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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

حر يل﴿ َ ري َربِّ اْشر ر يل*  َصدر ري َوَيِّسِّ  *  َأمر

َدًة ِمنر لِساين ُللر ُعقر يل*  َواحر َقُهوا َقور   (1)﴾َيفر

 

الذي  ه، وال حتيُط األوهاُم كنَهه،ُك العقوُل عظَمتَ رِ دالذي ال تُ  احلمد هلل

 َوَسَم بالرسوخ يف العلم من أقرَّ له بالعجز عن معرفته.

 والصالة والسالم عىل خري خلقه حممد وآله الطيبني الطاهرين، الذين

والقرب منه تعاىل، فأغنى اهلل تعاىل خلَقه هبم، إذ كانوا  بلغوا الغاية يف املعرفة

يأخذون بيد السالك إىل اهلل تعاىل فيخترصون عليه ، وأبوابًا إليه، أدالء عليه

 .دون له املسريب  ع  الطريق وي  

                                                 

 .28-25( سورة طه 1)



^

 

 

يف وصف حال األمم قبل بعثة أبيها حممٍد عبِد  ÷تقول الزهراء البتول 

َُمَم |اهلل ورسوله  اِِن ا: َفَرَأى األر قًا يِف أ ْدي  فًا َعىَل نرَِياِِنَا، َعابِدَ فِر  ًة ، ُعكَّ

َثاِِنَا،  ًة أِلَور نْكِر  اِِن اهلل م  ع  ِعْرف  ٍد اهلل ، َفَأَناَر م  ُظَلَمَها، َوَكَشَف َعِن  |بَِأِِب حُمَمَّ

ُقُلوِب هُبََمَها  .(1)الر

 إنكارهارغم تفّرقها وعبادهتا لألوثان و تعرُف اهلل تعاىلكانت األمم ف

ًة ) :له تعاىل نْكِر  اِِن اهلل م  ع  ِعْرف  جيتمع اجلحود مع استيقان القلب كام  قدإذ (، م 

ُفُسُهمر ُظلرامً و َجَحُدوا هِباو﴿: هتف به الذكر الكريم َتيرَقنَترها َأنر او اسر  .(2)﴾ُعُلوًّ

سيدة  يف كالمإن َقَرأَته  قبل اإلسالم: حلال األمم الدقيق وصفوهذا ال

وليس آدم كان هلا كفوًا،  ن، فلن جتد له كفوًا إال إن كان القائل مَ ÷ النساء

 !بن أِب طالب ومن دون، سوى علّ 

أ ْهل  |: وبعثة الرسول  يف وصف تلك األيام ×قال وقد  و 

ةٌ  ق  ر  ت ف  ٌل م  ئٍِذ ِمل  ْوم  ٌة،اْْل ْرِض ي  َواٌء ُمنرَترِشَ  َطَراِئُق ُمَتَشتَِّتٌة: و ، َوَأهر

ب ٍه  .1 ش  ْْي  م  ْلِقهِ هلل ب   .(3)بِخ 

                                                 

 .98ص  1( اإلحتجاج عىل أهل اللجاج للطربيس ج1)

 .14( النمل 2)

 .حتت ستار التجسيمد يف اإلسالم ( وهم الذين ما لبثت فتنتهم أن عادت بلبوس جدي3)

 



 

 

 

ْلِحٍد يِف اْسِمهِ  .2 أ ْو م 
(1). 

هِ أ   .3 رْيِ ِشرٍي إىِل  غ  ْو م 
(2). 

اَلَلةِ  ََهاَلةو َفَهَداُهمر بِِه ِمَن الضَّ  .(3)َأنرَقَذُهمر بَِمَكانِِه ِمَن اجلر

)أهَل األرض( من الضاللة،  |وبعد أن هدى اهلل عّز وجل بمحّمد 

ما  خري رسول..ومجعهم خلري رسالٍة حتت راية  |..وأنار ُظَلَم )األمم( به 

من فصول سلسلة حتكي فصاًل آخر  أن تلب ث  آية االنقالب عىل اْلعقاب

ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقدر َخَلتر ِمنر َقبرلِِه ﴿اهلداية والغواية، حينام قال تعاىل:  َوما حُمَمَّ

َقَلبرُتمر َعىل َل انر
ُسُل َأَفإِنر ماَت َأور ُقتِ قابُِكمر  الرُّ َعِقَبيرِه َفَلنر َيُُضَّ  َعىلَمنر َينرَقِلبر و َأعر

ِزي و َشيرئاً  اهلل اكِرينَ اهلل َسَيجر  .(4)﴾الشَّ

عىل األعقاب: يعني أن تظهر فيهم )َحَسَكُة النَِّفاِق(،  األمةُ  تنقلَب  نر أَ 

َتبرَدُلوا َرِزِه( فـ )اسر يرَطاُن َرأرَسُه ِمنر َمغر َلَع الشَّ َناَبى  اهللو فال عجب أن )َأطر الذَّ

                                                 

 .الريح اإلحلاد يف مهب  : لنا مع هؤالء أبحاث يف كتاب خاص حتت عنوان( 1)

الثاين من  الباب( وهم عىل طوائف، منهم معظم املتصّوفة وكثرٌي من العرفاء، وقد خّصصنا 2)

 الكتاب ملناقشتهم..

 .44( ِنج البالغة، اخلطبة األوىل ص3)

 .144( آل عمران 4)

 



^

 

 

َقوَ  َزُعوبِالر َساَلِة(اِدِم( عندما )َزعر  .(1) !َها َعنر َرَوايِس الرِّ

إىل معرفته وتوحيده، وأخرجهم من  ه الناَس يِّ بِ نَ فبعد أن أرشد اهلل تعاىل بِ 

، ، وترك فيهم الثقلني رصاطًا مستقياًم للنجاةظلامت اجلهل بُحسن تدبريه

، جدهم خفافاً حينام وانقلبت األمة عىل األعقاب واستجابت لدعوة إبليس 

 الفتن كقطع الليل املظلم..  سائر أعقبتها، الكربى فسقطوا يف الفتنة

ُم األذناب يف األمة اإلسالمية جهالً وجتهياًل  أثَمَر استبعادُ  كُّ الصفوة وحَتَ

هات املسائل الدينية، حتى الفطرية منها، فطاَل ذلك معرفةَ  اهلل عّز وجّل،  بأمَّ

 ة.رف العقلية والنقلياملعاتشّوهت وتلّوثت بعدما 

االنقالب الكبري  تبدأ عند بعضهم من استثامر، وألرباب الفتن حكاياٌت 

، الذي دّبره قوٌم أسسوا أساس الظلم واجلور عىل اآلل، وسلبوا يف السقيفة

احلّق أهله، فاستثمرت هذا احلَدَث املهوَل فَِرٌق ومذاهب، وجدت فيه بغيتها، 

: اكان منهمللُل املتفرقة بُصَوٍر إسالمية.. فعادت اواختربت فيه حظوهتا.. 

ة م   ..اؤهم العرفاءق  املتصّوفة وأِش رموز من و، الفالسفةكثري من و، امل جس 

 وسواهم..

زعموا أِنم باهلل فتنُة قوٍم واحدة من أشّد الفتن يف تاريخ اإلسالم.. 

                                                 

، من خطبتها يف مسجد رسول اهلل |، بعد وفاة أبيها |÷ فرقة للزهراء ( كلامٌت مت1)

 ومن كلامهتا مع نساء املهاجرين واألنصار. 



 

 

 

بني، وأِنم أقرُب إليه تعاىل عارفني، وأِّنم  ألّولني يرشُد االذي طريق الامُلقرَّ

 واآلخرين.

أو تلك  ،يف األديان البائدةالفتنة ولو ُغضَّ البََصُ عن مناشئ هذه 

 بعض أقطاب التصّوف معيف اإلسالم  تشتدُّ املنسوخة، فإن الفتنة املهولة هذه 

هو و ،(2) !ال إله إال أنا فاعبدونوهو القائل:  (1)(با يزيد البسطاميأمثال )

 .(3)!سبحاين ما أعظم شأين: صاحب القول الشهري

 .(5)!ليس يف جّبتي سوى اهللحينام قال: ، (4)البغدادي اجلنيدومع 

 ، صاحب البيت الشهري:(6)حسْي بن منصور احلالجومع 

  (7) من أهوى أنا             نحن روحان حللنا بدناو أنا من أهوى،

روائح الزندقة باّدعاء األلوهية! فكان  وأمثاهلافاحت من هذه الكلامت 

                                                 

 هـ. 234، وقيل: 68هـ عىل ما يف طبقات الصوفية للسلمي ص 261( املتوىف سنة 1)

رها يف عرشات املصادر القديمة ( هذه العبائر وأمثاهلا مما يأيت قد اشتهر نقلها عنهم، وورد ذك2)

 .117ص 3واحلديثة، حتى أن إمامهم األكرب ابن عرِب قد ذكرها يف فتوحاته ج

 2ج هـ يف: قوت القلوب يف معاملة املحبوب 383( ذكرها أبو طالب مكي املتوىف سنة 3)

هـ يف: اللمع يف التصوف  378، وقريب منه ما ذكره الِّساج الطويس املتوىف سنة 123ص

 ، وحاول تربيرها بام يأيت يف مطاوي الكتاب، وغريها من املصادر.390ص

 هـ. 297( املتوىف سنة 4)

 .561( رس األرسار ومظهر األنوار، لعبد القادر اجليالين ص5)

 هـ. 309( املتوىف سنة 6)

 .158( ديوان احلالج ص7)



^

 

 

 .القول باحللول أو االحتاد منطلقًا يف مثل هذه )الشطحات(

 عليهم بالرّدة فقتلوا قتاًل شنيعًا. مَ كِ وانتهى األمر ببعض هؤالء بأن ُح 

ظَت صدًى يرتّدد لكلامت  وُكلَّام رِسَت يف طريق التاريخ امُلظلم.. حَلِ

ر هذه.. إذ صارت حُتَمُل عىل معاٍن جديدة وُتنَسُب إىل مشارب شّتى، الكف

مدارس  عدد من يف وبدأ التأويل والتربير ملثل هذه الكلامت قرنًا بعد قرن

 التصوف وطرقه التي انترشت يف ربوع بالد املسلمني..

، وانرَبَت فَِرٌق تتبعهم كلامت هؤالءالدفاع عن لقد تنّوعت وجوه 

هبم وجتتهد يف نرش كلامهتم، ويف تربيرها ما أمكن، وإال وحتسن الظن 

بعضهم )التوحيد ، فيام أسامه حقيقة التوحيدمنهم أِنا  مجعٌ فتأويلها.. ثم زعم 

الوجودي( وأسامه آخرون )وحدة الوجود( أو )وحدة الوجود واملوجود( 

أو مستلزمة  ! فيام أطبق علامء اإلمامية عىل كوِنا كفراً احلّق أِنا التوحيد ُمّدعني 

 !للكفر

 أن مسلك تأويل كلامهتم يواجه مشاكل عديدة منها:وغرُي خفيٍّ 

 يأبىإذ  ،. أن التأويل ال بد أن يكون لداٍع، والداعي هنا مفقودٌ 1

ذلك الكثري من أئمتهم، ومن وقد رّصح ب ،تأويل كلامهتموالعرفاء املتصوفة 

 عرِب حني قال: أبرزهم شيخهم األكرب ابن



 

 

 

فيام يأمرك أو حيّدثك  ال تتأّول عليه كالمه ..وإن سافر شيخك

وإن تيّقنت أّنه  ،وافعله إذا أمرك ،وقف عند ظاهر ما تسمع ،به

وإن تأّولت أمره  ،فيه وال تعّرج عىل تأويلٍ خطأ فامض ملا أمرك 

كام أّنك إذا مل تتأّول وفعلته كام أمرك وكان  !وأصبت فهو خطأ

 ..(1)فقد أصبت األمر خطأً ذلك 

السيد حمسن ك)معارصهيم  وقد تبعهم يف ذلك العرفاء، فقال بعض

 الطهراين(:

فإذا توصل شخص معني بالربهان والدليل العقل وانكشاف 

حقائق عامل التوحيد من خالل اإلْشاق الباطني واإلفاضة 

القدسية؛ كام يدعي ذلك الشخص واقعًا وجزمًا وبدون أي 

فعندها كيف تشكيك.. إىل احلكم بوحدة الوجود، ترديد أو 

يمكننا أن نحمل كالمه عىل خالف معتقده ونظره القطعي 

 ؟ونتيجته التي ال تقبل الشك وال الرتديد

وبأي حق يمكن أن  أليس هذا توجيه بام ال يريض صاحبه؟

يف محل كالم شخص واعتقاده ونظره  نمنح أنفسنا إجازةً 

فهذا الفعل بنفسه ف رأيه ونظره؟ عىل خال والشهودّي  العملّ 

 .(2)خمالف للرشع وخمالف للعقل وخمالف للمنطق والعرف

                                                 

 .230( التدبريات االهلية ىف اصالح اململكة االنسانية ص 1)

 .423-422ص 2امللكوت ج ( أرسار2)



^

 

 

، قرينة، والقرائن مفقودة ملنعهم عن ذلكل. أن التأويل ال بد أن يكون 2

 بل واهتامهم املتأول لكلامهتم بمخالفة الرشع والعقل واملنطق والعرف.

 ،ي عن تأويل كلامهتمبالنه ×. أنه قد ورد نصٌّ خاص من املعصوم 3

والذي يدّس السم الدين، ب كمقّدمة للتالعبحيث أن املتالعب باأللفاظ 

، روى ذلك املحقق األردبيل يف حديقة الشيعة بهبالعسل ال يصح حسن الظن 

 يّدعون حّبنا، وسيكون أقوامٌ بعدما ذم الصوفية وقال: ×  عن الصادق

 ..(1)فسهم بلقبهم ويؤولون أقواهلميلّقبون أنو يتشّبهون هبم،و يميلون إليهمو

 .×فكان تأويل أقوال املتصّوفة من موارد الذم يف حديثه 

وعىل هذا جرت سرية العقالء، من عدم محل من ُعلم تالعبه باأللفاظ 

 عىل املحامل احلسنة، فكيف مع وضوح كلامته؟!

نسبة هذه اْلقوال إىل العرتة ، هو الكفرت كلامبعد  أسوأ ما يف األمرلكن 

مَحَل وما تاله، حيث  الثامنالقرن  يفترّكَز ذلك ! ^من آل حممد الطاهرة 

يف بعض املدارس وعقائدهم أفكارهم  مجلٍة من بتغلغلمتثَّل معه إنجازاً صوفياً 

رًا بأئمة التصوف كابن عرِب شيخهم األكرب وأمثاله ليه ممّن تقدم ع الشيعية تأثُّ

 ..أو تأخر عنه

                                                 

 4، وعّد سنده صحيحًا، وعنه إثبات اهلداة للحر العامل ج747( حديقة الشيعة ص1)

 .323ص 12، ومستدرك الوسائل ج204ص



 

 

 

! سواء بالتصوف الشيعي مقابل التصوف السنيفَصَت ترى ما ُيعَرف 

لتشيع اساًم، أو غزوًا فكريًا َحَرف التصّوف لبعض فرق   منكان ذلك انتحاالً 

، أو تقّية اّتبعها بعض الشيعة (1)بعض ضعاف القلوب من الشيعة عن طريقهم

 م بمرور األيام.عقيدهتوذابت عىل إثرها خوفًا عىل أنفسهم 

مجلة من هذه املدارس أن انسلخت من اسم التصوف هَربًا  ثم ما لبثت

من املواقف اجلريئة التي اختذها علامء الشيعة بحق التصوف واملتصوفة، 

وصَبغت عىل نفسها صبغة )العرفان( وتلّونت بلون )الوالء للعرتة الطاهرة( 

واالندكاك يف  فناءعمون الويز ،وهم يعتقدون بمعتقدات البسطامي واحلالج

 .(2) يصري أحدهم ذات اهلل! الذات اإلهلية حتى

فرقة )نعمت اللهية يقول قطب الفرقة الصوفية املعروفة يف إيران باسم 

ف والعرفان مها يشء واحداجلنابادية( او )نعمت اللهي گنابادي ، ( أن التصوُّ

 قال:

متفاوتان  ، نعم، مها لغتانيقول ون إن التّصوف غري العرفان

ا واحدلفظًا  ، «واحد كوحسن ىعباراتنا شتّ » ،ولكن معناُه 

 .(3)كان من قديم األيّام  شتباهٍ لقاء هذا الإو

                                                 

ف: ( راجع كتابنا املوسوم بـ1)  .تنزيه التشيُّع من خرقة التصوُّ

 ملحمد حمسن الطهراين. 27( راجع الشمس املنرية ص2)

فرقة مرتجم للعربية ترمجًة كتّيب هلذه ال، وهو 12لعرفان والتصوف! صا التعرف مع (3)

 .ركيكة

 



^

 

 

ثم جعل عدم التَصيح بالتصّوف من قبل العرفاء راجعًا ألسباب 

ل الُضر واخلسارة، فقال:   سياسية أو خوفًا من حتمُّ

 قتضاءاأن يكون ب يمكن.. (1)ختالف اّلذي قائلون به بينهاماال

 .ة التي متنعهم أن خيالفوا مع العرفان ايضًا.يالوضعية السياس

ال يستطيعون أْن يقبلوا التصوف ْلن قبوله  ىخرأ من جهةو

واخلسارة يف دنياهم وهلذا يقولون أن  يؤدي إىل حتّمل الّّضر

 .(2)العرفان غري التّصوّف 

سن الطهراين مدافعًا ، قال السيد حمالشيعة وأقّر بذلك بعض )العرفاء(

 مؤكدًا أن حقيقته والعرفان واحدة، قال:عن التصّوف 

لكن حقيقة العرفان والتصوف واحدة، وهي اإلدراك  

  .(3)الشهودي لذات احلق املقدسة

 إذا عرف السبب بطل العجب.وقد قيل: 

فإذا قرأت كلامت مجلة من )العرفاء الشيعة( عَرفت ما أراد قوله هذا 

هؤالء  ، إذ ال جتد يف كلامت( وأقره عليه هذا )العارف(الصويف القطب)

ة جياًل بعد جيل! فإن يف كالمهم ما نَّ إال اجرتارًا لكلامت املتصّوفة الُس  العرفاء

                                                 

 هكذا يف املتن، وأبقيناه دون تصحيح األخطاء للحفاظ عىل دقة النقل.( 1)

 .14ص العرفان والتصوف ف معالتعرّ  (2)

 .55( حريم القدس ص3)



 

 

 

 يثري محّية الغيور عىل دينه، ويكاد لوال حكمته خيرج عن عقاله!

 يقول العارف )الشيخ حسن زاده آمل( ما ترمجته:

أقول ﴿ال تأخذه سنة وال نوم﴾ واآلن إهلي، حتى اآلن كنت 

 .(1) !!رصت  أرى أين أيضًا )ال تأخذين سنة وال نوم(

 : السيد أمحد املوسوي النجفييقول )العارف باهلل!( و

ال إله )يّتوجه دائاًم إىل مصداق لكلمة  مْن يشّم رائحة الّتوحيد

وعندما يصل إىل هذه املرتبة من اليقني يقول أنا (.. إال اهلل

عندها يقول كام قال البسطامي: سبحاين سبحاين، ما جود، مو

 .(2)أعظم شأين

 ويقول: 

)ال إله إالّ أنت( هي كلمة ذي النّون الذي كان يف املعاينة 

ولو وصل مستغرقًا يف بحار الوالّية بواسطة ما وهي احلوت، 

 .(3)إىل مقام معاينة الشهود لقال: ال إله إالّ أنا فاعبدين

                                                 

وي عن النبي |: )َتَناُم ، وحماولة توجيهه بام ر66( اهلى نامه )عالمه حسن زاده آمىل( ص1)

( واضح البطالن الختصاص قوله تعاىل: ﴿ال تأخذه سنة وال نوم﴾ َعيرنِي َواَل َينَاُم َقلربِي

 باهلل عّز وجل.

 ( كتاب التوحيد الشهودي، الشهود الرابع.2)

 ( كتاب التوحيد الشهودي، الشهود التاسع.3)



^

 

 

 مدرسة العرفان املعارص! ه بعض نامذجهذ

 حني يقول عن العرفاء:  حمسن الطهراين حممد السيدومن نامذجها 

. وهنا ال يبقى صار وجودهم مندّكًا وفانيًا يف وجود احلق

يف مقابل اهلل وحُضة احلق تعاىل كي  للعبد واملخلوق وجودٌ 

يقوم بعبادته، وال تقابل بينهام حتى يقصد التقرب إليه. 

يف هذه احلالة تكون قد ارتفعت بينهام بشكل فاإلثنينية 

فهنا يبقى موجود واحد فقط وحقيقة واحدة وواقع .. جذري

واحد وذات واحدة؛ وهي وجود ذات اهلل تعاىل فقط. وعندها 

هو الذي يعبد وهو الذي يقف للصالة وهو الذي يركع وهو 

 .(1) !!الذي يسجد

إذ أّنه فرتاءات عىل اهلل تعاىل، لقد كان التشيُّع وال يزال بريئًا من هذه اال

 .^حممٍد وآل حممد  سبيُل  ،ال سواه

ظلَّ كنبٍع ، فإّنه يومهام حاولت هذه املدارس بّث اللوثة يف الفكر الطاهر

ٍه عن  ، وهذا ما ُيبيِّنُه شطحات املتصوفة والعرفاءعقيدة التجسيم وعذٍب ُمنَزَّ

 هذا الكتاب بإذن اهلل.

بعد قول ، إال أن ما زاد الطني بّلة رغم خطورة هذه املعتقدات وبطالِنا

                                                 

 .61ص 2( أرسار امللكوت ج1)



 

 

 

أن من خالفهم يف عقيدهتم هذه املتأخرين منهم بوحدة الوجود، هو زعمهم 

 وقال بأنه )موجود( فهو من أهل النار!! 

أن تعتقد أنك لست بزعمهم ينبغي عليك فحذاِر أهيا املؤمن! إذ 

مؤمنًا بام يسّمونه )التوحيد الوجودي( وهو عبارة موجودًا حقيقة فتكون 

وإال تفعل ذلك يكون  !أخرى عن القول ب)وحدة الوجود واملوجود(

 !دخولك يف النار واجباً 

 قال السيد حيدر اآلمل:

ال حيصل التوحيد احلقيقي اّنه  ّما بحسب الباطن، فمعلومٌ أو

س ، كقولك: لياثبات وجود واحدو اال بنفي وجودات كثرية

 فالكل هوأفعاله، و صفاتهو أسامئهو تعاىل اهلليف الوجود سوى 

 ...اليهو منهو بهو

التوحيد و مؤمنا باإلسالم اليقيني كّل من مل يكن مسلامً  

الرشعي، ال يمكن دخوله يف اجلنة، بل يكون دخوله يف النار 

كذلك من يكون و ..بعد التوحيد ليس اال الرشكو ..واجبا

ا بالتوحيد احلقيقي الوجودي، وجب مسلام مؤمنا، موّحد

 ..(1)دخوله يف اجلنة

أن اعتقاد اإلنسان بوجوٍد لغري اهلل تعاىل جيعله يف مصاف فإِّنم يرون 

                                                 

 .404نص النصوص ص ( املقدمات من كتاب 1)
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 كام سيأيت يف مطاوي الكتاب. !املرشكني باهلل تعاىل ويكون من أهل النار

  :بابْييعالج الكتاب هذه اجلوانب وسواها يف 

مجلة من املباحث التوحيدية احلّقة، وحقيقة العرفان  اْلولالباب يف  بّْي ن

ببيان معرفة ل، مرورًا معرفة اهلل بني العقل والنقعند العرتة الطاهرة، بدًء من 

واستحالة اكتناه الذات املقدسة، ولزوم اإلقرار بالعجز  ،حّق معرفتهاهلل تعاىل 

بام وصف به  عاىلت ، ولزوم وصفهذات اهلل والنهي عن التفكر يفعن ذلك، 

وبيان كون معرفة اإلمام هي معرفة نفسه، وللفارق بني الصفات واألسامء، 

 اهلل، وأن اإليامن تصديٌق وعمل.. 

األخرى وفق أدلة العقل القطعية وِنج آل مع مجلة من املباحث 

منبعه صافيًا نقيًا غري ملّوث باألدران، مل ^، وهو ما ينبغي أخذه من  حممد

مزج باطل األهواء فيه، فهم ء الفاسدة وال األقوال الكاسدة ومل يُ ختالطه اآلرا

 .معدن العلم واحلكمة وال يصدر منهم إال احلق واخلري

ة اإلحاطة هبدًء من شبإىل عرفان املتصوفة..  الثاينالباب ونتعّرض يف 

وحدة ، وصوالً إىل يف اهلل فناءالحّتاد وااللول وبالذات اإلهلية، مرورًا باحل

 يتبعها موقف علامء الشيعة من عقيدة املتصوفة والعرفاء. ..واملوجود ودوجال

 وقد أجلأنا ابتالء أفراٍد من عموم املؤمنني ببعض هذه األفكار

لئال يبقى  الُسُبلمناقشتها بأوضح واملعتقدات إىل تبسيط البحث فيها وحماولة 



 

 

 

 للشبهة فيها حمّل.

روايٍة أو قل واضح، استدالٍل عبعض احلاالت عىل نقتَص يف وقد 

مرشدة إىل حكم العقل هذا، أو مبّينة ملا خفَي عليه.. موافقة ألّمهات العقائد 

ظاهرًا  ،معلَّالً خاصة ما كان منها الدينية، فال نحتاج إىل اخلوض يف أسانيدها.. 

 .. ، مبّينة جهتهوجهه

 ؟ وإثارة للفتنةنقٌض للعروة املجتمعة: أليس يف هذه األبحاث إن قيلو

رقة بني املؤمنني ممن ينبغي عليهم االجتامع عىل كلمة سواء؟ أليس األوىل والفُ 

 غضُّ البَص عن هذه املسائل وتركها حفاظًا عىل وحدة الصف والكلمة؟

عىل وحدة إن هذه األبحاث تنطلق من باب احلرص  اجلواب: كان

ف ألن الصف ال ينبغي أن يتوحد إال خلالصّف ورصه، ومجع الشمل وملّه، 

 خلف الشبهات الباطلة.. راية احلق اخلفاقة، وليس 

جتاهل ما ، فليس من احلق والصواب للعاطفة جماهلا وللمنطق دربهإن 

سرية الناصعة ألتباع امل حتريف وتشويهإىل يؤدي و ^ينسب للمعصومني 

 آل بيت حممد ^.

رعايا آل حممد يومًا عن إغواء  يرتدع عمن مل التغايضوال يمكن 

فني من املؤمنني، ممن يسعى لقطع طريق العباد الصاحلني، ويعمل واملستضع

عىل إبعاد الناس عن احلق املبني.. فيعمل عىل تشويه وتلبيس الطريق بعد أن 

 كانت ناصعة بيضاء للسائرين.. 



^

 

 

نرساُن إىِلوقد قال تعاىل يف كتابه العزيز: ﴿ ِ َينرُظِر اإلر ، وروينا (1)﴾َطعاِمهِ  َفلر

ه  ال ِذي : قولهعندما سئل عن الطعام يف اآلية × لباقر عن أِب جعفر ا ِعْلم 

ه   ذ  ْأخ  ْن ي  م  ه  ع  ذ  ْأخ  ي 
(2). 

فة وأشقاؤهم العرفاء..   فإنَّ رأهيم إىل َأَفن..فلزم احلذر من طعام املتصوِّ

 واحلمد هلل رب العاملني.. 

 حممد مصطفى مَصي العامل

 من جوار فاطمة املعصومة سليلة األطهار

 املقدسة قم

للهجرة 1439شهر رمضان  15

                                                 

 .24( عبس 1)

 .50ص 1( الكايف ج2)



 

 

 :وفيه فصول

 

 . معرفُة اهلل بني العقل والنقل1

 . معرفة اهلل حقَّ معرفته2

 . استحالة اإلحاطة بالذات اإلهلية3

 . اإلقرار بالعجز عن املعرفة رسوٌخ يف املعرفة4

 . صفات اهلل وأسامؤه5

 يف كّل مكان؟. أين اهلل؟ وكيف يكون 6

 . معرفة اإلمام معرفة اهلل7

 . كيف يكون اإلمام وجه اهلل؟8

 . اإليامن تصديٌق وعمل9

 . معرفة اهلل يف ِنج البالغة10





 

ْقل   لُّ بن : كلمٌة قاهلا إماُم الكلمة، موىل املوحدين ع(1)إِن  أ ْغن ى اْلِغن ى اْلع 

ُل مع حديث النبي |  ×أِب طالٍب  ختتَص كثريًا من الكالم، وُتَشكِّ

م  جناحًا آخر يطري به اإلنسان يف سامء املعرفة، حينام قال |:  س  ا ق  اهلل م 

ْقل ل  ِمن  اْلع  ْيئًا أ ْفض   .(2)لِْلِعب اِد ش 

هم الناس يف إدراك أمهّية العقل، إذ اجتمع عند لقد سبق املؤمنون سائرَ 

 أمران: 

: إدراك العقل بنفسه ما له من دوٍر يف املعرفة واهلداية، وما له من أّوهلام

تأثري يف حياة اإلنسان، فإن الناس يتفاوتون بتفاوت عقوهلم، فيتسامى أحدهم 

 أو يتسافل بمقدار عقله وإعامله له.

نَبُِّه : أِنم آمنوا بربٍّ رحيم زّودهم هبذا العقل، ثم أتبع ذلك بمن يُ ثانيهام

 هذا العقل عند غفلته، ويرشده يف مواطن جهله، وهم أنبياء اهلل ورسله ^.

َلَهاحينام قال:  ×لقد صّدق هؤالء كالم إمامهم  ُعُيوُن َأهر ِذُب الر  ،َقدر َتكر

ه ح  ِن اْست ْنص  ْقل  م  ال  ي غ شُّ اْلع  و 
، فاعتمدوا عىل عقلهم الصادق الصدوق، (3)

بأرقى بياٍن دور  ×دبِّرهم، وقد بنّي صادق العرتة فأرشدهم إىل خالِقهم ومُ 

                                                 

 .475( ِنج البالغة ص1)

 .12ص 1( الكايف ج2)

 .525( ِنج البالغة ص3)



^

 

 

ُُمورِ إ×: العقِل وأمهّيته فقال  َل األر هَتَاوَ  َمبرَدَأَهاوَ  نَّ َأوَّ ا وَ  ُقوَّ ال تِي ال  ِعاَمَرهَتَ

 ْ ع  بِش  نْت ف  ْقل   :ٍء إاِل  بِهِ ي  ه   اْلع  ل  ع  ْلِقهِ اهلل ال ِذي ج  مْ و   ِزين ًة خِل   .ن ورًا هل  

بِ  مْ ف  ه  الِق  ف  اْلِعب اد  خ  ر  ْقِل ع  ُمر ََمرُلوُقونَ  ،اْلع  ُه  ،َوَأِنَّ ُُم املَوَأنَّ ُر هَلُمر َوَأِنَّ َدبِّ

َفاُنونَ  ،َدبَُّرونَ امل َباِقي َوُهُم الر ُه الر  ..(1)َوَأنَّ

نعم بالعقل عَرَف العباُد خالقهم، إذ مل يكونوا فكانوا، فال ُبدَّ من موجٍد 

لوجود، فالصدفة أو العبثية أو اللَّغوية ال تنسجم مع بناء هذا هلم ولكّل ما يف ا

الِعُب العلامء جياًل بعد جيل، الكون بام فيه من دّقة متناهية وعلوٍم ال تزاُل تُ 

يتوهم كلُّ فريٍق منهم أنه بلغ الغاية واملنتهى إذا ما ُفتَِح له باٌب من العلوم غاب 

مغلقًة فُيدرك كم هو بعيد عن جوهر عّمن سواه، لريى من كّل باٍب أبوابًا 

ٍر غنّي غري حمتاج كاحتياج اخللق..  العلوم، ويقّر بخالق عظيم حكيٍم ُمدبِّ

ونقض  قانون ولوال ذلك، للزم القول بوجود امُلسبَِّب دون سبٍب.. 

، وتضييٌع لرأس مال اإلنسان، إذ حينها يمكن السببية هو نقٌض لعروة العقل

كلِّ يشء بال أي سبب، ويلزم أن حيصَل التأثر يف أن يتوّلد كّل يشء من 

ٍر.  املخلوقات دون مؤثِّ

، فإن زعم نوعًا من اهلرطقةوال يكاد يرى عاقٌل يف مثِل هذا القول إال 

زاعٌم أن عقَله يقّر بذلك، رسعان ما نراه يكّذب نفسه بنفسه حني يستنكر 

دون صانع، أو  من وجود آلٍة متطورة كالسيارة والطائرة أو جهاٍز الكرتوين

دون أرٍض يغرس فيها، وهلّم من دون أبوين، أو نبات من إنسان أو حيواٍن 

                                                 

 .29ص 1( الكايف ج1)



 

 

 

لكّل حيُث أن يثبت بام ال يقبل النقاش قانون السببية، فجرًا مما ال شبهة فيه، 

 . (1)حَدٍث سبٌب عند العقالء

العقل دليالً عىل اهلل  لكن.. إذا كان العقل ال يغّش من استنصحه، وكان

تعاىل، فلامذا مل يؤمن كثرٌي من الناس به عّز وجّل؟ فهل خّص اهلل تعاىل بالعقل 

قومًا وحجبه عن سواهم؟ وهل كّل من أنكر اهلل عز وجّل كان فاقدًا للعقل؟ 

وما تفسري ما نراه اليوم من إبداعات برشية علمّية يشرتك فيها املؤمن والكافر 

 باهلل؟ 

َتلٌِف بني قضّية وأخرى، خيعاُمَل العقل مع ما يواجهه من قضايا إّن تَ 

 فليس مستوى إدراكه واحدًا يف كّل املسائل، وال هو سواء بني كافة الناس..

وُيدِرُك اإلنسان بعقله مجلًة من األمور اجلوهرية، ويستعني بمن يرشده 

 إن غاب عنه يشء منها، ومما يدركه هذا العقل:

ك العقل للحقائق موقوٌف عىل إعطائه احلرّية يف التفكري ّن إدراا: أوالً 

لئال يكون تفكريًا جمتزءًا موّجهًا إىل اجتاه معني فيوصل إىل نتيجة حمّددة سلفًا، 

 ويكون فاقدًا لفاعليته وقدراته.

إننا نرى املحقق يف أي جريمٍة ناجحًا كّلام جتّرد عن أهوائه وأتاح لنفسه 

                                                 

اإلحلاد ( لنا مناقشة مع هؤالء الذين يؤول كالمهم إىل إنكار السببية يف كتاب حتت عنوان: 1)

 .الريح يف مهب  



^

 

 

ت، ومل يستبعد بعَضها ويرّجح بعضها اآلخر بحسب التحقيق يف كّل االحتامال

ميوله، أما إن وضع رغباته يف خضّم عمله تضاءل احتامل ادراكه للحقائق، 

 وقد يصاب بخيبة أمٍل وفشٍل كبريين..

كذلك العقل، ال يتمّكن من اإلدراك إن كان مقّيداً بسالسل اهلوى، قال 

ك  اْلع  ×: أمري املؤمنني 
لِ ىل  ذ  ِهد  ع  م  ِمْن ش 

لِ س  ى و  و  ج  ِمْن أ ْْسِ اهْل  ر  ا خ  ْقل  إِذ 

ْني ا ِق الدُّ
ئِ ال  . فالعقل وإن كان شاهدًا ومرشدًا وطريقًا ونورًا، وهو حّجة (1)ع 

 خاّصةفيام يتوصل إليه، إال أنه ملّا مل يكن معصومًا، كان ال بّد من توّفر ْشوط 

× وط ما ذكره اإلمام ليكون إدراكه حّجة ومصيبًا للواقع، ومن هذه الرش

 يف هذا احلديث الرشيف.

: ان العقل يدرك جزًء من القضايا يف كّل ظرف، فيام يكون إدراكه ثانياً 

ماٍت تؤهله لعبور ُسلَّم العلم واملعرفة، فال يتصّور   آخر موقوفًا عىل ُمقدَّ
ٍ
جلزء

قف عاقٌل أن اإلنسان قادٌر عىل إدراك كل العلوم دفعًة واحدة، إذ بعضها يتو

 عىل بعض، وبعضها يتوّقف عىل تعليِم ُمعلِّم..

وهكذا امُلدَركات العقلية قد يكون بعضها واضحًا، وقد حيتاج بعضها 

إىل ُمرِشٍد ينّبه العقل الغافل عنها، فكان أن استدعت حكَمُة اهلل تعاىل ورمحته 

ه  : باخللق أن ل  س  ه   ،ب ع ث  فِيِهْم ر  ْنبِي اء 
ر  إِل ْيِهْم أ  ات  و  تِهِ و  ْم ِميث اق  فِْطر  وه   ، لِي ْست ْأد 

تِهِ  نِِْس  نِْعم  ْم م  وه  ر  ك  ذ  ي  ْيِهْم بِالت ْبلِيغِ  ،و  ل  وا ع  ت جُّ ْ حي  ائِن   ،و  ف  ْم د  وا هل   ثرِي  ي  و 
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ق ول  .(1)اْلع 

إّن استخراج دفائن العقول وإثارهتا هو دور األنبياء واملرسلني، فيام 

  ومساعٍد ليكون ُحكُمه تامًا صحيحًا.حيتاج العقُل فيه إىل مرشدٍ 

وال تزال البرشّية اليوم تؤّكد يف كّل جتربٍة بعد أخرى وكّل امتحاٍن تلَو 

آخر أِنا أبعد ما تكون عن الكامل املطلق، وعن املدينة الفاضلة، وأِنا أحوج 

سل، لتثري دفائن العقول،  ما تكون اليوم إىل تعاليم السامء التي أتى هبا الرُّ

ذّكر الناس بنعم اهلل املنسّية، عّلها حتافظ عىل جوهر اإلنسانية نقّيًا غري وت

 ملّوث.

ن العقل رغم أمهّيته هذه يدِرُك عجَزه عن معرفة الكثري من ا: ثالثاً 

املسائل، ومنها معظم أحكام الرشع احلنيف، فضاًل عن معظم الغيبّيات التي 

 ال يتفّطن هلا لوال داللة النص عليها.

درُك عقول كّل العلامء يف كل اختصاٍص وجماٍل علميٍّ أن ما تّم بل تُ 

التوصل إليه رغم كّل التطّور اهلائل ال يزيد عن كونه ظهورًا لطالئع العلوم 

التي تنفتح أبواهبا يومًا بعد يوم، وأّن ما ال نعرفه يفوق بكثرٍي ما نعرفه اليوم، 

 رب السامء؟!فإذا كان هذا حال األرض وما حَوت فام باُلَك بخ

هِ ×: لقد قيل إلمامنا الصادق  ِ ِل ُدوَن َغرير َعقر ِعَباُد بِالر َتِفي الر  ؟َفَهلر َيكر

َعاِقَل  :َقاَل  ْقلِهِ إِنَّ الر ل ِة ع  ال  لِم  ِقَواَمُه َوِزينََتُه َوِهَداَيَتُه اهلل الَِّذي َجَعَلُه  لِد  ع 

و   اهللأ ن   ه  احله  بُّ و  ر  ه  ه  أ ن  َوَأنَّ َلُه َطاَعًة  ،َم َأنَّ خِلَالِِقِه حَمَبًَّة َوَأنَّ َلُه َكَراِهَيةً َوَعلِ  ،قُّ و 
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ِصَيًة  لِك  َوَأنَّ َلُه َمعر ىل  ذ  لُّه  ع  د  ه  ي  ْقل  ِْد ع  ل ْم َي   .ف 

ِعلرِم َوَطَلبِهِ  ُه اَل ُيوَصُل إَِليرِه إاِلَّ بِالر لِِه إِ  ،َوَعلَِم َأنَّ ُه اَل َينرَتِفُع بَِعقر ر ُيِصبر َوَأنَّ نر مَل

ََدِب الَِّذي اَل ِقَواَم َلُه إاِلَّ بِهِ  ،َذلَِك بِِعلرِمهِ  ِعلرِم واألر َعاِقِل َطَلُب الر  .(1)َفَوَجَب َعىَل الر

ٌع يف احُلجج اإلهلية، ظاهرًة وباطنة، فالبداية من الباطنة وهي  هَو إذًا َتنَوُّ

ىل اهلل تعاىل وإىل أنبيائه ورسله، ثم ُيسلِّمهم دّفة إ اإلنسانَ  العقل، حيث يرشدُ 

َا الَّذيَن آَمنُوا َأطيُعوا املسرية كام قال تعاىل: ﴿ ُسوَل َوُأويِل  اهلليا َأهيُّ َوَأطيُعوا الرَّ

ِر ِمنرُكم َمر  .(2)﴾األر

وإذا كان العقُل قد خيطئ أحيانًا لَِسبِق شبهٍة فال يتوّصل إىل حقيقة 

وتوحيده، فيحتاج إىل ُمرشٍد من ُرُسِل اهلل تعاىل، كذلك قد  وجود اهلل تعاىل

يشتبه عقُل املؤمن باهلل تعاىل يف فهم بعض صفات اهلل تعاىل، فيجعل لرّبه شبيهًا 

أو مثياًل، أو يظّن أنه أحاط بعلوم ربه وبكنه حقيقته، أو يتوهم أن اهلل تعاىل 

و يظن أن وجود املخلوقات هو حيّل يف املكان كمخلوقاته، أو أنه يّتحد معها، أ

عني وجود اهلل، وسواها من األخطاء التي وقع فيها املقّرون بوجوده تعاىل، 

 فاحتاجوا أيضًا لألنبياء لتصحيح املسرية الَعَقدية والفكرية يف أّمهات أبواهبا.

رأس املال الذي ينطلق منه اإلنسان يف مسريته املعرفية فالعقل وإن كان 
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، قال إمامنا حجة اهلل عىل العباد أنه به وباألنبياء من بعده متّت إالواإلدراكية، 

ة  ×: الصادق  ج  ىل  اْلِعب اِد الن بِيُّ  اهللح  ْْي   ،ع  ب  ْْي  اْلِعب اِد و  ة  فِيام  ب  ج  احْل   اهللو 

ْقل    .(1)اْلع 

ولذا ساَغ لنا أن نحّتج فيام يأيت من أبحاٍث بالعقِل القطعيِّ البعيد عن 

املنّزه عن كّل نقٍص وعيٍب وخطأٍ وزلل إىل × واء، وبإرشاد املعصوم األه

 ما قد يغفل عنه العقل أو تطيح به األهواء.

وقد روي يف احلديث الرشيف ما قد نتلّمسه يف كّل مفصٍل من مفاصل 

ه   حياتنا، أّن: ى ب رص   ْيئًا أ ْعش  ِشق  ش  ْن ع  ْلب ه  و   ،م  ض  ق  ِ َفُهَو َينرُظُر بِ  ،أ ْمر  ٍ َغرير
َعنير

ِ َسِميَعةٍ وَ  ،َصِحيَحةٍ  َمُع بُِأُذٍن َغرير  .َيسر

ه   ْقل  ات  ع  و  ه  ِت الش  ق  ر  ْد خ  ْلب ه  وَ  ،ق  ْني ا ق  ات ِت الدُّ ُسهُ وَ  ،أ م   ،َوهِلَتر َعَليرَها َنفر

ِه يَشر وَ  َفُهَو َعبرٌد هَلَا  .(2)ٌء ِمنرَهاملَِنر يِف َيَدير

عرفٍة إذًا، لكّن هذه املعرفة موقوفة عىل ْشوط مَل ُيعَدِم اإلنسان ُسُبَل امل

خاصة، أمهها سالمة العقل والقلب مما يأرسمها من هوًى أو ُحبٍّ للدنيا، ومن 

 عصبّية تذر صاحبها يف مصاف أعراب اجلاهلّية.

من خالف آل حممد  مقدار الوهم الذي غرق فيه ذلك، عرفَت  إذا تبّينَت 

وات عقوهلم، حتى قال إمامهم األكرب ابن املتصّوفة، ومقدار اخرتاق الشه من
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 عرِب: 

 .(1)ال يعول عليه التوحيد املدرك بالدليل العقيل

 واتضح عندك الوجه يف قوله:

 :فصاحب العقل ينشد

 تدل عىل أنه واحدء له آية             ويف كل يش

 :قولنا يف ذلك وصاحب التجيل ينشد

 (2)نه عينهتدل عىل أء له آية             ويف كل يش

فقد أوقف هؤالء دور العقل يف معرفة التوحيد! وجعلوا اهلل عني 

 األشياء، فزاغوا عن الَصاط املستقيم..

ل  .يامن واهلدايةواإل فاحلمد هلل عىل نعمة العقل والتعقُّ

                                                 

 .12، رسالة )ال يعول عليه( ص1( جمموعة رسائل ابن عرِب ج1)

، دار الصادر، بريوت، الطبعة األوىل، )أربع جملدات(، 272ص 1( الفتوحات املكية ج2)

 لشواهد يف كتابنا من )الفتوحات املكية( ترجع هلذه النسخة.وسائر ا



 

 

 

هي  كلمٌة تطلق ويراد هبا )معرفة اهلل عّز وجّل(، ومعرفة اهلل :العرفان

، غري السامويةمن األديان  األديان الساموية، ومجلةٍ كّل اإليامن وأصله يف  أسُّ 

 .الركن األول الذي تبتني عليه هذه األديان وهي

ة  ×: عن اإلمام زين العابدين  ْعِرف  ز   اهللإِن  م  ل  و   ع  ف  َأنر  ج  ْعر  ي 

انِي ةِ  ْحد  ةِ وَ  بِاْلو  ْأف  مْح ةِ و   الر  ةِ اْلعِ و   الر  ةِ و   اْلِعْلمِ و   ز  ْدر  ْ و   اْلق  ىل  ك ل  ش  ل و  ع  ه  و   ،ءٍ اْلع  أ ن 

 ْ ل  ش  اِهر  لِك  ارُّ اْلق  ه  اْْل ْبصار   ،ءٍ الن افِع  الض  ْدِرك  ْدِرك  اْْل ْبصار  و   ال ِذي ال ت  و  ي   ه 

و  الل طِيف  اخل  و   برِي  ه 
(1). 

ُر من كّل واحدٍة منها معنًى يتباد ×مجلٌة من الصفات ذكرها اإلمام 

أّويل يف ذهن السامع واملقّر بوجود اهلل تعاىل.. وهكذا احلال يف سائر األحاديث 

 التي تبنّي صفاته تعاىل.

ِرَفُة وقد سئل رسول اهلل |:  ِرَفتِهِ  اهللَما َمعر  ؟َحقَّ َمعر

ه  باِل  ِمْثلٍ  :َقاَل  ْعِرف  ه  و   ،ال  نِد  و   ال  ِشْبهٍ و   ت  ٌل أ ن  اِهٌر ب اطٌِن أ و  ٌد ظ  اِحٌد أ ح  و 

ْفو  ل ه   تِهِ  ،ال  ن ظرِي  و   آِخٌر ال  ك  ْعِرف  قُّ م  لِك  ح  ذ  ف 
(2). 

 (معرفته)حّق ـ أخرى ب يف روايةٍ )أدنى املعرفة( و بـ يف روايةٍ  التعبري لكن

ِن َيِزيَد َعنر َأِِب  ، حيث رويمل يكن متفاوتًا جداً  َفترِح بر َقاَل:  × َسنِ احلَعِن الر
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ْدن ى  ْن أ  أ ْلت ه  ع  ةِ املس   ؟ْعِرف 

ه   :َفَقاَل  رْي  ه  ال  إِل ه  غ  ن 
ار  بِأ  ْقر  ال  ِشْبه  ل ه  ، اإْلِ ْثب ٌت و   ،ال  ن ظرِي  و   و  ِديٌم م  ه  ق  أ ن 

ِقيدٍ  رْي  ف  وٌد غ  ْوج  ْ و   ،م  ِمْثلِِه ش  ه  ل ْيس  ك    .(1)ءٌ أ ن 

َالِِق ومثله جواب اإلمام عندما سئل:  ِرَفِة اخلر َتَزُأ يِف َمعر َما الَِّذي اَل جُير

 ؟بُِدونِهِ 

ب ِصرياً  :َفَكَتَب إَِليرهِ  اِمعًا و  س  املًِا و  ْل ع  ز  ْ ي  ِريد  ، مل   ا ي 
ال  ملِ ع  و  اْلف  ه   .و 

ْ  ويف حديٍث آخر: ِمْثلِِه ش  ْ ل ْيس  ك  ه  ش  ْشبِه  ال  ي  ِميعاً  ،ءٌ ٌء و  املًِا س  ْل ع  ز  ْ ي   مل 

 .(2)ب ِصرياً 

 : وههنا يطرح سؤال

كيف يكون اإلقرار ب)التوحيد( وبأنه تعاىل )ليس كمثله يشء( )أدنى 

 املعرفة( و)حّق املعرفة( يف الوقت عينه؟

ال نجد اختالفًا كبريًا فيام ذكرت الروايات بني احلّدين: األدنى  فإّنا

 ؟من وراء ذلك واألعىل، فهل ترشد الروايات إىل معنًى خاصٍّ 

يِلُّ ُثمَّ كيف جيتمع ذلك مع ما روي عن النبي |:  ا ع  ف   :ي  ر  ا ع   اهللم 

ي رْيِ تِِه غ  ْعِرف  ق  م  ك  و   ح  رْي  ُ  َما َعَرَفَك َحَق وَ  ،غ  ِرَفتَِك َغرير يوَ  اهللَمعر ِ  .(3)َغرير

اِحٌد أ ن  و   ،ال  نِد  و   ال  ِشْبهٍ و   باِل  ِمْثلٍ  :فكّلنا نؤمن بام ورد أّنه حّق معرفته ه  و 
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اِهٌر ب اطِنٌ  ٌد ظ   ..أ ح 

فكيف تكون هذه املعرفة تارة ميِّّسة لكّل أحد، وتارة أخرى َمتصة 

ل كالنبي | وأمري املؤمنني   ؟×بالُكمَّ

ْفن اك  ثم كيف جيتمع كلُّ ذلك مع ما روي عنه |:  ر  ا ع  ان ك  م  ْبح  س 

تِك ْعِرف  ق  م   .(1) ؟ح 

ر الروايات الكثرية وُحكم العقل إن اجلمع بني هذه الروايات وسائ

 :ومها غايًة يف اْلُهية أمرينيرشدنا إىل 

أن احلديَث عن )معرفة اهلل( ال يعني معرفة )ذات اهلل( : اْلمر اْلول

، فإّن هذا مما ال سبيل ملخلوٍق إىل عّز وجل تعاىل وجوهر حقيقته و)كنهه(

 إدراكه، بحكم العقل والنقل كام سيأيت. 

 تان:فاملعرفة معرف

 .معرفة ممتنعة، وهي )اإلحاطة بالذات اإلهلية( .1

مما أشارت له النصوص  ومعرفة ممكنة وهي ما دون ذلك .2

 .وحكمت به العقول

: أن أعىل مراتب املعرفة )املمكنة( قد حازها الصفوة من اْلمر الثاين

الطيبني الطاهرين ^ دون سواهم، فال وعرتته اخللق، وهم حممد |

 رفة أحد من اخللق. يدانيهم يف هذه املع
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فُتحَمُل النصوص الدالة عىل أِنم وحَدهم قد عرفوه )حّق معرفته( عىل 

 بلوغهم املرتبة العليا )املمكنة( من معرفة اهلل تعاىل.

وحُتَمُل النصوص الدالة عىل أِنم وسائر اخللق مل يعرفوه )حّق معرفته(  

 .(1)ع بلوغ حقيقته، أي امتناعىل امتناع )اإلحاطة بذاته تعاىل( واكتناهه

وقد ورَد التفريق رصحيًا بني )حق املعرفة( و)كنه املعرفة( يف بعض 

ُتُم منها ما روي عنه | أّنه قال:  ،النصوص ِرَفتِِه َلَزاَيَلتر  اهللَلور َعَرفر َحقَّ َمعر

اِسَياُت  َباُل الرَّ ِ تِهِ وَ  ،بُِدَعاِئُكمر اجلر ْعِرف  نْه  م  ٌد ك  ْبل غ  أ ح   .ال  ي 

 ؟اهللاَل َأنرَت َيا َرُسوَل وَ  :يَل َفقِ 

تِهِ و   أ ْعىل  اهلل  ،اَل َأَناوَ  :َقاَل  ْعِرف  نِْه م  ىل  ك  ٌد ع  ط لِع  أ ح  لُّ أ ْن ي  أ ج 
(2). 

تلك  ، إذ رغم عموم املنع يفمن أحاديث ويف هذا احلديث مزية عام تقدم

ق ألِنم أقرب اخلل ^قد يتوهم متوهم انَصافها عن آل حممد النصوص، 

فإن هذا احلديث إذ ال وجه له، إليه تعاىل، واالنَصاف وإن كان مدفوعًا 

ولو كان امتناع اطالعهم باخلصوص عىل كنه معرفته تعاىل، وأمثاله يثبت 

ألحد ذلك ما كان ملتقدم أن يتقدم عليهم ^، لكن مقام الربوبية حمفوظ عن 

 فيهم سادات اخللق. نكل خلق بم

                                                 

: العرب لسان ويف ،(380ص 3ج العني كتاب) غايته: ءاللغة: ُكنرُه كل يش كتب ففي (1)

ُت  َتنَهر تِناهاً  األَمرَ  اكر َت  إذا اكر  ِنايةُ : والُكنرهُ .. الشء جوهر الُكنره: األَعراِب ابن. ُكنرَهه بَلغر

 .(537ص 13ج العرب لسان. )وحقيقته ءاليش

 .132ص 4( عوايل اللئايل ج2)



 

 

 

وهو أن قوله |: ُسبرَحاَنَك َما  بوجه آخريمكن اجلمع بينها أيضًا و

ِرَفتِك، ال يراد منه شموله لنفسه،  نَاَك َحقَّ َمعر بل أّمته حال لسان بل هو َعَرفر

فكان حق املعرفة حمصورًا  اهلل حّق معرفته لسان سائر اخللق، الذين مل يعرفوا

ي اهللكام قال |: َما َعَرَف  بالكّمل ِ ِرَفتِِه َغرير كَ وَ  َحقَّ َمعر ُ  .َغرير

| يعرف اهلل حقَّ معرفته، وإن مل ُيدرك )كنهه وذاته( ألن هذا فإّنه 

تِهِ و   أ ْعىل  اهلل :  يف نفسهاإلدراك ممتنعٌ  ْعِرف  نِْه م  ىل  ك  ٌد ع  ط لِع  أ ح  لُّ أ ْن ي   .أ ج 



^

 

 

وال  هوعرفوا أنه واحد أحد ال شبيه ل بعَدما عرف اخللُق اخلالَق بالعقل،

، فيدرُك اإلحاطة بحقيقة هذا اخلالق أمٌر فوق مستوى إدراكهممثل، عرفوا أن 

العقُل أّوالً وجود هذا اخلالق ووحدانيته وكامله فيقّر به، ولكنّه يدرك متامًا أن 

 .الشء وكنهه إدراك الوجود خيتلف عن إدراك حقيقة

، أن له نفسًا وروحًا وإن مل يدرك حقيقتهافاإلنسان يدرك بالوجدان 

ويدرك بالنقل وجود املالئكة وإن مل يرهم ومل يعرف حقيقة ِخلقتهم، وما أكثر 

املخلوقات التي ُيدرُك اإلنسان وجودها وإن غابت عنه حقيقتها وجوهرها 

 ومل يتمكن من الوصول إىل ُكنِهها.

حدودة، بام فيها نفسه فإذا أقّر بالعجز عن معرفة حقائق املخلوقات امل

وهذه  إقراره بالعجز عن اإلحاطة بخالق هذه النفسالتي بني جنبيه، فإّن 

 كمثله يشء.، وهو الذي ليس جالًء ووضوحاً  أشدُّ املخلوقات 

ت أحسن حاالً من العقل، وُيدرُك اإلنسان أيضًا أن سائر احلواس ليس

 وهام..وال أ فال عقول حتيط باهلل تعاىل، وال قلوب وال نفوس

دٌّ إذ كيف هلذا اإلنسان املحدود القارص أن حييط بمن  تِِه ح  ل ْيس  لِِصف 

ود ْد   .(1)؟ حم 

                                                 

 .39( ِنج البالغة ص1)



 

 

 

وُيدرك أن ليس لسائر املخلوقات يف مثل هذا اإلدراك مطمٌع، فالكّل 

 .بالعجز عن مثل هذه اإلحاطة مشرتكٌ 

، ففحكم  العقِل القطعّي ال خيتلف وال يتخلّ وال يقبُل األمُر االستثناء، 

، كذلك ال يمكن أن حييط ال يمكن اجتامع النقيضْي ولو يف مورد واحدفكام 

َملوٌق بالباري عّز وجل أيًا كان.. فمثل هذه األحكام العقلية ال تقبل 

 اإلستثناء.

 فإن قيل: ما املانع من القول بإمكان اإلحاطة باهلل عّز وجل؟!

اللوازم الفاسدة  كان اجلواب: أنه يلزم من ذلك ويرتتب عليه مجلة من

 .التي خترج القائل عن التوحيد

عن أزليته، قال  يكون هلل حدٌّ حمدود، ومن حّده أخرجهومن أجالها أن 

ُه  ×:أمري املؤمنني  ُه َفَقدر َعدَّ ل هَمنر َحدَّ ْبط ل  أ ز  ْد أ  ق  ه  ف  د  ْن ع  م  و 
(1).  

به، فكام أن يكون اخلالُق مشاهبًا للمخلوق يف إمكان اإلحاطة ومنها 

أحاط اخلالق باملخلوق أحاط املخلوق باخلالق! فاّتصف كلٌّ منهام بصفات 

 .(2)﴾ءٌ َليرَس َكِمثرلِِه يَشر ﴿أنه: رَج عن كونه ال شبه له، واحلال خفاآلخر، 

 

 تدفعُ ترتى، الكريم الكتاب آيات  أتته ولئن َغِفل العقُل عن ذلك يومًا،

                                                 

 .140ص 1( الكايف ج1)

 .11( الشورى 2)



^

 

 

 مزيد عليه.عنه كلَّ شبهة بام ال 

دّلت مجلٌة من اآليات الكريمة عىل استحالة اإلحاطة باهلل تعاىل،  حيث

 :ومنها

  .(1)﴾َوال حُييُطوَن بِِه ِعلرامً قوله تعاىل: ﴿ .1

 فإِّنا نصٌّ يف عدم إحاطة املخلوق باخلالق تعاىل.

املباركة عىل أحٍد رغم وضوحها، تأيت  ةولئن اشتبه األمر يف فهم اآلي

 ×:عن أمري املؤمنني ، فمن ذلك ما ورد هذا املعنى الرشيفة لتؤكدالروايات 

ِدهيِمر ﴿ َ َأير َلُم ما َبنير ِيط  اخل   :﴾ال حُيِيُطوَن بِِه ِعلرامً وَ  ما َخلرَفُهمر وَ  َيعر ق  بِ ال  حي 
ئِ  اهللال 

ز   ل  ِعْلامً و   ع  ُقُلووَ  إِذر ُهَو َتَباَركَ  ،ج  ِغَطاَء َتَعاىَل َجَعَل َعىَل َأبرَصاِر الر ْهم  ِب الر ف ال  ف 

ْيِف  ن ال ه  بِاْلك  ودِ و   ،ي  د  ْثبِت ه  بِاحْل  ْلب  ي  َسهُ ، ال  ق   .(2)َفاَل َيِصُفُه إاِلَّ َكاَم َوَصَف َنفر

 ينال حقيقته وال قلب. فال فهم

وا و﴿ ودّل عىل ذلك أيضًا قوله تعاىل:. 2 ر  د  ْدِرهِ  اهللما ق  ق  ق   اهللإِنَّ  ح 

 .(3)﴾زيزَلَقِويٌّ عَ 

ِسريِ  تِهِ َأير اآلية الرشيفة:  َوَجاَء يِف َتفر ْعِرف  ق  م  ف وه  ح  ر  ا ع  م 
(4). 

                                                 

 .110 ( طه1)

 .263التوحيد للصدوق ص( 2)

 .74( احلج 3)

 .169ص 1( إرشاد القلوب ج4)



 

 

 

عن النبي واألئمة فضاًل عن ذلك، تواترت النصوص املباركة 

^ التي تؤكد ذلك، وهي عىل طوائف، فمنها ما دّل عىل  املعصومني

ي بأي طريق من الطرق، حتى ألفضل أ معرفة كنهه تعاىل مطلقاً استحالة 

عدم إدراك العقول ومنها ما دّل عىل  ،^حممد وآل بيته اخللق وساداهتم 

واضحًا من مجلٍة منها ويظهر ، واحلواس والقلوب واْلوهام واخلواطر لكنهه

جرد قصور عقولنا ملال يف نفسه، المتناع ذلك يرجع عدم امكان معرفة كنهه أّن 

، فال توجد أّي وسيلة أو أداة لدى أي من اخللق من أدواتناأو غريها أو قلوبنا 

 .مستحيلة يف نفسها كام حكم بذلك العقلتسمح هلم بمثل هذه اإلحاطة ألِنا 

وال جمال الستعراض مئات النصوص الرشيفة هبذا املضمون، فنكتفي 

الفصول السابقة وسيأيت يف الفصول بعرشين رواية منها هنا سوى ما تقدم يف 

  حقة:الال

و   :× اإلمام الصادق عن. 1 و  إاِل  ه  ْيف  ه  ٌد ك  ْعل م  أ ح  ْن ال  ي  ان  م  ْبح   ،س 

َبِصريُ وَ  ءٌ َليرَس َكِمثرلِِه يَشر  ِميُع الر ه  وَ  ،اَل جُيَسُّ وَ  اَل حُيَسُّ وَ  اَل حُيَدُّ  ،ُهَو السَّ ْدِرك  ال ت 

اسُّ احلال  و   اْْل ْبصار   ْ و   ،و  ِيط  بِِه ش  مٌ وَ  ءٌ ال  حي  اَل وَ  اَل خَترطِيطٌ وَ  اَل ُصوَرةٌ وَ  اَل ِجسر

ِديدٌ   .(1)حَتر

فنفى احلديُث أن يعلَم أّي أحٍد سواه )كيف هو(، فيمتنع إدراك حقيقته 

سواه تعاىل، ثم نفى إمكان إدراك )احلواس( كافة له، ونفى بعد ذلك أحٍد عىل 

                                                 

 .104ص 1( الكايف ج1)



^

 

 

حييط فال يمكن أن إمكان )اإلحاطة به( من أي )يشء(، واليشء أعّم املفاهيم، 

 به تعاىل أي يشء وال أن يدرك كيف هو أي أحد.

نْ  ويف دعاء يوم عرفة:. 2 ا م  و   ال ي  و  إاِل  ه  ْيف  ه  ْعل م  ك  ا  ،ي  ْعل م  م  ْن ال  ي  ا م  ي 

و و  إاِل  ه   .(1)ه 

ووَ  .. ×:عن اإلمام الصادق . 3 ا إاِل  ه  ه  ْعل م  اِت ال تِي ال  ي  بِالذ 
(2). 

ت هذه األحاديث عىل حَص معرفة الذات بالذات، فاإلستثناء بعد ودلّ 

النفي مفيٌد للحَص، وليس من أحد يعلم ما هو، وال من أحد يعلم ذاته، وال 

 أحد يعلم كيف هو، إال هو سبحانه وتعاىل.

ْن هلل ْمد  احل: ×عن أمري املؤمنني . و4 اف  ع  ِت اْْل ْوص  َس   ال ِذي اْنح 

تِ  ْعِرف  نِْه م   .(3)هك 

تِهِ  اهللإِن  : ×وعنه . 5 ىل  ِصف  ْقِدر  اْلِعب اد  ع  فِيٌع ال  ي  يٌم ر 
ظِ ْبل غ ون  و   ع  ال  ي 

تِه ظ م  نْه  ع  ك 
(4). 

لُّ و   أ ْعىل   اهللنَّ ا: ‘عن أِب احلسن موسى بن جعفر . 6 أ ْعظ م  ِمْن و   أ ج 

تِهِ  نْه  ِصف  ْبل غ  ك  َسهُ َفِصُفوُه باَِم َوَصَف بِهِ  أ ْن ي  وا َعامَّ ِسَوى َذلَِك وَ  ، َنفر  .(5)ُكفُّ

                                                 

 .264، وشطره الثاين عنهم ^ يف مصباح الكفعمي ص343ص 1( إقبال األعامل ج1)

 .50( توحيد الصدوق ص2)

 .216( ِنج البالغة ص3)

 .103ص 1( الكايف ج4)

 .102ص 1( الكايف ج5)



 

 

 

جانب رصاحتها ووضوحها يف امتناع بلوغ كنه  وهذه األحاديث إىل

فإِنا تدل أيضًا عىل ما يعتقده اإلمامية من أن وصفاته عني ذاته، ، تعاىل صفته

ليس لآلراء واألهواء إليها من سبيل، وما يدركه  ،صفات اهلل تعاىل توقيفية

اتصافه تعاىل بصفات الكامل التي تليق بشأنه دون أن يدرك كل  العقل هو

 جزئياهتا.

وليس يف ذلك غرابة، إذ هل يعقل أن تكون األحكام الرشعية العبادية 

ال يصح العمل فيها بالرأي كام عليه كافة اإلمامية ثم تكون صفات  توقيفية

 الرشع ْشعة لكل وارد؟! حاشاه تعاىل. اع هذرَشِّ مُ 

ه  َتَعاىَل وَ  َتَباَركَ  اهللإِنَّ قال:  × عبد اهلل عن أِب. 7 ت  ْدر  ر  ق  د  ق  ال  وَ  ،ال  ت 

تِهِ  ىل  ِصف  ْقِدر  اْلِعب اد  ع  نْه  ِعْلِمهِ و   ،ي  ْبل غ ون  ك   .(1)اَل َمبرَلَغ َعَظَمتِهوَ  ،ال  ي 

داللة واضحة عىل أن العباد ال يبلغون )كنه  فضالً عاّم تقّدم ويف احلديث

( تعاىل، وعلمه تعاىل من صفات الذات، وصفاته عني ذاته، فكام ال علمه

وسائر  يمكن إدراك حقيقة وكنه ذاته ال يمكن إدراك حقيقة وكنه علمه تعاىل

 .صفاته

َدَث يِف  :× عن أمري املؤمنني. و8 َفاِت  ُمَباِيٌن جِلَِميِع َما َأحر ْت نٌِع و ،الصِّ ُم 

اكِ  ْدر  ِن اإْلِ َتَدعَ  ع  َوات باَِم ابر يِف الذَّ ِ  .(2)ِمنر َتَصر

هنا إىل معاٍن غاية يف اللطافة والدّقة، أحدها أنه جعل × أشاَر اإلمام 

                                                 

 .128د للصدوق ص( التوحي1)

 .70( التوحيد للصدوق ص2)



^

 

 

نفس إبداع اهلل تعاىل بخلق اخللق وجهًا من وجوه امتناع إدراكه، ألن خالق 

يف يشء من الصفات، فال يمكُن أن تدرك  )كّل األشياء( ال يشابه هذه األشياء

حقيقة تلك املخلوقات، وإال لكان له شبيه ومثيل عّز وجّل  حقيقته كام تدرك

 عن ذلك.

ه  وَ  :× عن أمري املؤمننيو .9 ُه   و  ْن ت  اد  م  اه  أ ر  ِن و   ،ال  إِي  د  م  ح  ال  ل ه  و 

ه  .(1)اْكت ن ه 

هوَ  ×:وعنه . 10 ِن اْكت ن ه  ه  م 
  .(2)أ ْخط أ 

ف  وَ  :×عن الصادق . 11 ر  ْن ع  ال ه  م  ا ق  تِهم  ْعِرف  نْه  م  ه  ك 
(3). 

اكَتنََه شيئًا أي عرف حقيقة دّلت األحاديث الثالثة األخرية عىل أن من 

توّهم شيئًا  بل منهذا اليشء فهو مل يعرف اهلل تعاىل، إنام هو يعرُف شيئًا آخر، 

 فقد توّهم شيئًا غري اهلل تعاىل، إذ اهلل تعاىل ال ُتدرك حقيقته بحاٍل من األحوال.

ُ َمنر مَلر : ×وعن أمري املؤمنني . 12 َبِصرِي، َفاَل َعنير ِ الر
َتنََع َعىَل َعنير َوامر

ه  َيَرُه ُتنركُِرُه،  ْبرِص  ْثب ت ه  ي  ْن أ  ْلب  م  ال  ق  تِهِ .. و  ِديِد ِصف  ْ ىل  حت  ق ول  ع  ْطلِِع اْلع  ْ ي  ْ ، مل  مل  و 

تِهِ  ْعِرف  اِجِب م  ْن و  ا ع  ْبه  ْج  َراِر َقلرِب ، َفُهَو الَِّذي حي  ُوُجوِد َعىَل إِقر اَلُم الر َهُد َلُه َأعر َتشر

                                                 

، واالكتناه هو معرفة الكنه أي حقيقة اليشء وجوهره وغايته وِنايته 62( حتف العقول ص1)

 كام تقّدم يف الفصل السابق.

 .63( حتف العقول ص2)

 .165ص 3( بحار األنوار ج3)

 



 

 

 

ُُحود  .(1)ِذي اجلر

ٌن بتمكنِي اهلل تعاىل من إدراك )واجب معرفته( دون  فالعقُل متمكِّ

 اإلحاطة بذاته تعاىل. 

ل وب ..: ×عن أمري املؤمنني . 13 ْدِس اْلق   .(2)اْلب ِعيد  ِمْن ح 

ه  حم   : ×ِب جعفر الثاين أعن . 14 ت ِمل  ْ ل وِب أ ْن حت  ىل  اْلق  ٌم ع  ىل  وَ  ،ر  ع 

ه   د  اِم أ ْن حت   ه  و   ،اْْل ْوه  ر  و  ِر أ ْن ت ص 
ئِ ام  ىل  الض  ل   ،ع  ْلِقهِ و   ج  اِة خ  ْن أ د  ز  ع  ِت و   ع  ِسام 

تِهِ  ِري   .(3)َتَعاىَل َعنر َذلَِك ُعُلّوًا َكبرِياً  ،ب 

 حتّده أو تصوره أو حتتمله، أعجز من أنهي فأي أداة من أدوات خلقه 

إنام تدرك الواجب من  ،سواهامن قلٍب أو وهٍم أو ضمرٍي أو وكلُّ األدوات 

 وجوده وكامله عز وجل. وهومعرفته 

تِهِ وَ  :×وعن اإلمام احلسني . 15 ظ م  نْه  ع  ون  ك  اِصف  ْقِدر  اْلو  ال  و   ،ال  ي 

وتِه رب   ْبل غ  ج  ل وِب م  ىل  اْلق  ْط ر  ع  خي 
(4). 

وفِي ةِ : ×احلسن . وعن أِب 16 ْيف  ف  بِاْلك  ْعر  ْين ونِي ةٍ و   ف ال  ي 
ال  وَ  ،ال  بِأ 

ةٍ  اس  ك  بِح  ْدر   اَل ُيَقاُس بيَِشر و   ي 
ٍ
 .ء

                                                 

 .87( ِنج البالغة ص1)

 .294ص 4( بحار األنوار ج2)

 .443ص 2( االحتجاج ج3)

 .244( حتف العقول ص4)
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ُجُل  ُه اَل يَشر  :َفَقاَل الرَّ ٍة ِمَن َفإِذًا إِنَّ َركر بَِحاسَّ ر ُيدر  .َواسِّ احلَء إَِذا مَل

َت  اَلَك ملّ َوير  ×:َسِن احلَفَقاَل َأُبو  َراِكِه َأنرَكرر َك َعنر إِدر َعَجَزتر َحَواسُّ

ْ وَ  ،ُرُبوبِيََّتهُ  ِف ش  ن ا بِِخال  بُّ ه  ر  ن  ن ا أ  ْيق  اكِِه أ  ْن إِْدر  ن ا ع  اسُّ و  ْت ح  ز  ج  ا ع  ٍء ِمن  ن ْحن  إِذ 

اْْل ْشي اء
(1). 

، فإنه بعد اإلقرار بوجوده تعاىل ×وههنا إشارة لطيفة جدًا منه 

امله، ال يكون العجز عن إدراكه باحلواس سبباً إلنكاره كام يزعم امللحدون، وك

فيكون موجوداً وغري ع بني املتناقضني، ميستلزم اجلأن إنكاره مع اإلقرار به إذ 

 موجود، وهذا مستحيل بحكم العقل.

 فام حيكم به العقل بعد اإلقرار بوجوده تعاىل وعجز احلواس عن إدراك 

، فساغ (2)﴾ءٌ َليرَس َكِمثرلِِه يَشر ﴿بأنه موجود لكنّه  هو احلكمبه، واإلحاطة  كنهه

 أن ال تدركه احلواس رغم ثبوت وجوده تعاىل.

ةٍ  :×عن أمري املؤمنني . و17 ىل  ِصف  ام  ل ه  ع  ع  اْْل ْوه  د  و   ،ال  ت ق  ْعق  ال  ت 

ْيِفي ةٍ  ىل  ك  ل وب  ِمنْه  ع  ِزَئةُ وَ  ،اْلق  ار  وَ  ،التَّبرِعيُض وَ  اَل َتنَاُلُه التَّجر يط  بِِه اْْل ْبص 
ِ  ال  حت 

ل وبو    .(3)اْلق 

ْلٍب أ ْو ب رص   :×وعنه . 81 ِة ق  اط  ب وبِي ت ه  بِإِح  ْثب ت  ر  ْن أ ْن ت  ظ م  ع  ع 
(4). 
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 ، وسيأيت مزيد بيان هلذه املسألة يف الفصول اآلتية إن شاء اهلل.11( الشورى 2)
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ْعِرف  : ×وعن الصادق . 19 ه  ي  م  أ ن  ع  ْن ز  و   اهللم  ه  ل وِب ف  ِم اْلق  هُّ بِت و 

ك رْشِ م 
(1). 

رًا وَ  :×عن اإلمام الصادق . و20 ُرُه ُمَقدَّ ُر َقدر َكيرَف َيُكوُن َمنر اَل ُيَقدَّ

َهامِ  َور اِت األر مِ وَ  ،يِف َرِويَّ اِجس  اْْل ْحال  و  نِْهِه ه  اِك ك  ل ْت يِف إِْدر  ْد ض  ُه  ،ق  لُّ أِلَنَّ أ ج 

ِ بِالت ْفكرِي ْلب اب  اْلب رش  ه  أ  هِبِمر ِمنر َمَلُكوِت املِه َأور حُيِيَط بِ  ، ِِمْن أ ْن حي  د  اَلِئَكُة َعىَل ُقرر

ِديرٍ  تِِه بَِتقر  .ِعزَّ

ٌو َفُيَشبََّه بِهِ  ِت ُه اللَّطِيُف الَِّذي إأِلَنّ  ،َتَعاىَل َعنر َأنر َيُكوَن َلُه ُكفر اد  ا أ ر   ِذ 

ْلكِهِ  ي وِب م  اِت غ  ِميق  ْيِه يِف ع  ل  ع  ع  ام  أ ْن ت ق  ل ِت اْلفِ وَ  ،اْْل ْوه  او  ر  ح  ط ِر املك  أ ة  ِمْن خ  رب  

اتِهِ  اك  ِعْلِم ذ  اِس إِْدر  ْسو  ِوَي ِمنرُه ُمَكيَّفًا يِف ِصَفاتِهِ وَ  ،اْلو  ُقُلوُب إَِليرِه لَِتحر َِت الر  ،َتَوهلَّ

َفاُت وَ  ُعُقوِل ِمنر َحيرُث اَل َتبرُلُغُه الصِّ ي تِهِ َغَمَضتر َمَداِخُل الر
ِ ْت  ،لِت ن ال  ِعْلم  إهِل  ِدع   ر 

اِسئ ةً  ي وِب و   خ  ِف اْلغ  د  اِوي  س  ه  ِهي  َت  وب  م 
 .ُمَتَخلَِّصًة إَِليرِه ُسبرَحاَنهُ  (2)

تَرَجَعتر إِذر  بِه  تِهِ  ج  ْعِرف  نْه  م  اِف ك  ْوِب ااِلْعتِس  ن ال  بِج  ه  ال  ي  ن 
ًة بِأ  ف  ِ ْعرت  م 

(3)، 

ٌة ِمنْ وَ  اطِر  اِت خ  ِوي  ْط ر  بِب اِل أ وِِل الر  تِهِ ال  خي  ِل ِعز  ال  ْقِديِر ج  ون   ، ت  ْن ي ك  لِب ْعِدهِ ِمْن أ 

ى  و  وِدين  امليِف ق  ِقِه َفاَل ِشبرَه َلُه ِمَن  ،ْحد  ُه ِخاَلُف َخلر ُلوِقنيَ املأِلَنَّ اَم ُيَشبَُّه وَ  ،خر إِنَّ

ر  ِ ِمثَ  ،ُء بَِعِديلِهِ اليشَّ ا َما اَل َعِديَل َلُه َفَكيرَف ُيَشبَُّه بَِغرير  ..(4)الِهَفَأمَّ

                                                 

 .326( حتف العقول ص1)

والعلم بذاته عّز  تعاىل ة حقيقتهالقلوب والعقول ُتردع عن معرفأي أن األوهام واألفكار و (2)

 .كمن يقطع الوديان واملهاوي واملهالك يف ظلامت الغيوب فال تصل ملبتغاهاوترجع  وجل،

 فتعرتف هذه األدوات بعجزها عن الوصول إىل كنهه تعاىل بعدما جابت الطرق بغري هدى.( 3)

 .52-51( التوحيد للصدوق ص4)
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إّن هذا احلديث الرشيف وحَدُه مدرسٌة يف التوحيد، وبالغة عباراته 

وعمق معانيها أعظم من أن تصدر عن أحٍد سوى معدن العلم والطهارة، آل 

 .^حممد 

لقد تضّمن احلديث نصًا واضحًا يف أّنه أجّل من أن حتّده عقول البرش 

وتاهت، وأّن األوهام  بفكرها، وأِنا كّلام أرادت إدراك حقيقته ضّلت

واألفكار البعيدة عن الوساوس والقلوب والعقول كلها ُترَدُع خاسئة عن أن 

 .من الوصول إىل كنه حقيقته تنال مرادها

وأن املخلوق املحدود أعجز من أن حييط به عّز وجل، بل ال يمكن 

 ألصحاب العقول أن يدركوا )خاطرًة( واحدة من تقدير جالل عّزته!

