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�����  

التصوف االسالمى من خالل منهج يتجاوز موقفي الرفض المطلق والقبول  الدراسهل هذه تتناو
حتمل الصواب والخطا في إطار الفكر يقائم على اعتباره اجتهاد  تقويمىإلى موقف ،المطلق 

وان الموقف . ة بالفكر االنسانى هى عالقة تاثير متبادل توان عالق،من كل  ءفهو جز،االسالمى 
التكليفيه  بالضوابط اإلثبات المقيد بل، قضاياه ليس النفي المطلق أو اإلثبات المطلق من  حيحالص

م ث).السنن االلهيه التي تضبط حركه الوجود(والتكوينيه ) الوحى االوامر والنواهى التي جاء بها(
الصوفى، نظريه الكشف كتصوف المختلفة القضايا  علىا المنهج ذتطبيق هتتناول الدراسه 

  . باالضافه الى دراسه بعض الشخصيات والفرق الصوفيه...، األحوال والمقاماتماتالكرا،
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  ��� ا
 ا���	� ا�������� ا
 ا���	� ا�������� ا
 ا���	� ا�������� ا
 ا���	� ا�����

  أ�� آ��
 	��ف

���� 	
        :ا���� ا������ن �� ا����ق آ�
��س •��0 إ.' ��- أي + *(#) �' &% $#	 ا�"! �	 ا����ق أو ��.  
�0 ا�
(�2 &% ا •� :�:�9ء وإ�7 ه5ا 4(�! ا����3و

*�Dزع ا��Dس �� ا�:��� وا����9ا ��' وC�DE &(��ً� &% ا�:�ف و��3@ ا�?0 ه5ا �<=> "
 .���� �:��� ��7 ��- ا�:��� -&��9

• �ًI47 ا�:�9ء أD"
�0 أ.' &(�2 &% ا�:�9  � .و
• Jول أ&�م اMا�:� ا �� 	��0 أ.' &(�2 &% ا�:� اMول Mن ا�:��� .و
• �3. 0���@ �#> �9	 �� وD  ر�:.M4% وا!$�#
	 Mه0 ا�:9	 وآ�.�ا ��&ً� &% ��!اء ا�

�' و=�>�O J7 ا�ا�!=�ل � (P3& ة!�R& . STث ��ا>V ذو @��! ا��X YZ�& 	9:وا�
 .وآ�.�ا &"!و��%  ��"��دة (1)&\�0 ����3!  ' &% ا��!د وا�?!

�0 أ.' &(�2 &% ا=>  •� .ا��Pه��	أ�) =).	 ا�_"�	 �� ) ���	  % &!ة(و
•  	
�0 &(�2 &% آ����(و��� (	
�	 وه� *"�D ا�?_.�.�� .ا�
�0 أ.#� &(��	 &% ا�:�ف و��4ل ا�:��� ��!$0 إذا ��` ا�:�ف •� .و

وأC(4 ا % ) ا��
Y(وآ��! &% ا�:���	 4!ون ه5ا ا�!أي و&D#> ا�3!اج ا��a=� �� آ�� ' 
  .��)ون و�c!ون

����	:  
 	
)اد �
?�و�	 رد ا��:�ف إ�7 &:)ر أ$d��� ��D ه� وه� ا&�) �����(رد ا��:�ف إ�7 آ�

	�.�.���� ا�:� اMول أ&�م اJ ه� *eو04 ���� آ
� أن ردC إ�7 ا�:� Mن ا�:���	 . ا�9�93	 ا�
 f�a:
4
_% ا���OرC ا&�)اد �
?�و�	 رد ا��:�ف إ�7 &:)ر إ=<&� ��ص، وآh�5 ردC إ�7 ،��

J7 ا�ا�!=�ل � (P3& ا�D_= %45ا� 	ون أه0 ا�:9!$�#
�' و=�> وا��j��ا  ��"��دة و*"�ون ا��O 
��	 أ�Oام ا�#P!ة �()ة ��!ه>k <#&�"k 7�O ر�:.Mآ#> ه� . وا��رأوا أن = 	�و.<�l أن ا�:��

ا�3��ك اM&�0 �� ا��:�ر اo=<&� وأ.#> آ�.�ا D4\!ون إ�7 ا�?��ة  "�% ا�Sn3 وا��(�ؤم 
�ً� و&!*�aً� . وP"�34��ن ا�n!وج &% ا�).�� إ�7 ا�q!ةT�D��=آً� ا��آ#> آ�ن =��أن = Y�وا��ا

�' و=�> �O J7 ا�!=�ل ��آ�.�ا 4(_�ن � 	0 أن أه0 ا�:9��(  	D� \!وف ا�)�Oة �� &!��	 &"
 (=Mا %  Jا (�O 	9:أه0 ا� %
��0 ا�q!ة، � �����#> وآ�ن #34>  ��?��ة ا0I�M �� ا�).

�' ا�:<ة وا�3<م آDO �D) ر=�ل �(_�.� إ��' ا�(ا�
rnو&� �O ا�(�ء ���ل 	���9! وا�"!ي و
 f�9* 7�� <_�� !&Mال ه5ا اr4 + '.وأ '��� %& <_��O آ�!ة ا�(�ء أ��ف %& �.M Jا��!وا ��ا

�' �� ا�:9	  2 )أرض ��رس وا�!وم�O 7 &� آ�.�ا�O 	9:2�4 أه0 ا� <� 	_& f�� ("  '.0 أ�و )�
  .��O	 O�7 إ��ا.#>

  

                                                 
   .10ية للتصوف، صمحمد البيهلي ، الحقيقة التاريخ  (1)

  .337ابن نعيم، حلية األولياء، ص) 2(
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� ا�������� ا����فا���ا� 
  
� ا��"�ل ا�� ��) 1���:'��
  .ا�:���	   "u و4
� ا�%$# ا�� ��) 2��% وا��9#�ء و���	  "�e�& u!ي ا�?�D �	:��ا
�_�
  .و4
��'  "u ا�

� ا�%$# ا�� ������ ����	:  

	 ا�
5ه- ا�?�D�� &% ا��:�ف و�_% ا��!اءة   Tأ ���
� vk�� <#� 7�O �D�& ���
ه5ا ا�

�� ا�
�_�&�	 �#R+ء �
�u ه5ا ا��D* 	
TMء ا���.� &% ، اrPا� �� (P. 0�D� %  (
�"% اo&�م أ�
�)ة اo&�م �O �� ���Dا� <�
* %  (

)  % أ � 4"�� &�)&	 ا�(�w أ � &??& �Z���� 	� �D?ت ا����k

 0�D� %  (
�) =0y &!ة O% ا�
!4) ���ل أن 4_�ن &Y اJ آ
� 4!4) وأن �4!ك آ0 &� 4!4) �
� (أ�
�P4 '� 0��3ن �� ا�
�3$) ���ل... )4!4�ا�"�> : وآ�ن 4"\> ا�:���	 و4_!&#> و��ل و�) =DO 0y#> و

  ).أ$�#3>
  �� z4(?ا��ه�ب و�_% �أ&� �� ا�":! ا� (�O %  (
?& w��� إ�7 ا�(�
D3) أ.:�ر ه5ا ا�

 'DO 	���D
�� ا��D)ى أآ�! &% &��� ا�!�u ا�
a��،ا�")4) &% ا�D:�ص ا��
��3> ��9 ا *
�0 ا�

)  % �O) ا��ه�ب $rء ?& w�
"#� ا�(�f��� w  % ) ���وى و&0T�3(ا�����9�R& %& zت ا�(P  م��

 <�اO�> "ا�
�e3	 ا�3&�n	 31 ((�O) ا�!�
% اkM!م و&?
) �O) ا�!ازق ا�)و�34 وا�:9?	 ر
 J>  ��#)ى ا�5ي ه� ا� –أر�)ك ا�و= '��O  J7 ا�ًا �(
?& z"  7��"*و '.�?�= Jأن ا Y��Dا� <�"

&D#> &% �4"�.7  ��"�> وا��9' و��4ل  ' : ود4% ا�?2 ا�5ي ا�"
0 ا�:��f إذا آ�ن &% 3D4- إ�7 ا�)%4
	��'  #5ا ا�)4% ا�Y&�P . آ���9#�ء و&D#> &% �4"�.7  ��"��دة k�- ا�q!ة آ��:���D  Jا z" و

%�O�D��"(1) . '*�9�R& %& �.ا���.� ) ا��9'(و�� ا��3> ا��� (�P
��اO) (�� ر=��	 ) 4(ص ا� Y أر
�#��O م�_�M��4ل ) *)ور ا " <�_�
�#� ا�)4% =�اء آ�ن ا��O ت 4)ور�
اO�> ر�
h اJ إن أر Y هC5 ا�_�


�ل ا����ب ا�5ي 34
O 7�> ا�3��كOأ <�O �� ل أو��Mا <�O �� أو !�و�� ..." _�4�O �� <�> ا��39
�9D` &?��' أ���O 0د*' وا�(!ك ��#� أ�0  "��ل ) 124(�9?	 " ه�e3& C5	) "�?2 ا�
:�9Dت(

 <#I"  ل��&� "ا�(!ك �� ��Oد*' و�#5ا آ�ن &(�w4 ا�:���	 ا�"�ر��ن ���4ن آ��!ًا  
�� "	 ا�"�> 
'39. �� C!�_� +إ 	D3ا� %& �ًy�  ".*!ك أ�) �

� ا������' �  ):ا�(��ي(ا���
�% إ��D* 7و�'  ��a
�� ا�5ي �P�4وز ا�!�u أو ا����ل ا��
�z ا*�9�' أو ا��<�' &Y  إن ا�� %&

��د ا�r&�ن وا�
_�ن ��ن � %O 	��a
�	 ا�)+�	 ا�"aا��رود ا�� 	�D���
��	 �� ا���اO) ا��
أ��ل ا�)4% ا�
 u�!آ�ن ا� ��ا*29 &"#� آ�ن ا����ل وإن ا��.  

�	 ا�5ي ��4ل 
�* % + ����� ا�?��

� .!ى ا���Dزع M$0 &� و�Y �� آ��! &% ا+$�#�د وا��"وه� �
 <#�4!k �� س�Dزع ا��D* '�و��ل أ.#> &��)�Oن ��ر$�ن O% ) ا�:���	 وا��:�ف( �9T�a	 ذ&@�


	 �� ذ�h &% ا�_<م &� ه� &"!وف *�"#> O�7 ذ��k hا�T &% أه0 TM&% ا 	9T�k %O 0�.و 	D3ا�
�#>ا��9' وا�_<م � ��X 	9T�kء  و���.Mا ("  <#�
� هC5 اM&�ر وآ< k!�واد�Oا أ.#> أ�0I ا�n�2 وأآ

<�9�#> ا��3 2  وا�:�اب أ.#> &�P#)ون �� O�k	 اJ. ذ&� Jا 	O�k 0ه> &% أه!�X (#�$ا �
آ
 (#�P4 (� %& %�9D:و�� آ0 &% ا� %�
�ا�
�!ب  ?3- ا$�#�دC و��#> ا�
��:) ا�5ي ه� &% أه0 ا�

 <��E ه� %& <#��3�% إ��D
. ��O '39Dٍص �! '��van و��#> &% 54.- و��4ب أو �) + ��4ب و&% ا�
 <#D& �3ا��% &% أه0 ا��:�ف ���?
�	 و�_% DO) ا�(.rأه0 ا��)ع وا� %& �Tا�k <#��X -3�.ا (�و

  ...آ��?<ج &�ً<

                                                 
عبد الحفيظ بن عبد الحق المكي، موقف أئمة الحركة السلفية من التصوف والتصوف، دار لسالم القاهرة،   (1)

  15م، ص1988ط 
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�� ا�?���� + % ا���> ا�5ي ��4ل  'آ
� أ.  �
��O�> إن �� ��3ن ا���م &% ا+=�"�رات "ا�

�` O�7 ��3ن أ�) وإk<ق ا�"��> وإرادة ا��nص وإk<ق ا��l9 وإرادة إ��� �& C�D"& 	��ر*' دون ��
�!ه> و�#5ا ����4ن X �Tا�aرة"&% ا���O و" .?% أ�?�ب"�.!�j� وا�"��رة �D� رة��oن " ا���a4 (�و

%��9T�k 	D�9� �ً��= و��ر ه5ا '�9T�k	 *"���ا : ا�"��رة ا��� a4��#� ا�
�?) و4!4)ون  #� &"7D + ��3د �
�#>  \�ه! ��Oرا*#> ��Oه��O(�Eو <
و��9ء  وا�9T�a	 ا���.�	 ���Pا  
� رأوC &% &?�=% ا���م. >�ه

 %=�?
�#� ز04 ا��O و.�:�.#� �3?��ا <#*�?a� 	4رؤ %O <#��&�"& %3و� <#TاrO 	?و� <# ���
 وه> أه0 ا�")ل واo.:�ف :وا�9T�a	 ا�����	.وأ$!وا �_> ا����ل وهR+ء أI4ً� &"�)ون &�k!9ن


�ا ��:?�f  ?_> ا��3�> ا�
"��ل ا�45% أ�aOا آ0 ذي �2 ��_?4 <�� '��rD& 	�rD& ا آ0 ذي��r.وأ '
����ا &� 0��4 وردوا &� 4!د 0  f�  )1(و+ ��
"��ل ا��3�>  ?_> ا�:?

وا��:�ف زاو4	 &% زوا�4 ا�3��ك (... و �Dء O�7 ه5ا �4رد ا % ا���> *"!94ُ� ���:�ف ����ل   
�!ه� إ�7 �?�	 ا�!��2 اOM�7، و&?�	 ��ن ا�
!ء &Y &% ا�?���� و*rآ�	 ا�9D` و*3� ("3�� �#�45#

�h �� ا�n�2 زاد �� ا�)4% وآh�5 "آ
� �4رد *"!�c �ً94!ًا ����ل ). أ�-�O زاد %
وا�)4% آ�' ��2 �
�h �� ا��:�ف: ا��:�ف ��ل ا�_����O 2 ��) زاد�nزاد �� ا� %
� 2�nا��:�ف ه� ا�(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ، ص3رج ا�0/�.+�، جاا,� ا��+�، ��  )1(

  ��/در ا����ف
  رد ا����ف إ�; ���ر أ:("' 8�/9: أو6ً

  :ا����ر ا��/ر=') أ
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�% &% ذه- إ�7 ا���ل  eن ا��:�ف &% أ�0 ��ر=� &D#> دوزي �#�   �!)�3
هh��D &% ا�
4!ى أن ا��:�ف $�ء &% أ�0 ��ر=� ��z آ�ن &�$�د ��0 اo=<م ��) E#!ت �_!ة �)ور آ0 

وآ0 هC5 ا�
"�.� . ا���ل  eن ا�"��> + و$�د �' �� ذا*' وأن ا�
�$�د ا�?���� ه� اO v�J% اJ و
�&>=oا��:�ف ا �#  u�94.  

