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] اعلم أيها القارئ العزيز، أين لسُت عدوًا للصوفية، وال منكراً 
 .لوجود أولياء هللا وكرامتهم

لم العلماء قد ال يكفي يف إصالح الناس وهتذيب ع وأعرتُف أبن  
نفوسهم، بل ويف هتذيب العلماء أنفسهم، فتحصل احلاجة إىل الطرق 
الصوفية إلكمال هذا النقص بتدريب املسلمني ومترينهم على العمل 
مبقتضى علم العلماء من أحكام الشرع األنور، ال ملصادمة علم العلماء 

 دين وفروعه.ومذاهب أهل السنة يف أصول ال
ولسُت أيضًا من الوهابيني الذين ال حيرتمون عباد هللا املكرمني بعد 

 موهتم.
 وال أدعي الفضل على أحد، وال أحسُد أحداً على فضله.

ومع هذا كله فإين عبد هللا، ال عبد أي أحد اشتهر أبنه ويل من 
لناس، أولياء هللا، فال أضحي مبقام ريب جل وعال ملنـزلة ذاك الويل عند ا

وال أعرتف له ابمتياز أن يقول يف ذات هللا ما ال يقبله العقل وال شرع 
اإلسالم، وال ابمتياز أن يفسر كالم هللا وكالم رسوله مبا يشاء هواه ويشبه 

 [.  التالعب هبما أو يضاد ما سيقا له
 

 (3/92) والِعْلِم والَعاَلِم ِلْقالَع ُفوِقَم
 شيخ اإلسالم 
 مصطفى صربي

هلل تعاىلرمحه ا
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 مةدِّـمق

والصالة والسالم على سيدنا حممد أفضل  ،احلمد هلل رب العاملني
 األنبياء واملرسلني:

 وبعد: 

لكبرية اليت دار حوهلا ااملسائل العويصة و أهم رمبا كانت مسألة وحدة الوجود من 
ي فقط، بل يف اتريخ الفكر البحث والنظر بني أطراف عديدة، ال يف التاريخ اإلسالم

اإلنساين بشكل عام، وال أقول إن هذه النظرية كانت منتشرة مقبولة بني الناس منذ أوائل 
حتت  التاريخ اإلنساين، ال، بل أقول فقط إهنا كانت من املسائل اليت وضعها العقل اإلنساين

زل من املسائل النظر والبحث، بل أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، إن هذه املسألة مل ت
املردودة منذ أبعد األزمان والتاريخ، إال عند طائفة حمصورة معدودة من الفالسفة الذين مل 

 يكتب ألرائهم النجاح واالنتشار والقبول مقارنة بغريها من املسائل.

عند اجلنس البشري،  إن فكرة توحيد هللا تعاىل هي الفكرة األبعد واألكثر قبوالا 
عين من قريب وال من بعيد، املعىن الذي يريده القائلون بوحدة الوجود، وتوحيد اإلله، ال ي

فاإلميان بوحدة هللا تعاىل أساسه هو االعتقاد أبنه ال واجب للوجود إال هو عز وجلَّ، وأنه 
هو الفاعل املختار، ال مؤثر يف الوجود إال هو، وأنه ال اشرتاك بينه وبني املخلوقات يف حقيقة 

بني اخلالق  يقة الصفات، وإن كان االشرتاك يف اإلطالق اللغوي حاصالا الذات وال يف حق
، يطلق على اإلنسان وعلى هللا تعاىل، واسم السميع  واملخلوق يف بعض األلفاظ، كاسم العاملم
والبصري، وغريها، فاالشرتاك واقع فقط يف اللفظ، وال اشرتاك يف املعىن. وأما االشرتاك يف 
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النسب فال حمذور منه، كما هو معلوم، وبناء عليه جتوز القسمة إىل األحكام واالعتبارات و 
 الواجب واملمكن، والقدمي واحلادث.

وفكرة التوحيد كما هي عند أهل السنة ال تنايف تعدد الوجود واملوجود، كما 
ىن أن التوحيد إمنا عر الوجود واملوجود، هو أساس التوحيد عند أهل السنة، مبسيتضح، فتكث  

 الوجود الواجب يف هللا تعاىل، وال يتضمن ذلك نفي الوجود اجلائز عن املخلوقات. هو حصر

واحلقيقة أن مذهب وحدة الوجود من املذاهب املشكلة اخلطرية، وسوف أوضح 
 جهة اخلطورة يف ما سيأيت من املباحث. 

وأساس هذا املذهب هو االعتقاد أبنه ال وجود إال هلل تعاىل، وأن املخلوقات ال 
 . ود هلا، وإمنا ينسب إليها الوجود على سبيل اجملاز، وأما يف احلقيقة فال وجود هلا مطلقاا وج

إال هللا تعاىل، أو ال  وهذا هو املقصود من القول بوحدة الوجود، فال موجود مطلقاا 
إال هلل تعاىل، وما يظهر لنا من ذوات موجودة، فإنه ال وجود هلا غري عني وجود  وجود مطلقاا 

تعاىل، فهي قائمة بعني وجوده عز امسه، ومذهب وحدة الوجود يستلزم أن إثبات الوجود هللا 
من أنواع الشرك، والتوحيد عندهم، إمنا هو نفي الوجود عن   لغري هللا تعاىل إمنا هو نوع   مطلقاا 

فتكثر الوجود منفي عندهم، ويتبقى  كل ما سوى هللا، واعتقاد أن كل السوى هو عني هللا.
 وجود.وحدة ال

وكما هو واضح، فإنه يوجد فرق عظيم بني اعتقاد أهل السنة وبني اعتقاد أهل 
 الوحدة. وهذا ما سأوضحه يف هذه الرسالة. 

من أن أذكر السبب يف أتليف هذه الرسالة، والغاية منها، فال شكَّ أن   وال بد أوالا 
 كل فعل حكيم من أفعالنا احلادثة، له سبب وله غاية. 

ضح صحبيت لعلم التوحيد، وحمبيت له، ومعرفيت للعديد من تفاصيله، اتَّ إنين مع طول 
عندي علو  شان هذا العلم، وتبني يل ملاذا مساه علماؤان احملققون بعلم أصول الدين، وما ذلك 

This file was downloaded from QuranicThought.com



لألستاذ العالمة                                                      ي بيان وحدة الوجودلودود فمنح ا
 المتقن سعيد فودة

7 

احلق والباطل شأنه وعظيم خطره، يف تصحيح اآلراء، ونقد األوهام، والتفريق بني  لولعإال 
فهو العلم احلاكم على سائر العلوم، ومنه تستمد سائر العلوم أصوهلا  ،من امليول واألفكار

الكلية، وتنبين عليه أهم قواعدها. ومنه عرفت أن هللا تعاىل أوجب على املكلفني نقد اآلراء 
 الباطلة، ونصرة احلق اليقني، ودفع أوهام املتومهني، والرد على القائلني بغري علم.

مان أن مذهب التجسيم انتشر بني الناس، وطالت يف بعض األز  ولذلك ملا رأيت  
مبادئه حىت عقول املثقفني، ومحلة الشهادات العالية، فقد متسكوا مبفاهيم مذهب التجسيم، 

هللا تعاىل أن  ر  حىت دون أن يعرف بعضهم أهنم كذلك، واخندع كثري منهم أبمساء المعة قدَّ 
ذلك، مل مينعين ما  غريهم. فلما رأيت  تربز حلكمة ال شك فيها، تفيد متييز الصادقني عن 

به هذا املذهب من أنصار وأعوان، وتنوع وسائلهم اليت ميلكوهنا يف إشاعة مذهبهم،  أحيط  
من أهل هذا العصر قام به،  عليهم ببيان حقيقة اعتقادهم، أبسلوب ال أظن أحداا  من أن أردَّ 

ق فإمنا يتبعه عن بينة، ومن يتبع فمن اتبع احلوكان هديف من ذلك هو متييز احلق عن الباطل، 
 الباطل فال حجة له.

، وسبل الباطل متكثرة متعددة، مل يقتصر الباطل على وملا كان سبيل احلق واحداا 
مذهب التجسيم، بل كانت له صور متنوعة، وأشكال خمتلفة، وكم كان عجيب عندما عرفت 

، وكثري من هؤالء من املشايخ وأعوان لوجود ال يزال له يف الوجود نصريمذهب وحدة ا أنَّ 
حون أن مذهب وحدة الذين ينتسبون يف ظاهر كالمهم إىل األشاعرة من أهل السنة، بل يصر م 

من أعرفه ويعرفين،  الوجود مطابق ملا يقوله السادة األشاعرة، وكان أن مال إليهم بعض  
واألنصار، حىت  من أساليب اجملسمة يتبعها هؤالء يف استجالب األعوان والعجب أن كثرياا 

 . ، أو مؤدية إىل مفاسد ال تعد وال حتصىوإن كانت ممنوعة شرعاا 

وأكثر الذين يؤيدون وحدة الوجود إن مل يكن مجيعهم، هم من الصوفية، أي 
الصوفية كلهم يقولون بوحدة الوجود، ال بل كثري من  املنتسبني إىل التصوف، وال أقول إنَّ 

فضوهنا، ولكن غاية ما أقوله هو أن أكثر القائلني ابلوحدة، الصوفية ينفون وحدة الوجود، وير 
 من الصوفية. 
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من هؤالء يدعون يف أول الطريق أهنم منتسبون إىل  وأيضا فقد الحظت أن كثرياا 
األشاعرة، وأن عقائد األشعرية موافقة ملذهب وحدة الوجود، وهذا ادعاء كبري ال دليل هلم 

إمنا يدعون  ائلني بوحدة الوجود )وليس كل الصوفية كذلك(الق عليه، وواقع األمر أن الصوفية
انتساهبم إىل األشعرية،  ألهنم يعرفون أن األشعرية هم أكرب الفرق اإلسالمية، واالنتساب إىل 

 أكرب الفرق اإلسالمية أمر حيميهم من أعدائهم. 

ر، وأعتقد أن من سنَّ هلم هذا األمر إمنا هو ابن عريب احلامتي الصويف املشهو 
يف العقائد وصفه أبنه  ابه هذا خمتصراا صاحب الفتوحات املكية، الذي جعل يف صدر كت

ومل يبتدئ ابن عريب كتابه هذا هبذا ، وهو عبارة عن ملخص لعقيدة األشعرية، "عقيدة العوام"
 هبذه العقيدة.  خالصاا  له بني الناس، ال اعتقاداا  املختصر إال تروجياا 

الناس والعلماء فصاروا يتوقفون يف مسائل كثرية موجودة  من وقد اخندع بذلك كثري  
يف كتب ابن عريب ملالحظتهم ابتداءه هبذه العقيدة يف أول كتابه، فيقولون كيف ميكن أن 
يقول ابن عريب بعقيدة وحدة الوجود وقد ابتدأ كتابه بعقيدة األشاعرة؟! وكيف ميكن أن 

دة األشاعرة؟! وكيف وكيف... بل صار يقول ابن عريب ابلفيض الفلسفي وهو قائل بعقي
 بعض العلماء إذا أراد أن يوضح عقيدة ابن عريب يكتفي بذكر هذا املختصر املشار إليه.

وكل ذلك يف نظري غري صحيح وال موافق للتحقيق، ألن الصحيح أن ابن عريب 
اص وخاصة وإن ابتدأ كتابه بذلك املختصر، إال أنه مساه بعقيدة العوام، وعقبه بعقيدة اخلو 

كثرية غري هذه الصفحات اليت ابتدأ هبا "الفتوحات املكية"،   البن عريب كتباا  اخلاصة، مث إنَّ 
وكثري من هذه الكتب فيها من العقائد ما خيالف ما صرح به يف عقيدته تلك. فكيف جيو مز  

على كل تلك الكتب والكلمات  َ  الباحث لنفسه أن جيعل من هذا املنت املختصر حاكماا 
 ملصرحة ابخلالف؟ إن هذا لعمري احنراف عن احلق. ا

ولنرجع إىل وحدة الوجود، فهي مل تكن مقصورة على ابن عريب، بل قال هبا غريه، 
 ممن سبقه ومن تاله. 
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دفعين إىل الشروع يف كتابة هذه الرسالة، وهو أن  َ  إن هناك سبباا  :قلت  سابقاا 
وجود أو مالوا إليه، وملا كنت أعلم أن هذا بعض الناس يف هذا الزمان قالوا مبذهب وحدة ال

يف نقد ذلك، وبيان  ولو خمتصراا  أن أحرر كالماا  املذهب خمالف لعقيدة أهل احلق، أردت  
، ون على كالم ابن عريب أساساا ر وقد نظرت يف واقع هؤالء ورأيت أهنم يدو احنرافه عن احلق. 

 .وشراحه بغريه من الناس، ولكن حمورهم هو ابن عريب، ويستأنسون

الغين النابلسي،  عبد   ومن أكرب من صرح بوحدة الوجود على طريقة ابن عريب الشيخ  
صاحب رسالة )إيضاح املقصود من وحدة الوجود(، وله كتاب آخر يف نفس املوضوع، أمساه 

 )الوجود احلق واخلطاب الصدق(. 

، واعتمدوها وقد عرفت أن هؤالء أشاعوا الرسالة املسماة )إبيضاح املقصود( بينهم
وقد اغرت بعضهم مبا فيها من كالم، واتبعهم اآلخرون من غري  ،بياان لعقيدة وحدة الوجود

فهم بل جملرد تقليد انشيء عن حمبة شيٍخ وتوقريه، أو عن جمرد هوى نشأوا عليه، وصاروا 
 يقدمون كالم هؤالء على كالمهم. يستخفون بكالم العلماء من أهل السنة

ها الشيخ عبد الغين ليوضح فيها معىن وحدة الوجود الذي ينبغي وهذه الرسالة كتب
القول به، ويدافع عنها، ويقرر بعدة وجود أن مذهب األشاعرة  -حسب رأيه–على الناس 

 .موافق لوحدة الوجود

ه ملا رأيته، وتعجبت كيف يصرح واحد مثل وهذا االدعاء غريب، وقد استنكرت  
من قواعد األشاعرة ال تتوافق مع  عاء، ويتجاهل كثرياا الشيخ عبد الغين بذلك الرأي واالد

 القول حبدة الوجود وال مع مقتضياهتا، بل تنافرها وتناقضها، وختالفها أشد املخالفة. 

 الرسالة، أحببت أن أكتب عليها بعض التعليقات والنقود، وذلك بياانا  وملا رأيت  
للمغرت مبثل هذا الكالم  لقاصر، ودفعاا ل للرأي الذي يوافق عليه علماء أهل السنة، وإرشاداا 

عن أن ينجرف وراء أتويالت فاسدة لقواعد التوحيد، كان ينبغي أن ال تنطلي على املبتدئني 
  يف علم التوحيد. عن أن يغرت هبا من يعترب نفسه مربزاا  فضالا 
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ولكن وإن كنت أقول ذلك، فإنين أعرف أن بعض املسائل خاصة يف علم التوحيد 
واضحة عند البعض، أشد الوضوح، وهي عينها مشكلة يف أشد مراحل اإلشكال قد تكون 

مبحبة وتقليد من هو قائل مبذهب  إذا كان الناظر قد تلبس أصالا  عند غريهم. وخصوصاا 
وحدة الوجود، فكيف إذا كان يعتقد بواليته وأبنه خامت األولياء، أو أعظم العارفني وسيدهم، 

ال يقول أبمر إال إذا أوحى هللا تعاىل به إليه، فهو ال يكتب شيئا  وكيف إذا كانوا يعتقدون أنه
على كالمه العارفون، فهو  رإال أبمر، وإال بوحي، وإال بكشف، فهو العارف الذي يدو 

 قطب الرحى وحجر الزاوية، وعمود اخليمة. 

 وإذا كان القائل بذلك املذهب يعتقد أن املخالف ملذهب وحدة الوجود مل يرتقَّ بعد
إىل مراتب التحقيق، ومل تدخل يف نفسه معاين الدين، ومل خيرج عن طور العقل الظاهر، فهو 

وخياالت دائرة على  ال يعرف املعاين الباطنة للكالم، والعقل عند هؤالء ليس إال أوهاماا 
اخنداع أبمور يستقيها الواحد من احلواس الظاهرة، فالعقل ال يفيد يف املعارف احلقيقية، وال 

من الكشف واملعاينة، حىت يتبني لك أن وجود احلق ليس غري وجود اخللق، فالوجود  بد
 واحد، واحلق واحد. 

فكيف نرجو منهم أن  ،اآلراء هلقائلون هبذا املذهب يعتقدون هبذإذا كان الناس ا
، فاألغيار هم أصل يعيدوا النظر مبا يقولون، وهم ال يعتربون غريهم يستحقون القول أصالا 

وقد غابت املتعلقون ابلرسوم هم ، وهم أهل الظاهر احملتجبون عن احلق ابملظاهر، و اجلهل
 عنهم احلقائق.

واحلقيقة أن املسألة أكرب من أن أدعي حلَّها هبذه الرسالة الصغرية، ولكن رمبا تكون 
هذه الرسالة فاحتة لبحوث أخرى تدور حول نفس املوضوع، جتلي أغواره، وتنبه الناس إىل 

ت العديدة املرتتبة على القول به، ولعمق املوضوع فقد أردت أن أهتم مبناقشة رسالة ار احملذو 
واالهتمام ببيان املغالطات اليت وقع هبا، واملعاين الباطلة اليت  ،الشيخ عبد الغين النابلسي فقط

أودعها يف هذه الرسالة، فهي وإن كانت صغرية احلجة إال أن فيها أصوال عديدة ينبين عليها 
مذهب وحدة الوجود. فرمبا إذا بينت خطأ بعض هذه القواعد، وأظهرت بوضوح خمالفة 
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للبعض لكي يعيد النظر يف  هل السنة األشاعرة، رمبا يكون هذا دافعاا أوحدة الوجود ملذهب 
 موقفه، وحياول أن يتجرد من مجيع العالئق الدنيوية اليت يتلبس هبا، لعل ذلك يكون مساعداا 

لم نفسه وغريه. فالناظر إذا مل جيرد نفسه ن العالئق الغريبة عن حمل النظر، له للخروج من ظ
 ال بد أن يقع يف الغلط واملغالطة. 

وعلى كل حال، فهذه الرسالة دعوة إىل اإلخوة املخالفني واملوافقني إلعادة النظر 
ا نقد صريح، وال يضري هذه الدعوة أن يتخلله ها،فيوهام العالقة لتحرير العقل والفكر من األ

ومن وجد فيها خطأ أرجو  رمبا جيرح البعض، ويضايقه، ولكن هذا من لوازم النقد، فال يعيبه،
منه أن يدلين عليه، ويصوبين فيه، فإمنا العلم يتكامل ابلنقد واملراجعة والتحرير الصريح املبين 

 على القواعد العلمية املقررة عند احملققني من علمائنا. 

 وهللا املوفق
 يد فودةسع

 وليس لنا إىل غري هللا حاجة وال مطلب
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 متهيد

ن املفاسد اليت يشتمل عليها مذهب وحدة الوجود، اموضوع هذه الرسالة هو بي
 :وسوف أقسمها إىل قسمني رئيسيني

 .حيتوي على بيان مفهوم وحدة الوجود أبوجز شكل ممكن :األول
بلسي )إيضاح املقصود من : حيتوي على نقد رسالة الشيخ عبدالغين الناوالثاين

 وحدة الوجود(. 

 :من هذه الرسالة أمران وغاييت

 مذهب وحدة الوجود.  د: بيان فسااألول
مع عقيدة  : بيان أن مذهب وحدة الوجود ال ميكن أن يكون متوافقاا الثاين

بوحدة الوجود، ويدعي أنه أشعري،  األشاعرة، وأنه ال ميكن أن يكون الواحد من الناس قائالا 
 بعبارة أخرى، إن املذهب االشعري ال ميكن أن جيتمع مع عقيدة وحدة الوجود. و 

وال أدعي أنين سأستويف البحث يف هذا املوضوع، بل مرادي إمنا هو لفت أنظار 
وذلك على حسب ما  ،واملهتمني، إىل خطورة هذا املذهب، وبعض لوازمه الفاسدةالقراء 

 يتيحه الوقت والظرف. 

سيكون يل كالم تفصيلي واتم يف حبث خمتلف نواحي هذا املذهب وأان ال أشك أنه 
وحىت ذلك إن شاء هللا تعاىل،  والرد على القائلني به وبيان غاايهتم املختلفة يف كتاب مستقل

 ملا رجوته منه.  احلني أرجو أن يكون حبثي هذا حمققاا 
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 األول الباب
 بيان مذهب وحدة الوجوديف 

 

متعدد األطراف، كثري الفروع واجلوانب، ولكنه مع  ص  عويإن مذهب وحدة الوجود 
ذلك ينبين على أصول كلية، مشرتكة، وسوف أبني هنا أهم هذه األصول وأشري بعد ذلك 
إىل بعض األمور املتفرعة على هذه األصول، وإن كان القوم خيتلفون يف بعضها، وكان 

 وبعضهم يلوح.  ابعضهم يصرح هب

 أبقرب صورة حمور هذه القضية.وسأحاول فيما يلي أن أوضح 

"أان موجود"، فإنه يفهم ما معىن ذلك، وكذلك فإن السامع  :عندما يقول الواحد
هلذا الكالم يفهم أيضا ما يريده املتكلم، وخالصة هذا املعىن هو إثبات الوجود للذات، 

يفهم وعندما يقول آخر "أان موجود"، فإن نفس السامع يفهم أيضا إثبات الوجود لآلخر، و 
من مالحظة العبارة الصادرة عن األول، والعبارة الصادرة عن الثاين، أن وجود األول غري 

العقل، وهو املوافق للغة، وال  إىل ظاهروجود الثاين، وهذا الفهم هو الفهم الظاهر املتبادر 
 يصح للواحد أن يقول إن املتبادر إىل الفهم، هو أن وجود األول نفس وجود الثاين، نعم قد

يقال إن وجود األول، مثل  الوجود الثاين، ولكن أن يقال إنه هو عينه، فال، ويوجد فرق كبري 
بني أن يقال إن الشيء مثل الشيء، وبني أن يقال إنه هو عينه، فاملثلية ال تثبت إال ابلتغاير، 

 خبالف العينية. 

ل اجلبوكذلك فوجود اجلبل مفهوم،  ووجود هذا البيت مفهوم، وال شك أن وجود 
 غري وجود البيت. وسوف أوضح ذلك بشكل أكرب: 

إننا عندما نقول البيت موجود، فإن معىن هذه العبارة يتضمن إثبات "كون البيت 
موجودا"، وهذا ال بد أن يسبقه إثبات الوجود للبيت، مبعىن أنه لكي يشتق اسم لشيء، 
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ر االشتقاق، فيجب أن يكون الشيء موصوفا أبصل مصدر هذا االسم، أي أصل مصد
وبعبارة أخرى، فال بد من إثبات كون البيت له وجود، فالقول أبن البيت موجود، يسبقه 

 االعتقاد إبثبات الوجود للبيت. 

