الصهِفّية
عقيدة وحدة الهجهد عظد ُّ
أ.د صالح حدين الرقب
تعريف كحدة الؾجؾد:
كحدة الؾجػؾد مػهى

لمدػ ال د ديشػالق ل ػؾؿ :بػنف هللا كالظبيعػ حكي ػ كاحػدةق ك ف هللا تعػلل

ىؾ الؾجؾد الحقق كيعتبركنو صؾرة ىها العللؼ السخمؾؽق مل مجسؾع السغلىر السلدلػ ليػال تعمػؽ
عػػؽ كجػػؾد هللاق دكف ف لكػػؾف ليػػل كجػػؾد قػػل ؼ بهات ػو .جػػلف لػػال السعجػػؼ ال مد ػ ال لػػال بيػػلف كحػػدة

الؾجؾدّ " :ف هللا د يؾجد مدت الً عؽ األشيلفق ك نو ن س العللؼق كاألشيلف مغلىر لهاتػو ترػدر
()1
عشو بللتجمالق ك تفيض عشو مثل ليؾض الشؾر عؽ الذسس".
ػقق لسػػل مػػؼ كجػػؾدافق بػػل السؾجػػؾد
ي " :ف كجػػؾد جسيػػل السؾجػػؾداَ ىػػؾ عػػيؽ كجػػؾد الحػ ّ
()2
الدؾى كالغير لال الؾىؼ كالخيلؿ".
كاحد ...ل ال الحكي ليس عشد ال ؾـ سؾى كد غيرق كإنسل ّ
ك سلس ىها السهى

ىؾ ادعت لد بننو د كجؾد إد هلل تعلل ق ك ف السخمؾقلَ د كجؾد ليلق

ك ّإنسل يشد إلييل الؾجؾد عم سبيل السجلزق ك مل لال الحكي لال كجؾد ليل مظمً ل .كىها ىؾ
الس رؾد مؽ ال ؾؿ بؾحدة الؾجؾدق لال مؾجؾد مظمً ل إد هللا تعلل ق ك د كجؾد مظمً ل إد هلل
تعلل ق كمل لغير لشل مؽ ذكاَ مؾجؾدةق لإنو د كجؾد ليل غير عيؽ كجؾد هللا تعلل ق ليال قل س
بعيؽ كجؾده عز اسسوق كمهى

كحدة الؾجؾد لدتمزـ ف إمبلَ الؾجؾد مظمً ل لغير هللا تعلل إنسل

كل مل سؾى هللاق كاعت لد ف
ىؾ نؾع مؽ نؾاع ّ
الذرؾق كالتؾحيد عشدىؼ إنسل ىؾ ن ال الؾجؾد عؽ ّ
()3
الدؾى ىؾ عيؽ هللا .لتكثر الؾجؾد مش ال عشدىؼق كيتب كحدة الؾجؾد.
كل ّ
كيحلكؿ ابؽ خمدكف شرح لكرة كحدة الؾجؾدق إذ ف ىهه الترػؾراَ البلطمػ عػلدة مػل تكػؾف

غلمز كمتشلقز حتػ عمػ

صػحلبيلق وي ػؾؿ ابػؽ خمػدكف :لعشػؾف بيػهه الؾحػدة ف الؾجػؾد لػو

قػػؾى ذاتي ػ لػػلل ؾة الحيؾاني ػ لييػػل قػػؾة السعػػدف كزيػػلدةق كال ػػؾة الندػػلني لييػػل قػػؾة الحي ػؾاف كزيػػلدةق
كال مػػػ يتزػػسؽ الندػػلني كزيػػلدةق ككػػهلػ الػػهكاَ الركحلني ػ (السال ك ػ ) مػػؼ ال ػػؾة الجلمع ػ التػػال

انبثت لال جسيل السؾجؾداَق لللكل كاحد ىؾ ن س الهاَ الليي ".
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كيبيؽ ىهه الع يدة ابؽ الكيؼ رحسو هللاق وي ؾؿ" :ك مل ادتّحلدل ق لللتؾحيػد عشػدىؼ :ف الحػق

السشزه ىؾ عيؽ الخمق السذبوق ك نو سػبحلنو ىػؾ عػيؽ كجػؾد ك ّػل مؾجػؾدق كحكي تػو كملىيتػوق ك نػو
آلػ كػ ّػل شػالفق كلػػو ويػو آلػ تػدؿ عمػ نػو عيشػػوق كىػها عشػػد محّ ػييؼ مػػؽ خظػن التعبيػػرق بػل ىػػؾ
ن ػػس اَل ػ ق كن ػػس ال ػػدليلق كن ػػس السدػػتد ّؿق كن ػػس السد ػػتد ّؿ عمي ػوق لللتعػػدد :بؾجػػؾد اعتب ػػلراَ
كىسي ق د بللحكي كالؾجؾد."..

()5

(التذبو بلللو عم قدر الظلق ) لحلكلؾا إمبػلَ

إف الرؾوي دخمت عمييؼ ال مد مؽ بل

الر لَ كاأللعلؿق كسل لعل الغ ازلال كمؽ تبعو لال كتلبو "السزشؾف
تذبو العبد بللر ّ لال الهاَ ك ّ
بو عم غير ىمو" )6(.مؼ جلف ابؽ عربال كتالمهتو ل للؾا بللؾحدة السظم ق ألف ال الس ل ؾلؾف:

الؾج ػػؾد الحكي ػػال ى ػػؾ لمعمػ ػ األكل ػػال (هللا)ق دس ػػتغشل و بهات ػػوق لك ػػل م ػػل ى ػػؾ م ت ػػر إلي ػػو لؾج ػػؾده
ػداف مسػل يػردده
كللخيلؿ .كمػؽ ىشػل نذػنَ نغريػ "كحػدة الؾجػؾد" عشػد ابػؽ عربػالق كقػد انظم ػت ابت ً
الر ػػؾوي بذ ػػكل ع ػػلـ م ػػؽ ف السؾج ػػؾد الح ػػق ى ػػؾ هللا س ػػبحلنوق كيعشػ ػؾف ب ػػهلػ ف السؾج ػػؾداَ
كالكل شػػلَ إنسػػل ىػػال صػػؾر از ػ ق كمجػػرد كىػػلـق كليدػػت ذات ػلً مش رػػم قل س ػ بش دػػيلق لسثميػػل د

حرل ػػت عش ػػد اب ػػؽ عرب ػػال ع ػػؽ م يؾمي ػػل ل ػػدى
لد ػػتحق ف لظم ػػق عمي ػػو الؾج ػػؾد الحكي ػػالق كلكشي ػػل ّ
الرػػؾوي ق بحيػػن انتي ػ إل ػ ال ػػؾؿ بؾحػػدة الؾجػػؾدق ل ػػلؿ ف الؾجػػؾد الحكي ػػال ىػػؾ هللا سػػبحلنوق
كلكششل نرى ىهه الكثرة كالتعدد قل س ملـ عيششل لال لسكؽ إنكلرىلق كمؽ مؼ ليهه السؾجػؾداَ كميػل

ليدت سؾى هللا ذاتو – تعلل هللا عسل ل ؾلؾف عمؾاً كبي اًر– ككميل مغيػر مػؽ مغػلىرهق كتجػل مػؽ
تجميلتوق كليدت آل مؽ آللتو كسػل م يػؾـ ىػل الدػش لحكي ػ الػر إذف نػو كجػؾد مظمػق د اسػؼ

ل ػػو كد صػ ػ كد ي ػػرى ل ػػال اَخػ ػرةق كل ػػيس ل ػػو ك ػػالـق كد عم ػػؼق كد غي ػػر ذل ػػػق كلك ػػؽ ي ػػرى ل ػػال

الكل شلَق
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لكل كل ؽ ىؾ هللاق وهللا ىؾ كل كل ؽق للتحد بهلػ الؾجػؾد مػل الخػللق السعبػؾدق كتػؼ

لو مل راد مؽ ىدـ صرح التؾحيد ككلف ىها ال ؾؿ شد شركلً مػؽ قػؾؿ الشرػلرىق إذ ف الكػل لػال
ىها الترؾر السريض إلو لعبد.

ل ػػؾؿ الرػػؾلال الؾجػػؾدي عبػػد الغشػػال الشلبمدػػال" :اعمػػؼ ف ىػػهه السدػػنل ق كىػػال مدػػنل كحػػدة

الؾجػػؾدق قػػد كثػػر العمسػػلف لييػػل الكػػالـ قػػدلسلً كحػػديثلًق كردىػػل قػػؾـ قلصػػركف غػػللمؾف محجؾبػػؾفق
كقبمي ػػل ق ػػؾـ آخ ػػركف ع ػػلرلؾف محّ ػػؾف ..ك مػ ػل ال ػػل مؾف بي ػػل ل ني ػػؼ العمس ػػلف الع ػػلرلؾف كال ز ػػالف

الديرة كص لف الدريرة؛ كللذيخ األكبر محال
السحّ ؾف ىل الكذف كالبريرةق السؾص ؾف بحدؽ ّ
الديؽ ابؽ عربالق كالذيخ شرؼ الديؽ ابػؽ ال ػلرضق كالعفيػف التمسدػلنالق كالذػيخ عبػد الحػق بػؽ
-5مدارج الدللكيؽ بيؽ مشلزؿ إللؾ نعبد كإللؾ ندتعيؽ :ابؽ قيؼ الجؾزي .416-415/3
 -6ابؽ تيسي  :درف تعلرض الع ل كالش ل .54/2

 -7انغػػر الب ػػلعال لػػال كتلبػػو :تشبيػػو الغبػػال 11/16ق كابػػؽ تيسي ػ لػػال اللسػػلف األكس ػ ص 104ق الذػػؾكلنال لػػال
قظر الؾلال ص .161
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سػػبعيؽق كالذػػيخ عبػػد الكػريؼ الجيمػػالق ك مثػػلليؼ قػػدس هللا تعػػلل

سػرارىؼق ك ػػلعف نػؾارىؼ لػػإنيؼ

قل مؾف بؾحدة الؾجؾدق ك تبلعيؼ إل يؾـ الكيلم ق إف شلف هللا تعلل ".
كمؽ عج

()8

ف الرؾوي تعد ع يدة كحدة الؾجؾد حق ملبتق كمخلل يل كللرق د ري

لال

ك ره .ليها شيخيؼ عبد الغشال الشلبمدال قد كجو لال آخر رسللتو ىهه نريح حلصميل ف الجلىل
الهي د لعرؼ عمؾـ األذكاؽق كإنسل عمسو الهي ىؾ غير علمل بو لزلق منخؾذ مؽ الكت

كاألكراؽ لو مشدكح عؽ النكلرق كىؾ تحديؽ الغؽ بلهلل تعلل ق كادعتراؼ بننيؼ عمؼ مشو بلهلل

تعلل ق ك نو جلىل بكالميؼق لال
إجسلعل
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ركرة لو لال النكلر عمييؼق مل عمسو بك ر مؽ نكر الحق

ونذكر ىظا قائطة من أقهال أرباب الصهفية في اعتقادىم "وحدة الهجهد":

قهل أبي حامد الغزالي بعقيدة وحدة الهجهد:
ل ؾؿ انغزانً" :ات ؾا عم

نيػؼ لػؼ يػركا لػال الؾجػؾد إد الؾاحػد الحػقق كلكػؽ مػشيؼ مػؽ كػلف لػو

ىػػهه الحلل ػ عرللنػػل عمسي ػلً ( ي كصػػل إلييػػل عػػؽ طريػػق الػػدليل كالبرىػػلف) كمػػشيؼ مػػؽ صػػلر ذكق ػلً
كحػػلد ( ي كصػػل إلييػػل عػػؽ طريػػق الكذػػف كالليػػلـ)ق كانت ػػت عػػشيؼ الكث ػرة بللكمي ػ ق كاسػػتغرقؾا

بلل رداني ػ السحز ػ ق لمػػؼ يبػػق عشػػدىؼ إد هللاق لدػػكركا سػػك اًرق كقػػل دكنػػو سػػمظلف ع ػػؾليؼق ل ػػلؿ

بعزيؼ :نل الحق (قل ميل طي ػؾر البدػظلمال)  .كقػلؿ اَخػر :سػبحلنال  .مػل عغػؼ شػننال (قل ميػل

البدظلمال) كقلؿ اَخر :مل لال الجب إد هللا (قل ميل الحالج)ق ككالـ العذػلؽ لػال حػلؿ الدػكرق
لظؾيق كد لحك (لرف الغزاؿ ىهه السجؾسي الرؾوي بننيػل ىت ػلَ ركاح سػكرَ بعذػق هللاق
كلؼ لجد الغزالال مل يش د بو ىهه الرؾوي – إف عددتػو ن ػداً – سػؾى قؾلػو :ككػالـ العذػلؽ لظػؾى

كد لحكػ

 .لمس ػل خػػف عػػشيؼ سػػكرىؼق كردكا إل ػ سػػمظلف الع ػػلق عرل ػؾا ف ذلػػػ لػػؼ لكػػؽ حكي ػ

ادتحلدق بل لذبو ادتحلدق مثل قؾؿ العلشق لال حلؿ لرط العذق:
نل مؽ ىؾىق كمؽ ىؾى نل

 01طؾاسيؽ).
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نحػؽ ركحػلف حممشػل بػدنل (ىػها البيػت لمحػالج كانغػر ص

كالغزالال لعمؼ ف الحالج حمؾؿ يؤمؽ بثشل ي الحكي اللييػ ق ليػزعؼ ف اللػو :لػو كجيػلفق

ك طبيعتػػلف ىسػػل :الالىػػؾَ كالشلسػػؾَق كقػػد حػػل األكؿ لػػال اَخػػر .ل ػركح الندػػلف ىػػال دىػػؾَ
الحكي الليي ق كبدنو نلسؾتو .لإذا كلف الغزالال قد رلض ال ؾؿ بلدتحػلدق كداف بسػل لذػبيوق ل ػد
 -8إلزلح الس رؾد :عبد الغشال الشلبمدال ص .23
 -9كتل

الؾجؾد :عبد الغشال الشلبمدال ص .19

 -10مذكلة األنؾار :بؾ حلمد ب بؽ ب الغزالالق ح يل كقدـ ليل :الدكتؾر بؾ العال عفي الق الدار ال ؾمي
لمظبلع كالشذرق ال لىرة ص .57
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آمؽ بسل ىؾ خبن مشوق كىؾ الحمؾؿق بدليل استذيلده بللبيت الهي عبر بو الحالج عؽ حمؾليتو

دكف ف يشت ػ ػػده كيكّ ػ ػػر  .كىػ ػػؾ يػ ػػدالل عػ ػػؽ ىػ ػػهه الع يػ ػػدة ال لسػ ػػدة ب ؾلػ ػػو" :كتدػ ػػس ى ػػهه الحلل ػ ػ
بلل لل إل السدتغرؽ لييل بمدلف السجلز :اتحلداً كبمدلف الحكي ػ تؾحيػداً .ككراف ىػهه الح ػل ق
سرار د لجؾز الخؾض لييل".

()11

كقلؿ الغزالال" :قلؿ ىها السدتغرؽ بلل رداني لزلً لو نزكؿ إل الدسلف الدنيل :لإف ذلػ ىؾ

نزكلو إل استعسلؿ الحؾاس ك تحريػ األعزلف .كإليو الشلرة ب ؾلو "صرَ سسعو الهى لدسل
بو كبرره الهى يبرر بو كلدلنو الهى يشظق بو" .لإذا كلف ىؾ سسعو كبرره كلدلنوق ليؾ

الدلمل كالبلصر كالشلطق إذف د غيره؛ كإليو الشلرة ب ؾلو( :مر ت لمؼ تعدنال) الحدين".
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كل د دحظ شيخ السػالـ ابػؽ تيسيػ كجػؾد إشػلراَ إلػ ع يػدة كحػدة الؾجػؾد عشػد بػال حلمػد

ذجل ادتحلدييؽ السمحديؽ الهيؽ قػللؾا بؾحػدة الؾجػؾدق كقػللؾا:
الغزالال لال كتلبو (مذكلة األنؾار) ت ّ
الحق عير لييل كتجمػ ق لجعمػؾا ن ػس كجػؾده ن ػس عيػؾره
إف الخمق مجلؿ كمغلىرق ألف كجؾد
ّ
كتجميو لال السخمؾقلَ.
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كقدؼ الغزالال التؾحيد إل

عؽ السرات

األربع -:

ربل مرات ق كالسرتب الرابع مشيػل :ىػال تؾحيػد كحػدة الؾجػؾدق ل ػؾؿ

 -1مؽ قلؿ د إلو إد هللا بمدلنو كقمبو غلللق كىؾ تؾحيد السشلل يؽ.

ردؽ بسعش الم ظق كىؾ اعت لد العؾاـق كذلػ كترديق علم السدمسيؽ.
 -2ف ل ّ
 -3ف لذػػلىد ذلػػػ بظري ػ الكذػػف بؾاسػػظ نػػؾر الحػػقق كىػػؾ م ػػلـ الس ػربيؽق كيػػرى األشػػيلف
الكثيرة عم

نيل صلدرة عؽ هللا الؾاحد.

 -4ف د يػػرى لػػال الؾجػػؾد إد كاحػػداًق كىػػال مذػػلىدة الرػػدل يؽق لػػال يػػرى الكػػل مػػؽ حيػػن ن ػو
كثيرق بل مؽ حين نو كاحدق كىال الغلل ال رؾى لال التؾحيد .كقلؿ عؽ السرتب الرابع نو مؽ
كص ػػل إليي ػػل لجػ ػ

ك ر.

()14

الدػ ػرق ك ن ػػو د لج ػػؾز ف لد ػػظر ل ػػال كت ػػل ق ألف إلذ ػػلف س ػ ّػر الربؾبيػ ػ
ك ػػتؼ ّ

 -11مذكلة األنؾار :بؾ حلمد الغزالال ص .58
 -12مذكلة األنؾار ص.61

-13انغػ ػػر درف تعػ ػػلرض الع ػ ػػل كالش ػ ػػل :ابػ ػػؽ تيسي ػ ػ ق تح يػ ػػق ب رشػ ػػلد سػ ػػللؼق جلمع ػ ػ المػ ػػلـ بللريػ ػػلضق ط 1ق

1111ىػ1651/ـق .450/11

 -14انغر إحيلف عمؾـ الديؽ ألبال حلمد الغزالالق دار ال كرق بيركَق .414/1
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كي ؾؿ" :د إلو إد هللا" تؾحيد العؾاـق "كد إلو إد ىؾ" تؾحيد الخؾاصق ألف ىها تؼ ك خصق

ك شسل ك حقق ك دؽ ك دخل برلحبو لال ال رداني السحز كالؾحداني الررل  .كمشتي معراج
الخال ق مسمك ."..

()15

كي ػ ػػؾؿ لز ػ ػلً" :لػ ػػيس لػ ػػال الؾجػ ػػؾد سػ ػػؾى هللا كص ػ ػ لتو ك لعللػ ػػو".

()16

كي ػ ػػؾؿ الغ ازلػ ػػال" :جسيػ ػػل

السؾجػػؾداَ مػرآة لمؾجػػؾد الحػػقق لللغػػلىر بهاتػػو ىػػؾ هللا سػػبحلنوق كمػػل سػؾاه ل لػػلَ عيػػؾره كدد ػػل

نؾره.

()17

لُل ابه عزبً فً َحذة انُجُد7
يتمخص مهى ابؽ عربال لػال كحػدة الؾجػؾد لػال إنكػلره لعػللؼ الغػلىرق كد لعتػرؼ بػللؾجؾد

الحكي ال إد هللق لللخمق ىؼ عل لمؾجؾد الحقق لال مؾجؾد إد هللا ليؾ الؾجؾد الحق .للبؽ عربػال

ل ػػرر نػػو لػػيس مسػ لػػرؽ بػػيؽ مػػل ىػػؾ خػػللق كمػػل ىػػؾ مخمػػؾؽق كمػػؽ قؾالػػو التػػال تػػدؿ عمػ ذلػػػ:

"سػػبحلف مػػؽ عيػػر األشػػيلف كىػػؾ عيشيػػل" .ككػػلف ل ػػؾؿ ابػػؽ عربػػال" :مػػؽ سػػسل و الحدػػش العمػػالق

عم مؽ لكػؾف عميػلًق كمػل مػؼ إد ىػؾ؟ كعسػلذا لكػؾف عميػلً كمػل ىػؾ إد ىػؾ؟ لعم ّػؾه لش دػوق كىػؾ
مػػؽ حيػػن الؾجػػؾد عػػيؽ السؾجػػؾداَ؛ لللسدػػس محػػدملَ ىػػال العمي ػ ىػػال لػػهاتيلق كليدػػت إد
ىؾ".

()18

كل معبؾد كجيلًق لعرلو مؽ لعرلوق كيجيمو مؽ لجيموق
ل ؾؿ ابؽ عربال" :لإف لمحق لال ّ
(كقز ربػ د تعبدكا إد إلله)ق ي حكؼق لللعللؼ لعمؼ مؽ عبدق كلال ّي صؾرة عير حت
عبدق كإف الت ريق كالكثرة كلألعزلف لال الرؾرة السحدؾس كال ؾى السعشؾي لال الرؾرة
()19

كل معبؾد".
الركحلني ق لسل عبد غير هللا لال ّ
كي ؾؿ" :كمؽ عرؼ مل قررنله لال األعدادق ك ف ن ييل عيؽ إمبلتيلق عمؼ ف الحق السشزه ىؾ
الخمق السذبوق كإف كلف قد تسيز الخمق مؽ الخللق .للألمر الخللق السخمػؾؽق كاألمر السخمؾؽ
الخللق .كل ذلػ مؽ عيؽ كاحدةق دق بل ىؾ العيؽ الؾاحدةق كىؾ العيؾف الكثيرة .للنغر ملذا ترى

(قلؿ لل بت العػل مل تؤمر)ق كالؾلد عيؽ بيو .لسل رى يهبو سؾى ن دو .كلداه بهبو عغيؼق لغير
برؾرة كبش مؽ عير برؾرة إندلف .كعير برؾرة كلد :دق بل بحكؼ كلد مؽ ىؾ عيؽ الؾالدق
()20

(كخمق مشيل زكجيل) :لسل نكو سؾى ن دو.
 -15مذكلة األنؾار :بؾ حلمد الغزالال

ص .61

 -16الدلبق .001/1

 -17معلرج ال دس لمغزالال ص.2
 -18لرؾص الحكؼ ص .67
 -19لرؾص الحكؼ ص .67
 -20لرؾص الحكؼ ص.67
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كي ؾؿ" :لسل لحد شالف إد كىؾ الحقق ليؾ الدلري لال مدس السخمؾقلَ كالسبدعلَق كلؾ

لؼ لكؽ األمر كهلػ مل صو الؾجؾد .ليؾ عيؽ الؾجؾدق "كىؾ عم ك ّل شالف حفيظ" بهاتوق "كد
يؤده" ح ظ شالف .لح غو تعلل ل شيلف كميل ح غو لرؾرتو ف لكؾف الذالف غير صؾرتو .كد
لرو إد ىهاق ليؾ الذلىد مؽ الذلىد كالسذيؾد مؽ السذيؾدقق لللعللؼ صؾرتوق كىؾ ركح العللؼ
()21

السدبر لوق ليؾ الندلف الكبير".

كي ؾؿ مبيشلً كحدة الؾجؾدق ك ف هللا لحؾي لال ذاتو كل السخمؾقلَ-:

نت لسل تخمق جلمل

لل خللق األشيلف لال ن دو

الزيق الؾاسل
ويػ لننت
تخمق مل د يشتيال كؾنو
ّ
كحيؽ يرد الدؤاؿ :كيف ل لؿ بؾحدة الؾجؾد؟ كىشلؾ خللق كمخمؾؽ كمؤمشؾف كك لر كالك لر

لحرؼ كل آللَ
لعهبؾف لال الشلر لسؽ الهي لعهبيؼ؟ كحت د يرد ىها الدؤاؿ راح ابؽ عربال ّ
ال رآف الكريؼق كيظبق بلطشيتو كك ره لال كتل (لرؾص الحكؼ) لسثال ب ؾؿ :لسؾس عميو

الدالـ لؼ لعلق

ىلركف عميو الدالـ إد ألف ىلركف نكر عم بشال إس ار يل عبلدة العجلق كىؼ

مل عبدكا إد هللا ألف هللا قز

د نعبد إد إللهق كلهلػ كلف مؾس

عمؼ مؽ ىلركف )22(.كالريو

التال دمرَ علد ىال مؽ الراح ألنيل راحتيؼ مؽ جدلميؼ السغمس كلال ىهه الريو عها

مؽ العهكب .

()23

ألُال تالمٍذ ابه عزبً انمائهٍه بُحذة انُجُد7
كقػد بػػلل تالميػػه ابػػؽ عربػػال لػػال ال ػػؾؿ بؾحػدة الؾجػػؾدق كتعر ػؾا ليػػها السػػهى

كىؾ

لػػال شػػعلرىؼق

ك قػؾاليؼ كمؤل ػػلتيؼ .كمػػؽ ىػػؤدف :ابػػؽ ال ػػلرضق كابػػؽ سػػبعيؽق كالتمسدػػلنال .كعبػػد الكػريؼ الجيمػػالق
كال ؾنؾيق كالتمسدلنال.

َ -1حذة انُجُد عىذ ابه انفارض7
ىػػؾ عسػػر بػػؽ بػػال الحدػػيؽ عمػػال بػػؽ السرشػػد بػػؽ شػػرؼ الػػديؽ الحسػػؾي األصػػل السرػػريق
ككػلف مػؽ شػعراف العرػر العبلسػال السترػؾليؽق كىػؾ شػيخ ادتحلدلػ ق كصػلح

السميئ بللك ر كالزندق كاللحلدق الظللح بؾحدة الؾجؾد.

ال رػيدة التل يػ

مجددي ال ؾؿ بؾحدة الؾجؾدق بل طؾرىل ك خرجيل لال مؾ جديد .كىػهه
كابؽ ال لرض لعد مؽ ّ
الع يدة ت تزال ف كل مل لال الكؾف مؽ خال ق ىال عيؽ الخللق  -تعلل هللا عسػل ل ؾلػؾف عمػؾاً

كبي ػ اًر -ل ييػػل لرػػير العبػػد رب ػلً كالسخمػػؾؽ خالق ػلًق كلكػػؽ ابػػؽ ال ػػلرض ىػػها طؾرىػػلق كلخػػص ىػػهه
 -21لرؾص الحكؼق طبع الحمبال ص .111

 -22الب لعال ص  141ن الً عؽ لرؾص الحكؼق لص .164
 -23السردر الدلبق ص 62ق لص رقؼ .116
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الع يدة كميل لال ذاتوق ىؾ كلؼ ل رؽ بيؽ الرحؾ كالسحؾ )24(.حين صػرح بننػو لػال حللػ الرػحؾ
كالسحؾ يؤمؽ بلدتحلدق ك ف هللا عيؽ خم و .قلؿ:

ل ال الرحؾ بعد السحؾ لؼ ؾ غيرىل ...