  :ا����ر ا��0+?') ب
   %��P� 7إ� hyأو� (D�34و �?��% &% رأى أن ا��:�ف &% &:)ر &3�!)�3
هh��D &% ا�

��ة ا�rه�د اMو�7 ا�:<ت  �% ا�"!ب وا�D:�رى �� ا��Pه��	 واo=<م و� %�ا���.�	 أو ا�(�'  
�#> �� ا�"��دة وا�
��` و&% ا�45% 54ه��ن إ�7 ه5ا ا�!أي !kوا�!ه��ن و f�3
وا�:���	 و���ة ا�

  ).$��)ز#4�! و.�_��3% واو��!ي(
  :ا����ر ا�@(�ي) ج

�% إ�7 رد ا��:�ف اo=<&� إ�7 ا�9_! ا�#D)ي و&% هR+ء ه�ر*%   �!)�3
�u"  0 ا�
و4

�نD*ة  و&�ر>n

�ل ا�"�=�� '���! �PPً� آ��!ة &D#� أن ا�rه) اo=<&� هD)ي �� أ=���Mق ا�= (��

 	93�9�& (T��Oء و�D9د �� و�)ة ا��$�د وا��D#ا� (T��O �� ' �)��� 	��Zo�  	4(Dدة ه�O f�3وا�
	�  .ا�:��

  :ا����ر ا�+�A/A') د

به التصوف الذي بدأ في  ومنهم من رد التصوف اإلسالمي إلى مصدر يوناني وهم يعنون  
الظهور في القرن الثالث الهجري على يد ذو النون البصري و الذي يطلق عليه اسم التصوف 

  .الفلسفي
����	:  

 l�>. ���% إذا ردوا ا��:�ف اo=<&� إ�7 &:)ر أ$d��� ��D �> ���4��ا إ�7 &��!)�3
أن ا�
�% آ�.�ا أ&�0 إ�7 رده> إ�7 &:)ر�!)�3
وا�) أ&� ا�
�D& %4!�e#> �#> أ&�0 إ�e� (��&  7وا0T ا�

 �&>=o�3ن �� آ�� ' ا��:�ف ا��_� !ه% ا��?z ا�?)z4 "ر�u �_!ة ا�
:)ر ا��ا�) و��4ل .
 C5ه �:D& z��  uِ*!4 <� �Dأن 4!د إ�7 =�- وا�) &?)ود و&% ه %_
4 + 	�O�7 أ�0 ا�:��

C�P* ��q"�0 ا�&% أ&��ل أ.#� رد �"0 � 	ر��Pت ا��
�ا�)4% اo=<&� ا�f*�9 أو أ.#� ��3@ إ+  ا��"�
  (1).".��ج ��9_! ا��9ر=� أو ا�#D)ي


_% ا�!د آ
� ��4ل د  �أ � ا����ء ا��r�9ا.�  eن هC5 ا�M_�ر + . أ&� ا���ل  ��
:)ر ا��9ر=� �
 !�e�& @�ا��!.�% ا��3دس وا�Y �3 (*�$) إ+ DO) أ�?�ب و�)ة ا��$�د ا�E %45#!وا �� و

�%  #5ا ا�
5ه- و��`) ا�#P!ي�T��  .آ0 ا�:���	 �� اo=<م 
   	��! ا�:��j  !Ve* %O �?�3
و4"�ب O% ا���ل  !د ا��:�ف اo=<&� إ�7 ا�rه) ا�

 !�e�& @��	 �> 4\#! إ�7 و?�3
 ") أن آ�ن ا�rه) �) ا=��! �� ) أوا�! ا��!ن ا����z ا�#P!ي( ��
4�% وأ��f د�O&	 ا��:�ف!P#ول وا���.� ا�Mا %�آ
� .P) أن ا�?<ج ا�5ي ا=�n)م . اo=<&� ا��!.

�	 آ���#�ت وا��D=�ت و4!ى .�_��3ن .39' �� آ�� ' ?�
� "&:a�?�ت &3P"ا�"!ب ا� w4أن "*�ر
�&>=oت �� ا��:�ف ا!Vأ.#� أ z�� 7�O 	�?�3
  "ا�

  7�O *)ل 	7 *:�4! �!4?�O !�"4 <� '.e  د أ � ا����ء!� أ&� ا���ل  !دC إ�7 ا�9_! ا�#D)ي �
�%  "��T) ا�#�Dد ود�4.�#> إ+ DO) ا�:��� ا�
�9��3 ا % =�"�% �� آ�� ' 
�3
�	 ا���� 	�!"&

                                                 
  .31- 25أبو الوفاء التفتزاني، مدخل إلى التصوف اإلسالمي، ص. د  (1)
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� اMذآ�ر " ا�!=��	 ا��Dر4	"�� %& �ًy��z 54آ! �� Y �3ا��!اه) وه� &� آ�ن �� ا��!ن ا� (DO
�%. ا�#P!ي�!)�3
�' و=a?� أآ�! &% أن 4_�ن $�ه آ
� 4!ى  "u ا�� �!4ً� أن ه5ا ا��(� ' &���
 (DO �
  ".*�رw4 ا�9!ض اMد �"�� آ�� ' )  !وان(آ
   	&�O 	�.�.���! ا�
5آ�ر أV! ا�9�93	 ا�X %& 0أن آ '.e  '��O ا�!د %_
�� !��Mأ&� ا���ل ا

 0�& %�93�9�
�#> ا�:���	 ا��O 2�a4 �&(DO 	��� �&>=o7 ا��:�ف ا�O 	��� %�k��أ� 	93�و�
4
_% رد ا��:�ف اo=<&� آ�' إ�7 &:)ر M �.�.�4ن ا�3#!وري وا % O! � وا % =�"�% أ. + '

%�
�3
  )1(ا�:���	 اMوا0T �> ��4��ا O�7 ��93	 ا���.�ن إ���ل ا�9<=9	 ا�
ًَ/+A/D :8�/ا�� '�E=Fر ا���ا�:  

�	 O�7 ا��:�ف اo=<&� و4!دC إ�7 &:�در   �D$Mدر ا�:
�� !Vأي أ !_D4 %& %�و&% ا�����
0�& 	:��� 	��' و=�> وا�:?� 	 ر�Z اDO J#>  إ=<&�O J7 ا�ة ا�!=�ل ���ا��!cن وا�D3	 و�

ا��:�ف &�"�2 "أ � ا����ء ا��r�9ا.� �� آ�� ' ا��3 2 ا�5آ! &% أن . و��4رب ه5ا ا�!أي &� أوردC د
�	 وا�)ة O�7 ا�!X> &% ا��<ف ا�("�ر وا�D$Mس و&� .�3.o9` اDأ=�=ً�  ��("�ر وا��$)ان، وا�

�X 0:* أ�!ى دون '��) *:0 إ� 	��' .9`  (!4	 وا�)ة  a!24 ا�
�Pه)ات وا�!�Z�4ت ا�!و�
  ."ا*:�ل وا�)ة &�M�  �#D!ى

   + 	��D$Mأ.�اع ا��:�ف ا %& C!�Xو �&>=oا��:�ف ا %�وO -*!�4�7 ه5ا أن ا��(� '  
'DO C5وأ )ًا أ� �ً
Tدا �D"4.  

/ًG�/D :
+"):H/در ا��ا� �
 ا��DI+% ا���"/دل ,++�E=Fوا:  
   %��!)�3
�� ا��
�! ا�
���دل �Veا�� 	D3� ه� إ._�ر %�9�% ا��3 ��ا��ا�Y &% اM&! أن آ< &�

ا���O <T�7 رد ا��:�ف اo=<&� إ�7 &:)ر أ$d��� ��D وا���OرP& C!د .�0 ا��!اث ا��D$M ه� 
�! ا��:�ف اo=<&� �� ه5ا ا��!اث ��7 ا�:���	 ا�45% أ�5وا &%Ve�� إ._�ر  <� ��D$Mه5ا ا��!اث ا

Cرو�kو C�
. <V Cأ�5و �
  .4_�.�ا &P!د .��	 �' إ.

كما أن رد التصوف اإلسالمي إلى مصدر أو مصادر إسالمية خالصة هو إنكار لتأثر   
التصوف اإلسالمي بهذا التراث األجنبي والحقيقة الحضارة العربية اإلسالمية التي يعد التصوف 

من المجتمع اإلنساني وحضارات متأثرة به ومؤثرة فيه فال تستطيع اإلسالمي أحد عناصرها جزء 
غير أنه يجب النظر إلى . أي حضارة أن تنعزل عن العالم الذي يعيش فيه أو أن تأثيره فيها

طبيعة هذا التأثير المتبادل على التيارات المختلفة للتصوف اإلسالمي ففي حين أن التيار الذي 
وابن عربي ) الحلول(والحالج ) االتحاد(كما عند الجيلي ) لسفيالتصوف الف(أطلق عليه اسم 

انطلق من مفاهيم مستمدة من المصادر األجنبية أي أن عملية األخذ والتنمية ) وحدة الوجود(
نجد أن التيار الذي يطلق عليه . والتطوير لم يكن بعد االنطالق من المفاهيم اإلسالمية إنما تالياً لها

 في  كما عند اإلمام الغزالي مثالً انطلق أوالً من المفاهيم اإلسالمية ثم تأثير ) التصوف السني(اسم 
  .نفس المكانأبو الوفاء التفتزاني، مدخل إلى التصوف اإلسالمي، . د  )1( 

هذا الموقف يقارب رأي بعض المستشرقين منهم . صياغته لهذه المفاهيم بمصادر غير إسالمية
إن الصوف اإلسالمي تطور طبيعي "حيث يقول ) لصوفية في اإلسالما(سبنسر ترمنجهام في كتابه 

داخل حدود اإلسالم وال يمكن إال بصلة طفيفة بالمصادر غير اإلسالمية مع أنه نظام إشاعات من 
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الحياة الصوفية الزهدية المسيحية الشرقية وفكرها وبالتالي فإن نظام الصوفية الواسعة المتطورة 
  هما كان الدين قد يكون في اإلسالم وم

 �
3�?� إ+ أ.' �j�D4 أن .D\! إ��'  ?z آ
�	 أو ا��:�ف ا���Djأو ا� 	V(?
�	 ا�.�k>��� %4(4
�	 ��=<مDkا��� 	4!\D7 أ.' ا��O 	�  ..\! إ��' ا�:��



 8

  IKAة و	 �ر ا����ف 
�S اkM��3 إ&  ?
�� ا�"! � وا��nا� %�
"�ت ا��� *�$)  �P
� E �&(DO#! اo=<م آ�.@ ا�

 %��!aن �#45% ا�c!أ��ر ا�� (�" 13:ا�?P!ات) "و$"��Dآ> �"� ً� و���0T ��"�ر��ا(���0T أو �"�ب و
 %O نc!ث ا��(?��= �Dوه ��ر ا����aس إ�7 &� ��ق ا��Dا� %�  	�>"�� ��!* 	 ��
وآ�.@ ا�#P!ة  

 0T���
�ن إ�7 �D4 %�D&R& �&�� <#T�

�	  0 �3- ا.�$ + %�D&R

�ن إ�7  أو) اOM!اب(ا��D4 ن�D&R&
 -"�)	D4(
....) &� آ�ن أه0 ا�
)D4	 و&% ���#> &% اOM!اب أن n�4��9ا O% ر=�ل اJ) "أه0 ا�

�:�f ا�
�D&Rن &% ا����0T ا�
�n�9	 In4"�ن �D\�م " 12:ا��� 	"� 	�و ������ �a"@ ا�!وا S ا����
 �� �
ا�P)4) و )أت اM&	 ا�"! �	 ا��� آ�.@  
�� 	 د=��ر ��("- ) ا�:?�9	(&"�&<ت وا�) آ

 Y
�P
�Dً� �� ر�> ه5ا ا�D$ 	
�3
ا�5ي أو$)C اo=<م و�)ت ��' و.
@ &"' واآ�
�@  ' ) ا�("-(ا�
وآ�.@ ��!ة ا�n<�	 ا�!ا�)ة ا&�)ادًا �
)ر=	 ا���Dة ���&@ O�7 ا�
�3واة  �% ا��Dس و�Ya ا�"<��ت 

	��! أ.'  ") ا�n<�	 ا�!ا�)ة.ا�"(�T!4	 وا����X  ا�:!اع 	��!&)Y�(آ�ن ا�:!اع ) ا� �O�
ا+$�
 	�>nا� �#D& 0ى *�3#)ف آ�� %�  �ً
T�� �#���ت (ا�)ا��� �.�_&o7 ا�O ة!a�ا�)و�	 إدارة ا�3


� ) ا�
(�!آ	��!ه�  #� وإن آ�.@ آD& 0#� *?:0 &"#� *!اV#� ا����� �X %& 2أ� �#D& 0آ �O(*و
 0�Mو�)ة ا %& '�O(*)�
  ).�ن وا�"��=��ناM&��4ن، ا�#��

1(  �� 0�
آ�.@  )ا4	 ا��:�ف &�
��	 �� �y	 ا�rه�د ا�45% ا*5nوا &��9ً� &% ه5ا ا�:!اع �4

� �n . اr�Oا�' وا+.(�jل  ��"��دةD7 "��4ل ا��O ��O 	4+و �� @�&% ا�9!ق ا��� ا��!


!  % ا��anب ��ن O %  Jا (�Oص و���	 ا��r�Oا &h��& %4 ("= Y و=")  % أ � و!�
R+ء ا��r�Oا O %O�� وا&�D"�ا O% &?�ر �' وا�
?�ر 	 &"' ود���#>  �"�' وا�!�Z  ' ه

	�r�"
3
�ا ا�� ." ��a
وه> =
�ا أ.�r�"& <#39	 وذ�Y4�  �&(DO h ا�?3% &"�و4	 "و��4ل ا�
 ��O أ.#> آ�.�ا &% أ�?�ب hس وذ��Dا� Y�
و=�> إ��' اM&! ا��r�Oا ا�?3% و&"�و4	 و$

����ا .0j)D  ��"�> وا�"��دة �3
�ا  h�5 ا�
"��r	و�r&�ا &�3$)ه> و." 
 	�
�  :�	 إ�7 ا�
"��r	 ا�9!�	 ا�_<&�D* + 	y9ا� C5.9#> أن ه 	ص ا��3 ��:Dو&% ا�
 %& <#9��& %& <#

3	 وإ.
� آ�.�ا أ=<ف ا�:���	 وأ�5وا ا=nا� �#���e  رة�#)
ا�

r�O7 ا�O <Tز&�.#> وا��� �� !Tا�)ا �O�
ال ا���ى ا�
�:�رO	 و �Dء O�7 ه5ا ا�:!اع ا+$�
آ�.@ ا�
!��	 اMو�7 �� .(eة ا��:�ف ه� &!��	 ا�rه) وه� ا��ا�"	 �� ا��!.�% اMول 
وا���.� ا�#P!ي �_�.�ا ا*�3�ً� &dT�:� Y هC5 ا�
!��	 أ�!ادًا �#> k!�4	 زه)4	 *�:0 

 7���
.  "	 ا�")و4	هـ ورا110 ��
eآ0 وا�
(!ب وا�
��` و&% هR+ء ا�?3% ا��:!ي ا�
�r ا % ا��Pزي  �% ا�rه) و&!��	 ا��:�ف �� ���' ا�:���	 ا.9!دوا O% ا�rه�د 
و4
 :�9ت وأ��ال و*�=
�ا  3
�ت ����P- إ�7 إ�!اده>  ��5آ! وا��:�ف k!�4	 ا �)ءوه� 

   (1).ا�rه) ا�_��
ك وX�5D& - ا��!ن ا����� z�P#!ة .P) ا�:���	 �DOا ا�_<م �� د��2T أوا0T ا��Dس وا�3�� )2

 	��nا� 	��>a�+ا '�j� '� '�9ا� <�O %O r�
�� و.(O e�> ���:�ف �4>�Mا Y �aا� <#��O
�!ه> ��4ل ا % ��)ون X �#�� 	�
� آ��@ ا�"��م ودو.@ وأ�� ا��9#�ء "ا��� + 4(�رك ا�:����

<#
D� <#�4!k �� 	�4!aا� C5آ�- ر$�ل &% ه hذ� !�Xو !� �� ا��9' وأ���' وا�_<م وا��39
&% آ�- �� ا��رع و&?�=�	 ا�9D` �� ا5�M وا��!ك آ
� �"0 ا��(�!ي �� ا�!=��	 


ً� &)و.ً�  ") أن ) �Oارف ا�
"�رف(وا�3#!وردي �� آ��ب �O 	�
�:�ر O�> ا��:�ف �� ا�
S�� دة��O 	�4!k @.آ�. 