إن اجلبل موجود، فخالصة هذا الكالم إمنا هو إثبات وجود  :وكذلك فعندما نقول
 للجبل، بنفس األسلوب السابق. 

للجبل، ووجودا آخر للبيت،  جودا معيناا ل من هذا الكالم أننا نثبت و فاحلاص
وجودان اثنان، كل  افهاهنواملتبادر للذهن والعقل، هو أن الوجود األول غري الوجود الثاين، 

منهما غري اآلخر يف اخلارج، أي يف العامل اخلارجي، وإن كان أصل املعىن املتبادر إىل ذهننا 
ذهننا من إثبات الوجود للبيت، بل رمبا ال املعىن املتبادر إىل من إثبات الوجود للجبل مثل 

 .عىن املتبادر يف احلالة الثانيةيبعد أن يقال إن املعىن املتبادر يف احلالة األوىل هو عني امل

ولكن، هل كون املعىن املتبادر هو عينه يف احلالتني أو مثله، هل يقتضي هذا أن 
 صدق عليه املعىن يف احلالة الثانية؟! يكون ما صدق عليه املعىن يف احلالة األوىل هو عني ما 

إننا ال نشك حلظة يف أن املصداق متغاير يف احلالتني، وتغاير املصداق ال يستلزم 
حضرة يف الذهن صد ابملعىن الصورة اخليالية املستتغاير املعىن املتبادر كما ال خيفى، وحنن ال نق

هوم الوجود ومعناه، ال الصورة عند قولنا اجلبل موجود، بل ال نقصد أكثر من استحضار مف
اجلبلية وال الصورة البيتية، فهااتن الصوراتن ومهيتان، مبعىن أهنما حاضراتن يف الوهم ال يف 

 العقل، ومقام الكالم هنا إمنا هو العقل ال الوهم. 

بداهة، أو يكاد يكون كذلك،  خنلص من هذا الكالم كله، أن معىن الوجود مفهوم  
قيقة الوجود، بل ال نريد أكثر من مفهومه احلاضر يف الذهن عند احلكم به وال نريد ابملعىن ح

 على املاهيات كاجلبل والبيت، وغريمها. 

وأيضا، فإننا رأينا أن التغاير يف الوجود املتحقق يف اخلارج هو األصل، وهو املتبادر 
ج، وإن كان معىن إىل الذهن، ولذلك قلنا إن وجود اجلبل يف اخلارج غري وجود البيت يف اخلار 
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الوجود هلما واحدا يف الذهن. فاالتفاق يف املفهوم ال يستلزم االتفاق يف املصداق، وهذا 
 من مالحظته. ال بدَّ  الفرق مهم جداا 

ملا يقول به أهل السنة وأكثر الفالسفة واملتكلمون يف  سهالا  وما مضى كان عرضاا 
 .هذه املسألة

تكثر يف الوجود اخلارجي فما هو كذلك،  هلنا أنوأما غريهم، فقد قالوا: إن ما يظهر 
، ولكنه يظهر يف صور كثرية، واحداا  بل هذا حمض الوهم، والواقع يف اخلارج ليس إال وجوداا 

إمنا هو واحد حقيقي، ال كثرة وجودية فيه، وأما ما نالحظه من كثرة،  مبعىن أن املوجود فعالا 
وسوف ننقل  ،وهؤالء هم القائلون بوحدة الوجودفإمنا هي كثرة ومهية، أو إضافية اعتبارية. 

 بعض كالمهم فيما يلي لنبني مذهبهم كما يريدون هم. 

أن الوجود املتحقق هو الوجود الواجب فقط، وال  إن مذهب وحدة الوجود يعتربم  
، فوجود املمكنات مستحيل يف اخلارج، واملمكن املتحقق إمنا هو كنات مطلقاا موجود للم

لواجب أبحكام املمكنات. وهذا كما هو معلوم خمالف ملا قرره أهل السنة من تلبس الوجود ا
وجوده جائز، وعدمه جائز، أي إن العقل ميكن أن ينسب  ، ألنَّ أن املمكن، إمنا كان ممكناا 

إليه الوجود، وميكن أن ينسب إليه العدم، وأما على مذهب أهل الوحدة، فليس األمر  
، فال ميكن للعقل أن ينسب الوجود إىل مستحيل مطلقاا كذلك، ألن وجود املمكن عندهم 

 املمكن.

واحلقيقة أن هذا القول عندهم مرتتب على القول أبن الوجود ال ميكن أن ينعدم، 
فال  مبعىن أنه ال ميكن أن حيدث وجود  بعد عدم، وال أن ينعدم وجود ، وال ميكن أن يطرأ،

وجود عندهم، أي أن اخللق إمنا هو تصوير يوجد خلق  للوجود، بل اخللق إمنا هو تقدير لل
، وهذا الوجود الذي يظهر بصفة املمكن هو الوجود الواجب الوجود بقدر وبصفة املمكن

جتلى لذاته  -وهو الوجود الواجب–ألنه ال وجود غريه عندهم، ولذلك يقولون إن هللا تعاىل 
اجب الوجود، وال يوجد أبحكام املمكنات، وإمنا الثابت عندهم جمرد رسوم وتقييدات للو 

 موجود واجب وموجود جائز بل ال موجود إال واجب. 
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 الفصل األول

 قواعد وضوابط عامة يف وحدة الوجود

 

ا مذهب وحدة هب الضوابط والقواعد اليت يتميز أهمسوف أورد فيما يلي بعض 
 الوجود، لكي أستعني هبا فيما أييت من املباحث.

 
 الواجب:  الوجود املمكن والوجود: أوالً 

وهو وجود هللا تعاىل،  واجب   األول وجود   :ينص أهل السنة على أن هناك وجودين
ممكن، وهو وجود العامل، وهو كل ما سوى هللا تعاىل من املوجودات.  جائز   والثاين وجود  

مل يكن ليوجد ، والوجود املمكن عندهم ت  إليه سابقاا حملتكثر الوجود الذي أ وهذا هو معىن
رة هللا تعاىل، وهو حادث، مبعىن أنه موجود بعد العدم، أي إنه موجود بعد عدم بقد إال

نفسه، وإجياده هو فعل هللا تعاىل، ووجود العامل هو أثر إجياد هللا تعاىل له، ونفس اإلجياد 
 نسبة بني هللا تعاىل وبني العامل. وسوف أييت بيان هلذا املعىن. 

أنه ال وجود إال الوجود الواجب، وهو وجود  وأما القائلون ابلوحدة، فهم يعتقدون
بنفس وجود هللا تعاىل، ال إبجياده، مبعىن أن  موجود  واحد ال يتعدد وال يتكثر، وأما العامل فهو 

دمه، بل احلادث عالعامل إمنا هو صورة ومظهر للوجود اإلهلي، ومل حيدث وجود العامل بعد 
ولذلك يقولون إن هللا  ،رة عني املظهر اإلهليعندهم إمنا هو صورة العامل بعد عدمها، والصو 

 تعاىل جتلى لنفسه.
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 مستحيلة الوجودغري املمكنات : اثنياً 

إن املمكنات غري  :موا املوجودات إىل الواجب واملمكنة، قالواأهل السنة ملا قسَّ  إنَّ 
ن مستحيلة الوجود، ومعىن ذلك أن أي أمر ممكن، فمعىن إمكانه هو أنه ميكن وجوده وميك

عدمه، وعند وجوده جيوز عليه االتصاف ابلصفات املتقابلة، كاحلركة والسكون إن كان 
، وهذا على قول من قال إبمكان وجود غري ، أو الصفات املتقابلة إن مل يكن جسماا جسماا 

األجسام. فاملالئكة عند هؤالء ليسوا أبجسام وجيوز عليهم االتصاف ابلصفات املتقابلة 
 على نفس الصورة. فليس كل املالئكة 

ولكن القائلني مبذهب وحدة الوجود، ال يقولون إبمكان وجود املمكن، بل يقولون 
فاملمكن عندهم مستحيل الوجود، وأما ابستحالته، وإمنا املمكن ينحصر أبحكامه، وماهيته، 

ر ماهيته، فمعىن إمكاهنا إمنا هو قدرة هللا تعاىل على التلبس والظهور أبحكامها، فهو الظاه
ظاهرة بعني الوجود  فاملاهية اجلسمانية ،بوجود ممكن ليس موجوداا  يف املظاهر، فاجلسم مثالا 

اإلهلي، فاهلل تعاىل هو الذي تصور أبحكام اجلسمية من الطول والعرض واالرتفاع واحلركة، 
 .والصورة اجلسمانية اخلاصة

ر صورة بعد ومثال هذا الكالم الصورة الظاهرة على شاشة التلفزيون، كيف تظه
تلك الصور  -أي احملل الذي يظهر فيه-أخرى على نفس الشاشة، فالشاشة نفسها مظهر 

يف التلفزيون، فال يوجد ال رجل وال  املتالحقة، واحدة بعد األخرى، فلو رأينا سيارة أو رجالا 
شعة فاأل ،سيارة فيه، بل املوجود فيه إمنا هو صورة الرجل والسيارة، وأحكام الرجل والسيارة

التلفزيونية تتجلى هبا هذه الصور لألعني، وال حقيقة وراء نفس الصور إال الشعاع، فالشعاع 
 واحد، ولكنه يظهر مبظاهر خمتلفة. 

وكذلك فال حقيقة وراء املوجودات املتكثرة إال حقيقة واحدة وهي الوجود اإلهلي، 
كله هلل تعاىل، ولكن هللا فهو الظاهر يف املظاهر، وال وجود خاص لنفس العامل، بل الوجود  
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وهذه  ،املمكناتتعاىل أظهر صورة العامل يف ذاته، أي إنه جتلى بصورة العامل، وجتلى بصورة 
ابجملاهدات عرف أنه ذا جترد الواحد عنها وختلص منها إالصور هي اليت يسموهنا ابلقيود اليت 

صور، فإنه سيعرف أن مالحظة هذه ال أي إذا استطاع اإلنسان أن يتجرد من، هو، ال غريه
 حقيقة وجودها الذي وجدت هي به، إمنا هو عني وجود هللا تعاىل ال غري وجود هللا تعاىل. 

 

 الوجود العيين والوجود العرضي: اثلثاً 

 .أعيان وأعراضإىل احلادثة أهل السنة املوجودات  يقسم متكلمو

ه إىل حمل، وذلك  الذي ال حيتاج يف قيامإشارة إىل املوجود  -مجع عني-عيان واأل
 .كاجلسم، فهو قائم بنفسه

وأما األعراض فهي األمور اليت وجودها يف نفسها هو عني وجودها يف غريها، 
فاللون ال وجود له إال يف وجوده يف اجلسم، وال وجود له يف اخلارج بنفسه  ميقو ال والعرض 

 .م لكي يتحقق له وجودإال كذلك، فالعرض حمتاج إىل اجلس

األعراض ال وجود هلا يف اخلارج بوجود استقاليل أصلي بل تبعي، فقط  واحلقيقة أن
على أهنا حاالت للجسم، أو أمور تطرأ عليه يف نفسه، أو أهنا تغريات حاصلة فيه، فحصوهلا 

 يف اجلسم يستلزم حصول تغريات على نفس اجلسم. 

ج إىل حمل ج، وكون األجسام ال حتتا اثبتة يف اخلار  (األعيان)فاألعراض واألجسام 
لتقوم فيه، كاألعراض عندما حتتاج إىل اجلسم يف قيامها، أقول كون األجسام كذلك ال 

دها، و وجلزم كوهنا ال حتتاج إىل فاعل يف يستلزم أهنا ال حتتاج إىل علة لكي توجد، وال يست
ج ، فمع أن اجلسم ال حيتا فيوجد فرق إذن بني االحتياج إىل احملل وبني االحتياج إىل الفاعل

ليقوم فيه، ولكنه حيتاج إىل الفاعل لكي يوجد، فهو حمتاج إىل العلة الفاعلية وليس  إىل حمل ٍ 
إىل حمل لكي يوجد فيه، وأما  من حيث هو جسم إىل علة قابلية، أي ليس حمتاجاا  حمتاجاا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



لألستاذ العالمة                                                      ي بيان وحدة الوجودلودود فمنح ا
 المتقن سعيد فودة

20 

العرض فهو حمتاج إىل الفاعل واحملل، فاحتياج العرض إىل غريه أشج من احتياج اجلسم 
 والعني. 

بعرض، وال أن يقوم جبوهر آخر، مبعىن أن اجلوهر ( العني)يقوم اجلوهر  وال يصح أن
 ال يقوم يف جوهر آخر، كم يقوم العرض يف جوهر غريه. 

 خالصة قول علماء السنة يف هذه املسألة.  هذا هو

ن مبذهب وحدة الوجود، فال يوجد عندهم إال موجود واحد قائم بذاته، و وأما القائل
تاج إىل حمل ليقوم فيه، وهو واجب الوجود، وأما ما نالحظه يف العامل من أجسام أي غري حم

جتلى سيدان  مااألعراض القائمة بذات الباري جل، فكوأعراض، فإمنا هي صور األجسام و 
جربيل لسيدان حممد عليه السالم بصورة آدمي فكذلك يتجلى هللا تعاىل عندهم بصورة العامل 

ييدات، ولكن يبقى هو هو، وليس هو عني العامل، ألن العامل هو حمض مبا فيها من تنوع وتق
عندهم، بل إمنا هو هللا تعاىل،  الصور، وهللا تعاىل حمض الوجود، فال عامل حقيقي فعالا 

 فحقيقة وجود العامل إمنا هو عني وجود هللا.

ى هذا وال يعين هذا أهنم ال يفرقون بني اجلوهر والعرض، بل يفرقون، ولكن بناء عل
 . األصل الكبري القائلني به، ورمبا نشري إىل كيفية تفريقهم بني اجلوهر والعرض الحقاا 

 

 ال وجود إال هلل تعاىل: رابعاً 

هكذا يعتقد القائلون مبذهب وحدة الوجود، ألن العامل عندهم ليس له وجود، بل 
 إمنا هو صورة وجتلٍ  لوجود هللا تعاىل، فال وجود إال له، عز امسه. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



لألستاذ العالمة                                                      ي بيان وحدة الوجودلودود فمنح ا
 المتقن سعيد فودة

21 

وأما أهل احلق، فقد اتضح مما سبق أهنم قائلون بتكثر الوجود، ومع ذلك فإن وجود 
العامل خمالف يف حقيقته لوجود هللا تعاىل، فال اشرتاك إال يف االسم، وأما احلقيقة فال. فأين 

 ؟ الوجود احلادث من الوجود الواجب

 

 الشرك واإلميان: خامساً 

سوى وجود هللا  حدة الوجود إذا قال بوجودٍ عند القائلني بو  اإلنسان يكون مشركاا 
تعاىل، وما ذلك إال ألن حقيقة هللا تعاىل عندهم، هي حمض الوجود، فال وجود إال هلل، وهللا 
عني حقيقة الوجود، وهلذا السر م فإهنم ينفون الوجود عن كل ما سوى هللا تعاىل، فكل السوى 

فلما كان حقيقة هللا ، ، وليس حقيقياا عدم، وإطالق الوجود على العامل إطالق جمازي حمض
 عندهم هي الوجود، فال جيوز أن ينسب الوجود إىل غري هللا تعاىل.

وأما أهل السنة، فإهنم ال يقولون أبن وجود العامل جمازي، بل إنه وجود حقيقي، 
ولكنه مع ذلك خمالف لوجود هللا تعاىل يف احلقيقة، فال اشرتاك يف احلقيقة، ولذلك ال يلزم 
الشرك عندما نثبت الوجود للعامل، وإطالق اسم الوجود على العامل إمنا هو إطالق حقيقي، 

 من ابب إطالق األمساء املشرتكة على معانيها. 

، فإننا نعلم الفرق بني وجود هللا تعاىل، ولكن إذا دققنا النظر يف ما ذكرانه سابقاا 
 وبني وجود العامل. 

ته، وأما العامل فإن وجوده بذاته ولكن لغريه، ومعىن فإن هللا تعاىل وجوده لذاته وبذا
يف غريه، ولذلك فهو موجود بذاته، ولكنه مع ذلك موجود  حاالا  ذلك أن العامل ليس عرضاا 

، بل ذاته، ال جيب وجوده عقالا  علة وجوده ليس عني ذاته، ألن عني بتأثري من غريه، فإنَّ 
، إمنا هو ن، ومعىن اإلمكان كما قلنا سابقاا العقل إمنا حيكم على عني ذات العامل ابإلمكا

هللا تعاىل، أي قدرة صحة نسبة الوجود ونفيه عنه. وملا كان سبب وجود العامل هو غريه، وهو 
د  العامل، فما دامت قدرة هللا تعاىل متعلقة إبجياد العامل فإن  أن هللا تعاىل أراد إجياد العامل فو جم
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درة هللا تعاىل ابلعامل هو علة وجود العامل، وما دام العامل ، ألن تعلق قالعامل يبقى موجوداا 
، فإن علته وهي تعلق القدرة به، جيب بقاء وجودها، أو ميكن أن نقول، إنه ما دامت موجوداا 

، ولكن إذا انقطع تعلق القدرة اإلهلية ابلعامل، انعدم القدرة متعلقة ابلعامل، فإنه يبقى موجوداا 
 الوجود لذاته. العامل، فإنه ال يستحق 

وملا الحظ بعض علماء السنة هذا الفرق بني وجود العامل وبني وجود هللا تعاىل، 
أطلقوا على العامل أن وجوده جمازي، هبذا املعىن، ومل يريدوا أن العامل غري موجود أصال، بل 

لنسبة إىل صار وجود العامل ابقوة وجود هللا تعاىل ابملقارنة مع وجود العامل،  اإهنم ملا الحظو 
وجود هللا تعاىل كأنه وجود جمازي، ألنه ال يقوم إال إبجياد هللا تعاىل، كما ال يقوم اجملاز إال 

 بناء على لفظ له معىن حقيقي.

فإن أهل السنة إذا أطلقوا القول أبن العامل له وجود جمازي مل يريدوا إال هذا املعىن، 
ون على العامل أن وجوده جمازي، فإهنم يريدون وأما القائلون بوحدة الوجود، فإهنم عندما يطلق

حقيقة هذا اللفظ. فإطالق أهل السنة اسم اجملاز على العامل جماز، وإطالق أهل الوحدة اسم 
 العامل حقيقة عندهم.  اجملاز على

بوجود العامل، ولكنه يصل  عند أهل الوحدة ما دام معتقداا  واإلنسان يكون مشركاا 
 إذا اعتقد بعدم العامل، وان وجوده هو عني وجود هللا تعاىل.  إىل أعلى مراتب التوحيد

عندهم، إذا اعتقد استقالل العامل ابلوجود  وأما أهل السنة فإن اإلنسان يكون مشركاا 
، ولكن بقاءه كذلك تعاىلبوجود مغاير لوجود هللا  لذاته، وأما إذا اعتقد أن العامل موجود  

 يكون قد وصل إىل التوحيد احلقيقي.متعلق بتعلق قدرة هللا تعاىل فإنه 

ولذلك فإن التوحيد عند القائلني مبذهب وحدة الوجود معناه: ال وجود إال هلل 
 تعاىل، فهم ينفون وجود كل ما سوى هللا تعاىل. 

 وأما توحيد أهل السنة، فإنه يتم إبثبات أن كل األفعال فإمنا هي هلل تعاىل. 
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على مذهبهم القول ابشرتاك  ل السنة يلزمهموال يصح االعتقاد بعدما مضى أبن أه
، فإنه ال يقول ذلك إال من جهل ، أي من حيث مصداقههللا تعاىل مع خلقه حبقيقة الوجود

 مذهب أهل السنة، أو أراد ترويج مذهبه. 

 

 : الوصول إىل هللا تعاىلسادساً 

التصوف عند أهل السنة عبارة عن جماهدة للنفس ورغباهتا املخالفة للدين 
حماولة  هو أيضاا و  وليس كل رغبات النفس خمالفة للشريعة، اإلسالمي ولشريعة هللا تعاىل،

دائمة لرتويضها على شرع هللا تعاىل، والرتقي هبا عن طريق التزامها ابلشريعة إىل أعلى املراتب 
 والكماالت الالئقة ابلوجود اإلنساين. 

فعل لإلنسان املكلف،  من حيث إنه فالتصوف على هذا هو خالصة ورأس التدين
 إنه غاية االلتزام ابلدين.  بل، وليس من حيث إنه عقيدة، فال عقيدة خاصة ابلتصوف

فعندما ميارس علماء أهل السنة من الصوفية اجملاهدات، فإن غايتهم هو تكميل 
وغايتهم إمنا هي تقوية مالحظتهم الحتياجهم إىل هللا تعاىل يف كل حركة  ،ذواهتم، ال إفناؤها

 من احلركات ويف كل سكنة من السكنات. 

فصوفية أهل السنة مع بقاء مالحظتهم لوجود أنفسهم، إال إهنم ال يزالون يرتقون يف 
اإلحساس بشدة احتياج هذا الوجود الذي منحهم إايه هللا تعاىل إىل إمداد هللا تعاىل وإىل 

إىل هللا تعاىل، وذلك مع  ابالحتياج فالصوفية عند أهل السنة هم أشد الناس إحساساا  ،قوته
 وهذا هو السر يف صعوبة الرتقي على ،مالحظتهم لوجود أنفسه ذلك الوجود احملتاج احلادث

ف عن أصول الدين يف هذه عامة الناس، واملنحرفني يف علم التوحيد، فكيف يرتقى املنحر 
، إذا كان يعتقد وما فائدة اجملاهدة ؟ وهو يعتقد أنه مستغن يف وجوده عن هللا تعاىل املراتب

  ؟ أنه عني الذات اإلهلية، وأنه ال وجود له
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وأما القائلون بوحدة الوجود، فإن التصوف عندهم طريق إىل االعتقاد بفناء ذواهتم 
، وعدم وجودهم بوجود مغاير لوجود هللا تعاىل، بل وجودهم عندهم هو عني وجود فناء فعلياا 

االنعتاق عن التقيدات الومهية اليت يتومهون هبا أهنم هللا تعاىل. واجملاهدات  عندهم طريق إىل 
موجودون، فهذه القيود احلادثة عندهم، سبب يف اعتقاد عامة الناس أبهنم موجودون، ولكن 
اخلواص عندهم يعتقدون أن وجودهم هذا ما هو إال وجود جمازي، متوهم، فهم يف جماهداهتم 

 أهنم عني الذات إلهلية، أو بعبارة أصح، حياولون أن يرتقوا عن أوحال الوهم، ويصلوا إىل
  يصلوا إىل أن وجودهم هو عني وجود الذات اإلهلية.