ث أهل البيت ^ طافحة بمثل هذه املعاين السامية، إّن أحادي

والبيانات الراقية، وال تكاد جتُد خطبة من خطب التوحيد، أو حديثًا من 

تدّل عىل لطيفة أو إشارة  رصحية هلل تعاىل خيلو من عبارةباأحاديث املعرفة 

عظمة اهلل تعاىل، إىل احلّد الذي يعجز أي َملوق مهام تسامت درجته عن أن 

 ط بذاته عّز وجّل. حيي

ما  ،يف مقام اإلحتجاج عىل ظاملي العرتة ÷حتى خطبة الزهراء البتول 

َيُتهُ ÷: خَلت من اإلشارة هلذا املعنى بقوهلا  َبرَصاِر ُرؤر َتنُِع ِمَن األر َوِمَن  ،املمر

ُسِن ِصَفُتهُ  َلر َهاِم َكيرِفيَُّته ،األر َور  .(1)َوِمَن األر

 عند الفرقة اإلمامية أعّزها اهلل تعاىل.وهذا األمر أصٌل ُمَسلٌَّم 

                                                 

 .98ص 1( اإلحتجاج عىل أهل اللجاج )للطربيس( ج1)



 

 

 

قد حيتمل َمالفته هلذا املعنى بظاهره، حُيَمُل عىل املعرفة املمكنة وكل ما 

 ال عىل اإلحاطة بالذات املقدسة للباري عّز وجل. 

لقد روى املخالفون لنهج العرتة الطاهرة أحاديث يف إمكان رؤية اهلل 

لنبي | كذبًا وزورًا، وأراد بعُض حمّدثيهم أن حياجج تعاىل، ونسبوها ل

رىبآية ﴿ × إمامنا الرضا َلًة ُأخر كالمه × ، فأبطل اإلمام (1)﴾َوَلَقدر َرآُه َنزر

ى| هو ﴿ بأن ما رآه ِه الرُكربر  .وآيات اهلل غري اهلل (2)﴾ِمنر آياِت َربِّ

ام لتكذيب فرؤية اهلل غري ممكنة وإال أمكن اإلحاطة به، واستدّل اإلم

ا أمجع عليه املسلمون من أنه ملقرآن وتها للتلك الروايات املزعومة بمخالف

ملا تقدّم × تعاىل )ال حُياط به علاًم(، فُيضمُّ اإلمجاُع بحسب استدالل اإلمام 

، سواٌء أريد منه من أدّلة عقلّية ونقلّية عىل عدم إمكان اإلحاطة باهلل تعاىل

اب اإللزام يف مقام اخلصام، أو اإلمجاع عند الشيعة اإلمجاع عند املخالفني من ب

 من باب دخول املعصوم فيه.

ِن حَيرَيى َقاَل: َسَأَلنِي َواَن بر َة  َعنر َصفر ِخَلُه َعىَل َأِِب املَأُبو ُقرَّ ُث َأنر ُأدر َحدِّ

َضا احل ُتُه يِف َذلَِك َفَأِذَن يِل َفَدَخَل َعَليرِه َفَس  ×َسِن الرِّ َذنر َتأر  اَلَل احلَأَلُه َعِن َفاسر

ةَ وَ  َرامِ احلوَ  ِحيِد َفَقاَل َأُبو ُقرَّ َكاِم َحتَّى َبَلَغ ُسَؤاُلُه إىَِل التَّور َحر  اهللوينَا َأنَّ رإِنَّا  :األر
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َيةَ  ؤر َكاَلَم ملُِوَسىوَ  َقَسَم الرُّ ِ َفَقَسَم الر
َ َنبِيَّنير َكاَلَم َبنير ة  و   الر ْؤي  ٍد الرُّ م   ح 

 .ملِ

نِّ  اهللَبلُِّغ َعِن املَفَمِن  ×:َسِن احلو َفَقاَل َأبُ  ِ ِمَن اجلرِ
نرِس وَ  إِىَل الثََّقَلنير ِ اإلر

َبرصارُ ﴿ ِرُكُه األر َأ َليرَس  ﴾ءٌ َليرَس َكِمثرلِِه يَشر ﴿وَ  ﴾ال حُيِيُطوَن بِِه ِعلرامً ﴿وَ  ﴾ال ُتدر

دٌ   ؟حُمَمَّ

 .َبىَل  :َقاَل 

َلر َكيرَف جَيِي :× َقاَل  ُه َجاَء ِمنر ِعنرِد ُء َرُجٌل إىَِل اخلر ُهمر َأنَّ رِبُ ِق مَجِيعًا َفُيخر

ُعوُهمر إىَِل وَ  اهلل ُه َيدر ِر  اهللَأنَّ َبرصارُ ﴿َفَيُقوُل  اهللبَِأمر ِرُكُه األر ال حُيِيُطوَن ﴿وَ  ﴾ال ُتدر

ْينِي :ُثمَّ َيُقوُل  ﴾ءٌ َليرَس َكِمثرلِِه يَشر ﴿وَ  ﴾بِِه ِعلرامً  ْيت ه  بِع  أ  ا ر  ْطت  و   أ ن  ُهَو وَ   بِِه ِعْلامً أ ح 

َبرَشِ  ون   ؟َعىَل ُصوَرِة الر ْست ح  ا ت  ا ؟أ  م  ْرِمي ه  هِب ذ  ْن ت  ة  أ  اِدق  ن  ِت الز  ر  د  ا ق  َأنر َيُكوَن  ،م 

ٍه آَخرَ بيَِشر  اهللَيأريِت ِمنر ِعنرِد   ُثمَّ َيأريِت بِِخاَلفِِه ِمنر َوجر
ٍ
 .ء

ةَ  ُه َيُقوُل  :َقاَل َأُبو ُقرَّ رىَولَ ﴿ َفإِنَّ َلًة ُأخر  .﴾َقدر َرآُه َنزر

َيِة َما َيُدلُّ َعىَل َما َرَأى َحيرُث َقاَل ×: َسِن احلَفَقاَل َأُبو  َد َهِذِه اآلر إِنَّ َبعر

ُفؤاُد ما َرأى﴿ ٍد َما َرَأتر َعيرنَاهُ  ﴾ما َكَذَب الر رَبَ  ،َيُقوُل َما َكَذَب ُفَؤاُد حُمَمَّ ُثمَّ َأخر

ى در َرأىَلقَ ﴿باَِم َرَأى َفَقاَل  ِه الرُكربر ات   ﴾ِمنر آياِت َربِّ آي  رْي   اهللف  َقدر َقاَل وَ  ،اهللغ 

 .﴾َوال حُيِيُطوَن بِِه ِعلرامً ﴿اهلل 

اط ْت بِِه اْلِعْلم   ْد أ ح  ق  ار  ف  ْته  اْْل ْبص  أ  ا ر  إِذ  ع ِت و   ف  ق  ة  املو   .ْعِرف 

ةَ  َواَياِت  :َفَقاَل َأُبو ُقرَّ ُب بِالرِّ  ؟َفُتَكذِّ

ا ×:َسِن احلَقاَل َأُبو فَ  ْبت ه  ذ  ْرآِن ك  ًة لِْلق  اي ات  خم  الِف  و  ِت الر  ان  ا ك  ا و   ،إِذ  م 

ه  ال  حي  اط  بِِه ِعْلامً املأ ْْج ع   ْيِه أ ن  ل  ون  ع  َبرصارُ وَ  ْسلِم  ِرُكُه األر َليرَس َكِمثرلِِه وَ  ال ُتدر



 

 

 

 .(1)ءٌ يَشر 

وتواترت به الكتاب املبني، به ونطق ، به العقل األمني مَ كَ إّنه إذًا أمٌر َح 

مقرّا هلل رب فليس ملسلٍم إال أن ُيَسلَِّم بذلك ، ^ سادة الناس أمجعني أخبارُ 

 سبحانك رّبنا ما أعظمك، تعاليت علّوًا كبريًا..العاملني. 
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هو عرفاُن آل  عرفانٍ  فأيُّ ، إذا كانت معرفة الذات اإلهلية ممتنعةً 

 هبا؟! الناس ^ إذًا؟! وأين املعرفة التي يأمر اهلل عّز وجل حممد

ُن : الرشيف فيقول يف الكايفاهلل رمحه الكليني  الشيخ روىي َكاَن َعِلُّ بر

 ِ َُسنير َيةَ  × احلر َمَة ﴿ إَِذا َقَرَأ َهِذِه اآلر وا نِعر ُصوها اهللَوإِنر َتُعدُّ   :َيُقوُل  ﴾ال حُتر

ِرَفِة نَِعِمِه إاِلَّ  ر جَيرَعلر يِف َأَحٍد ِمنر َمعر ِصرِي َعنر املُسبرَحاَن َمنر مَل ِرَفَة بِالتَّقر عر

ِرَفتَِها ه   ،َمعر ْدِرك  ه  ال  ي  اكِِه أ ْكث ر  ِمن  اْلِعْلِم أ ن  ِة إِْدر  ْعِرف  ٍد ِمْن م  ْل يِف أ ح  ْع  ْ َي  ام  مل   ،ك 

ِرهِ َعزَّ َمعر وَ  َفَشَكَر َجلَّ  ِرَفِة ُشكر ِصرِي َعنر َمعر َعاِرفنَِي بِالتَّقر ِرَفَتُهمر  ،ِرَفَة الر َفَجَعَل َمعر

راً  ِصرِي ُشكر ناً ، بِالتَّقر ه  إِيام  ل  ع  ه  ف ج  ون  ْدِرك  ِن  ْم ال  ي 
املِِْي  أ  لِم  ِعْلم  اْلع  ام  ع  ك 

(1).. 

 (حقيقته )ال ُيدرك فُكلَّام زاَد اإلنسان قربًا من اهلل تعاىل ُكلَّام أدرك أنه

 ، فيجعل اهلل عز وجل علَم العبد هذا )إيامنًا(.وإن أقّر بوجوده

اإليامن إذًا عند آل حممد هو اإلقرار بعدم إمكان اإلحاطة باهلل عّز وجل، 

، ألّن كّل من توّهم أنه بعد اإلقرار بوجوده تعاىل واتصافه بصفات الكامل

 غريه.يئًا عرف شأحاط بام ال يمكن اإلحاطة به فقط 

ما يف كلامهتم ^ من املعاين العظيمة واللطيفة والبليغة  هذا الباب ويف

 بحسبه. ويستفيد منه كٌل  املعرفة يدركه أهل

اِئُل  يف ِنجه الرشيف:× عن أمري املؤمنني ف َا السَّ ل ك  َفانرُظرر َأهيُّ ام  د  ف 
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اْئت م  بِهِ  تِِه ف  ْيِه ِمْن ِصف  ل  ْرآن  ع  تِهِ اْست  و   اْلق  اي   .ِضْئ بِن وِر ِهد 

ه   ْرض  ْيك  ف  ل  ه  ُِم ا ل ْيس  يِف اْلكِت اِب ع  ْيط ان  ِعْلم  ك  الش  ف  ل  ا ك  م  اَل يِف ُسنَِّة وَ  و 

َُدى َأَثُرُه وَ  | النَّبِيِّ  ِة اهلر ه  إىِل  َأِئمَّ ه   اهللف كِْل ِعْلم  ان  ْبح  ق  َفإِنَّ َذلَِك  س  ى ح  نْت ه  م 

ل ْيك اهلل  .ع 

َلمر َأنَّ  اِسِخْي  يِف اْلِعْلمِ َواعر َدِد  الر  تَِحاِم السُّ نَاُهمر َعِن اقر ِذيَن َأغر ُهُم الَّ

ُغُيوِب امل وَبِة ُدوَن الر ُ ه  ُضر ِهل وا ت ْفِسري  ا ج  ِة م  ْمل  ار  بِج  ْقر  َغيرِب اإْلِ ُجوِب املِمَن الر  .حر

ْجِز ع  َتَعاىَل اهلل َفَمَدَح  ْم بِاْلع  ه  اف  ِيط وا بِِه ِعْلامً اْعرِت  ْ حي  ا مل  ِل م  ن او  ى و   ،ْن ت  م  س 

وخاً  س  نِْهِه ر  ْن ك  م  اْلب ْحث  ع  ْفه  ل  ك  ْ ي  ق  فِيام  مل  م  الت ع مُّ ه  ْرك  َتَِصر َعىَل َذلَِك  ،ت  ال  وَ  ،َفاقر

ة   ظ م  ْر ع  د  ق  الِكِْي اهللت  ون  ِمن  اهْل  ت ك  ك  ف 
ْقلِ ْدِر ع  ىل  ق  ه  ع  ان  ْبح  س 

(1).. 

هو إذاً منهُج آل حممٍد نقّيًا صافيًا من لسان عّل بن أِب طالب وبنيه ^، 

صبُح ترُك التعّمق فيام ال يمكن اإلحاطة به رسوخًا، ويصبح اإلقرار يُ حنَي 

، وهو الذي يغني عن اقتحام بالعجز عن املعرفة ممدوحًا من اهلل عّز وجّل 

 السدد املُضوبة دون الغيوب..

 لعلم ،اإلنسان تكليفًا من الشيطان بهفيام مل يكّلف  ويكون الغوُص 

 عنه بعدًا عن اهلل عّز وجل. بأن يف كّل غوٍص منهيٍّ  اخلبيث

بأن املؤمن باهلل إن كان عاجزاً عن إدراك حقيقته  ولعّل ملحداً حيتج  علينا
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األقل، فيقول: أو يتوقف يف إثبات وجوده عىل تعاىل بالعقل فإّن عليه أن ينكره 

 ؟!يط بهحيكيف لكم أن تؤمنوا برب  ال يمكن لعقلكم أن 

 
ٍ
وبني  لكن هذا امُللحد يغفل عن أّنه ال تالزم بني إدراك وجود يشء

األمور التي يقّر هبا امللحد نفسه كثريٌة إدراك حقيقته واإلحاطة به، فكم هي 

 لاًم!، أو يدركها باحلواس وال حييط هبا عدون أن يدركها بحواسه

ْعِرف  اخلقوله: × يروى عنه  ْقل  ي  ْيِه إِن  اْلع  ل  ٍة ت وِجب  ع  الِق  ِمْن ِجه 

ار   ْقر  تِهِ و   ،اإْلِ ة  بِِصف  اط  ه  باِم  ي وِجب  ل ه  اإْلِح  ْعِرف  لَِك اَل ُيَكلُِّف َرِعيََّتُه املَكاَم َأنَّ .. ال  ي 

َلُموا َأَطِويٌل ُهَو َأمر َقِصريٌ  َمرُ أَ وَ  َأنر َيعر َعاَن وَ  ،برَيُض ُهَو َأمر َأسر ذر ِ ُفُهُم اإلر اَم ُيَكلِّ إِنَّ

ِرهِ وَ  لُِسلرَطانِهِ  تَِهاَء إىَِل َأمر  ...ااِلنر

 ُ ُه َغرير فًا َحتَّى َكَأنَّ ِعلرِم َعنرُه َوصر َن َتِصُفوَن ِمنر ُقُصوِر الر ُتُم اآلر َفإِنر َقاُلوا َفَأنر

ُلومٍ  ِرَفَة ُكنرِههِ  ُهَو َكَذلَِك  :ِقيَل هَلُمر  ،َمعر ُل َمعر َعقر َحاَطَة بِهِ وَ  ِمنر ِجَهٍة إَِذا َراَم الر ِ  ،اإلر

َرى وَ  افِي ةِ ُهَو ِمنر ِجَهٍة ُأخر ئِِل الش  ال  ْيِه بِالد  ل  ل  ع  ا اْست د  ِريٍب إِذ  ل  ق  ب  ِمْن ك   ،أ ْقر 

دٍ َفُهَو ِمنر ِجَهٍة  ىل  أ ح  ى ع  ْف  اِضِح ال  خي  اْلو  ه  ِجَهٍة ُهَو ِمنر وَ  ،ك  ْدِرك  اِمِض ال  ي  اْلغ  ك 

ٌد  اِهِدهِ وَ  ،أ ح  و  اِهٌر بِش  ْقل  أ ْيضًا ظ  لِك  اْلع  ذ  اتِهو   ك  ْست وٌر بِذ  م 
(1).. 

بآثاره مستوٌر بذاته، فال يراد من العقل الدماغ  ظاهرٌ  :إذاً  العقُل نفسه

اكها املزروع يف رأس اإلنسان، بل تلك القوة العاقلة التي ال سبيل إىل إدر

 .وبالوجدان إنام يعرف العقل بشواهده وآثارهوباحلواس، 

فمن أراد إلزام املؤمنني بإنكار اهلل تعاىل لعدم اإلحاطة بكنهه، أو لعدم 
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 ، وإنكار وجود عقلهالتي بني جنبيه إدراكه باحلواس، َلِزَمُه إنكار وجود نفسه

ي املؤمنني ، فيخرج هبذا عن مصاف العقالء، ويكفقّدم االحتجاجالذي به 

ه بذلك.  مهَّ

ملّا ثبت استحالة اإلحاطة بالذات اإلهلية، كان من الطبيعّي أن ثمَّ إّنه 

َر فيام ال يمكن اإلحاطة به.  يتجنّب اإلنسان التفكُّ

، قد يغفل يف نفسه نٌ َس ولكن بام أن املعروف بني الناس أن التفّكر َح 

يف الذات اإلهلية خارج عن تلك القاعدة، ألّنه إعامٌل عن أن التفكر  إنسانٌ 

للفكر فيام ال يمكن الوصول إليه، فكلَّام زاد من إعامل الفكر فيه كّلام زاد بعدًا 

 عام يريد الوصول إليه. 

هو َملوٌق من طر يف البال أو الفكر أو الوهم إذ كّل ما يمكن أن خي

فكّل ما فّكر فيه العبد وهو يظّن أنه َملوقات اهلل تعاىل، فهو غري اهلل تعاىل، 

 يقرتب منه تعاىل كان مسريه معاكسًا متامًا.. 

 الضالل، إىللئال يؤدي  تعاىل عن التفّكر يف ذاتهِنى األئمة ^ لذا 

وأرشدوا الناس إىل التفّكر يف َملوقاته، ألّن التفكر فيها طريق إلدراك عظمته 

 .عّز وجل

 يف ذلك: رواية ةي عرشتونترّبك بذكر إثن

مْ  :×عبد اهلل عن أِب . 1 اك  ر  يِف و   إِي  كُّ ر  يِف  ،اهللالت ف  كُّ إِن  الت ف  ِزيد   اهللف  ال  ي 



^

 

 

ْيهاً  َبرصارُ ﴿َجلَّ وَ  َعزَّ  اهللإِنَّ  ،إاِل  ت  ِرُكُه األر َدارٍ وَ  ﴾ال ُتدر  .(1)اَل ُيوَصُف بِِمقر

ُل  : ×. وعنه 2 ر  يِف  ،َيا ُمَفضَّ ك  ْن ف  ل ك اهللم  ان  ه  ْيف  ك   .(2)ك 

 َتَكلَُّموا يِف ُكلِّ يَشر ٍ : ×أِب جعفر  . وعن3
ٍ
اِت وَ  ء وا يِف ذ  ل م  ت ك   .(3)اهللال  ت 

مْ قال:  ×. عن أِب جعفر 4 اك  ر  يِف و   إِي  كُّ ُتمر َأنر وَ  ،اهللالت ف  َلكِنر إَِذا َأَردر

ظِيمِ َتنرُظُروا إىَِل َعَظَمتِِه  وا إىِل  ع  اْنظ ر  ْلِقهِ ف   .(4) خ 

ْن ن ظ ر  يِف ×:  اهللَعبرِد عن أِب . 5 ل ك   اهللم  و  ه  ْيف  ه   .(5)ك 

اِت ×: وعن أمري املؤمنني . 6 ر  يِف ذ  ك  ْن ت ف   .(6)د  حلأ اهللم 

اِت  ×:. وعنه 7 ر  يِف ذ  ك  ْن ت ف  ق   اهللم  ْند  ز   .(7)ت 

بِّ  اهللاتَُّقوا ×: وعنه . 8 ْعِمل وا فِيِه  ..الَِّذي اَل ِمثرَل َلهُ  َأنر مُتَثُِّلوا بِالرَّ أ ْو ت 

 . (8)اْلِفْكر

اُكمر : × أِب عبد اهلل . وعن9 َكاَلَم يِف وَ  إِيَّ اَل وَ  َتَكلَُّموا يِف َعَظَمتِهِ  ،اهللالر
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م  يِف  ،َتَكلَُّموا فِيهِ  ال  إِن  اْلك  ْيها اهللف  اد  إاِل  ت  ْزد  ال  ي 
(1). 

 اهللاَل َتَتَكلَُّموا يِف وَ  اهللَتَكلَُّموا يِف َخلرِق : ×. وعن أِب جعفر الباقر 10

م  يِف  ال  إِن  اْلك  ا اهللف  اِحب ه  إاِل  حت  ريُّ اد  ص  ْزد  ال  ي 
(2). 

م  إىِل  : ×. وعن الصادق 11 ال  ى اْلك  ا اْنت ه  إِذ  وا اهللف  أ ْمِسك   .(3) ف 

ُه َكاَن فِياَم َمََض َقور  :×. عن الباقر 12 ل وا بِهِ ٌم إِنَّ ك  ا و  وا ِعْلم  م  ك   ،ت ر 

وه  وَ  ف  ا ك  ب وا ِعْلم  م  ل  ْم إىِل   ،ط  ه  م  ال  ى ك  ت ى اْنت ه  وا اهللح  ري   ت ح  ُجُل  ،ف  َحتَّى إِنر َكاَن الرَّ

ِه َفُيِجيُب ِمنر َخلرِفهِ  ِ َيَدير
َعى ِمنر َبنير ِ يَ وَ  ،َلُيدر

ِفِه َفُيِجيُب ِمنر َبنير َعى ِمنر َخلر هِ ُيدر  .َدير

َرى َحتَّى و وا يِف اْْل ْرضيِف ِرَواَيٍة ُأخر  .(4)ت اه 

توافق حكَم العقل الذي تقّدم، من امتناع  وهي، من الرواياتها وغري

تفّكٍر يف حقيقته تعاىل يورث الضالل الاكتناه الذات املقدسة، وترشد إىل أن 

 .واإلحلاد والزندقة واحلرية والتيه واهلالك

ِب يزيد أرواه النيشابوري يف تذكرة األولياء عن  ومن أمثلة ذلك ما

يروى: مما كان يصيبه من التيه، فقال: أحد أئمة التصّوف والعرفان  البسطامي

يف  يأخذو الذات، كان ينهض من املكان،يف  ما كان يتحدثدعن ...أن أبا يزيد
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 .(1)يقول: جاء، جاء، وانتهىو احلركة،

ا يزيد كان يتحدث عن احلقيقة ذات يروى: أن أبوما رواه عنه أيضًا: 

 .(2)أيضا يالساقو الرشابو يقول: أنا الشاربو كان يمص شفتيه،و يوم،

وال عرَبة بام تومّهه بعضهم من أّن النهي عن التفكر يف الذات َمتّص 

بضعفاء العقول فيكون املنع خاصًا هبم، أما الصّديقون فإِنم يطيقون التفّكر 

 ه َمالٌف ملا تقّدم من حكم العقل والنقل.فإنّ  !أحيانًا ال دواماً 

 : قال املال صدرا وهو واحد ممن اشتبه عليهم األمر يف ذلك

ضعفاء العقول  ،كلهم اال القليلالناس بل  أكثرواعلم ان 

وصفاته ومعاين  ال يطيقون التفكر يف ذاته األنظار،قَصاء 

 .يف الرشيعة عنه وقع املنع هلماسامئه، وهلذا 

، الن العقول ال اهللوال تتفكروا يف  اهللوا يف خلق وقيل: تفكر

فهم ال يطيقون دوام  ،اال الصديقونتطيق مّد البَص إليه 

  ..النظر

ه نّ إنسان يف النظر اىل الشمس، فحوال الصديقني كحال اإلأو

وخيشى عىل بَصه  ،يقدر عىل النظر إليها ولكن ال يطيق دوامه

 .(3)لو دام النظر

                                                 

 .375( تذكرة األولياء )معرب( ص1)

 .379( تذكرة األولياء )معرب( ص2)

 .132ص 3( ْشح أصول الكايف للمال صدرا ج3)



 

 

 

 امليزان:صاحب تفسري  وقال

ويف النهي عن التفكر يف اهلل سبحانه روايات كثرية أخر مودعة 

والنهي إرشادي متعلق بمن ال حيسن الفريقني،  يف جوامع

فيكون خوضه فيها تعرضا  الورود يف املسائل العقلية العميقة

 .(1)للهالك الدائم

  خطأ فادح، مع شّدة ضعفه وخطورته.. فإن الثاين يرى أن النهيوقوهلام

عن التفكر يف ذات اهلل تعاىل خاصٌّ بفئة ال حتسن املسائل العقلية، وعليه فإّنه 

فتح بابًا ملن يزعم يف نفسه القدرة العقلية العميقة عىل التفكر يف ذات اهلل، 

 وليس بعدها إال التيه والضالل واحلرية كام دّل العقل والنقل.

قامات الرفيعة، واألول يرى أن املنع ال يشمل الصديقني أصحاب امل

فإنه يسوغ هلم التفكر يف ذاته تعاىل لكنهم يدركون شيئاً من هذه احلقيقة إدراكًا 

عابرًا! وكأن حقيقة اهلل تعاىل ُتدرك لبعض الناس يف بعض األوقات دون 

 بعض! تعاىل اهلل عن ذلك علوًا كبريًا.

لة، اخلشية عىل البَص والفكر والنفس والروح والعقل حاصلٌة ال حماإن 

من كان أم ضعفًا يف عقله كام يقولون املتفّكر من أكثر الناس  سواٌء كان

الصّديقني.. عىل أّن الصّديقني بأنفسهم أجّل من أن يقدموا عىل ما فيه هالكهم 

 وتيههم وضالهلم.
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فإن أمرًا منهيًا عنه بالعقل والنقل،  (1)التأملالذي هو  التفكروإذا كان 

ى ×: التفّكر، كام تقّدم عن اإلمام حال التعّمق ال خيتلف عن  م  َسمَّ ه  ْرك  ت 

ق   َث َعنر ُكنرِهِه ُرُسوخاً  الت ع مُّ َبحر ُهُم الر ر ُيَكلِّفر  .فِياَم مَل

 .(2)املبالغ يف اْلمر املتشدد فيه الذي يطلب أقىص غايته: هو قاملتعمِّ فإّن 

 عدًا.فمن يتشّدد يف طلب أقىص الغاية التي ال ُتدرك ال يزداد إال بُ 

هؤالء ووضع هلم حّداً يقفون عنده، × لقد حّذر اإلمام زين العابدين 

حينام أتى عىل ذكر القوم املتعّمقني يف آخر الزمان، فنّبههم إىل الوقوف عند 

 حدود ما جاء يف الكتاب الكريم عن التوحيد.

 ِ
َُسنير ِن مُحَيرٍد َقاَل: ُسِئَل َعِلُّ برُن احلر ِحيِد َفَقاَل  َعنِ × َعنر َعاِصِم بر  :التَّور

ق ون  َجلَّ وَ  َعزَّ  اهللإِنَّ  م  ت ع  اٌم م  اِن أ ْقو  م  ون  يِف آِخِر الز  ه  ي ك  ن  لِم  أ  َزَل  ع  اهلل َفَأنر

َياِت ِمنر ُسوَرِة وَ  ﴾َأَحدٌ اهلل ُقلر ُهَو ﴿َتَعاىَل  لِِه احلاآلر ُهَو َعلِيٌم وَ ﴿ِديِد إىَِل َقور

ُدورِ  نْ  ﴾بِذاِت الصُّ ل ك   ف م  ْد ه  ق  لِك  ف  اء  ذ  ر  ام  و  ر 
(3). 

يف سورة  وز آيات الكتاب الكريمفإّن احلديث يف مقام التحذير من جتا

أن ، وحيّذرهم من يف حتديد احلدّ  واضٌح  وهواإلخالص وآيات سورة احلديد، 

يف كون اللسان  من رام وراء تلك اآليات التوحيدية فقد هلك، وهذا جلٌّ 
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الستغراق يف التعّمق وراء ما أمر اهلل، فإن هذا هو احلد الذي حتذير من ا لسانَ 

 هيلك من جتاوزه.

وإىل هذا املعنى أشار العديد من العلامء يف تعليقهم عىل هذا احلديث 

 .فلرياجع. وغريهم (4)والتربيزي (3)والقزويني (2)واملازندراين (1)كاملجليس

 العباَد علَمه ونطق به ما كّلف اهللاملطلوب هو فإنه واضح يف أن امليزان 

الكتاب الكريم والسنة الرشيفة، واملذموم ما مل يفرضه اهلل عىل العبد من الغيب 

املحجوب الذي ال يمكن اقتحامه، بل وأن الرسوخ هو يف االعرتاف بالعجز 

 ينبغي الغوص فيه.ال عن تناوله ال الغوص فيام ال يمكن و

هلل تعاىل للخلق أبوابًا إلدراك عظمته، حيث حّثهم عىل التفّكر نعم َفَتح ا

خلقه وآياته، وورد ذلك عرشات املّرات يف القرآن الكريم والسنة الرشيفة، يف 

 ومن ذلك قوله تعاىل:

﴿ ُ ون  َلَعلَُّكمر  اآْلياِت َلُكُم اهلل َكذلَِك ُيَبنيِّ ر  ك  ت ف   .(5)﴾ت 
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ون  َو ﴿ ر  ك  ت ف  ْلِق  يف ي  امواِت واْْل ْرضِ خ  َت هذا باطِاًل  الس  نا ما َخَلقر َربَّ

 .(1)﴾ُسبرحاَنَك َفِقنا َعذاَب النَّارِ 

ص  َفاقرُصِص ﴿ ون  َلَعلَُّهمر  اْلق ص  ر  ك  ت ف   .(2)﴾ي 

ُل ﴿ ٍم  اآْلياِت َكذلَِك ُنَفصِّ ون  لَِقور ر  ك  ت ف   .(3)﴾ي 

يرَل النَّهاَر إِنَّ يف﴿ يِش اللَّ ياذلَِك  ُيغر ٍم  ٍت آل  ون  لَِقور ر  ك  ت ف    .(4)﴾ي 

ناَب وِمنر ُكلِّ الثََّمراِت ﴿ َعر ُتوَن والنَّخيَل واألر ير َع والزَّ رر ُينربُِت َلُكمر بِِه الزَّ

ةً ذلَِك  إِنَّ يف ي  ٍم  آل  ون  لَِقور ر  ك  ت ف    .(5)﴾ي 

ُرُج ِمنر ُبُطوِِنا َْشاٌب َُمرَتلٌِف َألرواُنُه فيِه ِشفاٌء لِلنَّا﴿ ةً ذلَِك  ِس إِنَّ يفخَير ي   آل 

ٍم  ون  لَِقور ر  ك  ت ف    .(6)﴾ي 

ر ﴿ واَأ ومَل ر  ك  ت ف  ِسِهمْ  يف ي  ل ق  ما  أ ْنف  امواِت واْْل ْرض  اهلل خ  وما َبيرنَُهام إِالَّ  الس 

ِمر َلكافُِرونَ احلبِ   َرهبِّ
ِ
ى وإِنَّ َكثريًا ِمَن النَّاِس بِلِقاء   .(7)﴾قِّ وَأَجٍل ُمَسمًّ

مْ َأنر  آياتِهِ نر َومِ ﴿ ل ق  ل ك  ُكنُوا إَِليرها وَجَعَل  خ  واجًا لَِتسر ُفِسُكمر َأزر ِمنر َأنر
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ًَة إِنَّ يف ًة وَرمحر ياٍت ذلَِك  َبيرنَُكمر َمَودَّ ٍم  آل  ون  لَِقور ر  ك  ت ف    .(1)﴾ي 

رى﴿ ُخر ِسُل األر ى إِنَّ يف إىِل َوُيرر ياٍت ذلَِك  َأَجٍل ُمَسمًّ ٍم  آل  لَِقور

ت   ون  ي  ر  ك    .(2)﴾ف 

ِض مَجيعًا ِمنرُه إِنَّ يف﴿ َرر امواِت وما يِف األر َر َلُكمر ما يِف السَّ ذلَِك  َو َسخَّ

ياٍت  ٍم  آل  ون  لَِقور ر  ك  ت ف   .(3)﴾ي 

آَن َعىل﴿ ُقرر نا هَذا الر َزلر َيِة  َلور َأنر عًا ِمنر َخشر َتُه خاِشعًا ُمَتَصدِّ  اهللَجَبٍل َلَرَأير

َمر  ُرونَ وتِلرَك األر هُبا لِلنَّاِس َلَعلَُّهمر َيَتَفكَّ ِ  .(4)﴾ثاُل َنُضر

التي حَصت التفكر يف خلق اهلل تعاىل ، وغريها من اآليات والروايات

سًا شيئًا من عظمة وآياته..  ويف كلٍّ منها أبواٌب وأبواب جيول فيها الفكر ُمَتَلمِّ

 اهلل تعاىل: 

 تدّل عىل أنه واحد   ويف كّل يشء له آيةٌ 
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كتاُب ِنِج البالغة واحٌد من أروع الكتب التي خّلدها التاريخ كام خّلد 

، ولعّلنا ال نعثر عىل كتاٍب ×صاحب كلامته أمري البيان عّل بن أِب طالب 

 يدانيه يف اجلاللة بعد كتاب اهلل عّز وجل.

× لة القدر ألمري املؤمنني يف مطلع هذا الكتاب الرشيف خطبة جلي

يذكُر فيها عبارًة لطاملا سمعها الصغري والكبري حول صفات اهلل تعاىل وهي أّن 

 كامل اإلخالص هلل تعاىل نفي الصفات عنه!

ِه عن العيوب واألرجاس، كيف  وهنا حياُر القارئ يف علٍّ  املعصوِم املنزَّ

 ص له عّز وجل؟!ينفي صفات اهلل تعاىل وجيعل هذا النفي كامل اإلخال

ِرَفُتهُ : ×يقول  يِن َمعر ُل الدِّ ِديُق بِهِ وَ  ،َأوَّ ِرَفتِِه التَّصر َكاَمُل وَ  ،َكاَمُل َمعر

ِحيُدهُ  ِديِق بِِه َتور اَلُص َلهُ وَ  ،التَّصر خر ِ ِحيِدِه اإلر ِص ل ه  ن ْفي  وَ  ،َكاَمُل َتور ْخال  ل  اإْلِ ام  ك 

نْه   اِت ع  ف  ةٍ  ،الص  ل  ِصف  ِة ك  اد  ه  رْي  لِش  ِن  ا غ 
وِف امل أ  ُصوٍف َأنَُّه وَ  ،ْوص  َشَهاَدِة ُكلِّ َمور

َفةِ  ُ الصِّ ف   ،َغرير ص  ْن و  م  ه   اهللف  ن  ر  ْد ق  ق  ه  ف  ان  ْبح  ن اه  و   ،س  ْد ث  ق  ه  ف  ن  ر  ْن ق  ن اه  وَ  ،م  ْن ث  م 

أ ه   ز  ْد ج  ق  َأُه َفَقدر َجِهَلهُ وَ  ،ف  َمنر َأَشاَر إَِليرِه وَ  ،َأَشاَر إَِليرهِ  َجِهَلُه َفَقدر  َمنر وَ  ،َمنر َجزَّ

هُ  هوَ  ،َفَقدر َحدَّ ُه َفَقدر َعدَّ  ..(1)َمنر َحدَّ

نعم هَي كلامٌت من نوٍر.. يّتضح الوجه فيها بمعرفة أمٍر غاية يف األمهية، 
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 .صفات الذات، وصفات الفعلوهو أن صفات اهلل تعاىل عىل قسمني: 

عني ذاته ، وهي درة واحلياة ونحوهاكالعلم والق :صفات الذات الثبوتية

 .تعاىل

حادثة .. وهي واإلحياء واإلماتة كاخللق والرزق :صفات الفعلو

وإال لزم قدم  وليست هذه الصفات قديمةواملرزوق،  انتزعت باعتبار املخلوق

 خيلق ومل يرزق، ثم خلق ورزق.العامل، فقد كان اهلل ومل 

صفات الذات الفعل أن  بني صفات الذات وصفاتيف الفرق الضابط و

كالعلم والقدرة واحلياة  :وامتنع اتصافه بضدها اهبتعاىل ما اتصف اهلل هي 

وصفات الفعل ما  ، فال جيوز أن يقال إن اهلل عامل بكذا غري عاملٍ بكذا..ونحوها

فيقال إنه خلق زيدًا ومل خيلق له ابنًا وأفقر فالنًا  ،يتصف تعاىل هبا وبضدها

 .(1)وأغنى اآلخر

ليست مغايرة ا أِن: فإن كوِنا عني ذاته يعني لصفات الذاتوإذا عدنا 

وقدرتنا ، فإن علمنا زائد عن ذواتنا حيث كنا جاهلْي فعلمنا، لذاته كصفاتنا

زائدة عن ذاتنا حيث مل نكن قادرين فقدرنا، وهكذا سائر الصفات تكون 

 عارضة عىل ذواتنا.. 

له صفة كصفاتنا زائدة عن ذاته، أن تكون ه عن أما ربنا عز وجل فهو منزّ 

إذ لو مل تكن صفاته هذه عني ذاته: َلَشِهَد كّل موصوٍف أنه غري الصفة كام يقول 

، فيلزم من ذلك سلسلة اللوازم التي منها تثنيته تعاىل ×أمري املؤمنني 
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والقول بتجزئته إىل أن يصل إىل عّده وهو خالف الوحدانية، فيلزم من القول 

التصديق باهلل  لطارئة عىل ذاته إبطال التوحيد الذي هو كامبأن له صفاٍت 

 تعاىل.

نْه  لذا كان:  اِت ع  ف  ِص ل ه  ن ْفي  الص  ْخال  ل  اإْلِ ام  ٍة أ ِن  ا  ،ك  ل  ِصف  ِة ك  اد  ه  لِش 

رْي   وِف املغ   .ْوص 

أما مع كون الصفة عني املوصوف وذاته، فال يلزم يشء من تلك اللوازم 

 من إثبات هذه الصفات عىل أِنا ذاته وليست صفة عارضة الفاسدة، وال بدّ 

 عليه.

ر َيَزِل  أنه قال: × اهللَعبرِد وهو ما روي عن أِب  نَاوَ  َعزَّ اهلل مَل  َجلَّ َربَّ

ه  وَ  ات  ْعل وم  و   اْلِعْلم  ذ  ه  وَ  ،ال  م  ات  ْمع  ذ  ُموعَ وَ  الس  ه  وَ  ،اَل َمسر ات   ،اَل ُمبرََصَ وَ  اْلب رص   ذ 

ه  اْلق  وَ  ات  ة  ذ  ُدورَ و   ْدر  َياءَ  ،اَل َمقر َشر َدَث األر ِعلرُم ِمنرُه َعىَل املَكاَن وَ  َفَلامَّ َأحر ُلوُم َوَقَع الر عر

ُلومِ امل ُع َعىَل وَ  ،عر مر ُموعِ املالسَّ َبََصُ َعىَل وَ  ،سر َرُة َعىَل وَ  ،برََصِ املالر ُقدر ُدورِ املالر  ..(1)قر

قابلة لإلحاطة، كانت صفاته وملّا كانت صفاته عني ذاته، وذاته غري 

كذاته، وكّل ِني عن التفكر يف الذات ينسحب إىل التفّكر يف الصفات التي 

 هي عني الذات.

تطيقه عقولنا، نفسه، وهو وصٌف أباحه لنا بام به بام وصف وإّنام نصفه 

حينام قال للزنديق أن ما قاله إنام كان  ×وقد أشار إىل ذلك إمامنا الصادق 

ل واجلواب واإلفهام والتفهيم بعيدًا عن اإلحاطة واإلدراك.. قام السؤامل
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 أنه قال للزنديق حني سأله: ما هو؟ × فعنه

 ُهَو يَشر  :َقاَل 
ِ
َياء َشر  .ٌء بِِخاَلِف األر

نًى َباِت َمعر يِل إِىَل إِثر ِجعر بَِقور ُه يَشر وَ  ارر مٌ َأنَّ ُه اَل ِجسر َ َأنَّ يرِئيَِّة َغرير  ٌء بَِحِقيَقِة الشَّ

َرُك بِ وَ  اَل جُيَسُّ وَ  اَل حُيَسُّ وَ  اَل ُصوَرةٌ وَ  سِ احلاَل ُيدر َمر َهامُ  ،َواسِّ اخلر َور ِرُكُه األر  اَل ُتدر

ُهورُ وَ  َمانُ وَ  اَل َتنرُقُصُه الدُّ َزر ُه األر ُ  .اَل ُتَغريِّ

اِئُل  ُه َسِميٌع َبِصريٌ  :َفَقاَل َلُه السَّ   ؟َفَتُقوُل إِنَّ

ةٍ  ،ُهَو َسِميٌع َبِصريٌ : َقاَل  اِرح  رْيِ ج  ِميٌع بِغ  رْيِ آل ةٍ و   ،س  ع   ،ب ِصرٌي بِغ  ْسم  ْل ي  ب 

ْبرِص  بِن ْفِسهِ و   بِن ْفِسهِ   .ي 

ع  بِن ْفِسهِ  ْسم  ِميٌع ي  ه  س  ْوِِل إِن  ْ و   ل ْيس  ق  ه  ش  ْبرِص  بِن ْفِسِه أ ن  الن ْفس  و   ءٌ ب ِصرٌي ي 

 ْ ر  ش  ًة ع  و   ،ٌء آخ  ْدت  ِعب ار  ْسئ واًل ل كِْن أ ر  نْت  م  ْفِِس إِْذ ك  نْت  و   ْن ن  امًا ل ك  إِْذ ك  إِْفه 

ائاًِل  ٌض  :َفَأُقوُل  ،س  ُكلَّ ِمنرُه َلُه َبعر ِه اَل َأنَّ الر ُه َسِميٌع بُِكلِّ  .إِنَّ

ك   ام  ْدت  إِْفه  ل كِن ي أ ر  ْفِِس و   و  ْن ن  ِجِعي يِف َذلَِك إاِلَّ وَ  ،الت ْعبرِي  ع  َليرَس َمرر

ُه إىَِل أَ  ِميعنَّ اِت  الس  ِف الذ  برِي  باِل  اْختاِل  امِل  اخْل  تاَِلِف وَ  اْلب ِصري  اْلع  نَىاملاَل اخر  ..(1)عر

 .الذي ال بآلة يسمع ويبَص ويعلم برياخلعليم البصري السميع الفهو 

ما نطلقه عليه تعاىل إنام هو لتقريب معرفة توحيده إىل عقولنا  كّل و

فإنه أعز وأجل من أن  ،كِّسة أمام عظمته عز وجلالقارصة وأوهامنا املن

 نا عز وجل.تبارك ربّ  ،تدركه العقول واألوهام
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ثّم إّن وصفه تعاىل بغري ما وصف به نفسه جتاُوٌز حلّقه عز وجل، كام نّص 

َت َجَعَلنَِي ، حينام سأله أحدهم: ×عليه إمامنا الصادق  فَِداَك َأنر اهلل إِنر َرَأير

ُتَب إيَِلَّ  ِحيدِ املبِ َتكر ِحيِح ِمَن التَّور َهِب الصَّ  .ذر

 ×: وكان مما ورد يف جواب اإلمام 

َلمر َرمِحََك  ْرآن  ِمْن املَأنَّ اهلل اعر ل  بِِه اْلق  ز  ا ن  ِحيح  يِف الت ْوِحيِد م  ب  الص  ْذه 

اِت  ل   اهللِصف  ز  و   ج  ِن  ،ع  اْنِف ع  ن   اهللف  اىل  اْلب ْطال  ع  َي  ،الت ْشبِيه  و   ت  بِيهَ وَ  َفاَل َنفر  ،اَل َتشر

و   ود  املالث ابِت  اهلل ه  اىل   ،ْوج  ون  اهلل ت ع  اِصف  ه  اْلو  ِصف  ام  ي  ْرآن  وَ  ،ع  وا اْلق  ْعد  ال  ت 

ْعد  اْلب ي انِ  ت ِضلُّوا ب  ف 
(1). 

تدل عىل ذاته وهي  َملوقةٌ  حادثةٌ  وجل فهي حروٌف  وأما أسامؤه عزّ 

 ريه حلدوثها، فال تكون عني الذات. غ

رْي   :×وعن إمامنا الصادق  ىاملااِلْسم  غ  م  َم ُدوَن  ،س  َفَمنر َعَبَد ااِلسر

نَى َفَقدر َكَفرَ امل ُبدر َشيرئاً وَ  عر ر َيعر مَ وَ  ،مَل نَى َفَقدر َكَفرَ املوَ  َمنر َعَبَد ااِلسر ِ وَ  عر ننَير  ،َعَبَد اثر

ب د  وَ  ْن ع  ون  املم  اك  الت ْوِحيدْعن ى د  ذ  نَّ وَ  ..ااِلْسِم ف 
ِذِه  اهللَلكِ نًى ُيَدلُّ َعَليرِه هِبَ َمعر

 
ِ
اَمء َسر هوَ  األر ُ  .(2)ُكلَُّها َغرير

ه   اهللاْسم  قال:  ×وعنه  رْي  ُم يَشر ُكلُّ يَشر وَ  ،غ   َوَقَع َعَليرِه اسر
ٍ
 َفُهَو ء

ٍ
ء

                                                 

 .100ص 1( الكايف ج1)

 .87ص 1( الكايف ج2)

 



 

 

 

 .(1)اهللََمرُلوٌق َما َخاَل 

 إدراك كنهها صفات كحال الذات، ممتنعٌ وخالصة األمر، أّن حال ال

ألِّنا عني الذات، ولذا تقّدم يف كثرٍي من األحاديث ما يدّل عىل هذا املعنى، 

تِهِ ×: كقوله  ىل  ِصف  ْقِدر  اْلِعب اد  ع  أ ْعظ م   اهللان  ×: ، وقوله ال  ي  لُّ و  أ ج  أ ْعىل  و 

تِهِ  نْه  ِصف  ْبل غ  ك  ةٍ ال  ×: ، وقوله ِمْن أ ْن ي  ىل  ِصف  ام  ل ه  ع  ع  اْْل ْوه   .ت ق 

 سبحانه وتعاىل ما أعظمه.فتبارك اهلل 

                                                 

 .113ص 1( الكايف ج1)



^

 

 

 اهلل يف كّل مكان..

كلمٌة يروهيا الكباُر قصصًا للصغار، حيثوِنم هبا عىل مراقبة أفعاهلم ألن 

يِف اهلل َوُهَو ه تعاىل: ﴿اهلل تعاىل يف كّل مكان. وقد يرتّسخ املعنى بمعونة قول

امواِت  ضِ و السَّ َرر  .(1)﴾يِف األر

 ؟ ذلككيف يكون ولكن.. هل اهلل يف كّل مكاٍن فعاًل؟ 

 يعني خلو سائر األمكنة منه؟ حمّدد أليس وجوده يف مكان 

ملكان؟ واحتواء املكان له؟ هلذا ااحتياجه أال يعني وجوده يف مكان 

 وحمدوديته باملكان؟

شبهة كون اهلل يف مكان، وتتعّمق عند قراءة بعض من هنا تنطلق 

ِمري  عندما سئل: × األحاديث، كجواب أمري املؤمنني 
ا أ  اهلل ْؤِمنِْي  أ  ل ْيس  املي 

انٍ  ك  ل  م   ؟يِف ك 

 .ب ىل   :َقاَل 

اَمء :َقاَل  ِه إِىَل السَّ َعبرُد َيَدير َفُع الر  ؟َفلَِم َيرر

َرأُ أَ  :َقاَل  اموَ ﴿َما َتقر ُقُكمر يِف السَّ  ِرزر
ِ
ُق  ﴾ما ُتوَعُدونَ و ء زر َلُب الرِّ َن ُيطر َفِمنر َأير

ِضِعهِ  ِق و ؟إاِلَّ ِمنر َمور زر ِضُع الرِّ اَمءو َعزَّ اهلل َما َوَعَد و َمور  .(2)َجلَّ السَّ

                                                 

 .3( األنعام 1)

 .628ص 2( اخلصال ج2)



 

 

 

اهلل موجوٌد يف لرفع الشبهة أو دفعها:  اجلواب اْلوللكن رسعان ما يأيت 

ان آيٌة من آيات اهلل ترشد إليه تعاىل، ، ففي كّل مككّل مكان بآياته، ال بذاته

، وكلُّ ما يف الوجود يدّل عىل املوجد وهو اهلل تعاىل، (1)واآلية هي العالمة

فيكون قولنا أن اهلل تعاىل يف كّل مكاٍن يعني أن َملوقات اهلل موجودة يف كّل 

 مكان ويف كّل واحدة منها آية وعالمة ترشد إليه عّز وجل. 

خاليًا من كّل يشء، كان املكان نفسه عالمة، فكانت  ا مكاناً نولو فرض

 عالمات اهلل هي نفس املكان، فصّح أن يكون اهلل يف كّل مكان بآياته بال ريب.

َيا اهلل أ ْين  وإىل هذا املعنى أشار احلبيب املصطفى | عندما سئل: 

دُ   ؟حُمَمَّ

اتِهِ  :َقاَل  وٌد بِآي  ْوج  اِن م  ك  ل  م  و  يِف ك  ه 
(2). 

يصّح نسبته للمكان عّز وجل وهو خالق املكان، لذا قال | يف  وال

ُه َعزَّ  ،اَل َأيرنَ و اَل َكيرَف َلهُ  نفس احلديث: َكيرَف و أِلَنَّ ن  اْْل ْين  و َجلَّ َكيََّف الر  ..أ ي 

اِئِل ِمنر َمَكاٍن إىَِل َمَكانٍ و اَل ُيَقاُل َلُه َجاءَ  اَم ُيَقاُل َجاَء لِلزَّ ن او ،إِنَّ بُّ ف   ر  ال  ي وص 

انٍ  ك  انٍ اَل بَِزَواٍل َبلر و بِم  ك  ْل باِل  م  ز  ْ ي  ال  و مل  ز   .ال  ي 

اإلحاطة بكّل ( يعني يِف ُكلِّ َمَكانٍ : أّن كونه تعاىل )اجلواب الثاينيتبعه 

نَا اَل ُيوَصُف بَِمَكانٍ )ـ، وهو اخلالق له، فمكان ( كام يف احلديث املتقّدم وكام َربُّ

انٍ و)جيزم به العقل،  ك  ْل باِل  م  ز  ْ ي  ( هو ُكلِّ َمَكانٍ (، فيكون معنى كونه يف )مل 

                                                 

 .168ص 1، معجم مقاييس اللغة ج441ص 8( العني ج1)

 .311( التوحيد للصدوق ص2)



^

 

 

 إحاطته باملكان بعد خلقه.

َن َربَُّك ولعّله إىل هذا املعنى أشار أيضًا | عندما سئل:    ؟َأير

انٍ ُهَو  :َقاَل  ك  ل  م  ْ و ،يِف ك  ودٌ املٍء ِمن  ل ْيس  يِف ش  ْد  اِن حم   ..(1)ك 

 نفية اإلحاطة التامة له عّز وجل بكّل مكان.فيقابل املحدودية امل

البن اِب العوجاء ما يزيد األمر × ويف جواب اإلمام الصادق 

وضوحًا، حيث ينفي اشتغال أي مكان فيه، ويف الوقت نفسه ال خيلو منه مكان 

 كّل مكان به عّز وجل. بقاءُ و ،فهو املحيط بكّل مكان وهو اخلالق لكّل مكان

ُن َأِِب   َقاَل ابر
ِ
َجاء َعور  ؟َأ ُهَو يِف ُكلِّ َمَكانٍ  :الر

ضِ  َرر  َكيرَف َيُكوُن يِف األر
ِ
اَمء  ؟َأ َليرَس إَِذا َكاَن يِف السَّ

 و
ِ
اَمء ِض َكيرَف َيُكوُن يِف السَّ َرر   ؟إَِذا َكاَن يِف األر

ْفت   ×: اهللَفَقاَل َأُبو َعبرِد  ص  ام  و  ْن م  املإِن  ا اْنت ق ل  ع  اٍن ْخل وق  ال ِذي إِذ  ك 

انٌ  ك  انٌ و اْشت غ ل  بِِه م  ك  ال  ِمنْه  م  ِري يِف  ،خ  َكاِن الَِّذي َصاَر إَِليرِه َما حَيرُدُث املَفاَل َيدر

 .َكاِن الَِّذي َكاَن فِيهِ امليِف 

ا  أرنِ اهلل َفَأمَّ َعِظيُم الشَّ انُ امل ،الر يَّ انٌ  ،لُِك الدَّ ك  و ِمنْه  م  ْل  ْشت ِغل  بِهِ و ،ف ال  خي   ال  ي 

انٌ  ك  انٍ و ،م  ك  ب  ِمنْه  إىِل  م  اٍن أ ْقر  ك  ون  إىِل  م  ال  ي ك 
(2). 

يطٌ بُِكلِّ يَشر ﴿ُهَو و ×:وأوضح من ذلك قوله   حُمِ
ٍ
اِف  ﴾ء َ ِْشر  بِاإلر

                                                 

 .501ص 1الدرجات ج ( بصائر1)

 .126ص 1( الكايف ج2)



 

 

 

َحاَطةِ و ِ َرةِ و اإلر ُقدر  .الر

امواِت ﴿ ٍة يِف السَّ ُزُب َعنرُه ِمثرقاُل َذرَّ ضِ و ال َيعر َرر َغُر ِمنر و ال يِف األر ال َأصر

رَبُ و ذلَِك  ةِ  ﴾ال َأكر اط  اِت و بِاإْلِح  ا  ،اْلِعْلِم ال  بِالذ  ِوهي  ْ ٌة حت  ود  ْد  اكِن  حم  م 
ِْل ن  اْْل 

ا  ه  اِت ل ِزم  ان  بِالذ  ا ك  إِذ  ٌة ف  ع  وٌد أ ْرب  د  ة  احلح  اي  و 
 (1).  

عن قول اهلل حينام سئل × وأرصح من اجلميع قول إمامنا الصادق 

امواِت يِف اهلل ُهَو و: ﴿عز وجل ضو  السَّ َرر  .﴾يِف األر

انٍ  :َقاَل  ك  ل  م  و  يِف ك  لِك  ه  ذ   .ك 

اتِهِ  :ُقلرُت   ؟بِذ 

َداٌر  :َقاَل  ََماِكَن َأقر ََك إِنَّ األر ول  يِف َوحير ك  أ ْن ت ق  اتِِه ل ِزم  اٍن بِذ  ك  ْلت  يِف م  ا ق  إِذ  ف 

ارٍ  لِك  و أ ْقد  رْيِ ذ  ل ق  ِعْلامً  ،ِقهِ َلكِنر ُهَو َباِئٌن ِمنر َخلر و ،غ  يٌط باِم  خ 
ِ
ةً و حم  ْدر  ةً و ق  اط   إِح 

ْلط اناً و ْلكاً و س   و ،م 
ِ
اَمء ِض بَِأَقلَّ مِمَّا يِف السَّ َرر ُمُه باَِم يِف األر  ءٌ اَل َيبرُعُد ِمنرُه يَشر  ،َليرَس ِعلر

اٌء ِعْلامً و و  ْشي اء  ل ه  س 
ةً و اْْل  ْدر  ْلط اناً و ق  ْلكاً و س  ةً و م  اط   .(2) إِح 

م  أ ن  ×: إذا تبنّي ذلك عرفت معنى قول أِب عبد اهلل  ع  ْن ز  ْ  اهللم  ٍء يِف ش 

 ْ ْ أ ْو ِمْن ش  ىل  ش  ك  ٍء أ ْو ع  ْْش 
ْد أ  ق   .ٍء ف 

 َلَكاَن حَمرُمواًل َعزَّ َوَجلَّ َعىَل يَشر  اهللَلور َكاَن 
ٍ
ْ  ،ء ان  يِف ش  ل ْو ك  ان  و  ٍء ل ك 

وراً  ْص   َلَكاَن حُمرَدثاً ِمنر يَشر  َوَلور َكانَ  ،حم 
ٍ
 .(3)ء

                                                 

 .127ص 1( الكايف ج1)

 .133( التوحيد ص2)
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فاألحاديث رصحية يف نفي دخول اهلل حقيقًة يف أي يشء، ألن الزم ذلك 

 أن يكون اهلل تعاىل حمصورًا يف ذلك اليشء والعياذ باهلل.

فليس عىل نحو احلقيقة إنام عىل  أو وجوده فيها وأما دخوله يف األشياء

   . معناه  بانَ خوٌل جمازيٌّ ، فهو دوالسلطان نحو اإلحاطة والقدرة



 

 

 

، باَغَته املخالُف معرفة اإلمام هي معرفة اهلل إنّ إن قال املؤمن يومًا: 

بإشكاٍل: كيف جيتمُع هذا القول مع التوحيد؟! أليس يف هذا كفٌر باهلل عّز 

 ام هو اهلل؟! فيصبح املخلوق بدياًل عن اخلالق؟!وجل؟! واعتقاٌد بأن اإلم

لكن املؤمن ال يغفل عن أن لكّل هدٍف طريقًا تسري بك إليه، إن سلكت 

 سواها بلغت هدفًا سواه. 

فإن كان هدفك معرفة اهلل تعاىل وعبادته، عليك أن تتوجه نحوه سبحانه 

ِنا أقانيم وتعاىل، فإن توجهت نحو )اآلب واإلبن والروح القدس( وزَعمت أ

 اخلالق الثالثة وأنَت تزَعُم أّنك موّحٌد هلل تعاىل، فإّنك تعبُد غري اهلل تعاىل.

وإن توّجهت نحو ربٍّ تعتقُد أن له جساًم ويدًا ورجاًل وذيالً وتعتقُد أّنه 

 ينزل عىل محاٍر إىل الدنيا فإنك ال تؤمن باهلل عّز وجل.

ن أن حتيط به العقول أو وإن توّجهَت نحو إلٍه يشبه خلقه بحيث ُيمك

 القلوب أو األوهام فهذا ليس اهلل خالقنا عّز وجّل.

وإن أردَت إهلًا ال ُيتِمُّ حّجته عىل الناس، ومل يرسل هلم األنبياء ومل يبنّي 

 هلم آياته وال أظهر هلم عظيم خلقته فهو إله آخر غري إهلنا.

ّيًا لسيد الكائنات وهكذا إن عبدَت إهلًا مَل ُيِقم عّل بن أِب طالٍب وص

 حممد بن عبد اهلل |، فإنه ليس اهلل اخلالق العادل الكريم املتعال.



^

 

 

 بل إنك تعُبُد من تومّهَته رّبًا، وحِسبَته إهلًا.

فاهلل عّز وجل واحد، وهو الذي ال ْشيك له، مل يّتخذ صاحبًة وال ولدًا، 

عل هلم ومل يقدر اخللق عىل إدراك كنهه، وهو الذي أرسل األنبياء وج

 األوصياء، آخر أنبيائه احلبيب املصطفى وآخر أوصيائه احلجة املهدي #.

غريبًا أبدًا، × إذا تبنّي هذا مل يكن قول باقر علوم األولني واآلخرين 

ِرُف ×: بل كان موافقًا للعقل والفطرة السليمة، حني قال  اَم َيعر  َعزَّ  اهللإِنَّ

ُبُدُه َمنر َعَرَف وَ  َجلَّ وَ  َبيرِت وَ  اهللَيعر َل الر ْعِرِف وَ  ،َعَرَف إَِماَمُه ِمنَّا َأهر ْن ال  ي  ز   اهللم   ع 

ل  و   ْعِرف  و   ج  ام  ي  إِن  ْهل  اْلب ْيِت ف 
ام  ِمن ا أ  م  ْعِرِف اإْلِ رْي  و   ال  ي  ْعب د  غ   َواهلل َهَكَذا ،اهللي 

 .(1)َضاَلاًل 

 اهللْصِديق  ت  بعد ذلك عن معرفة اهلل فقال: × ويف حديث مثله سئل 

ز   ل  و   ع  ولِِه و   ،ج  س  يِل  و   |،ت ْصِديق  ر  االة  ع  و  م  بِهِ و   ،×م  ِة و   ااِلْئتاِم  ئِم 
بِأ 

ى د  ة  إىِل  و   ^، اهل  اء  ز   اهللاْلرب   ِهمْ و   ع  و  د  ل  ِمْن ع  ف   ،ج  ْعر  ا ي  ذ  ك  ز  اهلل ه   ع 

ل  و    .(2)ج 

بالثالوث كانت أعامله هباًء،  فمن أتى بكلِّ صنوف العبادات وهو يؤمن

ومثله متامًا من آمن بأن لربه جساًم ولو صىل وصام، وثالثهم من آمن بإله مل 

، فكان حاله كام قال   ×:جيعل له إماَم حقٍّ
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ام  ل ه  ِمن  بِ َجلَّ وَ  َعزَّ  اهللُكلُّ َمنر َداَن  ال  إِم  ه  و  ا ن ْفس  ِْهد  فِيه  ةٍ َي  ْعي ه   اهللِعب اد  ف س 

ْقب ولٍ غ   ٌ و   ،رْي  م  ري  ت ح  الٌّ م  و  ض  ه  لِهاهلل و  ْعام 
انٌِئ ِْل   .(1)ش 

َواُب : ×عن أِب عبد اهلل ويف احلديث  ِصَياُء ُهمر َأبر َور َجلَّ و َعزَّ  اهللاألر

َتى ِمنرَها تِي ُيؤر ِرف  و ،الَّ ا ع  ْم م  ه  ز  اهلل ل ْوال  ل  و ع  َتجَّ و ،ج  َعاىَل تَ و َتَباَركَ اهلل هِبُِم احر

 .(2)َعىَل َخلرِقهِ 

ألن اإلله الذي مل يّتخذ أئمة للناس وأوصياء ليس اهلل تعاىل، فمن عرفه 

 عرف غرَي اهلل عّز وجل. 

نِيَأَنا َباُب ِحطٍَّة و ×:وعن أمري املؤمنني  ف  ر  ْن ع  ْد و م  ق  ق ي ف  ف  ح  ر  ع 

ب ه ف  ر  ر  ع 
(3). 

َعنر وق يف علل الرشائع وأرصح من كّل ما تقدم ما رواه الشيخ الصد

ُن َعِلٍّ  :َقاَل  × اهللَأِِب َعبرِد  ُ بر َُسنير َحابِِه َفَقاَل  ×َخَرَج احلر َا  :َعىَل َأصر َأهيُّ

ُرُه  اهللإِنَّ  :النَّاُس  وه  َجلَّ ِذكر ل ق  اْلِعب اد  إاِل  لِي ْعِرف  ا خ  وه   ،م  ب د  وه  ع  ف  ر  ا ع  إِذ  َفإَِذا  ،ف 

نَ  َتغر ا بِِعَباَدتِِه َعنر ِعَباَدِة َمنر ِسَواهُ َعَبُدوُه اسر  .ور

ي و بَِأِِب َأنرَت  اهللَيا ابرَن َرُسوِل  :َفَقاَل َلُه َرُجٌل  ة  ُأمِّ ْعِرف  ام  م   ؟اهللف 
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ت ه :َقاَل  ْيِهْم ط اع  ل  ِب  ع  م  ال ِذي َي  ه  ام  اٍن إِم  م  ل  ز  ة  أ ْهِل ك  ْعِرف  م 
(1). 

يعني بذلك أن يعلم أهل  لصدوق(:)الشيخ ا قال مصنف هذا الكتاب

فمن عبد  ،كل زمان أن اهلل هو الذي ال خيليهم يف كل زمان عن إمام معصوم

 .(2)جلو ربا مل يقم هلم احلجة فإنام عبد غري اهلل عز

َفٍر  :َعنر َأِِب مَحرَزَة الثُّاَميِلِّ َقاَل و ْعب د  َيا َأَبا مَحرَزَة ×: َقاَل َأُبو َجعر ام  ي   اهللإِن 

ف   ر  ْن ع  ِرُف و اهللم  ا َمنر اَل َيعر ُه َهَكَذا َضاالًّ  اهللَأمَّ َ ُبُد َغرير اَم َيعر  .َكَأنَّ

َلَحَك  :ُقلرُت  ة  اهلل وَأصر ْعِرف  ا م   ؟اهللم 

ق   :َقاَل  د  ول  اهلل وي ص  س  دًا ر  ق  حم  م  د  يِل   | اهللي ص  االِة ع  و  ِم و يِف م  ااِليتاِم 

ِة او بِهِ  ئِم 
ْعِدهِ هل  بِأ  ى ِمْن ب  ة  إىِل  و ،د  اء  ِهمْ  اهللاْلرب   و  د  ان  و ،ِمْن ع  لِك  ِعْرف  ذ   .اهللك 

َلَحَك  :ُقلرُت  :َقاَل  َملرُت َحِقيَقَة َأيُّ يَشر اهلل َأصر َتكر ُتُه َأَنا اسر  إَِذا َعِملر
ٍ
ء

ياَمنِ  ِ  ؟اإلر

ْولِي اء   :َقاَل 
اِِل أ  اء  اهلل وت و  ْعد 

اِدي أ  ع  اِدِقنَي َكاَم َأَمَرَك و ،اهللت  َتُكوُن َمَع الصَّ

 ..(3)اهلل

فصار تصديُق الرسول يف مواالة العرتة الطاهرة والرباءة من أعدائهم 

ملراتب املعرفة، فمنها ما  حلقيقة اإليامن، ويف هذا بيانٌ  هو معرفة اهلل واستكامٌل 
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 ُيطلب لنفسه ومنها ما ُيطلب لغريه أو يراد منه لوازمه وآثاره.

مل يكن املجرتئ عىل املعصية يف كّل أوقاته عارفًا باهلل تعاىل، كام  ذلكك

ْعِرف   ×:أمري املؤمنني روي عن  ه  ي  ن  م  أ  ع  ْن ز  ب  م  ذ  ىل  اهلل وك  ٌئ ع  ِ ْرت  و  جم  ه 

ع اِِص  ْومٍ  اهللم  ل  ي   .(1)ل ْيل ةو ك 

 ودًا.، كان كلُّ علٍم َمالٍف لعلمهم مرد^لكّل ما تقدم، ولعصمتهم 

َهِب : ×عن أِب جعفر ف َيذر و   ،َكُم َيِمينًا وِشاَماًل احل..َفلر ذ   اهللف  ْؤخ  ال  ي 

ئِيل   رْب  ْيِهْم ج  ل  ل  ع  ز  ْيٍت ن  ْهِل ب 
 .(2)× اْلِعْلم  إاِل  ِمْن أ 

ا ×:وعنه  ق  او ْش   ج  ِمْن ِعنِْدن  ر  ْيئاً خ  ِحيحاً إاِل  ش  اِن ِعْلاًم ص  ِد  ا ف ال  َت  ب  ر   غ 

 .(3)أ ْهل  اْلب ْيت

كانت معرفتهم هلل تعاىل منقطعة النظري ال يشاركهم فيها أحد كام ف

يِلُّ |:   قال ا ع  ف   :ي  ر  ا ع  ي اهللم  رْيِ تِِه غ  ْعِرف  ق  م  ك  و   ح  رْي   َما َعَرَفَك َحَق وَ  ،غ 

 ُ ِرَفتَِك َغرير ياهلل وَ َمعر ِ  .(4)َغرير

النبي  بلوغد القطعي لإلمامية أعزهم اهلل، من حيث وكان هذا هو املعتق

املعرفة والقرب من اهلل عز وجل  يفمرتبة ال يدانيهم فيها أحد  واألئمة ^

                                                 

 .209( أمايل الصدوق ص1)

 .399ص 1( الكايف ج2)

 .400ص 1( الكايف ج3)

 .267ص 3( مناقب آل أِب طالب ج4)



^

 

 

 ،فكساهم من حلله وأعطاهم ما مل يعط أحدًا من العاملني ،واالنقياد له تعاىل

 وما ليس ألحد فيه مطمع من األولني واآلخرين.

ن ال ختلو األرض منهم، وهم الذين فرض اهلل فهم حجة اهلل التامة الذي

طاعتهم عىل الناس قاطبة فجعل طاعتهم طاعته، وهم شهداء اهلل عىل خلقه 

ووالة أمره وخزنة علمه وخلفاؤه يف أرضه وأبوابه التي منها يؤتى، ونور اهلل 

عز وجل، وهم أركان األرض، وهم الراسخون يف العلم، وهم معدن العلم 

 َمتلف املالئكة.وشجرة النبوة و

ٌد  انِيِه أ ح  د  ْهِرِه ال  ي  اِحد  د  ام  و  م  ٌ و اإْلِ امِل اِدل ه  ع  ع  ٌل و ال  ي  د  د  ِمنْه  ب  ال  و ال  ي وج 

 ..ال  ن ظرِيو ل ه  ِمْثٌل 

امِ  م  ة  اإْلِ ْعِرف  ْبل غ  م  ا ال ِذي ي  ْن ذ  م  ه   ؟ف  ْمكِن ه  اْختِي ار   ؟أ ْو ي 

ات   ْيه  ات  ه  ْيه  ل   ،ه  ق ول  ض  ل وم  و ِت اْلع  ِت احْل  ِت اْْل ْلب اب  و ت اه  ار   ح 

ي ون  و ِت اْلع 
أ  س  ء  و خ  ظ ام  ِت اْلع  ر  اغ  ء  و ت ص  ام  ك  ِت احْل  ري   ء  و حت   ام  ل  ِت احْل   ت ق ارص  

ِت و رِص  لِب اء  و ط ب اء  اخلح 
ِت اْْل  ِهل  اء  و ج  ر  ع  ل ِت الشُّ اء  و ك  ب  د 

ِت اْْل  ز  ج  يِي ِت و ع  ع 

ائِلِهِ ا ٍة ِمْن ف ض  ِضيل  ْو ف  ْأنِِه أ  ْأٍن ِمْن ش  ْصِف ش  ْن و  اء  ع  غ  ْت بِاْلع ْجزِ و ْلب ل  ر   أ ق 

 ..(1)الت ْقِصريِ و

، فإذا كانت مكانة اإلمام وإدراك ×هي كلامُت النور من لسان الرضا 

فضيلة من فضائله مما يستحيل عىل العقول إدراكه وعىل األقالم بيانه، فام بالك 

 بحقيقة الذات املقّدسة للباري عّز وجل؟!
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وكام كانت حماولة إدراك حقيقة اهلل تعاىل بالعقل سببًا للبعد عنه تعاىل، 

كانت حماولة املخالفني إقامة إماٍم بعقوهلم احلائرة سببًا ألن يزدادوا عن اإلمام 

 هيف تتمة حديث× ُبعدًا ويتبعوا أهل الشقاق.. بنّي ذلك اإلمام الرضا 

 :عن اإلمام × لفقا

هِ و ل  ف  بِك  ْيف  ي وص  نِْههِ  ؟ك  نْع ت  بِك  ْ  ؟أ ْو ي  م  ش  ْفه  َأور  ؟ٌء ِمْن أ ْمِرهِ أ ْو ي 

نِي ِغنَاهُ و ُيوَجُد َمنر َيُقوُم َمَقاَمهُ   ؟ُيغر

ُم ِمنر َيِد و ؟!َأنَّىو اَل َكيرَف  ِف و َتنَاِولنِيَ املُهَو بَِحيرُث النَّجر َوصر

َواِصِفنيَ  تَِياُر ِمنر َهَذافَ  ،الر َن ااِلخر ُعُقوُل َعنر َهَذاو ؟َأير َن الر َن ُيوَجُد ِمثرُل و ؟َأير َأير

 ؟َهَذا

ٍد  ُسوِل حُمَمَّ ِ آِل الرَّ  |؟َأَتُظنُّوَن َأنَّ َذلَِك ُيوَجُد يِف َغرير

ُفُسُهمر  واهلل َكَذَبترُهمر  ََباطِيَل و َأنر باً ، َمنَّترُهُم األر َتًقى َصعر ا ُمرر َتَقور ضًا َفارر  َدحر

َداُمُهمر احلَتِزلُّ َعنرُه إىَِل   .ِضيِض َأقر

ةٍ  ر 
ائِ ق وٍل ح  اِم بِع  م  ة  اإْلِ ام  وا إِق  ام   ُمِضلَّةٍ و ،َباِئَرٍة َناِقَصةٍ  ر 

ٍ
وا  ،آَراء اد  ْزد  ْم ي  ل  ف 

ْعداً   ..(1)ِمنْه  إاِل  ب 

 الضالل فئات:يف  تشاركلقد 

 .ن نصَب خليفة دون اإلماممَ . 1
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 .ومن أنكر مقام اإلمام وما أعطاه اهلل تعاىل. 2

 ومن زعَم أن لغري اإلمام من الفضل ما لإلمام املعصوم. .3

من شأن اإلمام أو فضيلة من فضائله متعذرًا عىل  إذا كان وصف شأنٍ و

 يتعّدوا ذلك؟الناس، فأنى هلم أن 

احلديث الرشيف عن  فمن تعداه هلك وأهلك، وقد ورد يف

َرَها َرُجاًل َقطُّ : | النبي ٌة َأمر ر َيَزلر و َما َولَّتر ُأمَّ َلُم ِمنرُه إاِلَّ مَل فِيِهمر َمنر ُهَو َأعر

ل ِة َعَبَدِة الرِعجر ِجُعوا إىَِل ِملَّ َهُب َسَفااًل َحتَّى َيرر ُرُهمر َيذر  .(1)َأمر

رجع هو أعلم منه تُ  فإذا كانت تولية األمة أمرها لرجل منها وفيها من

األمة إىل عبادة العجل حتى لو اعرتفت باختصاص هذا املقام باألفضل، فام 

 ؟! ×بالك برفع أشخاص إىل مقام املعصوم 

ْلِق ..: ×وقد قيل ألمري املؤمنني  ار  خ  ْن ِْش  م  ْعد  إِْبلِيس   اهللف  ْون  و ب   فِْرع 

ود  و ْمر   ؟ن 

ْعد  و ئِك  املب  ْسام 
ْي  بِأ  م  مْ املو مْ ت س  ابِك  بِْي  بِأ ْلق  ق  مْ و ت ل   اآْلِخِذين  ِْل ْمكِن تِك 

مْ املو ِرين  يِف ُم  الِكِك  م 
 ؟ ت أ 

ُعَلاَمُء إَِذا َفَسُدوا ُهُم  :َقاَل  َكامِتُوَن لِلرَحَقاِئقاملالر ََباطِيِل الر  .(2)ظرِهُروَن لأِلر

ملتلقبني بألقاهبم هم اإلمام عىل سؤاهلم أن املتسمني بأسامء األئمة وافأقرّ 
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 واآلخذين ألمكنتهم هم ْشار خلق اهلل بعد إبليس.

 ثم يتلوهم العلامء الفاسدون املظهرون لألباطيل الكامتون للحقائق.

من نصب أشخاص دون احلجة وأخذ كل ما  ^وقد حذر األئمة 

اكَ : ×قالوا، فعن أِب محزة الثاميل قال: قال يل أبو عبد اهلل  َئاَسةَ و إِيَّ اَك و الرِّ إِيَّ

َجال َقاَب الرِّ  .َأنر َتَطَأ َأعر

ُتَها :ُقلرُت  :َقاَل  َئاَسُة َفَقدر َعَرفر ا الرِّ َقاَب و ،ُجِعلرُت فَِداَك َأمَّ ا َأنر َأَطَأ َأعر َأمَّ

َجالِ  َقاَب الرِّ َجاِل َفاَم ُثُلَثا َما يِف َيِدي إاِلَّ مِمَّا َوِطئرُت َأعر  .الرِّ

َهُب  يِل َليرَس َحيرُث  :َفَقاَل  اك   َتذر ون  احل   إِي  اًل د  ج  ه  أ ْن ت نِْصب  ر  ق  د  ت ص  ِة ف  ج 

ال   ا ق  ل  م  يِف ك 
 (1). 

أحد  نصِب أيبوجوب التنبه وعدم  ×واضح من اإلمام  وهذا حتذيرٌ 

مرتبة اإلمام حتى هبذا املقدار، فاملعصوم هو الوحيد الذي جتب طاعته  يف

 يؤخذ عنه بقدر. لقًا ومن عداه فكٌل طاعة مطلقة وجيب اتباعه اتباعًا مط

ت األحاديث الكثرية عىل وجوب معرفة احلق ملعرفة أهله فعن ولذا حثّ 

ِة  اهللإِن  ِدين   :×أمري املؤمنني  ْل بِآي  اِل، ب  ج  ف  بِالر  ْعر  اْعِرِف احلال  ي  ، ف  ق  احلق 

ْعِرْف أ ْهل ه  .(2)ت 

ذ  ِدين ه  ِمْن كِت  : ×وقال  ْن أ خ  بِي هِ اهلل واِب م  ن ِة ن  ات - س  ل و  ْيه اهللص  ل   ع 
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، -آلِهِ و ول  ز  ْن ي  ْبل  أ  ب ال  ق 
ال ِت اجْلِ ْته  و ز  د  اِل، ر  ج  اِه الر  ذ  ِدين ه  ِمْن أ ْفو  ْن أ خ  م 

ال ج  الر 
(1). 