                                                 
  .175-171س، صابن الجوزي، تلبيس إبلي  (1)
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�) وا�3!ي  )3DPآ�� Y وا�!ا zا���� %���خ ا��:�ف �� ا��!.� ("  (P. أ�!ى 	�و&% .��

"�ن ���#> ا�
!4)4% &% أ0$ *! ��#> ��_�.@ Mول &!ة ا�a!ق ا��3P4 وا�?!از �a

 '����
ا�:���	 �� اo=<م وآ�ن أI4ً� .�ع &% ا��:�ف ا�9��93 4
��' ا�?<ج ا�5ي أO)م �
 .هـ��309 ا�?��ل 

V> $�ء اo&�م ا�rjا�� �� ا��!ن ا��n&` ا�#P!ي وأر=7 ا���اO) &% $)4) &% ا��:�ف  )4
ا�D3	 O�7 &5ه- اO��M!ة ا�_<&� و���n4 *:�ف ا�?<ج وا���a3&� و&5D  4�34! أه0

 !#Eا�� وrjا� !�Ve�  دادr4 �&>=oا�"��> ا �� �D3ي أ�5 ا��:�ف ا�!P#ا��!ن ا��3دس ا�
 7���
�	 ا�
!D& %4(4#> أ�
) ا�!���O ا� !�� �ً�!k آ�.�ا 	�هـ و�O) ا���در ���570

 7���
�<.� ا�Pهـ651ا�. 
5( E �
��خ ا��:�ف ا�r& %45$�ا ا��:�ف  ��9�93	 آ� %& 	O�
P& 5 ا��!ن ا��3دسD& !#

هـ وا�(�w اMآ�! &?� ا�)4%  % 549و&D#> ا�3#!وردي ���- �_
	 ا�o!اق ا�
���ل 
 	D= 7���
�	 669هـ وا % ا��3"�% ا�
���O638 7! � ا��D$Mدر ا�:
هـ و�) أ�5وا &% ا�

>�Mا 	و��� 	�.�.���	 ا�
?)V	آ��9�93	 ا�.�k. 

!��	 ا+=�I"�ف وآ
�)&	 �#� أ��ب  )6� 	
�3
�! أ.' &5D د��ل اM&> وا�("�ب ا�X

�<دي و��7 ا�":! ا�?�Z!(ا��:�ف ��ء &% ا��)ه�ر 
��*5D& ( 'P ا��!ن ا���&% ا�
�% و*��� ا+$�#�د ��' آ
� �DO أ�?� ' &(��
�:�ت �_�- ا�n�أ�?� ' إ�7 ا�(!وع وا��


�	 ا�"���Dا� %&<#*�Oت أ ")*#> &% $�ه! د��و�"0 ا % . �	  I!وب &% ا���aس وا�(_�
�% ���kت ا�:���	 و�) ��رت ا�:���	 V<ث   Cr�
�  	��!
�! إ�7  )ا4	 هC5 ا�)4 	�
�*
�#> ا��nا.2 �O @9����kت ����	 ا�?��2T �#> ا�45% و��D9ه> �9�	 اMرزاق �#> ا�45% و

�ا &% أه0 ا��:�ف وأ&� ����	 ا�!=�م �
D#> وا����ف �< 4(�!ط �� هR+ء أن 4_�.

�rD	 ا�5ي ��4:!   <#� 	�ا�
�:�د4% ا�
��:!O %4�7 ا��(�'  #> �� ا����س واqداب ا���9

 O."(1)�7 زي أه0 ا�"�>

وفي الفترة الحديثة والمعاصرة ظهر بعض المفكرين الذين دعوا إلى إصالح التصوف  )7
  .ي مراحله المتأخرة منهم محمد عبد وابن باديسوتخليصه من الشوائب التي علقت به ف

  

  

  

  

  

                                                 
  .572- 571، ص1949ابن تيمية، مختصر الفتاوى المصرية ، القاهرة،   (1)
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  م التصوفاقسا

  :إلى فقسم الباحثون التصو
  : التصوف السني) 1

لكن هذا المذهب  "مدارج السالكين"كتابه روى وابن القيم فىهومن اهم ممثليه االمام ال :الحنبلى. ا
  .نابله والصوفيهحبين ال عالصرا بفعل لم يكتب له االستمرار

  .واهم اعالمه االمام الغزالىويستند إلى المذهب األشعري :الشعرىا.ب
  :يستند إلى مفاهيم وعقائد أجنبية وينقسم إلى عدة مذاهب :التصوف الفلسفي) 2

الحالج في  وينسب الىكانية حلول روح اهللا تعالى في اإلنسان مضمونه إم: مذهب الحلول. أ
  .كتاب الطواسين

  .البسطامي ينسبكانية اتخاذ الذات اإلنسانية بالذات اإللهية ومضمونه إم: مذهب االتحاد. ب
ومضمونه أن هنالك وجود حقيقي واحد هو وجود اهللا تعالى أما وجود : مذهب وحدة الوجود .ج

  .ابن سبعين وينسب الىالمخلوقات فهو وهمي مصدره خداع الحواس 

  

  تقويم

 وحى بالتعارض المطلق بين الفلسفة والدينن االسم يالتسميه التيار الثانى بالفلسفى غير موفقه 
هذه كل ان مصدر  كما يوحى.مع الدين واخرى تتفق معه بينماهناك مواقف ومذاهب تتعارض

  .يرجع إلى الديانات الشرقيه القديمه كثير منهاهو الفلسفة وهو غير صحيح ف المفاهيم 

هذا التأثير ر متبادل  لكن طبيعه عالقة التصوف االسالمى بقسميه بالفكر االنسانى هي عالقة تاثيو
�' ا=> : ي التصوفقسمختلف طبقاً لت�O 2�kر ا�5ي أ��ا.a�2 ) ا��:�ف ا�9��93(��9 ��% أن ا��

�	 وا��4�a! �> 4_%  ") ا+.a<ق 
D5 وا���Mا 	��
O أي أن 	��D$Mدر ا�:
�3
)ة &% ا�& <�&% &�9ه
�#� �ً���* �
�	 إ.&>=oا <��' ا=>  .P) أن. &% ا�
�9ه�O 2�a4 ر ا�5ي��آ
� DO) ) ا��:�ف ا��D3(ا��


:�در   <���C5#� '�X ا�
�9ه�  �� !�Ve* <V 	�&>=oا <�اo&�م ا�rjا�� &�ً< ا.a�2 أوً+ &% ا�
�9ه

	��! إ=<&X..  

&Y ا��:�ر ا��J 7#4rD *"��7 ا�5ي  "�رض�اo=<م 4 وحدة الوجود او االتحاداو  الحلولب و القول

.�
I& '=ا�?  '��!"& '���د ا�r&�ن وا�
_�ن + *��ا�! ��.�3ن ا&_�.� %O 2�a& 7��"* Cأن و$�د '
'��Oو .  
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الذي مضمونه اختاذ اهللا تعايل غاية مطلقة ( ا���aر اوا��!�� ا�!و�7ا��:�را��O >I�  <O(4 7#4rD% ان
 يلغى التطور المادي دون ان،)رض مطلقه يسعى اإلنسان لتحقيقها يف األ-قيم-واختاذ صفات ألوهيته مثل عليا 
ألنه ال تتوافر  ،بإمكانيات غير محدودة للتطور االنسانيه  يمد ألذات ،فهواى البعد المادى لإلنسان 

��ن ا�r4 + h��3ال (��4ل ا % ا���>  ،فضالً عن تجاوزهالها ،لذات إمكانية التحقيق النهائي لهذه أ

�D4 +ت و�
4 7�� 7��"* Jًا إ�� ا!T�= '"& ة و��ل 94!غ���!C إ+  ��
�ت ���` �� هC5 ا�?= Ya

�#�D4و !�القول بان لهذا  يترتب عليه النه وحدة الوجود او االتحاداو  الحلولب بخالف القول ).ا�3
اى انه تتوافر للذات االنسانيه امكانيه التحقيق النهائي لهذه ، التطور أو الترقي الروحي نهاية 

 يترتب عليه إلغاء الترقى أو التطور المادىوبالتالي القيم المطلقة  -ثل العليا الغاية المطلقة أو الم
  .للوجود االنسانىالبعد المادى  اى

،اى إنكار أن للعالم وجود مستقل عن الموضوعية  يترتب عليه إنكار  والقول بوحدة الوجود 
   .الوعي غير متوقف عليه وسابق عليه فى الوجود
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  التصوف والوجود االنسانى                                 

  :الوجود االنسانىابعاد

 :المادىالوجود االنسانى وجود مركب وليس وجود بسيط لذا تعددت ابعادهذا الوجود البعد 
مان واملكان أو حل اى إشباع احلاجات املادية أو حتقيق الغايات واملثل العليا احملدودة بالز( التطور املادي  مضمونه

إشباع احلاجات الروحية أوالسعى لتحقيق الغايات  مضمونه التطور الروخى اى( :الروحيالبعد . )املشاكل املادية 
التحرر من القيود املفروضة على مضمونه ( :السلبيالبعد).واملثل العليا املطلقة أو حل املشاكل املعنوية والروحية 

تصورالذات هلذه مضمونه (:الذاتي البعد. )هذه املقدرةمضمونه (:االيجابي لبعدا. )مقدره اإلنسان على التطور
الفعل الالزم إلشباع احلاجات اوحتقيق الغايات أو مضمونه ( :الموضوعيالبعد. )الغايات اواحلاجات اواحللول

اى اشباع احلاجات أو حل املشاكل :الترقي الفرديمضمونه ( :الفردىالبعد .)حل املشاكل
  ). اى اشباع احلاجات أو حل املشاكل العامه: الترقي االجتماعيمضمونه ( :الجماعىالبعد.)اخلاصه

  :التصور الصوفى

األبعاد  نسق التصوف االسالمى كجزء من الفكر االسالمى اختار التركيز على
نسق من  الصوفيه قفاموتباينت ال ،ولكنللوحود االنسانى ) الروحيه،السلبيه،الذاتية،الفردية(

 اءلغدون اعلى  األبعاد االولى  زيركبين الت)  االجتماعيةالموضوعية،االيجابيه ،الماديه( بعاداأل
ومرجع  ،درجه إلغاء األبعاد الثانيهإلى في التأكيد على األبعاد االولى  تطرفأو الاألبعاد الثانيه ،

  :هذا التباين 

اثـر   الفكر االسالمي كجزء من  يالتصوف اإلسالم: تياراته بالمفاهيم االجنبيه مدى تاثر :أوال
تيـارات المختلفـة   اختلق بـاختالف ال غير أن طبيعة هذا التأثير المتبادل . وتأثر بالفكر االنسانى
انطلق من مفاهيم ) التصوف الفلسفي(ففي حين أن التيار الذي أطلق عليه اسم ،للتصوف اإلسالمي 

أي  ذه المفاهيم لتتفق مع الدين االسالمى،فانه حاول تنميه وتطوير ه مستمدة من المصادر األجنبية
نجد أن التيار . أن عملية التنمية والتطوير لم يكن بعد االنطالق من المفاهيم اإلسالمية إنما تالياً لها

كما عند اإلمام الغزالي مثالً انطلـق أوالً مـن المفـاهيم    ) التصوف السني(الذي يطلق عليه اسم 
فعلى سـبيل المثـال تـاثر    . لهذه المفاهيم بمصادر غير إسالميةاإلسالمية ثم تأثير في  صياغته 

نظريه المثل القائلة بـان للوجـود   القائم على للوجود االنسانىأفالطون  التصوف الفلسفى بتصور
عالم المثل ذو الوجود الحقيقي، والعالم المحسوس الذي هو مجرد ظالل وإشباع تحـاكى  : قسمان
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والعقل أو النفس هى . ر اعتقادنا بكونه حقيقي خداع الحواسالمثل وليس له وجود حقيقي، ومصد
، الشـر هى مصدر ) الجسم( فالمادة.ما يقابل عالم المثل ،أما الجسد فهو ما يقابل العالم المحسوس

(  حقق اال بالتحرر من المادة والجسدتال ي اىاإلنسانالوجود و.  الخيرهي مصدر ) الروح( والعقل
 فهو تصور يقـوم علـى  ).زهد والتأمل و يتحقق التحرر الكلى بالموتيتحقق التحرر الجزئي بال

درجه إلغاء إلى  للوحود االنسانى) الروحيه،السلبيه،الذاتية،الفردية( في التأكيد على األبعاد تطرفال
  ) . االجتماعيةالموضوعية،االيجابيه ،الماديه( األبعاد

بمذاهب وقيم جديدة إبان فتره  يمسالاالر الفكوقد ساهم التصوف في إغناء  :مراحل تطوره : ثانيا
ذاتية التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة؛ غير أن توقف هذه المجتمعات عن التقدم لعوامل 

المذاهب والقيم الصوفية على مضامين  الفكر االسالمي وبالتاليأدى إلى تجمد  وموضوعيه مختلفة
بحلول لمشاكل الحياة في فتره تالية، كسبتها في مراحل سابقة؛ فأصبحت قاصرة عن أن توفى 

وهو ما ساهم في ظهور بعض البدع وبعض أنماط التفكير الخرافي واألسطوري في الفكر 
  ....الصوفي،

التي وضعها اإلسالم لضمان تحقيق التوازن بين  :مدى التقيد بالضوابط التكليفيه والتكوينيه:ثالثا 
شدد كثير من ائمه التصوف والمذاهب الصوفيه  ففى حين .للوحود االنسانىاألبعاد المتعدده 

معرفه (والتكوينيه) االوامر النواهى التي جاء بها الوحي(علىااللتزام بهذه الضوابط التكليفيه
، تحررت بعض المذاهب الصوفيه من الضوابط  ) والتزام السنن االلهيه التي تضبط حركه الوجود

   " . بخرق العادهبالقول "نيهوالتكوي" سقوط التكاليفبالقول ب"هتكليفيال.

