العبكدة لخاصة الخاصة ، كىـ أكلئؾ الذيف تعٌيف 
ليـ شيكد الحؽ ، كيؤكد الصكفية في ىذا المقاـ عمى لزـك قياـ العبكدية بالعمـ كالمحبة  

فكمما ازداد السالؾ معرفة بالخالؽ ازداد محبة لو ، ككمما ازداد محبة لو كجبت لو العبكدية 
 .التامة لو 
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       ىذا التصكر العرفاني يصكر لنا كيفية ارتقاء الذات اإلنسانية إلى مرتبة الكماؿ ، ألف 

 التي تكجب شيكد الربكبية ، كعميو فإف التحرر أك 1« كماؿ الحرية نتيجة كماؿ العبكدية »
الحرية المقصكدة ىنا ىي حرية الباطف ثـ الظاىر ، كالباطف كؿ ما يتعمؽ بالقمب كيصبح 

 .ظاىرا عف طريؽ المساف كالجكارح

      كيذكر ابف عربي أف العبد إذا أراد أف يتحقؽ بيذا المقاـ فإنو مقاـ تحقؽ ال تخمؽ  مٌما 
 : يبٌيف أف السالؾ في ىذا الطريؽ قد عبد ا عبكدية ال تقبؿ العتؽ ، يقكؿ ابف عربي 

 فالحرية عند القـك مف ال يسترقو ككف إال ا فيك حر عف ما سكل ا ، فالحرية عبكدة »
 فالحاتمي ىنا يركز 2«محققة  فال يككف عبدا لغير ا الذم خمقو ليعبده فكفى بما خمؽ 

عمى أف الحرية ال تخرج عف ككنيا سكل عبكدة محققة ، كالعبكدة مخمصة ال تنسب إلى 
نفسيا ، في حيف أف العبكدية تنسب إلى العبكدة ، كمقاميا مقاـ الذؿ كاالفتقار كىذا ال يميؽ 

 بما جرت عبادة ا مع أكليائو أف يخاطبيـ »: بالذات اإلليية ، كفي ىذا يقكؿ ابف عربي 
بو تقرب إلٌي بما ليس لي الذلة كاالفتقار ، كىنا سٌر ال يمكف كشفو ، فمف أطمعو ا عميو 

 فالبد مف المعرفة با كأنو ذك العزة التي تذؿ األعزاء ليا ، ككماؿ ىذا المقاـ لـ 3«عرفو 
 ، ألنو الكحيد الذم استطاع بأحكالو أف يخرج مف مرتبة العبكدية  يتحقؽ بو سكل الرسكؿ  

 .كعميو فإف مقاـ العبكدة مقاـ عزيز كىك أعمى درجة مف مقاـ العبكدية 

     فاإلنساف الصكفي في صيركرة دائمة ، يصبكا إلى عتؽ ركحو المستعبدة مف أغكار 
المادة كصكال إلى تحقيؽ الكماؿ ، بؿ نستطيع أف نقكؿ أف التصكؼ بأكممو مبني عمى 

الحرية فالسير كالسمكؾ ال يقـك إال عمى حرية الركح ، ككثير مف شعراء الصكفية عبركا عف 
ذلؾ في أشعارىـ كابف فارض مثال في قصيدتو التائية ، التي نممس مف خالليا خالص 

 :لمركح كمجاىدة لمنفس كاليكل لمحظي بالنكر اإلليي كاالستمتاع بمشاىدتو 
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ًتي  ٍمرى اًسفي خى ًددنا      ًلنىٍشكىًة ًحًسي كىالمىحى ا ًزٍلتي ًفي نىٍفًسي ًبيىا ميتىرى مى  كى

ًقيقىةه ًرٍحٍمًتي ٍيثي الحى ًقًو حى أنسىاًفري عىٍف ًعٍمـً اليىقًيًف ًلعىٍيًنًو      ًإلىى حى
1  

      فالحرية كسيمة لمكماؿ كليست غاية يسعى إلييا الصكفية ، كالكماؿ ال يتحقؽ إال 
بالتحرر مف كؿ شىء ما سكل ا ، كىي بذلؾ ليست استعبادا كما ىك شائع عند البعض  
نما يشيد السالؾ الكاصؿ إلييا كؿ معاني الربكبية ، كا ىك السيد المطمؽ الحر كبعبكدية  كا 
عباده لو فإنيـ يخمصيـ مف استعباد بعضيـ بعضا ، كليذا كما ذكرنا سالفا أف ا تعالى قد 
كـر اإلنساف كأعطاه سيادتو في ىذا الككف ، كبالتالي جعميـ أحرارا ، كاإلنساف بدكره عندما 

 الحرية »: يتعالى عف ذاتو كعف الخمؽ فيك بذلؾ يحقؽ الكماؿ الذاتي ، يقكؿ ابف عربي 
عند الصكفية ىي االسترقاؽ بالكمية مف جميع الكجكه فتككف حرا عف جميع ما سكل ا  

 فيذا القكؿ لمحاتمي يزيده تميزا عف بقية 2«كىي عندنا إزالة صفة العبد بصفة الحؽ 
الصكفية حينما يجعؿ العبد متأليا بصفات الحؽ ، كمنو يتحكؿ اإلنساف الحيكاف إلى اإلنساف 
الكامؿ كالبد مف اإلشارة ىنا إلى عدـ مزاحمة العبد الرب في ربكبيتو ، كال يزاحـ الرب العبد 

 .في عبكديتو فيبقى العبد عبدا كالرب ربا

      فكماؿ اإلنساف في عبكديتو لربو كبو تتحقؽ حريتو ، أما كماؿ الرب ىك سيادتو 
ليس لمعبد في عبكديتو نياية يصؿ إلييا ثـ يرجع ربا ، كما أنو : " المطمقة  يقكؿ ابف عربي 

ليس لمرب حد ينتيي إليو ثـ يعكد عبدا ، فالرب رب إلى غير نياية ، كالعبد عبد إلى غير 
 فالعبد ميما بمغت عبكديتو لربو فمف يصؿ إلى مرتبة الربكبية ، ميما بمغ بو الكماؿ 3"نياية 

فا ىك السيد المطمؽ الذم تكجب لو الطاعة التامة ، كالذم ال يشاركو أحد في ربكبيتو  
 .فا غني عف العالميف كىك حر كالعالـ كمو مفتقر إليو 

      كالعبد ال يحؽ لو أف يتصؼ بأكصاؼ سيده ، ألف ىذا مف سكء األدب معو ، بحيث 
يحؽ لمسيد أف يتصؼ بأكصاؼ عبده تكاضعا منو ، فالسيد حؽ النزكؿ ألف لو السيادة كال 

 فإف جالؿ السيد »: يحكـ عميو ، كىذا النزكؿ ما ىك إال تفضال لعبده يقكؿ ابف عربي 
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أعظـ في قمب العبد مف أف يدؿ عميو لكال تنزلو إليو ، كليس لمعبد أف يتصؼ بأكصاؼ سيده 
 ، ك ىذا القكؿ يزيؿ ذلؾ االلتباس الذم يجعؿ 1«ال في حضرتو كال عند إخكانو مف العبيد 

مف اإلنساف إليا أك يصبح ىك كاإللو كاحد فيما تجسدت كؿ الصفات اإلليية في العبد فمف 
ككضع ىذه الحدكد بينيما يرجع بنا إلى القكؿ أف نظرية ابف عربي حكؿ كحدة . يككف ربا 

الكجكد ال تعني سكل أف الكجكد كاحد كىك الكجكد اإلليي الذم سيبقى ساريا إلى غير نياية  
كحتى الكماؿ الذم يحظى بو اإلنساف ىك كماؿ يميؽ بالمراتب اإلنسانية التي حددىا ابف 
عربي سالفا ، أك بما يميؽ باإلنسانية في حدكدىا الضيؽ ، بحيث ال يعرؼ لذة االتصاؼ 

بالعبكدية إال مف ذاؽ آالـ اتصافو بالربكبية كمدل احتياج الخمؽ إليو ، كىذه المرتبة ال يصؿ 
 .إلييا إال األنبياء كالمرسميف كمف تبعيـ مف األكلياء الصالحيف

      كىكذا يعيش أىؿ العرفاف في رحاب الحضرة اإلليية ، شاىديف ببصيرة قمكبيـ نكر 
الجماؿ اإلليي بعد تحررىـ مف المحسكسات كممذات الدنيا كشيكاتيا ، محققيف بذلؾ الكماؿ 

 .اإلنساني الذم ما ىك إال مرآة لمكماؿ المحمدم 

ف كانت نقيضا لمعبكدية عمى المستكل        فالحرية في الفكر الصكفي حقيقة كجكدية ، كا 
العاـ فيي عند الصكفية عبكدية محضة  ، كال تقابؿ سكل الربكبية ، فالصكفي بتحرره مف 
كؿ شيء استطاع أف يعرؼ قمبو ، كىك الذم أكصمو إلى معرفة ما ىك إليي فيو كىك مكطنو 

 .أم مكطف الذات اإلليية  ، كىذا الفيـ لمحرية ىـ أساس مذىبيـ في اإلنساف الكامؿ
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 اإلنسان الكامل في الفكر الصوفي : المبحث الثاني 

 :مفهوم المقولة وجذورها التاريخية -1

      إف مكضكع اإلنساف الكامؿ قد طرح في الفكر الصكفي اإلسالمي ، كيعتبر ابف عربي 
أكؿ مف استعمؿ ىذا التعبير مف ناحية المفظ ، كما تشير ذلؾ سعاد الحكيـ في معجميا 

 .الصكفي أما مف ناحية المضمكف فمو بينابيعو المختمفة

      كمسألة الكماؿ ىي مسألة مرتبطة باأللكىية ، ألف الكماؿ صفة مف صفات ا ، فا 
ىك المنزه عف الشريؾ ، كىك الكاحد األحد في ممكو كجبركتو ، فكمالو في صفاتو التي ال 

يشاركو فييا أحد كالكجكد كالقدـ كالبقاء كالعمـ كاإلرادة كالقدرة كالحياة ، فيي صفات مطمقة ال 
 يدؿ عمى »يتصؼ بيا أم كائف مف المخمكقات ، ألف ا ليس كمثمو شيء ، فالكماؿ إذف 

التنزيو عف الصفات كآثارىا ، ككماؿ ا عبارة عف ماىيتو ، كماىيتو غير قابمة لإلدراؾ 
كالغاية فميس لكمالو غاية كال نياية ، ككمالو سبحانو ال يشبو كماؿ المخمكقات ، ألف كماؿ 
المخمكقات بمعاف مكجكدة في ذكاتيـ ، كتمؾ المعاني مغايرة لذكاتيـ ، ككمالو سبحانو بذاتو 

 فالكماؿ الذم ال يقبؿ الزيادة ال يككف إال  فيك غني عف الخمؽ 1 «ال بمعاف زائدة عميو 
أجمعيف كنجد ابف عربي في الباب الثالث كاألربعكف كمائتاف مف الفتكحات يفصؿ لنا المسألة 

كماؿ مطمؽ ككماؿ يقكؿ بو حتى تعمـ  كنسخة : بشكؿ أعمؽ كدقيؽ ، فيعتبر أف  كماالف 
اإلنساف مف كماؿ ىذا األخير ال مف الكماؿ المطمؽ ، فاإلنساف كماؿ كاحد فقط ألف النقص 
منكط بو ، كلككف الكماؿ ال يقبؿ الزائد ، فإف اإلنساف في مزيد مف عمـ الدنيا كاآلخرة ، يقكؿ 

 فالكماؿ ىك كقكؼ اإلنساف عمى الصكرة الرحمانية بطريؽ اإلحاطة بذلؾ عند »: ابف عربي 
مقابمة النسخة حرفا حرفا ، فيؤثر كال يتأثر ، كال يميؿ كال يؤثر ، عدؿ في فضؿ كال فضؿ 

كىك عمى الكجو الكاحد  (....)في عدؿ ، بؿ يرتفع الفضؿ كالعدؿ كيبقى الكجكد كالشيكد 
 ، ىذه الصفات التي ذكرىا الحاتمي ىي صفات 2«الذم يميؽ بو ، ال يقبؿ التغيٌير كال التأثر

 .الكماؿ المطمؽ الذم ال يقبؿ التغيير ، كالكماؿ الذم يطمبو اإلنساف ىك كماؿ العمـ با
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 أنطكلكجية كعرفانية ، ال رؤية خمقية  فالكماؿ »:      ككانت رؤية ابف عربي لمكماؿ رؤية 
ىك التحقيؽ الكجكدم فيككف الكامؿ ىك مف كاف في ذاتو صكرة جامعة لكؿ الحقائؽ  كىذا 

 .1«الكماؿ األنطكلكجي يستتبع كماال عرفانيا الذم ىك كعي الكماؿ األنطكلكجي 

نما        كبيذا نجد ابف عربي في فكرتو ىذه يستبعد أف الكماؿ مرتبط بالمعيار األخالقي  كا 
ىك حقيقة سرمدية في ىذا الكجكد ، يتعمؽ باإلنساف الذم يحمؿ في ذاتو صكرة جامعة لكؿ 

 .الحقائؽ ، كىك الكحيد الذم يستحؽ لقب اإلنساف الكامؿ

 كمالو »      فالكماؿ ىنا كماؿ يميؽ بالمرتبة اإلنسانية كليس لمكماؿ اإلليي مف شيء ألف 
عيف ذاتو ، كليذا صح لو الغنى المطمؽ كالكماؿ التاـ ، فإنو سبحانو كتعالى كلك تعمقت لو 
المعاني الكمالية فإنيا ليست غيره ، فمعقكلية الكماؿ المستكعب لو أمر ذاتي ال زائد عمى 

 فالكماؿ اإلليي كماؿ مطمؽ ، كا غنٌي عف العالميف ، أما الخمؽ 2«ذاتو كال مغاير لو 
فيشكبيـ النقص أماـ الحضرة اإلليية ، كليذا فيـ يطمبكف دكاـ القرب منو، كاإلنساف الكامؿ 

 كفي اإلنساف قكة كؿ مكجكد »ىك الجامع لحقائؽ العالـ كميا ، كىك صكرة ا في الكجكد ، 
في العالـ ، فمو جميع المراتب كليذا اختص كحده بالصكرة فجمع بيف الحقائؽ اإلليية كىي 

فكاف اإلنساف أكمؿ المكجكدات ، فكؿ ما سكل اإلنساف خمؽ ، إال ...األسماء كحقائؽ العالـ 
اإلنساف فإنو خمؽ كحؽ ، فاإلنساف الكامؿ ىك عمى الحقيقة الحؽ المخمكؽ بو ، أم المخمكؽ 

 فيذا اإلنساف ىك الذم يستمد كمالو كقكتو مف اإللو ، فيككف في ظاىره 3 «بسببو العالـ 
 .إنسانا كفي باطنو تتجسد كؿ الحقائؽ اإلليية ، إنو برزخ بيف العالـ كاإللو

      فالجدلية القائمة بيف العالـ العمكم كالعالـ السفمي يصكرىا لنا ىذا اإلنساف الذم استمد 
كمالو مف اإللو ، فيصير بذلؾ كائنا ال محدكدا ، كىذه الفكرة كانت شائعة في بعض 

الثقافات غير اإلسالمية ، كالثقافات القديمة كالثقافات اإليرانية ، كيرجح بعض الباحثيف 
كالمستشرقيف إلى أف فكرة اإلنساف الكماؿ ىي كليدة الحضارة اإليرانية ، كذلؾ مف خالؿ 

تصكرىـ حكؿ فكرة اإلنساف األكؿ الذم كاف لو الدكر الرئيسي في نشأة العالـ ، فتـ كجكده 
                                                           

 .982سعاد الحكيـ ، المعجـ الصكفي ، المرجع السابؽ ، ص- 1
 .144، ص2013، 1عبد الكريـ الجيمي ، اإلنساف الكماؿ في معرفة األكاخر كاألكائؿ ، منشكرات الجمؿ ،بيركت ، ط- 2

 .37، المصدر السابؽ ، ص4، جزء المكيةابف عربي ، الفتكحات - 3
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 فكرة االزدكاج بيف الخمؽ اإلليي كالخمؽ المعارض الشيطاني ، كما بينيما مف »عف طريؽ 
كفاح ينتيي بانتصار ذكم النكر ، كفي ىذا الكفاح يككف اإلنساف األكؿ بكصفو ممثال 

 فاإلنساف 1«لإلنسانية كمعناىا الباطف بمثابة رسكؿ  ا المدافع عنو ضد القكل الشريرة 
األكؿ ىك جزء مف الركح اإلليية ، كقد ىبط إلى العالـ األرضي مف أجؿ أف يتغمب عمى 

 .القكل الشريرة ػك الجف عمى حسب تعبيرىـ ، كينشر األمف كالسالـ في األرض

      فبداية اإلنساف األكؿ قد ظيرت في الديانات اإليرانية قبؿ أف تختمط بالفمسفة اليمينية 
كذلؾ حسب ما ذكره المستشرؽ األلماني شيدر في إحدل محاضراتو ، كاالسـ الذم كاف 

، كأطمؽ عميو في الكتب الفارسية Graya maretanيمقب بو ىذا اإلنساف ىك جيا مرتيف 
، كىذا األخير ىك  2 أك بالعربية اسـ كيكمرث Gayomardالكسطى المتأخرة اسـ جيكمرد 

زركاف كأىرمف ، فكاف األكؿ رمزا لمنكر :  ، كىك النبٌي الناطؽ كأثبتكا لو أصميف  آدـ 
أما الثاني فكاف رمزا لمشر كالفساد ، كىذه القصة ىي قريبة مف قصة قابيؿ كىابيؿ في 

اإلسالـ  ككيكمرث كائف ذك طبيعة إليية ، كىك يتميز عف األلكىية في ككنو فانيا عف الحياة 
كليس خالدا فييا ، كنفس االعتقاد آمنت بو الزرادشتية ، إذ زعمكا أف ليـ أنبياء أكليـ 

 .كيكمرث  ككانكا يعتقدكف أف لمعالـ قكة إليية عف طريقيا يككف الفيض اإلليي 

      كيرجع عبد الرحمف بدكم ىذا التفسير اإليراني لمعالـ كاإلنساف إلى ظيكره عمى يد 
 أحدث »المانكية الذيف كانكا يعتقدكف أف ماني كائف إليي ، لو شرعية الخالص كىك الذم 

، كقد قاؿ كلـ يزؿ يكلد النكر دنيا بيف المجكسية كالنصرانية ككاف يقكؿ بنبكة المسيح  
 ففي المانكية أصبح اإلنساف األكؿ ىك 3«مالئكة كآلية كأكلياء كما تتكلد الحكمة مف الحكيـ 

الذم يحمؿ فكرة الخالص ، كمعناىا التخمص مف عكائؽ الجسد الذم يشكؿ في نظره 
 .سمطاف الشر

                                                           
 .27، ص2002، 2عبد الرحمف بدكم ، اإلنساف الكامؿ في اإلسالـ ، ككالة المطبكعات ، ككيت ، ط- 1

أمير عمي مينا ،دار المعرفة : تح )ذكره الشيرستاني في كتابو الممؿ كالنحؿ ضمف عقائد الفرؽ المجكسية األصمية -2
 .(278، ص 1993، 3بيركت ط

 .439، ص2009، 1نقد كعرض ، دار الفضيمة ، مصر ، ط–لطؼ ا بف عبد العظيـ خكجو ، اإلنساف الكامؿ - 3
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      كىذه الفكرة كانت سائدة أيضا في اليند ، ففكر اليندم منذ القديـ تميز بإنكاره لمحياة 
كالعالـ معا ، كىك مكقؼ اإلنساف الذم نظر إلى الحياة كالعالـ بكيانو، كاعتبرىا سبب الشقاء 

كاألػمـ ، فأصبحت الحياة خالية مف المعنى ، كلـ يعد اإلنساف يعطي أم اىتماـ بالعالـ 
الخارجي ، ككاف ىذا اإلنكار لمعالـ مقتصر في المرحمة األكلى مف الفكر اليندم عمى 
الرجاؿ المتفكقيف مف سحرة ككينة الذيف يكتسبكف قكة خارقة فكؽ طبيعتيـ البشرية  فيـ 

