أحدية الوجود ال وحدته
رد على أ .سعيد فودة يف كتابه:
"منح الودود يف بيان مذهب وحدة الوجود"

العارف ابهلل
الشيخ عبد الغين العمري
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بسم هللا الرمحن الرحيم .احلمد هلل رافع العالمات يف طريق املهتدين ،وهادي من يشاء
من العباد إىل صحيح األدلة والرباهني؛ وصلى هللا وسلم على احلجة العظمى حممد يف األولني
واآلخرين ،وعلى آله وصحابته أمجعني ،والتابعني هلم على النهج القومي إىل يوم قيام الناس
لرب العاملني.
وبعد أيها السيد الكرمي؛ لقد وقفت على رسالة لك بعنوان" :منح الودود يف بيان
مذهب وحدة الوجود" ،فظهر يل فيها ما يستوجب الرد عليه ،من ابب التعاون على الرب
والتقوى فيما بني املسلمني؛ وما كنت ألرد كتابة على ما جاء فيها لوال قولك يف آخر
مقدمتها" :ومن وجد فيها خطأ أرجو منه أن يدلين عليه ،ويصوبين فيه ،فإمنا العلم يتكامل
ابلنقد واملراجعة والتحرير الصريح املبين على القواعد العلمية املقررة عند احملققني من علمائنا"،
حتريك الصواب ،وقصدك إىل ما فيه اخلري لعموم األمة ،من موافقة السنة
مما يدل على ّ
والكتاب.
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وقبل أن نشرع يف مواكبة رسالتك اباب اباب ،فال أبس أن نذ ّكر أبسس نراها مما ينبغي أن
حُياط به ،حفاظا على السالمة يف منهجية التناول؛ هي:
 .1إن بني عقائد املتكلمني وعقائد الصوفية فرقا أساسا ،وهو أن املتكلمني اعتمدوا طريق
الفكر يف أتسيس عقائدهم ،فأسسوا بذلك األيديولوجيا اإلسالمية اليت مل يكن يعرفها جيل
الصحابة ،بوصفه الصف األول من مجاعة املؤمنني؛ بينما عقائد الصوفية تحبىن بناء أثناء قطع
السالكني ملراحل الطريق ذوقا .وهذا الصنف من "العقائد" هو ما كان عليه الصحابة
والتابعون.
ومع ذلك فإننا نرى أن ظهور علم الكالم يف مرحلة خمصوصة من عمر األمة ،قد كانت
له مسوغات اترخيية وجغرافية دعت إليه ،ال جيوز إمهاهلا .وذلك ألن الفتوحات اإلسالمية،
قد جعلت األمة تنفتح على عقائد أقوام آخرين ،فوجب التحصن ضدها ،مبا يؤيد احلق من
الرباهني العقلية؛ حىت ال يحفنت املؤمنون عن دينهم .هذا ،ابإلضافة ،إىل أن املسلمني اجلدد،
كانوا يف حاجة إىل ما يدحض الباطل الذي كان يعم بلداهنم اليت م ّن هللا عليها ابلدخول يف
اإلسالم ،مبا يقطع بينها وبينه .كل هذا ،ألن النهج األصيل يف التدين ،كان الناس يبتعدون
عنه شيئا فشيئا ،مع مرور السنني؛ وما نقصد إال التزكية ،اليت شرعها هللا لعباده ،من أجل
بلوغ أعلى درجات اليقني ،من غري احتياج إىل املعهود عند الناس ،من النظر العقلي الذي
خيالف طريق النبيني .أما اليوم ،فإن العودة إىل األصل يف بناء العقائد عن طريق الكشف هي

ما ينبغي أن يكون؛ ألن العقول القاصرة قد اختذت من عقائدها متاريس حتول دون وحدة
األمة ،الواجب شرعا اختاذ األسباب إليها.
 .2إن التصوف الذي يتكلم عنه الناس اليوم ،ليس تصوفا ،كما هو التصوف يف أصله.
وجل من يع ّدوهنم صوفية يف الغالب ،هم إما دارسون أكادمييون ،أو فقهاء به مص ّدقون ،أو
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شيوخ من عوام الطريق؛ إن مل يكونوا م ّدعني .وقد قابلت يوما شخصا قال يل بنربة املتحدي:
أان درست التصوف ثالث سنني! فأجبته :إن التصوف ال يحدرس! فبقي حائرا ال يدري ما
يرد .وهذا سببه اخللط املفهومي الذي تعج به اجلامعات ،وال من مصحح!
ومجيل منك ،أيها السيد الكرمي ،أن جئت يف رسالتك بكالم أئمة الطريق ،حىت يكون
مرجعا لكلينا يف حتقيق املعاين اليت نعرض هلا؛ وإن اختلف طريقاان.
 .3إن مصطلح "وحدة الوجود" الذي يحنسب إىل الشيخ األكرب ،مل يقل هو به؛ وإمنا هو
مصطلح من وضع الناظرين يف كتبه رضي هللا عنه .فهو مصطلح على فهمهم هم ،ال على
مقصوده هو من الكالم .وسيأيت الكالم عليه إن شاء هللا.
 .4إن املذاهب العقدية املعروفة اليوم ،ال أحد منها جيوز اختاذه معيارا لعقائد املسلمني ،وإن
اتضح قربه أكثر من غريه من احلق املوحى به .وعلى هذا ،فإن مرجعنا األوحد يف هذا احلوار
العلمي لن يكون إال الوحي ،ابعتماد القواعد العقلية السليمة .وقد رأيناك ذممت التقليد من
غري متحيص ،فنحن نقرك على ما أبديت ،وعليه عاملون إن شاء هللا .لذلك فكل كالم
نقوله ،نتحمل تبعاته دنيا وأخرى مباشرة ،وال نتنصل منه بدعوى تقليد أئمة لنا حُنلّهم؛ فإان
ما أخذان عنهم بتغليب الظن ،وال ابعتقاد نزاهتهم عن النقد؛ بل أخذان عن هللا الذي علّمهم
فوافقناهم .فله سبحانه احلمد والشكر على ما أعطى وأم ّد.
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الباب األول( :)1يف بيان مذهب وحدة الوجود
عرف الوجود على هنج الفالسفة واملتكلمني الذين نعدهم
لقد أردت أيها الفاضل أن تح ّ
من متفلسفة املسلمني .وينبغي يف البداية أن ننبه إىل أن هذا املنهاج مستحدث يف الدين،
ألن الصحابة رضي هللا عنهم مل يعتمدوه يف معرفة رهبم .بل إن التفريق بني الدين والفلسفة
يكون من هذا الوجه ابألساس .وذلك أن الدين يربط العبد بربه من حيث اإلميان
ِ
ني[ الفاحتة]5 :؛ بينما
واالستمداد معا ،ومها متعلَّق قوله تعاىل :إِ َّّيك نـ ْعبح حد وإِ َّّيك ن ْستع ح

الفلسفة وإن كانت مستندة إىل إميان جممل ،فإهنا حتيل العبد على نفسه (عقله) .وهذا عندان
ابإلضافة إىل خمالفته للدين ،فإنه من ضعف العقل ذاته؛ ألن الشيء يف عملية التعرف ،ال
حُيال على نفسهِ .
ومن أثر هذا األصل ،يحطالب املتحاكِمون أبن أيتوا بشهداء غري أنفسهم
يزكون ما يقولون.

واألمة مل تقع يف مستنقع الفكر ،إال بعد طول العهد ابلنبوة وضعف االستمداد من
مشكاهتا .وقد توهم املتكلمون أهنم بكثرة البحث يف العقائد ،وتقريرها على ما يقتضيه
الفكر ،يس ّدون اخللة اإلميانية اليت فطنوا لتناميها .بل وصل احلد ببعضهم أن جعل تقعيد
العقائد من الواجبات الدينية ،بوصفها حتقيقا ملرتبة اإلميان اليت هي املرتبة الثانية من الدين.
يقر بعدم كمال
واحلق خبالف ذلك على التمام! ومن أصر على رأيه بعد هذا ،فعليه أن ّ
إميان الصحابة رضي هللا عنهم ،بسبب كوهنم مل يشتغلوا ابلعقائد على الصورة اليت هي لدى
 - 1العناوين كلها نوردها طبقا لكتاب أ .سعيد فودة؛ من بداية هذا الرد ،إىل هنايته.
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املتكلمني .وإذا أقر هبذا ،لزمه اإلقرار أن الدين كان انقصا على عهدهم رضي هللا عنهم ،مث
يقر بعد ذلك كله
صار يتطور على أيدي من اشتغل ابلكالم على مر العصور .مث عليه أن ّ
أن هناية العلم يف هذا اجملال مل تلحح يف أفق العقول إىل اآلن بسبب عدم بلوغ العقائد هنايتها،
ولو على مستوى الفروع وحده .وهذا جيعل غاية الدين جمهولة! بينما الدين يف احلقيقة جاء
وعرفه
فعرفه الغاية من أول خطوة ،واليت هي هللا وحده؛ ّ
يستنقذ اإلنسان من هذه الوهدة؛ ّ
وسيلة السري يف طريق التعرف وظروفه وشروطه .فباالتباع وحده تحدرك الغاية ال ابالبتداع.
وقد أغىن هللا املؤمنني عما يتكبده الفالسفة من مشاق؛ وليتهم بعد ذلك ظفروا بشيء!

وال خيفى أن القول املذكور سابقا خمالف لصريح الوحي :فاهلل قد أخربان بكمال الدين
ت ل حك ْم
والنيب صلى هللا عليه وآله وسلم ما يزال بني أهل الدنيا ،بقوله تعاىل :الْيـ ْوم أ ْكم ْل ح
ِ
ِ
ِ
يت ل حكم ِْ
اإل ْسالم ِدينا[ املائدة .]3:وكل ما زاد على ما
دين حك ْم وأ ْمت ْم ح
ت علْي حك ْم ن ْعم ِيت ورض ح ح

كان عليه الصحابة من حيث املنهاج فهو رّد .ومن كان يظن أن الدين يتطور كما تتطور
وضعي غري دين هللا الرابين .وقد أغفل املسلمون هذا األصل،
النظرّيت ،فهو على دين
ّ
بسبب وقوعهم حتت أتثري الفلسفة منذ القرون األوىل ،وإن كان ذلك قد احنصر يف املشتغلني
ابلعلم وحدهم يف البداية .أما الطامة ،فهي ما حدث من أتثر للعوام ابلفكر من وراء
ومرر إليهم ابملعاشرة طريقة نظرته إىل األمور ،مبا فيها الدين
املستعمر الذي احتل بالدهمّ ،
عينه .وهذا هو الذي أدى إىل هذا اخللط الذي نعيشه يف زماننا ،حىت إنك تعرف من
الشخص وتنكر؛ ..ال يكاد يسلم من ذلك أحد!
وأول سؤال كان جيدر بك حبثه أنت ومن سبقك إىل هذا املوضوع ،هو :هل ميكن
للعقل من حيث هو عقل أن يحدرك الوجود؟
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قد يقول قائل :لوال أن العقول تدرك الوجود ،لبطل كل قول ،وصران إىل العدم احملض أو
العبث الذي ال خمرج منه! ..فنقول :هذا يكون فيما يعود إىل معىن الوجود عند العامة،
الذين ُيرم عليهم التباحث يف مثل هذه األمور .وقد رأيناك سلكت مسلكهم فيما مسيته
معىن لغوّي للوجود ،أو "متبادرا إىل ظاهر العقل" .وما نراك قصدت إال املعىن الذي تحدركه
العامة منه كما أسلفنا .ومىت كان العقل العامي املعاشي حجة يف مسائل هبذه اخلطورة؟!.
واجلواب الذي ال شك عندان فيه ،هو أن العقل ال يتمكن من إدراك الوجود (معناه)،
وإال كان الفالسفة قد وصلوا إىل غاية؛ بينما الواقع يشهد بغري ذلك .أما إن قلت :حنن
خنص العقل املؤمن ابلكالم دون غريه؛ فإان نقول لك :العقل املؤمن عليه أن يسلك سبيل
املؤمنني ،ال أن يتلمس طريقه يف الدين على طريقة الفالسفة الكافرين.
وأما مصطلح "وحدة الوجود" فهو متناقض ،وال يصح إال عند من يقول بوجودات
متعددة يحرجعها إىل وجود جامع .وهذا املعىن هو ما تراه أنت وأمثالك من عوام املسلمني؛
فهو بكم (املصطلح) أجدر وأليق .أما أهل هللا ،فإن كنا نريد أن ننحت اصطالحا يوافق
مذهبهم ،فإنه يكون" :أحدية الوجود" .وذلك ألن الوجود عندهم ال يتعدد .ولعلنا سنعرض
لألدلة من الكتاب والسنة على أقواهلم فيما أييت إن شاء هللا.
ولو أنك عرضت لوحدة الشهود ،وبيّنت معناها إن كنت تعقله ،لكان يف ذلك غىن
عما أردت اخلوض فيه من أحكام عقلية متعلقة ابلوجود .فلقد أثبتت الوجوب واإلمكان
مقررات أهل هللا يف هذا
واإلحالة ،مث عدت فنقضتها ملـّا حرمت مطابقة ما تحدركه العامة على ّ
الباب .وقد اتضح ذلك جليا ،ملـّا فهمت من كالم خواص األمة أهنم يحلغون القول ابإلمكان
وال يثبتون إال الوجوب .ولو أنك أدركت حقيقة ما يرمون إليه ،لعلمت أهنم وحدهم من
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حافظ على هذه املراتب؛ وحبفاظهم عليها ،فقد حافظوا على العقل أن ال ختتلط عليه
احلدود ،فتناله احلرية املهلكة.
وإن هذه املراتب الثالث عند أهل هللا ال تقبل التغري والتبدل ،فالواجب يبقى واجبا
واملمكن ممكنا .وهذا هو ما استشكلته العقول القاصرة ،اليت رأت أن املمكن صار واجبا عند
دخوله حضرة الوجود .واحلقيقة أنه على إمكانه ابق وإن كان مشهودا .بل ،لقد عمد
ليسهل على الناس فهم مرماه .أما العامة،
بعضهم إىل استعمال مصطلح "الواجب بغريه"ّ ،