  :للوجود االنسانىوااليجابية  السلبيةاألبعاد 

فكالهما متساويان في القيمة، واولويه .ال يلغى البعد االيجابي له  . للوجود االنسانىالبعد السلبي 
وقد اختارت مذاهب التصوف تأكيد .البعد األول على البعد الثانىاولويه ترتيب ال اولويه تفضيل

: ( كما يتضح من تعريف التصوف قال ابو الحسن الشاذلي للوجود االنسانى عد السلبي الب
لكن تباين الموقف من البعد ). العبودية ، وردها ألحكام الربوبية  تدريب النفس على: التصوف 

االيجابي له ففي حين أكدت بعض المذاهب الصوفية على البعد األول لم تلغى البعد التانى  ، 
تحرر بعض  فيذاهب أخرى في تأكيد البعد األول لدرجه إلغاء البعد الثاني ممثال تطرفت م

" بالقول بخرق العادة "والتكوينية" بالقول بسقوط التكاليف"المذاهب الصوفية من الضوابط التكليفيه
  .اإلنسان على التطور  هلضمان استمرار مقدر اإلسالموضعها  التي
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  :ه والماديةد ألروحيابعاأل

اى املقدرة على إشباع احلاجات الروحية ،أو ( التطور أو الترقي الروحي( للوجود االنسانىد الروحي البع
اى إشباع احلاجات (التطور المادي (له  ال يلغى البعد المادي ))السعي لتحقيق الغايات واملثل العليا املطلقة 

، بل يحدده كما يحدد الكل  )ان أو حل املشاكل املاديةاملادية أو حتقيق الغايات واملثل العليا احملدودة بالزمان واملك
ذو ثالث خطوات ( عندما تأخذ حركه اإلنسان  شكل فعل غائي  يتحققفهو . وبغنية هالجزء فيكمل

وقد ). األلوهية(والغاية المطلقة   )الربوبية(بالفعل المطلق ) تكوينيا وتكليفيا(محدود   )املشكلة، احلل، العمل:
ففي ، لهاين الموقف من البعد المادي ب، لكن تللوجود االنسانىتأكيد البعد الروحي اختار التصوف 

بينهما  وجعلت العالقة ،ى البعد األول لم تلغى البعد التانى لحين أكدت بعض المذاهب الصوفية ع
، تطرفت مذاهب أخرى في تأكيد البعد األول لدرجه إلغاء البعد الثاني تحديد و تكامل  عالقة
  .ت العالقة بينهما عالقة تناقض وإلغاء ،فجعل

  :األبعاد الذاتية والموضوعية

ال يلغى البعد الموضوعي .  )واحللولاتصورالذات هلذه الغايات اواحلاجات ( للوجوداالنسانىالبعد الذاتي 
ر جدل فالعالقة بينهما ال تخرج عن إطا.)الفعل الالزم إلشباع احلاجات اوحتقيق الغايات أو حل املشاكل(له 

إلى موضوعي ) الحل الذهني(إلى الذاتي ) المشكلة التي يطرحها الواقع(المعرفة من الموضوعي 
وقد اختار التصوف تأكيد البعد الذاتي ). تنفيذ الحل في الواقع بالعمل(مره أخرى من اجل تغييره 

د الموضوعي ، لكن تباين الموقف من البع التركيز على النفسوهو ما يتضح في للوجود االنسانى،
له ففي حين أكدت بعض المذاهب الصوفية على البعد األول لم تلغى البعد التانى  ، تطرفت 

فسقطت في هوه الذاتية المطلقة وهو  يمذاهب أخرى في تأكيد البعد األول لدرجه إلغاء البعد الثان
لجدلي كبديل للتصور ا)الذاتي إلى الموضوعيمن ( للمعرفةالتصور الهرمي : ما يتضح في 

  :للتوكل ثالث مراتب( ) الموضوعي إلى الذاتي إلى الموضوعي من(للمعرفة
  فوهي أدناها، أن تكون مع اهللا تعالى، كالموكِّل مع الوكيل الشفيق المالط: فاألولى
  وهي أوسطها، أن تكون مع اهللا تعالى كالطفل مع ُأمه ال يرجع في جميع ُأموره ِإال ِإليها: والثانية
  .هي أعالها، أن تكون مع اهللا تعالى كالمريض بين يدي الطبيبو: والثالثة

                       .)8ص" معراج التشوف"انظر ( 
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  :األبعاد الفردية والجماعية

ال ) اى إشباع الحاجات أو حل المشاكل الخاصة:الترقي الفردي(  وجود االنسانىالبعد الفردي لل
). اى إشباع الحاجات أو حل المشاكل العامة: ماعيالترقي االجت( يلغى البعد الجماعي له 

وقد اختار . فالجماعة بالنسبة للفرد كالكل بالنسبة للجزء تحده فتكمله وتغنيه ولكن ال تلغيه 
لكن تباين . التركيز على الفرد   في، ممثال للوجود االنسانىالتصوف التأكيد على البعد الفردي 

ين أكدت بعض المذاهب الصوفية على البعد األول لم تلغى الموقف من البعد الجماعي لها ففي ح
البعد التانى  وجعلت العالقة بينهما عالقة ة تحديد و تكامل ، تطرفت مذاهب أخرى في تأكيد البعد 
األول لدرجه إلغاء البعد الثاني فجعلت العالقة بينهما عالقة تناقض وإلغاء وجعلت الوجود الفردي 

قول بعض المذاهب الصوفية  : ن الوجود الجماعي وهو ما يتضح منلكل قائم بذاته مستقل ع
الصوفي : ( قال سهل بن عبد اهللا التستري  القول بالعزلة والخلوة المستمرة أو ·باإلنسان الكامل 

، واستوى عنده الذهب والمدر  وانقطع إلى اهللا من البشرمن صفا من الكدر ، وامتأل من الفكر ، 
. صفوى القائم على  تقسيم الناس إلى عامه وخاصة وخاصة الخاصة، وكذلك التصور ال) 

 وحرية الخاصة عن رق المرادات لفناء إرادتهم في - 2حرية العامة من رق الشهوات،  (فالحرية 

األنوار  وحرية خاصة الخاصة عن رق الرسوم واآلثار النمحاقهم في تجلي نور-3إرادة الحق، 
ترك ما فضل عن الحاجة في : زهد العامة( والزهد ·)الحاء اصطالحات الصوفية للكاشاني باب(

ترك ما يشغل عن التقرب إلى اهللا في كل حال، وزهد خاصة الخاصة : كل شيء، وزهد الخاصة
والزهد سبب السير والوصول ؛ إذ ال : ترك النظر إلى ما سوى اهللا في جميع األوقات إلى أن قال

  .)8ـ  7البن عجيبة ص" معراج التشوف( )سير للقلب إذا تعلق بشيء سوى المحبوب
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'�أن الحواس والعقل هي وسائل معرفة ظنية بمعنى  ترى)ا�_(�(.\!4	 ا�
"!�' ا�:��
 . كوسيلة للمعرفة المطلقة اليقين الكشفأنها معرضة للصواب والخطأ لهذا يجب أن نلجأ إلى 

أو يكاد  يرق الحجاب بين اإلنسان وخالقه حتى يزول جسديهضة الروحية والأنه بالرياها مضمونو
  .فيلتقي اإلنسان للمعرفة تلقياً مباشراً من اهللا تعالى بدون واسطة من الحواس والعقل يزول
����	:  

الرؤية ) "ص(قال النصوص تأشاريمكن اعتبار الكشف كشكل من أشكال الرؤية الصادقة التي 
معرفه ذاتية البد لها من  لكن المعرفة الكشفيه."تة وأربعين جزء من النبوةالصادقة جزء من س

  :بعدان  ومعيار موضوعي لها لألخذ بها كوسيلة للمعرفة ، هذا المعيار ذ
الوحي في إدراكها للغيبيات المطلقة عن قيود الزمان والمكان، يقول هو اتساقها مع : بعد تكويني 

قل أن ال يجعل العقل حاكما بإطالق، وقد ثبت عليه حاكم فهذا أصل اقتضى  للعا(الشاطبى 
  ) بإطالق وهو الشرع

اتساقها مع الحواس في إدراكها لعالم الشهادة المحدود زمانا و مكان والسنن االلهيه هو :بعد تكليفي
واهللا أخرجكم من بطون  أمهاتكم  ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع  ﴿التي تضبط حركته 

  .﴾فئده لعلكم تشكرونواألبصار واال
ومن هنا كان التمييز بين الوحي وموضوعه الغيب المطلق الذي يتضمن الوجود الغيبي المطلق 

مثل وجود المالئكة الجن، (والمحدود ) وجود اهللا تعالى(من قيود الزمان والمكان بشكليه المطلق 
ذي يتضمن كل ما لم تتوافر ال) المقيد(والرؤية الصادقة وموضوعها الغيب النسبي...)الجنة، النار

إمكانية معرفته عن عالم الشهادة في مرحلة معينة أو في ظل ظروف معينه أو لشخص معين، مع 
توافر هذه اإلمكانية في مرحلة تاليةاو ظروف أخرى أو شخص أخر ، والذي لم ينهى اإلسالم عن 

 .البحث المعرفي فيه ألنه يقع أصالً في نطاق عالم الشهادة
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  اتالكرام

كرامات األولياء، غير أن هناك مذهبين في إثباتها، و بالتالي  اثبت أهل السنة بفرقهم المختلفة
  :تفسيرها

  :اإلثبات المطلق

  : اى إثبات الكرامة دون تقييد مضمونها
تي تضبط حركه الوجود،وهو ما فالكرامة يمكن أن تتم بانقطاع اضطراد السنن االلهيه ال: تكوينيا

والمقصود بالعادة عند " خرق للعادة" عبر عنه أصحاب هذا التفسير بتعريف الكرامة بأنها 
غير أن هذا التفسير ال يوضح الفرق بين .. أصحاب هذا التفسير العادة المضطرة اى السنن االلهيه

معاذ ( القائل السبكيفة منهم المتصومتأخري االشاعرة و  الكرامة والمعجزة، لذا رفضه عدد من
بل ال بد أن يأتي النبي بما ال يوقعه اهللا على يد  ،اهللا أن يتحدى نبي بكرامه تكررت على ولي

و لما كانت مرتبة النبي أعلى  . فليس كل جائز في قضايا العقول واقعا و إن جاز وقوعه،الولي 
و التحدي ، أدبا مع  اإلعجاز نبي علىكان الولي ممنوعا مما يأتي به ال مرتبة الولي و أرفع من

  )1)( النبي
  .فالكرامة يمكن أن تحدث للشخص مع عدم التزامه بأوامر ونواهي الشريعة  :تكليفيا

ولم يقول بهذا المذهب إال بعض متاخرى الصوفية،وأصحاب التصوف القائم على الحلول  
  حاد أو الوحدة بين ألذات االلهيهواالتحاد ووحده الوجود،فهو مبنى على امكانيه الحلول أو االت

  .ألذات االنسانيه وسقوط التكاليف
  :اى إثبات الكرامة مع تقييد مضمونها: اإلثبات المقيد

يعرف   بالتزام األوامر والنواهي وقال بهذا الحنابلة  واالشاعره وأهل التصوف السني:تكليفيا  
ة من قبل شخص غير مقارنٍ لدعوى ظهور أمرٍ خارق للعاد(الشريف الجرجاني الكرامة بأنها 

  وما يكون مقروناً بالنبوة  فما ال يكون مقروناً باإليمان والعمل الصالح يكون استدراجاً،النبوة، 
  )2)(يكون معجزة

بالتزام حتمية السنن االلهيه التي تضبط حركه الوجود ، وبالتالي فان الكرامة هي تكريم  :تكوينيا
 .انقطاع اضطراد السنن االلهيه التي تضبط حركه الوجود اهللا تعالى لشخص صالح دون

إن الكرامة ال تبلغ مبلغ خرق العادة وإنما هي إجابة دعوة أو  موافاة ماء في (يقول االسفرائينى 
  .  2/320طبقات الشافعية ) 1(

  .210التعريفات،الجرجاني، ص)2(
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   )1)(م يجز كرامة لوليغير موقع المياه أو ما ضاهي ذلك، وكل ما جاز معجزة لنبي ل

رأى عدد من العلماء الذين فرقوا بين الكرامة والمعجزة بان ما جاز معجزه لنبي ال وهو يقارب 
 أهل إليهالحرمين الذي صار  إمامالمعالي  أبو اإلمامقال (النووي  اإلمام يجوز كرامه لولى ، يقول

 ما وقع معجزة أن إلي أصحابنا قال وصار بعض ... األولياء راق العادة في حقخالحق جواز ان

العصا ثعبان  ينفلق البحر وينقلب أنفيمتنع عند هؤالء للنبي ال يجوز تقدير وقوعة كرامه لولي 
  )2)(كرامة لولي  األنبياء آياتغير ذلك من  إلي الموتىويحي 

 ,منام الكرامة طبقا للتفسير األول إال بشرط حدوثها في ال زيد المالكي أبيمحمد بن  أبورفض  و
وأبا جعفر أحمد ) هـ403ت (وتبعه في هذا الراى عددا من العلماء منهم أبا الحسن علي القابسي 

   ). هـ402(الداودي 
وجوز اإلمام ابن حزم من أهل الظاهر الكرامة طبقا للتفسير األول في حياة الرسول أما بعد موته 

وطبقا لهذا التفسير يجوز األخذ  )3( .صلى اهللا عليه وسلم فيرى انه ال سبيل إلى شيء من هذا
بشرط أن يكون المقصود بالعادة ما اعتاد عليه الناس ال العادة ".خرق للعادة"بالتعريف الكرامة بأنها

فالمعجزة في اللغة كل أمر خارق للعادة ،وكذلك "المضطردة، ورد في شرح العقيدة الطحاويه
  كثير من الكرامة في عرف أالئمه أهل العلم المتقدمين، ولكن 

  وإنما ينال من تلك الثالثة ...وجماعها األمر الخارق للعادة...المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما

بقدر ما يعطيه اهللا ،ويعلمه ماعلمه اهللا إياه، ويستغنى عما أغناه اهللا ،ويقدر على ما اقدره اهللا عليه 
  جميع المعجزات والكرامات ال ،ف األمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعاده اغلب الناسمن 

  )4)(تخرج عن هذه األنواع 

المنهج اإلسالمي الذي يقرر انضباط حركة الوجود  معو األيمان بالكرامة طبقا لهذا التفسير يتفق 
كما يتفق مع التفكير العلمي ويناقض التفكير ) ولن تجد لسنة اهللا تبديالً(بسنن إلهية ال تتبدل 

  .الخرافي
   

  

  .25ينى، الموافقات، صاالسفرائ)1(

  .30ص  ،بستان العارفين ،النووي اإلمام)2(

   .1984ابن حزم،األصول والفروع،دار الكتب العلمية،بيروت،)3(
  .499شرح العقيدة الطحاويه ،مكتبه الدعوة االسالميه،القاهرة،ص )4(
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  المقامات  و األحوال

  :تعريفها

الوجود أن  تقرير القرآن  استنادا الى، ي هذا التطور أو الترقي الروح) مراحل ( هي درجات 
يرفع اهللا الدين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم  ﴿اإلنساني ينبغى أن يكون في صعود دائم عبر درجات

وهذه الدرجات بعضها ذو طابع ذاتى هي األحوال  .﴾ ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ﴿.درجات﴾
تمثل الدرجات الذاتية لهذا الترقي : حوالاألف .وبعضها ذو طابع موضوعى هي المقامات .

، متمثله في األنماط االنفعاليه والمعرفيه التي تجى كمحصله اللتزام اإلنسان بمجموعه الروحى 
بينما المقامات تمثل .  من القواعد التي تحدد لإلنسان ما ينبغى أن يكون عليه وجدانه وتفكيره

ه التى تجى كمحصله اللتزام اإلنسان بمجموعه متمثله فىاالنماط السلوكي الموضوعية هدرجات
   .القواعد التي تحدد له ماينبغى أن يكون عليه سلوكه

معناه مقام العبد بين يدي اهللا عز :المقامات؟يقال ىما معنإن قيل "":اللمع"يقول السراج الطوسي في 
وقال اهللا ,"عز وجل اهللا إلىالعبادات والمجاهدات والرياضيات واالنقطاع فيما يقام فيه من ,وجل
(  )وما منا إال له مقام معلوم :( وقال ) 14/ إبراهيمسورة (  )ذلك ملن خاف مقامي وخاف وعيد (: تعالى

أما .اخل...التوكل –الرضا  –الصرب  –الفقر  –الزهد  –الورع  –التوبة : من المقاماتو).  164/ الصافات 
  ...اكتسابمن غير تصنع وال  فهي معنى يرد على القلب:الحال

وليس الحال من ...مفال تدوالحال نازلة تنزل بالقلوب :وقد حكي عن الجنيد رحمه اهللا أنه قال 
اخلوف  –احملبة  –القرب  –املراقبة :من األحوال ".ماتطريق المجاهدات والعبادات والرياضيات كالمقا

  .اخل...اليقني –املشاهدة  –الطمأنينة  –األنس  –الشوق  –الرجاء  –
مما يتوصل ,به العبد بمنازلته من اآلداب قيتحقما "أن المقام :فلقد جاء " الرسالة القشيرية"ا في أم

د موضع إقامته عن:فمقام كل أحد.ومقاساة تكلف,ويتحقق به بضرب تطلب,بنوع تصرف إليه
مقام آخر ما لم يستوف أحكام  إلىمن مقام  يال يرتقوشرطه أن .وما هو مشتغل بالرياضة له,ذلك

يصح بناء ل,ألحد منازلة مقام إال بشهود إقامة اهللا تعالى إياه بذلك المقام حوال يص...لك المقامذ
من غير تعمد ,معنى يرد على القلب"أما الحال عند الصوفية فهي ".أمره على قاعدة صحيحة

مها األحوال كإس:وقالوا .مكاسب:والمقامات .مواهب:ألحوال فا...لهم بوال اكتسا,وال اجتالب,منهم
  ".يعني أنها كما تحل بالقلب تزول في الوقت,
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  :تقويم