كحدىـ مف عرفكا كيفية التجرد مف العالـ ، كىـ مف كاف يطمؽ عمييـ البرىمانييكف، كالبرىماف 
 فاكتشفكا أف ىناؾ سر ما كراء الطبيعة يكمف »كما ىك معركؼ كممة تعني القدرة اإلليية ، 

في الطقس كالرمكز كاألساطير ، كتكصمكا أف اإللو كالككف مبدؤه الركحي ، كالركح الككني 
ىك مصدر كؿ ما ىك مكجكد في الككف ، فكؿ شيء يصدر عنو كيرجع إليو كركح اإلنساف 

 1«ىي جزء مف الركح الككني ، كلكي يحصؿ االتحاد بينيما البد لإلنساف أف يعذب جسده 
كيتحرر منو ألنو مصدر األلـ ، كأف يستغرؽ في تأمؿ ذاتو كتطيير باطنو ليرتقي إلى 

االستغراؽ الكمي في المطمؽ ، فسعى الكثير إلى تحقيؽ ىذه األفكار مف أجؿ بمكغ السعادة 
 .األبدية ، كصاركا بذلؾ نٌساؾ كزىٌاد

      كتطكرت حركة التنسؾ ىذه في عيد بكذا تطكرا كبيرا ، ىذا اإلنساف المختار مف قبؿ 
اإللو ألجؿ تأدية الرسالة ، كقد تنبؤكا النٌساؾ لبكذا بمستقبؿ عظيـ ، فأخذ عنيـ الحكمة 

كقضى حياتو في ممارسة التركيز الركحي ، كالجانب الرئيسي في فكره ىك أف العالـ 
األرضي ال يقدـ أم فرح كسعادة حقيقية لإلنساف ، فكؿ حياة ألـ كىي فمسفة تشاؤمية كال 
سبيؿ ليا إال بالخالص الركحي ، كىذا الخالص ىك التأمؿ الذاتي كاالستغراؽ في النفس 
كالتجرد عف العالـ ، كيتـٌ ذلؾ عف طريؽ تمرينات ركحية ذات طبيعة أخالقية ، تكصؿ 

 .اإلنساف إلى اليقيف الذم بو تتـٌ عممية النيرفانا ، كيككف بذلؾ الفناء في المطمؽ 

      فبكذا كاف ىك اإلنساف الكامؿ الذم تجسدت فيو كؿ الحقائؽ اإلليية ، فبمغ مقاـ 
االستنارة الكاممة ،أم طكر المعرفة بالذات ، كىي معرفة نكرانية ال تككف عف طريؽ كحي 
إليي بقدر ما تككف بكسب شخصي ، فأم اتصاؿ با يتبمكر مف الداخؿ أم مف التأمؿ 

                                                           
تعذيب الجسد بشتى ضركب التعذيب الفزيائي كالجكع ، الجمكس رافعي األيدم بيف أربع نيراف متكىجة ، النـك عمى ألكاح -1

 .خشبية  دقت فييا المسامير 
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الباطف لمذات كاإليماف بالحقائؽ إنما يككف مف كشؼ ذاتي كمف خالؿ التجربة ، كىذا ما 
 .نممسو تماما في التجربة الصكفية 

نما امتد حتى إلى الثقافة اإلغريقية         كلـ يتكقؼ األمر في الحضارة اليندية كفقط ، كا 
التي تعد ميد الحضارات كميبط الحكمة ، فيي األخرل عريقة أيضا بعمكميا كفنكنيا  

كتاريخيا يعتبر مف أىـ مراحؿ التاريخ اإلنساني ، كذلؾ إلسياماتو الحضارية التي مازالت 
خالدة في ثقافتنا المعاصرة ، كلقد كاف الديف عند اليكناف يقـك عمى كجكد كتابات مقدسة 
بشكؿ صمكات كنبكءات ، كعرؼ المجتمع اليكناني بتعدد اآللية ، كىذه األخيرة ىي التي 

 .تتحكـ في حياة البشر كذلؾ لضعؼ قكاىـ العقمي كالبشرم

      كاختصت كؿ آلية بمياـ معٌينة ، فكانت زيكس كأبكلك ىما إلو الكحي كالنبكءة عندىـ  
فتفرد زيكس بالكحي كاإلنباء بالغيب كذلؾ بعدما قير مف طرؼ كالده كركنكس إلو الزماف  

 إذا صح إمكاف »:فتحددت النبكءة بأنيا قير الزماف الذم يعٌد عدكا لمبشر ، يقكؿ شيشركف 
ذا استقاـ كجكد اآللية صح إمكاف التكيف بالغيب  1«التكيف بالغيب ، استقاـ كجكد اآللية ، كا 
فالتنبؤ كالتكيف مربكط باآللية ، كقد اعتبره الرماف ىبة إليية أما اليكناف فاعتبركه نكع مف 
الجٌف أك المس ، كال يككف إال إذا كاف العقؿ البشرم في حالة غيبة أم حالة غياب الكعي 
فإف الفكر يخمد كيتحرؾ بدكافع ذاتية ، فيصبح العقؿ ميبطا لإللياـ الذم يككف إما عف 
طريؽ الًجنىًة أك عف طريؽ الرؤيا ، كمثؿ ىذه الحاالت كثيرا ما كانت تحدث مع بعض 

الفالسفة كالشعراء أمثاؿ ىراقميطس كأفالطكف ، كالشاعر اإلليي الكاسع العمـ سكفككميز الذم 
 فظير اإللو في منامو كأنبأه عف 2يحكى عنو أنو لما سرؽ طبؽ ذىبي مف معبد ىرقؿ

السارؽ ، كيقاؿ أف ىذه الرؤيا قد تكاردت عميو مرتيف ، حتى رفع األمر إلى القضاة كألقكا 
القبض عمى السارؽ ، فاعترؼ بجريمتو كأعاد الطبؽ المسركؽ ، كمف أجمو سمي المعبد 

 .بمعبد ىرقؿ

      فالتفسير الذم كاف قائما في ىذه الثقافة كاف مقترنا ببعض األشخاص الذيف كانت 
تحدث معيـ حاالت التنبؤ كالرؤيا ، كىـ كحدىـ مف حظكا باالتصاؼ بالصفات اآللية ، كال 

                                                           
 .42 ، ص(س.ط، د.د)تكفيؽ الطكيؿ ، مكتبة اآلداب ، مصر ، : شيشركف ، عمـ الغيب في العالـ القديـ ، تر- 1
 .إلو عرفتو الديانة الفينيقية : ىرقؿ -  2
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يمكف ألم إنساف أف يتحقؽ بيذا المقاـ إال إذا بمغ قكاه العقمية ، كألف النفس تصدر عف 
مصدر خارجي عنيا ، كىك المصدر اإلليي التي فاضت عنو النفكس البشرية ، فإنيا إذا 

بمغت مرتبة معٌينة مف القكة العقمية تصبح مستعدة لإللقاء اإلليي ، فالفيمسكؼ أك الكاىف أك 
الحاكـ ىك الذم يككف مفسرا إلرادة اإللو ،  كىك بدكره يمثؿ الكائف األعمى ذك الطبيعة 

 .اإلليية في الكجكد

      فاإلنساف ىك جزء مف اإللو ىذا ما آمف بو الركاقيكف ، ككؿ ما يقع في الطبيعة ىك 
بتأثير العقؿ الكمي ، كأصؿ األشياء جسـ كاحد كال نياية لو ، كمنو تخرج جميع األجساـ 

كاألنكاع كاألصناؼ ىذا ما قالو انكساجكراس ، أما أرسطك فاعتبر أنو ال يصدر عف الكاحد 
إال كاحد  كقد تبعو أفمكطيف في ذلؾ فقاؿ أف أكؿ مف فاض عف الكاحد ىك العقؿ كىك صكرة 

 .ا كاإللو ال يدرؾ إال عف طريؽ الحدس الصكفي 

       ككاف ليذا التصكر أثر كبير عمى الثقافة الييكدية ، كقد بدا ذلؾ جميا في قراءاتيـ 
التأكيمية لنصكص التكراة ، خصكصا تمؾ المسائؿ المتعمقة بالكجكد كنشأة الككف ، فأغمب 

فالسفة الييكد أمثاؿ فيمكف االسكندرم كمكسى ابف ميمكف كغيرىما ، قد قرؤكا التكراة بصبغة 
نما ىك العمة األكلى لمكجكد ، أما نشأة  يكنانية كاعتبركا أف اإللو ليس إلو إسرائيؿ فقط ، كا 
الككف فيي تقترب مف نظرية المثؿ ألفالطكف  ، فا خمؽ العقؿ الخالص في المثؿ ، كتـ 

كىك اإلنساف األعمى كالبرزخ بيف ا - الكممة–صنع عقؿ أقرب إليو في األرض فكاف آدـ 
كالعالـ إنو الصكرة اإلليية ، كقد أطمقكا عميو فالسفة الييكد لقب العقؿ اإلليي ، كىذا العقؿ 

 .ىك الحافظ لمككف

      كالكممة عند النصارل ىي أكؿ مكجكد ، كبو كاف العالـ كىك النكر الحقيقي الذم ينير 
بو كؿ إنساف ، كالكممة ىي المسيح الركح السارية في الككف ، كقد نجد تشابو كبير بيف 

أفكار الصكفية كالثقافة المسيحية ، خصكصا أننا نممس حضكرا لمسيد المسيح في أشعارىـ 
ككتاباتيـ كالحالج كالبسطامي كحتى ابف عربي كما الحظنا ذلؾ في فصكلنا السابقة حكؿ 

ف دؿ ىذا عمى شيء فإنما يدؿ عمى االحتكاؾ القكٌم بيف  كراثة الكلٌي لمقاـ األنبياء ، كا 
، إذ المسيح ىك صكرة ا كما أف اإلنساف الكامؿ في  (اإلسالمية كالمسيحية  )الثقافتيف 

الفكر الصكفي ىك صكرة ا أيضا ، كمف رآه فقد رأل اإللو ، كالنكر اإلليي قد تجمى في 
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ركح إليية ، كركح بشرية : عيسى عميو السالـ بكصفو المتحقؽ بصفات الكماؿ كفيو ركحاف 
 .خالدة ، فيك إنساف ذك طبيعة إليية 

      قد نتفؽ مع بعض الباحثيف في ما كصمكا إليو بكجكد جذكر تاريخية لفكرة اإلنساف 
ىؿ فعال أف مشايخ : الكامؿ في بعض الثقافات الغير اإلسالمية ، كلكف السؤاؿ الذم يطرح 

الصكفية قد نقمكا ىذه األفكار كأصبغكا عمييا صبغة إسالمية ؟ أـ أنيا كليدة الثقافة 
 .اإلسالمية؟

      باعتبار أف ابف عربي ىك أكؿ مف أدخؿ مصطمح اإلنساف الكامؿ في الفكر الصكفي 
فسنخصصو بالذكر في ىذا المجاؿ ، إذ كانت األكضاع السائدة باألندلس آنذاؾ متشددة 

بتشدد الفقياء كالحٌكاـ ، فال يقبمكف بأم فكر جديد ما عدا الكتاب كالسنة كالمذىب المالكي 
نما كاف  فإف دخكؿ الفمسفة كما تحممو مف فكر شيعي كصكفي كغيرىما لـ يكف مباشرا ، كا 

دخكليا مع بعض العمـك كالفمؾ كالطب كالصيدلة ، ك الفضؿ يعكد البف مسرة فأفكاره أخذت 
طابعا ذك نزعة اعتزالية كانتيت بالتصكؼ، كقد تأثر بو ابف عربي فيما بعد خاصة بفكرتو 
التي تمحكرت  حكؿ كحدة الكجكد ، ك ساىمت عدة عكامؿ عمى دخكؿ العمـك إلى األندلس 

حضار بعض  مف بينيا رحالت الحج إلى البقاع المقدسة ، زيارة بعض العمماء إلى المشرؽ كا 
الكتب إلى المكتبات األندلسية  إضافة إلى استقرار بعض القبائؿ الشيعية باألندلس ، كىذا 
األمر ساعد بعض كبار الصكفية باالحتكاؾ بالثقافات الدخيمة كقراءة كتب األكائؿ ، كال 

يخفى عمينا أف الصكفية كانكا كثيرم الترحاؿ  ، مما يكحي لنا أف ليذه الثقافات تأثير عمى 
الفكر العرفاني اإلسالمي في بعض أفكارىـ ، كال سيما التصكؼ الفمسفي ، كبالرغـ مف ىذا 

االحتكاؾ المعرفي إال أننا نجد لمتصكؼ اإلسالمي أصالتو الخاصة ألنو منبع مف بيئتو  
كحتى فكرة نشأة الككف ذا نزعة إسالمية ،فالديف كاحد عند ا كىك اإلسالـ كما جاء في 

 1.النص القرآني 

       كالظاىر أف حتى فكرة اإلنساف الكامؿ نجد ليا حضكرا في الفمسفات الغربية ، فيذا 
نيكتف الذم يعتبره الباحثكف أعظـ شخصية بعد الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ ، قد تجاكز 

                                                           
 ﴾ًإفى اًلديفى ًعٍندى ا اإًلسالىـي  ﴿.19 : سكرة آؿ عمراف ، اآلية- 1
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النكع البشرم بقكة فكره ، فكمالو تجمى بكماؿ قكة عقمو كما قدمو لمبشرية مف نظريات فيزيائية 
 .مازالت قائمة إلى يكمنا ىذا

      كفي الفمسفة النيتشكية تجمت فكرة اإلنساف األعمى الذم يمثؿ التحقؽ األقصى لمفرد  
فاإلنساف بعبارة نيتشو جسر تخطك عميو الطبيعة مف الحيكاف إلى السكبرماف ، ىذا 

السكبرماف الذم بمغ مرحمة مف الكجكد تخطى فييا كؿ معاني اإلنسانية التي تسبب لو 
الضعؼ في كيانو ، فاإلنساف حسب نيتشو ىك الذم يتجاكز كؿ القيـ كاألخالؽ التقميدية كال 

يكسب قيمتو إال بمقدار القكة التي يستطيع تحصيميا في الحياة ، كقكتو تكمف في نبذه 
يمانو بمكت اإللو ، الذم سيأخذ قداستو يقكؿ نيشو   إنني آت إليكـ بنبأ اإلنساف »: لألدياف كا 

 ، لقد آمف نيشو بفكرة أف اإلنساف 1 «المتفكؽ ، فما اإلنساف العادم إال كائف يجب أف نفكقو 
شيء ينبغي تجاكزه ، كال يككف ذلؾ إال بعد مكت اإللو الذم سيحؿ مكانو ىذا اإلنساف 

 .السكبرماف 

      فاإلنساف حسب المفيـك النيتشكل ىك إنساف التحكؿ ، ىك الذم ييـز نفسو بنفسو  كىك 
الذم يممؾ حرية الركح كالقمب ، كىك الذم يدعك إلى خمؽ عرفاف جديد كأخالؽ جديدة 

 .كبالتالي إلى خمؽ صكرة مخالفة لمتصكر التقميدم لبنيتو التككينية 

      ففكرة اإلنساف الكامؿ قد طرحت في ثقافات كثيرة ، ككؿ ثقافة تطرقت لممسألة عمى 
حسب معتقدات مجتمعيا أك انطالقا مف تصكرات كانت سائدة في بعض النصكص المقدسة 
كلـ تنظر إلى ىذا اإلنساف سكل أنو كائف إليي في صكرة بشر ، يككف ىك المنظـ كالمدبر 

 .لمككف  كىك الذم يخمؽ قكانيف جديدة تسٌير نمط الحياة في األرض 

       فأم إنساف إذف يتجاكز حدكد البشرية بعقمو أك فكره أك حتى أخالقو يطمؽ عميو لقب 
ف حدد كما رأينا بالنبٌي  اإلنساف الكامؿ أك األعمى ، سكاء كاف نبٌيا أك كاىنا أك فيمسكفا ، كا 
 آدـ أك عيسى عمييما السالـ أك بزرادشت ، فمف يككف في الفكر الصكفي كباألخص عند 

 ابف عربي؟

                                                           
 .41ص، 2014ط، .فميكس فارس ، مؤسسة الينداكم ، القاىرة ، د: ترشو ، ىكذا تكمـ زرادشت ، تفردريؾ ني- 1
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 : اإلنسان الكامل عند ابن عربي - 2

      يعد ابف عربي مف كبار مشايخ الصكفية الذيف تناكلكا فكرة اإلنساف الكامؿ ، ككاف لو 
الفضؿ في ككنو أكؿ صكفي أدخؿ ىذا المصطمح في الفكر اإلسالمي ، محاكال بذلؾ إبراز 
رحمة اإلنساف مع الكماؿ ، كمدل تجمي فيو الحقائؽ السرمدية فيككف بذلؾ برزخ بيف العالـ 

 .كالحؽ كيعكس فيو الكماؿ اإلليي فيصبح خميفة لو في الككف

      فاإلنساف ىك الغاية التي مف أجميا خمؽ العالـ ، كىك مف ا بمثابة العيف مف العيف 
 فيك مرآة 1«فال يزاؿ العالـ محفكظا ماداـ فيو ىذا اإلنساف الكامؿ »كبو يحفظ ا الكجكد 

ا كفيو تجمت كؿ األسماء اإلليية ، كمرتبتو أعمى مف مرتبة المالئكة ، كىذا الكصؼ الذم 
يحدده لنا الحاتمي ال ينطبؽ إال عمى األنبياء كالرسؿ باعتبارىـ أكمؿ الخمؽ ، كىـ الذيف 

اختارىـ ا ألداء رسالتو في األرض ، كلكف الحديث عف إنساف كامؿ فيذا يعني فرد كاحد 
أك باألحرل نبٌي كاحد ىك الذم استكفت فيو كؿ شركط الكماؿ ، فيظير باألسماء اإلليية 

 (اإلنساف ) فكأنو »: فيككف حقا ، كيظير بحقيقة اإلمكاف فيككف خمقا ، يقكؿ ابف عربي 
برزخ بيف العالـ كالحؽ ، كجامع لخمؽ كحؽ كىك الخط الفاصؿ بيف الحضرة اإلليية كالككنية 

 ، فاإلنساف حسب ابف عربي ليس 2«كالخط الفاصؿ بيف الظؿ كالشمس كىذه حقيقتو 
مخمكقا كبقية المخمكقات األخرل ، بؿ ىك كائف مفارؽ لطبيعتيـ ،ككجكده سابؽ عف كجكد 

العالـ ، فيك حؽ كخمؽ أم مقامو مقاـ ربكبية كعبكدية ، فإذا أدرؾ األكلى فقد تحقؽ 
ذا أدرؾ الثانية فقد نزؿ بإنسانيتو إلى مرتبة العبد الضعيؼ الدائـ االفتقار إلى  باأللكىية ، كا 

ربو ، كىنا تتشابو طبيعتو الفسيكلكجية ببقية الكائنات األخرل ، كىذا التصكر قريب مف 
التصكر الذم كاف سائدا في الفمسفات القديمة مف أف اإلنساف مخمكؽ مف نكر كظممة ، نكر 

مف عالـ الركح كظممة مف عالـ الطبيعة ، فكمما انغمست النفس بعالـ المادة كالممذات  
 .أصبح عالميا مظمما كال سبيؿ لمتحرر منو إال باالرتقاء بيا إلى عالـ النكر

نما اإلنساف الذم -       كال يقصد ابف عربي باإلنساف الكامؿ ىنا باإلنساف الحيكاف ، كا 
كصؿ إلى مرتبة الخالفة كىك الذم تحققت فيو صفات الكماؿ اإلليي لتعممو األسماء كميا  

