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VAHDET‐İ VÜCÛD ÜZERİNE YAZILMIŞ BİR RİSALE:
ERBİLÎ’NİN MİR’ÂTÜ’Ş‐ŞÜHÛD FÎ BEYÂNİ VAHDETİ’L‐VÜCÛD’U

Ramazan MUSLU*

Özet
Vahdet-i Vücûd Üzerine Yazılmış Bir Risâle: Erbilî’nin Mir’âtü’ş-şühûd fî beyâni
Vahdeti’l-vücûd’u
Bu çalışmada, Kâdirî şeyhlerinden Abdülkadir b. Muhyiddin el-Erbilî’nin (ö.1897) vahdet-i vücûd
risalesi çerçevesinde konu ile ilgili görüşleri ele alınmıştır. Tarikat mensuplarının vahdet-i
vücûda yaklaşımlarını üç kategoride değerlendiren müellif, ilk grubu hulûl ve ittihat fikrine sahip
oldukları için eleştirmekte; ikinci grupta yer alan ârif ve muvahhitleri istikamet ehli ve ledünni
ilim sahibi oldukları için övmektedir. O’na göre ârifler, vahdet-i vücûd konusunu doğru anlamışlardır. Üçüncü gruptakiler ise ikincilere göre daha yüksek derecede olup hakikat denizine daldıkları halde ağızlarından dine aykırı söz çıkmayan kimselerdir. Müellif her bir grubun vahdet-i
vücûda yaklaşımını kısa ve öz olarak açıklamakta ve kendi görüşlerini de ifade etmektedir.
Makalenin sonunda risalenin tam metni yer almaktadır.
Anahtar kelimeler: Tasavvufi Düşünce, Vahdet-i Vücûd, Kâdiriye, Hâlisiyye, el-Erbilî.
Abstract
A Treatise written on Wahdat al-wujūd: al-Arbilī’s Mir’āt ash-shuhūd fī bayāni
Wahdat al-wujūd
This article studies the opinions of ‘Abd al-Qādir Ibn Muhyī al-Dīn al-Arbilī (d.1897) on Oneness
of Being (wahdat al-wujud) through his Risale, called Mir’āt ash-shuhūd fī bayāni wahdat alwujūd (Mirror of apparent world in explaining Oneness of Being). The author classifies the Sufis
in three groups and criticizes the first one due to their upholding the idea of hulool (Divine
Incarnation) and ittihaad (Divine Union). The second group of enlightened (ārif) and monotheist
(muvahhid) Sufis are praised by al-Arbilī, for their straightforward and sound understanding
regarding the Oneness of Being as well as for their being in possession of Divine knowledge (al‘ilm al-ladunnī). The third group is the highest level Sufis who plunge into the sea of Divine
Reality (haqiqat), therefore do not utter words that goes against the Shari‘a, that is, they do
not couch ecstatic utterances. Al-Arbilī briefly explains the approach of each of these groups
towards the Oneness of Being, and expresses his assessment on them as well as his views on
the issue of Oneness of Being. The full text of al-Arbilī’s Mir’āt al-Shuhūd is attached to the end
of this article.
Key words: Sufi Thought, Oneness of Being, Qadiriyya, Khalisiyya, al-Arbili.
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1. Giriş
“Vahdet-i vücûd” (varlığın birliği), İbnü’l-Arabî’nin (ö.638/1240) tasavvufi
düşüncesinin temelini oluşturur. Kendisi bu ismi kavram olarak kullanmamıştır. Onu bir kavrama yakın manada ilk kez kullanan Sadreddin Konevî
(ö.673/1274) ve talebesi Saîdüddin el-Fergânî (ö.699/1300)’dir. İbnü’lArabî’nin vücûd ve mertebelerine dair imla ettiği bilgiler, Sadreddin Konevî
başta olmak üzere mektebe mensup diğer müellifler tarafından derlenerek
tanzim edilmiştir. İbnü’l-Arabî’nin görüşlerinin yaygınlık kazanmasında
Konevî’nin rolü büyüktür.1 Konevî’den sonra bu düşünce, Müeyyededdin
el-Cendî (ö.691/1292), Abdürrezzak Kâşânî (ö.730/1330) ve Davud-i Kayserî
(ö.751/1350 ) tarafından takip edilmiştir. 2
Osmanlı döneminde ise Abdullah Bosnevî (ö.1045/1644), Niyâzî-i Mısrî
(ö.1106/1694), Abdülganî en-Nablûsî (ö.1143/1731), İsmail Hakkı Bursevî
(ö.1137/1725), Abdullah Salâhî-i Uşşâkî (ö.1196/1781) ve Muhammed Nûru’lArabî (ö.1305/1888) vb. müellif sûfîler, vahdet-i vücûd düşüncesinin takipçisi olmuşlar; gerek telif gerekse şerh türü eserlerinde bu konuyu ele alıp incelemişlerdir. Yine aynı dönemde “vahdet-i vücûd” adı altında müstakil eserler de vücuda getirilmiştir:
1) Ömer Efendi el-Gürânî’nin (ö.893/1488) Vahdet-i vücûd Risâlesi,3
2) Kemal Paşazâde Şemseddin Ahmed b. Süleyman’ın (ö.940/1534)
Risâle-i İsbât-ı Vahdet-i Vücûd’u,4
3) Niyâzî-i Mısrî’nin Risâle-i Vahdet-i Vücûd’u,5
4) Mustafa Fevzi b. Numan’ın (ö.1344/1925) Risale-i Mir’atü’ş-şühûd fi
1

2

3
4
5

Konevî’nin İbnü’l-Arabî’nin öncülüğünü yaptığı ekole katkısı, kazandırdığı sistematik
düşünme tarzıdır. Bu itibarla Konevî, İbnü’l-Arabî’nin daha teorik bir üslupla aktarılmasını ve böyle yorumlanmasını sağlamıştır. Konevî’nin üslubu anlaşılması zor, ağır ve
karmaşık bir dile dayanır. O, bazen bilinen kavramlara yeni anlamlar ve boyutlar kazandırmıştır ki bu da onu anlamada güçlüklere yol açmaktadır. Konevî’nin üslubundaki ve
kullandığı dildeki problemleri aşmanın bir yolu da İbnü’l-Arabî’nin eserlerine dönmektir.
Bu itibarla şârih Konevî’yi anlamak, bazen İbnü’l-Arabî’yi anlamakla mümkün hale gelmektedir. Bu nedenle, Konevî’nin İbnü’l-Arabî’nin bir yorumcusu olarak görülmesi kısmen doğrudur. bk. Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2005, s. 11.
Mahmut Erol Kılıç, Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’de Varlık ve Mertebeleri: Vücûd ve Merâtibü’lVücûd, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1995,
s. 252 vd.
Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi, no: 3910, vr. 31-32.
Süleymaniye Ktp. Ali Nihat Tarlan, no: 72, vr. 34b-36a.
Bazı nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp. İzmirli İ. Hakkı, no: 1210 vr. 17-20; Hacı
Mahmud Efendi, no: 3299, vr. 97-115; Haşim Paşa, no: 27, vr. 7-19.
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mes’eleti vahdeti’l-vücûd’u,6
5) Ömer Ferid b. Ahmed Muhtar Kam’ın (ö.1944) Vahdet-i Vücud Risalesi 7
6) İsmail Fenni Ertuğrul’un (ö.1946) Vahdet-i Vücûd ve Muhyiddin-i Arabî
Adlı eserleri örnek olarak zikredilebilir. 8
Bu makalede 19. yüzyıl Kâdirî meşâyihinden Abdülkadir b. Muhyiddin
el-Erbilî’nin Mir’âtü’ş-şühûd fi beyâni vahdeti’l-vücûd 9 adlı eseri çerçevesinde
vahdet-i vücûdla ilgili görüşlerini ortaya koymaya çalışacağız.
2. Abdülkâdir b. Muhyiddin el-Erbilî
Abdülkâdir b. Muhyiddin el-Erbilî, Kâdiriyye’nin Hâlisiyye kolu10 kurucusu11 Ziyâeddin Abdurrahman es-Sıddîkî el-Kerkûkî et-Tâlebânî’nin
(ö.1275/1859) halifesidir. 12 Hüccetü’z-zâkirîn ve Reddü’l-münkirîn’de kaydedildiğine göre, “Sâkıb” lâkabıyla tanınan el-Hâc Muhammed Emin Efendinin
Ruha’da (Urfa) yaptırdığı tekkeye şeyh olarak görevlendirilmiştir. 1871’de
İstanbul’u ziyaret etmiştir. 13 1897’de 91 yaşında vefat eden14 müellif, Şeyh
6
7
8
9
10

11

12

13

14

Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1320/1902 İstanbul. Eser, ayrıca Mahmut Kanık ve Fatma Zehra
Kavukçu tarafından tercüme edilerek yayımlanmıştır (Hece Yayınları, Ankara 2003).
Matbaa-i Âmire, İstanbul 1331.
Matbaa-i Orhaniye, İstanbul 1928.
Süleymaniye Ktp. Nafiz Paşa, no: 447, vr. 94b-103b.
Şeyh Abdurrahman’ın, Kâdiriyye’nin seyr u sülûk usulünü Kelime-i Tevhid ve Lafza-i
Celâl ile sınırlayarak tarikatta içtihat yaptığı için kol kurucusu kabul edildiği kaydedilmiştir. bk. Vicdânî, Tomar-ı Turuk-ı Aliyye’den Kâdiriye Silsilenâmesi, Evkaf-ı İslamiye Matbaası,
Dâru’l-hilâfeti’l-Aliyye 1338-1340, s. 58; Osmanzâde Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, haz.:
Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz, Kitapevi Yay., İstanbul 2006, c. 1, s. 140.
Kâdiriyye’nin Hâlisiyye kolu hakkında bilgi için bk. Vassâf, Sefîne, I, 139-142; Vicdânî,
Tomar, s. 56-64.; M. V. Bruinessen, “The Qâdiriyya And The lineages of Qadirî Shaykhs
Among The Kurds”, Journal of The History of Sufism, ed.: Zarcone, E. Işın, A. Buehler,
Simurg Yay., İstanbul, 2000, ss. 131-149; B. Abu Manneh, “The Vâli Nejib Pashâ And The
Qâdirî Order in Iraqo”, Journal of The History of Sufism, Simurg Yay., İstanbul, 2000, ss. 115122; Hür Mahmut Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf [19. Yüzyıl], İnsan Yayınları, İstanbul 2003, s. 371-374.
Şeyh Abdurrahman Hâlis Tâlebânî hakkında bilgi için bk. Hayderizâde İbrahim,
“Terâcim-i Ahvâl-i Sûfiyye”, Tasavvuf, 13 Rebîulâhir 1329-31/Mart 1337, sayı: 4, s. 3-4; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1333, c. 1, s. 131; Vassâf,
age, c. 1, ss. 139-141 Vicdânî, age, s. 61-64; Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, s. 371-372.
Muhammed Emin Efendi, Şeyh Abdurrahman’a mektup yazarak, yaptırmış olduğu tekkede görev yapacak bir halife göndermesini istemiş ve o da Abdülkâdir Erbilî’yi görevlendirmiştir. bk. Abdülkâdir el-Erbilî, Huccetü’z-zâkirîn ve Reddü’l-münkirîn, Matbaatu
Cerîde, İskenderiye 1299, s. 3.
Hayderizâde, agm, s. 3-4; Vassâf, age, I, 142.
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Safvet Yetkin’in (ö.1950) kayınpederidir.15
Abdülkâdir Erbilî, tasavvuf alanında eserler vermiş bir müelliftir. İsmail
Paşa’nın Hediyyetü’l-ârifîn’de kaydettiğine göre16 müellifin eserleri şunlardır:
1) Âdâbü’l-mürîdîn ve necâtü’l-müsterşidîn,
2) ed-Dürerü’l-mu‘tebira fî şerhi’l-ebyâti’s-semâniyete ‘aşere,17
3) ed-Dürrü’l-meknûn fî ma‘rifeti’s-sırrı’l-masûn,
4) el-İlhâmâtü’r-Rabbâniyye fî merâtibi’l-hakīkati’l-insâniyye,18
5) el-Kavâ‘idü’l-cem‘iyye fi’t-tarîki’r-Rifâiyye,
6) en-Nefesü’r-Rahmâniyye fî ma‘rifeti’l-hakīkati’l-insâniyye.19
7) et-Tarîkatü’r-Rahmâniyye fi’r-rucû‘i ve’l-vusûl ile’l-Hazreti’l-‘aliyye,20
8) Hadîkatü’l-ezhâr fi’l-hikmeti ve’l-esrâr,21
9) Huccetü’z-zâkirîn ve reddü’l-münkirîn,22
10) Mecmû‘atü’l-eş‘âr fi’r-rekāik ve’l-âsâr,23
11) Mir’âtü’ş-şühûd fi beyâni vahdeti’l-vücûd,24
12) Miskü’l-hitâm fî ma‘rifeti’l-İmâm,
13) Şerhu’l-leme‘ât li-Fahreddîn el-Irâkî,
14) Şerhu’s-salâti’l-muhtasıra li’ş-Şeyhi’l-Ekber,
15) Tefrîhu’l-hâtır fî menâkıbı’ş-Şeyh Abdülkādir.25