أن ال طاقة  املكلف بام يتصور مطلقًا حتى لو أمر املأمومَ  أمر اإلمام نافذٌ ف

 ×.جيوز ألحد غري اإلمام  بل الال جيب  له به، وهذا

اِدِق  :مأمون الرقي قال ومثاله ما رواه إِذر  ×ُكنرُت ِعنرَد َسيِِّدَي الصَّ

ُن َحَسٍن  ُل بر َم َعَليرِه ُثمَّ َجَلَس َفَقاَل َلهُ اخلَدَخَل َسهر َن َرُسوِل  :َراَسايِنُّ َفَسلَّ َيا ابر

أرَفةُ  اهلل َةُ و َلُكُم الرَّ محر َماَمةِ و ،الرَّ ِ ُل َبيرِت اإلر ُتمر َأهر نَُعَك َأنر َيُكوَن َلَك  ،َأنر ِذي َيمر َما الَّ

ُعُد َعنرهُ  يرِف و َحقٌّ َتقر َك بِالسَّ َ َيَدير ُبوَن َبنير ِ  ؟َأنرَت جَتُِد ِمنر ِشيَعتَِك ِماَئَة َألرٍف َيُضر

لِسر َيا ُخَراَسايِنُّ َرَعى  ×:َفَقاَل َلُه  َك اهلل اجر  .َحقَّ

ُجِري التَّنُّورَ  :اَل ُثمَّ قَ  َرةِ  ،َيا َحنَِفيَُّة اسر َمر ُه َحتَّى َصاَر َكاجلر ابرَيضَّ و َفَسَجَرتر

لِسر يِف التَّنُّورِ  :ُعلرُوُه ُثمَّ َقاَل   .َيا ُخَراَسايِنٌّ ُقمر َفاجر

نِي بِالنَّارِ  ،اهللَيا َسيِِّدي َيا ابرَن َرُسوِل  :َراَسايِنُّ اخلَفَقاَل  بر نِي  ،اَل ُتَعذِّ َأِقلر

 .اهللَأَقاَلَك 

ُتَك  :َقاَل   .َقدر َأَقلر

َبَل َهاُروٌن  ُن َكَذلَِك إِذر َأقر يُّ املَفَبيرناََم َنحر ُلُه يِف َسبَّاَبتِِه َفَقاَل و كِّ اَلُم  :َنعر السَّ

َن َرُسوِل   .اهللَعَليرَك َيا ابر

اِدُق  َل ِمنر َيِدكَ  ×:َفَقاَل َلُه الصَّ ِق النَّعر  .يِف الت نُّورِ واْجلِْس  َألر

                                                 

 .7ص 1( الكايف ج1)



 

 

 

َل ِمنر َسبَّاَبتِِه ُثمَّ َجَلَس يِف التَّنُّورِ  َقى النَّعر  .َقاَل َفَألر

ُث و َماُم حُيَدِّ ِ َبَل اإلر ُه َشاِهٌد هَلَا ُثمَّ اخلَأقر َراَسايِنَّ َحِديَث ُخَراَساَن َحتَّى َكَأنَّ

 .انرُظرر َما يِف التَّنُّورِ و ُقمر َيا ُخَراَسايِنُّ  :َقاَل 

بِّعًا َفَخَرَج إَِليرنَا :َل َقا ُتُه ُمرَتَ ُت إَِليرِه َفَرَأير َم َعَليرنَاو َفُقمر َفَقاَل َلُه  ،َسلَّ

َمامُ  ِ  ؟َكمر جَتُِد بُِخَراَساَن ِمثرَل َهَذا ×: اإلر

 .اَل َواِحداً واهلل و :َفُقلرُت 

ُرُج يِف َزَمانٍ  ،اَل َواِحداً واهلل و اَل  ×:َفَقاَل  ا اَل َنخر  اَل َنِجُد فِيِه َأَما إِنَّ

َوقرت ،ََخرَسًة ُمَعاِضِديَن َلنَا َلُم بِالر ُن َأعر  .(1)َنحر

ومرتبة اإلمام تلزم البرش  ،نعم مكانة اإلمامة تتناسب مع الطاعة املطلقة

  (2)أو فقيهٍ  بالرجوع إليه واالرتباط به ارتباطاً مطلقًا، أما من دون اإلمام من عاملٍ 

د أو غريهم فال يثبت ألحد منهم ما ثبت أو مؤمن أو عاب أو جماهدٍ 

 وليس ألحد حق الطاعة املطلقة عىل الناس. ،× للمعصوم

 ..^ومن يّدعي ما ليس له فهو ملعون عىل لسان األئمة 

 ..أعاذنا اهلل من مضالت الفتن وأباطيل أهل البدع

                                                 

 237ص 4( مناقب آل أِب طالب ^ ج1)

( وإن وجب عىل العوام أخذ احلكم الرشعي من الفقيه ما مل حيتاطوا، لكن هذا ال جيعل الفقيه 2)

يف حمّل املعصومني أبدًا، خاصة يف املوارد التي ُيعلم فيها خطؤه أو خطأ مستنده، بخالف 

 ال يصح رّد قوله بوجه من الوجوه. املعصوم الذي



^

 

 

وسواها من الكلامت التي وردت وجه اهلل، يد اهلل، جنب اهلل، باب اهلل.. 

مَحََلها قوٌم عىل التجسيم، وآخرون يف الكتاب الكريم والسنة الرشيفة، 

تاه هؤالء ف !سبحاينكقول قائلهم:  استشهدوا هبا إلثبات كلامت املتصّوفة

 ..وهؤالء

 من آيات الكتاب الكريم التي ذكرت وجه اهلل: و

ُق واملوهلل قوله تعاىل: ﴿ ِ ِرُب فَ املرشر هُ غر ناَم ُتَولُّوا َفَثمَّ َوجر  .(1)﴾اهلل َأير

َههُ ُكلُّ يَشر وقوله تعاىل: ﴿  هالٌِك إاِلَّ َوجر
ٍ
َجُعونَ  ء ُم وإَِليرِه ُترر ُكر  .(2)﴾َلُه احلر

اَلِل  وَيبرقى *ُكلُّ َمنر َعَليرها فاٍن وقوله تعاىل: ﴿ ُه َربَِّك ُذو اجلر َوجر

راِم﴾ كر ِ  .(3)واإلر

عند تفسري الوجه بام فِّّسته به كتب بعض اآليات يف ويستقيم املعنى 

 ، أي اجلهة التي يؤتى منها اليشء.(4)ءمستقبل كل شوأنه  اللغة

عدم .. ويكون األنبياء واألئمة وجه اهلل تعاىل الذي منه يؤتىفيكون 

أو بحيث ال هيلك من أتى ، هالكهم يوم القيامة من حيث أن اهلل أمر بطاعتهم

الذي  اهلل تعاىل كل يشء هالك إال دينأن أمره من طاعتهم، أو  اهلل مؤمترًا بام

                                                 

 .115( البقرة 1)

 .88( القصص 2)

 .27-26( الرمحن 3)

 .66ص 4( كتاب العني ج4)



 

 

 

 ..أتوا به للناس

لِ  ×اهلل  ُسِئَل َأُبو َعبردِ : ، قال الراويففي احلديث الرشيف اهلل  َعنر َقور

َههُ ُكلُّ يَشر ﴿ َتَعاىَل وَ  َتَباَركَ   هالٌِك إاِلَّ َوجر
ٍ
 .﴾ء

 ؟َما َيُقوُلوَن فِيهِ  :× َفَقاَل 

هَ وُلوَن هَيرلُِك ُكلُّ يَشر َيقُ  :ُقلرُت   إاِلَّ َوجر
ٍ
 اهلل. ء

اًل َعظِيامً اهلل  ُسبرَحانَ  :َفَقاَل  ْجه   ،َلَقدر َقاُلوا َقور لِك  و  ن ى بِذ  ام  ع  ال ِذي اهلل  إِن 

ْؤت ى ِمنْه   ي 
(1) . 

ْ إِنَّاَم َعنَى  ×:ويف حديث قريٍب منه قال  ل  ش  ه  ك  ْجه  الٌِك إاِل  و  ٍء ه 

ْؤت ى ِمنْه  ال ذِ  ْؤت ى ِمنْه  و   ،ي ي  ه  ال ِذي ي  ْجه  ن ْحن  و 
(2) . 

ْ ..×: وعن الباقر  الٌِك إاِل  ِدين ه  ك لُّ ش  ْؤت ىو   ،ٍء ه  ْجه  ال ِذي ي   ن ْحن  اْلو 

 .(3)ِمنْه  اهلل 

لرِت  ×: وعن اإلمام الرضا  ف  َيا َأَبا الصَّ ص  ْن و  وِه اهلل  م  ج  اْلو  ْجٍه ك  بِو 

ْد  ق  ر  ف  ف  ْجه  وَ  ،ك  ه  اهلل  ل كِن  و  ْنبِي اؤ  ه  و   أ  ل  س  ه  و   ر  ج  ج  ُه  ^، ح  ِذيَن هِبِمر ُيَتَوجَّ ُهُم الَّ

ِرَفتِهِ وَ  إىَِل ِدينِهِ وَ اهلل  إىَِل  ُه  َيبرقىوَ  ُكلُّ َمنر َعَليرها فانٍ ﴿َجلَّ وَ  َعزَّ اهلل  َقاَل وَ  ،َمعر َوجر

َههُ ُكلُّ يَشر ﴿َجلَّ وَ  َقاَل َعزَّ وَ  ﴾َربَِّك   هالٌِك إاِلَّ َوجر
ٍ
 .(4)﴾ء

                                                 

 .143ص 1( الكايف ج1)

 .65ص 1( بصائر الدرجات ج2)

 .66ص 1( بصائر الدرجات ج3)

 .460( األمايل للصدوق ص4)
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َفٍر املِم برِن الَعنر َس و ُت َأَبا َجعر َتنرِِي َقاَل: َسَألر لِ  ×سر َتَعاىَل اهلل  َعنر َقور

َههُ ُكلُّ يَشر ﴿  هالٌِك إاِلَّ َوجر
ٍ
ه  واهلل  ن ْحن   :َقاَل  ﴾ء ْجه   .الَِّذي َقاَل  و 

ْن أ ت ى ِة م  ْوم  اْلِقي ام  ْلِك  ي  تِن اهلل ا و  ل ْن هي  اع  ر  بِِه ِمْن ط  االتِن او   باِم  أ م  و  َذاَك  ،م 

ُه الَِّذي  َوجر َههُ ُكلُّ يَشر ﴿الر  َهالٌِك إاِلَّ َوجر
ٍ
َليرَس ِمنَّا َميٌِّت َيُموُت إاِلَّ َخَلَفُه  ،﴾ء

ِقَياَمةِ  ِم الر  .(1)َعِقُبُه ِمنرُه إِىَل َيور

نى كتب اللغة.. فقد وسواها الكثري من األحاديث، وقد نطقت هبذا املع

 ورد فيها:

 مستقبٌِل  والوجه .ءأصٌل واحد يدلُّ عىل مقابلٍة لشالواو واجليم واهلاء: 

ه يقال. ءش لكل   ه الذات عن ربِّ عُ  وربَّام. وَغريه الّرجلِ  َوجر  .(2)بالَوجر

ْجه    .(3)ء: مستقبل كل شالو 

ْجه   ل  ش وو  ْست ْقب ل هك  ناَم ُتَولُّوا َفَثمَ ﴿لعزيز: ، ويف التنزيل اء: م  هُ  َفَأير  َوجر

 . .(4)﴾اهلل

هُ  َوجر هِ )الر َوجر اَم ُعربِّ )بِالر َبُل ُكلِّ يشء وُربَّ َتقر ات( ُمسر  .(5)( َعِن الذَّ

يف بعض )الذات( أن املراد من )الوجه( هو سّلمنا تنّزلنا ووحتى لو 

                                                 

 .65ص 1( بصائر الدرجات ج1)

 .88ص 6( معجم مقائيس اللغة ج2)

 .66ص 4( كتاب العني ج3)

 .555ص 13( لسان العرب ج4)

 .649ص 2( املصباح املنري ج5)

 



 

 

 

 َهالٌِك ُكلُّ يَشر اآليات الرشيفة كقوله تعاىل: ﴿
ٍ
َههُ  ء ﴾، فإّنه يدل عىل فناء إاِلَّ َوجر

إذ ال داللة يف اآلية اخللق وبقاء اهلل ال عىل التجسيم وال عىل وحدة الوجود 

 .(1)عىل ذلك بوجه من الوجوه كام زعمه بعضهم

ٍ َفأِلَنرُفِسُكمر وما ُتنرِفُقوَن إاِلَّ أما اآليات املباركة: ﴿ وما ُتنرِفُقوا ِمنر َخرير

تِغاَء َوجر    .(2)﴾اهلل هِ ابر

هَ وقوله تعاىل: ﴿ َفُأولِئَك ُهُم  اهلل وما آَتيرُتمر ِمنر َزكاٍة ُتريُدوَن َوجر

ِعُفونَ امل  .(3)﴾ضر

َعيِشِّ ُيريُدوَن وقوله تعاىل: ﴿ َغداِة والر ُمر بِالر ُعوَن َرهبَّ ُرِد الَّذيَن َيدر وال َتطر

َههُ    .(4)﴾َوجر

ُمر بِاوقوله تعاىل: ﴿ ُعوَن َرهبَّ َهه﴾َيدر َعيِشِّ ُيريُدوَن َوجر َغداِة والر  .(5)لر

هِ ﴿ قولهففيها وجه آخر ذكرته كتب اللغة:  تِغاَء َوجر  وما ُتنرِفُقوَن إاِلَّ ابر

هِ ﴾اهلل هنا: الرضا. وإنام حسن الكناية به عن الرضا ألن  ... املراد بِالرَوجر

ه عنه، فكأن أقبل بوجهه عليه، وإذا كرهه أعرض بوجه الشخص إذا أراد شيئاً 

الفعل إذا أقبل عليه بالوجه حصل الرضا به فكان إطالقه عليه من باب إطالق 

                                                 

 .423ص ( السيد اآلمل يف املقدمات من كتاب نص النصوص1)

 .272( البقرة 2)

 .39( الروم 3)

 .52( األنعام 4)

 .28( الكهف 5)
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 ..(1) السبب عىل املسبب

وهو يف حقيقته يرجع إىل الوجه السابق من إرادة اجلهة التي يطلب منها، 

ورضاه ليس يف يشء سوى اتباع أوامره التي أتى هبا األنبياء والرسل 

 ^. واألئمة

بيقني العارفني من أن هذه ّدم ينقطع تشكيك املشككني بمثل ما تق

العبارات ال تشبه القول بمعرفة الذات أو الفناء فيها أو االندكاك من قريب 

يفهم كوِنم )باب اهلل( و)حجة اهلل( و)عني اهلل(  التقريبهذا وبمثل  أو بعيد.

 و)والة أمر اهلل( و)يد اهلل( وأمثال ذلك.

ِن َسعِ  َوَد بر َفٍر َعنر َأسر تَِداًء ِمنر  ×يٍد َقاَل: ُكنرُت ِعنرَد َأِِب َجعر َفَأنرَشأَ َيُقوُل ابر

َأَل  ِ َأنر ُيسر  :َغرير

ة   ج  ان  و  اهلل  ن ْحن  ب اب  و  اهلل  ن ْحن  ح  ْجه  و  اهلل  ن ْحن  لِس  ن ْحن  و  اهلل  ن ْحن  و 

ْْي   ْلِقهِ اهلل  ع  ة  أ ْمرِ و   يِف خ  ال   .(2)هِ يِف ِعب ادِ اهلل  ن ْحن  و 

ن ااهلل  إِن   ×:وعن أِب عبد اهلل  ق  ل  َقنَا خ  َسَن َخلر َسَن وَ  ،َفَأحر َرَنا َفَأحر َصوَّ

ْين ه  وَ  ،ُصَوَرَنا ن ا ع  ل  ع  ه  الن اطِق  وَ  ،يِف ِعَباِدهِ ج  ان  ِقهِ  لِس  ه  وَ  ،يِف َخلر د  ة  املي  وط  َعىَل  ْبس 

أرَفةِ  َةِ وَ  ِعَباِدِه بِالرَّ محر ه  وَ  ،الرَّ ْجه  َتى ِمنرهُ  و  ْيهِ وَ  ،الَِّذي ُيؤر ل  لُّ ع  د  ه  ال ِذي ي  اب  اَنُه وَ  ،ب  ُخزَّ

ِضهِ وَ  يِف َساَمِئهِ  َجارُ   ،َأرر َشر َمَرِت األر نََعِت الثِّاَمرُ وَ  بِنَا َأثر َارُ وَ  َأير َِنر بِنَا وَ  ،َجَرِت األر

                                                 

 .365ص 6( جممع البحرين ج1)

 .61ص 1( بصائر الدرجات ج2)

 



 

 

 

 
ِ
اَمء ضِ وَ  َينرِزُل َغيرُث السَّ َرر ُب األر ُن َما وَ  ،اهللا ُعبَِد بِِعَباَدتِنَ وَ  ،َينرُبُت ُعشر َلور اَل َنحر

 .(1)اهللُعبَِد 

                                                 

 .61ص 1( بصائر الدرجات ج1)
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اإلقرار والتصديق، ، بمعنى بعد معرفة وجود اهلل تعاىل، يأيت اإليامن به

وهو مرحلة متأخرة عن املعرفة غري مالزمة هلا، فليس كلُّ من عرف اهلل عّز 

 وجل آمن به وأقّر بوجوده.

أن اإليامن هو املعرفة فقط دون إىل الفرق كاجلهمية  بعضذهبت لقد 

 .(1)اإلقرار ودون سائر الطاعات

إذ يمكن أن يوقن اإلنسان بوجود يشء  أبطل قوهلمالقرآن الكريم  لكنّ 

َتيرَقنَترها ﴿، كام يف قوله تعاىل: هبالكنه يكون جاحداً كآيات اهلل  َوَجَحُدوا هِبا َواسر

ا َفانرُظرر َكيرَف كاَن عاِقَبُة َأنرُفُسُهمر ُظلراًم َوعُ  ِسدينَ املُلوًّ  .(2)﴾فر

ولكن هل أن اإليامن هو اإلقرار القلبي فحسب؟ أم يشمل َمتلف 

 الطاعات والفروض؟

لقد وقع الكالم بني العلامء كثريًا يف حتديد حقيقة اإليامن، وال هيمنا 

قرار القلبي، ، وإنام الغرض بيان اجلهتني: اإلرضورة له هنااإلطالة فيام ال 

 .واإلتيان بالفرائض

ار  : ^ كام ورد يف احلديث الرشيف عنهم ْقر  ِن اإْلِ يام  ِة اإْلِ ْعن ى ِصف   م 

وع  اخلو   ُب إَِليرِه بِِه، وَ هلل ض  َراِر َوالتََّقرُّ قر ِ وضٍ بُِذلِّ اإلر ْفر  ل  م  اء  ل ه  بِِعْلِم ك  د 
ِمنر  اْْل 

                                                 

 .330ص 4( مرآة العقول ج1)

 .14( النمل 2)

 



 

 

 

اًل َصِغرٍي َأور َكبرٍِي ِمنر َحدِّ التَّ  َواِب الطَّاَعِة َأوَّ ِحيِد َفاَم ُدوَنُه إِىَل آِخِر َباٍب ِمنر َأبر ور

ال  .(1)َفَأوَّ

، اإلقرار أوالً، ثم إتيان الفرائض كّلها كبريها وصغريها فيشمَل اإليامنُ 

وهذان مها غاية بعثة األنبياء بعد معرفة اهلل: اإلقرار واخلضوع له، وامتثال 

 يه.أوامره واالنتهاء عن نواه

أم قول بال  وعمٌل  أن اإليامن قوٌل  ×وعندما سئل اإلمام الصادق 

 أجاب:  ؟عمل

ه   لُّ ٌل ك  م  ن  ع  يام  لِ  ،اإْلِ لِك  اْلع م  ْول  ب ْعض  ذ  اْلق   ..و 

ياَمُن َحاالٌت َوَدَرَجاٌت َوَطَبَقاٌت َوَمنَاِزُل  ِ  ،نرَتَهى مَتَاُمهُ املَفِمنرُه التَّامُّ  ،اإلر

َصاُنهُ َوِمنرُه النَّاقِ  ُ ُنقر َبنيِّ َحاُنهُ  ،ُص الر اِئُد ُرجر اِجُح الزَّ  ..َوِمنرُه الرَّ

َمُه َعَليرَها  ِن آَدَم َوَقسَّ ياَمَن َعىَل َجَواِرِح ابر ِ أِلَنَّ اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىَل َفَرَض اإلر

َقُه فِيَها َلتر  ،َوَفرَّ ِ َما َفَليرَس ِمنر َجَواِرِحِه َجاِرَحٌة إاِلَّ َوَقدر ُوكِّ ياَمِن بَِغرير ِ ِمَن اإلر

ُتَها َلتر بِِه ُأخر  :ُوكِّ

م   ْفه  ي  ه  و  ْفق  ي  ْعِقل  و  ْلب ه  ال ِذي بِِه ي  ا ق  ِمنْه  َوُهَو َأِمرُي َبَدنِِه الَِّذي اَل َتِرُد  ،ف 

ِرهِ  ِيِه َوَأمر ُدُر إاِلَّ َعنر َرأر ََواِرُح َواَل َتصر  .اجلر

َتاِن يُ  َتاِن َيبرِطُش وِمنرَها َعيرنَاُه اللَّ َمُع هِباَِم َوَيَداُه اللَّ َتاِن َيسر برَِصُ هِبِاَم َوُأُذَناُه اللَّ

يِش هِباَِم  َتاِن َيمر اَلُه اللَّ  ...هِباَِم َوِرجر
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َ َما  ِع َغرير مر ِع َوَفَرَض َعىَل السَّ مر َ َما َفَرَض َعىَل السَّ َقلرِب َغرير َفَفَرَض َعىَل الر

 ِ َعيرننَير َ َما َفَرَض َعىَل اللَِّسانِ  َفَرَض َعىَل الر ِ َغرير
َعيرننَير  ..َوَفَرَض َعىَل الر

ار   ْقر  اإْلِ ِن ف  يام  ْلِب ِمن  اإْلِ ىل  اْلق  ض  ع  ا ف ر  ا م  م 
أ  ة  املو   ف  ْقد  و   ْعِرف  او   اْلع  ض   الر 

احِ اهلل الت ْسلِيم  بِأ ْن ال  إِل ه  إاِل  و   ًا و  يك  ل ه  إهِل  ِ ه  ال  ْش  ْحد  ت ِخْذ صاِحب ةً و  ْ ي  ال و   دًا مل 

ل داً  دًا َعبرُدُه َوَرُسوُلُه  و  َراُر باَِم َجاَء ِمنر ِعنرِد اهلل ِمنر َنبِيٍّ َأور  |َوَأنَّ حُمَمَّ قر ِ َواإلر

َراِر وَ  ..كَِتاٍب  قر ِ َقلرِب ِمَن اإلر ِرَفِة َوُهَو املَفَذلَِك َما َفَرَض اهلل َعزَّ َوَجلَّ َعىَل الر عر

ياَمنِ َعَمُلهُ  ِ  . َوُهَو َرأرُس اإلر

َقلرِب باَِم َعَقَد َعَليرهِ  برَِي َعِن الر َل َوالتَّعر َقور  ..وَفَرَض اهلل َعىَل اللَِّساِن الر

 الفرائض عىل سائر اجلوارح إىل أن قال:  ×ثم ذكر 

ْن ل ِقي   م  ز   اهللف  ٍة ِمْن و   ع  اِرح  لُّ ج  وفِيًا ك  اِرِحِه م  و  افِظًا جِل  ل  ح  اِرِحِه ج  و  ج 

ض   ا ف ر  ز  اهلل م  ا ل ِقي  و   ع  ْيه  ل  ل  ع  ز   اهللج  نِهِ و   ع  يام  ْست ْكِماًل إِلِ ل  م   .ج 

ٌل   ر َيُكنر أِلََحٍد ِمنرُهمر َفضر َصاَن مَل ُه َواِحدًا اَل ِزَياَدَة فِيِه َواَل ُنقر َوَلور َكاَن ُكلُّ

َخرِ  َتَوِت النَِّعُم فِيهِ  ،َعىَل اآلر ِضيُل  ،َواَلسر َتَوى النَّاُس َوَبَطَل التَّفر نر  ،َواَلسر
َوَلكِ

ياَمِن َدَخَل  ِ َنَّةَ املبَِتاَمِم اإلر ِمُنوَن اجلر ياَمِن َتَفاَضَل  ،ؤر ِ َياَدِة يِف اإلر ِمنُوَن املَوبِالزِّ ؤر

َرَجاِت ِعنرَد اهلل َصاِن َدَخَل ، بِالدَّ ُطوَن النَّارَ املَوبِالنُّقر  .(1)َفرِّ

ارتقت مرتبة اإلقرار يف القلب ورسخ التصديق القلبي،  إذًا ُكلَّام

 وتفاضلت األعامل، كّلام رقى املؤمن يف درجته.
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هذا هو ما يريده اهلل عّز وجّل من العباد وال يشء سواه، أن يسلكوا 

سبيله مقتدين بالصاحلني من عباده، خاضعني ألنبيائه ورسله، آخذين عنهم 

 ضل غري جاحدين.تعاليم السامء، مقّرين هلم بالف

ِمل  باِم  اْفرت  ض  قوله: × وقد ورد عن زين العابدين  ْن ع  و  اهلل م  ه  ْيِه ف  ل  ع 

 .(1)ِمْن أ ْعب ِد الن اسِ 

َجلَّ هِبِنَّ َفُهَو ِمنر وَ  َعزَّ  اهللَثاَلٌث َمنر َلِقَي  :َيا َعِلُّ وعن النبي |: 

 :َأفرَضِل النَّاسِ 

رَتَ  اهللَمنر َأَتى . 1 َبِد النَّاسِ باَِم افر  .َض َعَليرِه َفُهَو ِمنر َأعر

َرِع النَّاسِ وَ  َعزَّ  اهللَوَمنر َوِرَع َعنر حَمَاِرِم . 2  .َجلَّ َفُهَو ِمنر َأور

نَى النَّاساهلل َوَمنر َقنَِع باَِم َرَزَقُه . 3  .(2)َفُهَو ِمنر َأغر

اًل خيالف فاخرتَع سبيومن هذا ُيعَرُف حاُل من َسَلَك يمينًا وشامالً، 

فضلَّ القرآن الكريم والسنة الرشيفة وِنج منهاجًا مغايرًا للعرتة الطاهرة، 

، فليست ُطُرق وأضّل خلق اهلل تعاىل، وكلَّفهم ما مل يكّلفهم اهلل تعاىل به

 التصوف وربيبه العرفان هي الَصاط املستقيم.. وال الكشف هو سبيل اهلل.. 

ِمننَِي املاَل َأِمرُي قَ  :َقاَل  ×اهلل  َعنر َأِِب َعبردِ  َما ِمنر َعبرٍد إاِلَّ َوَعَليرِه  ×:ؤر

َبِعنَي َكبرَِيةً  َمَل َأرر َبُعوَن ُجنًَّة َحتَّى َيعر َبِعنَي َكبِرَيًة انرَكَشَفتر َعنرُه  ،َأرر َفإَِذا َعِمَل َأرر

ُنَنُ  نَِحتُِكمر فَ اهلل  َفُيوِحي ،اجلر وا َعبرِدي بَِأجر رُتُ ُه إَِليرِهمر َأِن اسر رُتُ اَلِئَكُة املَتسر
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نَِحتَِها  .بَِأجر

َقبِيِح إاِلَّ َقاَرَفُه َحتَّى :َقاَل  لِِه  َفاَم َيَدُع َشيرئًا ِمَن الر َتِدَح إىَِل النَّاِس بِِفعر َيمر

َقبِيِح  ا َلنَ وَ  َيا َربِّ َهَذا َعبرُدَك َما َيَدُع َشيرئًا إاِلَّ َرِكَبهُ  :اَلِئَكةُ املَفَيُقوُل  ،الر ِيي إِنَّ َتحر سر

نَعُ   .مِمَّا َيصر

نَِحَتُكمر َعنرُه وَ  َعزَّ اهلل  َفُيوِحي َفُعوا َأجر ذ  َجلَّ إَِليرِهمر َأِن ارر لِك  أ خ  ِعل  ذ  ا ف  إِذ  ف 

ءِ  ام  ه  يِف الس  تِك  ِسرْت  نْه  لِك  ي  ِعنْد  ذ  ْهل  اْلب ْيِت ف 
ْغِضن ا أ  ه  يِف اْْل ْرضو   يِف ب  ِسرْت 

(1).. 

املتصوفة الذين قالوا بسقوط األعامل  بعض ف حالومن هنا ُيعر

ومن سلك مسلكهم ممّن تسمى  ..(2)ولو يف حاالت خاصة وبإباحة كّل يشء

 بالعرفاء يف بيتنا الشيعي.
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 ×كلامت أمري املؤمنني بعض نستعرض بعد هذه األبحاث املختَصة، 

فإِّنا أروع ما يبنّي حقيقة وهي عىل إجيازها  ،ةمن خطبه الغراء يف ِنج البالغ

 .هلل تعاىل عند آل حممد ^باعطي صورة عامة عن مالمح املعرفة التوحيد، وي

دُ احل َقاِئُلونَ هلل  مر َحَتُه الر َعادُّونَ وَ  الَِّذي اَل َيبرُلُغ ِمدر اَمَءُه الر اَل وَ  اَل حُيرِِص َنعر

ُه  َتِهُدوَن املُيَؤدِّي َحقَّ مِ جر م 
ْعد  اهْلِ ه  ب  ْدِرك  ْوص  اْلِفط نِ و   ال ِذي ال  ي  ن ال ه  غ  الَِّذي  ال  ي 

ودٌ  ْد  دٌّ حم  تِِه ح  ودٌ و   ل ْيس  لِِصف  ْوج  ْعٌت م  ُدودٌ وَ  ال  ن  ٌت َمعر اَل َأَجٌل مَمرُدوٌد َفَطَر وَ  اَل َوقر

َرتِهِ  اََلِئَق بُِقدر َتِهِ وَ  اخلر َياَح بَِرمحر ِضهِ َوتَّ وَ  َنرَشَ الرِّ ُخوِر َمَيَداَن َأرر  .َد بِالصُّ

ت ه   ْعِرف  يِن م  ل  الد  ِديُق بِهِ وَ  أ و  ِرَفتِِه التَّصر ِحيُدهُ وَ  َكاَمُل َمعر ِديِق بِِه َتور  َكاَمُل التَّصر

اَلُص َلهُ وَ  خر ِ ِحيِدِه اإلر ِة و   َكاَمُل َتور اد  ه  نْه  لِش  اِت ع  ف  ْفي  الص  ِص ل ه  ن  ْخال  ل  اإْلِ ام  ك 

ل   رْي  ك  ِن  ا غ 
ٍة أ  وِف امل ِصف  ف  و   ْوص  ص  ْن و  م  ِة ف  ف  رْي  الص  ه  غ  ن 

وٍف أ  ْوص  ل  م  ِة ك  اد  ه   ش 

ه  اهلل  ن  ر  ْد ق  ق  ه  ف  ان  ْبح  ن اه  و   س  ْد ث  ق  ه  ف  ن  ر  ْن ق  أ ه  و   م  ز  ْد ج  ق  ن اه  ف  ْن ث  ه  و   م  ِهل  ْد ج  ق  أ ه  ف  ز  ْن ج   م 

نْ و   ق   م  ه  ف  ِهل  ار  إِل ْيهِ ج  ه  و   ْد أ ش  د  ْد ح  ق  ار  إِل ْيِه ف  ْن أ ش  ه  و   م  د  ْد ع  ق  ه  ف  د  ْن ح  ال  و   م  ْن ق  م 

نَهُ  فِيم   ُجوٌد اَل وَ  َفَقدر َضمَّ ىَل ِمنرُه: َكاِئٌن اَل َعنر َحَدٍث َمور َمنر َقاَل َعاَلَم َفَقدر َأخر

 اَل بُِمَقاَرَنةٍ َمَع ُكلِّ يَشر  ،َعنر َعَدمٍ 
ٍ
ُ ُكلِّ يَشر وَ  ء  اَل بُِمَزاَيَلةٍ َغرير

ٍ
نَى  ،ء َفاِعٌل اَل بَِمعر

َلةِ وَ  َرَكاِت احل َتأرنُِس  ،اآلر ٌد إِذر اَل َسَكَن َيسر ِقِه ُمَتَوحِّ َبِصرٌي إِذر اَل َمنرُظوَر إَِليرِه ِمنر َخلر
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ِدهوَ  بِهِ  ِحُش لَِفقر َتور  .(1)اَل َيسر

دُ احل َُمُورِ الَِّذي َبَطَن َخِفيَّ هلل  مر اَلُم الظُُّهورِ وَ  اِت األر اْمت ن ع  و   َدلَّتر َعَليرِه َأعر

ه   نْكِر  ه  ت  ر  ْ ي  ْن مل  ْْي  م   اْلب ِصرِي ف ال  ع 
ْْيِ ىل  ع  ه  و   ع  ْبرِص  ْثب ت ه  ي  ْن أ  ْلب  م  ُعُلوِّ ال  ق  َسَبَق يِف الر

ىَل ِمنرهُ َفاَل يَشر  ُنوِّ َفاَل  َقُرَب يِف وَ  َء َأعر َرُب ِمنرهُ يَشر  الدُّ اَلُؤُه َباَعَدُه َعنر  ،َء َأقر تِعر َفاَل اسر

 ِمنر َخلرِقهِ يَشر 
ٍ
ُبُه َساَواُهمر يِف وَ  ء  .َكاِن بِهِ املاَل ُقرر

تِهِ  ِديِد ِصف  ْ ىل  حت  ق ول  ع  ْطلِِع اْلع  ْ ي  و  و   مل  ه  تِِه ف  ْعِرف  اِجِب م  ْن و  ا ع  ْبه  ْج  ْ حي  مل 

د  ل ه  أ عْ  ودِ ال ِذي ت ْشه  ح  ْلِب ِذي اجْل  اِر ق  ىل  إِْقر  وِد ع  ج  م  اْلو  َعامَّ َيُقوُلُه اهلل  َتَعاىَل  ال 

َاِحُدوَن َلُه ُعُلّوًا َكبرِياوَ  َشبُِّهوَن بِهِ امل  .(2)اجلر

دُ احل ُُمودُ وَ  نرعُ املالَِّذي اَل َيِفُرُه هلل  مر َطاءُ وَ  اجلر عر ِ ِديِه اإلر ُودُ وَ  اَل ُيكر َوَّ  ..اجلر ُل األر

ر َيُكنر َلُه َقبرٌل َفَيُكوَن يَشر  ر َيُكنر وَ  ٌء َقبرَلهُ الَِّذي مَل ِخُر الَِّذي ]مَل ٌد اآلر [ َليرَس لُه َبعر

َدهُ َفَيُكوَن يَشر  ه  و   ٌء َبعر ْدِرك  ْو ت  ن ال ه  أ  ْن أ ْن ت  اِر ع  اِِس  اْْل ْبص  ن  اِدع  أ  َتَلَف َعَليرِه  الر  َما اخر

َتلِ  ٌر َفَيخر تَِقاُل وَ  اُل احلَف ِمنرُه َدهر  ..اَل َكاَن يِف َمَكاٍن َفَيُجوَز َعَليرِه ااِلنر

اْئت م  بِهِ  تِِه ف  ْيِه ِمْن ِصف  ل  ْرآن  ع  ل ك  اْلق  ام  د  ل  ف 
ائِ هيُّ ا الس 

اْنظ ْر أ  اْست ِضْئ بِن وِر و   ف 

تِهِ  اي  ه  ُِم ا ل ْيس  يِف و   ِهد  ْيط ان  ِعْلم  ك  الش  ل ف  ا ك  ه  م  ْرض  ْيك  ف  ل  ن ِة و    اْلكِت اِب ع  ال  يِف س 
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ه  إىِل  و   |الن بِي   ه  ف كِْل ِعْلم  ر  ث  ى أ  د  ِة اهْل  ق  اهلل  أ ئِم  ى ح  نْت ه  لِك  م  إِن  ذ  ه  ف  ان  ْبح   س 

ل ْيك  اهلل   .ع 

ِن اقْ و   ْم ع  م  ال ِذين  أ ْغن اه  اِسِخْي  يِف اْلِعْلِم ه  ْم أ ن  الر  ِد اْعل  د  اِم السُّ تِح 

ْيِب امل ه  ِمن  اْلغ  ِهل وا ت ْفِسري  ا ج  ِة م  ْمل  ار  بِج  ْقر  ي وِب اإْلِ ون  اْلغ  ِة د  وب  وِب املّْض  ْحج 

ح   د  م  ِيط وا بِِه ِعْلامً  اهلل  ف  ْ حي  ا مل  ِل م  ن او  ْن ت  ْجِز ع  ْم بِاْلع  ه  اف  اىل  اْعرِت  م  و   ت ع  ه  ْرك  ى ت  م  س 

ق  فِ  لِك  الت ع مُّ ىل  ذ  اْقت رِصْ ع  وخًا ف  س  نِْهِه ر  ْن ك  م  اْلب ْحث  ع  ْفه  ل  ك  ْ ي  ْر و   يام  مل  د  ق  ال  ت 

ة   ظ م  الِكِْياهلل  ع  ون  ِمن  اهْل  ت ك  ْقلِك  ف  ْدِر ع  ىل  ق  ه  ع  ان  ْبح   . َس 

َقاِدُر  ْدر  ُهَو الر ط ع  ق  نْق  ام  لِت ْدِرك  م  ا اْرَت  ِت اْْل ْوه  ل  اْلِفْكر  و   تِهِ ال ِذي إِذ  او  ح 

وتِهِ امل ل ك  ي وِب م  اِت غ  ِميق  ْيِه يِف ع  ل  ع  ع  ق  اِوِس أ ْن ي  س  اِت اْلو  ط ر  ْطِر[ خ  أ  ِمْن ]خ   رب  

اتِهِ و   ْيِفي ِة ِصف  ل وب  إِل ْيِه لِت ْجِري  يِف ك  ِت اْلق  هل   ق وِل يِف و   ت و  اِخل  اْلع  د  ْت م  ض  م  غ 

غ   ْبل  ْيث  ال  ت  اح  ه  ع  د  اتِِه ر  ِل ِعْلِم ذ  ت ن او 
ات  لِ ف  ِف و   ه  الص  د  اِوي  س  ه  ِهي  َت  وب  م 

ي وِب   .ُمَتَخلَِّصًة إَِليرِه ُسبرَحاَنهُ اْلغ 

تِهِ  ْعِرف  نْه  م  اِف ك  ْوِر ااِلْعتِس  ن ال  بِج  ه  ال  ي  ن 
ًة بِأ  ف  ِ ْعرت  ْت م  بِه  ْت إِْذ ج  ع  ج  ر  ال  و   ف 

ط ر  بِب اِل  ْ تِهَت  ِل ِعز  ال  ْقِديِر ج  ٌة ِمْن ت  اطِر  اِت خ  ِوي   ..أ وِِل الر 

َتَثَلهُ  ِ ِمَثاٍل امر َلرَق َعىَل َغرير َتَدَع اخلر َتَذى َعَليرِه ِمنر َخالٍِق وَ  الَِّذي ابر َداٍر احر اَل ِمقر

ُبوٍد َكاَن َقبرَلهُ  َرتِهِ وَ  َمعر َمتِهِ َعَجاِئِب َما َنَطقَ وَ  َأَراَنا ِمنر َمَلُكوِت ُقدر  تر بِِه آَثاُر ِحكر

اِف وَ  رِتَ طَِراِر ِقَياِم احلاعر نَا بِاضر تِِه َما َدلَّ ِق إىَِل َأنر ُيِقيَمَها بِِمَساِك ُقوَّ َلر اَجِة ِمَن اخلر

َدَثترَها آَثاُر َصنرَعتِهِ  تِي َأحر َبَداِئُع الَّ ِرَفتِِه َفَظَهَرِت الر ِة َلُه َعىَل َمعر ُجَّ مَ وَ  احلر اَلُم ِحكر تِِه َأعر

ًة َلهُ  برِِي وَ  َدلِياًل َعَليرهِ وَ  َفَصاَر ُكلُّ َما َخَلَق ُحجَّ ُتُه بِالتَّدر إِنر َكاَن َخلرقًا َصاِمتًا َفُحجَّ



^

 

 

 .برِدِع َقاِئَمةٌ املَداَلَلُتُه َعىَل وَ  َناطَِقةٌ 

ْلِقك   اِء خ  ِن أ ْعض  ك  بِت ب اي  ب ه  ْن ش  د  أ ن  م  ْشه 
أ  اِق م  و   ف  ِم ِحق  ح  اِصلِِهم  ت ال  ف 

تِك  امل ْعِرف  ىل  م  ِمرِيِه ع  ْيب  ض  ْعِقْد غ  ْ ي  تِك  مل  ْلب ه  و   ْحت ِجب ِة لِت ْدبرِِي ِحْكم  ب اِْشْ ق  ْ ي  مل 

ه  ال  نِد  ل ك   َؤ التَّابِِعنَي ِمَن وَ  اْلي ِقْي  بِأ ن  َمعر َترَبُّ ر َيسر ُه مَل اهلل تَ ﴿ترُبوِعنَي إِذر َيُقوُلوَن املَكَأنَّ

يُكمر بَِربِّ الرعاملنَِيَ إِ    .﴾نر ُكنَّا َلِفي َضالٍل ُمبنٍِي إِذر ُنَسوِّ

وك  بِأ ْصن اِمِهمْ  ب ه  اِدل ون  بِك  إِْذ ش  ب  اْلع  ذ  ل وك  ِحْلي ة  و   ك  ْخل وِقْي  املن ح 

اِمِهمْ  ة  و   بِأ ْوه  ِزئ  ْ وك  َت  ء  ز  اطِِرِهمْ املج  و  ِت بِخ  ام  س  ىل  و   ج  وك  ع  ر  د  ِة ق  ْلق  ِة املاخْلِ ْخت لِف 

مْ  وهِلِ ق  ائِِح ع  ر  ى بِق  َهُد َأنَّ َمنر َساَواَك بيَِشر وَ  اْلق و   ِمنر َخلرِقَك َفَقدر َعَدَل بَِك َأشر
ٍ
 ء

َلتر بِِه حُمرَكاَمُت آَياتَِك وَ  َعاِدُل بَِك َكافٌِر باَِم َتنَزَّ َشَواِهُد ُحَجِج  َنَطَقتر َعنرهُ وَ  الر

 .َبيِّنَاتَِك 

ي فاً اهلل  أ ْنت  نََّك إِ وَ  ك  ا م  ب  فِْكِره  ه  ون  يِف م  ت ك  ق وِل ف  ت ن اه  يِف اْلع  ْ ت  ال  و   ال ِذي مل 

فا رص   ودًا م  ْد  ون  حم  ت ك  ا ف  اطِِره  و  اِت خ  ِوي  يِف ر 
(1). 

دُ احل ْلِقهِ هلل  مر وِدِه بِخ  ج  ىل  و  ال  ع  ىل  أ ز  و   الد  ْلِقِه ع  ِث خ  ْحد   لِي تِهِ بِم 

تَِباِهِهمر َعىَل َأنر اَل َشَبَه َلهُ   .َوبِاشر

ه   ْست لِم  اِعر  املال  ت  انِعِ و   ش  اِق الص  اتِر  اِلْفرِت  و  ب ه  الس  ج  ْ
 اد  احلو   ْصن وعِ املو   ال  حت 

ودِ املو   ب  و   ْحد   .ْرب وِب املو   الر 
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ََحِد باَِل َتأرِويِل َعَددٍ  َالِِق اَل بَِمعر وَ  األر ِميِع اَل وَ  ،َنَصٍب وَ  نَى َحَرَكةٍ اخلر السَّ

ِريِق آَلةٍ وَ  ،بَِأَداةٍ  َبِصرِي اَل بَِتفر ةٍ وَ  ،الر اِهِد اَل بُِماَمسَّ ةٍ و   الشَّ اف  س  اِخي م   اْلب ائِِن ال  برِت  

َيةٍ وَ  َباِطِن اَل بَِلَطاَفةٍ وَ  الظَّاِهِر اَل بُِرؤر  .الر

ا ْهِر هل   او   ب ان  ِمن  اْْل ْشي اِء بِاْلق  ْيه  ل  ةِ ع  ْدر  ْشي اء  ِمنْه  بِ و   اْلق 
ان ِت اْْل  وِع ل ه  اخلب   ض 

ه  و   د  ْد ح  ق  ه  ف  ف  ص  ْن و  وِع إِل ْيِه م  ج  ه  و   الرُّ د  ْد ع  ق  ه  ف  د  ْن ح  ل ه  و   م  ْد أ ْبط ل  أ ز  ق  ه  ف  د  ْن ع   م 

َصَفهُ وَ  َتور َن َفقَ وَ  َمنر َقاَل َكيرَف َفَقِد اسر ْعل ومٌ در َحيََّزُه َمنر َقاَل َأير امِلٌ إِْذ ال  م  بٌّ و   ع  ر 

ْرب وٌب  ورو   إِْذ ال  م  ْقد  اِدٌر إِْذ ال  م  ق 
(1). 

دُ احل ِعَبادِ هلل  مر ِوَهادِ وَ  َساطِِح املرَِهادِ وَ  َخالِِق الر َُمرِصِب النَِّجاِد وَ  ُمِسيِل الر

تَِداءٌ  لِيَّتِِه ابر ُل  اَل أِلََزلِيَّتِهِ وَ  َليرَس أِلَوَّ َوَّ ر َيَزلر وَ  انرِقَضاٌء ُهَو األر َباِقي باَِل َأَجٍل وَ  مَل الر

َباهُ  ِ تر َلُه اجلر َفاهُ وَ  َخرَّ ُه الشِّ َدتر ا ،َوحَّ ب ِهه  ًة ل ه  ِمْن ش  ان  ا إِب  ْلِقِه هل   ْشي اء  ِعنْد  خ 
د  اْْل   ،ح 

ودِ  د  ام  بِاحْل  ه  اْْل ْوه  ر  د  ق  اِت احلو   ال  ت  ك  اِرِح ال  بِاجْل  و   ر  اِت و   و  و   اَل ُيَقاُل َلُه َمَتى ،اْْل د 

ُب َلُه َأَمٌد بَِحتَّىوَ  َ َباِطُن اَل ُيَقاُل فِيَم اَل َشَبٌح وَ  الظَّاِهُر اَل ُيَقاُل ِممَّ  ،اَل ُيُضر الر

َوى وَ  َفُيَتَقىصَّ  اٍق اَل حَمرُجوٌب َفُيحر ْب ِمن  اْْل ْشي اِء بِاْلتِص  ْقر  ْ ي  ْد و   مل  ْبع  ْ ي  ا مل  نْه  ع 

اٍق  َظةٍ وَ  اَل خَيرَفى َعَليرِه ِمنر ِعَباِدِه ُشُخوُص حَلرَظةٍ وَ  بِاْفرِت  ِداَلُف وَ  اَل ُكُروُر َلفر اَل ازر

َوةٍ  َوٍة يِف َليرٍل َداٍج وَ  َربر بَِساُط ُخطر  ..(2)َساٍج  اَل َغَسٍق وَ  اَل انر
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ِعزِّ ُمَشاَرك ر ُيوَلدر ُسبرَحاَنُه َفَيُكوَن يِف الر ُروثاً وَ  اً مَل ر َيلِدر َفَيُكوَن َمور ْ و   َهالِكاً  مَل مل 

ْقٌت  ْمه  و  د  ت ق  انٌ و   ي  م  ُه ِزَياَدةٌ وَ  ال  ز  ر َيَتَعاَورر َصاٌن وَ  مَل ا اَل ُنقر ان  وِل باِم  أ ر  ق  ر  لِْلع  ه  ْل ظ  ب 

اِت الت ْدبرِِي  م  ال  اِء و   ْتق نِ املِمْن ع  مِ املاْلق ض   .رْب 

َداٍت باَِل َعَمٍد َقاِئاَمٍت باَِل َسنٍَد َفِمنر َشَواِهِد َخ  اَمَواِت ُمَوطَّ ِقِه َخلرُق السَّ لر

َئاٍت  َ ُمَتَلكِّ ِعنَاٍت َغرير  ..اَل ُمبرطَِئاٍت وَ  َدَعاُهنَّ َفَأَجبرَن َطاِئَعاٍت ُمذر

دُ احلَو  ٌش َأور َساَمٌء َأور َأرر هلل  مر يِسٌّ َأور َعرر َكاِئِن َقبرَل َأنر َيُكوَن ُكرر ٌض َأور الر

ْهمٍ  ،َجانٌّ َأور إِنرٌس  ك  بِو  ْدر  ْهمٍ و   ال  ي  ر  بِف  د  ق  َغُلُه َساِئٌل وَ  ال  ي   اَل َينرُقُصُه َناِئٌل وَ  اَل َيشر

ٍ وَ  َواِج وَ  ال  حي  دُّ بِأ ْينٍ و   اَل َينرُظُر بَِعنير َزر ُلُق بِِعاَلٍج وَ  اَل ُيوَصُف بِاألر ك  و   اَل خَير ْدر  ال  ي 

اس  احلبِ  ق اس  بِالن اسِ ال  و   و   . ي 

لِيامً  الَِّذي َكلََّم ُموسى اِرح  َأَراُه ِمنر آَياتِِه َعظِياًم وَ  َتكر و  اٍت و   باِل  ج  و  ال  و   ال  أ د 

ْطٍق  اٍت و   ن  و   .ال  هل  

هيُّ ا 
اِدقًا أ  نْت  ص  ْل إِْن ك  يل  املب  ب ك  ف ِصْف ِجرْبِ ْصِف ر  ل ف  لِو  ائِيل  و   ت ك   ِميك 

ن ود  و   ِة امل ج  ئِك  وا املال  ْم أ ْن حي  دُّ ق وهل   ًة ع  هل   ت و  ِحن ْي  م  ْرج  ِس م  د  اِت اْلق  ر  ج  بِْي  يِف ح  ر  ق 

ْيئ اِت  و اهْل  و  اِت ذ  ف  ك  بِالص  ْدر  ام  ي  إِن  الِِقْي  ف  ن  اخْل  ْحس 
اِت و   أ  و  َمنر َينرَقِِض إَِذا وَ  اْْل د 

 
ِ
َفنَاء ِه بِالر َمتِِه ُكلَّ وَ  َفاَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َأَضاَء بِنُوِرِه ُكلَّ َظاَلمٍ  َبَلَغ َأَمَد َحدِّ َلَم بُِظلر َأظر

 .(1)ُنور

                                                 

 .260( ِنج البالغة )للصبحي صالح( ص1)



 

 

 

ه   ي ف  ْن ك  ه  م  د  ح  ا و  ه  و   م  ث ل  ْن م  اب  م  ت ه  أ ص  ِقيق  ه  و   ال  ح  ب ه  ْن ش  ن ى م  اه  ع  ال  و   ال  إِي 

ار  إِل ْيهِ  ْن أ ش  ه  م  د  م  ُه   و   ص  ْصن وعٌ ت و  وٍف بِن ْفِسِه م  ْعر  لُّ م  ُكلُّ َقاِئٍم يِف ِسَواُه وَ  ه  ك 

ُلوٌل   .َمعر

َحُبُه  تَِفاَدٍة اَل َتصر َرٍة َغنِيٌّ اَل بِاسر ِل فِكر ٌر اَل بَِجور طَِراِب آَلٍة ُمَقدِّ َفاِعٌل اَل بِاضر

َقاُت  َور ََدَواُت  اَل وَ  األر فُِدُه األر ه  َترر ْون  ات  ك  ب ق  اْْل ْوق  ه  و   س  ود  ج  م  و  د  اء  و   اْلع  ااِلْبتِد 

ل ه   ل ه  ]أ و  ر  ل ه  امل[ بِت ْشِعرِيِه أ ز  ْشع  ِرف  أ ْن ال  م  اِعر  ع  ُُموِر ُعِرَف وَ  ش  َ األر تِِه َبنير بُِمَضادَّ

 ُعِرَف َأنر اَل َقِريَن َلهُ وَ  َأنر اَل ِضدَّ َلهُ 
ِ
َياء َشر َ األر  ..بُِمَقاَرَنتِِه َبنير

ْشم   د  ال  ي  او   اَل حُيرَسُب بَِعدٍّ وَ  ل  بِح  ه  س  ات  أ ْنف  و  دُّ اْْل د  ام  حت   ت  و   إِن  ت ِشري  اآْلال 

ا ِره 
 ..إىِل  ن ظ ائِ

ُلوداً   ر َيلِدر َفَيُكوَن َمور وداً و   مَل ْد  ي ِصري  حم  ول ْد ف  ْ ي    مل 
ِ
نَاء َبر َاِذ األر َطُهَر وَ  َجلَّ َعِن اختِّ

 َعنر ُماَلَمَسِة النَِّس 
ِ
ه  اء ر  د  ت ق  ام  ف  ن ال ه  اْْل ْوه  ه  و   ال  ت  ر  و  ت ص  ه  اْلِفط ن  ف  ُه   ت و  ال  و   ال  ت 

ه   ْدِرك  ه  احلت  ت ِحس  اسُّ ف  ه  و   و  س  ت م  ه  اْْل ْيِدي ف  ْلِمس  ُ بَِحالٍ وَ  ال  ت  ُل يِف وَ  اَل َيَتَغريَّ اَل َيَتَبدَّ

َوالِ  َحر َيايِل وَ  األر امُ وَ  اَل ُتبرلِيِه اللَّ َيَّ َياءُ وَ  األر ُه الضِّ ُ  .الظَّاَلمُ وَ  اَل ُيَغريِّ

ْ و   ف  بِش  اءِ ال  ي وص  اِرِح و   ٍء ِمن  اْْل ْجز  و  اءِ و   ال  بِاجْل  ٍض ِمن  و   اْْل ْعض  ر  ال  بِع 

اضِ  ةِ وَ  اْْل ْعر  يَّ ِ َغرير َبرَعاضِ وَ  اَل بِالر دٌّ و   األر ال  ل ه  ح  ق  ةٌ و   ال  ي  ال  و   ْنِقط اعٌ ال  او   ال  ِِن اي 

ةٌ  اي  ل ه  و   غ  د  ع  ه  أ ْو ي  ي ِميل  ه  ف  ِْمل  ْيئًا حي  ْو أ ن  ش  ه  أ  ِوي  ْ ْو ُت 
ه  أ  ت ِقل  ِويِه ف  ْ ْشي اء  حت 

ال  أ ن  اْْل 

ْعِدل ه   الٍِج ]ي  اِرٍج و   [ ل ْيس  يِف اْْل ْشي اِء بِو  ا بِخ  نْه  َمُع يَ وَ  هَلََواٍت وَ  خُيررِبُ اَل بِلَِسانٍ  ال  ع  سر

ظُ وَ  حَيرَفظُ وَ  اَل َيلرِفظُ وَ  َأَدَواٍت َيُقوُل وَ  اَل بُِخُروٍق  ِمرُ وَ  ُيِريدُ وَ  اَل َيَتَحفَّ  .اَل ُيضر



^

 

 

ةٍ وَ  حُيِبُّ  ِ ِرقَّ ََض ِمنر َغرير ٍة َيُقوُل ملَِنر َأَراَد وَ  ُيبرِغُض وَ  َيرر ِ َمَشقَّ َضُب ِمنر َغرير َيغر

ٍت يَ  َنُه ُكنر َفَيُكوُن اَل بَِصور َرعُ َكور َمعُ وَ  قر  ُيسر
ٍ
ٌل ِمنرُه وَ  اَل بِنَِداء إِنَّاَم َكاَلُمُه ُسبرَحاَنُه فِعر

ر َيُكنر ِمنر َقبرِل َذلَِك َكاِئناً وَ  َأنرَشَأهُ   .َلور َكاَن َقِدياًم َلَكاَن إهَِلًا َثانِياً وَ  َمثََّلُه مَل

نْ  ْ ي ك  ْعد  أ ْن مل  ان  ب  ال  ك  ق  ِرَي َعَليرِه الصِّ  ال  ي  َدَثاُت املَفاُت َفَتجر اَل َيُكوُن وَ  حر

ٌل وَ  َبيرنََها انِعُ وَ  َبيرنَُه َفصر َتِوَي الصَّ ٌل َفَيسر نُوعُ املوَ  اَل َلُه َعَليرَها َفضر  برَتَدعُ املَيَتَكاَفَأ وَ  صر

َبِديعُ وَ    ..الر

ْشي اء  ل ه  
ِت اْْل  ع  ض  تِهِ و   خ  ظ م  ْست كِين ًة لِع  ل ْت م  َرَ  ذ  َتِطيُع اهلر َب ِمنر اَل َتسر

ِعهِ  َتنَِع ِمنر َنفر ِه َفَتمر ِ هِ وَ  ُسلرَطانِِه إىَِل َغرير اَل َنظِرَي َلُه وَ  َء َلُه َفُيَكافَِئهُ اَل ُكفر وَ  رَضِّ

و  َفُيَساِوَيُه  اامله  ْفق وِده  م  ا ك  ه  ود  ْوج  ت ى ي ِصري  م  ا ح  وِده  ج  ْعد  و  ا ب  َليرَس َفنَاُء وَ  ْفنِي هل  

َد ابر  َيا َبعر نر َجَب ِمنر إِنرَشاِئَهاالدُّ اِعَهاوَ  تَِداِعَها بَِأعر رِتَ  اخر

َهاوَ  َكيرَف وَ  ِ َتَمَع مَجِيُع َحَيَواِِنَا ِمنر َطرير َما َكاَن ِمنر وَ  هَبَاِئِمَهاوَ  َلِو اجر

نَاِخَهاوَ  َساِئِمَهاوَ  ُمَراِحَها نَاِف َأسر نَاِسَهاوَ  َأصر َدِة ُأمَمَِهاوَ  َأجر َياِسَها وَ  ُمَتَبلِّ ىل  َأكر ع 

ا اثِه  ىل  إِْحد  ْت ع  ر  د  ا ق  ٍة م  اِث ب ع وض  بِيُل إِىَل إجَِياِدَهاوَ  إِْحد   اَل َعَرَفتر َكيرَف السَّ

لِك  و   ا يِف ِعْلِم ذ  ق وهل   ْت ع  ري   ْت و   ل ت ح  او   ت اه  اه  و  ْت ق  ز  ج  ْت و   ع  ن اه  ْت و   ت  ع  ج  ر 

ةً  ِسري  اِسئ ًة ح  َا  خ  ور  َعاِرَفًة بَِأِنَّ ْقه  ام  ه 
ائِ ْن إِْنش  ْجِز ع  ًة بِاْلع  ِقر  ِف  ٌة م  عر ِعنًَة بِالضَّ ُمذر

نَاِئَها  َعنر إِفر

ْ اهلل  إِن  [ َو]إِنَّهُ  ه  ال  ش  ْحد  ْني ا و  ن اِء الدُّ ْعد  ف  ود  ب  ع  ه  ي  ان  ْبح  ان  س  ام  ك  ه  ك  ع  ء  م 

ا باِل   ه 
ن ائِ ْعد  ف  ون  ب  لِك  ي ك  ذ  ا ك  ه 

ائِ ْبل  اْبتِد  ْقٍت  ق  انٍ و   و  ك  اٍن و   ال  ِحْيٍ و   ال  م  م  ال  ز 

ال   لِك  اآْلج  ْت ِعنْد  ذ  ِدم  ات  و   ع  ن ون  و   اْْل ْوق  ال ِت الس  ْ و   ز  ات  ف ال  ش  اع   ء  إاِل  الس 



 

 

 

ورِ اهلل  ِيِع اْْل م  ِصري  ْج  ار  ال ِذي إِل ْيِه م  ه  تِ  اْلواِحد  اْلق  َرٍة ِمنرَها َكاَن ابر ِقَهاباَِل ُقدر  َداُء َخلر

تِنَاٍع ِمنرَها َكاَن َفنَاُؤَهاوَ  ِ امر  ..بَِغرير

ِ َحاَجٍة ِمنرُه إَِليرَها  ِمنر َغرير
ِ
َفنَاء َد الر تَِعاَنٍة بيَِشر وَ  ُثمَّ ُيِعيُدَها َبعر  ِمنرَها اَل اسر

ٍ
ء

تِئرنَاسٍ وَ  َعَليرَها َشٍة إىَِل َحاِل اسر اٍف ِمنر َحاِل َوحر لٍ اَل مِ وَ  اَل اِلنرَِصَ  نر َحاِل َجهر

تاَِمسٍ وَ  ِعلرمٍ  َعًمى إىَِل َحالِ وَ  رٍ وَ  الر  اَل ِمنر ُذلٍّ وَ  َكثرَرةٍ وَ  َحاَجٍة إِىَل ِغنًىوَ  اَل ِمنر َفقر

َرةوَ  َضَعٍة إىَِل ِعزٍّ وَ   .(1)ُقدر

دُ احل ب ِه هلل  مر ْن ش  يِل  ع  َواِصِفنَي  ْخل وِقْي  املاْلع  َغالِِب ملََِقاِل الر اِهِر الظ  الر

ْدبرِِيِه لِلن اظِِرين   ائِِب ت  ْن فِْكرِ و   بِع ج  تِِه ع  ِل ِعز  ال  ْي  امل اْلب اطِِن بِج 
ِ ُه  َعامِلِ باَِل  ت و  الر

تَِساٍب  ِدَيادٍ وَ  اكر َتَفاٍد وَ  اَل ازر ٍم ُمسر ةٍ املاَل ِعلر ُُموِر باَِل َرِويَّ ِر جِلَِميِع األر اَل َضِمرٍي وَ  َقدِّ

َش  َتِِض وَ  اُه الظَُّلمُ الَِّذي اَل َتغر َنرَوارِ اَل َيسر َهُقُه َليرٌل وَ  ُء بِاألر اَل جَيرِري َعَليرِه َِنَاٌر وَ  اَل َيرر

برَصارِ  ِ َراُكُه بِاإلر َباروَ  َليرَس إِدر خر ِ ُمُه بِاإلر  .(2)اَل ِعلر

، تظهر فيها ِقَمُم التنزيه هلل تعاىل كانت هذه فقراٌت من كلامت النور

للتدبُّر والتفّكر، عميقة ل، وهي وحدها تفتُح أبوابًا وإظهار عظمته عّز وج

 وحتتاج إىل بسط احلديث فيها، عّلنا ُنوّفق لذلك يف فرصة أخرى إن شاء اهلل.

                                                 

 .272( ِنج البالغة )للصبحي صالح( ص1)
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 ثالٌث من ُمَسلَّامت املعرفة يف تراث آل حممد ^:

 فة.بالعقل، واألنبياء يرشدون هلذه املعر ُتدركأن معرفة اهلل  .1

أن هذه املعرفة تعني معرفة وجود اهلل تعاىل واتصافه بصفات  .2

 الكامل دون أن تعني اإلحاطة بحقيقة اهلل تعاىل.

 أن اإلقرار بالعجز عن املعرفة رسوخ يف املعرفة. .3

 وهذه الثالثة هي خالصة األبحاث السابقة..

طرحت مناهج العرفان بعض ق الصوفية ومن بعدها رَ الفِ بعض لكن 

 تتلخص يف أربع نقاط:ة الشبهات مقابل هذه العقيدة النقيّ  مجلة من

 إمكان اإلحاطة بالذات اإلهلية. .1

 القول بحلول اهلل تعاىل فيهم أو احتاده معهم. .2

 القول بالفناء يف اهلل أو االندكاك فيه. .3

 القول بوحدة الوجود واملوجود. .4

من  ، إىل جانب موقف الشيعةالتاليةاألربعة وهو ما تناقشه األبواب 

 عقيدة املتصوفة والعرفاء هذه.





 

إىل القول من العرفاء  ومن بعدهم مجاعةٌ  ،من املتصوفة ذهبت مجاعةٌ 

، بمعنى إمكان اإلحاطة بذاته اهلل تعاىل متام املعرفةحقيقة معرفة  بإمكان

 :وبنوا ذلك عىل وذلك باملعرفة القلبية الشهودية، ،املقدسة

 .: أن اهلل سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان لعبادته حّق العبادةاملقدمة اْلوىل

 .: أن عبادته التامة متوقفة عىل معرفته تعاىل حق املعرفةاملقدمة الثانية

وإال لزم أن  ًا،بل ومطلوبة واقع : أن معرفته حق املعرفة ممكنةٌ النتيجة

  وهذا خالف حكمة احلكيم. ،تنتفي علة اخللق

! مع ما يرتتب عىل ذلك من يعني عندهم إمكان معرفة ذاته تعاىل وهذا

 .(1)مفاسد

 :وهو صويّف العقيدة واملرشب)القرن الثامن(  اآلملحيدر قال السيد 

معرفته تعاىل ومعرفة حقيقته وذاته ووجوده ُمكنة غري ّن أاعلم 

وقد حصلت لكثري من اْلنبياء واْلولياء والعارفْي من  !ُمتنعة

 لكان إَيادهم واَياد العامل عبثاً ّنه لو مل يكن كذلك، أل !متابعيه

  ، لقوله تعاىل:مهمال

َجُعونَ ﴿ ناُكمر َعَبثًا وَأنَُّكمر إَِليرنا ال ُترر  ؟ ﴾َأ َفَحِسبرُتمر َأنَّام َخَلقر

نرَس ﴿ومثال ذلك يف الكتاب الكريم: .. ِ نَّ واإلر ُت اجلرِ وما َخَلقر

ُبُدونِ   فون.ليعر أي ﴾إاِلَّ لَِيعر

                                                 

 : استحالة اإلحاطة بالذات اإلهلية.3( تقّدم ذكرها يف الباب األول: فصل1)
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 فلو مل حتصل معرفته عىل ما ينبغي، تقع هذه اْلمور كّلها عبثاً 

حد معرفة حقيقته . فمحال ان ال حتصل أل، وهذا حمالومهمالً 

معرفة ذاتية، وجودية، شهودية، كام  يعنأوذاته عىل ما ينبغي، 

 .(1)هل اهلل وخاّصتهأزعم 

 :الطهراينمجٌع من العرفاء املعارصين كالسيد حممد حمسن ومثله قال 

إن املقصود من خلق اإلنسان هو الوصول إىل مرحلة الفعلية 

بنحو تعاىل  وذلك يتم عرب معرفة ذات الباريوالكامل، 

 .(2)وسويداء ضمريه وقلبه انكشاف حقيقة ذاته يف ّْس اإلنسان

 :أيضاً  وقال

املعرفة حدًا  عل بْي اإلنسان وبْيمل َي  ففي مدرسة أهل البيت 

، وهو يعني الكامل ملعرفة يعني ذات الباري تعاىلمعينًا. حّد ا

 ..(3)املطلق، وغاية الغايات

بإقراره بالعجز حيصل إنام كامل اإلنسان  عن أنّ أو تغافلوا لكنهم غفلوا 

أمري  كام ورد عن، (4)لخالق عّز وجلل حقيقة الذات املقّدسة عن معرفة

                                                 

 .415ص ( املقدمات من كتاب نص النصوص1)

 .375ص 2( أرسار امللكوت ج2)

 .430ص 2( أرسار امللكوت ج3)

 : اإلقرار بالعجز عن املعرفة رسوٌخ.. فراجع..4( تقّدم يف الباب األول فصل4)
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اهلل َفَمَدَح  :× قال .يف معرض حديثه عن الراسخني يف العلم × املؤمنني

ِيط وا بِِه ِعْلامً َتَعاىَل  ْ حي  ا مل  ِل م  ن او  ْن ت  ْجِز ع  ْم بِاْلع  ه  اف  ق  و   ،اْعرِت  م  الت ع مُّ ه  ْرك  ى ت  م  س 

وخاً  س  نِْهِه ر  ْن ك  م  اْلب ْحث  ع  ْفه  ل  ك  ْ ي  َتَِصر َعىَل َذلَِك  ،فِيام  مل  ة  وَ  ،َفاقر ظ م  ْر ع  د  ق  ال  ت 

ْبح   اهلل الِكِْيس  ون  ِمن  اهْل  ت ك  ك  ف 
ْقلِ ْدِر ع  ىل  ق  ه  ع   ..(1)ان 

، إذ عبادته التامة متاماً  معكوسةاستدلوا هبا املقدمة الثانية التي فإن 

وأعىل من أن يطلع  أجّل ألنه  ،(التسليم بعدم إمكان إدراك كنهه)متوقفة عىل 

الن املقدمة . فمن ظن أنه عرف كنهه فقد عرف غريه! ومع بطأحد عىل كنهه

 تبطل النتيجة.

( و)متام املعرفة( التي تبتني عليها حق املعرفةوبعبارة أخرى: فإن )

املقدمة ليست إحاطة املخلوق باخلالق لكوِنا مستحيلة، إنام اإلقرار بالعجز 

إن عبادة اهلل عن اإلحاطة، وهبذا صّح أن تكون النتيجة بعد ترتيب املقّدمتني: 

 .اإلقرار بالعجز عن اإلحاطة بذاته املقّدسة حّق عبادته متوقفة عىل

سلك طريقًا آخر أكثر وعورة.. ، وأذعن هبذا اجلوابمنهم ومن َسلََّم 

زعم أن هذه املعرفة إنام حتصل بحلول اهلل تعاىل يف هذا العبد أو احتاده حينام 

فيصري أو بحصول الفناء واالندكاك للعارف يف الذات اإلهلية املقدسة،  !به

 د منهم ذات اهلل!! وال يعود برشًا!!الواح

 !وحينها يكون العارف باهلل هو اهلل نفسه

 يقول السيد حمسن الطهراين عن والده السيد حممد حسني الطهراين:

                                                 

 .125البالغة ص( ِنج 1)
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السالك بوصوله وكام قال املرحوم الوالد قّدس اهلل رّسه، فإن 

سوف يدخل يف ذاك احلريم الذي يوجد إىل مرتبة الفناء الذايت 

املتحّقق يف نفس تلك  لم اْلزِل والكيّل للحق تعاىلالعفيه 

املرتبة، )سوف حييط إحاطة كلية وبسيطة بذاك العلم األزيل 

فسوف والكل للحق تعاىل املتحّقق يف نفس تلك املرتبة(. إذن 

يصري عاملًا بام يعلم به ذات الباري، ْلنه مل يعد سالكًا بل صار 

احدة وهي ذات احلق املوجود يف اخلارج عبارة عن هوية و

 ..(1)تعاىل

سالكًا! لقد انتهى وجوده ومل يبق يف اخلارج  بزعمهم مل يعد السالك

سوى ذات احلق تعاىل، واهلل عامل بنفسه بال شك، فيكون العارف عاملًا باهلل 

 تعاىل!! 

مؤكدًا إمكان الوصول للذات اإلهلية من  يقول السيد حمسن الطهراينو

 :خالل الفناء

فة ذات اهلل هي ِناية ْجيع مراتب الكامل والفعلّيات فإّن معر

قد وصل إىل أعىل النقاط الرفيعة للمعرفة، والتي .. اإلنسانّية.

 .(2)تتحّقق من خالل فناء ذات السالك يف ذات حّضة احلّق 

                                                 

 .268ص 2( أرسار امللكوت ج1)
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 وهلم كلامت كثرية يف معرفة الذات منها:

 ..(1)حيث نالوا معرفة ذات اهلل

 ..(2)باري تعاىلوذلك يتم عرب معرفة ذات ال

 للمخل صْي واملقّربْي ومعرفة ذات احلّق يف حال الفناء ُمكنة

 .(3)صحيح َتاماوهذا ال كالم لنا فيه وهو  ،من عباد اهلل

 وغري ذلك من املوارد..

ال ، وأِنا يف مقابل البدهية شبهةٌ ويصدق عىل مثل هذه الدعاوى أِنا 

 ، إذ ما يقابلها هو القطع واليقني بخالفها.تىتصل ملستوى الوهم ح

 ُت فَ لتَ ال يُ  ،البطالن قال بام هو قطعيُّ  أوأمراً بدهييًا،  وإذا ما أنكر شخٌص 

حيكم ببطالن ما يقوله ونظر يف أدلته يف مقام احلكم عليه، بل وال يُ  ،إىل ما يّدعيه

 فورًا وبال تأمل.

عن  ُيسَأل، فال هرينظري ذلك من ينكر وجود الشمس وهي أمام ناظ

 أنت واهم. يقال له:بل دليله، 

ألوهى األقوال قد يتعّرض اإلنسان  نعم يف مقام البحث العلمّي 
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سيأيت وهو ما  .إلمتام احلجة ها واحدًا بعد واحددُ نِّ فَ أدلتها ويُ وأضعفها وإىل 

 .يف الفصل الثالث )الفناء يف اهلل( تعاىل إن شاء اهلل

ع عىل مثل هذه األقوال كاٍف للحكم ببطالِنا وال شك أن جمّرد االطال

وُبعدها عام يلّوثها من حّب األشخاص  ،هائسالمة الفطرة ونقاعند من يتمتع ب

أو التأثر بأصحاب البدع واالنحرافات والضالل وغري ذلك من موجبات 

 اخلروج عن الَصاط املستقيم.

ًا من اإلقرار بالعجز عن اكتناه الذات دَّ صّوفة بُ مل جيد مجٌع من املت ملا

 ابن عرِب حني قال: األكرب إمامهم ، ومن هؤالءبذلك وااإلهلية بالعقل، أقرّ 

عن إدراك العقل والنفس إال من حيث إنه  فالعلم باهلل عزيزٌ 

وكل ما يتلفظ به يف حق املخلوقات أو  ،تعاىل وتقدس موجودٌ 

اهلل سبحانه يف نظر العقل السليم يتوهم يف املركبات وغريها ف

من حيث فكره وعصمته بخالف ذلك ال جيوز عليه ذلك 

من الوجه الذي تقبله  التوهم وال جيري عليه ذلك اللفظ عقالً 

 .(1)املخلوقات فإن أطلق عليه فعىل وجه التقريب عىل األفهام

 ويقول يف كتاٍب آخر:

ل ْشعي، وال ال يعلم بدلي وأما العلم بحقيقة الذات فممنوع
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وال  ، فإنه سبحانه ال يشبه شيئاً برهان عقيل وال يؤخذ بأخذ

َليرَس َكِمثرلِِه ﴿ ء فكيف يعرف؟ فمعرفتك به إنام هو:يشبهه يش

 .(1)﴾ءٌ يَشر 

املقّدسة لكنه ال يريد بعبارته املتقدمة املنع من العلم بحقيقة الذات 

لة العقلية والنقلية فقط، أما ما سوى ذلك بحسب األداملنع منها مطلقًا، إنام 

، وهي أن اهلل سبحانه آخرالشبهة من طريق فتبينه كلامته األخرى، إذ تعود 

 : ابن عرِب ال عرب التفّكر، فيقول تهوتعاىل )هيب( العقل معرف

وال مناسبة بني اهلل وبني خلقه فاذن ال يصح العلم به من جهة 

وأما  ،لفكر يف ذات اهلل تعاىلوهلذا منعت العلامء من ا ،الفكر

القوة العقلية فال يصح أن يدركه العقل فإن العقل ال يقبل إال 

وقد بطل إدراك الفكر له  ،ما علمه بدهية أو ما أعطاه الفكر

ولكن مما هو عقل  ،فقد بطل إدراك العقل له من طريق الفكر

فقد هيبه احلق  ،إنام حده أن يعقل ويضبط ما حصل عنده

 هذا ما ال نمنعه ،به فيعقلها ْلنه عقل ال من طريق الفكراملعرفة 

فإن هذه املعرفة التي هيبها احلق تعاىل ملن شاء من عباده ال 

فال يقوم عليها دليل وال يستقل العقل بإدراكها ولكن يقبلها 
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وهلذا الكالم مرتبتان  ...برهان ْلِنا وراء طور مدارك العقل

يق فكره ونظره فهو تائه فافهم فمن طلب اهلل بعقله من طر

 .(1)وإنام حسبه التهيؤ لقبول ما هيبه اهلل من ذلك فافهم

ر فيام ال يمكن ألنه تفكّ  فبعد أن سّلم بأن التفكر يف ذات اهلل ممنوعٌ 

هذه املعرفة وإن مل تكن ُمكنة  االلتفاف عىل ذلك بالقول أنّ إدراكه، حاول 

! للعقل دون تفكر من اهلل تعاىل بالتفكر فإِنا ُمكنة عرب طريق آخر وهو)هبة(

 !!وال برهاندليل مما مل يقم عليه إقراره بأن ذلك مع 

 وقال يف حملٍّ آخر مؤكدًا هذا املعنى:

فلم يبق اال التهيؤ ملا يكون منه فاذا كان االمر عىل ما ذكرناه 

ومجيع  ،فان القوى ال تعطى اال ما فيها يمن حيث الوهب االهل

 ،اخللق فمحال ان تعلم موجدها علمه بنفسه ما فيها تابع هلا يف

 فهو اكمل ما حيصل من العلم ياالهل فاذا هيأت املحل للتجيل

وهو علم عقول املالئكة واالنبياء واخلواص من عباد اهلل من 

 املجردين واهلياكل النورانية فال تتعب خاطرك ىف التفكر يف

 .(2)العلم باهلل

بطريق آخر، عرِب قّررها السيد اآلمل وحقيقة هذه اهلبة التي ذكرها ابن 

 قال السيد اآلمل:بأِنا املعرفة عن طريق الكشف والذوق، أي 
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ّن منع معرفته ومعرفة ذاته ووجوده كان من طريق العقل إ

، ال يصل يالعقل، بطريق النظر الفكروقاعدة العقالء. فان 

واال، من طريق الكشف والذوق، . ، وال وصل اصالً اليه قط

 ...منع(فال )

 بقوله:« الفص اآلدمي»وقد أشار الشيخ )ابن العرِب( يف 

، بل هذا الفن من يوهذا ال يعرفه عقل بطريق نظر فكر» 

، منه يعرف ما أصل صور ياإلدراك ال يكون اال عن كشف اهل

 .(1)«العامل القابلة الرواحه.

والً وعرّب عنها ثالث أِنا معرفة هلل عن طريق القلب، فاعرتف الطهراين أ

 بالعجز عن املعرفة بالعقل:

وال  ليس بمقدور اإلنسان معرفة اهلل بوساطة الفكر والتفكري

حتى بطريق اإلدراك، ذلك أن الفكر والتفكري حمدودان بينام 

اهلل سبحانه ال حّد له. فكّلام حاول اإلنسان جهده اإلحاطة 

 ..(2)باهلل بالتفّكر والقدرة العقلّية كان ذلك له حماال

 :قال! عم إمكان املعرفة بالقلبثم ز

لذا، فإّن األخبار الداّلة عىل أن اإلنسان عاجز عن معرفة اهلل 

. وأّما األخبار القائلة ىتستند كّلها باألساس إىل هذا املعن
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وحصوله عىل معرفة تاّمة بإمكانّية ترّشف اإلنسان بلقاء رّبه 

عن  ، فهي ال تستدّل بإمكانّية هذا الوصول وذلك اللقاءبه

عن طريق الوجدان واإلحساس يف طريق الفكر والتفكري، بل 

 . (1)القلب

)إن صّحت تسميته  والصويف الشيعّي  وهبذا يشرتك الصويف السنّي 

 ..شبهة َتعلهم ْجيعًا يف مهّب الريحيف  والعارف الشيعّي  بذلك(

 األول، الباب الثالث من  الفصلوقد تقّدم اجلواب عىل هذه الشبهة يف 

عىل عدم إمكان اكتناه الذات اإلهلية سواء من طريق  ت اْلدلة اْلربعةدلّ حيث 

ألن القلب كالعقل من َملوقات اهلل  ..العقل أو القلب أو الوهم أو اخليال

 .الذي ليس لصفته حّد حمدود وهي حمدودة ال يمكن أن حتيط بخالقهاتعاىل، 

ه حكم وقد تقّدمت الروايات الكثرية يف هذا املعنى ملن خفي علي

 ..(2)العقل

 يتمكنوا من إنكار استحالة وإّن القوم مل ختَف عليهم هذه األحاديث ومل

ما يقولونه بحكم العقل، فأسقطوا حكم العقل رأسًا إن دهّلم ما يزعمون أنه 

إِنم يعملون بكشفهم ولو حكم العقل ، بل حكم العقل )كشف( عىل خالف

  )باستحالته(!

ن العقالء وال من أهل الرشائع، فإن إقرار وهو أمٌر ال يقول به أحٌد م
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العقل بالعجز عن معرفة بعض األمور خيتلف متامًا عن االعتقاد بصحة ما 

 حيكم العقل باستحالته! ففي هذا بطالن الرشائع واحلجج اإلهلية بأكملها!