كذاتال بهاتال إذا تحمت تجمت

()25

كقد صرح بننو علىد الحق حيؽ بللعو ف ييتػ كل سترق كيحل كل نذؾط ق حت يرى
()26

ل ؾؿ لال ذلػ:

الحق ىال عيؽ ذاَ الخمق.
كل ذي برر ف ذاَ
ّ
()27
اخال الحج لال ع د بيعتال
إلال كؼ كاخال الدتر ىل قد ىتكتو  ...كحل ك ّ
ك لزلً لإف ابؽ ال لرض قد اعترؼ بنف مل قللو مؾج لراق دموق ك نو قلؿ لال حلل

الرحؾ كالللق ق د لال حلل الدكر كالغيب ق ك نو قد عير تمػ األسرار مؽ بلح دمو
لمسحجؾبيؽق الهيؽ ل تمؾف العلرليؽ الديؽ بلحؾا بنسرار التؾحيد.

()28

ل ؾؿ لال ذلػ:

كمؼ مؾر تؼ لال كذف سرىل .......لرحؾ م يق عؽ سؾاي تغظت

بيل لؼ يبو مؽ لؼ يبو دمو كلال إد ...الشلرة معش مل العبلرة حدَ.

يؤكد ف الؾحدة التال ذى
ك لزلً :لإف مسل ّ
إلييل ابؽ عربال كغيره مؽ مالحدة الرؾوي ف الشتل ج السترتب عم

()29

إلييل ابؽ ال لرض ىال كحدة الؾجؾد التال ذى
كحدتو ىال ن س الشتل ج
()30

السترتب عم كحدة ابؽ عربال كغيره مؽ الرؾوي ق كمؽ ىهه الشتل ج :كحدة األدللفق

السحسدل ق

()31

كالحكي

كتجدد اللو لال السرة.

الذػ لال ف ابؽ ال لرض كلف يدعؾ إل
ل ؾؿ الدكتؾر عبد ال لدر محسؾد :ن ف مؾقف
ّ
كحدة شيؾد ل ق بل كلف يدعؾ لزل كإل حد كبير إل كحدة الؾجؾدق بدليل اتدلقو الكلمل مل

نتيج كحدة الؾجؾدق كىال كحدة األدللف .ل ؾؿ ابؽ ال لرض:
 -24ىسل مرظمحلف لال ديؽ الرؾوي  :فالصحه :ىؾ رجؾع الرؾلال إل الحدلس بعد سكرتو بؾارد قػؾي كويػو

لذيد الرؾلال ال ػرؽ بػيؽ اللػو كالكػؾف ك ف الكػؾف لػيس ىػؾ الػهاَ اللييػ  .كأماا الطحاه :ليػؾ لشػلف الدػؾي بػيؽ
الػػر كالعبػػد كتجمػػال الؾحػػدة السظم ػ ليػػرى الرػػؾلال الخمػػق عػػيؽ الحػػق كالسربػػؾ عػػيؽ الػػر كىػػهه حللػ الحمػػؾؿ

كادتحلد ككحدة الؾجؾد.

 -25ديؾاف ابؽ ال لرض ص .101

 -26ىهه ىال الرؾوي لعبد الرحسؽ الؾكيل  -بتررؼ -ص .27
 -27ديؾاف ابؽ ال لرض ص .97

 -28مررع الترؾؼ لمب لعال  -بتررؼ -ص .246
 -29ديؾاف ابؽ ال لرض ص .114
 -30ستعرض لال الر حلَ ال لدم
 -31الحكي

سؽ ىها ال رل مؽ البحن.

السحسدل  :ىال الهاَ مل التعيؽ األكؿق كىال اسؼ هللا األعغؼ .انغر التعري لَ لمجرجلنال ص

95ق تعت د الرؾوي

ف ب عميو الرالة كالدالـ ىؾ الهاَ الليي لال سس

بللت ريل :ىهه ىال الرؾوي لمؾكيل ص .84-74
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مراتبيلق انغر معت دىؼ

كإف عبد الشلر السجؾس كمل انظ ت  ...كسل جلف لال األخبلر لف حج

لسل قردكا غيري كإف كلف قردىؼ  ...سؾاي كإف لؼ لغيركا ع د ني

()32

كيزيف" :خالص السؾقف مل ابؽ ال لرض نو متدق مل ستلذه ابؽ عربال لال صم
كنتل جوق كد عبرة بغسؾض مؾق و لال كحدة الؾجؾدق ل د كصل ال
()33

كاتدلؽ".

كمؽ الغري

ف حد السدالعيؽ السحدميؽ عؽ ابؽ ال لرض

()34

السهى

نتل جيل لال ك ؾح

قد صرح بنف شعلر ابؽ

ال لرض لذتؼ مشيل ار ح كحدة الؾجؾدق ك ف لشلفه يشتيال بو ليربو مؽ لشلف السالحدة ال ل ميؽ
بؾحدة الؾجؾدق كبنف الر ىؾ عيؽ الؾجؾدق ك ف كجؾد الر ّ ىؾ عيؽ كجؾد العللؼق ك ف ابؽ
ال لرض ويسل عبر بو عؽ ىهه الؾحدة لؼ لكؽ بدعلً مؽ الرؾوي ق كإنسل كلف مثل كثير مشيؼق
يرى مل يركف مؽ كحدة الر ّ كالعبدق ككحدة الحق كالخمق.
كنهكر ىشل طل مؽ شعلر ابؽ ال لرض التال لرؾر لييل مهلبو كمعت ده لال كحدة

الؾجؾدق قؾلو:

كل مر ال راىل برؤي
جمت لال تج ّمييل الؾجؾد لشلعري  ...ل ال ّ
ك شيدَ غيبتال إذ بدَ لؾجدتشال  ...ىشللػ إللىل بجمؾة خمؾتال

()35

ل ال الرحؾ بعد السحؾ لؼ ؾ غيرىل ...كذاتال بهاتال إذا تحمت تجمت

ابؽ ال لرض إل كحدة الؾجؾدق ليؾ ل ؾؿ :إف السحبؾب (كىال ىشل

لال ىهه األبيلَ يهى

كل مغير
الهاَ الليي ) لال حلؿ ّ
تجمييل كعيؾرىل قد عيرَ لعيشو الؾجؾدق لنصبو يراىل لال ّ
مؽ مغلىر الؾجؾد .ك نو حيؽ كذف عشو الحجل شيد ف ذاتو عيؽ ذاَ السحبؾب ق كقد محال
كجؾده لال شيؾده .لللر ٌّ – تعلل عسل ل ؾؿ -إذف عشد ابؽ ال لرض ىؾ عيؽ الؾجؾدق لسل مؼ

مؽ شالف إد كىؾ هللاق إذ ىؾ الغلىر لال كل مؾجؾد .كىها ادعت لد الهي ذى

إليو ابؽ

ال لرض لؼ لكؽ لال حلل السحؾ كالدكر كالغيب ل ق بل لال حلل الرحؾ لزلًق لميدت مس
سؾى ذاتو ىؾ لال الحلليؽ.
ىيئتال
 كقؾلو :لؾص ال إذ لؼ تدع بلمشيؽ كص يل  ...كىيئتيل إذ كاحد نحؽ ّلإف دعيت کشت السجي

كإف كؽ  ...مشلدي جلبت مؽ دعلنال كلبت

كإف نظ ت كشت السشلجال كهاؾ إف  ...قررت حديثلً إنسل ىال قرت
 -32ال مد الرؾوي لال السالـ ص 531ق كالبيتلف مؽ ديؾاف ابؽ ال لرض ص.143
 -33السردر الدلبق ص .532
 -34ىؾ الدكتؾر ب مرظ

حمسال لال كتلبو "ابؽ ال لرض كالح

 -35ديؾاف ابؽ ال لرض ص .101

 -36ديؾاف ابؽ ال لرض ص 102-101
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الليال" ص .207

()36

ومعظاه :إف كل مل كصف هللا بو ن دو ليؾ  -ي ابؽ ال لرض -السؾصؾؼ بو عم الحكي ق
ألنو الؾجؾد الليال لال زليتو ك بديتو .كإف دعال هللا جل

السشلدً لب

ىؾ نو عيشو كذاتوق كإف كلف ىؾ

هللاق ألنو اسسو كمدسلهق كإف نظق اللو كلف ابؽ ال لرض ن دو السجي ق كإف

قرص ابؽ ال لرض حديثلً كلف هللا ن دو ىؾ ال لصق ألف ذاَ هللا ىال ذاَ ابؽ ال لرض.
()37
 قؾلو  :ل د رلعت تلف السخلط بيششل  ...كلال رلعيل عؽ لرق ال رؽ رلعتالالحق تعلل ق لللخظل
يؤكد ابؽ ال لرض لال ىها البيت ف تلف السخلط رلعت بيشو كبيؽ
ّ
ّ
صلدر مشو إليوق كالدعلف متؾجو مشو إليوق ليؾ إذاً د لخلط غيرهق ليؾ ن دو كذاتو.
كمؽ نل إللىل إل حين د إل  ...عرجت كعظرَ الؾجؾد برجعتال

 -كقؾلو:

()38

كعؽ نل إللي لبلطؽ حكس  ......كعلىر حكلـ قًيست لدعؾتال
()39
كمل زلت إللىل كإللي لؼ تزؿ  ...كد لرؽ بل ذاتال لهاتال حبت

إف قؾؿ ابؽ ال لرض لال ىهه األبيلَ يتذلبو إل حد بعيد مل قؾؿ الحالج الحمؾلال " نل مؽ

ىؾىق كمؽ ىؾى نل"ق كمل قؾلو " :نل الحق" .كىها يدؿ عم

نيج كاحد مؽ ال ؾؿ بللحمؾؿ كادتحلد.
كقؾلو:

ف س الرؾوي لديركف عم

ليل صمؾاتال بللس لـ قيسيل  ...ك شيد لييل نيل لال صمت

كالنل مرل كاحد سلجد إل  ...حكي تو بللجسل لال كل سجدة

()40

كل ركع
كمل كلف لال صمال سؾاي كلؼ تكؽ  ...صالتال لغيري لال داف ّ
يبيؽ ابؽ ال لرض لال شعره ىها نو ىؾ ن س الهاَ الليي ق حت إف صالتو لؼ تكؽ إد

ليلق ككالىسل السرم كالسرم ليل .كإذا كلف ابؽ ال لرض يؤمؽ بسهى

ادتحلد العلـق لإنل

نراه يبيؽ ف الهاَ الليي تعيشت لال صؾر الشدلف العلش لَ .ل ؾؿ لال ذلػ ابؽ ال لرض:
كص ّرح بإطالؽ الجسلؿق كد ت ل  ...بت ييده ميالً لزخرؼ زيش
ً
لكل مميو حدشو مؽ جسلليل  ...معلر لو بل حدؽ كل مميح

بيل قيس لبشال ىلـ بل كل علشق  ...كسجشؾف ليم

ك كثّير عزة

لكل صبل مشيؼ إل ًكصف لبديل  ...برؾرة حدؽ دح لال حدؽ صؾرة
كمل ذاؾ إد ف بدَ بسغلىر  ....لغشؾا سؾاىل كىال لييل تجمت
بدَ بلحتجل

 -كي ؾؿ:

كاخت ت بسغلىر عم صب التمؾيؽ لال كل برزة

كتغير لمعذلؽ لال كل مغير  ...مؽ المبمس لال شكلؿ حدؽ بدلع

 -37السردر الدلبق ص .104
 -38السردر الدلبق ص .109
 -39السردر الدلبق .105

 -40السردر الدلبق ص .97
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ل ال مرة لبشال ..ك خري بثيش  .....كآكن تدع بعزة عزة

كلدؽ سؾاىل كد كؽ غيرىل  ....كمل إف ليل لال حدشيل مؽ شريك
كسللال بدَ لال غيرىل كتزيت
كهلػ بحكؼ التحلد بحدشيل ّ ...
()41
بدكَ ليل لال ك ّل ص متيؼ  .....بني بدلل حدشو كبنل

ك لزلً لإف اللو عشد ابؽ ال لرض لغير لال صؾر العذلؽ مؽ الرجلؿ .ل ؾؿ لال ذلػ:
ل ال مرة قيدلً ك خرى كثي اًر  ...كآكن بدك جسيل بثيش
تجميت لييؼ على اًر كاحتجبت بل ........طشلً بيؼ لنعج

لكذف بدترة

()42

كل د صر ابؽ ال لرض عم الثبلَ عم ع يدة ادتحلدق لنخه يدعؾ عم ن دو بللعؾدة إل

مرتب العبؾدل ق حين يؤدي الرالة كالرؾـ كادعتكلؼق كييه
()43

ن دو بللزىد كالعزل إف ىؾ

تحؾؿ يؾملً عؽ ع يدة ادتحلدق ك إف ادع الحمؾؿ.

علدة  ...كعددَ حؾاؿ الرادة عدتال
ل ؾؿ لال ذلػ :رجعت ألعسلؿ العبلدة ً
كعدَ بشدكال بعد ىتكال كعدَ مؽ  ...خالع بدظتال دنكبل ال بع
كصست نيلري رغب ً لال مثؾب  .......ك حييت ليمال رلب ً مؽ ع ؾب
كعسرَ كقلتال بؾرد لؾارد  ...كصست لدست كاعتکلؼ لحرم

كبشت عؽ األكطلف ىجراف قلطل  ...مؾاصم األخؾاف كاخترَ عزلتال
كدق ت لكري لال الحالؿ تؾرعلً  ...كراعيت لال إصالح قؾتال قؾتال

ك ن ت مؽ لدر ال شلع ار يلً  ...مؽ العيش لال الدنيل بنلدر بمغ

كىهبت ن دال بللريل

ذالبلً  ...إل كذف مل حج

العؾا د غظت

كجردَ لال التجريد عزمال تزىداً  ...كآمرَ لال ندكال استجلب دعؾتال

()44

مت حمت عؽ قؾلال :نل ىال ك ......قل كحلشل لسثمال نيل لال حمت

كل د راد ابؽ ال لرض ف يش ال عؽ ن دو ال ؾؿ بللحمؾؿق لنمبت نو اتحلدي د حمؾلالق

كاستدؿ عم اتحلديتو بللحدين الذريف الهي استدؿ بو الرؾوي ادتحلدل كلبؽ عربال كنحؾهق
حبوق

كىؾ قؾلو صم هللا عميو كسمؼ حكلل ً عؽ رّبو" :د يزاؿ العبد يت ر إلال بللشؾالل حت
لإذا حببتو كشت سسعو الهي لدسل بو ....إل آخر قؾلو"ق كسل شبو اتحلده بسل حرل مؽ مر
جبريل عميو الدالـ حيؽ عيؾره لال صؾرة دحي الكمبال.
 -41السردر الدلبق ص 104-103
 -42السردر الدلبق ص .100

 -43انغر مررع الترؾؼ لمب لعال ص 233ق كانغر ىلمش ن س الر ح ق كالر ح
التال بعدىل.

 -44ديؾاف ابؽ ال لرض ص .106-105
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كجلف حدين لال اتحلدي ملبت  ...ركايتو لال الش ل غير

ل ؾؿ:

عي

الحق بعد ت ر  ...إليو بش ل ك داف لريز
ّ
لذير بح ّ
كمؾ ل تشبيو الشلرة علىر  ...بكشت لو سسعلً كشؾر الغييرة

كىل دحي كال األميؽ نبيشل  ...برؾرتو لال بدف كحال الشبؾة

لسيدي اليدى لال ىيئ بذري
جبريل قل لال كلف دحي إذا بدا ...
ّ
يرى ممكلً يؾح إليو كغيره  ...يرى رجالً يدع لدلو برحب

()45

()46

تؼ الرؤيتيؽ إشلرة  ...تش ّزه عؽ ري الحمؾؿ ع يدتال
كلال مؽ ّ
تمػ ىال بعض شعلر ابؽ ال لرض التال ن ن لييل ع يدة ادتحلد ككحدة الؾجؾد التال

يدة كمهلبلًق كبدببيل حكؼ عميو كثير مؽ العمسلف بللك ر كالزندق ق كقد ن ل العالم
اتخهىل ع ً
برىلف الديؽ الب لعال( )47قؾاؿ طل مؽ العمسلف الديؽ لتؾا بك ره كزندقتوق( )48مؼ ع عم

ذلػ ب ؾلو" :ىها مدتشدنلق كىؾ قظعال مؽ جسيل كجؾىوق تؾاتر لشل تؾات اًر معشؾيلً ندب العمسلف لو

ال الك رق كتؾات اًر حكي ال ف التل ي نغسوق كنحؽ عم ال ظل بننيل صريح لال ال ؾؿ بلدتحلد
ً
نرل ويوق
بللهاَ كالر لَ  -كمل يتبل ذلػ مؽ ترؾي جسيل السمل كالشحل -إف لؼ لكؽ ً
كعم ال ظل بنف ذلػ ك رق كال ل ل بو کللرق كقد انت يت مؽ التل ي مل ل لر

ربعسل كخسديؽ

بيتلً شيد شراحيل البررة كالك رة ف مراده مشيل صريو ادتحلدق كمل ت رع عميو مؽ ترؾي

األبلطيل لال مجمد سسيتو ال لرض

()50( )49

".

جسيل

َ -2حذة انُجُد عىذ ابه سبعٍه7
ابؽ سبعيؽ ىػؾ :عبػد الحػق بػؽ إبػراليؼ بػؽ ب بػؽ نرػر ابػؽ سػبعيؽ الشػبيمال السرسػالق مػؽ

ص ػػؾوي ال السػ ػ ق كم ػػؽ ال ػػل ميؽ بؾح ػػدة الؾج ػػؾد .كم ػػؽ كتب ػػو :الح ػػركؼ الؾ ػػعي ل ػػال الر ػػؾر

ال مكي ق ك سرار الحكس السذرقي ق كالشريح كتدس (الشؾري ) ككتل

رسل ل ابػؽ سػبعيؽق كك ػره

كثيػػر مػػؽ الشػػلس .لػػو مريػػدكف ك تبػػلع لعرلػػؾف بللدػػبعيشي  .قػػلؿ ابػػؽ دقيػػق العيػػد" :جمدػػت مػػل ابػػؽ

 -45السردر الدلبق ص .142
 -46السردر الدلبق ص .106

 -47ىؾ :إبراليؼ بؽ عسر بؽ حدؽ الربلط بؽ عمال بؽ بال بكرق بؾ الحدؽ الب لعال الذللعالق كلد بللب لع
المبشلنال سش 809قق تؾلال بدمذق سش 885ھق محدثق م درق مؤرخ .مؽ ترلني و :السشلسبلَ ال رآني ق
عشؾاف الزملف بتراجؼ الذيؾخ كاألق ارفق تشبيو الغشال إل تك ير ابؽ عربالق ال لرض لال تك ير ابؽ ال لرضق تحهير
العبلد مؽ ىل العشلد .انغر شهراَ الهى

339/7ق البدر الظللل 19/1ق الزؾف الالمل.111-101/1

 -48انغر مررع الترؾؼ :ص حلَ متعددة مشو.
 -49لمب لعال کتل

لال بيلف ك ر ابؽ ال لرض سسله :ال لرض لال تك ير ابؽ ال لرض.

 -50مررع الترؾؼ ص.207
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سػػبعيؽ مػػؽ

الغيػػرق كىػػؾ لدػػرد كالمػػل تع ػػل م رداتػػو كد تع ػػل مركبلتػػو .كقػػلؿ

ػػحؾة إلػ قريػ

الػهىبال " :اشػػتير عػػؽ ابػػؽ سػبعيؽ نػػو قػػلؿ" :ل ػػد تحجػػر ابػؽ آمشػ كاسػػعل ب ؾلػػو د نبػػال بعػػدي".
ّ
ككلف ل ؾؿ لال هللا عزكجل" :إنو حكي السؾجؾداَ"ق كلرد بسك ق لترؾ الػدـ لجػري حتػ مػلَ
نزًلل.

()51

ل ؾؿ ابؽ سبعيؽ لال الرسلل الشؾري مخلطبلً تمسيهه" :كجسيل مل تؾجو الزسير إليو اذكره

بوق كد تبلؿق ك ي شالف لخظر ببللػ سسو بوق مؽ اسسو (الؾجؾد) كيف لخص بنسسلف
مشحررة؟ ىييلَ هللا د اسؼ لو إد ادسؼ السظمق ك الس ركضق لإف قمت :ندسيو بسل سس بو
ن دو ك نبيوق ل لؿ لػ :مؽ سس ن دو (هللا) قلؿ لػ :نل كل شالفق كجسيل مؽ تشلدي نل .كقد
ف تدمؼ نو معػ بللعمؼ كال علق لإذا سمست ىها تدمؼ ف الهي

لرع

عميػ ىها لعد

استجل

لػ ىؾ الؾجؾدق لإذا سمست ذلػ لعجل بهلػق كد تكؽ كهلػ لسل لحق لػ ذلػ؛ لل

ىللػ لل مللػ انغر مؽ حللػ كقل بعد ذلػ :لل حق لل بد لل راحؼ لل حد لل كبر لل كاج

الؾجؾدق الهي الؾجؾد ككحدتو كاحدق لل مللي كل مللي ق لل آني كل آني  ..د شالف عشدي إد
نت ..ألف الكه

د لجؾز عم هللا كد مل هللاق كد شالف كه

مؽ لدلف ال لل ق كد شرؾ
()52

قبو مؽ شركيل ...كد لعتبر السح ق لال ذلػ إد هللاق كبد البدق كاليؾ ىؾ".

لعشال ب ؾلو( :لدلف ال لل ) إ لل شالف إل هللاق مثل (عبد هللاق ك مخمؾقلَ هللا )...ك

إ لل هللا إل

شالفق مثل( :خللق الكؾف )..ألف ال لل تعشال ادمشيشي ق ي :كجؾد امشيؽق

خللق كمخمؾؽ كىها عشد الرؾوي كه

كشرؾ ألنو د مؾجؾد إد هللاق كالكؾف ىؾ هللا.

()53

كي ؾؿ لال إحدى رسل مو" :كا ر عؽ الؾىؼ كالحس كالخيلؿ كالعلدةق كاخرج عؽ لؾاح ػ

كمحسؾلػ كمؾ ؾعػ ...كاطم
عؽ ش عػ التلبل لػق حت يب

كاحدؾ بؾحدتػق كاخرج عؽ كترؾ الخلص بػ كسل خرجت

الؾاحد".

()54

ككلف ابؽ سبعيؽ ل ؾؿ ىؾ ك صحلبو لال ذكرىؼ( :ليس إد هللا) بدؿ قؾؿ السدمسيؽ( :د إلو

إد هللا).

()55

 -51األعالـ :خير الديؽ بؽ محسؾد الزركمالق دار العمؼ لمسالييؽق الظبع الخلمد عذرق مليؾ 2002ـ
.280/3

 -52رسل ل بؽ سبعيؽ ص .184

 -53الكذف عؽ حكي الترؾؼ ألكؿ مرة لال التلريخ ص .158
 -54رسل ل بؽ سبعيؽ ص .261

 -55ابؽ سبعيؽ كلمد تو الرؾوي ص .167
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كي ؾؿ لال حد ال رؾؿ التللي ( :مالحغلَ عم بد العلرؼ)" :لل ىهاق غض برر إدراكػ

عؽ غير هللاق مؼ قل لش دػ :لل خديد السشزل ق مت مبت سؾاه؟ حت تدتريبال ويو كتغزال
بررؾ عشو ىؾ هللا ..لال ىؾ إد ىؾق كد لسكؽ غير ذلػ".

()56

كي ؾؿ" :لؾ كلف لييسل مؾجؾد غير هللا لكلف هللاق كبللؾىؼ ل ددَ."...

شعرا:
كي ؾؿ ً
تسؾه بللذعبيؽ كالعمؼ
كؼ ذا ّ
ككؼ تعبر عؽ سمل ككلعس

كاألمر ك و مؽ نلر عم عمؼ
كعؽ زركد كجيراف بهي سمؼ

عممت تدنؿ عؽ نجد ك نت بيل

كعؽ تيلم ىها لعل متيؼ

لال الحال حال سؾى ليم لتدنلو
كي ؾؿ:

()57

عشيل سؤالػ كىؼ جر لمعدؿ

ليس مؽ لؾه بللؾصل لو

مثل مؽ سير بو حت كصل

د كد الؾاصل عشدي كللهي

قرع البل

كلمدار دخل

د كد الداخل عشدي كللهي

سلرركه كىؾ لمدر محل

لسحؾه عشو لييؼ للنسح

مؼ لسل امبتؾه لؼ يزؿ

د كد مؽ سلرركه كللهي
ذاؾ شالف عمق ال م

()58

صلر إللىؼ لدع عشػ العمل
لؾ تجم ذاؾ لمخمق قتل

بو

()59

كي ؾؿ لال (رسلل الحلط )" :ر مللػ كعبد ىللػق ككىؼ حللػق كحق سللػق ك نتؼ ذلػ
لال الحلط الزكج مل ال ردق كاتحد ويو الشجؾ مل الؾردق كات ق ويو الد ر مل ال رق

اختم

كبللجسم الدبت ىؾ يؾح األحدق كالسؾحد ىؾ عيؽ األحدق كيؾـ ال رض ىؾ يؾـ العرضق
كالهاى

مؽ الزملف ىؾ الحل رق كاألكؿ لال العيلف ىؾ اَخرق كالبلطؽ لال الجشلف ىؾ

الغلىرق كالسؤمؽ لال الجشلف ىؾ الكللرق كالغشال ىؾ الؾلالق كال ير ىؾ الغشالق كىهه كحداَ
()60

حكسي ق د حداث كىسي ".

يريد ب ؾلو( :عبد ىللػ) ي :د كجؾد لمعبد؛ كالشجؾ ىؾ الغل .

كي ؾؿ لال إحدى رسل مو" :هللا ل ق هللا السدتعلف كالسدتعيؽق كالعلن معش ويو لال كؾنو
معيشلً كمدتعيشلًق كالحسد هلل لال األزؿ كاألبد كلال السجدق كمؽ ىؾ بيسل عيؽ الحلمد كالحسد...
 -56رسل ل بؽ سبعيؽ ص .257
 -57رسل ل بؽ سبعيؽ (كتل

ويو حكؼ كمؾاعظ).

 -58ابؽ سبعيؽ كلمد تو الرؾوي ص .129
 -59السردر الدلبق ص .167

 -60رسل ل بؽ سبعيؽ ص .143
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كد حؾؿ كد قؾة إد بللدلري بهاتو لال لعللو عؽ سسل و بر لتوق ح

لتدس بللحالق ك حلط

لتدس بللعللؼ ...ىؾ عيؽ كل علىرق لحق لو ف يتدس بللغلىرق كىؾ معش كل معش لحق
()61

لو ف يتدس بللبلطؽ".