15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25

Vassâf, age, c. 1, s. 142; Yücer, age, s. 372.
bk. Hediyyetü’l-ârifîn: Esmâü’l-müellifîn ve âsâru’l-musannifîn, İstanbul 1951, c. 1, s. 605.
Farsça nazmen yazdığı bir şerhtir. Bk. Îzâhu’l-meknûn fî zeylin ‘alâ Keşfi’z-zünûn ‘an esâmi’lkütübi ve’l- fünun, tas.: Şerefettin Yaltkaya, Kilisli Rifat Bilge, 2. baskı, İstanbul 1972, c. 1, s.
468.
Süleymaniye Ktp. Nafiz Paşa, no: 447, vr. 91-94.
Süleymaniye Ktp. Nafiz Paşa, no: 447, vr. 75-90. Eser, Îzâhu’l-Meknûn’da müellifin oğlu
Muhammed b. Abdülkadir el-Erbilî’ye nisbet edilmiştir. bk. c. 2, s. 672.
Süleymaniye Ktp. Nafiz Paşa, no: 447, vr. 56-74.
Süleymaniye Ktp. Nafiz Paşa, no: 447, vr. 104-113.
Müellif, bu eseri, bazı dostlarının “Zâhir âlimlerinin sûfîlere saldırmalarının ve yaptıklarını şeriata aykırı görmelerinin hikmeti nedir?” şeklindeki sorularına cevap olmak üzere
1277’de kaleme almıştır. Bir mukaddime, üç bab ve bir hatimeden oluşan eser, 1299’da İskenderiye’de basılmıştır. Eserin sonunda Şâzilî tarikatına mensup İbrahim Süleyman Paşa
ve Şeyh Ali el-Hâlisî el-Kâdirî gibi bazı zevâtın takrizlerine yer verilmiştir. bk. Erbilî,
Huccetü’z-zâkirîn, s. 60-62.
Türkçe ve Farsça şiirlerden oluşmaktadır. bk. Vassâf, age, c. 1, s. 142.
Süleymaniye Ktp. Nafiz Paşa, no: 447, vr. 94b-103b.
Eserin tam adı Tefrîhu’l-hâtır fî menâkıbı tâci’l-evliyâ ve burhâni’l-asfiyâ eş-Şeyh Abdülkādir elGeylânî şeklindedir. Müellifi Muhammed Sâdık el-Kâdirî eş-Şihâbî es-Sa‘dî’dir. Erbilî, bu
eseri Farsça’dan Arapça’ya çevirmiştir. Matbaatu Mustafa el-Babi el-Halebi tarafından
Kahire’de basılmıştır (3. baskı, 1949). Abdülkadir Geylanî’nin menkıbelerini ihtiva eden
esere Erbilî tarafından bazı ilaveler yapılmış ve menkıbe sayısı yetmişe çıkarılmıştır.
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Ayrıca Erbilî’nin Behçetü’l-Esrâr’ı tercüme ettiği ifade ediliyorsa da26 söz
konusu eser, Bağdâdî’nin verdiği listede yer almamaktadır. Ayrıca bu eser,
Şeyh Abdurrahman Hâlis tarafından tercüme edilmiş ve 1302’de (1884) İstanbul’da basılmıştır.
3. Mir’âtü’ş-şühûd fi beyâni vahdeti’l-vücûd
Müellifin bu eseri yazma fikri İstanbul seyahatinde oluşmuştur. İnsanların
çoğunun çeşitli tarikatlara mensup olduğunu ve hakikat ehline ait bazı kavramları kullandıklarını ancak hakikatlerini ve manalarını bilmediklerini müşahede etmiş ve bundan rahatsız olmuştur. Bazı müritlerinin kendisinden
oğlu Muhammed Muhyiddin el-Mahvî aracılığıyla vahdet-i vücûd konusunu
açıklayan bir eser yazmasını rica etmeleri üzerine de bu risaleyi kaleme almıştır.27
Arapça olarak kaleme alınan eserde yer yer Farsça beyitlere de yer verilmiştir. Süleymaniye Kütüphanesi, Nafiz Paşa bölümü, 447 numarada (vr.
94b-103b) kayıtlı olan risale, 10 varaktır. Nesih yazı ile kaleme alınan eserin
başında veya sonunda müstensihi ve istinsah tarihiyle ilgili herhangi bir
kayıt yoktur. Aynı mecmuada müellifin el-İlhâmâtü’r-Rabbâniyye, en-Nefesü’rRahmâniyye, et-Tarîkatü’r-Rahmâniyye ve Hadîkatü’l-ezhâr adlı dört eseri daha
bulunmaktadır. Mir’ât ile birlikte bu beş eser, Abdülkadir b. Muhyiddin elCezâirî’ye28 (1808-1883) nispet edilmiştir ki bu doğru değildir.29
3.1. Kaynakları
3.1.1. Kur’an-ı Kerim
Müellifin ilk kaynağı, Kur’an-ı Kerim’dir. Ele aldığı konuları ayetleri delil
göstererek açıklamaya çalışmıştır:
1. İnsanın rabbini tanımakla emrolunduğu ve irfanının da ancak bu26
27
28

29

Vassâf, age, c. 1, s. 142; Yücer, age, s. 372.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 95ab.
Abdülkadir b. Muhyiddin el-Cezâirî, Cezair’de Fransızlara karşı bağımsızlık mücadelesi
vermiş ve hayatının önemli bir kısmını sürgünde geçirmiştir. el-Mevâkıf fî ilmi’t-tasavvuf
adlı eseri önemlidir. Hayatı ve eserleri için bk. Bağdâdî, Hediyyetü’l-ârifîn, c. 1, s. 605; Ercüment Kuran, “Abdülkādir el-Cezâirî”, DİA, İstanbul 1988, c. 1, ss. 232-233.
İsim benzerliğinden kaynaklandığını düşündüğümüz bu yanlışlığın kütüphane ve bilgisayar kayıtlarından da tashihi gerekir.
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2.

3.
4.

5.

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

nunla yani marifetle kemâle erdiğini söyledikten sonra “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım”30 ayetini delil
olarak zikretmiş ve ayette geçen “bana ibadet etsinler” ifadesini
“yani beni tanısınlar” 31 şeklinde tefsir ederek, bu konuda sûfî geleneği takip etmiştir.32
Müellife göre vahdet-i vücûd konusunu doğru anlayan ârif ve
muvahhidlerden bir kısmı ilim sahibi, diğer bir kısmı da müşâhede
ehlidir. Basiret gözüyle mutlak vücûdu gören ilim sahipleri bunu
ispatlamak için Kur’an-ı Kerîm’den:
a. “İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun (Kurʹanʹın) gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun.
Rabbinin her şeye şahit olması, yetmez mi? Dikkat edin; onlar,
Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O,
her şeyi (ilmiyle) kuşatmıştır.”33
b. “Nerede olsanız, O sizinle beraberdir.”34 ayetlerini delil getirirler.35
Müellif gerçek fâilin Allah Teâlâ olduğunu ispat sadedinde “Attığın
zaman sen atmadın. Fakat Allah attı (onu)”36 ayetini zikreder. 37
Vahdet-i vücûd’u anlamada ve yaşamada en ileri düzeyde olan müşahede ve şühûd ehlinin daha bu dünyada iken “Yüzler vardır ki, o
gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır (Oʹnu göreceklerdir)”38 ayetinin sırrına mazhar olduklarını ve bu basiretin onların hali olduğunu ifade eder.39
Müellif, müşahede ve şühûd ehlinin meczup ve hallerine mağlup
iken, aklî fonksiyondan uzak oldukları için mükellef olmadıklarını
söyler ve onlara “Nereye yönelseniz, Allah’ın vechi oradadır”40 ayetinin
sırrının keşfolunduğunu kaydeder. Bu durumu ayrıca şer’î bir kaide

ez-Zâriyât, 51/56.
Bu görüş İbn Cüreyc’ten (r.) nakledilmektedir. bk. Ebüʹl-Fida İmâdüddin İsmail b. Ömer
İbn Kesir, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, Çağrı Yayınları, İstanbul 1985, c. 7, s. 401.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 97a.
Fussılet, 41/53-54.
el-Hadid, 57/4.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 98b.
el-Enfâl, 8/17.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 101b.
el-Kıyâme, 75/22-23.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 102a.
el-Bakara, 2/115.
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ile de destekler: “Hibe edilen şey geri alınınca (akıl gidince), vacip
kılınan şey (ibadet) düşer.”41
3.1.2. Hadis
Müellifin ikinci kaynağı hadislerdir:
a) Sûfîlerin farz ve nafilerle Allah’a yaklaşmalarından dolayı sarf ettikleri – Hallâc’ın “Ene’l-Hak” ve Bâyezîd-i Bistâmî’nin “Sübhânî” gibi
– şatahat türü sözlerinin gerçekte Allah’a ait olduğunu söyler ve
“Kul, bana nafilelerle yaklaştıkça ben onu severim. Ben onu sevince de
onun işitmesi ve görmesi… olurum” 42 anlamındaki kudsî hadisi nakleder. 43
b) İlim sahiplerinin basiret gözüyle mutlak vücûdu müşâhede ettiklerine delil olarak ileri sürdükleri “Allah’ım bize Hakk’ı hak olarak göster
ve ona uymayı bize nasip et. Bâtılı da bâtıl gösterip ondan sakınmayı bize
lutfet” sözünü de müellif sahabeden rivayet edilen bir hadis olarak
zikretmiştir.44 Ancak bu bir hadis değil; seleften nakledilmiş bir duadır.45
3.1.3. Bazı Şahıs ve Eserler
Müellifin üçüncü kaynağı, bazı mutasavvıf ve müelliflerin sözleri ve eserleridir. Bu açıdan bakıldığında risalede:
a) Şeyh Abdullah Ensârî’nin (ö.481/1089) tevhidle ilgili “Ne kadar tevhîd
etseler de muvahhidler, / Seni şânına lâyık bir şekilde tevhîd edemediler”
şeklinde başlayan bir dörtlüğü nakledilmiştir.46
b) Ahmed Gazzâlî’nin (ö.520/1126) “Mansur neden ‘Ene’l-Hak’ dedi?”
sorusuna verdiği cevap, Farsça bir beyit olarak kaydedilmiştir.47
c) Sultânü’l-âşikîn İbnü’l-Fâriz’in (ö.632/1235) Cebrâil’in(s) sahabeden
Dıhye sûretinde gelişini anlattığı beyitler zikredilmiştir.48
41
42
43
44
45
46
47
48

Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 103b.
Buharî, es-Sahih, Rikâk, 81/38.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 101ab.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 98b.
Bk. İbn Kesir, age, I, s. 366.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 103a.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 101b.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 97b-98a.
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d) Şebüsterî’nin (ö.720/1320) Gülşen-i Râz’ından ittihâd ve hulûlün küfür,49 Allah’ın insan-ı kâmilden nida etmesinin aklen mümkün50 ve
tevhidin bütün izafeleri geçersiz kılmak51 olduğunu ifade etmek
üzere bazı beyitler delil olarak gösterilmiştir.
e) Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin (ö.672/1272) Mesnevî’sinden ateşin
yakınına konulan kömürün, onun özelliklerini kazanmasıyla ilgili
iki beyit zikredilmiştir.52
f) Ziyâeddin Abdurrahman et-Tâlebânî’den Allah’ın zamandan ve
mekândan münezzeh oluşuyla ilgili Farsça bir beyti53 ile şuhûd ehlinin Allah’tan başkasını görmemeleriyle ilgili başka bir beyti nakledilmiştir. 54
4. Tarikat ehli ve vahdet-i vücûd
Müellif, vahdet-i vücûd konusunda tarikat ehlini üç grupta (daire) değerlendirir:
1) Kendileri yanlış yolda olup başkalarını da yanlışa sevk edenler:
Bunlar hakikatini bilmedikleri halde vahdet-i vücûdu ağızlarından
düşürmeyen kimselerdir. Müellif, kendilerini “tasavvuf ve şuhûd
ehli” olarak isimlendirip, “Kâinatta Allah’ın vücûdundan başka bir
mevcut yoktur” diyerek vahdet-i vücûd ashabından olduklarını iddia eden bu tarikat mensuplarını eleştirir ve onların fasık, sapık ve
hatta zındık olduklarını söyler.55 Çünkü bu gruba göre, Allah ile
kul arasında “bir mertebe” (derece) vardır. İnsan riyazet ya da mürşidin nazarıyla bu mertebeyi aştığı zaman, Allah varlıklara (ekvân)
hulûl etmiş ve iki varlık birleşmiş (ittihâd) olur; bu halde iken gördüğü her şeyin Rahman (Allah) olduğunu zanneder. Hâlbuki
Kadîm hâdise, hâdis de Kadîm’e hulûl etmez ve ikisi bütünleşip,
birleşmez. Şayet Kadîm hâdisle birleşecek olsa idi hâdisten eser