عند أكثر الفرق  ومن هنا برز عندهم مصطلح العوام واخلواص، وإن كان مستخدماا 
اإلسالمية، إال أهنم استعملوه مبعىن خاص، فاخلواص عندهم هم من اعتقدوا أنه ال وجود إال 

بوجود غري وجود هللا  واعتقدوا بوجود ذواهتم العوام هم من ساروا مع أوهامهم،هلل تعاىل، و 
 . تعاىل

ال يريدون فقط نفي االعتقاد بوجود والقائلون ابلوحدة عندما يعتقدون بذلك، فهم 
مستقل يف القيام عن وجود هللا، بل يريدون نفي كل وجود مغاير لوجود هللا تعاىل. وفرق 

استقالل الوجود احلادث عن وجود هللا تعاىل، وبني نفي الوجود  عظيم بني نفي اعتقاد
عندهم، بل كل الوجود قدمي، وهو هو وجود هللا،  مطلقاا  . فال وجود حاداثا احلادث أصالا 

 الذي ظهر لذاته أبحكام املمكنات. 

فاحلادث عندهم هو فقط ظهور أحكام املمكنات بوجود هللا تعاىل، وليس ظهور 
 فهذا مستحيل عندهم. عني املمكنات، 

فالوصول عند الصوفية القائلني بوحدة الوجود عبارة عن ظهور أن وجودان هو عني 
وجود هللا تعاىل، فهو ظهور احتاد وجودان بوجود هللا تعاىل، ولكن ال بعد تعدد وتكثر، بل 

 ، واعتقاد أهنا جمرد وهم. نفي الكثرة أصالا 
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العتقاد ابالفتقار إىل هللا تعاىل يف كل وأما الوصول عند صوفية أهل السنة فهو ا
 عند أهل السنة.  شيء، مع بقاء مالحظة أن وجودان مغاير لوجود هللا تعاىل. فال احتاد مطلقاا 

ثنينية عندهم منفية، اال االحتاد الناتج عن اثنني، ألنَّ والقائلون بوحدة الوجود ينفون 
احللول سراين شيء موجود يف شيء ينفون احللول، ألن  والتكثر وهم حمض، ولذلك أيضاا 

 موجود آخر، وال موجود إال هللا عندهم. 

ولذلك فال يبعد عندهم نفي احللول واالحتاد، بل ذلك واجب، ألن احللول واالحتاد 
والوجود واحد فكيف يقال بذلك ال يصدقان إال بعد االعتقاد ابلتكثر وتعدد الوجود، 

على براءة النايف من وحدة الوجود، إال بعد بيان  فنفي احللول واالحتاد ليس دليالا عندهم. 
 مراده وعلة نفيه.

هل السنة ينفون احللول واالحتاد ويقولون يف نفس الوقت بتكثر الوجود أبينما 
ولكن أهل السنة ينفون احللول واالحتاد وتعدده، فالوجود اجلائز هو غري الوجود الواجب. 

واستحالة سراينه وحلوله فيها، وليس علة النفي نفيهم  الستحالة احتاد هللا تعاىل مبخلوقاته،
 لوجود املخلوقات كما هو زعم القائلني بوحدة الوجود. 

 

 : ال فعل إال هلل تعاىلسابعاً 

لقد قلنا إن أهل السنة يقولون إن العامل موجود، وهللا تعاىل موجود، وال اشرتاك بني 
 ، العامل هو أثر فعل هللا تعاىل، أو عني فعله،  وهذاوجود هللا تعاىل ووجود العامل، كما مرَّ

وذلك مع كون وجوده غري وجود هللا تعاىل، فهم يقولون إنه عني فعل هللا تعاىل أو أثر فعله 
 جل شأنه. 
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إان إذا نظران إىل هللا والعامل، وأتملنا يف  :فنقول وسوف نوضح ذلك زايدة توضيح
ثة؛ ينتج إمكان قسمة املذهب اإلسالمية على النسبة بينهما، وأدران الكالم على هذه الثال

 النحو التايل:

إما أن يقال بتكثر الوجود أو وحدته، فعلى القول بكثرة الوجود، فههنا ثالثة أمور 
هللا، والعامل، والنسبة بينهما، والعامل عبارة عن وجود + ماهية، فتصبح األمور املقابلة هلل تعاىل 

 مباذا تتعلق. ة، فالسؤال هنا عن فاعلية هللا تعاىل ثالثة، الوجود واملاهية والنسب

للماهيات ابإلرادة فجمهور أهل السنة وبعض املعتزلة يقولون إن هللا تعاىل فاعل 
والوجود اخلاص والنسبة الزمة لذلك، ألن النسبة الزمة على ضرورة الربط بني قدرة هللا تعاىل 

. وهذا القول مبين على أن هللا تعاىل جاعل وبني أثر القدرة الذي هو الوجود املتعني للعامل
 .للماهيات أيضاا 

ومجهور املعتزلة وبعض أهل السنة القائلني بعدم جمعولية املاهيات، قالوا إن هللا تعاىل 
للوجود اخلاص للعامل، وابلتايل تلزم النسبة الرابطة بني العامل وخالقه، وذلك ابإلرادة فاعل 

  ده عن فاعله.لعدم استغناء العامل بعد وجو 

ولكن الفارق بني أهل السنة واملعتزلة هنا أن املعتزلة حيكمون الصالح واألصلح 
وأهل السنة ال، واإلرادة عند املعتزلة ليست صفة هلل بل فعله، وأما أهل السنة فاإلرادة صفة 

 له جل وعال. 

لكن على أبن الوجود اخلاص أثر هلل واجب الوجود، و  وأما االفالسفة فيقولون أيضاا 
على قوهلم أبن هللا بذاته علة لوجود العامل،  سبيل التعليل ال على سبيل الفعل، وهذا مبين  

 وعلى نفي اإلرادة.

وأما من قال بعدم تكثر الوجود، فهم يبنون قوهلم هذا على استحالة وجود العامل 
واملاهيات ليست فيقولون: إن ماهية العامل هلا أحكام،  ،بوجود خاص به، مغاير لوجود العامل

جمعولة هلل تعاىل، فاهلل تعاىل ليس بفاعل إال للنسبة، والنسبة هذه ليست بني طرفني كما يف 
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األقوال السابقة، ألنه ال وجود إال وجود هللا تعاىل، بل هي نسبة من طرف واحد، ويسموهنا 
بة عدمية حمضة مث إما أن تكون هذه النس ،نسبة إشراقية، ألن هللا تعاىل تشرق ذاته ابلنسبة

بناء على تواطؤ وجود الواجب الواحد، أو انتزاعية قائمة على أن الوجود الواجب الواحد 
 مشكك، قابل للشدة والضعف.

فاهلل تعاىل ليس بفاعل إال للنسبة عند القائلني بوحدة الوجود، وهذه النسبة قائمة 
املمكنات، أو أبحكام  بذاته عز وجل، وهذا هو معىن قوهلم إن هللا تعاىل جتلى أبحكام

ون تظهر بذاته ؤ وهكذا يفسرون قوله تعاىل كل يوم هو يف شأن، مبعىن أن الشاملاهيات، 
 تعاىل كل يوم وكل ساعة، وكل آن من اآلانت. 

، والنسبة من حيث هو موجود يف اخلارج ففعل هللا تعاىل عند أهل السنة هو العامل
 تعاىل، وإذا مل يقولون إن العامل هو أثر قدرة هللافإن الحظوا جمموع هذا املعىن، الزمة له، 

يالحظوا النسبة الثابتة قالوا إن العامل هو عني الفعل، ولكنهم على كل األقوال ال يقولون إن 
 الفعل قائم بذات هللا تعاىل.

اخلارجي عندهم، ومل يبق بعد  القائلون بوحدة الوجود، فلما انتفى وجود العاملوأما 
إال للنسبة، والنسبة هذه قائمة بعني وجود هللا تعاىل، وملا   اهلل تعاىل ليس فاعالا ، فإال النسبة

كانت النسبة ليست موجودة بنفسها، فال وجود مستقل للنسبة عن ما تقوم هي به، وملا مل 
 يكن مثة موجود إال هللا تعاىل، فالنسبة قائمة بعني ذاته جل وعال. 

جود بوجود هللا تعاىل، وال يقولون إن العامل وهلذا يعربون عن ذلك أبن العامل مو 
موجود إبجياد هللا تعاىل، بل هو قائم بعني وجود هللا تعاىل. ألن العامل ليس إال النسبة فال 
وجود له، وليس العامل إال جمرد االنتساب هلل تعاىل، ولذلك فاملخلوقات عندهم معدومة 

 هلا.   الذي ليس وجوداا لتلبسها بوجود هللا تعاىل حقيقة، وموجودة جمازاا 

عن قيوده اليت هي عني النسبة، إذا جترد الواحد من املخلوقات  يعتقدون أن ولذلك
أن وجوده هو عني وجود هللا تعاىل، ولكن كان ينبغي أن يقولوا أن هذه القيود هي قيود رأى 
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د للمخلوقات للذات اإلهلية ونسب الحقة هلا، وال يقولوا أهنا قيود للمخلوقات، ألنه ال وجو 
 قط، ومن ليس له وجود فكيف يتجرد عنه.
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 الفصل الثاني

 الرد على رسالة النابلسي
 املسماة

 (إيضاح املقصود من وحدة الوجود)

 

ف العديد من الرسائل والكتب يف العديد من َـّ الغين النابلسي، أل إن الشيخ عبد
ال خيلو كتاب من كتبه من املسائل واملواضيع، يف الفقه واحلديث والتصوف والتوحيد، و 

إشارات إىل عقيدة وحدة الوجود، فهو يصرح هبا وال يلوح، وينتهز الفرصة بعد الفرصة يف 
 سبيل بيان هذه العقيدة ونصرهتا. 

يف توضيح معىن وحدة الوجود ونصرهتا وإثباهتا، مساه  مطوالا  وقد كتب كتاابا 
إيضاح نفس الغاية مساها )خمتصرة ل(، وألف رسالة الوجود احلق واخلطاب الصدق)

 (، يف صفحات معدودة. املقصود من وحدة الوجود

الغين النابلسي يف  وحنن سوف خنصص هذا الفصل لنقد ما أودعه الشيخ عبد
ونعتمد يف ذلك على حتليل عبارته، بناء على ما سبق بيانه من قواعد وأصول، وبناء  ،رسالته

يف كتبهم ورسائلهم وأورادهم وأشعارهم، على ما وضحه أئمة القائلني بوحدة الوجود 
 وإشاراهتم وكلماهتم املرسلة املنقولة عنهم. 

 سبب أتليف الرسالة

هذه رسالة عملتها يف " :6لقد حدد النابلسي هدفه من أتليف الرسالة فقال ص
ال  :حتقيق املعىن املراد عند أهل هللا تعاىل احملققني األجماد، إبطالق وحدة الوجود، وقوهلم
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يء مع هللا تعاىل موجود، وبيان صحة هذه املقالة، ونفي ما عداها من ضالالت أهل ش
 ".الغواية واجلهالة، واحلكم على ما خيالف ذلك ابالستحالة

النابلسي يقرر يف هذه املقدمة أن سبب أتليفه للرسالة هو حتقيق معىن وحدة 
و ضالالت، ومن خيالفها الوجود، ويعرتف أن هذه العقيدة صحيحة، وأن ما عداها إمنا ه

فهو من أهل الغواية واجلهالة، بل إن كل ما خيالفها من العقائد فإمنا هو مستحيل، مث ينسب 
هذه العقيدة إىل احملققني األجماد من أهل هللا تعاىل، وسوف نعرف أمساء بعض هؤالء من 

 النابلسي كما سيذكرهم بعد قليل. 

ال شيء مع هللا تعاىل وجود هو )والنابلسي يقرر أن ملخص عقيدة وحدة ال
أن أشران إليه يف الفصول السابقة، وهذا املعىن هو (، وهذا هو معناها الذي سبق موجود

 .املعىن الباطل املخالف لعقيدة أهل السنة، كما قلنا، ولكن النابلسي يعكس الوضع هنا

فون لعلماء والذي ال بد من مالحظته هو أن الصوفية القائلني بوحدة الوجود ال يعرت 
 ،التوحيد أبهنم هم الذين يقررون العقائد الصحيحة، بل يعتربوهنم جمرد متكلمني ابلباطل

ويتهموهنم أبهنم ال يستندون إال إىل اجلهل، ويصفوهنم أبهنم حمجوبون، واحلجب هنا يف 
اصطالح الصوفية انشئ عن أن املتكلمني يعتقدون بكثرة الوجود، أي إهنم يقولون إن هللا 

اىل خلق العامل املوجود بقدرته، وهذا يلزم منه تكثر الوجود واملوجود، وإن كان العامل ال تع
 ميكن استمرار وجوده إال إبذن هللا تعاىل وتعلق قدرته تعاىل إبجياده. 

، واحلقيقة فمن يعتقد أن العامل موجود، فإنه عند أهل الوحدة حمجوب عن احلقيقة
 من العدم، ومل يوجد العامل من عدم، بل مل يوجد شيئاا  شيئاا  عندهم هي أن هللا تعاىل مل خيلق

. وإذا كانوا يعتقدون هبذا األمر فالطبيعي عندهم أن القائل ابلكثرة يف املوجودات مطلقاا 
 عن احلقيقة.  يكون حمجوابا 

، فالكفار  احلق ابطالا  يقلبولكن اعتبارهم ووصفهم للمتكلمني هبذه األوصاف ال 
أنه صابئ، والنصارى مل يعرتفوا بنبوة  عليه الصالة والسالم سيدان حممد كانوا يقولون عن
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املسلمني جاهلون  نإ :النيب، واليهود ينكروهنا، والشيوعيون كانوا ينكرون اإلسالم، ويقولون
جاهلون العتقادهم بوجود  العتقادهم بوجود هللا تعاىل، والصوفية هنا يقولون إن املتكلمني

 اله.ي   على ل  ين م غ  يـ   العامل ، وكل  

 

 القائلون بعقيدة وحدة الوجود

د  النابلسي بعض أمساء القائلني بعقيدة وحدة الوجود، وأشهرهم، وذلك ليعزز  عدَّ
عند القارئ أن هذه العقيدة صحيحة لشهرة القائلني هبا، وهذا األساس لتدعيم املذاهب 

 ذلك فيما يلي، ولكن نذكر أوالا على إطالقه كما استعمله النابلسي، وسوف نبني  ليس كافياا 
 عبارة النابلسي يف هذا املقام لكي نستطيع حتليلها ونقدها. 

اعلم أن هذه املسألة وهي مسألة وحدة " :6قال الشيخ عبدالغين النابلسي يف ص
، وردها قوم قاصرون غافلون عن معناها وحديثاا  الوجود، قد كثَـّر  العلماء فيها الكالم قدمياا 

قبلها قوم آخرون عارفون حمققون، ومن ردها لعدم فهم معناها عند القائلني هبا، حمجوبون، و 
من كان لصده عن احلق، وإمنا رده يف احلقيقة  وتوهم منها املعىن الفاسد فال التفات لرده كائناا 

ألمر واقع على فهمه من املعىن الفاسد، ال على هذه املسألة، فهو الذي صور الضالل ورده، 
ئلون هبا فإهنم العلماء احملققون والفضالء العارفون أهل الكشف والبصرية املوصوفون وأما القا

حبسن السرية وصفاء السريرة، كالشيخ األكرب حميي الدين ابن عريب، والشيخ شرف الدين بن 
الفارض، والعفيف التلمساين، والشيخ عبد احلق بن سبعني، والشيخ عبدالكرمي اجليلي، 

فإهنم قائلون بوحدة الوجود، هم وأتباعهم  أسرارهم، وضاعف أنواهم، وأمثاهلم، قدس هللا
ملا عليه أهل السنة واجلماعة،  وليس قوهلم بذلك خمالفاا  .إىل يوم القيامة إن شاء هللا تعاىل

وحاشاهم من املخالفة، وغنما املنكر عليهم وعلى أمثاهلم أنكر من قصور فهمه وقلة معرفته 
فإن علومهم مبنية على الكشف والعيان، وعلومهم غري مستفادة ابصطالحهم وعدم علمه، 

من اخلواطر الفكرية واألذهان وبداية طريقهم التقوىوالعمل الصاحل، بداية طريق غريهم مطالعة 
 "الكتب
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 هذه الفقرة فيها عدة دعاوي: 

 : أن الكالم يف عقيدة وحدة الوجود قدمي عند العلماء. الدعوى األوىل
: أن الذين ردوا ورفضوا عقيدة وحدة الوجود هم احملجوبون، ومن ةالدعوى الثاني

 قبلها وقال هبا فهم العارفون احملققون. 
  : يوجد معىن صحيح لوحدة الوجود ومعىن آخر فاسد.الدعوى الثالثة
 حدة الوجود ال خيالف قول أهل السنة. و : القول بالدعوى الرابعة

 الرتتيب املذكور. الكالم على هذه الدعاوي علىندير وسوف 

 

 حملة عن اتريخ وحدة الوجود

له اتريخ يف مذاهب املتقدمني من  إن الكالم عن كون عقيدة وحدة الوجود مذهباا 
عنه بني  مرضياا  الفالسفة يف الشرق والغرب، ال إشكال فيه، ولكن القول أبنه كان مذهباا 

 رد عن الدليل، بل خمالف له.املسلمني يف العصور املتقدمة، حمل إشكال كبري، وهو ادعاء جم

وهل يريد  ، يسلم له؟!"الكالم فيها قدمي عند العلماء"هل قول النابلسي أبن ولينظر 
 .منه القول أبهنم كانوا يتكلمون يف وحدة الوجود على سبيل القبول هلا

فإن كان يريد ذلك فهو ليس بصحيح، بل الصحيح أن العلماء كانوا يتكلمون يف 
ى سبيل الرد والنقض، ومل يوافقوا على صحة هذه العقيدة، بل إن الصحيح وحدة الوجود عل

الوجود املتكاملة، إمنا ظهرت متأخرة بني املسلمني، أي إن التصريح  أن حقيقة مذهب وحدة
 ، ومل يكونوا يتكلمون هبا صراحة يف األزمان املتقدمة. هبا ظهر بينهم متأخراا 

وإىل القول هبا من املتقدمني، حكم عليه  مث إن بعض من أشار إىل وحدة الوجود 
 ابالحنراف والزندقة، ومنهم احلالج، وقصته مشهورة معروفة، وقد نيالعلماء املتقدمكثري من 
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ابالحتاد  يستغرب البعض من نسبتنا القول بوحدة الوجود إليه، واملشهور أنه كان قائالا 
. وقد كلماته نفسها، مث فهمهاوقراءة   واحللول، ولكن هذا االستغراب ينحل مبجرد معرفة

يقول البعض إن احلالج مل يكن قائال بوحدة الوجود، بدليل وجود كالم له موافق يف كثري من 
ظاهره لكالم أهل السنة، واجلواب، كما أنه يوجد له كالم حيتمل موافقة أهل السنة، ولكنه 

ل بوحدة الوجود، قلنا يصح محله على عقيدة وحدة الوجود، وملا وجد له كالم أصرح يف القو 
 بظهور اعتقاده بوحدة الوجود. واألمر حيتمل النظر. 

إىل أن مصطلح وحدة الوجود مل يظهر إال يف القرون املتأخرة، وعلى وأيضا إذا تنبهنا 
أقل تقدير القرن السادس والسابع، وقبل ذلك كانت توجد إشارات إىل هذا املذهب، فالذين  

هم اسم له، والذين ردوا عليه، أطلقوا عليه أقرب اسم معروف كانوا يقولون به مل يكن عند
لديهم، وأقرب مذهب إىل وحدة الوجود هو احللول واالحتاد، بفارق أن احللول واالحتاد 
يسبقه التكثر يف الوجود، خبالف وحدة الوجود، والنتيجة بينهم واحدة، وهي أن اخللق عني 

 تصبح أنت هو، وهو أنت. اخلالق، وأيضا عدم التكثر يف الوجود، بل 

فجاء إطالق اسم احللول واالحتاد على وحدة الوجود من هذا اجلانب ال غري، 
 فتصبح النتيجة أن بعض من ردَّ على القائلني ابحللول واالحتاد، فاحلقيقة أنه رد  على وحدة

 الوجود. 

قول فالقول إذن أبن وحدة الوجود كانت مقبولة مشهورة عند العلماء املتقدمني، 
مردودة، فأكثر املتأخرين ردوها، كما ردها  ابطل، بل ادعاء قبوهلا بني العلماء املتأخرين أيضاا 

 أكثر املتقدمني.
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 هل املعارضون لوحدة الوجود حمجوبون

القول أبن من نفى وحدة الوجود حمجوبون، وأن من قال هبا فهو احلقيقة أن 
غالطي ال يقوم على دليل. وإطالقه هكذا املكشوف له، واملطلع على احلقيقة، هو قول م

 سفسطة واضحة. 

حسب املعايري العلمية والعقلية الرصينة قول مل يتضح برهانه  إن وحدة الوجود أصالا 
بعد، واختلف فيه الناس، وإن كان أكثر اخللق ينفونه، ولكن قول البعض منهم به، ال جيوز 

ابطل أو صحيح من أن يوجد قائل به من على صحته يف نفسه، فال خيلو قول  اختاذه دليالا 
 الناس.

، ال يصح قوله إال ممن يعتقد بصحة وحدة الوجود، ويقطع وكون القائل به حمجوابا 
 . على القائل بوحدة الوجود ابحلجب واجلهل أيضاا  هبا، ولكن هذا احملجوب حيكم أيضاا 

دة، ألن واستعمال لفظ احلجب هنا للداللة على اجلهل موافق ملذهب أهل الوح
احلجب مقابل للكشف، والطريق الصحيح للعلم عندهم هو الكشف، فمن ال كشف له، 

ولكن أهل احلق يستعملون مصطلح العلم واجلهل، ال مصطلح الكشف  ،فهو حمجوب
واحلجب، فمن خالف احلق فهو جاهل، أو معاند، ومن وافق احلق وقال به، فهو عامل أو 

 متيقن.
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 الباطل لوحدة الوجوداملعىن الصحيح واملعىن 

، ال يسمن وال ومعىن آخر ابطالا  إن البدء ابلقول أبن لوحدة الوجود معىن صحيحاا 
يغين من جوع، فاجملسمة يقولون إن احلدَّ واجلسمية هلا معىن حممود ومعىن آخر مذموم، أو 

هو معىن صحيح ومعىن آخر ابطل، وكل إنسان ميكن أن يتبع هذا السبيل، وهذا املنهج إمنا 
الوجود، وهذا ابلبطالن على وحدة  اخلطوة األوىل يف سبيل تشكيك الناس يف احلكم مطلقاا 

 هو نفس هدف اجملسمة من ادعاءاهتم. 

