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 الفكر الصوفي في حقيقة العلم اللدني                     
 

 د. عبد القادر احمد يونس
 :المستخلص

ان موضوع العلم اللدني أو االلهام والكشف الذي يهتم به الصوفية وينادون به منن العلنوم التني 
ه الننا االفووونيننة فننطاو والتيننطيو فمنننهم مننن انكننطن مول ننا  ون ننبن بننين اإو اختلننف فيهننا العلمنناا والبننا  

ال دي ة أو الغنوصية أو الا الشياوين واي اااتهم، ومن الصوفية والعلماا من ايدن بشكل مولق م بتا  
وجننودن اخننذا  بكننل مننا يننقتي اننن وطي ننه، اال ان طأ  المعتنندلين مننن الصننوفية والعلمنناا والبننا  ين الننذين 

دن اال انهنم انالوا باالخنذ مننه مني منا يتينق مني اتخذوا المنهج الو وي بين االفطاو والتيطيو، ا بتنوا وجنو 
الشطيعة اال ومية وطفض كل ما يخاليها ذلك ان في  االت االلهام التي تقتي النا المنطا اند يمااجهنا 
شيا من أالايب الشيوان الذي يجطي من ابن ادم مجنط  الندم، ولنذلك يجنب اطضنه النا الشنطيعة، 

لهية والمن  الطبانية للعلوم االلهامية لمن يشاا ا هل اا وجل ويكونون بذلك اد ا بتوا وجود التجليات اال
ان يعويه منها ك مطة منن  منطات الت نو  واالخنوط وتوهينط ال لنوب والت نطب الينه انا وجنل والوليا نه 

 وا با ه فيختصهم ا هل بهذا النوع من العلم في بعض االواات كهبة الهية ومن ة طبانية.
 المقدمة:

، (1)العلننم الننذي يتعلمننه العبنند مننن ا هل تعننالا مننن أيننط وا ننوة ملننك أو نبنني  العلننم اللنندنيو   ننو
يضا  الم ال لنب  والنم ال لنب  نو العلنم اللندني النذي لنم ي نوط فني الونطوظ، ولنم ي نتي  فني أوي ما 

ومصول  العلم اللدني منقخوذ  .(2)الدطوظ، وانما  و تل ين من ا هل بغيط وا وة ملك وال  ياطة ط ول 
ندوا  (3)دنا مو ا مني الخضنط اليهمنا ال نوم واند نبنه ا هل  نب انه وتعنالا الينهمن اصة  ي ب ولنهو )فوووجو

لَّْمنواُن ِمْن لوُدنَّا ِاْلما ( ْبدا  ِمْن ِابواِدنوا آتوْينواُن طوْ موة  ِمْن ِاْنِدنوا وواو او
(4). 

                                                           
 /موصلجامعة ال/ كلية االداب ا م التاطيخ 

 .188(، داط الم يطة، 1980 و) بيطوت1( ال يني، ابد المنعم، مصول ات الصوفية، و1)

  ن  و( ابن ابد ال وم، ااالدين ابدالعايا، ابدة خوصة التصوف الم ما ب ل الطموا ومياتي  الكنوا، ت  يق2)
 .25(، 2002 و)ال ا طة1جبط ش يط، و

 .4/400(، داط العصط، 2003 و)دمشق1العوا ية، و( البووي، م مد  عيد طمضان، شطح ال كم 3)

 .65 واالية و( الكهف4)
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، (2)لينت  االلهني، أو ا(1)ويت  ق العلنم اللندني انن وطينق االلهنام أو الكشنف أو الينيض االلهني 
، و ننو  منننطة منننن  منننطات الت نننو  فبالننذكط والم بنننة  هل جنننل فننني انننون (3)ويعننطف ايضنننا  بالمعطفنننة الذواينننة

ومطاابة االن نان لني نه اجنوال  لع متنه يوهنط ال لنب منن الشنوا ب واالدطان ومنن  نيوطة االأيناط الينه 
لمعاطف فيه بدون جهد من التعلم اند ذلك يتجلا ا هل الا الب المؤمن تجلي ط مة فتن كب العلوم وا

وجمينننني مننننا ذكطنننننان يعنننند شنننني ا  وا نننندا  أو ضننننطبا  مننننن المعطفننننة ( 5)كمننننن  أو موا ننننب الهيننننة( 4)والمماط ننننة
، وال لب*  و وااا  ذا العلم  يث يجمي الصوفية الا ان ال لب  و مصدط منن مصنادط (6)الطو ية

 .(7)المعطفة كما  و ال ال اند ال واظ والع ل
الك يط من العلماا والبا  ين ان العلم اللدني أو االلهنام والكشنف و نوف ن نتعطض واد ت دث 

آطا هننم وااننوالهم وا نندا  تلننو االخننط ولنبنندأ باالمننام الغاالنني  يننث يننط  االمننام الغاالنني ان  ننناك وننطي ين 
 لل صول الا المعطفة و ماو

العلنم باال نلوب المعنطوف  وطيق المعطفة اال تداللية، أي وطيق التعلنيم منن خنول الدطا نة وتل ني .1
 بين الناظ.

والوطيق ال اني  و وطيق المعطفة الكشيية أو االلهامية أو الذواية الصوفية، فاالول وطيق العامنة  .2
مننن الننناظ، وال نناني وطيننق االنبينناا واالولينناا واالصننيياا، ف نند  صننل االنبينناا الننيهم ال ننوم الننا 

                                                           

، 1/874(، داط ال وم للوبااة والنشط، 2005 و) مصط2( الغاالي، م مد بن م مد، ا ياا الوم الدين، و1)
875. 

 ن(، 1403 وم) د. 3( ابن تيمية، ت ي الدين ابي العباظ ا مد ابد ال ليم بن ابد ال وم، مجموع اليتاو ،، و2)
؛ ابن ايم الجواية، شمظ الدين، مداطج ال الكين بين مناال اياك نعبد  13/230، ج8مكتبة ابن تيمية، مج

/ 2(، داط ابن الهي م، 2004 وم مد  امد الي ي، وم مود النادي، ) ال ا طة وواياك ن تعين، تص ي  وتعليق
179. 

 .252(، داط المعاطف، 1963 و) مصط1بط ، و( ايييي، ابو العو، التصوف ال وطة الطو ية الك3)

 .399، 4/74( البووي، شطح ال كم العوا ية، 4)

 .4/466( المطجي ني ه، 5)

 و) بيطوت1( ال طضاوي، يو ف، مواف اال وم من االلهام والكشف والطؤ  ومن التما م والكهانة والطاي، و6)
 .17(، مؤ  ة الط الة، 1996

طبانية طو ية لها بهذا ال لب الج ماني تعلق، و ي   ي ية االن ان ؛ الغاالي، ا ياا،   و لويية و* الم صود بال لب
 .254ايييي، التصوف،  و؛ وين ط 1/858

 .253ن  251( ايييي، التصوف، 7)
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، و ننذا ال يعننني انندم اال تمننام (1)وطيننق االلهننامالعلننم اننن وطيننق الننو ي واالولينناا واالصننيياا اننن 
بننالعلم الك ننبي أو التعلننيم وولننب العلننوم الشننطاية مننن  ننديث وف ننه وأيط ننا وانمننا  نني اال نناظ فنني 

 .(2)المعطفة اللدنية
واندن ان المعطفة االلهامية ت صل فني ال لنب وذلنك انند انجنوا ال لنب وتوهينطن وااالنة ال جنب 

ان ال لب لينكشف لها اللوح الم يو * المن وش فيه جميي العلوم وكل ما  واالدطان والشوا ب والكدوط
اضا ا هل به الا يوم ال يامة،  يث ان تجلي   ا ق العلوم من مطآة اللوح في مطآة ال لب م ل انوباع 

، فهذا  و وطيق االنبياا** واالولياا ف د انكشف لهم االمط وفاض (3)صوطة من مطآة في مطآة ت ابلها 
صنندوط م النننوط لننيظ اننن وطيننق الننتعلم والدطا ننة والكتابننة بننل بالا نند فنني النندنيا وتيطينن  ال لننب مننن  النا

ن اال ل والمال والولد والوون والعلم والوالينة والجنان  نم مشواألها واالابال الا ا هل بهمة واوي الهمة 
ل لنب وال يشنتت فكنطن يخلو المطا بني ه في ااوية وي تصط النا اداا الينطا ض والطواتنب ويجلنظ فناط  ا

 نو  ا هل تعننالا  نم يننطدد  اب نطااة اننطآن أو تي نيط أو  ننديث وال أينطن بننل يجتهند ان ال يكننون ببالنه شنني
كلمة ا هل ا هل الا الدوام مي  ضوط ال لب  م ينتهي الا  الة يتنطك ت طينك الل نان وينط  كنقن الكلمنة 

صننوطة اللينن  و طوفنه و ي ننة الكلمننة جاطينة الننا ل نانه  ننم ي ننتمط النا ذلننك الننا ان يم ني اننن ال لنب 
ويب ا معنا الكلمة مجنطدا  فني البنه  اضنطا  فينه وبنذلك يكنون متعطضنا  لني نات ط منة ا هل وال يب نا اال 

 .(4)االنت اط لما ييت  ا هل له من الط مة كما فت ها الا االنبياا واالولياا

                                                           

 .499، 5/466؛ البووي، شطح ال كم،  875ن  1/874( الغاالي، ا ياا، 1)

)  2طاج  ابد ال ميد، ن طية المعطفة بين ال طان واليل ية، ووما بعد ا ؛ الكطدي،  1/12( الغاالي، ا ياا، 2)
 .201(، داط اليطاان، 2003

* ن ن نط  ان م قلة انكشاف اللوح الم يو  ال د امط صعب ال صول، اال اننا  نجد م ل  ذا الكوم اند العا بن 
 بن تيمية كما  نوطدن، وا هل االم.أابد ال وم وان 

 .875، 1/869ا، ( الغاالي، ا يا3)
** معطوف ان وطيق االنبياا لل صول الا العلم  و الو ي، اال ان الغاالي يذكط االنبياا  نا الا جانب االولياا 
واالصيياا وذلك الن  ذا النوع من العلم من جنظ وا د كما نبه الا ذلك ا د البا  ين واال فانه اد ذكط كما 