ال يترتب عليه إلغاء ) األحوال والمقامات(القول بالتطور أو الترقي الروحي يتم عبر درجات 
 &��م أو �� ل + D4")م  ���!�� إ�7 &��م أو ��ل إن آ0  في حاله تصورالترقي أو التطور المادي 


% ا�_TrP� 0'اOM��c@?*  7! وإ.
� D4)رج I* '� %
I�& !��Mا f�:�، ولكنه يلغي التطور  �
وقد نبه ابن . المادي في حاله تصور انعدام المقام أو الحال بالترقي إلى المقام أو الحال األعلى

وذ�e� , hن ا�
��م اMول + D4")م  ���!�� إ��c 7! و�� O)م �n�C(Z '9( :القيم إلى هذا األمر بقوله

 d�. 7ر$�ع إ�	5&�&
�"	 و��9ت ا�9D` ا��aا� , 'D& 7�Oم ا�5ي ه� أ��
وإ.
� D4)رج �_
' �� ا�

% ا�_0 ...��:�f ا�?_> �'I* '� %
I�& م(�* �
أن أO�7 ا�
��&�ت &�!ون  eد.�ه� &:��- �' آ

.)را$' ��'، وا.�aاء �_
' + DO h9D4' أ )ًا ،و�_% +, �TrP' و&�3�rم �' ا=��rام ا�
�rوم +ز&'
�! ا�
(#) وا�?_> ��"���:4 ،'�?*.(  
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  التوكل

  
 ]23: المائدة[ }وعلى اِهللا فليتوكَّلِ املتوكِّلونَ(التوكل من المفاهيم االسالميه التي دعا اليها القران والسنه

يا رسول اهللا أأرسل ناقتي : اقة له فقالجاء رجل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ن و
. رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة(" اعقلها وتوكل: "وأتوكل ؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم

  .)غريب: وقال
  الن مضمونه ليس إلغاء االراده االنسانيه للوجود االنسانىوهو ال يتناقض مع البعد المادى 
القواعد األمر والناهية التىجاء بها بمعرفه والتزام  :التكليفى بل تقييدها باالراده االلهيه في شكلها

  . حتميه السنن االلهيه التي تحكم حركة بمعرفه والتزام  :والتكوينى .الوحي
غير أن هناك بعض المذاهب الصوفيه التي جاءت بفهم خاطىء للتوكل بمعنى إلغاء الفعل 

  .واالراده االنسانيه، وعدم األخذ باالسباب
قد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك الكسب وترك التداوي واالستسالم : (اِإلمام الغزاليقال  

وذلك خطأ ألن ذلك حرام في الشرع، والشرع قد أثنى على التوكل، وندب ِإليه فكيف . للمهلكات
  .)1()بمحظورةينال ذلك 

بد منه، ولكن ال  ذهب المحققون من الصوفية إلى ضرورة السعي فيما ال: (قال القاضي عياضو
يصح عندهم التوكل مع االلتفات والطمأنينة إلى األسباب، بل فعل األسباب سنة اهللا وحكمته، 

  )2() والثقة بأنها ال تجلب نفعاً، وال تدفع ضراً، والكل من اهللا

  

  

  

  

  .246للغزالي ص" األربعين في أصول الدين )1(

  .3ص 2ج" دليل الفالحين")2(
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  الزهد

  .وا�3�� ا�:��f &% ا�:?� 	 وا��� "�% ) ص(<&7 ا��rم  ' ا�!=�لا�rه) &9#�م ا=
'.�
I&اهللا  احدده أن يكون اشباع االنسان لحاجاته المتجدده زمانا ومكانا مقيدا بالقواعد التى و

تعالى مالك المال ، وعلى وجه ال يتناقض مع مصلحة الجماعة المستخلفة أصال فى االنتفاع 
  .بالمال 

لوجه ال يتنافقض مع البعد المادى للوحود االنسانى ممثال فى اشباع االنسان وهو على هذا ا
  .لحاجاته الماديه 

فليس الزهد (المناوىقال العالمة  وقد التزم الكثير من الصوفيه بهذا المفهوم االسالمى للزهد،
اهللا صلى تجنب المال بالكلية بل تساوي وجوده وعدمه، وعدم تعلقه بالقلب إليه، فقد كان رسول 

اهللا عليه وسلم قدوة الزاهدين، يأكل اللحم والحلوى والعسل، ويحب النساء والطيب والثياب 
   )1() الحسنة، فخذ من الطيبات بال سرف وال مخيلة، وإياك وزهد الرهبان

وقد بين اإلمام الزهري أن من معاني الزهد الحقيقي أن تشكر اهللا تعالى على ما رزقك من 
بس نفسك عن طلب الحرام قانعاً بما قسم لك من الرزق، فقال حين سئل عن الحالل، وأن تح

لكن هناك بعض المذاهب ) 2()هو أن ال يغلب الحالل شكره، وال الحرام صبره: (زهد المسلم
الصوفيه حولت الزهد من مجال كيفيه اشباع هذه الحاجات، إلى مجال اشباع او عدم اشباع هذه 

م هو عدم اشباع حاجات االنسان الماديه  المتجدده تحت تاثير الحاجات، فاصبح الزهد عنده
فالزهد : (المناويمذاهب اجنيه كالرهبانيه المسيحيه والبراهمه والفلسفه االفالطونيه، يقول  

فراغ القلب من الدنيا ال فراغ اليد منها، وقد جهل قوم فظنوا أن الزهد تجنب الحالل، فاعتزلوا 
قطعوا األرحام، وجفوا األنام، واكفهروا في وجوه األغنياء، وفي الناس، فضيعوا الحقوق، و

قلوبهم شهوة الغنى أمثال الجبال، ولم يعلموا أن الزهد إنما هو بالقلب، وأن أصله موت الشهوة 
القلبية، فلما اعتزلوها بالجوارح ظنوا أنهم استكملوا الزهد، فأداهم ذلك إلى الطعن في كثير من 

  )3() األئمة

  
  .72ص/4لمناوي جا ،فيض القدير شرح الجامع الصغير )1(

  . )زهد(ابن األثير مادة  النهاية في غريب الحديث )2(

  .73ص/3ج ،فيض القدير شرح الجامع الصغير )3(
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  مفهوم وحده الوجود

اى الوجـود  ( الخـالق -بين وجود اهللا تعالى العالقة طبيعةيتناول مفهوم وحده الوجود  :تعريف 
، وهو مفهـوم  )اى الوجود المتعدد المادى(المخلوق -الطبيعةووجود العالم او ) مادىالواحد غير 

ويطلق على . الوجود االول، وثانيا على تقرير وحده الوجودين االول والثانى إثباتعلى  أواليقوم 
احد الحلول االربعـه   ألنه الروحية الوحدةمذهب   أهمها أخرىمفهوم وحده الوجود مصطلحات 

أي : وهما مشكلة الوحدة والتعـدد : لمشكلتي نظريه الوجود  الغربية الفلسفة إطارت فى قدم التي
أي هـل الوجـود ذو طبيعـة ماديـة أم     : هل الوجود واحد أم متعدد، و مشكلة طبيعة الوجود 

كما يطلـق  .، التعدد الروحى، التعدد المادىالماديةمذاهب الوحده  إلى، باالضافه ) غيبيه(روحية
 الجديـدة واالفالطونبـه   ألفالطـون نسبه  المحدثةصطلح االفالطونيه واالفالطونيه م أيضاعنه 

تنبت هذا المفهوم ،كما يطلق عليه اسم نظريه الفـيض باعتبـار ان    اليونانية الفلسفة فيكمذاهب 
عليه  أطلقتشكل وحده الوجود كمفهوم كلى ،كما  التي الجزئيةهو احد  المفاهيم  التجليالفيض او 

 أمـا عنـد افالطون،  الفكرةنسبه الى المثال اى  والمثالية،الموضوعية المثالية الفلسفةم  اس أيضا
، وبالتـالى ذو  اإلنسـان موضوع خارج حواس وعقل  هو وما المعرفةالموضوع فهو موضوع 

 ).اإلنسانوجود قائم بذاته ومستقل عنه وعى 

هـذه   إدراجذاهب ،ويمكـن   ويندرج تحت مفهوم وحده الوجود كثير من الم  :صيغتين للمفهوم 
  :المذاهب تحت صيغتين لوحده الوجود

لمفهوم وحده الوجـود،وهى اذ   الشائعةوهى الصيغه :  الذاتية -المطلقةالوحده : األولىالصيغه 
اى الوجـود  (الخـالق   –وجود اهللا تعالى  إثبات في السماوية األديانوصحيح  اإلسالممع  تلتقي

المخلوق - الطبيعةوجود العالم او  إلغاءلدرجه  اإلثباتهذا  فيرف تتط فإنها، )الواحد غير المادى
المـاديين للوجـود    إلغاءكرد فعل متطرف على فعل متطرف هو )( اى الوجود المتعدد المادى( 

) حقيقـا (ال يسمح بـاى وجـود    والزىللوجود االلهى  المطلق اإلثبات، فهى تقوم على ) االلهى
تفهم هذه الوحـده   فإنهااذ تقرر وحده الوجودين االول والثانى، الطبيعى، وهى  –للوجود الكونى 

  .بينهما المطلقةخلط ومزج بين الوجودين، فهى تقوم على الوحده  أنهاعلى 

اى ظهور عـين الوجـود   (للوجود االلهى ذاتيالطبيعى هو تجلى  –كما ترى ان الوجود الكونى 
  . الطبيعى –للوجود الكونى  حقيقيود اى وج إنكار الذاتي، وترتب على هذا التجلى )االلهى
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مع التصـور االسـالمى الصـحيح     -فى ذاتها وفى ما يلزم منطقيا منها  -هذه الصيغه تتناقض
التنزيـه و التوحيـد،    مفهومي إلىبين الوجود االلهى والوجود الكونى الطبيعى والمستند  للعالقة

�! &?)ود  فمضمون مفهوم التنزيهX 7��"* Cان و$�د	ن،   ��?!آ�_
�<ل ا�r&�ن، او ا��$�د �7 ا�

��' �O)م     إدراآ'ا&_�.�'   ��.�3ن و+ *��ا�!�O -�*!�4 7����� و ،'��Oجواز الخلط والدمج  �?�ا=' و
واما مضمون مفهوم التوحيـد  . بين الوجودين االلهى الطبيعى بخالف هذه الصيغه لوحده الوجود

عالى، هذا الوجود المطلق هو الوجود القائم بذاته هللا ت -الوجود إفرادوليس -إفراد الوجود المطلق 
فهو القيوم الن قوامه بذاته ،وقوام كل شىء به ،وليس ( الغزاليوكل وجود سواه قائم به وبتعبير 

، وبالتالى انه )8، المقصد االسنى فى شرح اسماء اهللا الحسنى، ص  الغزالي)( اهللا تعالى إالذلك 
الى وجود حقيقي مطلق وللكون وجـود حقيقـي محـدود يقـول     طبقا لمفهوم التوحيد فان هللا تع

عبـد القـاهر   )( ومن األصول التي اجمع عليها أهل السنة هو إثباتهم للحقائق والعلوم( البغدادى

بخالف هذه الصيغه لوحده الوجود التى ترى ان الوجود ، )311البغدادى، الفرق بين الفرق، ص
جود الكونى الطبيعى فهو مجرد تجلى للوجـود االلهـى   الو أما.الحقيقيااللهى وحده هو الوجود 

  .،ومصدر اعتقادنا بوجوده خداع الحواس حقيقيوليس له اى وجود 

عبر عن هذه الصيغه من صيغ وحده  :األولىمن الصيغه  اإلسالميين والمتصوفة الفالسفةموقف 
والغنوصـيه   سـية كالهندو( القديمـة  الشـرقية  األديانكبعض  الشرقيةالوجود كثير من المذاهب 

، ...المحدثـة كاالفالطونيه واالفالطونيـه   القديمة( الغربية الفلسفةكبعض  والغربية...) والتاويه
الفكر االسالمى فـال يمكـن    إطار في أما...). كالبرجسونيه والمعاصرة، ...والحديثه كالهيجليه

برين لهذه الصيغه من صيغ المعت  اإلسالميينالكامل الى من الفالسفه او المتصوفه  بالتبنيالجزم 
مع االسالم كما سبق ذكره، ومرجع اعتقاد  -يلزم عنها ذاتها وفى ما في -وحده الوجود لتناقضها

 بأنهـا بعض الفقهاء المسلمين بتبنى بعض الفالسفه والصوفيه المسلمين لهذه الصيغه اعتقـادهم  
االسالمى نجد  الفلسفيالفكر  ارإط فيغير انه يجب تقرير انه  .لوحده الوجود ،   الوحيدةالصيغه 

قد حاولوا تنميه وتطوير هذه الصـيغه  بمـا    والفارابيان بعض الفالسفة اإلسالميين  كابن سينا 
يتالءم مع مفاهيم الدين اإلسالمي ألنها كانت بمثابة األساس الفلسفي الذي ترتكز عليه العديد مـن  

كالغنوضـية  "وب التي ضمها الفتح اإلسالمي الديانات واالعتقادات التي سادت في العديد من الشع
وحـده  (فجاءت محاولة الفالسفة اإلسالميين االنطالق مما هو مسلم لدى هذه الشعوب "في فارس 

الـدين  (للوصول بهم إلى ما هو مسـلم لـديهم   ) الوجود التى عبر عنها بمصطلح نظرية الفيض
مع بعض تيارات التصوف التـى   األمر وكذا...). كالتنزيه و التوحيد الكليةاإلسالمي ومفاهيمه 
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و التى  حاولت تنميه وتطوير هذه الصيغه لتتفق مع مفـاهيم    الفلسفياطلق عليها اسم التصوف 
لكل من موضوع التصوف ومفهوم وحد  الروحية الطبيعةالدين االسالمى من منطلق التقارب بين 

التصـوف   وأعالم  اإلسالميينلفالسفه ابتعاد ا إلى أدتوالتطوير هذه  التنميةان عمليه . الوجود 
لوحـده الوجـود    أخـرى عن هذه الصيغه من صيغ وحده الوجود و اقترابهم من صيغه  الفلسفي

نجد فى مؤلفـات     فإنناوعلى سبيل المثال سنتناولها تاليا، مع تفاوت درجات هذا البعد او القرب، 
الكثير من النصـوص   الفلسفي التصوف مفكريمحى الدين  ابن عربى الذى يعتبره البعض من 

بانها خلط ودمج   والطبيعيبين الوجودين االلهى   للوحدةالتى تشير الى رفضه فهم هذه  الصيغه 
الفتوحات المكيه، )(رب والعبد عبد فال تغالط وال تخالط فالرب… (بينهما حيث يقول فى الفتوحات

، والرب رب، والحق حق، والخلق إذ يستحيل تبدل الحقائق؛ فالعبد عبد(ويقول   )224ص/ 3ج 
فال يجتمع الخلق والحق أبداً في وجـه مـن   (ويقول أيضاً )371ص2ج: الفتوحات المكية( )خلق

الوجوه، فالعبد عبد لنفسه، والرب رب لنفسه، فالعبودية ال تصح إال لمن يعرفها فيعلم أنه لـيس  
ا فيعرف أنه ليس فيها مـن العبوديـة   فيها من الربوبية شيء، والربوبية ال تصح إال لمن يعرفه

هذه النصوص  جعلت ابن تيميه يقرر عدم ثبـات ابـن    ).378ص3ج: الفتوحات المكية)( شيء
مقالة ابن عربي صاحب فصوص الحكم، وهي (عربى فى تبنيه لمفهوم وحده الوجود حيث يقول 

وألنه ال يثبت لجيد الكثير، مع كونها كفراً فهو أقربهم إلى اإلسالم لما يوجد في كالمه من الكالم ا
بل هو كثير االضطراب فيه، وإنما هو قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل  على االتحاد ثبات غيره،

ابن تيمية ، رسـالة حقيقـة مـذهب    .)( واهللا أعلم بما مات عليه. فيه الحق تارة والباطل أخرى