فإن واجب الوجود عندهم هو املمكن املشهود؛ وحنن هنا نتكلم عما استقر يف القلوب ،ال
عما تتشدق به األلسن .بل إن الوجود املمكن عند أغلبهم ،هو الواجب؛ ألهنم ال يشهدون
غريه .نعين أن العامة ابهلل مؤمنون ،وابخللق موقنون .وهذا خمالف ملا هو األمر عليه ،والذي
جاء به الوحي إمجاال وتفصيال .وأما الكالم يف املقامات من غري شهادة حال ،فإنه أمر ال
يزيد أدواء القلوب إال استفحاال.
وهذه العلوم -كما قد ال خيفى عنك -ال تدرك ابلتلقني اللفظي ،وإمنا تدرك ابلتزكية
املزيلة ملوانع اإلدراك .وهلذا قد جتد بعض األميني من أكابر املوحدين ،وقد جتد كثريا من
العلماء -حبسب الزعم -من إخوان املشركني .نسأل هللا لنا ولك العفو والعافية!
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الفصل األول( :)2قواعد وضوابط عامة يف وحدة الوجود
أوال :الوجود املمكن والوجود الواجب:
لقد ذكرت أهل السنة لتستند إليهم فيما تريد أن تعرض له من أحكام عقلية متعلقة
ابلوجود .وإننا نسألك :من أهل السنة هؤالء؟ وهل الصحابة الكرام عندكم منهم؟ فإن كانوا
منهم ،فإهنم مل يبحثوا يف هذه املسائل من الطريق الذي أتيتموه! ..وإن مل يكونوا منهم ،فما
بقي لالستنان معىن ،إن مل يكونوا األئمة فيه!
أما قولك[ :ينص أهل السنة على أن هناك وجودين :األول وجود واجب وهو
وجود هللا تعاىل ،والثاين وجود جائز ممكن ،وهو وجود العامل ،وهو كل ما سوى هللا تعاىل
من املوجودات:].
األوىل أن تقول" :نصوا على أن هناك مرتبتني للوجود" عوض "وجودين"؛ ألن
فكان ْ
هذا من الشرك اجللي عند أهل التحقيق .فإن أصررت على ما قلت ،سألناك:
 هل الوجوب املذكور ،متعلق ابلذات ،أم هو متعلق مبرتبة األلوهية؟ فإن قلت هو متعلقابلذات ،سألناك:
 - 2هو الفصل األول من كتاب "منح الودود يف بيان مذهب وحدة الوجود" ،لسعيد فودة.
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 هل اإلمكان من أحكام الذات ،أم هو متعلق بغريها؟ فإن قلت :هو من أحكام الذات،فقد صار الوجود عندك واحدا ،فلم تقول ابثنني؟ وإن قلت :هو خارج الذات ،فقد أشركت؛
ألن اسم هللا احمليط ،خيالف مدلوله ما تذهب إليه .أما إن قلت إن الوجوب متعلق ابملرتبة،
فإنك تكون قد خرجت من اإلشكال من البداية .ولكنك ستكون قائال بغري ما تعتقد ،وهذا
نسهل عليك
ال يستقيم .فما بقي لك إال أنك تعتقد ابلشرك وإن كنت ال تتبيّنه .وحىت ّ
إدراك ما نرمي إليه ،فإننا نسألك:
 هل الوجود املمكن موجود مع الوجود الواجب؟ فإن أجبت ابإلجياب ،سألناك: هل يحنقص الوجود املمكن من حتيّز الواجب ،حبيث يكون مكمال له يف العقل؟ أما إنأجبت ابلنفي ،فإنك تكون قد رجعت إىل القول بوجود واحد؛ وهو ما خيالف مذهبك .وإن
أجبت ابإلجياب فقد حيّزت؛ وهو أيضا خالف مذهبك حسب زعمك.
اَللح وملْ ي حك ْن ش ْيء
واعلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قد قال« :كان َّ
غ ْ حريهح»( ،)3فهل تفهم منه أنت أنه سبحانه ملا خلق اخللق شاركوه يف الوجود؟ مع العلم أن
بعض العلماء قد أدرجوا يف هذا احلديث" :وهو اآلن على ما عليه كان" لرفع هذا التوهم؛
وإن كنا حنن نرى أن اللفظ النبوي كاف يف الداللة على صحيح املعىن ،لكون "كان" هنا
وجودية ،وليست فعال يف الزمان .فلم يبق إال أن اإلمكان مرتبة للوجود كما هو الوجوب.
فان بنفسك عنها
فإن مل ت ِع الفرق بعد هذا ،فاعلم أنك غري مؤهل للخوض يف هذه املسائلْ ،
تسلم .واعلم أن هللا ال ينفعك عنده ،أن ينطلي كالمك على من ال علم له ،إن كان خمالفا
للحق.

اَللح عْنـ حهما.
 - 3أخرجه البخاري يف صحيحه ( )105-106 /4عن ِع ْمران بْ ِن ححص ْني ر ِضي َّ
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أما كالمك عن الصورة عند عرضك ألقوال أهل هللا حسب زعمك ،فلعلك تفهم منه
ما يحفهم من الصورة يف العادة! فإهنم ما قصدوا ذلك ،وإمنا مقصودهم من الصورة ذات
املمكن .فإن استطعت أن متيّز يف تعقلك بني املعنيني فامض ،وإال فالزم مكانك.
وال تنس أننا نبهناك فيما سبق إىل أن العقول ختتلف من حيث قوة اإلدراك فيما هو يف
متناول إدراكها؛ فكيف إبدراك حقيقة الوجود وهو خارج جمال إدراكها .واعلم أن أهل هللا مل
أيخذوا علمهم ابلوجود عن عقوهلم كما تفعل أنت ،وإمنا أخذوه عن هللا العليم بكل شيء.
اثنيا :املمكنات غري مستحيلة الوجود:
قولك[ :ولكن القائلني مبذهب وحدة الوجود ،ال يقولون إبمكان وجود املمكن ،بل
يقولون ابستحالته ،وإمنا املمكن ينحصر أبحكامه ،وماهيته ،فاملمكن عندهم مستحيل
الوجود:].
ال يستقيم؛ ألهنم لو قالوا هبذا ،لكانت األحكام العقلية عندهم مرتبتني :وجود وعدم،
وجوب وإحالة (استحالة)؛ وهذا مل يقل به أحد من أهل هللا .بل األحكام عندهم كما هي
عندكم ثالثة :وجوب وإمكان وإحالة .بقي أنك أنت ال تدرك معىن اإلمكان ،ألنك تحلحقه

ابلوجوب يف ذهنك .فالوجوب عندك وجوابن :وجوب حقي ،ووجوب خلقي (وإن مسيته
إمكاان)؛ وهذا هو الشرك الذي حذرانك منه .وأما هم فاملمكن عندهم ،ال خيرج عن إمكانه
إن شوهد .بل إن اإلمكان ال يفارق احملال ،إال ابلشهود العيين يف احلقيقة .ومن هنا يكون
القول بوحدة الشهود أصح من القول بوحدة الوجود.
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واعلم أن هذه املعاين لن تتمكن من إدراكها حقيقة ،إال بسلوك طريق التزكية؛ ألن عني
البصرية إن كانت قاصرة ،فإهنا ال تتبينها (املعاين)؛ أضف إىل أن املـحدرك هنا عزيز .وإن
اجتمعت العزة من جهة ،مع القصور من اجلهة األخرى ،فهو االمتناع حقيقة .نقول لك هذا
من ابب النصيحة ،ال من ابب التحقري؛ وأنت تعلم أن العلم ال يقبل اجملاملة وال املداهنة.
وقولك حكاية يف زعمك عن أهل هللا[ :فاجلسم مثلا ليس موجودا بوجود ممكن،
فاملاهية اجلسمانية ظاهرة بعني الوجود اإلهلي ،فاهلل تعاىل هو الذي تصور أبحكام
اجلسمية من الطول والعرض واالرتفاع واحلركة ،والصورة اجلسمانية اخلاصة:].
دليل على قصور فهمك عن إدراك مراميهم ،وإسقاط له على كالمهم؛ وهذا افرتاء ،ال
تظن أن هللا يتجاوزه لك ،ما مل تتب .وفهمك هذا ،يدل على احنباس عقلك حتت سلطان
َّ
احلس ،الذي مل تتمكن من جماوزته؛ وهو أول ما خيرج عنه السالكون من تالميذ من تعرتض
ّ
عليهم .فاعلم موضعك منهم ،مث تكلم بعد ذلك!
أما كالمك عن شاشة التلفزيون وما بعده فكله صحيح ،لكن ينبغي أن تفهم الصورة
على املعىن الذي ذكرانه لك سابقا .وحكايتك ملا يقوله أهل هللا ،مع ذكرك "للتخلص من
القيود ابجملاهدات" ،ال ينفعك إال إن سلكت طريقهم ،مث نطقت عن ذوق .أما حكاية
األقوال مبجرد التصور الذهين ،فإنه ال يحعت ّد به يف املعارف؛ بل يكون وقتئذ من التلبيس على
السامعني .وهو يف املثل كمن يتكلم عن س ْوق السيارة بتفاصيله ،مع كونه مل يسقها قط! ألن
السوق كما تعلم ،ال ينفع فيه العلم اجملرد أبدا.
ْ
اثلثا :الوجود العيين ،والوجود العرضي:
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كان يليق بك أن تذكر اجلوهر يف مقابل العرض ،ألن التعني شامل للمعنيني.
وقولك[ :فمع أن اجلسم ال حيتاج إىل حمل ليقوم فيه:].
نقال عن أهل سنتك؛ فمن قال إن اجلسم ال ُيتاج إىل حمل؟ إال إن كنت تقصد
اجلسم الكلي الذي هو العرش! واهليوىل أو اهلباء ،الذي هو حمل ظهور األجسام .وقد تكلم
فيه كثريون ممن تناولوا هذه املسائل من الفالسفة واملتكلمني والعارفني.
وقولك[ :وأما ما نلحظه يف العامل من أجسام وأعراض ،فإمنا هي صور األجسام
واألعراض القائمة بذات الباري جل:].
فهل ترى أنت أن ما ظهرت فيه املخلوقات ،هو جزء منتقص من حيّز الذات ،كما
أيخذ اجلسمان املتجاوران بعضهما من حيّز بعض؟ ..فإن كان هذا هو مرادك ،فأنت ال
تنتسب إىل من تسميهم أهل السنة؛ وإن كنت جتعل الذات اإلهلية يف وجود ومهي عندك،
فإنك تكون قد حلقت ابملعطّلة .وال خمرج لك من هذه املعضلة ابلفكر وهللا! وّي ليتك
تص ّدقنا ،فإان ما نقول هذا إال شفقة عليك وعلى أمثالك!..

رابعا :ال وجود إال هلل:
قولك[ :وأما أهل احلق ،فقد اتضح مما سبق أهنم قائلون بتكثر الوجود ،ومع ذلك
فإن وجود العامل خمالف يف حقيقته لوجود هللا تعاىل ،فل اشرتاك إال يف االسم ،وأما
احلقيقة فل .فأين الوجود احلادث من الوجود الواجب؟]:
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سبحان هللا ،صار أهل احلق عندك هم عحمي البصائر! ومع هذا ،فإان نقول لك :إن هذا
الكالم تلفيق ،ال علم وراءه! وهو ال ينطلي إال على من ال خربة له ابملعاين؛ ألن االشرتاك يف
االسم الذي تتكلم عنه ،ال يتصور منه فهم معنيني؛ وإال اهن ّدت اللغة .وتفريقك بني الوجود

احلادث والواجب ،مل ختربان من أي وجه هو؟ ولعلك تعتمد يف ذلك على توهم الزمن بينهما.
فإن كان األمر كذلك ،فقد ضللت؛ ألن الزمن مل يوجد مع وجود احلوادث ،وإمنا بعدها .وال
أظنك تعلم الفرق يف املراتب يف الوجود الواحد ،حىت نكلمك فيه!
خامسا :الشرك واإلميان:
قولك[ :اإلنسان يكون مشركا عند القائلني بوحدة الوجود ،إذا قال بوجود سوى
وجود هللا تعاىل:].
فهم قد حكموا فيه حبكم هللا ،واحلديث السابق دليل على ما نقول .مث أمل يرد يف
احلديث عن أيب هريرة أنه قالِ :مسعت رسول َِّ
صد حق كلِمة
علي ِه وسلّم يـ حق ح
ول« :أ ْ
اَلل صلّى هللاح ْ
ْ ح ح
ِ ()4
قاهلا الش ِ
اَلل ابط حل»  .والباطل هو العدم هنا .فهل
َّاع حر كلِمةح لبِيد ،أال حكل ش ْيء ما خال َّ
يكون شاعر جاهلي أفقه ملعىن الوجود منكمّ ،ي من ت ّدعون السنة؟! ..مث إن هللا تعاىل يقول:
اجلال ِل و ِْ
اإل ْكرِام[ الرمحن]27-26 :؛
 حكل م ْن علْيـها فان ( )26ويـْبـقى و ْجهح ربِّك ذحو ْ
وهل الفناء إال العدم؟! أم أنك تتوهم مثل ما يتوهم املتومهون ،أهنا موجودة وستفىن؟ مع أن
هللا جاء ابلصفة ال ابلفعل .وهل تظن أن وجه هللا يبقى بعد فنائها املوهوم عندك يف الزمن
الثاين ،أم أنه بقاء حميط يف مقابل عدمها الالزم؟!..

