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لقد ٔادى امزتاج الشعوب اليت انضوت   
حتت سلطان اTوS العباسـية يف القرن 

ري ٕاىل انصهار ثقافاهتا، ما جعل الثالث الهج
ا�متع العريب إالساليم اجلديد يفرز بعض 
الظواهر اليت مل يعهدها سابقًا، مهنا ظاهرة 
التصوف اليت اكن ٔابو يزيد البسطايم من ٔابرز 
ٔاعالsا، وهو من ٔاصل فاريس، جده اكن 

وقد نشأ البسطايم يف ٔارسة . جموسـيا ؤاسمل
 طريق التصوف {ٔافرادها زهاد ٔاتقياء، sدوا 

 . فسلكه منذ صغره
يف هذا املقال حديثنا عن املكشوف    

  .واحملجوب مبا يتالءم واملّد الصويف 

 

 

  

: Résumé     

La rapproche mutuelle 

des divers peuples sous l'ère 

des Abbassides au troisième 

siècle (hg) a du créer un état  

d'échange culture, qui a permit 

à  plusieurs phénomènes 

d'émerger et d'intriguer un 

grand nombre de membres de 

la communauté, citons parmi 

eux un homme d'origine 

persane s'appelé Abou yazid El 

bastami, qui a du s'intéresser au 

mysticism. 

Dans cet articles, il parle 

de l’explicite et de l’implicite 

du point de vue mystique. 
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        ::::ددددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتهيمتهيمتهيمتهي
يف القرن الثالث الهجري اكتسح سلطان اTوS العباسـية مناطق كثرية يف الرشق 

 -والغرب، لها مورو�ت ثقافية كبرية ممتدة اجلذور يف ٔاغوار التارخي، لكن هذا �كتساح 
مل يطمس هذه  -وٕان ٔامكن من هذه الشعوب، فدانت رقاهبا ؤاعلنت والءها { 

قي ٔاحصاهبا ميتحون مهنا يف مجيع شؤوهنم اليت يبارشوهنا مع رشاكهئم املورو�ت، فقد ب
هكذا ترشبت الثقافة إالسالمية  ما محلته هذه الروافد واتسع . العرب يف الواقع اجلديد

   ]1.[ٔافقها لقضه وقضيضه
وبسبب انضواء شعوب كثرية حتت راية اTوS  العباسـية، صار يطلق علهيا دوS مجيع 

؛ وذ° ٔالن أالمراء العباسـيني ]2[مية، ٕاال ٔان احملل أالول فهيا اكن للفرسالشعوب إالسال
، ]3[اسـتعملوا الفرس يف اكفة دواليب اTوS مبا يف ذ° قيادة اجليش والوزارات وغريها

فشجعت هذه احلظوة عىل انبعاث طقوس ملعتقدات دينية اكن إالسالم قد مغرها يف بداية 
فقد ذهب ٔانيس املقديس ٕاىل ٔانه ٕارث . اهرة التصوفمن هذه الطقوس، ظ. عهده هبا

العقلية الفارسـية اليت اكنت قد تأثرت بتعالمي الهند وبتعالمي الزعامء الروحيني، كامين احلكمي 
    ]4.[وسواه

ولعÂ من Áف� القول التعرض ٕاىل سبب التسمية هنا، ولكنه من الرضوري إالشارة ٕاىل 
ويرى ] 5[يف نظام ٔامئة الصوفية يه احتاد النفس ÃÄ -ديس كام يرى املق -ٔان نقطة اTائرة 

املسترشق نيلكسون ٔان التصوف إالساليم ذو ص� وثيقة Äلغنوسـية املسـيحية، ومن 
وبني عامل  -احلق أالحد  -معاملها فيه إالميان بوجود سـبعني ٔالف جحاب تفصل بني هللا 

بعني ٔالف جحاب، كام رشحه والنص التايل ملذهب السـ : (احلس واملادة، حيث يقول
وال ٔااكد ٔاجد مناصا من ذكره اكمال . درويش رفاعي حمدث، يعرض آ�را واحضة للغنوصية

  :هنا لبالغ ٔامهيته
وبني عامل احلس واملادة، ولك روح  -احلق أالحد  -سـبعون ٔالف جحاب تفصل بني هللا 

. صفها الظاهر من ظلمةمتر قبل موTها خالل هذه السـبعني ٔالفا نصفها الباطن من نور، ون 
فٕاذا مرت الروح خالل جحاب من جحب النور نضت عهنا حاS من احلاالت الرÄنية، وٕاذا 



 السايس معـارة / أ                                 جدلية املكشوف و احملجوب يف ا�اري اخلطابية ٔاليب يزيد البسطايم

 
 

 2013 جوان                              159                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

ومن ٔاجل ذ° . مرت حالل جحاب من جحب الظلمة ترسبلت حاS من احلاالت اTنيوية
وٕاذا بىك الطفل يف . يسـهتل الطفل صارخا؛ ٔالن الروح تدرك انفصالها من هللا احلق أالحد

 !وقد جر اخرتاق احلجب علهيا النسـيان. مه؛ فذ° ٔالن الروح تتذكر شيئا مما فقدتمنا
 ًÁوهو االٓن جسني جسمه، مقطوعا عن هللا هبذه احلجب . ومن هنا مسي إالنسان ٕانسا

   ] 6).[الكثيفة
ٔان هتـيء {  -طريق اTراويش  -وجامع غرض الصوفية : (مث يذكر حتقيق ذ° فيقول

، ٔان ترفع عنه هذه احلجب السـبعني، ؤان تعيد ٕاليه الوحدة أالصي� sرÄ من هذا السجن
Äلواحد أالحد، وهو ال يزال يف جسمه، فاجلسد ال خيلع، ولكن يصفى، وجيعل روحانًيا، 

والشـيخ . ٕانه اكملعدن اëي يصفى Äلنار ويُغريé . فيكون عوÁ للروح، ال عقبة يف سبيلها
سـنلقيك يف Áر إالحساس الروï وسـتطفو : "قول {ي. خيرب مريده بأن عنده رس تغيريه

    ] 7").[نقيا
جعلها اجلنيد سـيد لكن مفهوم التصوف ٔاخذ طابعا متأصال يف الثقافة إالسالمية فقد 

التصوف مبين عىل مثاين ( :الطائفة امتدادا للرساالت الساموية بل صفوهتا، حيث يقول
مث  ]8)[ولبس الصوف والسـياحة والفقر السخاء والرضا والصرب وإالشارة والغربة: خصال

