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 دــهيـتم

ن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من إ
ادي له، أشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال شريك له، وأشهد أن يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال ه

  .أما بعد…حممداً عبده ورسوله
عندما يتناولون التصوف، يقسمونه إىل نوعني، أحدمها التصوف العملي  ال ريب أن الباحثني

ية شفافة ناشعورية وجد فردانية شخصانية التطبيقي )الزهد(، والتصوف النظري الفلسفي، فاألول حالة روحية
هلروب من االضطرابات النفسية اليت تفرضها احلياة املتقلبة، امير هبا اإلنسان للفرار من ضغوطات اجملتمع، و 

وخاصة عندما يغرورق اجملتمع يف احلالة املعيشية الرغيدة، فيتلهف الناس وراء ملذات الدنيا ونزواهتا، 
، وهي الشعور بالغربة   Alienationاع باالغرتاب ويتنافسون وراءها، وهذه احلالة تسمى يف علم االجتم

ينتمي إليه من حيث املظهر والشكل والقشر، وال ينتمي إليه من حيث املضمر واملضمون النفسية يف عامل 
وحقيقة هذه الغربة عدم االطمئنان والراحة والسكينة، وهلذا يلجأ البعض إىل تصرفات غريبة، واللب، 

ولعل ما نالحظه يف املدن ة، وذلك لينأى بنفسه عن احلالة اليت يعاين منها، وسلوكيات غري عادية وطائش
املتطورة واملتقدمة جلوء بعض أهلها إىل القرى، وبناء بيوتات هناك، لالبتعاد عن صخب تلك املدن 

فهذا النوع من التصوف العملي ال إشكال فيه، فهو ضرورة نفسية لكل إنسان حياول العيش وضوضائها، 
 William Jamesوقد مساها الفيلسوف األمريكي وليام جيمس ة وهناء وراحة وطمأنينة، بسعاد

ولقد حاول علماء اإلسالم معاجلة هذه املشكلة،  Mystical Experience ( بالتجربة الصوفيةم9191)
 1هـ(414)تالتصوف، والغزايلعلم يف رسالته حول  هـ(564)ت ومن هؤالء القشريي

 .، وغريهم3هـ(149)تابن قيم اجلوزيةو  2هـ(681)تواملقدسي
                                                 

1
حاول الغزايل أن يؤلف كتابا فقهيا جيمع بني الفقه وروحه، حيث جنده عند تطرقه إىل مسألة فقهية أيا كانت يذكر لتلك   

جيد القارئ أي جفاء فقهي كالعادة كما يالحظ يف كتب غريه من الفقهاء، فالقارئ يتعلم املسألة اجلوانب الروحية، حبيث ال 
الفقه، ويف الوقت نفسه يزداد إميانا وتقى، وهذا ما نالحظه يف كتابه إحياء علوم الدين، مع أن علماء اإلسالم انتقدوه يف  

ى اإلحياء وابن تيمية احلراين يف أكثر من موضع اإلنباء يف الرد علالكشف و هـ( يف كتابه 436كتابه أمثال املازري)ت
واحلافظ العراقي الذي حقق كتابه فوجد كما هائال من األحاديث غري الصحيحة، أوصلها إىل ثالمثائة حديث انظر :كتابه 

 طبقات املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما اإلحياء من أخبار، أما تاج الدين السبكي ففي ترمجة الغزايل يف
 الشافعية  أوصل األحاديث اليت ال أصل هلا يف اإلحياء إىل ما يقارب ألف حديث.

2
 خمتصر منهاج القاصدين.  
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علما من علوم الشريعة، حيث  هـ(111)ت وهذا النوع من التصوف هو الذي مساه ابن خلدون

نقطاع يقول يف تعريف التصوف:" علم من علوم الشريعة احلادثة يف امللة، يعتمد العكوف على العبادة، واال
ها، والزهد فيما يقبل عليه اجلمهور من لذة ومال وجاه، زخرف الدنيا وزينت إىل اهلل تعاىل، واإلعراض عن

 .4واالنفراد عن اخللق يف اخللوة للعبادة"
وحىت لو أقلقهم فإنه مل يصل ، فهذا النوع من التصوف لن نتطرق إليه، ألنه مل يقلق علماء اإلسالم

ره وزندقته، كما حصل إىل درجة التصوف الفلسفي الذي دفع الفقهاء إىل الوقوف بعنف ضده، والفتيا بكف
للحالج، وال شك أن التصوف الفلسفي اختذ مظاهر متنوعة من الغلو والتطرف واملبالغة، وسنركز يف حبثنا 

وصلتها بفكرة  على مظهر واحد من تلك املظاهر، أو نقول نظرية من تلك النظريات، وهي نظرية االحتاد
 .وحدة األديان

    
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 
3
أما ابن قيم اجلوزية فقد أبدع يف احلديث عن التصوف العملي غري املؤوف بآفات الغلو والتطرف، حيث مجع بني العقيدة   

ه خري شاهد على ذلك، فكتابه الشهري مدارج السالكني يف منازل إياك نعبد الصحيحة وبني التصوف الصحيح، ولعل رسائل
هـ(، هو العمدة يف الباب، فهو من حيث الشكل  589وإياك نستعني الذي هو شرح ملنازل السائرين إلمساعيل اهلروي)ت

ل ابن قيم أكثر، يقو  كالرسالة القشريية، ولكن من حيث املضمون فالفرق بينهما واسع، وعند املقارنة تتضح املسألة
ابن . انظر من إحلاد أهل االحتاد، وإن كانت عبارته مومهة، بل مفهمة لذلك" -اهلروي –اجلوزية:" وحاشا شيخ اإلسالم 

قيم اجلوزية: مدارج السالكني يف منازل إياك نعبد وإياك نستعني: حتقيق حممد املعتصم باهلل البغدادي )بريوت، دار الكتاب 
 .9/911م( 9111هـ،919591العريب،ط

4
هـ، 9546، 9ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد: املقدمة، حتقيق: سعيد حممود عقيل )بريوت، دار اجليل، ط  

 .519م( ص4114
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 نظرية االتحاد
وكنهه، وذلك حىت ال خيتلط االحتاد  يف هذه النظرية ال بد من معرفة حقيقة االحتاد قبل الشروع

، ومها من املصطلحات اليت تغص هبا كتب الصوفية املتفلسفة، وعليه، فإن انسي  باحللول، فاالحتاد والوحدة 
د حلول احلال يف جمر  واحللول خيتلف عن االحتاد، ألن األول ال يقتضي تصيري الذاتني ذاتا واحدة، بل ه

احملل، كحلول املاء يف اإلناء، بينما االحتاد يقتضي تصيري الذاتني ذاتا واحدة، فهو من أحد الوجوه حلول، 
يفقد طبيعته، سواء كان  هماوذلك ألن أحدمها حيل يف اآلخر، ومن وجه آخر ليس حلوال، ألن كل واحد من