                                                           
 .16ابف عربي ، فصكص الحكـ ، المصدر السابؽ ، ص-  1
 .22ابف عربي ، إنشاء الدكائر ، المصدر السابؽ ، ص- 2
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 ىك المقصكد ىنا بالكامؿ ، ألف ا لمٌا أحب أف كىذا يحيمنا إلى االعتقاد بأف آدـ 
يعرؼ خمؽ مف يككف عمى صكرتو ، كاعتنى بو عناية كبيرة لـ يحظى بيا مخمكؽ قبمو  

كجعمو خميفة في األرض ، كأضاؼ إليو جميع حقائؽ العالـ ، كحقائؽ الحؽ التي صحت بو 
خالفتو  فما مف حقيقة في العالـ إال كىي في اإلنساف ، فيك األكؿ مف حيث الصكرة اإلليية  

ـٌ ليا سجكد المالئكة  سجكد أمر ال –كاآلخر مف حيث الصكرة الككنية كلعظمة مرتبتو ت
 فعند المأل األعمى ازدحاـ »سجكد عبادة  كلـ يزؿ حكـ السجكد فييـ آلدـ كلمكامؿ دائما كأبدا

لرؤية اإلنساف الكامؿ كما يزدحـ الناس عند رؤية الممًؾ إذا طمع عمييـ ، فأطت السماء 
  كىذا المشيد الذم يصكره لنا الحاتمي دليؿ عمى درجة المعرفة با التي لـ 1«الزدحاميـ 

يصؿ إلييا ال ممؾ كال عقؿ إنساف حيكاني سكل ىذا اإلنساف الكامؿ ، ألنو ببساطة ظمو 
الممدكد  كعرشو المحمكد ، كبيتو المقصكد كىي ألقاب أكردىا ابف عربي في أكثر مف 

 مكضع ، ككميا تنصب في معنى كاحد 

      فقيمة ىذا اإلنساف تتجمى في ككنو أفضؿ المكجكدات جميعا ، كفيو تجسدت كؿ 
معاني اإللكىية ، فجعمو ا إماما كخميفة في الككف كعممو  عمـ األسماء كالصفات ، فزاد 

 ألنو أكؿ خميفة لمحؽ ، يقكؿ كمالو بالمقاـ الذم خص بو كىك الخالفة ، فأخذىا آدـ 
كىك مقاـ أخص ... إف الكماؿ المطمكب الذم خمؽ لو اإلنساف ىك الخالفة »: ابف عربي 

مف الرسالة في الرسؿ ألنو ما كؿ رسكؿ خميفة ، فإف درجة الرسالة إنما ىي التبميغ خاصة 
  2«كليس لو التحكـ في المخالؼ ، إنما لو تشريع الحكـ عف ا ، أك بما أراه ا خاصة 
فالخالفة ىي أعمى درجات الكماؿ كىي أخص مف الرسالة ، ألف ىذه األخيرة كظيفتيا 

 .التشريع عف ا فقط ، بينما الخالفة ميزتيا االتصاؼ بصفات اإللو 

 ىك أكؿ جسـ إنساني كأكؿ خميفة في األرض ، فإف الكماؿ متحقؽ بو        كلككف آدـ 
 فأنشأ صكرتو الظاىرة مف حقائؽ العالـ كصكره ، كأنشأ صكرتو »فا خمؽ آدـ عمى صكرتو 

الباطنة عمى صكرتو تعالى ، كلذلؾ قاؿ فيو كنت سمعو كبصره ، كما قاؿ كنت عينو كأذنو 
ففٌرؽ بيف الصكرتيف ، كىكذا ىك في كؿ مكجكد مف العالـ بقدر ما تطمبو حقيقة ذلؾ المكجكد  

                                                           
 .225 ، ص، المصدر السابؽ5بف عربي ، الفتكحات المكية ، جزء ا- 1
 .409، ص3المصدر نفسو ، جزء-  2
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 ، كحتى الصكفية أنفسيـ يفرقكف بيف مسألتي الجعؿ 1«لكف ليس ألحد مجمكع ما لمخميفة 
 الجاعمية اختصاص بعالـ األمر كىك »، إذ " إٌني جاعؿ" كالخمؽ ، فا قاؿ لمالئكتو 

 فالجاعمية أعـ مف 2«الممككت ، كىك ضد عالـ الخمؽ الذم ىك عالـ األجساـ كالمحسكسات
 أعطي مصباح السٌر في »الخمقية ، كلككنيا كذلؾ فإف الخميفة يستضيء بنكر ا ألنو 

زجاجة القمب ، كالزجاجة في مشكاة الجسد ،كفي زجاجة القمب زيت الركح يكاد زيتيا يضيء 
مف صفاء العقؿ ، كلـ لـ تمسسو نار النكر في مصباح السٌر فتميو الخفى فإذا أراد ا أف 
يجعؿ في األرض خميفة ، يتجمى نكر جمالو لمصباح السر اإلنساني فيدم ا لنكره فتيمو 
الخفى مف يشاء فيستنير مصباحو بنار نكر ا ، فيك عمى نكر مف ربو فيككف خميفة ا  

 فحقيقة الخالفة ىي التصرؼ في الممؾ كالممككت بنيابة الحؽ تعالى ، كال 3«في أرضو 
 .يحظى بيا إال اإلنساف الكامؿ ألنو أصؿ العالـ 

ف كاف آدـ   ىك أكؿ خميفة  فيك يعد عند ابف عربي اإلنساف الكامؿ كلكف       كا 
بالمعنى الرمزم فقط ، ألف ىناؾ حقيقة سرمدية قد كجدت قبؿ خمقو كىي الحقيقة المحمدية 

 ، فكاف نبٌيا كآدـ بيف الماء كالطيف ، فيك عمى التي تجسدت في شخص النبٌي محمد 
صكرتيف مختمفتيف صكرتو نكرا أزليا قديما قبؿ خمؽ العالـ ، كصكرتو نبٌيا مرسال ، كبالتالي 

تككف الحقيقة المحمدية ىي الخميفة الباطف ، كاإلنساف الكامؿ ىك الخميفة الظاىر كىذا الفرؽ 
 متفاكت بحسب االختصاص كالعناية اإلليية ، كالكامؿ »الذم يكمف بينيما، أما الكماؿ فيك 

  . 4 «خميفة زمانو 

ًميفىةن ًفي األىٍرضً ﴿      كذلؾ لقكلو تعالى  ٍعمىنىاؾى خى  فالنبٌي داككد ىك الكامؿ 5﴾ يىادىاكيكدي ًإنىا جى
 ، كلكف لٌما كجد النكر المحمدم قبؿ الخمؽ أجمعيف باعتباره خميفة زمانو كآدـ تماما 

  .6(أنا سيد كلد آدـ يـك القيامة  ) فيك األكمؿ  لقكلو عميو 

                                                           
 .21ابف عربي ، فصكص الحكـ ، المصدر السابؽ ، ص- 1
 .264ص، ، المصدر السابؽ أبك بكر الرازم ، منارات السائريف كمقامات الطائريف- 2
 .267-266المصدر نفسو ، ص- 3
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 .26: سكرة ص، اآلية - 5
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      كيعتبر ابف عربي أف الحقيقة المحمدية ىي الصكرة الكاممة إلنساف الكامؿ الذم تجمت 
اعمـ أف مرتبة اإلنساف الكامؿ مف العالـ مرتبة »: فيو حقائؽ الكجكد ، يقكؿ ابف عربي 

النفس الناطقة مف اإلنساف ، فيك الكامؿ الذم ال أكمؿ منو كىك محمد صمى ا عميو كسمـ 
فيك اإلنساف الكامؿ الذم ساد العالـ في الكماؿ ، سيد الناس يـك القيامة ، كمرتبة الكٌمؿ مف 
األناسي النازليف عف درجة ىذا الكماؿ الذم ىك الغاية مف العالـ ، منزلة القكل الركحانية مف 

اإلنساف ، كىـ األنبياء صمكات ا كسالمو عمييـ ، كمنزلة مف نزؿ في الكماؿ عف درجة 
ىؤالء مف العالـ منزلة القكل الحسية مف اإلنساف ، كىـ الكرثة رضي ا عنيـ ، كما بقي 

ممف ىك عمى صكرة اإلنساف في الشكؿ ىك مف جممة الحيكاف ، فيـ بمنزلة الركح الحيكاني 
 ، ففي ىذا النص يدرج الحاتمي مراتب الكماؿ عمى حسب درجات اإلنساف 1«في اإلنساف 

فيككف محمدا صمكات ا عميو ىك األكمؿ ثـ يميو األنبياء ثـ الكارثكف ، فيك الصكرة األكلى 
لمكماؿ ، أما البقية فيـ خمفاء لو ، كسبب اختصاصو بالكماؿ ألنو جمع استعداد األبكيف آدـ 
كحكاء ، ككاف أعمـ الخمؽ با ، كقد احتكت في ذاتو كؿ الحقائؽ المكجكدة في عالـ الغيب 

 .كالشيادة 

       فالكماؿ لـ يكف إال لمخميفة الذم سيككف بدال مف ا ، كالنبٌي المحمدم ىك سيد 
 أدٌؿ دليؿ »األنبياء كالخمؽ أجمعيف فيك أكمؿ مكجكد في النكع اإلنساني ، كىك كحده كاف 

ًمـً التي ىي مسمٌيات أسماء آدـ   ، كالكممة عند الصكفية 2«عمى ربو فإنو أكتي جكامع الكى
 ، أما جكامع الكمـ 3« عيف مف األعياف الثابتة في العمـ اإلليي الداخمة تحت اإليجاد »ىي 

فيي ثالث كممة جامعة لحقائؽ الكجكب ، ككممة جامعة لحقائؽ اإلمكاف ، ككممة برزخية 
جامعة بينيما كىي حقيقة اإلنساف الكامؿ ، كغالبا ما تعني ىذه الكممة عند ابف عربي 

كممات ا سكل " المكجكد أك المكجكدات ، فكؿ مكجكد ىك كممة مف كممات ا ، كليست 
باأللؼ كالالـ التعريؼ فتككف عنده " الكممة " ، كيفرؽ بينيا كبيف 4«أعياف المكجكدات 

 اإلنساف ىك الكممة »: الحقيقة المحمدية أك اإلنساف الكامؿ كما كرد ذلؾ في الفتكحات 

                                                           
 .277 ، المصدر السابؽ ، ص5 ، جزء المكيةابف عربي ، الفتكحات-  1
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 .347ممدكح الزكبي ، معجـ الصكفية ، المرجع السابؽ ، ص - 3
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جكامع الكمـ ، مف حيث أنيا تجمع في ذاتيا » ، كما يطمؽ عمييا  1«الجامعة كنسخة العالـ 
 ، فالكممة تدؿ 2«حقائؽ كؿ الكممات ، أم حقائؽ األنبياء كىي بعينيا الحقيقة المحمدية 

عمى اإلنساف الكامؿ الذم تحققت فيو معاني الكجكد كصفاتو ، كغالبا ما يستعمؿ ابف عربي 
لمداللة عمى حقيقة نبٌي أك كلٌي  " كىًمـ" بصيغة الجمع كممات لمداللة عمى المكجكدات ، كلفظ 
 .كىذا ما أشارت إليو سعاد الحكيـ في معجميا الصكفي

" كف "       فاإلنساف الكامؿ ىك الذم أكتي جكامع الكمـ ، كىك الحامؿ لمسر اإلليي لكممة 
التي يعتبرىا ابف عربي أصؿ الككف ، كباعتبار أف المكجكدات كميا ىي كممات ا التي ال 

، فمف أكتي ىذه الكممة فقد كضع الككف بيف يديو 3 « كف ككف كممة ا »تنفذ فإنيا عف 
كلو حؽ التصرؼ في جميع المممكة الكجكدية ، كقد تحقؽ بيا اإلنساف الكامؿ ككؿ خمفائو 

إف أحد األكلياء ترؾ قكلو لمشيء كف فيككف : الذيف كرثكه مف األكلياء كاألقطاب ، كقد قيؿ
ا قىٍكلينىا ًلشىيءو ًإذىا ﴿:تأدبا مع ا ، ألنو لـ يرد نص صريح بيذه المسألة سكل قكلو تعالى   ًإنَّمى

ٍدنىاهي أىٍف نىقيكؿى لىوي كيٍف فىيىكيكفي   كالسر الرباني في ىذه اآلية يكمف في عظمة ا كقدرتو  4﴾أىرى
عبدم أطعني تكف عبدا ربانيا  يقكؿ لشيء  ) كنجد الصكفية ينسبكف حديثا قدسيا لمرسكؿ 

 . كبالتالي يستطيع الكلي أف يتحقؽ بيذه المنزلة5(كف فيككف 

      كقد ذكر ابف عربي أيضا بأنو يتسنى لألكلياء أف ينتقمكف إلى مقاـ كريـ فيقكلكف لشيء 
كف فيككف ، كىذه كرامة يحظى بيا الكلٌي الصادؽ مع ربو ، كباعتباره كارثا لمنبكة فإنو يرث 

اإلنساف الكامؿ في مقاماتو ، بؿ كيستطيع أف يتحقؽ بمقاـ الكماؿ أيضا كيصبح إنسانا 
كامال ، كقد نتساءؿ ىنا ىؿ اإلنساف الكامؿ كاحد أـ أنو متعدد عبر الزمف ؟ كإلزالة 

 الكامؿ األكمؿ الغمكض في ىذه المسألة فإف اإلنساف الكامؿ عند ابف عربي ىك محمد 
ذا تحقؽ  في الككف ، بحيث يتسنى لألكلياء كاألقطاب أف يرثكا الكماؿ عنو فيـ خمفاؤه ، كا 

                                                           

.
 .210، المصدر السابؽ ، ص1ابف عربي ،الفتكحات المكية ، جزء– 1
 .977سعاد الحكيـ ، المعجـ الصكفي ، المرجع السابؽ ، ص -2

 .91ابف عربي ، فصكص الحكـ ، المصدر السابؽ ،  ص-3
 .05: سكرة النحؿ ، اآلية -4

 .ىك حديث ينسبو الصكفية -  5
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القطب بيذه المنزلة فإنو سيككف كحيد زمانو ، أم ال يشاركو أحد بيذا المقاـ ، فاإلنساف 
 .الكامؿ كاحد في الزمف 

كمؿ مف الرجاؿ كثيركف كلـ يكمؿ مف  ): كىك قكلو       كيدرج ابف عربي حديثا لمنبٌي  
ف كاف ىذا 1(النساء إال مريـ كآسيا   كيتخذه دليال بتحقؽ الكماؿ في النكع اإلنساني ، كا 

الحديث النبكٌم قد حدد الكماؿ بشكؿ قطعي في العنصر األنثكم عمى مريـ كآسيا فقط ، فإف 
أغمب الصكفية يعتبركف أف لممرأة حؽ القطبية كبالتالي يحؽ ليا أف تتصؼ بالكماؿ ، كتككف 

 يعني بكماؿ »:بذلؾ كارثة لإلنساف الكامؿ ، يقكؿ ابف عربي تعقيبا عمى الحديث النبكٌم 
، فمرتبة الكماؿ ال تككف لكؿ إنساف  2«معرفتيـ بيـ ، كمعرفتيـ بيـ ىـ عيف معرفتيـ بربيـ 

نما لمف كقؼ عمى الحقائؽ كشفا إلييا فيككف بذلؾ الكامؿ األكمؿ  كمف ينزؿ عف ىذه  كا 
الرتبة فيك الكامؿ  ، كليذا كجد التفاضؿ بيف النكع اإلنساني ، فكاف أدناىـ اإلنساف الحيكاني 

 (اإلنساف الكامؿ  )الذم يشارؾ اإلنساف الكامؿ في صكرتو اإلنسانية ، كأعالىـ ىك ظؿ ا 
 ففي زمف الرسؿ يككف الكامؿ رسكال  »: كمابيف ىذيف المقاميف مراتب ، يقكؿ ابف عربي 

كفي زماف انقطاع الرسالة يككف الكامؿ كارثا ، كال ظيكر لمكارث مع كجكد الرسكؿ ، إذ 
الكارث ال يككف كارثا إال بعد مكت مف يرثو فمـ يتمكف لمصاحب مع كجكد الرسكؿ أف تككف 

 فالصكرة اإلليية ال تككف إال لمنفس الكاممة كنفكس األنبياء ، فإف انتيى 3«لو ىذه الرتبة 
 .عيدىـ أكجد ا االستعداد في غيرىـ ، فكاف التنزيؿ اإلليي في قمكب الكرثة

      كالكارث إذا عرؼ اإلنساف الكامؿ فقد عرؼ الحؽ تماـ المعرفة ، ألف ا قد حجب 
 كؿ معرفة لجزء »الجميع عنو ، كظير فقط لبيتو المقصكد المكصكؼ بكماؿ الكجكد ، ك 

مف العالـ با معرفة جزئية إال اإلنساف ، فإف معرفتو با معرفة العالـ كمو با ، فعممو 
 كىنا يضفي ابف عربي جانبا ابستكمكلكجيا إلنساف الكامؿ 4«با عمـ كمي ال عمـ كؿ 

كيكمف في كماؿ معرفتو بالنفس كبا ، بحيث يمكف لمكارث أف يتحقؽ بكماؿ المعرفة با  

                                                           
 "كضرب ا مثال لمذيف آمنكا إمرأة فرعكف " باب قكلو تعالى – كراه البخارم في صحيحو - 1
 .105، المصدر السابؽ ، ص3، جزء المكيةابف عربي ، الفتكحات - 2

 .399ص، 5جزء  ، نفسوالمصدر - 3

 .168ص، 6جزء المصدر نفسو ، - 4
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فمف عرؼ نفسو فقد عرؼ ربو ، كبالتالي يككف الكارث أك الكلٌي ىنا إنساف كامؿ في 
 . معرفتو

 كيصح أف نطمقيا عمى المتحققيف »       كتبقى عبارة اإلنساف الكامؿ لصاحبيا محمد 
بو الفانيف ، ألنيـ أصبحكا عينو الصفاتية ، فيي أصال لصاحبيا الذم خمؽ إنسانا كامال  

 فيذه الحقيقة قطب يدكر عمى 1«كىي تحققا ألكمؿ الرجاؿ الذيف جاىدكا في سمكؾ طريقيا 
 مف كاف طريقا لجرياف النعكت اإلليية كىك يعمـ الفرقاف »كؿ طالب لمكماؿ ، كيبقى الكامؿ 

 ، فكماؿ النبٌي كإنساف يساعد كؿ سالؾ في طريقو إلى الكماؿ  كلك 2«بينيا كبيف العمـ بيا 
عف طريؽ المعرفة ، كبالتالي يتسنى لجميع الكرثة كاألكلياء كاألقطاب أف يتصفكا بالكماؿ 

 .المستضاء بالنكر المحمدم

نما قد عـٌ        كلـ يكف الكماؿ المحمدم معيار الكالية الصكفية عند ابف عربي فقط ، كا 
ىذا االعتقاد جميع الصكفية ، غير أننا نجد اختالفا نكعا ما في المفيـك ، بحيث ركز ابف 

عربي في طرحو لممسألة عمى الجانبيف األنطكلكجي كالمعرفي ، أما بعض الصكفية قد نظركا 
إلى المسألة مف جانب أخالقي ، فمثال الصكفي المغربي ابف عجيبة يعتقد أف التفضيؿ 

األخالقي ىك سر الكماؿ في اإلنساف الكامؿ ،  كالفضائؿ التي امتاز بيا لـ يحصؿ عمييا 
غيره مف األنبياء كىي جكامع الكالـ ، كما أنو تميز بجمعو بيف الظاىر كالباطف فكاف 

 .نمكذجا لمعارؼ كالفقيو كالمرشد كلسائر البشر

 :  فيك يرل أف الكماؿ المطمؽ  ، كيحدد الكامؿ مف الناس عمى نكعيف3       أما الششترم

 كامؿ غير مكتمؿ كىذا النكع مف الكماؿ ىك الذم يحصمو اإلنساف ، الذم بمغ درجة عالية »
مف العرفاف ، ككامؿ في ذاتو كىـ األنبياء ، كتتفاكت مراتب الكماؿ في كؿ نكع مف الكماؿ 
حسب قربيـ مف الحقيقة الكجكدية المطمقة ، فأعمى درجة مف كماؿ غير المكتمؿ ىي التي 
 يبمغيا الكلي ، كأعمى درجتو مف الكماؿ المكتمؿ ىي التي تجمت في خاتـ األنبياء محمد 