  .)االتحاديين أو وحدة الوجود
كانوا قاطعين فى رفـض  ) السنيالتصوف ( تيارالرئيسى للتصوف ال أعالموفى كل االحوال فان 

  .هذه الصيغه من صيغ  مفهوم وحده الوجود  وتبنى صيغه ثانيه للمفهوم

الوجـود   إثبـات تقوم علـى   فهياما الصيغه الثانيه  :الصفاتيه-الوحده المقيده :الصيغه الثانيه 
 –الوجود الكـونى   إلغاءلدرجه  اإلثباتا ، غير انها ال تتطرف فى هذ)الواحد غير المادى(االلهى

، لكن االول مطلق والثـانى محـدود،   حقيقي، باعتبار ان لكالهما وجود )المتعدد المادى(الطبيعى
ال -وهى اذ تقرر وحده الوجودين االول والثانى، فانها تفهم هذه الوحده على انها ارتباط واتصال 

  .ن،  فهى تقوم على الوحده المقيده بينهمابين الوجودي -ال فصل -، وتمييز  -خلط او مزج
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اى (للوجـود االلهـى   -ال ذاتى  – صفاتيالطبيعى هو تجلى  –كما انها ترى ان الوجود الكونى 
 الحقيقـي الوجود  إنكار، وال يترتب على هذا التجلى الصفاتى )دل على الوجود االلهى ظهور ما

غير متحقـق  ) بشكله المطلق(للوجود االلهى يالذاتالطبيعى، باعتبار ان التجلى  –للوجود الكونى 
) ربها ناظره إلى ناضرةوجوه يومئذ (القيامةالمؤمنين ربهم يوم  رؤية أشكالهاالخره، ومن  في إال

يعتقد  ( :عطايقول عبد القادر أحمد .  أخروجود سواه تعالى بل تبديله بوجود  إلغاءمنه  موال يلز
. ذلك  والواقع غير الفالسفة،وفية هي وحدة الوجود عند الدارسين أن وحدة الوجود عند الص بعض

أما وحدة الوجود عند ...فوحدة الوجود عند الصوفية ، عبارة عن وحدة األسماء والصفات اإللهية 
أن الموجود المطلق ال يمكن بأي حال أن يعيش وحده ولـذلك  ) افلوطين ( فيقول فيها  الفالسفة ،

  .) من ذاته موجودات أخرى يفيض

لهذه الصيغه رفضهم ان تفهـم الوحـده بـين      السنا التصوف أعالمويدل على تبنى كثير من   
، يقول البيتمـاني  الطبيعى على انها خلط ومزج بين الوجودين –الوجود االلهى والوجود الكونى 

وقد نبهت على ذلك فيما تقدم مراراً لئال يقـع فـي   . فالحذر الحذر من فهم ذلك فإنه خطأ عظيم(
وهم في شيء من ذلك عند من ال يعرف اصطالحنا في علمنا، وال يدرك فهـم إشـارتنا فـي    الت

  .). آ 281ق  11268كشف األسرار، مخطوط، ظاهرية رقم ( )كالمنا

الطبيعى وهو ما يلزم من  –للوجود الكونى  الحقيقيالوجود  إنكاررفضوا  أنهمكما يدل على هذا  
اعلم بأننا قاطعون جازمون بأن األشياء كلهـا  ( النابلسيغنى يقول عبد الللمفهوم،  األولىالصيغه 

. ثابتات في نظر العقل والحس من غير شبهة أصالً متحققان، موجودات والمعقوالن المحسوسان
. ولكن هذا كله في نظر العقل والحس كما ذكرناه غير مرة، وكررنا ذكره ليتضح عند كل أحـد 

عند العقل والحس في جميع ما نقوله فـي هـذا الكتـاب     وليس مرادنا نفي األشياء وكونها عدماً
من غير  والمعقوالن تالمحسوساونحن مع العقالء في إثبات وجود األشياء من . وغيره من كتبنا

وأما مع قطع النظر وااللتفات نحو نظر العقل والحـس فلـيس شـيء    . فرق بيننا وبينهم أصالً
. بل وال عقل وال حس أيضاً في نظر أهل التحقيق. بموجود أصالً مع الوجود المطلق الذي ذكرناه

النابلسى،الوجود الحق، مخطوط، )(إن علمنا هذا من وراء طور العقل ألنه فوق العقل: ولهذا نقول

ــة    ). آ68ق 6069ظاهريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهذه الصيغه من صيغ مفهوم  وحده الوجود  راى الذين تبنوها من اعالم التصوف السنى انها ال 
 مع التصور االسالمى ومفاهيمه كالتنزيـه والتوحيـد،   -يلزم منها او  فى ما ذاتها في -تتناقض



 27

وسع كُرسيه السـماوات  (واستدلوا عليها بكثير من النصوص  والمفاهيم التى تعبر عنها  كالوسع 
يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هُئودلَا يو ضالَْأرنَـا  )(تي وسعت كل شيءورحم( )255:البقرة( )وبر

) 20:البـروج  )(واللَّه من وراِئهِـم محـيطٌ  (واالحاطه )7:غافر(}وسعت كُّل شَيء رحمة وعلْما 
ونَحـن َأقْـرب ِإلَيـه مـن حبـل       (والقـرب ) 4:الحديـد (}  وهو معكُم َأينَما كُنْـتُم  { (والمعية
الذى يشير الى  الحرفيرفضوا حمل هذه النصوص على  معناها الظاهر  حيث)... 16:ق)(الْورِيد

،وحملوها على معنى وحـده  والكونيوحده ذاتيه قائمه على الخلط والمزج بين الوجودين االلهى 
صفاتيه قائمه على االرتباط  واالتصال ال الخلط والتمييز ال الفصـل بـين الوجـودين االلهـى     

،وهو معنـى لـم ينكـره      -للوجود االول صفاتيانى  هو  ظهور باعتبار الوجود الث -والكوني
َأي يقْدر علَى َأن ينْزِل ( فى تفسير  االحاطه فى االيه القرطبيالمعتبرين يقول  السنة آهل مفسري

ويقول ) م فَهو يجازِيهِم َأي واَللَّه عاِلم بِهِ: وقيَل . والْمحاط بِه كَالْمحصورِ . بِهِم ما َأنْزَل بِفرعون 
ويعلَـم  , وهو شَاهد لَكُم َأيها النَّاس َأينَما كُنْتُم يعلَمكُم : يقُول ( فى االيه  المعيةتفسير  في الطبري
 الكُممَأع , اكُمثْومو تَقَلَّبكُممع, وبالس هاتاومق سشه فَورلَى عع وهالمعنى علمـه  (ل الثوريويقو) و

وهذه آية أجمعت األمة على هذا التأويل فيها، وأنها ال تحمل على ظاهرهـا مـن المعيـة    . معكم
بالذات، وهي حجة على من منع التأويل في غيرها مما يجري مجراها من استحالة الحمل علـى  

عالَى َأقْرب ِإلَى الِْإنْسان مـن  يعني ملَاِئكَته تَ(ويقول ابن كثير فى تفسير القرب فى االيه ) ظاهرها
ا ممهو ادتِّحا لُوٌل َأوح ملْزِلَئلَّا ي ا فَرلْم فَِإنَّملَى الْعع لَهتََأو نمو هرِيده ِإلَيل وبالَى حاعِ تَعمانِ بِالِْإجينْف

 ستَقَدو يَل (القرطبيويقول   )اللَّهقنَ: وو ي  َأيرِيده الَّـذل وبح ننَفْسه م وِس بِهسا تُولَم بِمَأع نح
روِي معنَـاه عـن   , فَعلْم الرب َأقْرب ِإلَيه من علْم الْقَلْب , ِلَأنَّه عرق يخَاِلط الْقَلْب ; هو من نَفْسه 

  ).ذَا الْقُرب قُرب الْعلْم والْقُدرةوه, الْورِيد عرق يخَاِلط الْقَلْب : مقَاتل قَاَل 
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  مفهوم الشهود 
 

الْمعاينَةُ وشَهِده شُـهودا َأي   والْمشَاهدةُ(... الشهود والمشاهده لغه الرؤيه ورد فى الصحاحِ : لغه
فَه هرضحودشُه مقَوو دشَاه ور وضح َأي.(ِاحبصكما ورد فى الْم ...) ةدشَـاهالْم نم مةَ اسادالشَّه 

  ءــي ــى الشَّــــــ ــاع علَــــــ ــي اِلاطِّلَــــــ  .( وهــــــ

 :اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالحا

الى ربها * وجوه يؤمئذ ناضره(ثابته للمؤمنين فى االخره قال تعالى  ورؤيته تعالى: شرعا: اوال
لَـن   ) وقال تعـالى ) الَّ تُدرِكُه اَألبصار(غير ممكنه فى الحياه الدنيا قال تعالى انها غير) . ناظره
)( يمـوت  واعلموا أنه لن يرى أحد ربـه حتـى  ) (ص(وقال ). 143:سورة األعراف)( (تَراني

)( ص(وقال ( 6[2931أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، برقم 
-سألت النبـي  (الحديث وفى]) . 2312[صحيح الجامع برقم ) (تروا ربكم حتى تموتوا إنكم لن

رأيـت  )حـديث آخـر    وفـي . ( نور أنـى أراه :( هل رأيت ربك؟ فقال -صلى اهللا عليه وسلم
إليه بصره من خلقه  لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى, حجابه النور( (ص (وقال .(نورا

الن المعرفه اشـمل   -رؤيته وليس -رعى للشهود هو معرفه اهللا تعالى وبالتالى ان المعنى الش).
المخلوقات قائمة باهللا، مدبرة بأمره،  الفرق الثاني وهو أن يشهد أن( من الرؤيه ، يقول ابن تيميه

رب المصنوعات وإلههـا   -سبحانه-وأنه  -وتعالى سبحانه-ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية اهللا 
على اهللا إخالصا، ومحبة وخوفا، ورجـاء، واسـتعانة،    يكون مع اجتماع قلبهف. وخالقها ومالكها

ومعاداة فيه، وأمثال ذلك، ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق،  وتوكال على اهللا، ومواالة فيه،
وهذا، يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن اهللا رب كل شـيء ومليكـه    مميزا بين هذا

 ، وذلك واجب في علـم . و اهللا ال إله إال هو، وهذا هو الشهود الصحيح المستقيموأنه ه وخالقه،

ومواالته،  القلب، وشهادته، وذكره ومعرفته، وفي حال القلب، وعبادته، وقصده، وإرادته، ومحبته،
ما سوى الحق، وتثبـت   وطاعته، وذلك تحقيق شهادة أن ال إله إال اهللا، فإنها تنفي عن قلبه ألوهية

َأن يفْنَى عن شُهود ما سوى اللَّـه   : والثَّاني(ويقول ايضا ) كتاب العبوديه) (لبه ألوهية الحقفي ق
يركَث يهمسي يذَا الَّذهو وِ ذَِلكنَحعِ ومالْجو الْفَنَاءلَامِ وطاَل اِلاصح ةيوفالص نـيلَةٌ   . مفَض يهذَا فهو

 ةجِه نميهفو لَى اللَّهاِل الْقَلْبِ عإقْب فَِإنَّه هلَيع وا هلَى مرِ عِللَْأم هودمِ شُهدع ةجِه نم نَقْص  إذَا شَهِد
َأنَّهو خَاِلقُهو يكُهلمو ءكُلِّ شَي بر اللَّه َأن َل الرسي َأرالَّذ وإلَّا ه لَا إلَه ودبعَلالْمَأنْزَل وس   الْكُتُـب

هتيصعم نى عنَهو هلسر ةطَاعو هتبِطَاع رَأمو     هـفَاتصو اِئهـمقَـاِئقَ َأسح فَشَهِد هلسر ةيصعمو
هكَامَأحا  ورَأميقًا: خُلُقًا وقتَحانًا وِإيما وودشُهرِفَةً وعم َأتَم كَان نم  ودشُه ننًى ععم ودفْنَى بِشُهي َأن
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ودشُهو نًى آخَرعم ودالشُّه وهو ةدحي الْوف ةالْكَثْرعِ ومي الْجف طَابِقُ  التَّفْرِقَةالْم يححإذَا . الص نلَك
محمودا علَـى   ذَا وهذَا كَان معذُورا ِللْعجزِ لَايعجِز معه عن شُهود ه كَان قَد ورد علَى الِْإنْسانِ ما

الحكم ، الرد على قول القائل إن  رسالة الرد األقوم على ما في كتاب فصوص) (النَّقْصِ والْجهِل 
 (الــــرب والعبــــد شــــيء واحــــد لــــيس بينهمــــا فــــرق      

 بين وجود الخالق ووجود ولم يهتدوا إلى الشهود الصحيح الذي يميز به صاحبه(القيم  ويقول ابن

 الدرجـة األولـى اتصـال   : واالتصال ثالث درجات(ويقول ايضا ). مدارج السالكين)(المخلوق

 واتصال االعتصام تصحيح القصد ثـم تصـفية  . االعتصام ثم اتصال الشهود ثم اتصال الوجود

إشكال فيهمـا،   أما القسمان األوالن وهما اتصال االعتصام واتصال الشهود فال. اإلرادة ثم الحال
الشهود مقـام اإلحسـان    فإنهما مقاما اإليمان واإلحسان، فاتصال االعتصام مقام اإليمان واتصال
صحيح فهـو مـن مقـام     ،وعندي أنه ليس وراء ذلك مرمى ،وكل ما يذكر بعد ذلك من اتصال

ــه    ــة لـ ــود ال حقيقـ ــال الوجـ ــان، فاتصـ ــدارج...) (اإلحسـ ــالكين مـ  (السـ

  :ى علــــــى قســــــمينوالشــــــهود الشــــــرع: اقســــــامه 

  :مـادل علـى وجـوده تعـالى، وينقسـم الـى قسـمين        مضـمونه معرفـه  : صـفاتى : اوال

داله على اهللا تعالى يقول ابـن   -تكليفيه –حيث انه ايات  يتمثل في معرفه الوحى من: تكليفى/ ا
، 3ابـن القـيم ، مـدارج السـالكين، ج    ) (تجلى اهللا فيه لعباده بصفاته القران كالم اهللا وقد( القيم
 .(399ص

وجود  يتمثل في معرفه عالم الشهادة و السنن االلهيه التى تضبط حركته من حيث أنه: تكويني /ب
فـالكون  ( تعالى  داله على وجوده -تكوينيه -محدود بالوجود المطلق هللا تعالى، فهو بمثابة آيات

ـ  كما هو محل الخلق واألمر مظهر األسماء والصفات فهو بجميعه شواهد ات دعـا اهللا  وأدله وآي
ــا  ــر فيه ــى النظ ــاده ال ــبحانه عب ــالكين، ) (س ــدارج الس ــيم، م ــن الق  .(198، 3ج اب

وهذا البيان (يقول ابن القيم  والعالقه بينهما هى عالقه الكل بالجزء ، يحده فيكمله ولكن ال يلغيه،
وآيات على المشهودة المرتبة، وكالهما أدلة  بيان باآليات المسموعة المتلوة، وبيان باآليات: نوعان

ــه   ــفاته وكالمـــــ ــمائه وصـــــ ــد اهللا وأســـــ   .(توحيـــــ

فـى  ) مقيـد ) شهود محدود: مضمونه معرفه عين وجوده تعالى، وينقسم الى قسمين: ذاتى: ثانيا
الحياه االخره وهـو   وشهود مطلق فى. الحياه الدنيا وهو مقصورعلى االنبياء ويتمثل فى الوحى 

 .يـوم القيامـة   برؤيـة المـؤمنين ربهـم    مقصور على المؤمنين وهو ماعبر عنه أهل السـنة 

مذاهب الحلول او االتحاد او  والشهود والمشاهده فى: فى مذاهب الحلول واالتحاد والوحده : ثانيا
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فى الحياه الدنيا لغير االنبياء ) تعالى اى عين وجوده(وحدة الوجود هو ادراك مطلق للذات االلهيه 
الوحده بين الذات االنسانيه والذات االلهيه ، وهو ما  و، و يترتب عليه القول بالحلول اواالتحاد ا