ام لوولياا واالصيياا وو ي االنبياا معطوف لجميي الناظ. ين طو  ول، اوطدنا ااون ان الو ي لونبياا واالله
 .87(، داط النهضة العطبية، 1979ابطا يم، التصوف اال ومي بين الدين واليل ية،) ال ا طةو 

؛ ابطا يم، مجدي م مد، التصوف ال ني،  ال اليناا بين الجنيد والغاالي،  876ن  1/875( الغاالي، اال ياا، 4)
 .590كتبة ال  افة الدينية، م
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ين النننيظ والبنناطي، وانمننا كمننا اننال الغاالننيو  والعلننم اللنندني  ننو الننذي ال وا ننوة فنني  صننوله بنن
. وي نندم الغاالنني ادلننة وشننوا د الننا (1)كالضننوا مننن  ننطاج الغيننب ي نني الننا الننب صنناف فنناط  لويننف   

ص ة ما ي ول، فن ول ان من واي له شيا من الكشف ولو شيا ي يط ان وطيق االلهنام فني ال لنب 
ا ونُدوا ِفينونا لونوْهنِديونَُّهْم ُ نُبلونوا ، فمنن الشنوا د، اولنه تعنالاو )ووالَّن(2)ف د اصنب  االمنا  بصن ة الوطينق  ِذينو جو

) نننيو اْلُمْ ِ نننِنينو نَّ اللَّنننهو لومو وواِ 
، في نننولو ان كنننل  كمنننة تنننقتي النننا ال لنننب انننن وطينننق العبنننادة ومنننن أينننط (3)

اكت نناب بننالتعلم فهننو وطيننق الكشننف وااللهننام، واننال النني بننن ابنني والننب طضنني ا هل انننهو   مننا اننندنا 
، (4)اليننا اال منن ينؤتا ا هل تعنالا ابندا  فهمنا  فني كتابنه، و نذا لنيظ بنالتعلم    شيا ا طن ط نول ا هل 

ا يو  مو ْيطا  كوِ يطا  وو ْن ُيْؤتو اْلِ ْكموةو فو وْد ُأوِتيو خو مو ْن يوشواُا وو ذَّكَُّط وايل في تي يط اوله تعالاو )ُيْؤِتي اْلِ ْكموةو مو
، وكننان ابننو الندطداا ي ننولو   المننؤمن منن ين ننط بننننوط (6)كتناب ا هل  ، اننه اليهننم فنني(5)ِإالَّ ُأولُنو اْأوْلبونناِب(

 .(7)ا هل من وطاا  تط طايق، وا هل انه لل ق ي ذفه في الوبهم، ويجطيه الا ال نتهم   
، واليننه يشننيط اولنننه (8)و   ات ننوا فطا نننة المننؤمن فانننه ين ننط بننننوط ا هل تعننالا  واننال ط ننول ا هل 
ِلنننكو  و  (تعنننالاو )ِإنَّ ِفننني ذو نننِمينو و   ل ننند كنننان فيمنننا انننبلكم منننن االمنننم ، وانننال ط نننول ا هل (9)يننناتل ِلْلُمتووو ن

 .(10)م د ون، فان يك في امتي ا د فانه امط  
                                                           

(، داط اليكط للوبااة 2003 و) بيطوت1( الغاالي، الط الة اللدنية   ضمن مجمواة ط ا ل االمام الغاالي  ، و1)
 .232والنشط، 

 .1/880( الغاالي، ا ياا، 2)

 .69 واالية و( العنكبوت3)

 .1/880( الغاالي، ا ياا، 4)

 .269 واالية و( الب طة5)

 .1/880، ا ياا، ( الغاالي6)

 .881، 1/880( المصدط ني ه، 7)

دَّ ونوا ُمْصعوُب  و( اخطجه التطمذي من  ديث ابي  عيد ؛ اال8) ُد ْبُن أوِبي الوَّينِب  و دَّ ونوا أوْ مو ُد ْبُن ِإْ موِعيلو  و مَّ دَّ ونوا ُم و  و
مل اوْن اوْمِطو ْبِن اوْيظل اوْن اوِويَّةو اوْن أوِبي  وعِ  لَّمو اتَُّ وا ْبُن  ووَّ لوْيِه وو و لَّا اللَُّه او ُ وُل اللَِّه صو يدل اْلُخْدِطين اوالو اوالو طو

يواتل ِلْلُمتووو نِمينو اوالو أوبُ  ا ِفطوا وةو اْلُمْؤِمِن فوِإنَُّه يوْنُ ُط ِبُنوِط اللَِّه  ُمَّ اوطوأو ِإنَّ ِفي ذوِلكو  و ِطيٌب ِإنَّمو ِديٌث أو و ِاي وا  وذوا  و
يواتل نوعْ  ْن بوْعِض أوْ ِل اْلِعْلِم ِفي توْيِ يِط  وِذِن اْ يوِة ِإنَّ ِفي ذوِلكو  و اوْد ُطِويو او  ِلْلُمتووو نِمينو اوالو ِطُفُه ِمْن  وذوا اْلووْجِه وو

. وين ط ِ ينو د.ت( داط ا ياا التطاث  و نن التطمذي، )بيطوت وابو اي ا م مد بن اي ا بن  وطة وِلْلُمتويوطن
 .1/881الغاالي، ا ياا،  ووين ط ايضا   ؛ 5/298عطبي، ال

 .75 واالية و( ال جط9)
  مصويا ديب البغا والجامي الص ي  المختصط، ت  يق و( البخاطي، ابو ابد ا هل م مد بن ا ماايل الجعيي10)

م لم اخطجه البخاطي من  ديث ابي  طيطة وطوان  ؛ واد3/1279،1349( داط ابن ك يط، 1987 و) بيطوت 3و
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لَّْمنوانُ ِمْن لوُدنَّا ِاْلما ( واوله تعالاو )وواو
،  يث ان كل الم  و من لدنه اال ان بعضها بوا وة (1)

بننل اللنندني الننذي ينيننت  فنني  ننط ال لننب مننن أيننط  ننبب مننقلوف مننن تعلننيم الخلننق فننو ي ننما المننا  لنندنيا  
ا نننناا خوبتنننه  ينننث انكشنننف لنننه امنننط  خننناطج. أمنننا التجننناطب فمنهننناو منننا  ننندث لعمنننط بنننن الخوننناب 

الم لمين وان العدو اند اشنطف النيهم ف نذط  ناطية ب ولنه ينا  ناطية الجبنل الجبنل و نمي  ناطية صنوته 
 .(2)اطبو و من الكطامات الع يمة وأيط ا من التج

 كما ان الدليل ال اوي الذي ال ي تويي ا د انكاطن امطانو
و و اجا ب الطؤيا الصاداة فانه ينكشف بهنا الغينب واذا كنان ذلنك ممكننا فني الننوم فمنن الممكنن  -1

ان ي دث في الي  ة فاليطق بنين الننوم والي  نة  نو طكنود ال نواظ واندم اشنتغالها بالم  و نات 
  انه أا ط وال ي مي وال يبصط النشغاله بني ه.بل  ناك من  و م تي   اال

انن الغينب وامنوط فني الم نت بل واذا  ندث ذلنك للنبني فمنن الممكنن ان ي نندث  اخبناط الط نول  -2
 .(3)لغيطن وللولي

واند تعنطض ال طضنناوي الطاا االمنام الغاالني واننطط ان وانوع الكشنف لننبعض النناظ امنط صنن ي  
غاالي من االدلة م لم به في جملته، اال انه يعود وي ول ان  ذن ومتيق اليه، وان ما اطضه االمام ال

االدلننة ت بننت ان االن ننان المننؤمن الت نني الصننال  المجا نند لني ننه يطااننه ا هل تعننالا الهدايننة أو النننوط أو 
ال كمنننة أو اليهنننم أو الي نننه أو العلنننم الننننافي ولكنننن ال تننندل النننا ان يولبهنننا االن نننان أو ان يكنننون  منننه 

ويدع الوطيق المعطوف النذي بيننه ا هل تعنالا و نلكه االنبيناا لت صنيل -تقتي أو ال تقتي واد-انت اط ا
يعبد ا هل في أاط  نطاا لنم  ، فعندما كان النبي (4)المعطفة المقمونة ل  ا ق الغيب وا كام    الشطع 

امط يولنب بنل يكن يطيد كشيا  أو الهاما ، وينتهي الا انه يخالف ابو  امد الغاالي في ااتباط الكشف 

                                                                                                                                                                             

ونط ال ديث اند  في  ديث اا شة، وي تشهد ابن تيمية بهذا ال ديث ايضا  اندما يت دث ان االلهام ؛ 
 د ني أبو الوا ط أ مد بن امطو بن  طح  د نا ابد ا هل بن و ب ان إبطا يم بن  عد ان أبيه  عد  وم لم

يكون في اأمم ابلكم م د ون فإن يكن    أنه كان ي ول اد كان وبن إبطا يم ان أبي  لمة ان اا شة ان النبي
في أمتي منهم أ د بن الخواب منهم   اال بن و ب تي يط م د ون ملهمون. ابو ال  ين م لم بن ال جاج 

(، داط ا ياا التطاث 1987 و)بيطوت 3م مد فؤاد ابد البااي، و وال شيطي الني ابوطي، ص ي  م لم، ت  يق
 .4/1864العطبي، 

 .65 واالية و( الكهف1)
 .1/881( الغاالي، ا ياا، 2)
 .882، 1/881( الغاالي، ا ياا، 3)
 .107ن  105( ال طضاوي، مواف اال وم، 4)
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، واذا كان ال طضاوي اد اكد وجود الكشنف و نو  بنة منن ا هل تعنالا فنان الك ينط منن (1) و امط يو ب 
الصننوفية يؤكنندون ذلننك ومننن  ننؤالا الي يننه الصننوفي  ننلوان العلمنناا العننا بننن ابنند ال ننوم ف نند اننال ان 