الرتكيبية ذات أخرى متثل تينك الذاتني، وملا كان  فقدانا كليا أو جزئيا، فيحدث من خالل هذه العملية
هذه الفكرة عن مذهبه،  هـ(638)  بعض الصوفية كابن عريب األندلسي ىاالحتاد يقتضي ثبوت وجودين، نف

حيث قال:" إذا كان االحتاد يصري الذاتني ذاتا واحدة فهو حمال، ألنه إن كان عني كل واحد منهما موجودا 
  .5ذاتان" يف حال االحتاد فهما

وإمنا قال ابن عريب باستحالة ذلك، ألنه يرى أنه ليس مثة وجودان، واالحتاد يقتضيهما قبل حدوث 
االقرتان واالمتزاج واالختالط، أما بعد ذلك فليس مثة إال وجود واحد، ويرى ابن عريب أن االحتاد يصح إذا  

وهذا يبدو  .6د يصح االحتاد من هذا الوجه"كان :" مبنزلة ظهور الواحد يف مراتب العدد، فيظهر العدد، فق
 حتقيقا ملذهبه األصيل وحدة الوجود.

واختالطهما حىت  وعندما نعرف االحتاد من حيث اللغة واالصطالح نلفي أنه :" امتزاج الشيئني،
وعندما أثبت الوجود  . ومعلوم أن ابن عريب ال يثبت وجودين،7يصريا واحدا، التصال هنايات االحتاد"

بوت، مل يعدمها شيئا واحدا، بل الوجود يف نظره غري الثبوت، فصحح االحتاد بني الوجود والثبوت، ومل والث
وهذا تناقض واضح، ألن التفريق بني الثبوت  -د احلق ووجود املمكناتجو و أي  –يصحح بني الوجودين 

)ت اجلنيدالطائفة  سيد هذهال يصح، فإن إثبات الشيء وجوده،ووجوده دليل ثبوته. وملا سئل  والوجود
. أنكر  ذلك ابن عريب، وادعى أن اجلنيد 8"من احلدث القدم عن التوحيد قال:" التوحيد إفراد هـ( 418

                                                 
ابن عريب، حمي الدين األندلسي: كتاب املسائل ضمن رسائل ابن عريب: حتقيق: عبد الرمحن حسن حممود) القاهرة، مكتبة  5

 .4/41م( 9116هـ،9596، 9عامل الفكر، ط
6
 املصدر السابق والصفحة نفسها.   
7
 .5م( ص9138هـ، 9341اجلرجاين، السيد الشريف: التعريفات )مصر، مطبعة مصطفى احلليب وأوالده، د.ط،   

8
القشريي، أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن: الرسالة القشريية يف علم التصوف، حتقيق:أمحد عناية والدكتور حممد   

 .95م( ص4114هـ،9344ندراين )بريوت، دار الكتاب العريب، األسك
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أثبتوا وجودين، وجود العبد ووجود الرب، وفرقوا بني العبد وأمثاله ماتوا وما عرفوا التوحيد، وذلك ألهنم 
ن عريب:" من عرف نفسه علم أن وجوده ليس والرب، والتوحيد يقتضي خالف ذلك يف نظره، قال اب

بوجوده، وال غري وجوده، بل وجوده وجود اهلل بال صريورة وجوده وجود اهلل، بال دخول وجوده يف اهلل، وال 
 .9خروج وجوده منه"

ال يرى وجودين بل وجودا واحدا، وإمنا هناك وجود وثبوت  هوكالم ابن عريب يدل على ما ذكرنا أن
لذي فاض على ثبوت املمكنات، فوجودها وجوده، ووجوده وجودها، ولكن ذواهتا ليست أي وجود احلق ا

 ذاته، وال ذاته ذواهتا.
هـ(:" وكل من الوجود والثبوت ال ينفك عن اآلخر، وال يستغىن 148يقول ابن تيمية احلراين)ت

 .10عنه، وهو شبيه بقول من يقول الوجود غري املاهية، وهو مالزم هلا"
ة دفعت ابن عريب إىل الوقوع يف التأويل اجملحف لصفات اهلل وأمسائه، جتاوز مبالغات وهذه النظري

أساطني األشاعرة، حيث يفسر امسا من أمسائه العال، وهو العلي قائال:" ومن أمسائه املعتزلة، وتعسفات بعض 
وهو من حيث الوجود احلسىن، العلي، على من؟ وما مث إال هو، أو عن ماذا؟ وما هو إال هو، فعلوه لنفسه، 

. ورمبا يكون هذا النص البن عريب 11عني املوجودات، فاملسمى حمدثات هي العلية لذاهتا، وليست إال هو"
 غري صريح يف إيضاح مذهبه، واإلفصاح عن منهجه العقدي، لكنه أفصح عن ذلك يف قوله:" ناديت يا أنا،

كم، لو دعوتين يبين؟ فقال يل: يا متناقض احلفلم أمسع إجابة، فخفت من الطرد، فقلت: يا أنا مل ال جت
أجبتك، وإمنا دعوت أنانيتك، فأجب نفسك عنك، فقلت يا أنا، إمنا قلت: أنا من حيث إن أنا يف أنا أنا،  
كما أن الواحد هو الواحد، قال: صدقت، فأجب نفسك عين، وال تطلب مين اإلجابة، فقل: ألنانيتك 

 .12جتيبك"
ة اللجوء إىل اللغة الرمزية اإلشارية خوفا من الفقهاء الذين كانوا يرتبصون من دأب الصوفية املتفلسف

ال يفهمون فهم  ويسموهنم بالفراعنة، ،رسومهبم كل حلظة، فأبغض الناس إليهم هم الفقهاء ألهنم علماء ال
ن واخلفايا، حقيقة رسالة الصوفية ومقاصدها وفلسفتها، وال يصلون إىل مرتبتهم السامقة، ألهنم علماء البواط

                                                 
9
 .99-91ابن عريب: الرسالة الوجودية )مكتبة القاهرة، مصر، د.ط.ت( ص  

10
ابن تيمية احلراين: بغية املرتاد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل اإلحلاد القائلني باحللول واالحتاد، حتقيق:   

 .511م( ص9188هـ،9518، 9الدويش )د.م. مكتبة العلوم واحلكم، ط موسى بن سليمان
11

، 9نقال عن ابن تيمية احلراين: جامع الرسائل، حتقيق: حممد رشاد سامل )د.م. مكتبة ابن تيمية، ط  
 .9/965م( 9161هـ،9381

12
 .9/93ابن عريب: كتاب الياء ضمن رسائل ابن عريب   
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وصلوا إىل مرتبة عالية من اليقني،  حبيث تتكشف هلم ما ال يتكشف لغريهم، وهذه املرتبة والدرجة هي 
العروج إىل اهلل، حبيث يتحد مع اهلل، فال يفرق وقتئذ بني العابد واملعبود، واخلالق واملخلوق، يقول ابن عريب:" 