فالسخاء من ٕابراهمي؛ : (يرشح ٔابعاد هذه اخلصال، اسـتقاها من مثانية ٔانبياء، حيث يقول
ٔالنه بلغ به ٔان حضى بوTه، والرضا من ٕاحساق؛ ٔالنه ريض بأمر هللا وقبل برتك روحه 

كرû؛ ٔالن هللا تعاىل العزيزة، والصرب من ٔايوب؛ ٔالنه صرب يف بالئه TÄود، وإالشارة من ز 
، والغربة من حيىي؛ ٔالنه اكن غريبا يف وطنه ] 3مرمي [} ٕاذ Áدى ربه نداء خفيا{: قال

وغريبا بني ٔاهÂ، والسـياحة من عيىس؛ ٔالنه اكن يف سـياحته من التجرد حبيث مل يكن 
مي� ٕاال وعاء ومشطا، وحني رٔاى خشصا يرشب حبفنيه ٔالقى الوعاء، وحني رٔاى خشصا 

شعره بأصابعه رىم املشط، ولبس الصوف من موىس؛ ٔالن مالبسه لكها اكنت خيلل 
  ] 9).[صوفا، والفقر من محمد صىل هللا عليه وسمل

لت ٕاىل مبىن ظاهرة التصوف،  éحص ما قيل عن ٔاصول غري ٕاسالمية تسلـ وسواء أ
مه  ومتاهت معه، ٔام مل يصح؟ فاملؤكد ٔان جل ٔاعالم التصوف ليسوا من ٔاصول عربية، وٕامنا
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ٔاعامج،  ٔاسلموا، ومل يتخلصوا لكية من مسو�م القدمية، ٕاذ بقيت تواكب خواطرمه، 
فيعربون عهنا يف الرس والعلن، وعىل رٔاس هؤالء املتصوفة تربز خشصية ٔايب يزيد البسطايم 
كظاهرة ثقافية ممتزية يُْعـَزى ٕالهيا بداية التأرخي للتصوف، بعد ٔان اكن تيار زهد خاض عبابه 

  مفن هو البسطايم؟. الصاحلني العرب اكحلسن البرصي ورابعة العدوية وغريهام كثري من
اكن رسوشان جموسـيا ) ( هـ261ت (هو ٔابو يزيد طيفور بن عيىس بن رسوشان 

آدم وعيل، والثالثة اكنوا زهادا وعبادا ؤاحصاب ٔاحوال، : ، ولطيفور ٔاخوان، هام)فأسمل
يسابورـ ومات سـنة ٕاحدى وسـتني ومائتني، وهو من ٔاهل بسطام ـ ب� عىل الطريق ٕاىل ن 

  ]   10.)[سـنة ٔاربع وثالثني ومائتني: وقيل
ذكر فريد اTين العطار ٔان اÄٔ يزيد اكن يف خدمة ٔاحد الشـيوخ Äلشام، فقال { و 

: ٔاي طاقة؟ قال: û ٔاÄ يزيد، خذ ذ° الكتاب من الطاقة، قال ٔابو يزيد: الشـيخ ذات يوم
�، وال ترى الطاقة، قال �، ؤاي شأن يل هبا؟ ٕانين فقدت تأيت ٕاىل هنا منذ مدة طوي
طاملا أالمر هكذا، فاذهب، وعد ٕاىل بسطام، : قال الصادق. رٔايس، ومل ٔاج� للمشاهدة

  ]        11).[فقد مت ٔامرك
فقد جاء ابن جحر برواية ٔاخرى، ويه ٔان ٔاهل . ٕان أالمر عىل خالف ذ°: وقيل

معراج، ) ص(من ٔان { معراج كام اكن للنيب: اكن يقولبسطام ٔانكروا عىل ٔايب يزيد ما 
وذكروا ذ° للفقيه احلسني بن عيىس، فأخرجوه من بسطام، فأقام مبكة سـنتني مث رجع ٕاىل 

  ] 12.)[فرجع ٕاىل بسطام جرجان فأقام هبا ٕاىل ٔان مات احلسني بن عيىس
عن هذا وٕاىل ٔايب يزيد ينسب مفهوم الفناء مكصطلح صويف ، وقد حتدث القشريي 

ومن اسـتوىل عليه سلطان احلقيقة حىت مل يشهد من أالغيار : (املفهوم عند الصوفية، فقال
ويقول ] 13).[ٕانه فين عن اخللق وبقي Äحلق: وال عينا وال ٔاثرا، وال رًمسا وال طلًال، يقال

الفكرة الصوفية يف فناء اëاتية يف الوجود اللكي، يه عندي بال ريب : (نيلكسون يف ذ°
ن ٔاصل هندي، ولعل ممثلها العظمي ٔابو يزيد البسطايم، فقد تلقاها عن شـيخه ٔايب عيل م

من لك وجه؛ ٔالن � ]  15[ولسـنا نوحد الفناء والرنفاÁ:(ويضيف] 14)[السـندي
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�صطالحني يدل عىل فناء الشخصية، بل ٕان الرنفاÁ سلبية خالصة، والفناء يصحبه 
  ]     16).[البقاء، ٔاي احلياة اخلاTة يف هللا

ٔاّما املسترشق زهيرن فقد ذهب ٕاىل ٔان الربط بني الفناء والرنفاÁ دعوى ال حتتاج ٕاىل 
حصبت ٔاÄ عيل السـندي، فكنت : (برهان، معمتدا يف ذ° عىل قول ٔاليب يزيد جاء فيه

         ]17).[ٔالقنه ما يقمي به فرضه، واكن يعلمين التوحيد واحلقائق رصفا
رية أقوال البسطايم، وجرى لها من ذ° شؤون جعيبة يف القدح وقد تعاورت ٔاقالم كث

وسـنقف ف+ ييل عىل بعض هذه أالقوال عند القادحني من *ة وعند املادحني . ٔاو املدح
  . من *ة ٔاخرى يف جماريه الصوفية املشهورة عنده

        ::::اد اد اد اد ــــــــــــــــــــجماري الفناء و�حتجماري الفناء و�حتجماري الفناء و�حتجماري الفناء و�حت    ----1111
ٕان ٔاÄ يزيد يرسف يف : فقيل للجنيد )سـبحاين سـبحاين ٔاÁ ريب أالعىل: (قال البسطايم

سـبحاين : (مسعناه يقول: وما بلغمك من ٕارسافه يف ال-م؟ قالوا: فقال اجلنيد. ال-م
ٕان الرجل مسـهت� يف شهود اجلالل فنطق مبا : ، فقال اجلنيد)سـبحاين ٔاÁ ريب أالعىل