 يقول ابن عرِب يف فصوصه عن الرسل أِنم:

وما قل بإدراكه، أثبتوا ما أثبته العقل وزادوا ما ال يستقل الع

ِقرُّ به يف التجيل ه العقل رأسًا وي  ِيل   ..(1)!حي 

 وتابعه عىل ذلك السيد اآلمل بقوله:

 .(2)ذوقي، ينبو عنه الفهم ويأباه العقل يمر كشفأوهذا 

، تأّملت كالمهام وجدته يف قّمة الغرابة والتعّجب عند ذوي العقولفإذا 

يف أغلب املوارد لتعرف كيف ينطلق  فإنه يفيدك نطِ فاحفظه أهيا القارئ الف  

 وما الذي يلتزمون به. يف مسلكهم هؤالء

! وعليه فلو أقمت هلم يقبلون ما حكم العقل باستحالته رأساً وأباهإِّنم 

نقلية عىل استحالة االندكاك والفناء وصريورة االثنني الو العقليةف األدلة اآل

ثم أقروا لك بصحة كل ما واحدًا وعىل استحالة اإلحاطة بالذات اإلهلية، 

أتيت به، هلم أن خيالفوا ذلك اإلقرار بمجرد أن يزعموا حصول كشٍف عىل 

 خالف تلك األدلة كّلها!

                                                 

، الطبعة الثانية لـ )انتشارات الزهراء(، طهران، وسائر 186ص 1( فصوص احلكم ج1)

 ابنا من )فصوص احلكم( ترجع هلذه النسخة. الشواهد يف كت
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وهو حجة يلتزمون هبا وأي حجية للعقل  بعد ذلك؟! فأي ْشيعة تبقى

 !؟! وأي معنى لكالم الرسل الواضح الَصيح بعد ذلك؟اهلل الباطنة

 يتحصل من ذلك أن نقول:

 ! نعوذ باهلل من سوء العاقبة.ا عبادة اهلوى يف صورة الكشفإِن

رغم إسقاط حكم العقل مقابل الكشف، فإن ألصحاب الكشف 

 والذوق حماوالت يف يّل عنق األدلة لتناسبهم..

أن اخللق ال  عىل نقليةالعقلية والقيام األدلة فإِنم بعدما ووجهوا ب

ون باهلل علاًم، وأِنم ما قدروه حق قدره، وأنه أعىل وأجل من أن يطلع حييط

موا سلّ هذه األدلة إلنكار وبعد أن مل يكن لدهيم جمال أحد عىل كنه معرفته، 

عمدوا للتخلص منها إىل حماولة أخرى حيث زعموا أن هذه اآليات وهبا، 

 ،شء من خلقهال يمكن أن يعرف بوالروايات ناظرة إىل أنه سبحانه وتعاىل 

أن يعرف يمكن وأن هذا هو أقىص ما تدل عليه األدلة املذكور، وأنه تعاىل 

 !بنفسه

: )اعرفوا اهلل باهلل( و)يا من بجملة من األحاديث منها واستدلوا لذلك

 دل عىل ذاته بذاته( وأمثال ذلك من األحاديث الرشيفة.

، حيث أن معرفته زعموا أن هذه املعرفة هي معرفة الفناء يف ذات اهللثم 

اإلنسان إذا أفنى نفسه وأعدمها مع بقاء يشء من نفس اإلنسان مستحيلة، لكن 
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 ! تعاىل اهلل عن ذلك علوًا كبريًا.وصار ذات اهلل عرف اهلل باهلل حينها

 الطهراين: السيد حممد حسني يقول

يستحيل للبرش أن حييط بجميع صفات الواحد اْلحد وذاته 

وعىل هذا، فإّن  ..شائبة من اْلنانّية املقّدسة ما دامت فيه

 .اإلحاطة بذاته وعّد صفاته وإحصاءها من املحال.

فهو ّن اهلل غري متناه ورسمدّي بالنسبة لوجود العامل، ولذلك ا

وصفاته العليا وأسامءه احلسنى. وحده بإمكانه أن يعرف ذاته 

، ومل إذا وصل مقام الفناء يف اهلل وكذا عبد اهلل فإّنه مثل النبيّ 

يبق فيه أثر من بقايا الوجود سواء يف عامل احلّس أم يف عامل املثال 

وامللكوت األسفل وسواء يف عامل العقل وامللكوت األعىل، 

وذلك حتى  هناك لن يكون له وجود متعّْي أو كيان حمدودفإّنه 

فهناك ، فيعرف اهلل ويمّجد صفاته وحيمدهومدركًا  يكون عاملاً 

وعىل هذا،  ء غريه.غري، وحمال وجود ش يوجد اهلل وحده ال

 .(1)فال أحد يعرف اهلل غري اهلل

هي معرفة الفناء يف اهلل، يصري هبا العارف ذات اهلل فيصري عارفًا باهلل من 

 جهة كون اهلل هو العارف بنفسه!

لألصول للعقل وملخالفتها  ورغم وضوح بطالن هذه الدعوى

مع اجلواب  لبعض أدلتها الواهيةرض إال أنا سنتع ،تقّدماالعتقادية كام 
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 عليها..

 حمكمٌ وال خيفى عىل شيعة العرتة الطاهرة أن يف كالم املعصومني ^ 

اهِبًا  :×فعن إمامنا الرضا كالكتاب العزيز..  ومتشابهٌ  ت ش  ا م  إِن  يِف أ ْخب اِرن 

ْرآنِ  ابِِه اْلق  ت ش  م  ْرآنِ و   ،ك  ِم اْلق  ْحك  م  اًم ك  ْك  وا  ،حم  دُّ ر  اف  ت ش  اهب  م  ِمه  ْك  ا إىِل  حم  ال  و   ،ه 

ت ِضلُّوا ا ف  ِمه  ْك  ون  حم  ا د  ه  اهب  ت ش  وا م  ت بِع  ت 
(1). 

فليس كلُّ خرٍب يصح االعتامد عليه إن كان َمالفًا ملا تواتر عنهم وثبت 

 باألدلة القاطعة.

وال كلُّ فهٍم سقيٍم للخرب يصحُّ األخذ به مع إمكان محله عىل الثابت 

 املتواتر. القطعي

القوم من قياسهم اهلل عّز وجل عىل أنفسهم ووصفهم هلل بام  ذَ ِخ وإنام أُ 

اَم  ..×: يف صفات اخللق، كام عن إمامنا الرضا  ا َوإِنَّ ذ  اْخت ل ف  الن اس  يِف ه 

وا  ري   حت   وا و  ت ى ت اه  َمِة اْلب اِب ح  لر َمِة بِالظُّ لر اََلَص ِمَن الظُّ اهلل  ْصِفِهم  يِف و  َوَطَلُبوا اخلر

وا ِمن   اد  اْزد  ِسِهْم ف  ِة أ ْنف  ْعداً احلبِِصف  وا ،ق  ب  ف  ص  ل ْو و  ز  اهلل  و  اتِهِ و   ع  ل  بِِصف   ج 

َيِقنيِ املَوَوَصُفوا  ِم َوالر َفهر ُلوِقنَي بِِصَفاهِتِمر َلَقاُلوا بِالر واوَ  خر َفَلامَّ َطَلُبوا ِمنر  ،مل  ا اْخت ل ف 

 ُ ريَّ واوا فِيِه َذلَِك َما حَتَ ب ك  َتِقيم هَيرِدي َمنر َيشاُء إىِلواهلل  ،اْرت   .(2)رِصاٍط ُمسر

 ومن األحاديث التي استدلوا هبا:
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اهلل تعاىل قول أمري اإلحاطة بمما استدل به القائلون بإمكان 

وا: × املؤمنني َساَلِة َوُأويِل وَ  باهللاهلل  اْعِرف  ُسوَل بِالرِّ ِر بِ  الرَّ َمر ِر بِاألر َمر ُروِف املاألر  عر

َسانوَ  حر ِ ِل َواإلر َعدر  .(1)الر

 بتقريب أِنم بعد الفناء يف اهلل فإّن اهلل هو الذي يعرف نفسه!

يرجع بعض  متعددة وجوهٌ يف تفسري هذا احلديث  وألكابر علامء املذهب

 ث:احلديبعض الوجوه التي ذكرت يف معنى منها إىل البعض اآلخر، وفيام يل 

 : حيث قال رمحه اهلل الكليني ما ذكره الشيخ. 1

يعني أن اهلل خلق األشخاص  اعرفوا اهلل باهلل ×ومعنى قوله 

واألنوار واجلواهر واألعيان، فاألعيان األبدان، واجلواهر 

األرواح، وهو جل وعز ال يشبه جسام وال روحا وليس ألحد 

تفرد يف خلق الروح احلساس الدراك أمر وال سبب هو امل

فإذا نفى عنه الشبهْي شبه اْلبدان بخلق األرواح واألجسام 

وإذا شبهه بالروح أو البدن  وشبه اْلرواح فقد عرف اهلل باهلل

 .(2)أو النور فلم يعرف اهلل باهلل

ومرجع هذا التفسري إىل كون اخلالق غري شبيه باملخلوق، فإن نّزهت 
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هو املتفّرد يف اخللق فقد  املخلوق عن مشاهبة اخلالق وأدركت أن املخلوق

 عرفته بنفسه، بغري شبيه له. وهو وجه ال بأس به يف نفسه.

 وقريٌب منه ما ذكره املوىل صالح املازندراين، قال:

بام يليق به وهو أنه هو اهلل املبدأ ( أي باهلل )فقد عرف اهلل

كام قال: ليس كمثله  املسلوب عنه صفات اخللق ومشاهبتهم

 .(1)ءيش

 : ذكره الشيخ الصدوق رمحه اهلل، قال . ما2

القول الصواب يف هذا الباب هو أن يقال عرفنا اهلل باهلل ألنا 

وإن عرفناه عز وجل  ،إن عرفناه بعقولنا فهو عز وجل واهبها

 فهو عز وجل باعثهم ومرسلهم ×بأنبيائه ورسله وحججه 

وإن عرفناه بأنفسنا فهو عز وجل حمدثها  ،ومتخذهم حججا

 .(2)فناهفبه عر

وهو معنى تاّم يف نفسه، وعليه تكون معرفة اهلل بآثاره الدالة عليه، نوعًا 

ا قد عرفناه بام عّرفنا به نفسه من آثار هلل باهلل، وبعبارة أخرى: أنّ امن معرفة 

 خلقه.

 ما ذكره ابن شهر آشوب، قال: وقريب منه 
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 .(1)( أي بنصب أدلة عىل نفسهباهلل )اعرفوا اهلل ×وقال 

 أمحد بن زين العابدين العلوي العامل:  وما ذكره الشيخ

بام دلكم به عىل نفسه . أقول: يعني باهلل اعرفوا اهلل: ×قال 

 .(2)من اآليات العجيبة

ُتَك  ×:كثرية منها قوله  نصوٌص وتشري إىل هذا املعنى  َأنرَت وَ  بَِك َعَرفر

َتنِي َعَليرَك  َتنِي إَِليرَك وَ  َدَللر ِر َما َأنرتَلور وَ  َدَعور ر َأدر  ..(3) اَل َأنرَت مَل

 أقول: ، قال: االسرتآبادي. ما ذكره 3

بالعنوان الذي ألقاه يف قلوبكم بطريق يعني اعرفوا اهلل 

ء، كام مر وسيجي أي بغري اكتساب واختيار منكم، الّضورة

ليس له مثل وال نظري، خالق كل  -أي موجود- ءوهو أنه يش

 .(4)ء يش

يد اإلشارة به إىل املعرفة الفطرية اجلبلّية التي ال تنفك عن وكأّنه ير

اإلنسان وإن أنكرها املنكر، فمعرفة اهلل تعاىل قد زرعت يف كل إنسان وإنام عىل 

 اإلنسان التنبه إليها واإلذعان هلا.
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ُت َأَبا َعبردِ وهو ما يشري إليه احلديث الرشيف:ٍ   َعنر ُزَراَرَة َقاَل: َسَألر

لِ َعنر  × اهلل تِي َفَطَر النَّاَس َعَليرهااهلل  فِطرَرَت ﴿ َجلَّ وَ  َعزَّ اهلل   َقور  :َقاَل  ﴾الَّ

ىل  الت ْوِحيدِ  ِيعًا ع  م  ْج  ه  ط ر  ف 
(1). 

 القزويني:  .  ما ذكره4

ومعناه النهي عن الوسواس يف : صورته أمر، باهلل اعرفوا اهلل

من الدور  محتصيل معرفة اهلل بتتبع ما قاله الفالسفة وأتباعه

 .(2)والتسلسل ونحو ذلك

ولعّله يريد اإلشارة إىل أن معرفة اهلل ملّا مل تكن متوقفة عىل األبحاث 

الفلسفية وإن كان بعٌض منها حّق، فإن الدخول فيها ملن ال حاجة له وال 

 غرض قد يكون مدعاًة للبعد عن املعرفة بدالً من القرب منها.

 فإنه بعد ذكر بعض الوجوه املتقدمة قال:ما ذكره املجليس رمحه اهلل،  .5

وحيتمل أن يكون الغرض عدم اخلوض يف معرفته تعاىل 

ورسوله وحججه بالعقول الناقصة فينتهي إىل نسبة ما ال يليق 

إليه وإىل الغلو يف أمر الرسول واألئمة صلوات اهلل  به تعاىل

 ..عليهم.

عىل  اهلل املرشقاعرفوه بنور فمعنى اعرفوا اهلل باهلل  ..: الثاين

بالتوسل إليه والتقرب به فإن العقول ال هتتدي إليه  القلوب
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 إال بأنوار فيضه تعاىل ....

 ،: أن يكون املراد ما يعرف هبا من األدلة واحلججالثالث

إنام تتأتى معرفته لكم بالتفكر فيام فمعنى اعرفوا اهلل باهلل أنه 

ال فيقه وهدايته أظهر لكم من آثار صنعه وقدرته وحكمته بتو

فإن معرفتها إنام  ،بام أرسل به الرسول من اآليات واملعجزات

 ... (1)وهذا أقرب الوجوهحتصل بعد معرفته تعاىل... 

إِن ك  إِْن الله ومرجع قوله األخري إىل الدعاء املعروف: ِ  ك  ف  ْفنِي ن ْفس  ر  م  ع 

بِي ك   ْ أ ْعِرْف ن  ك  مل  ْفنِي ن ْفس  ر  ع  ْ ت  نِي الله ،مل  فر ر ُتَعرِّ فرنِي َرُسوَلَك َفإِنََّك إِنر مَل مَّ َعرِّ

َتَك  ِرفر ُحجَّ ر َأعر َتَك الله ،َرُسوَلَك مَل فرنِي ُحجَّ ر ُتَعرِّ َتَك َفإِنََّك إِنر مَل نِي ُحجَّ فر مَّ َعرِّ

 ..(2)َضَللرُت َعنر ِدينِي

 خمتلف التفاسري حتوم حول كون احلديث ناظرًا إىلومن الواضح أن 

، إذ عدم إمكان معرفة كنهه سبيل معرفته تعاىل ال إىل مقدار معرفته املمكنة

، وتبقى األحاديث املثبتة هلذا املعنى واملوافقة أهل احلق مجيعاً مة عند لَّ َس مُ 

 مة يف املقام.كَّ للفطرة السليمة وللمقطوع به عند أهل العقل والنقل حُمَ 

بَِم َعَرفرَت حني سئل:  × وعىل هذه املعاين حيمل كالم أمري املؤمنني

 ؟َربََّك 

ه   :َقاَل  نِي ن ْفس  ف  ر   .باِم  ع 
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َسهُ  :ِقيَل  َفَك َنفر  ؟َوَكيرَف َعرَّ

بُِهُه ُصوَرةٌ  :َقاَل  َقِريٌب يِف  ،اَل ُيَقاُس بِالنَّاسِ وَ  َواسِّ احلاَل حُيَسُّ بِ وَ  اَل ُيشر

بِهِ  ِدِه َبِعيٌد يِف ُقرر َق ُكلِّ يَشر  ،ُبعر  َفور
ٍ
َقهُ  ُيَقاُل يَشر اَل وَ  ء  َأَماَم ُكلِّ يَشر  ،ٌء َفور

ٍ
اَل ُيَقاُل وَ  ء

 اَل َكيَشر  ،َلُه َأَمامٌ 
ِ
َياء َشر  َداِخٍل يِف يَشر َداِخٌل يِف األر

ٍ
 ء

ٍ
 اَل وَ  ،ء

ِ
َياء َشر َخاِرٌج ِمَن األر

 َخاِرٍج ِمنر يَشر َكيَشر 
ٍ
 ء

ٍ
هُ وَ  ُسبرَحاَن َمنر ُهَو َهَكَذا ،ء ُ  لُِكلِّ يَشر وَ  ،اَل َهَكَذا َغرير

ٍ
ء

 .(1)ُمبرَتَدأٌ 

ِمننَِي باَِم َذا َعَرفرَت َربَّكاملَيا َأِمرَي  :ويف حديث آخر أن رجاًل قال له  ؟ؤر

مِ  :قال َعزر ِخ الر َمِّ وَ  بَِفسر ِض اهلر ُت َفِحيَل َبيرنِي ،َنقر مر َ مَهِّيوَ  ملََّا مَهَ ُت وَ  ،َبنير َعَزمر

ِمي َقَضاُء َعزر ُت  ،َفَخاَلَف الر ي املَأنَّ َعِلمر ِ َر َغرير  .(2)َدبِّ

 محله عليه( ما ويؤيد هذا الفهم واملعنى )إضافة إىل ظهوره فيه وتعنيُّ 

ِرف   :× عن أمري املؤمنني، أّوهلام ورد يف حديثني آخرين ْن ع  ل ْيس  بِإِل ٍه م 

 .(3)بِن ْفِسه

وٍف بِن ْفِسِه  :×اإلمام الرضا  وعن× ه عنثانيهام و ْعر  لُّ م  ك 

ْصن    .(4)وعم 

فإذا ُعرف بنفسه أي ، فإن من ُيعرف بنفسه مصنوع، واملصنوع ليس إهلاً 
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بحقيقته، وتوّصل املخلوق إىل كنهه، صار مّتصفًا بصفات املخلوقني، فصار 

  مصنوعًا مثلهم ال صانعًا هلم.

اس  وإذا أحاطوا به أبطلوا ما أثبته احلديث املتقّدم من أّنه:  ال  حي  سُّ بِاحلو 

ال   ق اس  بِالن اسِ و   . (1)، حيث صار حمسوسًا مثلهم ْشيكًا هلم يف كونه حُماطًا بهي 

حلديث الرشيف )اعرفوا اهلل باهلل( ناظر إىل سبيل بام تقّدم يّتضح أن ا

  .وطريق معرفته تعاىل وأجنبّي عن دعوى معرفة كنهه التي ثبت استحالتها

ا ×: عاء الصباح املروّي عن أمري املؤمنني استدّل كذلك بام ورد يف د ي 

اتِهِ  اتِِه بِذ  ىل  ذ  ل  ع  ْن د  َه َعنر جُمَاَنَسِة ََمرُلوَقاتِهوَ  ،م    .(2)َتنَزَّ

 واسع ههنا أيضًا.. وجلريان الوجوه التي مرت يف احلديث السابق جماٌل 

 فاجلواب هو اجلواب..

ي املجانسة واملشاهبة بني القرينة املّتصلة عىل إرادة نففضاًل عن قيام 

َه َعنر جُمَاَنَسِة ََمرُلوَقاتِهوَ )× وذلك يف قوله اخلالق واملخلوق،  ( فإن كان َتنَزَّ

                                                 

كّل معلوم وهو أّن: وجه آخر ُذكر يف املالزمة بني كونه معروفًا بنفسه وكونه مصنوعًا ( 1)

و مركب حمتاج إىل مرّكب يرّكبه وكّل ذي جزء فه ،جهة أجزائهبحقيقته فاّنام يعلم من 

منهاج الرباعة يف ْشح ، راجع  صانع يصنعه، فثبت بذلك أّن كّل معلوم احلقيقة مصنوعو

 .65ص 11ِنج البالغة )للخوئي( ج
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كان يف تنّزهه تعاىل عن جمانسة َملوقاته داللة عىل ذاته  العطف عطف بيان

كانت الوجوه السابقة كافية يف بيان معنى  عطف بيان بذاته.. وإن مل يكن

 احلديث.

ْفت ك   :×كدعائه   هذه األحاديث وأمثاهلايفو ر  ل ْلت نِي أ  و   ،بِك  ع  ْنت  د 

ل ْيك   نِي إِل ْيك   ،ع  ْوت  ع  د  ا أ ْنت ،و  ْدِر م  ْ أ  ل ْو ال  أ ْنت  مل  و 
من املعاين اللطيفة التي ، (1)

ال تتعارض مع العقل والرشع كام ذهب إليه بعض أصحاب املناهج املنحرفة 

 لصوفية وغريها.تأثرًا بمدارس ا

تِك  يف الدعاء:  ^ما ورد عنهم  عِرف  نه  م  عِرف ك  ك  ن ي  ل ة  م 
سأ  ل ك  م 

 أسأ 

 ..(2)ِمن ُكلِّ َخرٍي َينَبغي لِلُمؤِمِن أن َيسُلَكهُ 

َِج، : ×ومثلها قوله  َك األهبر ني بِنُوِر ِعزِّ قر ون  ل ك  عاِرفاً اهِلي َوَاحلرِ ا ك    .(3)ف 

يلزم مالحظته جمتمعًا ال يفِّس بعضه بعضًا،  ^ن كالم أهل البيت وأل

ورد عن جمتزءًا، وينبغي أن نضم األحاديث التالية إىل ما استدلوا به، ومنها ما 

ُكو إَِليرَك  :×اإلمام الباقر  ْعِفيَأشر ْوِحيِدك  و   ض  يِل ِمْن ت  نْه  أ م  ا ق رص   ع  نِْه و   م  ك 
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تِك ْعِرف  م 
(1). 

ىَل اهلل  لعرشات من الروايات التي ذكرناها سابقًا:وورد يف ا َأَجلُّ َأنر وَ  َأعر

ِرَفتِه لَِع َأَحٌد َعىَل ُكنرِه َمعر  وما هبذا املعنى.، (2)َيطَّ

بام أن التناقض غري حمتمل يف كالمهم، وأن بعضه حاكم عىل بعض و

 روايات..ومفِّس له، ينبغي أن نتبني املراد من معرفة الكنه يف الطائفتني من ال

ٌة  حيث قال: ×عن أمري املؤمنني ومما يوضح ذلك ما ورد  ْفِرق  ه  ت  نْه  ك  و 

ْين ه   ْلِقهو   ب  ْْي  خ   .(3)ب 

فيكون هذا املعنى هو الذي أثبتته الروايات األوىل، وهو التفرقة بينه 

وبني خلقه، دون معرفة حقيقته وذاته، التي تنفيها الطائفة الثانية من 

إذ أنه يثبت  من الدعاء خالف املّدعى متامًا!ليه يكون املراد الروايات.. وع

يف احللول واالحتاد ووحدة التفرقة بني اخلالق واملخلوق، والزم اعتقاد القوم 

 نفي هذه التفرقة.الوجود 

األول، مل يبق شك يف  البابإذا تبنّي ذلك، وضممته إىل ما تقدم يف 

 ..بطالن هذه الشبهة

الفناء فيأيت احلديث عنها يف الفصل الثالث إن  وأما أصل شبهة حصول

 شاء اهلل.
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هلجت مدرسة األنبياء العظام بالتوحيد، من آدم ونوح وإبراهيم، إىل 

، وأطبقوا عىل ^ | وَمن بينهم من املرسلني عيسى وموسى.. فمحمدٍ 

بخلقه،  مشاهبةٍ  عاىل من أّي وعىل تنزهيه ت (1)﴾ءَليرَس َكِمثرلِِه يَشر كونه تعاىل ﴿

 اٍج للمخلوق..ييف املكان او احت حلولٍ  وأّي 

تِّّسبت من سائر  أوصل إىل أقوال فاسدة الساموية لكن حتريف األديان

القول باحتاد اهلل وهو النصارى فئات من إليه  تما ذهبومن ذلك ، األديان

 حيث ورد يفحسب ما يرتاءى من بعض نصوص اإلنجيل، ، وذلك بعيسى

اِحٌد إنجيل يوحنا:  اآلب  و  ا و   .(2)أ ن 

أخرى أن األب يف اإلبن واإلبن يف األب، فقد حل  إنجيلية ويف نصوص

اآلب  يِف  يف الثاين:  األول ا يِف اآلِب و  ن 
ْؤِمن  أ ين  أ  َكاَلُم الَِّذي ُأَكلُِّمُكمر أ ل ْست  ت  ؟ الر

يِس  ُت َأَتَكلَُّم بِِه ِمنر َنفر ل  احل اآلب  ، لكِن  بِِه َلسر ْعام 
ل  اْل  ْعم  و  ي  ُقويِن ال  يِف  ه  . َصدِّ

 ..(3)َأينِّ يِف اآلِب َواآلَب يِفَّ 

من املدارس الصوفية فقالت بحلول اهلل تعاىل يف  مجلةٌ يف ذلك  وتابعتهم

بعض أوليائه! أو باحتاد اخلالق مع بعض َملوقاته! وعرّبت عن ذلك بَصيح 

                                                 

 .11( الشورى 1)

 .30: 10( يوحنا2)

 .11-10: 14( يوحنا3)
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 تارة أخرى.. ال أوجهٍ محّ  الكالم تارة، وبكالمٍ 

سبحاين : وقوله .(1)!ال إله إال أنا فاعبدون: فمن كلامهتم قول البسطامي

 .(2)!ما أعظم شأين

عندما نظرت، كان هو و ،كنت أطلب اهلل طيلة ثالثْي عاماً  وقوله:

 .(3)!الطالب وأنا املطلوب

 يعبيديا ابا يزيد كّلهم اطلع عىل العامل فقال:  -تعاىل -اهللأّن وقوله: 

 .(4)من العبودّية ينج  ر  ْخ أ  ف !غريك

هم خلقي غريك. يا أبا يزيد! إِنم كلّ وزعم أّن اهلل تعاىل خاطبه قائاًل: 

 .(5)!أنت أنافقلت: فأنا أنت، و

فقلت أنا بك.  ... باحلق نطقت.ما أنت إال احلقوزعم أن اهلل قال له: 

صفاته التي ال يشاركه وصفني بو. .!إذا كنت أنت يب، فأنا أنت، وأنت أناقال: 

ة بعني فنظر إيّل نظر.. تفّرد بفردانيتيو فيها أحد. ثم قال يل: توّحد بوحدانيتي،

وصار ة واحدة. فصارت الكلم. .وظهر يّف بذاتهالقدرة. فأعدمني بكونه، 

                                                 

 .117ص 3( الفتوحات املكية ج1)

 .123ص 2ج ( قوت القلوب يف معاملة املحبوب2)

 .359األولياء )معرب( ص ( تذكرة3)

 .32ص لعني القضاة اهلمداين ( شكوى الغريب عن األوطان إىل علامء البلدان4)

 .251( كتاب املعراج للقشريي ص5)
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 ..(1)فصارت صفايت صفات الربوبية. .الكل بالكل واحداً 

 .(2)!ليس يف جّبتي سوى اهللاجلنيد:  وقول

 .(3)!ليس يف اجلبة غري اهللقال أبو سعيد بن أِب اخلري: ثله وم

 :وقول احلالج

 أنا من أهوى، ومن أهوى أنا             نحن روحان حللنا بدنا

 ذ كنا عىل عهد اهلوى             يُضب األمثال للنّاس بنانحن مُ 

  (4)إذا أبَصته أبَصتناو     فإذا أبَصتني أبَصته          

 وقوله:

 فسبحانك سبحاين  أنا أنت بال شّك            

 وتوحيدك توحيدي             وعصيانك عصياين

  (5)وإسخاطك إسخاطي             وغفرانك غفراين

 وكقول أِب بكر الشبّل:

                                                 

 .258-254( كتاب املعراج للقشريي ص1)

 .561( رس األرسار ومظهر األنوار فيام حيتاج إليه األبرار لعبد القادر اجليالين ص2)

املتوىف سنة  لروزهبان بقل الشريازي 319ص 3س البيان يف حقائق القرآن، ج( تفسري عرائ3)

 هـ. 606

 .158( ديوان احلالج ص4)

 .163( ديوان احلالج ص5)
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  (1)يذا فكّرت ااّلئإله إفال               يتعاالئيف  تباركت خطرايت

 .(2)!غريك، فإّنك أنا يّل اخلالئق عبيدفقال: ك ..احلّق  يكاشفن وكقوله:

 : ، قال(3)وعرّب بعضهم عن االحتاد بالوحدة، كنجم الدين الرازي

 اهلل صىل- : وهي املقام املحمود الذي اختص به حممدالوحدة

َك َمقامًا  َعسى﴿ بقوله تعاىل: -سلمو عليه َأنر َيبرَعَثَك َربُّ

ئق، اللهم إال بعض [ دون سائر اخلال79]اإلرساء:  ﴾حَمرُموداً 

 ،مذكوراً  فيصري حينئذ الذاكر   ...خواص األولياء من أمته

املباينة باملعاينة، و يتبدل اْلين بالعْي،و ،املذكور ذاكراً و

 ..(4)واالثنينية بالوحدة

 تعني العبائرإىل أن هذه بوحدة الوجود(  القائل) وذهب ابن عرِب

فإن  ،يثه عن مقام حرف الباءتصيري الذاتني ذاتًا واحدة، وذلك أثناء حد

 :عن أحد تلك املقامات قال! للحروف عندهم مقامات عجيبة

 ...من أهوى أناو أنا من أهوى هذا هو املقام الذي يقال فيه:و

 .أنا احلققال اآلخر فيه: و

                                                 

املتوىف سنة  )والكتاب باللغة الفارسية( لروزهبان بقل الشريازي 147( عبهر العاشقني ص1)

 .319ص 3قائق القرآن جهـ، وذكره أيضًا يف تفسري عرائس البيان يف ح 606

 .32ص لعني القضاة اهلمداين ( شكوى الغريب عن األوطان إىل علامء البلدان2)

 هـ. 654( املتوىف سنة 3)

 .30( منارات السائرين اىل حُضة اهلل ومقامات الطائرين ص4)
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 بَصه.و تعاىل فيه: كنت سمعه اهللقال و

يف  أِنا ذات واحدةو ،يف العْي واحدةً  هو تصيري الذاتْي ذاتاً و

لكن يف عامل الشهادة و ال الشد ما عرف أحد ذاتني،لوو النطق،

 .(1)أن إحياء املوتى ليس إال هلل -قطعاً  -ذات واحدة كام نعلم

يف إطالق مثل هذه املتصوفة وتفنّنت مجاعة من وتنّوعت كلامت 

 الكلامت.

 االحتاد!عبارة حتى العرفاء الشيعة مل ختُل كلامهتم من استخدام 

 د حمسن الطهراين عن احتاد العارف بالذات اإلهلية:يقول السي

. وصارت ذاته بمعّية الذات اْلحدية بل صارت مّتحدة هبا

أن يكونوا قد خرجوا من أنفسهم وصاروا وبعبارة أخرى: 

 .(2)مّتحدين به تعاىل

حتى نتساءل هل أن كالمه  مل يعد هلذا الشخص نفسألنه .. .

 .(3)أم ال؟ ومطالبه صدرت عن هوى نفسه وهوسها

حتى يقاس عملهم ويزان من  ومل يعد لدهيم نفس أصاًل ... 

 ..(4)خالهلا

                                                 

 .124( مشاهد االرسار القدسية ومطالع االنوار االهلية )رسالة الباء( ص1)

 .37ص 2لكوت ج( أرسار امل2)

 .43ص 2( أرسار امللكوت ج3)

 .45ص 2( أرسار امللكوت ج4)
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التوحيد، عىل أِنا من مراتب  ذه األقوالهبويقّر غريهم من العرفاء 

 يقول )العارف أمحد املوسوي النجفي(:

برقة واحدة من عامل انظر اآلن أهّيا األخ الروحاين كيف أّن 

سبحاين )، صار يقول: ب عارفالّتوحيد عندما ملعت يف قل

مل يرشب غري قطرة واحدة ، واحلال أّنه (سبحاين ما أعظم شأين

 .(1)يف وادي الّصفات من بحر الّتوحيد

 ويقول:

يف كّل وقت حتررَت من هذا الوادي ورصت متصاًل باملبدأ، 

، ال إله إالّ أنت، فعند ذلك يمكن أْن تّدعي قول ال إله إالّ أنا

 . (2)ال إله إالّ اهللال إله إال هو، 

ويعتقد أن النبي صاحب املعجزة )يتوّحد( مع املبدأ )اخلالق(! فتصدر 

 ألنه توحد مع اهلل تعاىل! مثالً  بالنار× عنه املعجزات، فال حيرتق إبراهيم 

 يقول:

، إّن املعجزة داللة عىل أّن فاعل املعجزة صار واحدًا مع املبدأ

املتوّحد معه، وهذا هو نداء فكّل ما يصدر عن املبدأ يصدر عن 

 التوحيد.

                                                 

 ( التوحيد الشهودي: الشهود الثاين.1)

 .12( التوحيد الشهودي: الشهود 2)
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إّن اهلل وحده يمكنه أنر يقوم هبذه األفعال، وال يوجد متَصف 

غريه يف عامل الوجود، ولكن عندما نسمع أّن عيسى بن مريم 

يربئ األكمه واألبرص وحييى املوتى، فهذا ال يعني وجود 

صار واحدًا مع  ×عيسى بن مريم إهلني بل هذا يعني أّن 

 ...أاملبد

 إّن إبراهيم مل حيرتق بنار نمرود ْلّن اهلل ال حيرتق بنار نمرود

وال نار غريه، وحيث أّنه وصل إىل الّتوحيد، فلمر حيرتق بالنار، 

 ..(1)حممد

عىل بطالن هذه العقيدة، وأِنا كفٌر الشيعة أطبق العلامء والفقهاء فيام 

 .يف الفصل اخلامس. كام سيأيت باهلل تعاىل

مع كّل هذه األقوال، أنكَر مجاعٌة من أكابر املتصّوفة وجود القائل 

عني إمجاع الصوفية عىل نفيه، ومن هؤالء  بكر حممد بن  بوأباحللول بينهم، ُمدَّ

الذي قيل عن كتابه هـ  380املتوىف سنة  يالكالباذ يإسحاق البخار

 .(2)ف ملا عرف التصوفلوال التعرّ : (التعرف)

  :املذكور يف كتابه قال

                                                 

 .32( التوحيد الشهودي: الشهود 1)

 .5( مقدمة كتاب التعّرف ص2)
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غري مشبه للخلق  ..واحد أحد اهللاجتمعت الصوفية عىل أن 

.. بوجه من الوجوه. ال تشبه ذاته الذوات وال صفته الصفات

ال و ال َتوز عليه املامسةال جيرى عليه زمان. و ال حيويه مكان،

ال حتجبه و فكار،ال حتيط به األ اْلماكن.يف  ال احللولو العزلة،

 .(1)ال تدركه األبصارو األستار،

دون اإلحتاد  لكن يالحظ أن دعوى اإلمجاع إنام تنفي احللول يف األماكن

 .ةوهو ما ُنسب إىل بعض املتصوف يف قلب العبدودون حلول اهلل تعاىل 

فإنه ما  هـ( 378)املتويف سنة  املعارص له أبو نَص الِّساج الطويسأما 

 قال:  وحكم بضالله،وخّطأه  القائلائل باحللول، بل ذكر نفى وجود الق

ن مجاعة من احللولية زعموا ان احلّق تعاىل ذكره أ يبلغن

 الربوبّية وأزال عنها معاين اصطفى اجساما حّل فيها بمعاين

ن أظّن و [ قال هذه املقالةحد ]انهأن صّح عن إف ،البرشية

 ،ذلكيف  غلط التوحيد أبدى له صفحته بام اشار اليه فقد

 ،حّل فيه يء الذلليش ء جمانٌس اليشيف  ءذهب عليه ان اليشو

ّنام إو ..ء باينة منه بصفاهتاااالشيو ءااهلل تعاىل باين من االشيو

بني القدرة  ضّلت احللولية ان صّح عنهم ذلك ْلِّنم مل يمّيزوا

 بني الشواهد التى تدّل عىل قدرة القادرو هى صفة القادر يالت

احللول يف  غلط يوالذ ..ة الصانع فتاهت عند ذلكصنعو

                                                 

 .34-33( كتاب التعرف ص1)
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وصاف أوصاف احلّق وبْي أبْي  غلط ْلنه مل حيسن أن يمّيز

القلوب يف  اّنام حيّل و ،القلوبيف  ألن اهلل تعاىل ال حيّل  اخللق

 .(1)املعرفة و التوحيدو التصديق لهو االيامن به

(، وفية وليس منهمنتمى إىل الصأما السهروردي فقد عّد احللولية ممن )ا

 قال:

يزعمون أن اهللّ تعاىل و قوم يقولون باحللول،ومن مجلة أولئك 

يسبق ألفهامهم معنى و ،حيل يف أجسام يصطفيهاو حيل فيهم

 ..(2)الناسوتو من قول النصارى يف الالهوت

قد تربؤوا  ، فأغلب متأخرهيمق الصوفية فعاًل عىل القول باحللولطبِ مل ي  

 ٌق رَ فِ به قالت اد عندهم كان أكثر انتشارًا كام تقّدمت كلامُتم، ومنه، لكن االحت

 .منهم

، كيف وهم ُيعظِّمون قبل  دعواهم إْجاع الصوفية عىل إنكار احللولت  وال 

 !نحن روحان حللنا بدنا، وهو القائل: وسواه احلالجكبه م القائلني أرباهَب 

الً  احللولالقائل بولئن ُسِمَع كالمهم يف نفي  ، فإنه أجنبي عن اإلحتاد َتنَزُّ

 رأسًا، مع ظهور كلامت كبارهم يف اإلحتاد، وقد تقّدم بعضها.. 

                                                 

 .427-426( اللمع يف التصوف ص 1)

 .91ص 1ف املعارف ج( عوار2)
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، وملّا ال يستقيم مع اإليامن باهلل تعاىلملا كان القوُل باحللول أو االحتاد 

 كلامت أقطاب التصوف هاتفًة بأحد هذين املعتقدين، وملّا كان أقطابكثرت 

ف يف أعىل منازل القرب  اهلل تعاىل بحسب اعتقاد املتصوفة، جلأ  منالتصوُّ

بوجوه ال تستقيم مع حقيقة ، تأويل كلامت احللول واالحتادأئمتهم إىل 

بام ال يرىض به أِنا تأويٌل ا أغلبهمعتقدهم وال مع كلامهتم.. يصح القول يف 

 ..أو محٌل عىل خالف الظاهر دون قرينة صاحبه!

)قد يقرب بعضها وجوه التأويل من عرش وجهًا  ياثننذكر ن وها نح

 مع املناقشة فيها:من بعض( 

 :حماوالً تأويل كلامت البسطامي  (1)أبو نَص الِّساج الطويسقال 

 فيقول يعّقبه سبحاين ،حيتمل ان يكون هلذا الكالم مقّدمات

ْلّنا لو  !سبحاين قول سبحاينعن اهلل تعاىل ب يحيك :سبحاين

ونِ ﴿سمعنا رجال يقول  اْعب د  ا ف   ما كان خيتلج يف ﴾ال إِله  إاِل  أ ن 

و هو ذا يصف أ ،ّنه هو ذا يقرأ القرآنأء غري أن نعلم قلوبنا ش

وكذلك لو سمعنا دايبا ابا يزيد  ،اهلل تعاىل بام وصف به نفسه

                                                 

 هـ. 378( املتويف سنة 1)
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مل نشّك بأّنه  ،ينسبحا سبحاين :هو يقولو رمحه اهلل او غريه

 .(1) يسّبح اهلل تعاىل ويصفه بام وصف به نفسه

 حيث قال: (2)وتبعه يف ذلك الغزايل

جل يف كالم و عزاهلل منه فلعله كان حيكيه عن وإن سمع ذلك 

ال إله إال اهلل إنني أنا ﴿هو يقول: و ، كام لو سمعيردده يف نفسه

ذلك إال عىل فإنه ما كان ينبغي أن يفهم منه ، ﴾أنا فاعبدين

 .(3)سبيل احلكاية

 بقوله: (4)وتبعهام يف ذلك السهروردي

 أيب يزيد من قوله:، وما حيكي عن مثل قول احلالج: أنا احلق

حاشا أن نعتقد يف أيب يزيد أنه يقول ذلك إال عىل . سبحاين

تعاىل. وهكذا ينبغي أن يعتقد يف قول  اهللمعنى احلكاية عن 

 .(5)احلالج ذلك

                                                 

 .391( اللمع يف التصوف ص1)

 هـ. 505( املتويف سنة 2)

 .131، وقريٌب منه يف املقصد األسنى ص61ص 1( إحياء علوم الدين ج3)

 هـ. 623( املتوىف سنة 4)

 .91ص 1( عوارف املعارف ج5)
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حينام روى حكايًة عن  (1)فريد الدين عطار النيشابوري وكذلك فعل

 : قالالبسطامي وذهابه للحج، إىل أن 

ن ا ﴿قال: و ى صالة الصبح ثم نظر إليهموأدّ  ال إِله  إاِل  اهلل إيِن  أ 

ونِ  اْعب د  ا ف  هنا و مضواو تركوه،و هذا الرجل، ن  . قالوا: ج  ﴾أ ن 

حكاية »ولون عىل املنرب كان الشيخ يتحدث بلسان اهلل، مثلام يق

 ..(2)«عن ربه

 وسواه. (3)ومثلهم فعل صدر املتأهلني

 :أمرينتتمحور حماوالت الدفاع هذه حول 

)احتامل( أن يكون هذا الكالم مسبوقًا أو ملحوقًا بقرائن  اْلول:الدفاع 

 .تدّل عىل أنه حيكي عن اهلل تعاىل

، فال يمكن رصف ومثل هذا االحتامل مردود بأصالة عدم وجود القرينة

، فإّن هذا اللفظ عن ظاهره ملجرد احتامل وجود القرينة دون وجودها فعالً 

يعني إلغاء العمل بظواهر الكالم مطلقًا، ومعظم املحاورات بني املتكلمني 

 مبنية عىل حجية الظاهر.

نّدعي قيام القرائن عىل أِّنم إنام يريدون نسبة األلوهية ألنفسهم إننا بل 

فاح يف كلامهتم والح يف أقواهلم وعرفوا به واشتهروا حتى طبق  ألن هذا قد

                                                 

 هـ. 627( املتوىف سنة 1)

 .354ص( تذكرة األولياء)معرب( 2)

 .70( كِّس أصنام اجلاهلية ص3)



^

 

 

 .املزيداآلفاق، وقد تقّدم بعضها وسيأيت 

 أّنا )ال نشّك بأِنم يصفون اهلل تعاىل بام وصف به نفسه(. الثاين:الدفاع 

أخذ عىل نفسه تربير كلامهتم وجزم بصحة وعدم الشّك هنا َمتّص بمن 

، فإن ُتركنا ة أو ْشعية أو عرفية تسيغ لنا ذلكعقليوال قاعدة ما هم عليه، 

االحتاد مع اهلل! وإن ضممنا إليها  وأنحن والعبارة دّلت عىل قوهلم باحللول 

ال ويف أِنم  جمال للشك يف إرادُتم العقيدة الباطلة ىال يبقسائر تَصحياهتم 

 .يقصدون وصف اهلل تعاىل بام وصف به نفسه

مع بعض العبائر )لو متت القرائن( فإنه غري ولئن كان هذا التربير ممكنًا 

ممكن أبدًا مع بعضها اآلخر، كقوهلم املتقدم )ليس يف جبتي سوى اهلل(، )نحن 

إثنان حللنا بدنا(، )كان اهلل هو الطالب وأنا املطلوب(، )أنا أنت بال شّك             

، ويتبدل فسبحانك سبحاين(، )فيصري حينئذ الذاكُر مذكورًا، واملذكور ذاكراً 

األين بالعني، واملباينة باملعاينة، واالثنينية بالوحدة(، )تصيري الذاتني ذاتًا 

 واحدًة(.

هلل بام وصف  وصٍف  فهذه الكلامت كلها مما يمتنع القول بأِنا عباراُت 

 به نفسه كام هو واضح.

 .هذا التربير غري موفق أبدًا يف الدفاع عنهموعليه فإن 

 عطار النيشابوري عن البسطامي: قال 



! 

 

 

ما أعظم سبحاين »ذات مرة، فجرى عىل لسانه  خلوةٍ يف  كانو

 .(1)«شأين

 وقال: 

سيكون الناس يوم القيامة حتت لواء حممد  :يزيد قالوا ألِب

سيعلو لواء  يإن لوائ، اهللسلم( فقال: بربوبية و عليه اهلل)صىّل 

 ..يت لوائاخلالئق حتو سيكون اْلنبياءو حممد،

 ..هو متحدث عن احلق أيضاً و ن هلذا الشخص لسان احلق،إ

يفَس ذلك: و يزيد يتحدث عىل لسان أيب ال جرم أن احلق

بل لواء احلق أعظم من لواء « أعظم من لواء حممد يلوائ»

ا »حممد فطاملا َتيز أن تنبعث  من شجرة، فأجز أن « اهللإيِن  أ ن 

« ما أعظم شاينسبحاين و» «دأعظم من لواء حمم يلوائ»تصدر 

 .(2)يزيد من شجرة سليقة أيب

 وتبعه يف ذلك الوسطاين قائاًل: 

ملاذا ال ( اهللإيّن ألعجب ممّن يرَض بأن خيرج من شجرة )أنا و

 التي تصدر عن حسْي )أنا احلّق(.« ال»يرىض بشجرة نابتة يف 

لسان عمر:  كام قال احلّق تعاىل عنو احلسني يف وسط )ال(.و

                                                 

 .357( تذكرة األولياء )معرب( ص1)

 .401( تذكرة األولياء)معرب( ص2)
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ال و ال وجود للحلولهنا و ،«إن احلّق لينطق عىل لسان عمر»

 .(1)..لالحتاد

َىنجم الدين كذلك تبعهم   هـ( فقال:  618)تويف سنة  الُكربر

َيرى عىل لسان و فتتجىّل حينئذ سبحات وجهه الكريم،

« ، ما أعظم شأينسبحاينسبحاين »بحكم االضطرار:  السّيار

االستغراق؛ أما إذا كان  هذا إذا كان الّسّيار مستغرقا كل

 .(2)!، فيقول حينئذ سبحانه سبحانه، ما أعظم شأنهحمفوظاً 

أي أن اهلل  !وعمدة هذا التربير أن هذه األقوال قد جرت عىل لساِنم

تعاىل أجراها عىل لسان هذا العارف، وذلك )بحكم االضطرار( كام يقول 

 نجم الدين!

خلطاب اإلهلي لنبي اهلل والوجه يف ذلك مستوحى من اآلية الرشيفة وا

َعِة ﴿×: موسى  ُبقر َمِن يِف الر َير باَرَكِة ِمَن املَفَلامَّ َأتاها ُنوِدَي ِمنر شاطِِئ الرواِد األر

َجَرِة َأنر  وسىالشَّ ا  يا م  ن  بُّ اْلعامل ْي   اهللإيِن  أ   .(3)﴾ر 

فإِّنم جعلوا صدور هذه الكلامت من أقطاهبم نوعًا من اخلطاب اإلهلي 

 ، متامًا كام الشجرة.ي يصدر عىل لساِنم دون أن يكون هلم دور يف ذلكالذ

                                                 

 .829-828( تذكرة األولياء )معرب: الوسطاين( ص 1)

 .206( فوائح اجلامل وفواتح اجلالل ص2)

 .30( القصص 3)
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 :ويرّد هذا الوجه أمران

، فإن كالم اهلل سبحانه وتعاىل ملوسى أنه خاٍل عن أّي دليل: اْلولاْلمر 

ليامً  ُموسى اهللَوَكلََّم ﴿ هو أمٌر إعجازي اختص اهلل تعاىل به نبّيه  (1)﴾َتكر

القرآن الكريم فآمنا به، أما ما يزعمه هؤالء فمام   وقوعهدّل عىلو، × موسى

 ال دليل عليه.

× أن القرآن الكريم كّلام ذكر لنا كالم اهلل عّز وجل ملوسى وُيالحظ 

ال إِلَه إاِلَّ َأَنا  اهللَأَنا  إِنَّنيقرنه بدليل ُمعِجز، ففي سورة طه بعد قوله تعاىل ﴿

ين ُبدر عىَفَألرقاها العصا ﴿ ×﴾ ألقى َفاعر  ﴾.َفإِذا ِهَي َحيٌَّة َتسر

ُه َأَنا  يا ُموسىملا نودي: ﴿ (3)والقصص (2)ومثلها يف سوريت النمل  اهللإِنَّ

َعزيُز  ا اقرتن ذلك باإلعجاز أيضاً ﴿ (4)﴾كيمُ احلالر َتزُّ َكَأِنَّ ِق َعصاَك َفَلامَّ َرآها هَتر َألر

 .(5)﴾َجانٌّ 

ىل كون اخلطاب أن موسى طلب الدليل ع× لذا روينا عن الباقر 

عاملنَِيَ  اهللإِينِّ َأَنا  َأنر يا ُموسى اهللَفنَاَداُه ﴿×: خطابًا إهليًا، فعنه  َقاَل  ﴾َربُّ الر

لِيُل َعىَل َذلَِك  :ُموَسى  ؟َفاَم الدَّ

                                                 

 .164( النساء 1)

 .10-8( النمل 2)

 .32-30( القصص 3)

 .9( النمل 4)

 .10( النمل 5)
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 ؟: َما يِف َيِمينَِك يا ُموسىاهللَقاَل 

ِقها يا ُموسى﴿.. ﴾قاَل ِهَي َعصاي﴿ تر َحيًَّة َفَصارَ  ﴾َفَألرقاها قاَل َألر

َعى  ..(1)َتسر

فكّل من يّدعي صدور خطاٍب إهلي عىل لسان أحد من هؤالء يكون 

 مطالبًا بالدليل عىل ذلك، وال دليل يف البني.

عىل أن بعض الروايات وإن كانت ضعيفة السند فإِنا تؤيد هذا املعنى، 

حيث ذكرت أِنم سمعوا اخلطاب من كّل اجلهات، وهو أمر إعجازي كذلك، 

ِمْعتَفَقاُلوا ×: ن اإلمام الرضا فع ام  س  ه  ك  م  ْست ِمع  ك ال  ت ى ن  ْؤِمن  ل ك  ح   ..ل ْن ن 

ِمَعُهمر َكاَلَمهُ وَ  َتَعاىَل َأنر ُيَكلَِّمهُ  اهللَسَأَل وَ  َصِعَد ُموَسى إىَِل الطُّورِ وَ  َمُه  ،ُيسر َفَكلَّ

ُرهُ  اهلل ْوق  وَ  ،َتَعاىَل ِذكر ه  ِمْن ف  م  ال  ِمع وا ك  ِمْي  و   س  ي  ل  و  ل  و   أ ْسف  اء  و   ِشام  ر  ام  و   و   أ م 

اَجلَّ وَ  َعزَّ  اهللأِلَنَّ  نْب ِعثاً ِمنْه  ه  م  ل  ع  ج  ِة و  ر  ج  ه  يِف الش  ث  ِيِع  أ ْحد  وه  ِمْن ْج  ِمع  ت ى س  ح 

وه ج   ..(2)اْلو 

 .ْيالعدل اإلهليوخالف احلكمة  هأنّ : الثايناْلمر 

من اجلامدات هو أمٌر إعجازي يظهر فيه إحداث الكالم يف يشء ن أل

 ، فتظهر احلكمة فيه واضحة جلية.×إكرام اهلل لنبيه موسى 

عىل لسان بعض املكلفني بحكم االضطرار اإلهلي  الكالمصدور بينام 

فيكون اهلل تعاىل قد أجرى عليهم ما دّل عىل كفرهم ، اجلرب ال االختياريثبت 

                                                 

 .140ص 2( تفسري القمي ج1)

 .200ص 1ج× ( عيون أخبار الرضا 2)
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تعامل معهم وفق ما يظهر منهم وبالتايل ويكون اخللق مكلفون بالعند اخللق، 

، وهم ال حول هلم يف صدور هذه الكلامت، حيكم عليهم بالكفر والزندقة

وحتميالً هلم آلثار قوٍل ال دخل هلم يف صدوره،  فيكون تغريراً من اهلل تعاىل هبم،

، وخالف احلكمة اإلهلية ففيه نقض خالف العدل اإلهلي بال شكوهو 

 هؤالء بدالً من أن يكرموا.الغرض، بحيث يقتل 

يقّرون بجواز استحقاق قائل هذه الكلامت للعقاب  وأرباب التصوف

يف الرشيعة، مع كونه )بحسب هذا التربير غري َمتار(، وقد رّصح بذلك الشبل 

 للحالج يف النوم بعد قتله فيقول: هكام يروي عنه العطار النيشابوري رؤيا

يف املنام، )أي احلالج( سني وروي عن الّشبل قوله: رأيت احل 

 تعاىل بأولئك القوم؟  اهللفقلت: ماذا فعل 

، فمن أشفق عّل فقد عرفني، ومن رحم الفريقْيفقال: 

؛ ألن فرحم االثنْيعاداين مل يعرفني، فعاداين ألجل احلّق، 

 .(1)كليهام كان معذوراً 

. وسواه. (2)واعرتف باستحقاقه العقاب أيضا شيخهم األكرب ابن عرِب

فيكون إجراء اهلل لذلك عىل لساِنم إنزاالً للعقاب الدنيوي هبم يف أمٍر خارج 

 ، وَمالفًا للحكمة اإلهلية.عن اختيارهم

 وهبذا يتضح أن هذا الوجه أيضًا غري تام.

                                                 

 .840( تذكرة األولياء )معرب: الوسطاين( ص1)

 .370ص 4( الفتوحات املكية ج2)
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َمتصًا ببعض العبائر وال يشمل مثل قوهلم: أنا )لو تّم( فضاًل عن كونه 

 ، وأمثال ذلك.من أهوى، أو قوهلم: ليس يف جبتي سوى اهلل

 فقال السهروردي: وجلأ غريهم إىل تأويالت أخرى، 

، فيقول اكتساب الصفات من املحبوبفيعود املحب بفوائد 

 عند ذلك:

 من أهوى أنا             نحن روحان حللنا بدناو أنا من أهوى

 رتناــبصرته أـإذا أبصو     رته         ـأبص يرتنــإذا أبصــف

 عليه اهللصىل  اهللعربنا عنه حقيقة قول رسول الذي هذا و

 .(1)(اهللسلم: )ختلقوا بأخالق و

 يقول: ثم 

ومن ظن من الوصول غري ما ذكرناه أو َتايل له غري هذا القدر 

 الناسوت.و الالهوتيف  ض ملذهب النصارىفهو متعرّ 

 حتقيق كلها عائدة إىل فناءالو قاإشارات الشيوخ يف االستغرو

خالصة الذكر عىل و ، باستيالء نور اليقنيمقام املحبة

 .(2)..القلب

                                                 

 .566ص 2( عوارف املعارف ج1)

 .567ص 2( عوارف املعارف ج2)
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 إن يف هذا الكالم خلطًا عجيبًا، بني حمبة اهلل تعاىل واليقني به وذكره تعاىل

أنا من التي تعني عندهم )( اكتساب الصفات من املحبوب، وبني )من جهة

 !(أهوى ومن أهوى أنا

القرآين يساعد عىل إثبات صلة بني هذين  فال املعنى اللغوي وال املعنى

 األمرين.

 اللزوم أحدها ثالثة، أصول والباء احلاء: حبففي كتب اللغة: 

ب ه إذا لزمهو وأّما اللزوم فاحلّب .. والث بات ّبة، اشتقاقه من أح   .(1)املح 

 .(2)أ ْحب ْبت ه نقيض أبغضتهوفيها: 

بُّوَن ُقلر إِنر ُكنرتُ ويف آيات الكتاب الكريم: ﴿
بُِعوين اهللمر حُتِ بِبرُكُم  َفاتَّ  اهللحُير

ِفرر َلُكمر ُذُنوَبُكمر وَ وَ   .(3)﴾َغُفوٌر َرحيمٌ  اهللَيغر

إن طاعة الرسول | ومالزمته والثبات عىل االعتقاد به عالمة عىل 

كيف اخرتع هؤالء عالقة بني حمبة اهلل تعاىل وبني عبائر حّب اهلل تعاىل، ف

وجدهتا رصحية بعقيدة  أئمة التصوف فإنك إن قرأت كلامتل واالحتاد، احللو

 قول:يامتزاج احلقائق بني اخلالق واملخلوق، فهذا ابن عرِب 

كنا نخاطب احلقيقة و فانتهضنا عن امللكوتيات مرحتلني،

 :مرَتلْي

                                                 

 .26ص 2( معجم مقائيس اللغة ج1)

 .31ص 3( كتاب العني ج2)

 .31 ( آل عمران3)
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 يانت اينيتو ناأقال    يفمن ذا الذ انت ينا الذأ

 ييتقلت انا قال بأن  ا قلت انا قال قلـال انـق

 يانت عينيتو كنت انا           قد و ينا ال انت غريأانت 

  (1)عن حُضيتو يغائب عنوقلت انا ال بل انا حارض             

 :وخيتم أبياته بقوله

 يقبضت يفو يقهر الكل يفو  انا عبده            و رب اهلل         

العاشق، برزت و احتد املعشوقو فلام امتزجت احلقائق،

 .(2)لوهية ىف سلطاِنااْل

فلامذا مل يصدر عن النبي | مثل هذا الكالم إن كان حقًا، طاملا أن 

 ؟طاعة الرسول | هي عالمة احلّب هلل تعاىل

 النبي |التي بلغها  ؟ وهيوما حقيقة أعىل مقامات احلّب هلل تعاىل

بِ بل كانت حمصورة به |:  ول ه  ال  ح  س  ر  ه  و  ْبد  دًا ع  أ ن  حم  م  و   يب  و  إاِل  ه 

ه أ ْهل   .. حتى صار طريقًا لكل حّب هلل تعاىل.(3)و 

باخلروج عن َمالفتها ألوامر اهلل تعاىل إن أول ما يسقط هذه املزاعم هو 

 يزعمون أِنا قمة املحبة هلل تعاىل!رصحية يف الكفر  يف كلامٍت املوازين الرشعية 

                                                 

 .33)جملدان( كتاب الكتب ص ( جمموعة رسائل ابن عرِب1)

 .34)جملدان( كتاب الكتب ص ( جمموعة رسائل ابن عرِب2)

 .494ص 2( االحتجاج للطربيس ج3)
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 : عبد السالمالعز بن  وقدوة الصوفية( م)شيخ مشايخ اإلسال يقول

اجلثامنية البرشية ووجه  : وجه مما يلفكذلك القلب له وجهان

وبالوجه املواجهة عيان مجال  ...عيان مجال اهلل عز وجل مما يل

غرق صاحبه فيه واستغرقه  اهلل عز وجل وقد اكتسب منه نوراً 

 ...وأنا ه :حتى قال صاحبه ،حتى ظن أنه هويف مشاهدته 

فام بالك بقلب قطعت مادته مما  ...فال عجب أن يقول أنا هو

سوى اهلل تعاىل، وجعل غذاؤه ذكر اهلل سبحانه وْشابه حب 

اهلل تعاىل وحركته باهلل سبحانه وقيامه هلل تعاىل، وفنى وجوده 

ببقاء اهلل تعاىل عز وجل فاستحال تقدير البني يف البني ألنه مل 

ذا كله مبنى عىل أصلني َملصني من وه ،يبق له أثر وال عني

 .(1)قوله تعاىل )حيبهم وحيبونه(

حمبتهم هلل إذاً وحمبة اهلل تعاىل هلم )كام يف الوجه السابق( أوصلت العارف 

و)ال عجب أن يقول  فقال )أنا هو(! تعاىل! أنه اهللمعه ( نَّ )ظَ منهم إىل حاٍل 

 !لكثرة حمبته هلل تعاىل وطاعته لهبزعمهم أنا هو( 

 :احللول والنزول واالتصالالقول بنفي  دعواهم معذلك كّل 

ء مما أْشنا إليه ثم اعلم وفقك اهلل أن اهلل تعاىل ال يوصف بيش 
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غريها بحلول وال نزول وال اتصال وال يف  واليف األحاديث 

وال مالمسة وال جمانسة، فاحذر أن خيتلج يف فهمك  انفصال

 .(1)كالأو ومهك يشء من ذلك فتهوى يف امله

 واجلواب عليه:

 :الظن هنا قد يراد منه واحدًا من احتاملْيإن 

 . العلم واليقْي: اْلول

 ، سواء ترّجح أحد الطرفني أم تساويا.ما دون اليقْي من الشك: الثاين

الظن يكون بمعنى الشك وبمعنى اليقْي كام يف قوله ذكرت كتب اللغة: 

وا ﴿تعاىل:  ق  الا ِمْ ي ظ نُّون  أ ِن  ْم م  هب   .(2)أي يتيقنون ﴾ر 

ْيل والنون الظاءومثله:   يقْي :خمتلفْي معنيْيِ  عىل يدلُّ  صحيٌح  أ ص 

 .(3)وشّك 

وقد استعمل الظن بمعنى اليقني يف آيات كثرية وروايات عديدة ليس 

 هذا حمّل بياِنا.

منهم إقرار  كان يف ذلك، وهو اليقْي والعلم، فإن أريد املعنى اْلول

 وهو الكفر بعينه. !اهللالواحد منهم هو  اليقيني بأنقاد وإثبات لالعت
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، فإّنه اتباع لغري العلم يف أهم مسألة وإن أريد املعنى الثاين، وهو الشك

من مسائل االعتقاد وهي التوحيد، وال ُيعذر اإلنسان يف ذلك سواء بحكم 

َثُرُهمر ما َيتَّبِ وَ العقل ألنه عمٌل بال علم يستقبحه العقل، أو بحكم النقل: ﴿ ُع َأكر

ْغنيإاِلَّ َظنًّا  ْيئاً احلِمن   إِن  الظ ن  ال ي  َعُلونَ  اهللإِنَّ  ق  ش   .(1)﴾َعليٌم باِم َيفر

 فيكون هذا الوجه غري نافع كالوجوه التي سبقته.

 : عز بن عبد السالمالقال 

كقول القائل. )أنا  إما شطحاً و فتحاً  اْلثر إمايف  أما ما جاءو

كقول و (.اهللكقول اآلخر )أنا و من أهوى أنا(.و من أهوى

 (.اهللاجلبة إال يف  اآلخر )ما

 (.شأينكقول اآلخر )ما أعظم و (كقول اآلخر )سبحاينو

ان اختلفت و ماثله القول فيه واحد ألِناو ما شاكلهو فهذا كله

قى بامء واحد تشري إىل حمو تستنوعت أزهارها لكنها و ثامرها

قابلوه بالقلب و ، فقوم تلقوه بالتسليمثبوت الواحدو االثنْي

إن سلم: و عليه اهللمحلوا ذلك عىل معنى قوله صىل و السليم

، فإذا اهلله إال أهل العلم بملمن العلم كهيئة املخزون ال يع
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 .(1)اهللتكلموا به أنكره أهل العزة ب

لة عىل مراتب اإليامن السامية التي ال يعرفها كانت هذه األلفاظ دا فإذا

عموم املؤمنني وأهل العزة باهلل، وإذا كانت علاًم َمزونًا عند أهل العلم باهلل، 

 ُتطرح جتاهها اإلشكاالت التالية:

: أن األنبياء هم أكثر الناس معرفة باهلل تعاىل، وقد قال خامتهم أوالً 

اِْش  ا وسيدهم املصطفى |: ع  ا م  ْدِر إِن  ىل  ق  م  الن اس  ع  ل  ْن ن ك  ا أ  ِمْرن  ْْل ْنبِي اِء أ 

مْ  وهِلِ ق  ، فلو كانت هذه األقوال من ثامر العلم باهلل فعاًل، لنبتت أزهارها يف (2)ع 

حديقة احلبيب املصطفى |، ولصدر أمثاهلا عن أقرب الناس هلل تعاىل، 

 د أهل بيته ^.وال عن| يف سنته  اً لكنّا ما وجدنا هلا عينًا وال أثر

 وعىل فرض كوِنا حقًا فال خيلو حال هذه الكلامت من أحد أمرين:

 إما أن يكون إظهارها حقًا أو باطاًل.

فإن كان إظهارها حقًا، فلم مل تظهر من النبي |؟ وظهرت منهم 

 فقط؟

وإن كان إظهارها باطاًل، فكيف يطلب هؤالء من سواهم اتباعهم 

 باطاًل. والعمل بام يقرون بكون إظهاره

: كيف تكون هذه األمور رسًا وقد رّصح املتكلم نفسه بداللتها عىل ثانياً 

وعىل ارتفاع االثنينية بني اخلالق واملخلوق! فلو ( حمو االثنْي وثبوت الواحد)
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ساغ مثل هذا التربير ألمكن التَصيح بأي عقيدة باطلة حتمل الكفر الَصيح 

ه إال أهل اهلل، وملا بقي حجر عىل حجر ثم الزعم أِنا رّس من رّس اهلل ال يعلم

 يف الرشيعة.

أما تَصحيه بارتفاع االثنينية، فكان يف نفس الكتاب حيث يقول ابن عبد 

 :فضاًل عام تقدم السالم

 بأحبابه فاسلك به سنة احلب  **ليس شفاء القلب إال فناؤه و

 ...فإذا متكن منك السكر أدهشك، فإذا أدهشك حريك

 ، فإذا رسخ قدمكاستحالت البينيةو ثنينيةفهنالك ذهبت اإل

َتاوز و إن غلب وجدكو حار سكرك قلت هو،و متكن رسكو

 األول متمكن،يف  ، فأنتبك سكرك عن حد الثبوت قلت أنا

من ههنا أشكل عىل األفهام حل رمز هذا و ىف الثاين متلون،و

قائل يقول صديق و الكالم، فقائل يقول زنديق فيقتل.

 . (1)ول مغلوب عليه فيهملقائل يقو فيحمل.

واألعجب من كل ذلك هو إقرارهم بأن من حكم بقتل قائل هذه 

 : عبد السالميقول العز بن الكلامت مصيٌب يف حكمه، 

حكمه إذ الرشيعة هلا حدود من يف  قتله مصيٌب يف  حكم يالذ

احلقيقة جمتهد مصيب يف  فالقاتل ..تعداها أقيمت عليه احلدود
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املقتول شهيد و ،الوقوف عند حدودهو بامضاء أمر امللك

يف  فهذا شأن هذه الرشيعة.. قتلهيف  مرحوم مقرب غري متعد

يف  هذا شأن أهل احلقيقةو حمافظة العهود،و إقامة احلدود

 .(1)مشاهدة املعبودو خصوصية الشهود

وإن أخطأ أحدهم  !ولذا يكون هو معذورًا ويكون قاتله أيضا معذوراً 

 يقول: ،غي كتامنهففي إظهار ما كان ينب

كتموا ما علموا ملا يعلمون و علموافأما أهل التمكني فإِنم 

احلالج ملا ، فلهذا أن من ضعف احتامل عقول أطفال العقول

كان خطؤه و تفوه به فمه أبيح دمهو من هذا العلم علم شيئاً 

، فكان حكم من باح إعالنه بام يَسو من حيث إظهاره ما يكتم

منكر، و عليه خلق كثري منهم حمب فاجتمع ..أن دمه يباح

فبكى القوم  ،فاقتلوين يقد أباح لكم دم اهللاعلموا أن فقال: 

يا شيخ كيف  :قالو فتقدم إليه عبد الودود بن سعد الزاهد

 يقرأ القرآن؟ و يصومو نقتل رجال يصىل

 حيقن الدماء خارج عن الصالةالذي يا شيخ املعنى  :فقال

أسرتيح فتكونوا و تؤجروا وينقراءة القرآن فاقتلو الصومو

 .(2)أنا شهيدو أنتم جماهدين
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إّن الفقرة األخرية تبنّي بوضوح أن مرجع هذا الوجه يف الدفاع عنهم 

هو إظهارهم أمرًا كان ينبغي عليهم إخفاؤه، فهم إذًا يقّرون هبذا املعنى رصحيًا 

هم يزعمون ، لكنّ صريورُتم واخلالق واحداً بارتفاع االثنينيةوأن عقيدهتم هي 

ل هذا املعنى ) يعلمون من ضعف احتامل عدم قدرة عقول الناس عىل حتمُّ

 (.عقول أطفال العقول

حكم العقل يف  الغريب عىل املتصوفة الذين أسقط كثرٌي منهم وليس من

أن يؤمنوا باالحتاد، وهذا اجلواب يف احلقيقة إقراٌر بكون عقيدهتم هي  املعرفة

أضافوا هلا زعاًم أنا عاجزون عن إدراك هذا  ما نحكم عليه بالكفر، ولكن

 املعنى.

أّن ! ويقّر هؤالء بأنا مصيبون يف احلكم عليهم بالزندقةبعبارة أخرى: 

 من حكم بإباحة دمهم فهو معذور.. فيام ال نقّر هلم نحن بام يزعمون.

فذمتنا بريئة بحسب عقيدتنا وعقيدُتم، وذمتهم ليست بريئة بحسب 

 ..عقيدتنا عىل اْلقل

فرتكوا األمر السامل من أي إشكال، وذهبوا إىل األمر املشتبه امللتبس 

 الذي أقل ما يقال فيه أنه يتضمن شبهة الضالل واالنحراف.

هذا اجلواب إقرار بام نعتقد أنه عقيدة الكفر ال ُتّرب وبعبارة ثالثة: أن 

 تربير.، لكنه مرشوط بإخفائها دون إظهارها، فال يرتفع اإلشكال هبذا المنه
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 هـ(:  768 )املتوىف سنة عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد اليافعي يقول

يف  منها ما وقع منهمالصادرات عنهم  الشطحاتذلك أن و

السكر بسبب مباح و بواردات األحوال، الغيبةو حال السكر

 كتب الفقه،يف  بالرشط املعروف الرشعيف  يسقط التكليف

يف  هو االعتذار بالسكر أْشت بقويلالذي  هذا املسلك إىلو

به جاوز  )إىل قويل ي(الرباريف  به هام بعٌض ) القصيدة

 .(1)(اإلسكار حدا فعربدا

وحقيقة هذا اجلواب تثبت اإلشكال عليهم، وهي أن كالمهم جمانب 

للصواب إذ هو كحال السكران الذي ال يعي ما يقول، سقط عنه التكليف 

قل عنه، فهو باطٌل إذًا بال شك وال شبهة، غاية األمر أنه مل يكن لغياب الع

فهو اعرتاف وإقرار ببطالن هذا القول، غاية اْلمر أنه يتضمن يدري ما يقول، 

 ألّن ما أوصله لذلك هو سبٌب مباح أسقط هلم التكليف. دعوى براءة الذمة

لة ونحن ال نقّرهم عىل وجود أي سبب مباح يؤدي باإلنسان إىل حا

السكر النفيس الذي يشبه اجلنون، كيف وما يصدر عنهم فيه إبطال حلقيقة 

 .من إباحة ما يؤدي إىل الكفر بال شكيمنع العقل فنقول أن االعتقاد باإلله، 

فضاًل عن ذلك، فإّن هذا التربير مما ال يقبله أصحاب املقامات السامية 
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يه، واحلال أِنم يعتقدون من العرفاء، فإن مآله إىل ختطئتهم وبطالن ما هم عل

أِنم يف أعىل مراتب القرب من اهلل تعاىل، فيكون اجلواب مردودًا منهم قبل 

 غريهم.

 هـ(:  768 )املتوىف سنة عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد اليافعي يقول

ما أمروا أن من الشطح املذكور  يأعن: االعتذار )عنهم باألمر(

وهيا نتيكون ذلك األمر و ،تصدر عنهم امتثاال لألمر ،به

 تعريفا للجاهل بكرب قدرهم،و ،شأِنم بيانا لعلوّ و بفضلهم

غري ذلك و التوسل برفيع جاههمو إرشادا إىل التعليق هبمو

 .(1)من املصالح

 يتوقف عىل إثبات أمرين:الوجه ّن هذا إ

حماٌل عىل اهلل  : صدور أمٍر إهلي خاص هبم بإظهار الكفر، وهذاأوهلام

 تعاىل ألنه قبيح، واهلل ال يفعل القبيح.

لفضلهم فعاًل، واحلال أنه  اً : أن يكون يف اإلتيان باملأمور به إظهارثانيهام

إظهار لكفرهم، فيكون فيه نقض للغرض اإلهلي، وهذا حمال فاهلل حكيٌم ال 

 يفعل إال حلكمة.

 فظهر أن هذا الوجه غري تامٍّ أيضًا.
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 هـ(:  768 )املتوىف سنة عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد اليافعي يقول

ما يكون من الشطح  يأعن: االعتذار عنهم بإرادة النفع للخلق

بإعالم اهلل تعاىل هلم عرفوا ذلك و ،نفعهمو ملصالح العباد سبباً 

أو غري ذلك من وجود  بإهلام أو كشف أو سامع خطاب

 .(1)التعريفات

السابق من أِنم مأمورون بذلك، قريب من الوجه  وهو يف حقيقته

 لكن ملنفعة اخللق ال ملنفعة أنفسهم.باإلهلام أو الكشف، 

 واجلواب عليه من جهتني:

: أن اإلهلام من اهلل تعاىل وإن كان ممكنًا، إال أن ثبوته يف األنبياء اْلوىل

يص األنبياء املعصومني متوقف عىل املعجزة، ويف األولياء متوقف عىل تنص

عىل ذلك، ومع فقدان هذين الوجهني ال جمال لقبول هذه الدعوى ألِنا تفتقر 

 إىل الدليل.

: أن التَصيح هبا إن كان املراد منه نفع اخللق يف أمور الدين، فقد الثانية

أي نفع للخلق يف صدور كلامت تدل عىل الكفر ويف حتقق خالفه متامًا، ف

  بعد قرن!! إضالل الناس قرناً 

فإّنه مل ُيسبب سوى الفتن وإن كان املراد منه نفع اخللق يف أمور الدنيا، 
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الذي  نقٌض للغرض اإلهلي من اهللوالعداوة بني الناس.. فيكون يف هذا اإلهلام 

ال يكون هذا ف ، جّل ربنا عن ذلك وتعاىل.من أجله أرسل اهلل األنبياء والرسل

 الوجه تامًا كالوجوه السابقة.

 هـ(:  768 )املتوىف سنة عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد اليافعي يقول

 يفعل من يظن به الصالحهو أن و: االعتذار عنهم بالتخريب

ذلك و ،عدم صالحهو يوهم خراب باطنه عامرة الباطن شيئاً و

 ..يدل فعل كل واحد منها عىل هتاونه بالدينو بأشياء كثرية،

يتكلم هو املقصود هنا، فهو أن الذي  التخريب بالشطحما وأ 

، بحيث فوق ما يظن به عظيامً  بكالم عظيم يدعى فيه حاالً 

ي نفيف  يساء الظن به فيحصل مقصودهو يسقط من القلوب

 .(1)الصالح عنه

وهذا من أعجب الوجوه، ويتناقض مع ما تقّدم منها متامًا، ففيام سبق 

رون بذلك لريفع اهلل شأِنم، واآلن يزعمون أِنم كانوا يزعمون أِنم مأمو

 يأتون به لنفي الصالح عن أنفسهم!!

وهو يف حقيقة األمر إقراٌر بأِنم يأتون املنكرات ويتلفظون بام يدل عىل 

 الكفر، غاية األمر أِنم يتظاهرون بذلك وليست هذه هي حقيقتهم!
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، فإن حدود وفتح هذا الباب يعني التربير لكّل كافر ومنافق وزنديق

 :اليافعي يقول وعجيبة جدًا! عندهم واسعةالسائغ التخريب 

 هو يصلو ،ال يصومو يوهم الناس أنه ال يصيلفبعضهم 

بعضهم و بني اهلل )تعاىل(...و الباطن فيام بينهيف  يصومو

بعضهم يشتم الناس باأللفاظ و ،يكشف عورته بْي الناس

عدو عليها كاِنا يو بعضهم جيعل قصبته بني رجليهو القبيحة،

للناس حتى ينسبوه إىل  بعضهم يأخذ شيئاً و ..فرسه

 .(1)يزول عنه شهرة الصالحو اللصوصية

 وأعجب منها دليلها، يقول اليافعي:

ظاهر الفقه استعامل بعض املحرمات عند بعض يف  أليس جيوز

هذه يف  فكذلك ..املداواةيف  جاساتنالُضورات كاستعامل ال

 .(2)هبذا املحرم داوى قلبهاملسألة 

وهو يف احلقيقة راجع إىل القياس الباطل، ومآله إىل حمق الدين، كام روي 

ن ة  ال  ت ق اس×: عن أِب عبد اهلل  ين ..إِن  السُّ ق  الد 
ِ
ْت حم  ا ِقيس  ن ة  إِذ  إِن  السُّ

(3) . 

فإن ما أباحته الرشيعة كان َمتصًا بحاالت الُضورة كام اعرتف اليافعي 

(، لكنّه عند بعض الّضوراتظاهر الفقه استعامل بعض املحرمات وله )بق
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( كام يقول! وهو من أعجب الصالح عنهي نفجعل الُضورات هنا )

العجائب، فكيف يكون إظهار الصالح باطاًل، ونفي الصالح رضورة تبيح 

للمكلف أن يظهر نفسه جمنونًا ويكشف عورته أمام الناس وينطق بكلامت 

 الكفر!!