                                                           
 .161سعاد الحكيـ ، المعجـ الصكفي ، المرجع السابؽ ، ص- 1
 .1999، 1عمي إبراىيـ الكردم، دار سعد الديف ، دمشؽ، ط: ابف عربي ، شجكف المسجكف كفنكف المفتكف ، تح- 2
. آخر ممثؿ لمتصكؼ المتأخر كىك مف تالمذة ابف سبعيف (ق668-ق610)أبك حسف الششترم - 3



 النبوة واإلنسان الكامل 
 

198 
 

 ، كيعتقد الششترم أف الكماؿ مكجكد في اإلنساف بالقكة ، كال يستطيع أف يككف فعال إال 1«
بالعمـ ، فالعمـ با ىك الذم يجعؿ اإلنساف كامال بذاتو ، ككمما زاد عممو زاد قربو مف ا  

ذا كاف القرب تحقؽ التخصيص اإلليي الذم ىك شرط لكؿ كماؿ  .كا 

      فأغمب الصكفية يعتقدكف بأف الكماؿ ال ينطبؽ عمى الجانب الكجكدم كالمعرفي فقط  
إنما يشمؿ كؿ الجكانب بما فييا الجانب األخالقي ، كلككف اإلنساف الكامؿ ىك مرآة الحؽ 
فإف عالمو مبنٌي عمى الجكد كاإلحساف كالرحمة التي تسع كؿ كائف بشرم في الككف ، فقبؿ 
حقيقتو الكجكدية كالمعرفية ، ىناؾ حقيقة أخرل كالتي ستككف بمثابة المعيار الركحي لألكلياء 
الكرثة لكمالو كىي األخالؽ ، فالكلٌي الصكفي ما كصؿ إلى ىذه المنزلة إال بعد طريؽ شاؽ 
مف المجاىدات الركحية التي تجعؿ نفسو كاممة بكماؿ األخالؽ كالمعرفة ، حينيا فقط تتجمى 
لو حقائؽ الككف كأسراره ، كيبقى كمالو غاية كجيد ألف الكامؿ ىك الذم يحقؽ صكرة ا في 

 فيك اإلنساف األكمؿ في الكجكد كبو بدء األمر كختـ ، كبيذا العالـ كلـ يكف إال مع محمد 
قد جعؿ ابف عربي لإلنساف الكامؿ مكانة مركزية في الككف ، كجعمو معيارا لمكالية الصكفية  

 كحمقة أساسية في نظامو المعرفي ، تستغرؽ الرساالت الدينية كتتخطاىا حتى في أىـ »
 فاألكلياء كباألخص المحمدييف ىـ أكمؿ 2«جانب مف جكانبيا الذم ىك التشريع االجتماعي 

 .األفراد ألنيـ كرثكا العمـك المحمدية كجسدكىا في أعمى مقاماتيـ اإلنسانية

 

 

 

 

 

                                                           
محمد العدلكني االدريسي ، اإلنساف كاإلنساف الكامؿ في فمسفة الششترم الصكفية ، مجمة فكر كنقد ، المغرب ، العدد - 1

 .84،ص2005، 71
 .1989، 03حسيف الفرخ ، نظرية النبكة عند ابف عربي ، مجمة دراسات عربية ، دار الطميعة ، بيركت، العدد - 2
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 التكوين الروحي لإلنسان : المبحث الثالث

 :الشيخ والمريد -1

 عمى تيذيب إلنساف مع الكماؿ في طريؽ القـك عمى منيج خاص يقـك ا         تبدأ رحمة 
 كيككف لو قدكة في كؿ ،النفس كالركح معا ، معتمدا في ذلؾ عمى يد شيخ  يمقنو عمـك القـك 

 ىك تمؾ العالقة الفريدة بيف المريد كشيخو ركحية التربية اؿ ىذهكأىـٌ شيء في ، أفعالو كأقكالو
المبنية عمى أساس مف التفاىـ كاالحتراـ كالتقدير ، بؿ كيعتبر ذلؾ ضركرم في طريؽ القـك 

 تصفية الذات  ، فالتربية ىيفالشيطاف ىك شيخو– كما يقكؿ الصكفية – فمف ال شيخ لو " 
كتطييرىا مف كؿ اآلفات كالممذات الدنيكية ، متجاكزة في ذلؾ كؿ ما ىك حسي ، لترتقي إلى 

. العالـ العمكم 

كاألصؿ  في الصفاء إما أف يككف بتكفيؽ رباني بال كاسطة ، مثؿ ما كاف في عيد        
 ، كما كاف يمٌقنو ألصحابو ، فكانكا في تمؾ القركف متعمقيف بالحؽ ، إذا  الرسكؿ الكريـ

ذا تحرككا تحرككا فيو ، فنٌكر ا بصيرتو  ذا استيقظكا استيقظكا عميو ، كا  نامكا نامكا عميو ، كا 
في قمكبيـ كعقكليـ ، فال يركف في الكجكد غيره ، كبالتالي كانت التربية آنذاؾ غير محتاج 

إلييا ، نظرا لما بمغكه مف درجة االجتياد ، كمف صفاء العقكؿ كنيج الرشاد  فكاف يمقى 
. الشيخ مريده  كصاحب سره ككارث نكره

 ذلؾ العالـ دكلمٌا انصرفت العقكؿ كالقمكب إلى الدنيا كممذاتيا ، كأصبح الظالـ يسك       
الداخمي بعد ما كاف يتسكره النكر ، أصبح مف الضركرم أف يتكسط الشيخ بيف المريد كربو  

فصار ىك صاحب البصيرة يمقى مريده ككارثو ، فيأمره بالخمكة كبالذكر ، كبكؿ أنكاع 
 ، كىـ العارفكف بمسالؾ قرب ا ، كالناظركف اإلدالءفالشيكخ ىـ  ، الرياضات الركحية 

. بنكر ا  المتنعمكف بعنايتو األزلية السابقة فييـ

كقد أكرد الصكفية كالما طكيال عف أىمية الشيكخ كدكرىـ في ىذا الطريؽ ، كأعذب       
    : الرمزية حيث قاؿ  1الخبر عف ىذا ما عبر عنو جالؿ الديف في إحدل قصائد المثنكم 

                                                           
 .يعتبر المثنكم أىـ أثر صكفي في المغة الفارسية ، كىك منظكمة مطكلة مف ركائع الشعر الصكفي الفارسي -  1
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كانت أركاحيـ غرقة في بحر الجكد – قبؿ أف يخمؽ ىذا العالـ –إف الشيكخ ىـ ىؤالء الذيف »
إف ...كحيف اعترض المالئكة عمى ذلؾ الخمؽ ، أخذكا يسخركف في الخفاء مف المالئكة 

الشيكخ قد أبصركا الشتاء إباف الصيؼ الاٌلىب ، كشاىدكا الظالؿ في شعاع الشمس فالسماء 
. 1« نشكل بما يدار في كأسيـ مف شراب ، كالشمس مف جكدىـ تكفؿ في كشي الذىب 

يكحي ىذا النص عف عمك مقاـ الشيكخ ، كمدل قربيـ مف ممككت السمكات ، حيث ال       
حجاب بينيـ كبيف نكر الحؽ ، كليذا كجب تكقيرىـ كاحتراميـ ، فالشيخ ليس فقط مجرد 

كقبؿ أف  . مرشد كمعمـ لممريد ، بؿ أيضا كقائد تجب طاعتو بشكؿ مطمؽ ظاىرا كباطنا
" الشيخ " نتكمـ عنو كما تستمـز فيو مف شركط ، البد أكال مف تحديد ىذا المصطمح ، فكممة 

 ك 2« كتعني متقدـ في السف كظير عميو الشيب: شيكخ كمشايخ كمشيخة: ػجمع ؿ»: لغة
 .ؿدعكتو شيخا لمتبجي: شىيٍَّختيوي 

ىك الذم سمؾ طريؽ الحؽ ، كعرؼ : كىك المطمكب – كالشيخ عند السالكيف       
. المخاكؼ كالميالؾ فيرشد المريد كيشير إليو بما ينفعو كما يضره

. الذم يقرر الديف كالشريعة في قمكب المريديف كالطالبيف : الشيخ ىك : كقيؿ 

. ىك اإلنساف الكامؿ في عمـك الشريعة كالحقيقة ، البالغ حٌد التكميؿ فييا: كقيؿ 

الذم يحبب عباد ا إلى ا ، كيحبب ا إلى عباده ، كىك أحب عباد : الشيخ ىك : كقيؿ 
.  ا إلى ا

فالمشيخة ىي الداللة كاألماف في الطريؽ ، كشرطو أف يككف عالما بكتاب ا كبالسنة       
النبٌي المصطفى ، كأف يتصؼ بصفات الكماؿ ، عارضا عف الدنيا كما فييا ، كقد اعتبره 
بعض الصكفية بمثابة اإلنساف الكامؿ في العمـك الشرعية كالطريقة كالحقيقة ، العالـ بآفات 

. النفكس كأمراضيا كعالجيا 

                                                           
 .44، ص 1991 ، 1يكسؼ محمد طو زيداف ، الطريؽ الصكفي كفركع القادرية بمصر ، دار الجيؿ ، بيركت ، ط-  1
 .807 ، ص ، المرجع السابؽ صبحي حمكم ، المنجد في المغة العربية -  2
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كنجد الطريؽ لدل الصكفية في مختمؼ األدياف ، ما ىك إال صكرة لتمؾ المراحؿ       
مرحمة التجرد : كالخطكات في التكجو إلى ا ، فالتصكؼ المسيحي مثال يمر بثالث مراحؿ 

كالمشاىدة كالكشؼ ، كنجد ىذا األمر يتطابؽ نكعا ما مع التصكؼ اإلسالمي إلى شريعة 
كطريقة كحقيقة ، فالطريؽ ىك الدرب الذم يسمكو الصكفي كىك يتفرع مف الشريعة ، كعميو 

. فيك األساس المنيجي المتبع في طريؽ تربيتيـ الصكفية 

كيقرر اإلماـ الجيالني في أف الشيخ يختمؼ عف عمماء الظاىر ، حيث يمكف لمسالؾ       
. تمقي عمـك كفنكف الشريعة منيـ ، أٌما دقائؽ الطريقة فال تدرؾ إاٌل بصحبة شيخ كاحد

فالشيخ ىك المرشد الركحي لممريد ، كعميو يجب أف يتصؼ بصفات معٌينة ، يتفؽ فييا       
السالمة مف جميع الصفات المذمكمة ، كصفاء سريرتو نحك : أغمبية الصكفية كمف بينيا 

الجميع ، ممما بعمـ الفقو كالتكحيد ، مزكدا بعمـ الباطف كأف يككف ذا بصيرة ، زاىدا عف الدنيا 
. كمقبال عمى اآلخرة ، كجامعا بيف الشريعة كالحقيقة

لى جانب ذلؾ أف يككف عمى بٌينة بحاؿ المريد ، فيأخذه بالتدريج عف مقاـ التكسط        كا 
 إال طاعة شيخو الذم يحفظ أسراره ، فسر المريد ال يتجاكز  عميوإلى مقاـ أعمى ، كما يجب

الغاية التي يسعى إلييا الشيخ في طريؽ تربيتو ، ىك أف تنعكس أنكار العظمة  ، كربو كشيخو
. اإلليية في قمب المريد ، كأف ينجمي فيو جماؿ التكحيد ، كىذا ىك جكىر التربية الصكفية 

فرتبة المشيخة إذف مف أعمى الرتب في طريؽ الصكفية ، كنيابة النبكة في الدعاء إلى       
ف صح  ا  كطريقيا في تكجيو المريد ىك طريؽ اإلقتداء بالرسكؿ عميو الصالة كالسالـ ، كا 

تباعواقتداؤه  ـي اي ﴾حٍ  أحبو ا تعالى لقكلو ﴿ قيٍؿ ًإٍف كيٍنتيـٍ تيًحبيكفى اى فىاتىًبعيكًني مي كا  ًبٍبكي
1 .

 ك 2 السير كردمكذكر الغزالي في كتابو إحياء عمـك الديف عف حديثو عف أبك النجيب       
كب مجرد  كسالؾ دسالؾ مجرد ، كمج: ىك يقسـ أمر الصالحيف كالسالكيف إلى أربعة أقساـ 

فيقكؿ أف السالؾ المجرد ال يؤىؿ لممشيخة  ، كب متدارؾ بالسمكؾدمتدارؾ بالجذبة ، كمج
كب المجرد دكالمج ، كذلؾ لبقاء صفات نفسو عميو ، كيقؼ فقط في مقاـ المعاممة كالرياضة

                                                           
 .31: اآلية : سكرة أؿ عمراف -  1
 .1188 كتاب إحياء عمـك الديف لإلماـ الغزالي ، ص  إلىنظرم-  2
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مف غير سمكؾ يبادئو الحؽ بآيات اليقيف  كيرفع عف قمبو شيئا مف الحجاب ، كبالتالي ال 
كالسالؾ المتدارؾ بالجذبة كالذم كانت بدايتو بالمجاىدة كالمكابدة  ، يؤىؿ ىك أيضا لممشيخة

كالمعاممة بإخالص ، فأنس بنفحات القرب ، كفتح لو باب المشاىدة ، كفاضت عنو كممات 
كمنح حاال مف أحكاؿ  الحكمة ، فيذا مؤىؿ لممشيخة ، ألنو أخذ في طريؽ المحبيف ،

. المقربيف 

كب المتدارؾ بالسمكؾ فيك المقاـ األكمؿ في المشيخة ، فيبادئو الحؽ دأٌما المج      
بالكشكؼ كأنكار اليقيف ، كيرفع عف قمبو الحجب ، كيستنير بأنكار المشاىدة ، كىك الذم 

تجرم عميو صكرة المجاىدة كالمعاممة مف غير مكابدة كعناء ، بؿ بمذة ركحية كىناء ، كفكؽ 
. ذلؾ يحظى بمحبة المريديف ألنو كصؿ إلى مقامات القرب با

 في مقاـ المشيخة ، ما ىك إال دليؿ إال السير كردمإٌف ىذه المراتب التي كضعيا       
طريؽ شاؽ   فيك،عمى عظمة ىذا المقاـ كما يحممو مف مشقات كرياضات ركحية لبمكغو 

يحتاج إلى صبر كقكة تحٌمؿ مف سالكو ، كالمجدكب المتدارؾ بالسمكؾ ىك كحده الذم يتمتع 
بمذة ركحية ك بقرب إليي في مجاىدتو كمعاممتو دكف مشقة كعناء ، كىذا بعدما حظي بالفتح 

فيك » كعميو يحتؿ الشيخ مركزا رئيسا بعد ا في حياة الصكفي ، ، الرباني الذم أنار قمبو
. 1«مرآة ا 

كال يستطيع الفرد في نظر الصكفية أف يسمؾ ىذا الطريؽ بمفرده ، ألنو طريؽ صعب       
متشعب المسالؾ ، كثير المنحنيات ، مميء بالصعاب ، يتربص بسالكيو أعداء أشداء في 

الشيطاف كالنفس كاليكل ، لذلؾ البد لمف يسمؾ » :حاجة إلى جياده ، كمف ىؤالء األعداء 
. 2«ىك الشيخ...ىذا الطريؽ الصعب مف مرشد أك ىاد يأخذ بيده 

فالشيخ ىك المرشد الركحي كالمكجو الكحيد لممريد ، فيربيو كيؤدبو بآداب القـك ، فيأنس       
  المريد بشيخو ، كال يصح بالنسبة لمصكفية أف يتكلى تربية المريد غير شيخ كاحد فقط

فيتعرؼ عمى مكاطف آفات مريده ، كيعالجيا بالرياضات الركحية كالجكع كالسير كالعزلة 
                                                           

1
 -Alexandre Porpovic et crilles veiwstein ; les voies d’Allah ; édition marinoor ;1

er
 ;p 140. 

ص ،   1986 ، 3نشأتيا كنظميا كرٌكادىا ، دار المعارؼ ، القاىرة ، ط"مر النجار ، الطرؽ الصكفية في مصر ع- 2
33. 
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 نفسو إذاؾ تككف ساكنة ىادئة قد نسيت عكائدىا كفترت دكاعييا  »فإف كالخمكة كالصمت ، 
ككذا إف بدا 1 «كبمداكمتو عمى ذلؾ يحصؿ لو مف التزكية كالتخمية كاالستقامة كالطمأنينة 

ككجب عمى المريد الطاعة  ، الجيؿ في المريد ، فيساسو الشيخ بسياسة العمـ كاألدب
فمف صاحب شيخا مف الشيكخ ثـٌ اعترض عميو بقمبو فقد نقض " كاالحتراـ كالتكقير لمشيخ 

عقكؽ األستاذيف ال تكبة »: عيد الصحبة ، ككجبت عميو التكبة ، عمى أف الشيكخ قالكا 
. 2«عنيما 

 بالنسبة لممتصكفة ذك مكانة رفيعة مقدسة ال يمكف المساس بيا ، بؿ  إذفيعتبر الشيخ      
ال يمكف مخالفة أكامره ، ألنو تجاكز مقاـ العبكدية ، كارتقت ركحو مقاـ الربكبية ، فسمؾ 

 ، كالتي مف خالليا ذاؽ طريؽ المحبيف ، ىذا الطريؽ الذم تسمسؿ متابعتو لمرسكؿ محمد 
ىك – القاشاني –فالشيخ كما يقكؿ  ، كتخمؽ بأخالؽ النبي عميو السالـ حقائؽ الطريؽ ،

اإلنساف الكامؿ في عمـك الشريعة كالطريقة كالحقيقة ، كعميو فيك أميف اإللياـ لممريديف  كما 
. أف جبريؿ أميف الكحي

      كقد تكمـ ابف عربي عف مقاـ احتراـ الشيكخ ، فقاؿ أف حرمة الشيكخ مف حرمة ا كىـ 
الكارثكف لمرسؿ أجمعيـ غير أٌنيـ ال يشرعكف ، كىـ الذيف جمعكا جميع ما يحتاج إليو 

المريدكف السالككف في حاؿ تربيتيـ ، كسمككيـ ككشكفيـ إلى أف يؤىمكا إلى المشيخة ، يقكؿ 
 كاعمـ أف حرمة الحؽ في حرمة الشيخ كعقكقو في عقكقو ، ىـ حجاب الحؽ »: ابف عربي 

الحافظكف أحكاؿ القمب عمى المريديف ، فمف صحب شيخا مٌمف يقتدم بو كلـ يحترمو 
 فقداسة الشيخ كالتأدب في حضرتو يكجب كجكد الحؽ 3«فعقكبتو فقداف كجكد الحؽ في قمبو 

 .في قمب المريد ، كصحبتو عمى الدكاـ بركة لو

                                                           
نةي الميريد دكف المىريد ، تح- 1  ، مركز االماـ الجنيد لمدراسات 2محمد الميداكم ، جزء : محمد بف المختار الكنتي ، جي

 .274، ص2012ط ، .كالبحكث الصكفية ، المغرب د
 .538 القشيرم ، الرسالة القشيرية ، المصدر السابؽ ، ص -  2
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أٌما المريد ، فيك مراد في الحقيقة ، كنجد أغمب المتصكفة يفرقكف بيف المريد كالمراد        
كؿ مريد عمى الحقيقة مراد ، إذ لك لـ يكف مراد ا تعالى بأف » : يقكؿ 1فمثال القشيرم 

يريده لـ يكف مريدا ، إذ ال يككف إال ما أراده ا تعالى ككؿ مراد مريد ، ألنو إذا أراده الحؽ 
سبحانو بالخصكصية كقفة لإلرادة ، كلكف القـك فرقكا بيف المريد كالمراد ، فالمريد عندىـ ىك 