اَللح عنْهح.
 - 4أخرجه البخاري يف صحيحه ( )42-43 /5ومسلم يف صحيحه ( )49 /7ع ْن أِيب حهريْـرة ر ِضي َّ
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وأما قولك[ :وأما أهل السنة ،فإهنم ال يقولون أبن وجود العامل جمازي ،بل إنه وجود
حقيقي؛ ولكنه مع ذلك خمالف لوجود هللا تعاىل يف احلقيقة؛ فل اشرتاك يف احلقيقة.
ولذلك ال يلزم الشرك عندما نثبت الوجود للعامل .وإطلق اسم الوجود على العامل ،إمنا
هو إطلق حقيقي ،من ابب إطلق األمساء املشرتكة على معانيها:].
فهو حكمك وحكم أمثالك ،ال حكم هللا؛ وهللاح ما أمران إال ابتباع أحكامه ،ال ابتباع

تسم ْوا أبمساء حممودة ،كما تسميهم أنت "أهل السنة"؛ فقال جل من
أحكام القاصرين وإن َّ
اجل ِ
اهلِيَّ ِة يـبـغون ومن أحسن ِمن َِّ
اَلل ححكْما لِق ْوم يحوقِنحون[ املائدة.]50 :
قائل :أف ححكْم ْ
ْح
ْ ْ ح
ولكن ،أين هو اليقني؟!..
وأما قولك[ :فإن هللا تعاىل وجوده لذاته وبذاته ،وأما العامل فإن وجوده بذاته ولكن
لغريه]:
فهو كفر؛ ألن العامل ليس وجوده بذاته ،وإمنا بغريه؛ إال إن كنت ال تفقه معاين األلفاظ؛
سهوا منك مل تقصد معناه؛ ويشهد على كونه "سهوا" ما
وحنن نرجو أن يكون هذا الكالم ْ
جاء بعده من كالم مضطرب ختلط فيه بني معىن القدرة ومعىن اإلرادة ،مما يدل على عدم
ضبطك ملعاين األمساء.
وقولك[ :واإلنسان يكون مشركا عند أهل الوحدة ما دام معتقدا بوجود العامل؛
ولكنه يصل إىل أعلى مراتب التوحيد إذا اعتقد بعدم العامل ،وأن وجوده هو عني وجود
هللا تعاىل:].
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فيه خطأ وتناقض .فأما اخلطأ فقولك[ :إذا اعتقد بعدم العامل] ،وهم ال يعتقدون ،وإمنا
يشهدون .ولكنك جتهل الفرق ،من جهلك ابملشاهدة اليت ال قدم لك فيها .ولعلك تنكرها،
كما تنكر غريها ّي مسكني! وأما التناقض ،فأنت مرة تقول هم يعتقدون لعدم العامل ،ومرة
تقول :وإن وجوده هو وجود هللا .فاخرت لك موطئا تقوم عليه .أما إن قلت :هم يقولون
بعدمه من وجه ،ووجوده من وجه ،فإنه يكون هادما لكل اعرتاضك عليهم من البداية إىل
اآلن؛ ألن هذا املعىن هو معىن اإلمكان ،فما خالفوا حده .وسيظهر عندئذ أن فهمك ملعىن
اإلمكان هو املعلول.
وأما قولك[ :وأما أهل السنة فإن اإلنسان يكون مشركا عندهم ،إذا اعتقد استقلل

العامل ابلوجود لذاته؛ وأما إذا اعتقد أن العامل موجود بوجود مغاير لوجود هللا تعاىل،
ولكن بقاءه كذلك متعلق بتعلق قدرة هللا تعاىل ،فإنه يكون قد وصل إىل التوحيد
احلقيقي:].
ِ
بئست السنة هذه اليت تتكلم عنها! وما كالمك هذا إال فضيحة من الفضائح ،ال دليل
لك عليها إال عمى بصريتك وكثرة جهلك .وابدأ بتعلم الفرق بني القدرة واإلرادة أوال ،حىت
تفهم عمن خيوض يف هذه املسائل؛ فإان نراك ختلط كثريا .وأي توحيد هذا الذي تريد ،وأنت
تؤسس للشرك؟! ..عجبا!..
وقولك[ :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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فال يستقيم؛ ألنك جعلت الوجود يف مقابلة األفعال .وهذا ال يصح! وكأنك تريد أن
توهم القارئ أن أهل هللا يقولون أبن األفعال لغري هللا .وهذا تدليس! بل ما يعلم حقيقة ،أن
األفعال له سبحانه إال هم! نقول هذا إنصافا ال عصبية!
سادسا :الوصول إىل هللا:
قولك[ :التصوف عند أهل السنة عبارة عن جماهدة للنفس ورغباهتا املخالفة للدين
اإلسلمي ولشريعة هللا تعاىل ،وليس كل رغبات النفس خمالفة للشريعة .وهو أيضا حماولة

دائمة لرتويضها على شرع هللا تعاىل ،والرتقي هبا عن طريق التزامها ابلشريعة إىل أعلى
املراتب والكماالت اللئقة ابلوجود اإلنساين .فالتصوف على هذا هو خلصة ورأس
التدين من حيث إنه فعل لإلنسان املكلف ،وليس من حيث إنه عقيدة ،فل عقيدة
خاصة ابلتصوف ،بل إنه غاية االلتزام ابلدين:].
فيه خلط كبري.
 .1ال ُيق لك تعريف التصوف من خارج ،بل يلزمك أخذ التعريف عن أصحابه ،فهم
أدرى به! وتصنيفك للتصوف السين يف مقابل تصوف ال تراه حسنّيا ،هو تكلف من أجل
اخلروج من تبعات معرفة احلق إذا ظهر لك.
عرفته هو املرتبة األوىل منه ،وهي املتعلقة مبرتبيت اإلسالم واإلميان؛ وقد
 .2إن التصوف الذي ّ
أغفلت بعدها ذكر تصوف اإلحسان الذي ال شك أنك جتهله .ويبقى بعده تصوف أهل
التحقيق الوارثني للنبوة.
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 .3إن أتكيدك على الشريعة مرارا يوهم السامع أن الصوفية الذين أنكرت عليهم خارجون
عنها .والواقع غري ذلك على التمام.
 .4التصوف الذي ذكرته ليس هو رأس الدين ،بل هو جزء منه .وقولك هذا خمالف لتعريف
الدين الذي جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يف حديث عمر الشهري؛ فقد جاء
فيه ذكر ثالث مراتب نراك جتاوزت رأسها! أم أن الدين ما تدركون أنتم فحسب؟! ومىت كنتم
حجة على الناس ،حىت يكونوا ملزمني ابألخذ عنكم؟!..
 .5ما مسيته عقيدة يف التصوف ،هو شهود وعلم (معرفة) .وإن مل يكن لك حظ منهما ،فال
متنع أن يوجدا لدى غريك! إال إن كنت ترى نفسك ال أعلم منك وال أقرب! فإهنا الطامة
عندئذ!..
وأما العقائد ،فال نرى االشتغال هبا ألحد ممن يريد التزام السنة على احلقيقة؛ إال العقائد
املشرتكة البسيطة .وحجتنا أن الصحابة رضي هللا عنهم ،مل يعملوا على ما أنتم عليه عاملون.
فإما أن يكون الصحابة هم الصف األول من أهل السنة حقيقة ،وإما أن يكونوا قاصرين عن
"سنتكم"؛ فاخرت لنفسك ما تشاء ،فإنك عليه ستلقى ربك!
وأما قولك[ :فعندما ميارس علماء أهل السنة من الصوفية اجملاهدات ،فإن غايتهم
هو تكميل ذواهتم ،ال إفناؤها؛ وغايتهم إمنا هي تقوية ملحظتهم الحتياجهم إىل هللا تعاىل
يف كل حركة من احلركات ،ويف كل سكنة من السكنات .فصوفية أهل السنة مع بقاء
ملحظتهم لوجود أنفسهم ،إال أهنم ال يزالون يرتقون يف اإلحساس بشدة احتياج هذا
الوجود الذي منحهم إايه هللا تعاىل إىل إمداد هللا تعاىل وإىل قوته .فالصوفية عند أهل
السنة هم أشد الناس إحساس ا ابالحتياج إىل هللا تعاىل ،وذلك مع ملحظتهم لوجود
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أنفسهم ذلك الوجود احملتاج احلادث .وهذا هو السر يف صعوبة الرتقي على عامة
الناس ،واملنحرفني يف علم التوحيد ،فكيف يرتقى املنحرف عن أصول الدين يف هذه
املراتب وهو يعتقد أنه مستغن يف وجوده عن هللا تعاىل؟ وما فائدة اجملاهدة ،إذا كان
يعتقد أنه عني الذات اإلهلية ،وأنه ال وجود له؟]:
فلم أر أجهل منه ،إال ما كان من أئمتك الذين تقلدهم فيه .بل لقد فقتهم جهال يف
التعبري! وكيف تصف شيئا ال تعرفه؟! فهل هذا من العقل عندكم؟! ..فما نرى إال أنك تعاين
من عسر هضم املعاين؛ فاحبث لك عن طبيب يعاجل لك إمساكك ،وخيلصك من سجن
ومهك؛ فإان وهللا نشفق عليك ونرمحك .ما كان أوسع لك أن تلزم مقامك ،وتسكت عما ال
حتسن؛ فإنك –رغم كل شيء -حمسوب على علماء األمة يف زمن صار فيه العلم جهال،
وصارت احلكمة جهالة! لذلك فلن نرد على هذه الفقرة ،لبعدها عن كل معايري الكالم!
وقولك[ :والقائلون ابلوحدة عندما يعتقدون بذلك ،فهم ال يريدون فقط نفي
االعتقاد بوجود مستقل يف القيام عن وجود هللا ،بل يريدون نفي كل وجود مغاير لوجود
هللا تعاىل .وفرق عظيم بني نفي اعتقاد استقلل الوجود احلادث عن وجود هللا تعاىل،
وبني نفي الوجود احلادث أصلا .فل وجود حادثا مطلقا عندهم ،بل كل الوجود قدمي،
وهو هو وجود هللا ،الذي ظهر لذاته أبحكام املمكنات:].
وهو كالم مكرور سبقه كالم مكرور ،تفرتي فيه على من هم أمسى منك درجة يف العلم
ابهلل .وال نرى إال أنك أجنيب ال جيوز لك تناول هذه املعاين ،ولوال أن سبق منا الوعد ابلرد
على كالمك ،ما كنا وهللا نتكلف عناء ذلك!
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وقولك[ :فاحلادث عندهم هو فقط ظهور أحكام املمكنات بوجود هللا تعاىل ،وليس
ظهور عني املمكنات ،فهذا مستحيل عندهم]:
أَن لك ذلك ،وأنت ال تصلح أن
بتكرار [عندهم] ،يوهم أبنك عامل أبحواهلم وأقواهلم؛ و َّ

تكون تلميذا هلم! نقول هذا من ابب التوصيف والتحقيق ،ال من ابب الشتم والسب؛
فذلك ليس مذهبنا!
وقولك[ :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 نفي الكثرة أصلا ،واعتقاد أهنا جمرد وهم:].
فما زلت ترعد وتربق حىت أمطرت؛ ما كان يستقيم لك أن تذكر وحدة الوجود ،دون
أن أتيت بـ"االحتاد" حىت يكمل العرس؛ فأقحمته إقحاما ،وأثبتَّه ونفيته كما هو شأنك يف هذا
اهلذّين كله! كيف يسوغ لك أن تقول اترة [فهو ظهور احتاد وجودان بوجود هللا] ،مث تقول

أخرى[ :ولكن ال بعد تعدد وتكثر ،بل نفي الكثرة أصل]؟ ..فإذا مل يكن تكثر ،فما
املت ِ
َّحد وما املتَّحد به؟ أم أنك تذكر اعتقادك حينا وتذكر "اعتقادهم" حينا آخر؟! ..اعذرين،
فأان أبتغي إعانتك على إجياد خمرج ،مهما كان بعيدا..،

سابعا :ال فعل إال هلل تعاىل:
قولك[ :لقد قلنا إن أهل السنة يقولون إن العامل موجود ،وهللا تعاىل موجود ،وال
اشرتاك بني وجود هللا تعاىل ووجود العامل ،كما مر ،وهذا العامل هو أثر فعل هللا تعاىل ،أو
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عني فعله ،وذلك مع كون وجوده غري وجود هللا تعاىل ،فهم يقولون إنه عني فعل هللا
تعاىل أو أثر فعله جل شأنه:].
فيه تقدمي للعامل على هللا عند ذكر الوجود .وهذا يشهد لـِما ذكرانه لك سابقا من أن
احملجوبني عندهم يقني بوجود العامل ،بينما هم على ظن من وجود هللا .وهذا ال يسلم منه
عوام املؤمنني؛ لكن ،فرق بني من يلزم مقامه وال جيرتئ على من فوقه؛ وبني من ابجرتائه
يستنزل البالء من عند هللا! وهو ما تعيشه أمتنا هذه األّيم بصورة ال أوضح منها!..
مث إان ُندك تكرر كثريا ما تقوله سابقا؛ فهل تظن أن التكرار جيعل كالمك يستقر يف
العقول ،من غري أن يكون له سند متني؟! ..وهذا الطريق يف التلقني ليس من شأن أهل
العلم ،بل هو من شأن احملتالني واملضللني!
وأما قولك[ :وهلذا يعربون عن ذلك أبن العامل موجود بوجود هللا تعاىل ،وال يقولون
إن العامل موجود إبجياد هللا تعاىل ،بل هو قائم بعني وجود هللا تعاىل .ألن العامل ليس إال
النسبة فل وجود له .وليس العامل إال جمرد االنتساب هلل تعاىل ،ولذلك فاملخلوقات
عندهم معدومة حقيقة ،وموجودة جمازا ،لتلبسها بوجود هللا تعاىل الذي ليس وجود ا
هلا:].
فقد كذبت فيه وهللا ،بل يقولون إبجياد هللا للعامل! وإمنا تصف أنت هنا فهمك من
كالمهم؛ وهو تكلّف منك ال يستسيغه املنهج العلمي .نعم ،حنن نعلم أنك تروم ختريج
كالمهم على الصورة اليت جتعلهم يف ذهنك يتميّزون عن غريهم ،حىت تراتح إىل تصنيفك هلم
ضمن خارطة العلم واملعرفة عندك؛ ولكن هيهات! ..فقد أعجزوا من قبلك ،فكيف ال
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يحعجزونك! ..والسبب كما نذ ّكرك دائما ،أن علمهم عن هللا ال عن أنفسهم .وأنتم ال تريدون
وضع هذا الفرق يف اعتباركم! فكيف ستتقدمون يف إدراك ما عنه يحعربون؟!..
وقد ذكرت كالما عن نسبة اخللق إىل احلق ،قارنت فيه بني مقوالت "أهل السنة"
واملعتزلة والفالسفة ،يف مقابل من تسميهم القائلني بـ"وحدة الوجود" ،فلم نرك أملمت أبقوال
احملققني من الصوفية ،لتذكر مثال قوهلم ابألعيان الثبوتية ،حىت نص ّدق أنك تتكلم عن علم.
ولكنك متطفل على هذه املعاين ،كما سبق أن نبهناك!
وأما ختمك هلذا الفصل بقول[ :ولذلك يعتقدون أن الواحد من املخلوقات إذا جترد
عن قيوده اليت هي عني النسبة ،رأى أن وجوده هو عني وجود هللا تعاىل .ولكن كان
ينبغي أن يقولوا أن هذه القيود هي قيود للذات اإلهلية ونسب الحقة هلا ،وال يقولوا أهنا
قيود للمخلوقات؛ ألنه ال وجود للمخلوقات قط .ومن ليس له وجود فكيف يتجرد
عنه:].
فإننا نراه اعرتاضا منك على فهمك دون أن تشعر؛ ويبقى كالم أهل هللا فوق متناول
سهمك رغم أنفك!
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الفصل الثاين( :)5الرد على رسالة النابلسي املسماة:
(إيضاح املقصود من وحدة الوجود)
نبني أن للنقد شروطا ،أمهها أن يكون للناقد خربة مبا يتناول؛ وإال صار
أوال :ال بد أن ّ

النقد اباب من أبواب اإلنكار املطلق ،الذي هو عامل من عوامل هدم الدين أبكمله .وذلك
وسنبني يف الرد
ألن النقد الفوضوي ،سيفتح األبواب العرتاض الصغار على األئمة الكبار.
ّ
على هذا الفصل إن شاء هللا ،بعض ما يندرج ضمن هذه اآلفات.
يبني فيه سبب أتليف رسالته ،صرح فيه
اثنيا :لقد ذكرت نقال عن الشيخ النابلسي ّ
مبصطلح "وحدة الوجود" ،وإين مل أر غريه -فيما أذكر -من أهل هللا استعمل هذا
االصطالح؛ وإين أعده من النزول يف التعبري لديه ،لألسباب اليت ذكرهتا يف الفصلني السابقني
واليت دللت هبا على أن املصطلح متناقض يف نفسه من حيث أن الوحدة ال تكون إال مع
الكثرة ،كقولك مثال :الوحدة العربية ،فإهنا ال تحتصور اليوم إال مع وجود دول كثرية عربية...؛
أو لعل الشيخ قد أتثر من تداول املصطلح وشيوعه يف زمانه ،فاستعمله من غري متحيص.
وأنت قد خلحصت من مالحظتك هذا االستعمال ،إىل كونه صرح مبا إليه غريه قد أملح.
واحلق إىل جانبك فيما ذهبت إليه من حيث ظاهر األمر ،إال أننا نؤكد على أن هذا

 - 5الفصل الثاين من كتاب "منح الودود يف بيان مذهب وحدة الوجود" ،لسعيد فودة.
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املصطلح ليس من وضع أهل هللا ،بل هو من وضع من نظر يف كتبهم من غري طائفتهم ،وال
شك.
أما قولك[ :فمن يعتقد أن العامل موجود ،فإنه عند أهل الوحدة حمجوب عن
احلقيقة ،واحلقيقة عندهم هي أن هللا تعاىل مل خيلق شيئ ا من العدم ،ومل يوجد العامل من

عدم ،بل مل يوجد شيئ ا مطلق ا .وإذا كانوا يعتقدون هبذا األمر فالطبيعي عندهم أن القائل
ابلكثرة يف املوجودات يكون حمجوابا عن احلقيقة:].