يط ضطوطة وال ن ط  نم ي نولو  ناك الوم يعويها ا هل تعالا لونبياا* واالولياا بان يخل ها فيهم من أ
  الوم الهامية يكشف بها اما في ال لوب، فيط  ا د م في الغا بات ما لم تجط العادة بطؤيته وي مي 
بقذننه مننا لننم تجننط العننادة ب ننماع م لننه، وكننذلك شننمه، و  ننه، ولم ننه وكننذلك ينندطك ب لبننه الومننا  متعل ننة 

… د النا يننة، بننل ين ننط الننا مننا ت ننت ال ننط ، ومنننهم مننن يننط  المو كننة والشننياوين والننبو… بنناالكوان 
أصنوات المو كنة والجنان وييهنم ا ند م … ومنهم من يط  اللوح الم يو  وي طأ ما فيه، وكنذلك ي نمي 

 .(2)منوق الويط 
ال نناطث  أبنني ننليمان الننداطاني و  أبننيويؤينند كننل مننن ابنني ياينند الب ننوامي وابنند ال ننادط الكيوننني و 

الشنبلي، وأينط م منن المناا الصنوفية االانوم ان االلهنام فضنل منن  ينان التو يندي و  أبيالم ا بي و 
، وكننذلك مننن العلمنناا والبننا  ين الم نند ين فهننناك مننن يننط  انننه مننن موا ننب ا هل وكطمننه (3)ا هل و بننة منننه

، ويؤيننند ذلنننك البنننووي وي نننول ايضنننا  وبالنننذكط (4)وفضنننله وال ينننقتي اال بعننند تاكينننة الننننيظ ووهننناطة ال لنننب

                                                           

 امد الغاالي وايمته العلمية  تا انه يداون اموق من امال ة  بي ذا مي اجو ه الكبيط أ 107( المطجي ني ه، 1)
اصول ا ومية ال طضاوي، االمام الغاالي بين ماد يه  اليكط وانه كان له فضل في تقصيل التصوف وا نادن الا

، اال انه من المعطوف ان كل ان ان يؤخذ منه ويطد اليه 129، 95( مؤ  ة الط الة، 1987 وونااديه ) الدو ة
 كما اال االمام مالك. اال  يدنا م مد 

واالصيياا في  صولهم الا العلم، ين ط  لعل  ذا م ل ما ذكطنان من ايطاد االمام الغاالي االنبياا مي االولياا  * 
 .3في ط 4بعد ا  امش 

ن  1/131(، 1934 و) مصط 1( ابن ابد ال وم، اا الدين ابد العايا، اوااد اال كام في مصباح االنام، و2)
؛ الياطواي، م مد امين بن ابد الهادي،   ي ة التصوف كما بينه  لوان العلماا اا الدين بن ابد  132

 .51( داط اليطفوط،  امش 2003 و) دمشق 1ابد ال وم، و العايا بن

؛  52، 41( داط االداب، 2003 و( الكيوني، ابد ال ادط، فتوح الغيب، ضبوه وو  ه، م مد  الم بواب، ) دمشق3)
، 107( بيت ال كمة، 2001 و) بغداد 1الجبوطي، نضلة ا مد نا ل، خصا ط التجطبة الصوفية في اال وم، و

 اصل الكتاب اوطو ة دكتوطان في اليل ية بقشطاف ابد االميط االا م. 182، 141

( داط 1975 و، ) بيطوت1( بدوي، ابد الط من، تاطيخ التصوف اال ومي في البدا ي  تا نهاية ال طن ال اني، و4)
( 1969 وطةابو العو ايييي ) ال ا  و له الا العطبيةن؛ نيكول ون، في التصوف اال ومي وتقطيخه،  21ال لم، 

؛ جعيط، م مد كمال ابطا يم، التصوف  275؛ ايييي، التصوف،  79موبعة لجنة التقليف والتطجمة والنشط، 
 .94، 93( داط المعطفة الجامعية، 1980 ووطي ا  وتجطبة ومذ با ) ال ا طة
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تننك لننه اجننو  لع متننه يتجلننا ا هل الننا الننب المننؤمن يجلنني ط مننة واننند ذلننك تنك ننب والم بننة  هل ومطااب
 .(1)كما اشطنا الا ذلك من ابل-العلوم والمعاطف فيه بدون جهد من التعلم والمماط ة

ولنننتي ط طأي ابننن خلنندون  يننث يؤكنند ان العلننم اللنندني أو االلهننام والكشننف يننقتي  مننطة مجا نند 
ان  ذن المجا دة والخلوة والنذكط يتبعهنا أالبنا  كشنف  جناب ال نظ و  … الني ه والخلوة والذكط في ول

واالوننوع الننا اننوالم مننن امننط ا هل لننيظ لصننا ب ال ننظ ادطاك شننيا منهننا والننطوح مننن تلننك العننوالم 
و نبب  ننذا الكشننف ان الننطوح اذا طجنني اننن ال ننظ ال ننا ط الننا البنناون ضننعيت ا ننوال ال ننظ واويننت 

نشون وااانه الا ذلك الذكط فانه كالغذاا لتنمية الطوح وال ياال في  ا وال الطوح وألب  لوانه وتجدد
يصننيط شننهودا  بعنند االدطاك فيتعننطض  ين ننذ لموا ننب الطبانيننة والعلننوم اللدنيننة واليننت  أن لننا إنمننو وتاينند 

. واد كان الص ابة الا م ل  ذن المجا دة وكنان ي ني لهنم الكشنف اال انهنم لنم ي ني لهنم بنه (2)االلهي 
 .(3)اناية

ويتض  من كل ما ت دم ان الكشف أو االلهنام ممكنن ان يكنون منادي وممكنن ان يكنون معننوي 
أو فهم في العلنوم  ةفالمعنوي م ل معطفة   ي ة معينة أو التنبؤ بشيا أو ال صول الا  كم أو  كم

 الدينية واد يكون الكشف مادي كان يكشف لشخط ما  اد ة معينة في بود بعيدة.
ذكط ان  ناك من ين نط النا ذلنك منن من نوط المني  ينث ا بنت العلنم ال نديث ومن الجديط بال

وجنود م نل  نذن ال ننوا ط ومنن ذلنك منا اننام بنه العنالم )ج. ب. طاينن( فنني كتابنه      )الع نل و ننووته( 
و و ي توي الا دطا ات المينة تجطيبينة لل نوا ط الني نية الخاطانة م نل انت نال االفكناط والتنبنؤ، واندطة 

 ننخيط المننادة، ووجننود الننطوح فمنن و  ا بننت وجننود انت ننال االفكنناط )التلبننا ي( وتعننني معطفننة الع ننل الننا ت
شخط الفكاط شخط اخط، وا بت ان  ذن ال ندطة النا االدطاك خناطج ال نواظ و ني لي نت مادينة أي 
طو ية وكذلك اكد )الك يظ كاطيل( في كتابه )االن ان ذلك المجهول( نيظ النتا ج التي توصنل اليهنا 

 .(4)طاين   ليه

                                                           

 .4/74( شطح ال كم العوا ية، 1)

)  5؛ اي ا، ابد ال ادط،   ا ق ان التصوف، و 1/372د.م( داط اليكط للوبااة والنشط،  و( الم دمة، ) د.ت2)
 ..289(، موبعة النواايط، 1992 والطمادي

 .1/372( ابن خلدون، الم دمة، 3)

للمايد  273ن  269( وبي الموابي الينية 1994 و) ال ا طة 3( الغاالي، م مد، طكا ا االيمان بين الع ل وال لب، و4)
 د ا.وما بع 270 ول ذلك ان ط نيظ المصدط، 
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فكنننو العنننالمين يننننط  ان فننني االن ننننان واانننة مبهمننننة ي نننتويي بهننننا ا ياننننا  ان ينننندطك اشنننياا مننننن 
 .(1)الم ت يل ادطاكها بوا وة ال واظ المعتادة أو الوطق المقلوفة 

االمنط النذي جعنل النبعض مننن البنا  ين ين نط النا الكطامنات الماديننة والمعنوينة منن  نذن الااويننة 
وات الذي نؤمن بما يتوصل اليه العلم ال ديث منن   نا ق اال انننا ال ننكنط اندطة ا هل ، بيد اننا في ال(2)

 واوا ه لبعض ابادة المخلصين الم طبين م ل ذلك أو ان يكشف لهم اموطا  تغيب ان أيط م.
كما ذ ب بعنض البنا  ين النا ال نول ان الصنوفية اند اخنذوا انن اليكنط اليونناني وخاصنة اليكنط 

 .(3)وونية** ال دي ة الغنوصي* واالفو
كمنا ان  نناك مننن ي نول ان مالند  الصننوفية منن الهنام وكشننف  نو منن اي ننااات الشنياوين ف نند 
اننال ا نند  ننؤالا البننا  ينو  ولعننل  ننذا الننو ي الصننوفي و ننذن الكشننوفات والتجليننات  نني مننا اشنناط ا هل 

ْن تونواَُّل الشَّيواِوي لوا مو ( ُن تعالا اليه ب ولهو ) وْل ُأنوبنُ ُكْم او لوا ُكلن أوفَّاكل أوِ يمل ولعل  ذا النوع  (4)تونواَُّل او
مننن التنننال وال نناا ال ننمي مننن الشننياوين  ننو مننا  نننه الغاالنني و يننا  ي صننل بننه  ننماع الطينند لمننا  ننمعه 

. ون ننن ال نتيننق منني مننا ذ ننب اليننه دمشنن ية ونننط  ان االلهننام والكشننف   ي ننة (5)مو ننا اليننه ال ننوم 
 ا وشطح متعل اتها الك يط من العلماا، مما  ن بته ال  ا . موجودة واد اشاط اليه

ي ابن تيمية في العلم اللدني ف د االو  واما العلم اللدني فو طيب ان ا هل ييت  النا النوب أما ط أ
اوليا ه المت ين، وابادن الصال ين، ب بب وهاطة الوبهم مما يكط ه، واتبااهم ما ي به، منا ال يينت  بنه 

                                                           

 .274( المطجي ني ه، 1)

 .( المطجي ني ه2)

فل ية صوفية وا م الم الا المذا ب الباونية أايتها معطفة ا هل بال دظ ال بالع ل وبالوجد ال و* الغنوصية
 .296د. ت(، داط ابن ايدون للوبااة والنشط،  وباال تدالل. ال يني، ابد المنعم، المو واة اليل يية، ) ال ا طة