، بل إذا سلمنا بوجود معنيني واحلق أنه ال يلتفت إىل القائلني هبذا القول مطلقاا 
هذا اللفظ يف  أحدمها صحيح واآلخر ابطل، فإن هذا يوجب االبتعاد عن استعمال مثل

وعلى كل األحوال، فإننا سوف ما دار حول هذا املعىن بني مقام الدعوة إىل علم التوحيد. 
 العلماء.

لقد اشتهر بني بعض من تكلم يف وحدة الوجود أن لوحدة الوجود معنيني أحدمها 
ابطل واآلخر صحيح، واحتج البعض مبا قاله الصاوي يف ذلك املعىن يف شرحه على جوهرة 

توحيد، ومبا ذكره بعض العلماء، وسوف أبني هنا حقيقة هذا احلال ليعرف هل استناد ال
 هؤالء صحيح أم ابطل. 

ولكي نتوصل إىل ذلك سوف أنقل النص الذي يعتمدون عليه يف ذلك املقام، 
 وحنلله، لنعرف حقيقة املقام. 

 :(1)قال الصاوي يف شرحه على جوهرة التوحيد

 "تنبيه:

                                                

د. عبـــدالفتاح البـــزم، طباعـــة دار ، حتقيـــق وتعليــق 142شــرح الصـــاوي علـــى جــوهرة التوحيـــد، ص  1
 بريوت. -ابن كثري، دمشق
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لعوام: )هللا موجود يف كل الوجود(، وهو كالم صحيح يف نفسه، شاع على ألسنة ا
 ألن مفاده وحدة الوجود، لكنه غري الئق منهم، إليهام احللول، وأتويله أن تقول: 

، ومعيته معه معناها: معناه أنه مع كل موجود، أي: ال يغيب عن موجود أصالا 
ما أن ذاته ال يعلمها إال هو، ال تصرفه فيه وتدبريه له، معية معنوية ال يعلمها إال هو، ك

 خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء. 
تعاىل)سنريهم  ومن كالم ابن وفا:..... أن من أعظم إشارات وحدة الوجود، قوله

آايتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق، أ و مل    يكفم بربك أنه على كل شيء 
 من لقاء رهبم، أال إنه بكل م شيٍء حميط( شهيد، أال إهنم يف ممر ي ةٍ 

 ومن ألطف إشاراهتا كما قال شيخنا األمري يف حاشيته قول  أيب مدين الت ملممساين: 
 هللا  ق ــــــــل  و ذ رم الوجــــــــود  ومــــــــا حــــــــوى

ــــــــــــــــــــــــه   فالكــــــــــــــــــــــــل دون هللا إن حققت
 واعلـــــــــــــم أبنـــــــــــــك والعـــــــــــــوامل  كلَّهـــــــــــــا 
ـــــــــه  ـــــــــه مـــــــــن ذات  مـــــــــن ال وجـــــــــود لذات

 شـــــــــــهدوا والعــــــــــارفون فـ ن ــــــــــوا بــــــــــه مل ي
 ورأوا ســــــــواه علــــــــى احلقيقــــــــة هالكــــــــا

 

 إن كنـــــــــــت  مــــــــــــراتدا بلــــــــــــو   كمــــــــــــالم  
 عــــــــــدم  علــــــــــى التفصــــــــــيل واإلمجــــــــــالم 
 لـــــــــــــواله يف حم  ـــــــــــــٍو ويف اضـــــــــــــمحالل
ـــــــــــــــواله عـــــــــــــــني حمـــــــــــــــال  فوجـــــــــــــــوده ل
 شـــــــــــــيئا ســـــــــــــوى املتكـــــــــــــرب املتعـــــــــــــايل
 يف احلــــــــــــال واملاضــــــــــــي واالســــــــــــتقبالم 

 
 انتهى كالم الصاوي. 

 لف من املعاين التالية:أنه يتأ ومن أتملنا لكالم الصاوي، نرى 

حمل الكالم هي عبارة دائرة على ألسنة العوام، حاصلها أن هللا تعاىل موجود : األول
 يف كل الوجود.
 : أتويل هذه العبارة على معىن مقبول. الثاين

 : استشهاد بكالم بعض القائلني بوحدة الوجود. الثالث
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ة كما قال الصاوي، دائرة على ألسنة العبار نقول: ، فوالثاين ابملعىن األول فنبدأ أوالا 
العوام، وليست دائرة على ألسنة العلماء، وهذه العبارة حتتاج إىل أتويل، ومعلوم أن التأويل 
يلجأ إليه عندما يوجد إشكال يف النص من حيث املعىن املتبادر إىل الذهن عند قراءته، 

 د قراءة هذه العبارة. فيلزمنا إذن أن نبني املعىن الباطل املتبادر إىل الذهن عن

واحللول معناه أن هللا  ،وهذا املعىن الباطل هو كما نص عليه الصاوي: إيهام احللول
 . تعاىل حلَّ يف خملوقاته، أو العكس. وهو ابطل قطعاا 

والصاوي حيكم على العبارة يف نفسها ابلصحة، وحيكم عليها بوجوب أتويلها 
 إليهامها هذا املعىن الباطل. 

عرفنا الدافع إىل التأويل، وهو إيهام احللول، فما هو املعىن املفهوم من وحنن قد 
العبارة الذي يربر لنا القول أبن العبارة صحيحة يف نفسها. لقد علَّل  الصاوي حكمه 

  ابلصحة للعبارة أبن مفادها )وحدة الوجود(.

ه إذن مصطلح وحدة الوجود عند الصاوي له معىن صحيح، وهو املعىن الذي وضح
الصاوي يف أتويله للعبارة، وحاصل هذا التأويل أنه أول حرف )يف( الوارد يف العبارة، مبعىن 
املعية، فصارت العبارة :) هللا موجود مع كل موجود(، وحنن إن نظران إىل هذه العبارة، رأيناها 

 )وهو معكم أينما كنتم(، فالصاوي إذن مطابقة من حيث املعين لآلية الواردة يف القرآن
حرف اجلر )يف( عن ظاهره وهو معىن الظرفية، إىل معىن املعية، الوارد أصله يف يصرف 

ملعىن اآلية الكرمية، سلط الصاوي على  القرآن، مث بعد ذلك، أي ملا صار معىن العبارة مطابقاا 
 العبارة التأويل الذي ذكره العلماء لآلية الكرمية. 

 تعاىل لكل املوجودات، وتدبريه هلا، ال فاملعية الواردة يف القرآن معناها تصرف هللا
وجوده معها، وال كون وجودها عني وجوده، مث قال: إن هذه املعية معية معنوية ال يعلمها إال 

 هو، كما أن ذاته ال يعلمها إال هو.
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 إذن فاحلاصل أن العبارة حمل التحليل، إذا قلنا أن معناها صحيح، فإن املعىن
 ، هو معىن املعية املعنوية اليت معناها تدبري هللا تعاىل للمخلوقات.الصحيح الذي نصرفها إليه

معىن املعية املعنوية، ال  إذن املعىن الصحيح الذي يراه الصاوي لوحدة الوجود، هو
اليت قال هبا بعض الناس، واليت حاصلها أن هللا تعاىل متحد  أي املعية الذاتية، املعية احلقيقية،

لوقات، أو أن وجود املخلوقات هو عني وجود هللا تعاىل، وهو املعىن يف وجوده مع وجود املخ
 يف التمهيدات. الصحيح لوحدة الوجود، الذي وضحناه سابقاا 

إذن، إذا قلنا أن لوحدة الوجود معىن صحيح، فإن هذا املعىن الصحيح راجع إىل أن 
ب عن علمه أي  شيء هللا تعاىل مدبر جلميع املخلوقات، ومتصرف فيها، وعامل هبا، وال يعز 

 يف الوجود. 

أي إننا إذا قبلنا وحدة الوجود على رأي الصاوي، فإننا ال جيوز أن حنملها على 
معىن غري املعىن الذي ذكرانه، وهو معىن املعية على رأي أهل السنة ال على رأي القائلني 

 بوحدة الوجود احلقيقية. 

ا ابن عريب والنابلسي، وليس وهذا يف احلقيقة نفي لوحدة الوجود، كما يقول هب
 موافقة على هذا املعىن.

فأكتفي  ،التلمساينوأما املعىن الثالث، وهو االستشهاد بكالم البعض كابن وفا، و 
هنا ابلقول أبن ابن وفا حسب ما يظهر يل من قراءة ما نقل عنه، قائل بوحدة الوجود على 

ستدالل هبا، أن اآلايت اليت يف اآلفاق معناها الباطل، واستشهاده ابآلية املذكورة، فوجه اال
ويف األنفس، هي عني املوجودات اليت هي مظاهر الذات اإلهلية، فهذا اآلايت هي 
موجودات بنفس وجود الذات اإلهلية، ال بوجود آخر خاص هبا، فمن رأى هذه اآلايت، 

احلق بوجود ورأى أهنا مظاهر، علم أن هللا تعاىل هو احلق، أي هو الثابت، وهو املوجود 
خاص، ال غري، أي يعلم الناظر أن هذه اآلايت ما هي إال مظاهر ال وجودات مغايرة لوجود 

 هللا تعاىل. 
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يف وحدة الوجود  وأما التلمساين، فكالمه يف هذه األبيات الشعرية، ليس نصاا 
أهل ابملعىن احلقيقي كما يقول به ابن عريب والنابلسي، وهو املعىن الباطل الذي ال يقبله 

يف املعىن الذي ميكن أن يقبله العلماء ومنهم الصاوي،  صرحياا  السنة، وليس كذلك نصاا 
 والذي أرجعه إىل معىن املعية املعنوية، ال املعية الذاتية. 

فاحلاصل أننا خنالف الصاوي يف فهمه لكالم ابن وفا، والتلمساين، فهو حيمل  
ك، ومحله نا نرى أن كالمهما ليس كذلكالمهما على املعىن الصحيح املقبول عنده، ولكن

 ئن أخرى قد ال تتوفر له. ار على ما قال حيتاج إىل ق

فنحن نوافق إذن الصاوي يف خالصة املعىن الذي محل عليه كالم العوام، ولكننا ال 
نوافقه يف تفاصيل كالمه، وال نوافقه يف احلكم بتصحيح العبارة حبجة أن مفادها هو وحدة 

املعية املعنية، ال يسمى عند العلماء بوحدة الوجود، فتسميته للمعية ابسم  الوجود، ألن معىن
وحدة الوجود، غري صحيح. بل وحدة الوجود آيمل  إىل املعية الذاتية، اليت حاصلها أن ال معية 

مث إن معىن مصطلح )وحدة الوجود( ليس معىن مقبوال مشهور  ، بل الكل واحد.أصالا 
قبول الكالم ورده. بل هو مشكل يف غاية اإلشكال كما سنبني، القبول حىت يتخذ معيارا ل

 . وكما وضحنا سابقاا 

 ليقنا املختصر على عبارة الصاوي. فهذا هو تع

السالم على جوهرة  ذكر العالمة األمري يف حاشيته على شرح الشيخ عبدوقد 
 له تعلق مبا هنا ولذلك سوف نذكره لزايدة الفائدة. التوحيد، كالماا 
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")فواجب له( صفة نفسية له  تعليقا على قول الشارح: (1)لعالمة األمريقال ا
لوجوب افتقار  وال أبداا  )الوجود( الذايت مبعىن أنه وجد لذاته ال لعلة فال يقبل العدم ال أزالا 

 العامل وكل جزء من أجزائه إليه تعاىل": 

فة إىل أنه تعاىل ")قوله: الذايت( وأما غريه فهو فعله، وذهب بعض املتصوفة والفالس
الوجود املطلق، وأن غريه ال يتصف ابلوجود أصال، حىت إذا قالوا اإلنسان موجود، فمعناه أن 

 له تعلقا ابلوجود وهو هللا تعاىل، وهو كفر، وال حلول وال احتاد.

فإن وقع من أكابر األولياء ما يوهم ذلك أ و مل  مبا يناسبه كما يقع منهم يف وحدة 
عضهم ما يف اجلبة إال هللا، أراد أن ما يف اجلبة بل والكون كله ال وجود له إال الوجود، كقول ب

ابهلل، فاهلل ميسك السموات واألرض أن تزوال، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، 
إليهامه، لكن القوم اترة تغلبهم األحوال، فإن اإلنسان  وذلك اللفظ وإن كان ال جيوز شرعاا 

كن إبقامة املوىل سبحانه. ورأيت يف مفاتيح الكنوز أن احلالج قال: )أان( ضعيف إال من مت
وفيه بقية من شعوره بنفسه، مث فين بشهوده فقال: ) هللا(، فهما كلمتان يف مقامني خمتلفني، 

بظاهر الشريعة الذي هو أمر الباطن  لكن ممن أفىت بقتله اجلنيد كما يف شرح الكربى عمالا 
 الظاهر. 

فاملقام العظيم ال حتيط به العبارة، والوجدان خيتلف حبسب ما يريد وابجلملة 
 ." انتهى(2)احلق

من كالم  هذا هو كالم األمري الذي اعتمد عليه الصاوي، وكالم األمري أكثر حتقيقاا 
 الصاوي، واملتأمل فيه يرى أنه يتألف من املعاين األساسية التالية:

                                                

، مطبعـــــة 59حاشـــــية األمـــــري علـــــى شـــــرح الشـــــيخ عبدالســـــالم املـــــالكي عل جـــــوهرة التوحيـــــد، ص  1
 مصطفى البايب احلليب.

 مث ذكر العالمة األمري بعد ذلك ما مضى نقله عن الصاوي من كالم ابن وفا، والتلمساين.  2
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د الصوفية القائلني به، وحكم عليه : وضح ما هو مذهب وحدة الوجود عنَا أوال
 أبنه كفر. 

: حدد املوقف الشرعي الذي جيب اختاذه من الكلمات الدالة على وحدة اثنياً 
 الوجود. 

فأما املعىن األول، فقد بني رمحه هللا أن معىن وحدة الوجود، هو أنه ال وجود إال هلل 
وحدة الوجود الباطل، وبناء على تعاىل، ألن هللا تعاىل هو الوجود املطلق، وهو عني مذهب 

، وابلتايل فإن معىن قوهلم اإلنسان موجود، أنه له هذا املذهب يلزم أنه ال وجود لغريه أصالا 
تعلق ابلوجود، أي أنه عبارة عن نسبة بني ماهية وهوية اإلنسان وبني وجود هللا تعاىل الذي 

ر أبحكام املمكنات، ويتجلى لذاته هو الوجود املطلق، وهو املراد بقوهلم أبن هللا تعاىل يظه
بذاته، وهذا املعىن معىن ابطل عند العالمة األمري، وهو كفر ال ريب فيه، ومع ذلك فال 
حلول وال احتاد، أي إن القائل هبذا املعىن ال يلزمه القول ابحللول وال القول ابالحتاد، ألنه ال 

نا ابلضبط املذهب احلقيقي لوحدة عنده، وهو كفر. فاألمري إذن مييز ه تكثر للوجود أصالا 
 الوجود، وينص على بطالنه.

مث يبني املوقف العملي من كلمات صادرة عن الناس يظهر فيها هذا املعىن، كقول 
احلالج ما يف اجلبة إال هللا، فاألمري فسره أبنه أراد أن الكون كله ال يوجد إال إبجياد هللا 

وجود الذايت إمنا هو هلل تعاىل وحده، والوجود املفتقر من أن ال تعاىل، بناء على ما قاله أوالا 
لسائر العامل، وهذا وإن كان هو املذهب الصحيح، إال إننا ال نقطع أنه مراد احلالج، فإن  
كلمته رمبا يظهر منها مع غريها من كلماته املنقولة عنه معىن وحدة الوجود ابملعىن الباطل 

 الذي حكم عليه األمري أبنه كفر.

عه اختالف العبارات عن هؤالء الناس حبسب اختالف األحوال واملقامات، وإرجا
وقدرهتم على هذه املواقف، وإن كان قاله غريه، إال أن هذا التعليل ال ينبغي أن مينعنا من 

 اختاذ موقف من نفس هذه الكلمات أبهنا ابطلة، وهو عني ما فعله األمري هنا. 
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ني أبحكام الشريعة، من أنه يوجد معىن صحيح فاملقصود عند العلماء امللتزم ن  ذ  إ
لوحدة الوجود، هو أنه جيب علينا أتويل الكالم الدال على املعىن الباطل الذي يقول به 
أصحاب هذا املذهب، ملعىن آخر مقبول عندان إذا صدرت هذه الكلمات ممن اشتهر عندان 

كلمات معناها الظاهر ابطل، حسن سريته، فاملسألة إذن ليست إال موقفا عمليا مما ينقل من  
وهذا املعىن الصحيح حاصله أن الكون والعامل املوجود، مل يكن ليوجد بسبب علة ذاتية له، 

 بل وجود إمنا هو بسبب إجياد هللا تعاىل إايه. فوجود العامل ليس عني وجود هللا تعاىل.

حدة يف ما يدعيه البعض من وجود معىن صحيح لو  هذا الكالم وإن كان خمتصراا 
الوجود، إال إننا نرجو كفايته يف هذا املقام، وسوف أييت لنا كالم آخر عند نقد كالم 

 النابلسي املتعلق هبذا املقام. 
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 هل القول بوحدة الوجود ال خيالف قول أهل السنة

 هذا هو املعىن الرابع مما ذكره النابلسي الذي سوف نقوم بتحليله هنا. 

كالمه السابق أن االعتقاد بوحدة الوجود على املعىن عى يف  إن الشيخ النابلسي ادَّ 
ر  –الصحيح   .ال خيالف مذهب أهل السنة مطلقاا  -كما ي صم

وقد عرفنا مما مضى قصة املعىن الصحيح واملعىن الفاسد لوحدة الوجود، وعرفنا أنه 
ارات نه صحيح، إمنا هو أتويل للعبال يوجد معنيان، بل املعىن الذي يسميه بعض العلماء أب

من احلكم ابلتكفري على من قاهلا، واملعىن املؤول ال يقال  الظاهرة يف املعىن الباطل، هروابا 
، واآلخر مؤول، هذا عند أهل السنة، وأما حقيقي إال واحد عليه إنه معىن اثن، بل ال معىن

ا عند عند القائلني بوحدة الوجود، فاملعىن احلقيقي عندهم لوحدة الوجود هو املعىن الباطل هل
 علماء أهل السنة، كما رأينا ذلك يف عبارة العالمة األمري. 

وسنعرف املعىن الباطل لوحدة الوجود عند النابلسي، لنعرف أن لوحدة الوجود معىن 
آخر عند الفريقني أقصد أهل السنة والقائلني بوحدة الوجود كما عند النابلسي وابن  ابطالا 

هو يف احلقيقة مذهب آخر قال به بعض املنحرفني ومسوه عريب، وغريهم، وهذا املعىن اآلخر، 
 ابسم وحدة الوجود، وهو وجه آخر لوحدة الوجود النابلسية.

وال نريد هنا أن نعلق على ادعاء النابلسي أبن النافني لوحدة الوجود إمنا هم 
علوم جاهلون، وعلومهم غري صحيحة، وأهنم مل يعرفوا اصطالح القائلني هبا، وما قاله من أن 

من طرق املعرفة عند أهل  القائلني هبا مبين على الكشف والعيان، فإن الكشف ليس طريقاا 
 السنة، ألنه ال ضابط له. 

الذي نصَّ العلماء على كونه ليس طريقا وأنت ترى أن النابلسي يقدم الكشف 
 ذ  خ  نه أ  من مقامه أب زيالا ـلعلم عند أهل السنة، يقدمه على النظر الصحيح الذي عرب عنه تنل

لنأخذ منه، وأمر  من الكتب وقد أنزل هللا تعاىل إلينا كتاابا  األخذ   م  ذ  من الكتب، وكيف ي  
لذم علوم النافني لوحدة الوجود،   العلماء بتدوين ما عرفوه يف الكتب، فهل يكون هذا كافياا 
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تب العلماء أن يكون زايدة تشنيع من النابلسي لينفر أتباعه من ك كال، بل األمر ال يتعدى
 الراسخني من أهل السنة.

من تقريره هنا، أن العلماء الذين نفوا وحدة الوجود هم من  ولكن الذي ال بد  
أعاظم أهل العلم، ومن األئمة املتَّبعني، وال يقال على هؤالء أهنم جاهلون، وال أهنم غري 

الء الدولة السمناين، فمنهم السعد التفتازاين، ومنهم عالء الدين البخاري، ومنهم ععاملني، 
ومنهم األئمة املتقدمون الذين أنكروا على احلالج كاجلنيد، وأصحابه، ومنهم من شنع على 
ابن عريب خاصة كالسرهندي النقشبندي، وقد مرَّ معنا كالم العالمة األمري، وغريهم كثري، 

ألمة، من وأما الذين يلزم من كالمهم الرد على مذهب وحدة الوجود، فهم أعاظم علماء ا
القرون األوىل واملتأخرة، وليس هذا املوضع هو املالئم الستقراء أمسائهم، ولكين ال أعتقد أن 

يقول أبن هؤالء جاهلون ابالصطالح، أو من احملجوبني، وليت شعري إذا كان هؤالء  أحداا 
 حمجوبني، فمن هم الذي انكشفت  هلم احلقيقة. 

 الوجود ال يعارض مذهب أهل السنة حدةواحلاصل من هذا أن قول النابلسي أبن و 
جمرد ادعاء، ال دليل عليه، بل الدليل قائم على بطالنه، وحنن سوف نبني ذلك تفصيال يف 
أثناء نقدان لباقي كالم النابلسي يف رسالته هذه، وسوف يتضح لنا بصراحة أن مذهب وحدة 
الوجود ال ميكن أن يتوافق مع مذهب أهل السنة، وال ميكن أن يوجد إنسان قائل بوحدة 

أبقوال أهل السنة، إذن؛ فمذهب وحدة الوجود ال ميكن  كونه معتقداا الوجود، يف حال  
 اجتماعه مع مذهب أهل احلق.
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 موقف النابلسي من علم الكالم

أي عن املعىن –أن يبحث عنه  " :(1)وقد أوجب النابلسي على كل واحد بعد ذلك
عداه من  ، ويتحقق به على الوجه التام، وحيفظ عليه ويرتك ما-الصحيح لوحدة الوجود

محايته من طعن  أقوال علماء الكالم، ألنه القول احلق واالعتقاد الصدق، والواجب أيضاا 
 ."اهـ.الطاعنني وذم اجلاهلني له، املتكلمني فيه من غري معرفة به الضالني املضلني

على اإلنسان املكلف أن يبحث عن املعىن الصحيح لوحدة  إذن جيب شرعاا 
يدافع عنه، وحيرم عليه ابلتايل أن يتأثر بكل من خيالف القول  الوجود، وأن يؤمن به، وأن

 بوحدة الوجود. 