فهو من فهمك السقيم ،فإن مل يكن العدم أصل العامل ،فما معىن إمكانه الذي ال يفتأ
أهل هللا يذكرونه؟! ..وإذا مل يوجد شيء مطلقا ،فقد اهنار الكون كله ،مبا فيه أنت وأان وهذه
الكتب! ..وصران إىل العبثية .وقد قال هللا تعاىل يف هذا املعىن :أفح ِسْبـتح ْم أَّمنا خل ْقنا حك ْم عبثا
وأنَّ حك ْم إِلْيـنا ال تـح ْرجعحون[ املؤمنون]115 :؟..
وال تنس أن الفرق بينك وبني أهل هللا ،ليس النتائج فحسب؛ وإمنا الطريق كله .فأنت
طريقك الفكر والنظر ،ولن تصل به إىل شيء ،سوى نظرّيت تحبىن اترة وحهتدم أخرى؛ وأما
الشهودي ،وإن النتائج عندهم ال يحربهن
العلمي و
هم ،فقد سلكوا طريق الذوق والكشف
ّ
ّ
عليها (وإن كانت حتتمل الربهنة بعد الوصول إليها) ألهنا تلحق ابلبديهيات عندهم.

واحلجاب الذي يتكلمون عنه حجاب على عني البصريةُ ،يجب الغافلني عن حقيقة
ما هو األمر عليه؛ وإن كانوا من حيث الفكر من أكابر النظّار! بل ال فرق بني الفلسفة
والدين إال ما ذكرانه من اختالف الطريقني!
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وإننا ال نفتأ نذ ّكر أن املتكلمني ،قد أسسوا لأليديولوجيا اإلسالمية ،اليت فتحت اباب
للفنت ال يحس ّد ،إىل ما شاء هللا .وذلك ألن هللا ال يحعرف ابلعقل أبدا! وكيف ُييط احلادث
ابلقدمي سبحانه؟! ..وإن العقول الضعيفة ،قد استهوهتا مقوالت املتكلمني ظنا منها أهنا تفوز
بشيء من ورائها ،فما زادهتا إال رهقا .وال خيفى عنك أنه عند الشدائد ال أقوى من إميان
العجائز ،بعد تطاير النظرّيت وتالشيها.
ولقد كان كافيا للتمييز بني الطريقني ،معرفة أيهما يتحقق به الوصول ،لو كنتم تعقلون
عام ،وال خيطر يف
معناه (الوصول) وتعتربونه .أما وأنتم تحك ّذبون به وتعتقدون أن احلجاب ّ
ابلكم العمل على رفعه ،مع داللة الوحي عليه ،فتلك املصيبة الكربى! أمل يقل هللا تعاىل:
ِ
ِ
وب الَِّيت ِيف الص حدوِر[ احلج .]46 :وهل ّي ترى
فإ َّهنا ال تـ ْعمى ْاألبْص حار ولك ْن تـ ْعمى الْ حقلح ح
عندما تحبصر القلوب ،ماذا كانت ستحبصر غري احلق؟!..

أما قولك[ :ولكن اعتبارهم ووصفهم للمتكلمني هبذه األوصاف ال يقلب احلق
ابطلا؛ فالكفار كانوا يقولون عن سيدان حممد عليه الصلة والسلم أنه صابئ ،والنصارى
مل يعرتفوا بنبوة النيب ،واليهود ينكروهنا ،والشيوعيون كانوا ينكرون اإلسلم ،ويقولون :إن
املسلمني جاهلون العتقادهم بوجود هللا تعاىل .والصوفية هنا يقولون إن املتكلمني
جاهلون العتقادهم بوجود العا ممل ،وكل يُغمِن على لمْيله:].
وإُياؤك فيه أن أهل هللا على مذهب حكفري (ولو ابملعىن اللغوي) فإنه ال يحنبئ إال عن
عبد عقله ،مساوّي لعبد هللا؟! ولقد فاتك ّي مسكني ،أن
عمى بصريتك! كيف يكون وُيك ح
كل ِ
الفرق اليت ذكرت ،ما أنكروا احلق إال لشائبة فكر لديهم .فهم من طريقك ال من طريق
الرابنيني .ولقد سبق أن ذ ّكران األمة يف غري هذا الكتاب ،أن فقهاءها قد أصاب كثريا منهم
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داء األمم السابقة ،لعلها تتقي شرهم! وأما طائفة أهل هللا فمتصلة حببل رهبا ،على نور منه،
ال يضرها من خالفها على مر األزمان.
القائلون بعقيدة وحدة الوجود:
نقر أبهنا عقيدة كما تفهم أنت منها؛ وإمنا جاريناك يف هذا الرد إبيراد
ال تنس أننا ال ّ
عناوين رسالتك كما هي عليه ،مل نزد ومل ننقص! وسوف ننقل نص الشيخ النابلسي الذي
تبني ردان على ما مسيته "دعاوى" منه.
أتيت به ،تسهيال للقارئ ،من أجل ّ
يقول الشيخ النابلسي رضي هللا عنه" :اعلم أن هذه املسألة وهي مسألة وحدة
الوجود ،قد كث مر العلماء فيها الكلم قدميا وحديثا ،وردها قوم قاصرون غافلون عن
معناها حمجوبون ،وقبِلها قوم آخرون عارفون حمققون .ومن ردها لعدم فهم معناها عند
القائلني هبا ،وتوهم منها املعىن الفاسد فل التفات لرده كائن ا من كان لصده عن احلق؛

وإمنا رده يف احلقيقة ألمر واقع على فهمه من املعىن الفاسد ،ال على هذه املسألة .فهو
الذي صور الضلل ورده ،وأما القائلون هبا فإهنم العلماء احملققون والفضلء العارفون
أهل الكشف والبصرية املوصوفون حبسن السرية وصفاء السريرة ،كالشيخ األكرب حميي
الدين ابن العريب ،والشيخ شرف الدين بن الفارض ،والعفيف التلمساين ،والشيخ عبد
احلق بن سبعني ،والشيخ عبد الكرمي اجليلي ،وأمثاهلم ،قدس هللا أسرارهم ،وضاعف
أنوارهم .فإهنم قائلون بوحدة الوجود ،هم وأتباعهم إىل يوم القيامة إن شاء هللا تعاىل.
وليس قوهلم بذلك خمالف ا ملا عليه أهل السنة واجلماعة ،وحاشاهم من املخالفة؛ وإمنا
املنكر عليهم وعلى أمثاهلم ،أنكر من قصور فهمه وقلة معرفته ابصطلحهم وعدم
علمه؛ فإن علومهم مبنية على الكشف والعيان ،وعلومهم غري مستفادة من اخلواطر
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الفكرية واألذهان ،وبداية طريقهم التقوى والعمل الصاحل ،وبداية طريق غريهم مطالعة
الكتب".
مث تبدأ يف عرض الدعاوى املوجودة يف هذه الفقرة ،وحنن سنعقب عليها إن شاء هللا
واحدة واحدة ،على ترتيبك أنت:
 [ .1الدعوى األوىل :أن الكلم يف عقيدة وحدة الوجود قدمي عند العلماء]:
لقد سبق أن بيّـنّا أن الكالم يف "أحدية الوجود" ليس عقيدة عند أصحاب الطريق ،كما
هي العقائد عند أهل الكالم؛ وإمنا هو مكاشفة تقع للعبد املصطفى عندما ينفهق نور
بصريته ابإلذن الرابين .ولو أنكم اعتربمت هذا الفرق ،ل حكفيتم أن تتناولوا أقوال أهل هللا
بعقولكم اليت ما تزال أسرية طبعها .ولو كانت هذه عقيدة لدى أهل هللا ،أللزموا هبا
مريديهم ،كما تلزمون أنتم العامة بعقائدكم .بل األمر على العكس من ذلك ،إذ إهنم ينهون
املريد عن مطالعة ما جاء يف كتب أهل التحقيق ،خوفا عليه من أن أيخذها بفكره فيضل؛
وال يبيحون مطالعة كالم الكبار إال ألصحاب النهاية الذين يرون هلم النور الالزم .فيجب أن
تعرتف على األقل أن هذه ليست عقيدة!..
[ .2الدعوى الثانية :أن الذين ردوا ورفضوا عقيدة وحدة الوجود هم احملجوبون ،ومن
قبلها وقال هبا فهم العارفون احملققون]:
لألمرين وهلل
أما هذه فحق وصدق ،وإن أبت نفسك اإلقرار هبا .نقول ذلك عن ذوق ْ
احلمد ،ال عن ظن أو ختمني .وأما اعرتاضك ،فكأنك تنكر من ورائه وجود احلجاب! ولو
كان األمر كما تذهب إليه ،فكيف ميتاز الناس عند رهبم ،بعضهم عن بعض؟ وما الفرق بني
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األولياء عندئذ وبني غريهم؟ هذا إن كنت تؤمن أن هلل أولياء! بل إن إنكارك -إن كنت
تنكر -احلجاب ،إمنا هو من وقوعك فيه ،ال من غري ذلك! ..وإان ننصحك أن تنظر
لنفسك ،وتستهدي هبدي ربك.
[ .3الدعوى الثالثة :يوجد معىن صحيح لوحدة الوجود ومعىن آخر فاسد]:
أما هذه فنعم ،مع أتكيدان على رفض املصطلح واإلبقاء على املعىن؛ فنحن على مذهب
الشيخ النابلسي رضي هللا عنه ،ال خنفي ذلك من أنفسنا .وأما املعىن الصحيح املقصود ،فهو
الويل من ربه بربه .وهو داخل يف معىن قول هللا تعاىل :وعلَّ ْمناهح ِم ْن ل حد َّان ِع ْلما
ما يحدركه ّ
[الكهف .]65 :وقل يل بربك :إذا كان هللا تعاىل قد اختص عبدا من عباده بعلم من لدنه،
فهل ستعلمه أنت وأمثالك ابالستنباط؟! ..أم ستنكرونه إذا ذكر لكم منه شيئا ،ملخالفته
بنات عقولكم؟! ..وأما املعىن الفاسد ،فهو هذا الذي تفهمونه أنتم من أقواهلم ،إذا
عرضتموها على عقولكم ،اليت ما زالت حبيسة طبعها وظلمتها.
[ .4الدعوى الرابعة :القول بوحدة الوجود ال خيالف قول أهل السنة]:
إن مصطلح "أهل السنة" ُيتاج منا إىل حترير؛ ألنه صار يحستعمل وسيلة ترهبون هبا
العباد ،كأهنم سيكفرون إن خرجوا عن دائرهتا لديكم .لذلك وجب أن نعرف:
ا .أن السنة يف األصل ،هي ما كان عليه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ظاهرا وابطنا.
وإن كنتم تزعمون أنكم على السنة من حيث الظاهر ،وحنن نقركم على ذلك ،فأَن لكم بسنة
الباطن وأنتم منكرون لثمراهتا؟!..
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ب .أن أهل السنة ليسوا مجاعة يف مقابل مجاعات أخرى كما تزعمون ،ألن التسنن صفة
قائمة بكل من كان على السنة ،إما جزئيا كما أنتم اآلن ،وإما مشوليا كما هم أهل هللا الذين
تزدريهم .وال خيفى عنك أن املعىن الطائفي هلذا املصطلح ،قد استغل سياسيا على مدى
وسفكت على أعتابه دماء وقحربت قرابني!..
اتريخ األمة ،ح
ج .أن كل سنّة ال يكون الصحابة أمامنا فيها ،فإهنا البدعة احلق؛ وإن أقرهتا العقول
القاصرة.
فإذا علمنا معىن السنة على حقيقته ،فإن أهل هللا سيكونون من أئمتها رغم أنف
احلاسدين؛ وال تنس أن الشهادة هبذه الصفة ستكون للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف
الدنيا واآلخرة .ففي الدنيا ،حتصل هلؤالء السادة من ابب الكرامة ،حىت قال أحدهم (أبو
ول هللاِ صلَّى هللا علْي ِه
العباس املـحرسي رضي هللا عنه) من هذا الباب" :وهللاِ ل ْو حح ِجب ع ِّين ر حس ح
ت نـ ْف ِسي مع الْ حم ْسلِ ِمني!"( )6وأما يف اآلخرة ،فستظهر الشهادة
وسلَّم ط ْرفة ع ْني ما عد ْد ح
لكن دونك وإّيها أهوال،
النبوية للعموم ،جعلنا هللا وإّيك من أهلها يف الدنيا واآلخرة .و ْ

أعانك هللا عليها!