         ]18).[ق بهاسـهتلكه، ëهو{ عن رؤيته ٕاûه، فمل يشهد ٕاال احلق تعاىل فنعته فنط
وخالف الرساج الطويس هذا الوجه فقال  يف مناظرة جرت بينه وبيه ابن سامل Äلبرصة 

ال ٕا{ ٕاال { : من يقول -حسـبه  -ٕاىل ٔانه حيمتل أن يكون لهذا ال-م مقدمات، فٕاذا مسعنا 
: زيد يقول، مل نشك يف ٔانه يقرٔا القرآن، كذ° ٕاذا مسعنا ٔاÄ ي]25: أالنبياء[} ٔاÁ فاعبدون 

       ]19).[سـبحاين سـبحاين، مل نشك بأنه يسـبح هللا تعاىل، ويصفه مبا وصف به نفسه
ه عتابه ٕاىل ابن سامل، فيقول { وٕاذا اكن أالمر هكذا وعىل ما قلناه، فتكفريك : (مث يوّجِ

  ] 20).[لرجل مشهور Äلزهد، والعبادة، والعمل، واملعرفة من ٔاعظم احملاالت
ي ٕاىل ٔان ما ٔاو{ اجلنيد يعد من اخلرافات، ؤان الوجه احملمتل عنده ويذهب ابن اجلوز

هو ما وجدÁه عند الرساج الطويس، وهو ٔان يكون لهذا ال-م مقدمات حييك بأن هللا 
          ]21).[علمنا أنه يقرأ } ال ٕا{ ٕاال ٔاÁ{ :سـبحاين؛ ٔالÁ  لو مسعنا رجال يقول: يقول

احلق سـبح : (نه ملا رجع حلسه، رشح قولته هذه بقو{لكن ما ٔاثر عن البسطايم نفسه أ 
فهو هبذا �عرتاف يؤكد القول Äحللول، مفهام المتس لها  ]22)[نفسه عىل لسان عبده
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رصحية يف الكفر تنهتـي ٕاىل قيام احلادث يف  -كام يرى فتاح  -الصوفية من التأويالت، فهـي 
ٕالغاء البينونة املطلقة اليت ٔاقاsا القرآن القدمي تعاىل، ومجع للرب والعبد يف مرتبة واحدة و 

الكرمي بني عامل الربوبية وعامل اخللق، ولك ذ° خرق حلدود هللا، وجتاوز عىل حرماته، 
         ]23).[وهتك ٔالسـتار التزنيه

: ٕاّال ٔان قامس محمد عباس ذكر رواية ٔاخرى للبسطايم نفسه فهيا جتلية ٕالشاكل  قو{
: سـبحان هللا، فٕاذا الهاتف عىل لسان احلق يقول: يم قال مرة، ويه ٔان البسطا"سـبحاين"

: فزنه نفسك، قال ٔابو يزيد: ال، û رب، قال: هل يفé عيب ٔاو نقص تزنهين عنه؟ قال
: فأقبلت عىل نفيس Äلرûضة وا7الفة حىت تطهرت من النقائص، فقلت حينئذ

         ]24").[سـبحاين"
ثالث  -حسب ما علمنا  -شطحة قد نقلت برواûت ومن اجلدير ëÄكر هنا  ٔان هذه ال 

  :الرواية السابقة، وروايتني ٔاخريني، هام: خمتلفة
  ] 25)[سـبحاين ما ٔاعظم شأين، حسـيب من نفيس حسـيب. (1
سـبحاين سـبحاين ما ٔاعظم سلطاين، ليس مثيل يف السامء يوجد، وال مثيل صفة يف . (2

  ] 26)[!أالرض تعرف، ٔاÁ هو  وهو ٔاÁ، وهو هو
  )(acte locutoireفهـي فعل قول ) سـبحاين سـبحاين، ٔاÁ ريب أالعىل: (ويه ::::فأالوىلفأالوىلفأالوىلفأالوىل

ٕاىل ûء املتلكم، فوقع الفصل بني العبد وربه، ومل يكن " رب"ٔاضيفت يف مبناه  لفظة 
ٔاÁ الرب أالعىل، ٔاو ٔاÁ هللا، ولكن ذ° مل : �سـهتالك Cًما، ولو حدث الوصل لقال مثالً 

  . ةيقع يف هذه الرواي
التزنيه من العيوب : فاملكشوف  اëي ٔافضت به القراءة المنوذجية لهذه الشطحة هو

ويه اëات،  موصوفة " ٔاÁ:"وهو تقدمي اëات بقو{" سـبحاين سـبحاين:"والنقائص بقو{
  ". ريب أالعىل: "Äلربوبية العليا بقو{
وفق ٔاوضاعها وقوع اضطراب يف التحمك يف ضوابط اللغة وتقاليدها : واحملجوب هو

�جGعية نتيجة ارجتاج العقل وذهو{ من فرط الفرح اëي اعرتاه عندما استشعر التجيل 
) ص(حفا{  هذا متوافق مع حال الرجل الوارد يف املثال اëي بنيé فيه النيب. بعد الفناء
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: قال) ص(فرحة هللا بعبده حني يتوب، فقد جاء  عن ٔانس بن ما°، ٔان الرسول هللا 
) éI ٔاشد فرحا بتوبة عبده حني يتوب ٕاليه من ٔاحدمك اكن عىل راحلته بأرض فالة فانفلتت 

منه وعلهيا طعامه ورشابه فأيس مهنا فأىت جشرة فاضطجع يف ظلها قد ٔايس من راحلته 
اللهم ٔانت : فبينا هو كذ° ٕاذا هو هبا قامئة عنده فأخذ خبطاsا، مث قال من شدة الفرح

   ]27).[من شدة الفرحعبدي ؤاÁ ربك ٔاخطأ 
فاخلطأ يف حال البسطايم ٔاشد من صاحب هذه الراح�؛ ذ° ٔان التعبري الشطحي 
اëي صدحت عقرية البسطايم به اكن انفجاًرا زلزل كيانه، فتداعت { مداركه العقلية  
املنتشـية بنجاحه يف هناية مسريته الرûضية يف ارتباطها مبنظومة ٔانساقه املعرفية أالخرى، 

Ä الختالل والتشوش، فالبسطايم وصل يف توبته وتقربه ٕاىل هللا ٕاىل ٔاقىص ما ميكن ٔان
ٔاشد، بل  - حسب احلديث السابق  -يصل ٕاليه ٔاي Cئب، ففرحة هللا به سـتكون 