49
50
51
52
53
54
55

“Burada hulûl da, bütünleşme de muhâldir. Birlikʹte ikilik ise sapıklığın kendisidir!..” Bk.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 96a.
“Ağaçtan ses gelir: ‘Ben Allahʹım!’ diye...” Bk. Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 101b.
“Meyhaneden sana bir nişan vermişler ki, ʺTevhîd, bütün izafeleri geçersiz kılmaktırʺ
diye...” Bk. Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 102b.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 101b.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 99b.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 102b.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 95b.
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kalmaz, yok olurdu.56
2) Şeriat üzere olanlar: Bunlar, ârif ve muvahhidlerdir.57 Hz. Peygamber(s)’in sünnetlerine uyan ve selef-i sâlihinin yolunu izleyen kemal
sahibi ve hakikat ehlidirler. Daha dünyada iken rablerinin büyük
delillerini görmüşler ve vahdet-i vücûda kâil olmuşlardır. Sözleri
ve inançları İslam’a uygun, sapıklık ve hatadan uzak, ilim sahibi ve
müşâhede ehli kimselerdir. Varlığın her bir zerresinde azametine
lâyık olmayan şeylerden Allah’ı tenzih ederek O’nu müşâhede
ederler. Kitap ve Sünnet’e muhalefet etmekten Allah’a sığınırlar.
İlm-i ledün sahibidirler. Onların yolu, Allah’a riyasız bir şekilde
ibadet etmekten geçer. İlimlerinin nihayeti, Hakk’ı müşahededir. 58
3) Hakikat denizine daldığı halde sözleri şeriata aykırı olmayanlar:
Bunlar, seyru sülûkü, yükseliş (urûc) ve iniş (nüzûl) kavsini tamamlayıp menzil ve dereceleri aşarak “vahdet noktası”na ulaşmışlardır. İlk menzilde, onların seyri Allah’adır (ilallah). O’na ulaştıklarında yolculuk (seyr) Allah’ta (fillâh) gerçekleşir. Bu menzilde makamları cem‘59 ve fenâ’dır.60 Cem‘, kıdem nuruyla hudûsün ortadan
kalkması ve vücûdu “adem”den zuhur edenin helâki anlamına gelir. “Adem’den zuhur etmek”, Ahadiyet Mertebesi’nde vücûd-i ilmîden vücûd-ı aynîye, imkân ve hudûs ile tavsif edilen ilahî
kemâlâta geçmek demektir. Bu hakikati kavrayan kimseye “Allah
vardı ve O’nunla birlikte hiçbir şey mevcut değildi. O, şu anda da o hâl
üzeredir”61 sözünün sırrı keşfolunmuş olur. Böyle bir kimse Hakk’ın
yegâne mevcut olduğunu müşâhede eder. Burada ne sâlik, ne

56
57

58
59

60
61

Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 96a.
Muvahhid, görüntüdeki çeşitliliğe ve çeşitli varlıkların bulunmasına rağmen hakikatte
birlik ve bir varlık olduğunu keşfedip bunu tasdik eden kimse demektir. bk. Kılıç, İbnü’lArabî’de Varlık ve Mertebeleri s. 252.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 96b.
Cem’, toplama demektir. Tasavvuf terimi olarak Hakk’ı halksız temâşâ etme, halkı değil
sadece Hakk’ı seyretme, bütün eşya ve varlıkların Allah sayesinde mevcut olduklarını
görme gibi anlamlara gelir. bk. Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yayınları, İstanbul 1991, s. 112.
Fenâ, yokluk ve hiçlik demektir. Tasavvuf terimi olarak kulun fiilini görmemesi halidir.
bk. Uludağ, age, s. 175.
Buhari, es-Sahih, Bed’u’l-Halk, 59/1; Tevhid, 98/22. Bu cümlenin son kısmı hadis değildir.
İbnü’l-Arabî de bu kanaattedir. bk. Futûhât, (Beyrut, ts.), c. 1, s. 41; c. 2, s. 56, 458, 692; c. 4,
425. Ayrıca hadise eklenmiş olan bu ziyade ile ilgili İbnü’l-Arabî’nin olumlu yorumları
için bk. Futûhât, c. 1, s. 41, 61, 65, 119, 232, 704; c. 4, 413; Ukletü’l-müstevfiz, Leiden 1919, s.
47.

Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-2), yıl: 10 [2009], sayı: 23

312 | Doç. Dr. Ramazan MUSLU

meslûk ve ne de sülûk vardır.62 Bu durumda o kişinin gözüne (nazar) Hakk’tan başka bir şey görünmez ve Hakk’ın vücudundan
başka bir şey müşahede etmez olur. Diğer bir ifadeyle, letâif 63 semalarına hakikat güneşinin doğması ve şühûd hallerinin galip olmasından dolayı, güneş doğduğu zaman diğer yıldızların kaybolduğu
gibi, mutlak vücûddan başka bir şey görmezler. Bunun nedeni
sûfînin Hakk’ın nuruyla kuşatılmış (mağlup) olmasıdır. Allah, onun
lisanıyla “Ben Hakk’ım” ve “Şanım ne yücedir, onu tenzih ederim”
der.64 Mahv 65 ve Fenâ makamından yükselip sahv 66 ve bekâ 67 makamına ulaşınca onların seyri Allah ile (billah) olur. Allah’ın emrettiği şeyi yerine getirirler ve Allah Resulü’nün sünnetlerine tabi
olurlar. Bu mertebede makamları cem‘u’l-cem‘,68 fark69 ve bekâ’dır.
Kesrette vahdeti, vahdette kesreti70 görürler ve biri sebebiyle diğeri
62
63

64
65

66

67

68

69

70

Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 101b.
Latîfe; ince, yumuşak ve şaka demektir. Tasavvuf terimi olarak son derece ince bir mana
ihtiva eden, anlaşılan ama sözle anlatılamayan işaret ve tadılarak öğrenilen bilgiler anlamına gelir (bk. Uludağ, age, s. 304). Letâif-i hamse, beş latife demektir. İnsana ait ruhun beş
tavrı vardır: Kalp, ruh, sır, hafî, ahfâ. Bunlar, emr âlemine aittir. Bir de halk âlemine ait
ʺnefsʺ latifesi vardır. Bu latifeler birbirinin içinde gizlenmiştir. Bir sonraki bir öncekinden
daha latîftir. Her latife, bir Peygamberʹin ulaştığı manevî hakikati temsil eder ve bu sebeple kalp latifesi Hz. Âdemʹin(s) kademi altında, ruh Hz. İbrahimʹin(s), sır Hz. Musaʹnın(s),
hafî Hz. İsaʹnın(s), ahfâ ise Hz. Muhammedʹin(s) kademi (ayağı) altındadır, denir. Bunların her biri, farklı kozmik renkler içerir: Kalp kırmızı, ruh sarı, sır beyaz, hafi siyah, ahfâ
yeşil renklidir. bk. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Rehber Yayınları, Ankara 1997, “Letâif-i Hamse” mad.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 101ab.
Mahv, silme ve yok etmek demektir. Bir şeyin izi kalmayacak şekilde ortadan kalkması ve
kulun fiillerinin Hakk’ın fiillerinde fâni olması anlamına gelir. Yüksek derecedeki kullarını Hak kendine çeker, onların nefislerini yok eder (mahv), onları kendi katında var kılar
(isbât). bk. Uludağ, age, s. 313-314.
Sahv; ayıklık, kendinde olma hali ve kendine gelme demektir. Tasavvuf terimi olarak
hislerini yitiren ve kendinden geçen ârifin hissine dönmesi, kendine gelmesi anlamına gelir. Sekr’i Hak ile olanın sahv’ı da Hak ile olur, denilmiştir. bk. Uludağ, age, s. 411.
Bekâ, kalıcı olma demektir. Kötü huyların yerini güzel huyların ve iyi davranışların alması, kulun Allah’ın sıfat ve vasıflarıyla süslenmesi, insanın kendisini ve etrafındaki halkı ve
eşyayı görmemesi gibi anlamlara gelir. bk. Uludağ, age, s. 90.
Cem‘u’l-cem’, cem’in cem’i demektir. Sâlikin ne kendini ne de halkı görmemesi, sadece
hakikat sultanını görmesi anlamına gelir. Tefrika, mâsivâyı görmek, cem’ mâsivâyı Allah’la
kâim olarak görme, cem’u’l-cem’ ise Hak’tan başka hiçbir şeyi görmeme halidir. bk. Uludağ, age, s. 112-113.
Fark, halka Hak’sız işaret etmek, kulluğu müşâhede demektir. İlk fark (fark-ı evvel) ise,
halkın Hakk’ı görmeye engel ve perde olması, tabiat ve ona ait hususların olduğu gibi
kalması anlamına gelir. bk. Uludağ, age, s. 172-173.
Vahdette kesret, cem’ makamına; kesrette vahdet ise tefrika’ya işaret eder. Tefrika, dağınıklık ve ayrılık demektir. Cem’ Hakk’a, tefrika halka işarettir. Tefrikasız cem’ zındıklık;
cem’siz tefrika inkârcılıktır, denilmiştir. bk. Uludağ, age, s. 285, 477.
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onlardan gizlenmez, her ikisine de muttali olurlar. Bundan sonra
insanları Allah’a irşat ederler. 71
5. “Vahdet-i vücûd”u açıklaması
Vahdet-i vücûd, hakikat ehlinin ve İslâm önderlerinin Hz. Peygamber’in(s)
şeriatına aykırı olmayacak şekilde kabul edip benimsedikleri bir düşüncedir.
Bütün âlem, Allah’ın yaratmasıyla “adem”den (yokluk)72 var edilmiştir. Her
an Allah’ın yaratmasıyla mevcudiyetini muhafaza eder (tecdîd-i halk). Çünkü
her an eşyaya varlık veren Kayyûm O’dur. Kayyûmiyet, Cenab-ı Hakk’ın
kesintisiz bir sıfatıdır. Allah’ın vücûdu, âlemi “adem”den var etti (îcâd) ve
bilinmek için de âlemi îcâd işini her an muhafaza etti. Bu nedenle, her daim
Hak ile mevcûd olan âlemin vücûdu, Allah’ın vücûdundan başkası değildir.
O, tek bir vücûddur; noksanı veya ziyadesi yoktur. 73
Allah’ın vücûdundan ibaret olan âlemin vücûdundan maksat, âlemin
zatları ve sûretleri değildir. Bilakis, âlemdeki zatların ve sûretlerin kendisiyle olduğu âyân-ı sâbite’deki74 hakikatleridir. Bu hakikatler de Allah’ın vücudundan başkası değildir. Allah’ın onları yaratması göz ardı edilirse, âyân-ı
sâbite’deki hakikatlerin vücudundan söz etmek mümkün olmaz. Hakikat
ehlinin kastettiği vücûd budur; yoksa yaratılmış (mevcud) hâdis varlığın
zâtının sahip olduğu vücûd değildir.75
“Vücûd”dan muradın her varlığın kendisiyle mevcut olduğu şey olma-

71
72

73
74

75

Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 100b, 103b.
Tasavvufi düşünceye göre varlıkların vücuda getirilişi “mutlak yokluk”tan “halk edilme”
olarak değil, “izafi yokluk”tan “izafi varlık”a geçiş ve bir “zuhur” olarak kabul edilir.
Hakk’a nispetle buna “izhar etmek” denilmekte ve “icad” ve “halk” kelimeleri “zuhura
getirme” manasında kullanılmaktadır. Varlıklar, Hakk’ın ilmindeki “ilmi sûretler”in derece derece tenezzül edip kesafet mertebesine gelmesiyle var olmuşlardır. Varlıkların
“adem”den (yokluk) zuhura geldiğinin söylenmesi, şehâdet âlemindeki idrake göredir. Bu
yokluk izafi bir yokluktur. Zira mahlûkatın yaratılmasından önce Hak kendi vücuduyla
mevcuttur ve O’nun vücûdunu sınırlandırabilecek bir “yokluk”, O’nun vücûduyla birlikte
mevcut değildir. Diğer bir ifadeyle “mutlak vücûd” ile “mutlak yokluk”un birbiri ile bağdaşması mümkün değildir. bk. Mustafa Tahralı, “Fusûsu’l-Hikemde Tezadlı İfâdeler ve
Vahdet-i Vücûd”, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, haz.: Mustafa Tahralı, Selçuk Eraydın,
Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1989, c. 2, s. 17.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 97a.
A‘yân-ı sâbite, eşyanın Allah’ın ilmindeki sûretleridir. Hakiki vücûdun ikinci mertebesidir.
Allah eşyayı, varlıkları ve kâinatı yaratmadan evvel olmuş, olan ve olacak her olayı ve
varlığı biliyordu. Her varlığın ezelî ve değişmez ilminde bir sûreti vardır. Eşya ve olaylar
bu sûretlere göre meydana gelirler. bk. Uludağ, age, s. 68.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 97b.
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sı, hâdis ve kadîm vücudu da içine alır.76 Mümkün varlığın kadîm varlıktan
müstağni kalması mümkün değildir. Her ikisinde de var olan vücûd, bir tek
vücûddur ve o da kadîm olanın vücûdudur. Kadîm olanın vücûdu
bizâtihidir, hâdis için ise bir başkası (bi-ğayrihi) sebebiyledir ki O da yaratıcı
ve her şeyi çok iyi bilen (alîm) Allah’tır. Bu vücûdların (hâdis ve Kadîm) zuhurda bir görünmesi, bire indirgenmesi ve “ayn”ının (zât) kadîmle sübûtu,
hâdis varlıkta hulûl ve ittihat olmasını gerektirmez. Cebrail’in(s) Hz. Peygamber’e(s) vahiy getirdiği sırada sahabeden Dıhye’nin sûretinde gelmesinde77 olduğu gibi.78
Aynı şekilde mukayyet olan vücûdun mutlak varlık sebebiyle mukayyetliği değişmediği gibi, mutlak vücûd da mukayyet vücud nedeniyle mutlaklıktan çıkmaz. Nitekim gerçekte kendisi büyük olan bir şey, uzak mesafeden bakıldığında küçük görünse de büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmez.
Küçük görünmesi, mesafenin uzaklığı sebebiyledir. Mümkün vücûda göre
mutlak vücûdun durumu da bunun gibidir. Bu nedenle bir olan vücûd bölünmez, parçalanmaz ve değişmez olan Mutlak vücûttur. Bu gibi hususlar
ancak hâdis olan vücudun zâtında gerçekleşir. Güneş ışığının evlere girmesi,
sayılardaki “bir” rakamı ya da bir sûretin değişik aynalara yansıması buna
örnek olarak gösterilebilir. Sonuncusunda, hakikatte bir sûret olduğu halde
farklı aynalara bakan kimse farklı sûretler görür. 79
Bütün eşyaya sirâyet eden “hüviyet” ve “sırru’l-hayât” denilen Mutlak
vücûd, büyük bir okyanusa ve âlem de uçsuz bucaksız dalgalara benzer.
Dalgalar, – hal ve sıfatlar nedeniyle farklı isimlendirilseler de – hakikatte
bizatihi denizin kendisinden başka bir şey değildir. Çünkü “sivâ” veya
“gayr” olarak isimlendirilen şeyin durumu, denizdeki dalgaların durumu
gibidir. Kuşkusuz dalga, suyun sonradan kazandığı geçici bir sıfattır. Bu
açıdan bakıldığında akıl, dalganın sudan başka müstakil bir şey olduğuna
hükmedebilir. Ancak vücûd açısından bakıldığında sudan başka bir şey değildir.80 Buhar, kar, dolu ve buz dağı da dalga gibidir.81 Şu halde hâdis var76