حملة عن اتريخ وحدة الوجود:
أما قولك[ :إن الكلم عن كون عقيدة وحدة الوجود مذهبا له اتريخ يف مذاهب
املتقدمني من الفلسفة يف الشرق والغرب ،ال إشكال فيه؛ ولكن القول أبنه كان مذهبا

مرضيا عنه بني املسلمني يف العصور املتقدمة ،حمل إشكال كبري ،وهو ادعاء جمرد عن
الدليل ،بل خمالف له:].
 - 6لطائف املنن طـ دار املعارف (ص.)92:
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فإننا نراك ختلط فيه بني املعىن املقصود ألهل هللا ،واملعىن الذي يراه أهل الضالل من
فالسفة وبرامهة .وال أظنك تتصور أن مسلما عاميا يقبل أن يكون هللا "عني كل شيء"
ابملعىن احلجايب! أي الذي تدركه القلوب املظلمة؛ فإن ذلك كفر ال شك فيه وال ريب! بقي
أنك مل هتتد إىل مقصود أهل هللا من أحدية الوجود (اضطرران إىل إحداث املصطلح) بسبب
قصور عقلك واحنجابك بظلمة عدمك .فإن كابرت وحنن ندلك على ما فيه خريك ،فذاك
شأنك! ووهللا ال نبه إلقبالك أو إدابرك ،وإن كنا نرجو السالمة لنا ولك؛ عمال بقول نبينا
ب ِأل ِخ ِيه ما حُِيب لِنـ ْف ِس ِه»(.)7
صلى هللا عليه وآله وسلم« :ال يـح ْؤِم حن أح حد حك ْم ح َّىت حُِي َّ
وأما قولك[ :ولينظر هل قول النابلسي أبن "الكلم فيها قدمي عند العلماء" ،يسلم
له؟! وهل يريد 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 وحدة
الوجود على سبيل الرد والنقض؛ ومل يوافقوا على صحة هذه العقيدة؛ بل إن الصحيح
أن حقيقة مذهب وحدة الوجود املتكاملة ،إمنا ظهرت متأخرة بني املسلمني؛ أي إن
التصريح هبا ظهر بينهم متأخرا ،ومل يكونوا يتكلمون هبا صراحة يف األزمان املتقدمة:].
فال بد فيه قبل أن تحك ّذب القائل ،أن تعلم معىن "العلماء" الذي يقصده .وذلك أن
العلماء عندان إذا جاء اللفظ بـ"الـ" ومن غري إضافة أو تقييد كقولك علم كذا ..أو العلماء
بكذا ،..ال يفهم منه إال العلماء ابهلل؛ أما أنتم فيتسع اللفظ عندكم للعلماء أبحكام الشرع،
وألهل الكالم ،وغريهم .واملعىن الذي يذهب إليه النابلسي رضي هللا عنه ،معىن قرآين؛
فحيثما جاء لفظ العلم ،فإنه يحقصد منه ما ذحكر؛ ألنه ال معلوم حقيقة إال هللا .ومن ذلك
اَلل ِم ْن ِعب ِاد ِه الْعحلماءح[ فاطر .]28 :والدليل ،أن علماء
قول هللا تعاىل :إَِّمنا خيْشى َّ
اَللح عنْهح.
 - 7أخرجه البخاري يف صحيحه ( )12 /1ومسلم يف صحيحه ( )49 /1ع ْن أنس ر ِضي َّ
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األحكام وغريهم ممن هم عندكم "العلماء" ليسوا كلهم على خشية هللا؛ بل إن منهم الفساق
واملتكربين ،وغري ذلك! ..فلو تريثت قليال ،وتسلحت حبسن الظن ،لظهر لك املعىن املراد
للشيخ ،ولوجدته -على األقل -ال يحناقض مذهبه!
وقولك[ :مث إن بعض من أشار إىل وحدة الوجود وإىل القول هبا من املتقدمني ،حكم
عليه كثري من العلماء املتقدمني ابالحنراف والزندقة؛ ومنهم احللج ،وقصته مشهورة
معروفة .وقد يستغرب البعض من نسبتنا القول بوحدة الوجود إليه ،واملشهور أنه كان
قائلا ابالحتاد واحللول؛ ولكن هذا االستغراب ينحل مبجرد معرفة وقراءة كلماته نفسها،
مث فهمها .وقد يقول البعض إن احللج مل يكن قائل بوحدة الوجود ،بدليل وجود كلم
له موافق يف كثري من ظاهره لكلم أهل السنة؛ واجلواب ،كما أنه يوجد له كلم حيتمل
موافقة أهل السنة ،ولكنه يصح محله على عقيدة وحدة الوجود .وملا وجد له كلم
أصرح يف القول بوحدة الوجود ،قلنا بظهور اعتقاده بوحدة الوجود .واألمر حيتمل
النظر:].
جيعلك تدخل متاهة جديدة وأنت مل تتخلص من سابقتها .وذلك أن احلالج كما
ذكرت ،من القائلني بـ "أحدية الوجود" وال شك؛ ولكنه ال يحقتدى به يف الطريق عندان ،ألنه
مغلوب .وهذه األمور ،لن تدركها أنت وأمثالك ،لكونكم على طريق غري طريقها .فال تحتعب
نفسك يف إرادة حتصيل شيء منها وأنت على حالك هذه .وأما استداللك حبكم "العلماء"
على كثري من أهل هللا ابالحنراف والزندقة ،فإننا نراه هلم ال عليهم .وذلك أن رؤساء املكذبني
لألنبياء وقاتليهم ،كانوا من "علماء" زماهنم لو تفطنت .ولقد وقعوا فيما أنت واقع فيه اآلن،
من قياس أحوال الرابنيني وأقواهلم ،على ما تحدركه العقول املعاشية األرضية .فأَن للثرى أن
يحدرك الثرّيّ ،ي صاح!..
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وأما مصطلح "احللول واالحتاد" ،فهو كمصطلح "وحدة الوجود"؛ نعين أنه من وضع
أانس أجانب عن طريق أهل هللا .وقد نفخ إبليس يف هذين املصطلحني ،حىت إنك لتجدمها
على لسان أقل العوام حظا من علم؛ ومها وهللا ال اعتبار هلما عند أهل هللا ،وال ُيبون أن
يذكرا عندهم ،فضال عن أن يتكلموا هبما .واعلم أننا لو كنا كما تظن ،نعتقد هبذه العقائد،
ألعلنّاها وهللا على املإل .فهل تظن أننا خنشى الناس وال خنشى هللا؟! بئس ما تظن إذا!..
وقولك[ :وأيضا إذا تنبهنا إىل أن مصطلح وحدة الوجود مل يظهر إال يف القرون
املتأخرة ،وعلى أقل تقدير القرن السادس والسابع ،وقبل ذلك كانت توجد إشارات إىل
هذا املذهب ،فالذين كانوا يقولون به مل يكن عندهم اسم له ،والذين ردوا عليه ،أطلقوا
عليه أقرب اسم معروف لديهم ،وأقرب مذهب إىل وحدة الوجود هو احللول واالحتاد،
بفارق أن احللول واالحتاد يسبقه التكثر يف الوجود ،خبلف وحدة الوجود ،والنتيجة
بينهم واحدة ،وهي أن اخللق عني اخلالق ،وأيضا عدم التكثر يف الوجود ،بل تصبح أنت
هو ،وهو أنت .فجاء إطلق اسم احللول واالحتاد على وحدة الوجود من هذا اجلانب ال
غري؛ فتصبح النتيجة أن بعض من رد على القائلني ابحللول واالحتاد ،فاحلقيقة أنه رد
على وحدة الوجود:].
اجلمع بني القول بـ"وحدة الوجود" و"احللول واالحتاد" ،لداللتهما معا
صحيح من وجه ح
على نفس الضاللة .لكننا نعود ونؤكد ،أهنما من وضع املنكرين على أهل هللا ،ال من وضع
أهل هللا .فبقي أنك تنكر املعىن "الفاسد" الذي تتصوره ،مع بقائك على جهلك ابملعىن املراد
ألهل هللا .وحنن معك يف إنكارك للمعىن الذي تفهمه ،ونرفضه أبشد مما ترفضه!..
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هل املعارضون لوحدة الوجود حمجوبون؟
قولك[ :احلقيقة أن القول أبن من نفى وحدة الوجود حمجوبون ،وأن من قال هبا
فهو املكشوف له ،واملطلع على احلقيقة ،هو قول مغالطي ال يقوم على دليل .وإطلقه
هكذا سفسطة واضحة:].
هو املغالطة؛ ألنك جتعل احملجوب حجة على املـحكاشف .فلو كنت أنت من أهل
الكشف ،مث أبديت رأيك ،الستحمع إليك فيما تقول؛ أما وأنت ال تعلم الكشف ما هو،

فكيف متيّز بني أصحابه وبني غريهم؟! ..فهل يكون األعمى حجة على البصري ،أم
عرف اإلبصار لعموم النّاس ،األعمى أم البصري؟! ..واعلم ّي
العكس؟! نعين ،من ميكنه أن يح ّ
أخي أن هللا قد ذكر يف كتابه العمى واإلبصار غري ما مرة ،وما عىن سبحانه هبما عمى
األبصار وال إبصارها كما هو معلوم لدى العموم؛ وإمنا عىن عمى القلوب وإبصارها ،لقوله
ِ
ِ
وب الَِّيت ِيف الص حدوِر[ احلج:
الفصل تعاىل :فإ َّهنا ال تـ ْعمى ْاألبْص حار ولك ْن تـ ْعمى الْ حقلح ح
 .]46والقلوب هي حمل العلم ،فيكون إذا اإلبصار هو الكشف ،والعمى هو احلجاب .فإذا
عرفت هذا ،عرفت أنه مل يبق للقائل بعدم احلجاب مطلقا ،أو بعدم الكشف مطلقا ،ما
التخرص فليس من شأن املنتسبني إىل العلم حىت يحلتفت إليه.
يستند إليه من جهة الشرع؛ أما ّ
ولقد مسعنا إنكار الكشف من كبار فقهاء زماننا ،فعلمنا أن األمة اآلن يف بؤرة الفنت ،حيث
العلم الذي ُيمله كما
أن أئمتها صاروا ح
العمي الذين ال يحبصرون .وال ينفع أعمى القلب ح
حتمل احلمر األسفار ،كما يف قوله تعاىل :مثل الَّ ِذين حِ
محّلحوا التَّـ ْوراة حمثَّ ملْ ُْي ِملحوها كمث ِل
حح
ح
احلِما ِر ُْي ِم حل أ ْسفارا[ اجلمعة .]5:وإّيك أن تتوهم أن هذا الصنف من الناس ال يوجد إال
ْ
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يف اليهود فتكون من اجلاهلني .واعلم أن كل ما ذكره هللا يف كتابه من أصناف الناس موجود
يف أمتنا ،وإال كان ذكره لنا من العبث ،تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا .والتوراة وحي يفيد
العموم وإن جاء بلفظ التخصيص .والكالم قد يطول بنا ،لو أردان استقصاء األمر من مجيع
الوجوه؛ وحنن غرضنا التنبيه هنا فحسب.
وأما قولك[ :إن وحدة الوجود أصلا حسب املعايري العلمية والعقلية الرصينة قول مل

يتضح برهانه بعد ،واختلف فيه الناس ،وإن كان أكثر اخللق ينفونه ،ولكن قول البعض
منهم به ،ال جيوز اختاذه دليلا على صحته يف نفسه ،فل خيلو قول ابطل أو صحيح من
أن يوجد قائل به من الناس:].

فهو السفسطة حقيقة ،ألنه جيعل الناس متساوين جملرد أن كالا منهم له مقولة ختصه.
ومىت كان العلم يؤخذ هكذا؟! ..أما املعايري ،فإن لكل صنف من العلوم معايري تتعلق به وال
شك؛ وعلم الكشف معايريه عند أهله من غري ريب ،وأصوله ترجع إىل الكتاب والسنة وال
بد ،كما أخرب بذلك أئمة الطريق على مر العصور .أما اعتبار اختالف الناس حجة لرد قول
من األقوال ،فهو خمالف للصواب؛ ألن االختالف قد وقع يف أخص األمور اإلميانية اليت
ينبين عليها إسالم املرء! فهل نرتكها هلذا السبب ،ونفقد معها كل احتمال للنجاة يف
اآلخرة؟! ..هذا ال يقول به من له حمسكة عقل! هذا على العموم ،أما إن كنت تقصد أن
االختالف قد وقع من أهل اإلميان ،فهذا أمر ال حميكن رفعه من األمة بسبب اختالف
املراتب؛ فتجد األدَن مرتبة يعرتض على األعلى ،إال أن يعصم هللا .وآداب معاملة املراتب
العليا ،ما عاد الناس يتعلموهنا يف زماننا ،حىت ينتفعوا ابلتسليم؛ بل صار العكس هو السائد،
صاروا يتعلمون اجلسارة وسوء الظن ،فجعلهم هللا جزاء ذلك وقودا من وقود هذه الفنت!..
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وقولك[ :كون القائل به حمجوابا ،ال يصح قوله إال ممن يعتقد بصحة وحدة الوجود،

ويقطع هبا ،ولكن هذا احملجوب حيكم أيض ا على القائل بوحدة الوجود ابحلجب واجلهل
أيض ا:].

ال يليق أبهل العلم البتة؛ بل يكون من مسات املراهقني الذين ال يزالون يف طور
اكتشاف العامل ،مع كون عقوهلم غري مكتملة بعد؛ وهو أقرب إىل اجلدل البيزنطي العقيم.
وقولك[ :واستعمال لفظ احلجب هنا للداللة على اجلهل موافق ملذهب أهل
الوحدة ،ألن احلجب مقابل للكشف ،والطريق الصحيح للعلم عندهم هو الكشف،
فمن ال كشف له ،فهو حمجوب ،ولكن أهل احلق يستعملون مصطلح العلم واجلهل ،ال
مصطلح الكشف واحلجب ،فمن خالف احلق فهو جاهل ،أو معاند ،ومن وافق احلق
وقال به ،فهو عامل أو متيقن:].
فقد تكلمنا سابقا عن احلجاب والكشف مبا يغنينا عن التكرار هنا .وأما إطالقك
ملصطلح "أهل احلق" فهو يف غري حمله ،لكون أهل احلق هم أهل العلم ابهلل ،وال نراك منهم.
بل إن رسالتك هذه هي يف اإلنكار عليهم وقصد النيل منهم ،وإن كان ذلك فوق ما تطوله
البني لديك ،ألن علم الكشف هو
يدك .وجعلحك الكشف يف مقابل العلم ،هو من اجلهل ّ
األصل يف العلم عند من له خربة مبعىن العلم؛ أما ما تراه أنت علما ،فإنه ال يعدو أن يكون
ظنا؛ وقد يوافق ذلك الظن العلم يف نفسه ،فيلتحق به ،كما قد خيالفه فيلتحق ابجلهل .ولو
راعيت املعىن اللغوي للكشف ،لعلمت أنه به وحده أيمن املرء أن يكون علمه جهال .فما
أبعدك ّي أخي عن الصواب يف أقوالك! ..ومن األدلة على علم الكشف اليت تؤكد املعىن
اَللح[ البقرة .]282 :فهل يستوي
اَلل ويـحعلِّ حم حك حم َّ
الذي ذكرانه لك ،قول هللا تعاىل :واتـَّ حقوا َّ
عندك تعليم هللا للعبد ،مع العلم الذي يؤخذ عن العباد؟ ..أم تراك ممن يحنكرون أن يحؤخذ
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العلم عن هللا من األصل؟! ..فإننا قد لقينا كثريا من الناس على هذه العقيدة الكفرية ،والعياذ
ابهلل! ..أما أهل احلق حقيقة ،فعلمهم ال أيخذونه إال عن هللا! أعجبك ذلك أم مل
الصنفني!..
يعجبك! ..وشتان ما بني ّ
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املعىن الصحيح واملعىن الباطل لوحدة الوجود
قولك[ :إن البدء ابلقول أبن لوحدة الوجود معىن صحيح ا ومعىن آخر ابطلا ،ال
يسمن وال يغن من جوع ،فاجملسمة يقولون إن احلد واجلسمية هلا معىن حممود ومعىن
آخر مذموم ،أو معىن صحيح ومعىن آخر ابطل ،وكل إنسان ميكن أن يتبع هذا السبيل،
وهذا املنهج إمنا هو اخلطوة األوىل يف سبيل تشكيك الناس يف احلكم مطلقا ابلبطلن