فوق لك قياس ؤاجل من لك وصف، ومن َمث  -حبسب عظمة توبته ومعقها  -سـتكون 
، ٔاما ٕاذا حتدد )بفتح الطاء(عيني ا7اطـب وهذا لكه يف ٕاطالق ت . اكن ورود اخلطٕا حمتوًما

تعيينه، فٕاننا جند ٔاربعة ضامئر للمتلكم يف هذه الشطحة، مما يقوي اëهاب ٕاىل اسـتنتاج ٔان 
ليس ٕاّال البسطايم نفسه، والسـ+ ٔان هناك شطحات كثرية منسوبة ) بفتح الطاء(ا7اطب

خرجت من : (، قو{للبسطايم تدمع هذا الوجه وجتري جمراه، ومن هذه الشطحات
Äيزيدييت كام خترج احلية من ج�ها، ونظرت فٕاذا العاشق واملعشوق والعشق واحد؛ ٔالن 

  ]   28).[اللك واحد يف عامل التوحيد
ويف sيع هذه الشطحة تقرر ٔان املكشوف هو البسطايم اëي يسـبح نفسه، 

، )ريب أالعىل(بارة واحملجوب هو ربه أالعىل اëي يستشعره البسطايم من خالل تلفظه بع 
بTوح،  Tح والسـ ّبِ ويف هذا �ستشعار مت للبسطايم متايه اëاتني وانتفاء البينونة بني املُسـَ

  . وهو غاية ما يسعى ٕاليه البسطايم
سـبحاين سـبحاين ما ٔاعظم سلطاين، ليس مثيل يف السامء يوجد، وال :(يه ::::والثانيةوالثانيةوالثانيةوالثانية

  ) !و هومثيل صفة يف أالرض تعرف، ٔاÁ هو وهو ٔاÁ، وه
يف هذه الشطحة ال تزال االثنينية قامئة ولكنه قيام واه تضمحل معامله يف املفصل أالخري 
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، ٕاننا ٕازاء Áطق يسـبح ëاته تسبيح الواثق بعلوها وكاملها ويعظم )هو هو(من هذه الشطحة
سامئه ؤارضه، لكن وصف هذه اëات املعرب عهنا : سلطانه اëي اسـتحوذ عىل الكون لكه

كام . تلزم افرتاض ذوات يف السامء، وجودها زائف، حىت ٕاهنا تاكد تكون معدومةهنا اسـ 
ولعل القراءة تكون ٔاكرث نفاذا ٕاىل . اسـتلزم وجود بقاû صفات عفا رمسها يف أالرض ٔاو اكد

ككناية عن هللا عرب ) هو(مضمون هذه الشطحة Äلوقوف عىل ع� اختياره لضمري الغائب
ن النظري وعن الوصف، عىل غرار من رٔاى فيه امس هللا بواسطهتا عن تعايل هللا ع

] 29.[ومهنا هللا) هو(أالعظم، وقد  عد ابن جحر ٔاربعة عرش و*ا المس هللا أالعظم مهنا 
Sي يدل ـ كام يرى ابن القمي ـ عىل )هللا(ٔاو رمبا اكن يشري ٕاىل لفظ اجلالë؛ ٔالنه �مس ا

TÄ 30.[املطابقة والتضمن واللزوم: الالت الثالثمجيع أالسامء احلسـىن والصفات العليا         [  
قراءة  تالمس منذجة ) ٔاÁ هو وهو ٔاÁ وهو هو(وبقراءة املفصل الثالث لهذه الشطحة 

مرحلية يبدو ٔان احملجوب هنا هو ٕارادة البسطايم يف اخزتال ما سـبق يف عبارة تكشف 
وفناء من أالوىل يف الثانية، لكن محولهتا اTاللية عن توحد بني ذاته وذات هللا تعاىل 

املكشوف ٔان ذاC اكنت خترب بواسطة فعل منجز عن همينهتا املطلقة يف السامء وأالرض، 
مفا اTالS اليت حشن هبا لفظة  -وهو أالنسب  -فٕاذا اكنت هذه اëات يه ذات البسطايم 

عة والعلو، انتفى ما ؟ فٕاذا ٔاراد هبذا الضمري اخلاص Äلغائب بعد املقام من حيث الرف)هو(
وٕان اكن بعد املقام من حيث الضعة، فقد نقض ما قا{ . ادعاه من همينة يف السامء وأالرض

ملساواته نفسه مبن هو عىل صفة  يسـتحيل عىل صاحهبا المتكن من الهمينة عىل السموات 
؛ وٕان اكنت هذه اëات الناطقة يه ذات هللا تعاىل فٕان املتلقي ليس البسطايم. وأالرض

ومن امحلق والسفه هنا افرتاض خماَطـب مقصود خيربه هللا عن ) هو(ٔالنه خيرب عنه بلفظ 
  .عالقته Äلبسطايم

وهناك وجه آخر لقراءة  تسافر ٔابعد من غريها يف حناû هذه الشطحة تفرتض مقاًما سابقًا 
لها  للفناء، منه انبعثت عبارة البسطايم يصف نفسه Äالٓدمية اليت عظمها هللا فأجسد

نَه عىل خالفته، جفعÂ مسؤوال عن تدبري شؤون  éاملالئكة لكهم يف السامء، ويف أالرض ٔام
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نفسه، ومل يعط هذه الصفة لغريه، ٔاما سوى ذ° فاحلمك { وحده، ٔاو بتعبري البسطايم 
  ).    هو هو(

بقيت قراءة ٔاخرى تأمل يف مالمسة ٔاقىص حد من خصوبة هذا املفصل أالخري من هذه    
من  -كواجد  -شطحة، حيث ٔاراد البسطايم ٔان يكشف خبالصة مفذلكة ما اعرتاه ال 

  :وقد عرب عن هذه الفكرة بعده احلالج بقو{. شعور Äلفناء  ترتب عنه احتاد
  ُمزِجْت روحك يف روحــي        كام تُْمَزُج امخلــــــــــــرةُ                  
  ]31[ـي        فٕاذا ٔانت ٔانـا يف كـل حـــــــال فٕاذا مسك يشء مسنـــ                 
يوï بأنه قد اعتاصت عليه  تمتة الكشف فامنحى ٔاثره وبقي هللا ) هو هو(ولكن قو{ 