77
78
79
80

Konevî ve Nablûsî’nin “vâcib ve mümkün” varlık konusundaki görüşleri için bk. Konevî,
Miftâhu gaybi’l-cem‘ ve’l-vücûd: Tasavvuf Metafiziği, çev.: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 23; Abdülgani en-Nablûsî, el-Vücûdü’l-Hak ve’l-hitâbü’s-sıdk, tahk.: Bekri
Alâeddin, Dımeşk 1995, s. 60; Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, s. 199-201.
Buhari, Sahih, Bed’u’l-Halk, 59/7.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 97b.
Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 98ab.
Nitekim şöyle denilmiştir: “Deniz (Hak), kıdemdeki hali üzere yine denizdir (Hak’tır).
Sonradan mevcut (hâdis) olanlar ise dalgalar ve nehirlerdir. Sakın ha, hâdis olanların şekil
ve sûretleri, onları ortaya koyandan (teşkil edenden) seni alıkoymasın. Onlar birer perdedir.” bk. Erbilî, Mir’âtü’ş-şühûd, vr. 102a.
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lıklar (vücûdât) ve sûretlerden oluşan “dalgalar”la ilgilenip “derya”dan
uzaklaşan kimse, farkı ve mümkinâtı benimsemiş demektir. Dikkatini “derya”ya çeviren ve onların denizin bir dalgası olduğunu ve dalgaların da kendi nefisleriyle kâim olmadıklarını bilen bir kimse (ârif), onların (mutlak)
vücûdla zahir olan “ademler” olduğuna kâil olur. Böyle bir kimseye göre
vücûd, ancak Hakk’ın vücûdudur. Hakk’ın dışındaki her şey, kendisinin
mutlak mevcut olduğunu hayal eden bir “adem”dir. Dolayısıyla onun
vücûdu apaçık bir hayaldir. Şu halde Mutlak (vücûd sahibi) olan Allah’tır;
başkası değil.82
6. Sonuç
Abdülkadir Erbilî, Ekberî mektebe mensup bir mutasavvıftır. Vahdet-i
vücûd düşüncesini müstakil bir risale yazabilecek derecede özümsemiş olduğu anlaşılmaktadır. Konuyu Kur’an ve Sünnet’e aykırı olmayacak şekilde
açıklamış ve panteizmi çağrıştıran düşünceleri açıkça eleştirmiş ve reddetmiştir. Vahdet-i vücûd ile ilgili kavramlara hâkim olduğu görülen müellif,
kendisinden önceki mutasavvıfların şerh ve yorumlarına bağlı kalmış ve
konuyu desteklemek için onlardan bazı nakillerde bulunmuştur. Tarikat
ehlinin konuya yaklaşımını üç derecede ele almış; ilkini, bilerek ya da bilmeyerek hulûl ve ittihâd düşüncesine sahip oldukları için tenkit etmiş, ikinci
ve üçüncü grubu ise övmüştür. Son gruptaki sûfîlerden şayet şatahât türü
sözler sudur ederse, bundan dolayı onların mazur görülmeleri gerektiğini
de savunmuştur. Netice itibariyle vahdet-i vücûd, hakikat ehlinin seyru
sülûk neticesinde manevî tecrübe ile ulaştıkları bir düşüncedir.
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ﻣﺮﺁﺕ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ
ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﺭﺑﻠﻲ
ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
|ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻟﺴﻮﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ،ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻏﲑﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺩ ،ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﺍﳋﻔﻴّﺔ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﺍﳉﻠﻴّﺔ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ
ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴّﺔ ﻭﺍﳌﺮﺑﻮﺑﻴّﺔ ﻭﺍﻷﻟﻮﻫﻴّﺔ ﻭﺍﳌﺄﻟﻮﻫﻴّﺔ ،ﻓﺘﺠﻠﹼﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﲜﻤﻴﻊ ﺃﲰﺎﺋﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ،ﻓﻈﻬﺮﺕ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺪﳎﺔ ﻭ ﻣﻜﻨﻮﻧﺔ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻦ

ﺏ۹٤

ﺻﻔﺎﺗﻪ ،ﻭﺍﻗﺘﻀﺖ ﻛ ﹼﻞ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼّﻔﺎﺕ ،ﻭﺑﺮﺯﺕ ﺑﺎﻟﺘﺠﻠﹼﻴﺎﺕ ﰲ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘّﻨﺰّﻻﺕ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﺍﺠﻤﻟﺮّﺩﺍﺕ ﻭﻋﺎﱂ ﺍﻟﺸّﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﳌﺴﻤّﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑـ "ﺍﳌﻤﻜﻨﺎﺕ" ﻭﻋﻨﺪ ﺍﶈﻘﹼﻘﲔ ﻫﻮ ﺍﳊ ّﻖ ﺍﳌﺘﺠﻠﹼﻲ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ،ﻓﺼﺎﺭ ﺍﻟﻜ ﹼﻞ ﻭﺍﺣﺪﺍ  1ﻏﲑ ﻣﻌﺪﻭﺩ .ﻓﺴﺒﺤﺎﻥ
ﻣﻦ ﺇﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻏﲑﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ .ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇ ﹼﻻ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ |ﺳﺮﻩ 2،ﻣﻨﻪ ﺑﺪﺍ ﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻌﻮﺩ.
ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃ ﹼﻥ ﺳﻴّﺪﻧﺎ ﳏﻤّﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪّﻳﻦ ﻭﺍﳊﺪﻭﺩ .ﺍﻟﻠﻬ ّﻢ ﺻ ﹼﻞ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﻟﹼﺬﻳﻦ ﱂ

ﺍ

۹٥

ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﳊﺪﻭﺩ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﲔ ﰲ ﲝﺮ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﺍﻟﺸّﻬﻮﺩ.
ﺃﻣّﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﲑﺍﳊﻘﲑ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺭﺑّﻪ ﺍﻷﺯﱄ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ 3ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﺭﺑﻠﻲ :ﳌﹼﺎ ﺳﺎﻓﺮﺕ ﺇﱃ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﺍﶈﻤﻴّﺔ
ﰲ ﺳﻨﺔ ﺃﻟﻒ ﻭﻣﺄﺗﲔ ﻭﲦﺎﻧﻴﺔ ﻭﲦﺎﻧﲔ ﻣﻦ ﻫﺠﺮﺓ ﺧﲑ ﺍﻟﱪﻳّﺔ ﰲ ﺃﻳﺎﻡ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﲰﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻭﻗﺎﻣﻊ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺒﻐﻲ ﻭﺍﻷﺷﻘﻴﺎﺀ .ﻭﰲ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺻﺎﺭ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻨﺪﻣﺎﺀ ﺻﺪﺭﺍ ،ﻭﺟﺪّﺩ ﺍﷲ ﺑﺄﲪﺪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺻﺪﺭ ﺍﳌﺸﻴﺨﺔ ،ﻭﺭﻓﻊ ﻟﻪ ﻗﺪﺭﺍ ،ﺍﻟﻠﻬ ّﻢ ﺃﻳّﺪﻫﻢ ﻭﺍﻧﺼﺮﻫﻢ ﻭﺣﺒّﺐ ﺇﻟﻴﻬﻢ
ﺍﻟﺮّﻋﻴّﺔ ،ﻭﺣﺒّﺒﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺮّﻋﻴّﺔ.
ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻣﻨﺘﺴﺒﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﺍﻳﻖ ،ﻭﻣﺘﻠﻔﹼﻈﲔ ﺑﻜﻼﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﻘﺎﻳﻖ ،ﻭﻻ ﳝﻴّﺰﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﳊ ّﻖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ،ﻭﻻ ﻳﻔﺮّﻗﻮﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻞ،
ﻭﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﺎﺋﻠﲔ ،ﻭﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻏﺎﻓﻠﲔ ،ﻓﺎﻟﺘﻤﺲ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﺰﺓ ﻭﻟﺪﻱ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻋﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﳏﻤّﺪ ﳏﻲ ﺍﻟﺪّﻳﻦ ﺍﶈﻮﻱ ﻟﻴﻠﺘﻤﺲ
ﱯ ﺍﳌﺴﻌﻮﺩ ،ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ ﺇﻟﺘﻤﺎﺳﻪ ﻷﻧّﻪ ﻭﻟﺪ ﻗﻠﱯ ﻭﺣﺒﻴﺐ ﻟﺒّﻲ .ﻻ ﺯﺍﻝ ﳒﻢ ﺇﻗﺒﺎﻟﻪ ﻛﺎﲰﻪ
ﻋﻨّﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ،ﻣﺮﺿﻴّﺔ |ﰲ ﺷﺮﻉ ﻧ ّ
ﻧﻴّﺮﺍ ﻭ ﻧﻴّﺮ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﰲ ﻓﻠﻚ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻣﻨﻴّﺮﺍ ،ﺍﺑﺘﺪﺃﺕ ﺑﺎﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻌﻮﻥ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ،ﻣﺒﻴّﻨﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺩﺍﺋﺮﺍﺕ .4ﻓﺄﻫﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ
ﻣﺒﻄﻞ ﻣﻀﻞﹼ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﱃ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻐ ّﺮﺍﺀ ﻣﺘﻮﺟّﻪ ﻣﻘﺒﻞ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻏﺎﻣﻀﻮﻥ ﺑﺒﺤﺮ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺑﺒﺎﻃﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺪّﻗﻴﻘﺔ .ﻭﲰّﻴﺘﻬﺎ
"ﻣﺮﺁﺕ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ" ،ﺃﻗﻮﻝ ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺑﻴﺪﻩ ﺃﺯﻣّﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘّﺪﻗﻴﻖ.
ﺃﻣّﺎ ﺃﻫﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻳﻌﺪّﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮّﻑ ﻭﺍﻟﺸّﻬﻮﺩ ،ﻗﺎﺋﻠﲔ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ،ﻭﰲ ﺯﻋﻤﻬﻢ ﺃﻧّﻬﻢ ﻣﻦ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ،ﻓﻜﻼﻣﻬﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺮﺩﻭﺩ ،ﻷﻧّﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﻌﲎ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﻘﺎﳍﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻧّﻬﻢ
ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﺍﻟﻔﻮﺍﺣﺶ ﻭﺍﳌﻨﻜﺮﺍﺕ ،ﻭﻻ ﳚﺘﻨﺒﻮﻥ ﻣﺎ ﺣﺮّﻡ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸّﻬﻮﺍﺕ ،ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺰّﻧﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﳌﻼﺣﺪﺓ ،ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻔﺴﻘﺔ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪﺓ ،ﺃﻭﻟﺌﻚ
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ﰲ ﺍﻷﺻﻞ "ﻭﺍﺣﺪ" ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘّﻪ.
ﰲ ﺍﻷﺻﻞ "ﺳ ّﺮ" ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘّﻪ.
ﰲ ﺍﻷﺻﻞ "ﺍﺑﻦ" ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘّﻪ.
ﰲ ﺍﻷﺻﻞ "ﺩﺍﺋﺮﺓ" ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘّﻪ.
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ﺷ ّﺮ ﺍﻷﺷﺮﺍﺭ ﻭﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻢ ﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺭ .ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻋﻦ ﳐﺎﻟﻄﺘﻬﻢ ﻭﺍﻻﺟﺘﻨﺎﺏ ﻋﻦ ﳎﺎﻟﺴﺘﻬﻢ ﺣّﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪﻬﺗﻢ

ﺍ۹٦

ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ،ﻷ ﹼﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ | ﺳﺎﺭﻗﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ .ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻭﺍﻻﺗّﺤﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ .ﺍﺟﺘﻨﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﳉ ّﺪ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺣﺘّﻲ
ﻻ ﻳﻄﺮﻯ ﻋﻠﻴﻚ ﺷﺆﻣﻬﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘّﻨﺎﺩ .ﻭﰲ ﻋﻘﻴﺪﻬﺗﻢ ﺑﲔ ﺍﷲ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻌﺒﺪ "ﺩﺭﺟﺔ" .ﺇﺫﺍ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺮّﻳﺎﺿﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﳌﺮﺷﺪ
ﻳﻨﻜﺸﻒ ﳍﻢ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻷﻛﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﻳﺘّﺤﺪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩﺍﻥ .ﻓﻜﻠﹼﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻳﻈ ّﻦ ﺃﻧّﻪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ،ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻧّﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﻼﺕ
ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ،ﻹﻬﻧﻤﺎﻛﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﺴﻖ ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ،ﻓﻬﺬﺍ ﻛﻔﺮ ﻭﺿﻼﻝ ،ﻭﻃﻐﻴﺎﻥ ﻭﺇﺿﻼﻝ .ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﻠﺸﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﲪﺔ ﺫﻭ ﺍﳌﻨﻦ:
ﺣﻠـﻮﻝ ﻭﺍّﺗـﺤﺎﺩ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﳏﺎﻟﺴﺖ

ﺩﺭ ﻭﺣـﺪﺕ ﺩﻭﻯ ﻋﲔ ﺿـﻼﻟﺴﺖ

ﻭﺍﶈﺎﻝ ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻜﻔﺮ ،ﻷ ﹼﻥ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻻ ﳛ ﹼﻞ ﰲ ﺍﳊﺎﺩﺙ ،ﻭﻻ ﺍﳊﺎﺩﺙ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﱘ ،ﻭﻻ ﻳﺼﲑﺍﻥ ﻣﺘّﺤﺪﹰﺍ ﻳﺎ ﻓﻬﻴﻢ! ﻷﻧّﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻮﺭﻥ ﺑﺎﳊﺎﺩﺙ ﱂ
ﱯ ﺍﻟﻜﺮﱘ "ﺇ ﹼﻥ ﷲ ﺳﺒﻌﲔ ﺃﻟﻒ ﺣﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﻧﻮﺭ ﻭ ﻇﻠﻤﺔ ،ﻟﻮ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻷﺣﺮﻗﺖ
ﻳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﺩﺙ ﺃﺛﺮ ،ﻳﺼﲑ ﻋﺪﱘ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟّﻨ ّ
ﺳﺒﺤﺎﺕ ﻭﺟﻬﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﺗﻌﺎﱃ" 5.ﻓﻜﻴﻒ ﺇﺫﺍ ﺣ ﹼﻞ ﺃﻭ ﺍﺗّﺤﺪ ﺑﺎﳊﺎﺩﺙ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﻘﺪﱘ ،ﺣﺎﺷﺎ ،ﺣﺎﺷﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺍﻟﺴﻘﻴﻢ|.ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﺎﺗّﺒﺎﻉ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺫﻱ ﺍﳋﻠﻖ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ،ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﻋﻤّﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻈﺎﳌﻮﻥ ،ﻓﺴﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻋﻤّﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﳌﻠﺤﺪﻭﻥ .ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺣﻔﻈﻨﺎ ﻣﻦ

ﺏ

۹٦

ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺑﻘﺔ ﺍﳌﻬﻠﻜﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻃﺔ ﺍﳌﻐﺮﻗﺔ ،ﺁﻣﲔ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻫﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻢ ﺍﳌﻮﺣّﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻮﻥ .ﻭﻫﻢ ﺍﶈﻘﹼﻘﻮﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﳌﺘّﺒﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ ﺳﻴّﺪ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ،ﻭﺍﳌﻘﺘﻔﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ،ﳍﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺭﺃﻭﺍ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺭﺑّﻬﻢ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﺍﳊﺎﺿﺮﺓ ،ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺫﻭ
ﻋﻠﻢ ﻭ ﺫﻭ ﺷﻬﻮﺩ ،ﺍﳌﺜﺒﺘﻮﻥ ﻗﻮﳍﻢ ﺑﺎﻷﺩﻟﹼﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﳌﺮﺿﻴّﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻋﻘﻴﺪﻬﺗﻢ ﺳﺎﳌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻳﻎ ﻭﺍﻟﺰﻟﻞ ،ﻭﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ
ﺍﻹﻋﻮﺟﺎﺝ ﻭﺍﳋﻠﻞ ،ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺧﲑ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ،ﻭﻫﻢ ﺍﳌﻘﺮّﺑﻮﻥ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ ،ﻭﻳﺮﻭﻥ ﺍﷲ ﰲ ﻛ ﹼﻞ ﺫﺭّﺓ ﻣﻦ ﺫﺭّﺍﺕ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﺘّﱰﻳﻪ ﻋﻤّﺎ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ
ﺑﻌﻈﻤﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ،ﻭﺣﺎﺷﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨّﺔ ،ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﺎﻗﺔ ﻭﺍﳉﻨّﺔ ،ﻓﺈ ﹼﻥ ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ ﻟﺪّﻧﻴّﺔ ،ﻭﻋﻠﻮﻡ
ﻣﻨﻜﺮﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳋﻮﺍﻃﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳّﺔ ،ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺀ ،ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ |ﻏﲑﻫﻢ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻭﻬﻧﺎﻳﺔ
ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺷﻬﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ،ﻭﻬﻧﺎﻳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﻏﲑﻫﻢ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺪّﻧﻴﺎﻭﻳﺔ .ﻭﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛ ﹼﻞ ﻣﻜﻠﹼﻒ ﺃﻥ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻟﻴﻜﻤﻞ ﺇﳝﺎﻧﻪ ،ﻷﻧّﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺭﺑّﻪ ،ﻭﻬﺑﺎ ﻳﺘ ّﻢ ﻋﺮﻓﺎﻧﻪ ،ﻷﻧّﻪ ﻗﺎﻝ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﻜﻨﻮﻥَ ﴿:ﻭﻣَﺎ
ﺠ ﱠﻦ ﻭَﺍﹾﻟِﺄْﻧ َ
َﺧﹶﻠ ﹾﻘﺖُ ﺍﹾﻟ ﹺ
ﺲ ِﹺﺇ ﱠﻻ ِﻟَﻴ ْﻌُﺒﺪُﻭ ِﻥ﴾ 6ﺃﻱ ﻟﻴﻌﺮﻓﻮﻥ.
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ﱯ ﺍﶈﻤﻮﺩ ،ﺑﻞ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻬﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺋﻤّﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻗﺪﻭﺓ ﺍﶈﻘﹼﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﺷﺮﻉ ﻧ ّ
ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺷﺮﻉ ﺳﻴّﺪ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﺻﻠﹼﻲ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ .ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﹼﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﷲ ﻭ
ﳏﻔﻮﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﻛ ﹼﻞ ﳊﻈﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﷲ ،ﻷ ﹼﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﰲ ﻛ ﹼﻞ ﶈﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻴّﻮﻡ ،ﻭﺍﻟﻘﻴّﻮﻣﻴّﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﻡ،
ﻓﺈ ﹼﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﷲ ﺃﻭﺟﺪ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﻭﺣﻔﻆ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﰲ ﻛ ﹼﻞ ﺁ ٍﻥ ﻟﻴﻌﻠﻢ ،ﻓﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻪ ﰲ ﻛ ﹼﻞ ﳊﻈﺔ ،ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﷲ
ﻻ ﻏﲑ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﷲ ،ﻭ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻻ ﻧﺎﻗﺺ ﻭﻻ ﺯﺍﻳﺪ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ |ﺑﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﷲ ﻋﲔ ﺫﻭﺍﻬﺗﺎ ﻭﺻﻮﺭﻫﺎ ،ﺑﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺫﻭﺍﻬﺗﺎ ﻭﺻﻮﺭﻫﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﺃﻋﻴﺎﻬﻧﺎ ،ﻭﻣﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﷲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ،ﻭﺃﻣّﺎ ﻣﻊ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﻷﻋﻴﺎﻬﻧﺎ
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ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﰱ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﰉ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻷﺷﻌﺮﻯ ﺭﻗﻢ  179ﺑﻠﻔﻆ "ﺣﺠﺎﺑﻪ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻟﻮ ﻛﺸﻔﻪ ﻷﺣﺮﻕ ﺳﺒﺤﺎﺕ ﻭﺟﻬﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﺮﻩ ﻣﻦ
ﺧﻠﻘﻪ" ،ﻭ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﲪﺪ ﰱ ﻣﺴﻨﺪﻩ ،ﺝ  4ﺹ 401ﺑﻠﻔﻆ "ﺣﺠﺎﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻟﻮ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻷﺣﺮﻗﺖ ﺳﺒﺤﺎﺕ ﻭﺟﻬﻪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﺑﺼﺮﻩ" ،ﻗﺎﻝ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﰱ
ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ  :ﺣﺪﻳﺚ "ﺇﻥ ﷲ ﺳﺒﻌﲔ ﺣﺠﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﺭ ﻟﻮ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻷﺣﺮﻗﺖ ﺳﺒﺤﺎﺕ ﻭﺟﻬﻪ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﺑﺼﺮﻩ"  ،ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﰲ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ " ﺑﲔ ﺍﷲ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺣﺠﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﺭ" ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺿﻌﻴﻒ .ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻷﻧﺲ ﻗﺎﻝ:
"ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﳉﱪﻳﻞ ﻫﻞ ﺗﺮﻯ ﺭﺑﻚ ؟ ﻗﺎﻝ "ﺇﻥ ﺑﻴﲏ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﺳﺒﻌﲔ ﺣﺠﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﺭ" ،ﻭﰲ ﺍﻷﻛﱪ ﻟﻠﻄﱪﺍﱐ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
"ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻟﻒ ﺣﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﻧﻮﺭ ﻭﻇﻠﻤﺔ " ،ﻭﳌﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰ "ﺣﺠﺎﺑﻪ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻟﻮ ﻛﺸﻔﻪ ﻷﺣﺮﻗﺖ ﺳﺒﺤﺎﺕ ﻭﺟﻬﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ
" ﻭﻻﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ " ﺷﻲﺀ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﺑﺼﺮﻩ".
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ.56/51 ،
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ  .ﺃﻧﻈﺮ  :ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺝ  7ﺹ . 401
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ﺃﺻﻼ .ﻓﻜﻼﻡ ﺍﶈﻘﹼﻘﲔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ،ﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﲔ ﺫﺍﺕ ﺍﳊﺎﺩﺙ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ.
ﻭﻛﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻛ ﹼﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ،ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﳊﺎﺩﺙ ﻭﺍﻟﻘﺪﱘ ،ﻭﻻ ﻏﻨﺎﺀ ﻟﻠﻤﻤﻜﻦ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﺪﱘ ،ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺬﻱ ﳘﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻫﻮ ﻟﻠﻘﺪﱘ ،ﻓﻠﻠﻘﺪﱘ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻭﻟﻠﺤﺎﺩﺙ ﺑﻐﲑﻩ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ .ﻭﺇﻥ ﺍﺟﺘﻤﻌﺎ ﰲ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟﻮﺍﺣﺪ
ﻭﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳊﺎﺩﺙ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻭﺍﻻﺗّﺤﺎﺩ .ﺗﻔﻜﹼﺮ ﺗﺸﻜﹼﻞ ﺟﱪﺍﺋﻴﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﺣﻴﺔ ﺣﲔ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﻨ ّ
ﱯ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ 8،ﻳﺎ
ﻣﺴﺘﺮﺷﺪ ﺃﻭﻗﺎﺩ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﱰﻳﻬﺎ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻻﺗّﺤﺪ ،ﻭ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ،ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
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ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻗﺪّﺱ ﺍﷲ ﺳﺮّﻩ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ:
ﻭﻛﻴﻒ ﻭﺑﺎﺳﻢ ﺍﳊـ ّﻖ ﻇ ﹼﻞ ﲣﻠﹼﻘﻲ

ﺗﻜـﻮﻥ ﺃﺭﺍﺟﻴﻒ ﺍﻟﻀـﻼﻝ ﻓﺨﻴﻔﱵ

ﻭﻫـﺎ ﺩﺣﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﲔ ﻧـﺒـﻴّـﻨﺎ

ﺑﺼـﻮﺭﺗﻪ ﰲ ﺑـﺪﺃ ﻭﺣﻲ ﺍﻟﻨﺒـﻮّﺓ |

ﺃﺟﱪﻳﻞ ﻗﻞ ﱄ ﻛـﺎﻥ ﺩﺣﻴﺔ ﺇﺫ ﺑﺪﺍ

ﻱ ﺍﳍﺪﻱ ﰲ ﺻـﻮﺭﺓ ﺑﺸﺮﻳّﺔ
ﳌـﻬﺪ ّ

ﻭﰲ ﻋﻠﻤـﻪ ﻋﻦ ﺣـﺎﺿﺮﻳﻪ ﻣـﺰﻳﺔ

ﲟﺎﻫﻴّﺔ ﺍﳌـﺮﺋ ّﻲ ﻣـﻦ ﻏـﲑ ﻣﺮﻳـﺔ

ﻳـﺮﻯ ﻣﻠﻜﺎ ﻳـﻮﺣﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﻏﲑﻩ

ﻳﺮﻯ ﺭﺟﻼ ﻳـﺪﻋﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺼـﺤﺒﺔ

ﻭﱃ ﻣـﻦ ﺃ ﹼﰎ ﺍﻟﺮﺅﻳـﺘـﲔ ﺇﺷﺎﺭﺓ

ﺗﱰﹼﻩ ﻋـﻦ ﺭﺃﻱ ﺍﳊﻠـﻮﻝ ﻋﻘـﻴﺪﰐ

ﻭﰲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺫﻛﺮﺍﻟﻠﺒﺲ ﻟﻴﺲ ﲟﻨـﻜﺮ

ﻭﱂ ﺃﻋﺪ ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻲ ﻛﺘـﺎﺏ ﻭﺳﻨّﺔ

ﺍ ۹٨ﺕ

ﻓﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﻠﻘﺪﱘ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﱴ ﻋﻦ ﺍﻹﻃﻼﻕ ،ﻭﻟﻠﺤﺎﺩﺙ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻘﻴّﺪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻻ ﻳﺘﻐﻴّﺮ ﺍﳌﻘﻴّﺪ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ،
ﻭﻻ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺑﺎﳌﻘﻴّﺪ ﻋﻦ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺑﺎﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ،ﻛﻤﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﻛﺒﲑﺍ ﻻ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﱪﻩ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻭﻩ ﰲ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﺻﻐﲑﺍ،
ﻓﺼﻐﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻤﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ﻗﺪّﺱ
ﺍﷲ ﺳﺮّﻩ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ:
ﻭﺻﺮّﺡ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﻻ ﺗﻘـﻞ