كي ؾؿ لال رسلل ملني " :استسل لسل يؾح كيدت را ...مؽ برر م رؾده كف عؽ سؾاهق

ألنو سؾاهق كشرط مؽ سري كاستؾى قظل كىؼ الدؾىق لسؽ قربو هللا ل ؾؿ :هللا ل  ...كيحرر
()62

قزيتو البديظ بإطالؽ اليؾي عم اَني ".

كالسراد بلليؾي مؽ قؾليؼ( :ىؾ) إشلرة إل هللا سبحلنوق كبلَني إشلرة إل السخمؾقلَ التال

ىال تعيشلَ.

لالحػػظ مػػؽ قػؾاؿ ابػػؽ سػػبعيؽ متلبعػ لذػػيخو ابػػؽ عربػػال لػػال مػػهى

كحػػدة الؾجػػؾد :كيؤكػػد

الخمق
ابؽ سبعيؽ ف ىهه السؾجؾداَ ليس ليل كجؾد حكي الق لؾجؾدىل كىؼق كليس مس لرؽ بيؽ
ّ
الحقق لللسؾجؾداَ ىال هللا كىها ال ؾؿ مشو مؾالػق ألصػمو ال لسػد لػال ف كجػؾد السخمػؾؽ
كبيؽ
ّ

ىػػؾ كجػػؾد الخػػللقق كسػػل قػػلؿ لػػال (رسػػلل الحلط ػ )" :ر مللػػػ كعبػػد ىللػػػق ككىػػؼ حللػػػق كحػػق

ىللك ػلق ي د كجػػؾد لػػوق لمػػؼ يبػػق إد كجػػؾد
سػػللػق ك نػػتؼ ذلػػػ "" .ك نػػتؼ ذلػػػ"ق لإن ػو جعػػل العبػػد ً
الر ّ ق ل لؿ :ك نػتؼ ذلػػق ككػهلػ قؾلػو" :هللا ل ػ ق كالكثػرة كىػؼق لإنػو عمػ قؾلػو د مؾجػؾد إد هللاق
كلي ػػها ك ػػلف ل ػػؾؿ ى ػػؾ ك ص ػػحلبو ل ػػال ذك ػػرىؼ( :ل ػػيس إد هللا)ق ب ػػدؿ ق ػػؾؿ السد ػػمسيؽ( :د إل ػػو إد

هللا).

()63

َ -3حذة انُجُد انعفٍف انتهمساوً7
كىؾ كسل ل ؾؿ الملـ ابؽ تيسي مؽ عغؼ ىؤدف ك اًرق كىػؾ حػهقيؼ لػال الك ػر كالزندقػ  .ليػؾ
د ل ػػرؽ بػػيؽ الكل شػػلَ كخلل يػػلق إنسػػل الكل شػػلَ ج ػزاف مشػػوق ك بعػػلض لػػو بسشزل ػ م ػؾاج البحػػرق
ك جزاف البيت مؽ البيتق كمؽ ذلػ قؾلو:

كإف تعدد بلألمؾاج كالزبد

البحر د شػ عشدي لال تؾحده

لللؾاحد الر سلري العيؽ لال العدد

لال لغرنػ مل شلىدَ مؽ صؾر

كإف لرقتو كثرة الستعدد

لسل البحر إد السؾج د شالف غيره

حؽ إليو كىؾ قمبال كىل يرى

كيحج

طرلال عشو إذ ىؾ نلعري

 -61السردر الدلبق ص .190
 -62السردر الدلبق ص.23

 -63مجسؾع ال تلكي :ابؽ تيسي .013/4
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سؾاي خؾ كجد لحؽ ل مبو

كمل بعده إد للراط قربو

لالح ػػظ م ػػؽ قػ ػؾاؿ ك ش ػػعلر العفي ػػف التمسد ػػلنال ف الؾج ػػؾد كاح ػػدق كل ػػيس ىش ػػلؾ ل ػػرؽ ب ػػيؽ

الخللق كالسخمؾؽق بل كل السخمؾقلَ إنسل ىال هلل ذاتو .كقيل لمتمسدلن كقػد شػلركا لػو إلػ كمػ
جر ميتق ىؾ ذاَ هللا لزلًق ل لؿ" :كىل مؼ شالف خلرج عشيل؟".
َ -4حذة انُجُد عىذ أبً ٌزٌذ انبسطامً7
ىؾ طي ؾر بؽ عيد بؽ شركسلف البدظلمال ،تؾلال سش 261ىػق كقد ل

بدمظلف العلرليؽ

مؽ ىل ال رف الثللن اليجريق ترؾ برس ً كبيرًة لال الترؾؼ ال مد الق عم الػرغؼ نػو لػؼ يتػرؾ
()64
ي كت ك مؤل لَق لكؽ اتبعو العديد مؽ تالمهة الرؾوي كالس مديؽ.

ل ؾؿ عؽ هللا تعلل " :رلعشال مرة لنقلمشال بيؽ يدلو .كقلؿ لال :لل بل يزيد إف خم ال لحبؾف ف

يػػركؾ ل مػػت :زيشػػال بؾحػػدانيتػق ك لبدػػشال نلنيتػػػق كارلعش ػ إل ػ

قللؾا :ريشلؾق لتكؾف نت ذاؾ كد كؾف نل ىشل".

()65

حػػديتػق حت ػ إذا رآنػػال خم ػػػ

كمعشله نو لظم ف لرؾره هللا عم صؾرتو عز كجل تسلملًق لإذا شلىده الشلس قللؾا :شلىدنل
هللاق كالركال عشو ىال كسل ت دـ إد نال رى ف ىهه العبػلرة" :إف خم ػال لحبػؾف ف يػركؾ" ليدػت
ىكها – كلؼ ر حد بيؽ ىها -كلكؽ لعل الرؾا

لييل "إف خم ال لحبؾف ف يركنػال"ق كليػها بػيؽ

بؾ يزيد كيفي الظري التال لسكؽ ف يرى الخمق لييل ربيؼق كذلػ بنف يرق البدػظلمال إلػ حػد

الشيلبػ التلمػ عػػؽ هللا تعػػلل صػ كشػػكالً -تعػػلل هللا عسػػل ل ؾلػػؾف عمػػؾ كبيػ اًر .كي ػؾؿ بػؾ يزيػػد

البدػػظلمال" :طمبػػت هللا سػػبعيؽ سػػش لػػإذا ىػػؾ نػػل" كلػػو م ػزاعؼ غيرىػػل – لعتسػػدكنيل .كقؾلػػو عػػؽ
ن دو" :سبحلنال ..سبحلنال ..مل عغؼ شننال".
كقػػلؿ م ػرة" :سػػبحلنال ..سػػبحلنال..

()66

ػربت خيستػػال بػػإزاف العػػرش ك عشػػد العػػرش ..كاجتػػلز

بس بػرة لمييػػؾد ل ػلؿ" :معػػهكركف"ق كم ّػر بس بػرة لمسدػمسيؽق ل ػػلؿ" :مغػركركف ..كقػػلؿ :لخلطػ
كشت لال مرآة لررَ نل السرآة".

هللا:

كقلؿ" :ألف ترانال مرة خير لػ مؽ ف ترى ربػ لػف مػرة ..كقػلؿ :إليػال ف كػلف لػال سػلبق

عمسػ نػ تعه

حداً مؽ خم ػ بللشلر لعغؼ خم ال لييل – ي الشلر -حت د لدل معال غيري.

كقػػلؿ :مػػل الشػلر؟ دسػػتشدف إلييػػل غػػداًق ك قػػؾؿ :اجعمشػػال ألىميػػل لػػداف ك ألبمغشيػػلق مػػل الجشػ ؟ لعبػ

صبيلف".

 -64طب لَ الرؾوي  :ب بؽ الحديؽ بؽ ب بؽ مؾس ق بؾ عبد الرحسؽ الدمسالق تح يق مرظ

الكت

عبد ال لدر عظلق دار

العمسي – بيركَ -الظبع األكل ق 1419ىػ 1998ـ ص  .67كويلَ األعيلف ك نبلف بشلف الزملف :بؾ العبلس

شسس الديؽ حسد بؽ ب بؽ إبراليؼ بؽ بال بكر ابؽ خمكلفق تح يق إحدلف عبلسق دار صلدر – بيركَ.532/2 -

 -65المسل لمظؾسال ص.461

 -66تيهي

كتل

الش ذبشدل -عرض كتحميل : -عبد الرحسؽ دمذكي ص.35-33
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كن ل ف بل يزيد البدظلمال دخل مديش ً لتبعو مشيػل خمػق كثيػرق لللت ػت إلػييؼق كقػلؿ (" :نػل
هللا د إلػػو إد نػػل للعبػػدكنال) ل ػػلؿ الشػػلس :ل ػػد جػػؽ بػػؾ يزيػػد كتركػػؾه" )67(.ك ف طلرقػلً طػػرؽ بلبػػوق
ل لؿ البدظلمال :مؽ تظم ؟ ل لؿ :بل يزيدق لنجلبو" :مل لال البيت غير هللا".

كقلؿ" :خرجت مؽ هللا إلػ هللاق حتػ صػلح مشػال لػال :لػل مػؽ نػل نػت" .كقػلؿ" :سػبحلنال مػل

عغؼ ملنال".

()68

 -5أبُ بكز انشبهً7
الذػػبمال لػػو مػػؽ الذػػظحلَ مػػل نػػهكر بعزػػو ويسػػل يمػػال :خػػه مػػؽ يػػد إندػػلف كدػرة خبػػز لنكميػػل
ل ػلؿ" :إف ن دػال ىػػهه تظمػ

مشػػال كدػرة خبػػزق كلػؾ الت ػت سػػري إلػ العػػرش كالكرسػال دحتػػرؽ..

كقلؿ" :لؾ خظر ببللال ف الجحيؼ نيرانيل كسعيرىل تحرؽ مشال شعرة لكشت مذركلً" ..كقلؿ " :لػش
عسل بمغ كس ر؟ عشػدي ف لغػ كسػ ر لييػل تدػكؽ لعشػال لػال ال ظيعػ كالعػراض– ألنػو مػؽ

عهبو هللا بلل ظيع ليؾ شد عهابلً مسؽ عهبو بمغ كس ر".

كقيػػل لػػو :لػػؼ ت ػػؾؿ :هللاق كد ت ػػؾؿ :د إلػػو إد هللا؟ ل ػػلؿ :اسػػتحال ف كاجػػو إمبلت ػلً بعػػد ن ػػالق

خذ

ف ؤخه لال كمس الجحؾد كد صل إل كمس القرار.

()69

تحبيراق مؼ خبننله لال الدرادي ق لجئت
ككرد ف الجشيد قلؿ لمذبمال" :نحؽ حبرنل ىها العمؼ
ً
نت لنعيرتو عم رؤكس الس "ق لرد عميو الذبمال ب ؾلو " :نل قؾؿ ك نل سسل ليل لال الداريؽ

()70
احداق إد نو عير ككتست".
غيري" .ل ؾؿ الذبمال ":كشت نل كالحديؽ بؽ مشرؾر ً
شيئل ك ً
 -6وحد ُة الهجهد عظد عبد الكريم الجيلي:

ل د كدع الجيمال ترؾره كت ريره لسهى

()71

كحدة الؾجؾد لال كتلبو "الندلف الكلمل"ق كمسل

لسيز الجيمال عؽ غيره مؽ شيؾخ الرؾوي ىؾ ترريحو الؾا و الهي د لبس ويوق كد غسؾض
ّ
ف هللا تعلل مل ىؾ إد إندلف کلملق ك ف الندلف الكلمل مل ىؾ إد الر األكبر الجلمل بيؽ

الحق كالخمق لال كحدة .كقد ادع الجيمال ن دو الربؾبي العغس  .كنش ل طل ً مؽ قؾالو نث اًر
كشع اًر ليتبيؽ لم لرً مهلبو.
الكبير:
اإلندان
أن هللا تعالى ىه
فطن أقهالو التي يزعم فييا َّ
ُ
ُ

 -67انغر شظحلَ البدظلمال لال المسل :الدراج الظؾسال ص 394-380ق الكؾاك
 -68تهكرة األكليلف .131/1

الدري لمسشلكي.

 -69انغر شظحلَ الذبمال لال المسل :الدراج الظؾسال.
 -70التعرؼ عم مهى

الترؾؼ لمكالبلذي ص.145

 -71الحالج لظو عبد البلقال سركرق ن الً عؽ ال كر الرؾلال لال

ؾف الكتل

كالدش  :عبد الرحسؽ بؽ عبد

الخللق اليؾسف :مكتب ابؽ تيسي ق الكؾيت الظبع الثللث ق 1406ىػ1986 -ـ ص 89ق .92
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قؾلو" :الحرؼ الخلمس :مؽ ىها ادسؼ (لعشال ل ظ الجالل  :هللا) ىؾ اليلفق ليؾ إشلرة إل ىؾي

الحق الهي ىؾ عيؽ الندلف .قلؿ هللا تعلل  :قل لل ب ىؾ ي الندلف هللا حدق ليلف الشلرة

لال "ىؾ" راجل إل للعل قلق كىؾ نتق كإد لال لجؾز إعلدة الزسير إل غير مهكؾر ...قلؿ
تعلل ( :كلؾ ترى إذ كق ؾا) سؾرة األنعلـ27:ق ليس السراد بو ب كحدهق بل كل رافق للستدارة
()72

إليلف إشلرة إل دكراف رح الؾجؾد الح ال كالخم ال عم الندلف".
رس ً
كيزيف :الندلف ىؾ الحق كىؾ الخمقق كىؾ مخمؾؽ لو ذؿ العبؾدل كالعجزق ك نو عم

صؾرة الرحسؽ لمو الكسلؿ كالعزق كقؾلو تعلل ( :للهلل ىؾ الؾلال) سؾرة الذؾرً .9:قلؿ لعشال:
الندلف الكلملق كىؾ كلال حق مترؾر لال صؾرة خمكي ق ك خمق متح ق بسعلنال الليي ق كىؾ
الجلمل لؾص ال الش ص كالكسلؿق كالدلطل لال رض كؾنو بشؾر الذسس الستعلؿق ليؾ الدسلف

كاألرض كىؾ الظؾؿ كالعرض.

()73

كقلؿ لال كتلبو "السشلطر ادليي "(" :)74لال ىها السشغر لدتؾً اترلؼ العبد بر لَ هللا

تعلل ق كاترللو بر لَ ن دوق لال لجد لال شالف مشيل تكمفق كد لحتلج إل تعسلق ويكؾف لال
كصلؼ هللا تعلل كسل ىؾ لال كصلؼ ن دو يترف بسل شلفق ويغير مرهق كيترؾ مل شلفق

ويغير مرهق كيترؾ مل شلفق كىؾ لو ويخ ال مره".

ومن أقهالو التي يدعي فييا لظفدو الربهبية العظطى:

 قؾلو :لال السمػ لال الداريؽ لؼ ر لييسل  ...سؾاي لنرجؾ لزمو ك لنخذلهكد قبل مؽ قبمال لللحق شننو  .....كد بعد مؽ بعدي للسبق معشله

()75

الكل مل نل إد ىؾ.
كقد حزَ نؾاع الكسلؿ كإنشال  ...جسلؿ جالؿ ّ
 -كقؾلو لال قريدتو العيشي :

لكشت نل ىال كىال كلنت نل كمل  ...ليل لال كجؾد م رد مؽ يشلزع
ب يت بيل لييل كد تلف بيششل  ...كحللال بيل ملض كها كمزلرع

كشلىدتشال ح لً بعيؽ حكي تال لمال ...لال جبيؽ الحدؽ تمػ الظال ل
لنكصلليل كص ال كذاتال ذاتيل  ...ك خالقيل لال لال الجسلؿ مظللل

()76

اسؼ كلال تمػ الشعؾَ تؾابل
كاسسال ح لً اسسيل كاسؼ ذاتيل  ...لال ً
 -72الندلف الكلمل .91/1

 -73السردر الدلبق ن دو -بتررؼ.-
 -74السشلعر ادليي ص .198
 -75الندلف الكلمل .19/1

 -76انغر السردر الدلبق ص .37
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لالحظ ف الجيمال قد تنمر تنم اًر شديداً بذعر ابؽ ال لرض لال التل ي ق ل ؾلو لال األبيلَ الدلب

"مل نل إد ىؾ"ق كقؾلو لال ىهه األبيلَ " :نل ىال كىال كلنت نل" يت ق تسلملً مل قؾؿ الحمؾلي

الهيؽ سب ؾهق لللحالج قلؿ " :نل الحق"ق كالبدظلمال قلؿ" :كد حق إد ك نل ىؾ"ق كابؽ ال لرض

قلؿ" :كمؽ نل إللىل".

كقد ذكر الجيمال مغلىر الكؾف السختم ق مؽ البحلر كالرحلري كالشبلَ كالسعلدف كالجبلؿق

مؼ ذكر الع لق كالش سق كالسال ك ق كابميسق كالكرسال كالعرشق كسدرة السشتي ق كالشجؾـق كجش
()77

عدفق

مؼ قلؿ شع اًر لال بيلف معت ده لال الندلف الكلمل:

لإنال ذاؾ الكل كالكل مذيدي  .....نل الستجمال لال حكي تو د ىؾ
ّ
جسيل الؾرى اسػؼ كذاتػػال مدسله
كإنػال ر ل نػلـ كسيػد .....

لال السمػ كالسمكؾَ ندجال كصشعتال  ...لال الغي

ومن أقهالو في وحدة الهجهد:

مشال مشذله
كالجبركَ ّ

()78

 -قؾلو" :لنكؿ رحس رحؼ هللا بيل السؾجؾداَ ف كجد العللؼ مؽ ن دوق قلؿ تعلل ( :كسخر لكؼ

مل لال الدسؾاَ كمل لال األرلی جسيعلً مشو) سؾرة الجلمي 13:ق كليها سرى عيؾره لال
السؾجؾداَق لغير كسللو لال كل جزف كلرد مؽ لراد جزاف العللؼق كلؼ يتعدد بتعدد مغلىرهق بل
ىؾ كاحد لال جسيل تمػ السغلىرق حد عم مل ت تزيو ذاتو الكريس مؽ ن ديل إل غير ذلػ
بللؾجؾد الدلري

مؽ ص لَ الكسلؿق كإل عيؾره لال كل ذرة مؽ ذراَ الؾجؾد امتلزَ الظل
()79

لال جسيل السؾجؾداَق كسر ىها الدريػلف ف خمػق العللؼ مػؽ ن دػو".

 -كقؾلو" لال كتلبو "السشلعر الليي " تحت عشؾاف :مشغر الؾجؾد(" :)80يتجم

هللا لال ىها

السشغر بنعيلف السغلىرق ويكؾف عيؽ الغلىرق كعيؽ السغيرق كىها كؿ مجللال الر
الؾاحدل ق د لذيد صلح
مر".

 -كقؾلو:

لمحلدملَ عشده

ىها السشغر لذالف لال العللؼ كجؾد لبت ق لال يب

كمل الخمق لال التسثلؿ إد كثمج  ...ك نت بيل السلف الهي ىؾ تلبل

كمل الثمج لال تحكي و غير مل و  ...كغيراف لال حكؼ دعتو الذ ار ل

كلكؽ يهك الثمج يرلل حكسو  ......كيؾ ل حكؼ السلف األمر كاقل

تجسعت األ داد لال كاحد البيل  ...كلال تالشت كىؾ عشيؽ سلطل.
 -77انغر السردر الدلبق ص .20-19
 -78السردر الدلبق ن دو .

 -79السردر الدلبق ص .28

 -80السشلعر الليي ص .101
 -81الندلف الكلمل .28/1

15

()81

يقهل الجيلي مبيظاً معظي شعره" :لسثل العللؼ مثل الثمجق كالحق سبحلنو كتعلل السلف الهي
()82

ىؾ صل ىها الثمجق للسؼ تمػ الثمج عم ذلػ السشع د معلرق كاسؼ السل ي عميو حكي ".

لللجيمال لال شعره كقؾلو الهي بيؽ ويو معشی شعره لذّبو الؾحدة الحلصم بيؽ هللا كخم و بللؾحدة
السؾجؾدة بيؽ السلف كالثمجق لكالىسل عيؽ اَخرق لللسلف ممج ذا ق كالثمج ملف متجسدق كالذ ار ل
كحدىل ىال التال حكست بللسغليرة بيشيسلق ي بيؽ هللا تعلل كخم وق مل لال الحكي لال تغليرق
()83

كسل د يؾجد تغلير بيؽ السلف كالثمج.
كذى

الجيمال إل

ف كجؾد مل عدا هللا تعلل كه

د حكي ق للهلل كحده لو الؾجؾدق ل ؾؿ

لال ذلػ" :لمؾحدة مشغر لجل عؽ ف يدركو السخمؾؽق لميس لمسخمؾؽ ويو راح بؾجو مؽ
الؾجؾه .كلال ىها السذيد لدم

الحق تعللی العللؼ مل لبديؼ مؽ حمل الدعلكي الكلذب ق السذعرة

بؾجؾد مؾجؾد سؾاهق لإذا تعركا عؽ ذلػ تجمت نؾاره لال السؾجؾداَ بغير حمؾؿق كد مزجق كد
()84

شل ب ن صق بل بحكؼ الؾحدة الليي التال ىؾ عمييل مشه كلف".
كزعؼ الجيمال ف الر تعلل

لجسل لال ذاتو بيؽ الشكيزيؽ كالزديؽق ل ؾؿ لال ذلػ:

"كاعمؼ ف الؾجؾد كالعدـ مت لبالفق كلمػ األلؾلي محي بيسلق ألف األلؾلي تجسل الزديؽق مؽ
ال دلؼ كالحدينق كالحق كالخمقق كالؾجؾد كالعدـق ويغير لييل الؾاج

مدتحيالً بعد عيؾره

كاجبلًق كيغير لييل السدتحيل كاجبلً بعد عيؾره لييل مدتحيالًق كيغير الحق لييل برؾرة

الحق".
الخمق ...كيغير الخمق برؾرة
ّ

()85

كي ؾؿ لزلً" :كاعمؼ ف هللا لسل خمق الش س السحسدل

الحق جلمع لمزديؽق خمق السال ك العللسيؽ مؽ حين ص لَ الجسلؿ كالشؾر
مؽ ذاتوق كذاَ
ّ
كاليدى مؽ ن س ب صم هللا عميو كسمؼق كخمق إبميس ك تبلعو مؽ حين ص لَ الجالؿ
()86

كالغمس كالزالؿ مؽ ن س ب صم هللا عميو كسمؼ".
كذى

الجيمال إل

ف هللا تعلل ىؾ عيؽ خم وق كليس مؼق كد سؾىق لكل مغلىر الكؾفق

كجسيل مل ويو مؽ السخمؾقلَ كالسؾجؾداَ الحدي كغير الحدي ىؾ هللا د غير.
ومن أشعاره التي نفث فييا ذلك اليراء قهلو:

لسل مؼ سؾى هللا لال الؾرى  ...........كمل مؼ مدسؾع كمل مؼ سلمل

ىؾ العرش كالكرسال كالسشغر العمال  ...ىؾ الددرة الالتال إلييل السراجل
ىؾ األصل ح لً كالرسؾـ مل اليؾى  ...ىؾ ال مػ الدكار كىؾ الظبل ل

 -82السردر الدلبق ن دو.

 -83ىهه ىال الرؾوي لعبد الرحسؽ الؾكيل ىلمش ص .90
 -84السشلعر الليي ص .146
 -85الندلف الكلمل .23/1
 -86الندلف الكلمل .38/1
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ىؾ الشؾر كالغمسلف كالسلف كاليؾى  .....ىؾ العزؾ الشلري كىؾ الظبل ل

ىؾ الذسس كالبدر السشير مل الديل ....ىؾ األلق كىؾ الشجؼ كىؾ السؾاقل
ىؾ الدار كىؾ الحال كاألمل كالغزل ....ىؾ الشلس كالدكلف كىؾ السرابل
ىؾ الجشس كىؾ الشؾع كال رل إنو .....ىؾ الؾاج

الهاتال كالستسلنل

ىؾ الحيؾاف الحال كىؾ حيلتو ......ىؾ الؾحش كالنس كىؾ الدؾاجل

ىؾ الع ل كىؾ الش س كال م

كالحذل .....ىؾ الجدؼ كىؾ الركح كالستدالل

الكل كىؾ السؾانل
ىؾ السؾجد األشيلف كعيؽ كجؾدىل .........كعيؽ ذكاَ ّ
تدس بلسؼ الخمق كالخمق كاسل
ح ل ق ذاَ لال مرات حّ و.......

كنزىو عؽ حكؼ الحمؾؿ لسل لو  ......سؾى كإلال تؾحيده األمر راجل
ويل حدي الهاَ لال غير كثرة  .....كيل مؾجد األشيلف ذاتػ شل ل

تجميت لال األشيلف حيؽ خم تيل  ......ليل ىال ميظت عشػ لييل البراقل
لكل بيلف لال مالح صؾرة  .......عم كل قد شلبو الغرؽ لللل

ككل اسؾداد لال ترلنيف طرة  .....ككل احسرار لال الظال ل صلنل
ككل كحيل الظرؼ ل تل صبو  ...بسلض کديف اليشد حلؿ مزلرع
ككل اسسرار لال ال ؾا ؼ كلل شل  ...عميو مؽ الذعر الؾسيؼ ش ار ل
ككل مميو بللسالح قد زىل ... ...ككل جسيل بللسحلسؽ بلزع

كشلىده ح لً ويػ مشػ لإنو  ............ىؾيتػ الالتال بيل نت دالل

()87

ل ال يشسل ح لً تؾلؾا كجؾىكؼ  ...لسل مؼ إد هللا ىل مؽ لظللل

لالحظ ف الجيمال لال بيلتو الذعري الدلب

متنمر إل حد كبير بتل ي ابؽ ال لرضق ليؾ

يردد عبلراتو كمعلنيوق بل كن س قؾالو ككمسلتو .كشعره يشعق بللزندق كاللحلدق كد لكلد لختمف
ّ
امشلف لال جرة الجيمال عم الترريو بسعت دهق حين عير كبكل ك ؾح مهى كحدة الؾجؾد بسل
د يدع مجلدً لرؾلال ف يدالل عؽ زندقتو بني كجو مؽ الؾجؾه.