لكن إالشارة ٕاىل هذه اëات املهمينة  تسـتلزم مشريا، واملشري عني،  . احلق ال موجود معه
  .    ذه الشطحة{ صورة يف الوجود، لهذا ظلت االثنينية ملحوظة يف ه

فالقراءة أالوىل تكشف ) سـبحاين ما ٔاعظم شأين، حسـيب من نفيس حسـيب: (يه ::::والثالثةوالثالثةوالثالثةوالثالثة
ٔان البسطايم مغتبط بنفسه املزنéهة من العيوب والنقائص، ؤانه قد بلغ مقاما عاليا رضيت 

وقد ٔاكد . به نفسه، وأنه غين  مبا حتقق { ال يفتقر ٕاىل غريه؛ ٔالنه صار اكمًال مكتفيًا ذاتًيا
جحجت ٔاول جحة فرٔايت البيت، وجحجت الثانية : (هذه العقيدة بقو{ يف شطحة ٔاخرى

 ]32)[فرٔايت صاحب البيت ومل ٔار البيت، وجحجت �لثا فمل ٔار البيت وال صاحب البيت
  . ٔاي ٔانه رٔاى نفسه

لكن القراءة الثانية ذات اخلربة مبثل هذه أالقوال جتتاز مذهب القراءة أالوىل، وترحل 
: ٕاىل ا�هول اëي جحبته هذه أاللفاظ، فتتساءل عن دواعي هذا التسبيح، فيأتهيا اجلواب

ل عنايته ٕاىل نفسه Äلرûضة وا7الفة حىت تطهرت  ٔانه حني éاستنكر منه ربه تسبيحه {، حو
ولعل احملجوب اكن ٔامعق من املنطلق ] 33")[سـبحاين"من النقائص، فقال حينئذ 

ال يدركها ٕاّال البسطايم ومن جرى جمراه ٔاو هو فراغ ال ميلؤه ٕاال  السابق، بل هو عقيدة
  ] 34.[صنف من املتلقني يسميه امربتو ايكو القارئ الضمين

وغري بعيد عن هذه الشطحة ميكن لهذا القارئ الضمين ٔان يتصفح طيé شطحة ٔاخرى 
لكوت غبُت يف اجلربوت، وخضت حبار امل:(للبسطايم تتناص مع شطحته هنا ويه قو{
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: وجحب الالهوت، حىت وصلت ٕاىل العرش، فٕاذا هو خال، فألقيت نفيس عليه وقلت
يل ف+ ٔاطلب، ؤاÁ ال غريي ف+  éٔاو ،Áٔا Áٔفا ،Áسـيدي ٔاين ٔاطلبك؟ فكشف، فرٔايت ٔاين ٔا

محل لواءها " وحدة الوجود"فبفضل من تأمل نصل ٕاىل ٔان هذه العقيدة يه ] 35.)[ٔاسري
  .ن عريبف+ بعد حميي اTين ب

        ::::م م م م ــــــــــــــــــــجماري حمبة اخللق والشفقة علهيجماري حمبة اخللق والشفقة علهيجماري حمبة اخللق والشفقة علهيجماري حمبة اخللق والشفقة علهي    ----2222
ومن ٔاقوال البسطايم ما نقÂ  الرساج الطويس من حوار جرى بينه وبني ابن سامل ٔاحد 
علامء البرصة، اëي حمك بكفر ٔايب يزيد البسطايم بناء عىل ما بلغه عنه من ٔاقوال مهنا 

، وحني مر "معذورون: "ة الهيود، وقو{ حني مر مبقرب "رضبت خمييت Äٕزاء العرش: "قو{
   ]36."[مغرورون: "مبقربة املسلمني

ٕان علامء نواحينا يتربكون برتبة ٔايب يزيد رمحه  !عافاك هللا: (فرد الرساج الطويس بقو{
هللا، ٕاىل يومنا هذا، وحيكون عن املشاخي املتقدمني ٔاهنم اكنوا يزورونه واكنوا يتربكون 

لعباد والزهاد ؤاهل املعرفة ÃÄ، ويذكرون ٔانه فاق ٔاهل بدعائه، وهو عندمه من ٔاج� ا
عرصه Äلورع و�جهتاد ودوام اëكر Ã تعاىل، حىت حىك عنه جامعة ٔاهنم رٔاوه قد ذكر 

  ]37.)[هللا تعاىل، حىت Äل اTم من خشـية هللا تعاىل ودوام تعظميه Ã عز وجل
وكيف جيوز :( مك عىل الناس فقالمث ٔاضاف منهبا ٕاûه ٕاىل رضورة اجتناب الظن عند احل

ٔان نعتقد فيه الكفر حباكية حتىك عنه  ومل نعرف ٕارادته ف+ قال، ومل نطلع عىل حا{ يف 
وهل جيوز لنا ٔان حنمك عليه ف+ يبلغنا عنه ٕاال بعد ٔان يكون لنا حال  !الوقت اëي قال؟

û ٔاهيا اëين {:اىلمثل حا{، ووقت مثل وقته، ووجد مثل وجده؟ ٔاوليس قد قال هللا تع
  ]12: احلجرات[} آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن ٕان بعض الظن ٕامث

  :مث رشع يف بيان مراد ٔايب يزيد وتأويل شطحتيه
فٕان حص عنه ٔانه قال ذ°، فهذا غري جمهول، ٔان اخللق لكهم، : (قال متأوال أالوىل

رضبت خمييت : عىن قو{وم. حتت العرش وÄٕزاء العرش: والكون، ومجيع ما خلق هللا تعاىل
و*ت خمييت حنو ما° العرش، وال يوجد يف العامل موضع قدم ٕاال : Äٕزاء العرش، يعين

ت يف هذا Äلطعن            ] 38.)[وهو Äٕزاء العرش، فال سبيل للمتعنِّ
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فبقراءة جواS يف الشـبكة العالئقية اTاخلية واخلارجية ملضمون هذا القول تتكشف 
النتيجة اليت ذكرها الرساج الطويس، ومل يكن حمتاجا فهيا ٕاىل الرشط اëي صدر عنه، 

، فهـي نتيجة بدهيية، ال جيهلها ٔاحد، )ٕان حص عنه ٔانه قال ذ° فهذا غري جمهول:(وهو قو{
سامل يف اجلسارة اليت ٔابداها البسطايم حني رفع عن نفسه جحاب  ٕامنا إالشاكل Tى ابن