ﺗﻘﻴـﻴﺪﻩ ﻣـﻴﻼ ﻟـﺰﺧﺮﻑ ﺯﻳـﻨـﺔ

ﻓﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻭﻻ ﻳﺘﺠ ّﺰﻯ ﻭﻻ ﻳﺘﺒﺪّﻝ ،ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﻫﻢ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﳊﺎﺩﺙ ﻳﺘﺤﺼّﻞ ﻛﻮﻗﻮﻉ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﰲ
ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺼﻮّﺭ ﺍﻟﺘﺠﺰّﻱ ﻭﺍﻟﺘﺒﺪّﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﳌﺜﺒﻮﺕ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﺍﺗّﺤﺎﺩ ،ﺃﻭ ﻛﻮﻗﻮﻉ ﻋﻜﺲ

ﺏ ۹٨ﺕ

ﺻﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻳﺎ ﺍﳌﺘﻌﺪّﺩﺓ ﻳﺮﻯ |ﻣﺘﻌﺪّﺩﺍ ﻣﻊ ﺃﻧّﻪ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻜﺲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ:
ﻭﻣـﺎ ﺍﻟﻮﺟـﻪ ﺇﻻ ﻭﺍﺣـﺪ ﻏﲑ ﺃﻧّﻪ

ﺇﺫﺍ ﺃﻧـﺖ ﻋﺪﺩﺕ ﺍﳌـﺮﺍﻳﺎ ﺗﻌـﺪّﺩﺍ

ﻭﻳﺴ ّﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺑﺎﳍﻮﻳّﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ،ﻻ ﺑﺸﺮﻁ ﺷﻲﺀ ﻭﻻ ﺑﺸﺮﻁ ﻻ ﺷﻲﺀ ،ﻭﻳﺴ ّﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺴ ّﺮ ﺍﳊﻴﺎﺓ،
ﻓﺎﻓﻬﻢ ﻳﺎ ﻋﺎﱄ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ،ﻭﻳﺼ ّﺢ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋ ّﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﻭﺻﻴّﻪ" :ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﺇﻻ ﻭ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ".
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ﻭﻗﺪ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﺫﻭ ﻋﻠﻢ ﻭﺫﻭ ﺷﻬﻮﺩ ،ﻭﺫﻭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻳﺮﻭﻥ ﰲ ﻛ ﹼﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺑﻌﲔ ﺍﻟﺒﺼﲑﺓ ﻣﻦ ﻏﲑ
ﺟﺤﻮﺩ ،ﻻ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻣﺪّﻋﺎﺋﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ،ﻭﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﻫﻞ .ﻭﺫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺴﺘﺪﻟﹼﻮﻥ ﺑﺂﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

11

ﻚ ﹶﺍﻧﱠ ُﻪ َﻋﻠٰﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﺷَﻬﻴ ٌﺪ
ﻒ ﹺﺑ َﺮﱢﺑ َ
ﺤ ﱡﻖ ﹶﺃ َﻭﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹾﻜ ِ
ﺴ ﹺﻬ ْﻢ َﺣّﺘٰﻰ َﻳَﺘَﺒﱠﻴ َﻦ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ﹶﺃﻧﱠ ُﻪ ﺍﹾﻟ َ
ﻕ ﻭَﰲ ﹶﺃْﻧﻔﹸ ِ
ﺍﺠﻤﻟﻴﺪ ،ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ َﺳﻨُﺮﻳ ﹺﻬ ْﻢ ٰﺍﻳَﺎِﺗﻨَﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ٰﺎﻓﹶﺎ ﹺ
ﻂ ﴾ 13.ﻓﺎﻓﻬﻢ ﻭﻻ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻂ! ﻭﺑﺂﻳﺔ ﴿ َﻭﻫُ َﻮ َﻣ َﻌﻜﹸ ْﻢ ﹶﺃْﻳ َﻦ َﻣﺎ
﴾ 12،ﻭﺑﺄﻳﺔ ﴿ ﹶﺃﹶﻟۤﺎ ﹺﺇﱠﻧ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ ِﻣ ْﺮَﻳ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ ِﻟ ﹶﻘۤﺎ ِﺀ َﺭﱢﺑ ﹺﻬ ْﻢ ﹶﺃﹶﻟۤﺎ ﹺﺇﻧﱠ ُﻪ ﹺﺑ ﹸﻜﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﻣُﺤﻴ ﹲ
8
9
10
11
12

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰱ ﺍﻟﺼﺨﻴﺦ ،ﺑﺪﺀ ﺍﳋﻠﻖ.7/59 ،
ﰲ ﺍﻷﺻﻞ "ﺍﺑﻦ" ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘّﻪ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻧﺴﺒﻪ ﺍﻟﻜﻼﺑﺎﺫﻱ ﺇﱃ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﺍﺳﻊ  .ﺃﻧﻈﺮ  :ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﳌﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ ﻟﻠﻜﻼﺑﺎﺫﻱ ،ﺹ .70
ﰲ ﺍﻷﺻﻞ "ﻗﺮﺁﻥ" ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘّﻪ.
ﺳﻮﺭﺓ ﻓﺼﻠﺖ.53/41 ،
Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-2), yıl: 10 [2009], sayı: 23
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ﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ "ﺍﻟﻠﻬ ّﻢ ﺃﺭﻧﺎ ﺍﳊ ّﻖ ﺣ ﹼﻘﹰﺎ ﻭﺍﺭﺯﻗﻨﺎ
ﹸﻛْﻨُﺘ ْﻢ ﴾ 14.ﰲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﺴﺘﺪﻟﹼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﺤّﺔ ﻋﻘﻴﺪﻬﺗﻢ ﺑﺄﺑﻠﻎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ،ﻭﲝﺪﻳﺚ ﺍﳌﺮﻭ ّ
ﺍﺗّﺒﺎﻋﻪ ،ﻭﺃﺭﻧﺎ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺎﻃ ﹰ
ﻼ ﻭﺍﺭﺯﻗﻨﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻪ"  ،15ﻭﺃﻳﺔ ﺁﻳﺔ ﺃﻛﱪ | ﻭﺃﺑﻠﻎ ﻟﻠﺪّﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ ﹼﻥ ﺍﷲ ﻫﻮ ﺍﳊ ّﻖ ﰲ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻭﰲ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﺳ ّﺮ ﺍﳊﻔﻆ ﰲ ﻛ ﹼﻞ ﶈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺴﻮﻁ ﳑﺪﻭﺩ ،ﻭﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﻭﺍﳌﻌﻴّﺔ ﺫﺍﺗﻴّﺔ ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺗﻴّﺔ ،ﻷ ﹼﻥ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺼﻔﺎﺗﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﺪّﻡ ﺫﺍﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻨﺎ ،ﻷ ﹼﻥ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﺣﺪﻳّﺔ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻣﻨﺪﳎﺔ ﻭﻣﻨﺪﺭﺟﺔ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻷﻗﺪﺱ،
ﻭﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻳّﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻭ ﺗﻘﺪّﺱ ﻓﺤﻴﺚ ﻭﺟﺪﺕ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺍﳉﻠﻴّﺔ ﻭﺟﺪﺕ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﻭﺍﳌﻌﻴّﺔ ﺫﺍﺗﻴّﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺧﻼﻑ ﻭﺷﻘﺎﻕ .ﻭﳍﺬﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇ ﹼﻥ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﻻ ﺗﺘﺄﺧّﺮ ﻋﻦ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ،ﻭﺇﻥ ﺗﺄﺧّﺮﺕ ﱂ
ﺗﻜﻦ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴّﺔ .ﻭﻣﻌﲎ ﺍﳊ ّﻖ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻻ ﻛﺎﻟﻌﺮﺿﻴّﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻐﲑﻩ ﻛﺎﳌﻤﻜﻨﺎﺕ.
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﺭﱐ ﻭﺟﻮﺩﻙ ﺍﳊ ّﻖ ﻭﺃﺭﱐ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻗﺎﺋﻤﹰﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩﻙ ﺍﳌﻄﻠﻖ .ﻭﻳﻨﻜﺸﻒ ﻟﻚ ﺳ ّﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﻭﺍﳌﻌﻴّﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﻠﻮﻝ
ﻭﺍﺗّﺤﺎﺩ ﻭﻛﻴﻔﻴّﺔ.
ﻭﻻ ﳜﻠﻮ ﻋﻦ ﺍﷲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ،ﺑﻞ ﺍﷲ ﻣﱰﹼﻩ ﻋﻦ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺳﻴّﺪﻱ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ | ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ 16ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ ﳐﱪﹰﺍ

ﺏ۹۹

ﺑﺎﻟﻔﺎﺭﺳﻴّﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺗﻪ:
ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪﺀ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﰉ ﺗﻮ ﻣﻜﺎﱏ

ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﺯﺁﱎ ﻛﻪ ﺗﻮ ﰉ ﺟﺎ ﻭ ﻣﻜﺎﱏ

ﻭﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﻛﺜﲑﺓ ﻟﺼﺤّﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘّﺪﻗﻴﻖ ،ﻭﻫﺬﻩ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻚ ،ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘّﺤﻘﻴﻖ.
ﻭﺃﺿﺮﺏ ﻟﻚ ﻣﺜﺎ ﹰﻻ ﻣﻮﺿّﺤﹰﺎ ﻟﺘﻌﺮﻑ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺳﻮﺍﻩ ﻭﺍﺿﺤﹰﺎ :ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﻷﲰﺎﻙ ﻭﻗﻠﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﹰﺎ ﲰﻌﻨﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﲟﺎﺀ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ
ﻣﺎﺀ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،17ﻓﻼ ﺑ ّﺪ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻄﻠﺒﻪ ﺑﺎﳉ ّﺪ ﻭﺍﻟﺜﹼﺒﺎﺕ .ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬ ّﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﲰﻜﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﺎﺭﻓﺔ ﺑﻪ ﰲ ﲝﺮ ﺍﻟﻔﻼﱐ ،ﺇﺫﺍ ﺳﺌﻠﻨﺎﻫﺎ ﻣﻨﻪ
ﲣﱪﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﺒﻄﺎﺋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﱐ .ﻓﻠﻤّﺎ ﺟﺌﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺃﻇﻬﺮﻥ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩ ﻣﺎ ﰲ ﺿﻤﲑﻫ ّﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﳍﻢ ﺇﺭﺷﺎﺩﹰﺍ :ﺃﻧﺘﻢ ﺇﻥ
ﺗﺮﻳﻨّﲏ ﲟﺎﺀ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺃﺭﻳﻜﻢ ﺑﺎﻟﹼﺬﻱ ﻃﻠﺒﺘﻢ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ،ﻓﻌﺮﻓﻦ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﺍﳉﻮﺍﺏ ،ﻭﻗﻠﻦ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ .ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﳌﺮﺷﺪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺑﺎﷲ ﺍﳌﻜﻤّﻞ ﺍﳌﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻛﺎﻟﺴﻤﻜﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ،ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﻛﺎﻷﲰﺎﻙ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺍﻟﻨﺎﺻﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻛﺎﻟﺴﻤﻜﺔ ﺍﻟﹼﱵ
ﺩﻟﹼﺘﻬﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﲑﺷﺪﻫﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ،ﻭﺻﺤﺒﺔ ﺍﳌﺮﺷﺪ ﻭﺗﺮﺑﻴﺘﻪ |ﻛﺎﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﹼﱵ ﻗﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬ ّﻦ ﻟﻴﻌﺮﻓﻦ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﺗﻄﻠﺒﻮﻧﻪ ﻣﻌﻬ ّﻦ ﻭﻫ ّﻦ ﻏﺎﻓﻼﺕ
ﻋﻨﻪ ،ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎﺀ ﻏﲑﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ .ﻓﻼ ﺑ ّﺪ ﻟﻚ ﺃﻳّﻬﺎ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻔﻴﻖ ﻭﺍﳋ ﹼﻞ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ،ﺇﻥ ﲡﺘﻬﺪ ﺳ ّﺮﹰﺍ ﻭﺟﻬﺮﹰﺍ ﻭﺗﻄﻠﺐ ﺍﳌﺮﺷﺪ ﺍﳌﻮﺻﻞ
ﺇﱃ ﺍﷲ ﺑ ّﺮﹰﺍ ﻭﲝﺮﺍﹰ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﻭﺳﻠﹼﻤﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻧﻔﺴﻚ ﻭﺍﺟﻌﻞ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺷﻌﺎﺭﻙ ﻭﺃﻧﺴﻚ ،ﻭﻻﺯﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﻻ ﲣﺎﻟﻒ
ﺃﻣﺮﻩ ﻭ ﻬﻧﻴﻪ ﻟﺌ ﹼ
ﻼ ﺗﻀﻴّﻊ ﺟﺪّﻩ ﻭﺳﻌﻴﻪ .ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﳐﺎﻟﻔﹰﺎ ﰲ ﺷﺮﻉ ﺳﻴّﺪ ﺍﻷﻧﺎﻡ ﺗﻔﻜﹼﺮ ﻗﺼّﺔ ﺍﳋﻀﺮ ﻭ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ 18،ﻭﻻ
ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﻬّﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﺎﻥ ﻟﻜﻴﻼ ﺗﺮﻯ ﺃﻫﻞ ﺍﳊ ّﻖ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻭﺍﳋﺴﺮﺍﻥ ،ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻚ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻚ ﺍﻟﻨﺪﻣﺎﻥ ،ﻭﻫﻢ
ﰲ ﻛ ﹼﻞ ﳊﻈﺔ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﺍﳊﺎﻝ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺫﻱ ﺍﳉﻼﻝ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ﻗﺪّﺱ ﺍﷲ ﺳﺮّﻩ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ:
ﻭ ﻬﻧﺞ ﺳﺒﻴﻠﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﻟـﻤﻦ ﺍﻫﺘﺪﻯ