وإجياب القول بوحدة الوجود، على كل مكلف، هو إفراط يف االنتصار هلذا املذهب 
ينقلب هذا املذهب عند النابلسي إىل فرض عني على   ،الذي ذمه أكثر علماء األمة احملققني

 كل مكلف، فسبحان هللا! 

ابملخالفني، وذلك  املوقف العملي من النابلسي ينبين على عدم اكرتاثه مطلقاا  وهذا
وهو أن املخالفني لوحدة الوجود ال يعتمدون على الكشف، مث هم  لسبب بسيط جداا 

 . خيالفون أولياء هللا الذين انكشف هلم احلجاب، واطلعوا على املغيبات عياانا 

تقد بوحدة الوجود فإننا نرى موقف النابلسي إذا التفتنا حنن إىل هذه اخللفية للمع
 .املتشدد من املخالفني مربراا 

حكمه مذموم، كما هو  علم  فهو علم الكالم وعلماء الكالم عند النابلسي وأما 
ابلضبط عند اجملسمة والفالسفة، وأما علم الكالم عند أهل السنة فهو علم أصول الدين وهو 

ن الكشف عن البدع االعتقادية، وبواسطة القواعد علم واجب على الكفاية، ألن به ميك
املخالفني للدين اإلسالمي، وعلماء الكالم هم الذين ميكنهم الرد  املبينة فيه، ميكن الرد على

                                                

 .8إيضاح املقصود، ص  1
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 ةم يَّ دم على أصحاب املذاهب الرَّ 
 
والقائلني بعصمة األئمة، والقائلني حبلول هللا تعاىل  ةم م  س م ج  ، كامل

،  يف أبدان األئمة، وعلى امل كالشيوعية ذاهب املناقضة لإلسالم الذي هو الدين احلق 
 والرأمسالية والنصرانية واليهودية، وغريها، من املذاهب املناقضة للدين اإلسالمي. 

هكذا هم علماء الكالم عند أهل السنة، ولكنهم عند النابلسي أصحاب كالم 
بلسي يعكس حقيقة موقف ابطل، جمرد كالم يف كالم، ال يغين وال يفيد، فهل موقف النا

 ؟!  أهل السنة

النابلسي خيالف كالم علماء أهل السنة عندما يضع إنه من الواضح اجللي أن 
علماء الكالم يف حمل العابثني، واحلقيقة أن هذا ليس موقف النابلسي فقط بل هو موقف 

باعهم، بل مجيع القائلني بوحدة الوجود قاطبة، كابن عريب، وابن سبعني، وغريهم، ومجيع أت
إنين يف هذا الزمان رأيت بعض القائلني بذلك واملتأثرين مبوقف ابن عريب، من يقلل من شأن 
علماء الكالم، ويدعي أهنم عابثون، وهو مع قوله الفاسد هذا يعتقد أنه موافق ألهل السنة، 

  ، وواقع احلال أنه خيالفهم بل يناقض أقواهلم، ويعاديها اعلم أو مل يعلم.ومتبع هلم

والسبب يف أن القائلني بوحدة الوجود يعرتضون على علماء الكالم، ويذمون النظر 
العقلي املبين على القواعد اليت بينها العلماء يف علم الكالم واملنطق وأصول الفقه، هو أن 

ماء اإلسالم، بل إن الذي علعقيدة وحدة الوجود ال تتفق مع القواعد املقررة اليت حققها 
الصحيحة فإنه ال شك سينتهي إىل خمالفة القول بوحدة الوجود، وإىل نفيها،  يتبع القواعد

فقد كان املتكلمون هم  وهكذا هم علماء الكالم الذين يتبعون هذه القواعد النظرية العظيمة،
اليت  األمورفلذلك كان أهم  من ردَّ على أصحاب الوحدة الوجودية، من الفالسفة والصوفية،

ة أتباعهم هي عدم التعمق يف علم الكالم، وعدم االعتماد على يوصي هبا أهل الوحد
يصرحون أبن علماء الكالم هم أهل الرسوم واملتبعون لظواهر  القواعد النظرية، بل إهنم

، ويصفون أنفسهم أبهنم أهل الكشف والتحقيق، املطلعون على حقائق األمور األمور
معارفهم من احلق مباشرة، خبالف علماء ابلكشف العيان، ويقولون أبهنم يستمدون علومهم و 

 الكالم، الذين أيخذون علومهم ومعارفهم عن األموات.
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املعاصرين القائلني بوحدة الوجود ينهون أتباعهم عن األخذ املشايخ مث إن بعض 
عمن يتمسك ابلقواعد النظرية وأساليب أهل السنة يف البحث والنظر، وحيضوهنم على 

 نص أهل السنة أنفسهم على أهنا ال تفيد العلم. التمسك ابملكاشفات اليت 

فيتضح من ذلك أن أهل الوحدة خمالفون ألهل السنة يف الطريقة ويف األحكام، 
 وهذا يعين أهنم خيالفوهنم يف املذهب العقائدي، واملوقف العملي التابع لذلك. 

وب ابن وما أقرب هذا األسلوب الذي يتبعه النابلسي هنا وابن عريب وغريهم، أبسل
من  تيمية، واحلقيقة أن طريقة معاجلة القائلني بوحدة الوجود للنصوص الشرعية قريبة جداا 

الطريقة اليت تبعها اجملسمة، واملوقف العملي الذي يتخذه هؤالء من خمالفيهم قريب جدا من 
على أدلة قوية، بل إنَّ  موقف أولئك. واجلامع املشرتك بينهم هو عدم كون مذهبهم مبنياا 

مذهبهم مبين على جمرد تومها فاسدة ال قيمة هلا يف ميزان العلم والنظر والقواعد العقلية، 
 ولذلك فإن كال هذين الفريقني يهربون من االحتكام إىل املنهج العقلي يف النظر والبحث. 
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 بيان وحدة الوجود عند النابلسي

حدة الوجود خالف ما واعلم أن ليس املراد بو " :(1)قال الشيخ عبد الغين النابلسي
ة اإلسالم، بل املراد يف ذلك ما اتفق عليه مجيع اخلاص والعام، وما هو معلوم من معليه أئ

من مؤمن وال من كافر، وال يتصور فيه إنكار عند  الدين ابلضرورة من غري إنكار أصالا 
 العقالء من األانم. 

 مصها موجودة من العدإن مجيع العوامل كلها على اختالف أجناسها وأنواعها وأشخا
بوجود هللا تعاىل ال بنفسها، وإذا كان كذلك فوجودها الذي هي موجودة به يف كل حملة هو 

 وجود هللا تعاىل، ال وجود آخر غري وجود هللا تعاىل. 

فالعوامل كلها من جهة نفسها معدومة بعدمها األصلي، وأما من جهة وجود هللا 
وجود هللا تعاىل ووجودها الذي هي موجودة به وجود تعاىل فهي موجودة بوجوده تعاىل، ف

، وليس املراد نفسها أصالا  من جهة وجود هلاواحد، وهو وجود هللا تعاىل فقط، وهي ال 
بوجودها الذي هو وجود هللا تعاىل عني ذاهتا وصورها، بل املراد ما به ذواهتا وصورها اثبتة يف 

اع العلماء العقالء منها، وأما ذواهتا وصورها من أعياهنا، وما ذلك إال وجود هللا تعاىل إبمج
سبحانه، فال وجود  2ابوجوده حيث هي يف أنفسها، مع قطع النظر عن إجياد هللا تعاىل هلا

 .ألعياهنا أصالا 

وأما الوجود الذي به تلك الذوات والصور موجودة فال شك أبنه وجود هللا تعاىل 
ني من أهل هللا تعاىل عن هذا الوجود ال عن عند مجيع العقالء بال خالف، وكالم احملقق

على الوجود الذي هو عني ذات املوجود، فاخلالف يف رد القول بوحدة الوجود وقبوله، مبين 
 املراد ابلوجود، فمن فسره بعني ذات الوجود يرد القول بوحدة الوجود، إلثباته وجوداا  تعيني
للقول بوحدة الوجود حمض خطأ، ألن ، هو عني ذات املوجود احلادث، ومع ذلك رده حاداثا 

                                                

 .8إيضاح املقصود من وحدة الوجود، ص  1

 .كذا ابملطبوع: والصحيح: بوجوده  2
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هذا الوجود احلادث الذي يزعم أنه وجود اثن غري وجود هللا تعاىل، قائم عنده بوجود هللا 
 . تعاىل، فرجع الوجود كله إىل وجود هللا تعاىل عنده أيضاا 

، فإنه يقبل القول ومن فسر الوجود هبا صار بيان الوجود املوجود احلادث موجوداا 
، وهو الصواب الذي ترجع إليه األقوال مجيعها، ألن وجود هللا ود ويعتقده حقاا بوحدة الوج

إبمجاع العقالء، فاخلالف يف ذلك لفظي راجع إىل تفسري  تعاىل الذي به كل موجود موجوداا 
 .اهـ "املراد من لفظ الوجود.

 ولنا على هذه الفقرة مالحظات:

متفق عليها بني مجيع  لوجودوحدة ا: يدعي النابلسي يف هذه الفقرة أن أوالً 
، فلو أنه اكتفى ابدعاء غريب جداا املسلمني، بل يدعي أهنا معلومة ابلضرورة، وهذا االدعاء 

، ولكن ال جيوز لنا أن نستغرب من هذا املوقف، إذ كيف معتاداا  قيام األدلة عليها، لكان أمراا 
؟!  وغريه أيخذها ابلنظر ،يقارن النابلسي نفسه بغريه، وهو أيخذ علومه مكاشفة وعياانا 

 املشهود ي أن ال يغفل النابلسي أن بعض الصوفية أيضاا غولكن على كل األحوال، كان ينب
 هلم ابلقدم الراسخة أنكروا على القائلني بوحدة الوجود، واعتربوها بدعة وجمرد خيال. 

هذا  ولكنوعقيدته ضرورية وقطعية،  أنه ميكن ألي م أحد أن يدعي أن قولهواحلقيقة 
 !! عن الدليل مادام عارايٍ  ال يكون إال جمرد ادعاء عارٍ 

فإننا ال ميكن أن ننسى ابن تيمية كيف يدعي اإلمجاع من السلف واخللف، ووجود 
 ؟  النص من القرآن والسنة بل من مجيع العقالء على عقيدة التجسيم اليت يقول هبا

 !! ق الكشف واملعاينةوكيف يدعي ابن عريب أن ما يقوله إمنا جاء به عن طري

وكيف يقول ابن رشد أن فلسفته موافقة لألدلة العقلية القطعية اليت ال تردد فيها، 
على القواعد العقلية الصحيحة، اليت قررها علماء واحد مل يعتمد يف أخذه ملذهبه  كلَّ لكنَّ  و 

This file was downloaded from QuranicThought.com



لألستاذ العالمة                                                      ي بيان وحدة الوجودلودود فمنح ا
 المتقن سعيد فودة

50 

سية الشديدة الشريعة املقتدى هبم، وليس أهل الوحدة، فإنه من الطبيعي أن يكون هبذه النف
 موقفه، إال تعصبه له. على تدعيم التعصب ملا يقول، فهو يف احلقيقة ال ميلك برهاانا 

ولكن لو كان معىن وحدة الوجود كما وصفه النابلسي يف الوضوح واالشتهار 
أن يقع حوهلا هذا اخلالف الكبري بني املسلمني منذ أوائل  والقطعية، فإننا نستبعد جداا 

، لو كان لزمان، شأهنا يف ذلك شأن أي مذهب آخر، وحنن نقول أيضاا ظهورها إىل هذا ا
مذهب الشيعة بوجود نص قطعي على إمامة اإلمام علي بن أيب طالب، بعد النيب عليه 

أن يقع خالف كبري مرتامي  ، فإننا نستبعد جداا الصالة والسالم، لو كان ذلك صحيحاا 
ولوال أهنا مبنية  تلوا عليها، إىل هذا الزمان،األطراف بني املسلمني حول هذه املسألة، ويتقا

 ملا حصل ذلك.  يستند إىل تومهات ألدلة غري قاطعة،دعاء على حمض تعصب خملوط اب

د ملفهوم وحدة الوجود على طريقة : بقية كالم النابلسي عبارة عن تلخيص جي م اثنياً 
، وهذه الذوات خاصة ذوات املخلوقات هلاوحاصل ذلك أن ابن عريب، يفهم ذلك العاقلون، 

وهذه الذات ال وجود  هلا، بل حقيقتها إمنا هو جمرد كوهنا ابملخلوقات، وكل خملوق له ذات، 
حمضة، أي ماهية وصورة، وأما الوجود فبما أنه ال ثبوت للوجود إال هلل تعاىل، فالوجود  ذااتا 

قائمة بوجود هللا واحد، على رأيهم، فينتج من ذلك كله أن هذه الذوات والصور واملاهيات 
وال تزال كذلك، فال وجود إال  تعاىل، ألنه ال وجود غريه، فهي معدومة بعدمها األصلي فعالا 

موجودة بنفس وجود هللا  هلل تعاىل، قبل اخللق وبعده، فال تكثر للوجود، وهذه الذوات أيضاا 
فهي أبنفسها، تعاىل، ال وجود  هلا يف أنفسها، كما ال وجود هلا ألنفسها، وال وجود هلا 

أقرب ما تكون كاألعراض القائمة يف اجلواهر، فال وجود هلا يف أنفسها إال عني وجودها يف 
 اجلواهر. وهكذا يتصور القائلون بوحدة الوجود الذات اإلهلية وعملية اخللق. 

ولكن إذا كان هذا هو حقيقة معىن وحدة الوجود، فكيف يتجرأ النابلسي أن يقول 
تفق عليه ومتقرر بني احملققني، وال ميكن ألحد أن خيالفه، كيف يقول ذلك أبن هذا املعىن م

؟! ومل يقل  ألن أكثر الناس يقولون بتكثر الوجود واحلاصل أن أكثر الناس خيالفون هذا املعىن
 إال بعض طوائف من الصوفية والفالسفة وغريهم. بوحدة الوجود
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 ء بال دليل، فهو مردود. إن ادعاء النابلسي االتفاق على هذا املذهب ادعا

 :: ليتأمل القارئ يف العبارات التالية اليت أطلقها النابلسيَا اثلثا

موجودة  إن مجيع العوامل كلها على اختالف أجناسها وأنواعها وأشخاصها -
فوجودها الذي هي موجودة به يف  تعاىل ال بنفسها، وإذا كان كذلك  من العدم بوجود هللا

 اىل، ال وجود آخر غري وجود هللا تعاىل. تعكل حملة هو وجود هللا 
 فهي موجودة بوجوده تعاىلوأما من جهة وجود هللا تعاىل  -

، وهو وجود فوجود هللا تعاىل ووجودها الذي هي موجودة به وجود واحد -
 من جهة نفسها أصال وجود هلاهللا تعاىل فقط، وهي ال 

عن إجياد هللا  وأما ذواهتا وصورها من حيث هي يف أنفسها، مع قطع النظر -
 .سبحانه، فال وجود ألعياهنا أصالا  تعاىل هلا بوجوده

كل هذه الفقرات والعبارات يرتكز معناها على أن وجود هللا تعاىل هو نفسه الوجود 
 .أن حنلل هذا املعىن ليزداد وضوحاا الذي توجد به املخلوقات، ونريد هنا 

وهذه الصور ال تقوم بذاهتا،  إن الذوات عند النابلسي هي عني الصور والتجليات، 
كما أنَّ األعراض ال تقوم بذاهتا، أما اجلواهر فهي قائمة ابلذات، فال حتتاج إىل حمل، بل ما 
حتتاج إليه إمنا هو املخصص، أي الفاعل، فاملخلوقات عنده هي جمرد صور يكوهنا هللا تعاىل 

هر هو الصورة، والصورة بذاته، أي بوجوده، فهي لذلك مظاهر الذات ومظاهر احلق، واملظ
 تقوم ابلذات وال تقوم بذاهتا هي، فكل العوامل قائمة بذات احلق، ألهنا ال قيام هلا بذاهتا.

وأهل السنة يقولون إن العامل هو جواهر وأعراض، واجلواهر قائمة ال يف حمل، بل 
، بل هللا تعاىل هو أبنفسها، والعامل جبواهره وأعراضه غري قائم ابهلل تعاىل، وال بذات هللا تعاىل

الفاعل للعامل واخلالق له، ولذلك يقال إن العامل موجود لغريه أي بسبب غريه، ولكنه قائم 
 بذاته، مبعىن أنه غري قائم يف غريه.
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خملوق هلل تعاىل غري قائم بذات هللا تعاىل وال قائم بوجوده كما يعرب فالعامل الذي هو 
 بسبب هللا تعاىل.  النابلسي، بل هو موجود هلل تعاىل، أي

وأما قول النابلسي أبن العامل موجود بوجود هللا تعاىل، فاإلشكال وحمل جتلي املعىن 
ء كما هو معلوم إما أن املراد، هو حرف الباء، فقوله )ابهلل( هو الذي عليه دوران املعىن، فالبا

تعاىل، فالالم هنا هي  ، وإما للمالبسة، وأما قولنا إن العامل موجود لغريه وهو هللاةتكون سببي
الم السببية، وال إشكال هنا فاملعىن املراد واضح وغري حمتمل، كما عند النابلسي. فالباء إذا 
أريد هبا املالبسة، فيصبح العامل مالبس لوجود هللا تعاىل عند النابلسي، وهو ما يريده القائلون 

ا السببية، فريجع املعىن إىل كالم أهل بوحدة الوجود، فال وجود لغري هللا تعاىل، وأما لو أريد هب
 السنة وهو ما خيالفونه صراحة بقوهلم إنه ال وجود لغري هللا تعاىل. 

والعجب من استعمال النابلسي حرف الباء هنا ووضوح إرادته ملا قلناه، ومع ذلك 
"رمبا أراد معىن السببية"، يظنون أهنم بذلك  يقولون:يوجد بعض املتعصبني من أتباعه، 

 ألسلوب يزيلون اخلالف ويرفعونه، وهيهات، فال ترتفع اخلالفات برمبا وليت ولعل.ا

 وتكريره استعمال حرف الباء هنا دليل على إرادته للمعىن الذي ذكرانه. 

 مث قال النابلسي: 

عليني، وكالم غريهم  ىوكالم احملققني من أهل هللا تعاىل يف مسألة الوجود من أعل"
، وكون املراد ابلوجود ما به كل موجود موجود يف القدمي واحلادث فيها من أسفل سافلني

، فوجوده هو أقرب إىل التحقيق، فإنه ال غىن للموجود املمكن عن الوجود القدمي أصالا 
وجوده، وذات املوجود املمكن وصورته غري املوجد القدمي، فهما اثنان والوجود الذي مها 

ذات واحلادث ابلغري، فالقدمي موجود بوجود هو عني موجودان به وجود واحد، هو للقدمي ابل
ذات القدمي، وليس احلادث هو عني ذات القدمي، وال القدمي هو عني ذات احلادث، بل كل 
واحد منهما مباين لآلخر يف ذاته وصفاته وإن اجتمعا يف الظهور ابلوجود الواحد وثبوت 

ابلقدمي ال بذاته، فالوجود الواحد يف العني به، فإن الوجود الواحد للقدمي ابلذات وللحادث 
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ابحلادث  القدمي وجود مطلق على وجه ال أعظم منه، ويف احلادث وجود مقيد على وجه يليق
 ."األول دنوا صادرا من جهة القدميأدىن من الوجه 

وأنه ، ال ريب يف صحتهيقطع النابلسي هنا أبن كالم القائلني بوحدة الوجود كالم 
ال للمراجعة، ولكن احلقيقة أن كالمه اشتمل على مغالطات نبينها فيما و للنقض  ليس قابالا 

 يلي:

، ولكن ال يلزم لكي تصح هذه : إن ما به كل موجود موجود هو الوجود فعالا أوالً 
القول  ع، كما يدعيه النابلسي وغريه، بل تصح هذه العبارة مالعبارة أن يكون الوجود واحداا 

غريه، وهذا هو  موجود هو عني ذلك املوجود، وليس أمراا  بتعدد وتكثر الوجود، فوجود كل
مذهب اإلمام األشعري، ولكن النابلسي، يقول إن كل موجود إمنا وجوده هو عني وجود هللا 

 تعاىل.

: يصرح النابلسي أن وجود كل ممكن إمنا هو عني وجود هللا تعاىل، واالختالف اثنياً 
من هذه الصور، بل  ظاهر احلق، واحلق ليس شيئاا من م إمنا هو يف كون املمكن صورة ومظهراا 

هذه الصور إمنا تنسب إىل الوجود نسبة إضافة ال غري، كما تنسب العرض إىل اجلوهر، 
 فصور املمكنات اتبعة لوجود احلق، وال وجود هلا يف أنفسها.

إن كل ممكن حيتاج يف وجوده وبقائه إىل هللا تعاىل، ال من  :وأهل السنة يقولون
نه ال يقوم إال بذات هللا تعاىل، ولكن من حيث إنه ال ميكن حتققه يف اخلارج إال حيث إ

فإن املمكن موجود،  قدرة اثبتاا رته جل شأنه به، فما دام تعلق الإبجياد هللا تعاىل له وتعلق قد
وإذا انقطع هذا التعلق انعدم املوجود املمكن، وواضح أن هذا القدر ال يستلزم قيام الصورة 

 نة بعني وجود احلق جلَّ شأنه كما يقول به أهل الوحدة. املمك

ثنينية وجودية، بل هي اثنينية السي ليست هي اليت يقول هبا الناب االثنينية: اثلثاً 
املظهر والوجود، وهي اثنينية الصورة والوجود الذي هو وجود الواحد احلق. فالوجود الذي به 

 وجود هللا تعاىل.  توجد ذات املمكن وصورته هو وجود واحد وهو
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فيثبت موجودان بوجود واحد، املوجود األول هو املمكن واملوجود الثاين هو احلق 
تعاىل، ومها موجودان بوجود واحد، وحقيقة املوجود املمكن غري حقيقة املوجود القدمي، ألن 

ووجود ، هكمظهر له واعتبار من اعتبارات  املمكن ما هو إال صورة ال قيام هلا إال بذات القدمي،
 القدمي هو عني ذاته، ولكن وجود املمكن هو غريه ألنه عني وجود القدمي. 
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 وحدة الوجود قريبة من احللول واالحتاد

نعم إن مذهب وحدة الوجود قريب من احللول واالحتاد، ولكن بفارق أن احللول 
السبب يف  واالحتاد يستلزم أكثر من موجود، ووحدة الوجود، ينفي ذلك، ورمبا كان هذا هو

ابلوحدة، القول ابحللول واالحتاد، وذلك  إىل القائلنيأن العلماء املتقدمني كانوا ينسبون 
 لعالقتهما القريبة. 