الهيبة من هللا وأالمان من مكره، فأخرب عن رضب خميته ٕازاء عرش هللا، ومل يرع { 
فأي ضامن تلقاه فأعطاه هذه الثقة اليت طفحت عىل . احلرمة اجلديرة جبال{ تعاىل وقدسيته
هو احملجوب اëي اكن عىل ابن سامل ٔان يرتك  هذا !لك املقاييس ؤاربت عىل لك احلدود؟

وال حيجر واسعا . { حزيا يعطي للبسطايم مبوجبه مسوغا يقيه جمانبة الصواب جمانبة لكية
من مل : (مبذهبه اëي يرى كام جاء يف سري ٔاعالم النبالء لeهيب ٔان احلافظ ابن خزمية قال

هو اكفر حالل اTم، واكن ما{ يقر بأن هللا عىل عرشه قد اسـتوى، فوق سـبع مسواته ف 
  ]39)[فيئا

: مث ٕاننا ٕاذا اختربÁ مضمون هذه الشطحة بنظرة ٔابعد جنده حيجب و*ا جمازû، فقو{
هذا الوجه يتناص مع ) يه كناية عن الوجاهة اليت حتققت { عند هللا) رضبت خمييت(

ين آمنوا واكنوا يتقون هلم ٔاال ٕان ٔاولياء هللا ال خوف علهيم وال مه حيزنون اë{ : قو{ تعاىل
: يونس[} البرشى يف احلياة اTنيا ويف االٓخرة ال تبديل للكامت هللا ذ° هو الفوز العظمي

62 ،63 ،64[  
اخلرب السار اëي تنبسط به برشة الوجه : (وقد فرس صاحب املنار البرشى بقو{

تعاىل، وقد يراد هبا وهذه البرشى مبينة يف مواضع من كتاب هللا . فيهتلل وتربق ٔاساريره
متعلقها اëي يبرشون به، ومل يذكر هنا ليشمل لك ما برشوا به يف كتاب هللا تعاىل وعىل 

، فأما البرشى يف احلياة اTنيا، فأمهها البشارة Äلنرص، وحبسن العاقبة يف )ص(لسان رسو{
علوا لك ٔامر، وÄسـتخالفهم يف أالرض ما ٔاقاموا رشع هللا وسنته، ونرصوا دينه وأ 

  ] 40)[لكمته
وال يشك ٔاهنا . وهكذا فال يستبعد ٔان البسطايم بىن خميته يف حياته عىل هذا الوجه

ٕان من عباد هللا ٔالÁسا ما مه بأنبياء وال شهداء ): (ص(Äقية { يوم القيامة، مصداقا لقو{ 
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 ختربÁ من قالوا û رسول هللا) يغبطهم أالنبياء والشهداء يوم القيامة مباكهنم من هللا تعاىل
مه قوم حتابوا بروح هللا عىل غري ٔارحام بيهنم وال ٔاموال يتعاطوهنا فوهللا ٕان : قال. مه

وقرأ ). وجوههم لنور وٕاهنم عىل نور ال خيافون ٕاذا خاف الناس وال حيزنزن ٕاذا حزن الناس
سـبعة (: وقو{ ٔايًضا] 41)[}ٔاال ٕان ٔاولياء هللا ال خوف علهيم وال مه حيزنون{: هذه االٓية

Âيوم ال ظل ٕاّال ظ Âإالمام العادل وشاب نشأ بعبادة هللا ورجل قلبه : يظلهم هللا يف ظ
معلق يف املساجد ورجالن حتاÄ يف هللا اجمتعا عليه وتفرقا عليه ورجل جعته امرٔاة  ذات 

ٕاين ٔاخاف هللا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعمل ميينه ما : منصب وجامل، فقال
  ] 42).[{ ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناهتنفق شام

فقد يكون منطلق البسطايم هو تعويÂ عىل زاد احملبة اëي يَْعُمر خميته ويعد من ٔامه 
أالسس اليت يقوم علهيا اTيوان الثقايف للصوفية، حىت ٕان الشـيخ ٔامحد التجاين مسى مريديه 

  .اعتبارا هبذه البرشى النبوية" أالحباب"
ٔاحبé :(بسطايم جند الكثري من أالقوال اليت حتض عىل التحاّب، مهنا قو{ويف تراث ال 

ٔاولياء هللا وَحتبéب ٕالهيم ليحبوك، فٕان هللا تبارك وتعاىل ينظر ٕاىل قلوب ٔاوليائه يف لك يوم 
ه، فيحبك ويغفر °    ]43).[ولي� سـبعني مرة، فلعÂ ينظر ٕاىل امسك يف قلب ولّيِ

بذلت :( و�جهتاد يف ٕادخال الرسور عىل قلوهبم، قو{ومن ٔاقوا{ يف حمبة الناس 
  ]         44).[*دي يف ٕادخال الرسور عىل قلب املؤمن وٕاخراج الغم من قلبه

اللهم من فعل يب : (ومن ٔاقو{ يف التعبري عن حمبة الناس والتجاوز عن سيئاهتم، قو{
   ]      45).[ثلج يف الواديسوءا و قوال  فامجع عليه  من نعمك كام هتب الرحي فيجمتع ال 

وقد اكن من فرط حبه للناس شديد احلرص عىل جلب احلسـنات هلم وجتنيهبم 
ابتدٔات Äلسالم عىل من لقيين من املؤمنني من شفقيت : ( السيئات حيث يقول

       ]46).[علهيم
لو غفر هللا : قلت:(حمبته ٔايضا السعي Tى ربه لنفع من آذاه وجفاه، حيث يقول ومن

يوم القيامة ؤاذن يل Äلشفاعة لشفعت ٔاوال من آذاين وجفاين، مث من برين  يل
  ] 47).[ؤاكرمين
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أردت رمحة هللا Äلناس : (وقد بلغ به حبه للناس ٔان آثرمه برمحة هللا عىل نفسه فقال
   ]48).[ٔاكرث مما ٔاردهتا بنفيس

يه العذاب من خلق مث انهتـى به حبه ٕاىل التضحية بنفسه ورمهيا يف النار فداء ملن حق عل 
ٕالهـي ٕان اكن يف سابق علمك ٔانك تعذب ٔاحدا خلقك Äلنار فعظم خلقي : ( هللا عامة فقال

     ]49).[حىت ال يسع معي غريي" ٔاي يف النار" فيه 
        ::::ة ة ة ة ــــجماري �سرتحام يف إالنسانية عامجماري �سرتحام يف إالنسانية عامجماري �سرتحام يف إالنسانية عامجماري �سرتحام يف إالنسانية عام    ----3333