فيثبت يف حقهم،  ،أن كل هذا يؤكد أن هذه الكلامت تدّل عىل الكفر عىل

 سقط عنهم التكليف وال املحاكمةأِنم يأتون بذلك ختريبًا ال يُ هذا وزعمهم 

 فال يكون هذا الوجه تامًا.. وال العقوبة

 قائاًل: ( االحتاد بالشهود673فِّّس صدر الدين القونوي )املتوىف سنة 

علم احلق متجّل و علم االنسان الكامل مرآة لعلم احلق،و

ال و ، بال احتاد معهذاته ذاتهو علمه علمهبل .. عليها ظاهر هبا

 ال صريورته هو، فانه حمال.و حلول فيه

ما ثم اال و ،كذلك احللولو االحتاد حيصل من املوجودين،الن 

فسها، فكيف شياء موجودة به معدومة بناْلو ،واحداً  وجوداً 

لو تسمع االحتاد من و ،يّتحد به من هو موجود به معدوم بنفسه

مصنفاُتم، فال تفهم منه ما فهمت من االحتاد يف  اهل اهلل او َتد

ليس مرادهم ، اذ قلنا فيه انه حيصل من املوجودينالذي 

الكل به الذي  باالحتاد اال شهود الوجود احلق الواحد املطلق

به  موجوداً شء ل من حيث كون كل فيتحد به الك موجود،
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نه إاحتد به، ف خاصاً  ّن وجوداً أ، ال من حيث بنفسه معدوماً 

 .(1)حمال

 وعبارته حتتمل وجهان:

 به معدوماً  كل شء موجوداً : أن يكون مراده من قوله )اْلولالوجه 

أن اهلل تعاىل هو موجُد كلِّ يشء، وأن األشياء لوال إجياده هلا مل تكن ( بنفسه

جودة، فهذا هو أبسط اعتقادات أهل القبلة قاطبة إال املنحرفني منهم، إذ ال مو

ر يف املسلم بل يف كّل من آمن بوجود خالٍق إال أن يعتقد أنه لوال خلق  ُيتصوَّ

اخلالق له ملا كان موجودًا، ولو كانت قّمة الكشف والشهود التي يزعمون 

سلمني من أهل الكشف وصول األوحدّي إليها هي هذا القول لكان كّل امل

 ! والشهود

وهل يعقل أن يكون الغرض من مسرية العرفاء والغموض الذي 

إىل معنى ال خالف  اإلرشاديكتنفها والعبائر محالة األوجه التي تقّدمت كلها 

 !فيه بني املسلمني! إن يف هذا تضييع للعقل والنقل

اخلالق : أن يكون مراده من شهود احلق هو شهود كون الثاينالوجه 

بال احتاد معه وال حلول واملخلوق واحدًا، فإنه بعدما نفى )اإلحتاد( بقوله: )

 أثبت أن ال وجود حقيقة إال هلل تعاىل، فإن االحتاد ممكنٌ  (فيه وال صريورته هو

 وما ثم اال وجوداً فيام لو كان هناك اثنان ولكن ال اثنينية يف البني، فقد قال: )

، فهو اعتقاٌد (وحدة الوجود واملوجود)راده منها ، وعليه فإن كان م(واحداً 
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 إن شاء اهلل. الرابعيف الفصل  سيأيت الكالم فيهأسوأ من االحتاد، و

 ،وإن كان املراد منها شهود الوحدة أي رؤية هذه الوحدة واالعتقاد هبا

سيأيت ، فريجع الكالم إليها وهو ما ذكرنا أنه ثبوت هذه الوحدة عىلمتفرع فهو 

 فيه عاّم قريب إن شاء اهلل.الكالم 

 الثاين هو عبارته اآلتية: الوجهأّنه يقصد وما يرّجح 

ن علمه بذاته مستلزم لعلمه بجميع أحق احلق: يف  كام قلناو 

انه يعلم مجيع االشياء من علمه بذاته، فكذلك و االشياء،

حق االنسان الكامل: ان علمه بذاته مستلزم لعلمه يف  نقول

علم ْجيع االشياء من علمه بذاته، النه يانه و ،بجميع االشياء

فمن عرف نفسه فقد  -تفصيالو امجاال- اْلشياءْجيع  هو

 عرف مجيع االشياء.و عرف ربه

 .(1)!!عنك اً خارج اً فيك يكفيك، فليس شيئ يففكرك يا ولد

(، وقوله عن اإلنسان الكامل أنه فليس شيئًا خارجًا عنك)الحظ قوله: 

 (.هو ْجيع اْلشياء)

 فليس إال القول بوحدة الوجود، وهو باطل يأيت الكالم فيه.

 يقول ابن عرِب عند حديثه عن االحتاد املحال واالحتاد املمكن:
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 .أنه إذا كان االحتاد يصرّي الذاتْي ذاتا واحدة فهو حمالواعلم 

تداخل اْلوصاف بْي احلق يطلق االحتاد يف طريقنا عىل وقد ..

فلام تداخلت اْلوصاف بْي احلق تعاىل  ..تعاىل وبْي العبد

وظهورنا به تعاىل.  .وبْي العبد سمى ذلك احتادا لظهوره بنا

 .«أنا من أهوى ومن أهوى أنا»فلهذا يصح قول من قال: 

 ويف معناه قيل:

 احلق عْي اخللق إن كنت ذا عْي

 واخللق عْي احلق إن كنت ذا عقل

 وإن كنت ذا عني وعقل فام ترى

 (1)ء واحد فيه بالكلسوى عني يش

إن مآل هذا الكالم إىل القول بأن املخلوقات هي ظهورات هلل تعاىل، أو 

عند البحث  )أِنا عني اهلل تعاىل( أِنا عني اهلل تعاىل، وسيأيت النقاش يف الثاين

 يف وحدة الوجود.

 ىل، كام يقول يف الفتوحات:هلل تعااألول وهو كوِنا ظهوراٌت أما 

 .(2)فعلمنا إن احلق قد ظهر يف صورة كل ما يفتقر إليه فيه

فإنه يوصل إىل اخللط بني مقام الربوبية ومقام العبودية، وهو الكفر 

بني  والعبادة املحض، يظهر ذلك من سائر كلامته حني تتبادل أدوار احلمد
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واإلنسان يعبد اهلل  مد اإلنسان!فاإلنسان حيمد اهلل واهلل حي !اخلالق واملخلوق

 واهلل يعبد اإلنسان! يقول: 

ُلومٌ » وهو ما كنت به يف ثبوتك ظهرت «: َوما ِمنَّا إاِلَّ َلُه َمقاٌم َمعر

هذا إِن ثبت أن لك وجودًا. فإِن ثبت أن الوجود به يف وجودك، 

وإِن  للحق تعاىل ال لك، فاحلكم لك بال شك يف وجود احلق.

د فاحلكم لك بال شك. وإِن كان احلاكم ثبت أنك املوجو

احلق، فليس له إاِل إِفاضة الوجود عليك واحلكم لك عليك. 

فال حتمد إاِل نفسك وال تذم إاِل نفسك، وما يبقى للحق إاِل 

 محد إِفاضة الوجود ألن ذلك له ال لك.

 فأنت غذاؤه باألحكام          وهو غذاؤك بالوجود.         

فاْلمر منه إِليك ومنك إِليه. غري  .ني عليكفتعني عليه ما تع

أنك تسمى مكل فاً وما كل فك إاِل بام قلت له كلفني بحالك وبام 

ى مكلَّفًا: اسم مفعول. أنت عليه.  وال يسمَّ

 فيحمدين وأمحده             ويعبدين وأعبده

 ففي حال أقرُّ به             ويف األعيان أجحده

 وأعرفه فأشهده        فيعرفني وأنكره     

 (1)فأنى بالغنى وأنا             ُأساعده فأسعده؟

(، أال يدفع هذا الغائلة مكلَّفاً فإّن قيل: لقد رّصح بأنه تعاىل ال يسمى)
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 عنه؟!

نقول: لقد رصح بأنه يصبح تعاىل )والعياذ باهلل( عابدًا يف نفس الفقرة! 

 بل رّصح بذلك يف موارد عدة بقوله:

 كون العبد ربًا بال شكفوقتًا ي

 ووقتًا يكون العبد عبدًا بال إِفك

 فإِن كان عبدًا كان باحلق واسعاً 

 وإِن كان ربًا كان يف عيشة ضنك

 فمن كونه عبدًا يرى عني نفسه

 وتتسع اآلمال منه بال شك

 ومن كونه ربًا يرى اخللق كله

 يطالبه من حّضة امل لك وامل لك

 ويعجز عامَّ طالبوه بذاته

 لذا تر بعض العارفني به يبكي

 فكن عبد رب ال تكن ربَّ عبده

 (1)فتذهب بالتعليق يف النار والسبك

الحظ البيت االول من الشعر: فوقتا يكون العبد ربًا بال شك !! ووقتا 

 يكون العبد عبدًا بال إفك!!

يرى أن اخللق يطالبونه  رباً  ومن البيت الرابع يظهر أن العبد عندما يكون
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 !ُضة امللك فيتعاملون معه عىل أنه ربمن ح

ثم إنه يزعم أن هذه املعاين هي يتيمة الدهر وفريدته، وأنه ال يعرف 

 ! (1)معناها إال من كان قرآنًا يف نفسه

رك عمق هذه وهو وأمثاله وأتباعه ال يتصور منا نحن البسطاء أن ند

 !املعاين بطبيعة احلال

ريورة العابد معبوداً واملعبود وص فلئن فِّّس عبائرهم بتداخل األوصاف

 عابدًا، فإّنه هبذا قد أثبت هلم معنى الكفر باهلل تعاىل!

البسطامي والشبل واخلرقاين حاول السيد حيدر اآلمل، أن يرّبر كلامت 

 فقال:×! بتشبيهها ببعض كلامت أمري املؤمنني  واحلالج

. اهللأنا وجه «: »اخلطبة االفتخارية»ام( يف االم يعنأقوله )و

. أنا االّول. أنا اآلخر. .اهلل. أنا خليفة اهلل. أنا يد اهللأنا جنب 

 ...اىل آخر اخلطبة« أنا الظاهر. أنا الباطن

، لكن ان كان عند بعض الناس غري جائز ْشعاً و هذا الكالمو

ز، الّن ألف جائو مع حتقيق غريه بأمثال هذه األقوال، هو جائز

  .من مرشبه ْشبواو الكل من مشكاته أخذوا،

فإنه قال:  -رسه اهللقّدس -أوهلم أبو يزيد البسطاميو
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  «.! ما أعظم شأين! سبحاينسبحاين»

  «.!اهللليس يف جبتي سوى »  قال:و

هل »و «؟من مثيل»فإنه قال:  -رسه اهللقّدس  -الشبيلثانيهم و

  «.؟ييف الدارين غري

  «.بسنتني أنا أقل من رِّب »الذي قال:  ثالثهم اخلرقاينو

  «.!نا احلقأ»فإنه قال:  احلالجرابعهم و

إذا تم الفقر فهو » اخلري، فإنه قال: خامسهم أبو سعيد بن أِبو

  «.!اهلل

ال و ء،الفقري ال حيتاج اىل يش»سادسهم النوري فإنه قال: و

  «.ءحيتاج اليه يش

 اال أين بني رِّب و يينال فرق ب»سابعهم اخلّراز فإنه قال: و

 حتى قالوا:«. تقدمت بالعبودية!

 وته الثاقبـا الهــسبحان من أظهر ناسوته             رّس سن

  (1)الشاربو را             يف صورة اآلكلــدا يف خلقه ظاهـثّم ب

ومرجع هذا الكالم إىل تشبيه كّل هذه األقوال الباطلة بل إرجاعها إىل 

، وبغّض النظر عن اعتبار اخلطبة االفتخارية من ×منني كلامت أمري املؤ

 عدمه.. فإّن هذه العبائر مما ورد يف روايات عديدة.

 وما ذكره يمكن االستدالل عليه بطائفتني من العبائر:
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 ..أنا خليفة اهلل ... أنا يد اهلل.أنا جنب اهلل ..أنا وجه اهلل: الطائفة اْلوىل

 واجلواب عليها من جهات:

القطع بحكم العقل والنقل بأن اهلل ال بعد حصول : أنه اْلوىلاجلهة 

يشبهه يشء، وليس كمثله يشء، وليس له وجه ويد وباب وسواها كسائر 

عىل املجاز لقيام القرينة إن وردت  ال بّد من محل هذه اْللفاظاملخلوقات، 

 .عىل ذلك املنفصلة القطعية

صلة عىل ذلك منها قوله : أن النص نفسه يتضمن قرائن متاجلهة الثانية

)أنا خليفة اهلل( فهي تدّل عىل البدية محل االلفاظ األوىل عىل ما يقرب من 

األخرية أو ينسجم معها، فاخلالفة تثبت البينونة واإلثنينية وهذا كاٍف لرفع 

 .أو االحتاد اليد عام ُيتوهم داللته عىل الوحدة

ني قوهلم: أنا احلق، أي أنا : أن ال عالقة بني هذه األلفاظ وباجلهة الثالثة

اهلل! فأين عبارة: أنا وجه اهلل الذي منه يؤتى من عبارة: أنا احلق! وأين عبارة 

 أنا يد اهلل من عبارة أنا اهلل! 

وقد تقّدم البحث حول معاين كوِنم )يد اهلل ووجه اهلل( وأمثال ذلك يف 

 الفصل الثامن من الباب األول فراجع..

اإلمام هو اخلليفة وهو  لو كانت كذلك للزم كون ا: أِناجلهة الرابعة

 املستخلف لنفسه، وهذا باطٌل بالُضورة، ويلزم منه العبث واللغوية.

 .. أنا الباطن.. أنا الظاهر.. أنا اآلخر.أنا االّول: الثانيةالطائفة 

واستدالهلم هنا عقيم جدًا، ففضاًل عام تقدم من جواب يف الطائفة 
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 ×:بنفسه فقال وسواه هذا الكالم × ؤمنني األوىل، فِّّس أمري امل

يِل  ا َقور ُت )َأمَّ ُت َفَقَهرر ا ال ِذي (َأَنا الَِّذي َعَلور أ ن  ْيِف  ف  ا الس  ْم هِب ذ  ْوت ك  ل  ع 

ْم  ْرت ك  ه  ق   .َرُسولِهِ وَ اهلل َحتَّى آَمنرُتمر بِ ف 

يِل  ا َقور ِيي)َوَأمَّ ا (ُأِميُت وَ  َأَنا ُأحر أ ن  ن   ف  ة  و   ة  أ ْحيِي السُّ   .أ ِميت  اْلبِْدع 

يِل  ا َقور ُل )َوَأمَّ َوَّ ن  بِ  (َأَنا األر ْن آم  ل  م  ا أ و  ن 
أ   .أ ْسل م  و  اهلل ف 

يِل  ا َقور ِخرُ )َوَأمَّ ه   (َأَنا اآلر ْوب  ىل  الن بِي  ث  ى ع  ج  ْن س  ا آِخر  م  ن 
أ  ن ه  و   ف  ف   .د 

يِل  ا َقور َباطِنُ وَ  َأَنا الظَّاِهرُ )َو َمَّ ا (الر أ ن   .(1)اْلب اطِنو   ِعنِْدي ِعْلم  الظ اِهرِ  ف 

 كسائر الوجوه املتقدمة يف غاية الضعف. الذي ذكروه فهذا الوجه

مع القائلني باحتاد املسيح مع  |مناظرة رسول اهلل حيسن ذكر وههنا 

كل يعبدوِنا، وإبطال رسول اهلل من النصارى، ومع القائلني بحلول اهلل يف هيا

 ..اهلل | هلذين القولني بحجج واضحة قطعت ألسنتهم

حتت ستار بلبوس اإلسالم هذه املعتقدات لكن رسعان ما عادت 

 التصوف بعد االنقالب عىل األعقاب!

عن × روى الشيخ الطربيس يف احتجاجه عن إمامنا العسكري 

 قوله:× صادق العرتة الطاهرة 
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ثَ  ِن َوَلَقدر َحدَّ ِ بر
َُسنير ِ َعنر َأبِيِه احلر

َُسنير ي َعِلِّ برِن احلر َباِقُر َعنر َجدِّ نِي َأِِب الر

 َعنر َأبِيِه َأِمرِي 
ِ
َهَداء ِمننَِي املَعِلٍّ َسيِِّد الشُّ مًا ِعنرَد َرُسوِل  ×ؤر َتَمَع َيور ُه اجر َأنَّ

َيانٍ  | اهلل ُل ََخرَسِة َأدر َيُهوُد َوالنََّصاَرى َوا :َأهر ُكو الر ِ ُة َوُمرشر ُة َوالثَّنَِويَّ ِريَّ هر لدَّ

َعَرِب...  الر

ول  إِن   :َوَقاَلِت النََّصاَرى  ق  د  املن ْحن  ن  َوَقدر ِجئرنَاَك  (1)بِهِ  ِسيح  اْبن  اهلل احت  

 .لِنَنرُظَر َما َتُقوُل..

َبَل َعىَل النََّصاَرى َفَقاَل هَلُمر  ُتمر  :ُثمَّ َأقر ْلت ْم إِن  َوَأنر د  ق  ل  احت   ج  ز  و  ِديم  ع  اْلق 

لِ  ،ِسيِح اْبنِهِ املبِ  َقور مُتُوُه هِبََذا الر  ؟َفاَم الَِّذي َأَردر

ُتمر َأنَّ  .1 ثاً َأَردر ْد  ار  حم  ِديم  ص  َدِث الَِّذي ُهَو امللُِوُجوِد َهَذا  اْلق  حر

 ؟ِعيَسى

ِديامً املَأِو  .2 ار  ق  ى ص  و  ِعيس  ث  ال ِذي ه  قَ  ْحد  ِديِم الَِّذي ُهَو َكُوُجوِد الر

 ؟اهلل

ُه  .3 َد بِِه َأنَّ َ ُه احتَّ لُِكمر إِنَّ نَى َقور دًا َأور َمعر ا أ ح  ْكِرْم هِب  ْ ي  ٍة مل  ام  ر  ه  بِك  اْخت ص 

اه    ؟ِسو 

ُتمر َأنَّ   ثاً َفإِنر َأَردر ْد  ار  حم  ِديم  ص  ْد أ ْبط ْلت مْ  اْلق  ق  لِب   ،ف  نْق  ْن ي  ِديم  حم  اٌل أ  ِْل ن  اْلق 

ثاً  ْد  ي ِصري  حم   .ف 

ُتمر َأنَّ  ْلت مْ املَوإِنر َأَردر ْد أ ح  ق  ِدياًم ف  ار  ق  ث  ص  ث  أ ْيضًا حم  اٌل املِْل ن   ،ْحد  ْحد 
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ِديامً  ْن ي ِصري  ق 
 .أ 

ُه  َد بِِه بَِأنَّ َ ُه احتَّ ُتمر َأنَّ ِر ِعب اِدهِ َوإِنر َأَردر
ائِ ىل  س  اه  ع  اْصط ف  ه  و  رَ  اْخت ص  ُتمر َفَقدر َأقر رر

لِهِ املبُِحُدوِث ِعيَسى َوبُِحُدوِث  َد بِِه ِمنر َأجر َ نَى الَِّذي احتَّ ُه إَِذا َكاَن ِعيَسى  ،عر أِلَنَّ

َلرِق ِعنرَدُه َفَقدر َصاَر  َرَم اخلر نًى َصاَر بِِه َأكر َدَث بِِه َمعر َد بِِه بَِأنر َأحر َ حُمرَدثًا َوَكاَن اهلل احتَّ

نَى حُمر املِعيَسى َوَذلَِك  ِ َوَهَذا ِخاَلُف َما َبَدأرُتمر َتُقوُلوَنهُ عر
 ...(1)َدَثنير

ُتمر )َوُهَو  ا َأنر ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهلل حَيُلُّ يِف َهَياكِِل ِرَجاٍل  |َأمَّ خُيَاِطُب الَّ

ُمَها لِتَ  َوَر ُنَعظِّ َنا َهِذِه الصُّ رر َناَها َفَصوَّ رر تِي َصوَّ َوِر الَّ ِظيِمنَا َكاُنوا َعىَل َهِذِه الصُّ عر

نَا( َفَقدر  تِي َحلَّ فِيَها َربُّ َوِر الَّ ِة لِتِلرَك الصُّ ْم بِِصف  ب ك  ْفت ْم ر  ص  اِت املو   .ْخل وق 

 ْ ْم يِف ش  بُّك  ت ى ءٍ أ و  حي  لُّ ر  ِيط   ح  اك   بِهِ  حي  ْ  ذ   ؟ء  الش 

ٍق  َفَأيُّ  َ  إِذاً  َبيرنَهُ  َفرر نِهِ  ِمنر  فِيهِ  حَيُلُّ  َما َساِئرِ  َوَبنير ِمهِ وَ  َلور  َولِينِهِ  َوَراِئَحتِهِ  َطعر

لِهِ وَ  ُخُشوَنتِهِ وَ  تِهِ  ثِقر  ؟َوِخفَّ

                                                 

( احلديث طويٌل، وفيه وجٌه لطيٌف جدًا يف حماججة النصارى حتسن مراجعته، وخالصة 1)

القول فيه أن بنّوة عيسى إن كانت عىل جهة الكرامة واملعجزة فيلزم أن يقولوا أيضًا أن 

بمعاجزه ولكنهم ال يقولون بذلك. ويلزم أن يصح القول  ابن اهلل العتقادهم× موسى 

بأخّوة اهلل عىل نحو الكرامة وال قائل به! وإن كان قوهلم بالبنّوة لتعبري اإلنجيل بذلك فام 

وجه االختصاص بعيسى؟ وقد ذكر أن مجيع من خاطبهم عيسى كانوا أبناء اهلل، ومن نامذج 

م  ال ِذي يِف : 17: 5مّتىذلك ما ورد يف اإلصحاح اخلامس من إنجيل  اك  ب  وا أ  د  ج  م  ي  و 

اِت  و  ام  اِت : 45:5، ويف مّتى الس  و  ام  م  ال ِذي يِف الس  بِيك 
ْبن اء  أ  ون وا أ  ْي ت ك  ك 

. لذا قال هلم |: لِ

نَاَء اهللَِّ َكاَم َكاَن ِعيَسى ابر  ِذيَن َخاَطَبُهمر ِعيَسى َكاُنوا َأبر ِذي َكاَن َفُقوُلوا إِنَّ مَجِيَع الَّ ِه الَّ َوجر نَُه ِمَن الر

نَه  (.24ص 1. )االحتجاج جِعيَسى ابر
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ُلوُل فِيِه حُمرَدثًا َوَذلَِك َقِدياًم ُدوَن َأنر َيُكوَن َذلَِك حُمرَدثًا املَومِلَ َصاَر َهَذا  حر

 ؟َوَهَذا َقِديامً 

َتاُج إِىَل  ر َيَزلر َقبر املَوَكيرَف حَير ر َيَزلر املَل َحالِّ َمنر مَل  ؟َحالِّ َوُهَو َعزَّ َوَجلَّ َكاَن مَل

ُتُموُه بِِصَفِة  ُُلوِل َفَقدر َلِزَمُكمر َأنر َتِصُفوُه املَوإَِذا َوَصفر َدَثاِت يِف احلر حر

َوالِ  ََع ِمنر  ،بِالزَّ  أِلَنَّ َذلَِك َأمجر
ِ
َفنَاء ُُدوِث َفِصُفوُه بِالر َواِل َواحلر ُتُموُه بِالزَّ  َوَما َوَصفر

ُلوِل فِيِه َومَجِيعُ املالِّ وَ احلِصَفاِت  اِت..حر ُ الذَّ     َذلَِك ُمَتَغريِّ

 َفإَِذا َبَطَل َما َظنَنرُتُموُه ِمنر َأنَّ اهلل حَيُلُّ يِف يَشر  |:ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهلل 
ٍ
 ء

َلُكمر  َعَليرهِ  َبنَيرُتمر  َما َفَسدَ  َفَقدر   .َقور

مُ  َفَسَكَت  :َقاَل  َقور  ..(1)الر

سالُم اهلل عليك يا رسول اهلل، َسَكَت أصحاب األديان اخلمسة ملّا 

أمتمت احلجة عليهم، واليوم يتأولون كتاب اهلل وسنتك يا رسول اهلل باسم 

 اإلسالم ليثبتوا عقيدة النصارى يف احللول واالحتاد! أو وحدة الوجود!

ة نَّ ًا عند املخالفني، فكان ال بّد من أن يسري بُس لقد صار ابن خلدون رمز

 السلف منهم، فيكثر من الكذب واالفرتاء عىل من خالفه.

حتى أنه زعم اعتقاد الشيعة اإلمامية باحللول واالحتاد!! وليته أتى بنصٍّ 

من نصوصهم يف ذلك، فإّنا حينام نسبنا للمتصوفة هذا القول أغرقنا البحث 
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مصادرهم، فيام يتهم ابن خلدون الشيعة دون أي دليل، بكلامهتم من أمهات 

وها هم الشيعة يف ْشق األرض وغرهبا قدياًم وحديثًا ليس فيهم من يذهب 

ون اىل اهلل تعاىل من القائل ؤإىل هذا القول، وها هم علامؤهم تبعًا ألئمتهم يرب

 باحللول واالحتاد، والفصل األخري من هذا الكتاب َمتصٌّ ببيان ذلك.

 قول ابن خلدون حول املتصوفة:ي

وظهر من كثري منهم القول عىل اإلطالق باحللول والوحدة، 

فشاركوا فيها اإلمامية والرافضة لقوهلم بألوهية اْلئمة 

 .(1)!!وحلول اإلله فيهم

 وقال يف مورد آخر:

وذهب مجاعة من املتصوفة املتأخرين الذين صرّيوا املدارك 

ء تعاىل متحد البارىأن الوجدانية علمية نظرية، إىل 

هو  االحتادصفاته... وهذا يف هويته ووجوده و بمخلوقاته

الذي تّدعيه النصارى يف املسيح عليه السالم، وهو  احللول

عْي  وهو أيضاً أغرب ألنه حلول قديم يف حمدث أو احتاده به. 

 .(2) !!ما تقوله اإلمامية من الشيعة يف اْلئمة

اإلمامية بالقول باحللول واالحتاد كالذي  اهتام ابن خلدون للشيعة انّ 
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 تقوله النصارى هو اهتام عجيب جدًا!

ففي أي كتاب عثر من يعدونه املؤرخ الكبري عىل مثل هذا الكالم يف 

كتب الشيعة! وكلامهتم تطفح بالقول بكفر هؤالء كام يأيت يف الفصل األخري 

 من الكتاب..

د االسامعيلية حَصًا، فلو وال يصح االعتذار البن خلدون بأنه قد يقص

 منا بوجود القائل من االسامعيلية هبذا القول فإنه ال يسوغ اهتام الشيعةسلّ 

 .قاطبة به، وهو الذي يقّر بانقسام اإلمامية إىل إثني عرشية وإسامعيلية اإلمامية

وال خيفى عىل ابن خلدون أن إطالق اإلمامية من الشيعة ينَصف إىل 

 :ئلاإلثني عرشية وهو القا

وأما اإلثنا عرشية فرّبام خصوا باسم اإلمامية عند املتأخرين 

 ..(1)منهم

فال يصح االعتذار البن خلدون بوجه من الوجوه، وال نرى فيام أتى به 

 ..^ إال جزءاً من محلة التضليل التي تتغذى عىل بغض شيعة العرتة الطاهرة

 عبائريف تأويل قد تساق )االثني عرش( التي بعد ذكر أهّم الوجوه 

 يالحظ:، واجلواب عليها احللول واالحتاد

خاصة ما ينفي املقامات  ،بام ال يرىض به صاحبه تفسريٌ  بعضهاأن : أوالً 
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السامية ألرباب التصوف، فإِنم ما قالوا ذلك إال إلثبات أعىل مراتب القرب 

 نهم ذلك.من اهلل تعاىل، وبعض هذه التأويالت تنفي ع

، بل محٌل عىل خالف محٌل عىل خالف الظاهرهو بعضها اآلخر : أن ثانياً 

 ما قامت القرائن عليه، فيكون مردودًا عىل أصحابه.

، فهو يف حقيقته لإلقرار أّن بعضها يثبت الكفر يف حق قائليه: ثالثاً 

 باإلحتاد أقرب، وليس اإلحتاد باهلل إال الكفر الَصيح. 

م بني الكفر الَصيح! وبني التغرير بالكفر! وال يقدم فيدور أمر كلامهت

 العاقل عىل سلوك هذا الطريق إال بعد تعطيل العقل وفتح باب الكشف

 املخالف للُمسلَّامت. الصويف

 هم أقروا أئمتهم فإنّ  هذه الكلامت، وإن حاولوا تأويلعىل أِنم 

 قال ابن عرِب: التلف فيه قريب!  بخطورة مسلكهم وأنّ 

كثر اخللق ملا أالعلم َيب سرته عن و لفن من الكشفهذا او

 ..(1)التلف فيه قريبو فيه من العلو فغوره بعيد

 فأوقعوا أنفسهم بام فيه هالكهم!

فًة وُعَرفاء :وأما ما يزعمونه من كون ما هم عليه من املعاين ال  ،متصوِّ

يمكن اإلطالع عليها إال بعد الوصول إليها، فهو مردود عليهم، يقول 

 العارف( أمحد املوسوي النجفي:)

                                                 

 .2املشاهدة( ص )جملدان( )كتاب الفناء يف ( جمموعة رسائل ابن عرِب1)
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حّتى  (ال إله إالّ أنا)ال بّد أنر توضع قدم اإلنسان يف مقام 

وما مل يصل اإلنسان إىل حقيقة  ،(ال إله إالّ أنا)يمكنه أنر يقول 

 !!(1)، ال يمكنه أْن يفهم هذا املعنى ويّطلع عليه(ال إله إالّ أنا)

ى الغرق إال إن غرقت فإّنه كحال الغريق الذي يقول: لن تعرف معن

فليس إال اهلالك يف اتباع طريقه صادقًا كان أو كاذبًا، فكيف والكذب  !مثل

 قد الَح وفاح منه، والكفر قد صار شعارًا هلؤالء.. 

وكيف ال يكون كذلك وقد خلطوا بني اخلالق واملخلوق! واعتقدوا بام 

و تركبه أو تعدده أو فيه نسبة النقص ونفي الكامل عن اهلل تعاىل، أو انقسامه أ

 حتديده أو تشبيهه.. 

 نعوذ باهلل من سوء العاقبة..

  

                                                 

 .37لشهودي: الشهود ( التوحيد ا1)
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وبعدما بعدما تبنّي حال املتصوفة والعرفاء مع القول باحللول واإلحتاد، 

 فناءالعبارات ) مكُثرت يف كلامهت ،من هذه العقيدة الباطلة ت فئات منهمَسلِم

 .ثاهلاوأم (واالندكاك يف اهلل

 .(2)اهلالك واالضمحالل، وهو: (1)بقاءنقيض ال :اللغةعند أهل  فناءالو

 ..وأمثال ذلك (3)اخللط والكبس والتلبد فمن معانيهوأما االندكاك 

 ..واالندكاك يف اهلل تفاسري عديدة فناء، فللهمأما عند

! أي صريورة اجلميع واحداً يعني بأّنه  فناءالوكثريًا ما عرّبوا عن 

ال ! وقد عربوا عن ذلك يف بعض املوارد بأنه ة اخلالق واملخلوق واحداً صريور

! ويستشهد أصحاب اً يكون هناك راٍء وال مرئي وال رؤية ويصبح الكّل واحد

وأمثاله من  : أنا من أهوى ومن أهوى أنا !املتقدم هذه املدرسة بكالم احلالج

 !فناءمن معاين اإلندكاك والبعضهم  هو عندف شطحاهتم،

 البسطامي قائاًل: بايزيد نقل العطار النيشابوري يف كتابه عني

يروى: أن الشيخ قال: أول مرة ذهبت فيها إىل البيت  

مرة ذهبت فيها إىل البيت، رأيت  ثاينو ،)احلرام(، رأيت البيت

                                                 

 .400ص 10، واملحيط يف اللغة ج376ص 8( كتاب العني ج1)

 .333-332ص 1( جممع البحرين ج2)

 .426و 425ص 10( لسان العرب ج3)
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 يننأ يأ ،ال رب البيتو ثالث مرة مل أر البيتو رب البيت،

 ،رأيت، رأيت احلققط، فإن  احلق، فلم أعرف شيئاً يف  فنيت

 يزيد، الدليل عىل هذا القول: أن رجال ذهب إىل دار أِبو

ا يزيد، قال: بنادى )عليه( فقال الشيخ: من تريد؟ قال: أريد أو

ال أجد له و ،مسكْي أبو يزيد، أبحث عنه طيلة ثالثْي عاماً 

  .(1) ًأثرا

احلرام وال  يف اهلل تعاىل أنه ال يعود يرى البيت فناءفهو هنا قد جعل أثر ال

 رب البيت، وال يرى نفسه وال جيد لنفسه أثرًا. 

 وما ذلك إال ألنه صار هو واهلل تعاىل واحدًا بزعمه! حيث يقول:

كاحلية من اجللد، ثم نظرت  (2)يخرجت من بايزيدينوقال: 

عامل يف  ، ألنهالعشق واحداً و املعشوقو فرأيت العاشق

 .التوحيد يمكن أن يكون اجلميع واحداً 

يا من أنت : إيلّ  ي: ذهبت من اهلل إىل اهلل، فصدر نداء منقالو

 .(3) اهلليف  فناءوصلت إىل مقام ال يأنن ي، أأنا

واالندكاك عند هؤالء ليس أسهل حاالً من احللول واالحتاد،  فناءفال

                                                 

 .376)معرب( ص ( تذكرة األولياء1)

 يدعى بأِب يزيد أو بايزيد، فمراده من العبارة هنا أّنه خرج من حقيقته يف حالة الفناء كام( 2)

 خترج احلية من جلدها. 

 .381-380)معرب( ص ( تذكرة األولياء3)
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 لقد صار يرى نفسه وهو )العاشق( واحدًا مع )املعشوق( وهو اهلل تعاىل!

توحيد التشيع مع سيد اآلمل، الذي حاول وعىل هذا أيضًا يسري ال

 وقد قال: !بجذب التشيع للتصوف التصوف

 !صريورة املحب واملحبوب شيئًا واحداً !  الفناء

، يف البقاء بهو تعاىل بالفناء فيه اهللالواصل هو الذي يصل اىل و

 املحبوب شيئاً و صريورة املحّب هو و مقام املحّبة التاّمة،

 بَصهو كنت سمعه»حلديث القديس(: ، كام قال )يف اواحدا

 قالوا:و .(1)احلديث« رجلهو يدهو لسانهو

  (2)نا             نحن روحان حللنا بدناأمن أهوى و نا من أهوىأ

ـ بقوله:  898ويتبعهم سائر املتصوفة كعبد الرمحان اجلامي املتوىف سنة   ه

احلقيقة و حتى َتتلط هذه الذاتو أن تداوم عىل هذه احلال 

توجهت إىل  ؛ بحيث إذايزول وجودك من نظركو وحكبر

ذاتك فقد توجهت إليها، وإذا عربت عن نفسك فقد عربت 

  يصري )أنا احلق( )هو احلق(و يصبح املقيد مطلقا،و عنها

 الا ك  رصت  إذا مّر بقلبك الكلُّ 

 لو كنت بلبال غري مستقر غدوت بلبالو

عدة  ل أياماً إن احرتفت التفكري ىف الكو ،أنت جزء واحلق كل

                                                 

 ( تأيت مناقشة احلديث يف هذا الفصل.1)
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  .الا رصت ك  

 ..ييا رب مدد حتى أنجو من ثنائيت

 ..(1)الفقر مرشبو من له الفناء مسلك

 ويقول:

وهو الطالب، فهو  ،إن احلق هو املحب كام هو املحبوب

ة، وهو الطالب يّ دمتام مجع األح املطلوب واملحبوب يف

 الكثرة.و مرتبة التفصيل واملحب يف

 بْيرأيت ْجيع الطالب واملطلو

 (2)فوجدُتم ْجيعا أِنم ُهو أنت وليس غريك

مع ما فيها من لوازم  فناءيف استخدامات ال املتصّوفةَ  وقد تبع العرفاءُ 

 فاسدة واعتقادات باطلة.. 

يف معرض حديثه عن علم يقول السيد حممد حمسن الطهراين 

  :× اإلمام

، وحذف لق يف الذات اْلحديةالفناء التام واملط..الناتج عن.. 

واندكاكها يف الذات اإلهلية مجيع التعينات املاهوية والبرشية 
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وقد َفَقد أوصافه البرشية،  وصريورته ذات اهلل، فلم يعد برشًا،

ففعله فعل اهلل، وكالمه كالم اهلل، ورس سويدائه ليس سوى 

 .(1) اهلل!

هم عن ظاهره، وإِنم يقطعون باب الدفاع عنهم ملن يريد رصف كالم

املجازي ويؤكدون أن الفناء باهلل املعنى أرادوا يزعم أِنم يستنكرون عىل من ف

 !يعندهم هو فناء حقيق

 )املسقطي(:وهو متحدثًا عن أحد العرفاء عندهم يقول الطهراين 

ء بالعلامء والفضالء، ويف أحد األّيام، بينام كان يف جملس مل

املطالب التي تذكرها  سأله أحد األشخاص كنايًة: هل أنّ 

واالندكاك يف ذات كشهود احلّق تعاىل، وجلوات التوحيد، 

، والوصول إىل حريم القدس اخلالق، والفناء يف اهلل تعاىل

مطالب حقيقّية وواقعّية، أو اإلهلي، وأخريًا العرفان باهلل هي 

 ؟!أِّنا جماملة ومساحمة يف التعبري

هجة حاّدة: هل تعترب أّن فنظر السيد إىل هذا السائل وأجابه بل

القاذورات املوجودة يف بيت اخلالء وجود حقيقّي، بينام وجود 

اهلل تعاىل ليس حقيقّيًا؟! يعني كم بلغ بك املقام أنت وأمثالك 

الذين هم يف ِناية اجلهل واملسكنة يف جمال املعرفة، إىل احلّد 

الذي تنسبون فيه وجودًا ظاهرًا بنفسه وبوجوده ومستغن عن 
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يع الوجودات، بل مجيع املوجودات إّنام هي متدلّية من أنوار مج

وجوده، وتنعتوه بأّنه جماز، وترون أدنى مراتب الظهور 

 والوجود بأّنه حقيقي وواقعي!!

وكان نظري هذا السؤال قد طرحه شخص عىل املرحوم آية اهلل 

 العظمى احلاج السّيد عّل القايض رضوان اهلل عليه، فأجاب:

، نحن منذ مدة أربعْي سنة نجالس ل! باهلل عليكماذا تقو

احلّق! وبعد ذلك تسأل هل أّن الفناء والوصول والشهود 

 ؟!(1)والعرفان وأمثال ذلك حّق، أو أِّنا مساحمة يف التعبري

 :عندهم، يقول واإلندكاك كالفناء أيضاً 

ذات احلّضة  والزم هذه املرتبة هو أن يندّك السالك َتامًا يف

، وهي التي يعرّب عنها يف لسان أهل املعرفة بالفناء اْلحدّية

، وهنا سيكون فعل العبد فعل اهلل، وكالمه الذايت والتجّرد التام

فلن يبقى يف هذه احلالة وجود كالم اهلل وإرادته إرادة اهلل، 

للعبد كي يأيت باْلعامل الصحيحة، بل هناك حقيقة واحدة 

اهلل يف مرتبة القول والكالم، وهي اهلل؛ هي اهلل يف مرتبة الفعل، و

، واهلل يف مجيع التَصفات واألعامل واهلل يف مرتبة عامل الطبع

 . (2)التي يقوم هبا العارف يف هذه احلالة

                                                 

 .72ص 1ت ج( أرسار امللكو1)
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 ! يقول الطهراين:بزعمهم إّن العارف يصل إىل أن يكون إهلاً جمّساًم مقيداً 

ن ، وخرج علقد َتاوز هذا اإلنسان مرتبة البرشية وصار رّبانياً 

حيطة املدركات البرشية وصار يف حريم املدركات اإلهلّية، 

وبعبارة واضحة إذا أردنا أن نصفه يف مقام الثبوت، جيب 

إنه عبارة عن اإلله املجّسم واملقّيد واملحدود يف عامل القول: 

 . (1)الطبع والكثرة

النجفي أن الفناء يعني العينية بني اخلالق العارف أمحد املوسوي ويقول 

 ملخلوق:وا

هناك فناء وعينية بْي )عبد اهلل( مرتبط بمقام الشهود أي أّن  

العبد قد حصل له ؛ أي أّن الشاهد واملشهود، بْي العبد والرب

، فناٌء كيّل بنحٍو مل يعد له أّي عْي أو حيثية وجودية تكشف عنه

 .(2)بل كل ما يظهر فيه ونراه منه هو من شأن الرّب 

يف باب احللول واالحتاد، يصبح العابد واملعبود وكام يف كلامت املتصوفة 

 واحدًا! ويصبح اهلل هو الذي يقف للصالة!! وهو الذي يركع ويسجد!!

 فيقول الطهراين عن العرفاء:

أولئك مل يعودوا يروا اهلل أصاًل، بل صار وجودهم مندّكًا 
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. وهنا ال يبقى للعبد واملخلوق وجود يف وفانيًا يف وجود احلق

وال تقابل  وحُضة احلق تعاىل كي يقوم بعبادته، مقابل اهلل

فاإلثنينية يف هذه احلالة تكون حتى يقصد التقرب إليه. بينهام 

، وتكون قد حُميت مجيع آثار قد ارتفعت بينهام بشكل جذري

الوجود املقّيد وحدوده وثغوره بشكل كّل، ومل يبق أي أثر من 

حلق حتى يعبده الوجود هلذا املصّل يف مقابل وجود حُضة ا

فهنا يبقى موجود واحد فقط وحقيقة واحدة وواقع ويصّل له. 

وعندها  واحد وذات واحدة؛ وهي وجود ذات اهلل تعاىل فقط.

هو الذي يعبد وهو الذي يقف للصالة وهو الذي يركع وهو 

 !!(1)الذي يسجد

 وهو الذي حيج وجياهد!! يقول:هو موجود واحد فقط بزعمهم! 

ال يعود يقوم ... له إىل مرتبة الفناء والبقاءالعارف بعد وصو

اإلثنينّية قد ارتفعت بأي عمل، بل اهلل هو الذي يعمل؛ ألن 

بينهام؛ فليس هو الذي يصيّل بل اهلل، وهكذا فاهلل هو الذي حيج 

وهو الذي ينفق وهو الذي َياهد وهو الذي يبّلغ وهو الذي 

 .(2)حيكم ويقيض

ثم يأيت بكل باحللول واالحتاد، قول ال يكفي أن يقول أحدهم: ال أف
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أو عىل ما هو  عىل االحتاد او الوحدة بحجة كوِنا فناًء يف اهلل تعاىل!عبارة تدل 

 أسوأ منهام!

بعدما تبّينت حقيقة عقيدة مجٍع من املتصوفة والعرفاء يف الفناء باهلل، 

استدّل القائلون بالفناء بجملة دما املالزم للكفر بإله املسلمني عّز وجل، وبع

عاهما أسموه مم ها مع اجلواب هنِ ها نحن نعرضها رغم وَ ف، أدلة إلثبات ُمدَّ

 :عليها

ُتُلوُهمر َولكِنَّ اهلل َقَتَلُهمر َوما َرَميرَت إِذر َرَميرَت َولِكنَّ قال تعاىل: ﴿ َفَلمر َتقر

 .(1)﴾اهلل َرمى

َ ه قواهلم، فكام أن اهلل قتل مطابقة ألعىل أِنا املباركة ؤالء اآلية فِّسَّ

 فإّن اهلل هو الذي يصيل وإن اهلل هو الذي يعبدالكفار يف اآلية وأن اهلل رمى، 

 !وهو الداعي وهكذا.. وعليه فإنَّ اآلية مؤيٌد ملا ذهبوا إليه من معنى الفناء

  النجفي: هذا االستدالل قول )العارف( أمحد املوسوي يلخص

، فإّن احلّق ﴾وما رميَت إذر رميَت ولكّن اهلل رمى﴿يقول تعاىل: 

لنفسه  |تعاىل قد نسب الفعل الذي فعله الرسول األكرم 
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، فالفعل فعل احلّق صار واحداً معه |الرسول اْلكرم ألّن 

 .(1)والعمل عمله

 ومثله )العارف حممد حسني الطهراين(، يقول: 

ليس هناك غري اهلل،  هو الرامي، لست أنت من رميت، بل اهلل

 .عدم« أنت»

عينه الثابتة و فهناك ليس إاّل اهلل. فلامذا نقول: زيد موجود،

 انتهى أمره.و موجودة؟ فزيد قد زال

 ..(2)إدراك ذات احلّق لذاتهو فهناك ال يبقى إاّل ذات احلّق،

الذي بعد فناء العارف باهلل وصريورته واحدًا مع اهلل صار الفعُل إذًا 

 يصُدر عن العارف صادرًا عن اهلل تعاىل، فصّحت كل دعاوى العرفاء!

ُ البطالن.. واجلواب عليه يكون تارًة نقضيًا  لكّن هذا اإلستدالل َبنيِّ

 وأخرى حلّيًا.

كون الرسول | هذه الدعوى هو معنى : فإن اجلواب النقيضأما 

، وهو فضاًل عن صار واحدًا مع اهلل وحدًة حقيقية، أي أن الرسول هو اهلل

َمالفته ألصل اإليامن باهلل تعاىل وإرساله الرسل والثواب والعقاب والعدل 

اإلهلي وما إىل ذلك، فإنه يعني أن من كان واحداً مع النبي قد مات عندما مات 
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 النبي )والعياذ باهلل(!

ُس قال تعاىل: ﴿ ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقدر َخَلتر ِمنر َقبرلِِه الرُّ ُل َأ َفإِنر ماَت َوما حُمَمَّ

َقَلبرُتمر َعىل قابُِكم َأور ُقتَِل انر ، فكيف يمكن أن يكون اهلل والنبي واحدًا (1)﴾َأعر

 وحدة حقيقية والنبي يموت أو ُيقتل!

: ال يريد هؤالء الوحدة احلقيقية إنام يريدون الوحدة املجازية، إن قيل

 نه ال يعِص اهلل تعاىل.الرسول معصوٌم فيكون فعله بمثابة فعل اهلل ألأي أن 

عىل نفي اإلثنينية،  ةقائم افإِّن ، اّدعاءاهتمبطلت كل : إن أرادوا هذا نقول

 والقول بالوحدة املجازية يعني إثبات اإلثنينية احلقيقية.

 وهم ال يقبلون اإللتزام بذلك بوجه من الوجوه.

هو أن اهلل يموت أو  (أن اهلل يصل وحيج وجياهد)من الزم كالمهم ف

 والالزم باطٌل فامللزوم يتبعه يف البطالن.! ُيقتل والعياذ باهلل

 :  اجلواب احليلوأّما 

نَّ اهلل َقَتَلُهمر َوما َرَميرَت إِذر َرَميرَت فأّن اآلية املباركة ﴿
ُتُلوُهمر َولكِ َفَلمر َتقر

 أثبتت اإلثنينية ومل ُتثبت الوحدة كام يزعمون. (2)﴾َولكِنَّ اهلل َرمى

 ضمن فقرتني:فإِنا تت

 .﴾وما رميت﴿ .1
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 .﴾إذ رميت﴿ .2

وهي تنفي نسبة الرماية للنبي | وتثبتها يف آٍن واحد، وال ُيعقل نسبة 

 التناقض للقرآن الكريم يف مجلة واحدة، فال ُبّد من أن يكون املراد:

 إما نفي حيثيٍة من حيثيات الرماية وإثبات حيثية أخرى. .1

ب األثر عليها إال بتأثري أو إثبات الرماية للنبي | لكن نفي ترتُّ  .2

 اهلل تعاىل. 

أوالً، وهو الظاهر من مثل هذه  الفهُم الُعريفيؤيد هذه املعاين 

َم يف املقام، ما مل تقم قرينة عىل خالفه.  النصوص، ولذا يكون هو امُلَحكَّ

ُ هذا املعنى مع قيام القرائن ومنها الروايات وغريها.  ويتعنيَّ

ُسوَل َفَقدر َأطاَع ﴿وله تعاىل واملسلمون يقرؤون كّل يوم ق َمنر ُيطِِع الرَّ

عي أن الرسول هو اهلل لكون طاعة الرسول هي طاعة  (1)اهلل﴾ ولكن ال أحد يد 

ال ينطق عن اهلوى وهو املبلغ عن اهلل  ، بل يفهمون أن الرسول معصومٌ اهلل

والنبي تعاىل فتكون طاعته يف حقيقتها طاعة هلل تعاىل ألن اآلمر هو اهلل تعاىل 

ُمبلُِّغ األمر اإلهلي للناس، فهو أمٌر طويل، يصدر من اهلل تعاىل للنبي، ويصدر 

 للناس. | األمر من النبي

ِذيَن ُيباِيُعوَنَك إِنَّام ُيباِيُعوَن ﴿وهكذا قوله تعاىل  ، وآيات (2)﴾اهللإِنَّ الَّ

 أخرى كثرية.
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اد من قوله أما الروايات الرشيفة والنصوص التارخيية فقد بّينت املر

 ذه، وتدور كلها حول هذا املحور، ومن هتعاىل ﴿وما رميت إذ رميت﴾

 النصوص: 

 يف تفسريه بقوله: ما ذكره القميُّ . 1

ُتُلوُهمر َولِكنَّ اهلل َقَتَلُهمر ﴿ ل  َأير  ﴾َفَلمر َتقر مْ املأ ْنز  ت ل وه  ت ى ق  ة  ح  ك 
ئِ ُثمَّ  ،ال 

نِي  ﴾كِنَّ اهلل َرمىَوما َرَميرَت إِذر َرَميرَت َول﴿َقاَل                           ىَص الَِّذي مَحََلهُ احلَيعر

ٍش َوَقاَل  |َرُسوُل اهلل  ُوُجوه: َوَرَمى بِِه يِف ُوُجوِه ُقَرير   .(1)َشاَهِت الر

رمى  | فاملسلمون قاتلوا لكن املالئكة نزلت وقتلت الكفار، والنبي

ب األثر عىل رمايته، وهو ما بّينته سائر احلىص يف وجوه قريش لكن اهلل تعاىل رتّ 

 النصوص.

 يف كنزه بقوله عن معجزات النبي |: ما ذكره الكراجكي .2

ْمي   ك  ر 
لِ ِمْن ذ  ن اهلاحلو  ْدٍر ف  ْوم  ب  اِء ي  وِه اْْل ْعد  ج  ا ىص  يِف و  ي وِِنِْم م  ْم يِف ع 

ان ْت يِف  مْ ن اهل ك  مْ ه  اِل احلو  ت ه  َزَل اهلل ُس  ،ِزيم  َوما َرَميرَت إِذر َرَميرَت ﴿برَحاَنُه َوَأنر

 .﴾َولكِنَّ اهلل َرمى

ٍ َوَقاَل 
َم ُحننَير ُوُجوهُ  :َوَفَعَل ِمثرَل َذلَِك َيور م   ،َشاَهِت الر اِْن ز  ون  املف  ك  رْشِ

ِهمْ   . (2)بِأ ْْسِ

 يف معجزات النبي | أيضًا: ما ذكره الراوندي .3

                                                 

 .270ص 1( تفسري القمي ج1)

 .169ص 1( كنز الفوائد ج2)
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َض انرَتَهى إِ  |َوِمنرَها: َأنَّ َرُسوَل اهلل  ِمَي َبعر اًم لرَِير َق َسهر ىَل َرُجٍل َقدر َفوَّ

كنَِي َفَوَضَع امل ِ ِم َوَقاَل  |رشر هر َق السَّ مِ  :َيَدُه َفور  .ارر

كَ املَفَرَمى َذلَِك  ِ ِم املَفَهَرَب  ،رشر هر ِم َوَجَعَل َيُروُغ ِمَن السَّ هر ُك ِمَن السَّ ِ رشر

ةً  َ نًَة َوَيِّسر ْيث   ،َيمر ه  ح  ْتب ع  ْهم  ي  الس  ْأِسهِ و  ْهم  يِف ر  ق ط  الس  ت ى س  اغ  ح  َفَسَقَط  ،ام  ر 

ُك َميِّتاً امل ِ َزَل اهلل  ،رشر ُتُلوُهمر َولكِنَّ اهلل َقَتَلُهمر َوما َرَميرَت إِذر َرَميرَت ﴿َفَأنر َفَلمر َتقر

 .(1)﴾َولكِنَّ اهلل َرمى

 يف مناقبه: ذكره ابن شهرآشوب ما .4

َم َبدر  اِب َوُيَقاُل َحىًص َوُتَرابًا َفَرَمى بِِه يِف َوَأَخَذ النَّبِيُّ َيور َ ٍر َكّفًا ِمَن الرتُّ

ِم  َقور ق  ُوُجوهِ الر ر  ت ف  وهِ احلف  ج  داً إاِل  املىص  يِف و  لِك  أ ح  ِصْب ِمْن ذ  ْم ي  ل  كِْي  ف  ل  تِ ق   رْشِ

 .(2)﴾َوما َرَميرَت إِذر َرَميرَت َولِكنَّ اهلل َرمى﴿َوفِيِه َنَزَل  ،ِْس  أ ْو أ  

هو الذي ناول النبي | احلىص × عىل أِّنم رووا أن أمري املؤمنني 

 الذي رماه حينها، ففي املناقب: 

َباَء َفنَاَوَلُه َفَرَمى يِف  :×َقاَل لَِعِلٍّ  |إِنَّ النَّبِيَّ  نِي َكّفًا ِمنر َحصر َناِولر

ِم  َقور ْين  ُوُجوِه الر ٌد إاِل  اْمت أل  ْت ع  ام  ب ِقي  أ ح   .(3)ْصب اءِ احله  ِمن  ف 

موقفًا آخر مع صاحبة فتنة اجلمل، حينام رمت  ×لعلٍّ  وكان 

                                                 

 .149ص 1( اخلرائج واجلرائح ج1)

 .79ص 1( مناقب آل أِب طالب ^ ج2)

 .189ص 1( مناقب آل أِب طالب ^ ج3)
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ه:× أصحاب أمري املؤمنني   بالرتاب، إذ قال الشيخ املفيد ما نصُّ

ِد  رُبر اِب أ ِمرِي ملََّا َفَعَلتر َعاِئَشُة َما َفَعَلتر ِمنر َقلرِب الر ْصِب أ ْصح  ح  و 

اِب  × ْؤِمنِْي  امل ْيط ان  : ×َقاَل  ،بِالرتُّ  ل كِن  الش  ة  و  ش 
ائِ ا ع  ْيِت ي  م  ْيِت إِْذ ر  م  ا ر  م  و 

ى م   . (1)اهللَوَلَيُعوَدنَّ َوَباُلِك َعَليرِك إِنر َشاَء  ،ر 

قاطٌع للنزاع، فإن عائشة وإن رَمت إال أن × وكالم أمري املؤمنني 

من حيث كونه  أي أن ما فعلته هو فعٌل شيطاين ،رميتها كانت رمية الشيطان

كام كان  ال أِنا قد صارت واحدًا وحدًة حقيقية مع الشيطان! ،طاعة للشيطان

 اهلل تعاىل من حيث كونه طاعة هلل تعاىل. فعَل  |فعُل النبي 

وأمثال هذه املعاين من إسناد الفعل إىل اهلل تارة وإىل املخلوق تارة أخرى 

 مع إثبات اإلثنينية كثرٌي جدًا.. 

قال حيث تنسب تارة هلل تعاىل وتارة للمالئكة،  ،يف املوتىنظري آيات تو

َلُك تعاىل: ﴿ اُكم مَّ َجُعونَ املُقلر َيَتَوفَّ َل بُِكمر ُثمَّ إِىَل َربُِّكمر ُترر ِت الَِّذي ُوكِّ   .(2)﴾ور

ر مَتُتر يِف َمنَاِمَها اهلل﴿ وقال تعاىل: تِي مَل هِتَا َوالَّ َنُفَس ِحنَي َمور    .(3)﴾َيَتَوىفَّ األر

)اهلل يتوىف األنفس( أن يقال فصّح أن يقال )يتوفاكم ملك املوت( وصح 

كان املباْش لقبض األرواح هو ملك املوت بأمر من اهلل وإذن منه حيث 

 وبإعطاء القدرة له عىل ذلك.

                                                 

 .348( اجلمل والنَصة لسيد العرتة يف حرب البَصة ص1)

 .11( السجدة 2)

 .42( الزمر 3)
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فاستدالهلم باآلية الرشيفة عىل هذا املعنى من الفناء عقيٌم جدًا 

 كعقيدهتم.

الصوفية وبعض من تبعهم مجٌع من يدعى داللته عىل ما ذهب إليه مما قد 

دعواهم الفناء يف اهلل وصريورة الواحد منهم ذات الباري تعاىل من العرفاء يف 

 عبدي أطعني اجعلكهو احلديث القديس الوارد:  ربنا عن ذلك علوًا كبرياً 

ال َتوت، أنا غني ال أفتقر أجعلك غنيا ال  أنا حي ال أموت، اجعلك حياً  ،مثيل

 .(1)تفتقر، أنا مهام أشأ يكن أجعلك مهام تشأ يكن

ُتَك ويف احلديث القديس أيضًا:  نِي فِياَم َأَمرر عر
َتِقُر َأطِ َن آَدَم َأَنا َغنِيٌّ اَل َأفر َيا ابر

َتِقرُ  َعلرَك َغنِّيًا اَل َتفر َن آَدَم َأَنا َحيٌّ اَل أَ  ،َأجر َعلرَك َيا ابر ُتَك َأجر نِي فِياَم َأَمرر ُموُت َأِطعر

ر  ،َحّياً اَل مَتُوُت  َن آَدَم َأَنا َأُقوُل لِليشَّ  ُكنر َفَيُكونُ َيا ابر
ِ
َعلرَك ، ء ُتَك َأجر نِي فِياَم َأَمرر َأِطعر

 ُكنر َفَيُكونُ َتُقوُل ليَِشر 
ٍ
 .(2)ء

من  يف مجلةٍ قد ذكر وهذا احلديث وإن كان مشتهرًا عىل األلسن و

سند بحسب ما الحظنا، وقد روي أول  الكتب، إال أنه مرسل مل يذكر له أيُّ 

 تبعد عن عَص النص مئات السنني.ما روي يف كتب 

 فكيف يستدل عىل أصول االعتقاد بمثله؟!

                                                 

 .104ص× وار اليقني يف أرسار أمري املؤمنني ( مشارق أن1)

 .310( عدة الداعي ونجاح الساعي البن فهد احلل ص2)
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واحلال أن من أورده ما أراد وال فهم منه املعنى الذي يذهب إليه هؤالء، 

عىل أكثر من َتكْي اهلل يس فيه داللة فلوعىل فرض متاميته واالعتامد عليه، 

وأعىل مراتب التمكْي هي الوالية التكوينية تعاىل عباده املطيعْي يف اْلرض، 

 وليس يف ذلك يشء مما يزعمون.. ،^الثابتة للنبي | واْلئمة اْلطهار 

ويشري إىل هذا املعنى احلديث القديس اآلخر الذي نقله بعده ابن فهد 

َحى :حيث فيهاحلل يف نفس املصدر  ُه َليرَس َعبرد :َتَعاىَل إىَِل َداُودَ اهلل  َأور  َيا َداُوُد إِنَّ

ْسأ ل نِيِمنر ِعَباِدي ُيطِيُعنِي فِياَم آُمُرُه إاِلَّ  ْبل  أ ْن ي  ْبل  أ ْن و   أ ْعط ْيت ه  ق  أ ْست ِجيب  ل ه  ق 

يِن  و  ْدع  ي 
(1). 

فأيٌّ معنى اّدعيت  ،كفرض داللته عىل أكثر من ذلثم لو تنزلنا وسلمنا ب

، إذ مقتَض صدر احلديث إثبات كان فيه إثبات اإلثنينية ال رفعهاداللته عليه 

ُل اخلالق بإغناء  الغنى الذايت للخالق والفقر الذايت للمخلوق، ثم تفضُّ

 املخلوق، فيثبُِت احلديث اإلثنينية من أول فقراته إىل آخرها.

فة، لعدم داللته عىل ذلك، وألن وال يمكن فهمه بام يوافق كلامت املتصوّ 

، بحيث ال يتميز اخلالق قواعد الدين احلنيف والرشع املنيف فهمهم خيالف

الفقري، وال اآلمر من املأمور، وال امُلطيع من املخلوق، وال الغني من من 

 ..امُلطاع

                                                 

 .311( املصدر السابق ص1)
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اىل ْشاباً ْلوليائه، إن هلل تع×: بام نسب ألمري املؤمنني واستدلوا أيضًا 

وإذا طربوا طابوا وإذا طابوا ذابوا، وإذا  إذا ْشبوا سكروا وإذا سكروا طربوا

ذابوا خلصوا وإذا خلصوا طلبوا، وإذا طلبوا وجدوا وإذا وجدوا وصلوا، 

 .. (1)وإذا وصلوا اتصلوا، وإذا اتصلوا ال فرق بينهم وبْي حبيبهم

 :وفيه

، كام مل أّمهات املصادر الشيعية الكالم يفمل نعثر عىل مصدر هلذا  :أوالً 

يعثر غرينا عىل ذلك، وقد رصح املرحوم السيد حممد كالنرت بذلك حيث قال: 

 .(2)مل نعثر عىل مصدر هلذه الرواية يف كتب أصحابنا اإلمامية رضوان اهلل عليهم

عن  ×قوله ما ورد من طرق الشيعة ولنعم ما أشار إليه بعضهم أن 

ب  اخل إِن   الرشاب: ِ ا ْش  ل  إِذ  ج  ى اْفرت  ى الر  ذ  ا ه  إِذ  ى و  ذ  كِر  ه  ا س  إِذ  كِر  و  ْمر  س 

د   وه  ح  اْجلِد  ياملف  ِ  . (3)ْفرت 

 ونظنه أنسب بام ذهب إليه القوم!

نفي الفرق بني اخلالق  عىل فرض ثبوت هذا احلديث فإن: ثانياً 

لق واملخلوق والعابد َمالف للمقطوع به من الفرق البنّي بني اخلا واملخلوق

 ، والذي ال تستقيم األديان الساموية دون القول به.واملعبود

                                                 

 .122ص 3( جامع السعادات ج1)

 .122ص 3( يف تعليقته عىل جامع السعادات ج2)

 .215ص 7( الكايف ج3)
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ُعوَك بِِه ُواَلُة الله: ^ورد عنهم وقد  َأُلَك بَِمَعايِن مَجِيِع َما َيدر مَّ إيِنِّ َأسر

ِرَك  َك املَأمر َرتَِك املأرُموُنوَن َعىَل رِسِّ َواِصُفوَن لُِقدر ِرَك الر وَن بَِأمر َتبررِشُ لِنُوَن امل سر عر

َتُهمر َمَعاِدَن لَِكلاَِمتَِك  ،لَِعَظَمتَِك  َأُلَك باَِم َنَطَق فِيِهمر ِمنر َمِشيَّتَِك َفَجَعلر َكانًا وَ  َأسر َأرر

ِحيِدكَ  ِرُفَك هِبَا َمنر وَ  آَياتَِك وَ  لَِتور ِطيَل هَلَا يِف ُكلِّ َمَكاٍن َيعر تِي اَل َتعر َمَقاَماتَِك الَّ

ْرق   ،َعَرَفَك  ْين ك  ال  ف  ا إاِل  أ ِن  ْم ِعب اد كو    ب  ْين ه  ب 
(1) . 

وهذا مما ال إشكال عليه، فإن العبودية تتضّمن كل معاين التفرقة بني 

 اخلالق واملخلوق.

فبه، وإال ال   هذا احلديثعىل اعتبارهفإن أمكن محل األول عىل فرض 

 يمكن االلتزام به.

َب إِيَلَّ َعبرٌد بيَِشر وَ  احلديث القديس:به أيضًا ومما استدّلوا   َأَحبَّ َما َتَقرَّ
ٍ
ء

ُت َعَليرهِ  ُب إيَِلَّ بِالنَّافَِلِة َحتَّى ُأِحبَُّه وَ  ،إيَِلَّ مِمَّا افررَتَضر ُه َلَيَتَقرَّ نْت  إِنَّ ا أ ْحب ْبت ه  ك  إِذ  ف 

ع  بِهِ  ْسم  ه  ال ِذي ي  ْمع  بْ و   س  ه  ال ِذي ي  نْطِق  بِهِ و   رِص  بِهِ ب رص   ه  ال ِذي ي  ان  ه  ال تِي و   لِس  د  ي 

ا ْبطِش  هِب  ْبت ه   ،ي  ايِن أ ج  ع  أ ل نِي أ ْعط ْيت هو   إِْن د  إِْن س 
(2). 

أفاده احلر العامل يف معاين هذا احلديث بعد نقله حيث ببيان ما ونكتفي 

 قال رمحه اهلل:

                                                 

 .803( مصباح املتهجد ص1)

 .352ص 2( الكايف ج2)
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 عىل كل منها. أقول: هذا له عدة معان صحيحة يمكن محله

: ان يراد ان العبد إذا فعل ذلك أدركه اهلل تعاىل بلطفه اْلول

الزائد وعنايته الشاملة بحيث ال ينظر اىل غري ما يرَض اهلل وال 

يستمع اىل غري ما فيه رضاه وال ينطق وال يبطش عىل نحو 

 ذكر هذا بعض مشاخينا. ،ذلك

 همؤيده ومعين: أن يكون املعنى من أحببته كنت نارصه والثاين

 ومسدده والدافع عنه كسمعه وبَصه ولسانه ويده.

: ان يكون املعنى فإذا أحببته أحبني وأطاعني فكنت الثالث

عنده بمنزلة سمعه وبَصه ولسانه ويده يف املحبة واالحرتام 

 املحبوب ءوالعزة واإلكرام وهذا شائع فكثريا ما يقال يف اليش

 السيد قال. َصيبو سمعي من عندي أعزو اىل أحب هو

اظري فال نظرت عيني نو كسمعي عندي يكن مل انو الريض

 .ومثله كثري جدا وال سمعت أذين

ك أحببته ووفقته فصار ال : أن يكون املعنى إذا فعل ذلالرابع

كام ان  ،وال يعول يف املأمول واملحذور اال علّ  ِب، الإيستعني 

ويف متام  ،من دمهه أمر مشكل استعان بسمعه وبَصه وغريمها

وهذا قريب من الثاين وبينهام فرق ال  ،الكالم اشعار بذلك

 خيفى.

: أن يكون املعنى كنت بمنزلة سمعه وبَصه ولسانه اخلامس

ويده يف احلضور عنده والقرب منه وعدم التأخر عن مراده 



^

 

  

والبعد عنه من غري إرادة احلقيقة من احلضور يف القرب بل 

 ة واإلحسان.بمعنى العلم واالطالع والقدر

ونحو ذلك مثله يف الكتاب والسنة كثري من األلفاظ التي 

 يتعذر محلها عىل حقائقها يف هذا املقام.

وأما ما فهمه الصوفية من مثله ومحلوه عىل احللول واالحتاد 

فقد رصح العالمة وسائر علامئنا بأنه كفر واألحاديث املتواترة 

 .(1)لمدالة عىل ما قالوه واهلل أع ^عن أئمتنا 

من  احلرُّ العاملّ  إىل ما ذكره احلديث القديس مشريٌ  ذيلوال خيفى أن 

، فإن فيها إشارة (إن دعاين أجبته وإن سألني أعطيتهاملعاين حيث ورد فيه )

 .، فال داللة يف هذا احلديث عىل ما يزعمونواضحة إىل ذلك

اِدَق ]َعَليرِه أن مَ  :ام روياستدلوا أيضًا ب ٍد الصَّ َن حُمَمَّ َفَر بر اَلَنا َجعر ور

اَلمُ  آَن يف َصاَلتِِه، َفُغيِشَ َعَليرِه. السَّ  [ َكاَن َيترُلو الُقرر

َجَب َما انرَتَهتر َحاُلَك إليه؟   َفَلامَّ أَفاَق ُسِئَل: َما الذي أور

ُت  نَاُه: َما ِزلر ْرآنِ َفَقاَل َما َمعر اِت الق  ر  آي  ر  نِي  اك  أن  اٍل ك  ل ْغت  إىل  ح  حتى ب 

ِة والِعي انِ  ف  اش  ىل  امل ك  ا، ع  هل   ًة ُِم ْن أْنز  ه  اف  ش  ِمْعت  م  ُة س  يَّ ُة الَبرَشِ ، َفَلمر َتُقِم الُقوَّ

                                                 

 .81وائد الطوسية ص( الف1)
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يَّةِ 
 .(1)بُِمَكاَشَفِة اجلاََلَلِة اإلهَلِ

 واجلواب عليه:

إنام ابن  : َمن نقل الرواية باملعنى ليس الراوي حسب الظاهر،أوالً 

طاووس، وبالتايل فقوله )ما معناه( هو قول ابن طاووس ال قول الراوي. أي 

أن ابن طاووس نقل الرواية باملضمون الذي يذكره، وبالتايل فألفاظها ليست 

، وحماولة االستدالل هبا عىل أصول االعتقاد بام خيالف ×ألفاظ اإلمام 

يف الروايات التي ينقلها راوهيا املقطوع به من الغرائب، ومعلوم أن االستدالل 

باملعنى يتم فيام ال حيتمل فيه اختالف املعنى ألدنى تغيري يف العبارة ال يف مثل 

 بحثنا هذا.

: مع غض النظر عن ذلك، وقبول اإلستدالل بالرواية، فإن ما ثانياً 

حياولون االستدالل عليه غري ظاهر أبدًا من الرواية، بل إن الرواية تدل عىل 

عاهم متامًا، إذ بعد قوله )كأنني سمعت مشافهة( قال: )فلم تقم مدّ  خالف

 .القوة البرشية بمكاشفة اجلاللة اإلهلية(

 )كأين( و)مل( ؟!! ومن الغريب إثبات معنى املكاشفة املزعومة بلفظي

 وملََّا جاَء ُموسى﴿واألعجب من ذلك هو تشبيه ذلك بقوله تعاىل: 

َمُه َربُّهُ  ََبِل  َأنرُظرر إَِليرَك قاَل َلنر َتراين  قاَل َربِّ َأِرينملِيقاتِنا وَكلَّ ولكِِن انرُظرر إِىَل اجلر

َف َتراين َتَقرَّ َمكاَنُه َفَسور ب لِ  َفإِِن اسر ه  لِْلج  بُّ ىل  ر  ام  َت   ل  ا وَخرَّ ُموسى ف   َجَعَلُه َدكًّ

                                                 

 .108و 107( فالح السائل للسيد ابن طاووس ص 1)
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 . .كام زعم بعضهم من حيث التجل واندكاك اجلبل (1)﴾َصِعقا

 ﴾قاَل َلنر َتراين ﴿احلال أن اآلية الرشيفة رصحية يف قوله تعاىل ملوسى: و

 غري ممكن!هبذا املعنى أي أن الرؤية والكشف 

وما ذهبوا إليه هو عني تفسري القرآن بالرأي.. فمن يراجع كالم أهل 

اهلل عّز وجّل، وهو آية من آياته تعاىل، التجل كان لنور يرى أن  ^البيت 

ُه لِلرَجَبلِ ﴿×: الرضا فعن اإلمام  ىلَّ َربُّ اتِه﴾: َفَلامَّ جَتَ ٍة ِمْن آي  بِآي 
(2).. 

ُه َما َسَأَل َأَمَر َواِحدًا  ملّاإِنَّ ُموَسى  :×ويف رواية عن الصادق  َسَأَل َربَّ

ا َكُروبِيِّنَي َفَتَجىلَّ لِلرَجَبِل َف َجَعَلُه َدكًّ  ..(3)ِمَن الر

 القرآن برأيه هلك!تعاىل وتفسري  التالعب بكالم اهللأراد فمن 

قد يفهمه هؤالء منه، متامًا ملا  وهنا يّتضح أن كالم ابن طاووس َمالٌف 

إذ أن ذكر ابن طاووس لآلية الرشيفة إنام هو يف مقام التأكيد عىل ما ذكرته 

 الرواية من نفي املكاشفة.

واألعجب من كل هذا االستدالل عىل معنى االندكاك يف اهلل بقوله 

ا﴿عاىل ت  ×، واحلال أن اجلبل اندك وساخ كام عن اإلمام الصادق ﴾َجَعَلُه َدكًّ

 عندما جتلت آية من آيات اهلل!

                                                 

 .143 ( األعراف1)

 .69ص1( بصائر الدرجات يف فضائل آل حممد صىل اهلل عليهم ج2)

 .122( التوحيد )للصدوق( ص3)
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ُت َأَبا َعبرِد  َقايِض َقاَل: َسَألر ِن ِغَياٍث النََّخِعيِّ الر ِص بر َعنر ×  اهللَعنر َحفر

ِل  ُه لِلرَجَبِل َجعَ ﴿َجلَّ و َعزَّ  اهللَقور ىلَّ َربُّ اَفَلامَّ جَتَ ب ل  يِف اْلب ْحرِ  :َقاَل  ﴾َلُه َدكًّ اخ  اجْل   س 

اَعةِ   .(1)َفُهَو هَيرِوي َحتَّى السَّ

 ؟!يلتزم به هؤالءفأين هو من معنى االندكاك الذي  

 

لنا مع اهلل حاالت فيها هو نحن :  ^كذلك استدلوا بام نسبوه لألئمة 

 .!ونحن هو

، وال ذكر أثر يف مصادرنا احلديثية والروائيةوليس هلذا احلديث عْي وال 

يف كتبنا الشيعية.. إال مؤخرًا حيث ذكره بعضهم يف كتبه دون أن حيدد له 

مصدرًا وال سندًا.. فلعمري إن كانت أصول االعتقاد تؤخذ هبذه الطريقة 

 فعىل الدين السالم !!

 قائاًل: ذلكملرعيش النجفي رمحه اهلل يتعرض لوهذا السيد ا

يت بعض من كان يدعي الفضل منهم جيعل بضاعة ورأ

لنا مع اهلل حاالت ) ^ترويج مسلكه أمثال ما يعزي إليهم 

فيها هو نحن ونحن هو( وما درى املسكني يف العلم والتتبع 

والتثبت والضبط أن كتاب مصباح الرشيعة وما يشبهه من 

                                                 

 .120( التوحيد )للصدوق( ص1)
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الكتب املودعة فيها أمثال هذه املناكري مما لفقتها أيادي 

  ..(1)تصوفة يف األعصار السالفة وأبقتها لنا تراثاامل

 ^وحتى من استشهد به من املتأخرين ظنًا منه بأنه حديث عن األئمة 

 وجهه بام ال خيالف اصول اعتقادات املسلمني ..

 : هذا القبيلويستدل به هؤالء املتصوفة والعرفاء هو من  وكل ما استدل

 ئمة هم منها براء!إما أحاديث موضوعة مفرتاة منسوبة لأل .1

وإما أخبار متشاهبة محالة أوجه أمروا بردها إىل املحكامت فنبذوا  .2

 كالم اهلل وراء ظهورهم!

وإما أحاديث صحيحة لووا عنقها ليحملوها خالف ظاهرها  .3

 !فوها عن معناها إتباعًا ألهوائهموحير

 الَصيح الذي عليه أتباع مدرسة أهل هؤالء عن احلق البنّي  َض وأعرَ 

 ..^ت البي

أعاد املتصّوفة والعرفاء إحياء منهج التربير والتأويل لكلامت الفناء 

 واالندكاك هنا، كام فعلوا سابقًا مع احللول واالحتاد.

                                                 

( ال يتضمن هذا ، عىل أن الكتاب املذكور )مصباح الرشيعة184ص 1( ْشح إحقاق احلق ج1)

احلديث بنفسه، وكالم السيد املرعيش ناظر ملا استدل به املتصوفة امجاالً مما اودعوه يف كتٍب 

 نسبوها لألئمة ^..
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، وقد يرجع بعضها لبعٍض أو وقد ذكروا وجوهًا يف تفسريها وتأويلها

 أمهها:يتداخل بعضها مع بعض، و

( نقاًل عن الشيخ أبو 378)املتوىف سنة  أبو نَص الِّساج الطويس قال

 يعقوب النهرجوري: 

 ءامها نعتان لعبد موّحد يتعّرض االرتقو اسامن بقاءالو فناءال

معنى و توحيده من درجة العموم اىل درجة اخلصوص،يف 

املعصية  فناءو ،لعلما بقاءاجلهل ب فناءاوايله يف  بقاءالو فناءال

رؤيا حركات  فناءو ،الذكر بقاءالغفلة ب فناءو ،الطاعة بقاءب

 ..(1)سابق العلميف  رؤيا عناية اهلل تعاىل بقاءالعبد ل

، وهو أمٌر يف منتهى فناءويالحظ عليه أن ما ذكره هو )أوائل( مراتب ال

يه يكون هذا سامية للفاين يف اهلل، وعل ةمكانبالنسبة ملا ذكروه من البساطة 

، لكنه ليس هو مراد الصوفية والعرفاء كّلام فناءمعنًى من املعاين املقبولة لل

، فإن كلامهتم املتقدمة واآلتية رصحية يف إرادهتم ما هو أبعد من فناءذكروا ال

 ذلك.

اعتقد به البرشية( فيام  فناءلقد أنكر بعض املتصوفة احلديث عن )

 لِّساج الطويس حينام قال: ، ومن املنكرين أِب اآخرون منهم

                                                 

 .213( اللمع يف التصوف ص1)
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 البرشية سمعوا كالم املتحّققْي فناءيف  اّما القوم الذين غلطوا

الوسوسة فمنهم من يف  البرشية فوقعوا فناءفظنّوا انه  فناءاليف 

ذا إاجلّثة و توّهم ان البرشية هى القالبو الرشابو ترك الطعام

بصفات  ضعفت زالت برشيتها فيجوز ان يكون موصوفاً 

مل حتسن هذه الفرقة اجلاهلة الضاّلة أن تفرق بْي و ية،االهل

 ..(1)بْي أخالق البرشيةو البرشية

ثم جعل الفارق بني العوام واخلواص هو ابتعاد اخلواص عن اهلوى 

 ، قال:فناءمعرّبًا عنه بال

هم عن ائقوهلم اِنم عند فنيف  قد غلطت ْجاعة من البغداديْيو

نفسهم أقد اضافوا و اوصاف احلّق يف  اوصافهم دخلوا

بجهلهم اىل معنى يؤّدهيم ذلك اىل احللول او اىل مقالة 

هذا املعنى اّنام يف  اّما الذين غلطواو ..×املسيح يف  النصارى

غلطوا بدقيقة خفيت عليهم حتى ظنّوا ان اوصاف احلّق هو 

 لكن حيّل و القلوبيف  ْلن اهلل تعاىل ال حيّل هذا كّله كفر و احلّق 

 التعظيم لذكره بمعاينو التوحيد لهو اليامن بهب الوالقيف 

غري العاّم و ذلك بني اخلاّص يف  ال فرقو ،التصديقو التحقيق

 اهلوى يهو مفارقتهم دواعو أن للخاّصة معنى يتفّردون به

خلوص أْسارهم بمن و ما فيهاو حظوظهم من الدار فناءإو

                                                 

 .427( اللمع يف التصوف ص1)
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هم ساير العواّم حمجوبون عن هذه احلقايق بانقيادو آمنوا به

 مطاوعتهم للنفوس، فهذا هو الفرق بني اخلاّص و للهوى

 .(1)هذا املعنىيف  العامّ و

وإن أنكر عليهم ذلك، بوجود القائلني باحللول إقرار  هويف كلامته هذ

 .(2)كام تقّدم رأساً  بينام حاول الكالباذي نفي وجودِ قائٍل باحللول عند الصوفية

 .يقر بكونه من الصوفية إنه أثبت هنا القائل ولكنه مل ال يقال:

 َمن كان من عهد عن أحٍد قوله باحللول سوىأنه مل يُ  :اجلوابألن 

 بكون القائل من املتصوفة. باحللول إقرارٌ  فاإلقرار بوجود قائلٍ  ،املتصوفة

وأنت ترى أن هذا التفسري يدفع عّمن التزم به إشكاالت استعامل لفظ 

 :ىل أحد أمرينمتوقف ع، لكن هذا يف معاٍن باطلة فناءال

وهو فناء اجلهل  داالً عىل هذا املعنىاملتكّلم : أن يكون ظاهر لفظ اْلول

قرينة عىل إرادة خالف الظاهر، فنحمل ال ينصب املتكّلم نر وأ واملعصية،

 كالمه عىل الظاهر ويتخّلص من كّل إشكال.حينها 

لامت استعامله يف كومع ، أوالً  مع عدم ظهور اللفظ يف هذا املعنىلكن و

 ال يبقى جماٌل هلذا الوجهثانيًا، املتصوفة فيام يرشد إىل االحتاد وارتفاع االثنينية 

 .والتربير

فإنه ، املعنى )فناء اجلهل(: عىل فرض عدم ظهور اللفظ يف هذا الثاين

                                                 

 .433( اللمع يف التصوف ص1)

 ( الفصل األول من الباب الثاين من هذا الكتاب، فراجع.2)
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 .مع قيام القرينة عىل إرادتهمحله عليه يمكن 

، والقرينة القرينةمتوقف عىل ثبوت ، لكنه يف نفسه صحيٌح وهذا كالم 

بل كالمهم رصيح يف إرادة هذا  ،ِب الِّساج الطويس وأمثاله قائمة مقبولةأعند 

كلامت املتصوفة املتقدمْي والعرفاء املتأخرين خالية عن مثل هذه  املعنى، لكن

 ..لتَصحيهم بذلك، القرائن، بل قامت القرائن عىل عدم إرادُتم هذا املعنى

 الفصل فراجع.. وقد تقّدمت كلامهتم يف بداية هذا

َمتصاً بمن يَصح بااللتزام به وال مقبوالً، لكن وعليه يكون هذا التربير 

 .والعرفاء خيالفه يف سائر كلامته، وال يدفع غائلة االنحراف عن كافة الصوفية

واالندكاك يف ذات اهلل وأنه مل يعد يرى نفسه  فناءن املراد من الأقد يقال 

ِل َوُهمر ﴿ :رادته إرادة اهللإأي ان  ،معنى العصمة هو نفس َقور بُِقوَنُه بِالر ال َيسر

َمُلون ِرِه َيعر  ..، ففعلهم فعل اهلل﴾بَِأمر

 :هـ( 380قال أبو بكر الكالباذي )املتوىف سنة 

من شء يف  : هو أن يفنى عنه احلظوظ، فال يكون لهفناءفال

 شياء كّلها شغالً عن اْل فناءيسقط عنه التمييز، و ذلك حّظ،

امرأة رأيت أم  :: ما أباِلاهللبه كام قال عامر بن عبد  يبام فن

موافقاته، و وظائفهيف  واحلّق يتوىل ترصيفه، فيرّصفه .حائطاً 

عن ْجيع و عاّم له عليه، مأخوذاً هلل فيام  فيكون حمفوظاً 
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ذلك و هو العصمةو املخالفات، فال يكون له إليها سبيل،

 .(1) «برصاو كنت له سمعا»سلم و عليه هللامعنى قوله صىل 

يساوق من حاول تفسري الفناء أيضًا بام  أيضاً  العرفاء الشيعةومن 

 ..العصمة

 واجلواب عىل ذلك هو نفس اجلواب املتقّدم يف الوجه السابق.