ىك الذم يريده ا تعالى ، فيقبؿ بقمبو ، كيحدث : كالمريد  ،  المبتدئ كالمراد ىك المنتيى
ىك : أما المراد  ، فيو لطفا يثير منو االجتياد فيو كاإلقباؿ عميو كاإلرادة لو ثـٌ يكاشفو األحكاؿ

قباال  الذم يجذبو الحٌؽ جذبة القدرة  كيكاشفو باألحكاؿ ، فيثير قكة الشيكد منو اجتيادا فيو كا 
   . 2« عميو  كتحٌمال ألثقالو

نما معناه أنو محبكب   »كيرل ابف عربي        أف المراد ليس معناه أنو مراد لما أريد بو ، كا 
 محبكبو  كبيف ما يؤلـ محبكبو  بيفكالمحبكب ال يككف معذبا بشيء فالبد أف يحكؿ المحب

ف لـ يفعؿ ذلؾ فميس لمحب كال ذلؾ محبكبا  نفيـ مف ىذه التعريفات أف المريد مف  ،  3«كا 
أراد السمكؾ ، أٌما المراد فيك يطمؽ عمى السالؾ عندما يككف مكضكع إرادة الحؽ ، كىك قد 
بدأ الطريؽ مريدا ، كألف الكصكؿ إلى معرفة الحؽ في المنيج الصكفي بصفة عامة ، يقـك 

عمى سمكؾ معٌيف يبدأ باإلرادة الذاتية لمفرد ، انطالقا مف تقنية معٌينة تقـك عمى تحرير النفس 
عف طريؽ المجاىدات كالرياضات كذلؾ ليصؿ إلى أدب الحضرة اإلليية ، كجب تأىيؿ 

. المريد مف أجؿ التمقي الرباني

فالمريد كالمراد كاإلرادة معاني جكىرية في المصطمح الصكفي ، كتحديدىا ضركرم في       
قضية التربية ، ألف كممة التربية تنطمؽ أساسا مف النفس ككيفية تيذيبيا كتأديبيا ، فأدب 

فاإلرادة ىي بدء طريؽ لمسالكيف ، كىي  ، النفس سمكؾ ، كىذا السمكؾ ال يتـ إال باإلرادة 
اسـ لألكؿ منزلة لمقاصديف إلى ا تعالى ، كقد اعتبرىا ابف سينا أكؿ درجات حركات 

. العارفيف  كالتي بيا يتحرؾ المريد سيره إلى القدس ليناؿ مف ركح االتصاؿ 
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:  كلقد جاء عمى لساف ابف عربي في الفتكحات المكية فقاؿ 

        ىي بدء األمر لك عممكا   لكعة في القمب محرقة          

 1كا ػـػاد غػػػعبػنو اؿػلذم عػ  ؿ         ىا           ػبػاحػػػػػػٌف صػفميذا ح

كيذكر الجرجاني  ، فيي عند القـك لكعة يجدىا المريد ، تحكؿ بينو كبيف ما كاف عميو      
كىي اإلقباؿ عمى أكامر ا تعالى  كىك تعريؼ  أف اإلرادة غذاء الركح مف طيب النفس ،

أقرب إلى الحكيـ الترميذم ، بؿ أقرب إلى ما يتفؽ عميو الصكفية مف ضركرة التأكيد عمى 
 إف كؿ عمؿ أنطمكجي قائـ عمى اإلرادة   ، كالمجاىدة كالرياضة الركحية في سمكؾ طريؽ ا

التي تعتبر الحافز األكؿ كاألخير لسمككات اإلنساف ، فيي جكىر الطبيعة البشرية كالكجكد 
ف كاف بعض السالكيف  ، اإلنساني ، كيبقى العقؿ ىك مجرد أداة في خدمة اإلرادة حتى كا 

األكائؿ مف الصكفية ، قد اعتبركا أف الطريقة الكاممة لمتصكؼ أال يككف لمعبد إرادة أصال  
فإف ىذا الكالـ يؤكؿ دكف شؾ إلى أف اإلرادة لـ تكف كاجبة في بداية الطريؽ ،بؿ لـ يكف 

. لكجكدىا أم معنى لمقياـ التصكؼ 

ىذا كنجد بعض مشايخ الصكفية قد نادكا أيضا بالتجرد عف اإلرادة كقكؿ أبي يزيد       
ماذا تريد ؟ في حيف أثبت ابف تيمية فيما بعد أف ىذا : أريد أال أريد لما قيؿ لو " البسطامي 

 بشكؿ ىذه المسألةكلعؿ أىـ مف تكمـ عف  ، القكؿ ال يتجرد مف اإلرادة ، بؿ العكس مف ذلؾ
كىي تتحقؽ عنده مف خالؿ الرياضة " معرفة األسرار" عميؽ ىك الترميذم في كتابو 

 حتى يستقر اليقيف فيو  اآلثاـكالمجاىدة كأىميا معالجة القمب مف كدراتو ، كمف شيكة 
. فاإلرادة ىي غذاء الركح

كيشترط الصكفية أف تككف اإلرادة لمخالؽ ، أم خركج الخمؽ مف القمب ، أك بمعنى       
. أخر غياب عف الخمؽ كحضكر بالحؽ ، فيي إذف شرط ضركرم لممريد في سمككو 
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حكـ مف أحكاـ العظمة ، ككصؼ مف أكصاؼ  »: كيعتبرىا عبد الكريـ الجيمي       
فيك يفرؽ بيف بيف اإلرادة اإلليية كاإلرادة المخمكقة ، حيث يعتبر ىذه األخيرة   1« اإللكىية

ىي عيف إرادة الحؽ سبحانو كتعالى بؿ كيحدد ليا مظاىر تككف في المخمكقات ، كأعالىا 
فال يبقى إال العشؽ : أف يصؿ المريد بإرادتو إلى مقاـ العشؽ ، كفيو ينكر العارؼ معركفة 

كمعاممة الخالؽ ىي في حقيقة األمر القياـ معو بآداب العبكدية ،إذ التصكؼ كمو أدب    كحده
. كاألدب ىك سمكؾ كاع كليذا يطمؽ عمى المتأدب بآداب الصكفية اسـ المريد 

 كالتمقي منو كالتربٌي عمى التأدب بأدابوكأكؿ ما ينبغي عمى المريد حيف يقصد شيخا       
 يتبع جممة مف اآلداب تككف تحت طاعة الشيخ ، كال يجكز أف ك كأف يؤمف كيصدؽيديو  

ذا لـ يجد المريد شيخا   ، يخالفو  ألف مخالفة الشيكخ كما يقكؿ اإلماـ الجيالني سـٌ قاتؿ كا 
فعميو بالجد كاالجتياد ، كاالفتقار إلى ا في أف يرشده إلى مف يأخذ بيده في ىذا الطريؽ  

. كما عمى المريد سكل السمع كالطاعة الكاممة كاالحتراـ كالتكقير لمشيخ

فالشيخ ضركرم في التربية الصكفية ، ألف الطريؽ كعر كصعب ، كال يمكف لمصكفي       
أف يسمكو كحده ، كالف المرتبة التي يسعى إلييا جميع الصكفية ىي مرتبة عالية ، تحتاج إلى 

لى كفاح طكيؿ كىي مرتبة الكىالية . صبر كجيد كعمؿ كا 

كلعظمة ىذه المرتبة في التصكؼ اإلسالمي ، البد ليا مف تحضير قكم يميؽ بمقاميا        
قد يستطيع الصكفي الكصكؿ إلييا بدكف مرشد ركحي أم شيخ ، لكف قد تعيقو بعض 

.   كالتي ال يجد ليا حال كال تفسيرا إال لمف ذاؽ الطريؽ قبموالصعبات

كربما قد يخطئ المريد في الطريؽ دكف مرشد ، فيظف أنو عمى الصكاب كأنو قد بمغ       
ىذه المرتبة ، في حيف أنو ال يزاؿ قائما عمى شطآنو ، غارقا في إدراؾ معانيو ، فالطريؽ 
الصكفي مثؿ البحر تماما ،يجد الراكب فيو دكف مرشد الخكؼ كالزلؿ في شطآنو ، كاألمف 

. كاإليماف في أعماقو ،فيك فف لمف يتقنو 

فالشيخ إذف مثؿ المصباح الذم ينير الطريؽ لممريد ، فيك كحده مف يعرؼ أفات        
مريديو كيداكييا ، كىك كحده يعرؼ ما يحتاج إليو ىذا المريد في ىذا السفر الشاؽ ، ألنو 
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دائـ اإلطالع عمى باطنو ، كألف ىناؾ عالقة سرية بينيما ، ال يفيميا كال يدركيا إال مف 
. سمؾ الطريؽ ، أك كما قاؿ الصكفية مف ذاؽ عرؼ

   كال تتكقؼ عالقة المريد بالشيخ إلى ىذا الحد فقط ، بؿ تصؿ إلى درجة الفناء فيو      
:     كما يجب عمى المريد احتراـ شيخو كالصدؽ معو في السر كالعمف ، يقكؿ الشيخ زرؽ 

ف ظير خالفو ، يعني فال :  كآداب المريد مع الشيخ كاإلخكاف خمسة » امتثاؿ األمر كا 
ف كاف فيو حتفو ، كحفظ حرمتو  يعترض عميو ألجؿ مخالفتو كلك في قمبو ، كاجتناب النيي كا 

حاضرا كغائبا حٌيا كمٌيتا ، كالقياـ بحقكقو بحسب اإلمكاف بال تقصير ، كعزؿ عقمو كعممو 
كرياستو إال ما يكافؽ ذلؾ مف شيخو ، كيستعيف عمى ذلؾ باإلنصاؼ كالنصيحة ، كىي 

مع النفس كالشيخ كاألصحاب ، تصح الصحبة ؼ   1«معاممة اإلخكاف إف لـ يكف شيخ مرشد 
كليا أثر عميؽ عمى سمكؾ الفرد ، بحيث تمكنو مف زرع األخالؽ الطيبة بدال مف األخالؽ 
الذميمة التي يمكف أف تعيؽ طريقو كتمنعو مف االتصاؼ بالكماؿ ، فال خالص إذف لممريد 

. إال بصحبة شيخ صادؽ يكصمو إلى عالـ األماف 

      كمسألة التربية الركحية قد نربطيا بمسألة االستخالؼ أم إنتاج إنساف مؤىؿ لخالفة 
ركحيا كأخالقيا كمعرفيا ، فيحقؽ بذلؾ اإلنساف إنسانيتو : ا يككف كامال في أبعاده الثالث 

 .كتكمؿ ذاتو في كجكدىا ، فيذه التزكية تعد مف أكلكيات السالؾ نحك المعرفة كالعمـ

في الطريؽ الصكفي ، ليس إال مف أجؿ نساف إف ىذا التييؤ الذم يحظى بو اإل      
، كلكي يصؿ إلييا البد أف يمر بمقامات التي تؤىمو إلى الكماؿ الكصكؿ إلى مرتبة الكىالية 

 .كأحكاؿ  كالتي تعتبر بمثابة سفر ركحي لمكصكؿ إلى ا
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 : المقامات واألحوال -2

       تعتبر المقامات كاألحكاؿ بمثابة طريؽ ركحي مكصؿ إلى معرفة ا ، كىما مرحمة 
مف مراحؿ مجاىدة النفس ، يتكجو القمب فييما بكؿ كيانو إلى ا ، كفييما يرل السالؾ 

 . العجائب كيقتني العمـك كاألسرار ، فمف سافر في ىذا الطريؽ كصؿ إلى الحقيقة 

ىك مقاـ العبد بيف يدم المقاـ » : بقكلو  الطكسي      كالمقامات ىي منازؿ ركحية كيعرفيا
ا عز كجؿ ، فيما يقاـ فيو مف العبادات كالمجاىدات كالرياضات كاالنقطاع إلى ا عز 

أما الحاؿ فيك ما يحؿ بالقمكب ، أك تحؿ بو  ،  كىك كسب مف العبد بتكفيؽ مف ربو1« كجؿ
فالذكر ىك نكع مف التشريح الصكفي الذم يميز كثيرا مف » القمكب  مف صفاء األذكار ،

. 2« القمكب

 أف الحاؿ عند القـك معنى يرد عمى القمب ، مف غير تعمد كال اجتالب يرل القشيرمك      
. كال اكتساب مف طرب أك حزف أك كسط أك قبض 

 ما يرد عمى القمب مف غير تعمؿ كال اجتالب فتتغير »      أما ابف عربي فيعتبر أف الحاؿ 
صفات صاحبو لو ، ك المقامات مكاسب كىي استيفاء الحقكؽ المرسكمة شرعا عمى التماـ 
فإذا قاـ العبد في األكقات بما تعيف عميو في المعامالت كصنكؼ المجاىدات كالرياضات 

التي أمره الشارع أف يقـك بيا كعيف نعكتيا كأزمانيا كما ينبغي ليا كشركطيا التمامية 
 . كىك ثابت غير زائؿ3 «كالكمالية المكجبة صحتيا ، فحينئذ يككف صاحب مقاـ 

الحاؿ سمي حاال لتحكلو كالمقاـ مقاما لثبكتو :  حقيقة الحاؿ بقكلو السير كردمكيفسر      
  كتبقى األحكاؿ مكاىب ، كالمقامات مكاسب ، األكلى تأتي مف الكجكد نفسو  ، كاستقراره 

. أما الثانية تحصؿ ببذؿ المجيكد 

                                                           
 .65 ، ص الطكسي ، الممع ، المصدر السابؽ-  1

2
 - rochdy alili ;qu’est-ce que l’islam ; édition découverte ; paris , 1996 ;p.203. 

 .22-20، المصدر السابؽ ، ص 4ابف عربي ، الفتكحات المكية ، جزء- 3
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 ال يزاؿ المريد »      كقد كصفيا ابف خمدكف في مقدمتو بأنيا الغاية القصكل لمسعادة إذ 
يترقى مف مقاـ إلى مقاـ إلى أف ينتيي إلى التكحيد كالمعرفة التي ىي الغاية المطمكبة 

 1«لمسعادة 

: سبعة " الٌممع "  الصكفية في عدد المقامات ، كجعميا الطكسي في كتابو مشايخختمؼ ك
. التكبة، الكرع ، الزىد الفقر ، الصبر ، كالتككؿ ،كالرضا

:  التوبة مقام  -

قاؿ  ، 2« اعتراؼ بالذنب كالندـ عميو ، كالعـز عمى عدـ الرجكع إليو» :التكبة لغة       
﴾ :تعالى ـٍ تيٍفًمحيكفى ًميعنا أىيُّيىا الميٍؤًمنيكفى لىعىمىكي تيكبيكا ًإلىى اً جى ﴿ كى

كقاؿ أبك يعقكب يكسؼ بف  ، 3
 ، فالتكبة أكؿ مقاـ مف مقامات المنقطعيف إلى ا تعالى التكبة: حمداف السكسي رحمو ا 

مف كؿ األخطاء كالمعاصي ىي أكؿ مرحمة مف مراحؿ السمكؾ ، ىي ميالد جديد لحياة 
ألف ليا بداية ككسطا كغاية ، فبدؤىا »: جديدة ، كقد قسميا أبك عمٌي الدقاؽ إلى ثالثة أقساـ 

يسمى تكبة  ككسطيا يسمى إنابة كغايتيا يسمٌى أكبة ، فالتكبة لمخائؼ كاإلنابة لمطائع 
 كىك يعني بذلؾ أف التكبة ليست سكل الرجكع عف كؿ أمر 4«كاألكبة لراعي األمر اإلليي 

 القشيرم أكؿ منزؿ مف منازؿ السالكيف ، كأكؿ مقاـ مف برىا  كيعتمخالؼ لألمر اإلليي ،
 . مقامات الطالبيف

ف يتكب مف الزلؿ كالغفالت  كىي أىك أف يتكب العبد مف الذنكب كالسيئات ، كإذف فالتكبة   
. بدكرىا تقتضي الكرع

 

 

                                                           
 .404 ، ص2010، 1دار ابف الجكزم ، القاىرة ، طبف خمدكف ، المقدمة ، عبد الرحمف -  1
 .156كم، المنجد في المغة العربية  ، المرجع السابؽ ، ص ـصبحي ح-  2
 .31: سكرة النكر ، اآلية - 3
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:  الورع مقام  -

الكرع أف ال : كقيؿ  ، الكرع لغة ىك االبتعاد عف اإلثـ كالكؼ عف الشبيات كالمعاصي       
، كقاؿ يتكمـ العبد إال بالحؽ غضب أك رضي ، كأف يككف اىتمامو بما يرضى ا تعالى 

 الكرع أف تجتنب في ظاىرؾ كباطنؾ كجميع أعماؿ أعضائؾ »: ابف عربي في ىذا الباب 
 أم أف تجتنب كؿ ما يقدح في الحصكؿ عمى ىذا المقاـ ، فال يتحرؾ 1«المكمفة كؿ عمؿ 

 .ظاىرؾ إال  ، كال يككف في باطنؾ إال ا ،فالكرع مف أعمى درجات اإليماف

:  الزهد مقام-

      يعتبر الزىد أكؿ انطالقة لمتصكؼ ، كقد عرؼ أكائؿ المتصكفة أنيـ كانكا زىادا أم 
 أف تأتي الدنيا  ىك الزىد أف الغزالي راغبيف عف الدنيا كمقبميف عمى اآلخرة ، كقد ذكر

محبا ليا   أكمؤنسالإلنساف راغبة كىك قادر عمى التنعـ بيا ، فيتركيا خكفا مف أف يككف 
 .بغير ا

 »: كقيؿ لمحمد بف عمي ، الزاىد مف لـ يقمب الحراـ صبره ، كال الحالؿ شكره: كقيؿ      
 ، كقد ذكر ابف عربي 2«مف ال يبالي الدنيا في يد مف كانت : مف أشد الناس زىدا ؟ قاؿ 

أف صاحب الذكؽ البد أف يرل لتركو طمب الدنيا أثرا إلييا في قمبو ، ألنو لك لـ يكف لألمر 
كجكد عند ا ما صح أف يككف لو أثر لمتجمي اإلليي ، فعمى السالؾ أف يزىد في كؿ أمر 

 .يحكؿ بينو كبيف عبكديتو

فبداية التصكؼ اإلسالمي كاف بالزىد ، لينتقؿ بعد ذلؾ كيصبح طريقا لممعرفة، كىك بدكره 
. يقتضي الصبر
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:  مقام الصبر - 

الصبر أمر ضركرم في طريؽ التصكؼ ، ألف السير فيو يقتضي ذلؾ لما يعتريو مف      
 مشقة كصعاب ، كالمريد إف لـ يصبر عمى ما يالقيو في سفره ، فال يمكنو أف يناؿ مبتغاه 

 الصبر ىك التباعد عف المخالفات ، كالسككف عند تجرع »: كقاؿ ذك النكف المصرم 
ظيار الغنى مع حمكؿ الفقر ساحات المعيشة   فعمى السالؾ في ىذا 1«غصص البمية ، كا 

الطريؽ أف يككف صبكرا عمى مشقتيا ، كعمى العكائؽ التي قد تعتريو مف حيف إلى 
آخر،فتحصيؿ الكماؿ لف يككف سيال بقدر ما سيككف صعبا ، كعمى الذات اإلنسانية الصبر 
مف أكؿ الطريؽ إلى آخرة ، كىك فعال ما تحقؽ مع أكبر مشايخ الصكفية كاألقطاب كالكارثكف 

 .فكاف صبرىـ عف ا أعظـ الصبر ، كىك مقاـ ال ينالو إال الكٌمؿ مف الرجاؿ

:  مقام التوكل - 

طرح البدف في العبكدية ، كتعمؽ القمب  »: سئؿ احد الصكفية عف التككؿ فقاؿ      
ف منع صبر راضيا مرافقا لمقدر  .2« بالربكبية كاالطمئناف إلى الكفاية ،فإف أعطي شكر ، كا 

، كأضاؼ إليو ابف اعتماد القمب عمى الحؽ تعالى  »: كسئؿ الجنيد عف التككؿ فقاؿ        
مع عدـ االضطراب عند فقد األسباب المكضكعة في العالـ التي مف شأف النفكس أف "عربي 