للشهود الذى يقصر ادراك الذات االلهيه فى الحيـاه الـدنيا علـى     يتعارض مع المعنى الشرعى
، وهوادراك محدود وليس مطلق، وانه اليترتب عليه بالحلول اواالتحاد او )الوحى فى حاله(االنبياء
 .ات االلهيهبين الذات االنسانيه والذ الوحده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا���ــــــــــــــــ��
	��م 
جال األمر جالء وضح، جـال  ( المعجم الوسيطورد فى الوضوح والكشف والظهور،  :لغةالتجلى 

 1/137()أزاله وكشفه : السيف والفضة والمرآة ونحوها كشف صدأها وصقلها، وأجلى عنه الهم

يعبر عن : يجلِّي عن نفسه أي (ويقول ابن منظور ،)القاهرة -دار المعارف. مجمع اللغة العربية
ـ  ويقول  ،)لسان العرب()تكشَّف، فالتجلي هو النظر: ضميره، وتَجلَّى الشيء أي  ووياإلمـام الن

ــي( ــة  : التجلِّــ ــن الرؤيــ ــانع مــ ــة المــ ــور، وإزالــ ــو الظهــ   . )هــ
   :اصطالحاالتجلى 

  :وادلته اء فى الدنيا او فى االخرهسو ظهور ذاته تعالى  والتجلى شرعا :شرعا/ 1
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َ��َ��ُ�                (... تعالىقال َ ���َ.��َل َرب3 َأِرِ��+ َأْ�ُ)�ْ� ِإ�0ْ�ََ/ َ.��َل َ��ْ( َ,َ�اِ��+ َوَ�ِ��ِ( اْ�ُ)�ْ� ِإَ��� اْ�َ�َ&�ِ% َ$�ِ#ِن اْ �َ�َ
�� َر78ُ� ِ�ْ�َ�َ&ِ%َ$6َْ�َف َ,َ�اِ�+ ��َ,َ ��9�َ$َ :َ � َ�
ُ ��9�� َأَ$�َق َ.��َل ُ �ْ&Aُ�&ْ,ُ /َ�َ�Bَ ِإ�0ْ�ََ/     َ@َ?َ�ُ� َدآ>� َوَ;�َ$َ ��ً?ِ

 َ)0Eِ
ِFْ���������������������9ُ�ُْل ا�  .)143: االعـــــــــــــــــــــراف( )َوَأَ����������������������� َأو
يا رسول : أن الناس قالوا: اإلمام البخاري عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ىرواما فى السنه  فقد  

هل تضارون في القمر ليلة (: ليه وسلماهللا، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا ع
ال يـا  : ، قالوا)فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب(: ال يا رسول اهللا، قال: ، قالوا)البدر

، ثم يكمل اإلمام البخاري الحديث إلى أن يقول صلى اهللا ...)فإنَّكم ترونه كذلك(: رسول اهللا، قال
: والحديث طويل، وتمامه في صحيح البخاري... -ي اهللا عز وجّلأ– ثم يتجلَّى(: عليه وسلم فيه

  . )وجـوه يومئـذ ناضـرة، إلـى ربهـا نـاظرة      (: قـول اهللا تعـالى  : كتاب التوحيـد، بـاب  
: سلوني، فيقولون رضاك، ثم يقـول : للمؤمنين، فيقول إن اهللا يتجلَّى(: ما رواه اإلمام أبو يعلىو 

  . ورجالــه رجــال الصــحيح  ) الحــديث.. .مــاذا تريــدون فيقولــون رضــاك   
  . وسـنده حسـن  )ضـاحكاً يـوم القيامـة    يتجلَّـى لنـا ربنـا   (: ما رواه اإلمـام الطبرانـي  و 

ابن وهو محدود يقول  -تشير له االيه -هناك تجلى فى الدنياومن النصوص السابقه يتضح لنا ان 
قَاَل ما " فَلَما تَجلَّى ربه ِللْجبِل " في قَول اللَّه تَعالَىوقَاَل السدي عن عكْرِمة عن ابن عباس ( كثير

�%ه5ا ا��P�7 و.)تَجلَّى منْه ِإلَّا قَدر الْخنْصر �_� '�:  

;)��.	 : '� � !��  'DO !�"
�4
�rP"& �� 0ات ا+.���ء، �E 7##�ر �5ات ا�9"0 ا+�#7 ا�
a�2 ا�.  

�42
�r. �� 0ول  ا��� :	.�+�;�a
  .O 7�7 ا+.���ء، �����7 ه� E#�ر �5ات ا�"�> ا+�#7 ا�
لحياة االخره ، فا -وهو الذى تشير الى بعضه االحاديث السابقه-  كما ان هناك تجلى فى االخره

آK اذا دآA اIرض دآ� )(اى الظهور الذاتي  (هي درجه من درجات الوجود قائمه على التجلى 
غيير الوجود الشهادى المحدود بالزمان والمكان والقائم على ، هذا التجلي يترتب عليه ت)دآ�

0� اMرض وا��96وات( الظهور الصفاتى، بوجود غيبىN رضIا Oل اP&Q م�Q( . غير أن هذا
ليس شامال لجميعهم، بل هومقصور على المؤمنين ) بالنسبة إلي الناس( الظهور الذاتى أو التجلي

   .مؤمنين ربهم يوم القيامةوهو ماعبر عنه أهل السنة برؤية ال

وحدة  او االتحاداو  الحلولمذاهب  فىاما التجلى  :الحلول او االتحاد او الوحدةفى مذاهب - 2
القول بالحلول  يترتب عليه فهو ظهور ذاتى مطلق فى الحياه الدنيا لغير االنبياء ، و  الوجود

وه� &� �4"�رض &Y ا�
"7D ا�(!7O  اواالتحاد او الوحده  بين الذات االنسانيه والذات االلهيه ،

 ، C!�+ا C�����P�7  اى E#�ر ذا*7 &?)ود &�:�ر O�7 ا+.���ء  �7 ا�?��C ا�).��  و&a�2 �7 ا�?
��د ا�r&�ن � %O 2�a& 7��"* Cأن و$�د '.�
I& 7 ا�5ي��"* J 7#4rDا��:�ر ا�� Y& �4"�رض �
آ

  . ' و�O�' وا�
_�ن و+ *��ا�! ��.�3ن ا&_�.�' ادراآ'  ?�ا=
 <#
�% ا�4!?* 7
�3
�)C ا��O 7ا� C(ل وا+*?�د وا�����3!ب &5اه- ا�?* %& u"ادى ��ف ا�� (�و
�Y& u آ�ن ه5ا ا�
:a�7O!� 7D"& '� f وارد �D�4 <4!?7 ،و�_% ه5ا ا���Pا�� f�a:& ام(n�=ا
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�Y& u ا=�n)ام�D�4 �

:a���k f �7 ا�D:�ص ا��� �'، آ�� Cا���� 'D3ء اه0 ا��
�O ى�j�ا� C�D"
� �

)( القران كالم اهللا وقد تجلى اهللا فيه لعباده بصفاته(  يقولا�5ى  ابن القيم&D#> ) &a�2 ا�\#�ر(

وهو يستخدمه بمعنى الظهور الصفاتى بقرينه نصوص اخرى  ،)399، ص3مدارج السالكين، ج
هد وأدله وآيات فالكون كما هو محل الخلق واألمر مظهر األسماء والصفات فهو بجميعه شوا( له 

  .)198، 3ابن القيم، مدارج السالكين، ج)( دعا اهللا سبحانه عباده الى النظر فيها

. <���* 7� <�وه� ا�
D#� ا�5ى ،
:a�f ه� *?)4) ا�3��ق ا�5ى ورد ��'ا=�n)ام ا�وا�
D#� ا�3�

'�
�عنيتم ان ) (ظهر الحق وتجلى( ا�5ى ��4ل �7 &"!ض *?���' ���ل ا % O! 7 ،ا=�n)&' ا % *
وان عنيتم انه ظهربها وتجلى، فهى بمثابه ...انه اتحد بها فهذا باطل، الن الحق اليتحد بالمخلوقات

���ن.. ان $� ;�R ا��96ات واIرض(ايات داله عليه كما قال تعالى?Q م�� )ا�� .��� �QIت �

ا ايات وتبصره ولكنك لم تقل ذلك، النك قلت تجلى لها وظهر لها ،ولم تقل دل خلقه عليها، وجعله

"C�D  ا�(!S�� 7O  اى ا�\#�ر . )لكل عبد منيب �� ���k f�a:
وا��! ��.0I9. �D ا=�n)ام ا�

  .&D"� �<����س) &a�2 ا�\#�ر (ا�5ا*7، وا=�n)ام &:a�f ا�\#�ر  )+ &% ا=�n)ا&'  
"C�D ا���jى

  

  

  

  


+A/0AFا U�)وا� 
+	/�E�ا� 

/@��%O	:  
	D4(
  	��	 &% �!ق ا�:��!�  zا���.� &% ا��!ن ا���� �:Dن �� ا��=!n  �3 �ر�.

�- ا�9D` �� &�� 0 ا=> ا�:���	 M.#> آ�.�ا T�V!4% . ا�#P!ي.e* ا��� ه� 	&>
ا���رت �39D#� ا=> ا�
	�
� آ�ن &�!رًا DO) ا�:��& !�  .O�7 ا�_�

  :ا��W/ق ا6=�

9#�م ا���م ا��ارد �� ا��!cن آ���' *"��7  0:�& 	��&>
) و+ أ�9D��  <3` ا���ا&	( وا=> ا�

�D�4!k *!ك ا��� %4r�n�2 (و��4ل �
)ون ا��:�ر ). �P4ه)ون �� =��0 اJ و+ ���n4ن ��&	 +T>(و 
<T+ 	&�� J5ك �� ا�e4 +ال وأ��Mق وا>�Mه> �� .�ع &% ا�Zر -�k ل و*!ك�? .(  

  :ا��%اد ,/���م
7�O <T9` ا���Dم ا��� �*�&>
أن + 4!ى ا�
<&�*� �O �ً\�  '39D�7  وا�
!اد  ����م ا�

u?&  !� `9Dأن ا� 'D& �ًDE 0
O 7إ� %y
a4 +ق و>koم ��م . ا��اد  ��!
و&% .���	 أ�!ى ا�
u?& !� `9Dا� . �)_D* أن %& �ً��� 	�*�&>
و&% .���	 أ�!ى ا�
!اد  ����م ��م ا��Dس إ�4ه> Mن ا�

��O -�P4 �& س�D�� وأن 4\#!وا (
�-أ��ا�#> *".eا�� <# . d9� � م (و��4ل أ � أ�� 	&>
أه0 ا�
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�Y &� أE#!وا &% 
$ 7�O <#39.ة أ=!اره> �<&�ا أ�Oو&!ا <#*����&�ا &Y ا�?O 7��"* 2�l9� 7 أو
 7�O س�Dا ا��&>� ،<#D=�?& <#DO ا�

� وآ�#����fT &� ه> � 2�n�� وا!#Eأ.�اع ا��!ب وا�"��دات وأ

 �& 7�O <#39.اه!ه> و+&�ا أ�E<#Dk.' &%  �ا��94".(  


 وا���$++	/�E�ا� �  :ا��%ق ,+

�	 وا�:���	 �#� آ
� 4!ى ا�3�
� أن ا�:��� + �4?!ج &% إE#�ر *�&>
أ&� ا�9!ق  �% ا�
�- و+ ا�n!وج O�7 ا��Dس  ��_!ا&	jأ=!ار ا� %& '��O Jا f�94 �& ن>Oوي وإ�O(ا� . �*�&>
أ&� ا�

�D' و �% ر '، و+ د�Oى �' M.#� ر�O.	، و+ 4\#! آ!ا&	 ��?�O l9�7 =! اJ و�4_�> �� .  �& '39
�5ا 3�4> ا�3�
� أر �ب ا��Mال وا�"��م إ�V>V 7	 . ���ً� &% أن *_�ن ا �<ء أو أن ��94% ا��Dس  '

 %�"a�D
�%  \�اه! ا�M_�م وهR+ء ه> ا��9#�ء، وأه0 ا�
"!�	  �J ا��j�)

�ء ا�(!4"	 ا��O �3م�أ
Jر إ�7 ا�X (�، وا�rاه)4% �� أ=��ب ا�).�� وهR+ء ه> ا�:���	 ا�45% ز4% اJ  �اDk#>  ���!ب و

�#> �y< 4"!ف ا�n�2 أ��ا�#>، �� !#Ee�n�D& 2#> ��9*#> ا�\�ه!ة ا��� *9�) &"7D ا+��!اق، �O 2?ا�
	�*�&>
  ).�_� 34�> �#> ���' &"' *"��7 وهR+ء ه> ا�


  :ا���ى ا�(�0+


0 ا�3�"�34 z�� %& �?D7 ه5ا ا��O �#�*!4و Y�a9` وا�D- وا��ت ا�!وح وا�3! ا���
� آ�

 Y�aأن 4("! ا� !�X %& -�9` إ�7 ��ل ا��Dال &% ��ل ا���Mا �� ���D#� وP4"0 ا��!  	��I�Mا
 `9Dإ�7 ا� !\D* ا��� 	� h�5 &% ��ل ا���- إ�7 ���	 إ=<&�	 �"�7 اMر$f أن ا�OrD	 ا��(�ؤ&

O�  	�.�3.o�4' إ�7 ا!k ($ي و(Dذات &:)ر زراد��� ه 'D& d�nا�� -P4 �ًI?& ره� �!ًا���
�#��! ا���y	 ا�?�Iر4	 ا��� ���Oا �Ve* @?* ن�=!� 	����.  

����	  
  :ا��DI+% ,�[ه] و�Zة ا��:�د

�! ا�
5ه- ا�
<&�*�  ��)ة Ve* %& 	و��?
�	 �� هC5 ا�&>=oا !�X در�:
fI�4 أV! ا�
  ).+ ��0O ا�
a�2(!�4ء وآ�ن اJ *"��7 و�)C وه� ا�0O�9 ا��$�د ه� &�0V �� ا�

'	/�E�[ه] ا��ه�ر ا��	:  
�	 اMو��% �y	 �r.@  #5ا ا�
5ه- إ�7 أ�S در$�ت ا��39د وا��)ه�ر *�&>
آ
� ��� ا�

' آ
�!ر �� ��	 ��7 ا��!ن �� أذه�ن ا��Dس  
"7D ا�"�e  z&�ر ا�)4% وا��!ا�� ���"* @&(n�=وا

  "��دات، وا�
��ه�ة  ��
"�صاء ا��� أد
   ا�F/م ا�_^ا�;  


� ا����0� �����:  
و�) ) أ�) &5اه- أه0 ا�D3	(ا.�
7 اo&�م ا�rjا�� أوً+ إ�O 7�> ا�_<م O�7 ا�
5ه- ا�M"!ي   

      	���!