 :بيانه بعبارة أخرى

أّن االقتصار يف تفسري معنى الفناء عىل شدة القرب من اهلل تعاىل، أو عىل 

اعته وجتنّب معصيته، أو عىل العصمة املطلقة، كّله ال ضري فيه وال إشكال ط

عليه، وهذا وإن كان قوالً عند بعض املتصوفة والعرفاء، إال أِنم ليسوا مجيعًا 

وهو  (2)(صريورة العارف ذات اهللكذلك، فكثرٌي منهم يؤكد أن الفناء يعني )

حسن  يرفض أن حُيمل عىل حمملٍ من املحامل، ومن  ال يرتك جماالً ملحملٍ  هبذا

بمخالفة العقل والدين والرشع ويَّص عىل التمسك يؤول كالمه متهاًم من 

 حسن الظن به.بالعقائد الفاسدة ال سبيل إىل 

من املعلوم أن الكالم إذا كان نصًا يف معنى معني، أي أنه ال حيتمل و

 ذلك املعنى.األخذ بخالفه فال بد من 

هور يف معنى معني، فينبغي محله عليه، إال إن وإذا ما كان للكالم ظ

 قامت قرينة عىل خالف ذلك.
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وإن كان الكالم جمماًل مّحال أوجه ومل تقم قرينة عىل حتديد املعنى 

 توّقف فيه إىل أن يتضح املقصود منه.املطلوب يُ 

 :تطبيق ذلك

يف اهلل( وأمثاهلا من أي شخص ال تؤدي إىل  فناءأن صدور عبارة )ال

املباْش عليه باالنحراف بمجرد ذلك، إذ أِنا بنفسها قد تكون جمملة احلكم 

وحيتمل فيها عدة معاٍن فال بد من العود إىل القرائن، وقد تكون ظاهرة يف معنى 

والكتاب والباحثني معني فيصار إليه، ومن الواضح أن العديد من العلامء 

عنى من املعاين دون أن يقصدوا هبا أي ميستخدمون عبائر الفناء يف اهلل 

 .. لكن ليس كافة املتصوفة والعرفاء كذلك..املنحرفة

 فال يكون هذا اجلواب تامًا يف الدفاع عن كافة املتصوفة والعرفاء.

 منها: فناءذكر السهروردي مجلًة من املعاين حول ال

ثرية، فبعضها ك بقاءالو فناءاعلم أن أقاويل الشيوخ يف الو

هذا تقتضيه التوبة و املوافقات، بقاءو املخالفات فناءإشارة إىل 

بعضها يشري إىل زوال و ، فهو ثابت بوصف التوبة،النصوح

بعضها و هذا يقتضيه الزهد،و األمل،و احلرصو الرغبة

 األوصاف املحمودة، بقاءو األوصاف املذمومة فناءإشارة إىل 

 هذا يقتضيه تزكية النفس.و
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كل هذه اإلشارات و املطلق، فناءعضها إشارة إىل حقيقة البو

 املطلق هو ما يستوِل فناءلكن الو من وجه، فناءفيها معنى ال

فيغلب كون احلق  تعاىل عىل العبد،و من أمر احلق سبحانه

 ظاهر فناءهو ينقسم إىل و تعاىل عىل كون العبد،و سبحانه

 باطن. فناءو

تعاىل بطريق و جىل احلق سبحانهفهو أن يت الظاهر فناءالفأما 

 ، فال يرى لنفسهإرادتهو يسلب عن العبد اختيارهو األفعال،

تعاىل  اهللال لغريه فعال إال باحلق، ثم يأخذ يف املعاملة مع و

 فناءبحسبه، حتى سمعت أن بعض من أقيم يف هذا املقام من ال

حتى يتجرد له فعل  الرشابو يبقى أياما ال يتناول الطعامكان 

 ...من يسقيهو تعاىل له من يطعمه، اهلليقيض و احلق فيه،

تارة بمشاهدة و ،يكاشف تارة بالصفاتأن  الباطن فناءالو

ال يبقى عىل باطنه أمر احلق، حتى  ، فيستويلآثار عظمة الذات

 .ال وسواسو له هاجس

قد يتفق غيبة و أن يغيب إحساسه، فناءليس من رضورة الو

 فناءس ذلك من رضورة الليو اإلحساس لبعض األشخاص

 .(1)عىل اإلطالق

 يالحظ عىل كلامهتم أمور:

                                                 

 .582-581ص 2( عوارف املعارف ج1)



^

 

  

 فناءتارة، ومطلقًا تارة أخرى، أما ال بجهةٍ َمتصًا  فناء. أِنم جعلوا ال1

املختص بجهة فهو كالتوبة والزهد وما شابه، وهذه كلها اصطالحات خاصة 

 عليها.، فال غبار هبم لنفس ما ورد األمر به واحلثُّ عليه يف الرشيعة

، فهو يعني بعد )جتل اهلل للعبد( أن املطلق إن كان ظاهراً  فناءال. أن 2

وليس إال اجلرب الذي يبطل به العقاب ( يسلب عن العبد اختياره وإرادته)

! إذ كيف يستحق الثواب عىل ما أتى به مسلوب االختيار؟! وأين والثواب

 العدل اإلهلي من ذلك؟

فأقىص ما يصل به اإلنسان إىل باطنًا املطلق إن كان  فناءال. أن 3

(، وال ال يبقى له هاجس وال وسواسهو أن ))مشاهدة آثار عظمة الذات( 

مفاد اآليات الكثرية اآلمرة بالتفكر يف نعرف معنى ملشاهدة آثار عظمة اهلل إال 

 .فمخلوقاته تعاىل هي آثار عظمته ليس إال تعاىل، خلق اهلل

إىل مراتب التقوى والطاعة هلل  اً راجع فناءلفيكون هذا املعنى من معاين ا

بًا إليه  .عز وجل والتفكر يف آثاره تقرُّ

ال يعني التزام اجلميع به، فإنه إلزام  املعنىبعض الصوفية هبذا والتزام 

 جلميعهم بام التزم به بعضهم، وإلزام ملن مل يلتزم بام ال يقبل به.

 كال عن كافة املتصوفة به.وعليه فال يكون جوابًا تامًا وال يرتفع االش

َ لقد رّصح نجم الدين الكُ  ( بأن جتل اخلالق 618ى )املتوىف سنة ربر
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 قال: واندكاك املخلوق به يصل باملخلوق إىل أن يذوق مذاق الربوبية!

يكاد و ،يندقو إذا َتّلت الذات، َتّلت اهليبة، فيتدكدك الّسّيار

ذاته، يف  ىإذا فنو حينئذ: أحد أحد! يسمعو يقرب من املوت.

 به. يحيو به، يبق

يف  ّيار، فريفعه احلّق إليه، فيجد ذوق الربوبيةسوقد يغيب ال

 هذا أسنى املقاماتو ،هذا الذوق يكون كطرفة العْيو ،نفسه

ذلك الذوق. فإن  -عّز اسمه- اهللالكرامات، أن يذيقه و

جدال، يقول: و عتابيف  -سبحانه- الّسّيار ال يزال مع احلق

 تكون خالقاً و ؟أكون مربوباً و أوجب أن تكون رّباالذي ما 

هذا  اهللفيذيقه ؟! أكون حمدثاً و تكون قديامً و ؟أكون َملوقاً و

 ..العتابو املذاق، فيسرتيح من ذلك التحرّي 

 بعده أسنى من ذلك، فإن الذوق للقدم،و ال مقام ينال، إالو

هذا ميدان و سنى منه.، فدوام هذا الذوق أإن كان سنّياً و

ال يدرك و الرجوع إليه،و فسيح، ال يدرك حّده إال بعد اهلالك

هو بذل الروح، كام فعل و اهلالك إال بعد ركوب هول عظيم،

 .(1)أنا احلق قوله: يف «احلسْي»

فهو ملّا قال: أنا احلّق، واحلسني يف كالمه هو حسني بن منصور احلالج، 

 ذلك!سبيل الروح يف  وبذل كان قد ذاق ذوق الربوبية
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َى ، ةرغم حماولته التخلُّص من اإلشكال عىل املتصوف ونجم الدين الُكربر

بّْي عدم قدرته عن اخلروج عن أن إقراره بتذوق العبد مذاق الربوبية إال 

 بشكل واضح جّل. املوروث الصويف

فتذّوق املتصّوف طعم الربوبية ولو آنًا! وحتول حاله من ذوق احلدوث 

ق القدم ولو آنّا! الذي يؤدي به إىل القول: أنا احلق! أي أنا اهلل، هو كفٌر إىل ذو

يه هؤالء املتصوفة، والتربير بأن ذلك ، وهو اعرتاف يف واقع األمر بام علحمض

ال يدفع عنهم أي إشكال بل يثبته، إذ كيف  (آنًا ما)كان مل يكن دائاًم بل 

اهلل سبحانه وتعاىل ويبقى عىل ه للمخلوق أن يتذوق طعم الربوبية ويقول أنّ 

 !؟إيامنه

 فيثبت اإلشكال عليهم هبذا التربير بدالً من رفعه.

الذي يبيح للعاشق أن يتحدث )بلسان  ومن آثار السلوك عندهم العشُق 

بد واملعبود )واحدًا( ااحلال( فيجعل نفسه واملعشوق واحدًا، فيصبح الع

َىال! بحسب ما يقول بلسان احل  :نجم الدين الُكربر

 ،يدنياو يدينيف  يوإنام العاشق يقول بلسان احلال: أنت هالك

 :أنا.. للحسْي أنتو ،يغاية رغبتو إيامينو يأنت كفرو

 يبك عنّ  يأفنيتن             يمنّ و عجبت منك

 منك حّتى             ظننت أّنك أيّن  يأدنيتن
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ق، فيكون العاشق هو العشق. ثّم العشيف  قد يفنى العاشقو

 .(1)املعشوقيف  يفنى العشق

قريب من جهة التعبري بالظن مما مر يف وجوه ما يف األبيات الشعرية و

 ..(2)واجلواب عنه هو اجلواب الدفاع عن االحتاد،

وهذا مما ال ، احلال(األهم هنا هو كون كلامهتم تلك بـ )لسان  لكن

 وذلك لوجهني:يمكن قبوله 

حيكي حالًة  كنائيٌّ  جمازيٌّ  يف الواقع تعبريٌ أن لسان احلال  ه اْلول:الوج

حتى لو كان مجادًا.. نظري تصوير اخلطاب بني السامء  لشخٍص ما أو كائن ما

واألرض واإلنسان واحليوان.. دون أن يكون اخلطاب أو الفعل قد صدر 

النطق النفس أو يصور حاالً ال تظهر بوكأنه يكشف عن مكنونات فعاًل، 

 وذلك بتعابري جمازية أدبية.. 

واحلال أن القائلني بالفناء يؤكدون أِنم يقصدون معاٍن حقيقية ال 

 جمازية، فال يستقيم هذا التربير مع ما يلتزمون به.

: عىل فرض دعواهم بأِنم إنام يقصدون تعبريًا جمازيًا يف الوجه الثاين

ن كالمهم ال يستقيم أيضًا، ألن م صاروا واهلل واحدًا، فإكلامهتم، بقوهلم أِّن 

كان سائغاً يف استعامل أهل اللغة بل ومنترشًا وإن التعبري املجازي بلسان احلال 

له ضوابط عرفية وأخرى  يف االستعامالت األدبية، إال أنّ  عىل نطاق واسع
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وإال لساد اهلرج واملرج يف عقلية وثالثة ْشعية، ال يصح استعامله مع خمالفتها 

 ي تعد أسلوب التفهيم والتفاهم األول بني الناس.. اللغة الت

هلذه ال يكون يف التصوير بلسان احلال إساءة  ومن أهّم الضوابط أنّ 

ألنه غري مقبول، وال  عريفٌّ  غٌ ، وإال مل يكن للحديث بلسان احلال مسوِّ اجلهات

 عقل ألنه نقٌض للغرض، وال ْشعيٌّ إن كان فيه إساءة جلهٍة حمرتمة.

، وإهانة للذات يف مثل هذا التمثيل إساءة ملقام الربوبيةحلال أن فكيف وا

 !بْي اخلالق واملخلوق خلطًا ال يبقي وال يذروخلٌط ، اإلهلية املقدسة

 وعليه فإن هذا التربير غري موفق أيضًا.

يستفاد من كلامت العطار النيشابوري أن مراتب القرب من اهلل تعاىل 

حسب الصوفية تعني اخلروج عن طور العقل وعن حدود التكليف، بحيث ب

يتمّلك اجلنوُن العارَف حتى ال يعرف بعدها التمييز بني الرب واملربوب! فال 

 قال النيشابوري:يعلم أنه الرب أو أنه العبد! 

ليس و إنني أطلبك أنت عىل الدوام،قال لقامن الِّسخي: إهلي، 

 .تاممالتكليف أي اهو ِل بالعقل

ظل يرقص ُما و ،التكليفو خرج عن حدود العقلوأخريا 

يقول: إنني ال أعرف اآلن، من أنا، فإن مل و كه من جنون،َتلّ 

 انعدمت احلرية،و ،، فمن أنا؟ لقد انمحت العبوديةأكن عبداً 
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هل عدمت و ما تبقت ذرة هم أو بارقة سعادة يف القلب،و

 الصفة؟ أم أنني أتسم بأي صفة؟

ال أعلم أأنا أنت، و رف؟ أم أنني عدمت املعرفة؟وهل أنا عا

 .(1)تالشت اْلنيةو أم أنت أنا؟ فقد فنيت فيك

ثم يتحدث عن ارتفاع الثنائية وصريورة جسدي املعشوقني واحدًا، 

ويناظر بني ، ارتفاع االثنينية أيضاً عنه بأنه  معرّباً باهلل  فناءلينتقل من ذلك إىل ال

فيقول ، ليضعهام يف نفس امليزان، الفناء مع اهللو، الفناء بني جسدين فنائني:

 :(النيشابوري)

يف املاء، حتى أرسع  قدراً و ما أن وقع أحد املعشوقني قضاء

قال: لقد ألقيت بنفيس يف املاء،  ..ألقى بنفسه يف املاءو عاشقه

، فقد مَض وقت بال ريب ْلنني مل أعرف نفِس من نفسك

بحنا واحدا، فهل أنت أصو أنت أنا،و حتى أصبحت أنا أنت،

إالم كانت الثنائية؟ فإما أنني أنت، أو أنك و أنا، أم أنا أنت؟

أنا أنت عىل و عندما تكون أنت أنا،و أنا، أو أنك أنت أنت،

 السالم.و الدوام، يكون جسدانا واحدا

إذا انمحت عنا و وإذا كانت الثنائية بيننا، فالرشك قد أصابك،

 .الثنائية، فالتوحيد قد أدركك
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نفسه، فهذا  فناءفن الأو ، فهذا هو التوحيد،اهللأفن نفسك يف 

 .(1)هو التفريد

وإذا كان يف األمر خروجًا عن طور العقل، فلن تتعجب إن قرأت ما 

 يقول: احلرية( الذي يل )وادي التوحيد(!)وادي  أّنهيعتقد ب

 يظل يف حريةعندما يصل الرجل احلريان إىل هذه األعتاب، و

وإذا قيل له: أأنت موجود أم ال؟ أال يليق .. لطريقيضيع منه او

بك أن تقول، أموجود أنت أم ال؟ أأنت بْي اخللق أم خارج 

عنهم، أم تتخذ منهم جانبا؟ أأنت خفي أم ظاهر؟ أأنت فان 

أم باق، أم كالُها معا؟ أم أنك لست االثنْي؟ أأنت أنت، أم 

 أنك لست أنت؟

رف كنهي. كام أنني ال ال أع -يف احلقيقة-فإنه يقول: إنني

لست و لكن ال أعرف من أعشق.و أعرف نفِس، إنني عاشق،

ال و بعشقي، عاملاً  لكنني لستو . فامذا أكون؟ال كافراً و مسلامً 

 .(2)!ء بالعشق أم أنه خلو منهأعرف أقلبي ميل

ته يف التعبري عام خيتلج الصوفية من ضياع،  إن النيشابوري قد أخذ ُحريَّ

ُه َكاَن فِياَم : ×عن الباقر قًا للحديث الرشيف املروّي فقد صاروا مصدا إِنَّ

ٌم  ل وا بِهِ َمََض َقور ك  ا و  وا ِعْلم  م  ك  وه  وَ  ،ت ر  ف  ا ك  ب وا ِعْلم  م  ل  ْم  ،ط  ه  م  ال  ى ك  ت ى اْنت ه  ح 
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وا اهللإىِل   ري   ت ح  ِه َفيُ  ،ف  ِ َيَدير
َعى ِمنر َبنير ُجُل َلُيدر  ،ِجيُب ِمنر َخلرِفهِ َحتَّى إِنر َكاَن الرَّ

هِ وَ  ِ َيَدير
ِفِه َفُيِجيُب ِمنر َبنير َعى ِمنر َخلر  .ُيدر

َرى َحتَّى و وا يِف اْْل ْرضيِف ِرَواَيٍة ُأخر  .(1)ت اه 

 وهل من تيٍه كتيه هؤالء؟!

إن النيشابوري ال ينفك يَصح بزوال العقل واحلرية والتيه التي 

 بط عشواء، يقول: أصابتهم مما كلفوا أنفسهم عناءه خابطني خ

هذا يسبب ِل احلَسة، بل يكاد يقيض و ،أما أنا فال أعلم شيئاً 

 .يقتلني باحلريةو عيل

يف مثل هذا املنزل ال يظهر أثر للقلب، بل إن املنزل ال يظهر 

التفكري  ينم  و قد أصيب العقل بالزوال،و هو اآلخر كذلك،

طرافه يفقد أو ،فناءمن يصل إىل هنا يدركه الو باالضمحالل،

طريقا هنا، فقد أدرك رس الكل يف  إذا أدرك أحدٌ و اْلربعة،

 . (2)حلظة واحدة

  :يقول ،فله قصة أخرى فناءأما وادي الفقر وال

متى جاز الكالم هنا؟ و ،فناءالو بعد ذلك يأيت وادي الفقرو

 ذهاب العقلو الصمو البكمو فعْي هذا الوادي هي النسيان

                                                 

 .92ص 1( الكايف ج1)

 .400)معرب( ص ( منطق الطري2)
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عظام الرجال و كون املجربون،حينام يمِض السال ..الوجدانو

 فعندما تلقى األعواد ..إىل ميدان األمل، يفنون يف أول خطوة

يظهر لك و إىل رماد، احلطب إىل النار، تتحول كلها معاً و

إن ينزل إىل هذا البحر رجل طاهر، .. االثنان صورة الواحد

لن يبقى له أثر، حيث تصبح حركته هي و حقيقيا، فناءفسيفنى 

يف جمال احلسن  . وعندما يفنى، يكون غارقاً حركة البحر

هذا خيرج و والطهر، وإن حيدث هذا، يكن فانيا وهو موجود،

 . (1)العقلو عن نطاق اخليال

هو إذًا أمٌر خارٌج عن نطاق العقل، وال نعرُف هلل تكليفًا فوق تكليف 

اإلنسان بالعمل بام حيكم به عقله القطعي، وال نجد من حكم العقل القطعي 

فيكون نا إال انحرافًا عن السنة اإلهلية يف اهلداية، ودخوالً يف التيه والضالل، ه

 .هذا التربير اعرتافًا بنوع من أنواع اجلنون، نعوذ باهلل منه ومن أصحابه

وكام املتصوفة، فللعرفاء )حتى الشيعة منهم( نصيبهم يف مثل هذه 

 السالك يصبح متصفاً الطهراين أن  حممد حسني يدالوجوه، حيث يرى الس

 وال يرى شيئًا غري نفسه!! !بكل الصفات اإلهلية! والقائم املدّبر هلذا العامل

 حيث يقول:

                                                 

 .404)معرب( ص ( منطق الطري1)
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وحالة البقاء باهلل تكون عىل حسب الكاملني الواصلني، 

وذلك بعد فناء السالك يف التجيّل الذايّت، خيلد ببقاء احلّق 

ه مطلقًا، بال تعّْي جساميّن أو وخلوده، حيث يرى نفس

روحايّن، وقد أحاط علمه بكّل ذّرة من الكائنات، واّتصف 

وال يرى  وإّنه القائم املدّبر هلذا العامل، بكّل الصفات اإلهلّية،

 .(1)شيئاً غري نفسه، وهذا هو املقصود من كامل التوحيد العياينّ 

ن النجم أو ال يكتفي هؤالء بذلك، بل يزعمون أن السالك يدرك أ

 الشمس أو القمر هي اهلل تعاىل! يقول:

وللسالك عند مشاهدته هذه الصور املثالّية حالتان: االوىل، 

هي أّنه أثناء املشاهدة، يدرك أِّنا الشمس والقمر والنجم، 

وهي حتتاج إىل تفسري، اي أن رسمها السابق يتمّثل يف خياله، 

 فيدرك املعنى الذي يتمّثل يف هذه الصورة.

حْي املشاهدة يدرك بأّن هذا النجم أو واحلالة الثانية، هي أّنه 

يكون ، وهو يف هذه احلالة الشمس أو القمر هو احلّق تعاىل

 .(2)واقعًا حتت تأثري التجّليات اآلثارّية

مثل هذا الكالم مما ال يمكن أن يقبل اإلنسان له تربيرًا بوجه، والتحايل 

حتايل  الك يرى هذه اجلامدات هي اهلل هوعىل العبائر بعد التَصيح بأن الس

                                                 

 .207ص 1( معرفة اهلل ج1)

 .210ص 1( معرفة اهلل ج2)
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، إال اللهم عىل مسلك من يتخطى العقل يأباه العلم واملنطق والعقل ُمجوٌج 

 وطوره ويلتزم باجلمع بني املنتاقضني. 

 يقول أيضًا حول الصفات والذات: 

صارت ذاته فإذا حتّقق للسالك احلصول عىل مقام الوحدانّية، 

ّية للحّق، والصفات الكل اجلزئّية ضمن الذاتوصفاته 

السالك وعلمه هي عينها علم احلّق تعاىل  وأضحت إرادة

 .(1)وإرادته

 وال نرى يف هذا إال ْشكًا واضحًا..

 ومراتب من اختص بالعناية من اهلل تعاىل جتعلهم يصلون إىل مرتبة:

رأوا أّن ما نزل من عامل الغيب إىل مراتب األسامء والصفات 

ذات الواحد املطلق متجّليًة يف كّل مكان واآلثار إّنام هو 

ومظهر بظهور ما، وكّل األشياء إّنام هي قائمة بوجود احلّق 

 .(2)وأّن احلّق القّيوم هو كّل تلك اْلشياءتعاىل، 

املخلوقة هو مرتبة متقدمة  (هو كّل تلك األشياء)أن تقول أن اهلل تعاىل 

 م..من االنحراف عن ِنج آل حممد فيمن يزعم توليه هل

 بحكموأن حتاول التربير بأنه فناء يف التجل الذايت هو أمر غري مقبول 

                                                 

 .226ص 1( معرفة اهلل ج1)
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 ، فهذا الوجه اعرتاٌف بكون القمر هو اهلل! وهو كفٌر باهلل تعاىل!العقل والنقل

ُ عن تلك املراتب بتعابري أخرى منها:  الطهراين نفسه هذا ُيعربِّ

لفكر وَتط  حدود العقل، ثّم اخلع عنك الن ْفس  اجتز حاجز ا

وترّفع عن القلب كذلك، ثّم ِصْل إىل مرحلة ال ترى فيها 

وال جتد فيها ما كان منك فيام سبق،  وجودًا لذّرة من كيانك

 وحينئٍذ، تالَش!

فال وجود هناك لفكر أو عقٍل أو نفس أو روح أو وجود 

. هناك، حيث يوجد اهلل ليس هناك من موجود ُيذَكر.. .باملّرة

. يف تلك اللحظة وحسب! واهلل يعرف نفسه ويعلم ما فيها

تلك اللحظة التي مل يعد فقط يستطيع اإلنسان أن يعرف اهلل، 

فيها ذلك اإلنسان إنسانًا، مل يعد يدرك معنى لوجوده مقابل 

. فمتى برزتر ذّرة من الوجود مل يعد لنور ذات اهلل عّز وجّل 

 قابل ذلك.اهلل وجود يف م

قام َتّردوا من كّل شفهذا العامَل هو عامل املقّربني الذي  ء، وال م 

. فهم ال يملكون ء آخر بينهم، اي أّنه ال وجود هلمْلّي ش

 ىاة اهلل، ويف الوقت نفسه فهم موتوجودًا، لكنهم أحياء بحي

من حياهتم. وهم ال يملكون شيئاً يتباهون فيه أمام وجود اهلل. 

د اهلل، واهلل فحسب. هؤالء قد اجتازوا مراتب هناك يوج
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الكثرات، وعربوا حدود التعّينات، وخلعوا عن أنفسهم 

قد جاوزوا ُحُجب  احُلُجب وأزالوا عنها الستار، وهم بالتايل

 .(1)الظُّلامت وُحُجب النور

مرحلة العقل وأردنا الوصول هلل تعاىل بقلبنا، فوصلنا معهم فلو ختطينا 

 اليش!إىل مرحلة الت

( )تلك ليس هناك من موجود ي ذكرالتالية: )لوجدنا أن عبائرهم 

ال وجود هلم. فهم ال يملكون ( )مل يعد فيها ذلك اإلنسان إنساناً اللحظة التي 

 ، وال ثالث هلام.املجازأو عىل  احلقيقةإما أن حتمل عىل  (وجوداً 

وهو كفر  !أو الوحدة االحتاد وأفإن محلت عىل احلقيقة فهو عْي احللول 

 باهلل العل العظيم.

بُِقوَنُه ﴿، مل يكن فرٌق بينها وبني قوله تعاىل وإن محلت عىل املجاز ال َيسر

لِ  َقور َمُلونو بِالر ِرِه َيعر اآلية الرشيفة واضحة الداللة يفهمها  كونإال يف  ﴾ُهمر بَِأمر

عبائر كّل الناس وتدل عىل املعنى بشكل جّل يعتقد به جّل املسلمني، وهذه ال

 مع تكلٍُّف شديد! مّحالة أوجه ترتّنح بني الكفر تارة وبني اإليامن أخرى

فإن بلغت الكفر استعذنا باهلل منها، وإن مالت إىل كّفة اإليامن مل نجد 

فيها ما يزيد عىل ما يعتقد به املسلمون بتاتًا، فأي توحيد خاص وأخص من 

يف حتقيٍق معاٍن أقل ما يقال اخلاص هذا الذي يتحدثون عنه؟! وما إفناء العمر 
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 ( إال تضييع له.ره اجلهالءالعلم نقطة كثّ )فيها أِنا نموذج للقول املعروف: 

ولو كان مرادهم ما هو أسمى من ذلك وهو مقامات النبي 

التي ال يمكن ملخلوق أن يصل إليها، فمن أين عرفوا أن هذه  | األكرم

أوىل بأن  |مل يكن النبي املقامات هي ما يصورونه من تلبيسات إبليس؟ أ

 يبني هذا للناس؟ وهو الذي يكلمهم عىل قدر عقوهلم؟

 | ولو كانت عقوهلم سامية كام يزعمون قريبة من عقل الرسول

العقول ال تبلغ حقيقة سائر ملا تفوهوا بحرٍف منه ألن  وكان كالمهم حقاً 

 ذلك.

ورأينا  ،وفعله متاماً  × لكنا وجدنا قوهلم وفعلهم يناقض قول النبي

 هلم شطحات ختالف أّس رسالته وأساسها.

إن آخر حماولة من هؤالء للتخلُّص من مداليل كالمهم الَصحية ال يدفع 

الطهراين القول بأن  حمسن عنهم غائلة االنحراف بوجه، وقد حاول السيد

 (!هو اهللصار عليًا )ال يعني أن  (حتول إىل ذات اهلل)قد  × معنى كون علٍّ 

 قال:

يًا قد حتّول إىل ذات اهلل، وال يعني هذا أن عليًا صار هو ْلن عل

بمعنى أن اهلل ظهر وَتىّل يف هذه الذات ، بل اهلل والعياذ باهلل

. ومن هنا مل يعد لدى عل وجعلها متاميزة عن سائر الذوات

فصالة حيثّية برشّية وجهة إنسانّية كي يقاس باآلخرين. إذًا 

 ×الكالم يف أن أمري املؤمنني  ، لكنعيل مل تعد صالًة برشيةً 
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بحيث مل يكن عيل علياً ومل يكن يف تلك اللحظة كان يف وضٍع، 

، فقد كان موجودًا يف هالة من اجلذبات برشًا ومل يكن إنساناً 

اإلهلّية، بحيث أن فكره وإرادته وعلمه واختياره كان فانيًا يف 

 ..(1)عمل واختيار وإرادة احلق تعاىل

عليًا صار ذات  كالم من كالمهم نأخذ، بقوهلم أنّ  ونحن ال ندري بأي

احلّق القّيوم هو كّل تلك  :اهلل ولكن هذا ال يعني أنه اهلل! أم بقوهلم أن

 .(2)اْلشياء

 !(3)اهلل هو الوضوء ،املاء هو اهللوبقوهلم: 

ليس بعيدًا أن يكون هؤالء قد التزموا باليشء ونقيضه تبعًا لشيخهم 

ِقرُّ به يف سّوغ االلتزام بام: ينام الكبري ابن عرِب ح ه العقل رأسًا وي  ِيل  حي 

 ..(4)!التجيل

وحينها ينقطع اخلطاب مع هؤالء بعد سقوط العقل عن احلجية، 

ل.  حامدين اهلل عىل نعمة العقل والتعقُّ

، أو وحدة القول بوحدة الوجودنعم إن قصد هؤالء بتعابري الفناء 

أن املوجود احلقيقي هو اهلل تعاىل  الكللس، بأن ينكشف الوجود واملوجود

                                                 

 .135-134ص 2( أرسار امللكوت ج1)

 .119ص 2( معرفة اهلل ج2)
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مناقشته  تتمهو ما أسوأ من هذا القول، وقوٌل  وحده وال موجود سواه، فهو

 الفصل الرابع إن شاء اهلل تعاىل.يف 

يف اهلل( و)االندكاك يف اهلل( وأمثاهلا كثرية يف كلامت  فناءإن تعابري )ال

 كام تقّدم، وهي عىل طوائف: رفاءاملتصوفة والع

بزيادة مراتب العلم واملعرفة أو  تارة يراد منها شدة القرب من اهلل تعاىلف

ْشط أن يكون الكالم ظاهرًا  وهذا سائغ ال غبار عليه،بشدة التقوى والورع، 

 يف هذا املعنى ال يف غريه وال جمماًل.

بْي  أو الوحدة ادُما يدل عىل االحت ف ذلكوتارة أخرى يراد منها خال

وهذا انحراٌف هائل يف مسرية أو كون اهلل هو املخلوقات، ق، واملخلو اخلالق

 .باب التوحيد ال يشبه شيئًا من التوحيد وإن ظهر بمظهره

أصحاهبا ملا تلّبسوا بلباس التقوى كان  واخلطر يف مثل هذه األقوال أنّ 

 ن كّيسًا ال ينخدع باملظاهر..فيام عىل املؤمن أن يكو تأثريهم كبريًا عىل الناس..

ٍد وقد روينا   حُمَمَّ
ِ
بَِياء َنر ِمِهمر |َعنر َسيِِّد األر : اَل َتنرُظُروا إىَِل َكثرَرةِ َصاَلهِتِمر َوَصور

َجِّ َوا ُروِف ملَوَكثرَرِة احلر ْيلِ عر نْط ن تِِهْم بِالل  ط  ِديِث  ،و  وا إىِل  ِصْدِق احْل  ل كِِن اْنظ ر  و 

اِء اْْل   أ د  ةِ و  ان  م 
(1). 

فأين صدق احلديث وهم حيرفون كالم اهلل ورسوله عن مواضعه؟! 

                                                 

 .51ص 2ج× ( عيون أخبار الرضا 1)
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وأين أداء األمانة باتباع العرتة وهم يقّدسون أئمة التصوف ورموز املخالفني 

 للعرتة الطاهرة؟!

وهم يزعمون خروج النبي | عن طور البرشية واهلل تعاىل يقول 

 .(1)﴾نرُت إاِلَّ َبرَشًا َرُسوالً ُقلر ُسبرحاَن َرِبِّ َهلر كُ َماطبًا نبّيه: ﴿

ونحن معذورون يف حكمنا عليهم هذا، ألِّنم أفشوا ما يعتقدون أّنه رسٌّ 

، وهم ليسوا عقيدهتمإهلي ال ينبغي إظهاره، فنحن معذورون بحسب 

 معذورين بحسب ما دّل عليه الدليل.

 قال السيد حممد حسني الطهراين:

 دائم عىل كتامن الِّّس  لقد كان للحاّج السّيد هاشم إرصار

عدم إظهار واقعة أو مطلب ما، لكنّه ازداد كتامنًا من ذلك يف و

حو األسفار األخرية : أّن كشف املطالب الغيبيّة ملن كان يَصِّ

ال خربة له باْلمر يعّد من أقبح القبائح عند اهلل، ْلِّنا من 

 .(2)اهلل سبحانه غيور ال حيب أن يفش ّْسهو اْلْسار اإلهلّية،

إِّنم يستحقون إذًا غضَب اهلل تعاىل إذ يعتقدون أِنم أفشوا ما ال يمكن 

له. ولعامة املسلمني لنا   حتمُّ

                                                 

 .93( اإلرساء 1)
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لقد تربأ املتأخرون من الصوفية والعرفاء من قول املتقدمني باالحتاد 

 .(1)حلادما قال باالحتاد إال أهل اإلواحللول أو أّولوه، حتى قال قائلهم: 

يف  فناءالكاحلالج والبسطامي وأمثاهلم وكلامت كلامت املتصوفة ومحلوا 

أو  قوٍل آخر خيتلف متامًا عن االحتاد، أال وهو )وحدة الوجود(!اهلل عىل 

 )وحدة الوجود واملوجود(!

، ثم يقّر بوجود اثنْي: خالق وخملوقيف املدرسة األوىل القائل باالحتاد و

ملخلوق، أو احتادمها معًا بزوال االثنينة عند خروج يزعم حلول اخلالق با

 كام تقّدم.ه اإلنسان عن برشيت

لكن املدرسة الثانية نفت إمكان حصول ذلك، ال تنزهيًا هلل عّز وجل، 

تعتقد أن ليس يف الوجود إال اهلل تعاىل، فليس هناك اثنينية من أوّل بل ألِّنا 

  !اْلمر

وكل املخلوقات هي  !نا تعاىلإال ربباعتقادهم ليس يف الوجود ف

 !ظهوراته وَتلياته

بالعبارة األخرية.. مّحالة األوجه سلبوا األلباب، فانطلت اخلدعة عىل 

 صاروا فرقًة عابرة للمذاهب كام عرَبت األديان..حتى ، الناسكثرٍي من 

ولئن قال الصويّف يف مدرسة احللول باالحتاد بني شيئني، فإن الصويف يف 

                                                 

 .372ص 4( ابن عرِب يف الفتوحات املكية ج1)
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.. وإن ترّبأ بعضهم من مثل كل شء هو اهلل نفسهيقول أن  مدرسة الوحدة

أنه ال وجود إال مع قوهلم .. فقالوا أن األشياء ليست هي اهلل! تارةً هذا القول 

فإن كلامهتم تزخر بام يؤكد اعتقادهم أن كل  هلل! بل هي ظهوراته وجتلياته.

 يشء هو اهلل.

إىل القول بوحدة لهم قد أوصإنكار البينونة بني اخلالق واملخلوق إن 

 الوجود واملوجود.

تاهوا وصاروا حيارى ال هيتدون هبدٍي وهم حيسبون وجتدهم بذلك قد 

 أِنم يف ساحة القرب منه تعاىل!

لقد محل الالحقون من املتصوفة القائلون بوحدة الوجود كلامت 

 السابقني عىل مبناهم، ومن هؤالء البسطامي الذي دّلت كلامته عىل االحتاد كام

 تقّدم، لكن بعضها يقبل احلمل عىل وحدة الوجود أيضاً كام يلتزم به املتأخرون

 ، ومن ذلك قوله بحسب ما ينقل عنه العطار النيشابوري:منهم

؟ قال: ، قال: والكريسشخص: ما العرش؟ قال: أنا سألهو

أنا، قال: واللوح والقلم؟ قال: أنا، قالوا: هلل )تعاىل( عباد غري 

قال: أنا  ؟وعيسى صلوات اهلل عليهم أمجعني إبراهيم وموسى

 ىكل من فنفقال أبو يزيد: بىل،  ،فصمت الرجل كل أولئك.

ه احلق، وإن فنى احلق، أدرك حقيقة كل ما هو موجود. فكلُّ يف 

، واهلل ه )ىف حد ذاته( احلق، فال عجبذلك الشخص، يرى أنّ 



! 

 

 

 .(1)أعلم وأحكم

صّحت هذه النسبة إليه وهو واضح يف إرادة وحدة الوجود، وسواء 

فكان يف مرحلة قائاًل باالحتاد ويف أخرى قائاًل بالوحدة، أم مل تصح النسبة 

 وكانت حماولة ممن تأخر عنه لرتويج الوحدة ونسبتها إىل أكابر الصوفية

، فإن النيشابوري نفسه ينقل عنه كالمًا رصحيًا تقدم بعضه يف وجود املتقدمني

وهذا بعٌض آخر من كلامته يف )معراجه!( كام ينقل  االثنينية أوال ثم زواهلا،

 النيشابوري: 

أقوى بقوته،  ي، جعلني، وعرف حاجتيوعندما علم بضعف

باب  ، وفتح يلبزينته ووضع تاج الكرامة عىل رأيس يوزينن

اسام من  من صفاته خلع عيلّ  وملا علم أن صفايت ،قَص التوحيد

 .(2)اإلثنينيةبه، وَتلت الوحدة، وزالت  يحّضته، وْشفن

 .وهو ظاهر يف االحتاد وارتفاع االثنينية

َى ومثله ما ينقله نجم الدين   فيقول:الُكربر

 أنه كان يقول: إن الناس يقولون إين يعن احلُضم يحك

وكيف .. أقول بسقوط التكليف عن عباد اهلل ، وإينيلّ حلو

                                                 

 .395)معرب( ص ة األولياء( تذكر1)

 .399)معرب( ص ( تذكرة األولياء2)

 



^

 

  

 .(1)!الوجود سوى اهلليف  أكون حلولّيا، وال أرى

ريد وحدة الشهود أي أنه يرى يف الوجود اهلل فقط وإن كان ال يقال: إنه ي

 يف احلقيقة متعددًا، ألنه يعود ويقول:

اعلم أن النفس والشيطان وامللك ليست أشياء خارجة و

، عنك، بل أنت هم. وكذلك السامء واْلرض والكرِس

ليست أشياء خارجة عنك؛ وال اجلنة والنار وال املوت وال 

اء فيك، فإذا ْست وصفوت، تبّينت ذلك احلياة، إنام هى أشي

 ! (2)اهللإن شاء 

 فهو كالم حتقيق وليس كالمًا جمازيًا.

 ( فيقول: 627أما العطار النيشابوري )املتوىف سنة 

ء مطلقا، فال ء استقر الفضاء؟ مل يستقر عىل شأي ش وعىل

. فأمعن مطلق ء إال العدم. وما كل هذه اْلشياء إال عدمٌ ش

يف صنع اهلل، إذ كيف حيفظ هذه األشياء مستندة إىل التفكري 

العدم. وإذا كانت كلها يف عامل الوحدانية عدما. فهذه كلها 

عدم وال ريب، والعرش مستقر عىل املاء والعامل سابح يف 

والعرش  اهللفاجلميع هو الفضاء، فتجاوز املاء والفضاء، 

                                                 

 .147( فوائح اجلامل وفواتح اجلالل ص1)

 .171( فوائح اجلامل وفواتح اجلالل ص2)
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. وليس وحدههلل والعامل ال يزيدان عن جمرد طلسم والوجود 

فام هذا العامل أو  ،هلذه األشياء مجيعها إال االسم. ولتمعن النظر

وحده، وال وجود إال له، وإن كان هناك موجود  اهللذاك إال 

 ..فهو املوجود وحده

ال وجود و ال وجود لسواك يف طلعتك، أنت العامل أْجعفيا من 

 .(1)ْلحد غريك

 : قالرّصح امامهم ابن عرِب بام تقدم حني و

 ذا نقول بأن املمكنات عىل         أصوهلا ما هلا عني من الصورل

  (2)وقد يكون هلا التكوين يف السور        وال تقل بحلول إِنا عدم

يَصح هنا بالنهي عن القول باحللول، إنام السبب يف ذلك أن فهو 

 املمكنات عدم فال اثنينية كي حيصل احللول!

 :ني العامل قائالً ويكشف عن معتقده بأن اهلل تعاىل ع

اعلم أن وصف احلق تعاىل نفسه بالغنى عن العاملني. إنام هو 

 فّرق بني الدليلو .تعاىل ليس عْي العامل اهللملن توهم أن 

ء نفسه مل يتحقق بالنظر إذا كان الدليل عىل اليشو املدلول.و

إن اختلفت العبارات عليه. و فاألمر واحد، فال يضاد نفسه.

                                                 

 .143)معرب( ص ( منطق الطري1)

 .293ص 2( جأربع جملدات( الفتوحات املكية )2)

 



^

 

  

 .(1)املدلولو الدالو هو الدليلو العلم.و علوماملو فهو العامل

 :ابن عرِب كذلك يقول

 عندّية احلّق عني ذاته            فيها ألشيائه خزائن

 ينزل منها اّلذي نراه             فهو ملا حتتويه صائن

  (2)ْلنه عْي كّل كائن      إنزاله مل يزله عنها        

 يقول: و

ومن هذه احلقيقة  ، وال يعرف اهلل إال اهللفام يف الوجود إال اهلل

كغريه من رجال  (سبحاين)كأيب يزيد و (أنا اهلل) :قال من قال

  ..(3)فام أعظم تلك التجليات .. املتقدمني اهلل

فيصري العارف منهم هو اهلل إذًا، ويسبح نفسه فليس يف الوجود غريه! 

 يقول أيضًا:

واْلعيان  ،جود إال اهللإنه ما يف الو :ومن هنا يعرف قولنا

متميزة هلل يف أعياِنا عىل  ،اإلمكانية عىل أصلها من العدم

وأن احلق هو الظاهر فيها من غري ظرفية معقولة  ،حقائقها

لو صح أن توجد لكانت هبذه  فيظهر بصورة تلك العْي

                                                 

 .11( كتاب املعرفة ص1)

 .37( كتاب املعرفة ص2)

 .272ص 1( جأربع جملداتت املكية )( الفتوحا3)
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  ..(1)فانظر ما أعجب أمر الوجود  ،الصورة يف احلس

نونة بني اخلالق واملخلوق، يقول ابن كّل ذلك منشؤه القول بعدم البي

 عرِب:

وهو وجود  ،وجود رصف خالص ال عن عدم :فلم يبق إال

 .احلق تعاىل

وال  ،عْي املوجود نفسه وهو وجود العاملووجود عن عدم 

 ..(2)بينية بْي الوجودين

 ويقول يف فتوحاته:

 لست أهوى أحدا من خلقه            ال وال غري وجودي فافهموا

 كذا كنت فبي فاعتصمواهلت رجعت مظهرا             وتأ مذ

 (3)ء غري ما             قاله احلالج يوما فأنعمواليس يف اجلبة ش 

 ويقول أيضًا:

  فكان عْي وجودي عْي صورته

 وحي صحيح وال يدريه إال هو

 ء يامثلهأكرب ال يشاهلل 

                                                 

 .702ص 1( جأربع جملدات( الفتوحات املكية )1)

 .90ص 1( جأربع جملدات( الفتوحات املكية )2)

 .320ص 2( جأربع جملدات( الفتوحات املكية )3)



^

 

  

 ء سواه بل هو إياهوليس ش              

  ذي عني سوى عدمفام ترى عني

 اهللفصح إن الوجود املدرك              

 فاعتربوا اهلل إال اهلل فال يرى 

 (1)قويل ليعلم منحاه ومعزاه         

)إن ساغ إطالق هذا اللقب عليه( ويزيدها رمز التصوف الشيعي 

يقول  ال ذهنًا وال خارجًا!!وضوحًا بالتَصيح أن ال وجود لغري اهلل تعاىل 

 د اآلمل: السي

« ء واآلن كام كانكان اهلل ومل يكن معه ش»فصّح قول من قال: 

. وهذا وال خارجاً  ، ال ذهناً صالً أوليس لغريه وجود ّنه هو، أل

ليس يف الوجود اال هو، دليل قاطع عىل استحقاق دعوانا بأّنه 

 ..(2)وعاّماً  ، خاّصاً ومقّيداً  مطلقاً 

 ويقول مشبهًا ذلك بالبحر وأمواجه:

تريدون التوّجه اليه، هو معكم البحر الذي أنتم تطلبونه و

املحيط ال ينفّك و حميط بكم وأنتم حماطون به؛ هوو وأنتم معه،

 البحر عبارة عن الذي أنتم فيه.و .عن املحاط به

ليس غري البحر أينام توّجهتم يف اجلهات، فهو البحر، وف

                                                 

 .321ص 2( جأربع جملدات( الفتوحات املكية )1)

 .423ص ( املقدمات من كتاب نص النصوص2)
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 ء.عندكم يش

 البحر فيكم،و  البحروأنتم يفأنتم مع البحر، فالبحر معكم و

هو أقرب و ال أنتم بغائبني عنه،و هو ليس بغائب عنكم،و

 ..إليكم من أنفسكم

.  ًليس بينهام مغايرة أصالو ء واحد يف احلقيقة،املاء شو البحر

البحر اسم له و الوجود،و فاملاء اسم للبحر بحسب احلقيقة

االنتشار عىل و االنبساطو اخلصوصّياتو بحسب الكامالت

 ..ملظاهر كلهاا

 ..وأنتم معه ، هو معكمتطلبونهو احلّق الذي تسألون عنهاّن 

ء كّل يشو !ءء، بل هو كّل شعْي كّل شو ءهو مع كّل شو

ال و ليس لغريه وجود أصال، ال ذهناً و بدونه زائل.و به قائم

 .(1)اآلخر بكامالتهو ّول بذاته،وهو األ  ً!خارجا

الصويف السني عن الصويف الذي تلبَّس هي إذًا وحدة ال خيتلف فيها 

بالتشيُّع عندما جتمعهام وحدة الوجود، ويصري كل يشء هو اهلل باعتقادهم! 

وهم يف كّل ذلك ال يرون يف هذا القول نقضًا ألساس التوحيد! بل يرون 

 أنفسهم أهل التوحيد احلق!

 يتبع اجلامي الصويفوهكذا يسري عىل هذا النهج كثرٌي من املتصوفة، و

 بقوله: زمالءه 898املتوىف سنة 

                                                 

 .213-212ر ومنبع األنوار ص( جامع األرسا1)



^

 

  

 ،ْلن العامل ىف احلق حق ،ال حتسبن احلق مستقال عن العامل

 ..واحلق ىف العامل ليس غري العامل

كان العامل  احلق هو باطن العامل،و إذن فالعامل هو ظاهر احلق

؛ واحلق بعد ظهوره هو عْي العاملقبل ظهوره هو عني احلق 

 ..(1)الواقعإذن فتوجد حقيقة واحدة ىف 

 ليصل إىل قوله:

الفعل إىل العبد بسبب ظهور احلق و إذن فنسبة القدرة

 .بصورته

 ظهر ىف صورتنا  يإنه هو الذ

 (2)فانتسبت قدرته وفعله إلينا            

إذا راموا إبطال احللول واإلحتاد أثبتوا أن اهلل وهكذا يتبعهم العرفاء، ف

 :الطهراينالسيد يقول  نفس األشياء !!تعاىل 

وهذه العقيدة باطلة  ..وهناك مدرسة أخرى تقول باحللول

كذلك، ألّن ذاته املقّدسة ليست حمدودة حتى يستوعبه ظرف 

؛ وهي هللوْلّن املوجودات ْجيعًا هي مظاهر ذلك الوجود، 

حتى يصدق عليها عنوان الظرف واملظروف، أو ليست غريه 

                                                 

 .42( لوائح احلق ولوامع العشق )معرب( ص1)

 .52و 51( لوائح احلق ولوامع العشق )معرب( ص2)
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 .(1)حّل احلاّل وامل

 !!(؛ وهي ليست غريههللوجودات ْجيعًا هي مظاهر ْلّن امل)تأمل قوله: 

 يقول: ينفي االحتاد مؤكدًا عىل الوحدة ليعود و

وهناك مدرسة أخرى تسّمى بمدرسة االحّتاد. ويقول 

أصحاب هذه املدرسة: أن اهلل يّتحد مع املوجودات، بالرغم 

تصوير وهذا مغلوط أيضًا. ألّن  .من حالة الثنائية املوجودة.

يستلزم تصوير إثبات الثنائّية واالثنينيّة يف أن يكون االحّتاد 

ذلكام الشيئان واحدًا مع بعضهام. وليس لدينا يف عامل الوجود 

شيئان، فكّل موجود هو ذات اهلل وأسامؤه وصفاته التي هي 

 ..(2)واحدة

كّل موجود هو ذات اهلل وأسامؤه وصفاته وهو رصيح يف اعتقاده بأن )

 !!  (التي هي واحدة

هو أسوأ من مذهب احللول ومن مذهب االحتاد، إذ أِنام معًا يقوالن ف

بأن )بعض املخلوقات( تتحد مع اهلل تعاىل، لكن مذهبهم هذا يقول أن )كل 

ثم يضيف بعضهم أسامءه وصفاته، وكيف  املخلوقات( هي )ذات اهلل تعاىل(!

 يعقل أن يكون كّل َملوق ذات اهلل تعاىل؟!

                                                 

 .222ص 3( معرفة اهلل ج1)

 .223ص 3( معرفة اهلل ج2)



^

 

  

 النجفي:أمحد املوسوي العرفاء، يقول ثرٌي من ويسري عىل هذا النهج ك

أولئك الذين وصلوا إىل العرفان وُقبلوا يف هذا الباب يقولون 

، وهذا من آثار إّنه هو الذي يدعو ويستجيب دعاء نفسه

 التوحيد.

وأّما أولئك الذين وصلوا إىل الوحدة فيقول أيّن بنفِس أدعو 

 .(1)وبنفِس أستجيب الدعاء

يمكن أن يصدر منه مثل هذا فهم سويٍّ وفطرة سليمة ذي لبٍّ و يُّ أ

فيدعو نفسه ويستجيب الدعاء بنفسه بعد وصوله للوحدة مع  ؟!الكالم

 اخلالق عز وجل!!

 ويقول أمحد النجفي:

الشاهد واملشهود واحًدا وأْن ال تكون أّية الشهود هو أنر يكون 

 .(2)بينونة بينهام

 ويقول:

نحو ال يوجد أّي اثنينية بْي اهلل شهود اهلل لنفسه عىل كام أّن 

الشاهد واهلل املشهود، كذلك يف مقام املالئكة وأوِل العلم ال 

                                                 

 .23( التوحيد الشهودي: الشهود 1)

 .199( صوم الوصال ص2)
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 ..(1)بّد أن يكون الشهود عىل نحو الوحدة وعدم التكثر

إِنم فوق كل هذا يزعمون أن منكر عقيدهتم هذه منكر للتوحيد! يقول 

 السيد حممد حسني الطهراين:

 ...(2)توحيدفمنكر وحدة الوجود منكر لل

، وهو ما يبحثه ^أّما احلقُّ يف ذلك فهوال ينفك عن عقيدة آل حممد 

 الباب التايل.

يف كّل مكان وليس يف يشء من املكان..  تعاىل توضيح كون اهلل (3)تقّدم

ه، لكنه حميط بكل مك ان، فمن بأّن اهلل تعاىل ليس يف مكان ألن األماكن حتدُّ

وصفه بأنه يف كّل مكان عنى به إحاطته بكل مكان ال وجوده فيه وإال لزم 

 التجسم وكان املعبود غري اهلل تعاىل.

، ندخل ، يصلح ألن يكون مقّدمة لبحٍث آخرمع وضوحهوهذا املطلب 

عن اهلل تعاىل  يف هذا احلديث وهي قوله× من عبارة اإلمام الصادق إليه 

ائٌِن ِمْن : أّنه ْلِقهِ ب  مفردة سقط فيها بعض الناس بام قد يكون عند  يوه ،خ 

 ال املتصوفة..ووالتندر لوال أنه قد اطلع عىل أق القارئ مدعاًة للضحك

                                                 

 .200( صوم الوصال ص1)

 .374( الروح املجرد ص2)

 ( يف الفصل السادس من الباب األول.3)



^

 

  

أن  مع اّدعاء، بينونة اخلالق عن خلقهوحقيقة الشبهة قائمة عىل نفي 

كظهور ماء البحر  !املخلوقات هي عينه تعاىل! أو أِنا ظهورات له عز وجل

 ة املوج!بصور

 والفطرة والكتاب والسنة.وهذا الكالم خيالف العقل 

، واملباينة هي خللقه مباينٌ تعاىل أن اهلل  يفتاّمة عقيدة الشيعة اإلمامية إن 

 اً وُه وليسوا !له وال هم ظهوراٌت  ،فليس اخللق ذات اهللاملفارقة واالنفصال، 

 !اً ْسابأو  خياالً ال و

ُص هذه العقيدة بنقاط ث  الث:وُتلخَّ

 منهم وهم خلوٌ  ، خلوٌ هلم اهلل سبحانه وتعاىل بائن من خلقه مفارٌق  . أنّ 1

 منه، وليس هو فيهم وال هم فيه.

بان من اْلشياء بالقهر هلا والقدرة عليها واإلحاطة هبا، وبانت منه أنه . 2

 .باخلضوع له

 ،وال بينونة غائب ،بينونته من اخللق ليست بينونة عزلة وال ب عدٍ أّن . 3

 وال برتاخي مسافة، فهذه البينونة منفية واألوىل مثبتة.

يف الفصل السادس من الباب  سوى ما تقدموفيام يل بعض النصوص 

 :الذي ذكرناهباملعنى املتقدم املباينة األول، وهي تبنّي 

ِش  ×:. عن أِب عبد اهلل 1 َعرر ٍل َعىَل الر َتور ائٌِن ِمْن َكَذلَِك ُهَو ُمسر ب 
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ْلِقه  ..(1)خ 

انِِع ِمن  .. :×. ومن خطبة ألمري املؤمنني 2 اِق الص   ،ْصن وعِ املاِلْفرِت 

ودِ املاد  ِمن  احلو ب  ِمن  و ،ْحد  ة.. ْرب وباملالر  اف  س  اِخي م  اْلب ائِن  ال  برِت  
(2).. 

ْ  ×:وعن أِب عبد اهلل . 3 ل  ش  ق  ك 
و  خالِ لِيق  بِال ِذي ه  ه  ال  ي  أ ْن ٍء إاِل  ِْل ن 

 ْ ل  ش  ب ايِنًا لِك  ون  م  ْ ي ك  ل  ش  ْن ك  الِيًا ع  ت ع    .(3) ءٍء م 

م: ×. عن اإلمام الرضا 4 ت ه  هل   ق  ار  ف  ْم م  اه  ن ت ه  إِي  ب اي  م 
(4).  

ه  فِيهِ : ×. عن أِب عبد اهلل 5 ْلق  ْلِقهِ و ال  خ  و  يِف خ  ُ حَمرُسوسٍ  ،ال  ه  اَل و َغرير

رِ  َبرصارُ جَمرُسوٍس ال ُتدر   .(5)َدَنا َفَبُعدَ و َعاَل َفَقُرَب  ،ُكُه األر

َعامَلُ الله: ^ورد يف الدعاء عنهم . 6 تِي َصَدَر َعنرَها الر َرِة الَّ ُقدر مَّ َيا َذا الر

وءًا َعَليرَها ُ نًا َمربر َتُه لَِيُكوَن َدلِياًل َعَليرَك، .. ُمَكوَّ نْعِ َأنرَشأر ائٌِن ِمن  الصُّ  ، َفاَل بِأ ن ك  ب 

لِِه إِنرَكاَرَك،املُيطِيُق  ِة املو نرِصُف بَِعقر ُسوُم بِِصحَّ ِرَفِة ُجُحوَدكاملور  . (6)عر

لِِه َتَعاىَل  × اهللَعنر َأِِب َعبرِد . 7 وى﴿يِف َقور َثالَثٍة إِالَّ  ما َيُكوُن ِمنر َنجر

اِت ُهَو َواِحدٌ  :َفَقاَل  ﴾ال ََخرَسٍة إاِلَّ ُهَو ساِدُسُهمر و ُهَو رابُِعُهمر  ائٌِن  ، َواِحِديُّ الذَّ ب 

                                                 

 .248( التوحيد للصدوق ص1)

 .140ص 1( الكايف ج2)

 .179( توحيد املفضل ص3)

 .254( أمايل املفيد ص4)

 .91ص 1( الكايف ج5)

 .299( املزار الكبري البن املشهدي ص6)
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ْلِقهِ  ه  و ِمْن خ  ْفس  ف  ن  ص  اك  و   ..(1)بِذ 

َباُتهُ و ،َدلِيُلُه آَياُتهُ يف خطبة أخرى:  ×. وقال 8 ِرَفُتُه و ،ُوُجوُدُه إِثر َمعر

ِحيُدهُ  ْلِقهِ و ،َتور ه  ِمْن خ  ْيِيز  ه  َت  ْوِحيد  ٍة ال  ب  و ،ت  ة  ِصف  ْين ون  ْكم  الت ْميِيِز ب  ْزل ةٍ ح  ة  ع   ،ْين ون 

ُبوٍب ََمرُلوٍق  ُ َمرر َر َفُهَو بِِخاَلفِه ،إِنَُّه َربٌّ َخالٌِق َغرير   .(2)ُكلُّ َما ُتُصوِّ

 َكانَ اَل ِمنر يَشر  احلمد هلل الذي: ×. ويف حديث آخر عنه 9
ٍ
اَل ِمنر و ء

َن َما َقدر َكانَ يَشر   َكوَّ
ٍ
ىل  ، ء وِث اْْل ْشي اِء ع  د  ْست ْشِهٌد بِح  لِي تِهِ م  ا   .. أ ز  ِميِع م  ب ايٌِن جِل  م 

ث  يِف  ات أ ْحد  ف    .(3) الص 

ا  : ×. عن اإلمام احلسني 10 ْظ وٍر هِب  ة  حم  ْين ون  ائٌِن ال  ك  و  يِف اْْل ْشي اِء ك  ه 

ْيهِ  ل  او ،ع  نْه  ائٍِب ع  ة  غ  ْين ون  ائٌِن ال  ب    .(4) ِمن  اْْل ْشي اِء ب 

ْلِقهِ  اهللإِنَّ  :×. عن أِب جعفر 11 ه  ِخْلٌو ِمنْه  و ِخْلٌو ِمْن خ  ْلق  ُكلُّ َما و خ 

ُم يَشر   َفُهَو ََمرُلوٌق َما َخاَل َوَقَع َعَليرِه اسر
ٍ
 .(5)اهللء

 َكانَ اَل ِمنر يَشر : ×. وعن أمري املؤمنني 12
ٍ
 َخَلَق َما اَل ِمنر يَشر و ء

ٍ
ء

ا ِمن  اْْل ْشي اءِ  ،َكانَ  ٌة ب ان  هِب  ْدر  ْشي اء  ِمنْهو ق 
ِت اْْل  ان    .(6)ب 

                                                 

 .127ص 1( الكايف ج1)

 .201ص 1( اإلحتجاج للطربيس ج2)

 .69ص( التوحيد للصدوق 3)

 .244( حتف العقول ص4)

 .82ص 1( الكايف ج5)

 .134ص 1( الكايف ج6)
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ِقِه و إىل أن يقول: .. َياَء ُكلََّها ِعنرَد َخلر َشر ب ِههِ َحدَّ األر ا ِمْن ش  ًة هل   ان  ًة ل ه  و إِب  ان  إِب 

ا ب ِهه  ر حَيرُللر فِيَها َفُيَقاَل ُهَو فِيَها َكاِئنٌ  ،ِمْن ش  او مَل ا ب  و  ِمنْه  ال  ه  ي ق  ا ف  نْه   ع 
نْأ  ْ ي   ،ئِنٌ مل 

ر خَيرُل ِمنرَها َفُيَقاَل َلُه َأيرنَ و ه  َلكِنَُّه ُسبرَحاَنُه  ؟مَل ا ِعْلم  اط  هِب  ه  و أ ح  نْع  ا ص  ن ه  ْتق    .(1)أ 

وفيه إشارة إىل ما تقّدم من نفي البينونة التي تعني النأي والبعد وعدم 

 لإلحاطة. القدرة، وإثباٌت 

توّهم  )باطنًا(، وقد ه يف معنى كونه تعاىلالوجوهبذا يّتضح أيضًا 

 بعضهم أن كونه باطنًا ينفي البينونة.

ْعن ى ااِلْستِْبط اِن و ×:يقول إمامنا الرضا  ىل  م  ل ْيس  ع  ا اْلب اطِن  ف  أ م 

ا غ ور  فِيه  ْن ي 
 ِحْفظاً و اْستِْبط انِِه لأِْل ْشي اِء ِعْلامً َلكِنر َذلَِك ِمنرُه َعىَل و ،لأِْل ْشي اِء بِأ 

ْدبرِيو ُتهُ  ،اً ت  ر نِي َخربَّ َطنرُتُه َيعر َقاِئِل َأبر ِل الر هِ و َكَقور ُتوَم رِسِّ ُت َمكر مر
 .َعلِ

ْ و ب  يِف الش 
ائِ ن ا ااِلْسم  و ْست رِت  املِء اْلب اطِن  ِمن ا اْلغ  ْد ْج  ع  اْخت ل ف  و ق 

 ..(2)ْعن ىامل

ياء وهبذا يّتضح أيضًا معنى الروايات التي دّلت عىل أنه داخل يف األش

 إحاطة وعلم ال استبطان أو ممازجة.ال عىل وجه املامزجة، فإنه دخول قدرة و

اِخٌل يِف اْْل ْشي اِء  :×ما ورد عن عن أمري املؤمنني من هذه األحاديث  د 

                                                 

 .135ص 1( الكايف ج1)

 .122ص 1( الكايف ج2)
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 ْ ْ ال  ك ش  اِخٍل يِف ش  ْ و ،ءٍ ٍء د  اِرٌج ِمن  اْْل ْشي اِء ال  ك ش  ْ خ  اِرٍج ِمْن ش    .(1)ءٍء خ 

ََماِكنِ  :× هوما ورد عن تاَِلِف األر َياَء اَل َعىَل اخر َشر ا و ،َفاَرَق األر ون  فِيه  ي ك 

ْجِه  ىل  و  ةاماملال  ع  ج    .(2)ز 

كذلك يتضح املقصود من الروايات التي نفت البينونة ومنها ما ورد عن 

ةٍ  :×أمري املؤمنني  ج  رْيِ ُم  از  ىل  غ  و  يِف اْْل ْشي اِء ع  ا ع   ،ه  اِرٌج ِمنْه  رْيِ خ  ىل  غ 

ن ة ب اي  م 
(3).  

ُ ُمَتاَمِزٍج هِبَايف :×وعنه  َها َغرير  ُكلِّ
ِ
َياء َشر  .(4)اَل َباِئٌن ِمنرَهاو  األر

، فإن املباينة املنفية هي مباينة العزلة والغياب والبعد ال مباينة االفرتاق

 اهلل عني خلقه كام توهم بعض اجلهالء!!  لئال يكون.. فهي املثبتة بال شك

بطالن ما ذهب إليه ه الروايات ترشد العاقل إن خفَي عليه وهذ

، املتصوفة وأتباعهم العرفاء من نفي البينونة بني اخلالق واملخلوق رصاحة

 وهو إىل جوهر الكفر أقرب منه إىل جوهر اإليامن.

 قال السيد السبزواري يف تعليقته عىل األسفار:

                                                 

 .306( التوحيد للصدوق ص1)

 .18ص 8( الكايف ج2)

 .306( التوحيد للصدوق ص3)

 .138ص 1( الكايف ج4)
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 :القائل بالتوحيد

مع التكلم  ن يقول بكثرة الوجود واملوجود ْجيعاً أما إ. 1

وأكثر الناس يف هذا  ،هبا امجاالً  واعتقاداً  بكلمة التوحيد لساناً 

  .املقام

وهو مذهب  ،الوجود واملوجود ْجيعاً  ةن يقول بوحدأما إو. 2

 .بعض الصوفية

وهو  ،املوجود ةالوجود وكثر ةن يقول بوحدأما إو .3

 .وعكسه باطل ،أهلنياملنسوب إىل أذواق املت

يف عْي  الوجود واملوجود ْجيعاً  ةما ان يقول بوحدإو .4

 .والعرفاء الشاَمني (1)وهو مذهب املصنف قده ،كثرُتام

والثاين توحيد  ،والثالث توحيد خايص ،واألول توحيد عامي 

 .(2)والرابع توحيد أخص اخلواص ،خاص اخلاص

فاء. وقد تقّدم بعضها هذه املعاين مبسوطة يف كتب الصوفية والعرو

 وسيأيت بعضها اآلخر.

ال عالقة له بوحدة الوجود، فهو  األول الفارق بني هذه األقوال أنّ و

 .بكثرة مفهوم الوجود وكثرة املوجودات أي املخلوقات حقيقةيعني االعتقاد 

وحقيقته وحدة الوجود الصوفية مجٌع من والثاين الذي التزم به 

                                                 

 ( أي صدر املتأهلني الشريازي.1)

 .1هامش 71ص 2ار العقلية األربعة ج( احلكمة املتعالية يف األسف2)
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 ا يشء واحد كام تقّدم.، فاملوجودات كلهواملوجود

والقول الثالث يعني أن مفهوم الوجود واحد لكن املوجودات كثرية، 

كام  يف االعتقاد بكثرة املوجودات، وخيرج عن حمل بحثنا مع األول فيشرتك

 .األول

وحدة الوجود القول بذكره كوجه من تأويالت والقول الرابع يأيت 

 واملوجود.

هو أنه ال وجود حقيقي  القول الثاين(ة )إن معنى ما التزم به الصوفي

لشء من املوجودات يف عامل اخلارج، فال سامء وال أرض وال إنسان وال ْجاد 

 !يف احلقيقة، بل كّل املوجودات هي وجود واحد وهو وجود اهلل عّز وجل

وإذا كان املوجود واحدًا فقط يف احلقيقة، فإن وجود املخلوقات هو أمٌر 

 .اعتباري وليس حقيقياً 

هو الذي يعنيه معظم العلامء عند التعرض لوحدة الوجود وهذا القول 

 باإلبطال.

فهذا ة متثيالت ال تدع جماالً للشك يف ما يقولون، ويمثُِّل له هؤالء بعد

 السيد اآلمل يمثله بالبحر واألمواج فيقول:

وعند التحقيق ليس فرق بْي ظهور البحر بصورة اْلمواج 

 .ىل بصورة اخللق، فان الكّل عىل سواءو)بْي( ظهور احلق تعا

 ء له آية             تدّل عىل اّنه واحدويف كل يش         

، الّن تقديره أّنه يقول: لو كان املشاهد هلذا وهذا معناه حقيقة
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من  صورةً  الوجود عارفا ألمكن له ان يشاهد، يف كل صورةٍ 

كالبحر صور العامل الوجود ومظاهره املعرّب عنها باخللق، 

واألمواج، واحلدوث والقدم، والوجوب واإلمكان، والكثرة 

والوحدة، وغري ذلك من االعتبارات لظهور هذا املعنى، كام 

 قيل:

 البحر بحر عىل ما كان من قدم       اّن احلوادث امواج واِنار

 (1)ال حيجبنّك اشكال تشاكلها         عّمن تشّكل فيها فهي أستار

 ا التشبيه كام سلك الالحقون مسلكه.متبعًا غريه يف هذ

ومّثل له بمثال آخر وهو األحرف بوجودها االعتباري واملداد بوجودها 

 احلقيقي! يقول يف كتابه اآلخر:

بعينه مثال املداد مثال الوجود وظهوره بصور املظاهر )هو( 

 ...وظهوره بصور احلروف

 ال وجود له يف اخلارج ّي،الّن وجود احلروف أمر اعتبار

. حقيقة، الّن الوجود يف اخلارج حقيقة ليس اال يف املداد

 ي، أعنو)التوحيد( يف صورة الوجود واملوجودات كذلك

يكون بقطع النظر عن صور مجيع املوجودات وتعّيناهتا 

الّن وكثرهتا، و)ذلك( بمشاهدة الوجود عىل ما هو عليه، 

                                                 

 .389( املقدمات من كتاب نص النصوص ص1)
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ّن ، ال وجود له يف اخلارج، اليّ وجود املوجودات أمر اعتبار

 .(1)املوجود يف اخلارج حقيقة ليس اال الوجود املسّمى باحلّق 

ة، وغري ذلك من التشابيه الباطلة، والتي وكذا يشبهوِنا بالشجرة والنوا

تكشف عن اعتقادهم بأن ال موجود حقيقة إال اهلل بام يستتبع ذلك من لوزام 

 فاسدة.

ألبواب السابقة حماوالت توجيه القول باحللول واالحتاد، كام تقدم يف ا

تفسري وحدة الوجود بمعاٍن َمتلفة، أو واالندكاك، فهناك من حاول  فناءأو بال

 تربير قول املتصوفة والعرفاء وذلك بوجوه منها:

 امن الوحدة: أوهليؤديان ملعنيني م فناءمعنيني من ال بني (2)يفرق بعضهم

 فيقول: اجلنيد فناء هو

من ثم فإن و اإلنسان،و اهللمدرسة اجلنيد تثبت اْلثينية بْي 

 .الوحدة عنده َتثل وحدة الشهود

 ابن عرِب فيقول: فناءوثانيهام 

                                                 

 .107( جامع األرسار ومنبع األنوار ص1)

 ، وغريه.( حمقق كتاب رسائل اجلنيد: مجال رجب السيدِب عن بعض املصادر األخرى2)
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.. يف أطوار فنائه بخالف مدرسة ابن عرِب الذي يمِض

ليتحقق يف النهاية بوحدة الوجود، فال يرى موجودا سوى 

ال موجود خارج و هو عْي حقيقة كل موجود،حلق تعاىل، ا

، وحدة لكنها وحدة روحية ال ماديةو ...عن وجوده تعاىل

ة أنه عني كل موجود يف حقيقو هو الوجود احلق، اهللقوامها أن 

 .(1)وجوده

 :دعويان وكالمه هذا يتضّمن

هره : أن اجلنيد ال يرى االحتاد حقيقة، إنام يرى الكشف الذي ظااْلوىل

 ة وإن كانت االثنينية حقيقة.يرفع اإلثنين

 .: أن وحدة الوجود عند ابن عرِب روحية ال ماديةةالثاني

ولئن أمكن االستدالل ببعض كلامت اجلنيد عىل إثبات الدعوى األوىل، 

، فإِّنا (2)ليس يف جّبتي سوى اهلل فإن بعضها اآلخر ال يساعد عىل ذلك، كقوله:

 بينه وبني اهلل تعاىل.  رصحية يف نفي االثنينية

وحتى ما كان مساعدًا من كلامته عىل القول باإلثنينية، انتهى عنده 

مراتب  بعد التعّرض ملا يسمونه بخروج اإلنسان عن حد اآلدمية! فيقول

 يقول يف ذلك: ،التوحيد، وهلا أحكام خاصةأرفعها سكرة والسكر، 

هم بعلم غمرة التجريد عند حتققو أحكام سكرة التوحيدأما و
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فإنه يعلو بسطوة شاَمة  ،اإليقان بالفردانية جتلو األلوهية

 حكام الذاتيةايغري و ،ختنس الذواتو فتجتاح الصفات

يبقى بعالقة و خيرج عن حد اآلدمية ،يزيل رسوم الدرايةو

 .(1)اإلهلية املتحكم عن نسب الربية

ل تقطع األوصا( وعن )هيامِنم يف الرباري والقفارثم يتحدث عن )

فغطى منهم العقول وَخدت (، حتى يصل إىل )وزهق األنفس وتلف األرواح

ترك الصلوات املفروضات يف األوقات ( حتى يظهر منهم )منهم الفهوم

 !!(2)(املختلفات

نفسه، وقد تقدم  من كلامت ابن عرِبفالدعوى الثانية  عناجلواب وأما 

 :بعضها ومنها قوله

وهو وجود  ،ن عدموجود رصف خالص ال ع :فلم يبق إال

 .احلق تعاىل

وال  ،عْي املوجود نفسه وهو وجود العاملووجود عن عدم 

 ..(3)بينية بْي الوجودين

فكيف تكون الوحدة روحية وكالمه ينفي البينونة بني وجود اخلالق 

 الوجود مادّي ال روحّي.و ووجود املخلوق؟!

                                                 

 .182( رسايل اجلنيد ص1)
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ذلك ما نقله نعم نقل هذا القول عن مجاعة من املتصوفة والعرفاء، ومن 

املازندراين كتوجيه قريب مما تقدم عمن أسامه )بعض أرباب القلوب( وهو 

 قوله:

سبحانه عىل  اهللوهكذا يتبادالن اىل أن يستوىل املذكور وهو 

فالذاكر حينئذ حيبه حبا شديدا ويغفل عن القلب ويتجىل فيه. 

ملفرط يمنع من مشاهدة ااذ احلب  ْجيع ما سواه حتى عن نفسه

الواصل و، اهللاملحبوب وهذا املقام يسمونه مقام الفناء يف غري 

ال يرى يف الوجود اال هو، وهذا معنى وحدة اىل هذا املقام 

ال بمعنى أنه تعاىل متحد مع الكل النه حمال وزندقة الوجود 

النه جتاوز عن املوجود يف نظر الفاين هو ال غريه بل بمعنى أن 

 ..(1)هفل عنعامل الكثرة وجعله وراء ظهره وغ

الشيخ و هناك من زعم أن وحدة الوجود تعني وحدة الشهود حَصًا، ك

ـ ه 1274اإلمام حممد بن جعفر بن إدريس الكتاين احلسني الفايس املتوىف 

 حيث يقول عن وحدة الوجود:

بدت له ذلك أن العارف ملا و أن مرادهم هبا وحدة الشهود

ف وأْشق عليها من غري تشبيه وال تكيي أنوار الذات العلية

متكن من بصريته وجودها شعاعها وغلب عىل قلبه شهودها و

 غاب عنه عند شهودها شهود كل ما سواها من ْجيع الكائنات
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لكنها تغيب عند بدو جودها نظري النجوم فإِنا ثابتة ومع و

من زعم أن وحدة الوجود غري وحدة والشمس قال بعضهم: 

 .(1)الشهود مل يشم رائحة معنى الوحدة

 يالحظ عىل هذا التوجيه:مما و

، فإن األنبياء والغفلة نقٌص دون شّك ، يتضمن إقرارًا بالغفلة: أنه أوالً 

واألوصياء واألولياء وهم أكمل الناس ما غفلوا عن َملوقات اهلل تعاىل بل 

جعلوها طريقًا إليه وهم أشد الناس حبًا له، بينام يزعم هؤالء املتصوفة أن 

جعلهم يغفلون عن وجود ما سوى اهلل تعاىل، وال شك أن حّبهم هلل من شدته 

الغفلة نقص ال كامل، فكيف يكون اعتقادهم هذا هو حقيقة التوحيد؟ ويكون 

 اعتقاد األنبياء وأتباعهم ناقصًا؟! 

أن هذا القول ال ينسجم مع كلامت املتصوفة قاطبة، ولئن تنزلنا  ثانيًا:

م من وحدة الوجود، فإنا نعتقد أنه وقبلنا قول بعض املتصوفة بأن هذا مراده

نقٌص ال كامل لكنه ليس كفرًا باهلل تعاىل، وال يمكن تربئة كافة املتصوفة لقول 

بعضهم وهم يَصحون بنفي هذا القول ويثبتون الوحدة الشخصية بني اخلالق 

 واملخلوق، وقد تقدمت كلامهتم يف ذلك.