 -87الندلف الكلمل 61ق لتؾح الغي

لعبد ال لدر الجيالنال ص .207-203
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 -7وحد ُة الهجهد عظد دمحم صدر الدين أبه الطعالي القهنهي الرومي:
لعد الردر الركمال مؽ صدؽ ال ل ميؽ بؾحدة الؾجؾد لال مدرس ابؽ عربالق( )89كلكشو
()88

لختمف عؽ ابؽ عربال لال بعض مشظم لَ لكرة كحدة الؾجؾدق للبؽ عربال ل ّرؽ بيؽ كجؾد
األشيلف كمبؾتيلق للألشيلف عشده ملبت لال العدـ مؼ اكتدت بللؾجؾد عشدمل للض عمييل الحق
بللؾجؾدق بيشسل الردر الركمال د ل ؾؿ ف الؾجؾد از د عم السللي ق بل كجؾد األشيلف ىؾ ن س

عيلنيلق ك لزلً لإف ابؽ عربال يرى ف كجؾد األعيلف ىؾ ن س كجؾد الر ّ ق لؾجؾد الر ّ عشده
متسي اًز عؽ الؾجؾد ال ل ؼ بنعيلف السسكشلَق ك مل الردر الركمال ليري بننو مل مؽ سؾً
ليس ّ

الؾجؾد السظمق الدلري لال السؾجؾداَ السعيش ق ي ف هللا ىؾ الؾجؾد السظمق الهي د يتعيؽ
()90

كد يتسيزق ك نو إذا تعيؽ ك تسيز ليؾ الحق سؾاف تعيؽ لال مرتب الليي ك غيرىل.

ل ؾؿ ابؽ تيسي لال مشلقذتو لكلر الركمال :إف الركمال لرؽ بيؽ السظمق كالسعيؽق كجعل

الحق ىؾ الؾجؾد السظمق .كىها ال ؾؿ دخل لال الك ر مؽ قؾؿ ابؽ عربالق ك قل عمسلً كإلسلنلًق
كمعرل ً بللسالـ ككالـ السذللخق كىؾ دخل لال تعظيل الخللق كعدموق ألف السظمق ليس لو لال
الخلرج كجؾدق لؾجؾده ل لال األذىلفق ألف الهي يؾجد لال الخلرج ىؾ الذالف السعيؽق لميس
لال الخلرج إندلف مظمقق كد حيؾاف مظمق .لحكي

حكي

قؾلو :إنو ليس هلل تعلل كجؾد صالً كد

كد مبؾَ إد ن س الؾجؾد ال ل ؼ بللسخمؾقلَق ي ن س األشيلف السعيش الستسيزةق كلسل
()91

كلنت ىهه ليدت إلله لميس ىؾ شيئلً صالً.

 -88ىؾ :ب صدر الديؽ بؾ السعللال بؽ إسحلؽ بؽ ب بؽ يؾسف بؽ عم ق الذيير بلل ؾنؾيق ككلف بؾه

اسحلؽ مؽ شراؼ الدالج ق كلد ال ؾنؾي لال محللغ مالطي لال األنل ؾؿ سش  606ىػ - 1209ـق نذن
صدر الديؽ لال سرة غشي تبدك عميو آملر الثرافق ككلنت كللتو 672قق صؾلال تركالق ك حد تالميه محال
الديؽ بؽ عربالق لو مؤل لَ كثيرة غمبيل عؽ محال الديؽ بؽ عربال كقد ب يت بعض السخظؾطلَق مؽ مؤل لتو:

تبررة السبتدئ كتهكرة السشتيالق لكؾؾ الشرؾص لال مدتشداَ حكؼ ال رؾص لمذيخ األكبرق التجميلَق

الش حلَ كغيرىل.

 -89انغر ال مد الرؾوي لال السالـ :د .عبد ال لدر محسؾد ص . 534

 -90انغر مجسؾع الرسل ل كالسدل ل 4/1ق18/67ق ال رقلف بيؽ كليلف الرحسؽ ك كليلف الذيظلف ص 101ق
درف التعلرض .290/1

 -91انغر مجسؾع الرسل ل كالسدل ل 4/1ق18/67ق ال رقلف بيؽ كليلف الرحسؽ ك كليلف الذيظلف ص 101ق
درف التعلرض .290/1
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 -8كحدة الؾجؾد عشد جالؿ الديؽ ال ؾنؾي:

()92

لعد جالؿ الديؽ ال ؾنؾي الركمال حد ال ل ميؽ بؾحدة الؾجؾدق الهي ترؾؼ بعد ف كلف

ل ييلً حشفيلً بلرعلًق كمؽ قؾالو لال ذلػ" :لسؽ نحؽ حت لكؾف لشل كجؾد بجلنبػق لل مؽ نت
ركح لركحشلق نحؽ ككجؾدنل عدـق ك نت الؾجؾد السظمق".
ذى

()93

كمست شالف آخر لالحظ لال تراث الركمال كىؾ :قؾلو بللحمؾؿ كادتحلد الخلص الهي
إليو الحالجق كيدؿ عميو قؾلو :دؽ رجل بل

صديقق لشلداه صؾَ مؽ الداخل ..مؽ

الظلرؽ؟ لنجلبو نلق لشلداه الرؾَ :إف ىهه الدار د تتدل دمشيؽ .كعل البل

مغم لًق لدلر

السح ال الرحراف ...مؼ علد بعد علـق كدؽ البل مرًة خرىق كسنؿ الرؾَ كسل سنلو مؽ
()94
قبل مؽ الظلرؽ؟ لنجل السح نو نت ن دػق ل تو البل ...
لالحظ ف ىهه ال راَ مؽ قؾاؿ جالؿ الديؽ الركمال ىال لال معشلىل ن س معشی شعر

الحالج الهي لعبر ويو عؽ مهلبو الحمؾلال .ل ؾؿ الحالج:

قلؿ لال السحبؾ لسل زرتو  ...مؽ ببلبال قمت بللبل

نل

قلؿ لال نكرَ تؾحيد اليؾى  ...عشدمل لرقت ويو بيششل

كمز علـ لمسل جئتو  ...طرؽ البل عميشل مؾىشلً
قلؿ لال مؽ نت قمت ....انغر لسل مؼ بللبل سؾى نت

ىشل قلؿ لال دركت تؾحيد اليؾى  ...كعرلت الح

()95

لندخل لل نل

كلكال تتزو ع يدة كحدة الؾجؾد عشد جالؿ الديؽ الركمال نهكر طل ً مؽ شعلره التال
تحدث لييل عؽ ادتحلد مل السحبؾ ق كمؽ ذلػ قؾلو-:
مل سعد تمػ المحغ حيؽ نجمس لال اديؾاف نل ك نت.
نبدك ن ذيؽ كصؾرتيؽ كلكششل ركح كاحدة نل ك نت
إف لؾف البدتلف كشدك الظيؾر ييبشل مل الحيلة

 -92ىؾ :ب بؽ ب بؽ ب بؽ حديؽ بؽ حسد البمخال جالؿ الديؽق السعركؼ بلل ؾنؾي الركمالق كلد ب لرس
سش 604ھق كتؾلال ب ؾني سش 672ھق لكيو حش الق صؾلال مؽ ال ل ميؽ بؾحدة الؾجؾدق إليو تشد

الظري

السؾلؾي الرؾوي ق ترؾ شعل ار كمؤل لَ صؾوي ق كتبت غمبيل بللمغ ال لرسي كبعزيل بللعربي كالتركي ق لو

مشغؾم صؾوي لمدفي سسلىل "السذشؾي" ترجست مؽ ال لرسي ال العربي ق شرح لييل مهلبو ادتحلدي .انغر

م تلح الدعلدة 147-145/2ق الجؾاىر السزي لال طب لَ الحشفي 124-123/2ق کذف الغشؾف 1587/2ق
األعالـ .259-258/7

 -93السثشؾي لمركمال .131-130/1
 -94انغر السردر الدلبق .360/1
 -95خبلر الحالج ص .50
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لييل إل البدتلف نل ك نت

لال تمػ المحغ التال نهى

كت بل نجؾـ ال مػ راني ً إليشل بنبرلرىل
لشجمؾ ال سر ن دو لتمػ األلالؾ نل ك نت

نل ك نتق بدكف نل ك نتق نبم بللهكؽ غلل ادتحلد
لمشدعد كندتريو مؽ خراللَ ال رق إل

نل ك نت

كسينكل الحدد قمؾ طيؾر ال مػق ذاَ األلؾاف البلىرة

حيشسل تذلىدنل نزحػ جهليؽ عم تمػ الرؾرة نل ك نت

()96

كقؾلو" :كلال طؾملر :قلؿ :إف تمػ الكثرة التال نراىل شيئلً كاحداًق ككل مؽ رآىل شيئيؽ ليؾ رجل
()97

صغير حؾؿ".

ل ؾؿ شلرح السثشؾي" :لال ىها البيت تعبير عؽ مهى
()98

كحدة الؾجؾد .لكل مل

كل كاحدق كإل حكي كاحدة".
لال الؾجؾد يرمز إل ّ
 كقؾلو" :لكل طبلؽ األرض كالدسلفق ليدت سؾى قش لال ذلػ البحر الفيلض .كتدالل ال شكرقر لؾؽ السلفق كإنسل لجالف مؽ السلف حيؽ لجيش".

()99

ل ؾؿ الذلرح" :لال ىهيؽ البيتيؽ

تعبير عؽ كحدة الؾجؾدق حين شبو الهاَ الليي ببحر ويلضق ككل مغلىر ىها الؾجؾد د

ش مردرىل البحرق مل ال ش
تعدك ف تكؾف قذلً سلبحلً لال ىها البحرق لكل حرك ليها ال ّ
()100
لميدت لو حرك ذاتي ".

 -9وحدة الهجهد قال جالل الدين الرومي

()101

()102

"د معبؾد إد هللا ع د العلم ق مل ع د

الخلص ليبيؽ ب ؾليؼ :د مؾجؾد إد هللا!".

 -96السثشؾي -الس دم – .35/1

 -97انغر السردر الدلبق .120/1
 -98انغر السردر الدلبق ن دو.

 -99انغر السردر الدلبق .384/1

 -100انغر السردر الدلبق .584/1

 -101اسسو :ب بؽ ب بؽ الحديؽ بؽ حسد البمخال ال ؾنؾي (مشدؾ

إل قؾني )ق الركمالق الحش ال السهى ق

كيعرؼ بلسؼ مؾدنل جالؿ الديؽ الركمالق كلد لال بمخ مؽ خراسلفق كىلجرَ سرتو مشيل عشد قدكـ السغؾؿ ىرًبل

إل نيدلبؾرق كىشلؾ تعمؼ الذعر عمال يد لريد الديؽ العظلر الهي ىداه ديؾانو :كلد لال بمخ مؽ خراسلفق
نيدلبؾرق كىشلؾ تعمؼ الذعر عمال يد لريد الديؽ

كىلجرَ سرتو مشيل عشد قدكـ السغؾؿ ىرًبل إل
العظلر الهي ىداه ديؾانو “ سرار نلم ”ق ككلف لو تنمير عسيق لال شخريتو الذعري كالرؾوي  .ككلف
لو تنمير عسيق لال شخريتو الذعري كالرؾوي .كىؾ صلح

 -102كتل

ويو مل ويو ص .99
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الظري السؾلؾي الرؾوي  .تؾلال سش 672ىػ.

()103

ٌ -11مُل انششتزي
مل لمحجل

7
مكلف لال كجؾدكؼ……إد بدر حركؼ انغر إل الجبل

نتؼ دلمتؼ عميكؼ مشكؼ كلكؼ……دلسؾم عبرَ عؽ غلمض األزؿ
عرلتؼ بكؼ ىها الخبير بكؼ…… نتؼ ىؼ لل حيلة ال م

كي ؾؿ (زجالً):

ل د نل شالف عجي … لسؽ رنال…… نل السح

لل ممال

كالحبي …… ليس مؼ ملنال

لل قلصداً عيؽ الخبر……غظله يشػ……الخسر ويػ كالخبر…… كالدر عشدؾ
كي ؾؿ لزلً:

ارجل لهاتػ كاعتبر…… مل مؼ غيرؾ

ل د لذل سري بال م لؿ……كقد عير عشال لال ذا السثلؿ

ترى كجؾد غيري مؽ السحلؿ……ككل مل دكنال خيلؿ لال
متحد لال كل شالف…… نل ىؾ السحبؾ ك نل الحبي

كالح

لال مشال شالف عجي ……كحدي نل للليؼ سري غري

لسؽ نغر ذاتال رآنال شالف……كلال حال ذاتال طؾانال طال
ص لتال د تخ

لسؽ نغر……كذاتال معمؾم تمػ الرؾر

لؽ عؽ الحدلس ترى عبر ……لال الدر كالسعش خ يت كال
ألنو مشال ستر عمال

لعمق ابؽ عج يب عم ىهه األشعلر بعد شرحيلق وي ؾؿ :كقد ات ت عم ىها السعش ق كىؾ سر
الؾحدةق م لدَ العلرليؽق كمؾاجيد السحبيؽق ك شعلرىؼ كل عم قدر ذكقو كشربوق جزاىؼ هللا عشل

كعؽ السدمسيؽ خي اًرق كد ل يؼ ىهه العبلراَ إد ىل األذكاؽ كالشلراَ".
كي ؾؿ الذذتري لزلً:

محبؾبال قد عؼ الؾجؾد …… كقد عير لال بيض كسؾد

كلال الشرلرى مل الييؾد …… كلال الخشلزير مل ال ركد
كلال الحركؼ مل الش

…… ليسشال ق

ليسشال ق

عرلتو طؾؿ الزملف …… عير لال لال كل كاف

كلال السيله كلال الدلؾاف …… كلال الظمؾع كلال اليبؾط
 -103بؾ الحدؽ عمال بؽ عبد هللا الشسيري الذذتري األندلدالق كلد لال شذتر إحدى قرى كادي آش لال جشؾبال
األندلس سش 610ىػػق عرؼ مدللػ الرؾوي كدار لال لمكيؼ ككلف لعرؼ بعركس ال يلف كبرع الذذتري لال
لشؾف الشغؼ السختم

ال ؾـ.

الذل ع عم

زملنو مؽ ال ريد كالسؾشو كالزجل كاشتير شلع اًر كشلحلً زجلدً عم طري
41

ليسشال ق

ليسشال ق

()104

َ -11حذة انُجُد عىذ انشٍخ حسه رضُان7
ل د قرر ىها السهى لال قريدتو الذعري ق التال سسلىل" :ركض ال مؾ
بمغت امشی عذر لف بيت .كمسل جلف لييل:

السدتظل "ق كقد

لميس لال الؾجؾد شالف لذيد  ...سؾاه للألشيلف بو تؾ ّحد
كالكثرة السؾجؾدة السؾىؾم  ....لال ذاتيل بؾحدة معدكم

كالحق لال األشيلف جسيعلً علىر .....كسره قلمت بو السغلىر
تشبال بنف الكل عيؽ الهاَ

ككل ذرة مؽ الهراَ......

لؾحدة الؾجؾد د ت لرؽ  ...شيئلً كلكؽ لدت لد ال لرؽ

وبللحدكث كال شلف ًيؾصف  ...إذاً كد لزر إذ لعرؼ
كي ؾؿ مبذ اًر سللػ الظريق الرؾلال:

()105

كد يزاؿ نؾره يزيد  ...حت لدلو لكسل التؾحيد

كسر كحدة الؾجؾد يشكذف  ...لعيشو كمشو ذكقلً يرتذف

لتزسحل الكثرة السذيؾدة  ...لو بشؾر الؾحدة الس رؾدة

ؾحد  ...لی الکؾف شيئلً غير ذاَ كاحدة
لال يرى بعيشو الس ّ
إشراؽ نؾر كحدة الؾجؾد
مررحل بيل :كحدبػ مؽ ذلػ الس رؾد
كقلؿ
ً
()106

()107

ل د ذكر الذيخ حدؽ ر ؾاف لال األبيلَ الدلب كحدة الؾجؾد بللترريو مالث مراَق ك ف

الع يدة الح ىال اللسلف بؾحدة الؾجؾدق ك ف اللسلف بغير ذلػ بلطلق للللسلف ككسلؿ التؾحيد

السؾحد الحق ىؾ مؽ د يرى لال الؾجؾد إد كاحداًق لميس إد
د لكؾف إد بلعت لد كحدة الؾجؾدق ك ّ
هللاق كليس لال الؾجؾد لذيد سؾاه.
كي ؾؿ" :إف كل مل سؾً هللا تعلل مؽ األعيلف الغلىرة كالسلليلَ السسكش عمؾي ك س مي

بلطل لال شيؾد العلرليؽ مؽ حين ذاتوق لال حكي لو زدً ك بداًق كإنسل السؾجؾد حكي ً كهلػ ىؾ
ذاَ الحق تعلل ق كليس لتمػ األعيلف كالسلليلَ الغلىرة كجؾد حكي ال ذاتال ليل ...ليؾ
كل التعيشلَ بحد
الغلىر لال جسيل السغلىرق كالسذيؾد لال ّ

ت لكتيل لال استعدادتيلق كتعدد

 -104انغر شعلر الذذتري :إل لظ اليسؼ شرح متؽ الحكؼ :ابؽ عجيب ص .43-42
 -105ديؾاف رك

ال مؾ السدتظل

 -106السردر الدلبق ص .115

ص .269

 -107السردر الدلبق ص .486
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شئؾنو بتكثر حيثيلتيل عم
()108

كجز يل".

م تز

تعمق العمؼ ال دلؼ بهلػ كموق إجسلدً كت ريالًق كميلً
مهى

كحدة الؾجؾد:-

ل ؾؿ الملـ ابؽ تيسي  -بعد ف ذكر كثي اًر مؽ قؾاؿ صحل
"ل ؾلؾف :إف الؾجؾد كاحدق كسل ل ؾؿ ابؽ عربال -صلح ال تؾحلَ -كابؽ سبعيؽ كابؽ ال لرض

كالتمسدلنال ك مثلليؼ -عمييؼ مؽ هللا مل لدتح ؾنو -لإنيؼ د لجعمؾف لمخللق سبحلنو كجؾداً مبليشلً
كل شر لال العللؼق كمبد الليؼ مؽ حين لؼ يثبتؾا لمخللق كجؾداً
لؾجؾد السخمؾؽق كىؾ جلمل ّ

مبليشلً لؾجؾد السخمؾؽق كىؼ لنخهكف مؽ كالـ ال الس شيئلًق كمؽ ال ؾؿ ال لسد مؽ كالـ
السترؾل كالستكمسيؽ شيئلًق كمؽ كالـ ال رامظ كالبلطشي شيئلًق ويظؾلؾف عم بؾا السهاى ق
كي ؾزكف بنخ ّس السظلل ق كيثشؾف عم مل يهكر مؽ كالـ الترؾؼ السخمؾط بلل مد ".

()109

فروع اعتقاد أىل وحدة الهجهد:
كنهكر ىشل لركع ع يدتيؼ ال لسدة "وحدة الهجهد"-:
 -1انمُل بانجبزٌت َوفً انثُاب َانعماب7
ل د ّبيؽ شيخ السالـ ابؽ تيسي مل ترت

عم

ع يدة ال لسدة "كحدة الؾجؾد"ق كىؾ ال ؾؿ

بد ؾط التكلليفق كال ؾؿ بللجبرق ك ف العبلد مجبؾركف عم

لعلليؼ د اختيلر ليؼق لعشدىؼ ف

حدؽ عسل ل ؾـ بو الكللر ىؾ الك ر؛ ألف ىها م تز خمق هللا لوق للهلل خم و لي ؾـ بيها العسلق

ك لزل عسل ل ؾـ بو الشررانال ىؾ نررانيتوق ك لزل عسل ل ؾـ بو الييؾدي ىؾ ييؾديتوق كىكها

السدمؼ كالدرزي كالشريريق ككل شخص لزل عسل ل ؾـ بو ىؾ مل ل ؾـ بو لال حيلتوق كىؤدف
ىؼ جبري الرؾوي ."..

()110

يؤكد قؾؿ ابؽ عربال بللجبر الهي ىؾ مؽ نتل ج مهلبو ال لسد "كحدة الؾجؾد"-:
كمسل ّ

ل ؾؿ ابؽ عربال :الحكؼ حكؼ الجبر كاد ظرار مل مؼ حكؼ ل تزال ادختيلر
إد الهي لعزى إليشل ل ال

لؾ لكر الشلعر ويو رى

علىره بننو عؽ خيلر

بننو السختلر عؽ ا ظرار

كليس خم لً بهلػ الؾجو للذكركا

لللحق خمق بيها الؾجو للعتبركا

جسل كلرؽ لإف العيؽ كاحدة

كىال الكثيرة د تب ال كد تهر

كبشلف عم ىها الترؾر لميس مس خمق كد مؾجؾد مؽ عدـق بػل مجػرد وػيض كتجمػالق كمػل
داـ األمػػر كػػهلػ لػػال مجػػلؿ لمحػػدين عػػؽ عمػ ك غللػ ق كإنسػػل لدػػير العػػللؼ كلػق

ػػركرة مظم ػ ق

 -108السردر الدلبق ص .2

 -109جلمل الرسل ل كالسدل ل.134/1
 -110شرح رسلل العبؾدل دبؽ تيسي  :عبد الرحيؼ بؽ صسليل العميلنال الدمسالق الدرس رقؼ  19ص.5
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كيخزل لحتسي كجبري صلرم  .كىها العللؼ د يتكمؼ ويو عؽ خير كشرق كد عػؽ قزػلف كقػدرق
كد ع ػػل ق بػػل الجسيػػل لػػال نعػػيؼ

كد عػػؽ حري ػ ك إرادةق مػػؼ د حدػػل كد مدػػؤكلي ًق كد م ػؾا
مكيؼق كال رؽ بيؽ الجش كالشلر إنسل ىؾ لال السرتبػ ل ػ د لػال الشػؾف .كقػد ذىػ

تحريػػف آلػػلَ ال ػرآف الكػريؼ لتؾال ػق مهلب ػو الزػػلؿ كمعت ػػده ال لسػػدق ل ػػلؿ :العػػها

ابػؽ عربػال إلػ

مػػؽ العهكب ػ ق

ألنيػل راحػتيؼ مػؽ جدػلميؼ السغمسػ ق كلػال ىػهه الػ ّػريو
كال ّػريو التػال دمػرَ قػؾـ عػلد ىػػال ا
الرحػ ق ّ
عها ق كىؾ مؽ العهكب .
 -2انمُل بإٌمان فزعُن انهعٍه7
ل ؾؿ ابؽ الكيؼ لال بيلف لركع مهى

ىل كحدة الؾجؾد" :كمؽ لركع ىها التؾحيد :ف

لرعؾف كقؾمو مؤمشؾف كلممؾ اللسلفق علرلؾف بلهلل عم الحكي .

()111

ل د حكم ابن عربي بإلسلف لرعؾف ب ؾلو تعلل " :قػرة عػيؽ لػال كلػػ"ق لكػلف قػرة عػيؽ ل رعػؾف

بلللسلف الهي عظله هللا عشد الغرؽ.

()112

ككالمو ىػها لػال الحكي ػ ىػؾ إبظػلؿ لمػديؽ مػؽ صػموق

ألف كعيد هللا لمك لر د ل ل مشو شالف.
ّ
وقال جالل الدين الرومي" :لال لرو ف لحرـ لرعؾف بللكمي مؽ عشلل هللا لربسل لكؾف

ممعؾنل؛ كذلػ ألف ال ير كاللظلؼ
ردا لو لال جعمو
ً
لمر تعلل عشلل خفي بوق ككلف الخير م ً
ركراَ السمػ… كىل الح د يش ؾف عشلل هللا عؽ لرعؾفق لكؽ ىل الغلىر
كالدجؽ كالخمع
لعدكنو كيعرلؾنو مسؽ رد بلل ظل كالتنكيدق كالحلؿ ف حسل األمر عم

علىره يؾج

مل ذىبؾا

طلىر
ًا
إليو"ٌَ )113(.ذا معىى ما لانً شٍخً ابه عزبً فً فصُصً عه لرعؾف" :لكبزو هللا
()114
مظير ليس ويو شالف مؽ الخبن".
ًا
 -3لُنٍم انجىت َانىار كهٍٍما نهىَّعٍم7
إف ىل الشلر عشد الرؾوي مشعسؾف تسلملًق كنىل الجش ق قلؿ ابؽ عربال:
كإف دخمػؾا دار الذ ػػلف

لإنيؼ عم لهة لييل نعيؼ مبليؽ

نعيؼ جشلف الخمدق للألمر كاحد

لدس عهابلً مؽ عهكب طعسو

كبيشيسل عشد التجػمال تبػليؽ

كذاؾ لو كلل ذر كال ذر صليؽ

 -111مدارج الدللكيؽ :ابؽ الكيؼ .416/3
 -112السردر الدلبق 145ق كلال ىها الس لـ د بد مؽ ال ؾؿ بنف اعتهار البعض عؽ ابؽ عربال بننو ل رد كػها
ك كها كيؤكلؾف كالموق ىها غير م بؾؿ .قػلؿ الع ارقػال" :د ل بػل مسػؽ اجتػر عمػ مثػل ىػهه الس ػلدَ ال بيحػ ف

ل ؾؿ ردَ بكالمال ىها خالؼ علىره كد يؤكؿ كالمو كد كرام ".

 -113كتل

ويو مل ويو لمركمال ص .159

 -114لرؾص الحكؼ :ابؽ عربال ص .201
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سً دنٍم ٌذي انُحذة7
 -4انجماع وَف َ
هللا تعلل عشد ابػؽ عربػال كتالمهتػو ىػؾ الظيػ

كالخبيػن – تعػلل هللا عػؽ ذلػػ عمػؾاً كبيػ اًر-

وي ؾؿ ابؽ عربال" :كالعللؼ عم صؾرة الحقق كالندلف عم الرػؾرتيؽ".

الرجل السرة طم

()115

كقػلؿ" :كلسػل حػ

الؾصم ق ي غلل الؾصم التال تكؾف لػال السحبػ ق لمػؼ لكػؽ لػال صػؾرة الشذػنة

الشكلحق كليػها تعػؼ الذػيؾة جػزافه كميػلق كلػهلػ مػر بلدغتدػلؿ مشػوق
العشرري عغؼ كصم مؽ ّ

لعست الظيلرة كسل عؼ ال شلف لييل عشد حرؾؿ الذيؾة .لإف الحق غيؾر عم عبده ف لعت د نو
يمتػػه بغيػػرهق لظي ػره بللغدػػل ليرجػػل بػػللشغر إليػػو وػػيسؽ لش ػال ويػػوق إذ د لكػػؾف إد ذلػػػ .لػػإذا شػػلىد

الرجػل الحػػق لػال السػػرة كػلف شػػيؾداً لػال مش عػػلق كإذا شػلىده لػػال ن دػو  -مػػؽ حيػن عيػػؾر السػػرة
عشو -شلىده لال للعلق كإذا شلىده لال ن دو  -مؽ غير استحزلر صؾرة مل تكؾف عشػو -كػلف
ػق لػال السػرة تػؼ ك كسػلق ألنػو لذػلىد الحػق
شيؾده لال مش عل عؽ
الحق بال كاسظ  .لذػيؾده لمح ّ
ّ
مؽ حين ىؾ للعل مش علق كمؽ ن دو مؽ حين ىؾ مش عل خلص ً .لميػها حػ صػم هللا عميػو
الحق لييؽق إذ د لذلىد الحق مجرداً عؽ السؾاد بداًق لػإف هللا بللػهاَ
الشدلف لكسلؿ شيؾد
كسمؼ ّ
ّ
غشال عؽ العللسيؽق كإذا كلف األمر مؽ ىها الؾجو مستشعلًق كلؼ تكؽ الذيلدة إد لال ملدةق لذيؾد

الشدلف عغؼ الذيؾد ك كسمو".
الحق لال ّ
ّ

()116

 -5تأٌَم أسماء هللا تعانى َفك لُنٍم بُحذة انُجُد7
قلؿ ابؽ عربال" :كمؽ سسل و العمال :عمال مؽق كمػل مػؼ إد ىػؾق ليػؾ العمػال لهاتػو ك عػؽ مػلذا؟
كمل ىؾ إد ىؾق لعمؾه لش دوق كمػؽ حيػن الؾجػؾد ليػؾ عػيؽ السؾجػؾداَق لللسدػس محػدملَ ىػال

العمي لهاتيل كليس إد ىؾ".