��ء ا�_�<م ��� ه�C5 ا��O !T��= نe� %4(ا� %O ع��(�� %��a=رM2 اaD
�V>  . ا=�n)م ا�9�93	 وا�
2  ��%      ا.��0 إ�7 ا��:�ف��
�ء إ�7 ا�
5ه- ا�M"!ي آ
� fI�4 ��� &?�و���' ا�����.+�  'E�9ا�� Y&

        	���!
ا��:�ف وا�
5ه- ا�M"!ي ��:�f أ�) &R=��3 ا��:��ف ا��M"!ي أو ا��D�3 و��� ه�C5 ا�
�	 �eن أX�- ا�:���	 إ+ أ.' .\! إ�7 هC5 ا�9�93	 &% �<ل ا�)4% + ا�"_�`  .�k>�Mا 	93�9��  !Ve*

�0 �� آ��' ا���� ����k@   ) ا��:�ف ا�9��93(:�ر ا��:�ف ا�?���� أو &� أ=
� آ
� �"0 أ.M7 ا�O

�	 ���)       . ا�"�&	 &�0 إ���ء O��م ا�)%4�_�� 2��
"7D ا��)���  �ً�وه_5ا ��ن ا�rjا�� �> 4_% ������3ً� إ=�<&

 	��)م إ=#�&�ت ��93 %����!
=��Dو�#� ه�D ا.�
7 إ�O 7�> ا�_<م وأ��!ًا إ�7 ا��:�ف و�_D' �� آ< ا�
  . ��P4ز

آ
� O -*!�4�7 ه5ا أن &��� ا�rjا�� &% ا�9�93	 ه� &���D�4 �ً4(�. �ً9و�#� &% ��z ا*�9�#� أو   
ا��<�#� O% أ��ل ا�)4% ��9 ا�?��	 اMو�7 4_�ن ا��!�u و��� ا�?���	 ا���.��	 4_��ن ا5��M وا�����ل        
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�u. و �Dءًا O�7 ه5ا �3> ا�9�93	 إ�V>V 7	 أ��3م�D�4 <3�      �ً.�
�I& >ً_�� %4(أ��0 ا�� Y&)   ��� Cد(��
�4�I� 	V>V (        >ً_�� ل���Mا C5ه� Y�& u���D�4 <�3���)دO Y��= ��� C(�!     (وه�D آ�ن &��9' ا��?�!4> و

	�I� (             C5ه� Y�& u���D�4 >�� 	�0  ���� ا���4��I ا�9�9�3��
4 !���Mأ&�� ا���3> ا ،Y4(9' ا�����وه�D آ�ن &�
 5���M��9' ا�
�.ً� وه���D آ���ن &���I&ل ���_ً< و����Mا   	9��3�ا�9 	9��3�أ.��' �4:��)  ��9 	��\�>& Y��& وا������ل

	�.�.��  .ا�

$%O�ا� 
�%NA:  


 ) أ$%O�ا� 
+A/.(@`'(إ��ا� aKا�:(  
    ���P#D
�% (*�7��D ا�rjا���� ا�(��h ا���ا�
5���D &��% (آ
��� ���� آ�� ��' ) ا+ ���)اء  ��(��h �<.�#���ء  ����
�z �4)أ  ��(h �� ا�?�اس  eد�	 &D#� أن ا�_�آ- .!اP?  C> ا) ا�I<ل�     @���* %�
�� ا���!اهD���)�D4ر  

وإذا أ&)*�D ا�?�اس  
"��&�ت V> $�ء ا�"��0 �_�5 #� �
�% �4)ر�D4 أن ه��Dك ���ة       . أ.' أآ�! &% اMرض
�' �ea ا���	 �� ا�"�0� @��* @�h� <V �� ا�("�ر �D.M .?�> و."��) أ�DVء . أO�7 &% ا�"�0 �) e4*� و

�3��l و."�. <V 	�"���	 وا�� C> أن &� .!ا�ً�ا�?
�%  ��_(� أو . > أن &� C�D)O آ�ن وه��V> ا.��0 إ�7 ا�
'��� �� J�5' ا�  .ا�)س أ و �"��!�D  Cر 


 ) ب$%O�ا� �b/=و)�K.ا�:(  
� ا���$'K.ا� 
�%NA:  


�.#� أن ا�?��اس وا�"��0 و=��e�� (       0Tن أX��- ا�:����	   (*�7D ا�rjا���    �I&، و	�4!\Dا� C5ه�

�� 	���	 �#5ا .�eP ��_(� آ�=DE 	�!"&     	��
�ن ه5ا ا�_(�� أ.�'  ��!�Z�4	 ا�!و�I&و 	�D���"!�	 ا�

��ً� &����!ًا &�% اJ  �)ون            T���* 	��!"
4!ق ا�?�Pب  �% اo.��3ن و�����' ���r�4 7ول ������7 اo.��3ن ا�
  .وا=a	 &% ا�?�اس وا�"�0

�K.ا� �c %+"Oا���] آ�:  
  3Pا� `�� C(DO -����� ،	�!"
�� 	��> ا�
�دي ا�
?�3س �O! ا�rjا�� O% ا�_(�  ����- آ�=

0 ����	 اo.�3ن �3- *"��!C(ا�
�$�د �� �)ر اo.�3ن، إ.
� ه� �
* 	��9	 رو��.a�.(  

 ) ح$%O�ا� 
O+"e)/@�+�+آ:(  


$%O�ا� ��% $:	�!"
، وه� &!آ�زة �� ا���- �_0 ��- J� (1) و ��?��a� 2T!4	 4!ى ا�rjا�7 ان ا�
2T��?ا� 	�!"
  �#� ���a9��  f!ة �


آ+�+� ا��$%O:%��I!ب &���� 	�!"
9�	 �)وث ا���f آZ�* ا��rjو4?�ول ا�:  
�! &P��C   :اHولX -�ا�� Cة، ��ن آ�.@ &!اc!
أن ا���- آ��
!cة ،وا�"�> ه� ا.��aع ا�:�ر �� هC5 ا�

�Y أن 4"_��` ا�"����م، وا���5ي c!��& 0��"P4ة ا������ب *:��)أ ه��� ا�(��#�ات، وا���5ي  a���34 + ���#��
����ل O���O�k 7	 اJ وا�Oo!اض 7�I��& %�O       "#�ات*P��C ه� ا�Oo!اض �O% ه�C5 ا�(�    oوا

'�  .، (2)".ا�(#�ات ه� وا�5ي P4�� ا���- و9:4
'A/Gا�:            f��9* ر��#.e  '����4ل أ.�D �� ا��!Z�� �DZً� ��� اMرض ا��
�0 أن ��3D4ق إ���' ا�
��ء &�% ��

���'، و4?�
��0 أن 4?��9! أ=��09 ا�?���ض، و4_���ن ذ���h ا�
���ء أr��Xر وأ���79       �O .  0���& -�������
، وا�"��> &��0 ا�
��ء، وا�?��اس &��0 اM.#��ر ��5ا 4
_�% أن ��34ق ا�"��>  �ا=�a	 ر���Y            ا�?��ض 

�Y ا�"���> &��% دا����'  ���D4 !��P9D* 7���� '��DO -��P?رض " .ا�M���9رًا ���� ا?& ًَ���Z�� �D��Z!� ����
�'، و4?�
0 أن 4?9! أ=09 ا�?�ض ��_��ن  ،� f�9* ر�#.e  '�ا��
0 أن �34ق إ��' ا�
�ء &% ��

وا�"��> &��0 ا�
��ء    ،��h�5 ا����- &��0 ا�?��ض      ،�_��ن أآ��! وأr�Xر   ذ�h ا�
��ء أ��79 وأدوم �  

                                                 

  .12، ص3الغزالي إحياء علوم الدين، ج  )1( 

  .516الغزالي، كيمياء المادة، ص  )2( 
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3	 &��0 اM.#��ر  nأ.#��ر          ،و*_�ن ا�?�اس ا� 	a�=-  �ا��م إ��7 ا�����أن *��3ق ا�" %�_
4 (��و

��ً�    ،ا�?���اس �O v����
و4
_��% أن *��3) ه��C5 اM.#���ر  ����n��ة    ،وا+�����Oر  ��
(���ه)ات ����4 7

      a*- و��2 ا���
O 7ا��:�! و�394! إ�� u�Xو 	�r"7       وا���� '�DO -�P?ت ا�����k Yور�� C!��#
�Y ا�"�> &% دا��' �D4 !P9�*(3).  

�4�% آ�� 4_�ن ا���- أداة ��
"!�	 و��4 �' ا�_(� ا+=�)+�� ا�"��� ا�5ي  و:��/رf� �A ا6=��6ل
D.%�
�_�
0 ��' &% &�)&�ت إ�DO �T��. 7) ا��D و 	ب  ��#�م ". ا�9<=9��ا�� u"�� 0:?* (� 	�!"
���

 0��= 7�Oواآ��3ب <�"�  <#I"و�� 	9��_
  (4)".ا�
��راة وا�
;Zوا�� �K.ا�:  	��% آ(� ا�:��  r�
��ء وو4�.Mو�� ا، %& 	a=ء *�>  < وا��
"!�	 اMو��

و�_�n* �#D�� O% &"!�	 ا���Dة &% ��z أ.#� إ�#�م + 4)ري ا�:��� آ�� �:I�، '� 0!ة ا�?2 
 '��،و&% أ4% $�ءت إ��.Mا 	أن &"!� %�� 7�O h�
�ء و��% � 0:4���D و4)ري =��' وه� .rول ا�

'��O، Jا %& %��%  eن ا�"�> �� ا�?����& �
��	 وا$�#�د " &Y ذ�h ��ن آ<ه� !�j  -�ا�� �� Y�V> ا��ا
&% ا�"�) 3�D4> إ�7 &� + 4)ري ا�"�) آ�� �:0 �' و&% أ4% �:0 وإ�a4 �& 7�O '"& Y�7 ا��3- 

&(�ه)ة ا�
�h واMول 34
7 إ�#�&ً� و.�9ً� �� ا�!وح وا���.� 34
7  ا�5ي &D' ا=��9د ذ�h ا�"�> وه�
9��ء�Mء وا����ء واMول d�n4  ' اMو��.Mا '  d�n4و �ً�  . 5 .و�


$%O�ع ا��h��:'��"و��9*' وأ� Jذات ا 	�وأ�!ف أ.�اع ا�"�> " V> 4!ى أن &��Zع ا�
"!�	 ا�_(9
اo.�3ن و�� آ
��' ="�د*' و�<�' أ$�ر �I!ة ا�P<ل وه� ا�"�>  �J و��9*' وأ�"��'، ��' آ
�ل 

  6"وا�_
�ل
  
  


 ا��:�د�%NA:  
       u���D�4 + '�.�4!ى أ ��& u�
	 O�7 ا5�M &% .\!4	 ا�9T��� ا��rjا� (DO ا��$�د 	أ&� .\!4

�&>=oا�)4% ا Y&:  
 - %�
�5�e &% هC5 ا�D\!4	 ا���ل  "��� :�X ،ي��O ���O �.رو�� <��Oو ��9= �.�
3$ <��O !

     h��
���-)وO��7 ا����.� ا=��> (    <���O ا�(��#�دة(أ.�' a4��O 2���7 اMول ا=�> ����O> ا�jأ.��'  ). ا� ��
آ

� ه� ��O> ا��P!وت آ
�� 0 ���!زخ#a=��4 <��O ��I4.  

 -        	��9���ض O�7 آ0 آ��T% و$��دC، و�_�D' ��> 4?�)د آ� '.M 0�O 'DO 7 �)ر��"* Jو4!ى أن ا
  .دف  �% ا�9�u واM&! ا�o#��)ور ا�"��ل O% ه5ا ا�"�O >ًI� ،0% أ.' 4!ا

 -  z4(?��  u�أول &� ��2 اJ ا�"�0 ���ل �' ا��) <V 0وO 0�(4�7 أن ا�"�0 ه� أول در$�ت ا�9
��ل �' أد ! �eد !.(... 

 -   7��O> و�7 ا�"�0 ا=> ا���O 2�a4و ����#��� `9Dا�"�0 وه� ا� ("  u�fZ�4 <V در$�ت ا�9
 .ا�9D` ا���ح ا�
?�9ظ

3
�.�  �ا=a	 ا��9Dسآ
� 4!ى أن ا�"��ل � - Pا�"��> ا� �#DO ر( . 

                                                 

  .17، ص3المرجع السابق، ج (3)

  .7، ص3المرجع السابق، ج  (4)

  .16، ص3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج  )5(  
  .8، ص3المرجع السابق، ج)6(

  



 36

 -     �#�I�D� 	م ا�"��> و��4)م أد��(��	 �D\!4	 ا�9�u وه� �aD
�P	  ا��Dا� u�!4 ا��rjأن ا� !�X
 .��  "u آ��'


 ا��+��%NA: 
�C(P. z أوً+ �4رد O)ة *"!�94ت ��9"0  –أ&� .\!�4' �� ا���> O�7 أ=�س أ�"!ي   � ،����
��	 ه�  (ا�?%3 �>�Mا <���O 2��aD4 ��& � (       z��T��= 7! ا����>     ا��� ،�#&(n��34 ا���� !�4��"
���kً� ��"�)د ا�

 '�O�� ض!X 2�4ا� �& '.e  '�!"4)�9�Eر أدا*� و��و&� ) &"��ر د�O!� �D4(و&� �D3' ا�)!ع ( &"
��ر ا��ا$-(�O�9�' أن 94"�' "&.(  

ع و+ �3% و+ آ
� 4��rم  ���:�ر ا�(!�O ا���O <T�7 أن ا�?3% ا���D3� �& f' و��?' ا�(!  
��0 ورود ا�(!ع f��� .   %��و "���رة أ��!ى ���ن ا�rjا���     . و$�#4> ��ل ا�
"��r	  ��?�3% وا����f ا��5ا*

      	�O���Z�

����	 ���� ا������ وD4_��! ا��
9���	 ا���	 ا�
a����	 ا��_�O���Z�
���eن =���T! اO����M!ة ���4!  ��

��	 �� ا�a9!ة�
�	 ا�D4�_ودة ا��(?

	 و. ا��0 ���` ��!ًا M.�'      آ
� ر S ا�rjا��  �% ا���
"��� 	�"9D
ا�

�!ًا + Y��. '*M ��4ل � `��' &% Z!ر O�7 ا�
�Z) -k�nر و�� �
� 0  'D�إن ا�_5ب ��` �!ا&ً� �"
C!�X 7�O (1)).أو  

����	:  
  .)ا�7D3( ا��:�ف ا+�"!ى  اه> &R=73  وه_5ا ��ن ا+&�م ا�rjا�7 4"��! ا�) 

��ل (���Iت �aD4ي 'ا�")4) &% ا������% أن &5ه� و�D7 ا�")4) &% ا���O،     + ت��I��Dا�� C5أن ه� !��X
 %��_
���! ا���5ي *��39�!ه�4jة ا�����Oا!
�% إ���7 ا�
�:���� �C_��! ���)ث ���7 إ+  ��
�_�
&��Y ( ' �.������' &��% ا�

%����!
��ت ا�
5ه- ا�M"!ي �� ا�=�=e  'E�9ا�� .(   	���n�� ��#آ��' ا��� آ�� %�  r��
آ
� P4- ا��
)  ��#��O -��j4 ا���   <���	 ا�
?)�V	 و ا�
:�a�?�ت ا�9�9�3�	    اMا�
��9ه.�k>� (     	�&�"�� ��#وآ���' ا���� آ��
)C!:O �� ًا(T�= آ�ن (��	 وا�9#> ا�\�ه!ي �#�، وه� *��D4(ص ا��:Dا� �#��O -�j4 وا���.  

 

  المراجع

                       
 ، 1949ا$� #!"!�،  ��� ا����وى ا����� ، ا���ه�ة،  .1
ا�.�- ا$� ,+م،ا()�ل وا���وع،دار  .2

 1984ا�12"!�،$0وت،
 . )زه5(	�دة ،ا������ 8 ��7- ا4�56،$� ا(03 ا .3
 .          2AB ،1949@ 	��،ا(ر$2? 8 أ)�ل ا���5،�=+ا>ا .4
اD+ء  ،G!H ا���F ��5ح ا�D	C ا��=0ا���وى،  .5

4��Jا� . 

6. 4��Jء ا�+D�1م ا���5، اK ا�=+ا>، إ,!�ء. 
ء ا�2AB،NQ�J@ 	��، ، اD+د�!P ا���6?،ا���K NO!�ض .7

R5ون #�ر�$. 

                                                 
  .39،ص3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج  (1)



 37
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م ا���ه�ة، ط 

              .م1988
�Fح ا��2!5ة ا�[\�و�@ ،	.�A@ ا��K5ة  .9
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