ورأى واصل إليه إال ق، وأن يقول: سبحاين، وما وصل وهلذا أجاز للواصل إىل احلقيقة أن يقول: أنا احل
 .13صفاته صفات اهلل، وذاته ذات اهلل"

وإمنا أجاز ابن عريب ذلك ألنه ال يؤمن إال بوجود واحد، فوجود العبد هو عني وجود املعبود، وكذا 
ق أو وجود العكس، فإذا قال العبد: أنا احلق وسبحاين، فذلك قول وجود واحد سواء قلنا هو وجود احل

بني الوجودين، قال ابن  فرقذا مل يرض ابن عريب بطريقة اجلنيد عندما اخللق، فإن ذلك أمر اعتباري، وهل
فقلت: يا أبا القاسم، كيف تقول: يف  -اي جتلي توحيد الربوبية –عريب:" رأيت اجلنيد يف هذا التجلي 

 .14ز"التوحيد يتميز العبد من الرب، وأين تكون أنت عند هذا التميي
وما ذهب إليه ابن عريب وغريه يقتضي أن كل معبود يف الوجود هو معبود واحد، ومهما تنوعت 

فإهنا مجيعا تتجه حنو وجود واحد، أي معبود واحد، وهذا يلزم منه تصحيح عقائد غري املسلمني  العبادات
ما أهل التثليث :" وأAsin Palacios مجيعها، بغض الطرف عن ماهيتها وكنهها، يقول أسني بالثيوس

فريجى هلم التخلص ملا يف التثليث من الفردية، ألن الفرد من نعوت الواحد، فهم موحدون توحيد تركيب، 
حد ابالثالث، فصار الثاين بالثالث بني الو  فريجى أن تعمهم الرمحة املركبة، وهلذا مسوا كفارا ألهنم سرتوا الثاين

 .15املوحدين يف حضرة الفردانية، ال يف حضرة الوحدانية"والثالث كالربزخ، فرمبا حلق أهل التثليث ب
والذي دفع ابن عريب إىل تصحيح عقائد أهل الكتاب والكفار واملشركني وغريهم، هو أن القوم يف 

ما  هانظره جيدون سر األلوهية يف عبادهتم، وإال ما عبدوا تلك املعبودات، حيث يقول:" إن سر األلوهية لوال
. وينضاف إليه أن ابن عريب ال يفرق بني 16معبوده،  أي عند عبادته ملعبوده ما عبده"وجدها كل عابد يف 

                                                 
13

وكأن ابن عريب يذود عن احلالج الذي اشتهر مبثل هذه الكلمات والعبارات يف . 4ابن عريب: الرسالة الوجودية ص  
 :"11قصائده وأشعاره، ومن مجلة ما قاله يف ديوانه ص 

 أأنت أم أنا هذا يف إهلني       حاشاك حاشاك من إثبات اثنني                         
 فارفع بلطفك إنيي من البني.     بيين وبينك إين ينازعين                               

14
 .4/35ابن عريب: كتاب التجليات ضمن رسائل ابن عريب   

15
أسني بالثيوس: ابن عريب حياته ومذهبه، ترمجه عن اإلسبانية: عبد الرمحن بدوي )الكويت، وكالة املطبوعات،   

 .468م( ص9111د.ط.
16

 .9/99ابن عريب: كتاب اجلالل واجلمال ضمن رسائل ابن عريب   



 7 

العابد واملعبود، وملا كان ذلك كذلك، أصبح كل معبود يف الوجود معبودا واحدا، وإن اختلفت املسالك إليه، 
 يقول ابن عريب:"  

 من املكلفياليت شعري    الرب حق والعبد حق                              
 17"أو قلت رب أىن يكلف   إن قلت عبد فذاك ميت                             
 ويقول:" 

 له وأنا ال فعل يل أراه          تعجبت من تكليف ما هو خالق                  
 18"وما مث إال اهلل ليس سواه      فياليت شعري من يكون مكلفا                    

 ويقول:"                    
 .19"فيحمدين وأمحده                ويعبدين وأعبده                           

هذه النصوص واألبيات تكشف حقيقة مذهب ابن عريب يف وحدة الوجود، تلك النظرية اليت هلا 
ة، وخاصة الغربية عمق تارخيي يف األديان والفلسفات القدمية، وال تفتأ ثاوية يف بعض كتب الفلسفة املعاصر 

 منها.

إال أن ابن عريب الصريح غري من أسلوبه وانتهج مسلك الغموض والتعقيد يف التعبري عن عقيدته 
ا ذكرنا اخلوف من سطوة فقهاء الظاهر حسب تعبريه، ولعل مصري احلالج موآرائه ومذهبه، وسبب ذلك ك

يقول ابن عريب:" وهذا الفن من  ضة والعويصة،ماالرهيب كان له األثر الكبري يف جلوءه إىل تلك الطريقة الغ
. ولقد أشار 20الكشف والعلم جيب سرته عن أكثر اخللق ملا فيه من العلو، فغوره بعيد، والتلف فيه قريب"

 بصريح العبارة، قائال:" هـ(311)تإىل احلالج
 فمن فهم اإلشارة فليصنها                     وإال سوف يقتل بالسنان

 .21ة إذ تبدت                        له مشس احلقيقة بالتداين"كحالج احملب

                                                 
17

 .9/94. وله: كتاب اجلاللة ضمن رسائل ابن عريب 9/4ابن عريب: الفتوحات املكية )د.م. ط. دار الفكر(   
18

 .9/94ابن عريب: كتاب اجلاللة   
19

 . 14م( ص9181هـ،9511، 3الكاشاين: شرح فصوص احلكم )مصر، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، ط  
20

 .8دة من رسائل حمي الدين بن عريب: صابن عريب: الفناء يف املشاه  
21

هـ( 9369، 9ابن عريب: كتاب اإلسرا إىل مقام األسرى ضمن رسائل ابن عريب )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط  
. ولقد أشار صالح الدين اهلواري يف حتقيقه لديوان احلالج أن هذه األبيات للحالج، ولكن ذلك غري صحيح، 5ص

ذكر تلك األبيات ابن عريب يف رسالته، وهو يشري إىل احلالج وما آل إليه مصريه، ثانيا، ال يعقل أن يشري ألمرين أوال، لقد 
اإلنسان إىل موته هبذه الطريقة، وإن كان احلالج يتوقع ذلك من الفقهاء، ولقد أشار الرجل إىل موته وشهادته حسب ما 
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قال أسني بالثيوس وهو يتحدث عن كتايب ابن عريب)الفتوحات املكية( و)فصوص احلكم( بأهنما:" 
من الغموض حبيث إن املسلمني أنفسهم من علماء العربية، ومتضلعني يف العلوم الفلسفية، يصرحون بأهنم ال 