 فتعمؽ القمكب با 3«تركف إلييا ، فإف اضطرب فميس بمتككؿ كىك مف صفات المؤمنيف 
 .مف أعظـ األسباب التي تحقؽ السعادة لإلنساف 

:  مقام الرضا - 

يعتبر الرضا ثمرة مف ثمار المحبة ، كىك أعمى مقامات المقربيف ، كقد قالت رابعة      
كسئؿ ، عندما سئمت عنو ، أف العبد يككف راضيا إذا أسرتو المصيبة كما أسرتو النعمة 

 الرضا »: ، كقاؿ المشايخ  أم الفناء عف النفس4« الرضا رفع االختيار»: الجنيد عنو فقاؿ 
                                                           

 .325، المصدر السابؽ ، صالقشيريةالقشيرم ، الرسالة -  1
 .314 ، ص 1982 ، 2حنا الفاخكرم ، تاريخ الفمسفة العربية ، دار الجيؿ ، بيركت ،ط-  2
 .300، المصدر السابؽ ، ص 3، جزءالمكيةابف عربي ، الفتكحات - 3
 .80الطكسي ، الممع ، المصدر السابؽ ، ص -  4
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باب ا األعظـ يعنكف أف مف أكـر بالرضا فقد لقى الترحيب األكفى ، كأكـر بالتقريب 
 كلمرضا درجات أعالىا الرضا برضى ا تعالى كىي خاصة بأىؿ الخكاص 1«األعمى 

 .العارفيف با

كىك آخر المقامات كما صنفيا الطكسي في كتابو ، كبعد المركر بالمقامات ،يمر المريد 
. الصكفي أيضا باألحكاؿ كأكؿ حاؿ ىك حاؿ المراقبة 

 :حال المراقبة -

المراقبة ىي عمـ كتيقف العبد مف أف الحؽ تعالى مطمع عميو في كؿ أعمالو كأفعالو        
فيالـز الكجية كيرتقب كشؼ الحجاب عف كجو القمب ليصؿ المراقبة بالمراقبة ، كسببيا 

 ، كلقد ذكر الجيمي في المناظرات قكلو في ىذا الحاؿ مراعاة القمب كحفظ النفس مع الحؽ 
 شيكد العبد بقمبو لحضرة الحؽ تعالى ، فتظير لو حينئذ حقارة نفسو كعجزىا كصغرىا »أنيا 

كذليا تحت بركز عظمة الحؽ تعالى ، كقكتو ككبريائو كعزتو ، فيأخذه الصعؽ في ىذا 
 فإف استحضر السالؾ مراقبة ا 2 «المشيد ، فإذا رجع عنو إلى نفسو كجد عنده مف العمـك

كالمراقبة تقتضي محاسبة النفس في سائر . في أفعالو كأقكالو فتح عميو أسرار العمـك الذكقية 
. األعماؿ ، كىي حاؿ شريؼ كما قاؿ الطكسي  كىي تقتضي حاؿ القرب

 : حال القرب -

» :كقاؿ الجنيد  ، القرب ىك شيكد العيف بقرب الحؽ منو ، فيتقرب إليو بالطاعات     
كاعمـ أنو يقرب مف قمكب عباده عمى حسب ما يرل مف قرب قمكب عباده منو فانظر ماذا 

ف تمكف 3«يقرب مف قمبؾ   ، كغاية السالؾ مف كؿ ىذه األحكاؿ ىك طمب القرب مف ا ، كا 
مف ذلؾ تحققت لو مرتبة الكالية ، فيتكاله ا برحمتو كلطفو كعنايتو ، كيفتح عميو مفاتح 

 .الغيب فيككف بذلؾ في رحاب الحضرة اإلليية 

                                                           
 .339القشيرم ، الرسالة القشيرية ، المصدر السابؽ ، ص- 1

. 94، ص(ط .س، د.د)عبد الكريـ الجيمي ، المناظرات اإلليية ، نجاح محمكد الغنيمي ، دار المنار ، - 2
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 . ، كالقرب بدكره يقتضي المحبة 1« ىك أف تشاىد أفعالو بؾ» :كسئؿ أحد عف القرب فقاؿ  

 : حال المحبة -

المحبة ىي جكىر كمنبع التصكؼ ، كيعتبرىا البعض مقاما كليس حاال ألف مكانيا       
مف عرؼ ربو أحبو ، كمف عرؼ الدنيا زىد : قاؿ الحسف البصرم ، ثابت كمستقر في القمب 

  .فييا  ككيؼ يتصكر أف يحب اإلنساف نفسو كال يحب ربو ؟

  إذ ىي الغاية القصكل مف المقامات عمى حسب الغزالي ، كالذركة العميا مف الدرجات     
 كالمحب يتمذذ بكؿ ما يرد 2«فما بعد إدراؾ المحبة مقاـ أك حاؿ إال كىك ثمرة مف ثمارىا » 

 .عميو مف المحبكب سكاء عف محبة أك كره ، كىك يطمب دكاـ االتصاؿ إليو

 : حال الخوف -

، كىك حاؿ الخكؼ حجاب بيف الحؽ كالعبد ،كىك سراج القمب بو يبصر الخير كالشر       
 الخائؼ »: يعترم السالؾ في طريقو ، فمف تحقؽ بو فقد تحقؽ بمقاـ اإلليييف ، كقد قيؿ 

 »:  فمف خاؼ ا خاؼ منو كؿ شيء ، كقاؿ ذك النكف المصرم 3«الذم يخافو المخمكقات 
  4«الناس عمى الطريؽ ما لـ يزؿ عنيـ الخكؼ ، فإذا زاؿ عنيـ الخكؼ ضمكا عف الطريؽ 

 .فالخكؼ ىك السبيؿ لتحقيؽ االستقرار كالسالـ الركحي

 : حال الشوق -

ىك اىتياج القمكب إلى لقاء المحبكب ، كعمى قدر المحبة :  يعرفو القشيرم بقكلو       
 أف الشكؽ مف المحبة أيضا كالزىد مف التكبة ، فإذا السير كردمكيرل  ، يككف الشكؽ

، فالسالؾ في شكؽ دائـ استقرت التكبة ظير الزىد ، كأيضا إذا استقرت المحبة ظير الشكؽ 
إلى لقاء ا ، كقد ذكر ابف عربي أف الشكؽ يسكف بالمقاء ، كاالشتياؽ يييج بااللتقاء ، كال 

                                                           
 .107الكالباذم ، التعرؼ لمذىب أىؿ التصكؼ ، المصدر السابؽ ، ص -   1
 .180 ، ص 1991 ، 1، دار الثقافة ، الجزائر ، ط4محمد أبي حامد الغزالي ، إحياء عمـك الديف ، جزء  - 2
 .68 ، ص السابؽالكالباذم ، التعرؼ لمذىب أىؿ التصكؼ ، المصدر - 3
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ف ا ألشد شكقا لمقاء أكليائو ، شكقا يميؽ  يتعمؽ إال بغائب غير مشيكد لو في الحاؿ ، كا 
 كال يسكف بالرؤية ، كال يزكؿ عف األنس  كشكؽ المحبيف لحبيبيـ أمر ذكقي . بجاللو العظيـ 

ككؿ شكؽ يسكف بالمقاء ال يعكؿ - يقكؿ ابف عربي- بؿ كمما ازداد لقاء ازداد شكقا ككما
. كالشكؽ يقتضي األنس  ، عميو 

 : حال األنس -

يعتبر األنس مف آثار المحبة أيضا ، كىك األنس با كاالعتماد عميو كالسككف إليو        
كيرل الغزالي أنو مف غمب عميو حاؿ األنس لـ تكف شيكتو إال في اإلنفراد كالخمكة ، ألف 

 ىك انبساط المحب إلى »:  ، كسئؿ ذك النكف عنو فقاؿ األنس با يغنيو عف كؿ شيء
 مف »  فاألنس إذا كقع في قمب المحب لـ يزؿ مكجكدا عنده في كؿ حاؿ ، ألنو 1«المحبكب

 فيذا الحاؿ دائـ 2«أنس با في الخمكة كفقد ذلؾ األنس في المأل فأنسو كاف بالخمكة ال با 
التجمي في قمب السالؾ سرا كعالنية كظاىرا كباطنا ، ككؿ كاحد يحكـ بحسب ذكقو ، كيبقى 

 .األنس با مباسطة 

 :  حال الطمأنينة -

ضرب منيا لمعامة كىـ إذا ذكركه " الطمأنينة حاؿ رفيع ، كىي عمى ثالثة أضرب      
اطمأنكا في ذكرىـ لو ،كضرب لمخصكص كىك الذيف صبركا عمى بالئو ، أما الضرب الثالث 
فيك لخصكص الخصكص ، كىك مف عممكا أف سرائرىـ ال تقدر أف تطمئف إليو ، كال تسكف 

. معو  كذلؾ ىيبة كتعظيما 

:  حال المشاهدة -

المشاىدة حضكر بمعنى القرب ، كيعتبرىا الباحث محمد بف بريكة رؤية الحؽ مف       
غير ريبة كال تيمة كال بقية ، كتككف عف طريؽ البصيرة حيث يكمف السر اإلليي ، ألف 

 ، فإذا دخؿ المريد  الحضرة اإلليية كجب المشاىدة تككف بالقمب حتى يستقر اليقيف فييا

                                                           
 .76الكالباذم ، التعرؼ لذىب أىؿ التصكؼ ، المصدر السابؽ ، ص- 1
 .254 ، المصدر السابؽ ، ص4، جزءالمكية ابف عربي ، الفتكحات - 2
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 فال يفتح عمى المريد بشيء مف المكاىب ، كىك »عميو استحضار قمبو لمشاىدة الحؽ ، 
يستحضر في ذىنو شيئا مف الككف ، إذ الفتح ال يككف إال لمف شيد الحؽ تعالى بقمبو  

ف 1«كغاب عٌمف سكاه  فمف شيد الخمؽ لـ يرل الحؽ ، كمف شيد الحؽ لـ يرل الخمؽ ، كا 
تحقؽ المريد بيذا الحاؿ كما يقكؿ الجنيد فسيككف مف الكٌمؿ ، حيث تتكالى أنكار التجمي 

 .عمى قمبو دكف انقطاع ، فيككف بذلؾ صاحب مشاىدة 

 : حال اليقين -

اليقيف ارتفاع الشؾ ، كقاؿ أخر اليقيف ىك المشاىدة : قاؿ الجنيد في سؤالو عف اليقيف       
كؿ ما رأتو العيكف نسب إلى العمـ » :كقاؿ ذك النكف  ، اليقيف ىك عيف القمب: كقيؿ أيضا 

 ، كقد ذكر عبد الجٌبار النفرم في مكقفو عف اليقيف 2« كما عممتو القمكب نسب إلى اليقيف
ذا تنكرت زادؾ تنكرم معرفة  »: الحؽ فقاؿ  في اليقيف سر إذا عرفتو ، لـ أتنكر عميؾ ،كا 

ككاف عمى الذيف لـ يعرفكا سٌر اليقيف نكرة ، أٌني أنا ا ، ال تحصى معرفتي كال تسع القمكب 
 فنجد النفرم قد تجاكز مصطمح المقامات كاألحكاؿ معتبرا إياىا حجابا بيف 3«حؽ معرفتي 

، فمتى كصؿ اليقيف إلى القمب امتأل قمب " الكقفة " العبد كربو ، كأطمؽ عمييا مصطمح 
شراقا ، فيك ثمرة التكحيد كىك أخر مطاؼ يصؿ إليو المريد في طريقو  صاحبو نكرا كا 

 .العرفاني ، كبو يتحصؿ عمى المعرفة الكاممة 

ف        كبالتزاـ المريد أك السالؾ بيذه المقامات كاألحكاؿ يجعؿ مف ذاتو تحاكي الكماؿ ، كا 
أدركت ذاتو الكماؿ تحقؽ بمرتبة الكالية كيككف بذلؾ خميفة اإلنساف الكامؿ ، فالمقامات 

كاألحكاؿ ما ىي سكل منازؿ العٌباد كما أطمؽ عمييا الترميذم أك كقفات يقؼ عمييا السالؾ 
أك مكاقؼ ركحية أك ألقاءات سبكحية بعمـك كىبية ترد عمى خاطر الكلٌي ، كىذا التنكع 

كاالختالؼ سكاء مف حيث المصطمحات أك مف حيث تحديد عدد المقامات كاألحكاؿ دليؿ 
 .عمى تميز التجربة الصكفية 

                                                           
 1989ط، .، مكتبة المعارؼ ، بيركت ، د1طو عبد الباقي سركر، جزء: عبد الكىاب الشعراني ، األنكار القدسية ، تح- 1
 .86ص
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 .277، ص2007، 1محمد بف عبد الجبار بف الحسف النفرم ، األعماؿ الصكفية ، منشكرات الجمؿ ، بغداد ، ط- 3
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 :حصيمة الفصل الرابع

   لقد أعطى التصكؼ مفيكما جديدا لإلنساف ، ككضعو في مرتبة سامية جعمت منو إنسانا 
ذا أبعاد مختمفة في الكجكد ، فبعدما كانت كظيفتو تقتصر عمى جكانب مرتبطة بمدل عالقتو 

بالطبيعة مثؿ ما كاف سائدا في التصكرات القديمة ، فإنو مع العرفاف الصكفي أصبح رمزا 
لمخميفة التي خمؽ مف أجميا ، كالخميفة بالمفيـك الصكفي ىك خميفة ا في الككف ، كىك 
اإلنساف الذم تحققت فيو كؿ الصفات اإلليية ، كجمعت فيو جكامع الكمـ كىك اإلنساف 

 الكامؿ األكمؿ كالنكر الذم الكامؿ كما أطمؽ عميو ابف عربي ، كىذا اإلنساف ىك محمد 
 .يستسقي بو كؿ األنبياء كاألكلياء كالكارثكف مف عممو كنكره

   كنجد ليذه المقكلة جذكرا تاريخية في بعض الثقافات كاإليرانية كاليكنانية كالييكدية 
كالمسيحية إال أف الطرح الصكفي كاف متميزا عنيا بحكـ انتمائو اإلسالمي ، كبفضؿ التحميؿ 

العميؽ الذم قاـ بو ابف عربي حكؿ ىذه المسألة ، حيث أضفى عمييا طابعا آخر حينما 
جعؿ الكماؿ يتحقؽ أيضا في األكلياء الكرثة ، فيؤالء ىـ خمفاء اإلنساف الكامؿ بعده ، كلكي 
يمتازكا بيذه المنزلة تبدأ رحمتيـ  بالمقامات كاألحكاؿ مع صحبة شيخ مرشد ينير ليـ الطريؽ 
حتى يصمكا إلى مقاـ اليقيف فيثبت التكحيد عندىـ ، حينيا فقط يصح ليـ الكماؿ ، فبكماؿ 

ذا كممت معرفتيـ با ، زاؿ الحجاب بينيـ كبيف ا  أخالقيـ تكمؿ معرفتيـ با ، كا 
 . كفاضت عمييـ أنكاره القدسية 
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 خاتمة 

      نستخمص في خاتمة ىذا البحث أن التصوف تجربة فردية ذوقية ، يعيشيا الصوفي 
بكل كيانو متذوقا في ذلك جمال قربو من الحضرة اإلليية ، ىذا القرب الذي حرره من 

عبودية نفسو ليكون بذلك عبدا هلل وحده ، فجمال ىذه التجربة تكمن في العالقة بين السيد 
 .والعبد في صورة متكاممة تجعل المتأمل يعيي سر السعادة التي يسعى إلييا الصوفية

      فالتصوف ليس سوى طريق يؤىل اإلنسان لبموغ مقام شريف ، يجعل منو كائنا متعاليا 
عن عالم المادة ومالمسا بذلك عالم الروح ، ىذا العالم الممموء بجممة من األسرار والحقائق 
الربانية ، وال يدرك حقيقتو إال من كان قمبو ممكا لمذات اإلليية ، وىذه لغة ال يفيميا إال أىل 
االختصاص الذين برعوا في ىذا العمم ، فكشف عنيم حجاب المعرفة ، وفاضت عمييم أنواره 

 .القدسية 

نما بالبصيرة        فقد عرف التصوف أنو عمم الباطن أي عمم ال تدرك حقيقتو بالحواس ، وا 
أو القمب الذي ىو منبع الحكمة ومصدر المعرفة ، وبو يتطمع الصوفي عمى األمور الخفية 
التي حجبت عن أبصار الخالئق ، وقد يكون ليذا العمم طابع مميز في كونو ال يكون إال 

عن طريق التجربة ، غير أن ىذه التجربة ال تعد مصدرا لممعرفة كما ىو معموم عند 
نما ىي تجربة يتذوق فييا السالك جمال سفره الروحي ، حيث تسكن  الفالسفة التجريبيين ، وا 
النفس في عالم دائم االتصال باهلل ، ونظرا لما شاىده الصوفية من عجائب يعجز العقل عن 
استيعابيا ، لجؤوا  إلى لغة رمزية تعبر عن مواجيدىم وكتاباتيم ، والتي تحتاج بطبيعة الحال 

 .إلى تأويل يتالءم مع قواعد ىذه المغة 

      وعمى رغم تنوع ىذه التجربة بين مشايخ الصوفية ، فإن اليدف واحد بينيم ، غير أن 
الحقائق التي يدركونيا قد تختمف عمى حسب درجة اجتياد السالك ودرجة قربو من اهلل  

من ذاق " ومقام القربة ال يكون إال بالمعرفة وليذا نجد أغمب الصوفية يرددون عبارات كيذه 
فالمعرفة أوسع من العمم ، والتصوف معرفة قبل أن " من عرف نفسو عرف ربو "و" عرف

يكون عمم ألن ىذا األخير قد يمقن ويكتسب بالتعميم ، غير أن التصوف مرتبط بالعمم المدني 
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الذي يمقى في قموب العباد الصادقين والمخمصين ، فيو فيض رباني ال يحظى بو سوى من 
 .بمغ مرتبة الوالية

      ومن خالل ىذه الدراسة وصمنا إلى أن الصوفية ال ينكرون دور العقل ، لكنيم ال 
نما بالقمب ، ولمقمب  يعتبرونو مصدر المعرفة ، فالمعارف الربانية ال تدرك بالعقل والحس وا 
أسرار كثيرة فيو المحرك األول واألخير لحياة اإلنسان ، وكمما ازداد تعمقا بربو ازداد نورا 

شراقا وحينما تتّم المعرفة الكاممة يحدث القرب ، وكمما ازداد القرب ازدادت المحبة  ولممحبة  وا 
 .درجات أقصاىا درجة الفناء في ذات المحبوب حتى يصيرا كالىما واحد

      ونجد الصوفية يستعممون الرمز في التغني بالحب اإلليي ، خصوصا األنثى فكل 
أشعارىم كانت غزلية في حب ليمى وسعدى وغيرىما ، ولم يكن المراد منيا ىذا الحب 

نما ىي لغة رمزية تستدعي دائما  اإلنساني الذي يعد في حد ذاتو بداية لمحب اإلليي ، وا 
تأويال باطنيا  فالرمز والتأويل يكسبان التصوف ميزة فمسفية متعالية ، كما أنيما يفسحان 

المجال لمتجديد المستمر ولإلبداع المتواصل ، وىو فعال ما نممسو في كتاباتيم التي تتطمب 
 .من الباحث طرحا جديدا في كل مناسبة فكرية

      فالتصوف ظل ومازال  يعالج قضايا ذات أىمية فكرية مثل ما عالجناه في موضوع 
النبوة الذي يبدو في ظاىره طرحا عقائديا ، في حين أن باطنو يحيل إلى معاني خفية ذات 
أبعاد عرفانية وفمسفية ، فما وصمنا إليو من خالل ىذه الدراسة أن موضوع النبوة قد طرح 
عند الفالسفة المسممين وبالخصوص الفارابي الذي اعتبر أن النبوة تكتسب عن طريق قوة 