فل ية ت وم الا الوجدان والتجطبة الذواية الصوفية والكشف واالشطاف لل صول الا معطفة  ووونية ال دي ة** االفو
م( و و مصطي ولد في 270ن  205ا هل ان وطيق االتصال به فيييض الا االن ان بذلك ومؤ  ها افلووين ) 
، 57. ال يني، المو واة اليل يية، لي وبوليظ في مصط العليا ودطظ اليل ية في اال كندطية  م ا ت ط في طوما

 .122(، داط ال لم، 1979 و) بيطوت5؛ بدوي، ابد الط من، خطيف اليكط اليوناني، و 58
 .196(، داط ويبة، 1986 و) الطياض1( دمش ية، ابد الط من، ابو  امد الغاالي والتصوف، و3)

 .223ن  221 و( الشعطاا، االية4)

 .196( دمش ية، ابو  امد الغاالي، 5)
ال والذي  وبشيا دون الناظ، ف ال كامو  اندما   ل  ل خصهم ط ول ا هل  * اوطد ابن ال يم كوم االمام الي 

فلق ال ب وبطأ الن مة اال فهما  يؤتيه ا هل ابدا  في كتابه أي ان ا هل ييت  له من فهم الكتاب وال نة بامط يخصه 
 .2/179بن ال يم و نوطد  ذا الكوم ال  ا . مداطج ال الكين، به فهذا  و العلم اللدني ال  ي ي كما اال ا
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،  نم ي نولو   منن امنل بمنا (1)ذا كما اال النيو اال فهمنا  يؤتينه ا هل* ابندا  فني كتابنه  الا أيط م، و 
، ويتض  من ذلنك اننه اند يينت  ا هل النا بعنض ابنادن فهمنا  فني كتابنه (2)الم وط ه ا هل الم ما لم يعلم 

 ما ال ييت  لغيطن و و الكشف العلمي أو الذي يخط العلوم الدينية. 
نكننط مولننق االلهننام الننذي ينشننق اننن االيمننان والت ننو  اال ان بعننض النننناظ اذن فننابن تيميننة ال ي

، واننالو   ال لننب المعمننوط بننالت و  اذا طجننن  (3)ي نننون انننه ال يعتبننط بننا ط المجا نندة الطو ينننة والت ننو  
بمجطد طأية فهو تطجي  شطاي! االو فمتا ما واي اندن و صل في البنه منا ي نن معنه ان  نذا االمنط 

ا ا هل وط ننوله، كننان  ننذا تطجي ننا  بنندليل شننطاي،  والننذين انكننطوا كننون االلهننام لننيظ و ننذا الكننوم اطضنن
وطي ا  الا ال  ا ق مول ا  اخوقوا، فاذا اجتهد العبند فني واانة ا هل وت نوان كنان تطجي نه لمنا طجن  اانو  

من  من ك يط من االاي ة الضعيية والمو ومة، وال وا ط واال تص ابات الك يطة، التي ي تج بها ك يط
 .(4)الخا ضين في المذا ب والخوف واصول الي ه   

و  ااتطبننوا مننن افننوان المويعننين وا ننمعوا منننهم مننا ي ولننون فننانهم وانند اننال امننط بننن الخونناب 
انهنا  تتجلا لهنم امنوط صناداة ، وي نولو  و نذن االمنوط الصناداة التني اخبنط بهنا امنط بنن الخوناب 

 هل انننا وجنننل لهنننم ف ننند  بنننت ان الوليننناا ا هل مخاوبنننات تتجلنننا للمويعنننين  ننني االمنننوط التننني يكشنننيها ا
فنان خينط  نذن االمنة  ومكاشيات، وافضل  ؤالا فني  نذن االمنة بعند )ابني بكنط( امنط بنن الخوناب 

االو   اد كان في االمم انبلكم م ند ون،  ، وفي الص ي  ان النبي (5)بو بكط  م امط  أبيها نبعد 
دث  و الملهم المخاوب في  طن، وما اال امط لشنياو إنني ، والم (6)فان يكن في امتي ا د فعمط  

 .(7)ال نه كذا وكذا اال كان كما  ن، وكانوا يطون ان ال كينة تنوق الا البه ول انه   
كما االو   واد  بت في الص ي  تعيين امط بانه م دث في  ذن االمة فاي م دث ومخاوب 

ييعننل مننا  ننو الواجننب اليننه،  امننط  فعمننط افضننل منننه، ومنني  ننذا فكننان فننطض فنني امننة م منند 
فتنناطة يواف ننه فيكننون ذلننك مننن فضننا ل امننط كمننا نننال  فيعننطض مننا ي نني لننه الننا مننا جنناا بننه الط ننول 

                                                           

 .13/230( ابن تيمية، مجموع اليتاو ، 1)

 .13/230( المصدط ني ه، 2)

 .1/159(، مؤ  ة الط الة للوبااة والنشط، 2001 و) بيطوت 1( ال طضاوي، ال ياة الطبانية، و3)

 .1/159ال ياة الطبانية، ؛ ال طضاوي،  20/36ابن تيمية، مجموع اليتاو ،  (4)

( داط 2003 و)بيطوت 1؛ اليطاان بين اولياا الط من واولياا الشيوان، و 20/36( ابن تيمية، مجموع اليتاو ، 5)
 .43ابن  ام للوبااة والنشط، 

 .4/1864؛ م لم، ص ي  م لم،  1349، 3/1279( البخاطي، الجامي الص ي ، 6)

 .20/36( ابن تيمية، مجموع اليتاو ، 7)
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ال نطآن بمواف تنه أيننط منطة، وتنناطة يخالينة فيطجنني امنط اننن ذلنك، كمننا طجني يننوم ال ديبينة*، لمننا كنان انند 
 .(1)…   طأ  م اطبة المشطكين 

الننه   دث أو المهلم ما ألهم به الا ما جاا به  نيدنا م مند ومن الضطوطي ان يعطض الم
أيط معصوم ف ال في ذلكو  والم دث يقخذ ان البنه اشنياا والبنه لنيظ بمعصنوم في تناج ان يعطضنه 

 .(2)الا ما جاا به النبي المعصوم 
من  كما االو  .. لما كان ولي ا هل يجوا ان يغلو لم يجب الا الناظ االيمان بجميي ما ي وله

الينه فني البنه اال ان يكنون  ال ن و ولي  هل ل و يكون نبيا ، بل وال يجوا لنولي ا هل ان يعتمند النا منا يُ 
مواف نا  للشنطع والنا منا ي ني لنه ممنا ينطان الهامنا  وم اد نة وخوابنا  منن ال نق بنل يجنب الينه ان يعننطض 

وان لنم يعلنم اموافنق  نو ام فنان واف نه ابلنه وان خالينه لنم ي بلنه  ذلك جميعه الا منا جناا بنه م مند 
 .(3)مخالف، تواف فيه 

والناظ في ذلك  و ة انواع وطفان وو وو  فمنهم منن اذا اات ند فني شنخط اننه ولني  هل واف نه 
في كل ما ي ن انه  ندث بنه البنه انن طبنه، و نلم الينه جميني منا ييعلنه، ومننهم منن اذا طآن اند انال أو 

ا هل بالكليننة، وان كننان مجتهنندا  مخو ننا ، وخينناط االمننوط  فعننل مننا لننيظ بموااننف للشننطع اخطجننه اننن واليننة
أو اوها و و ان ال يجعله معصوما  وال مق وما  اذا كان مجتهندا  أو مخو نا  فنو يتبني فني كنل منا ي ولنه 

 .(4)وال ي كم اليه بالكيط والي وق مي اجتهادن 
وال أننا ال ند اننه ولعل  نذا االيضناح النذي ادمنه شنيخ اال نوم ابنن تيمينة فني أاينة اال مينة 

فننني ت ييمنننه للتصنننوف والصنننوفية، كمنننا ي نننوق ابنننن تيمينننة انننند كومنننه بهنننذا الصننندد ال نننديث الصننن ي  

                                                           

اول مطة الا  ذا الصل   م ااتنعوا به  لم يواف وا الط ول  * معطوف ان الص ابة ومنهم امط بن الخواب 
 ال  ا .

 .43؛ اليطاان،  11/190( ابن تيمية، مجموع اليتاو ، 1)

 ة العلية ؛ ال يووي، جول الدين ابد الط من، تقييد ال  ي 44؛ اليطاان،  11/190ابن تيمية، مجموع اليتاو ،  (2)
ن  85د.ت(، داط اليات ،  وابد ا هل بن م مد بن الصديق الغماطي، )مصط ووتشييد الوطي ة الشاذلية، ص  ه

86. 

(، داط اليكط العطبي، 1993 و) بيطوت1الشيخ ا يط شييق الكبي، و و( ابن تيمية، ف ه التصوف، تهذيب وتعليق3)
116. 