إن القائل بوحدة الوجود يقول إن اإلنسان يتخلص من مالحظة القيودات الومهية 
ات ما هي إال عن وجود هللا، وهذه التقييد مستقالا  احلادثة واليت هبا يرى لنفسه وجوداا 

اعتبارات عدمية كما مرَّ بيانه، فإن ختلص العارف من مالحظة وهم الوجود املستقل، ظهر له 
 أبن وجوده هو عني وجود هللا تعاىل، فال وجود إال هلل تعاىل. 

 ؟!  ولكن إذا كان األمر كذلك، فما هي هذه املوجودات اليت نراها حولنا

واب عليه على طريقة أهل الوحدة، ولكنهم ال اجل جداا  إن هذا السؤال يكون صعباا 
، فيقولون بكل وضوح، أبن هذه القيودات ما هي إال أوهام ولو ملفقة يعدمون طريقة

ووجودات جمازية، ال حقيقة هلا يف نفس األمر، إال من حيث هي مظاهر، واملظهر من حيث 
 هو مظهر ما هو إال اعتبار للظاهر يف هذا املظهر. 

وكذلك وجود هللا تعاىل املطلق إذا ظهر على " :11ابلسي يف صولذلك قال الن
ال يلزم أن يكون قد تغري عما هو عليه من إطالقه،  مقيداا  احلوادث املفروضة املقدرة وجوداا 

، وإمنا التغري  (1)د احلقفإنه وجود مطلق ال ينقسم وال يتغري، وكيف املعدوم بغري املوجو 
ويقلبها من عدمها  ة وصورها، فاهلل تعاىل يغريها كيف شاء،والتبديل واقع يف الذوات احلادث

فتتصف بوجوده سبحانه على األصلي إىل وجودها الطارئ الذي هو عني وجوده سبحانه 
لمي من غري أن ينقسم وجوده سبحانه وال عحده كائنا هبا كما كانت متصفة به يف الوجود ال

                                                

هذه العبارة قلقـة، ورمبـا يكـون أصـلها أن املعـدوم الـذي هـو املخلـوق القـائم ابحلـق ال يغ ـري م  املوجـود   1
 احلقَّ، فاملعدوم ال يؤثر يف املوجود. يف املوجود. 
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الصايف إذا فرضنا وقدران أننا وضعنا فيه ، كما أن املاء يتغري بسبب هذا االتصاف املذكور
 "اهـزاجا فإنه يصري أسود اللون من غري أن يتغري هو يف نفسه وال زال عنه صفاه.

فالنابلسي يرى أن املخلوقات املمكنة تتصف بعني وجود هللا تعاىل، فوجود الواجب 
 . يه سابقاا صار صفة للممكنات، وهذا هو معىن تعبريه أبهنا موجودة به الذي نبهنا إل

املعىن الذي ننسبه إىل النابلسي،  ومثال اللون واملاء الذي وضحه يبني متاماا 
)املاء(، واملاء  اللون( احلادثة أمور قائمة ابلذات احلق والوجود املطلق فاملخلوقات )الزاج،

 ابللون، ولكن ماهيته ال تتغري كما هو معلوم، فاهلل تعاىل يكون ظاهراا  يصبح ظاهراا 
 خلوقات املمكنة، يف حال أنه ال يتغري عن حقيقته اليت هي الوجود املطلق. ابمل

وهذا هو مفهوم احللول واالحتاد، أو هو قريب منه، وهو املفهوم الذي نصَّ علماء 
 أهل السنة على أن القائل به كافر. 

عن األذهان،  وقد الحظ النابلسي هذا املعىن ولذلك حاول بكل سرعة أن ينفيه
أمحر اللون وهكذا  وكذلك إذا فرضنا وقدران أن فيه زجنفرا فإنه يصري" :كمل قائالا ولذلك أ

يف نفسه وال يزول صفاه عنه، ومها شيئان ماء وزاج أو ماء  مجيع األلوان، واملاء ال يتغري أصالا 
وزجنفر، ال شيء واحد لكنه ماء حمقق وزاج أو زجنفر مفروض مقدر، ومها موجودان بوجود 

بوجود آخر عني وجود املاء، بل  وجود املاء فقط، وليس الزاج املفروض موجوداا واحد، وهو 
مع وجود املاء، والوجود للماء وحده، ولكنه استعري للزاج املفروض املقدر  ال وجود له أصالا 

فيه وال حال يف املاء شيء، وال احتد املاء مع  مقدراا  أو الزجنفر وجود املاء لكونه مفروضاا 
ملفروض املقدر، وال الزاج مع املاء وإمنا مها حقيقتان ماء حقيقي موجود بنفسه ذلك الزاج ا

 ."اهـوزاج أو زجنفر مفروض مقدر ال وجود له بنفسه، بل بوجود املاء الفارض املقدر له فيه

ملا  لو اكتفى النابلسي هبذا املثال على صورته السابقة بدون تقييد كما فعل هنا، 
ن وحدة الوجود، ولذلك حاول يف هذه الفقرة أن يبني كيف أن اللون ال لبيا كان املثال كافياا 

وجود له يف نفسه، وأصرَّ على أنه جمرد أمر مفروض ومقدر فقط، وأىن له ذلك، فال أحد 
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جيهل أن اللون له وجود يف نفسه، ولذلك خيلط ابملاء، واللون الذي ظهر املاء به هو لون 
 فروض مقدر، كما يدعي النابلسي. الزجنفر أو الزاج، ال جمرد لون م

وإذا كان األمر كما نقول، فإن احلقيقة أن ما هنا هو حلول واحتاد ال وحدة وجود. 
 أو هو اختالط ومزج بني أمرين وليس جمرد أمر واحد كما يريده النابلسي. 

وأان أتعجب كيف يقول النابلسي أبن اللون ما هو إال أمر مقدر ومفروض واحلال 
 قة يف نفسه بدون املاء، وهذا القدر ال ينكره أحد.أن له حقي

وكيف ينفي النابلسي أن يكون الزجنفر قد حلَّ يف املاء، واحتد به نوع احتاد، واحلال 
 أن هذا هو الواقع ابلفعل يف اخلارج، وهو أمر ال جيوز أن يكون مورد الشك والقلق. 

وال بد من فرض الكثرة،  فاحلاصل أن هذا املثال يبني أن وحدة الوجود مستحيلة،
ليستقيم لنا بيان اخللق، وال ميكن أن يكون اخللق واملخلوقات جمرد أمور مقدرة ومفروضة،  

 كما يدعي أصحاب هذا املذهب الغريب. 

نعم ميكن أن تقول أبن الوجود اجلوهري واحد، ولكن التعدد ونقول للنابلسي: 
الوجود اجلوهري، وعلى كل األحوال،  والتكثر الظاهر انتج من احتاد أعراض ممكنة هبذا

ومهما قدرت  املعىن، فإنه ينتج عندان أن الوجود الذي به تقوم األكوان واأللوان يتغري وتبدل 
 . أم جوهراا  ويتحد بغريه وحيل فيه غريه، سواء كان هذا الغري عرضاا 

ر إن الوجود مشرتك حبسب الظاه" :نابلسي لكون الوجود مشرتكا، فقالمث تعرض ال
بني املوجود احملقق وهو املاء، وبني املفروض املقدر وهو الزاج أو الزجنفر، فال ميتنع أن يكون 

يف االستعمال بني  يف حقيقة األمر، كما أن اللفظ الواحد إن كان مشرتكاا  أصالا  مشرتكاا 
 معناه احلقيقي املوضوع ومعناه اجملازي املوضوع له، ال ميتنع أن ال يكون مشرتكا أصال يف

الوضع، بل الوجود هو وجود املاء احملقق وحده، والزاج والزجنفر املفروض املقدر له وجود آخر 
 .اهـ "مفروض مقدر مثل هو عني ذاته ونفس صورته
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كذا قال، واحلقيقة أن الكالم يف االشرتاك إما أن يكون على اللفظ، أو على 
يف نفس األمر. فإن كان على مصداق الوجود، أي ما يقع عليه لفظ الوجود يف اخلارج أو 

، واجملاز يف الوجود ، والثاين جمازاا واحداا  اللفظ، فهذا يلزم عنه أن يكون الوجود احلقيقي أمراا 
، أو ال يستلزم، فإن استلزم، فهو وحدة الوجود، وإال فإن إما أن يستلزم نفي التكثر فيه أصالا 

على حقيقتني خمتلفتني اثبتتني يف  اا فقط، أو أن يكون لفظ الوجود واقع اخلالف يكون لفظياا 
اخلارج، وهذا القول هو قول اإلمام األشعري، فإنه قائل أبن وجود كل شيء هو عني ذلك 

 على حقيقة املوجود، بل هو عينه.  الشيء، أي إن الوجود ليس زائداا 

وأما مذهب اإلمام الرازي فهو قائل أبن الوجود عبارة عن لفظ واقع على معىن 
بني الواجب واملمكن، واشرتاكه اشرتاك يف العروض ال  معنوايا  ، هو مشرتك اشرتاكاا واحد فقط

 يف احلقيقة الستحالة اشرتاك أمر حقيقي بني الواجب واملمكن. 

غري حقيقته اليت ذكرانها، بل خلط بني االشرتاك  وقد وضح النابلسي االشرتاك على
ك اخلارجي، واحلقيقة أن ال اشرتاك عنده، يف اللفظ وبني االشرتاك يف املصداق، وهو االشرتا

تكثر على مذهب وحدة الوجود، فكيف يقال  ألن االشرتاك يشرتط فيه سبق التكثر، وال
 ابالشرتاك. 

مث حاول النابلسي بعد ذلك أن يؤول مذهب اإلمام األشعري واإلمام الرازي ليكوان 
"بل الوجود هو  فقد قال:مة له، متوافقني مع ما يقول به هو من وحدة الوجود، وكالمه ال قي

وجود املاء احملقق وحده، والزاج والزجنفر املفروض املقدر له وجود آخر مفروض مقدر مثل هو 
عني ذاته ونفس صورته مثلما قال األشعري رمحه هللا تعاىل وزاد على ذاته وصورته كما قال 

جود، فإن القائلني بوحدة الفخر الرازي وهو مذكور يف مواضع من علم الكالم، يف مبحث الو 
الوجود مرادهم ابلوجود الوجود الذي به صار املوجود موجودا، ال الوجود الذي هو مفروض 

 .اهـ مقدر، لكن من جنسه، فافهم هذا املثال، وهلل املثل األعلى يف السموات."

ولكن قد تبني لنا أن مذهب األشعري ال ميكن التقاؤه مع مذهب وحدة الوجود، 
، وأما اإلمام ل أبن وجود كل شيء عني ذلك الشيء، على املعىن الذي ذكرانه سابقاا ألنه قائ
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 ، وال يتفق مذهبه مع قول أهل الوحدة، والنابلسي يهمه جداا الرازي فقد وضحنا مذهبه أيضاا 
أن يبني أن مذهب األشعري ال يتعارض مع ما يقول به من الوحدة، ال ألن كالم األشعري 

عنده، بل ألن أكثر العلماء يف اإلسالم يتبعون هذين  زي مهم جداا وال ألن كالم الرا
الذي يتعلم بواسطة املكاشفة الصرحية، -اإلمامني، وأما عنده فإن كلمة واحدة من ابن عريب 

 .عن كالم كثري للرازي واألشعري معاا  تغنيه -وابرتفاع احلجاب بينه وبني احلق تعاىل!

، ال يكفي نه الذي به صار كل موجود موجوداا وتفسريه الوجود عند أهل الوحدة أب
ليدلل على صحة مذهبه، ألن الوجود اخلاص لكل ممكن أخرجه هللا تعاىل  من العدم إىل 

، فإنه وجوده اخلاص، وقولنا إن الوجود الوجود، هو الذي به يصري هذا املمكن موجوداا 
ة كل ممكن عني ذاته، بل ، ال يستلزم أن يكون علاخلاص هو الذي به صار املمكن موجوداا 

علة كل ممكن وسببه هو تعلق قدرة هللا تعاىل، ولكن هذا املمكن ال يقوم يف اخلارج يف ذات 
هللا تعاىل وال بوجود هللا تعاىل كما يقول أهل الوحدة، بل يقوم بعني ذات اليت هي الوجود 

 اخلاص. 

د ابملعىن الذي واملثال الذي وضحه النابلسي ال يربئه من القول بوحدة الوجو 
 ، وال تنفي عنه الشنائع اليت تلزم القائلني ابلوحدة.وضحناه حنن سابقاا 

إن املشكلة الكربى عند النابلسي هي أنه ال يتصور قيام أي ممكن إال بعني ذات 
 هللا تعاىل، وبعني وجود احلق تعاىل، وسواء عنده يف ذلك للممكن العرض أو املمكن اجلوهر. 

 الواضح عند القائلني ابلوحدة، هي قوهلم أن كما قال النابلسي والتناقض الكبري
:"املخلوق ابلنظر إىل ذاته إمنا هو عدم صرف، وإمنا وجوده بوجود هللا تعاىل، فالوجود هلل 

يف ذاته  صرفاا  فكيف يكون املخلوق املمكن عدماا  ،تعاىل وحده وإن وجد به ما سواه".اهـ
وهللا تعاىل خالقه، أخيلق هللا  صرفاا  كيف يكون يف ذاته عدماا بذات هللا تعاىل، و  ويكون قائماا 

.صرفاا  تعاىل عدماا   ، أم يقوم يف ذاته تعاىل عدم  صرف 
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وال يضطر أحد إىل القول مبذهب وحدة الوجود إذا تنبه إىل احلقائق اليت بيناها فيما 
فإن  ،أو لغريه مضى، من الفرق بني قيام الشيء يف نفسه وبنفسه ولنفسه، أو قيامه بغريه

اإلنسان إذا أتمل يف هذه املعاين مل يبق عنده حمل للشك والرتدد يف عدم احلاجة إىل القول 
 .حبدة الوجود

واحلقيقة أن الوحدة املطلقة عند أهل السنة ال ترجع إىل الوحدة يف الوجود، بل إىل 
تعاىل، ومل يقولوا إن كل  هلل الوحدة يف األفعال، ولذلك فإهنم أرجعوا كل شيء إىل كونه خملوقاا 

، الستحالة قيام اجلوهر شيء موجود ابهلل تعاىل، ألن ذلك يلزم أن يكون كل شيء عرضاا 
 ابجلوهر، ويلزم بعد ذلك قيام األعراض ابلذات اإلهلية وهو مستحيل.

والنابلسي يرفض إثبات وجود آخر غري وجود هللا تعاىل، ويعترب كل من أثبت وجود 
ت فإنه يلزمه إثبات املضاهاة التامة بني العامل واملعلوم، والصانع واملصنوع. وهذا للمخلوقا اثنياا 

اإللزام كما تراه أيها القارئ إلزام ابطل، ال يلزم من أثبت أكثر من موجود، ألنه يقول مع  
كثرة املوجودات، إن حقائقها خمتلفة، وليست حقائقها متساوية، فمن أين يلزمه إثبات 

خلالق واملخلوق؟! فما هذا الكالم إال جمرد اهتام ال دليل عليه من النابلسي  املضاهاة بني ا
 كأكثر ما يف هذا الكتاب، ساحمه هللا.

عن حقيقة الواجب، ألن  اتماا  وأما عند النابلسي فحقيقة املخلوق خمتلفة اختالفاا 
املفروض حقيقة املخلوق عدم صرف، وحقيقة الواجب وجود اتم، فال مشاهبة بينهما، :"ألن 

املقدر يف نفسه عدم صرف، وكيفية الوجود حيل به يف العدم، وكذلك ال يتصور أن يتحد 
، فحقيقة احلق معه أصال، ألن احلقيقتني متباينتان تباينا كليا، حبيث ال مشاهبة بينهما أصالا 

 حىت عن اإلطالق ألنه قيد، وحقيقة املفروض املقدر عدم صرف مقيد." وجود صرف مطلقاا 
 .اهـ

هذا هو ما يعتقده النابلسي والقائلون بوحدة الوجود معه، فوجود املخلوقات 
متوهم، واحلقيقة أهنا غري موجودة، بل هي عدم صرف، وهي وجود مقدر يف وجود هللا 

 تعاىل. 
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واألمر كله راجع على كل حال إىل وجود هللا تعاىل عن اجلميع، " مث قال النابلسي:
، والوجود كله بال وجود هللا تعاىل عدم صرف، فال وجود إال فوجود هللا تعاىل هو الوجود

 .اهـ ."وجوده تعاىل، فكلهم قائلون بوحدة الوجود طوعا أو كرها

الوجود القائم بذاته لذاته ال أحد يعدده، وال أحد يقول بكثرته، ولكن الوجود 
والعقالء يقولون به، املستقل يف القيام بذاته، وإن كان معلوال ومسبَّبا لغريه، فأكثر اخللق 

والنابلسي حياول بكل طريقة أن يلزم الناس بوحدة الوجود، وأىنَّ له ذلك، ووحدة الوجود 
عنده أن ال يكون مثة موجود إال هللا تعاىل، وسائر األمور األخرى من املمكنات قائمة بذاته، 

عليه إال جمرد  اتبعة له يف الوجود، بل وموجودة بنفس وجوده، وهذا املذهب ضعيف ال دليل
 حتكمات وتومهات كشف ومعاينة.

وكيف أمكن للنابلسي أن جيزم ههنا أن اجلميع يلزمهم القول بوحدة الوجود على 
املعىن الذي يقول به هو، واحلال أن أكثر املتكلمني الذين يسميهم هو ومجاعته أصحاب 

يقولون ابحتياج سائر  الرسوم، ينفون وحدة الوجود، ويثبتون كثرته، ولكن مع قوهلم بكثرته
 املوجودات يف قيامها وبقائها إىل واجب الوجود الواحد احلق. 

وهذا املعىن ليس هو املقصود عند النابلسي، بل هو يريد أن ال يثبت وجود قط إال 
 للحق، فكل ما عداه فهو نفي حمض!

 جودفكيف إذا كان األمر كذلك، يقول النابلسي أن اجلميع يلزمهم القول بوحدة الو 
 ؟!! 

أليس هذا جمرد هتويل يشابه هتويالت اجملسمة كابن تيمية عندما يدعون أن سائر 
 العقالء يلزمهم القول ابجلهة أو أهنم يثبتون اجلهة هلل تعاىل؟!

إن مثل هذه املباحث ال يليق ابلعاقل أن يتبع هذه الطريقة من التهويل، ألهنا إن 
إهنا ال جتوز على العقالء الناهبني، واألمر موقوف جازت على العامة والغافلني من الناس، ف

يف  كبرياا   سلبياا  بل إن هذا التشدد يرتك أثراا ، العقالء ألهنم هبم يقتدي العامة أخريا على اقتناع
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نفوس العوام والعلماء، فيدفع العوام إىل التعصب والتشدد، ويدفع العلماء إىل مهامجة هذا 
فال يستفيد أصحاب هذا املذهب إال مناصرة  ،البعضاملذهب بشدة وقسوة كما حصل عند 

 جاهل وعداء عامل.

حىت أذنيه يف القول بوحدة الوجود، توهم أنه ال دليل واحد  وملا كان النابلسي غارقاا 
واحلاصل أن مجيع علماء الظاهر ال حقَّ :"17عند املخالفني من العلماء املتكلمني، فقال ص

دة الوجود من احملققني العارفني القائلني بذلك على وجه معهم يف الطعن على القائلني بوح
 ".اهـاحلق والصواب كما ذكران

وهو يوهم بذلك أن املخالفني لوحدة الوجود من العلماء إمنا خيالفوهنا لكوهنم مل 
يتبني هلم املعىن الصحيح من هذا املذهب، وهو ادعاء بعيد، ال برهان عليه، بل الرباهني 

الفني قد فهموا متام الفهم معىن الوحدة، وردوا عليها أبدلة صحيحة، قائمة على أن املخ
وأتمل كيف يسمي املخالفني لوحدة الوجود بعلماء الظاهر، ويسمي القائلني هبا ابلعارفني 
احملققني، وهذه التسمية تداولوها كابرا عن كابر، وتناقوهلا حىت صارت عالمة عليهم، وال 

لم علماء الشريعة، الذين أيخذون ابلظاهر من العقول واملنقول، يريدون هبا إال التنقيص من ع
وهذه هي الطريقة احلقة، ويريد أصحاب الوحدة بذلك إعالء مذهبهم وأصحاهبم، بوصفهم 
أبمساء عالية املعاين مثل احملققني، والعارفني، واملكاشفني، وال ينخع هبذه الطريقة إال العوام  

 يتبعها أصحاب املذاهب الباطلة عالمة على بطالن أقواهلم كما قلنا، بل إن هذه الطرق اليت
فإهنم ال جيدون ما يتشبثون به إال مثل هذه الطريق والوسائل الدعائية القائمة على جمرد 

 الرتويج الذي ال حاصل حتته، إال طلب خداع العوام، وأتييدهم. 