. ولقد حاول املستشرق نيكلسون أن يرتجم هذا الكتاب 22ذ دائما إىل املعىن احلقيقي"يستطيعون النفو 
صعب منه شروحه أ)فصوص احلكم( ولكنه مل يستطع، حيث ذكر أن هذا الكتاب صعب الفهم، و 

هـ( حيث قام بشرح الكتاب، ولكنه يف احلقيقة ليس 131يشري إىل ترمجة الكاشاين)ت هولعل .23وتفسريه"
والغريب أن  ،24دفاع وتأويل لنصوصه اليت يقتضي ظاهرها معاين خمالفة لعقيدة الفقهاء شرحا بل هو

املتخصصني يف ابن عريب عانوا من هذه املشكلة، حيث يقول أبو العال عفيفي:" فإن غموض أسلوبه، 
واستغالق معانيه، قد صار مضرب املثل، وأصبحا من احلقائق اليت يعرتف هبا دارسو التصوف يف كل 

 .25مان"ز 
وما ذهب إليه املستشرق اإلسباين أسني بالثيوس ليس سديدا، يف كون الكتابني كليهما صعبا 
الفهم، ولقد اطلعت عليهما، فألفيت األول )الفتوحات املكية( ليس كالثاين )فصوص احلكم( من حيث 

ه، والدكتور واملستشرق نيكلسون كان يعاين من )فصوص احلكم( وليس غري  الصعوبة والتعقيد والغموض،
عفيفي ذكر كالمه اآلنف الذكر يف مقدمة )الفصوص( وليس يف مكان آخر، وهو رمبا يشري إليه دون غريه، 
وأمر آخر ينضاف إليه، أن ابن تيمية احلراين عندما كان ينتقد ابن عريب، يركز على الفصوص ال الفتوحات 

ه، حيث يقول:" وإمنا كنت قدميا ممن حيسنون الظن ولقد كان ابن تيمية من املعجبني بابن عريب وتراث املكية،
يت من الفوائد، مثل كالمه يف كثري من )الفتوحات املكية( و)الكنه( و)احملكم أويعظمه، ملا ر  بابن عريب

املربوط( و)الدرة الفاخرة( و)مطالع النجوم( وحنو ذلك، ومل نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده، ومل نطالع 
كنا جنتمع مع إخواننا يف اهلل، نطلب احلق ونتبعه، ونكشف حقيقة الطريق، فلما تبني الفصوص وحنوه، و 

عن . ويف هذا دليل واضح أن ابن عريب صاحب اخليال الفسيح كما يقول 26األمر عرفنا حنن ما جيب علينا"

                                                                                                                                                 

ني حينها. انظر: ديوان احلالج بتحقيق صالح الدين اهلواري ورد من أبيات وأشعار يف ديوانه، وسنشري إليها حني حي
 .94م( ص4114، 9)بريوت، دار اهلالل، ط

22
 .464أسني بالثيوس: ابن عريب حياته ومذهبه ص  

23
 .94عفيفي، ابو العال: مقدمة كتاب فصوص احلكم )بريوت، دار الكتاب العريب، د.ط.ت( ص  

24
 م(. 9181هـ، 9511، 3عة مصطفى البايب احلليب وأوالده، طالكاشاين: شرح فصوص احلكم، )مصر: مطب  

25
 .96عفيفي: مقدمة كتاب فصوص احلكم البن عريب ص  

26
، 9جمموعة الرسائل واملسائل، علق عليها وصححها مجاعة من العلماء، )بريوت: دار الكتب العلمية، طابن تيمية:   

 .9/911م(9183هـ، 9513
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الوقت نفسه  ، بث يف كتبه أمورا متنوعة، حبيث تناول كل ما حيتاج إليه املريد يف مسلكه، ولكنه يف27نفسه
بلب املسألة، وهو الفناء يبث أفكاره بصورة وجيزة جدا، حبيث ال يشعر املريد بذلك، نتيجة انشغال املريد 

والكشف والتخلق بأخالق اهلل تعاىل كما يقول الغزايل، وحىت كتاب الفصوص مير املريد على نصوصه وهو 
عقيدة خالصة اخلاصة يف اهلل تعاىل فأمر فوق هذا، يقول ابن عريب: "وأما  ال يدرك ما يدركه الفقيه النبيه،

 .28جعلناه مبددًا يف هذا الكتاب، لكون أكثر العقول احملجوبة بأفكارها تقصر عن إدراكه، لعدم جتريدها"
 ومثال ذلك قوله:"

 كم ذا أراه وال يراين"   يا من يراين وال أراه
 احلال مرجتاًل: فقال يل بعض إخواين كيف تقول: إنه ال يراك فقلت له يف

 وال أراه آخذاً    "يا من يراين جمرما 
 .29وال يراين الئذا"   كم إذ أراه منعما 

حيث جنده يف حلظة واحدة يغري رأيه وموقفه ومذهبه، مبجرد أن الحظ أن غريه فهم مذهبه على 
 حقيقته اليت تقتضي مصادمة عقيدة فقهاء السنة. 

ن بصدده، حيث يقول:" ولقد قال يل أفضل شيوخ هؤالء يف ولقد ذكر ابن تيمية مثاال على ما حن 
مثل هذا املوضع وغريه، قال:  -فصوص احلكم –الديار املصرية، ملا أوقفته على بعض ما يف هذا الكتاب 

. وال ريب 30هذا الكتاب عندنا من أربعني سنة نعظمه، ونعظم صاحبه، ما أظهر لنا هذه املصائب إال أنت"
  .احملققني وغريمها سيكشفون هذه األمور، ألهنم من الفقهاء هـ(114)تدقيق العيدأن ابن تيمية وابن 

:" لقد كان هؤالء الصوفيون يتحدثون بلغة ال بد أهنا Goldziher يقول املسشرتق جولد زيهر
 .31بدت شديدة الغرابة والشذوذ يف نظر فقهاء السنة"

باألحرى اضطرابه أو رمبا أساليبه يف التعبري  ولعلنا حباجة إىل ذكر أمثلة على تناقضات ابن عريب أو
عفيفي أن كتاب )فصوص احلكم( ميثل خالصة مذهب ظل العال   عن مذهبه احلقيقي، ولقد ذكر أبو

                                                 
27

نفسه وخياله:" ولقد بلغ يب قوة اخليال، أن كان صلى اهلل عليه وسلم حيب جيسد يل يقول ابن عريب وهو يتحدث عن   
 .963حمبويب من خارج لعيين كما كان يتجسد جربيل لرسول اهلل". انظر: أسني بالثيوس: ابن عريب حياته ومذهبه ص