 .116( المصدط ني ه، 4)
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المعنطوفو   ال يناال ابندي يت نطب النين بالنوافنل  تنا ا بنه، فناذا ا ببتنه كننت  نمعه النذي ي نمي بنه، 
 .(1)وبصطن الذي يبصط به، ويدن التي يبوش بها وطجله التي يمشي بها 

ال ابن تيميةو   واذا كان ال لب معموطا  بالت و  انجلت له االموط وانكشنيت بخنوف ال لنب كما ا
الخطاب الم لم، اال  ذيية بن اليمانو ان في الب المؤمن  طاجا  يا ط، وفي ال ديث الصن ي و   ان 

له ما  الدجال مكتوب بين اينيه كافط، ي طؤن كل مؤمن ااطيا وأيط ااطيا  ، فدل الا المؤمن يتبين
ال يتبننين لغيننطن ال ننيما فنني اليننتن وينكشننف لننه  ننال الكننذاب الوضنناع الننا ا هل وط ننوله، فننان النندجال 
اكذب خلق ا هل مي ان ا هل يجنطي النا يدينه امنوطا   ا لنة ومخناطيق مالالنة،  تنا ان منن طآن افتنتن بنه، 

 .(2)فيكشيها ا هل للمؤمن  تا يعت د كذبها وبوونها   
في ا بات االدلة المختلية التني ت بنت االلهنام والكشنف في نولو   وك ينط منن   م ي تمط ابن تيمية

ا نننل االيمنننان والكشنننف يل ننني ا هل فننني البنننه ان  نننذا الوعنننام  نننطام، وان  نننذا الطجنننل كنننافط، أوفا نننق، أو 
ديننوث، أو لننووي، أو خمنناط، أو مغننن، أو كنناذب، مننن أيننط دليننل، بننل بمننا يل نني ا هل فنني البننه وكننذلك 

ي البنننه م بننة لشنننخط، وانننه منننن اولينناا ا هل، وان  نننذا الطجننل صنننال ، و ننذا الوعنننام بننالعكظ، يل ننني فنن
 .(3) ول، و ذا ال ول صدق، فهذا وام اله ال يجوا ان ي تبعد في  ق اولياا ا هل المؤمنين المت ين  

وي ول ابن ال يم انه شا د من فطا ة وكشف شيخ اال وم ابن تيمية اموطا  اجيبة وانه لو دونها 
ها ت تاج الا  يطا  ضخما  منهاو   اخبط اص ابة بدخول التتاط الشنام  ننة ت ني وت نعين و نتما ة، فان

و ننذا ابننل ان يهننم … وان جيننوش الم ننلمين تك ننط، وان دمشننق ال يكننون بهننا اتننل اننام وال  ننبي اننام 
تناط واصندوا ،  م االو    م اخبط الناظ واالمطاا  نة ا نتين و نبعين لمنا ت نطك الت(4)التتاط بال طكة   

                                                           

 د ني م مد بن ا مان بن كطامة  د نا خالد بن مخلد  وونط ال ديث  و .5/2384ص ي ،  ( البخاطي، الجامي1)
 د نا  ليمان بن بول  د ني شطيك بن ابد ا هل بن أبي نمط ان اواا ان أبي  طيطة اال اال ط ول ا هل  إن 

طضت اليه وما ياال ا هل اال من ااد  لي وليا ف د آذنته بال طب وما ت طب إلي ابدي بشيا أ ب إلي مما افت
ابدي يت طب إلي بالنوافل  تا أ به فإذا أ ببته كنت  معه الذي ي مي به وبصطن الذي يبصط به ويدن التي 
ن  قلني أاوينه ول ن ا تعاذني أايذنه وما تطددت ان شيا أنا فااله  يبوش بها وطجله التي يمشي بها وا 

 هتطددي ان نيظ المؤمن يكطن الموت وأنا أكطن م اات

 .20/36المصدط ني ه،  و؛ للمايد  ول ذلك ين ط 20/36( ابن تيمية، مجموع اليتاو ، 2)

 .20/36( ابن تيمية، مجموع اليتاو ، 3)

 .  2/189( ابن ال يم، مداطج ال الكين، 4)
* ين ط ما ذكطنان ان االمام الغاالي والعا بن ابد ال وم  ول انكشاف اللوح الم يو  لبعض اولياا ا هل 

                                  لمخلصين، ون ن بدوطنا نط  ان ذلك صعب ال صول، وا هل االم.                                                                      ا
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الشامو ان الدا طة والهايمة اليهم، وان ال يط والنصط للم لمين واا م الا ذلك اك نط منن  نبعين منطة 
يمينا ، في ال لهو ال ان شاا ا هل، في نولو ان شناا ا هل ت  ي نا  ال تعلي نا ، و نمعته ي نول ذلنك، انالو فلمنا 

الم ينو ، انهنم مهامنون فني  نذن الكنطة، وان اك طوا الي، التو ال تك طوا، كتب ا هل تعالا في اللنوح* 
النصط لجيوش اال وم، االو واوعمت بعض االمطاا والع نكط  نووة النصنط ابنل خنطوجهم النا ل ناا 

 .(1)العدو   
واننال مننطةو   ينندخل الننيَّ اصنن ابي وأيننط م، فنناط  فنني وجننو هم وااينننهم امننوطا  ال اذكط ننا لهننم، 

 .(2)يدون ان اكون معطفا  كمعطف الوالة؟   لو اخبطتهم؟ ف الو اتط -أوأيطي-ف لت له
واال له ابن ال يم يوما و  لو ااملتنا بذلك لكان ادانا النا اال نت امة والصنوح ف نال ط منه ا هل، 

. كما االو   واخبطني أيط مطة بقموط باوننة تخنتط (3)أو اال شهطا   ةال تصبطن معي الا ذلك جمع
 .(4)بي مما اامت اليه، ولم ينوق به ل اني 

 امنننننننا ابنننننننن ال نننننننيم ني نننننننه فاننننننننه ي نننننننول انننننننن العلنننننننم اللننننننندنيو   والعلنننننننم اللننننننندني  منننننننطة العبودينننننننة 
 والمتابعننننننننة، والصنننننننندق منننننننني ا هل، واالخننننننننوط لننننننننه، وبننننننننذل الجهنننننننند فنننننننني تل نننننننني العلننننننننم مننننننننن مشننننننننكاة 

 وكمنننننال االن يننننناد لنننننه، فيينننننت  لنننننه منننننن فهنننننم الكتننننناب وال ننننننة بنننننامط يخصنننننه بنننننه، كمنننننا انننننال  ط نننننوله 
 بشننننننيا دون الننننننناظ؟ ف نننننننالو  د  ننننننن ل  ننننننل خصننننننكم ط ننننننول ا هل وانننننن النننننني بننننننن ابنننننني والننننننب 

ال والذي فلق ال ب وبطأ الن مة اال فهما  يؤتيه ا هل ابدا  فني كتابنه*، فهنذا  نو العلنم اللندني ال  ي ني   
،  م االو   واما الم من ااطض ان الكتناب وال ننة، ولنم يت يند بهمناو فهنو منن لندن الننيظ والهنو  (5)

                                                           

 .2/189( ابن ال يم، مداطج ال الكين، 1)

 .2/189( المصدط ني ه، 2)

 .2/189( المصدط ني ه، 3)

 .190ن  2/189؛ للمايد  ول ذلك ين ط نيظ المصدط،  2/189ني ه، ( المصدط 4)

 د نا أ مد بن يونظ  د نا ا يط  ؛ ونط ال ديث  وو 2534، 6/2531، 3/1110*  ديث ص ي  في البخاطي، 
 د نا موطف أن اامطا  د هم ان أبي ج يية طضي ا هل انه اال الت لعلي طضي ا هل انه  ل اندكم شيا 

ا في كتاب ا هل اال والذي فلق ال بة وبطأ الن مة ما أالمه إال فهما يعويه ا هل طجو في ال طآن من الو ي إال م
 وما في  ذن الص يية الت وما في الص يية اال الع ل وفكاك اأ يط وأن ال ي تل م لم بكافط.

ال ا طةو د.ت(، داط ؛ ابو الييض المنوفي، م مود، التصوف اال ومي الخالط، )  2/179( مداطج ال الكين، 5)
 .35نهضة مصط للوبااة والنشط، 
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ولكن منن لندن منن؟ وانمنا يعنطف كنون العلنم لندنيا  ط مانينا و بمواف تنه لمنا جناا بنه  والشيوان، فهو لدني
 .(1)ان طبه اا وجل    الط ول 

وي ولو   فالعلم اللدني نواانو لدني ط ماني، ولدني شيواني بوناوي، والم كو  و النو ي وال 
 .  (2)و ي بعد ط ول ا هل 

منن ينداي ان المنه لندني و نو لنيظ كنذلك النا وينت د ابنن ال نيم فني مواضني اخنط  منن كتابنه 
وجه ال  ي ة،  واد انب ق  د العلم اللدني وطخط  عطن  تا ادات كل وا ية ان المهم لدني وصاط 
من تكلم في   ا ق االيمنان وال نلوك وبناب اال نماا والصنيات بمنا ي نن  لنه ويل ينه شنيوانه فني البنه، 

داة المنتمين الا ال لوك ي ولنونو ان المهنم لندني! واند وياام ان المه لدني! فمو دة االت ادية وانا
صنف في العلم اللدني متهكموا المتكلمين واناداة المتصوفين، وجهلة المتيل يين وكل ياام ان المنه 

 .(3)لدني!..   
كما ت دث ابن ال يم ان االلهام لل كمة ف نالو   شنغلوا النوبهم بالندنيا، ولنو شنغلو ا بنا هل والنداط 

جالت في معاني كومه وآياته المشنهودة وطجعنت النا صنا بها بغطا نب ال كنم وونطف اليوا ند، االخطة ل
 .(4)اذا أذ  ال لب بالتذكط، و  ا بالتيكط، ون ا من الدأل طا  العجا ب والهم ال كمة   

وممننا ت نندم يتضنن  ان ابننن ال ننيم ال ينكننط وجننود العلننم اللنندني وان منننه مننا  ننو ط منناني ومننا  ننو 
اننال ويعتننطض الننا الننذين يبننالغون فنني اداننا هم بننالعلم اللنندني ومنننهم اناداننة المتصننوفين شننيواني كمننا 

 الذين   بوا الا التصوف و م ليظ من ا له.
ولنننذكط االن طاي يو نننف ال طضنناوي  ينننث اننال ان العلمننناا الم ننلمين منننن متكلمننين واصنننوليين 

د   جيتنه أو مصندطيته للمعطفنة وف هاا وم د ين ان  موا الا  وث اا ام في منوايهم منن االلهنام ومن
 ومد  ال  ة بما ياتي ان وطي ه من معاطف وافكاط و مو

 مواف النياة الطافضين لولهام. .1
 مواف الم بتين ال ا لين ب جية االلهام. .2
 مواف المتو وين بين اليطي ين. .3

                                                           

 .2/179( ابن ال يم، المصدط ني ه، 1)

 .2/179( المصدط ني ه، 2)

 .526، 2/55( المصدط ني ه، 3)