()117

كقػػلؿ لز ػلً" :لػػللعمال لش دػػو ىػػؾ الػػهي لكػػؾف لػػو الكسػػلؿ الػػهي لدػػتغرؽ بػػو جسيػػل األمػػؾر

الؾجؾدل كالشد

العدمي بحين د لسكؽ ف ل ؾتو نعت مشيلق كسؾاف كلنت محسؾدة عرللً كع الً

كشرعلً ك مهمؾم عرللً كع الً كشرعلً .كليس ذلػ إد لسدس هللا تعلل خلص ".

()118

 -6ال فزقَ بٍه انت َّحزٌم َانت َّحهٍم ،فانكم عٍه َاحذة7
قلؿ ابؽ الكيؼ" :ليؾ عشدىؼ عيؽ الشلكوق كعيؽ السشكؾح كعيؽ الهابوق كعيؽ السهبؾحق كعيؽ

الدر الهي رمزَ إليو ىؾامس الدىؾر األكلي ق كرامت
اَكلق كعيؽ السنكؾؿق كىها عشدىؼ :ىؾ ّ

 -115السردر الدلبق ص.444
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-ال رؾص ص.414

 -117السردر الدلبق ص .43
 -118السردر الدلبق .46
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()119

إللدتو اليدال الشبؾي ق كسل قللو محّ يؼ كعلرليؼ ابؽ سبعيؽ .كمؽ لركعو :ف الحق
الشكلحق
لرؽ لال التحريؼ كالتحميل بيؽ األ ّـ كاألخت كاألجشبي ق كد لرؽ بيؽ السلف كالخسرق ك ّ
الزنل ك ّ
الد ّر قللؾا :ىها حراـ كىها
الكل لال عيؽ كاحدةق بل ىؾ العيؽ الؾاحدةق كإنسل السحجؾبؾف عؽ ىها ّ
حالؿق نعؼ ىؾ حراـ عميكؼ؛ ألنكؼ لال حجل

عؽ حكي

فد

ىها التؾحيدق كمؽ لركعو :ف األنبيلف

ي ؾا الظريق عم الشلسق كبعدكا عمييؼ الس رؾدق كاألمر كراف مل جلفكا بوق كدعؾا إليو".

()120

 -7انمُل بُحذة األدٌانَ ،تصحٍح كم انذٌاواث انباطهتَ ،وجاة أصحابٍا7
لسل آمشت الرؾوي ف الؾجؾد كاحدق ك ف هللا تعلل ىؾ عيؽ خم وق لزـ الرؾوي ف يؤمشؾا
بنف جسيل السمل كالشحل كاحدة ألنيل صدرَ مسؽ لو الؾجؾد الؾاحدق ك ف هللا تعلل

ىؾ عيؽ

جسيل السعبؾداَق كىال مغلىر كتجميلَ لوق لال لرؽ إذاً بيؽ ىها السعبؾد ك ذاؾ .لسل دامت

كميل ىال هللا ل د انت

التغلير كادختالؼ بيشيلق لللتؾحيد إذاً ىؾ عيؽ الذرؾق كاللسلف ىؾ

عيؽ الك رق لال لرؽ إذاً بيؽ ديؽ نزلو هللا تعلل لال كتبو كبعن بو رسموق كديؽ ابتدعو الندلف

مؽ تم لف ن دو بيؾاه كحد
السظمق.

()121

شيؾاتوق كندجتو كىلمو كشظحلتوق مل داـ هللا ىؾ الؾجؾد

قلؿ ابؽ عربال" :لإللؾ ف تت يد بع د مخرؾصق كتك ر بسل سؾاهق وي ؾتػ خير كثيرق

كميل".
لكؽ لال ن دػ ىيؾلال لرؾر السعت داَ ّ

()122

ابؽ عربال إل

ترحيو عبلدة قؾـ نؾح

ل صشلـ ،لجعل ىها الخبين قؾـ نؾح الهيؽ عبدكا األصشلـ لؼ لعبدكا إد هللاق كإنيؼ بهلػ

مؾحدكف ح لًق لمهلػ كللنىؼ هللا الهي ىؼ ن دو كذاتو بنف غرقيؼ لال بحلر العمؼ بلهلل .قلؿ ابؽ

عربال(" :مسل خظيئلتيؼ) ليال التال خظت بيؼ لغرقؾا لال بحلر العمؼ بلهللق (لندخمؾا نل اًر) لال
عيؽ السلفق (كإذا البحػلر س ّجرَ)(..لمؼ لجدكا مؽ دكف هللا نرل اًر)ق لكلف هللا عيؽ نرلرىؼق

ليمكؾا ويو إل األبد".

()123

كىكػػها راح ابػػؽ عربػػال لعيػػن لدػػلداً لػػال بكيػ قرػػص األنبيػػلفق كمػػؽ شػػلف لميرجػػل إلػ كتبػػو

ل ال كل سظر سيجد ار ح كحدة الؾجؾد .ككالمو ىػها لػال الحكي ػ ىػؾ إبظػلؿ لمػديؽ مػؽ صػموق

 -119لغير ف ل ظ "الحق" از دق جلف لال شرح الع يدة الظحلكي " :25/1كمؽ لركعو نو د لرؽ"ق بلس لط ل ػظ
"الحق" كإ لل
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ألف كعيد هللا لمك لر د ل ل مشو شالف ليؾ كتالمهتو يتدتركف بإعيػلر شػعل ر السػالـق كإقلمػ
ّ
()124
الرالةق كالتزي بزي الشدلؾ كالت ذفق كتزكيق الزندق بلسؼ الترؾؼ.

كي ؾؿ التيجلني " :إف الك لر كالسجرميؽ كال جرة كالغمس مستثمؾف ألمر هللا تعلل ق كليدؾا

بخلرجيؽ عؽ مره".

()125

ل ؾؿ ابؽ تيسي لال بيلف ىها السعت د الرؾلال :ل د كلف ابؽ عربال كابؽ سبعيؽ كنحؾىؼ مؽ

مالحدة الرؾوي لعكدؾف ديؽ السالـق ويجعمؾف لزل الخمق مؽ قلؿ بؾحدة الؾجؾدق كد
لزره بعد ذلػ ف لكؾف ييؾدللًق ك نررانيلًق ك مجؾسيلًق ك كمشيلً .بل كلف ابؽ سبعيؽ كابؽ
()126
لجؾزكف لمرجل ف يتسدػ بللييؾدل كالشرراني كسل يتسدػ
ىؾد
كالعفيف التمسدلنال ّ
بلدسالـق لجسيل األدللف لال نغرىؼ طرؽ مؾصم إل

هللا بسشزل السهاى

السالمي ق ككلنؾا

ل ؾلؾف لسؽ لختص بيؼ مؽ الشرلرى كالييؾد :إذا عرلتؼ التح يق ( ي كحدة الؾجؾد) لؼ لزركؼ
()127

ب لؤكؼ عم ممتكؼ.

كقلؿ" :ابؽ سبعيؽ ك مثللو كىؤدف قؾاليؼ لييل تشلقض كلدلد كىال د تخرج عؽ كحدة الؾجؾد

كالحمؾؿ ك ادتّحلد كىؼ ل ؾلؾف بللحمؾؿ السظمق كالؾحدة السظم كادتّحلد السظمق؛ بخالؼ مؽ
الذيع الهيؽ ل ؾلؾف بإليي عمال ك الحلكؼ ك الحالج ك
ل ؾؿ بللسعيؽ كللشرلرى كالغللي  -مؽ ّ
ّ
يؾنس ال شيشال ك غير ىؤدف مسؽ ادعيت ويو الليي  .-لإف ىؤدف :قد ل ؾلؾف بللحمؾؿ الس يد

لص ك كلئػ ل ؾلؾف بللطالؽ كالتعسيؼ .كليها ل ؾلؾف إف الشرلرى إنسل كلف خظؤىؼ لال
الخ ّ
التخريص ككهلػ ل ؾلؾف لال السذركيؽ عبلد األصشلـ إنسل كلف خظؤىؼ ألنيؼ اقترركا عم

الذرؾ كعبلدة األصشلـ مظمً ل عم
بعض السغلىر دكف بعض كىؼ لج ّؾزكف ّ
كالعسؾـ .كد ري ف لال قؾؿ ىؤدف مؽ الك ر كالزالؿ :مل ىؾ عغؼ مؽ ك ر الييؾد كالشرلرى.
كجو الطالؽ

كىها السهى شل ل لال كثير مؽ الستن ّخريؽ ....ككالـ ابؽ عربال لال لرؾص الحكؼ كغيرهق
ّ
ككالـ ابؽ سبعيؽ كصلحبو الذذتريق كقريدة ابؽ ال لرض نغؼ الدمؾؾق كقريدة علمر البرر ّي
ككالـ العفيف التمسدلنالق كعبد َّللا البميلنالق كالردر ال ؾنؾيق ككثير مؽ شعر ابؽ إس ار يل كمل
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يش ل مؽ ذلػ عؽ شيخو الحرير ّي؛ ككهلػ نحؾ مشو يؾجد لال كالـ كثير مؽ الشلس غير ىؤدف ىؾ
()128
مبش ٌّال عم ىها السهى  -مهى الحمؾؿ كادتّحلد ككحدة الؾجؾد".
كقلؿ ابؽ الكيؼ لال بيلف كحدة األدللف عشد الرؾوي " :كمؽ لركع ىها التؾحيد :ف لرعؾف
كقؾمو مؤمشؾف كلممؾ اللسلفق علرلؾف بلهلل عم الحكي ق كمؽ لركعو :ف عبلد األصشلـ عم
()129

الح ّق كالرؾا ق ك نيؼ إنسل عبدكا عيؽ َّللا سبحلنو د غيره."...
الشيراف كعبلد الكؾاك كميؼ
كقلؿ" :كمهى ال ؾـ ف عبلد األكملف كعبلد الرمبلف كعبلد ّ
مؾ ّحدكفق لإنو مل عبد غير َّللا لال ك ّل معبؾد عشدىؼق كمؽ خر ل حجلر لال البيد كمؽ عبد

الذرؾ عشدىؼ إمبلَ كجؾد قدلؼ كحلدث كخللق كمخمؾؽ
الشلر كالرمي ليؾ مؾ ّحد علبد هللق ك ّ
كر ّ كعبدق كليها قلؿ بعض علرلييؼ()130ق كقد قيل لو :ال رآف كمو يبظل قؾلكؼق ل لؿ :ال رآف
()131
كمو شرؾق كالتؾحيد ىؾ مل ن ؾلو".
كي ؾؿ الدكتؾر يؾسف ال ر لكي" :كمؽ لركع ىها التؾحيد (عشد ىل كحدة الؾجؾد) كمسلره:

ف لرعؾف كنسركد ك مثلليسل مؤمشؾف كلممؾ اللسلفق علرلؾف بلهلل عم
()132

الحكي  .ك ف عبلد

األصشلـ إنسل عبدكا عيؽ هللا د غيره .ليؼ عم الحق كالرؾا ".
تصه ِ
ِ
ونذكر ىظا طائف ًة من أقه ِ
ال أعالمِ الط ِّ
ِ
األديان عظد ُىم.
وحدة
فة التي ُت ِّبي ُن اعتقاد
ُ
ُ
أوالً :من أقىال ا
الحَّلج:
لعل الحالج ىؾ كؿ السترؾل ال ل ميؽ بؾحدة األدللفق ليؾ يرى ف األدللف كميل هلل
تعلل ق ك ف سسلف األدللف مل ىال إد ل ل

لذالف كاحد د لختمف بحلؿق كقد شلعت

مختم

ىهه ال كرة بيؽ الرؾوي الهيؽ جلكفا بعده مسؽ آمشؾا بؾحدة الؾجؾد كادتحلد.

ل ؾؿ الحالج" :الك ر كاللسلف ل ترقلف مؽ حين ادسؼق ك مل مؽ حين الحكي
()133

بيشيسل".

كقد كت

الحالج كتلبلً إل

تمسيهه جشد

لال لرؽ

بؽ زاد اف الؾاسظال جلف ويو :الدالـ

عميػ لل كلديق ستر هللا عشػ علىر الذريع ق ككذف لػ حكي الك رق لإف علىر الذريع ك ر

خ الق كحكي الك ر معرل جمي  ....كإللؾ التؾحيد".

()134

كمؽ شعلر الحالج لال ذلػ:
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د بم حبل ال بننال

ل ال ديؽ الرمي

لكؾف مؾتال

ركبت البحر كانكدر الد يش

كد البظحل ريػد كد السديػشػ

ك رَ بديؽ السدمسيؽ كالك ر كاج

()135
()136

لدي كعشد السدمسيؽ قبيو

كقلؿ الحالج مؾجيلً حديثو ألحد تالميهه" :لل ابشال األدللف كميل هلل عزكجلق شغل بكل ديؽ

طل ق د اختيلره مشيؼ بل اختيلره عمييؼق لسؽ دـ حداً ببظالف مل ىؾ عميو ل د حكؼ نو اختلر
ذلػ لش دوق كىها مهى
ىال ل ل

ال دري  ..كاعمؼ ف الييؾدل كالشرراني كالسالـ كغير ذلػ مؽ األدللف

مختم ق ك سلـ متغليرةق كالس رؾد مشيل د يتغير كد لختمف .مؼ نذد الحالج:
جسل

لكرَ لال األدللف جداً مح لً  ...لنل يتيل صالً لو شع

لال تظمبؽ لمسرف ديشلً لإنو  ...لرد عؽ الؾصل الؾميق كإنسل

لظللبو صل لعبر عشده  ...جسيل السعللال كالسعللال وي يسل

()137

ثانيا :من أقهال ابن عربي:

يرً ابؽ عربال ف كل مؽ عبد معبؾداً سؾاف كلف هللا ـ غيرهق لإف عبلدتو ح ق ألف

الهي عبد غير هللا ليؾ لال الحكي لعبد هللا ن دوق ألف تمػ السعبؾداَ مجم لمحق .ل ؾؿ لال
لمحق لعبد ويوق كلهلػ سسؾه كميؼ ليلً مل
ذلػ" :كالعلرؼ السكسل مؽ رى كل معبؾد مجم
ّ
اسسو الخلص بحجر ك شجر ك حيؾاف ك إندلف ك كؾك ك ممػ .ىها اسؼ الذخري ويوق
كاأللؾلي مرتب تخيل العلبد ليل نيل مرتب معبؾدةق كىال عم الحكي

العلبد السعتکف عم ىها السعبؾد لال ىها السجم السختص".

()138

مجم الحق لبرر ىها

إف األدللف كالسعت داَ عشد ابؽ عربال كميل حق كصؾا ق ككل متبل لديؽ ك معت د
كمنجؾرق لللذرؾ لال نغره يتح ق لال عبلدة الجسلداَ كالحيؾانلَ كاألصشلـ كالتسلميل

مري

كالشلر كالسال ك كالرمي ق ألف السذرؾ د لعبد لال الحكي

إد هللاق كمل عبد علبد إد هللاق

كاألحدل تدري لال ىهه األشيلفق كىال الدر السعبؾد لييلق د شخريل السشرؾ
()139

السعبؾد.

كالذ لكة التال تكؾف لمسذرؾ إنسل كلنت لو بإرادة هللا تعلل

السذرؾ ن دوق ككها بللشدب لدعلدة السؤمؽق لمؼ تكؽ الذ لكة ل كؿ بدب

تكؽ الدعلدة لمثلنال بدب

ىؾ

كمذيئتو د بلختيلر

عبلدتو غير هللاق كلؼ

عبلدتو هللا كحدهق ألف األدللف جسيعلً كاحدةق لللجسيل لعبد إليلً
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كاحداًق لللسذرؾ لعبد سر األلؾلي الدلري لال األصشلـ كاألكملفق كحلؿ السرمال لإف كجيو
()140

بو خلص .
متجو لمكعب ق لكؽ قمبو متجو نحؾ ر ّ
كقد نرو ابؽ عربال تبلعو مؽ السترؾل

ف يؤمشؾا بديؽ كاحد مخرؾصق كيك ركا

بغيره مؽ األدللفق ك ف مؽ لعل ذلػ ل د للتو خير كثيرق كطم

مؽ الرؾلال ف تكؾف لال ن دو

ملدة لرؾر السعت داَ كّميلق ألف هللا كسل كعغؼ مؽ ف لحرر ع د دكف ع دق قلؿ تعلل :
ً
(لنيشسل تؾلؾا لثؼ كجو هللا) سؾرة الب رة110:ق لسل ذكر يؽ مؽ يؽق كذكر ف مؼ كجو هللاق ككجو
()141

الذالف حكي تو.

كقػػد كػػد ابػػؽ عربػػال عمػ

ف مػػؽ لعبػػد هللا كمػػؽ لعبػػد األحجػػلر كاألصػػشلـ كميػػؼ سػؾافق لػػال

الحكي مل عبدكا إد هللا إذ ليس مس لرؽ بيؽ خللق كمخمؾؽ .ل ؾؿ لال ذلػ:
ومن أشعار ابن عربي في ذلك:

()142

ع د الخال ق لال اللو ع ل دا  ...ك نل اعت دَ جسيل مل اعت دكه

ل د كشت قبل اليؾـ نکر صلحبال  ....إذا لؼ لكؽ ديشال إل ديشو دانال
كل صؾرة  .....لسرعی لغزدف كدير لرالبلف
ل د صلر قمبال قلبالً ّ
كبيت ألكملف ككعب طل ف  .......ك لؾاح تؾارة كمرحف قرآف

()143

ديشال كإلسلنال

ديؽ بديؽ الح ّ ن تؾجيت  .....ركل بو لللح
ن
بشلف عم ال ؾؿ بؾحدة الؾجؾدق كمل ت رع عشو مؽ ال ؾؿ بؾحدة
 -فرعه اللعين مات مؤمًظاً :

األدللف.

ذى ابؽ عربال إل ف لرعؾف ملَ مدمسلً مؤمشلًق ك نو مؽ الشلجيؽ مؽ عها
ل ؾؿ لال تع يبو عم قؾلو تعلل ( :كقللت امرَ لرعؾف قرة عيؽ لال كلػ) سؾرة ال رص:9:
هللا تعلل .

"وبو قرَ عيشيل بللكسلؿ الهي حرل ليلق ككلف قرة عيؽ ل رعؾف بلللسلف الهي عظله هللا عشد

الغرؽق لكبزو طلى اًر مظي اًرق ليس ويو شالف مؽ الخبنق ألنو قبض عشد إلسلنو قبل ف لكتد

شيئل مؽ اَملـق كالسالـ لج مل قبموق كجعمو آل ً عم عشليتو سبحلنو كتعلل بسؽ شلفق حتال
ً
د يينس حد مؽ رحس هللا" )144(.كي ؾؿ" :إف لرعؾف مري حيشسل قلؿ ( :نل ربكؼ األعم )

الشلزعلَ24:؛ ألف هللا يتجم لال صؾرة معبؾدق كسل تجم لال صؾرة لرعؾفق كيتجم لال صؾر
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ىلد كسل يتجم لال صؾرة رجلق لكل مؽ عسل شيئلً ليؾ عم صؾا

كالهي لسشل مؽ عبلدة

شالف ليؾ كللر كالهي لخرص كي ؾؿ :د لعبد إد شالف كاحد ليؾ كللر ...كإف لرعؾف غرؽ
ّ
ليزكؿ الحدبلف كالتؾىؼ؛ لإف لرعؾف قلؿ ( :نل ربكؼ األعم ) لخص ن دو ل ق ككل الشلس
ربل ق كليس خلصلً بوق لمسل تؾىؼ ىها التؾىؼ غرؽ تظيي اًر لو؛ ليزكؿ الؾىؼ كالحدبلفق حت د

يتؾىؼ نو ىؾ الر كحده .كي ؾؿ" :لشجله هللا لال ن دوق كنجی بدنوق ل د عستو الشجلة حدلً
()145

كمعش ".

ثالثاً :من أقهال جالل الدين الرومي:

احدةق ك ف الندلف د إرادة لو كد حري
ذى جالؿ الديؽ الركمال إل ف األدللف جسيعلً ك ً
لال اختيلر لل مشيلق ليؾ مجبؾر لال ذلػق كالك ر مر د عالق لرادة الندلف بوق بل ىؾ مر

قزت بو السذيئ الليي  )146(.كمؽ شعلره التال ت ّبيؽ اعت لده ىها قؾلو:
ن دال ييل الشؾر السذرؽ د تؽ ّف عشال د تؽف عشال

تؽف عشال د تؽف عشال
حبال ييل السذيد الستنلق د ً
انغر إل العسلم حكستيل لؾؽ رسال
بل انغر إل زنلر زرادشت

()147

حؾؿ خرري

حسل الزنلر ك حسل السخالة

()148

تؽف عشال
تؽف عشال د ً
د بل حسل الشؾر لال ً
مدمؼ نل كلكشال نررانال كبرىسال كزرادشتال

تؽف عشال
تؽف عشال د ً
لال ً
كلف ك كشيد ً ك بيت صشلـ

تؾكمت عميػ ييل الحق األعم

ليس لال سؾً معبد كاحد مدجداً

()149

تؽف عشال
تؽف عشال د ً
ككجي الكريؼ ويو غلل نعستال لال ً
كمؽ عج ف كتل السثشؾي لجالؿ الديؽ السؾلؾي الهي يشعق بللك ر الرريو تؼ مدحو مؽ

كبلر الرؾوي ق كزعسؾا نو كتبو بؾحال إليلمالق كىها يدؿ عم

مؾال تيؼ لسل ويو مؽ شظحلَ

 -145السردر الدلبق 212/1ق ك نغر بكي قؾلو لال شنف إلسلف لرعؾف لرؾص الحكؼ .212-210/1
. -146

 -147ىؾ :زرادشت بؽ بؾرش
کذتلس بؽ ليراسق كإليو تشد

عير لال زملف السمػ بؾبذتلسف بؽ ليراسفق ادعی الشبؾةق ل مؽ بو السمػ
الزردشتي ق مؽ السجؾس الثشؾي  .انغر اعت لداَ لرؽ السدمسيؽ كالسذركيؽ

لمرازي ص87-86ق السمل كالشحل -ط دار ال كر -ص .245-237

 -148السخالة ىشل إشلرة إل اليشدكسي ق لللسخالة لحسميل اليشدكس عشد ادستجداف كالدؤاؿ.
 -149مجم العركة الؾم

كتلريخو لشيكمدؾف ص .94

بر لس تحرير عبدالحكيؼ الظيبالق عدد 61ق لعلـ 1403ىػ .كالترؾؼ السالمال
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ك ري  .ل لؿ حد تبلعو كىؾ طلىر السؾلؾي عؽ (السثشؾي)" :د لنتيو البلطل مؽ بيؽ يدلو كد مؽ
خم و".

()150

كقلؿ عشو عبد الغشال الشلبمدال" :كلو  -ي كتل

(السثشؾي) -مؽ حين نو كحال

إليلمالق ككالـ إليال سلـق نزؿ بو ممػ الليلـ مؽ حزرة ذي الجالؿ كالكراـق عم قم
السحسدي كالدالـ"ق كقلؿ لال مؾ ل آخر" :كألنو مشغؾـ بللؾحال الليلمال كالترتي

الرسدانالق د بللحظ الش دلنالق ليؾ مشدؾ

الشلبمدال قرآنل كلرقلنلق ل لؿ:
"بكتل

السثشؾي طل

كبػو األلبل

إل

الؾجؾد

اللو تعلل

الؾارث

الركحال

جسعلً كت ديسلً كتبؾيبلً ".كسسله

كتؾال كػل إنعػلـ كجػؾد

مشػل لػرحػت بع ؾد

ليؾ كحال هللا لال إليػلمػو لخرج
كىؾ بحر العمؼ ويو قد سرَ

ىال مؽ بي الع ؾد

السظمق مؽ كل ال يؾد
سػ ؽ الكل إل دار الخمػؾد

هللا عم رغؼ الحدؾد".

كىؾ قػرآف كلرقػلف لسػؽ عرؼ

()151

ابعا :من أقهال ابن الفارض :
رً
يرى ابؽ ال لرض ف األدللف كالع ل د كميل كاحدةق ك نو د اختالؼ بيشيل إد مؽ حين
الغلىرق كمل ىال إد كسل ل لتح يق غلل كاحدةق ىال عبلدة اللو الؾاحدق لللندلف إذاً مظلل

بللشغر بعيؽ الجسل إل األدللف كالع ل د لال لذيد لييل كثرًة كتعدداً كاختالللًق تسلملً كسل يشغر
()152
بعيؽ الجسل إل مغلىر الكؾفق لسل ىال إد عيؽ كجؾد الحق الؾاحد.
ككحدة األدللف عشد ابؽ ال لرض ت ؾـ عم

سس مالم ق ىال-:

 -1ف األدللف كميل كاحدة لال جؾىرىلق ألنيل تدعؾ إل

عبلدة إلو كاحدق كإف اختم ت لال

علىرىل كصؾرىل.

 -2إف الندلف مدمؾ الرادة كادختيلرق ويسل لردر عشو مؽ خير ك شرق ك مؽ طلع ك
معري ق ك مؽ إلسلف ك ك ر.

 -3إف تؾحيد الهاَ الليي عم الؾجو الهي لجعميل مرد ار لميدً كالخير ل

ليس تؾحيداً

صحيحلًق بل ىؾ شبو بلللحلدق ألف لال ذلػ إمبلَ ذاَ خرى لردر عشيل الزالؿ كالذرق
()153

كىها شرؾ مشلؼ حدل الهاَ الليي .