 . 9/51ابن عريب: الفتوحات املكية،  28
 .4/519املصدر السابق،  29

30
 .588املرتاد ص ابن تيمية: بغية  

31
جولد زيهر أجناس: العقيدة والشريعة يف اإلسالم ترمجة: لفيف من األساتذة )بريوت، دار الرائد العريب،   

 .944م( ص9156د.ط.
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ومما يؤيد كال عفيفي أن ابن عريب نفسه أشار إىل ذلك يف كون   .32يضطرب يف صدره نيفا وأربعني عاما"
رؤيا، يقول:" فإين رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف مبشرة  كتابه ميثل اخلالصة ملذهبه، معوال على

أديتها يف العشر اآلخر من احملرم سنة سبع وعشرين وستمائة مبحروسة دمشق، وبيده صلى اهلل عليه وسلم  
كتاب، فقال يل: هذا كتاب )فصوص احلكم( خذه وأخرج به إىل الناس ينتفعون به، فقلت: السمع والطاعة 

 .33وله وأويل األمر منا"هلل ولرس
ومن األمثلة اليت تبني التناقض بني كتابه األول )الفتوحات املكية( والثاين )فصوص احلكم( حديثه 
عن إميان فرعون، حيث ذكر يف كتابه األول، بأن فرعون من اجملرمني الذين ادعوا الربوبية ألنفسهم، ونفوها 

ينما يف فصوص احلكم يثبت لفرعون إميانا، وأن الذين ب .34عن غريهم، وهو من الفرق اليت تدخل النار"
رح كتابه الكاشاين تأويل ا. ولقد حاول ش35دخلوا النار هم آله فقط، وليس يف القرآن ما يدل على عذابه"

كالم ابن عريب املذكور، حيث رجح يف كون فرعون مات فاسقا، وأنه سيعذب بسبب ظلمه وجرائمه، ولكنه 
 .37. بينما أحدهم يقطع يف كون ذلك مدسوسا على ابن عريب36ق، فهو مؤمن"آمن قبل أن يدركه الغر 

حيسم املسألة عندما يتحدث عن قواعد الصوفية وعقائدهم، يف   هـ(113)ت  إال أن الشعراين 
 .38كون فرعون مات على الكفر، وأنه ال ينفعه إميانه البتة"

حول إىل لذة ونعيم وعيش رغيد، فال أمل ولو دخل أهل النار النار كفرعون وغريه، فإن تلك النار تت
 ، قال ابن عريب:"وال عذاب وال وجع يف نظر ابن عريب

 وإن دخلوا دار الشقاء فإهنم             على لذة فيها نعيم مباين
 وبينهما عند التجلي تباين       نعيم جنان اخللد واألمر واحد           

 .39وذاك له كالقشر والقشر صائن"يسمى عذابا من عذوبة لفظه             

                                                 
32

 . 1أبو العال عفيفي: مقدمة كتاب فصوص احلكم ص  
33

 .1ابن عريب: فصوص احلكم بشرح الكاشاين ص  
34

 .9/319ابن عريب: الفتوحات املكية   
35

 .391-311ابن عريب: فصوص احلكم بشرح الكاشاين ص  
36

 .391ابن عريب: فصوص احلكم بشرح الكاشاين ص  
37

الرفاعي، أمحد عبد اهلل: العقيدة احلقة يف الرد على أهل احللول والوحدة املطلقة، وعلى من رمى الطائفة الصوفية بالكفر   
 .911صم( 9183هـ، 9515، 9والزندقة )بريوت، عامل الكتب، ط

38
 .95، د.ت( ص4الشعراين، عبد الوهاب: األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية )القاهرة، دار جوامع الكلم، ط  

39
 .544أبو العال عفيفي: مقدمة كتاب فصوص احلكم البن عريب ص  
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فهذا ابن تيمية احلراين ولكن اضطربت أقوال العلماء يف حقيقة ما يقول به ابن عريب وما يعتقده، 
ينسبه أحيانا إىل احللول، مث يف موضع آخر يثبت كونه من أهل االحتاد، كل ذلك بال ريب من مقتضيات  

 .40والفصوص كلماته املبثوثة يف رسائله، وخاصة يف الفتوحات
أما  .41هو أساس فكرهفقد نسبه إىل احللول، وأن ذلك  Asin Palacios سني بالسيوسأوأما 

بل هو من أهل التوحيد   Pantheismاملستشرق آربري فينفي كون ابن عريب من أهل وحدة الوجود
Monistic  42.   بل إن  ،43يةأما نيكلسون فهو يرى أن ابن عريب واحلالج أظهرا ميال جليا حنو املسيح

 ذلك، حيث يقول يف ديوانه:" يف كالم احلالج ما يؤكد
 أال أبلغ أحبائي بأين                                     

 ركبت البحر وانكسر السفينة                                             
 على دين الصليب يكون مويت                                  

 .45أريد وال املدينة 44وال البطحا                                                       
أهل التثليث يرجى هلم التخلص، ملا يف التثليث من الفردية، ألن  أما ابن عريب فيصرح قائال بأن

زخ، فرمبا الفرد من نعوت الواحد، فهم موحدون توحيد تركيب، فصار الثاين بالثالث بني الواحد والثالث كالرب 
وهذا امليل الذي يدندن حوله  ،46حلق أهل التثليث باملوحدين يف حضرة الفردانية، ال يف حضرة الوحدانية"

أو بعبارة أخرى إزالة األديان عامة،  وحدةنيكلسون هو اجتاه معروف يف التصوف الفلسفي العام، يدعو إىل 
 .بعض الشيء يف الصفحات القادمة إن شاء اهلل ، وسنتطرق إليهالعقبات والعراقيل يف طريق وحدة األديان

                                                 
40

يب، خذ مثال قوله:" فإن  . ولقد عول ابن تيمية  على نصوص ابن عر 9/19ابن تيمية احلراين: جمموعة الرسائل واملسائل   
كان احلق هو الظاهر، فاحلق مستور فيه، فيكون اخللق مجيع أمساء احلق... وإن كان اخللق هو الظاهر، فاحلق مستور باطن 

 . 81فيه". انظر ابن عريب: فصوص احلكم بشرح الكاشاين ص
41

 .49اسني بالسيوس: ابن عريب ص  
42

 .9/594ة الثانية )أمريكا، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي( حاج محد أبو القاسم: العاملية اإلسالمي  
43

 . 331م(ص4111، 4تراث اإلسالم بإشراف توماس آرنولد، ترمجة جرجيس فتح اهلل )كوردستان، وزارة الرتبية، ط  
44

 املقصود بالبطحاء مكة املكرمة.  
45

 .913ديون احلالج ص  
 . 3/448نقله عن: الفتوحات املكية البن عريب،  ،468أسني يالثيوس: ابن عريب حياته ومذهبه، ص 46
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فقد اختلف الباحثون حول مذهبه، هل هو من أهل وحدة الوجود أو  هـ(634)توأما ابن الفارض
. أما فيما خيص احللول فقد نفى ابن 47من أشياع وحدة الشهود؟ فريى البعض بأنه من أهل وحدة الشهود