، ملا ركنوا إىل ولو كان أصحاب هذه الطريقة قائلون ابحلق ومعهم األدلة على ذلك
بذكر األدلة وإفحام اخلصوم كما فعل أصحابنا  مثل هذه الطرق املكشوفة، بل متسكوا أوالا 

من املتكلمني من أهل السنة، ومن بعد ذلك ميكنهم أن يسموا أنفسهم مبا يشاؤون من 
هذه احلجة، وال يكون هو بعينه احلجة، فما األمساء، ولكن ذلك ال يكون إال بعد إقامة 

 .ال حاصل حتتها إال أمساء يـ ت س م ون  هبامساء إذن األ
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 املعىن الباطل لوحدة الوجود عند النابلسي

ملا ذكر النابلسي املعىن الذي يعتقد به من وحدة الوجود، أشار إىل أن هناك من 
وسوف نورد كالمه يف بيان قال بوحدة الوجود ولكن على معىن ابطل ال يوافقهم هو عليه، 

 لباطل لوحدة الوجود اآلن، ومن مث نوضحه، ونعلق على كالمه. املعىن ا

وأما القائلون بوحدة الوجود من اجلهلة الغافلني والزاندقة " :17قال النابلسي ص
امللحدين الزاعمني أبن وجودهم املفروض املقدر هو بعينه وجود هللا تعاىل، وذواهتم املفروضة 

اهتم املفروضة املقدرة هي بعينها صفات هللا تعاىل، املقدرة هي بعينها ذات هللا تعاىل، وصف
الذين حيتالون بذلك على إسقاط األحكام الشرعية عنهم، وإبطال امللة احملمدية وإزالة 
التكليف عن نفوسهم، والطعن عليهم بسبب القول بوحدة الوجود على هذا املعىن الفاسد 

، والعارفون الوهاب كن امللطعن صحيح، وعلماء الظاهر مثابون بذلك كمال الثواب م
 .."اهـاحملققون معهم يف هذا الطعن من غري خالف

القائلني بوحدة  نانتهى كالمه هذا عيذم هؤالء، مث قال:"  يمث ذكر كالما عن اجليل
الوجود على حسب ما ذكرانه من املعىن الفاسد، ولكن علماء الظاهر إذا ترقوا من الطعن يف 

قني من الدين مروق السهم من الرمية إىل الطعن يف تلك السادة هؤالء الرعاع السفلة املار 
األئمة العارفني احملققني، بظنهم أهنم يقولون بوحدة الوجود مثل قوهلم، كان ذلك أمرا شنيعا 

ن  ابهلل واليوم اآلخر ي م ن  يـ ؤ مم  ."اهـيف الدين، وال يـ ر ضم

يعتقد اإلنسان أن وجوده أن  وإذن فاملعىن الباطل لوحدة الوجود عند النابلسي ه
، أن هناك  املقيد املفروض هو عني وجود هللا تعاىل، وتوضيح ذلك ابالعتماد على ما مرَّ
أمرين، األول هو الوجود املطلق، وهو عني وجود هللا تعاىل، والثاين هو التقييدات الواردة على 

دات، فيثبت أمران، هذا الوجود، وهي اليت يسميها أهل الوحدة ابلصور واملظاهر، والتقيي
فوجود هللا تعاىل عند النابلسي، هو ذلك الوجود املطلق عن كل قيد حىت عن قيد اإلطالق، 

بل هو عدم حمض، ال  وأما الوجود املقيد فهو الوجود املمكن، وهو يف احلقيقة ليس موجوداا 
 اللغة.  حتقق له، وال وجود، وإطالق الوجود عليه جمرد أمر جمازي، يصح نفيه على قوانني
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فهذا هو خالصة معىن وحدة الوجود، وأما املعىن الباطل الفاسد الذي ينبه عليه 
النابلسي ويذم القائلني به، فهو القول أبن هذا الوجود املقيد هو عني وجود هللا تعاىل، 

بني املوجودات، وجمموعها يسمى بوجود  فاحلاصل أن هذا القول يؤدي إىل أن هناك احتاداا 
فنسبة القيد إىل  ،، وليس هو وحدة وجود، ورمبا لذلك نفى النابلسي هذا املعىنهللا تعاىل

 املطلق ابطل. 

فهذا املعىن ابطل عند النابلسي كما هو ابطل عند علماء أهل السنة، ولكن 
النابلسي حيصر البطالن فيه، وحيكم ابلصحة على مذهبه هو، وعلماء أهل السنة يبطلون 

 أيضا مذهب النابلسي. 

لنابلسي يصور املسألة كما لو كان علماء أهل السنة قد الحظوا بطالن هذا املعىن وا
الباطل من الوحدة، فتوسلوا به إلبطال املعىن الصحيح الذي يدعيه النابلسي وغريه، ويعترب 

 هذا األمر غري موافق للشريعة، ألنه يعتقد أن املعىن الذي يقول به النابلسي حق عنده. 

، أقصد املعىن الذي يصححه أهل السنة أبطلوا املعنيني معاا  ولكن احلقيقة أن
 النابلسي واملعىن الذي يبطله هو.

والنابلسي يعرتض على هذا املوقف، ويريد من علماء أهل السنة أن يصححوا املعىن 
يبطله، هذا هو ما يريده النابلسي، وهو منهج غلط  املعىن الذيالذي يصححه هو، ويبطلوا 

 ح، كما ال خيفى. وطريق غري صحي

وال يهمنا حنن أن يغضب النابلسي ملخالفة الناس له، بل ما يهمنا هو أال يغضب 
هللا تعاىل، وجتنب غضبه تعاىل إمنا يكون يف اتباع القول احلق ال غري، سواء قال به النابلسي 

 أو ال. 

وليس ج، والوجود املقدر املفروض الذي يثبته النابلسي إمنا هو نفي حمض يف اخلار 
أو إنه جمرد عرض قائم ابلوجود القدمي، وكل من هذين التقديرين  ،بشيء، كما مرَّ بيان ذلك

 حمض ابطل.
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واحلقيقة أن نظرة مذهب وحدة الوجود كما يبينها النابلسي وهي عينها اليت يقول 
ى ، أي أستغرب أن يقول هبا واحد من املسلمني، وجهة الغرابة تتجلهبا ابن عريب، غريبة جداا 

والوجود املفروض املقدر عدم صرف يف نفسه، وإمنا الوجود احملقق :"19يف قول النابلسي ص
وجود احلق تعاىل وحده اخلالق، أي الفارض املقدر لكل شيء، أو املوجد بطريق الفرض 

ملا كان كما  والتقدير لكل شيء، وال يقال لو كان كل شيء من املخلوقات مفروضا مقدراا 
، ألان نقول فرض هللا وتقديره لوجودات األشياء حمققاا  موجوداا  اثبتاا  معقوالا و  نشاهده حمسوساا 

يف أعياهنا، ليس كفرضنا حنن وتقديران للشيء املعدوم، وقد جعل هللا تعاىل ما نفرضه ونقدره، 
أنزل رتبة منا ليكون ذلك فينا مثاال ملا يفرضه هللا تعاىل ويقدره من وجودات األشياء 

 ."اهـا أنزل منه تعاىل يف الوجوداملعدومة، وأهن

أرأيت وجه الغرابة فيما نقلناه عن النابلسي، إن املوجودات عنده جمرد تقدير يف 
 ق د مرم 

ذات هللا تعاىل، وجمرد فرض وتقدير يف نفسه جل شأنه، والتقدير والفرض ليس مثل امل
 ه أنزل منا وجوداا والفارض، ومثل لتوضيح ذلك املعىن، ما نفرضه ونقدره يف أنفسنا، فإن

أنفسنا وليس يف  ورتبة، وال ينفي ذلك أنه جمرد فرض وتقدير، وهذا الفرض والتقدير حمله يف
اخلارج، فال وجود له إال من جهة كونه تقدير وفرض قائم يف أنفسنا، واملخلوقات كذلك ما 

أن ال قيام  هي إال جمرد تقديرات وفرضيات يف نفس هللا تعاىل وهو الوجود احلق عنده، وكما
هلذه التقديرات والفرضيات إال يف نفس اإلنسان، فكذلك فإن املخلوقات املمكنة، ما هي 

 إال جمرد تقديرات وفرضيات يف نفس هللا تعاىل. 

فما العامل كله إال جمرد تقدير للواجب الوجود وهو الوجود املطلق، والتقديرات ما 
وهذا ، ىل، ال قيام هلا إال يف عني ذات احلقيف ذات هللا تعاهي إال اعتبارات ونسب قائمة 

 هو معىن وحدة الوجود.

ووحدة الوجود عند النابلسي هو املذهب احلق، الذي ال ريب فيه، وخمالفه كافر، 
فإذا حكمنا على اجلاهل مبا يرى يف مذهب حكمنا بكفره حيث " :19 قال النابلسي ص

 ."اهـأنكر ما هو احلق على أهل احلق
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 اثبت عند، وعند أصحابه، وخمالفها كافر ال ريب يف كفره.  حق   فوحدة الوجود

اجلاهل الذي ال " أن:وقد وجه النابلسي يف آخر رسالته هذه نصيحة حاصلها 
، مأخوذ من الكتب واألوراق يعرف علوم األذواق، وإمنا علمه الذي هو غري عامل به أيضاا 

، واالعرتاف أبهنم أعلم منه ابهلل تعاىل، له مندوحة عن اإلنكار، وهو حتسني الظن ابهلل تعاىل
وأنه جاهل بكالمهم، فال ضرورة له يف اإلنكار عليهم، مع علمه بكفر من أنكر احلق 

 ."اهـإمجاعاا 

وحاصل هذه النصيحة أن خمالف وحدة الوجود ابملعىن الذي ذكره النابلسي، هو أن 
نه من العارفني الكاملني، الذين خمالفها ال شك جاهل ابهلل تعاىل، وأن من قال هبا ال شك أ

ال جتوز خمالفتهم، وال اإلنكار عليهم، فإذا اعتقد املخالف نزول مرتبته العلمية عن املثبتني، 
 فإن عليه أن حيسن الظن بكالمهم.

ولكن، هذه النصيحة مبنية على ابطل وكل ما هو مبين على ابطل فهو ابطل، فإن 
ة، ومل يقم النابلسي احلجة على أحد، بل غاية ما  النصيحة جيب أن تكون بعد إقامة احلج

كرره يف كالمه، جمرد وصف القائلني ابلعلم، واملنكرين ابجلهل، ووصفه غري مسلم له، ومل يقم 
على ما قاله، نعم لقد أرجأ االستدالل على ما قاله إىل حمل آخر، وحنن قد  واحداا  دليالا 

بعض األدلة ونقضنا عليه مجيع ما ذكره على  تعقبناه يف غري موضع من كتبه اليت ذكر فيها
 ه مل يقمه إال على جمرد الوهم. ا أنَّ نَّ أنه دليل وزيفنا كالمه، وبيـَّ 

وكيف جيوز للنابلسي أن يستهني مبن استمد علومه من الكتب، وقد أنزل هللا تعاىل  
 كشف من بني احلق والباطل، ومل جيعل هللا تعاىل حجته يف كتابه هداية للناس، وفرقاانا 

يسميهم النابلسي ابلعارفني، بل أودع حجته يف كتابه الكرمي، وجعل عليها العقل السليم 
 عالمة. 

على وحدة الوجود،  ن ذلك إال جعل الكشف بعينه دليالا وال يقصد النابلسي م
، وقد نص علماء السنة على أنه ليس من طرق العلم واملعرفة وحنن ال نرى للكشف كشفاا 
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ق، والقائلون بوحدة الوجود يعتربون الكشف واإلهلام طريق املعرفة األهم، فهم يف عند أهل احل
 ذلك خمالفون ألهل السنة وألهل احلق. 

"الشيخ أمحد القشاشي املدين رمحه هللا : وأغرب ما يف الكتاب ما نقله النابلسي عن
خطه نقل، كما  تعاىل يف رسالته يف وحدة الوجود عن ابن كمال ابشا رمحه هللا تعاىل ومن

 .اهـ صرح بذلك، أنه جيب على ويل األمر أن حيمل الناس على القول بوحدة الوجود."

، وحدة الوجود، أم ما ذكره اإلمام فسبحان هللا تعاىل، من أوضح حجة وأبني برهاانا 
مالك يف موطئه، وقد رفض اإلمام مالك عرض اخلليفة أن حيمل الناس على ما يف كتابه، 

النابلسي يؤيد أن حيمل اإلمام الناس  على القول بوحدة الوجود وهو املذهب ولكننا نرى 
من بعض كبار العلماء أن يكفر القائل هبا، وحيكم  غالذي اشتد اختالف الناس فيه، حىت بل

على  سبزندقته، وها حنن نرى النابلسي يقول بوجوب القول هبا، وبلزوم محل اإلمام للنا
 ا إىلعاىل، فانظر كيف تدعو البدعة واالحنراف العقائدي أصحاهب  القول هبا. فسبحان هللا ت

 الضعيفة لبادئ الرأي.  ةم التمسك مبثل هذه املواقف املختلَّ 

وما أقرب هذا املوقف إىل موقف املعتزلة الذين اشتطوا وغلوا يف قوهلم خبلق القرآن، 
وأودعوا هذه املسألة الدليل،  حىت أوجبوا على الناس أن يقولوا هبا، ولو أهنم تركوا األمر إىل

ملا أنكر عليهم أحد من الناس كما أنكروا، ولكان هلم شأن للناس يتجادلون هبا فيما بينهم، 
  !! وأي شأن يف اتريخ املسلمني

وهبذا نكون قد انتهينا من التعليق على ما يف رسالة الشيخ عبدالغين النابلسي، 
، واكتفينا إبشارات واضحة، كما اكتفى مؤلفها ونقدان ما فيها من مدعيات، وأقوال فاسدة

مبثل ذلك، ليكون مقابلة الشيء مبثله، وقد تركنا التفصيل يف الرد على أدلة القوم يف قوهلم 
 بوحدة الوجود إىل موضع أكثر مناسبة.
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 الباب الثاني

 ن الفالسفة ـوحدة الوجود بي

 

قيدة وحـدة الوجـود، ال وضعته لكي أوضح بعض احلقائق املختلفة عن عالباب هذا 
من حيث إن ابن عريب والنابلسي أو غريهم، قائلون هبا، بل من حيث امتدادها بني املفكـرين 

 املتقدمني واملتأخرين، وبني الفالسفة عل اختالف مذاهبهم وأوضاعهم. 

لوحـدة الوجـود بــل جمـرد لفـت نظـر إىل بعـض مـن قــال  وال أريـد أن يكـون هـذا أترخيـاا 
 مدى االنفعال احلاصل بني القائلني هبا، أو مدى االشرتاك يف أقواهلم ومذهبهم.  هبا ليتبني لنا

 إكسينوفان

منــذ أوائــل الفكــر الفلســفي وامتداداتــه الــيت متثلــت يف  إن مـذهب وحــدة الوجــود ممتــد
 .الوجود إكسينوفان اليوانن، فممن قال بوحدة

"ومن هنا فمـن الـراجح  :118ربيع الفكر اليوانين ص قال عبد الرمحن بدوي يف كتابه
، لكــن علــى أي حنــو جيــب أن نفهــم هــذا التوحيــد؟ أنفهمــه إن إكســينوفان كــان موحــداا  متامــاا 

علـــى طريقــــة املــــؤهلني أم علــــى طريقــــة القــــائلني بوحــــدة الوجــــود؟ هنــــا خيتلــــف املؤرخــــون أشــــد 
حــدة الوجــود ومل يكــن يقــول و االخــتالف، ولكــن خالصــة الــرأي أن إكســينوفان كــان يقــول ب

تأليه ابملعىن املفهوم ألنه مجع بـني الطبيعـة وبـني هللا، وحتـدث عـن هللا بوصـفه الطبيعـة، وعـن ابل
 .اهـ الطبيعة بوصفها هللا."

فهـذا الفيلسـوف اليـوانين يقـول إذن بوحـدة الوجـود، وهـو يعتقـد أن هللا هـو الطبيعـة، 
وضحناه عن النابلسي  لوحدة الوجود وبني ما والطبيعة هي هللا، وحنن نفهم أن بني هذا املعىن

، ولكـــن خالصـــة املـــذهبني، أنـــه ال يوجـــد إال موجـــود واحـــد حقيقـــي يف الكـــون، الـــبعض فرقـــاا 
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يســـميه ابإللـــه، والـــبعض يســـميه ابلطبيعـــة، ولـــذلك قـــال عبـــد الـــرمحن بـــدوي عـــن إكســـينوفان 
"وإذا نظــران إىل إكســينوفان مــن انحيــة الوجــود ألفينــاه أوال ينســب إىل هللا الصــفات  :120ص

 .ليت سينسبها اإليليون من بعد  إىل الوجود."اهـا

علــم أن الصـفات الــيت ينسـبها القــائلون إىل الوجـود املطلــق هـي عــني الصــفات نوحنـن 
الــيت ينســبوهنا إىل هللا تعــاىل، مبعــىن أن هللا تعــاىل هــو عينــه الوجــود املطلــق، كمــا مــرَّ توضــيحه 

 ني.سابقا. وابلتايل فال يوجد فرق كبري من هذين املذهب

 

 برمنيدس

 .إن برمنيدس نظر إىل الوجود على أنه شيء جمرد وليس هو الطبيعة نفسها

"كمـا أضـاف إىل الوجـود الصـفات األصـلية الـيت جتعـل مـن  :121قال بـدوي يف ص
هــذا الوجــود كاأللوهيــة ســواء بســواء، وهلــذا مل يكــن يفــرق بــني الوجــود واآلهلــة، ألنــه ابتــدأ مــن 

 .لوجود، أما ما عداه فهو عدم."اهـالشيء احلقيقي الوحيد هو امسألة الوجود، أبن قال إن 

"مث إن الوجود إذا كان كذلك فهو واحد ومطلق،  وضح بدوي مذهب برمنيدس :أو 
وذلك ألنه إذا مل يكن واحدا فمعىن هذا أنه متعدد، ومعىن أنه متعدد أن هناك شيئا آخر غري 

 جود هو كل شيء." الوجود به يكون التعدد والتفرقة، وملا كان الو 

وهــذه احلجــة هــي نفـــس مــا نــراه عـــد املتــأخرين مــن القـــائلني بوحــدة الوجــود، ولعـــل 
برمنيدس يكون أقـرب الفالسـفة املتقـدمني إىل مـذهب وحـدة الوجـود كمـا نـراه عنـد ابـن عـريب 

 والقونوي والنابلسي وغريهم ممن يقول به من اإلسالميني. 
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واحــد وهــو اثبــت وهــو أزيل وهــو أبــدي ، "وإذن فــالوجود هــو الكــل، وهــو  مث قــال:
واآلن فما هو الفكر، إن الفكر ال ميكن أن يكون غري الوجود، والوجود الذي يعقل ذاتـه هـو 

 .أيضا وجود، فالوجود والفكر إذا، أو الوجود واملاهية كما سيقال فيما بعد، شيء واحد."اهـ

أخـــذ املتـــأخرون إن هـــذه الفكـــرة هـــي فكـــرة أصـــيلة يف مـــذهب وحـــدة الوجـــود، وهبـــا 
واملتقدمون منهم، من ابن عريب إىل املال صدرا، والقونوي، حىت الفالسفة األوروبيون القـائلون 

 . يضاا أهيجل فقد قالوا هبا بوحدة الوجود مثل 

هؤالء بني الفكر والوجـود بـل جعلـوا الفكـر مرتبـة مـن مراتـب الوجـود، وهللا  لقد مجع
 نتيجة جتلي معلوماته يف عني ذاته.  جتلى مبظاهر املمكناتعند املتأخرين 

نعم حنن جند يف ما نقل من كـالم عـن هـؤالء املتقـدمني مـن الفالسـفة أهنـم يقصـدون 
يريـــدون املعقــول، وهــم يف ذلـــك كمثــل الفالســـفة  ابلوجــود الوجــود  املـــادي احملســوس، وأحيــاانا 

أهلـوا الطبيعـة، وقريـب املتأخرين، حنو سبينوزا الـذي قـال بوحـدة الوجـود املاديـة فهـو مـن الـذين 
 منه برمنيدس هذا، وإن حتدث عن الوجود من حيث هو عقل وجمرد. 

فـاخللق خلـق  ،وهلل يف خلقـه شـؤون !! وغريه طبعوا اإلله، فجعلوا اإلله عني الطبيعـة 
 واحلق حق. 

"وخالصة ما نقوله حنن هـو أن الوجـود عنـد  :125ولذلك قال بدويعن برمنيدس ص
ود احلســي، كمــا أنــه لــيس الوجــود املنطقــي الصــرف، بــل هــو وجــود برمنيــدس لــيس هــو الوجــ

حاول صاحبه أن يرتفـع بـه عـن الوجـود احلسـي، لكـن درجـة التجريـد، فيمـا يتصـل ابلوجـود مل 
 .."اهـمنطقياا  أو وجوداا  ال حسياا  تكن كافية لكي جتعل من هذا الوجود وجوداا 

ن بعــد قــد ختمــرت يف وحــق لــه أن يكــون كــذلك عنــد برمنيــدس، فــإن الفكــرة مل تكــ
أحــد  ر  اأذهــاهنم، وإن كــان مــن أتــى بعــده قــد صــرف قــدرا عظيمــا مــن طاقاتــه الفكريــة ليختــ

، والـبعض مــنهم مــزج بينهمــا يف مـذهب واحــد ونظــرة عقليــة العقلــيَّ  وأاجلـانبني، أعــين احلســي 
 . ة تناسبهواحدة صرفة، وكل منهم له طريق
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 العصور الوسطىفالسفة 

"والطبيعـة تنقسـم  :163يف كتابه خريـف الفكـر اليـوانين يف ص قال عبدالرمحن بدوي
عند رجال العصـور الوسـطى إىل طبيعـة فـاطرة وطبيعـة مفطـورة، والطبيعـة األوىل هـي هللا الـذي 
خيلـــق األشـــياء، واألشـــياء املخلوقـــة هـــي الطبيعـــة اخلارجيـــة، ولكـــن اســـبينوزا يقـــول إن الطبيعـــة 

 .ة هي أحوال اجلوهر وصفاته الذاتية."اهـالفاطرة هي اجلوهر، والطبيعة املفطور 

واصـطالح اسـبينوزا يطـابق مفهــوم وحـدة الوجـود الـذي يقــول بـه بعـض الصــوفية، إال 
 أن اسبينوزا مييل إىل وحدة الوجود املادية، وهؤالء مييلون إىل وحدة الوجود اجملردة. 

ابقني "مث يالحظ من انحية أخرى أن هـؤالء الفالسـفة السـ :165وقال بدوي يف ص
ـــل تصـــوروا أن الطبيعـــة هـــي هللا، وهللا هـــو  ـــني هللا والطبيعـــة، ب ـــى ســـقراط مل يضـــعوا تفرقـــة ب عل

 panthiesmeالطبيعــة، وهــذا املــذهب هــو املــذهب املعــروف ابســم مــذهب وحــدة الوجــود، 
أي كــل، والكلمـة ثيـوس أي هللا، ومــذهب وحـدة الوجـود يقــول إنـه ال شــيء  panمـن املقـدم 

ليست غري مظاهر خارجية وأحوال هلل، وعلى هـذا األسـاس األشياء األخرى إال هللا، وأن كل 
قام مذهب اسبينوزا الذي يرى أن هللا هو الكل ويسميه اجلوهر، وينظر إىل اجلـوهر أو هللا مـن 
انحيتني:انحيــة الفكـــر وانحيـــة االمتـــداد، أي أن هللا شـــيء واحــد يظهـــر علـــى صـــورتني صـــورة 

فكــر أي الــروح، وإمــا أن يكــون هــذا املــذهب هــو القــول أبن ال االمتــداد أي املــادة وصــورة ال
شيء إال العامل وأن هللا ليس شيئا آخر غـري العـامل كلـه، والطبيعـة أو العـامل الـذي هـو الكـل هـو 

 املادة اليت هي روحية يف اآلن نفسه.