وقد سجل ابن الفارض معتقده في وحدة األديان قصيدتو التائية ،يقهل:
لبال مجمس األذكلر سسل مظللل  ...كلال خلن الخسلر عيؽ طميع

 -150شرح السثشؾي :طلىر السؾلؾي.39/1

 -151الرراط الدؾي عم شرح ديبلجلَ السثشؾي :عبدالغشال الشلبمدال.
 -152انغر ابؽ ال لرض كالح

الليال ص .289

 -153انغر السردر الدلبق ص .291-290
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كمل ع د الزنلر حكسلً سؾى يدي  ...كإف حل بللقرار بال ليال حمت
كإف نلر بللتشزيل مح ار مدجد  ...لسل بلر بللنجيل ليكل بيع
ك س لر تؾراة الكميؼ ل ؾمو  ......يشلجال بيل األحبلر لال كل ليم
()154

علكف  ...لال كجو لإلنكلر بللعربي

البد
كإف خر ل حجلر لال ّ
ل د عبػد الديشلر معشی مػشػزه  ...عؽ العػلر بللشراؾ بللؾمشي
ً
كقد بم النهار عشال مؽ بغ  ...كقلمت بال األعهار لال كل لرق

كل نحم
كل مم  ...كمل زاغت األلكلر لال ّ
كمل زاغت األبرلر مؽ ّ
كمل اختلر مؽ الذسس عؽ غرة ( )155صبل ...كإشراقيل مؽ نؾر س لر غرتال

كإف عبد الشلر السجؾس كمل انظ ت  ...كسل جلف لال األخبلر لال لف حج

()156

لسل قردكا غيري كإف كلف قردىؼ  ...سؾاي كإف لؼ لغيركا ع د بيعتال
()157

رآكا ؾف نؾري مرًة لتؾىسؾه  .....نل اًر لزمؾا لال اليدً بللشع
لال ىهه األبيلَ بيلف لسهى ابؽ ال لرض لال كحدة األدللف :إذ ليس مس لرؽ بيشيلق

للللسلف كالك ر عشده سؾاف .لللشرلرى كالييؾد كالسدمسؾف كالسجؾس كعبلد األصشلـ إنسل يت ؾف
احدا .كإنسل لختم ؾف لال صؾر العبلدة ك شكلليلق إذ ليس ىشلؾ ديؽ لزل
إليل ك ً
لال نيؼ لعبدكف ً
مؽ ديؽق ألنيل جسيعلً صلدرة مؽ مردر كاحد .إف عبلد األصشلـ ليدؾا ممؾميؽ لال مهى ابؽ

ال لرضق ك نو د كجو لإلنكلر عمييؼق ك ف الهيؽ يمؾمؾنيؼ كيشكركف عمييؼ كإف كلنؾا لال علىرىؼ
مشزىيؽ عؽ الذرؾ ليؼ لال الحكي مذركؾف ألنيؼ لعبدكف مل هللا الؾاحد الديشلرق كيرتّ
ال لرض عم ذلػ ف علبد الرشؼ قل شركلً مؽ السشكر عميو الهي يش ّزه ع يدتو لال الغلىر عؽ

ابؽ

الذرؾق كىؾ لال الحكي

مذرؾ .ك ف السجؾس الهيؽ لعك ؾف عم عبلدة الشلر لؼ لعبدكىل لال

الحكي ق كإنسل ركا نؾر الهاَ الليي مرًة لتؾىسؾه نل اًرق لعبدكىلق إذاً ليؼ
()158
الليؼ نؾر هللا ن دو.
اليديق ي سب

 -154البد :بيت الرشؼ .انغر تيهي

مؾا لال اليدي بشؾر

المغ .77/14

 -155الغرة :الغ م  .انغر لدلف العر .16/5

 -156ل رد ب ؾلو لف حج  :مل جلف لال ركاللَ التلريخ مؽ ف نلر السجؾس ب يت مذتعم لف سش ق كلكشيل
خسدَ ليم مؾلد الرسؾؿ صم هللا عميو كسمؼ.

 -157ديؾاف ابؽ ال لرض ص .143-142
 -158ابؽ ال لرض كالح

الليال ص 292-291ق كانغر تع ي

كتلبو "ىهه ىال الرؾوي " ص .98
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عبد الرحسؽ الؾكيل عم ىهه األبيلَ :لال

خامداً :من أقهال عبد الكريم الجيلي:
ذى

الجيمال إل ال ؾؿ بؾحدة األدللفق كعدـ تبليشيل عم الرغؼ مؽ ادختالؼ الغلىري

لال صؾر ك شكلؿ العبلداَ التال جلفَ بيل ىهه األدللف .ل ؾؿ لال بيلف ذلػ" :إف العبلدة

زل كسل ىؾ متجل
تختمف اختالؼ م تزيلَ األسسلف كالر لَق ألف هللا متجل بلسسو الس ّ
بلسسو اليلدي ...وبعن هللا الشبييؽ مبذريؽ كمشهريؽ ليعبده مؽ اتبل الرسل مؽ حين اسسو
اليلديق كليعبده مؽ خللف الرسل مؽ حين اسسو السزل .للختمف الشلسق كالترقت السملق
إل مل عمستو نو صؾا ق كلؾ كلف ىها العمؼ عشد غيرىل

الشحلق كذىبت كل طل
كعيرَ ّ

خظنق كلكؽ حدشو هللا عشدىل ليعبدكه مؽ الجي التال ت تزييل تمػ الر

السؤمرة لال ذلػ

األمرق كىها معش قؾلو تعلل ( :مل مؽ داب إد كىؾ آخه بشلصيتيل) سؾرة ىؾد51:ق ليؾ ال لعل
بيؼ عم حد

حد

م تز

مل يريده مرادهق كىؾ عيؽ مل اقتزتو ص لتوق ليؾ سبحلنو كتعلل لجزييؼ عم

سسل و كص لتو."...

()159

يتبيؽ لشل مؽ قؾاؿ الجيمال الدلب

ف األدللف كالع ل د كمل يتعمق بيل مؽ ىدي ك

الؿق

ك سعلدة كش لف إنسل مردىل السذيئ الليي ق كلظرة هللا التال لظر الشلس عمييلق كليس لرادة
الندلف كاختيلره ل عالق بللديؽ الهي بس تزله لعبد هللا تعلل ق ككل لال عبلدتو مري
()160

كمنجؾر.

كذى

الجيمال إل

السجلزق ألف هللا تعلل

ف كل مل عبد مؽ دكف هللا ليؾ إلو معبؾد عم

يتجم

الحكي

د عم

ن دو لال ىهه السعبؾداَق ليؾ عيشيلق لكل معبؾد مشيل عير

الحق لال عيشو إلوق ألف هللا تعلل عيشيلق كىؾ هللا حيثسل عير كتعيؽ استحق األلؾلي ق لسل لال
الؾجؾد شالف إد هللا تعلل ق ليؾ عيؽ جسيل السؾجؾداَ .إف عبلد األكملف كاألصشلـ كغيرىؼ مؽ

مؾحدكفق ك نيؼ سيحذركف يؾـ الكيلم لال زمرة
السؾحديؽق ألنيؼ جسيعلً
ّ
الك رة كالسذركيؽ ّ
()161
ملعبدكا إد هللا كحدهق لذرؾ ىؤدف جسيعل ىؾ عيؽ التؾحيد.
كي ؾؿ الجيمال لال ت ديره لكمس الذيلدة (د إلو إد هللا) :قؾلو د إلو اد هللا :معشله د إلو

إد نلق ي ف اَلي السعبؾدة ليدت إد نلق لننل الغلىر لال تمػ األكملف كاأللالؾ كالظبل لق
كل مل لعبده ىل السمل كالشحلق لسل تمػ اَلي السعبؾدة إد نلق ك نيؼ ملعبدكا لال جسيل
كلال ّ

 -159الندلف الكلمل .75/2
 -160انغر ابؽ ال لرض كالح

الليال ص .297

 -161انغر قؾاؿ الجيمال لال ذلػ :الندلف الكلمل 64/1ق 69-68ق 74ق 77-76ق 77/2ق -82-81ق
السشلعر الليي ص .103-102
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ذلػ إد ىؾق كمل لظمق عميو اسؼ اللو إد نلق لسل لال العللؼ مؽ لعبد غيريق لسل مؼ مؽ لظمق
()162

عميو اسؼ اللو إد نلق ي مل مؼ إد نل.

كىال (إد)ق

كي ؾؿ لال مؾ ل آخر :ككمس الذيلدة مبشي عم سم ق كىال (د)ق كإلجل

معشله د كجؾد لذالف إد هللاق كل غ إلو لال قؾلو( :د إلو) يراد بيل تمػ األكملف التال لعبدكنيلق
كقد سسلىل هللا تعلل إليلً كسل سسؾىل مؾال ً ليؼ لد ّر كجؾده لال عيلنيلق لكل معبؾد مؽ
الحق لال عيشو -ليؾ إلوق ألنو تعلل عيشيلق كقؾلو( :إد هللا)ق لعشال ليدت
األكملف  -بغيؾر
ّ
تمػ اَلي إد هللاق لال تعبدكا إد هللا عم الطالؽ مؽ غير ت ييد بجي ق لإنو كل الجيلَق لسل

لال الؾجؾد شالف إد هللا تعلل ق ليؾ عيؽ جسيل السؾجؾداَ.

()163

ومن أشعار الجيلي في وحدة األديان:

ك سمست ن دال حين سمسشال اليؾى  ...كمل لال عؽ حكؼ الحبي

تشلزع

لظؾ اًر ترانال لال السدلجد راكع ػلً  .........ك ّإنال طػؾ اًر لال الكشػل ػس ارتػل
()164
لإنال لال عمػػؼ الحكي ػ طل ل
إذا كشػت لال حكػؼ الذريع علصيلً ّ .....
يرى الجيمال لال شعره ىها نو د لرؽ بيؽ السالـ كالشرراني ق لحيثسل يتجو ىؾاه لكؾف ديشوق

كإذا كلنت الذريع السالمي ترى الشرلرى ك ل اًرق ك ف ديشيؼ بلطلق ألف الديؽ الحق عشد هللا
تعلل ىؾ السالـق لإف عمؼ الترؾؼ كالتح يق يرى الكل مظيعلًق ألف األدللف سؾاف.
كمػؽ ىػػها ال بيػػل مػػل ركى األميػػر شػػكي

رسػػالف عػػؽ حسػػد الذػريف الدشؾسػػال

()165

ف عسػػو

األستلذ السيدي كلف ل ؾؿ لو" :د تحت رف حداًق د مدػمسلً كد نرػرانيلً كد ييؾدلػلً كد كػلل اًرق لعمػو
لكػػؾف لػػال ن دػػو عشػػد هللا لزػػل مشػػػق إذ نػػت د تػػدري كيػػف تكػػؾف خلتستػػػ" )166(.كىػػها الكػػالـ
غير صحيو مؽ الذيخ الدشؾسال ألنشػل عشػدمل نحت ػر الكػللر نحت ػره لك ػرهق كعشػدمل لدػمؼ نحترمػو

لسالموق كنحؽ لشل الغلىرق كلكؽ مر الترؾؼ كا و ويو.
بدػػب

إف ىهه الع يدة شبيي بنلكلر السلسؾني التػال تػدعؾ إلػ كحػدة الندػلني ق كتػرؾ ادخػتالؼ
األدلػػلفق لميتػػرؾ كػػل كاحػػد ديشػػو كع يدتػػوق كإنسػػل تجسعشػػل الندػػلني ق دعػػؾة خبيث ػ ممسدػػيل

نلعؼق كلكشيل تحسل الدؼ الزعلؼ لال حذل يل.

 -162الندلف الكلمل -بتررؼ– .59/1

 -163السردر الدلبق  -بتررؼ– .87/2

 -164ال لظ اليسؼ لال شرح الحكؼ دبؽ عجيب ص .144-143
 -165مػػؽ زعسػػلف الحرك ػ الدشؾسػػي التػػال عيػػرَ لػػال ليبيػػل لػػال العرػػر الحل ػػر كليػػؼ مؾاقػػف
اللظللال.

-166حل ر العللؼ السالمال .131/4
05

ػػد ادسػػتعسلر

سادسا 7مه ألُال جالل انذٌه انزَمً انمُنُي7
لغير الجسلؿ الخلطف كل لحغ لػال صػؾرةق ويحسػل ال مػ

كيخت ػالق لػال كػل ن ػس لغيػر

ػلبل تػػلرة خػػرى… .انغػػر إليػػو كقػػد خػػرج مػػؽ
ذلػػػ الرػػديق لػػال مػػؾ جديػػدق لذػ ً
ػيخل ت ػراه تػػلرةق كشػ ً
طيش ػ ال خػػلرق كانتذػػر لػػال الؾجػػؾدق عيػػر برػػؾرة نػػؾح كغػػرؽ الػػدنيل بػػدعلف مشػػو… كلػػال نيلل ػ

السظلؼ عير برؾرة عربالق كداف لو ممػػ العػللؼ… ذلػػ الجسيػل لتػلف ال مػؾ قػد عيػر برػؾرة

سػػيف لػػال كػػف عمػػالق ك صػػبو البتػػلر لػػال زملنػػوق د د بػػل ىػػؾ الػػهي عيػػر لػػال صػػؾرة إندػػلفق
كصػػلح نػػل الحػػقق لػػيس (مشرػػؾر)  -لعشػػال الحػػالج -ىػػؾ الػػهي صػػم

الجلىمؾف خالؼ ذلػ".

()167

عم ػ الػػدارق كلػػؾ عػػؽ

بعا :من أقهال بن عامر أبه الفضل عز الدين :تؾلال غللبلً كاخر ال رف الثلمؽ اليجري:
سا ً
كلك ػػيال ترت ػػل

ل ػػال ف م ػػل ذكرت ػػو ل ػػػ ى ػػؾ دي ػػؽ الر ػػؾوي جسيعػ ػلً م ػػؽ س ػػم يؼ إلػ ػ خم يػ ػػؼ

كمعلص ػرييؼ .ذكػػر لػػػ ديػػؽ بعػػض صػػشلميؼ الرػػغيرةق للسػػسل إل ػ ابػػؽ عػػلمر لػػال تل يتػػو التػػال
علرض بيل تل ي ابؽ ال لرضق كزنل كقلوي ق كلظخيل بش س الزندق ال لر ي

كل معش كصؾرة
لذلىدتو لال ّ
تعللت عؽ األغيلر لظ لًق كجمت

تجم لال السحبؾ مؽ كل كجي

كخلطبيؽ مش بكذف س ار ر

ل لؿ  :تدري مؽ نل؟ قمت  :نت لل مشلدي نل؛ إذ كشت نت حكي تال

قؾؿ السدمؼ :تعػلل هللا عػؽ شػريػ .مػل قػؾؿ الرػؾلال  :تعػلل هللا عػؽ األغيػلرق ي مػل مػؼ

غير لوق إذ ىؾ عيؽ كل شالف .

بيها بد ابؽ علمر قريدتوق لكلف صريو الزندق لييل
نغرَق لمؼ برر سؾى محض كحدة
تكثرَ األشيلفق كالكل كاحد

بغير شريػق قد تغظت بكثرة

ص لَ كذاَ

سشلً لال ىؾي

كيغل الرؾلال ييؾى حت يبم ال رار الدحيق مؽ كحدة الؾجؾد .لننت نل بل  :نل

نت( .)1كحدة مشزى عؽ كل غير كشرك

()2

ثامًظا :من أقهال ابن عجيبة :ىؾ حسد بؽ عجيب الدريدال ال لسالق ندب إل للس بللسغر
تؾلال لال مشترف ال رف الثللن اليجري:
كىها الهي تجرع ال لطسي الخبيث يش ل لال شرحو لحكؼ بؽ عظلف هللا ىهه األبيلَ:
 -167لال الترؾؼ السالمال كتلريخو ص .106-105
-1

ل ؾؿ لربو :نل نت ك نت نلق كإبميس لال عتؾ جحؾده كك ره قلؿ لربو :لننغرنال إل يؾـ يبعثؾف" لمؼ لك ر

المعيؽ ك ر الرؾوي ق إذا اقر بربؾبي هللا .مل ىؼ ليبيتؾف ربؾبي هللا بننيل عبؾدل شل ش .

 -2تل ي ابؽ علمر بتح يق الذيخ السغربالق طبع دمذق سش 1948ـ.
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ر كعبدق كن

قمت لو :ليس ذاؾ عشدي

د؟

كجؾد ل دق كل د كجد

ل لؿ :مل عشدكؼ؟ ل مشل

كليس حق سؾاي كحدي

تؾحيد حق بترؾ حق

كيذػػرحيل ابػػؽ عجيب ػ ب ؾلػػو" :كمعشلىػػل النكػػلر عم ػ مػػؽ مبػػت ال ػػرؽق بػػنف جعػػل لمعبؾدل ػ
مح ػالً مدػػت الً مش ر ػالً عػػؽ س ػرار مع ػػلنال الربؾبي ػ ق قل س ػلً بش دػػوق كد شػػػ ف العبؾدل ػ تز ػػلد
كصلؼ الربؾبي عم ىها ال رؽق ك نت ت ؾؿ لال تؾحيد الحػق :د ػد لػوق ل ػد ن زػت كالمػػ.
كلػػهلػ قػػلؿ :كن ػ

ػػد؟ لػػللؾاك بسعش ػ  :مػػلق كىػػؾ داخػػل لػػال النكػػلر .ي :يؾجػػد ر كعبػػد

ػق ف الحػػق تعػػلل
مدػػت لق مػػل ن ػػال الزػػد لمربؾبي ػ ق كالعبؾدل ػ تزػػلد كصػػلؼ الربؾبي ػ ؟ كالحػ ٌّ
تجمػ بسغػػلىر الجسػػل لػػال قؾالػ

شالف معو".

()2

ال ػػرؽق عيػػر بعغسػ الربؾبيػ لػػال إعيػػلر قؾالػ

يريػػد الرػػؾلال ال ػػلطسال الخبيػػن ف ل ػػؾؿ :نحػػؽ نػػؤمؽ بػػنف الربؾبي ػ د

العبؾدلػ ق لػػال

ػػد ليػػلق لػػإذا آمشػػل

بؾجؾد عبؾدل تغلير الربؾبي لػال الػهاَ كالرػ لَق ل ػد تشلقزػشل كن زػشل مػل قمشػلهق لللػهي يشبغػال
اللسلف بو ىؾ الؾحدة السظم ق ىؾ ف العبد عيؽ الر ّ حت د نشػلقض قؾلشػل :إف الػر د
لو .

ػد

تاسعا 7مه ألُال مشاٌخ انطزٌمت انزفاعٍت7
مؽ أوراد الطريقة الرفاعية كيدتعسميل غيرىؼ كلييل إشلرة لع يدة كحدة الؾجؾد الك ري :
" -الميؼ صل عم

الستخمق بر لتػق السدتغرؽ لال مذلىدة ذاتػق رسؾؿ الحقق الستخمق

بللحقق حكي مدد الحق ( :ح ٌّق ىؾ قل إي كرّبال إنو لح ٌّق) يؾنس…53:كقد جعمت كالمػ
()3
خم وق ك سسلفؾ مغيرهق كمشذن كؾنػ مشو".
 كمشيل " :الميؼ بػ تؾسمت ..ف ترمال عميو صالة بدل دلسؾمي قيؾمي إليي ربلني ق تر يشلبيل مؽ شؾا

غي

الظبيع اَدمي بللدحق كالسحقق كتظسس بيل آملر كجؾدنل الغيري عشل لال غي

اليؾي ق ليب

الكل لمحق لال الحق بللحق".

كيهكر البلبمال حد مذللخ الظري

()4

الرللعي " :لال ال رؽ بيؽ عمؼ الي يؽق كعيؽ الي يؽق كحق

الي يؽق وي ؾؿ ":الشلس لال معرل الحق تعلل ق لنىل الحجل

استدلؾا حت

حرل ليؼ العمؼ

الي يشال بؾجؾد الحقق كىل الدير السدتذرليؽ عم ال شلف لال الهاَ حرل ليؼ عيؽ الي يؽ حيؽ
 -3إل لظ اليسؼ لال شرح الحكؼ دبؽ عجيب ص  209كمل بعدىل.
 -4السردر الدلبق ص .340

 بىارق الحقائق :دمحم مهدي الصيادي الرواس ص 32611

شرقت عمييؼ نؾار السعلنالق كغلبت عشيؼ عالؿ األكانالق غير نيؼ بلقؾف لال دىذ ال شلفق لؼ
يتسكشؾا مؽ دكاـ شيؾد الحقق لإذا تسكشؾا مؽ دكاـ شيؾدهق كرسخت قداميؼ لال معرلتوق حرل
ليؼ حق الي يؽ كىهه نيلل الشعس كغلل الدعلدة"( .)168كي رد بيل "كحدة الؾجؾد".
كلال حدين ( البلبمال) عؽ ال راس ق ل ؾؿ " :ف ال راس الخلص ىال كذف سرار الهاَ ك نؾار
()169
الر لَق كالغرؽ لال بحر األسرار".
تحدث (البلبمال) عؽ م لملَ الهكر لمعلرليؽ بننو لشلف لال مهكؾرىؼق كيعشال بهلػ :تح يق كحدة

الؾجؾد.

()170

كقد ذكر (البلبمال) ف الرللعال كلف كثي اًر مل يتجم عميو هللا تعلل ق حت يهك ق ويربو مثل
()171

ب ع السلفق مؼ تدركو الرحس ليرجل كسل كلف.

كل ىهه األقؾاؿق كغيرىل الكثيرق تدؿ عم إلسلف الظري الرللعي بؾحدة الؾجؾد.
أدلة بطالن عقيدة وحدة الهجهد:
أوال :بيان بطالنو من القرآن الكريم:
 -1ل ػ ػ ػ ػػؾؿ هللا س ػ ػ ػ ػػبحلنو( :كجعمػ ػ ػ ػ ػؾا ل ػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػ ػػؽ عب ػ ػ ػ ػػلده ج ػ ػ ػ ػػزًفا إف الند ػ ػ ػ ػػلف لك ػ ػ ػ ػػؾر مب ػ ػ ػ ػػيؽ).
اَل كا ح كل الؾ ؾحق د لبس لييل كد غسؾض .لؾحدة الؾجؾد تجعل مؽ كل مخمؾؽ جزًفا
مؽ هللا جل كعال .كت رر اَل الكريس الحكؼ عم الهيؽ يؤمشؾف بيهه الع يدة الهيؽ لجعمؾف مؽ

عبػػلد هللا (سػػبحلنو عسػػل لر ػ ؾف) جػػزًفا مشػػوق ت ػػرر الحكػػؼ عمػػييؼ بللعبػػلرة( :إف الندػػلف لك ػػؾر
مبيؽ)ق التال ن يؼ مشيل مل يمال-:
 -قؾلو تعلل ( :إف الندػلف) يػدؿ عمػ

ف السػؤمشيؽ بؾحػدة الؾجػؾد ىػؼ مػؽ بشػال الندػلف ل ػ ق

لال يؾجد بيؽ الجؽ مثالًق بمو السال ك ق مؽ يؤمؽ بيهه الع يدة الكللرة.
 قؾلو تعلل ( :لك ؾر) عم كزف "لعػؾؿ" كىػال صػيغ تػدؿ عمػ السبللغػ كادسػتسرارق تعشػال:إف السؤمؽ بؾحدة الؾجؾد ىؾ شديد الك ر مدتسر عميػوق لستشػل رجؾعػو عشػو ك لرػع  .كتعشػال:

إف شدة الك ر كاستس ارريتو السؾجؾدة لال نؾع الندلف تجعمو يؤمؽ بسثل ىهه الع يدة.

-168

مؽ ح ق األصؾؿ نلؿ الؾصؾؿ كمؽ ترؾ األصؾؿ حرـ الؾصؾؿ لال الترؾؼ :عبد هللا سعيد البلبمالق

الظبع األكل

ص.258

-169

السرجل الدلبق ص.258

-171

انغر السرجل الدلبق ص.47

-170

انغر مؽ ح ق األصؾؿ ص.249
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ج -قؾلػػو تعػػلل ( :مبػػيؽ) ي :مغيػػر لمك ػػرق م رػػو عشػػوق مؾ ػػو لػػوق كىػػها لعشػػال ف ال ك ػرة
كا ح الك رق كالهي يؤمؽ بيل مبيؽ لمك رق الك ر عػلىر لػو كعميػوق كذلػػ؛ ألف ال ظػرة الدػميس

عبػػل مػػؽ سػػسلع ىػػها التظػػلكؿ عم ػ ال دسػػي الليي ػ ق كترتجػػف
(كبعػػض غيػػر الدػػميس )ق ت ذػػعر ر ً
ىمعل مؽ ىها الغركر الغبال الجريف الغللؼق لسجرد سسلعيل ذلػ.
ً
 -2ل ؾؿ هللا سبحلنو( :كجعمؾا بيشو كبيؽ الجش ندًبل كل د عمست الجش إنيػؼ لسحزػركف سػبحلف
إف كحدة الؾجؾد تجعػل الجػؽ جػزًفا مػؽ هللا تعػلل ق كلػيس بعػد ىػها الشدػ
َّللا عسل لر ؾف)ّ .
نفيػل
ىؾ قؾى مشو؛ ألنو ند بعض الهاَ إل الػهاَ .لكػؽ اَلػ الكريسػ تدػتيجؽ ىػهه ال كػرةق ً
كدحزلق كتشزه هللا سبحلنو كتعلل عسل لرػ و ىػؤدف الؾاصػ ؾف .كقؾلػو تعػلل ( :كل ػد عمسػت
ليل
ً
مػل

الجشػ ػ إني ػػؼ لسحز ػػركف) كا ػػح الددلػ ػ عمػ ػ

ف الج ػػؽ– ل ػػؾ ك ػػلنؾا يتر ػػمؾف بشدػ ػ

سػػبحلنو– لسػػل جعميػػؼ مػػؽ السحزػريؽ .كعػػدـ كجػػؾد الشدػ

إلػ ػ هللا

بيشػػو سػػبحلنو كبػػيؽ الجشػ يش ػػال كحػػدة

نفيل كلمالً.
الؾجؾد ً
 -3ل ؾؿ هللا سبحلنو( :كقد خم تػ مؽ قبل كلؼ تػ شيئل)ق كي ؾؿ ( :كد يهكر الندلف نل خم شػله
مػػؽ قبػػل كلػػؼ لػػػ شػػيئل) .اَيتػػلف كا ػػحتلف كػػل الؾ ػػؾح :إف هللا سػػبحلنو خمػػق الندػػلف مػػؽ د

شيئل قبػل ف يؾجػدق كسػل ىػؾ اَف
شالفق مؽ العدـق كلؾ كلنت كحدة الؾجؾد كاقع لكلف الندلف ً
شػػالف بعػػد كجػػؾده .لكػػؾف الندػػلف خمػػق مػػؽ د شػػالف ي مػػؽ العػػدـق يش ػػال كحػػدة الؾجػػؾد جسم ػ ً
عدملق إنو الحال ال يؾـ الخللق البلرئ السرؾر.
كت ريالً؛ ألف هللا تعلل ليس ً
-4عذراَ اَللَ لال الكتل الحكيؼ ت رر ف السخمؾؽ غير الخللقق مشيل-:

َّللا مل د لسمػ ليؼ رزًقل ّمؽ الدسلكاَ كاألرض)ق إذف للألصشلـ كاألكملف
 (كيعبدكف مؽ دكف ّ(كىال خمق) ىال مؽ دكف هللا تعلل ق كليدت جزًفا مشوق كد ىال ىؾ.
َّللا مل عبدنل مؽ دكنو مؽ شالف)ق (قػل إّنػال نييػت ف عبػد الػهيؽ
 (كقلؿ الهيؽ شركؾا لؾ شلف َّّللا)ق (إذ
َّللا)ق (إف كشػػتؼ لػػال شػ ّ
ػػ ّمػػؽ ديشػػال لػػال عبػػد الػػهيؽ تعبػػدكف مػػؽ دكف ّ
تػػدعؾف مػػؽ دكف ّ

قللؾا ل ؾميؼ إنل براف مشكؼ كمسل تعبدكف مؽ دكف َّللا ك رنل بكؼ كبدا بيششل كبيشكؼ العداكة كالبغزلف
ب ًدا حت تؤمشؾا بلهلل كحده).
طبعػلق كػلنؾا لنمركنػو ف لعبػد صػشلميؼ
 كمشيل( :قل لغير َّللا تنمر ّكنال عبػد ييػل الجػلىمؾف)ق ً
ك كمػػلنيؼق كاَلػ الكريسػ ت ػػرر نيػػل غيػػر هللاق كبسػػل نيػػل جػػزف مػػؽ الخمػػقق إذف لػػللخمق غيػػر هللاق

كالسخمؾؽ غير الخللق.