 الفارض عن نفسه، قائال:" 
  .48 الرؤيتني إشارة                   تنزه عن رأي احللول عقيديتويل يف أمت      

 قصيدته التائية ما يشري إىل نظرية االحتاد ووحدة الوجود حيث يقول:"وفيما خيص االحتاد ففي 
 وأشهد فيها أهنا يل صلت            هلا صلوايت باملقام أقيمها                        
 ل واحد ساجد إىل                 حقيقته باجلمع يف كل سجدةكالنا مص           

 49وما كان يل صلى سواي ومل تكن       صاليت لغريي يف أداء كل ركعة           
 

 :"يف موضع آخر ويقول
 فإن دعيت كنت اجمليب وإن أكن            منادى أجابت من دعاين ولبت     
 قصصت حديثا إمنا هي قصت          وإن نطقت كنت املناجى كذاك إن      
 .50فقد رفعت تاء املخاطب بيننا                ويف رفعها عن فُرقة الَفرق رفعيت    

 ويف موضع آخر يقول:" 
 .51وذايت بآيايت علي استدلتإيل رسوال كنت مين مرسال                          

 ويقول:"
 بغري مراء يف املرائي الصقيلة           وشاهد إذا استجليت نفسك ما ترى          
 .52إليك هبا عند انعكاس األشعة          أغريك فيها الح أم أنت ناظر                  

                                                 
47

. والدكتور أبو 418م( ص9119ومن هؤالء الشيخ أبو زهرة يف كتابه ابن تيمية )القاهرة، دار الفكر العريب، د.ط.  
. ونفى عن ابن الفارض احللول 454الوفا التفتازاين تبعا لشيخه مصطفى حلمي يف : ابن سبعني وفلسفته الصوفية ص

.وحممد 956م( ص9189هـ،9519حتاد الدكتور عمر فروخ يف :التصوف يف اإلسالم)بريوت، دار الكتاب العريب، واال
 . 9/941عبد املنعم  خفاجي يف رسالته: دراسات يف التصوف اإلسالمي)مكتبة القاهرة، د.ط.ت(

48
 .53م( ص4116ديوان ابن الفارض أبو حفص عمر بن أيب احلسن )القاهرة، مكتبة الفجر اجلديد،   

49
 .34املصدر السابق ص  

50
 .31املصدر السابق ص  

51
 .43ديوان ابن الفارض ص  

52
 .64املصدر السابق ص  
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 يث يقول:"ح أما شيخ اإلسالم ابن تيمية احلراين فإنه يعد ابن الفارض من أتباع وحدة الوجود،
ائية املعروفة بنظم السلوك، رائق اللفظ، فهو أخبث وابن الفارض من متأخري االحتاد صاحب القصيدة الت

يف وصفه  وتبعه تلميذه الذهيب . 53من حلم اخلنزير يف صينية من ذهب، وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك"
، بل إن أغلب الفقهاء احملققني يعدونه من أهل وحدة 54بذلك، وأشار إىل قصيدته التائية اليت مأل هبا االحتاد

  .الوجود
ابن خلدون عن هؤالء املتصوفة املتأخرين قائال:" وكان سلفهم خمالطني لإلمساعيلية املتأخرين حتدث 

من الرافضة الدائنني أيضا باحللول وإهلية األئمة مذهبا مل يعرف ألوهلم، فاشرب كل واحد من الفريقني 
 .55مذهب اآلخر، واختلط كالمهم، وتشاهبت عقائدهم"

 
عقيدهتم يف صورة  دثوا عنحت نقطتني، األوىل أن أغلب املتصوفةيف يف تقديري  املشكلةتكمن و 

قصائد، وهي بطبيعتها حتمل معاين شىت، تبقى حقيقة ما يقصدون يف قلوهبم، فنجد يف بعض املواضع أبياتا 
يقول جولد زيهر:" لقد   صرحية يف االحتاد، ويف مواضع أخرى جند ما يفند ذلك، وهذا ليس غريبا يف الشعر،

 .56ء الصوفيون يتحدثون بلغة ال بد أهنا بدت شديدة  الغرابة والشذوذ يف نظر فقهاء أهل السنة"كان هؤال
، ولعل اخلوف من سطوة الفقهاء الثانية جلوء املتصوفة إىل اللغة الرمزية اإلشارية، هذا معروف لدى املتصوفةو 

ضا باللجوء إىل هذه اللغة اليت حتفظ دفعهم إىل اللجوء إىل هذه اللغة الغريبة، ولقد كانوا يوصون بعضهم بع
 هلم أرواحهم، ولقد مر معنا ما قاله ابن عريب حبق احلالج:"

 فمن فهم اإلشارة فليصنها                     وإال سوف يقتل بالسنان 
 .57كحالج احملبة إذ تبدت                        له مشس احلقيقة بالتداين"

 ما يقول، وعاقبة ما يعتقد، حيث قال وهو يتحدث عن نفسه:" ولقد كان احلالج مدركا خطورة

                                                 
ابن تيمية : نقض املنطق، حتقيق: حممد عبد الرزاق محزة وسليمان بن عبد الرمحن الصنيع )بريوت، دار الكتب العلمية،  53

  .64د.ط.ت( ص
54

د بن عثمان: سري أعالم النبالء، حتقيق: الدكتور عواد معروف والدكتور حمي هالل الذهيب، مشس الدين حممد بن أمح  
 .44/368م( 9184هـ، 9514، 9السرحان )بريوت، مؤسسة الرسالة، ط

55
 . 513ابن خلدون: املقدمة ص   

56
م( 9156عريب، د.ط.أجناس جولد زيهر: العقيدة والشريعة يف اإلسالم ترمجة: لفيف من الباحثني )بريوت، دار الرائد ال  

 . 944ص
57

 . 5ابن عريب: رسائل ابن عريب ص  
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 إذا النفوس أذاعت سر ما علمت           فكل ما محلت من غفلها حاشا        
 .58من اطلعوه على سر فنم به                 فذلك مثلي بني الناس طاشا        

 مث قال يف موضع آخر:"
 .59فاقرأوا وأعلموا بأين شهيد               من أراد الكتاب هذا خطايب         

ولكن يبدو يف   طريقة عند الصوفية، مل يذكر السبب،لأما القشريي فإنه عندما حتدث عن هذه ا
حيث قال:" وهذه الطائفة  كالمه ما يشري إىل خوفهم من الفقهاء، ألن األجانب يشملهم أيضا،

معانيها ألنفسهم، واإلمجال والسرت على من باينهم يف  بينهم قصدوا هبا الكشف عنفيما ستعملون ألفاظا م
طريقتهم، لتكون معاين ألفاظهم مستبهمة على األجانب غرية منهم على أسرارهم أن تشيع يف غري 