13
14
15

16
17
18

ﻭﻟـﻜﻨّﻤﺎ ﺍﻷﻫـﻮﺍﺀ ﻋـﻤﺖ ﻓﺄﻋﻤﺖ

ﺳﻮﺭﺓ ﻓﺼﻠﺖ.54/41 ،
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺪﻳﺪ.4/57 ،
ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻮﺭﻳﺎ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭ ﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺩﻋﺎﺀ ﻣﺄﺛﻮﺭ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﳐﺮﺟﻪ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ
ﻛﺜﲑ ﰱ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ " :ﻭﰲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭ  :ﺍﻟﻠﻬﻢ ،ﺃﺭﻧﺎ ﺍﳊﻖ ﺣﻘﺎ ﻭﺍﺭﺯﻗﻨﺎ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ،ﻭﺃﺭﻧﺎ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺎﻃﻼ ﻭﻭﻓﻘﻨﺎ ﻻﺟﺘﻨﺎﺑﻪ ،ﻭﻻ ﲡﻌﻠﻪ ﻣﻠﺘﺒﺴﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻨﻀﻞ ،ﻭﺍﺟﻌﻠﻨﺎ
ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ ﺇﻣﺎﻣﺎ  ".ﺃﻧﻈﺮ  :ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺝ  1ﺹ . 366
ﰲ ﺍﻷﺻﻞ "ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻠﻲ" ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘّﻪ.
ﰲ ﺍﻷﺻﻞ "ﺍﳊﻴﺎﺕ" ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘّﻪ.
ﻗﺼّﺔ ﺍﳋﻀﺮ ﻭ ﻣﻮﺳﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﰱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰱ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ ) (82-60/18ﻭ ﻗﺼﺘﻬﻤﺎ ﺭﻭﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﰱ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﺍﺿﻊ
ﰱ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﰱ ﺍﻟﻌﻠﻢ ) (44/3ﻭﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ) (29/60ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ). (198-196/65
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ﺍ۱۰۰
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ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻠﻘﲔ ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎﺀ ﻳﺮﺑّﻴﻚ ،ﻷﻧّﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﺣﺎﺫﻕ ﻳﻌﺮﻑ ﺩﺍﺀﻙ 19ﻭﻳﺪﺍﻭﻳﻚ ،ﻭﺧﲑ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﺃﻗﺎﺭﺑﻚ ﻭﺃﺧﻴﻚ ،ﻷﻧّﻚ ﻭﻟﺪ ﻗﻠﺒﻪ،
ﻓﻬﻮ ﺃﺭﺣﻢ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﺃﻣّﻚ |ﻭﺃﺑﻴﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ 20ﻗﺪّﺱ ﺳﺮّﻩ:
ﺑـﻴـﻨﻨﺎ ﻣـﻦ ﻧﺴـﺐ ﻣﻦ ﺃﺑـﻮﻯ

ﻧﺴـﺐ ﺃﻗـﺮﺏ ﰲ ﺷﺮﻉ ﺍﻟـﻬﻮﻯ

ﺏ ۱۰۰ﺕ

ﻼ ﻳﺴّﺮ ﺍﷲ
ﻭ ﺇﻥ ﺃﻣﺮﻙ ﺑﺸﻲﺀ ،ﺇﻥ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﱂ؟ ﻻ ﺗﻔﻠﺢ ﺃﺑﺪﺍﹰ ،ﺍﺣﺬﺭ ﻋﻦ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺷﻴﺨﻚ ﺟ ّﺪﹰﺍ .ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺃﻣﺮﻙ ﺍﻣﺘﺜﻠﺖ ﺑﻪ ﻗﻮ ﹰﻻ ﻭﻓﻌ ﹰ
ﻣﻄﻠﺒﻚ ﻭﺟﻌﻞ ﺣﺰﻧﻚ ﺳﻬﻼﹰ ،ﻓﻴﻜﺘﺤﻞ ﺑﺼﺮ ﺑﺼﲑﺗﻚ ﺑﻜﺤﻞ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ،ﻓﺘﺮﻯ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ .ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺭﻓﻊ
ﱯ ﺍﻷﻣﲔ ﻛﺮﺅﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ
ﻏﺸﺎﻭﺓ ﺃﺑﺼﺎﺭ ﺑﺼﲑﺗﻨﺎ ﺣﺘّﻰ ﻧﺮﻯ ﺍﳊ ّﻖ ﺑﺎﳊﻖّ ،ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻛ ﹼﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺷﺮﻉ ﻧ ّ
ﱯ ﻭﺁﻟﻪ ﺍﻷﳎﺎﺩ ،ﺁﻣﲔ.
ﺍﳌﺮﺷﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﺣﻔﻈﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘّﺰﻧﺪﻕ ﻭﺍﻹﳊﺎﺩ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﻭﺍﻻﺗّﺤﺎﺩ ،ﻭﺍﻫﺪﻧﺎ ﺇﱃ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ،ﲝﺮﻣﺔ ﺍﻟﻨ ّ
ﻭﺃﻣﹼﺎ ﺃﻫﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲤﹼﻤﻮﺍ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻗﻮﺳﻲ ﺍﻟﱰﻭﻝ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺝ ،ﻭ ﻭﺻﻠﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺝ،
ﻓﺒﺎﻷﻭّﻝ ﻛﺎﻥ ﺳﲑﻫﻢ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻭﺑﻮﺻﻮﳍﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺻﺎﺭ ﺳﲑﻫﻢ ﰲ ﺍﷲ ﻭﻣﻘﺎﻣﻬﻢ ﺍﳉﻤﻊ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ،ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺮﻗﹼﻲ ﺳﲑﻫﻢ ﺑﺎﷲ ﻭﻣﻘﺎﻣﻬﻢ
ﲨﻊ ﺍﳉﻤﻊ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ،ﻻ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻷﻭّﻝ ﻟﻠﺴّﺎﻟﻚ ،ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻗﺪّﺱ ﺳﺮّﻩ:
ﻭﻓﺎﺭﻕ ﺿﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﻣﻨﺘﺞ

/

ﻫﺪﻯ ﻓـﺮﻗﺔ ﺑﺎﻻّﺗـﺤـﺎﺩ ﲢـﺪّﺕ

ﺍ ۱۰۱

ﻭﺍﳉﻤﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﳊﺪﻭﺙ ﺑﻨﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻭﻫﻼﻙ ،ﻛﹼﻠﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻴﲏ
ﰲ ﻋﲔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺣﺪﻳّﺔ ،ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻻﺕ ﺍﻹﳍﻴّﺔ ﳑّﺎ ﻳﻨﻌﺖ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﻭﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﳊﺪﺛﺎﻥ ﻭﻳﻨﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﺳ ّﺮ "ﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﺷﻲﺀ ﻭﺍﻵﻥ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻥ" 21،ﻭﻳﺸﺎﻫﺪ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳊ ّﻖ ﻫﻮ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎ ﺳﺎﻟﻚ ﻭﻻ ﻣﺴﻠﻮﻙ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻻ ﺳﻠﻮﻙ ،ﺑﻞ ﻛﻠﹼﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺴﻤّﻰ ﺑﺎﻟﻐﲑ
ﻫﻮ ﻋﲔ ﺍﳍﻮﻳّﺔ ﺍﻹﳍﻴّﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﻣﺮﺍﺗﺒﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺼﻮﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ :ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﻐﻄﺎ ﺃﺧﹰﺎ ﻟﻚ ،ﺇﻧّﻲ ﺫﺍﻛﺮ ﻟﻚ
ﺷﺎﻛﺮ ،ﻓﻠﻤّﺎ ﺃﺿﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺷﺎﻫﺪﹰﺍ ﺑﺄﻧّﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺫﻛﺮ ﻭ ﺫﺍﻛﺮ ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ ﺷﻲﺀ ﻏﲑ ﺍﳊ ّﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻟﻜﻮﻧﻪ
ﻣﻐﻠﻮﺑﺎ ﺑﻨﻮﺭ ﺍﳊﻖّ ،ﻻ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﺇﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳊﻖّ ،ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻨﺪﻩ ﻻ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﰲ ﻏﲑﻩ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ
ﺃﻧﺎ ﺍﳊ ّﻖ ﻭﺳﺒﺤﺎﱐ ﻭ ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻈﻨّﻮﻥ ﺃﻧّﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺃﻟﻴﻤﻮﻥ ،22ﻭﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ 23ﻏﺎﻓﻠﻮﻥ ،ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺎﺕ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ
ﺍﻟﻘﺪﺳ ّﻲ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ" :ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻳﺘﻘﺮّﺏ ﺇ ﹼ
ﱄ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﻓﻞ |ﺣﺘّﻰ ﺃﺣﺒّﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺣﺒﺒﺘﻪ ﻛﻨﺖ ﻟﻪ ﲰﻌﹰﺎ ﻭﺑﺼﺮﹰﺍ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻩ 24،ﻳﺎ
ﺖ ِﺍ ﹾﺫ َﺭ َﻣْﻴ َ
ﳘﺎﻡ! ﻭﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﴿ َﻭﻣَﺎ َﺭ َﻣْﻴ َ
ﺖ َﻭ ٰﻟ ِﻜ ﱠﻦ ﺍﻟ ٰﹼﻠ َﻪ َﺭﻣٰﻰ ﴾ 25،ﻭﻳﻜﻔﻴﺎﻥ ﻟﻚ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻨﺼّﺎﻥ 26ﻳﺎ ﺃﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺪﻣﺎﺀ! ،ﻭ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻧﺪﺍﺀ
ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻳﺎ ﻏﺎﻓﻞ! ﱂ ﱂ ﲡﻮّﺯ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ؟ ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﺸﻦ:
ﺭﻭﺍ ﺑـﺎﺷﺪ ﺃﻧـﺎ ﺍﷲ ﺍﺯ ﺩﺭﺧـﱴ

ﭼـﺮﺍ ﻧﺒـﻮﺩ ﺭﻭﺍ ﺍﺯ ﻧﻴـﻚ ﲞـﱴ

ﻓﺎﻓﻬﻢ ﻳﺎ ﻭﻟﺪﻱ! ﺇﺫﺍ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻗﺮﻳﺒﹰﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﺎﻛﺘﺴﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺑﻴّﺘﻪ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺎ
19
20
21

22
23
24

25
26

ﰲ ﺍﻷﺻﻞ "ﺩﺍﺋﻚ" ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘّﻪ.
ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ.
ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰱ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﰱ ﺑﺪﺀ ﺍﳋﻠﻖ ) (1/59ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﲨﻠﺘﻪ ﺍﻷﺧﲑﺓ " :ﻭﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻥ" ﻭ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰱ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻛﱪ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰱ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻪ )41/1؛ 692 ،458 ،56/2؛  (425/4ﻭ ﻓﺴﺮﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﰱ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ )،119 ،65 ،61 ،41/1
704 ،232؛  (413/4ﻭﰱ ﻋﻘﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻓﺰ ،ﺹ  47ﻭ ﺳﻴُﺸﲑ ﺃﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰱ ﺁﺧﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻨﻴﺪ.
ﰲ ﺍﻷﺻﻞ "ﺍﳌﻴﻮﻥ" ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒّﺘﻪ.
ﰲ ﺍﻷﺻﻞ "ﺍﻟﻔﺮﺍﻳﺾ" ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘّﻪ.
ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻲ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰱ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﰱ ﺍﻟﺮﻗﺎﻕ ) (38/81ﻋﻦ ﺃﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻟﻜﻦ ﺑﻠﻔﻆ  » :ﺇﻥ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﻯ ﱄ ﻭﻟﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﺁﺫﻧﺘﻪ
ﺑﺎﳊﺮﺏ  ،ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺮﺏ ﺇﱃ ﻋﺒﺪﻱ ﺑﺸﻰﺀ ﺃﺣﺐ ﺇﱃ ﳑﺎ ﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻋﺒﺪﻱ ﻳﺘﻘﺮﺏ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﻓﻞ ﺣﱴ ﺃﺣﺒﻪ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺣﺒﺒﺘﻪ ﻛﻨﺖ ﲰﻌﻪ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻪ ،
ﻭﺑﺼﺮﻩ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺒﺼﺮ ﺑﻪ  ،ﻭﻳﺪﻩ ﺍﻟﱴ ﻳﺒﻄﺶ ﻬﺑﺎ ﻭﺭﺟﻠﻪ ﺍﻟﱴ ﳝﺸﻲ ﻬﺑﺎ ،ﻭﺇﻥ ﺳﺄﻟﲏ ُﻷﻋﻄﻴّﻨﻪ  ،ﻭﻟﺌﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺫﱏ ُﻷﻋﻴﺬّﻧﻪ  ،ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺩﺩﺕ ﻋﻦ ﺷﻰﺀ ﺃﻧﺎ ﻓﺎﻋﻠﻪ ،ﺗﺮﺩﺩﻱ ﻋﻦ
ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻳﻜﺮﻩ ﺍﳌﻮﺕ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻛﺮﻩ ﻣﺴﺎﺀﺗﻪ «
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ.17/8 ،
ﰲ ﺍﻷﺻﻞ "ﺍﻟﻨﺼّﲔ" ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘّﻪ.
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ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻴﺎﺭ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺜﻨﻮﻱ ﻗﺪّﺱ ﺍﷲ ﺳﺮّﻩ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ:
ﺷﺪ ﺯ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻃﺒﻊ ِ ﺁﺗﺶ ﻣُﺤﺘﺸﻢ