َّللا)ق كالػػهي ىػػل بػػو لغيػػر هللا
 (إنسػػل حػػرـ عمػػيكؼ السيتػ كالػػدـ كلحػػؼ الخشزيػػر كمػػل ىػػل بػػو لغيػػر ّإنسػػل ىػػل بػػو ل كمػػلف كاألصػػشلـ كلسػػؽ لدػػسؾنيؼ «األكليػػلف»ق كىػػؤدف كميػػؼ خمػػقق كاَل ػ الكريس ػ
ت رر نيؼ غير هللا.
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َّللا
 (كل ػػؾ ك ػػلف م ػػؽ عش ػػد غي ػػر َّّللا
الد ػػسلكاَ كاألرض)ق ( لغي ػػر ّ

َّللا تخ ػػه كلي ػػل ل ػػلطر
لؾج ػػدكا وي ػػو اختالًل ػػل كثي ػ ًػر)ق (ق ػػل غي ػػر ّ
بتغ ػػال حك ًس ػػل كى ػػؾ ال ػػهي ن ػػزؿ إل ػػيكؼ الكت ػػل م ر ػػل) ..لي ػػهه

اَللَ ت رر ف السخمؾؽ ىؾ مؽ دكف هللا تعلل ق كغيرهق كىال كلوي لمرد عم كل جحػؾد مػؤمؽ
بؾحدة الؾجؾدق كلؾ سسلىل كحدة الذيؾد.

ثانيا :بيان بطالنو لفداده وداللتو على معتقدات شركية:
 -1قؾؿ صحل كحدة الؾجؾدّ :ف الخمق ىؾ الحقق ك ّف السخمؾقلَ تعيشت بلهلل سبحلنو بيهه
األشػػكلؿ السختم ػ ق لعشػػال دّ يب ػػال ي معش ػ ل سػػسلف الحدػػش (:الخللقق البػػلرئق ال ػػلطرق بػػدلل
الدػػسلكاَ كاألرض)ق التػػال تعشػػال كميػػل اللجػػلد مػػؽ العػػدـ .كىػػها ال ػػؾؿ شػ ّػد بظالنػلً ك ػ اًر كبيتلنػلًق
ألنو لدتمزـ ف لكؾف كل جسلد ككل ميت ىؾ هللا تعلل عسل ل تركف.
ّ

 -2لػػؾ كلنػػت كحػػدة الؾجػػؾد صػػحيح ق لكػػلف الندػػلف جػػزًفا مػػؽ هللاق كلكلنػػت اَلػ (:إف الندػػلف
ػللحل ـ لػؼ لعسػلق
ل ال خدر) بلطمػ كلكػلف الندػلف لػال ربػو سػؾاف آمػؽ ـ لػؼ يػؤمؽق كعسػل ص ً
كتؾاصػ بػػللحق كالرػبر ـ لػػؼ يتػؾاص؛ ألنػػو جػػزف مػؽ هللا .كبسػػل ف اَلػ الكريسػ د لسكػؽ ف

تكؾف بلطم ؛ ألنيل كحال مؽ عشد هللاق إذف لع يدة الرػؾوي ىػال البلطمػ ق إذ لػؾ صػحت ع يػدتيؼ
ألصبو معش اَل ( :إف جزًفا مؽ هللا ل ال خدر) كىها كا و البظالف.
ػتسل هلل تعػػلل ق لػػؾ صػػحت ع يػػدة الرػػؾوي بؾحػػدة
 -3لػػال ال ػرآف الك ػريؼ آلػػلَ كثي ػرة ترػػبو شػ ً

الؾجؾدق مثل قؾلو سبحلنو( :ك تبعؾا لال ىهه الدنيل لعش ً كيػؾـ الكيلمػ د إف عػلداً ك ػركا ربيػؼ د
علداق حد ع يدتيؼ البلطم ق ىؼ جزف مؽ هللا سػبحلنوق حيػن
بعداً لعلد قؾـ ىؾد) ىؾد.60:ألف ً

لربو معش اَل الكريس  :إف جزًفا مؽ هللا -تعلل عسل لرػ ؾف -تبػل لػال ىػهه الػدنيل؟؟ كيػؾـ
الكيلم ؟
 -4قؾؿ ادتحلدل ف (د للعل إد هللا) ل تزال ف تكػؾف الدػرق كالزنػل ك كػل مػلؿ اليتػيؼ كقػهؼ

السحرػػشلَق كالغمػػؼ ىػػؾ مػػؽ لعػػل هللاق تعػػلل هللا عسػػل ل ػػؾؿ البرعػػال عمػؾاً كبيػ اًر كىػػها مػػل ن ػػله هللا
حرمت الغمؼ عم ن دال كجعمتو بيشكؼ
عؽ ن دو قلؿ تعلل لال الحدين ال دسال" :لل عبلدي إنال ّ
محرم ػلً لػػال تغػػللسؾا" .لتبػػيؽ ّف قػػؾؿ ادتحلدل ػ "د للعػػل لػػال الؾجػػؾد إد هللا" مػػؽ خبػػن األق ػؾاؿ
ك بظميل خلص إذا عمست ف تبلعو لج

عمييؼ ف ل ؾلؾا ىها ال ؾؿ كل يؾـ.

 -5قؾؿ ابؽ عربال ل د حػق لػال عذػق الؾجػؾد كىمػو ل تزػ
ككل كللر كيعذق الكال

كلذ

نػو لعذػق إبمػيس كلرعػؾف كىلمػلف

كالخشلزير كالبؾؿ كالعهرةق ككل خبين مل نو بلطػل ع ػال كشػرعل ليػؾ

لال ذلػ متشػلقض ويػو للنػو لػؾ آذاه مػؤذ كآلسػو لسػل شػديدا ألبغزػو كعػلداهق بػل اعتػدى لػال

ذاه لعذق الرجل لكل مؾجؾد محلؿ ع ال محرـ شرعل.

 -6قؾليؼ بؾحدة األدللف :كىؾ ف كل مؽ عبد صشسلً ك حج اًر ك شػج اًر ك شػيظلنلً ىػؾ مرػي

ألنيل مؽ السؾجؾداَق كىها مؽ عغؼ الك ر الهي يشلقض ال راف قلؿ سػبحلنو كتعػلل  ( :لػؼ عيػد
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إليكؼ لل بشال آدـ ف د تعبدكا الذيظلف إنو لكؼ عدٌّك مبيؽ) ّيػس.60:
لشي سبحلنو عؽ عبلدة الذيظلف لدؿ ىها عم

نو ليس ىؾ هللا ككهلػ قلؿ تعلل ( :كمؽ آللتػو

الميل كالشيلر كالذسس كال سر د تدجدكا لمذسس كد لم سر كاسجدكا هلل الهي خم يػؽ إف كشػتؼ إلػله

تعبدكف) لرمت .37:لػدؿ ىػها عمػ ّف قػؾليؼ ىػؾ مػؽ بظػل البلطػل كعغػؼ الك ػر .كمػؽ عغػؼ
السحلداة هلل كلديشػو؛ ألف هللا سػبحلنو كتعػلل خبػر نػو د يرتزػال مػؽ األدلػلف إد السػالـق ك نػو
ّ
الديؽ عشد َّللا السػالـ) آؿ عسػراف .19:كقػلؿ تعػلل ( :كمػؽ يبتػ
د ل بل غيرهق قلؿ تعلل ( :إف ّ
غير السالـ ديشلً لمؽ ل بل مشو كىؾ لال اَخرة مؽ الخلسريؽ) آؿ عسراف.85:

كقؾليؼ بنف "لرعؾف كلف مؤمشل ك نو د يدخل الشلرق ك نو ليس لال ال رآف مل يدؿ عم عهابو

بل ويو مل يشفيوق ىها ال ؾؿ ك ر معمؾـ لدلده بلد ظرار مؽ ديؽ السالـق لؼ لدبق ابػؽ عربػال

إليػػو ويسػػل عمػػؼ حػػد مػػؽ ىػػل ال بم ػ بػػل كد مػػؽ الييػػؾد كد مػػؽ الشرػػلرى بػػل جسيػػل ىػػل السمػػل
مظب ؾف عم ك ر لرعؾفق كىها عشػد الخلصػ كالعلمػ بػيؽ مػؽ ف لدػتدؿ عميػو بػدليلق لإنػو لػؼ
لك ر حد بلهلل كيدع لش دو الربؾبي كالليي مثل لرعؾف".
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 -6مسل يدؿ عم بظالف قؾؿ السالحػدة ال ػل ميؽ بؾحػدة الؾجػؾد مػل لػزـ بػو الػدكتؾر محسػؾد عبػد

رده عم ػػييؼ كبيلن ػػو لب ػػلطميؼق ق ػػلؿ" :ل ػػؾؿ هللا س ػػبحلنو
ال ػػرؤكؼ ال لس ػػؼ ال ػػل ميؽ بي ػػها ال ػػؾؿ ل ػػال ّ
كتعػػلل ( :كجعم ػؾا بيشػػو كبػػيؽ الجش ػ ندػػبلً كل ػػد عمسػػت الجش ػ إنيػػؼ لسحزػػركف) الرػػلللَ158:ق
مػل ىػؾ قػؾى مشػو ألنػو

الجؽ جزًف مؽ هللا تعلل كليس بعػد ىػها الشدػ
طبعلً كحدة الؾجؾد تجعل ّ
ند بعض الهاَ إل الهاَ لكؽ اَل الكريسػ تدػتيجؽ ىػهه ال كػرة نفيػلً ليػل كدحزػلً كتشػ ّػزه هللا
عس ػػل لرػ ػ و ى ػػؤدف الؾاصػ ػ ؾفق كالعب ػػلرة "كل ػػد عمس ػػت الجشػ ػ إني ػػؼ لسحز ػػركف"
س ػػبحلنو كتع ػػلل
ّ
كا ح الددلػ عمػ

ف الجػؽ لػؾ كػلنؾا يتّرػمؾف بشدػ

السحزريؽ كعدـ كجؾد الشد

إلػ هللا سػبحلنو كتعػلل لسػل جعميػؼ مػؽ

بيشو سبحلنو كبيؽ الجش يش ال كحدة الؾجؾد نفيلً كلمالً".
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 -7ل ػػؾؿ سػػبحلنو كتعػػلل ( :كقػػد خم تػػػ مػػؽ قبػػل كلػػؼ تػػػ شػػيئلً) كي ػػؾؿ ( :كد يػػهكر الندػػلف نػػل

خم شله مؽ قبل كلؼ لػ شيئلً) مريؼ .67:للَيتػلف كا ػحتلف كػل الؾ ػؾح ّف هللا سػبحلنو كتعػلل
خمق الندلف مؽ د شالف مؽ العدـق كلؾ كلنت كحػدة الؾجػؾد كاقعػ لكػلف الندػلف شػيئلً قبػل ف
يؾجػػد كسػػل ىػػؾ اَف شػػالف بعػػد كجػػؾدهق لكػػؾف الندػػلف خمػػق مػػؽ د شػػالف مػػؽ العػػدـ يش ػػال كحػػدة

الؾجؾد جسم كت ريالً .ألف هللا تعلل ليس عدملً إنو الحال ال يؾـ الخللق البلرئ السر ّؾر.

 -8ل ػػؾ كلن ػػت كح ػػدة الؾج ػػؾد ص ػػحيح لك ػػلف الند ػػلف ج ػػزفاً م ػػؽ هللاق كلك ػػلف قؾل ػػو تع ػػلل ( :إف

اف آمؽ ك لؼ يؤمؽق كعسل صػللحلً ك لػؼ
الندلف ل ال خدر) بلطالًق ككلف الندلف لال ربوق سؾ ً
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 -173حكي الرؾوي ألكؿ مرة لال التلريخ :الدكتؾر محسؾد عبد الرفكؼ ال لسؼ ص .413-411
11

لعسلق كتؾاص بللحق كالربر ـ لؼ يتؾاصق ألنو جػزف مػؽ هللا .كلػال ال ػرآف الكػريؼ آلػلَ كثيػرة

تربو شتسلً هلل لؾ صحت ع يدة الرػؾوي بؾحػدة الؾجػؾد مثػل قؾلػو سػبحلنو كتعػلل (:ك تبعؾا لػال
ػلدا
ىهه الدنيل لعش ً كيؾـ الكيلم د إف عػلداً ك ػركا ربيػؼ د بعػداً لعػلد قػؾـ ىؾد)ىػؾد60:ق ألف ع ً
حدػ ػ زعسي ػػؼ كع ي ػػدتيؼ البلطمػ ػ ى ػػؼ ج ػػزف م ػػؽ هللا س ػػبحلنو كتع ػػلل حي ػػن لر ػػبو معشػ ػ اَلػ ػ

عسػػل لر ػ ؾف تبػػل لػػال ىػػهه الػػدنيل كيػػؾـ الكيلم ػ  .إذف لؾحػػدة
الكريس ػ  :إف جػػزفاً مػػؽ هللا تعػػلل
ّ
الؾجػؾد ػالؿ كبلطػػل؛ ألف الظريػق إلييػل ػػالؿ كبلطػل .مػؼ إف الظريػػق الػهي يتبعػو السترػػؾل
لمؾصؾؿ إل الجهب ىؾ طريق الذيظلفق(كمؽ يتخه الذيظلف كليل ّمؽ دكف هللا ل د خدر خدرًانل
يؽ).
يؽ)ق (كمؽ لكؽ الذيظلف لو قر ًيشل لدلف قر ً
مب ً
مللث ػلً :ل ػػؾؿ شػػيخ السػػالـ ابػػؽ تيسي ػ  -مشػػلف ت دػػيسو لم ػػل ميؽ بلدتحػػلد":-ىػػؤدف السالحػػدة الػػهيؽ
يزعسؾف نو عيؽ كجؾد الكل شلَق كىؤدف ك ر مؽ الييؾد كالشرلرى مؽ كجييؽ-:

قرب ػػو كاص ػػظ له بع ػػد ف ل ػػؼ لكؾن ػػل
األول :م ػػؽ جيػ ػ ّف كلئ ػػػ ق ػػللؾا ّ
إف ال ػػر ّ يتّح ػػد بعب ػػده ال ػػهي ّ
متّحديؽ كىؤدف ل ؾلؾف ملزاؿ الر ىؾ العبد كغيره مؽ السخمؾقػلَ لػيس ىػؾ غيػره .والثااني :مػؽ
جي ف كلئػ خرؾا ذلػ بسؽ عغسؾه كللسديوق كىؤدف جعمؾا ذلػ سلريلً لال الكال

كالخشلزير

كال هر كاألكسلخ كإذا كػلف هللا تعػلل قػلؿ( :ل ػد ك ػر الػهيؽ قػللؾا إف هللا ىػؾ (ل ػد ك ػر الػهيؽ قػللؾا

إف َّللا ى ػػؾ السد ػػيو اب ػػؽ م ػػريؼ) السل ػػدة .17:لكي ػػف بس ػػؽ ق ػػلؿ :إف هللا ى ػػؾ الك ػػلر كالسشػ ػػلل ؾف
الشرػلرى
كالربيلف كالسجػلنييؽ كاألنجػلس كاألنتػلف ككػل شػالفق كإذا كػلف هللا قػد رد قػؾؿ الييػؾد ك ّ

لسل قللؾا( :نحؽ بشلف هللا ك حبػلّؤه)ق كقػلؿ ليػؼ( :قػل لمػؼ لعػ ّهبكؼ بػهنؾبكؼ بػل نػتؼ بذػر مسػؽ خمػق
ّ
لغ ػػر لس ػػؽ لذ ػػلف كيعػ ػ ّه م ػػؽ لذ ػػلف كهلل) السل ػػدة :م ػػؽ اَلػ ػ 18ق لكي ػػف بس ػػؽ ي ػػزعؼ ف اليي ػػؾد
كالشرػػلرى ىػػؼ عيػػلف كجػػؾد الػػر الخػػللق ليدػؾا غيػره كد سػؾاهق كد يترػػؾر ف لعػػه

إد ن دػػوق

كإف كل نلطق لػال الكػؾف ليػؾ عػيؽ الدػلمل كسػل لػال قؾلػو صػم هللا عميػو كسػمؼ( :إف هللا تجػلكز
ألمتال مل حدمت بو ن ديل) .ك ف الشلكو عيؽ السشكؾح".
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رابع ػلً :اليشػػدكس كالبؾذيػػؾف كالظػػلكيؾف كالسجػػؾسق كػػلنؾا كمػػل ازل ػؾا يؤمشػػؾف بؾحػػدة الؾجػػؾد ع يػػدة
كحيدة .كىل الكتل كلنؾا كمل زالؾا يؤمشؾف بخللق لػال الدػسلفق خمػق الخمػق مػؽ العػدـ مػل شػرؾ
طبعػل) .لجػلف السػالـ لػيعمؽ ك ػر كلئػػ
كتذبيوق كبعض رش لَ مؽ الؾحدة (مل عدا مترؾلييؼ ً
السظمقق كيحرـ عم السدمسيؽ ذبل حيؼ كالزكاج مشيؼق بيشسل كقف مؽ الييؾدل كالشرراني مؾقً ل
خف بكثيرق كسسلىؼ " ىل الكتل "ق ككسل حدكد التعلمل معيؼ (كخلص مػل الشرػلرى)ق ك جػلز
ذبل حيؼ كطعلميؼ كمرلىرتيؼ...لمؾ كلف لال ديؽ السالـ مؽ كحدة الؾجؾد مل ل تريو الرؾوي ق

دنعكدت اَل ق كلرلر الشرلرى ىؼ األبعديؽق كلرلر اليشدكس كالبلقؾف ىؼ األقربيؽ.
 -174مجسؾع الرسل ل كالسدل ل :ابؽ تيسي .01-46/4
12

خلمدلً :األحلديػن التػال يركييػل السترػؾل عػؽ الرسػؾؿ صػم هللا عميػو كسػمؼ كعػؽ صػحلبو لػال
مؾ ؾع الؾحدة ليال-:
 -إم ػل مكهكب ػ

كىػػؼ ن دػػيؼ لعرلػػؾف نيػػل مكهكب ػ

كمػػل ذلػػػ يؾردكنيػػل دكف خػػؾؼ مػػؽ هللاق

ككننيؼ لؼ لدسعؾا قػؾؿ رسػؾؿ" :مػؽ كػه عمػال متعس ًػدا لميتبػؾ م عػده مػؽ الشػلر"ق كطػري تيؼ نيػؼ
يرككنيػلق مػػؼ لعم ػػؾف عمييػػل بعبػػلرة مػػلق مثػػل" :تكمسػؾا ويػػو"ق ك" :ويػػو نغػػر"ق ك مػػل شػػلبو ذلػػػق مػػؼ

يبشؾف عمييػل مػل لذػلفكف مػؽ حكػلـ عللسػ ككػننيؼ إذا قػللؾا عػؽ الحػدين السكػهك " :ويػو نغػر"ق
صبو مؽ األحكلـ الذرعي ق ك صبو العسل بو شرعيل؟

صحيحلق لكشيؼ يمؾكف عش وق يؤكلؾنوق كيعظؾنو معش مل نزؿ هللا بو
 كإمل ف لكؾف حديثيؼً
مػػؽ سػػمظلف ككػػهلػ ل عمػػؾف مػػل اَلػػلَ ال رآنيػ  .لسػػثال :ت دػػيرىؼ ل ػػؾؿ الرسػػؾؿ صػم هللا عميػػو
كسمؼ لال الحدين ال دسال" :مؽ علدى لال كليل آذنتو بللحر "ق ف الؾلال ىؾ الرؾلالق كقؾلو لال

بكي ػ الحػػدين" :لػػإذا حببتػػو كشػػت سػػسعو الػػهي لدػػسل بػػوق كبرػػره الػػهي يبرػػر بػػوق كيػػده الػػهي
يػػبظش بيػػلق كرجمػػو الػػهي لسذػػال بيػػل" بننػػو لعشػػال كحػػدة الؾجػػؾد .كقػػد شػػبل العمسػػلف ىػػها الحػػدين

ف نػص الحػدين يش ػال كحػدة الؾجػؾد إذ لػؾ كلنػت كحػدة الؾجػؾد

بحثًلق كنكت ال ىشػل بللشػلرة إلػ
مؾجؾدةق لكلف هللا سبحلنو عسل لر ؾف سسل الندلف كبرره كيده ككمو سؾاف حبو ـ لؼ لحبوق
كقب ػػل ف لحب ػػو كبع ػػد ف لحب ػػوق كل ػػال جسي ػػل األحػ ػؾاؿق كد تك ػػؾف ىش ػػلؾ حلجػ ػ ألداف ال ػػركض

كالشؾال ػػلق كد ألي ش ػػالف ب ػ ًػدا لتح ػػق ذل ػػػ .كك ػػؾف ى ػػها الؾص ػػف" :كش ػػت سسعو...كبرػ ػره "...د
يتح ق إد بعد داف ال ركض كالت ر بللشؾالػل...مؼ بعػد ف لحبػو هللاق لعشػال بكػل ك ػؾح ف ىػها

لؼ لكػؽ قبػل ف لحبػو هللاق ي :إف ىػهه السزيػ " :كػؾف هللا تعػلل سػسل السرف...كبرػره" ىػال غيػر

متح ػ لػال الندػلف العػػلديق كبػهلػ تشت ػال كحػػدة الؾجػؾدق كيشت ػال معيػػل ليسيػؼ الخػلط  .كيكػػؾف
معش الحدين :إف هللا سبحلنو إذا ح

العبد علنو إعلن تلم لال كل شالفق كد لكمو إل ن دو

كطبعل تكؾف إعلن هللا لمعبد كسل يريد هللا سبحلنو د كسل يريد العبد.
ًبدا لال ي شالفق
ً

مهقف اإلسالم من مذىب وحدة الهجهد:
ػنف هللا جػػل شػػننو خػػللق الؾجػػؾد مشػ ػزه عػػؽ ادتحػػلد بسخمؾقلتػػو ك الحمػػؾؿ
السػػالـ يػػؤمؽ بػ ّ
لييل .كالكؾف شالف غير خلل وق كمػؽ مػؼ لػإف ىػها السػهى لخػللف السػالـ لػال إنكػلر كجػؾد هللاق
كالخركج عم حدكدهق كيخلل و لال تنليو السخمؾقلَ كجعل الخللق كالسخمؾؽ شيئلً كاحداًق كيخلل و
لال إلغلف السدؤكلي ال ردل ق كالتكلليف الذرعي ق كادنديلؽ كراف الذػيؾاَ البييسيػ ق كيخلل ػو لػال

إنكػػلر الج ػزاف كالسدػػؤكلي كالبعػػن كالحدػػل  .كيػػرى بعػػض الػػدعلة ف كحػػدة الؾجػػؾد عش ػؾاف آخػػر
لإللحلد لال كجؾد هللاق كتعبير ممتؾ لم ػؾؿ بؾجػؾد السػلدة ل ػ ق ك ف ىػها السػهى
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تكػنة لكػل إبػلحال

يمتسس الدبيل إل نيل شػيؾاتو تحػت شػعلر مػؽ الع ل ػدق ك ممحػد يريػد ف ييػدـ السػالـ بترػيد

الذيؾاَق ك معظل لحلكؿ التخمص مؽ تكلليف الكتل

كالدش .

ل ػػؾؿ شػػيخ السػػالـ ابػػؽ تيسيػ لػػييؼ" :حتػ يبمػ األمػػر بنحػػدىؼ إلػ

كيػػزعؼ ف الػػر تعػػلل تجم ػ لػػال حػػدىؼق كي ؾلػػؾف :ىػػؾ ال ارى ػ

ف ييػػؾى السػػردافق

لػػال الرػػؾمع ؛ كىػػهه مغػػلىر

الجسلؿ؛ كي بل حدىؼ األمردق كي ؾؿ :نت هللا .كيهكر عؽ بعزػيؼ نػو كػلف لػنتال ابشػوق كيػدعال
نػو هللا ر العػللسيؽق ك نػو خمػق الدػسلكاَ كاألرضق كي ػؾؿ حػدىؼ لجميدػو :نػت خم ػت ىػػهاق

ك نػػت ىػػؾق ك مثػػلؿ ذلػػػ .لكػػبو هللا طل ػ لكػػؾف إلييػػل الػػهي تعبػػده ىػػؾ مؾطؤىػػل الػػهي ت ترشػػو؛
كعمييؼ لعش هللا كالسال ك كالشلس جسعيؽق د ل بل هللا مشيؼ صرللً كد عددً .كمؽ قلؿ :إف ل ؾؿ

ىؤدف س اًر خفيلً كبػلطؽ حػقق ك نػو مػؽ الح ػل ق التػال د لظمػل عمييػل إد خػؾاص خػؾاص الخمػق:
ليؾ حد رجميؽ  :إمل ف لكؾف مؽ كبلر الزنلدق ىػل اللحلد كالسحلؿق كإمػل ف لكػؾف مػؽ كبػلر
ىػل الجيػػل كالزػالؿ .لللزنػػديق لجػ

قتمػػوق كالجلىػل لعػػرؼ حكي ػ األمػػرق لػإف صػػر عمػ ىػػها

ادعت لد البلطل بعد قيلـ الحج عميو كج

قتمو .كلكؽ ل ؾليؼ سر خ ال كحكي بلطش د لعرليل

ػإف مػهىبيؼ ويػو دقػ كغسػؾض
إد خؾاص الخمق .كىها الدػر ىػؾ شػد ك ػ اًر كإلحػلداً مػؽ عػلىره؛ ل ّ
()175
كخ لف قد د ل يسو كثير مؽ الشلس".
كي ؾؿ لزلً شيخ السالـ ابؽ تيسيػ " :ك قػؾاؿ ىػؤدف شػر مػؽ قػؾاؿ الييػؾد كالشرػلرىق لييػل
مػػؽ التشػػلقض مػػؽ جػػشس مػػل لػػال ق ػؾاؿ الشرػػلرى كليػػها ل ؾلػػؾف بػػللحمؾؿ تػػلرةق كبلدتحػػلد خػػرىق
كبللؾحدة تلرةق ليؾ مهى

متشلقض لال ن دػوق كليػها يمبدػؾف عمػ مػؽ لػؼ ل يسػو .ليػها كمػو ك ػر

بلطشلً كعلى اًر بإجسلع كل مدمؼق كمؽ شػ لال ك ر ىؤدف بعد معرل قؾليؼ كمعرل ديؽ السػالـ

ليػػؾ كػػللر كسػػؽ لذػػػ لػػال ك ػػر الييػػؾد كالشرػػلرى".
ىؤدف إد كللر ممحدق ك جلىل

لؿ".