المخيمة وبالتالي إمكانية حدوثيا في أي إنسان استوفت فيو شروط معينة بما في ذلك 
الفيمسوف، وقد يعود سبب ىذا القول إلى قوة الخيال التي تجعل من اإلنسان كائنا خارقا  
ولقد الحظنا أن ىذا الطرح لم يكن لو أي تأثير أو مرجعية لمفكر الصوفي ، ألن أغمب 

نما ىي ىبة إليية ، وما يستدعي الوقوف عنو في  الصوفية يرفضون القول بنبوة مكتسبة وا 
ىذه المسألة أن اختيارىم لمفظ النبوة دليل عمى المكانة الرفيعة ليذا المقام ، وىم ال يقصدون 
بذلك نبوة األنبياء التي انقطعت مع خاتم النبيّين ، بل نبوة ال تشريع فييا والتي مازلت سارية 

إلى وقتنا ىذا ، وما خمصنا إليو بعد التمحيص و التحميل أن النبوة تتمخص في مسألتين 
 .الوالية والوراثة: اثنتين ىما 
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وعدم اإلفصاح عنو بشكل مباشر " النبوة"       ويعود لجوء الصوفية إلى استعمال مصطمح 
إلى تعامميم مع عمم الباطن ألن الوالية باطن النبوة ، وألن األولياء الورثة مقاميم في الوجود 
كمقام األنبياء غير أنيم ال يشرعون ، فالولي يتمقى الوحي كما يتمقاه النبّي بكل أشكالو ما 

عدا نزول الممك جبريل الذي لم يكن تمثمو سوى خيال وراد من قوة مخيمة الولّي كما أفصح 
عن ذلك ابن عربي  في إحدى كتبو ، وقد آل بيم اعتبار الوالية أعمى من النبوة ، وىذه 

المسألة قد أدت ببعض الباحثين والعمماء إلى تكفير ابن عربي وغيره من الصوفية ، في حين 
أن النصوص الواردة في ىذا المقام كانت واضحة ، ولم يقصد بذلك أن مقام الولي زيد أو 
نما الوالية كمرتبة أعمى من  غيره أعمى مرتبة من النبي يوسف أو إبراىيم عمييما السالم ، وا 
النبوة ، فكل األنبياء أولياء وواليتيم أعمى مقاما من نبوتيم ، وسبب التفضيل ىو أن الولي 

 .اسم من أسماء اهلل ما زال ساريا إلى آخر يوم في الحياة 

      فالوالية مرتبة ذات شأن عظيم ، ومقاميا مقام القربة من اهلل ، والولّي ىو الوارث لمقام 
األنبياء ، وفي فمسفة ابن عربي ىناك الوارثون العيسويون والموسويون ، و كل ولّي يحق لو 
أن يرث بعض المقامات من األنبياء كأن يرث الصبر عن النبّي أيوب أو الحكمة عن النبّي 

 الذي يعد القطب الذي يرث لقمان ، وقد ورث الحاتمي عن جميع األنبياء بما فييم محمد 
نما يحظى بالكرامة التي تعد  عنو جميع األنبياء واألولياء ، وال يكون لمولّي المعجزة ، وا 

 .  استمرارا ليا ، فالكرامة صورة عن المعجزة كما أن الوالية صورة لمنبوة

      و لموالية درجات أعالىا مرتبة القطبية ، وقد يختمف الصوفية فيما بينيم حول عمى 
ىذه المسألة خصوصا وأنيم يقولون بالختمية ، أي بوجود خاتم لألولياء ، وقد وجدنا بعد 

ختم يقصد بو إشارة تظير عمى جسد الولّي ، وختم : التحميل الذي قمنا بو أن لمختم معنيان 
 الذي كان خاتما لمنبوة ، يعني بو خاتم األولياء أي أن ىناك خاتم لموالية تماما كمحمد 

  ويكون خاتميا عيسى  (األنبياء  )والية عامة : وقد اعتبر ابن عربي أن الوالية واليتان 
ويكون خاتميا إما الميدي المنتظر كما اعتقد ذلك الشيعة أو ابن  (األولياء )ووالية خاصة 

عربي الذي اعتبر نفسو خاتما حسب ما آلت إليو نصوصو ، وبوجود فكرة الختمية فإن جميع 
 .األولياء الذين يأتون بعد ىذا الخاتم اليعدون سوى خمفاء لو
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      وقد رأينا أن مثل ىذه المسائل قد طرحت في الفكر الشيعي ، ولمسنا مدى التقارب 
بينيما غير أن الفكر الصوفي كان طرحو أكثر تعمقا وأقرب منو إلى الشريعة ، إال في 

بعض األفكار التي عاب عمييا بعض الباحثين والعمماء ومن بينيم فكرة الختمية ، وىذا راجع 
بطبيعة الحال إلى إيمانيم الشديد بمسألة النبوة السارية في الكون ، فكل ما يتعمق باألنبياء لو 

صمة باألولياء ، ونحن نعتبر ىذا تجديدا فكريا لمتصوف الذي يفرض نفسو دائما عمى 
 .الحقول المعرفية 

      ومن األمور التي وصمنا إلييا أيضا ارتباط مسألة النبوة بفكرة اإلنسان الكامل ، ىذه 
المقولة التي طرحت في بعض الثقافات قبل أن تطرح في الفكر الصوفي ، وقد تبناىا ابن 

في الثقافة " اإلنسان الكامل " عربي الذي كان السباق األول في إدخال ىذا المصطمح أي 
اإلسالمية ، وبعد التحميل الذي قمنا بو وجدنا مدى ارتباط ىذه المقولة بفكرة الحقيقة 

المحمدية ، فاإلنسان الكامل ىو البرزخ بين الوجوب واإلمكان ، وىو الجامع لجميع العموم 
  وىو ما يتفق عميو اإلليية والكونية ، وال يتحقق ىذا األمر إال في شخصية النبي محمد 

 .جميع الصوفية وال خالف بينيم حول ىذه المسألة 

      وقد نظر ابن عربي إلى ىذه المقولة بنظرة أنطولوجية ومعرفية وليس أخالقية ، غير 
أننا وجدنا حضور ىذا الجانب مع األولياء باعتبارىم خمفاء ىذا اإلنسان الكامل  ، فالولّي قد 

يتحقق بمرتبة الكمال ، فتكشف لو كل الحقائق الكونية بعد كمال معرفتو باهلل ، ولكن قبل 
تحققو بمرتبة الوالية فقد مر بمجاىدات روحية زكت نفسو وأخالقو ، فأخالق الولّي سبيل 

لوصولو إلى الكمال ، وفي الكمال يتساوى الرجل والمرأة ، والمرأة أقرب منو إلى ىذه الدرجة 
ألن المرأة في صورتيا الوجودية قبس من النور اإلليي ، ومظير من مظاىر حبو ، والمرأة 

والرجل يشكالن محورا الوجود ، وىذا الحرص يكون بعد تكوينيما روحيا وأخالقيا ومعرفيا في 
مدرسة أساسيا تنمية اإلنسان ليكون كائنا صالحا في الحياة ، فمم يكن وجوده ىباء منثورا 

نما لغاية نبيمة ، والمقامات واألحوال التي يمر عمييا السالك في الطريق الصوفي ، تعممو  وا 
 .كل اآلداب مع الخمق والحق  وىو مشيد يصور لنا منياجا خاصا لمتربية والتعميم

 



222 
 

ن كان سقراط قد أنزل الفمسفة من السماء إلى األرض ، فإننا نممس مع التصوف         وا 
ذلك أيضا ولكن بصورة أفالطونية أي رجوع اإلنسان إلى موطنو األصمي ، فالجانب الروحي 

لو  فعالية كبيرة عمى كيان الفرد ، وعروج الروح نحو المطمق يكسب اإلنسان قوة داخمية 
تجعمو يتحدى الطبيعة ، غير أن ىذا اإلرث الروحي قد تعرض لو الكثير باالنتقادات وىدموا 
بذلك جماليتو الفكرية ، فعمينا أن ال نفيم من ىذه األفكار أنيا تسيء لمشريعة اإلسالمية أو 

لقداسة النصوص القرآنية ، ألننا نتعامل مع إرث إسالمي نابع من ثقافتنا وتراثنا ، فالتصوف 
بدأ بالزىد الذي كان مع بداية العصر اإلسالمي ، وىذا دليل عمى أصالتو التاريخية ، ولو 

 ، ولكون الدين واحد عدنا إلى مقام التوبة نجد أن أول كائن إنساني عرج عميو ىو آدم 
 .عند اهلل وىو اإلسالم ، فإن التصوف وليد الثقافة اإلسالمية

       وال يخفى عمينا تأثير بعض الثقافات األجنبية عمى التصوف اإلسالمي ، والذي بدا 
جميا عمى بعض أفكارىم ومن بينيم مسألة النبوة ، ألننا لو عدنا إلى الزىاد األوائل كالجنيد 
والحسن البصري وغيرىما ، لوجدناىم قد تكمموا عن مسألة الوالية وعمّو درجتيا ، ولم تظير 

إال مع الصوفية الذين تأثروا بالفمسفة كابن عربي وابن " النبوة السارية " فكرة أو مصطمح 
سبعين والسيروردي وغيرىم ، وىذا يعني إن النبوة في الخطاب الصوفي بمغت أوجيا مع 
التصوف الفمسفي ، وربما يعود ىذا إلى ممارستيم لعمل التفمسف الذي ييدف دائما إلى 

الكشف عن ماىية الحقيقة والمعرفة ، وما الحظناه من فمسفة ابن عربي أكبر دليل عمى ذلك 
ىذا الصوفي األندلسي الذي ذاع صيتو في العالم ، وما بمغو من عمم جعمو يمقب بألقاب 
كثيرة أىميا الشيخ األكبر ، فقد كان كبيرا في أفكاره وأخالقو ، وفي الحقائق التي توصل 

إلييا ، وما من مسألة من مسائل الوجود أو اآلخرة أو أي مسألة أخرى إال وخاض فييا فكان 
بحرا لمحقائق وسمطانا لمعارفين ، ومازالت كتاباتو إرثا فكريا إلى يومنا ىذا ، بحيث يمكن 

 . قراءتيا بأشكال مختمفة
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 فهرس اآليات القرآنية

 اآلية السورة رقم اآلية الصفحة
َخَتَم ا َعَمى ُقُموِبِهْم َوَعَمى َسْمِعِهْم َوَعَمى ﴿ البقرة 07 153

 ﴾َأْبَ  ِرِ ْم ِ َ  َوةٌ 
 ﴾ِإِني َج ِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِميَفًة ﴿ البقرة 30 168-171
اُ َوِليُّ الِذيَن َآَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن ﴿ البقرة 257 126-130

 ﴾الُظُمَم ِت ِإَلى الُنورِ 
﴿اَتُقوا اَ َوُيَعِمُمُكُم اُ َواُ ِبُكِل  ٍيء  البقرة 282 102

 َعِميٌم﴾
 ﴾ِإَن الِليَن ِعْنَل اِ اِاْسَ مُ ﴿   آل عمران 19 189
ِبْبُكُم  ْ ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِ ُبوَن اَ َف َتِبُعوِني يُ  ﴿ آل عمران 31 201

 اُ﴾
 َفَتَقَبَمَه  َرُبَه  ِبَقُبوٍل َ َسٍن َوَأْنَبَتَه  َنَب ًت  ﴿ آل عمران 37 135

ُكُمَم  َلَخَل َعَمْيَه  َزَكِريَّ  *َ َسًن  َوَكفََّمَه  َزَكِرَي  
َق َل َي  َمْرَيُم * الِمْ َراَب َوَجَل ِعْنَلَ   ِرْزًق  

َق َلْت ُ َو ِمْن ِعْنِل اِ ِإنَّ اَ *َأنَّى َلِك َ َذا 
 ﴾َيْرُزُ  َمْن َيَ  ُء ِبَ ْيِر ِ َس بٍ 

﴿َوَمْن َيْبَتِغ َ ْيَر اِاْسَ ِم ِليًن  َفَمْن ُيْقَبَل  آل عمران 85 85
 ِمْنُه﴾

﴿ِإَن  َأْوَ ْيَن  ِإَلْيَك َكَم  َأْوَ ْيَن  ِإَلى ُنوٍ   النس ء 163-164 66
َوَأْوَ ْيَن  ِإَلى إْبَراِ يَم *َوالَنِبيِّييَن ِمْن َبِعِل ِ 

ْسَ  َ  َوَيْعُقوَب َواأَلْسَب ِط  ْسَم ِعيَل َواِ  َواِ 
َوِعيَسى َوَأُيوَب َوُيوُنَس َوَ  ُروَن َوُسَمْيَم َن 

َوُرُسً  َقْل َقَ  َن ُ ْم *َوَآَتِيَن  َلاُووَل َزبُوًرا 
َعَمْيَك ِمْن َقْبُل َوُرُسً  َلْم َنْقُ ْ ُهْم َعمْيَك 

 َوَكَمَم اُ ُموَسى َتْكِميًم ﴾
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 َوَكَمَم اُ ُموَسى َتْكِميًم ﴾ ﴿ النس ء 164 97
 ﴿َقْل َج َءُكْم ِمَن اِ ُنوٌر َوِكَت ٌب ُمِبيٌن﴾ الم ئلة 15 110-116
 ِلُكٍل َجَعْمَن  ِمْنُكْم ِ ْرَعًة َوِمْنَه ًج ﴾ ﴿ الم ئلة 48 35-89

ْن َيَرْو ُكَل َآَيٍة اَل ُيْؤِمُنوا ِبَه ﴾ األنع م 25 65  ﴿َواِ 
 ﴾َوُ َو الِذي َجَعَمُكْم َخَ ِئَ  ِفي اأَلْرضِ ﴿ األنع م 165 171
ِإِني اْ َطَفْيُتَك َعَمى الَن ِس ِبِرَس َلِتي  ﴿ األعرا  144 87

 َوِبَكَ ِمي﴾
َوَكَتْبَن  َلٌه ِفي اأَلْلَواِ  ِمْن ُكِل َ يٍء ﴿ األعرا  145 172

 ﴾َمْوِعَظًة َوَتْفِ يً  ِلُكِل َ يءٍ 
﴿َأَو َلْم َيْنُظُروا ِفي َمَمُكوِت الَسَمَواِت  األعرا  185 22

 واألْرِض َوَم  َخَمَ  اُ ِمْن َ يٍء﴾
 ﴾َوالِذيَن َكَفُروا َبْعُ ُهْم َأْوِلَي َء َبْعضٍ ﴿ األنف ل 73 130
﴿َبْل َكَذُبوا ِبَم  َلْم ُيِ يُطوا ِبِعْمِمِه َوَلمَّ  َيْأِتيِهْم  يونس 39 37

 َتْأِويُمُه َكَذِلَك َكذََّب الِذيَن ِمْن َقْبِمِهْم﴾
﴿ َأاَل ِإّن َأْوِلَي َء ا اَل َخوٌ  َعَمْيِهْم َواَل ٌ ْم  يونس 62-63 90-121-126

 اِلذيَن آَمٌنوا َوَك ٌنوا َيَتٌقوَن﴾* َيْ َزٌنوَن 
َلُهُم الُبْ َرى ِفي الَ َي ِة الُلْنَي  َوِفي اآَلِخَرِة ﴿ يونس 64 135

اَل َتْبِليَل ِلَكِمَم ِت اِ َذِلَك ُ َو الَفْوُز 
 ﴾الَعِظيمُ 

﴿ َأْنَزَل ِمَن السََّم ِء َم ًء َفَس َلْت َأْوِلَيٌة  الرعل 17 40
 ِبَقَلِرَ   ﴾

ْن ِمْن  يء ِإاَل ِعْنَلَن  َخَزاِئُنُه َوَم  ﴿ ال جر 21 118  َوا 
 ﴾ُنَنِزُلُه ِإاَل ِبَقَلٍر َمْعُموٍم 

 ﴾ ِمْن َ َمٍ  َمْسُنونٍ ﴿ ال جر 26 168
 ِإنََّم  َقْوُلَن  ِلَ يٍء ِإَذا َأَرْلَن ُ  َأْن َنُقوَل َلُه ﴿ الن ل 05 195

 ﴾ُكْن َفَيُكوُن 
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﴿ َوَأْوَ ى َرٌبَك ِإَلى الَنْ ِل َأِن اتِخِذي ِمَن  الن ل 68 97
 الِجَب ِل ُبُيوًت  َوِمَن الَ َجِر َوِممِّي  َيْعِرُ وَن ﴾

ْن ِمْن  يء ِإاَل ُيَسِبُح ِبَ ْمِلِ  َوَلِكْن اَل ﴿ ااسراء 44 170  َواِ 
 ﴾َتْفَقُهوَن َتْسِبيَ ُهْم 

 ﴾ َيْوَم َنْلُعو ُكلَّ ُأَن ٍس ِبِ َم ِمِهْم ﴿ ااسراء 71 114
 ﴿ َوَلَقْل َآَتْيَن  ُموَسى ِتْسَع َآَي ٍت َبّيَن ٍت ﴾ ااسراء 101 65
 ِإْذ َأَوى الِفْتَيُة ِإَلى الَكْهِ  َفَق ُلوا َرَبَن  َآِتَن  ﴿ الكه  10-12 135

* ِمْن َلُلْنَك َرْ َمًة و يئ َلَن  ِمْن َأْمِرَن  ُرْ ًلا 
َفَ َرْبَن  عَمَى آَذاِنِهْم ِفي الَكْهِ  ِسنِيَن َعَلًلا 

ثُمَّ َبَعْثَن ٌ ْم ِلَنْعَمَم َأيُّ الِ ْزَبْيِن َأْ َ ى ِلَم  * 
 ﴾َلِبُثوا َأَبًلا 

 ﴾ َفَخَمَ  ِمْن َبْعِلِ ْم َخْم ٌ ﴿ مريم 59 171
 ﴿ َف ْخَمْع َنْعَمْيَك ِإَنَك ِب لَواِل الُمَقَلِس ُطَوى ﴾ طه 12 40
 ﴿ َفُقواَل ِإَنّ  َرُسواَل َرِبَك ﴾: طه 47 64
 ﴿ َواَل ُيِ يُطوَن ِبِه ِعْمَم  ﴾ طه 110 28
﴿ اُ َيْ َطِفى ِمَن الَمَ ِئَكِة ُرُسً  َوِمَن  ال ج 75 87

 الَن ِس ﴾
﴿ َوُتوُبوا ِإَلى اِ َجِميًع  َأيَُّه  الُمْؤِمُنوَن  النور 31 209

 َلَعَمُكْم تُْفِمُ وَن﴾
 ﴾ َوَيْجَعُمُكْم ُخَمَف َء اأَلْرِض ﴿ النمل 62 171
 ﴿َوَأْوَ ْيَن  ِإَلى ُأِم ٌموَسى َأْن َأْرِ ِعيِه ﴾: الق ص 07 97
 ﴾ َوَك َن َ ًق  َعَمْيَن  َنْ َر الُمْؤِمِنيَن ﴿ الروم 47 130
 ﴾َوَبَلأَ َخَمَ  اِاْنَس َن ِمْن ِطيٍن ﴿ السجلة 07 168
﴾  الَنِبيُّ َأْوَلى ِب لُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِهْم ﴿ األ زاب 06 122
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 َم  َك َن ُمَ َمٌل أبَ  َأَ ٍل ِمْن ِرَج ِلُكْم َوَلِكْن ﴿ األ زاب 40 67-153
 ﴾َرُسوَل اِ و َخ َتَم الَنبِيّيَن 

﴿ َي  ُأيََّه  الَنِبيِّ ِإَن  َأْرَسْمَن َك َ  ِ ًلا َوُمَبِ رًا  األ زاب 45 63
 َوَنِذيًرا ﴾

 ِإَن  َعَرْ َن  اأَلَم َنَة َعَمى السََّمَواِت ﴿ األ زاب 72 168-172
َواألْرِض َوالِجَب ِل َفَأَبْيَن َأْن َيْ ِمْمنَه  َوَ َمَمَه  