ولقد كان موت احلالج درسا للمتصوفة، حيث دفعهم اخلوف من فتيا الفقهاء، وسيوف  .60أهلها"
إن جرأة واإلشارة والرمز واإلهبام. و جرأة وصراحة موض والتعقيد السالطني إىل التعبري عن عقائدهم بالغ

أوقعه يف مهاوي  - وخاصة لو راجعنا ديوانه املطبوع - احلالج يف التعبري عن عقيدته ومذهبه،وصراحة 
 خذ مثال قوله:" الردى واهلاوية

 أنا أنت بال شك            فسبحانك سبحاين             
 وتوحيدك توحيدي          وعصيانك عصياين            
 .61"وإسخاطك اسخاطي        وغفرانك غفراين            

 

 
 

 وحدة األديانوصلتها بفكرة  االتحاد نظرية

                                                 
58

 .64ديوان احلالج ص  
59

البغدادي: " أن احلالج مر يومًا على اجلنيد فقال له: "أنا احلق". فقال اجلنيد: "أنت  . ذكر31املصدر السابق ص  
دادي، عبدالقاهر بن طاهر: الَفرق بني باحلق أية خشبة تفسد"، فتحقق فيه ما قاله اجلنيد، ألنه صلب بعد ذلك". البغ

 .464م( ص9111هـ، 9599الِفرق، حتقيق: حممد حمي الدين عبداحلميد، )بريوت: املكتبة العصرية، 
60

 .14القشريي: الرسالة القشريية ص  
61

وراجع هذه الصفحات أيضا ففيها أبيات صرحية وجلية يف الكشف عن حقيقة مذهبه  16ديوان احلالج ص  
 (.994-11-11-89-14-15-13-19-61-65-56-51-31-36وعقيدته)
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ملا كان االحتاد عند املتصوفة يقتضي أن وجود املعبود هو عني وجود العابد، وهكذا العكس، فهذا 
أي إنسان يف هذا الكون بغض الطرف عن كيفية معبوده، وكيفية عبادته، وأين يويل يلزم منه أن ما يعبده 

شطره عند صلواته، فذلك منه مقبول وصحيح، ألن العابد ألفى سر عبوديته يف معبوده أيا كان، وهلذه جند 
سه بقوة، املتصوفة يصححون عقائد غري املسلمني بناء على هذه النظرية وهذه الفلسفة، وهنا يطرح سؤال نف

ترى ما الداعي إىل االختالف إذا كان املعبود واحدا؟ وما الداعي ألن خيتلف العابدون يف مشارهبم أثناء 
عبادهتم ودعائهم، فاحلقيقة واحدة، واملسالك متنوعة، وكلها سارية إىل معبود واحد، وعليه فإن وحدة 

 .فى سره ثاويا يف مسلكهاألديان يف تصورهم حقيقة واقعية، وهناية حتمية، ألن الكل أل
وهلذه النظرية عمق تارخيي ال يفتأ له حضور يف الفلسفات واألديان قدميا وحديثا، حيث يف الوقت  

احلاضر هناك دعوات جدية لصناعة دين عاملي جيمع بني مجيع األديان وخاصة األديان السماية أو 
  وسنشري إىل ذلك بإجياز.   .Universal Religionاإلبراهيمية 

ففي الفلسفة اهلندية جند شانكارا يقول:" اعبد اهلل يف أي معبد شئت أو أمام أي إله بغري 
 .62تفريق"

:"وباجلملة ينبغي إلخواننا ، فتقول رسائلهم مجاعة إخوان الصفاوجند هلذه النظرية صدى عند 
ال يتعصبوا على مذهب من أيدهم اهلل تعاىل، أن ال يعادوا علمًا من العلوم، أو يهجروا كتابًا من الكتب، و 

 .63املذاهب، ألن رأينا ومذهبنا يستغرق املذاهب كلها، وجيمع العلوم مجيعها"
: "وأعلم أن اليهودية والنصرانية فقد أفصح عن حقيقة مذهبه يف هذا اجملال قائال الجأما احل

ا ال يتغري، وال واإلسالم، وغري ذلك من األديان، هي ألقاب خمتلفة، وأمساء متغايرة، واملقصود منه
 .64خيتلف"

                                                 
62

 .3/414 ديورانت، ول: قصة احلضارة، ترمجة: حممد بدران، )بريوت: دار اجليل، د. ط. ت(  
 .54-5/59رسائل إخوان الصفا، )بريوت: دار صادر، د. ط. ت( الرسالة اخلامسة واألربعون،  63
، نقله 15م( ص9113هـ، 9593، 9ية وتطورها)بريوت: دار اجليل، طفتاح، عرفان عبد احلميد: نشأة الفلسفة الصوف 64

وروي عن عبداهلل بن طاهر األزدي أنه قال: "كنت أخاصم يهوديًا يف سوق بغداد، وجرى  .11عن: أخبار احلالج، ص
عاً، فلما على لفظي أن قلت له يا كلب، فمر يب احلسني بن منصور، ونظر إيلَّ نزراً، وقال: ال تنبح كلبك، وذهب سري

فرغت من املخاصمة، قصدته فدخلت عليه فأعرض عين بوجهه، فاعتذرت إليه ، فرضي، مث قال: يا بين األديان كلها هلل 
عز وجل، شغل بكل دين طائفة، ال اختيارًا فيهم، بل اختيارًا عليهم، فمن الم أحدًا ببطالن ما هو عليه، فقد حكم أنه 

م( 9183ر: التصوف اإلسالمي الطريق والرجال، )د. م: مكتبة سعيد بن رأفت، أختار ذلك لنفسه". عيون، فيصل بدي
 .918ص
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وقد ذكر أسني بالثيوس أن مذهب احلالج أشبه باملسيحية، وعبارته: "أنا احلق" تبدو مضاهية 
 .65لعبارة القديس بولس: "املسيح حييا يفَّ" واعترب ذلك خطوة للتقريب بني اإلسالم واملسيحية

 بل أوضح من هذا قول احلالج 
 األديان جد حمقق :" تفكرت يف                      

 فألفيتها أصال له شعب مجا                                                         
 فال تطلنب للمرء دينا، فإنه                      

 يصد عن األصل الوثيق، وإمنا                                                         
 به أصل يعرب عندهيطال                    

 .66مجيع املعايل واملعاين فيفهما                                                        
فإياك أن تتقيد بعقد خمصوص، وتكفر ما  :"حيث يقول ابن عريبومن الذين قعدوا هلذه النظرية 

نفسك هيوىل لصور املعتقدات   سواه، فيفوتك خري كثري، بل يفوتك العلم باألمر على ما هو عليه، فكن يف
فأينما تولوا فثم وجه كلها، فإن اإلله تبارك وتعاىل أوسع وأعظم من أن حيصره عقد دون عقد، فإنه يقول: 