ﮔـﻮیﺪ ﺍﻭ ﻣﻦ ﺁﺗﺸﻢ ،ﻣـﻦ ﺁﺗﺸﻢ

ﺻﺒﻐﺔ ﺍﷲ ﻫﺴﺖ ﺭﻧﮓ ُﺧـﻢ ﻫـﻮ

ﭘیﺴﻬﺎ یﻚ ﺭﻧﮓ ﮔـﺮﺩﺩ ﺍﻧﺪﺭ ﺍﻭ

27
28

ﻭ ﺳﺌﻞ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻐﺰّﺍﱄ ﻗﺪّﺱ ﺳﺮّﻩ ﺍﻟﻌﺎﱄ ،ﳌﺎﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺃﻧﺎ ﺍﳊ ّﻖ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﻬﺑﺬﺍ:
ﺩﻝ ﮔﻮﻫﺮ ﻭﺻﻞ ﺍﺭﲜﻮﻳﺪ ﭼﻪ ﻛـﻨﺪ

ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻭﺻﺎﻝ ﺍﺭ ﺍﻧﺒـﻮﻳﺪ ﭼﻪ ﻛﻨـﺪ

ﺧﻮﺭﺷﻴـﺪ ﭼﻪ ﺁﻳﻨﻪ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﮔـﺮﺩﺩ

ﺁﻳﻨﻪ ﺍﻧﺎ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻧـﮕـﻮﻳﺪ ﭼﻪ ﻛﻨﺪ

ﻭﺃﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻟﻐﻠﺒﺔ ﺷﻬﻮﺩﻫﻢ ﺑﻄﻠﻮﻉ ﴰﺲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﲰﺎﺀ ﻟﻄﺎﺋﻔﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻭﻥ ﺇﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﻌﺖ ﺍﻟﺸّﻤﺲ ﻻ ﺗﺮﻯ

ﺍ

ﱃ َﺭﱢﺑ َﻬﺎ َﻧﺎ ِﻇ َﺮ ﹲﺓ﴾ 29،ﺻﺎﺭﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺼﺎﺋﺮﻫﻢ ﰲ ﺍﳊﺎﺿﺮﺓ ،ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻗﻴﺎﻣﺘﻬﻢ ﲟﻮﺕ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻯ
ﺿ َﺮ ﹲﺓ ﹺﺇ ﹶ
ﺍﻷﳒﻢ ﺑﻞ ﲤﺤﻖُ ﴿ ،ﻭ ُﺟﻮ ٌﻩ |َﻳ ْﻮ َﻣِﺌ ٍﺬ َﻧﺎ ِ

۱۰٢

ﻭﻻ ﻳﺒﺎﻟﻮﻥ ﲟﻮﺕ ﺍﻹﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻗﺪّﺱ ﺳﺮّﻩ ﻗﻴﺎﻣﱵ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﲞﻠﻌﻲ ،ﻭﺃﻣﹼﺎ ﻗﻴﺎﻣﱵ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﺩﻭﺭﰐ .ﻭﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﻄﻠﻖ
ﻛﺎﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳌﻌﻈﻢ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﺄﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﻴﻢّ ،ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﺝ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﲑ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﹼﺍﺕ ،ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺃﲰﺂﺅﻫﺎ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﺸﺌﻮﻧﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ،ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ:
ﺍﻟﺒـﺤﺮ ﲝـﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﻡ

ﺇ ﹼﻥ ﺍﳊـﻮﺍﺩﺙ ﺃﻣـﻮﺍﺝ ﻭﺃﻧـﻬـﺎﺭ

ﻻ ﲢـﺠﺒﻨّﻚ ﺃﺷـﻜﺎﻝ ﺗﺸﺎﻛـﻠﻬﺎ

ﻋﻤّﻦ ﺗﺸﻜﹼﻞ ﻓـﻴﻬﺎ ﻓـﻬﻰ ﺃﺳﺘـﺎﺭ

ﻚ ﺃﻧّﻪ ﻋﺮﺽ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﳌﺎﺀ ،ﻓﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻬﺔ
ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻮﻯ ﻭﺍﻟﻐﲑ ﺇ ﹼﻻ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻷﻣﻮﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﻓﺈﻧّﻪ ﻻ ﺷ ّ
ﻏﲑ ﺍﳌﺎﺀ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻭﺃﻣﹼﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻠﻴﺲ ﺇﻻ ﺍﳌﺎﺀ.
ﻚ ﺃﻧّﻪ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴّﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩﻳّﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭﺍﻟﱪﺩ
ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳌﻮﺝ ﻻ ﺷ ّ

ﻭﺍﳉﻠﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ .ﻓﻤﻦ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻭﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻭﺻﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻏﻔﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻮّﺝ ﻭ ﻳﻈﻬﺮ |
ﺑﺎﻟﺸﺆﻧﺎﺕ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﳌﻤﻜﻨﺎﺕ ،ﻭﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻋﺮﻑ ﺃﻧّﻬﺎ ﺃﻣﻮﺍﺟﻪ ،ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﺝ ﻻ ﲢﻘﹼﻖ ﳍﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﺄﻧّﻬﺎ ﺃﻋﺪﺍﻡ ﻇﻬﺮﺕ
ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﺇﻻ ﺍﳊ ّﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﻣﺎ ﺳﻮﺍﻩ ﻋﺪﻡ ﳜﻴّﻞ ﺃﻧّﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺘﺤﻘﹼﻖ ﻓﻮﺟﻮﺩﻩ ﺧﻴﺎﻝ ﳏﺾ ،ﻓﺎﳌﺘﺤﻘﹼﻖ ﻫﻮ ﺍﷲ ﻻ ﻏﲑ .ﻗﺎﻝ
ﺍﳉﻨﻴﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻗﺪّﺱ ﺳﺮّﻩ :ﺍﻵﻥ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﲰﺎﻋﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟّﻨ ّ
ﱯ ﺻﻠ ّﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ "ﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﺷﻲﺀ 30 ".ﻭﺳﻘﻂ
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﻋﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻋﻤﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﺸﻦ:
ﻧﺸـﺎﱏ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻧﺪﺭ ﺧـﺮﺍﺑـﺎﺕ

ﻛـﻪ ﺍﻟـﺘّﻮﺣﻴﺪ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻹﺿﺎﻓـﺎﺕ

ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻭﺍ ﻏﲑ ﺍﷲ ﻭﻳﺸﺎﻫﺪﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻭﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﺑﺪ ﻭﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ،ﻭﺍﻟﺴّﺎﺟﺪ ﻭﺍﳌﺴﺠﻮﺩ ،ﻫﻮ ﺍﷲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻗﺪّﺱ ﺳﺮّﻩ:
ﻓﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺪﺕ ﺷﺎﻫﺪﺕ ﻣﺸﻬﺪﻱ

ﰊ ﻗـﺪﻭﰐ
ﻓـﺆﺍﺩﻱ ﱄ ﺇﻳﹼﺎﻱ ﺑـﻞ ّ

ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺳﻴّﺪﻱ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪّﺱ ﺳﺮّﻩ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻏﺰﻟﻴّﺎﺗﻪ:
ﻧﺎﻇـﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩﺀ ﳎﻨﻮﻥ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﲨﺎﻝ ﺭﺥ ﻟﻴﻠﻰ

ﻭ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ:
ﺟﻬـﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻠـﻨﺪﻯ ﺑـﺴﱴ ﺗـﻮﻯ

27
28
29
30

ﻧﺪﺍﱎ ﭼﻪ ﻫـﺮ ﭼﻪ ﻫـﺴﱴ ﺗـﻮﻯ

ﺍﻟﺪﻓﺘﺮ ﺍﻷﻭﻝ  ،ﺭﻗﻢ.3083 :
ﺍﻟﺪﻓﺘﺮ ﺍﻷﻭﻝ  ،ﺭﻗﻢ.3078 :
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴٰﻤﺔ.22-23/75 ،
ﺗﻘﺪﻡ ﲣﺮﻳﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ.
Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-2), yıl: 10 [2009], sayı: 23
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ﺏ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻭﰲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺑﺄ ﹼﻥ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻛﻠﹼﻬﺎ
|ﻭﺃﺿﺮﺏ ﻟﻚ ﻣﺜﺎﻻ :ﳌﹼﺎ ﻏﻠﺒﺖ ﳏﺒّﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺯﻟﻴﺨﺎﺀ 31ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺗﻌﺎﻧﻖ ﺍﻟﺪﻭﺍ ّ

ﺍ ۱۰٣

ﲨﻴﻌﹰﺎ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﳝﻴﻨﹰﺎ ﻭﴰﺎ ﹰﻻ ﺗﻘﻮﻝ ﻳﻮﺳﻒ! ﻳﻮﺳﻒ! ،ﻻﻧّﻪ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﰲ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻏﲑ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﻴّﺪﻧﺎ ﳏﻤّﺪ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺎ ﻭﻟﺪﻱ ﺯﻟﻴﺨﺎﺀ ﻭﺟﻮﺩﻙ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﷲ ﺑﻘﻮﻝ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍ ﹼﻻ ﺍﷲ ﱂ ﻳﻘﺼﺪﻭﺍ ﻻ ﻣﻌﺒﻮﺩﹰﺍ ﻭﻻ ﻣﻘﺼﻮﺩﹰﺍ ﺇﻻ
ﺍﷲ ،ﻷ ﹼﻥ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻹﺛﻨﻴﻨﻴّﺔ ،ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ ﻭﺍﳌﻌﺒﻮﺩ؟ ﻭﺍﻟﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ،ﺑﻞ ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﻻ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺇﻻ ﺍﷲ ،ﻓﺘﻮﺣﻴﺪﻫﻢ ﺇﻳﺎﻫﻢ،
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﲪﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ:
ﻣـﺎ ﻭﺣّﺪ ﺍﻟـﻮﺍﺣﺪ ﻣـﻦ ﻭﺍﺣـﺪ

ﺇﺫ ﻛـ ﹼﻞ ﻣـﻦ ﻭ ّﺣـﺪﻩ ﺟـﺎﺣﺪ

ﺗﻮﺣـﻴﺪ ﻣـﻦ ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻦ ﻧـﻌـﺘﻪ

ﻋـﺎﺭﻳـﺔ ﺃﺑـﻄـﻠـﻬﺎ ﺍﻟـﻮﺍﺣﺪ

33

ﺗـﻮﺣﻴـﺪﻩ ﺇﻳـﺎﻩ ﺗـﻮﺣـﻴـﺪﻩ

ﻭ ﻧـﻌـﺖ ﻣـﻦ ﻳﻨـﻌـﺘﻪ ﻷﺣـﺪ

32

ﻭﻫﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﺠﻤﻟﺬﻭﺑﲔ ﺍﳌﻐﻠﻮﺑﲔ ﻭﻣﺴﻠﻮﺑﲔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻏﲑ ﻣﻜﻠﹼﻔﲔ ،ﻻ ﺣﺮﺝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻥ ﱂ ﻳﺼﻮﻣﻮﺍ ﻭﱂ ﻳﺼﻠﹼﻮﺍ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻒ ﳍﻢ
ﺳ ّﺮ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺗﻮﻟﹼﻮﺍ ،ﻷﻥ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺷﺮﻉ ﺍﻷﺻﻮﺏ ،ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬ ﻣﺎ ﺃﻭﻫﺐ ﺳﻘﻂ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺐ |ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺮﻗﹼﻮﺍ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﶈﻮ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻭﻭﺻﻠﻮﺍ ﺇﱃ
ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻮ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺳﲑﻫﻢ ﺑﺎﷲ ،ﻭﻳﺮﺷﺪﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻭﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﻭﻳﺘّﺒﻌﻮﻥ ﺳﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ .ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺭﲪﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ
ﺇﱃ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ،ﻭﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﻻ ﻳﻨﺤﺠﺒﻮﻥ ﺑﺈﺣﺪﻳﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮﺓ ﺃﻭﱃ ﻭﺃﺣﺮﻯ .ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﲢﺮﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻴﻮﺿﺎﻬﺗﻢ ،ﻭﺍﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ
ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﲔ ﰲ ﺳﻠﻚ ﺳﻠﺴﻠﺘﻬﻢ ،ﻭﺍﺣﺸﺮﻧﺎ ﰲ ﺯﻣﺮﻬﺗﻢ ﻭﻗﻠﺖ ﰲ ﺣﻘﹼﻬﻢ ﻭﻗﻮﻟﻚ ﺍﳊ ّﻖ ﺍﳌﺒﲔ ﺇﻻ ﺇ ﹼﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﷲ ﻻ ﺧﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻ ﻫﻢ
ﺏ ﺍﻟﻌﺰّﺓ ﻋﻤّﺎ ﻳﺼﻔﻮﻥ ﻭﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ،
ﳛﺰﻧﻮﻥ .ﻭﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴّﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤّﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ .ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑّﻚ ﺭ ّ
ﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ .ﲤﹼﺖ.
ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭ ّ
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ﰲ ﺍﻷﺻﻞ "ﺯﻟﻴﺨﺎ" ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘّﻪ.
ﰲ ﺍﻷﺻﻞ "ﺟﺎﻫﺪ" ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘّﻪ.
ﰲ ﺍﻷﺻﻞ "ﺟﺎﺣﺪ" ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘّﻪ.
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