 ﴾اِاْنَس ُن 
 ﴾ َي َلاُووُل ِإَن  َجْعَمَن َك َخِميَفًة ِفي اأَلْرضِ ﴿ ص 26 193
 ﴿ َوَأْوَ ى ِفي ُكِل َسَم ءٍ َأْمَرَ   ﴾ ف مت 12 97
﴿ َوَم  َك َن ِلَبَ ٍر َأْن ٌيَكِمَمٌه اُ ِإاَل َوْ ًي  َأْو  ال ورى 51 97

ِمْن َوَراِء ِ َج ٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِ ي 
 ِبِ ْذِنِه َم  َيَ  ُء ﴾

َوَلْو َنَ  ُء َلَجَعْمَن  ِمْنُكْم َمَ ِئَكًة ِفي ﴿ الزخر  60 171
 ﴾اأَلْرِض َيْخُمُفوَن 

 َذِلَك ِبَأنَّ اَ َوِليُّ اِلذيَن َآَمُنوا َوَأَن ﴿ م مل 11 126
 ﴾الَك ِفِريَن اَل َمْوَلى َلُهْم 

 ُ َو الِذي َأْنَزَل الَسِكيَنَة ِفي ُقُموِب ﴿ الفتح 04 129
 ﴾الُمْؤِمِنيَن 

 ﴿ َوِفي األْرِض َآَي ٌت ِلْمُموِقِنيَن ﴾ الذاري ت 20 65
 ﴾ َوَم  َخَمْقُت الِجنَّ َواِاْنَس َإاَل ِلَيْعُبُلوِن ﴿ الذاري ت 56 179
 ﴾ ِمْن َ ْمَ  ٍل َك لَفَخ ر ﴿ الر من 14 168
﴿َوَم  َيْنِطُ  َعِن الَهَوى ِإْن ُ َو ِإاَل َوْ ٌي  النجم 3-4 67

 ُيوَ ى ﴾
 ﴿ َف ْعَتِبُروا َي  ُأوِلي اأَلْبَ ِ ر ﴾ ال  ر 02 22
 ﴿َسُنْقِرُئَك َفَ  َتْنَسى﴾ األعمى 06 67
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 فهرس األحاديث النبوية الشريفة

 الحديث الرواة الصفحة

 أدبني ربي فأحسن تأديبي  ابن الجوزي 38
أول ما بدء بو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  البخاري 67-100

من الوحي الرؤيا الصادقة فكان ال يرى رؤيا 
 إال جاءت مثل فمق الصبح 

 رؤيا األنبياء في المنام وحي رواه ابن أبي حاتم 67
 أنا أول الناس في الخمق وآخرىم في البعث رواه الطبري 104
أول ما خمق اهلل نوري وكنت نبّيا وآدم بين  رواه الترميذي 104

 الروح والجسد
مثل أىل بيتي كسفينة نوح من تمسك بيا نجا  رواه البزار 119

 ومن تخمف عنيا ضل وغوى
لقد كان في من قبمكم من بني إسرائيل رجاال  البخاري  135

يكممون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من 
 أمتي منيم أحد فغمر

 اتقوا فراسة المؤمن فإنو يرى بنور اهلل ابن جرير الطبري 138
 

 البخاري 127
 
 
 

  

إن اهلل قال من عادى لي وليا فقد آذنتو 
 .بالحرب
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َوَما َتَقرََّب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء :قال اهلل تبارك  البخاري 128
َأَحبَّ ِإَليَّ ِممَّا اْفَتَرْضُت َعَمْيِو َوَما َيَزاُل َعْبِدي 

َيَتَقرَُّب ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى ُأِحبَُّو َفِإَذا َأْحَبْبُتُو ُكْنُت 
َسْمَعُو الَِّذي َيْسَمُع ِبِو َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبِو 
َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبَيا َوِرْجَمُو الَِّتي َيْمِشي ِبَيا 
ْن َسَأَلِني أَلُْعِطَينَُّو َوَلِئِن اْسَتَعاَذِني أَلُِعيَذنَّوُ   َواِِإ

 العمماء ورثة األنبياء  رواه البخاري 93
 إن اهلل خمق آدم عمى صورتو  رواه مسمم 172
 أنا سيد ولد آدم يوم القيامة  رواه مسمم 193
كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء  رواه البخاري  196

 .إال مريم وآسيا
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 فهرس األعالم

 .   ، 97،116 ،118،220إبراىيم -

 .21أبسال ،-

 . 149ابن السكيت ،-

 .  ، 151ابن الخطاب ، عمر - 

 .21ابن السيد ، البطميوسي،-

  .21،72ابن الطفيل،-

 .77ابن العربي ، أبي بكر،-

  .143،205ابن تيمية ، -

 . 82ابن حزم، -

 . 82ابن جبرول ،-

 . 149ابن جعدون ،- 

 . 209، 143ابن خمدون ،-

  .79،82، 13،21،22،23ابن رشد، أبو الوليد ،-

 .222ابن سبعين ،- 

 .204، 82،168ابن سينا ،-

 40،41،45،46،50،57، 37،38،39، 35، 33، 26،28،32ابن عربي، محيي الدين،-
62 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،91 92 
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93 ،94 ،95 ،99 ،100 ،101 ،102 ،106 ،107 ،108،111 ،119،130 ،131 
132،133،140،141 ،143 ،144 ،145 ،146 ،147 ،148 ،149 ،151،153 

156 ،158 ،159 ،160 ،161 ،162 ،164،170 ،172 ،173 ،174 ،175،180 
181 ،182 ،183 ،184 ،188 ،189 ،190،191 ،192 ،194 ،195 ،196 ،197 
203 ،204 ،205 ،208،210،216 ،220،221،222             . 

 .44ابن عطاء ،-

 .53،56،57، 52ابن فارض، -

 .   21،82ابن مسرة ، عبد اهلل ،-

  .   168، 76، 74،75ابن مسكويو،-

 . 167ابن منظور ،-

  .188ابن ميمون، موسى، -

 . 144أبو الحسن ، البغدادي،- 

 .27أبو الطيب ، السامري،-

  . 130، 129أبو العباس ،المرسى،-

 . 167أبو الييثم ،- 

 .،132أبو بكر - 

 . 136أبو بكر، بن فورك،-

 . 115أبو ذر ، الغفاري، -

 . 127 ،أبو عمي الجوزجاني- 
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 .187أبولو ،- 

 . 68أوديب ،-

 .162، 20أوغسطين، -

  .  205، 188، 153، 43،140، 28أبو يزيد ، البسطامي،-

 .44أبي الحسين ، النوري، -

 . 139أبي حنيفة  ، النعمان ،-

 .138أبي نصر ، الربتني ،- 

  .  55أبي نصر ، سراج الطوسي،-

  ، 65 ،104،106 ،107 ،147،158،160،171 ،172 ،173،185 ،188آدم -
190 ،192 ،193 ،194،222    . 

  .  ، 149إدريس - 

 .188 ، 13،20أرسطو،-

  . ، 116إسماعيل - 

 .196آسيا ، -

  . 88،187، 12،20،47أفالطون،-

  .188أفموطين، -

 .  ، 158إلياس -

 .19األكويني ، توماس،-



248 
 

 .58األمير ، عبد القادر،-

 . 122الباقر ،- 

 . 48،49البدوي، عبد الرحمن،- 

 .213البصري ، حسن ،- 

  .   157،205،215، 156، 155، 129،154الترميذي،-

 . 105التستري ، سيل ،-

 . 127التيجاني ،- 

  . 13الجابري ، محمد عابد،-

 . 205 ،  63الجرجاني ،-

 . 160الجندي ،- 

 .     222، 212،215، 178،211، 87،126،153، 43،55،65، 29الجنيد،أبو القاسم، -

 .       206، 127،138،144،150،151،201الجيالني ، عبد القادر،-

  .  101،206،212، 81الجيمي ، عبد الكريم ،-

  .179،222الحسن ،- 

 . 115الحسين ،- 

  . 105الحكيم ، سعاد ،-

 . 188، 56،57،105،153، 52، 33،50،51الحالج، حسين ابن منصور، -

 .   151الحواري، -
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 . ،38،124 ،125،151الخضر -

  .179،209الدقاق ، أبو عمي ،-

 . 199الرومي، جالل الدين،-

 .39الزمخشري،-

 .133السممي ، عبد الرحمن ،- 

  .   213،222 ،208 ،88،201السيروردي، شياب الدين يحيي،-

 .209السوسي، حمدان،-

 .26،43الشبمي ، أبو بكر،-

 . 198، 197الششتري،-

 . 161الشعراني ،- 

 . 114الشيرستاني ،-

  .124، 123، 115،119الصادق ، جعفر ،-

 .     209،212، 178،208، 127الطوسي، -

  .211، 46،47،48،49العدوية، رابعة،-

  .177العروي ، عبد اهلل، -

 .  133،201،213،214، 132، 31،82، 20،21الغزالي ، أبوحامد،-

 .   75،219، 72،74، 71، 70، 14،20،69الفارابي،أبو نصر، -

  .115الفارسي ، سممان، -
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 .23القاضي ، عبد الجبار،-

 . 128القريشي ، عبد اهلل،-

 .203القشاني ،- 

 .     213، 178،208،209، 26،35،55القشيري ، عبد الكريم،-

 . 160القنوي، صدر الدين، -

 .64الكسائي،-

 . 26،55،119الكالباذي، أبو بكر،-

 .20الكندي،يعقوب ابن اسحاق،-

 . 199المثنوي ،- 

 . 26،29،36المحاسبي ، ابن الحارث،-

 . 160الميائمي، عالء الدين،-

 . 124الميدي ،- 

  . 162النابمسي، عبد الغني،-

  . 137النبياني، يوسف ابن اسماعيل،-

 . 30،31،215النفري، عبد الجبار،-

  .55، 26اليجريري، أبو محمد ،-

 . 138اليمني، أحمد،-

 . 11،188انكساجوراس،-
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 .185أىرمن ،- 

  . 82بالثيوس ، أسين ،-

 . 185بدوي ، عبد الرحمن ، -

 .138بن أدىم، ابراىيم،-

 . 119، 115بن الحكم ، ىشام ،- 

 .151بن الحنبل ، أحمد ،- 

 . 151بن القائد األواني ، محمد ،- 

 .214بن بريكة ، محمد ،- 

 . 151بن شبل ، أبو سعود ،- 

 . 151بن عباس، عبد اهلل،-

 .  ،114،115بن عفان ، عثمان -

 .210بن عمي ، محمد ،- 

 . 126بن معاذ، يحيي،-

 . 138بن موسى ، أحمد ، -

 . 98بن نبي، مالك ،-

 .  115بن ياسر ، عمار،-

 . 115بن يمان ، حذيفة،-

 . 18،186بوذا،-
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 .37بوريكور،-

 .15بيكون،-

 .17جاك دريدا،-

 .15جاليمو،-

  .  ، 72،73 ،76،98،99 ،101 ،102 ،103،220جبريل -

 . 110جوستان ،-

 .185جيا مرتين ،- 

 . 66حنفي، حسن،-

 . 194حواء ، -

 .،193داوود - 

 .17دريدا،-

 . 11،16،17ديكارت، رينو،-

 .  214، 213، 211، 28،87ذون النون، المصري،-

  .169روسو ، جون جاك،-

 .190زرادشت ،- 

 .185زروان ،- 

 . 187زيوس ،- 

 .15سبينوزا،-
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 .53سعاد، -

 .46سعدا، -

 .29سعد بن عبد اهلل،-

 .19سعديا ، الفيومي،-

 .53سممى ، -

 . 222، 12،20سقراط،-

 . 187سوفكميز،-

 . 12،187ششيرون،-

 .185شيدر ،-

  .178، 177، 86طو ، عبد الرحمن،-

  .، 66 ، 100عائشة -

 . 75عبد الفتاح فؤاد ،-

 .144عبد القادر ، محيي الدين، -

 . 98عبده ، محمد ،-

 . 84عالء الدين ،-

 .29عميان ،-

 .    ، 36،114،115 ،116 ،123،124،151،159عمي ابن أبي طالب -

 .48عمي، حرب،-
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  ،66،90 ،94،141،142 ،149،156 ،157 ،158 ،159،161،164عيسى - 
189،190،220     .       . 

  .  19،188فيمون،-

 .185قابيل ،- 

 . 16،24كانط،-

 .187كرونوس ،- 

 .185كيومرث ،- 

 .167لينيو ،- 

 .53، 46ليمى ،-

 .15مالبرانش،-

  ،29،38،57،63،65،66،67 ،68 ،71 ،72،73،85 ،89 ،90محمد ، الرسول - 
91 ،94،95 ،98 ،100 ،104 ،105 ،106 ،107 ،108 ،109 ،110 ،113 

114 115 ،116 ،119 ،120،121 ،123 ،124،135 ،139 ،147 ،148،151 
153 ،154 ،155 ،156 ،157 ،158 ،159 ،160 ،193،194 ،195 ،197 
198،203  ،216،220،222         . 

  . 115معاوية ،- 

 .196مريم ، -

 .     ، 66،67،76،87 ،90 ،94،97،124،141موسى -

 .47موسيو،-
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 .  ،119نوح -

  . 190نيشو، فريدريك،-

 .  189نيوتن ، إسحاق ،- 

 .162وفا ، محمد ، -

 .185ىابيل ،- 

  . ، 149ىارون -

 .187ىرقل ،- 

   .  11،187ىرقميطس،-

  . 88ىرمس،-

 .46ىند،-

  . ،160ىود - 

 .24، 16ىيجل،-

 .،37ىيدجر،-

 ، 149 ،220يوسف - 
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 ممخص أطروحة دكتوراه  في الفمسفة

 بمخير خديجة: لمباحثة 

 مفهوم النبوة في الخطاب الصوفي: عنوان األطروحة 

حاولت الباحثة من خالل ىذه الدراسة حل إشكالية حقيقة النبوة و مقاميا عند الصوفية       
وما مدى عالقتيا بالوالية ، ألن النبوة في الفكر الصوفي تتمركز حول ثنائية الظاىر 

نبوة ظاىرة ونبوة باطنة ، األولى ىي نبوة التشريع وقد : والباطن أي أن النبوة نبوتان 
 ، والثانية ىي النبوة السارية في قموب األولياء والتي ال انقطعت مع خاتم النبيّين محمد 

تشريع فييا ، وىو موضوع الدراسة ، فالوالية ىي النبوة الكبرى والولّي العارف مرتبتو فوق 
  لو مرتبة الوالية والمعرفة والرسالة ، ومرتبة الوالية والمعرفة دائمة مرتبة الرسول  فالنبّي 

 ولّيا وعارفا أعمى وأشرف من الوجود ، أما مرتبة الرسالة فيي منقطعة ، وكون النبي 
فالنبوة في الفكر الصوفي ليست سوى مرتبة وجودية يمكن أن تتحقق في . كونو رسوال 

الوالية والوراثة ، فالولّي ىو الوارث لمقام : اإلنسان كمقام فقط ، متخذة في ذلك  معنيين ىما 
 .النبوة 

ولموالية مراتب متعددة أعالىا مرتبة القطبية ، ولكونيا باطن النبوة فإننا نجد الصوفية       
يقولون بمسألة الختمية أي بوجود خاتم لألولياء وفي مقدمتيم ابن عربي ، وقد ربطوا أيضا 
مسألة النبوة بفكرة اإلنسان الكامل الجامع لحقائق الحق والكون معا ، وقد توصمت الباحثة 

من خالل ىذه الدراسة أن مسألة النبوة قد طرحت بشكل كبير في التصوف الفمسفي أكثر منو 
 .في التصوف السنّي ، وأن النبوة في مفيوميا  الباطني ليست سوى مرتبة الوالية 
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Le concept de la prophétie « Nubuwwa »  dans le Discours Soufi 

Réalisée par : Belkheir Khadidja 

       A travers   cette étude la chercheuse a essayé  d’ étudier  la 

problématique  de la prophétie« nubuwwa »   et sa conception chez les 

soufis, ainsi que sa relation avec la sainteté « walâya »  , car la 

prophétie « nubuwwa » ; dans la pensée soufie, est basée sur   la 

dualité apparent « ẓāhir » et caché « bāṭin », c'est-à-dire qu’il existe 

deux prophéties : une prophétie Apparente et une autre Cachée, la 

première est une prophétie de  la jurisprudence islamique «la 

Chari’a   »,  qui s’est achevée avec le Sceau des prophètes Mohamed  

que la paix soit sur lui , et la deuxième non restreinte, jouit d’ une 

extension maximale au sein des cœurs des saints « Awliya » où  la 

jurisprudence islamique «la Chari’a  »   ne fait pas partie , ce qui 

constitue le sujet précis de cette étude . 

     La sainteté « walâya » est la prophétie ultime , et le saint «walî   » 

l’immense connaisseur «A’rif »,  sa station ( son mérite) ou position 

est supérieure à celle du messager« rasûl» , car le prophète « nabî» a 

la station de sainteté« walâya  de connaissance et du  

prophétie« nubuwwa »  , et la station de sainteté« walâya »  et de la 

connaissance  est non restreinte, puisqu’elle englobe et dépasse celle 

de la prophétie qui demeure limitée    , et du fait que le prophète « 

nabî»  , que le paix soit sur lui, en tant que  saint «walî   »  et 

connaisseur «a’rif » ,  est mieux placé que le  messager« rasûl»  , la 

prophétie « nubuwwa »  dans la pensée soufie n’ est  qu’ une station 

existentielle qui peut exister chez l’être humain mais, seulement 

comme une station de mérite  ayant  deux sens : la sainteté« walâya »  

et l ’ héritage , c’est par la notion fondamentale d’héritage que les 

saints sont directement reliés aux prophétie« nubuwwa » , dans la 

mesure où  la sainteté « walâya »  englobe plusieurs  stations (ou 



dispositions) et étapes, dont la station suprême nommée polaire , nous 

trouvons - par exemple- des Soufis comme chez «Ibn Arabî » 

évoquent la question du sceau ; c’ est à dire : l'existence de ce qu’on 

appel «  Le sceau des saints »  et, qui ont  -également- lié la question 

de la prophétie « nubuwwa »  avec l idée de l’homme parfait  qui 

détient la Vérité du  Dieu  «Al-Haqq»  et de l’Univers. La chercheuse  

aboutit a travers cette étude à la conclusion suivante ; que la question 

de la prophétie « nubuwwa »  est soulevée en une  grande partie par le 

soufisme philosophique que par le soufisme sunnite et que la 

prophétie« nubuwwa » dans son sens caché (bāṭin) n’est que   la 

sainteté « walâya » . 
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Thesis Title : The concept of prophecy in the mystical speech 

This study is a temptation to find some solutions of the nature of 

the prophecy in the mystics view and its relationship with the sanctity 

(wilaya). The mystics consider the prophecy as dual phenomena; there 

are the manifested prophecy, and interior prophecy. 

The first one is the prophecy of religious low, and it had finished 

with the death of the prophet Mohamed (pbuh), the second is the 

prophecy witch is in the hearts of the saints without any low, the 

sanctity is considered as the great prophecy, and the saint Wiseman is 

in high grade up to the messenger. The prophet has the grade of the 

saint Wiseman and messenger. The grad of the sanctity and wisdom is 

eternal; however, the grade of messenger is limited in time and space. 

The being of the prophet as saint and Wiseman is better than this 

grade as messenger. The prophecy is mystical thought, and it’s an 

existence grade realized in the human in some cases, the prophecy has 

two significations, the sanctity and the manifestation (kind of legacy), 

the saint can be the inheritor or a legal successor of the grade of 

prophecy. 

In the sanctity there are many grades, the highest is the master 

hood, which is an interior prophecy. Therefore the mystics say that 

there are the seal of the saints (Ibn Arabi). The mystics have linked the 

prophecy to the perfect man(human) . 

The conclusion of this study is that the question of prophecy was more 

studied by the mystical philosophers, then the Sun it 

(Religious)mystics, and the prophecy is not more than a grade in the 

sanctity stage 

 