ن، فjٔنه أي iٔهنم معذورو : (ينتقل الرساج الطويس ٕاىل تأويل الشطحة الثانية، فيقول
ملا نظر ٕاىل ما سـبق هلم من هللا Äلشقاوة والهيودية من غري فعل، اكن موجودا يف أالزل، 
ؤان هللا تعاىل جعل نصيهبم منه السخط علهيم، فكيف يهتيéأ هلم ٔان يكونوا مسـتعملني ٕاال 

iٔهنم معذورون، ومه غري معذورين، من حيث ما رمس القمل، : فقال !بعمل ٔاهل السخط؟
حنن ٔابناء { و ] 30: التوبة[} عزير ابن هللا{:به الكتاب، وما وصفهم هللا تعاىل بقوهلمونطق 

ال يسأل { وهللا عدل يف مجيع ما حمك، حكمي يف مجيع ما رمس] 18: املائدة[} هللا ؤاحباؤه
  ]23: أالنبياء[} عام يفعل ومه يسألون

ؤاما قو{ ملا : (فيقولوبعد هذا املس� الشاق يلتفت ٕاىل الشق الثاين من الشطحة، 
iٔنه ملا نظر ٕاىل املتعارف بني عامة  - ٕان حص عنه ذ°  -" مغرورون: "مر مبقربة املسلمني

املسلمني يف نظرمه ٕاىل ٔاعامهلم وطمعهم يف النجاة Äجهتادمه، وق� من ختلص من ذ°، 
اىل عىل خلقه، فساممه مغرورين؛ ٔالن ٔاعامل اخللق لكها لو جعلت Äٕزاء نعمه مما ٔانعم هللا تع

  .بأن دهلم عليه وزيéن قلوهبم Äٕالميان به، واملعرفة بوحدانيته لبطل وامضحل ذ°
  .وليس من مجيع اخللق حركة وال نفس ٕاال وبدؤها من هللا وانهتاؤها ٕاىل هللا عز وجل

ٔاال ترى سـيد . فهو مغرور ها°: مفن ظن ٔان ٔاحًدا ينجو ٕاال بفضل هللا وسعة رمحته
، وقالوا وال ٔانت û رسول )ليس منا ٔاحد ينجيه معÂ:(يقول) ص(مام أالتقياءأالنبياء، وإ 
   ]50)[وال ٔاÁ ٕاال ٔان يتغمدين هللا منه برمحة: (هللا؟ فقال

واحلقيقة ٔانه ال يستبعد ٔان تكون نسـبة هذه الشطحة ٕاىل ٔايب يزيد حصيحة، لكن 
ما هؤالء حىت تعذهبم؟ : مر البسطايم عىل مقابر الهيود فقال: (الرواية أالخرى لها ويه
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، عظام جرت علهيم القضاû، اعف عهنم éتبدو جمانبة لطبيعة البسطايم، حيث   ]51).[كف
رٔايت رب العزة يف :( وهو من ٔاثر عنه ٔانه قال" كفé "تبلغ  اجلسارة ٕاىل حد أالمر الفج 

 كام كنت ٔاÁ °: فقال يل. ٔاريد ٔان ال ٔاريد غري ما تريد: ٕايش تريد؟ فقلت: املنام، فقال
ق ٔانه يأمر ربه Äلكف عام يريده، وقد بلغ من ٕاجال{ ملواله ٔانه قال] 52).[يل éمل : (فهل يُصد

ٔازل منذ ثالثني سـنة لكام ٔاردت ٔان ٔاذكر هللا ٔامتضمض ؤاغسل لساين ٕاجالال Ã ٔان 
ٕالهـي اخللق °، ؤانت مالكهم، مايل والتلكف TÄخول بينك : (وقال ٔايًضا ]53.)[ٔاذكره
اëي جاء نشازا يف "كفé "، فالتناقض بني اسـتعامل فعل أالمر]54)[ خلقك لوال الغف�وبني

بناء الشطحة  والنصوص أالخرية واحض ال لبس فيه، مما يوï بأن هذا الفعل مقحم يف 
ؤانه حبذفه زال التجهم بني هذه النصوص واتصلت جماري ٔاوائلها  بأواخرها  . هذه الرواية

ٕالهـي لو تغفر من رٔاس آدم ٕاىل يوم القيامة : (ق لهذا النص مبا سـبقهاكëي جنده من تعال
غفرت عن قبضة تراب، ولو حترق من رٔاس آدم ٕاىل يوم القيامة ٔاحرقت قبضة 

  ] 55.)[تراب
  :وعليه ميكن  اسـتنتاج بعض املالحظات 

لب ؛ ٔالهنم برش ضعفاء، ال ٔامهية لكفرمه، وقد مر بنا ٔان ط"معذورون:"لعÂ يريد بقو{. 1
ٕالهـي ٕان اكن يف سابق علمك : (من هللا عز وجل ٔان يقبÂ فدية ملن حقت عليه النار فقال

حىت ال يسع معي " ٔاي يف النار"ٔانك تعذب ٔاحدا من خلقك Äلنار، فعظم خلقي فيه 
  ]     56).[غريي

  :  لكن يبدو ٔان هذه التضحية مل ترق البن اجلوزي فأنكرها من ثالثة ٔاوجه
ٕان اكن يف سابق علمك، وقد علمنا قطعا ٔانه ال بد من تعذيب خلق : ٔانه قال ::::أحدهاأحدهاأحدهاأحدها

Äلنار، وقد مسéى هللا عز وجل مهنم خلقا، كفرعون ؤايب لهب، فكيف جيوز ٔان يقال بعد 
  !!ٕان اكن : القطع واليقني

م خلقي ::::الثاينالثاينالثاينالثاين حىت ال تسع غريي فأشفق : ٔالدفع عن املؤمنني، ولكنه قال: فلو قال. فعّظِ
  .ٔايضا، وهذا تعاط عىل رمحة هللا عز وجل عىل الكفار
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ٔان يكون جاهال بقدر هذه النار ٔاو واثقا من نفسه Äلصرب، و� أالمرين معدوم  ::::الثالثالثالثالثالثالثالث
  .عنده

كام جاء يف مقوS  -هو ٔاهنم حفنة طني حقرية  -حسب البسطايم  -ٕان عذر الهيود . 2
كفرمه وٕامياهنم، ومه عباده مل  ال تسـتحق ٕايالء ٔامهية لها، ؤان هللا يف غىن عن -ٔاخرى { 