()177

()176

كقػػلؿ لزػلً" :كد يترػػؾر ف يثشػػال عمػ

إف كحدة الؾجؾد ك ر مبػيؽق كمعت ػدىل كػللر مبػيؽ حدػ

ع ؾب السرتد عؽ السالـق كلو لال اَخرة عها

الذػريع السػالمي ق لػو لػال الػدنيل

لػيؼق إد ف يتداركػو هللا سػبحلنو بمظ ػو كع ػؾه.

ك مل الرؾلال الهي يبظؽ كحدة الؾجػؾدق كيغيػر التسدػػ بللذػريع ليػؾ مشػللق ح ػلق بػل ىػؾ شػر
نؾاع السشلل يؽق كم لمو الحكي ال ىؾ لال الدرؾ األس ل مؽ الشلر إف لؼ يتداركو هللا برحستو.

بػل لػلقؾا ىػػؤدف إبمػيس المعػػيؽ بك ػرىؼ كعشػػلدىؼ كعتػؾىؼق كقػؾليؼ عم ػ هللا مػل لػػؼ ل مػو إبمػػيسق

لػػإف إبمػػيس كػػلف ل ػػرؽ بػػيؽ الخػػللق كالسخمػػؾؽق كبػػيؽ الػػر اللػػو ال ػػؾي ال ػػلىرق كبػػيؽ السخمػػؾؽ
 -175مجسؾع ال تلكى .046-045/4
 -176السردر الدلبق .035/4
 -177السردر الدلبق .034/4
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الزعيف ال ير السحتلج إل إليوق ك ّمل ادتحلدي ابؽ عربال كمؽ عم شلكمتو ل د جعمؾا إبميس
كجبريل كاألنبيلف كالك لر كاألشكيلفق ككل ىهه السخمؾقلَ ىال عيؽ الخللق ك نو لػيس لػال الؾجػؾد
غيرهق لخمق بش دو لش دػوق ك نػو لػيس معػو غيػرهق ك ف الك ػر كاللسػلفق كالحػالؿ كالحػراـق كاألخػت
كاألجشبي ق كإتيلف الشدلفق كإتيلف الهكؾر شالف كاحدق ككل ىها عيؽ الر كحكي تو ك لعللو.

كالع يدة السالمي ت ّرر :ف هللا جل كعال خمق الخمق مؽ العدـق كقد مرَ اَللَ الدال
عم ذلػق كالسخمؾقلَ ىال مؽ دكف هللا كغيرهق ي إنيل ليدت تعيشلَ مؽ ذاتو العمي ق عزكجلق

كىؾ سبحلنو لؾؽ خم و( :كىػؾ ال ػلىر لػؾؽ عبػلده)ق (الػرحسؽ عمػ العػرش اسػتؾى)ق ( مشػتؼ مػؽ

لال الدسلف ف لخدػف بكػؼ األرض)ق كالدػسلف ىشػل بسعشػ  :العمػؾ .كىػؾ سػبحلنو لػؾؽ الدػسلكاَق
معكبل عم حكؼ سعد بؽ معلذ لال بشال قريغ " :ل د
بدليل قؾؿ رسؾؿ هللا صم هللا عميو كسمؼ
ً
()178
حكست لييؼ بحكؼ هللا مؽ لؾؽ سبع رقع "ق كاألرقع ىال الدسلكاَق كاحدتيل رقيل.
قلؿ الذيخ بؾ ب بؽ عبد الدالـ لال ابؽ عربال" :ىؾ شيخ سؾف م بؾح كها ق ل ؾؿ ب ػدـ

العللؼ كد لحرـ لرجػلً" )179(.كيػركي ابػؽ تيسيػ عػؽ الذػيخ إبػراليؼ الجعيػري نػو كػلف ل ػؾؿ" :ريػت
ابػػؽ عربػػال ىػػؾ شػػيخ نجػػس لكػػه

بكػػل كتػػل

نزلػػو هللاق كبكػػل نبػػال رسػػمو هللا"()180ق كقػػلؿ ابػػؽ

تيسي ( :)181كريت بخظو لال كتلبو(ال تؾحلَ السكي ) ىهيؽ البيتيؽ:

لل ليت شعري مؽ السكمف

الر حق كالعبد حق

ك قػمػت ر

إف قمت عبد لهاؾ ر

نػال لكمػف

كي ػػؾؿ الب ػػلعال قلطع ػلً الظريػػق عم ػ مػػؽ يػػؤكؿ دبػػؽ عربػػال" :قػػلؿ األصػػؾليؾف :لػػؾ نظػػق
()182

بكمس الردة كزعؼ نو سر تؾري ق ك ر على اًر كبلطشلً".
وقد َّ
كفر العلطاء القائلين بهحدة الهجهد لطا يلي:

 -1إف مهى

كحدة الؾجؾد بلطل ع الًق لسؽ عػرؼ حكي تو عرؼ بظالنػو بداىػ ق ألن ػو د لع ػل

ف لكؾف الندلف ىؾ هللاق كالحجر ىؾ هللاق كالذجر ىؾ هللاق كسل د لع ل ف لكػؾف الندػلف ىػؾ

الحجر كىؾ الذجرق لذتلف بيؽ مخمؾؽ كمخمؾؽق كشتلف بيؽ خللق كمخمؾؽ.
 -2إف مل جلفَ بو الرسل ل تزال السغليرة بيؽ الخػللق كالسخمػؾؽ.

()183

كقػد جػلف عمػ

لدػشتيؼ

كنال
ادسػػتشكلر عمػ مػػؽ عبػػد غيػػر هللا ك مػػر بعبػػلدة غيػػر هللا قػػلؿ تعػػلل ( :قػػل لغيػػر َّللا تػػنمر ّ

 -178الكذف عؽ حكي الترؾؼ :ل ستلذ عبد الرفكؼ ال لسؼ -بتررؼ لدير -ص .411 –410
 -179ال تلكى د بؽ تيسي .411/4
 -180ن س السردر .411/4

 -181مجسؾع ال تلكى .414/4

 -182تشبيو الغبال لال ك ر ابؽ عربال:زيؽ الديؽ الب لعال ص.40
 -183انغر ال تلكى .142/4
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عبد ييل الجلىمؾف) الزمر .64كقلؿ( :قل غير َّللا تخه كليل) األنعلـ  .14كقلؿ(:ىل مؽ خللق

غيػػر َّللا يػػرزقكؼ مػػؽ الدػػسلف كاألرض) لػػلطر .3كقػػلؿ ( :لغيػػر َّللا بتغػػال حك ًسػػل كىػػؾ الػػهي نػػزؿ
إليكؼ الكتل م ر ًال) األنعلـ .114

ف
اف كػػلنؾا مػػؽ العمسػػلف ـ مػػؽ
 -3جسػػل السدػػمسؾ عم ػ مػػر العرػػؾر بػػلختالؼ تخررػػلتيؼ س ػؾ ً
اف كلن ػ ػؾا ص ػػللحيؽ ك للسػ ػ يؽق ك ط ػػل عيؽ ك علص ػػيؽ–ع ػػدا ى ػػؤدف غ ػػالة
عػ ػؾاـ الش ػػلسق كس ػ ػؾ ً
الرؾوي الك رة– عم ف هللا ىؾ الخللق كمل سؾاه مخمؾؽق ك نو سػبحلنو د لحػل لػال السخمؾقػلَ
()184
كد تحل ويو ك ف هللا مبليؽ لخم و لال ذاتو كص لتو ك لعللو.
 -4ادتحػػلد كالؾحػػدة بػػيؽ الخػػللق كالسخمػػؾؽ محػػلؿ ألف لػػال اتحلدىسػػل إمػػل ف يتحػػؾد إل ػ شػػالف
مللػػن مغػػلير ليسػػلق ك يبكيػػل كسػػل ىسػػل لميدػػت بؾحػػدةق ك يب ػ حػػدىسل كيشعػػدـ اَخػػر ويػػو لمػػيس
اتحلد كد كحدة .كإذا انعدـ ف يتحد العبداف السربؾبلف ليل لرو ذلػ لال حق الخللق.
-5مػػهى الرػػؾوي مركػ مػػؽ سػػم الجيسيػ كتعظػػيميؼ بػػل ىػػؾ شػػشل مػػؽ ذلػػػق ألف الجيسي ػ
سمبؾا كسلؿ هللا الس دس لش ؾا الر لَ كاألسػسلف ك مبتػؾا العػدـق لكػؽ ىػل كحػدة الؾجػؾد عبػدكا كػل
شػ ػػالفق كقػ ػػؾليؼ مرك ػ ػ مػ ػػؽ كمسػ ػػلَ الرػ ػػؾوي السجسم ػ ػ كالذػ ػػظحلَ ك ق ػ ػؾاليؼ لػ ػػال حػ ػػلؿ الغيب ػ ػ
كالدػػكر…كمػػؽ ق ػؾاؿ ال السػ ػ كالزنلدق ػ التػػال تعتب ػػر ق ػؾادً بلطم ػ ت ػػدؿ عم ػ اللحػػلدق ك ػػؾليؼ
()185
بللؾجؾد السظمقق كالؾجؾد الؾاحدق ك زلي الكؾف.
 -6ال ػل مؾف بؾحػػدة الؾجػػؾد ك ػر مػػؽ الييػػؾد كالشرػلرى :لػػإذا قػػلؿ الشرػلرى :إف هللا ىػػؾ السدػػيو
بػػؽ م ػريؼ قػػلؿ غػػالة الرػػؾوي  :إف هللا ىػػؾ كػػل شػػالفق كإف هللا ىػػؾ الك ػػلر كالسشػػلل ؾف كاألرجػػلس
كالسجلنيؽ كالرػبيلفق كإذا ك ػر هللا الشرػلرى ب ػؾليؼ إف هللا مللػن مالمػ ق كإف هللا ىػؾ السدػيو بػؽ
مػريؼق لكيػػف بسػػؽ زعػػؼ ف هللا ىػػؾ كػػل شػػالفق كيتجمػ لػػال صػػؾر العلشػ لَ كالسعذػػؾقلَ ؟ ليػػؾ
ٌّ
شد ك اًر مؽ الشرلرى.
ل ؾؿ ابؽ تيسي " :كاعمؼ ف ىؤدف لسل كلف ك رىؼ لال قؾليؼ :ف هللا ىػؾ مخمؾقلتػو كميػل عغػؼ
م ػػؽ ك ػػر الشر ػػلرى ب ػػؾليؼ ( :ف هللا ى ػػؾ السد ػػيو ب ػػؽ مػ ػريؼ) لك ػػلف الشر ػػلرى ػػالؿ كث ػػرىؼ د
لع مػػؾف مػػهىبيؼ لػػال التؾحيػػد إذ ىػػؾ شػػالف متخيػػل د لعمػػؼ كد لع ػػلق حيػػن لجعمػػؾف الػػر جػػؾى اًر
كاحػػداً مػػؼ لجعمؾنػػو مالمػ جػؾاىرق كيتػػنكلؾف ذلػػػ بتعػػدد الخػؾاص كاألشػػخلص التػػال ىػػال األقػػلنيؼق
ػالؿ
كالخؾاص عشدىؼ ليدت جؾاىرق ليتشلقزؾف مػل ك ػرىؼق كػهلػ ىػؤدف السالحػدة ادتحلدلػ
كثػػرىؼ د لع مػػؾف قػػؾؿ رؤكسػػيؼ كد ل يؾنػػوق كىػػؼ لػػال ذلػػػ كللشرػػلرىق كمسػػل كػػلف الذػػيخ حسػػق
ك جي ػػلق ك ػػلف ب ػػلهلل ع ػػرؼق كعش ػػدىؼ عغ ػػؼق كلي ػػؼ ح ػػظ م ػػؽ عب ػػلدة ال ػػر ال ػػهي ك ػػركا ب ػػو كس ػػل
()186
لمشرلرى".

 -184ال تلكى .006/4

 -185انغر مجسؾع الرسل ل كالسدل ل 154/1ق .43/1
 -186انغر مجسؾع الرسل ل كالسدل ل 154/1ق .02/1
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كإذا عػػل هللا عم ػ الييػػؾد قػػؾليؼ "نحػػؽ بشػػلف هللا ك حبػػلؤه" لكيػػف بسػػؽ يزعسػػؾف ف الييػػؾد
كالشرػػلرى كالسجػػؾس ككلل ػ الك ػػلر ىػػؼ عيػػلف هللا ككجػػؾدىؼ ىػػؾ كجػػؾد الخػػللق كليد ػؾا غي ػره كد
سؾاه؟ ( )187لإنيؼ شد ك اًر مؽ الييؾد.
 -7قؾاؿ الرؾوي الدال عم كحدة الؾجؾد مزظرب متشلقز  :ل ؾليؼ( :إف الكؾف كمل ويو
مؽ مخمؾقلَ ىال مغلىر الحق) يتشلقضق ألنو إف كلف الغلىر ىؾ السغلىر لش ال لمسؾجؾداَ
الستعددةق كإف كلف الغلىر غير السغلىر كلنت السغليرة كانت ت الؾحدة السزعؾم  .كي ردكف
بللغلىر هللا كبللسغلىر السؾجؾداَ.
كقػؾؿ ابػػؽ عربػػال" :ل ػػد حػق لػػال عذػػق الؾجػػؾد كىمػػو" ف لعذػق كػػل شػػالف إبمػػيس كلرعػػؾف
كالشجلسػػلَ كالخبل ػػن كالكػػال

شديداً دمتشل مؽ عذ و".

()188

كالخشػػلزيرق ليػػها مشػػلقض لمذػػرع كالع ػػلق كلػػؾ آذاه مػػؤذ كآلسػػو لسػلً

لإذا كػلف الؾجػؾد كاحػداً :لللزكج ػ عيػػؽ األـق كاألخػتق لكيػف ح ّرّمػت ىػهه كحمػت األخػرىق
كل ػػال الؾج ػػؾد الغ ػػللؼ كالسغم ػػؾـق كإذا ك ػػلف ى ػػها ع ػػيؽ ى ػػهاق لكي ػػف لحلسػ ػ الغ ػػللؼ كد لحلسػ ػ

السغمؾـ؟؟.

ل د كلف حد ال ل ميؽ بللؾحدة يػتكمؼ عػؽ كحػدة الؾجػؾد كي ػؾؿ :مػؽ قػلؿ إف لػال الكػؾف سػؾى

هللا ل د كه  .ل لؿ لو آخر لسؽ الهي كه ؟ لنلحسو.

()189

لعشال إذا كلف مل لػال الؾجػؾد ىػؾ هللاق

لللػػهي كػػه ىػػؾ هللا  -تعػػلل هللا عسػػل ل ؾلػػؾف عمػؾاً كبيػ اًر -حيػػن يػػؤمؽ ال ػػل مؾف بللؾحػػدة بػػنف د
كه ق لللكل سؾاف.
ردؽ كالس ّ
لرؽ بيؽ الخللق كالسخمؾؽق كبيؽ السؤمؽ كالكللرق كبيؽ الس ّ
الطحاذير الطترتبة على القهل بهحدة الهجهد:
 -1إبطال حقيقة التهحيد:
إف ال ؾؿ بؾحدة الؾجؾد د كجؾد معو لمتؾحيد الهي دعت إليػو الرسػل عمػييؼ الدػالـق ألنػو د

السؾحػد كالسذػرؾق كيستشػل مػل ال ػؾؿ بللؾحػدة السظم ػ ف لكػؾف هللا
لػرؽ بػيؽ الخػللق كالسخمػؾؽق ك ّ
خمق شيئلًق ألف األشيلف ذاتو ..كىها مخللف لرريو ال رآف كصدؽ هللا تعلل إذ ل ؾؿ ( :ـ خم ؾا
مػػؽ غيػػر شػػالف ـ ىػػؼ الخػػلل ؾف) الظػػؾر35:ق ألنػػو مػػؽ السحػػلؿ ف يؾجػػد الذػػالف مػػؽ العػػدـق ك

يؾجد ذاتو لالبد لمسؾجؾد مؽ كاجدق كدبد لمسخمؾؽ مؽ خللقق كدبػد لمجػل ز مػؽ كاجػ  .كد لع ػػل
ف لكؾف السللػ ىؾ السسمؾؾق كالرازؽ ىؾ السرزكؽق كد العلبد ىؾ السعبؾد.

 -2إبطااال عقياادة الاهالء والباراء :ألف ىػػهه الع يػػدة قل سػ عمػ

ف الػػديؽ عشػػد هللا السػػالـق كمػػل

سػػؾى ذلػػػ لمػػيس ديشػلً عشػػد هللا تعػػلل ق قػػلؿ تعػػلل ( :كمػػؽ يبتػ غيػػر السػػالـ د ًيشػػل لمػػؽ ل بػػل مشػػو
 -187السردر الدلبق 45/1ق.42
 -188السردر الدلبق 44/1ق.45
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كىؾ لال اَخرة مػؽ الخلسػريؽ) آؿ عسػراف  .85كتجػ

السحبػ كالػؾدف هلل تعلل ػ كلرسؾلػػو صػم

هللا عميػ ػػو كسػ ػػمؼ كلمس ػ ػػؤمشيؽ كد تجػ ػػؾز لغيػ ػػرىؼ ق ػ ػػلؿ تعػ ػػلل ( :كمػ ػػؽ يت ػ ػػؾليؼ مػ ػػشكؼ لإنػ ػػو م ػ ػػشيؼ)

السل دة.51:

كقلؿ تعلل ( :د تجد قؾ ًمل يؤمشؾف بلهلل كاليؾـ اَخر يؾادكف مؽ حلد َّللا كرسؾلو كلػؾ كػلنؾا
آبػػلفىؼ ك بشػػلفىؼ ك إخػػؾانيؼ ك عذػػيرتيؼ) السجلدل ػ  .22كقػػد امتػػدح هللا إب ػراليؼ عميػػو الدػػالـ
كال ػ ػػهيؽ مع ػ ػػو ب ؾل ػ ػػو تع ػ ػػلل ( :إذ ق ػ ػػللؾا ل ػ ػػؾميؼ إن ػ ػػل ب ػ ػػرآف م ػ ػػشكؼ كمس ػ ػػل تعب ػ ػػدكف م ػ ػػؽ دكف َّللا)

السستحش 40:ق مػل ع يػدة كحػدة الؾجػؾد ل ل سػ عمػ مػؾادة كػل شػالف ككػل مخمػؾؽ كعػدـ معػلداة
حػػد لػػال الؾجػػؾد ألف كػػل مػػل لػػال الؾجػػؾد ىػػؾ هللاق ككػػل مػػؽ تؾاليػػو إنسػػل ت ػؾالال هللا تعػػلل  .كىػػها

مشلقض لع يدة الؾدف كالبراف لال ديؽ هللا تعلل .

 -3القهل بإيطان فرعاهن :يزعسػؾف ف لرعػؾف عػرؼ الحكي ػ كآمػؽ بللؾحػدة لػال قؾلػو ( نػل ربكػؼ
األعم )ق ألف الجسيل ربل

عشده لكشو ىؾ األعم ألنو الحلكؼ .كلال قؾلػو (كمػل عمسػت لكػؼ مػؽ

إلػػو غيػػري)ق كقػػد عمػػؼ بللزػػركرة ل ػػال دي ػػؽ السػػالـ ك ػػر لرعػػؾف كىلمػػلف ..كقػػد كرد ذكػػر ذلػػػ

برريو ال رآف قػلؿ تعػلل ( :كمػل مػر لرعػؾف برشػيد ل ػدـ قؾمػو يػؾـ الكيلمػ لػنكردىؼ الشػلر كبػئس

الػػؾرد السػػؾركد) ىػػؾد98-97:ق كقػػلؿ تعػػلل ( :كحػػلؽ ب ػ ؿ لرعػػؾف سػػؾف العػػها ق الشػػلر لعر ػػؾف
عمييل غدكا كعذيل كيؾـ ت ؾـ الدلع دخمؾا آؿ لرعؾف شد العها )غللر .46-45

ػص ال ػ ػرآف قرػ ػ ك ػػللر بلس ػػسو كس ػػل قػػص لش ػػل قرػ ػ لرع ػػؾف م ػػؽ الؾ ػػؾح كالبي ػػلف
كلػػؼ ل ػ ّ
()190
كالت ريل كالتكرار.
كمعش

ف لرعؾف ل دـ قؾمو لال الشلر د نو لدؾقيؼ بل لكؾف لال م دمتيؼق كقؾلو تعلل

دخمؾا آؿ لرعؾف شد العها ق يدخل لييؼ لرعػؾف ألنػو ىػؾ زعػيسيؼ لػال الك ػرق كلػيس السػراد آلػو

دكنو.

 -4تعطيااال شاااريعة اإلساااالم وحااادوده :لػػلل ؾؿ بؾحػػدة الؾجػػؾد ويػػو تعظيػػل لذ ػريع السػػالـق إذ
يترت

عمييل ف جسيل اَلي كالسعبؾداَ سؾافق د لرؽ بيػؽ مؽ عبد هللا كمؽ عبد الظلغؾَ ك

الذيظلف ك الحجر كالذجر .كىؾ دعؾة إل البلحي كال دلد لال لرؽ بيؽ مل حرـ كمل بػيو ألف
الخسر عيؽ السلفق كالزكج عيؽ البشت كاألـ عيؽ األجشبي ق بل عيؽ الداب لال لرؽ عشػدىؼ بػيؽ

ػلفق كد لػػرؽ بػػيؽ مػػؽ كاقػػل زكجتػػو ك كاقػػل مػػو كابشتػػو ك دابتػػو لكمػػو
مػػؽ شػػر خسػ اًر ك شػػر مػ ً
سؾاف عشدىؼ.
كقؾليؼ يؤدي إل تعظيل الحدكد ألف ال لتل ىؾ عيؽ الس تؾؿق كالدلرؽ ىؾ عيؽ السدركؽ

بل عيؽ الدرق ق كال لعل ىؾ عيؽ الس عؾؿ بو ككميؼ عيؽ هللا كذاتو .كتعظيل لمعبلدة لكل
 -190انغر مجسؾع ال تلكى .141/4
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معبؾد ىؾ هللا ككل علبد ىؾ هللا تعلل ق كالسنمؾر بو عيؽ السشيال عشو لال عبلدة كد شريع كد

قيؾد.

 -5تخطئاة الرسال علاييم الدااالم :لػإذا كػلف الؾجػؾد كاحػػداً كالسعبػؾد كاحػداً ميسػل كلنػت الرػػؾرة
التػػال عبػػد لييػػلق لكيػػف قلتمػػت الرسػػل عمػػييؼ الدػػالـ ك تبػػلعيؼ عػػداف هللا؟ ككيػػف اسػػتبلحؾا دمػػلف
الك لر؟ كمل السؾقف مؽ التلريخ السالمال الظؾيل السمػالف بللجيػلد لػال سػبيل هللا؟ كمػل حكػؼ مػؽ

قتمػؾا بدػػب

ك ػػرىؼ؟ كمػػل حكػػؼ قػػلتمييؼ؟ بػػل كمػػل لل ػػدة كجػػؾد الشػػلر يػػؾـ الكيلمػ ؟ كمػػل لل ػػدة كجػػؾد

الجش ؟ كمل لل دة البعن؟

لبشلف عم معت د ال ل ميؽ بؾحدة الؾجؾد لكؾف الرسػل عمػييؼ الدػالـ جسػيعيؼ عمػ خظػنق ويسػل
ً
دعؾا إليو مؽ تؾحيد كتكلليفق ك حكلـق كحدكد كجيلد .كىها الكالـ ىؾ صريو الك ر كالزالؿ.

 -6إبطاااااال الحكطاااااة مااااان الخلااااا  :ق ػ ػػلؿ تع ػ ػػلل ( :كم ػ ػػل خم ػ ػػت الج ػ ػػؽ كالن ػ ػػس إد ليعب ػ ػػدكف)
الػػهاريلَ56:ق لػػإذا كػػلف ال ػػؾؿ بؾحػػدة الؾجػػؾدق يػػؤدي إل ػ إبظػػلؿ العبػػلدةق لسػػل ىػػال الحكس ػ مػػؽ
الخمق؟

وهللا عػز كجػػل لػؼ لخمػػق الخمػق عبثػلًق قػلؿ تعػػلل  ) :لحدػبتؼ نسػػل خم شػلكؼ عبثًػػل ك نكػؼ إليشػػل د
ترجع ػػؾف) السؤمش ػػؾف115:ق ب ػػل خم ػػق هللا الخم ػػق لحكسػ ػ ق خم ي ػػؼ لعبلدت ػػوق كخم ػػق الجشػ ػ ليثيػ ػ
كليػلفهق كخمػػق الشػلر ليعلقػ

عػدافه .كإذا كػػلف السخمػػؾؽ الشػلقص يترلػػل عػؽ العبػػن كيحػػرص ف

تكؾف لعللو مبشي عم حكس كغلل سلمي ق لكيف بللخللق الهي يترف بكػل كسػلؿ كيتشػزه عػؽ
كػػل ن ػػص .لػػإف كػػل كسػػلؿ د لعتريػػو الػػش ص بؾجػػو مػػؽ الؾجػػؾه يترػػف بػػو الخػػللق .ككػػل كسػػلؿ

يترف بو السخمؾؽ د لكؾف كسلدً مظم لً بل لعتريو الش ص مؽ حد الؾجؾه.
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