 .122(، داط ال ديث، 2005 وال ا طةو اصام الدين الصبابوي، )( اليوا د، ت  يق4)
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بشنكل مولنق اال انه يذكط ال يوجد ا د من العلماا المعتبطين لومة من ينيي االلهام نييا  كلينا  و 
 بل النطفض منصنب النا االاتنداد بنه اصنو  ودلنيو  شنطايا ، وااتبناطن  جنة م نت لة، ب ينث ي نتدل بنه 
النننا ال نننق والصنننواب منننن بننناب المعننناطف واالات نننادات والنننا مشنننطواية اليعنننل أو التنننطك فننني بننناب 

 .(1)التعبدات والمعاموت 
ن اضننية الكشننف أو االلهننام  ننو وي نندد موايننه مننن اضننية الكشننف وااللهننام اننا و و   ومواينننا منن

مواف العلماا الطبانيين من دااة الو وية اال ومية و م الذين جمعوا بنين الننوطينو ننوط الع نل وننوط 
ال لنب، ننوط العلنم وننوط االيمنان، ننوط اليونطة وننوط النبنوة، وا تندوا بصنطي  المن نول وصنطي  المع نول، 

طدوا اليننننطوع الننننا االصننننول، والمتشننننابهات الننننا ووف ننننوا بننننين النصننننوط الجا يننننة والم اصنننند الكليننننة، و 
الم كمات، بشطووها وفي  دود ا، واااموا الوان بال  و ولم يخ طوا الميناان، ولنم يوغنوا فينه، وبهنذا 

 .(2)اووا من العلم الا طكن شديد، وااتصموا من الدين ب بل متين   
 ننننوية المنننننهج ان مواننننف ا ننننل التو ننننو واالاتنننندال مننننن المنننناا ال نننننة  ننننو الننننذي يعبننننط اننننن و 

اال نننومي،   فهنننم ال يغل نننون بابنننا  منننن ابنننواب المعطفنننة والنننواي، فت نننه ا هل لنننبعض النننناظ فننني بعنننض 
االواننات، بجننواط البننابين االخننطين مننن ابننواب المعطفننة، و مننا اللننذان لهمننا صننية العمننوم والنندوام، اانننيو 

الكننطيم بنناليؤاد أو  بنناب ال ننواظ، وخصوصننا  ال ننمي والبصننط، وبنناب الع ننل وانند يعبننط انننه فنني ال ننطان
 .(3)ال لب   

ن لننم ي نندوا بنناب االلهننام والكشننف ونننوط البصننيطة بننل يونخلننط مننن ذلننك الننا ان العلمنناا المعتنندل
اطادوا ان ي ينندون باالصننول والضننوابو لكنني ال ينندخل فيننه الننو م والكننذب والغلننو فيننه، ف نند اننام الشننطايون 

نننط وفيمننا ال نننط فيننه وا  ننوا بننذلك بوضنني الننم )اصننول الي ننه( لغننطض ضننبو اال ننتدالل فيمننا فيننه 
المننا  ا يمننا  لننم يعننطف م لننه فنني  ضنناطة مننن ال ضنناطات وكننذلك الع ليننون  نناولوا ان يضننبووا انتنناج 

 .(4)الع ل ب وااد المنوق 
 ننم اننالو   فنناذا كننان االمننط كننذلك فموضننوع الكشننف االلهننام ي تنناج الننا ضننوابو لكنني ال ينيننت  

فخال، أو من ال يميا بين الهام المولوك ونيث الشيوان، أو الباب امام كل من  ب ودب، وممن تخيل 

                                                           

 .21، 20( مواف اال وم، 1)

 .1/154الطبانية،  ( ال طضاوي، ال ياة2)

 .26( ال طضاوي، مواف اال وم، 3)

 .28( المطجي ني ه، 4)
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من اداا الوصول ولم يطاا االصول، ومن كل دجال يشتطي الدينا بالندين، ويتبني  نبيل المنؤمنين؟! 
  (1). 

ي الطبانيين من الماا ال نة   فهم ال ينكطون ان ي ذف ا هل في النب ابند منن ابنادن ننوطا  أ ذا ط 
ات وال  نننا ق ويهدينننه النننا الصنننواب فننني بعنننض المواانننف والمضنننايق، بننندون يكشنننف لنننه بعنننض الم نننتوط 

 .(2)اكت اب وال ا تدالل، بل  بة من ا هل تعالا والهاما  منه   
 نننم ي نننولو   ومنننن آمنننن ب ننندطة ا هل تعنننالا النننا كنننل شنننيا، وآمنننن بالواانننة الطو ينننة الها لنننة فننني 

 ننذن الوااننة الكامنننة، لننم ي ننتبعد ان ي نني االن ننان، وآمننن بننق ط االيمننان والعبننادة والمجا نندة فنني تيجيننط 
الكشف وااللهام منن ا هل لنبعض ابنادن المنؤمنين الصناداين، فني بعنض اال نوال واالوانات تيضنو  مننه 

ننا ُأوتِ (3)وكطمننا     ننٌد ِمْ ننلو مو ننْن توبِننيو ِدينننوُكْم ُاننْل ِإنَّ اْلهُنندو  ُ نندو  اللَّننِه أوْن ُيننْؤتوا أو و يننُتْم أوْو ، )ووال ُتْؤِمُنننوا ِإالَّ ِلمو
ِلنيٌم  نْن يوشوناُا وواللَّنُه وواِ نٌي او بنُكنْم ُانْل ِإنَّ اْليوْضنلو ِبيونِد اللَّنِه ُيْؤِتينِه مو وُكْم ِاْنندو طو اجُّ نْن  ُي و تِنِه مو يوْخنتوطُّ ِبطوْ مو

يوشواُا وواللَُّه ُذو اْليوْضِل اْلعوِ يِم(
(4) . 

ا ق العلنم واننواط المعطفنة فني فهنم كتابنه أو وكذلك من الممكن ان يكشنف ا هل لنبعض ابنادن   ن       
 نة نبيه بم ض الييض االلهي أو اليت  الطباني ما يلهث ك يطون لكي ي صلوا اليه بوا وة التعلنيم 

، و ننذا يننذكطنا بننطأي ابننن (5)فننو ي يننطون بمننا يدانيننه بشننطو ان ي صننلوا االدوات الضننطوطية ليهننم العلننم 
 لم اللدني.تيمية وابن ال يم اندما   و ان الع

كما االو   وال نااع كذلك في ان يو ب بعض الناظ من صندق اليطا نة واوتهنا منا ي نتويي بنه 
ان يكشننف شخصننية المننطا يل ننان بن ننطة اليننه، أو كلمننة ي ننمعها منننه، أو ي ننطأ افكنناطن، أ يعننطف بعننض مننا 

ت نننو  ا هل يجننول بني ننه و نني مو بنننة فوطيننة لنند  بعنننض الننناظ ت ويهننا الطياضنننة والمجا نندة، وتنميتهننا 
تعالا وبالداط االخنطة،  تنا ان المنؤمن لتصندق فطا نته، كقنمنا ين نط بننوط ا هل، وينونق بل نان ال ندط، 

 .(6)ويبصط الغيب من وطاا  تط طايق   

                                                           

 .1/157( ال طضاوي، ال ياة الطبانية، 1)

 .1/157المطجي ني ه،  (2)

 .1/157المطجي ني ه،  (3)

 .74ن  73 و( آل امطان، االيتان4)

 .1/158ال طضاوي، ال ياة الطبانية،  (5)

 .1/158المطجي ني ه،  (6)
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ويتضننن  منننن ذلنننك ان طاي ال طضننناوي م نننل طاي ابنننن تيمينننة وابنننن ال نننيم فننني االانننطاط فننني م نننقلة 
في كتاب ا هل، أو  نة نبيه أو م ل معطفة منا يجنول فني الكشف وااللهام  واا كانت المية م ل اليهم 

 فكط أو الب ان ان أو ي طأ افكاطن.
ون ف االن مي م مد  عيد طمضان البووي لي د نا ان العلم اللدني النذي ابندع فينه فني كتابنه 
شطح ال كم العوا ية وذلك انه اام بشطح  كم ابن اواا ال كندطي الصوفي، وشنطح البنووي مشن ون 

 اننا  ن تبظ شذطات من ذلك، فقليك ما ي ولو االيث ان العلم اللدني بال د
في اصة  يدنا مو ا مي الخضط اليهمنا -الطبانية-ل د نبه ا هل  ب انه وتعالا الا  ذن العلوم

ننة  ِمننْن  ْبنندا  ِمننْن ِابواِدنوننا آتوْينونناُن طوْ مو نندوا او ِاْنننِدنوا ال ننوم التنني وطدت فنني ال ننطان الكننطيم ل ولننه تعننالاو )فوووجو
لَّْمنواُن ِمْن لوُدنَّا ِاْلما ( وواو
، ف يدنا مو ا اليه ال وم ليظ ببعيند انن  نذا العلنم الن العلنوم والمعناطف (1)

التي من ها ا هل ان وطيق الو ي جاات الا البه بدون جهد أو اناا ولكن ا هل  جبه انن ذلنك العلنم 
له داوة الناظ، اما بالن بة للخضط ذلك العبد اللدني الذي ااوان للخضط اليهما ال وم لكي يت نا 

 بذلك العلم الهاما  منه فانما كانت الومه  طا  بيننه وبنين ا هل  نب انه وتعنالا الصال  الذي اختصه ا هل
كمنننا ان صنننو يته فننني العمنننل بهنننا خصوصنننية مينننان ا هل بهنننا انننن النننناظ، واذا لنننم تتنننقت لمو نننا الينننه 
ال وم معايشة اك ط من المدة ال صنيطة التني صنبط الينه فيهنا فكينف تتنقتا معايشنة و نبل تيا منه مني 

 .(2)اظ مختلف الن
بعند الما نة ال انيننة منن  كنم ابننن  ةكمنا ت ندث انن العلننم اللندني فني شننطح ال كمنة ال اد نة اشننط 

، (3)اواا ال كندطي والتي نصنهاو  ال  نا ق تنطد فني  النة التجلني مجملنة وبعند النواي يكنون البينان   
 دوا فني ا هل نيو نهم في ول والم صود بال  ا ق  نا تلك التي يتجلا ا هل بها الا اف دة ابادن الذين جا

فوهننطت مننن الشننوا ب واال ننواا وصننيت الننوبهم مننن ان تتعلننق بغيننط ا هل واخلصننوا  هل وتننابعوا كتنناب ا هل 
 . (4)و نة نبيه 