ل يصح السكوتثالثاً  عليه مع كون  : أنه ال يؤدي إىل معنى حمصَّ

لكنّه الغزايل هبذا اإلشكال اإلنسان يرى فعاًل كل املخلوقات، وقد اعرتف 
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حاول التخلص منه بأن هذا رسٌّ ال يدرك وال يسطر يف كتاب!! فكيف يكون 

 عقيدة يروجون هلا وهم ال يتمكنون حتى من ْشحها وبياِنا؟!

 : قبل أن حياول تبسيط األمر والتمثيل له الغزايليقول 

ال يشاهد إال واحدا وهو يشاهد  كيف يتصور أنْ إن قلت: ف

فكيف هي كثرية وسائر األجسام املحسوسة و السامء واْلرض

 ؟يرى الكثري واحدا

ال أرسار هذا العلم و غاية علوم املكاشفاتلم أن هذه فاع

فقد قال العارفون: إفشاء رس الربوبية  َيوز أن تسطر يف كتاب

 .(1) !كفر

أن يقّر هلم اخللق بمثل هذه العقائد حني يّدعون أِنا  فهل يتصور هؤالء

 أرسار مل يقم عليها برهان وال جيوز إفشاؤها؟!

م دعواهم عىل دعاوى امللحدين  وما املزية التي يتمتعون هبا حتى ُتقدَّ

 العاجزين عن نفي وجود اهلل إن زعموا أن ذلك رسٌّ عظيم ال يصح إفشاؤه؟!

 قاتله اهلل وأهله.  إنه أسلوب اجلهل والتجهيل..

 

 يقول العطار النيشابوري:وقريٌب مما تقّدم يف بحث الفناء، 

إذا قدر للعقل أن يدرك أثرا من آثار وجودك، فلن يستطيع و
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ملا كنت اخلالد األوحد يف و ،مواصلة الطريق إلدراك كنهك

 .نصيب اجلميع عىل الدوام فناءالوجود، فال

 أنت خارجها، إن كل ما أقوله ليس أنت،و فيا خفيا يف الروح

 .(1)هو أنت أيضاً و

اهلل تعاىل ال  بام أنكم تقولون أنّ  قد يقول القارئ ملا يقرأ كالم العطار:

فام املانع أن يكون املراد من وحدة الوجود  والنيشابوري يقّر بذلك، يدرك كنهه

ليس أنت وهو أنت! ن أي يشء أنه: ؟ فيصح قول العطار عأيضاً شء ال يدرك

 .فهو أمٌر فوق طور العقل

: تقّدم أن العقل بنفسه يقّر بعدم إمكان إدراك كنه اهلل تعاىل فإنا نقول

لكن هذا ال يعني أن العقل يقّر بإمكان االلتزام بْي املتناقضْي، وذاته وحقيقته، 

اطًا حلجية العقل فإن يف ذلك إسقاطًا لكل أحكام العقل القطعية وبالتاِل إسق

 .بالكامل

وفرٌق بني أن يقّر العقل بأنه مل يتمكن من إدراك بعض األمور، وبني أن 

 .وقوعهيقّر بام حيكم بنفسه استحالة 

لكن ال يمكن أن فيمكن أن يقّر العقل أنه ال يعرف ما خلف اجلدار، 

 !يقر أن اإلنسان موجود خلف اجلدار ويف نفس الوقت غري موجود

ومآهلا الكفر بزعم أن اهلل هو كل يشء وهو ليس  سطة بعينها!إِنا السف
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 تلك األشياء!

يقر بعجز  فالعطار، بل ترقى أكثر منه، وإىل مثل كالمه ذهب ابن عرِب

 الربهان وينفيه! يقول:العيان يثبت ما يرّده ابن عرِب أن  يزعمالعقل، فيام 

صيلها أن انا إىل أن نعتقد يف املوجودات عىل تفاهذا اْلمر أدّ و

بحكم ما هي  ذلك ظهور احلق يف مظاهر أعيان املمكنات

املمكنات عليه من االستعدادات فاختلفت الصفات عىل 

ألن األعيان التي ظهر فيها َمتلفة فتميزت  ،الظاهر

متيزها يف نفسه فام يف و تعددت لتعدد األعيانو املوجودات

 ء إال أعيانما يف العدم اليشو ،أحكام األعيانو اهللالوجود إال 

فهي ال هي يف الوجود ، املمكنات مهياة لالتصاف بالوجود

ال عني هلا يف الوجود فال هي كام و فهي ،ألن الظاهر أحكامها

 التميز بني املوجودات معقولو ال هو ألنه الظاهر فهوو هو

 حمسوس الختالف أحكام األعيان فال هوو

 هوال هو ما هو و فيا أنا ما هو أنا            

أوجدها و ،نفاهاو ها الربهانردّ  ،إشارة دقيةو مغازلة رقيقة

 ..(1)فقل بعد هذا ما شئت ،أثبتهاو العيان

فقل :ئ أن يقول ما شاء بعد هذا البيان راونحن نقّره يف أن للسامع والق

 .بعد هذا ما شئت
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بعد تعطيل العقل يف ونحن ال نجد أفضل من كالم النبي | بيانًا 

َل اهلل  َقَسمَ ، حيث روي عنه | أنه قال: الصورةهبذا  باب معرفة اهلل َعقر الر

 
ٍ
َزاء ُلهُ  ،َثاَلَثَة َأجر ر َيُكنَّ َفاَل َعَقَل َلهُ وَ  ،َفَمنر ُكنَّ فِيِه َكَمَل َعقر ْسن   :َمنر مَل ِة املح  ْعِرف 

ُن الطَّاَعةِ وَ اهلل بِ  ِر وَ هلل  ُحسر ِ َعىَل َأمر
ربر ُن الصَّ  .(1)اهللُحسر

ملعرفة باهلل تعاىل يف إثبات أحكام التوحيد بام ينفيه العقل فأين حسن ا

 ! ؟والربهان

وإذا مل يكن هؤالء من أهل العقل بعد تطبيق حديث النبي |، 

ِل َواَل ِديَن فليسوا من أهل الدين جزمًا، لقوله |:  َعقر ُه بِالر ُ ُكلُّ رَير َرُك اخلر اَم ُيدر إِنَّ

َل َلهُ   .(2)ملَِنر اَل َعقر

مل ابن عرِب يف اعتقاده بأمور كشفية ذوقية يأباها العقل، ويتبع اآل

 فيقول:

 عيان الثابتة عىل عدمها مع جتّل املسألة الغامضة هي بقاء األ»

 الوجود الظاهر الذي يتعّلق بتجل أي، «النور»احلق باسمه 

بروزه يف صورة اخللق و ظهوره بأحكامها،و احلق يف صورها،

تعينه هبا، مع بقائها و وجوده إليها اجلديد عىل اآلنات باضافة

 ال دوام ترجح وجودها باالضافة اليه، إذ لوعىل العدم اْلصيل
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، ينبو عنه يذوق يمر كشفأهذا و «التعنّي هبا، ملا ظهرت قط.و

بقاء املظاهر الغري و منه يعرف الظهورو ،يأباه العقلو الفهم

 .(1)املتناهية، دنيا كانت او آخرة

بالعدم األصل أِنا باقية يف مصاف العدم لوال إجياد  إذًا هم ال يقصدون

ينبو عنه الفهم يلتزمون بام ) بلاهلل تعاىل، فإن هذا أمر يقّر به عقُل كّل مسلم، 

 عن إدراكه!!يقر بالعجز ال بام ( ويأباه العقل

فتبني أن حقيقة  ..قريبًا حكم من يرّد العقل ويسقط حجّيته وقد تقّدم

 عن وحدة الوجود غري نافع يف مقام الذب عنها أو إثباهتا. هذا التوجيه دفاعاً 

وأما أن اخلالق يربز ويظهر يف صورة املخلوق، فقد أجاب عليه صادق 

ا ك  بقوله: × العرتة  إِذ  ِة املف  ور  الِق  يِف ص  ىل  أ ن  ان  اخْل  لُّ ع  ْست د  باِم  ي   ْخل وِق، ف 

اِحبِه الِق  ص  ا خ  ُه   د   ..(2)!؟أ ح 

احلكم عىل األشياء باألضداد ممكٌن لو كان لكل حكم جهته اخلاصة 

وحيثيته املختلفة عن احليثية األخرى، لكن هؤالء يعتقدون أن احلكم عىل 

فكون  !حقيقة ذلك رّس ال يدرك! وأن األشياء بالضد من نفس اجلهة ممكن

 نه وحدهم!! رسٌّ يدركوهو ليست اهلل هي املخلوقات هي اهلل و
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 يقول ابن عرِب:

إن ْس العلم باهلل هو ْجع اْلضداد باحلكم يف العْي الواحدة 

من حيث ما هو منسوب إليه كذا ُما له ضد من ذلك بعينه 

هذا ْس ال يعلمه إال من وجده يف نفسه و ،ينسب إليه ضده

فاتصف به فحكم عىل عينه بحكم حكم عليه أيضا بضده من 

هلذا و ،ال من إضافةو سبة أخرىحيث حكم ضده ال من ن

 .(1)ْس العلم اهللجعله 

فحكم عىل عينه بحكم حكم عليه أيضا بضده من حيث ) فتأمل قوله:

 اتصاف اليشء بحكمٍ ، جتده رصحيًا يف قبول (حكم ضده ال من نسبة أخرى

أن  النسبة ال من جهة أخرى. كام يقبلوبضّد هذا احلكم من نفس اجلهة و

 حيث يقول:  واملعلول علة!تكون العلة معلوالً 

 .(2)فإن العلة تكون معلولة ملن هي علة لهأّما يف علم التجليات 

 رّس احلقيقة فيقول: وأما عن 

 رس احلال يلبسو ،احلكم َمتلٌف و احلقيقة يعطي أن العني فِّسُّ 

 أنا من أهوى :و ،سبحاينو اهللأنا  :فيقول القائل بَس احلال

 !من أهوى أناو
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العامل فبِّس العامل تعلم أن احلق و يفرق بني العلمرس العلم و

 رجلك مع نفوذ كل واحد من ذلكو يدكو بَصكو سمعك

 !(1)أنك لست هو عينهو قصورهو

وأنك لست هو فجمع بني إثبات كونه اهلل )أنا اهلل( ونفي كونه عني اهلل )

 ! (عينه

 ولئن سألتهم كيف جتمعون بني هذه األمور؟ 

 م إال ما يرددوه يف كثري من املواضع من قوهلم: فال جتد جوابًا منه

 .(2)ْس العلم الذي ال يعلمه إال العلامء باهلل فهذا من خفيّ 

 فالتناقض ال يعلمه إال العلامء باهلل!

أما نحن املحرومون من هذه املعرفة! فليس لنا إال أن نقول: قاتل اهلل 

 اجلهل وأهله.

َمالفة حلكم العقل بإقرارهم  إن كون هذه العقيدة عصّية عىل اإلدراك

إذ يزعمون أن دين اهلل تعاىل قائم عىل اجلمع  ،يرّبر ملخالفيهم كل وقيعة فيهم

بني املتناقضات من نفس اجلهة، وأن هذا هو الِّسُّ بعينه، وال طريق للوصول 

 إليه إال بسلوك سبيلهم!

 حاشى هلل تعاىل أن يتعبّد خلقه بمثل هذا الدين.
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ما تفهمون من وحدة  إن أصحاب هذا القول ال يريدونقد يقال: 

فلعّل هلم اصطالحًا خاصًا يف معنى كون الوجود واحدًا حقيقة، إذ الوجود، 

ليس للمخلوقات وجود حقيقي بمعنى أِنا يف كلامهتم إشارات كثرية إىل أنه 

لوال  تكن لوال إَياد اهلل هلا ومل تبقتستقل بوجودها عن اهلل تعاىل، وأِنا مل  ال

. بل قد يتأكد ، أو أِنا ال حول هلا وال قوة أمام حول اهلل وقوتهإبقاء اهلل هلا

ما ذكره السيد الطهراين  منها ،االعتقاد بأن هذا مرادهم من مجلة من كلامهتم

 بقوله:

ليس ْلّي موجود من املوجودات حتى الذّرات، وليس فقط  

قاللّية؛ ال يف الذات وال يف الصفات وال يف املالئكة، است

. فجميعها آيات احلّق وعالماته ودالئله ومرايا ذاته اْلفعال

وليس هلا وجود أو أثر أو فعل من نفسها املقّدسة وجماالهتا. 

ء ؛ بل أّن نور احلّق متجلٍّ فيها وال يشولو قدر رأس دّبوس

أو كينونة  اي وجود ..وليس ْلّي من املخلوقات غري ذلك...

 .(1)من نفسها ولو قدر ذّرة؛ فالكّل هو احلّق وَتّليه

يف ال شبهة يف أن ال استقالل ليشء من املوجودات : فيأيت اجلواب

، ولكن ال خالِق إال اهلل تعاىل، وال حول وال قوة إال باهللعن اهلل تعاىل، فوجوده 

إن يف الوجود خالقًا (، فالكّل هو احلّق وَتّليههذا ال يعني ما يقوله من كون )
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وَملوقًا، الكل هو اخلالق واملخلوق معًا، فإن أرادوا بتجليات احلق َملوقاته 

هو اعتقاد كل املسلمني، الكالم قلنا لن نتوقف عند اخلالف اللفظي، فإن هذا 

كثرة املوجود .. التي ترجع إىل االعتقاد بكسائر الناس يف عقيدة اإليامنوأنتم 

 .ةحقيق

يرتضون ذلك، ويَصحون يف كلامهتم بأِنم يقصدون ما  هؤالء ال لكن

 كام تقّدمت الكثري من عبائرهم.. هو أبعد غورًا،

، وكل ما يف يف اخلارج هذه كلامهتم تصدح بأنه ال وجود فعاًل ليشءو

 هو اهلل تعاىل، أو مظاهره..الوجود 

 ذلك ، فريجعلعّل مرادهم باملظاهر هو اآليات والعالمات: فإن قلت

كون كل يشء يف الدنيا آية وعالمة عىل خالقه، فكل َملوق حيتاج بالقول  إىل

 إىل خالق، ونرجع وإياهم إىل عقيدة واحدة.

ذا التفسري أيضًا، بل يصفون هب االكتفاء : إِنم بأنفسهم ينكرونقلنا

القائل بحقيقة الكثرة بأنه مرشك حقيقة، وعليه يكون املسلمون كلهم سوى 

 جود واملوجود كفارًا يف احلقيقة بزعمهم!والقائلني بوحدة ال

ويَصحون بأن عقيدهتم هذه صعبة الفهم ال تتناسب وهذا املعنى الذي 

ها اآلخر، ضكام تقّدمت بعض هذه الكلامت ويأيت بع يرونه بسيطًا وتافهًا..

 وهبذا ال يرتفع اإلشكال عنهم بوجه من الوجوه.

 يعني يف حقيقة األمر نعم منهم من رّصح بأن قوله بوحدة الوجود إنام

وحدة معنى الوجود وكثرة املوجود حقيقة، فيقبل كالمه من جهة كثرة 
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 املتوىف سنة النابليس يعبد الغناملوجود ويرتفع اإلشكال عليه هبذا املقدار، ك

 هـ حيث يقول:  1143

فال تظن تعاىل  اهللاعلم بأنك إذا سمعتنا نقول: إن الوجود هو 

؛ سواء كانت تعاىل اهللوجودات هى أننا نريد بذلك أن امل

إنام نريد بذلك أن املوجودات حمسوسات أو معقوالت، و

 .(1)تعاىل اهللالوجود الذى قامت به ْجيع املوجودات هو 

 ليَصح بعد ذلك باعتقاده بكثرة املوجود:

اعلم بأنك أيضا إذا سمعتنا نقول بوحدة الوجود، فال تظن 

هل اجلهل والعناد والضالل أننا نقول بذلك عىل ما يعتقده أ

واجلحود؛ وإنام نقوله فارقني بني وحدة الوجود وكثرة 

 املوجود، إىل ذلك نشري بقولنا ىف هذه األبيات:

 كن عارفا بوحدة الوجود 

 وقاطعا بكثرة املوجود            

 وميز احلادث من قديم            

 وخلص الثابت من مفقود.. 

              فوحدة الوجود ىف اصطالحنا

 كناية عن رؤية الودود
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  باحلس والذوق الصحيح الطاهر

 (1)الطهور من شك ومن جحود

به هو إذًا قوٌل بكثرة املوجود حقيقة، فيسلم القائل به من أسوأ ما وقع 

القائل بوحدة الوجود واملوجود، لكنه قوٌل لبعض املتصوفة خيالفهم فيه 

 األكثر منهم.

وهلم يف وحدة الوجود واملوجود هو قول كّل بل يزعم النابليس أن ق

 املسلمني! يقول:

ليس املراد ب وحدة الوجود خالف ما عليه أئمة اإلسالم، بل 

، وما هو معلوم العامما اتفق عليه ْجيع اخلاص وبذلك:  املراد

 من الدين بالُضورة، من غري إنكار أصال من املؤمنني.

نام أن مجيع العوامل وال يتصور فيه إنكار عند العقالء من اآل

أشخاصها موجودة أنواعها، وكلها عىل اختالف أجناسها، 

 .(2)من العدم بوجود اهللّ تعاىل، ال بنفسها

ف إذًا؟! وكيف اختصَّ اهلل هؤالء بعقيدة التوحيد  فأين أرسار التصوُّ

 اخلالصة وهم ال يعتقدون سوى ما يعتقده املسلمون؟!

فإِنم يعتقدون أِنا  ال يرَض به أصحابه!إن هذا تفسرٌي من النابليس بام 
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 براءة الصوفية من االحتاد واحللول )إيضاح املقصود من معنى ( إرشاد ذوي العقول إىل2)

 .395وحدة الوجود( ص
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أمر عِصٌّ عىل اإلدراك وأِنا من مراتب الِّّس وأِنا مزال األقدام! فكيف 

 جعلها نفس ما يعتقد به عامة املسلمني؟!

حتى الغزايل وهو املفِّّس هلا بوحدة الشهود يمّيز بني رؤية الكثري ورؤية 

بأن يرى أشياء كثرية، توحيد )الواحد فيقول يف املرتبة الثالثة من مراتب ال

( ثم يرى املرتبة الرابعة وهي لكن يراها عىل كثرُتا صادرة عن الواحد القهارو

 !(1) (أن ال يرى يف الوجود إال واحدا) التي يعدها مرتبة الصديقني

 فكيف تكون عقيدهتم هي عقيدة مجيع املسلمني؟!

فة أِنم بلغوا القمة يف التوحيد بنفي أي وجود ليشء سوى يزعم املتصو

 اهلل تعاىل، وأن هذه هي حقيقة التوحيد وجوهره وباطنه..

 يقول إمامهم ابن عرِب:

فإنه ال يشارك  ،وإن شاركته مل حتظ به ،فالزم حقيقتك حتظ به

ْلن الرشكة ال تصح يف الوجود ْلن الوجود  ،فتقع يف اجلهل

الرشكة ما  ،يف احلق ْشيك بل هو الواحد عىل صورة احلق وما

فتحقق هذا التنبيه يف الرشكة فإنه بعيد  ،هلا مصدر تصدر عنه

 ..(2)أن تسمعه من غريي
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َمالفة التوحيد  ويتبعه السيد حيدر اآلمل متعّمقًا يف تفسريها قائاًل أنّ 

 الوجودي: 

، الّنه بمثل هذا العمل، ال أكرب الكبائرو هو أعظم الرشك

 ال جيد لقاءه أبدا.و تعاىل اهللاىل  يصل

عند أرباب التحقيق أّن هذا الرشك، الذي هو مشاهدة الغري، و

، أعظم من الرشك الذي ّي الرشك اخلف»أو الرياء املسّمى ب 

 «..الرشك اجلل»هو اثبات اله غريه، املسمى ب 

املؤمنني، ما و يف املسلمني لو مل يكن موجوداً « ّي الرشك اخلف»و

َثُرُهمر بِ و﴿ تعاىل اهللقال  ِمُن َأكر ُكونَ و إاِلَّ  اهللما ُيؤر ِ ما و ﴾ُهمر ُمرشر

 يّمتأالرشك يف  دبيب»سّلم و آلهو عليه اهللصىّل  ّي قال النب

أخفى من دبيب النملة السوداء عىل الصخرة الّصامء يف الليلة 

رسيانه وكمونه و هذان الكالمان مبالغة يف خفائهو «الظلامء!

  .(1) .املسلمني من عبادهو يف املؤمنني

 ويقول:

ال حيصل اال بنفي وجودات كثرية واثبات « اإلسالم الباطن»

وجود واحد، كقولك: ليس يف الوجود سوى اهلل، وهو كلمة 

 .(2)«يّ التوحيد الوجود»
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 ويقول:

هو  ّي اجلمع والتوحيد الذايتّ  يّ واإلسالم اليقين يّ فالدين احلقيق

عن  -يّ واخلف اجليلّ  أي- يكون خالصا من الرشكْي الذي

، ذهنا كان ، ظاهرا كان او باطنامشاهدة الغري يف الوجود مطلقا

، بحيث ال يشاهد معه غريه، أي ال يشاهد مع احلّق أو خارجا

ويكون عنده الشاهد واملشهود، والعارف  غري احلّق؛

، كام قال العارف عينا واحدة وحقيقة واحدةواملعروف، 

 بذلك:

 ذا العْي يف العْيأأنت أم أنا؟ ه

 ! من اثبات اثنْيي، حاشايحاشا

 وقال اآلخر:

 !أنا من أهوى ومن أهوى أنا

 . (1)«! ما أعظم شأينسبحاين» :وقال أيضاً 

لقد جعل كل من )يشاهد الغري( ممن أْشك )أعظم الرشك( وارتكب 

وعىل هذه العقيدة عموم املسلمني وكافة الشيعة إال القائلني ، ()أكرب الكبائر

 بوحدة الوجود!

هبذا حكموا عىل مجيع الشيعة بالكفر دون أن يرّف هلم جفن، فإِنم 

 ومنهم من يزعم أنه شيعي كالسيد اآلمل.

                                                 

 .131ع األنوار ص( جامع األرسار ومنب1)
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مثل هذه االنحرافات تأخذ بيد صاحبها كي يرى ذاته الذات الواحدة 

 عندهم فهي: هلل تعاىل! أما عالمة التوحيد الذايت

ملقام كّل أن يرى صاحب هذا ا ..عالمة حصول ذلكو

 صفاتهو متالشية يف أشّعة ذاته األفعالو الصفاتو الذوات

املوجودات كأِّنا و جيد نفسه مع مجيع املخلوقاتو أفعاله،و

 جلميع املخلوقات(،و لنفسه أي)أي ذات احلّق( مدّبرة هلا )

مجيع املخلوقات( أعضاؤها )أي أعضاء و هم )أي نفسهو

يرى و يراه ملاّم به،و ء اال، ال يلّم بواحد فيها يشذات احلّق(

فعله فعلها، الستهالكه و صفته صفتها،و ،ذاته الذات الواحدة

 ..(1)بالكّلّية يف عني التوحيد

 قول السيد اآلمل:أكثر فأكثر، في يزيد األمر رصاحة يف كلامهتمو

 ّما أن يكون بحسب الظاهر، كعبادة اْلصنامإالرشك فأّما 

لباطن، كمشاهدة الغري مع ّما بحسب اإو غريها،و اْلوثانو

 ، جلالئه بني اخلاّص األول موسوم بالرشك اجللّ و احلّق.

، خلفائه بْي العاّمة دون يّ الثاين موسوم بالرشك اخلفو العاّم،و

 .. .(2)اخلاّصة

إن من أقّر بالتوحيد الظاهري ُعّد عند مجيع املسلمني مسلاًم كام يقّر 
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( يف الباطن، أو يف  ًنجسا زنديقاً  ملحداً  مرشكاً بذلك السيد اآلمل، لكنّه يبقى )

الباطن والظاهر معًا، إن مل يؤمن بمعتقدهم، وهذا هو مذهب املحققني 

 لسيد اآلمل:ا بزعمهم! يقول

 عدل عن الوجود املقّيد،و كّل من توّجه اىل الوجود املطلقو

نطق بكلمة و رجع عن مشاهدة املخلوق اىل مشاهدة اخلالق،و

قام بعبوديته عىل ما ينبغي، و ،الباطني التوحيد الوجودي

صار عارفا موّحدا حمّققا باتفاق و ،خلص من الرشك اخلفي

 طهر من نجاسة الرشك اخلفي يف الباطنو املوّحدين،

  الظاهر.و

يف الباطن  نجساً  زنديقاً  ملحداً  ان مل يكن كذلك، بقي مرشكاً و

 عند البعض )اآلخر( هو نجس يفو دون الظاهر عند البعض،

الّن كّل من شاهد غري احلّق يف الوجود هو ، الباطنو الظاهر

 . كام عرفته.يّ ك، باتفاق املحققْي، بالرشك اخلفمرش

، مانع من يّ عىل ْجيع التقادير ْشك خف مشاهدة الغريو

اهدة وجود الشخص حتى مش الوصول اىل احلق،و التوحيد

 ..(ينفسه )هي ْشك خف

 مشاهدة الغري، و)تدّل عىل( الّن رؤية وجوده وأنائيته تدّل عىل

واملرشك من ْجيع الوجوه االثنينية املوجبة للرشك املذكور. 

ِفُر ﴿، لقوله تعاىل: غري مغفور له َك بِِه وَيغر َ ِفُر َأنر ُيرشر إِنَّ اهلل ال َيغر
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 . (1)كان الرشك أو خفياً  جلياً  ﴾ما ُدوَن ذلَِك ملَِنر َيشاءُ 

مجٌع من العرفاء الشيعة عىل نفس  باع املتصوفة، ساروكعادهتم يف اتّ 

 ، فقال السيد الطهراين:املسار

تستمّد ولقد منحوا تلك األسامء املجّردة اجلوفاء التي 

حتى أضحى وجود اهلل  وجودها من اهلل تعاىل استقاللّية

واحلال أّنه ال يوجد وجود غري وجوده سبحانه حمجوباً وَمفّيًا؛ 

وتلك األلقاب ما هي إاّل . أن هذه األسامء تعاىل شأنه وحسب

ستائر َحجبتر حقيقته املقّدسة. فأِزح الستار وطالِع وجه اهلل، 

إّنه هو حقيقة الزهرة والوردة! هو حقيقة البلبل! هو واقعّية 

اإلنسان واملالئك! هو أصل اجلّن وسائر املوجودات املخلوقة 

 !واعتبارها

موجودًا وهلذا، فام دام ذلك احلجاب الداعي إىل االستقالل 

إسالم معظم . وبالرغم من فإّن الرشك به ما يزال قائاًم أيضاً 

د ودون جماملة أو  الناس يف العامل  فإِّنم، دون شّك أو تردُّ

مبالغة، ْجيعًا مرشكون ما دام ذلك الستار موجودًا عىل 

 .(2)!حاله

 وعّد ذلك أيضًا من مصاديق الرشك اخلفي.
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يف ذلك والذي كان ال بّد منه لبيان  بعد هذا العرض املستفيض لكلامُتم

املسلمني باطنًا بام يشمل تكفري عموم  خطورة املسألة وحدود اعتقادهم فيها

 يقول! يف ذلك الكتاب والسنةزعموا االستناد إىل أو باطنًا وظاهرًا، فإِنم 

 :السيد اآلمل

فكقوله  )اإلشارات اإلهلية بالنسبة( اىل الرشك اخلفيواّما 

ون   وما﴿تعاىل:  ك  رْشِ ْم م  ْم بِاهلل إاِل  وه  ه  ْؤِمن  أ ْكث ر  . وقول ﴾ي 

أخفى من دبيب النملة  يدبيب الرشك يف اّمت»: |النبي 

ألّن هذين  «السوداء عىل الصخرة الصامء يف الليلة الظلامء

القولني ال يصلحان ان خياطب هبام الكفار، الِّنام مقّيدان 

م ال جيتمعان والرشك واإلسالباملؤمن واملسلم، وااليامن 

 .(1)..ّي ، فلم يبق اال الرشك اخلفاجللّ 

 :ومن أدلتهم أيضاً 

، كام تقّدم ذكره. يّ الدين هو التوحيد احلقيقومعلوم أيضا أّن 

 يّ الرشكْي اخلفوتقّدم أّن خالصّيته ال يكون اال باخلالص عن 

. والرشك املذكور ، اللذين ُها عبارة عن مشاهدة الغريواجليلّ 

كر بِِعباَدِة ﴿آلية، لو مل يكن ْشكا خفّيا، ملا قال تعاىل يف ا ِ وال ُيرشر

ِه َأَحداً   ما له عبادة وال عمل الّن املرشك بالرشك اجللّ  .. ﴾َربِّ

 صالح يطلب منه صالحهام و)ترك( فسادمها.
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 يّ اخلالص من الرشك اخلفهو  -يف هذا املوضع- فالصالح

فاخلالص منه ال يمكن كره. املوجود يف أكثر املسلمني، كام مّر ذ

اال بمشاهدة وجود احلّق املطلق وذاته، بال اعتبار غري معه 

 .(1)أصال، ال ذهنا وال خارجا

تتلخص أدلتهم الرشعية إذًا بجملة من اآليات والروايات الرشيفة، 

 ويالحظ عليها مجيعها أمران:

وال بام هو  ، ال بظاهر اللفظأنه ال داللة فيها عىل ما يذهبون إليه: اْلول

أقوى من الظهور ككونه نصًا فيه، بل ال إشارة هلذه اآليات إىل قوهلم ولو من 

 باب اإلشارة البعيدة.

ومن املعلوم أن هلؤالء مناهج خاصة يف تفسري اآليات يصدق عليها أِنا 

 .(2)من باب تفسري القرآن الكريم بالرأي

كيف يمكن  وعليه فمع عدم وجود صلة بني اللفظ واملعنى املزعوم

 االستدالل هبذه اآليات عىل ذلك؟

فاآليات ال تدل عىل هذا املعنى بوجه من الوجوه، فهي مل تتعرض ولو 

عىل سبيل اإلشارة إىل معنى االعتقاد بوجود املخلوقات أو نفي وجودها، إنام 

ذكرت أن أكثر املؤمنني باهلل يؤمنون به وهم مرشكون، لكنّها مل تبني أن الرشك 

وجود اهلل تعاىل، وال اصطلح يف  ما فهموه من االعتقاد بوجوٍد مقابَل هنا هو 
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 نه ْشك.. ث الرشيفة عىل مثل هذا االعتقاد أاللغة العربية وال يف األحادي

 فال داللة لآليات عىل زعمهم بوجه من الوجوه.

بعد َمالفته  أن تفسريهم خمالٌف لتفسري العرتة الطاهرة الثاين:

 لالستدالل اللغوي.

ْم ﴿قوله تعاىل: أما اآلية األوىل، وهي  ْم بِاهلل إاِل  وه  ه  ْؤِمن  أ ْكث ر  وما ي 

ون   ك  رْشِ  .﴾م 

أن الرشك يف عصمتهم اآلمل  يعتقدالذين  ^فقد بنّي املعصومون 

اآلية هو ْشك طاعة وليس ْشك عبادة، فيكون املراد من املرشك هنا هو 

وجودًا، واآلية حتتمل هذا  كمخلوٍق  ال الذي يعتقد أن له ،العايص هلل تعاىل

 املعنى وال حتتمل ما ذهبوا إليه.

رٍ َعنر ففي اخلرب  ْعف  ِل اهلل َتَباَرَك وَتَعاىَل  × أ يِب ج  ِمُن ﴿يِف َقور َوما ُيؤر

ُكونَ  ِ َثُرُهمر بِاهلل إاِلَّ وُهمر ُمرشر  :َقاَل  ﴾َأكر

ةٍ  ك  ِعب اد  ٍة ول ْيس  ِْشْ ك  ط اع  ٍة ع اِِص ال  املو ،ِْشْ اع  ك  ط  ْرت كِب ون  ِْشْ تِي ي 

هِ  رْيِ ِة لِغ  وا بِاهلل يِف الط اع  ك  ْْش 
أ  ْيط ان  ف  ا الش  وا فِيه  ْن  ،أ ط اع  ٍة أ  اِك ِعب اد  ول ْيس  بِإِْْش 

رْي  اهلل وا غ  ْعب د  ي 
(1) . 

ْبِد اهلل :الرشيف ويف الكايف ْن أ يِب ع  ِل اهلل َعزَّ وَجلَّ  × ع  وما ﴿يِف َقور

ُكونَ ُيؤر  ِ َثُرُهمر بِاهلل إاِلَّ وُهمر ُمرشر  ﴾.ِمُن َأكر
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ك   :َقاَل  ي رْشِ ْعل م  ف  ْيث  ال  ي  ْيط ان  ِمْن ح  ي طِيع  الش 
(1) . 

ِل اهلل َعزَّ وَجلَّ  ×َعنر َأِِب َعبرِد اهلل و َثُرُهمر بِاهلل إاِلَّ ﴿يِف َقور ِمُن َأكر وما ُيؤر

ُكونَ  ِ ةٍ  :َقاَل ﴾ وُهمر ُمرشر ك  ط اع  ةٍ  ِْشْ ك  ِعب اد    . (2)ول ْيس  ِْشْ

ِه َأَحدًا﴾ اآلية الثانية وهيوأما  كر بِِعباَدِة َربِّ ِ فقد ، قوله تعاىل: ﴿وال ُيرشر

ل ×َعنر َأِِب َعبرِد اهلل حيث روي بنّي اإلمام أن املراد من ذلك الرياء،   يِف َقور

يَ : ﴿اهلل َعزَّ وَجلَّ  ِه َفلر ُجوا لِقاَء َربِّ كر َفَمنر كاَن َيرر ِ َملر َعَماًل صاحِلًا وال ُيرشر عر

ِه َأَحداً   ﴾بِِعباَدِة َربِّ

َه اهلل  :َقاَل  ُلُب بِِه َوجر َمُل َشيرئًا ِمَن الثََّواِب اَل َيطر ُجُل َيعر ْطل ب  الرَّ ام  ي  إِن 

ْزكِي ة  الن اسِ  ِمَع بِِه النَّاَس  ،ت  َتِهي َأنر ُيسر ةِ َيشر ك  بِِعب اد  ْْش 
ا ال ِذي أ  ذ  ه  هِ ف  ب   ر 

(3). 

أخفى من  يدبيب الرشك يف اّمتوأما احلديث املنسوب للنبي |: 

 .دبيب النملة السوداء عىل الصخرة الصامء يف الليلة الظلامء

 فعىل فرض اعتباره ال يدل إال عىل ما دّلت عليه اآليتان السابقتان.

عّد الرشك اخلفي من  يصلح مؤيداً × ففي خرب مروي عن الصادق 

نِي َعنرَك َشيرئاً  ياء:ثامر الر  بَِعَمِلَك َمنر اَل حُيرِيي َواَل ُيِميُت َواَل ُيغر
ِ
اء   ،اَل ُتَراء ي  الر  و 
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ك  اخل ْ ْثِمر  إاِل  الرش  ٌة ال  ت  ر  ج  ِفي  ش 
(1).. 

كٌ  :×وعنه  اٍء ِْشْ لُّ ِري  ُه َمنر َعِمَل لِلنَّاِس َكاَن َثَواُبُه َعىَل النَّاسِ  ،ك   ،إِنَّ

 .(2)اهللَكاَن َثَواُبُه َعىَل هلل  ِمَل َمنر عَ وَ 

 )التوحيد الوجودي( قد ترّتب عليهعىل أن هؤالء يقّرون بأن قوهلم هذا 

 مفاسد مّجة ومهالك عظيمة، يقول السيد اآلمل:

اعلم أّن يف هذا التوحيد مفاسد كثرية ومهالك عظيمة، كّل 

ا والشقاء الَسمدّي. فمنه يّ واحدة منها سبب للهالك االبد

واالباحة هي أن ال يلتفت صاحبها اىل احلالل .. االباحة

 !(3)ومنها احللول ..ومنها االحّتاد.. ومنها اإلحلاد.. واحلرام

وتربأ منها إال أِنم قد  تعّوذ باهلل من هذه املعتقدات الفاسدةوهو وإن 

دخلوا مداخل السوء التي أوصلت أقوال املذاهب املنحرفة إىل التَصيح 

وهو نفي البينونة بني  عنها، ا وقع فيام ال يقّل سوءً هو عىل تربؤه منهبالباطل، و

 إذ قال: اخلالق واملخلوق،

الصوفّية احلّقة ما يقولون باالحّتاد، وهذا ليس مذهبهم. وان 

قالوا )بام يوهم( ذلك، فجواهبم يف هذا يف غاية الوضوح، وهو 
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  أِّنم يقولون:

سنا قائلْي اال بوجود نفينا وجود الغري مطلقا، ولنحن إذا 

؟ فاِّنام مبنّيان عىل واحد، فكيف نقول باالحّتاد واحللول

 . (1)االثنينّية والكثرة وغري ذلك

فضاًل عن ذلك يقّرون بأن طريق السالمة هو التوحيد الذي عليه عامة 

  : ! يقول اآلملاملسلمني وهو )التوحيد األلوهي(

وحتقيق وغري ذلك، الّنه غري حمتاج اىل كيفّية  يالتوحيد االلوه

 ء من املفاسدوليس فيه شومرتبة العواّم،  طريق السالمة

كاحللول واالحتاد والتشبيه والتعطيل واالباحة والزندقة 

 . (2)وامثال ذلك

من كّل لكن كوِنا مرتبة سليمة فإّنه وإن وسمه بأّنه مرتبة العوام، 

ال ختلو من الزندقة  التي)بزعمهم( ومفسدة خرٌي من مرتبة أهل التحقيق 

 وسائر املفاسد املذكورة.

م اهلل تعاىل أن أظهر احلق عىل لساِنم، بأن بينوا سالمة طريق كَ ومن حِ 

املسلمني عمومًا والشيعة خصوصًا، بعد أن حكموا عليهم بالكفرو الزندقة 

ما نحن عليه سليم، فعادوا وناقضوا أنفسهم واعرتفوا بلساِنم أن والنجاسة، 

هم عليه فاعرتفوا بام نذهب إليه من كونه مليئًا باملفاسد، فذهبنا إىل وأما ما 
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 املجمع عىل صحته، وذهبوا إىل املجمع عىل بطالنه أو خطورته. 

 وال يكفي قوهلم:

 .(1)نبّْي مفاسده ومهالكه ليعرفها وحيرتز عنها

 ألنه شبيه باملثل املعروف:

 ن تبتّل باملاءألقاه يف اليم مكتوفًا وقال له ** إياك إياك أ

فإنك قد أبعدت املؤمن عن طريق السالمة ووضعته يف طريق الندامة 

والفساد واالنحراف ثم تريد أن تبني له املفاسد ليحرتز عنها، واحلال أنك 

 هالك ومفاسد..باملتوقعه فيام يسقطه 

ري ار بمساوئ القول بوحدة الوجود، غفيكون هذا التوجيه بمثابة اإلقر

  عنهم بل شديدًا يف إلقاء اللوم عليهم وإدانتهم من كلامهتم.نافٍع يف الذبِّ 

للدفاع عن هذه العقيدة، وهو قتنص من كلامت ابن عرِب قد يُ تربيٌر آخر 

اهلل التفرقة بني أمرين: عني األشياء أي حقيقتها، وعني وجودها! والقول أّن 

 !س عني األشياءعني وجود األشياء ولي

 :يف فتوحاته يقول ابن عرِب

من بني األشياء ال يف  اهللالذي نطلبه يف هذا الطريق كالم و
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إن كان هو عْي وجود اْلشياء فإنه و ،ال من األشياءو األشياء

 ..(1)ليس عْي اْلشياء

وليس عني األشياء ال يرفع  اْلشياء اهلل هو عْي وجودلكن قوله أن 

( فيكون الوجود هو املوجودمع قوله اآلخر أن ) عُ مَ أنه جُي اإلشكال بوجه، إذ 

 )اهلل عْي املوجود(!

 يف كتاب إنشاء الدوائر بقوله: بأن )الوجود هو املوجود( رّصح وقد 

املعدوم و ء زائد عىل املوجودالعدم ليسا بشو اعلم أّن الوجود

 املعدوم لكّن الوهم يتخّيل أّن الوجودو لكن هو نفس املوجود

يتخّيلهام و املعدومو العدم صفتان راجعتان إىل املوجودو

فالوجود والعدم  .املعدوم قد دخال فيه.و املوجودو كالبيت

 .(2)ء أو نفيهعبارتان عن إثبات عني اليش

واهلل هو عني الوجود، يكون اهلل هو عني فإذا كان الوجود هو املوجود، 

 املوجود، فيثبت التناقض يف كلامته!

 !وله بصورة ويثبته بصورة أخرىينفي قفهو 

)الوجود... نفس املوجود( : يف )إنشاء الدوائر( قولهوبعبارة أخرى: إن 

وإن كان وقوله )الوجود.. إثبات عني اليشء( ينايف قوله يف الفتوحات املكية )
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 .(هو عني وجود األشياء فإنه ليس عني األشياء

واملوجود، وال بني فال فرق يف كتاب إنشاء الدوائر عنده بني الوجود 

الوجود وإثبات عني اليشء، فكيف يفرق بينهام يف كتاب الفتوحات وهو 

 ؟!بزعمه الكتاب املعصوم الذي سطره بأمر اهلل تعاىل

ولو راجعت سائر كلامته وعليه ترى أن اإلشكال ال يندفع هبذا، 

يعترب ابن لوجدت ما يثبت التناقض بشكل أكثر رصاحة ووضوحًا، حيث 

.. فيَّصح يف كتاب !القائل بكون اهلل تعاىل )ليس عني العامل( متوّهمٌ  عرِب أن

آخر بام ال يقبل الشك أن اهلل تعاىل )عني العامل( وهو ما نفاه هنا، يقول يف كتاب 

 املعرفة:

ملن عن العاملني إنام هو ي اعلم أن وصف احلق تعاىل نفسه بالغن

 الدليل واملدلول. . وفّرق بنيتوهم أن اهلل تعاىل ليس عْي العامل

ء نفسه فال يضاد ومل يتحقق بالنظر إذا كان الدليل عىل اليش

 نفسه.

فهو العامل واملعلوم فاألمر واحد، وإن اختلفت العبارات عليه. 

 .(1)والعلم. وهو الدليل والدال واملدلول

 :يف فصوصه ويقول

 ماهلل قال عىل لسان عبيده             الصمت يف األكوان نعت الز
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 فهو السميع كالمه والعامل  ما ثم إال من يكلم نفسه            

  (1)هذا هو احلق الَصيح احلاكم    وهو الوجود فليس إال عينه

 وكلامته يف إثبات العينية كثرية، منها أيضًا قوله: 

م»إال أنه تعاىل وصف نفسه بالغرية، ومن غريته                           حرَّ

وهي أنه عْي أي منع أن تعرف حقيقة ما ذكرناه،  ..«الفواحش

 ..(2)، فسرتها بالغرية اْلشياء

وهو رصيٌح يف إثبات العينية يف فصوص احلكم ليتعارض مع 

 الفتوحات كذلك.

ولكن اإلنصاف يقتِض ذكر ما قد يتخّلص به من هذا القول الفاسد، 

ا، ويتضح ذلك بقوله يف وهو أن له يف تفسري العينية وجهًا غري ما قد ُيفهم منه

 كتاب املعرفة:

َتِجبر َلُكمر قاَل َربُّكُ و﴿ يف معنى قوله تعاىل: ُعويِن َأسر  .﴾ُم ادر

إن كان عْي و إال إذا كان من يدعوه غريه، ال يكون مستجيباً و

فهام . فال خالف يف اختالف الصور. الّداعي، عْي املجيب

مثال.  تلك الصور كلها كاْلعضاء لزيدو صورتان بال شك.

لكن صورة يده ليست صورة و فحقيقة زيد واحدة شخصية
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 فهو كثري بالصور واحد بالعْي.ال رجله. و ال رأسه،و عينه،

 كاإلنسان مثال. واحد بالعني بال شك.و

إن كان واحدا و ال خالد، فهوو ال شك أن عمروا ما هو زيد،

 .(1)األشخاصو بالعني فهو كثري بالصور،

 .(2)فصوص احلكم وبام هو قريٌب منه يف

فهو أثبت أوالً أن عني الداعي عني املجيب، فاهلل عني املخلوقات 

 والعياذ باهلل وإن اختلفت الصور.

ومتثيل ذلك بأعضاء اإلنسان هو نحو من أنحاء الرتكيب، فإن قيل ال 

 نريد الرتكيب، ويتضح هذا بالتمثيل الثاين: 

إلنسانية( فإن الشخص األول والشخص الثاين يشرتكان يف )ا

فإنسانيتهام واحدة فساغ أن نقول: عني عمٍر هي عني زيد، وان كانا اثنان يف 

الصورة، وهذا ال يدل عىل الرتكيب إنام عىل وحدة احلقيقة واختالف 

 االشخاص يف اخلارج.

قلنا: لو أمكن أن يقال هذا املعنى يف )اإلنسان( فإنه ممتنع متامًا بني 

ان مرادهم من )العينية( هي اشرتاك الناس يف )اخلالق( و)املخلوق(، فإن ك

)اإلنسانية( فأين هو االشرتاك بني )الداعي( وهو املخلوق وبني )املجيب( 

 وهو اخلالق؟!

                                                 

 .56( كتاب املعرفة ص1)

 .184ص1( فصوص احلكم ج2)
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االشرتاك يف معنى )الوجود(، فإن معنى الوجود واحد،  إن قيل:

ويشرتك كل موجود مع اآلخر ب)عينية الوجود(، وان اختلفت الصور يف 

 اخلارج.

بعد قوهلم بأن )الوجود( هو حقيقة اهلل تعاىل ال يبقى جمال لوجود  قلنا:

آخر، فال تكون العينية هنا اشرتاكًا يف الوجود بني )اخلالق( و)املخلوق( بل ال 

 إال للخالق كام يَصحون مرارًا. يكون هناك وجودٌ 

 وعليه ال يكون هناك وجود للمخلوق فعاًل سوى وجود اخلالق.

 .الق واحداً فيعود املخلوق واخل

، بطريقة وحدة الوجود واملوجودوهو نفس املعتقد الباطل املعرب عنه بـ: 

 فال يندفع هبذه الفقرة يشء من اإلشكاالت عليهم.أخرى من طرق التصوير، 

مل  ،مع اهلل تعاىل ليس بعدها إساءة بل قوهلم هذا يدخلهم يف إساءة أدٍب 

أن نذكرها يف ال الزنادقة.. نربأ يتجرأ عليها حتى املنافقون والكفرة الفجرة و

 إنام نذكر ما تقّدم عليها ومن أراد فله أن يراجع بنفسه.. قال: كتاب،هذا ال

علم ومن عرف ما قررناه يف األعداد، وأن نفيها عني إثباهتا، 

أن احلق املنّزه هو اخللق املشبه، وإن كان قد َتيز اخللق من 

املخلوق اخلالق. كل  اخلالق. فاْلمر اخلالق املخلوق، واْلمر

ذلك من عْي واحدة، ال، بل هو العْي الواحد وهو العيون 

 .الكثرية

َمرُ »فانظر ما ذا ترى   ، والولد عني أبيه. «قاَل يا َأَبِت افرَعلر ما ُتؤر
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فظهر بصورة ، «فداه بذبح عظيمو». فام رأى يذبح سوى نفسه

ال، بل  كبش من ظهر بصورة إنسان. وظهر بصورة ولد:

 ..(1)م ولد من هو عْي الوالدبحك

 !فبعدما شّبه اهلل تعاىل بخلقه ذكر أنه ظهر بصورة كبش وبصورة إنسان

جيري بني  بعض ماطبق ذلك عىل بزعمهم! ثم  هو ظهور هلل تعاىل فكل ظهورٍ 

إساءات عجيبة ال تصدر من عاقل مؤمن.. نتجاوز عنها منه وصدرت ، الناس

 اله بعدله.، ونسأل اهلل أن يعامله وأمثههنا

وقوهلم هذا بظهور اهلل تعاىل يف صورة َملوقاته مما سار عليه أكثر 

 الصوفية، بدًء من احلالج حيث يقول:

 ّْس سنا الهوته الثاقب سبحان من أظهر ناسوته

  (2)يف صورة اآلكل الشارب  خلقه ظاهراً يف ثّم بدا   

 .(3)ين هبذه العقيدةإىل كبار املتصوفة املقرّ وصوالً 

يتضح هبذا أن هذا التوجيه غري تاٍم أيضًا، فابن عرِب نفسه يعتقد أن و

                                                 

 .78ص احلكم( فصوص 1)

 .87( ديوان احلالج ص2)

 2( استشهد هبذه االبيات كثرٌي منهم كروزهبان بقل الشريازي يف تفسري عرائس البيان ج3)

والسيد اآلمل يف املقدمات من  ، 118، والقيَصي يف ْشح فصوص احلكم ص169ص

 وصوالً إىل 84، وعبد الرمحان اجلامي يف نقد النصوص ص3ص كتاب نص النصوص

 .133حسن زاده آمل من املعارصين يف ممّد اهلمم ص
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اهلل عني العامل، كام يعتقد احلالج وأكثر املتصوفة بأّن اهلل تعاىل هو الذي يظهر 

يف صورة َملوقاته، تبارك وتعاىل ربنا عن جمانسة هذه املخلوقات، وجّل عن 

 خلوق!أن يكون عني َملوقاته فال يمتاز اخلالق عن امل

قد يدفع به عن ابن عرِب وسائر املتصوفة، وهو نعم ههنا وجه آخر 

)اخللق عني احلق( بقبول األول  وقول)احلق عني اخللق(  التمييز بني بني قول

 ! كام يلوح من كلامت ابن عرِب بقوله:دون الثاين

 ..(1)ليس ما ظهر هو عينهو فإنه عْي ما ظهر

 عراين للبسطامي بقوله:وكام نسبه إمامهم عبد الوهاب الش

 .(2)احلق عْي ما ظهر، وليس ما ظهر عْي احلق

لكن ال عليك أهيا القارئ، ال ينبغي عليك أن تفهم كيف يكون تعاىل 

بزعمهم عني األشياء وال تكون األشياء عينه! فإن هذا من العلوم الغريبة التي 

اىل هبا! فإما أن تنكرها العقول بإقرارهم لكنها إفاضات ربانية خيتصهم اهلل تع

وإما أن تكون منكرًا ألنوار وجتليات  ،تؤمن هبا كام هي وإن أنكرها عقلك

العلوم اإلهلية عليك! هذا هو املستوى الضحل الذي يفِّس به ابن عرِب عقيدته 

 فيقول:

إذ كان عينها  !وليست اْلشياء مثله فلهذا قلنا هو مثل اْلشياء

                                                 

 .488ص 2( الفتوحات املكية )أربع جملدات( ج1)

 .171( امليزان الذرية املبينة لعقائد الفرق العلية ص2)
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لذي تغرب عن وطنه ا وهذا من العلم الغريب !وليست عينه

ألِنا معقولة غري  فأنكرته العقولبني سكنه وحيل بينه و

 .(1)!أنوار األنوار مِّسحة وهذا انموذج من جتل

 مثاًل بذلك؟!  ملكن هل يمكن تربئته

وصاحب القول  ؟!ال إله إال أنا فاعبدون: البسطامي هو القائلأليس 

 لكتاب.كام يف مقّدمة ا ؟!سبحاين ما أعظم شأين: الشهري

 (،هو القائل يف )كتابه الرباين( اآلخر أن )الكّل هو اهلل!أليس ابن عرِب 

 يف فصوصه: يقول

 فكان اهلل عْي أنصارهم« َفَلمر جَيُِدوا هَلُمر ِمنر ُدوِن اهلل َأنرصاراً »

يف، سيف الطبيعة  فهلكوا فيه إىل األبد. فلو أخرجهم إىل السِّ

وباهلل بل  هللل كإن كان الولنزل هبم عن هذه الدرجة الرفيعة، 

 .(2)هو اهلل

 بل يقول أن فرعون هو عني اهلل! قال عن فرعون:

م  اْْل ْعىل»فصح قوله  ك  بُّ ا ر  فالصورة  وإن كان عْي احلق !«أ ن 

 !(3)لفرعون

                                                 

 .488ص 2( الفتوحات املكية )أربع جملدات( ج1)
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الذي يصبح العارف فيه هو اهلل بل يصبح الكل هو اهلل فأّي توحيد هذا 

يف الوقت الذي يكون  ء وليست عينه؟!ثم يدفع عنه بقول: اهلل عني األشيا

 فرعون عني احلق فيه؟!

التربير القائم عىل  الوجه من بل إن ابن عرِب يناقض نفسه حتى يف هذا

 ، حيث يثبت ما نفاه يف حملٍّ آخر بقوله:اخللق عني احلقنفي كون 

 احلق عْي اخللق إن كنت ذا عْي

 واخللق عْي احلق إن كنت ذا عقل

 وعقل فام ترىوإن كنت ذا عني 

 (1)ء واحد فيه بالكلسوى عني يش

مع قوله ( ليس ما ظهر هو عينهو فإنه عْي ما ظهرفكيف جيتمع قوله: )

فام ظهر هو اخللق وهو عينه تارة  )احلق عني اخللق.. واخللق عني احلق(؟!

ناه من اإلقرار بام حتيله عىل مبذلك  يكونأن إال  وليس عينه تارة أخرى!

 !العقول

 ال ُيدفع عنه أيضًا بقوله:  كذلك

فهو عْي كل  ،ولقد نبهتك عىل أمر عظيم إن تنبهت له وعقلته

سبحانه وتعاىل  ء يف الظهور ما هو عْي اْلشياء يف ذواُتاش
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 .(1)بل هو هو واألشياء أشياء

لتعارضه مع قوله املتقّدم أن الوجود هو نفس املوجود، ولقوله املتقدم 

(، فظهور اخلالق بصورة املخلوق ليس سوى ورتهفكان عني وجودي عني ص)

الرتفاع  وجود املخلوق، ووجود املخلوق ليس سوى وجود اخلالق كام يقول

 بزعمه. (2)فهو كثري بالصور واحد بالعني، البينونةو االثنينية

عرِب هبذا التوجيه، بل يثبت قوله بالوحدة ال يدفع عن ابن وعليه 

 الباطلة بكلامته املتقّدمة.

أن وجود العامل هو وجود ظّل بمعنى أن الناظر توجيه آخر قائم عىل 

يتصور أن للظل وجودًا خاصًا به، واحلال أنه انعكاس ومرآة لوجود ذي 

املوجودات فإن ختّيل اإلنسان أن هلا وجودًا خاصًا والظل، وهكذا املخلوقات 

 قع األمر وحقيقيته عن كوِنا ظاًل هلل تعاىل!هبا فإِنا ال خترج يف وا

 يقول ابن عرِب:

َيهل من احلق و الل،فام يعلم من العامل إال قدر ما يعلم من الظ  

فإن  ..عىل قدر ما َيهل من الشخص الذي عنه كان ذلك الظل

 ..الل ال يكون هلا عْي بعدم النورالظ  

                                                 

 .484ص 2( الفتوحات املكية )أربع جملدات( ج1)

 .56( كتاب املعرفة ص2)



! 

 

 

فمن حيث  فكل ما ندركه فهو وجود احلق يف أعيان املمكنات.

من حيث اختالف الصور فيه هو و هوية احلق هو وجوده،

فكام ال يزول عنه باختالف الصور اسم  أعيان املمكنات.

الظل، كذلك ال يزول باختالف الصور اسم العامل أو اسم 

ة كونه ظال هو احلق، ْلنه تعاىل فمن حيث أحديّ سوى احلق. 

 فتفطن من حيث كثرة الصور هو العامل،و الواحد اْلحد.

إذا كان األمر عىل ما ذكرته لك و .حتقق ما أوضحته لكو

هذا معنى اخليال. أي و فالعامل متوهم ما له وجود حقيقي،

 ليس كذلكو خي ل لك أنه أمر زائد قائم بنفسه خارج عن احلق

 .(1)يف نفس األمر

الوجود احلقيقي يف اخلارج هو هلل فقط، وما سواه  وتبعه اآلمل بقوله أنّ 

 ، قال:كالظّل أيضاً  يأمور اعتبارية غري حقيقية، فه ياحلادثات همن 

الوجود باتفاق املحققْي واحد، جيب عليك أن تعرف أّن 

وليس فيه كثرة وال تعدد بوجه من الوجوه، وليس يف اخلارج 

، وهو املوسوم بالوجود املطلق، واحلّق الواجب غريه حقيقة

 القديم، وغري ذلك.

وأما بالنسبة اىل ظهوره وتنزله  ه وحقيقته.وهذا بالنظر اىل ذات

من احلُضة االحدية اىل احلُضة الواحدية، فيجوز أن يقال: 

                                                 

 .102ص 1( فصوص احلكم ج1)
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، الّنه الكّل من املقّيد، واملمكن، واحلادث، اعتبارا ال حقيقة

واْلحد من حيث الذات حيث األفعال واألسامء والصفات، 

 ..(1)والوجود

د بحيث ال يكون للعامل وهذه الكلامت تبني اعتقادهم بوحدة الوجو

جود واإلشكال إال بتأويل عبارة )الوجود حقيقي، فال يتخلص هؤالء من 

احلقيقي( بأن يكون مرادهم من عبارة :) ليس يف اخلارج غريه حقيقة(: أي 

، وهو شبيه بام تقدم يف مثالً  ليس هناك من موجود إال ووجوده بإجياد اهلل تعاىل

شيخ اإلسالم مصطفى بن كامل بعضهم كوهو ما ذكره التوجيه الرابع، 

 ـ قائاًل: ه 1162البكري املتوىف 

هلذا قال أهل الشهود: املتمسكني باحلبل املمدود الوجود 

ذي يصدق عليه اسم الوجود واحد، وما قام به واستمّد ال

؛ إذ هو فهبائي سبيل خياِل جمازي نسبيفاض عنه؛ منه، و

 ..(2)مسبوق بعدم والحق به

، دم وملحوقًا بهكونه مسبوقًا بالع ى اخليايل واملجازي هومعن َل عَ فجَ 

فكّل َملوٍق مل يكن موجودًا، ثم أوجده اهلل تعاىل، فهذه مسبوقيته بالعدم، ثم 

                                                 

 .91ص ( املقدمات من كتاب نص النصوص1)
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، فيكون ملحوقًا (1)﴾ُكلُّ َمنر َعَليرها فانٍ ﴿بعد ذلك يفنيه اخلالق عّز وجّل 

 بالعدم.

 :عىل ذلكويالحظ 

ع كلامهتم املتقدمة من أن ليس . أن هذا التأويل ال ينسجم م1

للمخلوقات وجود حقيقي يف اخلارج، فيكون مردودًا ملعارضته رصيح 

 كالمهم.

. أنه لو كان هذا هو اعتقادهم فنظرية وحدة الوجود تعني فعاًل كثرة 2

، فهو موجود حقيقة لكن بإجياد اهلل  وحدته، لكون املوجد له هو اهللاملوجود ال

 .بلونه، وهذا ما ال يقتعاىل

عن اعتقاد كافة  يف جوهره تلفخيال  لنظريةا التأويل لهذ . أن3

 .غض النظر عن طريقة التعبري عنهااملسلمني يف يشء ب

مما ال يقبل هبا أصحاب هذه النظرية، فلو تكّلفنا  وهذه األمور الثالثة

  عناء محل نظريتهم عىل )كثرة املوجود( لقالوا إنكم تؤولون كالمنا بام ال نقبل.

ل الذين فتح اهلل  ولقالوا ان اعتقادهم هو اعتقاٌد ساٍم ال يتأتى إال للُكمَّ

 عليهم أبواب العلم بالكشف.

)ليس يف الوجود سوى ثم إن قبول مثل هذا التوجيه واالعتقاد بأنه 

: أنا هو بمثابة الباب الذي يرّبر للحالج قولهاهلل.. فالكل هو وبه ومنه وإليه( 

                                                 

 .26ن الرمح( 1)
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 والعياذ باهلل.. !كل يشء هو اهلل :أو! أنت اهلل ! أو:اهلل

وأّما حول حقيقة املعنى املراد من الوجود الظل، فلئن أراد اإلنسان محل 

كلامهتم عىل خالف الظاهر لتربئتهم مل جيد لذلك طريقًا، فإِنم يمزجون كالمًا 

الداللة مّحال أوجه يكاد يبيح لك توجيه كالمهم، يمزجونه مع كالٍم رصيح 

 اآلمل نفسه: املعتقدات الفاسدة، يقولتلك عىل 

بعد  وأّما توحيد أهل احلقيقة )وحدة الشهود ووحدة الوجود(

وصوهلم إىل التوحيدين املذكورين، فهو أِّنم ال يشاهدون يف 

وجوده الوجود غري اهلل وال يعرفون يف احلقيقة غريه، ألّن 

يف معرض الفناء  حقيقّي ذايت، ووجود غريه عاريّض جمازيّ 

ألّن هذا الفناء واهلالك ليس موقوفا عىل  واهلالك آنا فآنا..

بل هو واقع دائام زمان وآن، كام ذهب إليه بعض املحجوبني، 

، هلالك اْلمواج يف البحرعىل وترية واحدة،  من اْلزل إىل اْلبد

وإن كانت وفناء القطرات يف املحيط، فإّن األمواج والقطرات 

ُهّيا، لكن يف احلقيقة ليس هلا وجود هلا اعتبارا عقلّيا وَتيزا و

فانية  ألن الوجود احلقيقّي للبحر فقط، واألمواج هالكة أصال

 ..(1)يف نفس األمر

إّنه وإن ظهر من كالمه القول بأِنا فانية يف نفس األمر أي بنفسها لوال ف

ا ومهّي( وأن إجياد اهلل هلا، إال أن هذا ال يدفع اإلشكال ألنه يقول أن )متّيزه
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 يس هلا وجود أصاًل!ل

وإن قيل بأن االختالف هنا يف تفسري احلقيقي.. قلنا سائر كلامته شواهد 

 عىل نفي وجود أي يشء سوى اهلل تعاىل.

ثم إن السيد الطهراين حاول الدفاع عن هذه العقيدة يف حملٍّ آخر ناقاًل 

 عبارة السيد هاشم احلداد:

ء : ليس من يشمل أقل قّط: إّن هذا الكلب هو اهلل؛ بل قلُت 

ّن هذا الوجود تعني أ« هذا الكلب هو اهلل»قولة سوى اهلل. إّن م

احلدود هو اهلل! نعوذ باهلل من هذا و املقّيد املتعنّي هبذا التعنّي 

ّن الوجود فمعناه أ« ء سوى اهللليس من يش»الكالم. أّما قول 

 الذات املستقّلةو حقيقة الوجود يف مجيع العوامل،و باألصالة،

باقي ّن أو تعاىل،و القائمة بالذات هو وجوده تباركو

ّن أو ،ليست إاّل َتثياًل للوجودو املوجودات ال وجود هلا

ظّلّ كظّل الشاخص نسبة إىل نور و تعّلقّي و وجودها ربطّي 

 .(1)الشمس، فهو يتحّرك تبعًا للشاخص

 ليصف بعد ذلك َمالفيهم بأِنم:

الذين  من اْلغنام قطيعنحن الذين نعرف الوالية، ال هؤالء ال
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 .(1)جيروِنا عىل ألسنتهم

وكالمه وإن كان رصحيًا يف نفي كون كل َملوق من املخلوقات هو اهلل 

ح يف انه ليس لسائر شكال حيث أن كالمهم رصيتعاىل، فإّنه ال يدفع عنهم اإل

حيث أِنا كاألمواج بالنسبة للبحر،  ،(ال وجود هلا)املخلوقات وجود: 

ة هي البحر، لكن األمواج بمجموعها مع سائر املياه هي فليست كل موج

! سب الزم كالمهم هو جزء من اخلالقالبحر، فكل َملوق من املخلوقات بح

 تعاىل ربنا عن مثل هذا االعتقاد!

 .إن هؤالء يقرون بأن اهلل تعاىل ال ينقسم وال يتجزأ ال يقال:

 ورة هذه املخلوقاتيظهر بصفإن هذا ال ينفعهم بعد قوهلم أن اهلل تعاىل 

، فهو نوُع وجود هلل بصورة ليس يف اخلارج وجود إال هلل تعاىلأو بعد قوهلم بأنه 

خيالف تنزهيه تبارك وتعاىل، وخاصة قوهلم عن املخلوقات، وهو ما 

 :، والكالم للطهرايناملخلوقات

 .(2)فكّلهم احلّق تعاىل

 وقوهلم عن بعضها كام سيأيت: 

 .(3)املاء هو اهلل
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  غرَي موّفٍق أبدًا يف الدفع عنهم.التربير  ونفيك

أن كل موجود هو ليس سوى القول ب قد يقال أن قوهلم بوحدة الوجود

آية من آيات اهلل وعالمة ترشد إىل اهلل تعاىل، كام يلوح من بعض كلامهتم.. قال 

 الطهراين:

م  أن ْجيع املوجودات، سوى اهلل سب ر  حانه، هي آياته ال ج 

كانت تلك اآليات واقعة يف العامَل اخلارج عن ؛ سواء أتعاىل

، فليس هناك نفوس بني آدم، أم تلك احلادثة يف داخلها. لذا

، بل هي يف جمموعها أّي وجود مستقّل ْلّي من املخلوقات

شواهد عىل سطوع مجال الذات املقّدسة للحّق و مراياو آيات

ال َتتلك صفة الظهور املرايا و ألّن هذه اآلياتو تعاىل.

سبحانه، لذا صار باإلمكان  هللبنفسها، بل هي كّلها مظاهر 

بام  -. ألّن اآليةرؤية اهلل تعاىل يف كّل واحدة من تلك اآليات

 إّنام هي وسيلة إلظهار صاحبها )أي صاحب اآلية(، -هي آية

 .(1)ال ُتبدي أو ُتظهر نفسها هي عىل اإلطالقو

)مظاهر هلل( هو تعبري آخر بأِنا الم يّتضح أن مرادهم من مثل هذا الك

عن كوِنا )َملوقات هلل(، وكوِنا مرآة سيكون بنفس املعنى، وهو ال خيتلف 
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 يف نتيجته عن كوِنا آية من آيات اهلل، أي َملوقًا يدل بوجوده عىل خالقه.

هلل عز وجل دون  وتكاد تتصور أن قوهلم هذا هو عْي قول املوحدين

 و نقصان.. وال تكاد تتخّيل أنك ستؤاخذهم يومًا عىل يشء من أقواهلمزيادة أ

 ..لو اقتَصت عىل بياِنم هذا

ترى أِنم بعد هذا املعنى ينفون سائر كلامهتم بَصك إىل  عندما متُدُّ لكنك 

 أن يكون ألي يشء وجود سوى اهلل تعاىل!

فليست : سّلمتم بأّن آيات اهلل ستظهر يف اآلفاق واألنفس، أنقول هلم

 اآلفاق واألنفس أشياء َملوقة هلل تعاىل، وهي عالمات تدّل عليه؟

بىل، لكن هذه العالمات ال وجود حقيقي هلا! إنام الوجود هلل  :يقولون

 !وحده سبحانه وتعاىل

: هل تريدون من قولكم )ال جود حقيقي هلا( أِنا مل توجد نقول هلم

من املسلمني خيتلف معكم نفسها بنفسها؟! إن أردتم هذا املعنى فال أحد 

 وليس عندكم فوق عقيدهتم يشء زائد.

 :)والكالم للطهراين نفسه( لكنهم جييبوك بام يل

 ْجيع اآلفاق. ء غري احلّق ال وجود لشو كّل ما موجود هو اهلل

س إّنام هي آيات،و ء أو موجود غري ال وجود لشو كّل اْلنف 

 .اً يف ما وراءها مطلق« احلّق »و «اهلل»و «نا»

كّل ما سواه إّنام هو آية و يف عامل  الوجود.« اهلل»ال وجود لغري 

صاحب العاّلمة، هو كلُّ و هو وحده ذو اآليةو له ال أكثر.
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ذو اآلية الذي هو احلّق يف هذه العبارة، و ء سواه.ال شو ءش

 .اْلنفس ُها حّق إذنو اْلنفس. فاآلفاقو هو نفسه اآلفاق

األنفس هي وجود و عىل أن حقيقة اآلفاقإن هذه اآلية ُتَدلِّل 

أِّنا ال متلك شيئّية ما يف حّد ذاهتا، ألِّنا إّنام و احلّق تعاىل،

فإّن احلّق تعاىل  بالتايلو ، ال غري.ةعالمو ُوِصفتر عىل أِّنا آية

. أينام ُتَولِّ وجهك حقيقتهاو اْلنفسو عبارة عن واقع اآلفاق

جعت بَصك ترى فيه اهلل. فام ء أرإىل أّي يشو فثمَّ وجود اهلل،

فال موجود يف عامل  أكثر األشياء، لكّن اهلل واحد فرد صمد. 

معها املاهّيات كّل و اإلّنّياتو الوجود سوى اهلل. فالتعيُّنات

الوجود املقّدس للحّق تعاىل و ،باطلةو تلك امور عدمّية

يظهر يف كّل جنبة و األنفسو واحد، حيث يتجىل يف اآلفاق

 . (1)امن جنباهت

ء غري احلّق( وقوله ال وجود ليشو تأّمل قوله: )كّل ما موجود هو اهلل

األنفس هي وجود احلّق و ء وال يشء سواه( وقوله )حقيقة اآلفاق)هو كلُّ يش

 .حقيقتها(و األنفسو تعاىل( وقوله )إّن احلّق تعاىل عبارة عن واقع اآلفاق

؟! فقوله ن مقصودهمهل أن هؤالء القوم يعجزون عن بيا :تكاد حتار

)أِّنا ال متلك شيئّية ما يف حّد ذاهتا( يكاد حيمل عىل أِنا متلك شيئًا وهو األول 

ويرجع حقيقة الوجود بتمليك من اهلل تعاىل أي انه ال استقالل هلا يف الوجود، 
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 ملا يقول به عاّمة املسلمني. ذلك

يكاد يدفع  قوله )فام أكثر األشياء، لكّن اهلل واحد فرد صمد.( ومثله

وا هذا التفسري بقوهلم )كّل عنهم كّل غائلة وإشكال، لكنّهم يعودون لينقض

 ! باطلة(و مور عدمّيةأتلك 

ويَّصون عىل أِنم يتحدثون بحديٍث ال يمكن إدراكه إال بعد انقضاء 

 عمر مديد من التتلمذ عىل يدهيم!

 إن األمر ال خيلو من أحد حالتني:

بحانه وتعاىل خلق املوجودات، فلو مل خيلقها أن اهلل س اإلحتامل اْلول:

مل توجد، وأِنا بعد أن وجدت تبقى ألن اهلل أبقاها، فهو القادر والقاهر وهو 

 ني.لموهذا ما عليه عامة املس الذي خيلق وحييي ويميت.

ألي موجود سوى اهلل  أنه ليس هناك وجود حقيقةً  االحتامل الثاين:

 ودة فعاًل، إنام هي ظهورات وختّيالت!تعاىل، فهذه املوجودات ليست موج

إن هذا ينفي البينونة بني اخلالق واملخلوق، وجيعل املخلوق ذات 

 اخلالق.

 ؟تسأهلم هل تقبلون بذلك

 فينقسمون إىل قسمني:

اهلل حّل فيه  ، فهو يقول أنّ يقبل ذلك كمن يقول باالحتاد واحللول قسمٌ 

 هلل.فصار هو واهلل واحدًا، والعياذ با معهواحتد 
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 اهلل هو كّل خلقه. ، فيقول أنّ يقول بوحدة الوجود واملوجود وقسمٌ 

يرجع قوله إىل االحتامل األول ال حمالة، وهو الذي ومن يقّر بالبينونة 

 يعتقد به جّل املسلمني.

جّل املسلمني قد الطهراين وأمثاله ينكرون ذلك، ويلتزمون بأّن  لكن

وأنه وقومه فقط من وصلوا إىل حقيقة ! لوا بالرشك اخلفي يف معتقدهم هذاابت

 التوحيد!

من تلبيسات إبليس نتيجة تكّلفهم عناء مثل هذا اخلبط قد أتاهم  ولعل

 ما ِنوا عن التكلف فيه.

 أكثر وأكثر فيام يل، يقول الطهراين:التلبيس يف كلامهتم ويظهر 

 ما املراد من ذلك؟!و ما معنى وجود احلّق تعاىل يف املوجودات

 الطريو ،الببغاءو البلبلو السنبلة،و ّنك لو ْجعت  الوردةمعناه أ

جرية،و الشجرةو البّط،و  املاءو الُعشب،و الربعمو الشُّ

الصحراء و السهلو الغيث،و الريحو الغاممو الشاّلل،و

 الشمسو األجيال البرشّية،و اإلنسانو املرتامية األطراف،

 ئت  يف ْجعهما شو املجّرات ...و الكواكبو النجم يف السامء،و

هناك ُمّا حولك إىل آخر الدنيا، فام و رغبت يف ضّمه من هناو

وو كّل ذلك إاّل اهلل ه  ال  إل ه  إال  ه  ْحد   .حسب، و 

مرايا وظيفتها إظهار ذاته املقّدسة و عالماتو هذه كّلها آيات
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 .(1)تعاىل

يعني أن هذه املخلوقات  (فام كل ذلك إال اهلل وحسب)فقوله األول: 

 ها هي اهلل!كل

يعني أِنا ليست اهلل  (هذه كلها آيات وظيفتها إظهار ذاته)وقوله الثاين: 

إنام آيات من آياته وهي َملوقاته التي خلقها وهي ليست هو إنام هي عالمة 

 عليه!

 فهذا تناقض رصيح حيث تكون هي نفسه وهي ليست نفسه!

ِنم يقولون بأن وال ينفع القول بأن القولني تامني بلحاظني َمتلفني، أل

الوحدة حقيقية والكثرة اعتبارية، وعليه فإن الوحدة احلقيقية تعني أن هذه 

 األشياء كلها هي اهلل وهو القول األول والزمه الكفر!

وأن القول الثاين وهي أِنا آيات وعالمات هو أمر اعتباري وليس 

 حقيقي فهي ليس هلا وجود حقيقي فعال!

كام يَصحون، وأما وجود ما سوى  دٌ كلٌّ واحوإّن الوجود عندهم 

 يقول الطهراين: (!!، وخيالالواحد عّز وجل فهو )وهم ورساب

، ولكن بسبب كثرة املظاهر تعّدد، اعلم أن الوجود كلٌّ واحٌد 

وتصّورك الغريّية، واعتبارك إّياها حقيقة أكيدة، ما هو إاّل 

ويف صبح  ...وهم وْساب، وأن ال وجود إاّل للحّق تعاىل
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رش، الذي يمّثل وصول السالك إىل مقام التوحيد، وحيث احل

ّي احليذوب الكونان يف نظره بنور الوحدانّية، واَل َيبرَقى إالَّ 

َقيُّوِم، فإّن  أوهام اْلحول التي تصّور له وجودًا مع وجود الر

احلّق تعاىل ستزول مع زوال وهم الغريّية، فيعلم يقينًا أن كّل 

وأن وجود املوجودات ما هو إاّل ، الوجود هو احلّق تعاىل

 ..(1)وجود أجوف، وخيال ووهم وظن

 وبام أنه ال موجود غري اهلل، فكّل املوجودات هي اهلل بزعمهم! يقول:

، فتفّكر فألّن أصل الوجود هو احلّق تعاىل، وال موجود غريه

، فالناظر هو، ال وجود لغري احلّق وتأّمل ملّيًا، فستعرف بأن 

نسان، والنظرة هي للوجه الذي ينعكس يف واملنظور هو اإل

، ومجيع الصور، إّنام هي مظاهر فكّلهم احلّق تعاىلاملرأة، 

 ..(2)للحّق، وقد جتىّل بكّل صورة ومظهر

 لقد أّكد تارة أن كل املخلوقات هي اهلل تعاىل، وأِنا مظاهر له، ثم أّكد

ل تعني أنه ال ب !وحدة الوجود ال تعني أن كل يشء هو اهلليف حملٍّ آخر أن 

 قال: يوجد يف عامل الوجود غري اهلل!

إّن اولئك الذين حيتّجون عىل وحدة الوجود ويعرتضون عليه 

أّن وحدة الوجود تعني هؤالء يقولون:  ..مل يعقلوا معناه مطلقاً 
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ي والِعَياُذ بِاهللِ فالكلب هو اهلل، والكافر أ؛ ء هو اهللأّن كّل ش

ي كتاب أفأين معنى الوحدة هنا؟! يف  هو اهلل، والزاين هو اهلل!

 ..ي مؤمن عارف سمعتم هذا؟!أقرأتم هذا؟ أم من 

ال يوجد يف عامل إن أرباب الشهود وكشف التوحيد يقولون: 

ما .. ي أّن لوجوده من السيطرة واإلحاطةأالوجود غري اهلل؛ 

حيول دون استطاعة اي موجود من استعراض نفسه أمامه ويف 

يف ذلك األرواح امللكوتّية واملجّردات ؛ بام مقابل ذاته

 .(1)العلوّية

عىل أصحاب هذه النظرية، التايل وصف تونحن ال نستبعد أن ينطبق ال

إّن اولئك الذين حيتّجون عىل وحدة الوجود ويعرتضون : )الطهراين حينام قال

أنفسهم فال يبعد أن يكون أصحاب هذه النظرية (، عليه مل يعقلوا معناه مطلقاً 

 ه من الوجوه.اقض يف كلامهتم ال يمكن رفعه بوجزين عن فهمها! فإن التنعاج

يف أي كتاب ء هو اهلل.. ؟! أّن وحدة الوجود تعني أّن كّل يشوأما قوله )

( فإّنا قرأناه يف كتابه نفسه، ؟!..قرأتم هذا؟ أم من أي مؤمن عارف سمعتم هذا

 : (ملجردالروح ا) اآلخر وسمعناه منه هو.. إذ يقول يف كتابه

 اهلل من خيلو ال ؛اهلل هو الوضوء ،املاء هو اهللأهّيا السّيد! 

 !(2)مكان
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خرجنا )املاء هو اهلل(  إىل قوله( ء هو اهللكّل شفإذا ضممنا قوله )

كام فعل كثرٌي من بصحة إطالق لفظ اهلل عىل )كل يشء( مفهومًا ومصداقًا!! 

 املوسوي النجفي(، يقول:والعرفاء، ومنهم )السيد أمحد  املتصوفة

أّن كّل من يتوجه إىل غري اهلل فهو املنكر حلقيقة الّتوحيد يقول 

، نحن نقول أّن هذا ليس غري اهلل، بْل هو اهلل، ولكن ْشك

 . (1)، ال إله إالّ اهللفليس يف الدار غريه ديار

فتوجهك لغري اهلل ليس ْشكًا! ألنه توجه إىل اهلل تعاىل، فأي أحد 

 ليه يعني أنك توجهت هلل تعاىل! إذ اهلل تعاىل هو كّل هذه األشياء!توجهت إ

 نعوذ باهلل من الكفر والضالل!

هو قوٌل آخر يف تفسري  الوحدة يف عني الكثرة والكثرة يف عني الوحدة!