على وحدة الوجود؛ وهذا هو نفس هدف اجملسمة من ادعاءاهتم .واحلق أنه ال يلتفت
إىل القائلني هبذا القول مطلقا ،بل إذا سلمنا بوجود معنيني أحدمها صحيح واآلخر
ابطل ،فإن هذا يوجب االبتعاد عن استعمال مثل هذا اللفظ يف مقام الدعوة إىل علم
التوحيد .وعلى كل األحوال ،فإننا سوف ( )...ما دار حول هذا املعىن بني العلماء:].
يدعوان إىل التمييز بني املعنيني حىت ال نحبقي الكالم يف التجريد املبهم .واملقصود من
توهم لدى من قصرت هبم
القول ابملعىن الفاسد عند خواص املوحدين من األمة ،هو املعىن املـح ّ
عقوهلم عن إدراك املرمى األصلي له .وسبب نشوء هذا املعىن الفاسد ،عدم التزام العوام من
الناس ابخلوض فيما حُيسنون ،وترك ما ال حُيسنون .وهذا الفعل منهم ،سببه اجلهل مبقتضيات

أقر لك
املراتب ،وسوء األدب مع هللا يف املنع والعطاء .فكأن العبد العامي ،يقول لربه" :ال ّ
مبنح غريي من الناس ،ما ليس عندي؛ وإن فعلت ذلك ،فإين لن أعرتف هلم به ،وسأجرب
أن أانله من غري إذنك!" فكيف ترى أنت من هو على هذه احلال؟ ..سنرتك اجلواب لك!..
املتوهم لدى من ال أهلية له ،فإنه ال يبقى إال املعىن األصلي املراد
فإذا جتاوزان املعىن الفاسد َّ
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من أهله .نقول هذا ،ألنك جعلت املعنيني ،كأهنما من قصد أهل هللا؛ فيتوهم املطلع على
قولك هذا ،أهنم ال يضبطون ما يقولون ،وأهنم مراوغون ،كلما أجلأهتم إىل معىن ّفروا إىل املعىن
اآلخر؛ وحاشاهم رضي هللا عنهم .واألمر واضح يفهمه أقل الناس إدراكا ،لو تركتموهم من
غري أن تلبسوا عليهم ،وتشككوهم يف كل أمر يتعلق هبذه الطائفة .وما عملكم هذا ،إال من
إُياء الشياطني الذين يلجأون إىل إاثرة الناس على أهل احلق ،حيث مل تكن هلم قدرة على
النيل منهم أبنفسهم .وقد قال هللا تعاىل إلمامهم اللعني :إِ َّن ِعب ِادي لْيس لك علْي ِه ْم
حس ْلطان إَِّال م ِن اتـَّبـعك ِمن الْغا ِوين[ احلجر .]42 :فاعلم ّي أخي يف أي صف أنت،
واحذر على نفسك!..

وقولك[ :وأما املعىن الثالث ،وهو االستشهاد بكلم البعض كابن وفا ،والتلمساين،
فأكتفي هنا ابلقول أبن ابن وفا حسب ما يظهر يل من قراءة ما نقل عنه ،قائل بوحدة
الوجود على معناها الباطل ،واستشهاده ابآلية املذكورة ،فوجه االستدالل هبا ،أن اآلايت
اليت يف اآلفاق ويف األنفس ،هي عني املوجودات اليت هي مظاهر الذات اإلهلية ،فهذه
اآلايت هي موجودات بنفس وجود الذات اإلهلية ،ال بوجود آخر خاص هبا ،فمن رأى
هذه اآلايت ،ورأى أهنا مظاهر ،علم أن هللا تعاىل هو احلق ،أي هو الثابت ،وهو املوجود
احلق بوجود خاص ،ال غري ،أي يعلم الناظر أن هذه اآلايت ما هي إال مظاهر ال
وجودات مغايرة لوجود هللا تعاىل .وأما التلمساين ،فكلمه يف هذه األبيات الشعرية،
ليس نصا يف وحدة الوجود ابملعىن احلقيقي كما يقول به ابن العريب والنابلسي ،وهو
املعىن الباطل الذي ال يقبله أهل السنة ،وليس كذلك نصا صرحيا يف املعىن الذي ميكن
أن يقبله العلماء ومنهم الصاوي ،والذي أرجعه إىل معىن املعية املعنوية ،ال املعية
الذاتية:].
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تعني أنت املعىن الباطل ،ألنك جتهل األمر حمل اخلالف ،ولست من
فليس لك أن ّ
أهله .فأهل كل فن هم وحدهم من هلم أن يحثبتوا أو ينفوا ما شاءوا حبسب ما لديهم من
معايري؛ وإال صار جائزا للحالق أن يعرتض على الطبيب يف وصف العالجات ،هبذا
املنطق! ..مث ليس لك ،أن تفسر مراد من هو من طبقة ابن وفا رضي هللا عنه ،وأنت دونه يف
املرتبة .بل الواجب عليك -إن كنت تطلب العلم -أن تسأل من هو من طبقته يف زمانك،
إن رآك أهال للتلقي؛ وإال تلزم مكانتك وتتأدب .وأما كالم التلمساين (أيب مدين ،ألن هناك
تلمسانيا آخر كان يف الشام ،وهو املشهور هبذا اللقب؛ وأما أبو مدين هذا فشهرته الغوث)
والذي تصنفه أنت ،أنه ليس إىل هؤالء وال إىل هؤالء ،فإين أرُيك وأقول لك إنه على
مذهب من تراهم حمبطلني .وأما املعية اليت تفرق فيها بني املعنوي والذايت ،فعليك أن تعلم
منها ما يلي:
 .1إن صرف معىن املعية يف مثل قول هللا تعاىل :وحهو مع حك ْم أيْـنما حكْنـتح ْم[ احلديد،]4 :
إىل غري ما يتبادر إىل الذهن من لغة العرب ،من غري دخول يف الكيفية ،هو من الفضول
والتكلف .وإن السلف ما تنطعوا ،تنطعكم هذا يف مثل هذه األمور .ومراد هللا ،يحطلِع عليه
هو سبحانه من يشاء من عباده ،وليس مشاعا يتكلم فيه كل من هب ودب.

 .2إن صرف معىن املعية إىل العلم ،أو إىل املعية املعنوية ،هو من التحريف لكالم هللا ،على
مذهب بين إسرائيل مع الوحي.
 .3إن التفريق بني املعنوي والذايت ،من اجلهل؛ ألن الذات حميطة بكل شيء حسا ومعىن.
فهو تفريق بني الشيء ونفسه .وهذا يدل على عدم أهليتك للدخول فيما أدخلت نفسك
فيه ،مما هو فوق طورك.
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وأما نقلك عن العالمة األمري يف حاشيته على شرح الشيخ عبد السالم على جوهرة

التوحيد قوله(" :قوله :الذايت) وأما غريه فهو فعله ،وذهب بعض املتصوفة والفلسفة إىل
أنه تعاىل الوجود املطلق ،وأن غريه ال يتصف ابلوجود أصل ،حىت إذا قالوا اإلنسان
موجود ،فمعناه أن له تعلقا ابلوجود وهو هللا تعاىل ،وهو كفر ،وال حلول وال احتاد":
نبني معىن الكفر حىت يتضح لكل من يطلع على هذه
فهو صحيح .ولكن ال بد هنا أن ّ

األوراق؛ فنقول:

الكفر كفران :كفر ابهلل ،وكفر ابخللق؛ وهو غري الكفر ابلطاغوت املأمور به شرعا،
ولكنه أصله .فالكفر ابهلل ،يظهر يف أجلى مظاهره عند املـ ِ
عطّلة ،الذين يقولون بعدم وجود
ح

إله .وأما الكفر ابخللق ،فهو يكون عند أرابب احلال املغلوبني واملستغرقني يف شهود الوجود
احلق .والكفر األول الذي هو كفر الكافرين ظلم كبري وفعل حمهلِك ،وأما الكفر الثاين ،فهو
نقص يف املعرفة .وتسويته ابلكفر األول كما فعل العالمة األمري هنا ،هو من اجلهل؛ وذلك
ألن وجود هللا ال يساويه وجود اخللق يف املرتبة حىت ُنعل الكافر أبحدمها مساوّي للكافر
ابآلخر .وهذا اجلهل مما يقع فيه الفقهاء إذا غلب عليهم القياس العقلي يف أمر ال يحدركونه
على حقيقته من حيث التفصيل .ودليلنا على أن الكفر ابخللق ال يعدل الكفر ابحلق ،هو ما
ذكرانه من وجوب الكفر ابلطاغوت الوارد به األمر ،وهو فرع من اخللق .وقد قال هللا تعاىل
ِ ِ
ِ ِ
است ْمسك ِابلْعح ْروةِ الْ حوثْـقى ال انِْفصام هلا
يف هذا :فم ْن ي ْك حف ْر ِابلطَّاغحوت ويـح ْؤم ْن ِاب ََّلل فـقد ْ
[البقرة .]256 :فكأن الشرع جبعله الكفر ابلطاغوت الزما من لوازم اإلميان ابهلل ،ينبه إىل
اعتبار وجود ما للخلق ،ال يصل إىل مرتبة الوجود احلق .بل إن هذا هو معىن الظل الذي
جاء يف الكتاب العزيز ،يف مثل قوله تعاىل :أملْ تـر إِىل ربِّك كْيف م َّد ال ِظّ َّل[ الفرقان:

 .]45وال تنس أن هللا تسمى بـ"النور" ،ومل يتسم ابلظل .فوجود املخلوقات هو ظل ابلقياس
إىل وجود احلق ،لكن القلوب املظلمة تراه أقوى يف نظرها ملناسبته ما عندها؛ بعكس القلوب
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املستنرية اليت ال تشهد إال النور ،بسبب املناسبة أيضا .ولقد دللناك هنا على أصل عظيم من
يعمل به ،ال يضل أبدا.
علم الفرقان ،إن كنت من أهل العمل به؛ فإنه من ْ
وتزيد يف النقل عن العالمة األمري قوله" :فإن وقع من أكابر األولياء ما يوهم ذلك

أُ ِو مل مبا يناسبه كما يقع منهم يف وحدة الوجود ،كقول بعضهم ما يف اجلبة إال هللا ،أراد أن

ما يف اجلبة بل والكون كله ال وجود له إال ابهلل ،فاهلل ميسك السموات واألرض أن
تزوال ،ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ،وذلك اللفظ وإن كان ال جيوز شرع ا
إليهامه ،لكن القوم اترة تغلبهم األحوال ،فإن اإلنسان ضعيف إال من متكن إبقامة املوىل
سبحانه .ورأيت يف مفاتيح الكنوز أن احللج قال( :أان) وفيه بقية من شعوره بنفسه ،مث
فن بشهوده فقال( :هللا) ،فهما كلمتان يف مقامني خمتلفني ،لكن ممن أفىت بقتله اجلنيد
كما يف شرح الكربى عملا بظاهر الشريعة الذي هو أمر الباطن الظاهر .وابجلملة فاملقام
العظيم ال حتيط به العبارة ،والوجدان خيتلف حبسب ما يريد احلق":

وحنن نالحظ من كالمه رضي هللا عنه ،حسن أدبه مع أهل هللا ،وختريج كالمهم على
أحسن املخارج؛ حىت ذهب يف تفسري قول احلالج رضي هللا عنه إىل أبعد مما ينبغي .وذلك
أن كالم احلالج له معىن ،فوق ما ذهب إليه األمري ،ليس هذا جمال اخلوض فيه .وانظر -
رمحك هللا -إىل الفرق بني العلماء السابقني مع علمهم ،وبني تطاول املتأخرين مع قصورهم!
إان هلل وإان إليه راجعون!..
وأما قولك أنت يف التعقيب[ :وإرجاعه اختلف العبارات عن هؤالء الناس حبسب
اختلف األحوال واملقامات ،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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والذي تريد فيه أن جتعل نفسك من شاكلة األمري ،فهو ظلم ّبني؛ ذلك ألنه حكم مبا
يعلم ،وترك الباب مفتوحا ابلتسليم ملا ال يعلم؛ أما أنت وأضرابك ،فتقطعون قطعا مربما
ابملعىن الذي تريدون ،كأنه ال يعزب عن علمكم شيء يف األرض وال يف السماء .فال تتسرت
خلف هذا العامل ،وأنت من طينة أخرى!..
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هل القول بوحدة الوجود ال خيالف قول أهل السنة؟
قولك يف آخر الفقرة الرابعة[ :فإن الكشف ليس طريق ا من طرق املعرفة عند أهل

السنة ،ألنه ال ضابط له]:

يحبني عن جهلك ابملعاين فحسب؛ وذلك أنك من جهة ال تعرف الكشف ،لذلك فهو
غري مأمون عندك ،من ابب :من ج ِهل شيئا عاداه؛ ومن جهة أخرى ،فإن وثوقك بعقلك
الذي ال تعرف حمعلِّما سواه ،جيعلك تظن أن كل علم ال أييت عن طريقه فهو غري موثوق.
فأنت معذور لكونك ال تعلم أصناف العلم ومراتبها ومصادرها ،لكنك غري معذور لكونك
جتعل نفسك معيارا تقيس به سواك من الناس .فهذا سوء أدب مضاف إىل اجلهل األصلي.
وقد سبق أن ذكران لك أن الكشف تعليم إهلي ،وتكفي هذه النسبة لتجعلك تتوقف لو
كنت تعقل .وهو (أي الكشف) من هذا الوجه أعلى ما يكون من العلم بعد الوحي؛ بل إنه
صنف من صنوف الوحي ،يسميه أهله اإلهلام فرارا من االشرتاك الذي ال تفهم منه العامة إال
ادعاء النبوة .وأما ضوابط الكشف فمعلومة عند أصحاهبا ،حىت ال يتكلم املرء عن وحي
شيطاين ،وينسبه إىل الكشف .وكل كشف ال يكون له أصل من الكتاب والسنة ،فهو مردود
عند أهل الطريق ابإلمجاع .وما فتئ األئمة من أمثال اجلنيد ،يذ ّكرون هبذا األصل ،حىت ال
يزيغ عنه أحد من املريدين .وسوف يزداد فهمك السقيم وضوحا فيما سيع حقب.
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وهو قولك[ :وأنت ترى أن النابلسي يقدم الكشف الذي نص العلماء على كونه
ليس طريقا للعلم عند أهل السنة ،يقدمه على النظر الصحيح الذي عرب عنه تن زيلا من

مقامه أبنه أم ْخذ من الكتب ،وكيف يم ُذم األخ مذ من الكتب وقد أنزل هللا تعاىل إلينا كتاابا
لنأخذ منه ،وأمر العلماء بتدوين ما عرفوه يف الكتب ،فهل يكون هذا كافي ا لذم علوم
النافني لوحدة الوجود؟ كل؛ بل األمر ال يتعدى أن يكون زايدة تشنيع من النابلسي

لينفر أتباعه من كتب العلماء الراسخني من أهل السنة:].
تسوي بني كتاب هللا ،وبني كتب من تسميهم أنت "العلماء" ،وقد ال
وُيك ،كيف ّ
يكونون عند هللا كذلك؟! ..وهل من يحنكر طريق الكشف يف حتصيل العلم يحع ّد عاملا؟!..