فكشف املوصوف وجحب  . يسـتطيعوا التغلب عىل نوازع العصيان اليت ورثوها من ٔابهيم آدم
  . نفسه واصًفا

لـَِّص به البسطايم من هتمة الكفر، ٔاوقع . 3 ل اëي ٔاراد الرساج الطويس ٔان ُخيَ Tٕان المتح
لنفسه عهنا مرصفا، فقد ظل يراوح  ومل جيد) اجلرب و�ختيار(نفسه به يف هاوية معض� 

  . ماكنه، فتارة يرى الهيود معذورين، وCرة ٔاخرى يرامه غري معذورين
        ::::وى وى وى وى ــــــــــــــــجماري الورع والتقجماري الورع والتقجماري الورع والتقجماري الورع والتق    ----4444

حسب  -كشف املوصوف وجحب نفسه واصفا ٔايضا، وقد اكن " مغرورون: "وقو{
يدا عن الغرور شديد التواضع مغاليا يف اسـتصغار ٔاعام{، بع  -ٔاقوال  كثرية نسبت ٕاليه 

وددت ٔان : (قو{ مهتام نفسه Äلتقصري يف حب هللا:  والعجب Äلنفس، مفن هذه أالقوال
هللا تعاىل جعل اTنيا لقمة واحدة، فأعطانهيا  حىت ٔانبذها بني يدي لكب حىت ال يغرت هبا 

ٔاحبه، اخللق، ولو عذبين يف Áر *من ماكن اخللق مجيعا ملا اكن مين بكبري، مبا ادعيت ٔاين 
، ] 57).[ٕاين عىل اخللق رؤوف رحمي: لو غفر مجليع اخللق ملا اكن منه بكبري، حيث قال

، ]58)[ما دام العبد يظن  ٔان يف اخللق من هو رش منه فهو متكرب: (وقو{ يف ذم الغرور
اطلب يف العمل العمل، : û شبيه العمل : ( وقو{ يدعو ٕاىل إالخالص ونبذ الرûء والُعجب

اطلب يف الزهد الزهد، فغري ما ٔانت فيه : û شبيه الزهد. ٔانت فيه من العمل عملفغري ما 
  .من الزهد زهد

، ]59.)[اطلب يف التقوى التقوى، فغري ما ٔانت فيه من التقوى تقوى: û شبيه التقوى
توبة الناس من ذنوهبم، : (وقو{ يف صفاء النية وصدقها ومتام الصحو يف تواصÂ مع ربه

ال ٕا{ ٕاّال هللا، ٕاين ٔاقول ÄالSٓ واحلروف، واحلق خارج عن احلروف : ويلوتوبيت من ق
Sٓليت ] 61[لو صفت يل هتلي�: (حىت بلغ به تعظمي ذ° ٕاىل ٔان قال] 60).[واالÄ ما
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  ] 62)[بعدها بيشء
ترهات  - ال سـ+ الشطحات مهنا  -ومع لك هذا الورع فقد كفره البعض وعد ٔاقوا{ 

بعد لك هذه الرتهات و�فرتاءات والشطحات، اليت ينسـهبا الصوفية و : (وافرتاءات، فقال
سـيد الطائفة اجلنيد يدافع عن شطحات البسطايم وكفرûته بأهنا : للبسطايم، جند ٔان

  ] 63).[صدرت حتت وقوعه يف الفناء، فيلمتس { املعاذير Cرة، ويؤول ٔاقوا{ الوحقة Cرة
لرشيعة ويدعو ٕاىل احملافظة عىل حدودها، حيث ٕاذا عمل ٔانه اكن يعظم ا -ولعل غائلته 

لو نظرمت ٕاىل رجل ٔاعطي من الكرامات حىت تربع يف الهواء فال تغرتوا به حىت ( :يقول
يضمحل  -] 64)[تنظروا كيف جتدونه عند أالمر والهنـي وحفظ احلدود ؤاداء الرشيعة

، وهذه القصة يه ٔانه "هو معذور: "سعريها، ٔاو رمبا ٕاذا عمل هبذه احلادثة فٕانه سـيقول عنه
اكن يف خلوة ذات مرة، جفرى عىل لسانه، سـبحاين ما ٔاعظم شأين، وعندما ٔافاق، قال { (

فليعادي ٕالهمك Äيزيدمك : كيف وردت عىل لسانك مثل هذه اللكمة؟ قال الشـيخ: املريدون
لت ٕان ق: ٕان قلت لكمة من هذا القبيل قطعوين ٕارÄ ٕارÄ، مث ٔاعطى لك واحد سكينا قائال

  ]      65).[مثل هذا ال-م اقتلوين هبذه الساككني
ومجمل القول فالبسطايم مبا ترسب فيه من معتقدات ÁûTت تداعت عرساهتا، وبقي بعض 
يéد شاردها  من معاملها يغذي خميا{ املرشيق الرحيب، ٔاقبل عىل الثقافة إالسالمية بهنم، فقَ

جاء يف القرآن وما ٔاتت به من السـنة، فدمج وواردها، واطلع عىل تليدها وحديهثا، وما 
ه  Äلورع والتواضع وحمبة الناس مجيعا والشفقة علهيم éهذا بذاك، وحال.  
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        و املراجــــــعو املراجــــــعو املراجــــــعو املراجــــــع    ششششــــالهوامالهوامالهوامالهوام
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   41،42،43،  ص12م، ط1979" يناير"بريوت لبنان، اكنون الثاين 
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  519لبنان، د ت، ص
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  نفسه -5
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   26، ص2م، ط2002القاهرة، 
  27نفسه، ص -7
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  244م،  ص1984العربية، بريوت، 
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  26، ص1م، ، ط
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مقارنة أالدûن، : ينظر شليب، ٔامحد. لك من شاء منا ٔان ينقذ حياته عليه أن خيرسها: هو
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  196نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، ص: فتاح، عرفان عبد ا�يد - 22
  206نفسه، ص - 23
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 السايس معـارة / أ                                 جدلية املكشوف و احملجوب يف ا�اري اخلطابية ٔاليب يزيد البسطايم

 
 

 2013 جوان                              177                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

  94نفسه، ص - 59
  82نفسه، ص - 60
  ال ٕال{ ٕاّال هللا: قول: الهتلي� يه - 61
  83نفسه، ص - 62
   72، ص1م، ط2012خمترص Cرخي التصوف، دار ابن اجلوزي، القاهرة، : بكر، عالء - 63
  98ٔابو يزيد البسطايم، ص: عباس - 64
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