وممــن تصــوروا أو آمنــوا مبــذهب وحــدة الوجــود علــى هــذه الصــورة ديــدرو مث الطــرف 
املدرســة اهليجليـة، ومــذهب وحــدة الوجـود ينقســم إىل قســمني وحـدة وجــود ابطنــة اليسـار مــن 

ووحدة وجود صدورية، أما وحدة الوجود الباطنة فهي اليت تقول أبن هللا حـال يف الكـون، أمـا 
وحـدة الوجــود الصــدورية فهــي الــيت تقــول أبن املبـدأ تصــدر عنــه املوجــودات أو هللا تصــدر عنــه 
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ال ميـس جـوهر هللا مطلقـا.  قـد كـان هـذا النـوع موجـودا خصوصـا  املخلوقات، وهـذا الصـدور
عند األفالطونية احملدثة، أي عند مدرسة اإلسـكندرية، ووحـدة الوجـود الباطنـة هـي مـا يسـمى 
تقريبا ابسم احللول ولو أن احللول فكرة دينية وليست فكرة فلسفية ابملعىن احلقيقي، ومـن هنـا 

 كلمتني وحدة الوجود واحللول.جاء االختالف الدقيق بني كلتا ال

وإذا قلنـــا إن املبـــدأ احلـــال يف الكـــون واحـــد فحينئـــذ ميكـــن أن نســـمي وحـــدة الوجـــود 
، وقـد 1754، وهـذه الكلمـة أول مـن قاهلـا هـو فولـف املتـو  سـنة  monismابسـم الواحديـة 

ملـذاهب هذا تنقسم هـذه اعىن هبا املذاهب التوكيدية اليت تقول أبن جوهر العامل واحد، وعلى 
إىل قسمني: تلك اليت تقول أبن هذا اجلوهر الواحـد هـو املـادة كمـا يفعـل املـذهب الواحـدي، 

ل املــذهب الروحــي أو املثــايل، وهيجــل يعــر مف أو أن هــذا اجلــوهر الواحــد هــو الــروح كمــا يفعــ
املذهب الواحدي أبنه املذهب الذي يوحد بني املوضـوع ونقـيض املوضـوع وعـن طريـق مركـب 

وهذا املركب موضوع هو الفكرة املطلقة أو الـروح الكليـة عنـد هيجـل. ويطلـق علـى املوضوع. 
هـــذا األســـاس مـــذهب الواحديــــة علـــى املـــذاهب احلديثـــة الــــيت أتثـــرت ابملـــذهب أو الفلســــفة 
اهليجلية، فمذهب براديل يسمى أيضا ابسم املذهب الواحدي ألنه يقول أبن العامل عقلي وأن 

كون وأن املـادة ظـاهرة وأن احلـوادث ليسـت إال مظـاهر فحسـب، الكون واحد، وأن هللا هو ال
 وهبذا ينكر الفردية وينكر االختالف. 

واملـذهب الـذي يضـاد مــذهب بـراديل هـذا هـو املــذهب الـذي يقـول ابلفرديـة والكثــرة 
ــه يف العصــر احلــديث  واالختالف،وهــو املــذهب املعــروف ابســم مــذهب التعــدد، وأشــهر رجال

 .وليم مجس."اهـ

قت هذه الفقرة لتوضيح حقيقة وحدة الوجود وبعـض مـن قـال بـه مـن القـرون وقد س
بـني أقـوال القـائلني بوحـدة  املعاصرة، وعلى أي معىن قالوا به، وإنين أرى أنـه ال اخـتالف كبـرياا 

 الوجود عل اختالف مفاهيمها عندهم، وبني املعاصرين.
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 اسبينوزا

ورويب املعاصر اليهودي األصـل، يف سوف أهتم هنا ببيان رأي اسبينوزا الفيلسوف األ
هذه املسألة، والسبب يف ذلك أنه متيز برأي من بني فالسفة أورواب، يستحق أن يلتفـت إليـه، 

 وابلنسبة لبحثنا هذا، فإنه قريب ويف غاية القرب منه. 

لقــد أراد والــده أن يصــري حاخامــا يهــوداي، كمــا قــال يوســف كــرم يف اتريــخ الفلســفة 
لكـــن داخلـــه الشـــك يف الـــدين فعـــدل عـــن مشـــروعه،  وحتـــول إىل العلـــوم "و  :106احلديثـــة ص

تيوصــوفيا مــن القــائلني  اإلنســانية، وأخــذ يــرتدد علــى األوســاط الربوتســتانتية، فلقــي فيهــا طبيبــاا 
 .بوحدة الوجود لقنه الطبيعة واهلندسة والفلسفة الديكارتية".اهـ 

كتبـــه هـــي إصـــالح : "يـــتم عـــرض مذهبـــه بتلخـــيص ثالثـــة مـــن  107وقــال كـــرم يف ص
ـــاب األخـــالق، فإنـــه جـــامع  ـــة السياســـية، وأصـــحها كت العقـــل، واألخـــالق، والرســـالة الالهوتي
يلخـص الكتـب السـابقة ويكملهــا، وقـد هنـج فيــه املـنهج اهلندسـي وهــو املـنهج الالئـق مبــذهب 

 .وحدة الوجود الذي ينزل من الواحد إىل الكثري."اهـ

ي كلمــة اجلــوهر، وتنبــين عليهــا مفــاهيم إن أهــم كلمــة تــدور حــول فلســفة اســبينوزا هــ
، وهـو يعـين ابجلـوهر كمـا قـال ومل  ديورانـت يف قصـة الفلسـفة  أخرى عنده هي الصفة والع ر ض 

ـــا لـــو قـــاران اآلن تقســـيمه للعـــامل إىل جـــوهر وعـــرض مـــع تقســـيمه لـــه يف كتابـــه  :216 ص "إنن
ظــام املؤقــت لألشــياء إصــالح العقــل إىل نظــام أبــدي للقــوانني وعالقــات اثبتــة مــن جهــة، والن

الزائلة من جهة أخـرى، فـإن هـذا يسـوقنا النتيجـة وهـي أن سـبينوزا يعـين ابجلـوهر هنـا تقريبـا مـا 
 قصده ابلنظام األبدي هناك.

فلنعترب ذلك كعنصر واحد يف كلمة اجلوهر وهبـذا فإنـه يشـري إىل بنـاء الوجـود يف ذاتـه 
لـب العـامل. ولكـن سـبينوزا ميثـل اجلـوهر الكامن حتت كل األشياء واحلـوادث، والـذي يشـري إىل 

ابلطبيعــة وهللا، وهــو يتصــور الطبيعــة أو الكــون ذات مظهــرين فهــي فعالــة حيويــة ابلطبيعــة مــن 
جهـة، وهـي منفعلـة خملوقــة مـن جهـة أخــرى، وإن هـذا اجلانـب املنفعـل هــو املـادة ومـا تشــتمل 
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ات األلـوف مـن األشـياء عليه الطبيعة اخلارجية من غاابت، وهواء وماء وجبال وحقـول وعشـر 
اخلارجية، وهذه الطبيعة كلها من إنتـاج اجلانـب الفعـال وخلقـه، وعندئـذ يكـون يف الكـون قـوة 
خالقة ختلق األشياء وهي اليت يسميها )جوهر وهي هللا( وفيه أشياء خملوقة وهـي األعـراض أو 

 العامل. 

دمي وحـادث، ومن هذا يتضح لنـا أن سـبينوزا يقسـم الكـون إىل جـوهر وعـرض، إىل قـ
إىل هللا والعامل احملسوس، أما اجلوهر أو هللا فهو حقيقة ال مادة هلا، خبالف عامل األشياء، وقـد 
يساعدان املقطع اآليت عل توضيح فكرة سبينوزا: )إين أتصور هللا والطبيعة يف صورة ختتلف متاما 

هللا هـو األصـل ولـيس عن الصورة اليت ي صورها املسيحيون املتأخرون عادة، ألنـين أعتقـد أن 
الطارئ، وأن هللا هو السبب جلميع األشياء، أقول:إن كل شيء كامن يف هللا، وكل شيء حييا 
ويتحرك يف هللا، وإنـين متفـق يف هـذا مـع الرسـول بـولس، ورمبـا أكـون متفقـا مـع كـل واحـد مـن 

ل أن فالســفة القــدمي، علــى الــرغم مــن أن طــريقيت ختتلــف عــن طــريقتهم، وقــد أجــرؤ علــى القــو 
رأيــي هــو نفــس الــرأي الــذي جــاء بــه العربانيــون يف القــدمي، علــى كــل حــال لقــد أخطــأ فهمــي 
أولئـــك الـــذي يقولـــون إن غرضـــي هـــو أن أبـــني أن هللا والطبيعـــة شـــيء واحـــد، والقـــائلون هبـــذا 

 .يفهمون من لفظ الطبيعة كتلة معينة من املادة اجملسدة، إنين ال أقصد ذلك."اهـ

يعين ابهلل جمرد القوانني اليت حتكم هذه الطبيعة الظاهرة، وهو هو ال يقصد ذلك ألنه 
ــة عــن الــدين  ــه إليــه ول ديورانــت يف أول كالمــه، مث قــال ديورانــت:"وهو يكتــب مــرة اثني مــا نب
والدولة:) إنين أقصد مبسـاعدة هللا نظـام الطبيعـة الثابـت الـذي ال يتغـري، أو سلسـلة األحـداث 

لعامة وأوامر هللا اخلالدة شيء واحد، وإن كل األشـياء تنشـأ مـن الطبيعية(، إن قوانني الطبيعة ا
طبيعــة هللا الالهنائيــة كمــا ينشــأ مــن طبيعــة املثلــث أن زواايه الــثالث تســاوي قــائمتني، وإن هللا 
ابلنسبة إىل العامل كقوانني الدوائر ابلنسبة إىل الدوائر كلها، فاهلل هـو السلسـلة السـببية الكـامن 

وهو قانون تركيب العامل، وهذا الكون املتماسك من األعراض واألشـياء مـن  وراء كل األشياء،
هللا مبثابــــة اجلســـــر مــــن تصـــــميمه وبنائــــه وتركيبـــــه، والقــــوانني الرايضـــــية واملبكانيكيــــة الـــــيت بـــــين 

 .."اهـعليها
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توحيد بني هللا وبني العامل املوجـود يف اخلـارج، نعـم لـيس هللا عنـده جـزءا فلسفته إذن ف
عــامل، بـل هــو روح العــامل وقوانينــه. وهـذه هــي وحــدة الوجــود الـيت قــال هبــا اســبينوزا. مـن مــادة ال

: "إن هللا هــــو 69 وكــــذلك قــــال د.حســــن حنفــــي يف كتابــــه )يف الفكــــر الغــــريب املعاصــــر( ص
الطبيعة الطابعة والعامل هو الطبيعة املطبوعة"، "إن قدرة الطبيعة هي قدرة هللا، وقدرة هللا مماثلـة 

 ذه هي أهم فكرة يف فلسفة سبينوزا. ملاهيته"، ه

ـــه  ـــخ الفلســـفة احلديثـــة)وقـــد خلـــص يوســـف كـــرم يف كتب ـــداا  تلخيصـــاا  (اتري فلســـفة  جي
ـــة ذاتـــه، أي ماهيتـــه  111 اســـبينوزا يف هللا والطبيعـــة، وحاصـــل مـــا ذكـــره يف ص أن اجلـــوهر عل

ــا لكــان متصــال جبــواهر  أخــرى تنطــوي علــى وجــوده، أن اجلــوهر المتنــاهي، إذ لــو كــان متناهي
"إذ لــو كــان هنــاك جــوهران أو  حتــده وكــان اتبعــا هلــا متصــورا هبــا ال بذاتــه، وأن اجلــوهر واحــد:

أكثــر لكــان كــل جــوهر حيــد اآلخــر ولبطــل أن يكــون اجلــوهر جــوهرا أي متصــورا بذاتــه، وعلــى 
ذلــك فــاجلوهر موجــود ابلضــرورة أو واجــب الوجــود، ســرمدي ال يكــون وال يفســد، فــإذا وجــد 

كن أن يكون هذا الشيء إال صفة للجوهر األوحد أو حاال جزئيا يتجلى فيـه شيء عداه مل مي
اجلـــوهر، وبعبـــارة أخـــرى إن اجلـــوهر هـــو الطبيعـــة الطابعـــة أي اخلالقـــة مـــن حيـــث هـــو مصـــدر 
الصفات واألحوال، وهو الطبيعة املطبوعة أي املخلوقة من حيث هو هذه الصفات واألحوال 

 .."اهـأنفسها

بط املــراد مــن وحــدة الوجــود عنــد ســبينوزا، وهــي كمــا تــرى هــذه الفقــرة توضــح ابلضــ
مطابقــة ملفهـــوم وحــدة الوجـــود عنـــد النابلســي وابـــن عــريب، إال مـــا فيهـــا مــن ميـــل إىل الوحـــدة 
املادية، خبالفها عند هيجل الفيلسوف األملـاين املشـهور، فـاحلوادث هـي جمـرد أعـراض حقيقيـة 

 على اجلوهر الواحد الذي هو املوجود الوحيد. 

 هيجل

"أيخذ هيجل على فخته أن  :275قال يوسف كرم يف اتريخ الفلسفة احلديثة يف ص
املنطق عنده هو األان حيـدث الـالأان حيـدث األان لكـي يتغلـب عليـه جمهـود حـر: فـاملطلق أحـد 

، وأيخــذ علــى شــلنج أن املطلــق عنــده هــو األصــل املشــرتك طــريف التضــاد، فهــو لــيس مطلقــاا 
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تتحـد فيـه األضـداد مجيعـا ولكـن املطلـق هبـذا الوصـف هـو أصـل جمـرد، املتجانس لألان ولـالأان 
هو أشبه شيء ابلليل تبدو فيه مجيع البقر سودا، ال يكشـف لنـا عـن السـبب الـذي مـن أجلـه 
يصدر عنه العامل وال كيف يصدر، أما هيجل فيتفق معهما يف وحدة الوجود، ويرى أن املطلق 

تنـاه أو مثـال أو عقـل كلـي أو مبـدأ خـالق مـنظم، وأن هو الوجود الـواقعي مبـا يف مـن روح ال م
الطبيعة والفكر حاالن له، يظهر الفكر يف وقت من أوقات تظور الطبيعة، ال أهنما وجهان له 

 .متوازاين."اهـ

: "هـــل فكـــر 158 وتســاءل حســـن حنفـــي يف كتابـــه )يف الفكــر الغـــريب املعاصـــر( ص
ل من التحليالت اليت يقدمها هيجل للمفاهيم هيجل فلسفة أم دين؟ إذا نظران إىل العدد اهلائ

وللتصورات ولألفكار، تداخلها وختارجها وتوسطها لوجدان أهنا فلسفة، بل وفلسفة غارقـة يف 
التجريــد واملذهبيــة ولكننــا إذا نظــران إىل مضــموهنا وإىل مســارها العــام، وجــدانها ال تفــرتق عــن 

ميكــن القــول أبن فلســفة هيجــل ديــن الــدين بوجــه عــام، ون املســيحية بوجــه خــاص، حــىت إنــه 
 .م ق نَّع ."اهـ

وهذا الكالم يثبت لنـا أن فلسـفة هيجـل الـيت كانـت صـورة عـن وحـدة الوجـود متـأثرة 
متـام التــأثر ابلداينــة املســيحية، ولكنــه بــدل أن يعتــرب املســيح فقــط هــو هللا، صــار عنــده الوجــود  

ات فكريـة هلل أو للوجـود. قـال حسـن كله عني هللا، وما يف الوجود من أشـياء فإمنـا هـي اعتبـار 
:" الــدين املطلـق هــو هنايــة تطـور األداين كلهــا وهـو يف رأي هيجــل الــدين 186حنفـي يف ص

املسيحي أو دين الوحي أو الدين الذي يتكشف، فهو الدين املطلق ألنه اسـتطاع أن يتجـاوز 
ديـــة الروحيـــة حســـية الـــدين الطبيعـــي وماديتـــه كمـــا اســـتطاع أيضـــا أن يتعـــدى صـــورية ديـــن الفر 

وضرورايهتا، وهو دين الوحي ألنه هو الوحيـد يف رأي هيجـل، الـذي تلقـى رسـالة مـن السـماء 
 .أي إنه دين الكلمة."اهـ

وإذا عرفنــا ذلــك، عرفنــا ملــاذا أتثــر بعــض الغــربيني املتبعــني للفيلســوف هيجــل مبــذهب 
سـيحي، بصـورة مـن الـدين املوحدة الوجود كما قال به اإلسـالميون، ففلسـفة هيجـل مـأخوذة 

أو أخــرى، وملــا كــان بعــض هــؤالء يدرســون الالهــوت املســيحي، وتعرفــوا علــى عقيــدة وحــدة 
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الوجــود كمــا قــال هبــا ابــن عــريب وأتباعــه، أحــب بعــض هــؤالء هــذه العقيــدة واعتــربوا أنفســهم 
اتبعــني البــن عــريب، وهــم يف احلقيقــة اتبعــون هليجــل وللــدين املســيحي. قــال حســن حنفــي يف 

همة هيجل كلهـا هـي الـدفاع عـن املسـيحية وتربيرهـا عقـال كمـا كـان يفعـل "كانت م190ص
ــتهم هيجــل اإلســالم 234فالســفة العصــر الوسيط."اهـــ، وقــال يف ص ــة أخــرى ي :"ومــن انحي

واملسلمني ابلتعصب وابحلماس األعمى ملوضوع جمرد سليب مما تضح يف احلروب والفتوح حـىت 
 احلرية واإلرهاب."اهـا كان املبدأ عند روبسبري أصبح املبدأ لديهم هو الدين واإلرهاب، كم

ولنســتمع إىل مــا يقولــه الــدكتور زكــراي إبــراهيم وهــو مــن أهــم مــن كتــب عــن هيجــل يف  
"والظاهر أن عقلية هيجل  :36، فقد قال يف ص(هيجل أو املثالية املطلقة)كتاب كبري مساه 

هيــة الطبيعيــة، إن مل نقــل الشــاب قــد وقعــت يف تلــك اآلونــة حتــت أتثــري بعــض النزعــات التألي
 .ائلة بوحدة الوجود."اهـبعض االجتاهات الق

مث كانـــت صـــداقة هيجـــل لكـــل مـــن هلـــدرلن وشـــلنج فلـــم يلبـــث " :37وقـــال يف ص
فيلســوفنا أن اجتــه إحنــو عبــادة اليــوانن، كمــا احنــاز إىل املــذاهب الواحديــة القائلــة بضــرب مــن 

 .احلقيقة اإلهلية الشاملة."اهـ

"ومــن اآلاثر  :47إبــراهيم عــن قصــيدة كتبهــا هيجــل ووصــفها يف صمث تكلــم زكــراي  
اليت خلفهـا لنـا هيجـل أيضـا يف هـذه الفـرتة قصـيدة أهـداها إىل هلـدرلن بعنـوان إلـوزيس، وهـي 
قصـيدة صـوفية يتغـىن فيهــا هيجـل بروعـة ذلــك الكـل الـذي هـو مســتغرق فيـه مـأخوذ بســحره، 

عــن هــذه القصــيدة كــل طــابع صــويف،  مــذهول لســره، ولــئن كــان بعــض النقــاد حــاول أن خيلــع
خصوصا وأن هيجـل نفسـه كـان قـد ألغـى جبـرة قلمـه بعـض أبيـات منهـا كانـت تتضـمن معـاين 
الوجد الصويف، إال أن من املؤكد أن يف هذه القصيدة إمياان ضمنيا بوحدة الوجود ونشوة دينية 

 .هي نشوة العابد املستغرق يف حب هللا."اهـ

ع يف نظر هيجل جمرد جمموعة من املوجودات املنفصلة، "وليس الواق :61وقال يف ص
 .بل هو حقيقة كلية أو مبدأ واحد يطوي يف ثناايه كل ما يف الوجود من كثرة."اهـ
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وهذا هو ملخص لعقيدة وحدة الوجود. "ولكن االرتداد إىل الكل أو إىل الوحـدة ال 
اإلسالميني، وأرى أنه ال بد  ، وهو عني ما يقوله أهل الوحدة منيتحقق إال عرب اإلنسان".اهـ

أن يكون هيجل قد أتثر كغريه ابإلسالميني، وهو أمر غري بعيد، فقد حصل ذلك لبعض أهم 
 الفالسفة مثل ديكارت، وليبنتز، وغريهم.

ن أ إذن هيجل كانت فلسفته مثبتة لوحدة الوجود املتأثرة ابملسيحية، واسبينوزا يـدعي
 ليت مل يتابعها اليهود املتأخرون!!نة اليهودية احلقيقية افلسفته يف وحدة الوجود ممثلة للداي

"وأما املدرسة اهليجليـة نفسـها فقـد انقسـمت  :96وأخريا قال د. زكراي إبراهيم يف ص
بعد وفاة زعيمها إىل جناحني: جناح مييين عاد إىل النزعة التأليهية التقليدية، وحاول أن يطبـع 

ـــة كلهـــا بطـــابع الهـــويت  ـــاح يســـاري متطـــرف اســـتغلَّ مـــا يف الفلســـفة اهليجلي بروتســـتانيت، وجن
الفلســفة اهليجليـــة مـــن نـــزوع واضـــح حنـــو وحــدة الوجـــود، وانتهـــى يف خامتـــة املطـــاف إىل نزعـــة 
ـــرز مـــنهم شـــرتاوس وفـــويراب  وكـــارل  ـــون الشـــبان الـــذين ب إحلاديـــة صـــرحية، وهـــؤالء هـــم اهليجلي

 .اهـ ماركس...اخل"

األوقــات إىل اإلحلــاد، وهــذه هــي التهمــة  إذن نزعـة وحــدة الوجــود تــؤدي يف كثــري مـن
الـيت كـان بعـض العلمـاء املتقــدمني يتهمـون هبـا القـائلني بوحــدة الوجـود، وقـد آل األمـر بــبعض 
من قال بوحدة الوجود يف التاريخ اإلسالمي إىل القول ابإلحلاد، وكون العامل كله هو هللا، وهو 

 عني اإلحلاد. 

النابلســي يف رســالته الــيت علقنــا عليهــا يف هــذه  وقـد نبــه إلــيهم كثــري مــن النــاس ومــنهم
  . كما مرَّ   الرسالة
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 اخلامتة

وإىل هنا أقف يف هذه العجالة اليت أرجو أن تكون مفيدة يف ابهبا، حيث إن الكالم 
يف هذه املسألة طويل الـذيل، وأان أرجـو أن يـوفقين هللا تعـاىل إىل كتـاب أكثـر تفصـيالا، أانقـ  

قــه وتفصــيالته ولوازمــه، وأبــني حقيقــة هــذا املــذهب الــذي ال ميثــل أبي فيــه هــذا املــذهب بدقائ
 حال من األحوال معتقد أهل السنة واجلماعة األشاعرة.

وهللا اهلادي، وهو املوفـق للصـواب، وإليـه املرجـع واملـآب، وآخـر دعـواان أن احلمـد هلل 
 رب العاملني.
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