هذا ال يكون إال عند عحمي البصائر ،وإن رأيتهم أنت علماء! وابجلملة ،فقد أبنت يف هذا
الكالم أنك من احملجوبني ،الذين يشهدون الظلمة وال يشهدون النور .فعد إىل ربك بتوبة
صحيحة ،واسأله أن أيخذ بيدك؛ فإنه ال ينجو إال من ُناه هللا!..
وقولك[ :ولكن الذي ال بد من تقريره هنا ،أن العلماء الذين نفوا وحدة الوجود هم
من أعاظم أهل العلم ،ومن األئمة املتبعني ،وال يقال على هؤالء أهنم جاهلون ،وال أهنم
غري عاملني ،فمنهم السعد التفتازاين ،ومنهم علء الدين البخاري ،ومنهم علء الدولة
السمناين ،ومنهم األئمة املتقدمون الذين أنكروا على احللج كاجلنيد ،وأصحابه ،ومنهم
من شنع على ابن العريب خاصة كالسرهندي النقشبندي ،وقد مر معنا كلم العلمة
األمري ،وغريهم كثري ،وأما الذين يلزم من كلمهم الرد على مذهب وحدة الوجود ،فهم
أعاظم علماء األمة ،من القرون األوىل واملتأخرة ،وليس هذا املوضع هو امللئم الستقراء
أمسائهم ،ولكن ال أعتقد أن أحدا يقول أبن هؤالء جاهلون ابالصطلح ،أو من
احملجوبني ،وليت شعري إذا كان هؤالء حمجوبني ،فمن هم الذين انكشفت هلم
احلقيقة؟!]:
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فما زال يدل على ختبطك يف ظلمتك .وسنبدأ يف الرد عليه من آخره .وُنيبك :إن
وترد أقواهلم .وأما من ذكرت من العلماء وغريهم ،فال
العاملني ابحلقيقة ،هم من تنتقصهم أنت ّ

عجب إن وصفناهم ابحلجاب ،لو عرفت معىن احلجاب .بل إننا نزيدك أن كثريا من
الصحابة رضي هللا عنهم كانوا حمجوبني ،وكثريا من أئمة الفقه كانوا كذلك .وعلة خلطك،
هو أنك ال تعلم من العلم إال العلم الكسيب ،وهو عمدتكم؛ أما أهل الكشف فعلمهم وهيب،
أيخذونه عن هللا صافيا رائقا انفعا غري ضار .وإىل هذا العلم يشري احلديث الذي رواه احلسن
مرفوعا عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،والذي يقول فيه« :الْعِْلم ِع ْلم ِ
انِ :ع ْلم ِيف الْق ْل ِ
ب
ح
()8
فذلِك الْعِْلم النَّافِع ،و ِع ْلم على اللِّس ِ
اَللِ ،عَّز وج َّل ،على ابْ ِن آدم» ؛
ان فذلِك حح َّجةح َّ
ح ح
والكشف هنا هو العلم الذي يف القلب ،يعين أنه منه ينبع؛ خبالف علم اللسان الذي أييت
من خارج .ومعىن احلديث صحيح يؤيده الذوق وإن تحكلِّم يف درجته .وإىل الكشف أيضا
كان يشري أبو يزيد البسطامي رضي هللا عنه عند قوله" :أخذمت علمكم ميتا عن ميت،
وأخذان علمنا عن احلي الذي ال ميوت" .لكنكم ّي معشر علماء األوراق ،ال تصدقون أهل
هللا ،إن هم ذكروا ذلك ،وتظنوهنم كاذبني! وإىل هذا املعىن يشري قول هللا عز وجل :قال ّي
ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ت علْي حك ْم أنـحْل ِزحم حك حموها وأنْـتح ْم
ت على بيِّنة م ْن رِّيب وآاتِين ر ْمحة م ْن عْنده فـعح ّمي ْ
قـ ْوم أرأيْـتح ْم إِ ْن حكْن ح
هلا كا ِرحهون[ هود]28 :؟!..
أما قولك[ :واحلاصل من هذا أن قول النابلسي أبن وحدة الوجود ال يعارض
مذهب أهل السنة جمرد ادعاء ،ال دليل عليه ،بل الدليل قائم على بطلنه ،وحنن سوف
نبني ذلك تفصيل يف أثناء نقدان لباقي كلم النابلسي يف رسالته هذه ،وسوف يتضح لنا
8
الرتمذي احلكيم يف النَّوادر [نوادر األصول
 قال احلافظ العراقي رمحه هللا يف املغين عن محل األسفار ( :)37 /1أخرجه ِّ( ])316 /4وابن عبد الرب [يف جامع بيان العلم وفضله ( ])343 /1من حديث احلسن مرسال إبسناد صحيح ،وأسنده
اخلطيب يف التاريخ [اتريخ بغداد ( ])107-108 /5من رواية احلسن عن جابر إبسناد جيد.
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بصراحة أن مذهب وحدة الوجود ال ميكن أن يتوافق مع مذهب أهل السنة ،وال ميكن
أن يوجد إنسان قائل بوحدة الوجود ،يف حال كونه معتقد ا أبقوال أهل السنة ،إذن؛
فمذهب وحدة الوجود ال ميكن اجتماعه مع مذهب أهل احلق:].
فابتداؤك بقولك :واحلاصل ...تريد أن توهم به أنك خلصت إىل النتيجة بعد أن برهنت
عليها ،وهو ما مل تفعله؛ بل إنك ما عدوت أن قلت رأّي مل تؤسس له .وسنرى إن كنت
ستأيت أبدلة معتربة فيما أييت من الكالم ،أم أن األمر غري ذلك .أما اعتدادك أبقوال أهل
السنة ،من غري أن نعلم من هم أهل السنة ،كما سبق أن ذكران مرارا ،فال يستقيم .وال أبس
هنا ،أن نزيد هذه املسألة إيضاحا ،حبسب ما يتيسر ،فنقول:
ِ
ت ِم ْن قـْب حل ول ْن
إن لفظ السنة جاء يف القرآن يف مثل قوله تعاىل  :حسنَّة هللا الَِّيت ق ْد خل ْ
ِجتد لِسنَّ ِة ِ
هللا تـْب ِديال[ الفتح .]23 :وهذه السنة هي ما يسميه أهل هللا احلقائق ،وهم أحق
ح
تتسمون بـ "أهل السنة" .وجاءت السنة يف احلديث يف مثل
هبا وأهلها ،دونكم أنتم ّي من َّ
الر ِاش ِدين الْم ْه ِديِّني ،عضوا
قوله صلى هللا عليه وآله وسلم« :علْي حك ْم بِ حسن َِّيت و حسن َِّة ْ
اخلحلف ِاء َّ
علْيـها ِابلنـَّو ِاج ِذ»( ،)9فهذا يعين الطريقة والنهج .وإذا كانت النبوة وحيا ،واخلالفة علما لدنيا
السنة) منكم ،ألهنم عليها قوال وحاال؛ أما أنتم فعلى السنة
وكشفا ،فأهل هللا أوىل هبا (أي ّ
ظاهرا -إن سلِمت لكم -ألن كثريا مما أنتم عليه من سوء الظن ،واإلنكار على أهل احلق
حقيقة ،هو من سنة الفراعنة واملك ّذبني ،ال من سنة األنبياء واخللفاء الصاحلني .ولقد انعكس
األمر لديكم ،حىت نسيتم أن املهديني من أسالفنا وعلى رأسهم كبار الصحابة ،ما تل ّقوا
علومهم ابالستنباط الفكري الذي غاليتم فيه ،حىت أصبح موردكم األوحد .انظر إىل علم أيب
وتقعدون،
بكر وعمر رضي هللا عنهما ،فهل هو من صنف علمكم الذي تؤصلون فيه ّ
 - 9أخرجه أبو داود سننه ( )16-17 /7والرتمذي يف سننه ( )44-45 /5وابن ماجه يف سننه ( )28 /1وأمحد يف
مسنده ( )373 /28عن العِْراب ِ
اَللح عنْهح.
ض بْ ِن سا ِرية ر ِضي َّ
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وتشعِبون؛ أم هو علم أساسه الكشف؟! ..أم تراكم تظنون أنكم بعلومكم الفكرية
وتفِّرعون ّ
أعلم منهما؟ والعياذ ابهلل! ..واعلم ّي أخي أن هللا قد أابح االستنباط للفقهاء يف جمال
األحكام ،ألهنم ال ميكن أن يكونوا مجيعا من أهل الكشف؛ ولذلك جعل هلم أجرا يف حال
خطئهم .أما أهل الكشف ،فال خيطئون فيما هم فيه على كشف من رهبم أبدا! فافهم هذا
يرمحك هللا!..
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موقف النابلسي من علم الكلم
قولك بعد التعليق على كالم النابلسي[ :وأما علم الكلم وعلماء الكلم عند
النابلسي فهو علم مذموم ،كما هو حكمه ابلضبط عند اجملسمة والفلسفة ،وأما علم
الكلم عند أهل السنة فهو علم أصول الدين وهو علم واجب على الكفاية:].
فهل اشتغل الصحابة بعلم الكالم؟ أم تركوا واجبا ،عند عدم اشتغاهلم به؟ ..وهل علَّم
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أصحابه أصول الدين كما تعرفوهنا؟ ..أم أن الدين بقي
انقصا حىت جاء املتكلمون فأكملوه؟ ..واعلم أن علم الكالم ما ظهر عند املسلمني ،حىت
غفلت القلوب ،وانقطعت عن أمداد الغيوب ،فرجعت الناس إىل عقوهلا القاصرة تسرتشد هبا
يف ِ
مهامه احلقائق فال تظفر منها بشيء؛ إال بصورة أنفسهم يعبدوهنا وينتصرون هلا ،يف مقابل
من سلك طريقهم عينه ،وما بلغ إىل النتيجة نفسها.
مث تضيف[ :ألن به ميكن الكشف عن البدع االعتقادية ،وبواسطة القواعد املبينة
فيه ،ميكن الرد على املخالفني للدين اإلسلمي ،وعلماء الكلم هم الذين ميكنهم الرد
على أصحاب املذاهب الرِدي ِة ،كاملُ مج ِس مم ِة والقائلني بعصمة األئمة ،والقائلني حبلول هللا
تعاىل يف أبدان األئمة ،وعلى املذاهب املناقضة لإلسلم الذي هو الدين احلق،
كالشيوعية والرأمسالية والنصرانية واليهودية ،وغريها ،من املذاهب املناقضة للدين
اإلسلمي:].
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الحظ أنك تستعمل لفظ "الكشف" يف غري حمله ،مما جيعل للكلمة أصال ال تتمكنون
من نبذه وإن ابلغتم يف إنكاره .هذا كالفطرة اليت تظهر مقتضياهتا من الكافر رغم كفره .وأما
من ذكرت أن الرد عليهم واجب ،فهم أيضا من املتكلمني ال من غريهم؛ وإمنا وصلوا من
هذه الطريق إىل ما خيالف ما وصلتم أنتم إليه فحسب .فداؤكم واحد وعلتكم مشرتكة .وأما
الرد على األدّين املبطلة ،فال حاجة لنا إىل االشتغال به؛ ألن رؤية النور عندان تغين عن
مكابدة الظالم .واملسلم عليه أن يعي أن فرضه وسنته مها معاملة ربه على كل حال .ومعاملة
املخالفني أتيت ابلتبع ،وتكون من غري عناء وال كثرة التفات .وهذا األصل ،ملـّا فرط فيه
املسلمون ،وانساقوا خلفكم تحدخلوهنم يف دهاليز الفكر ،انتهى هبم األمر إىل أن صاروا يف
أحيان كثرية ال مييّزون بني احلق والباطل اللذيْن كان مييّزمها اجلاهلي مبجرد دخوله يف اإلسالم.
فقل بعد هذا ،هل تتقدمون ابلناس يف الطريق ،أم تتأخرون؟ ..والواقع أقوى دليل لنا على ما
نقول!..
وقولك[ :إنه من الواضح اجللي أن النابلسي خيالف كلم علماء أهل السنة عندما
يضع علماء الكلم يف حمل العابثني ،واحلقيقة أن هذا ليس موقف النابلسي فقط بل هو
موقف مجيع القائلني بوحدة الوجود قاطبة ،كابن العريب ،وابن سبعني ،وغريهم ،ومجيع
أتباعهم ،بل إنن يف هذا الزمان رأيت بعض القائلني بذلك واملتأثرين مبوقف ابن العريب،
من يقلل من شأن علماء الكلم ،ويدعي أهنم عابثون ،وهو مع قوله الفاسد هذا يعتقد
أنه موافق ألهل السنة ،ومتبع هلم ،وواقع احلال أنه خيالفهم بل يناقض أقواهلم ،ويعاديها
أعلِم أو مل يعلم:].
م
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يظهر منه عدم معرفتك مبدلول السنة وابلتايل أبهلها .فكالم النابلسي رضي هللا عنه
موافق للمعىن احلقيقي للسنة ،وأما كالمك فمخالف له ،موافق ملعىن مستحدث عندكم هلا.
وال شك هو معىن بدعي ،ال عربة به عند "احملققني".
وأما قولك[ :والسبب يف أن القائلني بوحدة الوجود يعرتضون على علماء الكلم،
ويذمون النظر العقلي املبن على القواعد اليت بينها العلماء يف علم الكلم واملنطق
وأصول الفقه ،هو أن عقيدة وحدة الوجود ال تتفق مع القواعد املقررة اليت حققها
علماء اإلسلم ،بل إن الذي يتبع القواعد الصحيحة فإنه ال شك سينتهي إىل خمالفة
القول بوحدة الوجود ،وإىل نفيها ،وهكذا هم علماء الكلم الذين يتبعون هذه القواعد
النظرية العظيمة ،فقد كان املتكلمون هم من رد على أصحاب الوحدة الوجودية ،من
الفلسفة والصوفية ،فلذلك كان أهم األمور اليت يوصي هبا أهل الوحدة أتباعهم هي
عدم التعمق يف علم الكلم ،وعدم االعتماد على القواعد النظرية ،بل إهنم يصرحون أبن
علماء الكلم هم أهل الرسوم واملتبعون لظواهر األمور ،ويصفون أنفسهم أبهنم أهل
الكشف والتحقيق ،املطلعون على حقائق األمور ابلكشف العيان ،ويقولون أبهنم
يستمدون علومهم ومعارفهم من احلق مباشرة ،خبلف علماء الكلم ،الذين أيخذون
علومهم ومعارفهم عن األموات:].
فيدل على أنك ممن أضلّه هللا على علم ،ألنك أتيت حبجة املخالفني لك ،وال تحدرك
معناها .وهذا من أشد ما يقع للعباد من الضالل .أما زعمك أن علم الكالم يوصل حتما
إىل نقض القول بوحدة الوجود (أحدية الوجود عندان) ،فهو صحيح؛ من كون العقل
املخلوق ،ليس يف قدرته معرفة ربه من نفسه .أما إيهامك أبن علم الكشف ال منطق لديه،
يصمد به أمام منطق العقل املعلوم لديكم ،فهو غري صحيح .واعلم أننا حنن ما علمنا أقوال
املتكلمني إال من الكشف ال من غريه .وكلما مسعنا قوال من أقواهلم على اختالفها ،فإ ّان
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نعرضه على الكشف ،فيظهر لنا منه حقه وابطله ،أبيسر مما تظن .نعين من هذا أن الكشف
حميط أبقوالكم ،بينما أنتم ال تحدركون حىت معىن الكشف نفسه ،فكيف بتفاصيله!
وقولك[ :مث إن بعض املشايخ املعاصرين القائلني بوحدة الوجود ينهون أتباعهم عن
األخذ عمن يتمسك ابلقواعد النظرية وأساليب أهل السنة يف البحث والنظر ،وحيضوهنم
على التمسك ابملكاشفات اليت نص أهل السنة أنفسهم على أهنا ال تفيد العلم:].
كيف تقول به ،والكشف هو العلم يف أصله؟! أنت هتدم الدين من أساسه هبذا القول،
وجتعله من العلوم النظرية وهو ليس كذلك .عليك أوال أن متيّز الدين من حيث كونه طريقا
إىل املعرفة ،عن غريه من الطرق؛ وإال فلن ينفع معك كالم!..
وقولك[ :وما أقرب هذا األسلوب الذي يتبعه النابلسي هنا وابن العريب وغريهم،
أبسلوب ابن تيمية ،واحلقيقة أن طريقة معاجلة القائلني بوحدة الوجود للنصوص الشرعية
قريبة جدا من الطريقة اليت تبعها اجملسمة ،واملوقف العملي الذي يتخذه هؤالء من
خمالفيهم قريب جدا من موقف أولئك .واجلامع املشرتك بينهم هو عدم كون مذهبهم
مبنيا على أدلة قوية ،بل إن مذهبهم مبن على جمرد تومهات فاسدة ال قيمة هلا يف ميزان
العلم والنظر والقواعد العقلية ،ولذلك فإن كل هذين الفريقني يهربون من االحتكام إىل