كما االو   ان ال  نا ق اذا وفندت النا الع نل انن وطينق التعلنيم فهني تنقتي مجناأة ميصنلة وبعند 
،   امننا ال  ننا ق التنني (5)ال لننب ودخا ننل النننيظ    ذلننك تقخننذ شننكلها الكلنني لتجعننل منهننا اداة تننق يط الننا

                                                           

 .65 ولكهف، االية( ا1)

 .4/400البووي، شطح ال كم العوا ية،  (2)

 و)بغداد 1 اام نا م فاضل، و و( ابن اواا ال كندطي، ا مد بن م مد بن ابد الكطيم، ال كم العوا ية، ت  يق3)
 .53(، موبعة ال وادث، 1994

 .4/464( البووي، شطح ال كم العوا ية، 4)

 .4/465( المطجي ني ه، 5)
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الصننال ين المتمينناين والتنني اشننطنا الننا صننياتهم فهنني تنندخل فيمننا ي ننما بننالعلوم  نيكننطم ا هل بهننا ابنناد
اللدنيننة بمعنننا انهننا ال تنناتي اننن وطيننق التعلننيم والتل نني بننل يتجلننا ا هل  ننب انه وتعننالا بهننا الننا الننب 

وبتعبيط آخط ان ا هل  ب انه وتعالا يط نل منا يشناا منن ال  نا ق النا ا د م نوطا  ي ذف به في ووايان 
فؤاد من اد اصويان منن ابنادن، ط نالة مووينة داخنل أنوف منن ننوط، و نذا معننا انهنا تنطد فني  النة 
التجلني مجملننة ومننن المعننطوف ان و يينة ال لننب *  نني الشننعوط والتنق ط الوجننداني، امننا الننواي وامليننة 

،  نننم انننالو   و نننذن الط نننالة المووينننة التننني تتواا نننا (1)شنننان الع نننل وو ييتنننه  اليهنننم واالدطاك فهننني منننن 
البصننيطة يننتم اطضننها الننا الع ننل تيصننيليا  والننا الشننطيعة ومصنندطيها ال ننطان وال نننة فنناذا اتضنن  انهننا 
متي ة مني الشنطيعة ومصندطيها ال نطان وال ننة أومنان االن نان النذي  ند ت لنه النا كونهنا   ي نة الوينة 

في طوانه بندون وا نوة تعلنم النا ن نو منا ينتم - ب انه وتعالا-صه ا هل بها الما  لدنيا ب هطبانية اخت
انادة بنين المعلنم والمنتعلم أو المطشند والمطيند، امنا اذا تبنين انهنا مخالينة ال كنام الشنطع أينط متي نة منني 

كنان وطود  نذن ، وطبمنا ي نقل  نا ل اننه اذا (2)نصوط ال طان أو ال نة تطكها وتنا نا ا وال يهنتم بهنا   
ال  ا ق العلوية بهذا الشكل خاصا  بالعلماا الصال ين الذين صنيت النوبهم انن الشنوا ب واالدطان فمنا 
 و  بب اطضها الا الكتاب وال نة وضوابوهما مادام المصدط  و ا هل والمتل ي لهذن ال  ا ق ا نو  

كالشنننطع النننذي مينننا ا هل بنننه  لهنننا، أم  ننني بم ابنننة شنننطع خننناط مينننا ا هل بنننه ابننندا  منننن ابنننادن الصنننال ين
الخضط والنذي انكنطن الينه مو نا الينه ال نوم اوال   نم ااتنذط الينه انندما النم الخصوصنية التني مينان 

 .(3)ا هل بها  تا ان الط ل واالنبياا؟ 
ن النا ا هل تعنالا ال تمنني و ناوظ الشنياوين اننهم ين والم نطبيوالجواب ان مكانة  ؤالا الصال 

، فيكنون ا ند م معطضنا  (4)طناو   ان الشيوان يجطي منن ابنن آدم مجنط  الندم   اخب الن ط ول ا هل 
للني ننات االلهيننة والتجليننات العلويننة التنني انند ت مننل فنني داخلهننا داننا ق العلننوم وااللهامننات وفنني الواننت 

                                                                                                                                                                             

 ة ال لب ا يانا  ويطاد بها الع ل واالدطاك وال شقن لنا بهذا االووق  نا.* تولق كلم

 .4/465( البووي، شطح ال كم العوا ية، 1)

 .466، 4/465( المطجي ني ه، 2)

 .467، 4/466( البووي، شطح ال كم العوا ية، 3)

ل ديث اند . ونط ا4/1712ص ي  م لم،  و؛ م لم 6/2623، 3/1195، 2/717( البخاطي، ص ي ، 4)
 د نا ابد العايا بن ابد ا هل اأوي ي  د نا إبطا يم بن  عد ان بن شهاب ان الي بن   ين  والبخاطي  و

أن النبي  أتته صيية بنت ون و ا فلما طجعت انولق معها فمط به طجون من اأنصاط فداا ما ف ال إنما  ي 
ط  الدم طوان شعيب وابن م افط وابن أبي اتيق صيية ااال  ب ان ا هل اال إن الشيوان يجطي من بن آدم مج

 وا   اق بن ي يا ان الا طي ان الي يعني بن   ين ان صيية ان النبي.
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ني نه معطضننا  لمننا انند يلتنبظ بهننا مننن و نناوظ الشنياوين وابنناويلهم الكاذبننة ولننذلك البند مننن ت ننول الننا 
ع ننل و ننلوان الننواي ميصننلة بعند االجمننال مننن اطضننها الننا ميناان ال ننطان وال نننة كنني يتضنن  ملكنة ال
، والمو   ان طاي البووي في اطض االلهام والكشف الا ال طان وال ننة اند االنه واكندن ابنن (1)االمط

 تيمية وابن ال يم من ابل.
ليهمنا ال نوم و نا  ؤال مهم يوطح أو يوط ه أوة الصوفية  ول اصنة الخضنط مني مو نا ا

اندما الت يا مي بعضهما و دث مما وطد ذكطن في ال طان الكطيم اندما اام الخضط اليه ال وم بخنطق 
ال نننيينة واتنننل الغنننوم وااامنننة الجنننداط وااتنننطض الينننه  نننيدنا مو نننا الينننه ال نننوم، االمنننط النننذي  ننند  

ننند أننوة الصننوفية الننبعض ب ولننه بننالخطوج اننن الشننطيعة فنني  الننة  صننول الكشننف أو االلهننام و ننذا ا
، وانند اجنناب البننووي اننن ذلننك ف ننالو   وامننا افتننطاض ان (2)ن منننهميولننيظ اننند جمننيعهم أو الم ننت يم

يخنط ا هل بعنض ابنادن الم نطبين اليننه بخصوصنيات ا نت نا ية مخالينة لعمنوم مننا  نو م نطط فني ال ننطان 
المنالنة النا  نيدنا وال نة، الا أطاط الخصوصيات التني متني ا هل بهنا الخضنط ممنا يخنالف الشنطيعة 

، فاجابو   فالجواب انه ان ذلك كان  اطيا  في العصوط التي كان يبعث كنل (3)مو ا اليه ال وم  
ط ول فيها الا ابيلة أو بلدته التي  و فيها أو الا اومه الذين ينتمي اليهم، أي ابل بع ة خاتم الط ل 

،  ينث ان شنمول الط نالة التني بعنث (4)يامة الذي بعث الا العالم كافة الا يوم ال  واالنبياا م مد 
الننا جمينني الننناظ فنني كننل امننان ومكننان يتعنناطض معاطضننة  ننادة منني صنن ة  ننذا  بهننا  ننيدنا م منند 

االفتطاض   فالخضط لم يكن بالضطوطة وا د ممن بعث اليه  يدنا مو ا بالشطع الذي انال اليه، اما 
للدنيننة فمننن جننااوا بعنند بع ننة خنناتم االنبينناا والمط ننلين االولينناا الننذين انند يكننطمهم ا هل بال  ننا ق والعلننوم ا

فو تكون معاطفهم لدنية اال بعد التقكد من ادم وجود أي تعاطض بينها وبين ما بعث   يدنا م مد 
مننن الع ا نند واال كننام فننان  هننط أي تعنناطض   ي نني بينهننا وبينننه فهنني اباويننل  ننيلية  بننه ط ننول ا هل 

، ون نن ن نول منن ذا (5)ي نعون النا تضنليلهم والعبنث بافكناط م   يمخطق بها شنياوين الجنن النا منن 
بعد ان اتنم الط نالة واكمنل الندين الينه افضنل  الذي ي و  لني ه الخطوج الا كتاب ا هل و نة نبيه 

 الصوة وال وم.
                                                           

 .4/467البووي، شطح ال كم العوا ية،  (1)

 .165، 1/149( ال طضاوي، ال ياة الطبانية، 2)

 .4/468البووي، شطح ال كم العوا ية،  (3)

 .4/468ة، البووي، شطح ال كم العوا ي (4)

؛ الغطياني، الصادق ابد الط من، الغلو في الدين    وا ط من ألو التوطف وألو  4/469المطجي ني ه،  (5)
 .58(، داط ال وم للوبااة والنشط، 2004 و) ال ا طة2التصوف  ، و
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ْبنندا  ِمننْن ِابواِدنوننا  نندوا او وت ندث الشننعطاوي اننن الخضننط اليننه وال ننوم فنني تي نيط اولننه تعننالاو )فوووجو
لَّْمنونناُن ِمننْن لوننُدنَّا ِاْلمننا ( ننة  ِمننْن ِاْنننِدنوا وواو آتوْينونناُن طوْ مو
، ف ننالو أي انننه لننيظ بوا ننوة الط ننل في ننمونه المننا  (1)

وتوجيهاتننه، والننم وفيوضننات تننقتي مننن ا هل  لنندنيا ، فهننناك الننم وفيوضننات تننقتي اننن وطيننق الط ننول 
اليننه ال نوم ف نام بخننطق ال نيينة واتننل مباشنطة لمنن اختنناط منن ابننادن الصنال ين، كمنا  صننل للخضنط 