ول السيد اآلمل للتخلص من اإلشكاالت عليها، يق وحماولةٌ  ،وحدة الوجود

 :يف ذلك

هو أن تعرف أّن و الذي هم عليه:و اهللفنقول عىل طريق أهل 

 أي باإلطالق- هذا الوجود املوصوف هبذه األوصاف

 الوجوبو له تنّزل من حُضة اإلطالق -الوحدةو الوجوبو

الكثرة، بمقتَض قوله: و اإلمكانو الوحدة اىل حُضة التقييدو

                                                 

 .23( التوحيد الشهودي: الشهود 1)
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 «الغري»نّزل ثبت وجود هبذا التو «كنت كنزا َمفيا»

اال ففي و املحدث،و املمكنو بالعامل يسمو ،«ىالسو»و

كام  «سوى»ال و «غري»وحدته، ال و وجوبهو حّضة إطالقه

فالتوحيد احلقيقي «. ءمل يكن معه يشو اهللكان »: | -قال

الَصف هو رؤية هذا االمر عىل هذا الوجه، فاّنه يف نفس االمر 

التفصييل هو رؤية الوحدة يف  يمعالتوحيد اجل النّ كذلك، 

، الّن الرؤية االوىل رؤية الكثرة يف عْي الوحدةو عْي الكثرة،

 هو رؤية الوجود احلقيقي عىل ما هو عليه يف نفس االمر؛

 .(1)رؤية الوجود اإلضايف عىل ما هو عليه يف نفسه :الثانيةو

عجزنا لونه، ملا يقومقبوالً نجد هلم توجيهًا وتفسريًا وكّلام حاولنا أن 

العابد عْي )رؤية اعتقادهم بواصطدمنا بحاجٍز كبري يف كلامهتم وهو 

 (!!املعبود

 يقول اآلمل يف حقيقة التوحيد:

رؤية العابد عْي و املوجود، ينفو التوحيد اثبات الوجود

قولنا: و .التوحيد رؤية الكثرة يف عْي الوحدةقولنا: و .املعبود

مشاهدة التفصيل يف عني و مشاهدة اجلمع يف عني التفصيل،

وجود  ياملقصود من الكل نفو املراد من املجموع اجلمع...

                                                 

 .93( املقدمات من كتاب نص النصوص ص1)
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وجه  أّي هذا عىل و .اثبات وجود احلق مطلقاً و ،الغري مطلقاً 

 .(1)صورة ظهر أّي عىل و اتفق،

ثم يعود ثالثة ليفِّس الكثرة يف عني الوحدة بالوجود املظهري، أي أن 

 يقول:، فاملخلوقات هي مظاهر هلل تعاىل

ملشاهدُتم الوجود الواحد يف العارفون فارغون من ذلك و

، الّن من شاهد مرآة الكثرة يف عْي الوحدةو عْي الكثرة،

يف كل و حواليها مرايا كثرية،و واحدة موضوعة يف الوسط

واحدة من تلك املرايا شمعة واحدة، بحيث يرى يف كل مرآة 

يف اّن  ال يتحرّي واحدة شمعة اخرى خالف تلك الشموع، 

يف هذا املعنى و .الباقي مظاهر هلاو الشمعة الوسطية واحدة،

 :قالوا ما قالوا، نظامً 

 (2)ما الوجه اال واحد غري اّنه            إذا أنت عددت املرايا تعدداو

كّل هذه التفسريات ال خترج دعواهم عن كوِنا إيامنًا بأن الوجود 

 مرايا وال وجود حقيقي هلا..احلقيقي واحد فقط، وأن ما سواه مظاهر او 

إذًا هي وحدة حقيقية، وكثرة حقيقية! ويعربون عنها بالوحدة يف عني 

 الكثرة والكثرة يف عني الوحدة.

                                                 

 .350( املقدمات من كتاب نص النصوص ص1)
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 أما كوِنا وحدة حقيقية فألن الوجود احلقيقي هلل وحده.

حقيقي عىل نحو )وأما كوِنا كثرة حقيقية فألن الوجود املتكثر يف املرايا 

  نحو الذاتية.ال عىل (املرآتية

فهل جيتمع فعاًل القول بالوحدة احلقيقية مع القول بالكثرة احلقيقية 

 وهل لذلك من معنى ؟! !؟وتفسريها باملرآتية

لقد سبق ووقع التعبري ب)الوحدة يف عني الكثرة( يف كالم ابن عرِب 

 مل يظهر منه ما أوضحه السيد اآلمل. ، لكن(1)ايضاً 

عني الكثرة والكثرة يف عني الوحدة( صار ثم ان القول ب)الوحدة يف 

رد ، وإن مل يحتى نسب إليه صدر املتاهلني الشريازي بعد ذلكمعروفًا بأنه قول 

 : حيث قال هبذا اللفظ يف كلامته،

إىل رصاط مستقيم من كون  بالربهان النري العريش هداين رِب

ال  ةشخصي ةيف حقيقة واحد املوجود والوجود منحرصاً 

وال ثاين له يف العْي وليس يف  !املوجودية احلقيقية ْشيك له يف

ى يف عامل الوجود انه غري ءوكلام يرتا !دار الوجود غريه ديار

 ظهورات ذاته وَتليات صفاتهالواجب املعبود فإنام هو من 

 .(2) !يف احلقيقة عْي ذاتهالتي هي 

كلامته لرتى اشرتاكه معهم يف كون )املوجود.. حقيقة واحدة تأّمل 

                                                 

 .434ص 2، وج396ص 1( تفسري ابن عرِب ج1)
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عبارته األخرية لرتى أن املخلوقات كلها عني ذاته كام يقول! شخصية(! و

 ليصل إىل قوله:

فكل ما ندركه فهو وجود احلق يف أعيان املمكنات فمن حيث 

ومن حيث اختالف املعاين واألحوال  ،هويه احلق هو وجوده

املفهومه منها املنتزعة عنها بحسب العقل الفكري والقوة 

وإذا كان االمر .. املمكنات الباطلة الذواتاحلسية فهو أعيان 

فهذا  فالعامل متوهم ما له وجود حقيقيعىل ما ذكرته لك 

 . (1)حكاية ما ذهبت اليه العرفاء اإلهليون واألولياء املحققون

 ويؤكد القول بعدم االثنينية يف مقام نفي القول باحللول:

ىل ذات املمكنات إ ةوال يتومهن أحد من هذه العبارات ان نسب

ُما  ةان احلالية واملحليهيهات  ،احللول ةالقيوم تعاىل يكون نسب

ي عند أوهاهنا يقتضيان االثنينية يف الوجود بْي احلال واملحل 

طلوع شمس التحقيق من أفق العقل االنساين املتنور بنور 

ظهر ان ال ثاين للوجود الواحد االحد اهلداية والتوفيق 

 ..(2)احلق

 ويقول: 

                                                 

 .294ص 7( احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ج1)
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ومعلوال بحسب النظر  ةناه أوال ان يف الوجود علفام وضع

اجلليل قد آل آخر االمر بحسب السلوك العرفاين إىل كون 

ورجعت عليه  واملعلول جهة من جهاتهالعلة منهام امرا حقيقيا 

 تطوره بطور وحتيثه بحيثيةاملسمى بالعلة وتأثريه للمعلول إىل 

ذي زلت فيه فاتقن هذا املقام ال مباين عنه ءال انفصال ش

 .(1)اقدام أوىل العقول واالفهام

مل يقل املسلمون الذين يقرؤون سورة التوحيد يف صلواهتم أن 

هناك شيئًا مباينًا عنه قد انفصل  قد توّلدت عن اهلل تعاىل وال أناملخلوقات 

صدر  منه، لكنهم قالوا بأن اهلل خلق األشياء املباينة له ال من يشء، ال كام قال

 ور املخلوق:نوع من تطور اخلالق بطَ ا أِّن  من املتأهلني

بل  يوال تعلق ليس ملا سوى الواحد احلق وجود ال استقالِل

طواره وتشئوناته بشئونه أوجوداُتا ليس اال تطورات احلق ب

 .(2)الذاتية

البن قرة النَصاين، حني احتج × ههنا نستذكر كالم إمامنا الرضا 

 ؟يِح َما َتُقوُل يِف املِس  عليه بقوله:

ُه ِمَن  :َقاَل    اهلل.َيا َسيِِّدي إِنَّ

                                                 

 .301ص 7( احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ج1)
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لَِك  :َفَقاَل   (؟ ِمنر )َما ُتِريُد بَِقور

ُجٍه اَل َخاِمَس هَلَا َبَعِة َأور لَِك ، َوِمنر َعىَل َأرر   (:ِمنر )َأ ُتِريُد بَِقور

ضاً  .1 ُكلِّ َفَيُكوُن ُمَبعَّ ِض ِمَن الر َبعر  .َكالر

ِر َفَيُكو .2 َمر َلِّ ِمَن اخلر تَِحاَلةِ  ُن َعىَل َسبِيلِ َأور َكاخلر  .ااِلسر

َوالِ  .3 َوَلِد ِمَن الر  .نَاَكَحةِ ِد َفَيُكوُن َعىَل َسبِيِل املَأور َكالر

انِ  .4 نرَعِة ِمَن الصَّ َالِِق ِع َفَيُكوُن َعىَل َسبِيِل املَأور َكالصَّ ُلوِق ِمَن اخلر  .خر

َفنَاهُ  ٌه آَخُر َفُتَعرِّ  .(1)َفانرَقَطع ؟َأور ِعنرَدَك َوجر

نسأل عن مرادهم من كون )املوجودات تطورات اخلالق(، عىل حن ون

 أي وجه من الوجوه األربعة هي؟! فالثالثة األول ليست للمسلمني.

فإن كان اختيارهم الرابع، كان هو اعتقاد عامة املسلمني ومل نجد يف كّل 

 ن!هذه األلفاظ املنمقة شيئاً من األرسار التي ال تنفتح إال لألوحدي كام يقولو

كلامت وإن كان شيئًا غري هذه األربعة فام تلوناه منها ال يشري إال إىل 

بني اخلالق واملخلوق! وقد تقّدم الكثري  تثبت الوحدة الشخصيةاملتصوفة التي 

  منها.

 عىل أن لصدر املتأهلني دفاعًا آخر عن املتصوفة والعرفاء، حيث يقول:

مل يصلوا إىل حيث  ان أكثر الناظرين يف كالم العرفاء اإلهليني

ظنوا انه يلزم من كالمهم يف  مقامهم ومل حييطوا بكنه مرامهم

                                                 

 .352ص 4( مناقب آل أِب طالب ^ )البن شهرآشوب( ج1)



^

 

  

اثبات التوحيد اخلايص يف حقيقة الوجود واملوجود بام هو 

هويات املمكنات أمور اعتبارية ن أ ةشخصي ةموجود وحد

ال حتصل هلا اال بحسب  حمضه وحقائقها أوهام وخياالت

كلامت الصوفية ان  ى من ظواهرءوما يرتا.. االعتبار

ليس معناه ما يفهم املمكنات أمور اعتبارية أو انتزاعيه عقلية 

 ...(1)ممن ليس له قدم راسخ يف فقه املعارف منه اجلمهور

ليخلص إىل أن املتصوفة إنام حكموا بالعدم عىل نفس تعنيُّ املخلوقات 

 :رادواوأ ذات املمكنم حلظوا نفس تعنّي أِّن عىل طبيعة الوجود بقوله ال 

وهو جهة  نفس تعينها املنفكة عن طبيعة الوجود ةمالحظ

 .حمض اعتباريّ نها الذي هو تعيّ 

 هو هذه املرتبة من املمكناتة وما حكم عليه العرفاء بالعدمي

مل يبق بعد افراز سنخ عند التحليل  نّ وهو مما ال غبار عليه أل

اع الوجود من املمكن امر متحقق يف الواقع اال بمجرد االنتز

أ متعددة يف اخلارج لكن منش ةفاحلقائق موجود الذهني

مر واحد هو حقيقة الوجود املنبسط أوجودها ومالك حتققها 

 ،نات اعتباريةومنشأ تعددها تعيّ  ،بنفس ذاته ال بجعل جاعل

لكن اعتبار  ،ةفاملتعدد يصدق عليها اِنا موجودات حقيقي

وتعددها  ةيفموجوديتها حقيق ،موجوديتها غري اعتبار تعددها
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عن أداء هذا املقصد  ةوملا كانت العبارة قارص ،اعتباري

لغموضه ودقه مسلكه وبعد غوره يشتبه عىل األذهان وخيتلط 

 .(1)عند العقول ولذا طعنوا يف كالم هؤالء األكابر

وإذا وقفنا وهذه العبارة وهي أقوى ما قيل يف الدفاع عنهم وجدنا أِنا 

سنخ الوجود من املمكن( أي فرضية إلغاء  فرضيات حمضة، تقوم عىل )فرز

ألنه مل يعد له  اً حينها أمرًا ذهنيًا حمض وجودهوجود املمكن املوجود، فيكون 

 وجود حقيقي.

، لو أعدمنا املوجود لصار وجوده ذهنيًا غري حقيقيا نوبعبارة أخرى: أن

فهل هذا هو قّمة الفتح التوحيدي عند هؤالء ال أنه كذلك حال وجوده، 

؟ وهل هذا مرادهم فعاًل من كل كلامهتم املتقدمة؟ وهل تصوفة والعرفاءامل

 يرَض هؤالء هبذا التفسري؟!

 ..(2)ء واآلن كام كانكان اهلل ومل يكن معه شلقد رصحوا مرارًا بقوهلم: 

قوهلم هذا ليس قوالً َمتصاً بفرضيٍة نظريٍة تقوم عىل فصل الوجود عن ف

ي حقيقة وجود اهلل ووجود املوجودات، بحيث املمكن، إنام اعتقاد واقعي حيك

 ال يكون هلا وجود مع اهلل )اآلن( كام يف السابق!
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 بل هل ينسجم هذا التفسري نفسه مع كلامت صدر املتأهلني يف أسفاره؟!

يقول يف مواطن عدة من كتابه أن )واجب الوجود متام األشياء(!! وأن 

 ال:ق التوحيد يعني أن ال موجود إال اهلل تعاىل!

 .(1)ن ال موجود اال اهلل سبحانهأومعنى التوحيد 

 وقال: 

اعلم أن واجب الوجود بسيط احلقيقة غاية البساطة وكل 

فواجب الوجود كل  بسيط احلقيقة كذلك فهو كل اْلشياء

 .(2)من اْلشياءشء اْلشياء ال خيرج عنه 

 وقال:

واليه  واجب الوجود َتام اْلشياء وكل املوجوداتيف أن 

هذا من الغوامض اإلهلية التي يستصعب  ،األمور كلها يرجع

 .(3)ةادراكه اال عىل من آتاه اهلل من لدنه علام وحكم

 وقال:

فواجب  يشءفكل بسيط احلقيقة جيب ان يكون متام كل 
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عىل وجه  الوجود لكونه بسيط احلقيقة فهو َتام كل اْلشياء

 .(1)أْشف والطف

شك، بل يعتقد أنه من الغوامض وهذا ليس اعتقاد عامة املسلمني بال 

  اإلهلية التي يستصعب إدراكها!

 يقول يف كتاب املشاعر:

ليس كشمول معنى شمول حقيقة الوجود لألشياء املوجودة 

شموله بل .. الكل للجزئيات وصدقه عليها كام نبهناك عليه

رضب آخر من الشمول ال يعرفه إال العرفاء الراسخون يف 

 ..(2)العلم

ى إقراره بالوجود احلقيقي للموجودات، ومن جهة أخرى فمن جهة تر

 !تَصحيه بأن وجودها ومهي خيايل

للقول بأن اخلالق هو متام كّل األشياء! وأن ال موجود إال فإن ضممته 

لتعجب من كلامته، كالسيد حمسن خرجت بنتائج دعت بعض العلامء لاهلل! 

 يه:األمني حني عّد كلامته متهافتة متناقضة، قال عن رأ

فان الذي يراه أن الوجود متعدد حقيقة، ولكنه يف عني احلال 

فإن شئت  ،واحد حقيقة واملوجود أيضاً  ،الوجود واحد حقيقة
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 ،أو بوحدة الوجود واملوجود ،قلت بتعدد الوجود واملوجود

أو بتعدد الوجود ووحدة  ،أو بوحدة الوجود وتعدد املوجود

ه األقوال ني هذولكن برشط اجلمع ب فكله صحيح ،املوجود

، متهافت متناقض، ويبدو أنه وهذا من العجيب حقاً . كلها

غري أنه يَص عليه كل االرصار ويقول أن فهمه حيتاج إىل فطرة 

 ..(1)ثانية

 ، السيد اخلوئي رمحه اهللاملعارصينالفقهاء واملجتهدين وعرّب عنه أستاذ 

 بأنه: 

 .(2)غري مفهوم ملن تدبر

 تارة أخرى حينام قال: وعرّب عن ذلك بشكل َمفف

حقيقة ما يريدونه من هذا  -اىل اآلن- إال انه مل يظهر لنا

 .(3)الكالم

وصدر املتأهلني كام تبنّي حياول تربئة الصوفية عمومًا من القول بالوحدة 

الشخصية، إال أن كلامهتم تأبى عن ذلك، بل كلامته هو نفسه ال ختلو من 

اخلالق هو متام كّل األشياء،  لقوله أنّ ، (لوحدهتموإن رصح برّده )اإلشكال 
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 وأن ال موجود إال اهلل سبحانه!

يلتزم السيد الطهراين بعد رد كالم املال صدرا بتفسري آخر للوحدة يف 

 عني الكثرة، وهو رأي الصوفية كام يقول:

: وحدة نرى أّنه يتوّجب علينا وضع قول ذوق املتأهّلني بأنّ 

قول صدر املتأهّلني بأّن: و كثرة املوجود أمر حقيقّي،و الوجود

املوجود يف عني كثرتيهام كالمها حقيقّيان، و وحدة الوجود

نشهد أنفسنا مضطّرين إىل بعد رفضنا القسم األّول و جانبًا،

هو: أن و اَّتذوه توحيدًا خاّصاً و قبول ما نقله بعض الصوفّية

جود احلقيقّية تكونان بمعّية كثرة وحدة املوو وحدة الوجود

اعتباره أعىل أقسام و ؛كثرة املوجود االعتبارّيةو الوجود

 .(1)املعيار البارز يف ذلكو التوحيد

 عرفاء عَصنا هؤالء؟! عندماذا تعني هذه النتيجة 

إِنا تعني أن )املوجود( يف احلقيقة هو واحد فقط، فأنت أهيا القارئ 

جودك أمر اعتباري ومهي ختيُّل! إن ما تقرأه من لست موجودًا حقيقة، إّن و

كلامت وتشاهده من أحرف هو أمٌر ال وجود له يف احلقيقة! بل هو وهم وخيال 

ورساب! ألن كل ما يف الوجود من )املوجودات( هو يشء واحد وهو اهلل 
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 تعاىل!

عند من سلك إن هذه الكلامت هي ثمرة أبحاث التصوف والعرفان 

 نا الشيعي املعارص! جمتمع مسلكهم يف

 هذه هي قّمة العرفان وأعىل مراتب التوحيد عند أهل العرفان! 

ولعّل التوصل ملثل هذه النتائج عند هؤالء أمٌر طبيعي بعد االبتعاد عن 

فكر العرتة الطاهرة، وبعد تشّوه أحكام العقل، فأين السبيل إلدراك احلق 

 حينها؟! 

اهلل تعاىل هو اخلالق وهو فة تساوق كون ُتثمر ثامراً تالثم إن هذه العقيدة 

 املخلوق!

الوحدة احلقيقية والكثرة االعتبارية بنفس اإلنسان  ُيَشبُِّه الطهراينُّ 

وحواسه، وأن احلواس بمجموعها هي عني النفس الناطقة، وكّل واحدة 

 !ة بحسب اعتبار الظهوراتظهرت بصورة خاص

 خلوق:ليخلص إىل النتيجة التالية بني اخلالق وامل

إِّنا الوحدة يف ثوب الكثرة؛ الوحدة احلقيقّية يف الكثرة  

 االعتبارّية.

هو و تعاىل، هو اخلالق يف املرتبة العليا،و فاحلّق سبحانه

املأمور يف و اآلمر يف املقام اْلعىل،و املخلوق يف املرتبة الدنيا.

املرحوم يف نشأة و هو الراحم يف االفق املبْيو املقام اْلدنى.



! 

 

 

 .(1)ل السافلْيأسف

ا وهو وههنا العجب العجاب.. اهلل تعاىل هو اخلالق يف املرتبة العلي

فاهلل تعاىل ظهر خالقًا يف مرتبة وظهر َملوقًا يف  !املخلوق يف املرتبة الدنيا

  أخرى!

وهو أن املخلوقات ليست صحيحًا : إن لكالمهم وجهًا إن قيل

 كام يقول ابن عرِب: )معدومة حقيقة( وإنام هي يف )حكم املعدوم( 

وأصدق بيت  ،فهو يف حكم املعدوم املمكن وإن كان موجوداً 

 :قالته العرب قول لبيد

 ء ما خال اهلل باطلأال كل ش

 .. (2)والباطل عدم

أن ما سوى اهلل ليس عىل )ال وجود إال هلل( وذلك بحمل معنى كلمة 

كل باطل )يف حكم عدمًا حقيقة، إنام هو يف )حكم املعدوم( ألنه )باطل( و

 .العدم(

أن األشياء غري سائر كلامهتم تأبى هذا احلمل، فإِنم يعتقدون : إّن قلنا

األعيان باقية عىل  يزعم أنفهذا ابن عرِّب نفسه ، ال حكامً  موجودة حقيقة

 يقول: أصلها من العدم!
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. غري خارجة من اْلعيان باقية عىل أصلها من العدماعلم أن 

 شمت رائحة الوجود. وليس هلا وجود يف فاماحلُضة العلمية. 

بصور أحوال املمكنات. فال  اخلارج إال وجود احلق متلبساً 

 .(1)يتلذذ بتجلياته، وال يتأمل منها سواه

فوحدة الوجود هذه جتعل اهلل تعاىل متلبسًا بصور املخلوقات! يتلذذ 

 ! بتجلياته عندما يظهر هبذه الصورة! ويتأمل عندما يظهر بتلك الصورة

اكتفوا بقول املتقدمني منهم ليت املتأخرين من املتصوفة والعرفاء ف

فقالوا باحللول واالحتاد واقتَصوا عىل اعتقاد أن اهلل تعاىل حّل يف العارف فيهم 

كل يشء هو مرتبة من مراتب اخلالق  أنّ األسوء: من القول أو احتد معهم! بدالً 

 .تعاىل ظهر هبا! نعوذ باهلل من سوء العاقبة

هـ(  832هذه املرة )املتوىف سنة  عبد الكريم اجليلهي حماولة أخرى من 

 أن اهلل تعاىل موجود يف كّل ذرات الوجود!االعتقاد بجوهرها 

لكنك لو سألت اجليل بام يقصد من وجود اهلل تعاىل يف الذرات لرأيت 

القول إىل االعتقاد بأن اهلل تعاىل جتىل بذاته حيث أوصله هذا العجب العجاب، 

يف كل ما خلق، فصار هو حقيقة األوثان التي يعبدها الكفار! ولكن دون 

 حلول وال مزج!! بل إن ذوات الكفار هي عني اهلل تعاىل!
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 يقول اجليل: 

ثم إنه سبحانه وتعاىل أظهر يف هذه امللل حقائق أسامئه وصفاته 

 .فعبدته ْجيع الطوائف فتجىل يف ْجيعها بذاته

، ألنه ملا كان احلق سبحانه فأما الكفار فإِنم عبدوه بالذات

والكفار من ْجلة الوجود هو وتعاىل حقيقة الوجود بأرسه 

فكفروا أن يكون هلم رّب ألنه تعاىل حقيقتهم وال حقيقتهم 

فعبدوه من حيث ما تقتضيه رب له بل هو الرب املطلق، 

من عبد منهم الوثن فلَّس وجوده ثم ، ذواُتم التي هو عينها

سبحانه بكامله بال حلول وال مزج يف كل فرد من أفراد ذّرات 

، فام فكان تعاىل حقيقة تلك اْلوثان التي يعبدوِنا، الوجود

 !!(1)اهللعبدوا إال 

إذًا وحدة الوجود هبذا املعنى تعني أن يكون العبد ربًا والرب عبدًا!! 

 يقول اجليل:

ك بأوصافه وحاّل .. تعاىل عىل صورتهو سبحانه اهللقد خلقك 

أنت وهو القادر و.. أنت احليحلي وسامك بأسامئه، فهو او

وهو املوجود وأنت املوجود، فله الربوبية ولك .. القادر

انضاف إليه ْجيع مالك فانضاف إليك ْجيع ماله و.. الربوبية

 ذّل بال انفردَت و عّزةالو ثم تفّرد بالكربياء، يف هذا املشهد
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بينه أوال انقطعت النسبة و العجز، وكام صحت النسبة بينكو

 ..(1)بينه هنابينك و

مجع اجليل هنا بني كون املخلوق ربًا كام كان اخلالق ربًا! وبني تفرّد 

ففي مرتبة يكون كالمها ربًا!  اخلالق بالكربياء وتفّرد املخلوق بالذّل والعجز!

حقيقة املخلوق هي بنفسها حقيقة  رغم أنويف مرتبة أخرى تنقطع النسبة! 

 اخلالق!

هي إذًا اعتقادات خيالية تنسجها أوهام املتصوفة والعرفاء تدور بني ما 

ال معنى له يصح السكوت عليه يف نفسه، وبني ما يناقض بعضه بعضًا، وبني 

 ما يفتقر إىل ركن وثيق يستند إليه. 

بن طه بن الشهاب العطار الدمشقي الشافعي املتوىف الشيخ عمر حاول 

الدفاع عن عقيدة ابن عرِب وسائر املتصوفة يف القول بوحدة  1307سنة 

ه:العامل هو احلقالوجود وأن )  ( بتأويل كان نصُّ

دام العامل بخصوصياته كهذا زيد أو شجر أو قمر؛ فهو غري  ما

ق؛ كفر بإمجاع ، وإن القول بأنه واحلالة هذه هو احلاحلق قطعا

وإذا قطع النظر عن اخلصوصيات، األمة بال توقف، 

واضمحلت بتاممها، وخرجت عن كوِنا زيدا أو شجرا أو 
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، ومل يبق سوى الوجود الباطن الذي هو من ورائها وحده قمرا

 .رجع العامل إىل أنه هو احلق تعاىلال غري؛ 

اىل، فالعامل بقطع النظر عن خصوصياته وتعيناته؛ هو احلق تع

 ..(1)وباعتبارها هو غري قطعا

حياول هذا الشيخ الدمشقي هنا التفرقة بني وجود املخلوق كام هو 

ه غري احلق تعاىل، ولكن إن غضضنا النظر عن خصوصيات هذا فيقول أنّ 

 املخلوق تكون حقيقة وجوده يف الباطن هي احلق تعاىل!

 ماذا يعني يا ترى الشيخ الدمشقي هبذا الكالم؟

 أن يكون لإلنسان أو الشجر وجود ولكن مضمحل؟! هل يمكن

هل يمكن أن خترج الشجرة عن كوِنا شجرة يف حني أِنا ال تزال 

 موجودة؟!

هل نحن نتحدث عن عقيدة توحيدية واقعية أم عن نظريات ال حتقق 

 هلا حتى يف عامل اخليال فضاًل عن عامل الواقع؟

ر اضمحالل امل  خلوق وبقاء وجودٍ إذ ال يتمكن الذهن حتى من تصوُّ

 باطني له كي يكون هذا الوجود هو احلق تعاىل!!

مل جيد هذا الشيخ الدمشقي إال كالمًا غري مفهوم ال يسمن وال يغني من 

جوع للدفاع عن هذه النظرية ألنه اعتقد بأِنا أرقى وأسمى اعتقاد ال بد من 
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 الدفاع عنه بكل أسلوب حتى لو كان غري ذي ثمرة.

أن القول بوحدة الوجود عىل خطٍر عظيم!! وف بأن كل هذا وهو يعرت

 أندر من كل نادر!!منها السامل 

 يقول: 

 ،اجلوهر املكنونو فالقول بوحدة الوجود، هو الَّس املصون،

الغلط يتحّقق العلم اإلهلي، إال أن و به يندفع كثري من املشبه،و

املتحّقق يف هذه أظن أن و ،ضالل مبْيو فيه كفر رصيح،

لو ال عناية سبقت هلذا احلقري من و ،أندر من كل نادر املسألة

يف آخر أمري  -املولوي- مالحظة شيخي الشيخ حممد أكرم

ولقد لقيت عددا ال يف هذا البحث؛ لكنت عىل خطر عظيم، 

، نسأل حرص هلم يتكّلمون بالوحدة، وهم عىل شفا جرف هار

 .(1)اهللّ العافية

ن يتكلم هبذه الوحدة كان عىل شفا ونحن نضيف عليه أّن كّل من لقينا مم

فيتوب مما جنت  جرف هاٍر فاِنار به يف ِنار جهنم!! إال أن هيده اهلل برمحته

 .يداه
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حقيقة الشبهة يف نظرية وعقيدة )وحدة الوجود واملوجود( بعدما تبّينت 

ُيعرف مقدار  خلوقأِنا ناشئة من القول بعدم املباينة بني اخلالق واملوظهر 

االنحراف الكبري عن عقيدة التوحيد عند املتصوفة القائلني هبا، وال يشّذ عن 

ذلك من قال هبا من الفالسفة أيضًا، لشبهة أو خلبث رسيرة وسوء نية، فإن 

الباطل باطٌل سواء كان السائر يف ظالمه طالباً للحق َمطئاً فيه أو طالباً للباطل 

 مصيبًا يف طلبه.. 

 من لوازم القول بوحدة الوجود باملعنى الصويف املتقدم: إنّ 

: أن يصبح اخلالق واملخلوق واحدًا، واآلمر واملأمور واحدًا، أوالً 

العابد واملعبود، إذ العابد هو نفس املعبود، واخلالق هو نفس التمييز بني فينتفي 

وق فتنتفي حقيقة التوحيد وحدوده، ويثبت للخالق ما ثبت للمخل املخلوق!

من صفات النقص واجلهل والضعف والعجز ولو حني ظهوره بصورة 

 املخلوق! جّل اخلالق عن ذلك.

: تبطل التعاليم والرشائع كلها، فكّلها قائمة عىل اإلقرار من ثانياً 

ق عّز وجل، ومع انتفاء االثنينية واملباينة ال يبقى معنى املخلوق بالربوبية للخال

اهلل تعاىل أن كاليف وعبادات وأحكام حيث لكل ما جاءت به الرشائع من ت

 بزعمهم الباطل هو الذي يعبد نفسه ويطيع نفسه! 

أو فيهام معًا  : يلزم اجلرب إما يف طرف اخلالق وإما يف طرف املخلوقثالثاً 

حقيقة مع كون ، إذ ال يمكن أن يكونا معاً َمتارين ومها يشء واحد عىل احلقيقة
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 اب ملكان اجلرب.ثواب والعقاالختالف اعتباريًا، فيبطل ال

وغريها من اللوازم الفاسدة الكثرية التي ال ينقِض تعدادها، من نقض 

 أسس التوحيد والعدل والرساالت واملعاد وغري ذلك.

 وقد دفعت خطورة املسألة املرجع الديني الكبري السيد حمسن احلكيم

، ولو سنة املمكنةمحل كالم بعض اجلامعات عىل املحامل احلإىل حماولة  رمحه اهلل

 ، حيث قال رمحه اهلل:كان ذلك خالف الظاهر

 ... جود من الصوفية فقد ذكرهم مجاعةما القائلون بوحدة الوأ

 ثم ذكر كلامت السبزواري املتقدمة يف بحث معاين وحدة الوجود وقال:

حسن الظن هبؤالء القائلني بالتوحيد اخلاص واحلمل  :أقول

محل هذه اْلقوال عىل يوجبان ، عىل الصحة املأمور به ْشعا

وإال فكيف يصح عىل هذه اْلقوال وجود ، خالف ظاهرها

! وما ؟واآلمر واملأمور والراحم واملرحوم ، اخلالق واملخلوق

 ..(1)إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيبتوفيقي 

أي كالم متشابه أن وكالمه رمحه اهلل موافق للقواعد الرشعية متامًا، إذ 

وحيتمل يف حقه  ،يمكن محله عىل معنى مقبولٍ صدر من مسلم و مّحال أوجه

واملعمول به، وهبذا جياب عن ما ورد يف  فهو املعتمدأنه أراد ذلك املعنى، 

كلامت بعض األعالم من عبارات مومهة كان هلم فيها أغراض ليس هذا حمّل 
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 ذكرها.. 

فاء القاعدة ال يمكن أن تنطبق عىل مجيع املتصوفة والعر لكن هذه

 لسببني:

: أن كلامت بعضهم ليست متشاهبة وال مّحالة أوجه وال اْلولالسبب 

يف كون  نصٌّ رصيحجمملة كي حُتمل عىل خالف الظاهر أو يتوقف هبا، بل إِّنا 

العارف يندّك يف ذات اهلل تعاىل! بعض املخلوقات هي اهلل تعاىل! أو يف أن 

 وأمثال ذلك من الكلامت.! ويصبح ذات اهلل

 جمال إال الال حيتمل معنى آخر  التي تكون من القوة بمكانٍ عبائر وال

، وأغلب عبارات الصوفية املنقولة يف هذا الكتاب هي من ألخذ بام تدّل عليهل

هذا القبيل. فيختص هذا التوجيه بمن مل ُيعلم مراده واحتمل ارادته ملعنى 

 مقبول يف نفسه فيحمل كالمه عىل خالف الظاهر.

ظاهرة يف معاين أنه عىل فرض التسليم بأن كافة العبائر  :السبب الثاين

أن  ، نجدخالف الظاهرقابلة للحمل عىل وليست نصًا فيه، وأِنا اإلنحراف 

املتصوفة والعرفاء انفسهم يمنعون من تأويل كلامهتم ومحلها عىل خالف 

وقد تقّدمت يف مقدمة الكتاب كلامت شيخهم األكرب ابن عرِب  الظاهر..

 :ومنها

وال تعّرج عىل  ..ال تتأّول عليه كالمه ..وإن سافر شيخك
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 ..(1)!وإن تأّولت أمره وأصبت فهو خطأ ،فيه تأويلٍ 

وكذا قال أتباعه العرفاء، ومنهم السيد حمسن الطهراين معلقاً عىل كلامت 

 السيد احلكيم:

فإذا توصل شخص معني بالربهان والدليل العقل وانكشاف 

فعندها إىل احلكم بوحدة الوجود،  ..حقائق عامل التوحيد

كيف يمكننا أن نحمل كالمه عىل خالف معتقده ونظره 

 ؟القطعي ونتيجته التي ال تقبل الشك وال الرتديد

وبأي حق يمكن أن  أليس هذا توجيه بام ال يريض صاحبه؟

نمنح أنفسنا إجازة يف محل كالم شخص واعتقاده ونظره 

فهذا الفعل بنفسه نظره؟ العمل والشهودي عىل خالف رأيه و

.. خمالف للرشع وخمالف للعقل وخمالف للمنطق والعرف

فمن يريد أن حيكم علينا بالتكفري والنجاسة فليتوكل عىل 

 .(2)اهلل

املتصوفة والعرفاء، ينتفي  من من مجلة بعد هذا البيان الواضح والَصيح

فض موضوع احلمل عىل الصحة وتأويل كلامهتم وخصوصًا أن أكثرهم ير

تأويل الكالم ألنه حيط من قدره ومستواه بزعمهم، مع أِنم أولوا كتاب اهلل 

 تعاىل بام ال يقبله عقل ونقل..

                                                 

 .230( التدبريات االهلية ىف اصالح اململكة االنسانية ص 1)

 .423-422ص  2( أرسار امللكوت ج2)



! 

 

 

وغرُي خفيٍّ أن التأويالت املذكورة متباينة متناقضة ال يمكن اجلمع 

بينها، وال ُمرّجح ألحدها عىل اآلخر، وكأن املتأخرين منهم ال يعرفون مراد 

أول كل واحد منهم ويتمّحل وجوهًا متناقضة أبعد ما تكون املتقدمني وإنام يت

 عن ظاهر اللفظ، كل ذلك دون أي قرينة تساعد عىل ذلك.

 :وإذا كانت يف حقيقتها أرسارًا كام يقول ابن عرِب

ط عليها أهل يتسلو ،ْساركتب اهل طريقتنا مشحونة هبذه اْل 

 احتامالت الكالم أهل الظاهر بأولاألفكار بأفكارهم، و

الذي  ولو سألوا عن جمرد اصطالح القومفيقعون فيهم، 

  ..(1) تواطؤا عليه يف عباراهتم ما عرفوه

فكيف جيتمع ذلك مع كون عدم فهمها عائدًا لالصطالحات اخلاصة 

 ؟!همبزعم

 فهي:

. إما أن تكون معاٍن مفهومة يف نفسها ال حتتاج إىل اصطالح، وهذا ما 1

 ينفونه.

ة واضحة بعد معرفة اصطالحاهتا، فال ينبغي . وإما أن تكون مفهوم2

 عليهم االختالف فيها، واحلال أن اخلالف وقع بينهم هائاًل كام رأيت..

. وإما أن تكون أرسارًا ال يمكن معرفتها سواء عرفت االصطالحات 3

                                                 

 .4( جمموعة رسائل ابن عرِب )كتاب الفناء يف املشاهدة( ص1)



^

 

  

 أم ال، وهذا ما يزعمه بعضهم، ويكفرون من مل يقل به.

 ت الباطلة غارقون.ويف التأويال ،وهم بني هذه االمور َمتلفون

اتضح بام تقدم أنه ال يمكن املوافقة عىل هذه التأويالت والتربيرات ف

 لعدم متاميتها.



 

 

 

 الصوفيةأطبق الفقهاء عىل كون عقيدة احللول واالحتاد ووحدة الوجود 

د املنزه عن اجلسمية ، فإِنا ال جتتمع مع اإليامن باهلل تعاىل الواحد األحكفراً 

 وعن املكان وعن جمانسة املخلوقات.

التوحيد،  وال ينبغي اخلوف من إطالق كلمة )الكفر( عىل من خيرق أّس 

فإّن الكفر ما عنى عند الشيعة يومًا سفك الدماء وهتك األعراض وسلب 

 األموال كام عنى عند غريهم من الفرق واملذاهب.

حكموا عىل أحد بالكفر ظلَّ ذلك  فالشيعة يف زمن الغيبة الكربى إن

عندهم يف حدود احلكم الفقهي الذي ال يرتُِّب أثرًا اجتامعيًا حربيًا مسلحًا كام 

د والتوحيد منهم براء، يفعل اآلخرون، فيسفكون دماء املسلمني باسم التوحي

 وإن كان للردة أحكامها اخلاصة.

فاق أخبارها، وكلامت الشيعة وإن كانت مشهورة يف ذلك قد طّبقت اآل

ونرشت يف بطون الكتب بياناهتا، إال أن املقام يقتِض ذكر بعض هذه الكلامت 

علامء أكابر من عاملًا الثني عرش عىل سبيل اإلجياز، فاخرتنا من ذلك كلامت 

، نوردهم ^تيمنًا بعدد األئمة األطهار اإلمامية يف مراحل زمنية َمتلفة.. 

عنا بالعالمة احلل رغم ما بلغنا عن ، وْشبحسب تاريخ وفاهتم رمحهم اهلل

 كتب ألفها املتقدمون عليه يف الرد عىل الصوفية مل تصلنا نصوصها..
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عني  وعّدمهاكلامت العالمة احلل يف إبطال اإلحتاد ووحدة الوجود 

 الكفر واإلحلاد واضحة رصحية، يقول رمحه اهلل:

الن االحتاد فإنه ال يعقل صريورة الشيئْي الّضورة قاضية ببط

من اجلمهور  وخالف يف ذلك ْجاعة من الصوفية.  ً واحدا شيئاً 

حتى أن بعضهم  ،يتحد مع أبدان العارفْيفحكموا بأنه تعاىل 

إنه تعاىل نفس الوجود وكل موجود هو اهلل تعاىل. وهذا قال 

 .(1)عْي الكفر واإلحلاد

الزم كونه وكّل موجود واحدًا، فيكون فإّن كونه تعاىل نفس الوجود ي

 كّل موجود هو اهلل تعاىل بمعنًى من املعاين، ولذا كان عني الكفر واإلحلاد.

 ذكر يف كتابه حديقة الشيعة ما ترمجته للعربية:

كل ، واعتقادهم: أن كل إنسان بل وهم قالوا بوحدة الوجود

أشد كفرًا وأعظم كام أشري إليه، وهم  اىل شأنهشء هو اهلل تع

العتقادهم بإهلية مجيع  خزيًا من نمرود وشّداد وفرعون

 األشياء الغري الطاهرة فضاًل عن غريها.

فلو سّميت تلك الفرقة بالكثرتّية كان أبلغ، ملبالغتهم يف كثرة 

                                                 

 .57وكشف الصدق ص( ِنج احلق 1)



 

 

 

اإلله بحيث ال يبقى يشء مما سوى اهلل تعاىل إال ويقولون: إنه 

 .(1)، وزعموا أن اجلميع واحداهلل

 أّلف رمحه اهلل كتابًا خاصًا يف الرد عىل الصوفية جاء فيه:

 يف إبطال اعتقاد احللول واالحتاد ووحدة الوجود

اعلم: أن هذا املذهب القبيح واالعتقاد الباطل الشنيع مل ينسبه 

 الصوفية واتفقوا عىل بطالنه أحد من العلامء واملتكلمْي إال إىل

وأْجعوا عىل فساده وال ريب أن الصوفية كلهم أو أكثرهم 

 . (2)معتقدون له

 قال يف درره النجفية:

مل يلتفت و االغرتار،و هلذا أن مجلة ممن داخله العجب بنفسهو

مه يف ذلك ولج بزعو إىل ما ورد من املنع يف هذه األخبار،

خاض يف ذلك البحر العباب وقع يف جلج املضيق، و الباب،

مشايخ الصوفية الذين أّي غريق. وهم و وصار فيه غريقا

يكادون بدعاوهيم يزامحون مقام الربوبية؛ فام بْي من وقع يف 

                                                 

 .755( حديقة الشيعة ص1)

 .57( االثنا عرشية ص2)
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القول باحللول أو االحتاد، أو وحدة الوجود املوجب ْجيعه 

قاالت الظاهرة أمثال ذلك من املو ،اإلحلادو للزندقة

 .(1)الفساد

ضهعند قال   ألقسام الكفر: تعرُّ

.. ، ونجاسة السؤر(2)القسم الثاين: ما حيكم فيه بجواز القتل

 ..م وخرج منه بارتداد عن اإلسالموهو كفر من دخل اإلسال

جود، أو الو أو وحدةأو باّدعاء قدم العامل بحسب الذات، 

أو التشبيه، أو  املوجود عىل احلقيقة منهام، أو احللول أو االحتاد،

 .(3)ةاجلسمي

( أرسلها إىل أهل خوي )وهي مدينة من مدن إيران ةوهو القائل يف رسال

                                                 

 .228ص 2( الدرر النجفية من امللتقطات اليوسفية ج1)

( القول باحللول أو االحتاد أو وحدة املوجود حقيقة حكمه القتل بحسب كالم الشيخ كاشف 2)

والفطرّية إّنام َتري : الغطاء، لكنه خّصصه بغري املتشبثني باإلسالم يف مورٍد آخر حني قال

فر اْلصيل، دون التشّبثي، فال َتري يف املتشّبثْي باإلسالم، امل قّرين بالشهادتْي واملعاد،  يف الك 

، واملجرّبة، واملفّوضة، كالقائلْي بوحدة الوجود واملوجود، واملجّسمة، واملشّبهة عىل احلقيقة

(، فيكون حكمهم كاملّل وله 422وأقسام املتصّوفة ويف الغالة إشكال.)كشف الغطاء ص

 أحكاٌم خاصة من جهة التأديب واالستتابة قبل القتل. 

 .199( كشف الغطاء ص3)



 

 

 

 فقال فيها: املّا توّسعت دعوة الصوفّية فيه

فهنيئًا لكم عىل هذا الدين اجلديد، واملذهب السديد، وظهور 

كانوا بياء الذين خياطبون بصفات جّبار السامء، بل هؤالء األن

 !!بينهمو عينهم، وال فرق بينه اهلل، وكان اهللعْي 

غنّوا باملزامري، وأظهروا العشق لّلطيف و فدّقوا الطبول،

 اخلبري، وأكثروا النظر إىل األمرد احلسان. 

الصيام ومجيع و دعوا الصالةو ،فإّنه يّتحد هبم الرحيم الرمحن

 دات بالتامم، فإّنكم نلتم درجة الوصول، فلمن تعبدون؟! العبا

 ؟ مّتحدون فلمن تسجدون اهللوأنتم مع 

إّنام يعبد من مل يبلغ الوصول إىل تلك الرتب، كمحّمد صىّل اهلل 

فليس  اهللأّما من مل يكن يف جّبته غري عليه وآله سّيد العرب، 

 ...عليه صيام وال صالة

صغري فضاًل عن الكبري السرية و فكيف خيفى عىل الطفل ال

اجلاّدة اإلمامّية، حّتى يشتبه عليه و النبوّية، والطريقة املحّمدّية

 ؟! (1)ما عليه إبليس وجنود إبليسو التدليس،

 قال يف مصابيح أنواره:

                                                 

 )الطبعة االوىل لدفرت تبليغات(. 29-28ص 1( مقدمة كتاب كشف الغطاء ج1)
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إن املوجودات حقيقة ليس إال شيئا واحدا هو ومنهم من قال: 

ال عىل سبيل  الوجود وأما التعدد والتكثر فأمر اعتباري ذات

بل الذات الواحد هو التنزل يف أصل الذات كام قال األولون، 

إال أن العقل يغلط فيزعم أِنا  عْي تلك التعددات يف الواقع

فكام أن  ويمثلون بذلك أخزاهم اهلل بالبحر واملوجغريه، 

أن احلس الغالط يزعم األمواج ليست عىل كثرهتا إال البحر إال 

أِنا غريه، فهكذا حال املوجودات الظاهرية مع الوجود 

احلقيقي، كام يستفاد ذلك من بعض أشعار املولوي يف املثنوي، 

وقد سئل عبدالرزاق الكاشاين عن احللول واالحتاد فقال: مها 

باطالن ليس يف الدار غريه ديار، ونقل عن اجلنيد انه قال : ما 

ومنهم من يقول إن املوجود احلقيقي أمر  ...يف جبتي غري اهلل

واحد واملتعددات ليست تنزالت له وال هو عينها يف اخلارج 

بل هي مظاهر له ال يمكن ظهوره عند البصائر واالبصار اال 

اىل غري ذلك من يف تلك املظاهر، كالنور بالنسبة اىل االشعة، 

نصوص املزخرفات واخلرافات املخالفة للعقول الصحيحة وال

 .(1)ةالرصحي

القائلني بوحدة  السيد اليزدي العلامء يف احلكم ببطالن عقيدةمل خيالف 

                                                 

 .366ص 2( مصابيح األنوار يف حل مشكالت األخبار ج1)



 

 

 

، إال أّنه توّقف يف احلكم عليهم بالنجاسة طاملا أِنم يظهرون اإلسالم الوجود

 : وال يربز منهم االلتزام باللوازم الفاسدة ملذهبهم، يقول

والقائلْي بوحدة الوجود من الصوفية  وأّما املجّسمة واملجرّبة

إذا التزموا بأحكام اإلسالم فاْلقوى عدم نجاستهم إاّل مع 

 .(1)العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من املفاسد

هذا كله لو مل يكونوا قائلني بالوحدة الشخصية )أي وحدة الوجود 

ية فإّنه موجب للكفر بال شك وشبهة، لذا الصوفكثرٌي من واملوجود( كام عليه 

املريزا السّيد عبد اهلادي الشريازي )م ك عىل العروةأضاف بعض املحشني 

 حيًا  جاء فيه:قيدًا توضي (ه 1382

إاّل فاْلقوى و إن مل يكونوا قائلْي بالوحدة الشخصّية،

 . نجاستهم

خصية وعليه فإن الصوفية عىل قسمني: قسٌم قائل بوحدة الوجود الش

 وهي كفٌر حمٌض، وقسم غري قائل هبا.

فغري القائل هبا إن التزم باللوازم الفاسدة هلا كان نجسًا أيضًا، وإن مل 

 فال حيكم بنجاسته وإن كانت عقيدته باطلة كاملجسمة.بذلك يلتزم 

                                                 

 نجاسة الكافر. ( من2، املسألة )140: 1( العروة الوثقى: 1)
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 يقول يف تفسريه: 

ْجيع أساس التوحيد بل  القول بوحدة الوجود ينثلم معه

الرشائع كافة، وهلذا ظهر منهم القول باحللول واالحتاد 

 ..(1)وانقطاع العذاب وغريها

 ويقول:

وتضييع ، ففيه إيامء إىل وحدة الوجودوأّما قول الّشبسرتي 

ولعل ه إشارة إىل ، وعدم َتّيز العابد عن املعبود، احلدود

، اهللتي سوى وليس يف جبّ ، اهللتصحيح قول من قال أنا 

 ..(2)ات العاطلةها من املزخرفات الباطلة والرّتهوغري

 ويقول:

بل شء واحد ظهر باملحلّية ، بل قالوا: إّنه ليس حاال  وال حمال

. وال أظّن الفاضل املتقّدم يوافقهم يف تارة وباحلالّية أخرى

 وهي القول بوحدة الوجود، مقالتهم ال تي هي كفر رصيح

وباجلملة ثبات األعيان الثابتة والصور العلمّية. عىل إ ياملبتن

                                                 

 .369ص 3( تفسري الَصاط املستقيم ج1)

 .495ص 3( تفسري الَصاط املستقيم ج2)

 



 

 

 

 ..(1)فالقول بكّل منها خمالف لّضورة مذهب اإلمامّية

 : أصل الشيعة وأصوهلايقول يف 

خالصة عىل أن تلك الفرق ال تقول بمقالة النصارى، بل 

اهلل سبحانه ظهورا أو احتادا  مقالتهم بل ضاللتهم أن اإلمام هو

أو نحو ذلك ُما يقول به كثري من متصوفة االسالم ، أو حلوال

وقد ينقل عن احلالج بل والكيالين ، ومشاهري مشايخ الطرق

والرفاعي والبدوي وأمثاهلم من الكلامت وإن شئت فسمها 

كام يقولون شطحات ما يدل بظاهره عىل أن هلم منزلة فوق 

م مقاما زائدا عن األلوهية )لو كان ثمة موضع وأن هل، الربوبية

وقريب من ذلك ما يقول به أرباب وحدة الوجود أو ملزيد( 

 .املوجود

أما الشيعة اإلمامية وأعني هبم ْجهرة العراق وإيران وماليْي 

من مسلمي اهلند ومئات اْللوف يف سوريا واْلفغان فإن ْجيع 

ن تلك املقاالت، تلك الطائفة من حيث كوِنا شيعة يربأون م

وليس ، ويعدوِنا من أشنع ]أشكال[ الكفر والضالالت

وتنزيه اخلالق عن كل مشاهبة ، دينهم إال التوحيد املحض

                                                 

 .546ص 3( تفسري الَصاط املستقيم ج1)

 



^

 

  

 .(1)للمخلوق

 يذكر بعض معاين وحدة الوجود ثم يصل اىل قوله: 

د يف وإما حقيقة واحدة ووجود واحد وموجود واحد ال تعد

ويظهر ذلك الوجود الواحد يف املظاهر ، الوجود أصال

واملجايل املتعددة وكل واحد من هذه املظاهر واملجايل وجوده 

فيصح أن يقول ، نفس ذلك الوجود الواحد وليس شئ غريه

 !ر واملجىل باعتبار وجوده أنا هوذلك املظه

وحيث إن ذلك الوجود الواحد هو اهلل واملظاهر واملجاِل هي 

فكل واحد من املمكنات بالنظر ، ملمكنات واملخلوقات قاطبةا

العياذ باهلل من هذه اْلباطيل ، إىل وجوده هو اهلل جل جالله

 . وْجيع الرشايع واْلديان احلقة، التي ينكرها العقل والنقل

وأما إن كانوا يقولون بأن ذلك الوجود الواحد هو اهلل 

يال وأوهام واملمكنات ال وجود هلا وليست إال رصف خ

وال يدعون أن ، وبعبارة أخرى ينفون الوجود عام سوى اهلل

مكنات وجودا ووجودها عني وجود اهلل جل جالله. فهذا ملل

انكار للبدهيي وخالف ما يدركه القول وإن مل يكن كفرا لكن 
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وكيف يمكن أن يدعى أن  العقل السليم عن شوائب اْلوهام

باهلا وأِنارها هذه الساموات مع أنجمها واألرض مع ج

وأشجارها وأبحرها ومعادِنا ونباتاهتا وحيواناهتا عىل 

ومجيعها أوهام ، اختالف مراتبها وآثارها ال وجود هلا

فبطالن هذا القول أوضح من أن حيتاج إىل بيان أو ، وخياالت

 .(1)برهان

من القول بوحدة الوجود  يبنّي السيد اخلوئي احلكم يف املعاين املختلفة

 وحدة الوجود واملوجود الشخِص الذي يقول به املتصوفة: عن يقولإىل أن 

هو أن يقول و و إن أراد من وحدة الوجود ما يقابل األول

ليس هناك يف احلقيقة إاّل أنه و املوجود حقيقةو بوحدة الوجود

، اعتبارات خمتلفةو تطورات متكثرةلكن له و موجود واحد

 يف املخلوق َملوق كام أنه يف السامء سامءو  اخلالق خالقألنه يف

هذا هو الذي يقال له توحيد و هكذا،و يف األرض أرضو

هذا القول نسبه صدر املتأهلني إىل بعض و خاص اخلاص

حكى عن بعضهم أنه قال: ليس يف و اجلهلة من املتصوفني،

                                                 

 .374ص 5( القواعد الفقهية للبجنوردي ج1)
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 ،(1)رؤسائهمو أنكر نسبته إىل أكابر الصوفيةو ،اهللجبتي سوى 

كيف  (2)إنكاره هذا هو الذي يساعده االعتبار فان العاقلو

 َملوقهو كيف يلتزم بوحدة اخلالقو يصدر منه هذا الكالم

فال إشكال يف يدعي اختالفهام بحسب االعتبار.و كيف كان و

، ألنه إنكار زندقة ظاهرةو أن االلتزام بذلك كفر رصيح

( حيث ال امتياز سلمو آلهو النبّي )صىّل اهلله عليهو للواجب

كذا النبّي )صىّل و للخالق عن املخلوق حينئذ إاّل باالعتبار،

أبو جهل مثاًل مّتحدان يف احلقيقة عىل و سلم(و آلهو اهلله عليه

 .(3)إنام خيتلفان بحسب االعتبارو هذا األساس

 ثم يقول رمحه اهلل:

هو ما إذا أراد القائل بوحدة الوجود و بقي هناك احتامل آخر

فيلتزم بوحدة  ،املوجود يف عْي كثرُتامو ة الوجودوحد

الكثرات أنه الواجب سبحانه إاّل أن و املوجودو الوجود

 كل منها نعت من نعوتهو ،شؤونات ذاتهو ظهورات نوره

بتوحيد يسّمى ذلك عند االصطالح و ملعة من ملعات صفاتهو

                                                 

عون عنه أشّد دفاع، فال ( وقد تبنّي يف مطاوي الكتاب أن هذا هو ما يقولونه فعاًل، وأِنم يداف1)

 عربة بإنكار صدر املتأهلني هذه النسبة ألكابر الصوفية، وال وجه لتربئتهم منه.

( نعم هذا ال يصدر من عاقل، لكن هؤالء التزموا بام حييله العقل كام ظهر يف مطاوي الكتاب، 2)

 فلم يكن قوهلم هذا غريبًا عن مسلكهم بل نتيجة تلقائية لطريق االنحراف.

 .75ص 3( موسوعة اإلمام اخلوئي ج3)



 

 

 

نسبه و حّققه صدر املتأهلْيهذا هو الذي و ،أخّص اخلواص

اليقني قائاًل: و العرفاء من عظامء أهل الكشفو ولياءإىل األ

 اضمحّلت الكثرة الومهيةو اآلن حصحص احلق بأن

إاّل أّنه مل يظهر لنا إىل اآلن حقيقة ، ارتفعت أغاليط األوهامو

 . ما يريدونه من هذا الكالم

وكيف كان فالقائل بوحدة الوجود هبذا املعنى األخري أيضًا 

من  بنجاسته ما دام مل يلتزم بتوال فاسدة الو غري حمكوم بكفره

 .(1)إنكار الواجب أو الرسالة أو املعاد

 :األقوال إىل أربعةتقسيمه  رمحه اهللما يف كالمه  وخالصة

 .(كثرة الوجود واملوجود معاً )فاألول هو الذي تبناه وهو 

وقال )ال  (وحدة الوجود واملوجود حقيقة)والثاين ما يقابله وهو 

 .أن االلتزام بذلك كفر رصيح وزندقة ظاهرة( إشكال يف

والثالث وحدة الوجود وتعدد املوجود مع القول بأصالة املاهّية ومل 

 .حيكم بكفر أصحاب هذا القول مع قوله ببطالنه

إىل -والرابع وحدة الوجود واملوجود يف عني كثرهتام، وقال )مل يظهر لنا 

 حيكم عليهم بالكفر ما مل يلتزموا ( وملا يريدونه من هذا الكالمحقيقة م -اآلن

 باللوازم الفاسدة.

                                                 

 .76ص 3( موسوعة اإلمام اخلوئي ج1)
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 قال يف أنواره البهية:

له اطوار فانه يف و ان املوجود واحد يف اخلارج :وأما ان قيل

يف املخلوق و يف اخلالق خالقو يف اْلرض أرضو السامء سامء

اص اخلاص هو املسمى عندهم بتوحيد خو هكذاو خملوق

 .الربهانو مكابرة مع الوجدانو احلاداً و فيكون كفرا

اّما منافاته مع الوجدان فهو واضح عند من يكون له 

اّما منافاته مع الربهان فهو أنه كيف جتتمع الوحدة و ،الوجدان

 ؟!معلوالو كيف يتصور كون الواحد علةو ؟!مع التعدد

قائله كافر و رشائعالو االلتزام هبذا املسلك هيدم ْجيع اْلديانو

الظاهر أنه ال شبهة يف نجاسته إذ الزم هذا القول و ،بال اشكال

غاية و اهلتك األكثر من الرشك بالنسبة اىل ذات االلوهية

 ..(1)من القول الباطل اهللاجلسارة اىل ساحته املقدسة اعاذنا 

 ،املعتقدبكفر هذا  وافضاًل عن عرشات بل مئات العلامء الذين رصح

فال ثمرة من استقصائهم  ذلك، لعديد منهم إمجاع الطائفة احلقة عىلاوذكر 

 وذكر أسامئهم عىل كثرهتا، اذ ينقِض الغرض بمن ذكرنا.
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ملة ُنسب جلوههنا شبهة مهمة ال بد من عرضها ورّدها، وهي أنه قد 

ليشء من معتقدات الصوفية يف  أو تأييدٌ  ٌل أو تأوي تربيرٌ كلامٌت فيها من العلامء 

 .. أو الفناء الباطل االحتاد أو وحدة الوجود

ومنه يعرف حال يف التوحيد ملا ورد عن بعضهم ونحن نتعّرض 

 ملحلٍّ آخر.ونرتك التفصيل  اآلخرين..

أوصاف )املنسوب إليه  كتابالورد يف أما نصري الدين الطويس، ففيام 

تراجم ونرشت إحدى نسخه  الذي ُترجم عدةوللغة الفارسية با (1)(األْشاف

لكلامت االحتاد التي صدرت عن احلالج تضمن تربيرًا ويالعربية، 

 نافيًا كون املراد من االحتاد احتاد اخلالق بالعبد!والبسطامي، 

، عىل مبنى املتصوفةويف مقّدمة هذا الكتاب إشارة إىل أن املؤلف إنام كتبه 

 وله:قيظهر ذلك من 

أهل احلقيقة وقاعدة أردُت أنر ُأرتِّب َمتَصًا يف ِسرَي األولياء، 

                                                 

( الطبعة األوىل من النسخة املعربة املنشورة من قبل )مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية( من 1)

 .91-90كتاب أوصاف األْشاف ص

 



^

 

  

 ..(1)سالكي الطريقةِ 

فإن أصحاب الطرق الصوفية هم أهل احلقيقة بزعمهم، وهم 

ريزا عبد اهلل أفندي ، وقد ذهب املالسالكون إىل اهلل بحسب طرقهم كام يقولون

 بقوله: صوفياً   الدين الطويسنصري إىل كون تعليقة أمل اآلمليف  (2)اإلصبهاين

 ..(3)ويظهر من أوصاف االْشاف وغريه أنه صويف

بالفارسية يف كيفية السلوك إىل « أوصاف األْشاف»ورسالة 

ألفها عىل طريقة الصوفية للخواجة هباء امللك اهلل تعاىل، 

 .(4)صاحب الديوان اجلويني

ارة وإىل تإىل التصوف ولكن نصري الدين مل يكن صوفيًا، وإن نسب 

عقيدته بحسب  اإلسامعيلية تارة أخرى، لكن الرجل شيعي إمامي إثنا عرشي

ن إقامته اجلربية يف قالع اإلسامعيليني كام يذكر كتبه، إال أالتي تظهر من 

كون ح بعقيدته خالل فرتات متعددة قد تاملؤرخون وعدم قدرته عىل التَصي

 لصدور مثل هذه الكلامت منه.. سبباً 

وإن مل يقل تمل كذلك أن تكون كتابته عىل مذاق الصوفية عىل أنه حي

فعل املجليس األول، يقول العالمة كام استاملتهم إىل الدين، ألجل بقوهلم 
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 املجليس متحدثًا عن والده: 

رضحيه انه كان من  اهللواياك ان تظن بالوالد العالمة نور 

 مذاهبهم حاشاه عن ذلك،و و يعتقد مسالكهمأالصوفية 

هو كان آنس اهل زماِنم باخبار اهل و يكون كذلككيف و

 الورع،و الزهد مسلكهاعلمهم هبا، بل كان و البيت ^

كان ىف بدو امره يتسمى باسم التصوف لريغب اليه هذه و

عهم عن تلك االقاويل دال يستوحشوا منه فريو الطائفة

قد هدى كثريا منهم اىل احلق هبذه و االعامل املبتدعةو الفاسدة

ملا رأى ىف آخر عمره ان تلك املصلحة قد و لة احلسنة،املجاد

غلبت احزاب و الطغيانو رفعت اعالم الضاللو ضاعت

كان يكفرهم و رصحيا تربء منهم اهللعلم اِنم اعداء و الشيطان

 . (1)ذلك عندى خطوطه يفو انا اعرف بطريقته،و ىف عقائدهم

ة زمنية فليس بعيدًا أن يكون نصري الدين الطويس الذي عاش فرت

عىل مذاق )إن صحت نسبتها إليه( صاخبة مليئة بالفتن قد كتب الرسالة 

م إىل الدين كام قّرب غريهم من امللوك هبالصوفية كام أشار يف مقدمته ليقر

 واحلكام، حيث كان حيتمل هدايتهم بعد احتوائهم.

نَِيتر [ َلور ثُ اهللوَ ]:×كذلك حُيتمل أّنه أراد التمثُّل بقول أمري املؤمنني 
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َراهِتِمر  َراِة بَِتور ِل التَّور َ َأهر ِوَساَدُة َلَقَضيرُت َبنير نرِجيِل بِإِنرِجيلِِهمر و يِلَ الر ِ ِل اإلر َ َأهر  َبنير

آِِنِمو آِن بُِقرر ُقرر ِل الر ِ َأهر
 ..(1)َبنير

من الصوفية بمذاقهم ومرشهبم  أخرَبُ  يريد أن يثبت أنه بمعنى أّنه

من كّل مذهب بام لديه، وهو رغم ذلك يلتزم وأدلتهم وما عندهم، وأخرب 

بمذهب اإلمامية، فيكون يف تأليفه عىل مذاقهم وتفوقه عليهم يف ذلك وعدم 

 يف ذلك.إقامة للحجة عليهم اتباعه هلم 

وإن أبيَت عن قبول أيٍّ من هذه الوجوه، فمع اإلرصار عىل هذه 

دار أيًا كان قائله الكلامت ُيردُّ هذا الكالم عىل أصحابه وُيُضب به عرض اجل

ملخالفته كتاب اهلل وسنة نبيه وحكم العقل القطعي وإمجاع الشيعة الذين يعلم 

 دخول املعصوم فيهم.

جال، وقد روينا عن أمري وإن الشيعة ما عرفت احلق يومًا بالر

الِ احلقوله: ×  املؤمنني ج  ف  بِالر  ْعر  ْعِرْف أ ْهل هاحلاْعِرِف  ،قُّ ال  ي   . (2)ق  ت 

وليس علامء الشيعة كاألئمة يف العصمة، فإِنم عىل جاللتهم وقداستهم 

، وإنَّ لنا يف عباد اهلل الصاحلني قدوة وال يقربوِناليسوا يف منزلة املعصومني 

ه  : بقوله× هم موىل املوحدين فحينام يص ِريق  وا إِل ْيِه ط  ِد  ذ  اْلق ْصد  مح  ْن أ خ   م 

وُه بِالنََّجاةِ و ُ ْن و َبرشَّ ِميناً م  ذ  ي  وا إِل ْيِه الط ِريق  و أ خ  مُّ اًل ذ  وه  ِمن  و ِشام  ر  ذ  ح 

                                                 

 .803ص 2( كتاب سليم بن قيس ج1)

 .31ص 1( روضة الواعظني وبصرية املتعظني ج2)

 



 

 

 

ةِ  ل ك   ..(1)اهْل 

م باتباعه هلذه املدارس املنحرفة، فكان جوابه أّما الشيخ البهائي الذي  اهتُّ

يدعي االطالع عىل حقيقة الذات  منر  يفعليهم أبلغ من غريه حيث قال 

 ب يف فيه !!املقدسة: أحث الرتا

 قال يف أربعينه: 

املراد بمعرفة اهلل تعاىل االطالع عىل نعوته وصفاته اجلاللية 

بقدر الطاقة البرشية، وأما االطالع عىل حقيقة واجلاملية، 

الذات املقدسة فمام ال مطمع فيه للمالئكة املقربْي، واْلنبياء 

 ما: فضال عن غريهم، وكفى يف ذلك قول سيد البرش املرسلْي

 .عرفناك حق معرفتك

إن اهلل احتجب عن العقول كام احتجب عن  :ويف احلديث

  .االبصار، وإن املأل األعىل يطلبونه كام تطلبونه أنتم

فال تلتفت إىل من يزعم أنه قد وصل إىل كنه احلقيقة املقدسة، 

فان  بل أحث الرتاب يف فيه، فقد ضل وغوى، وكذب وافرتى

وث بخواطر البرش، وكلام تصوره االمر أرفع وأظهر من أن يتل

العامل الراسخ فهو عن حرم الكربياء بفراسخ، وأقىص ما 
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 وصل إليه الفكر العميق، فهو غاية مبلغه من التدقيق ...

بل الصفات التي نثبتها له سبحانه إنام هي عىل حسب أوهامنا، 

وقدر أفهامنا فانا نعتقد اتصافه بأْشف طريف النقيض بالنظر 

القارصة، وهو تعاىل أرفع وأجل من مجيع ما نصفه  إىل عقولنا

 به. 

إشارة إىل  ×ويف كالم االمام أِب جعفر حممد بن عل الباقر 

ما ميزَتوه بأوهامكم يف أدق معانيه  كلهذا املعنى حيث قال: 

ولعل النمل الصغار  ،خملوق مصنوع مثلكم مردود إليكم

ويتوهم أن عدمها تتوهم أن هلل تعاىل زبانيتني فان ذلك كامهلا 

نقصان ملن ال يتصف هبام، وهذا حال العقالء فيام يصفون اهلل 

 . (1)تعاىل به . انتهى كالمه صلوات اهلل عليه وسالمه

وللشيخ البهائي مسلٌك خاص يف حياته قد تكون الظروف فرضته 

عليه، وعليه حيمل كل قول خيالف مذهب اإلمامية خاصة يف باب التوحيد، 

كوله ضمن بيتني من قصيدة يمدح فيها صاحب العَص والزمان يبّينه يف كش

 ُيربز فيها سبب إخفائه حقيقة مذهبه فيقول:

 اخالط أبناء الزمان بمقتىض             عقوهلم كيال يفوهوا بانكاري

                                                 

 .80( األربعون حديثًا ص1)

 



 

 

 

  (1)واظهر أين مثلهم تستفزين             رصوف اللياِل باختالء وإمرار

املذهب الشائع يف مَصه.. وكان أهل كل أنه كان يتظاهر بلذا عرف عنه 

 ..(2)مذهب يعدونه منهم

أكثر من بالغ يف حماولة تربئة  فإنهأما الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء، 

اإلعضال يف وحدة و إنام اإلشكالهؤالء املتصوفة من الكفر، مع إقراره ب)

نيد والشبل والبسطامي وكوِنم قائلني هبا، فإنه عّد اجل (3) واملوجود( املوجود

 أرادوا أن يبالغواوابن عرِب وابن الفارض والعطار واجلامي وأرضاهبم ممن )

وإن عّد برهاِنم )عىل أصول احلكمة  وهو، (4)(يبلغوا أقىص مراتب التوحيدو

وسواء قلنا بأّن هذا واملنطق( إال أنه ليس من القائلني به بتاتًا وهو القائل: )

 .(5)(..ال متسه أظافر اخلدشة، أو أّن للمناقشة فيه جماالالربهان صخرة صامء 

إّن سالك هذا نعم أخطأ يف ختطئته )أمناء الرشع( القائلني بحسبه )

                                                 

 .233ص 1( الكشكول للبهائي ج1)

( نقل ذلك الشيخ يوسف البحراين يف لؤلؤة البحرين عن السيد نعمة اهلل اجلزائري بقوله: 2)

)الشيخ املذكور كان يعاْش كل فرقة ومّلة بمقتَض طريقتهم، ودينهم ومّلتهم، وماهم عليه، 

 منهم(.حتى أن بعض علامء العاّمة اّدعى أنه 

 .258( الفردوس األعىل ص3)

 .259( الفردوس األعىل ص4)

 .266( الفردوس األعىل ص5)

 



^

 

  

عندهم  -املوجودو أعني وحدة الوجود- هذه الطريقةو الطريق كافر زنديق،

 .(1) (األديانو إحلاد، تضاد عامة الرشائعو زندقة

العدل واإلنصاف، وال من الورع والسداد،  ين ال أرى منإو)فإّن قوله: 

ومع ذلك فهم يؤمنون .. املبادرة إىل تكفري من يريد املبالغة يف التوحيد

 .(2) (الثوابو العقابو احلسابو النبوات،و بالرشائع،

أوىل بالتخطئة من )أمناء الرشع(، املطبقون عىل كفر القائلني بوحدة 

 .الوجود واملوجود

بوحدة نسب الشيخ كاشف الغطاء إىل القول من  اشتبه األمر عىلوقد 

بإمجاع الطائفة عىل الرباءة العارُف  هوو الوجود واملوجود، وكيف يقول هبا

 من هذا القول وعّده من أشنع الكفر والضالل؟! حيث قال:

من حيث كوِنا فإن مجيع تلك الطائفة  ..الشيعة اإلماميةأما 

[ ا من أشنع ]أشكاللك املقاالت، ويعدوِنشيعة يربأون من ت

 .. (3)الكفر والضالالت

( يف حاشيته عىل السيد حممد عل القايض الطباطبائي)نعم حاول 

 : أنه حاول توجيه كالم السيد بقولهالفردوس األعىل 

                                                 

 .267( الفردوس األعىل ص1)

 .268( الفردوس األعىل ص2)

 .176( أصل الشيعة وأصوهلا ص3)

 



 

 

 

بحثها بحثا علميا حتليليا عىل حسب و ترشيح هذه النظرية

إظهار حقيقة رأهيم حول هذا االعتقاد و معتقد القائلْي هبا،

 .(1)كام يعتقدون أنفسهم

وهو قريب مما تقدم يف كالمنا عن نصري الدين الطويس والشيخ البهائي، 

 سلك هذا املنحى يف حماولة تربئتهموإن كان األمر كذلك فإنا نحتمل أن يكون 

متهيداً للطريق أمام ما أسامه )االحتاد واالتفاق( بني املسلمني يف مواجهة  ظاهراً 

 قال يف بعض خطبه: أعداء اإلسالم كام 

... أسمعنا الدعوة نحن قلنا حتى مللنا، وأسمعنا حتى سأمنا 

، وقلنا للمسلمني: إن الذي يقتلكم، إىل الوحدة واالتفاق

بل - ويفرق مجعكم، وخيمد جذوة عزائكم، وجيعلكم

أذالء صاغرين لألجانب، هو هذا اخلالف  -جعلكم

ل بقى شك فيا ترى ه.. والشقاق الذي تغلغل وتوغل فيكم

  .(2)؟أو شبهة ْلحد يف رضورة االحتاد واالتفاق

فلعله رأى أن الدعوة إىل االحتاد واالتفاق ال تستقيم مع احلكم بكفر فئة 

 من املسلمني هلا مجهوٌر كبري يف كثرٍي من بالد املسلمني..

وأيًا يكن فإن حماولة الشيخ مل تكن موفقة أبدًا يف الدفاع عن القائلني 

، ومهام كانت الظروف التي دعته إىل هبذه الصورة وجود واملوجودبوحدة ال

                                                 

 .247( الفردوس األعىل ص1)

 .52( اخلطب األربع ص2)



^

 

  

 ذلك فإن ما ذهب إليه ال يمكن إلزام اإلمامية به أبدًا.

وعىل هذه الوجوه حُتَمل كلامت من ُينسب هلم مثل هذا القول من علامئنا 

 إن صّحت النسبة، وما ال يمكن توجيهه ُيرد إىل أصحابه.

 

 



 

  يف عاملنا اإلسالمي..لكلِّ صويفٍّ 

 وكلِّ عارٍف وحمبٍّ للعرفاء يف عاملنا الشيعي.. 

 لكم مجيعًا..صادقٌة  رسالةٌ رغم قساوٍة ناعمٍة فيه!  هذا الكتاب

مجع الشمل حتت راية اهلدى واحلق، الثقل وتتضمن الدعوة للتآلف 

ة، |، فهم رمز اهلدايالذي ال خيالف كتاب اهلل، عرتة نبينا احلبيب حممد 

 وليس بعد اهلدى إال الضالل..

^، ومهام تزّينت مدارس اآلخرين، ومهام أظهرت حبها ملحمد وآله 

آُن ماًء ﴿فإِنا ما مل تِّس عىل سنتهم وتقتد هبداهم:  َسُبُه الظَّمر َكَِّساٍب بِقيَعٍة حَير

ُه َشيرئاً  ر جَيِدر ة بتنميقات املتصوف، فال يكثر إعجابكم (1)﴾َحتَّى إِذا جاَءُه مَل

جَتُِد ×:  والعرفاء، وال تغرنكم كلامهتم املدبَّجة، فقد قال صادق العرتة

َقعًا وَ ال ِطُئ باَِلٍم َواَل َواٍو َخطِيبًا ِمصر ُجَل اَل خُير يرِل رَّ َمًة ِمَن اللَّ ُبُه َأَشدُّ ُظلر َلَقلر

 ..(2)املرُظرلِم

ل يبدأ من أص |تباين الصوفية والعرفاء مع عرتة الرسول  إّن حملَّ 

معرفة اهلل تعاىل وتوحيده، وعىل ذلك تبتني كل دعوات األنبياء واألولياء، 

 اآلخرة..الدنيا واحلياة األمر مصرُي ففي 

                                                 

 .39( النور 1)

 .422ص 2( الكايف ج2)



^

 

  

 :×ولصادق العرتة ُدّرة من ُدرر املعرفة يبّينها يف قوله 

َبعٍ  ُه يِف َأرر ُت ِعلرَم النَّاِس ُكلَّ  :َوَجدر

ِرَف َربََّك  .1 هُلَا َأنر َتعر  .َأوَّ

ِرَف َما َصنََع بَِك َوالثَّا .2  .يِن َأنر َتعر

ِرَف َما َأَراَد ِمنرَك  .3  .َوالثَّالُِث َأنر َتعر

ِرَف َما خُيرِرُجَك ِمنر ِدينَِك  .4 ابُِع َأنر َتعر  .(1)َوالرَّ

! فال ربًا بصفات اهلل عرفوا، وال بحقيقة وهؤالء قد جهلوا األربعة معاً 

واحدًا، وال سبيل  اخللق والصنع هلل أقروا حيث جعلوا وجودهم ووجوده

اتباع أمنائه والرباءة من أعدائه ِنجوا، وال مّيزوا ما خيرجهم من دينهم عاّم 

 يدخلهم فيه.. 

عقٍل يرشد إىل اتباع مثل هذه املناهج؟! أم هو العشق الذي وفأيُّ علٍم 

 يتغنون به؟ 

رَ  ×:وعنه قال أمري املؤمنني  ُه َوَأمر َشى َبََصَ َبهُ َمنر َعِشَق َشيرئًا َأعر  ،َض َقلر

ِ َصِحيَحٍة وَ َفُهَو َينرظُ  ٍ َغرير
ِ َسِميَعةُر بَِعنير َمُع بُِأُذٍن َغرير  ..(2)َيسر

ا إِىل﴿إِنا دعوة الشيعة التي متّيزوا هبا وحفظوها عن كتاب رهبم:   َتعاَلور

                                                 

 .50ص 1( الكايف ج1)

 .160( ِنج البالغة ص2)

 



 

 

 

 َبيرنَنا وَ 
ٍ
ُبَد إاِلَّ َكلَِمٍة َسواء َك بِِه َش وَ  اهللَبيرنَُكمر َأالَّ َنعر ِ  .(1)﴾يرئاً ال ُنرشر

فدعوا عنكم تلك األباطيل والبدع، وال تعودوا أعرابًا منقلبني عىل 

 أعقاهبم، ومتسكوا بحبل اهلل املتني، حممد وآله الطيبني الطاهرين.

املدرج  نفتح املجال للتواصل عرب الربيد االلكرتوينوإمتاماً للفائدة، فإّننا 

فة والعرفاء حّجة تقابل ما ورد فيام لو كان عند أحد من املتصوّ ، (2)يف اهلامش

، أو عند أحٍد من القّراء األعزاء ِمَن األفكار ما يرغب بمشاركتنا يف كتابنا هذا

إياه، فإننا نرّحب بذلك، عىل أن نعالج ما يصلنا ونتعّرض إليه يف الطبعات 

 الالحقة إن شاء اهلل تعاىل، أو يف منشورات أخرى.

 املني.وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب الع

 حممد مصطفى مَصي العامل

 جنوب لبنان ،أنصار بلدة

 للهجرة 1439السادس من ذي القعدة 

 م. 2018-7-20املوافق 

 

                                                 

 .64( آل عمران 1)

  mohammad@masrilb.netالربيد االلكرتوين: ( 2)
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