 ويقول يف موضع آخر:" . 68وما ذكر أيناً من أين، وذكر أن مثة وجه اهلل"   67اهلل
 فمرعى لغزالن ودير لرهبان  "لقد صار قليب قابال كل صورة  
 وألواح توراة ومصحف قرآن  وبيت ألوثان وكعبة طائف      
 .69ركائبه فاحلب ديين وإمياين"    أدين بدين احلب أىن توجهت  

  
 .71، بأنه خطاب ينسحب على كل مألوه كل متعبد 70وإهلكم إله واحدوقد فسر قوله تعاىل: 

                                                 
 .441أسني بالثيوس: ابن عريب حياته ومذهبه، ص 65

66
 .86ديوان احلالج ص  

67
 .994سورة البقرة اآلية   

 .964ص ابن عريب: فصوص احلكم بشرح القاشاين 68
م( 9114، 9حتقيق: حممد علم الدين الشقريي، )د. م: دار عني، طابن عريب: ذخائر األعالق شرح ترمجان األشواق،  69
 .456-454ص
70

 .963سورة البقرة  اآلية   
 .9/99ابن عريب: كتاب اجلالل واجلمال، ضمن رسائل ابن العريب،  71
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ـ(، صديق ابن سينا الفيلسوف ه551ومن القائلني هبذه النظرية أبو سعيد أبو اخلري الصويف )ت 
حيث يقول لصاحبه: "ما دامت املساجد واملدارس مل هتدم هدمًا تاماً، فسوف ال ينجز الدروايش عملهم، 

   .72وما دام الكفر واإلميان مل يتشاهبا ومل يتماثال، فما من رجل يكون صحيح اإلسالم واإلميان"
بدون إال احلق، وإن قصدوا غريه ظاهرًا حيث يصحح عقيدة اجملوس، وأهنم ال يعفابن الفارض أما 

 يقول:
 كما جاء باألخبار يف ألف حجة  "وإن عبد النار اجملوس وما انطفت  
 .73سواي، وإن مل يظهروا عقد نية"          فما قصدوا غريي وإن كان قصدهم 

نصراين  هـ( حيث يقول: "مسلم أنا، ولكين614ومن أشياع هذه النظرية جالل الدين الرومي )ت 
وبرمهي وزرادشيت، توكلت عليك، أيها احلق األعلى، فال تنأ عين، ال تنأ عين، ليس يل سوى معبد واحد، 

 .74مسجداً أو كنسية أو بيت أصنام"
هـ( فإنه يعترب التقييد يف العبادة شركًا خبالف اإلطالق فإنه عني 814أما عبد الكرمي اجليلي )ت 

اته يقتضي أن ال يظهر يف شيء إال ويعبد ذلك الشيء، أما ختصيص التوحيد، وذلك ألن احلق من حيث ذ
شيء للعبادة دون شيء فهذا يعد شركاً، ألن التقييد أو التخصيص يف هذا املقام منفي ال ميكن تصوره البتة. 

لنصارى يقول اجليلي بعد أن ذكر الكفار والطبائعية والفالسفة والثانوية واجملوس والدهرية والربامهة واليهود وا
واملسلمني: "فكل هذه الطوائف عابدون اهلل تعاىل، كما ينبغي أن يعبد ألنه خلقهم لنفسه ال هلم، فهم له  
كما يستحق"، مث قال متحدثًا عن الكفار: "مث من عبد منهم الوثن، فلسر وجوده سبحانه بكماله بال 

تلك األوثان اليت يعبدوهنا، فما عبدوا حلول وال مزج يف كل فرد من أفراد ذرات الوجود، فكان تعاىل حقيقة 
 .75إال اهلل"

 
 الختام

ث هذا النوع دمل حيكما قال ابن خلدون، ملا كان التصوف بشقه العملي علما من العلوم الشرعية  
بعض أقلقت يف الفكر اإلسالمي، وإن كانت شطحات بعضهم   عظيما بقدر التصوف الفلسفيخلال

                                                 
 . 944جولد زيهر، أجناس: العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ص 72
 .11ص ابن الفارض: ديوان ابن الفارض 73
 .4/66، د. ت( 4)القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، ط مني: ظهر اإلسالمأمحد أ 74
 .4/944م(، 9114هـ، 9314قيم ،5ط، دار الفكر.اجليلي، عبد الكرمي: اإلنسان الكامل )د.م 75
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صدرت عنهم مثل هذه نفسه التمسوا هلم األعذار، وخاصة للذين ولكنهم يف الوقت  علماء اإلسالم،
م كانوا غالطني، ولندموا على قالوا، صحوا لعرفوا أهن أهنم لوف -الشطحات يف حالة السكر–األقوال اليت هي 

ولقد اهتم علماء السلف هبذا العلم، فمنهم من أدىل بدلوه، ولكنه مل يستطع التمييز بني السليم والسقيم 
ذا العلم، فخلط بني التصوف العملي والفلسفي، فكانت الكارثة، ومنهم من أبدع فيه، وقدم مادة من ه

أن يسلك مسلك القوم، ويف الوقت نفسه رفض التصوف يريد علمية خالصة نقية، صاحلة لكل مريد 
إىل يؤول قال به كل من ابن عريب واحلالج وابن الفارض واجليلي والرومي وغريهم، والذي الفلسفي الذي 

 فلسفية مؤداهامآالت عقدية خطرية، وخاصة على سبيل املثال هذه النظرية اليت ناقشناها، وهي نظرية 
الدعوة إىل وحدة األديان، وهي دعوة هدامة لصناعة دين عاملي، يذوب فيها كل دين، فاألديان يف تصور 

ي تصح عبادة كل عابد، وتقبل دعوة  القوم عراقيل وعقبات يف طريق الدين الواحد، ال بد من إزاحتها، لك
كل داع، بغض الطرف عن عقيدته ووجهته ومذهبه الفكري، وهذا يقتضي أن األديان ال فرق بينها، فهي 

أيا كان ذلك املعبود، وهذا يقتضي كما ذكرنا أن ال  عبادة املعبود، مجيعها هتدف وتروم غاية واحدة، هي
ميع، والنار عبارة عن لذة مسيت عذابا جمازا، أو هي فقط للفاسقني فرق بني املسلمني وغريهم، وأن اجلنة للج

دة األديان اليت جند هلا صدى حواملتجاوزين، وال شك أن هذه النظرية أعين االحتاد يف كنهها مقدمة لفكرة و 
 ية.يف األديان والفلسفات قدميا وحديثا، وهي يف احلقيقة فكرة مناقضة لفلسفة القرآن الكرمي والسنة النبو 

 
 
 
 
 

 
 

 المصادر والمراجع
  أجناس جولد زيهر: العقيدة والشريعة يف اإلسالم ترمجة: لفيف من الباحثني
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