الغننوم وانند انكننط مو ننا اليننه ال ننوم ذلننك النننه ال يعلننم  ننببها ولننو اننطف ذلننك لبننادط  ننو الننا خننطق 
ال يينة، فعلم مو ا من كيظ الط نل والنم الخضنط منن كنيظ الوالينة و منا فني ال  ي نة ال يتعاطضنان 

(2). 
ان اليخننطم ااانندة دينيننة  ابتننة وال  كمننا   وي ننطط الشنناوبي ان االلهننام والكشننف معتننطف بننه بشننطو

شطايا  متيق اليه، ويضطب ام لة الا ذلك في كتابه المواف ات في موضوع الم اصد ومن ام لة ذلك 
ما ذكطن ان ال كم في بعنض االمنوط منن ابنل ال ناكم أو ال اضني انالو   لنو  صنلت لنه مكاشنية بنقن 

د كناذب، أو ان المنال لايند واند ت صنل بال جنة  ذا الماا المعين مغضوب أو نجظ أو ان  ذا الشنا 
لعمطو، فو يجوا له االنت ال الا التيمم، وال تطك ابول الشا د، وال ال كم بالمال لايد الا  نال، فنان 
 ننذن ال ننوا ط انند تعننين فيهننا ب كننم الشننطيعة أمننط اخننط، فننو يتطكهننا ااتمننادا  الننا مجننطد المكاشننية أو 

الطؤينا النومينة، ولنو جناا ذلنك لجناا ن نض اال كنام بهنا، وان تطتبننت اليطا نة، كمنا ال يعتمند فيهنا النا 
ي كنم بال نا ط وا هل  نو النذي يتنولا ال نطا ط واند  ، ف ند كنان ط نول ا هل(3)في ال ا ط موجباتها..   

نكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكنون أل نن ب جتنه منن  جاا في الص ي و   اال إنما أنا بشط وا 
ا أ مي فمن اضيت له ب ق أخيه شي ا فو يقخذن فإنما أاوي له اوعة منن بعض فقاضي الا ن و م

 .(4)الناط  
 ولكن ما جدو  ال ديث ان العلم اللدني أو االلهام والكشف فن ولو

ننن ان  ننا طة االلهننام والكشننف أو العلننم اللنندني التنني ت نندث انهننا الماؤنننا اننديما  و نندي ا   ننا طة 1
مواننف الصننامت المتيننطج موايننا   ننلبيا  و نني امننام اايننننا، ان  ننذا معطوفننة، وال يمكننن الواننوف تجا هننا 

يتنننافا منني الننطوح العلميننة الم اينندة التنني ينبغنني ان تقخننذ بعننين االاتبنناط م ننل  ننذن ال ننوا ط بالدطا ننة 
والتم ننيط، امننا طفضننها بعجالننة كمننا  ننو اننند بعننض البننا  ين امننط أيننط صنن ي ، و كننذا ف نند تناولهننا 

                                                           

 .65 و( الكهف، االية1)

داطة العامة للب وث والتقليف والتطجمة، د. ت(، االا ط مجمي الب وث اال ومية، اال و( تي يط الشعطاوي، ) مصط2)
 .8955ن  14/8953مج

 .164ن  1/163( ال طضاوي، ال ياة الطبانية، 3)

 .3/1337؛ م لم، ص ي  م لم،  2622، 6/2555، 2/952البخاطي، الجامي الص ي ، ( 5)
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اطا هنم فيهنا واطضنو ا النا كتناب ا هل و ننة نبينه وانططوا منا  نو صن ي  منهنا الماؤنا بالدطا ة وابندوا 
ومننا  ننو اا ننف وخنناويا وانند تكلننم ابننن تيميننة فنني العدينند مننن كتبننه اننن ذلننك ومنهننا كتنناب اليطاننان بننين 

 اولياا الط من واولياا الشيوان واليتاو .
نبنطاظ النذي البند مننه الدطاك ويشيط البووي الا ا مية االلهام الطبناني انا و و   ان الع نل  نو ال

ال  ا ق ومطاتب المعطفة والعلم اال ان معطفة ا هل اا وجل وما يل ق بها منن فنطوع المعناطف االيمانينة 
والمندطكات الغيبينة ال يكيني فيهنا االاتمناد النا الع نل و نندن بنل البند الدطاكهنا بشنكلها ال نليم منن نننوط 

البصننيطة ال لبيننة وال ي نندث ذلننك اال اذا صننيا ال لننب اننن االلهننام الطبنناني وانمننا ينننعكظ  ننذا النننوط الننا 
فاذا لنم يكنن  نذا الننوط فني ال لنب لنم يصنل منن مدطكاتنه … شوا ب االدطان وفط  من التعلق باالأياط 

الع ليننة المتعل ننة بعننالم الغيننب الننا الومقنينننة ال لبيننة والطا ننة االات اديننة مهمننا تعمننق ليكننطة منهننا وفنني 
 .(1)جذوط ا وفل ياتها   

كما ان  ا ط العلماا الذين جا دوا لتوهيط الوبهم من الشوا ب واالدطان كانت تنقتيهم ك ينطا  منن 
المعاطف واال طاط العلمية ان وطيق تجليات طبانية تشطق الا اطوا هم ف لوبهم دون بنذل جهند كبينط 

ا ب و طا نته في ال صول اليها ودون  عي اليها، ما ادا انا هم الدا م الا تصيية ال لنب منن الشنو 
 .(2)بذكط ا هل ك يطا  ومطاابته  تا تصب  الوبهم مهبوا  للني ات ال د ية والتجليات االلهية 

الي بن  نينا فعنندما ت تعصني الينه م نقلة منن  أبيويضطب م ال الا ذلك في ول ومن ذلك 
وي ننتلهمه  ويصننلي طكعتننين أو اك ننط  ننم يننداو ا هل جننل فنني اننون مالم ننا ل العلميننة كننان يتطكهننا  ننم ي ننو 

المعطفة و بيل الخطوج من ال يطة واندما يعود لب ث الم قلة  تا يكون اد ألهم البه وجه ال ق فيهنا 
 .(3) م تب ا بعد ذلك ي ينا  في ا له  

وي ننتدل الننا ذلننك بمننا انجننان الماؤنننا مننن الننوم ومعنناطف ك يننطة ومتنواننة فنني  نننوات اليلننة فهننم 
عاديننة فنني  صننولهم الننا العلننم يعتمنندون ايضننا  الننا صننياا الننا جانننب اتبننااهم اال نناليب الماديننة ال

الوبهم وجعلها وااا لم بة ا هل وتع يمه مت ططة من اال واا والطأا ب الدينوية فتصب  اف دتهم مهبونا  
، و نننذا كلنننه ينب نننق منننن اولنننه (4)للك ينننط منننن البصنننا ط العلمينننة وال  نننا ق الكونينننة والمعننناطف اال نننومية 

ُيعولنُمُكُم اللَُّه(تعالاو )وواتَُّ وا اللَّ  هو وو
(5). 

                                                           

 .401ن  4/400( البووي، شطح ال كم العوا ية، 1)

 .4/398( البووي، شطح ال كم العوا ية، 2)

 .4/398( المطجي ني ه، 3)

 .399ن  4/398( المطجي ني ه، 4)

 .282 و( الب طة، االية5)
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و تا في  الة ن ط بعض العلماا والبا  ين النا االلهنام والكشنف وخنواطق العنادات منن وجهنة 
ن ط المية وااتباط ا ضنمن دا نطة النم الباطا نيكولوجي، وفني  النة افتنطاض م نل ذلنك جندال ، النم تكنن 

ل الوانوف ومعطفنة واانات االن نان الطو ينة  ذن ال وا ط مدااة االنتبان والب ث العلمني الجناد منن اجن
التي ا ملت اند ك يط من ميكطي العصط ون طيناتهم المادينة التني انكنطت وجنود النطوح ووجنود كنل منا 

  و طو ي.
نخلط من كل ما ت دم الا ان العلم اللدني أو االلهام أو الكشف   ي ة معتطف بهنا منن جميني 

مينة والبنووي وال طضناوي وأينط م وال دااني النكناطن ب جنة اننه العلماا المعتبطين م ل ابن ال يم وابنن تي
من اي نااات الشنياوين أو  نو منن البندع أو منن ا ناط اليكنط اليونناني ون طياتنه وأينطن ولكنن يجنب ان 
نشنننيط اال اننننه منننن أينننط الصننن ي  الغلنننو فينننه وااتبننناط كنننل منننا ينننقتي انننن وطي نننه منننن معننناطف صننن ي  

شننيوان الننذي يجننطي مننن ابننن آدم مجننط  النندم وانمننا يجننب ومعصننوم النننه انند يخننتلو فيننه شننيا مننن ال
بمعنا ان يؤخذ منه ما يتينق معهمنا ويتنطك منا يتعناطض معهمنا الننه  ضبوه بكتاب ا هل و نة نبيه 

ولكتنناب ا هل و نننة نبيننه وانند ا بتنننا ذلننك مننن  ال اصننمة لننولي وال م ننطب وانمننا العصننمة لط ننول ا هل 
 ن في  نايا ب  نا، وا هل الموفق لما ي به ويطضان.خول ا تعطاض اطآا العلماا والبا  ي
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The reality of inspiration science in Sufi thought 
Dr. Abdel-Qader Ahmed Younis 

Abstract: 
The topic of religious knowledge or inspiration and revelation to which 
Sufism is concerned and proclaimed by the sciences in which scholars and 
researchers differed between excess and negligence. He comes from his 
path, unless he sees the moderates from Sufis, scholars and researchers who 
have taken the intermediate approach between excess and negligence. They 
have proven its existence, but they said taking it from him in accordance 
with what is consistent with Islamic law and rejecting everything that 
contradicts it. That in cases of inspiration that comes to one may be mixed 
with something from The tricks of the devil that runs from Ibn Adam the 
bloodstream, and therefore it must be presented to the law, and by this they 
have proven the existence of divine manifestations and divine grants for the 
inspirational sciences for whom God Almighty will give him from them as a 
fruit of piety and sincerity and purification of hearts and drawing closer to 
him Almighty and his loyal and beloved so God specializes them With this 
kind of knowledge at times like a divine gift and a divine grant. 

 
 

 