املنهج العقلي يف النظر والبحث:].
ال تنفع فيه املقارنة بني ابن تيمية ومن ذكرت من أئمة الكشف ،ألن ابن تيمية يحنكر
عليهم كما تحنكر أو أشد .فهذا االجتماع بينكما يف معاداة أهل هللا ،جيعلك أنت الشبيه له
ال هم .وابن تيمية ،وإن كان ال يحنكر الكشف من أصله كما تفعل أنت ،فإنه مل يكن من
يقر بتقدم أهل هللا عليه يف العلم .وطريقاكما
أهله ،وال عرفه؛ وهو ما جعله يستنكف أن ّ
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وإن اختلفا ،فمن الواضح أهنما أخرجاكما معا عن سنة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم وسنة
اخللفاء املهديني .أما زعمك أن كالم أهل هللا مناقض لألحكام العقلية ،وأهنم ال ُيتكمون
إىل املنهج العقلي ،فذلك ال يعين أهنم ال يحتقنونه؛ وإمنا يعين أن هللا أغناهم عن طريقكم.

وكالمنا الذي نرد به عليك ،أال تراه يستند إىل األسس العقلية أبكثر مما تستند أنت يف
كالمك ،لو كنت منصفا؟! ..أم أن اخللط واالضطراب صارا عندكم من مسات العقل؟!..
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بيان وحدة الوجود عند النابلسي
بعد أن أوردت فقرة من كالم الشيخ النابلسي ،عقبت عليه مبا نرى أنه ُيتاج منا إىل
تعقيب؛ فقلت:
[أوال :يدعي النابلسي يف هذه الفقرة أن وحدة الوجود متفق عليها بني مجيع
املسلمني ،بل يدعي أهنا معلومة ابلضرورة ،وهذا االدعاء غريب جدا ،فلو أنه اكتفى
ابدعاء قيام األدلة عليها ،لكان أمرا معتاد ا ،ولكن ال جيوز لنا أن نستغرب من هذا
املوقف ،إذ كيف يقارن النابلسي نفسه بغريه ،وهو أيخذ علومه مكاشفة وعياانا ،وغريه
أيخذها ابلنظر؟! ولكن على كل األحوال ،كان ينبغي أن ال يغفل النابلسي أن بعض

الصوفية أيضا املشهود هلم ابلقدم الراسخة أنكروا على القائلني بوحدة الوجود،
واعتربوها بدعة وجمرد خيال:].
عليك أيها األخ أن تعلم مقصود الشيخ النابلسي يف املعىن الذي جعله معلوما
ابلضرورة ،قبل أن تتحامل عليه؛ وحنن نرشدك إبذن هللا إليه ،وستجده كما قال .وذلك أنه
رضي هللا عنه عند كالمه يف استناد وجود اخللق إىل وجود احلق ،ما تكلم إال عن معىن
القيومية اليت هي مدلول اسم هللا تعاىل "القيّوم" .والقيوم معلوم عند مجيع املسلمني ابلضرورة،
وإن تفاوت الناس يف إدراك معناه .مبعىن أن من كان من احملجوبني ،وسارع إليه اإلنكار على
نرده عن إنكاره أو أن ُنعله يتوقف توقف التسليم ،إذا حنن
سهل علينا أن ّ
هذه املعاين ،ح
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ذ ّكرانه مبعىن القيومية ،ألنه مؤمن به وإن كان ال يعلمه .وهذا األصل ،كاف جلمع األمة على
قول واحد ،لو تفطّنّا .والكشف الذي أثبتناه ألهل هللا دون غريهم ،ال يحعترب عندان إن مل
يكن له أصل من الكتاب والسنة ،كما ذكران ذلك سلفا .ومعىن القيّومية ،قد جاء يف

اَللح ال
الكتاب صرُيا يف ثالثة مواضع من القرآن؛ منها آية الكرسي حيث قال هللا تعاىلَّ  :
وم[ البقرة .]255 :ومعىن القيّومية الذي يفيد أحدية الوجود والذي
إِله إَِّال حهو ْ
احلي الْقي ح
تنكرونه أنتم ،هو ما جعل هذه اآلية تكون سيدة آي القرآن .وذلك ألن مسألة الوجود
مسألة حمورية يف املعرفة الدينية ،وكل ما أييت من املسائل األخرى ،يستند إليها ويتفرع عنها.
اَللح ال إِله إَِّال حهو الذي يبتدئ ابسم املرتبة "هللا" ،وينتهي
وقول هللا تعاىل يف هذه اآليةَّ  :
ابسم الضمري "هو" ،مع النفي واإلثبات الذي بينهما ،يفيد أن الذات أحدية الوجود ،وأنه ال
اَللح وملْ ي حك ْن ش ْيء
شيء مع هللا كما دل احلديث الذي أوردانه يف فصول سابقة« :كان َّ
غ ْ حريهح»( .)10ولقد أجاد الشيخ النابلسي يف قوله" :وليس املراد بوجودها الذي هو وجود هللا
تعاىل عني ذاهتا وصورها ،بل املراد ما به ذواهتا وصورها ثبتة يف أعياهنا ،وما ذلك إال

وجود هللا تعاىل إبمجاع العلماء العقلء منها ،وأما ذواهتا وصورها من حيث هي يف
أنفسها ،مع قطع النظر عن إجياد هللا تعاىل هلا بوجودها سبحانه ،فل وجود ألعياهنا
أصلا" ،وإنه هبذا القول ،مل يرتك للعاقل من الناس أن يتوهم املعىن الفاسد الذي يذهب إليه
القاصرون .وأما تنبيهك إىل كون بعض الصوفية قد أنكروا هذا املعىن ،فصحيح؛ وهو ال يدل

على فساد املعىن يف نفسه ،بقدر ما يدل على تفاوت الناظرين إليه يف اإلدراك .وهذا
التفاوت ال خيلو منه علم من العلوم ،فلم نريد أن ُنعل التصوف استثناء؟! ..مث إن التصوف
عينه -كما ال نفتأ نقول -مراتب ،منه العام ،واخلاص ،واألخص .ومعىن أحدية الوجود ال
يحدركه على حقيقته إال خواص اخلواص؛ لكن هذا ال يعين أن اإلميان به على اإلمجال ممتنع

من جهة الشرع .زد على ذلك ،أن ما أحاط هذه املسألة من تشويش ،وما تعلق هبا من
سهل الكالم فيها ،خصوصا بعد تصدر علم الكالم
خصومات على مر العصور ،ما كان يح ّ
اَللح عْنـ حهما.
 - 10أخرجه البخاري يف صحيحه ( )105-106 /4عن ِع ْمران بْ ِن ححص ْني ر ِضي َّ
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لصفوف املعارف الدينية .وال خيفى أن الربهنة العقلية ،ال تتيسر لكل أحد؛ بسبب كون
العقل ال حُييط ابملعاين الضرورية لتناول مسألة خمصوصة ،وإن كان هلا أصل يف الكتاب
والسنة .وذلك إما بسبب اجلهل هبا بدءا ،وإما بسبب إدراكها على غري ما هي عليه .وهذا
ال ميكن أن خيتلف فيه عاقالن.
مث تقول[ :ولكن لو كان معىن وحدة الوجود كما وصفه النابلسي يف الوضوح
واالشتهار والقطعية ،فإننا نستبعد جدا أن يقع حوهلا هذا اخللف الكبري بني املسلمني

منذ أوائل ظهورها إىل هذا الزمان].
فنقول:

 .1إن هذا املعىن ظهر بظهور الدين ،وبنزول الوحي من عند هللا؛ وليس مستحداث من قِبل
الناس حىت ننسبه إليهم.
 .2إن تفاوت اإلدراك بني العقول ،قد جيعل نظرها إىل املسألة الواحدة خمتلفا؛ فيكون
االختالف عائدا إىل النظر ال إىل املنظور فيه.
 .3إن الشرك اخلفي ،ال حميكن أن يزعم التخلص منه كل أحد من املسلمني .فإن كان الناظر
من أهله (أي من أهل الشرك) ،أال ترى أنه سيرتك أثره على إدراكه؟!..
 .4لقد أقر الشارع صلى هللا عليه وآله وسلم أقواال خمتلفة يف مسألة بعينها عدة مرات ،وهو
نسيب ما مل يحنكر املرء أصال من األصول .ومسألة أحدية الوجود ،ال
ما يؤكد أن الصواب أمر ّ
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يفعل ذلك ،فهو خمالف للشرع نفسه ،من
جيوز إلزام العوام هبا ،ألهنا فوق إدراكهم .ومن ْ
حيث هو خمالف للحكمة.
 .5ال ينبغي أن ننسى الفروق اليت بني مراتب الدين ،وال بد بعد ذلك ،أن منيّز بني املشرتك
العام الذي ال جيوز ألحد اخلروج عنه ،وبني ما هو من كمال اإلدراك لدى كل مرتبة على
اخلصوص.
وأييت قولك ضمن التعليق الثاين[ :ثنيا ... :ولكن إذا كان هذا هو حقيقة معىن
وحدة الوجود ،فكيف يتجرأ النابلسي أن يقول أبن هذا املعىن متفق عليه ومتقرر بني
احملققني ،وال ميكن ألحد أن خيالفه؟ كيف يقول ذلك واحلاصل أن أكثر الناس خيالفون
هذا املعىن ألن أكثر الناس يقولون بتكثر الوجود؟! ومل يقل بوحدة الوجود إال بعض
طوائف من الصوفية والفلسفة وغريهم:].
واجلواب هو قول هللا تعاىل :وما يـح ْؤِم حن أ ْكثـ حرحه ْم ِاب ََّللِ إَِّال وحه ْم حم ْش ِرحكون[ يوسف:
]106؛ وهو الشرك األصغر هنا .وإن مل يكن تعدد الوجود شركا ،فما هو الشرك ابهلل
عليك؟! بل إن قولكم بوجود اثن ،يعطل معىن القيّومية الذي ذكرانه ،حىت ال يبقى له وجود

إال يف أذهانكم .ولو مل يكن القيوم امسا من أمساء هللا الوارد هبا الوحي ،ملا شككنا أن ت ّدعوا
االستقالل التام بني الوجودين .وهذا أحط منزل ميكن أن ينزله العقل .ولو رجعت إىل أقوال
الكافرين ،ملا وجدهتا تبعد كثريا من القول بوجودين ،وإن مل يعلم أصحاهبا ذلك من جهة
املتقرب فيها ابألصنام إىل هللا،
التفصيل .والقول بوجود إهلني عند الثنوية ،أو القول ابلوثنية َّ

ليسا إال فرعا عن تصور وجودين .أما الشرك الذي عند عوام املسلمني ،فال ميكن أن يحنكره
أحد؛ لكن اجلديد يف زمن الفتنة ،هو أن العوام صاروا يتناولون املسائل اليت فوق طورهم،
وجعلوا من أنفسهم معيارا يزنون به أقوال من هم فوقهم؛ فاختلت املراتب ،ووقع احملذور.
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وأنت خبوضك فيما ال ححتسن ،قد جعلت من نفسك إماما من أئمة الفتنة! فارأف بنفسك
ّي أخي قبل أن يفوت األوان.
مث تقول ضمن التعليق الثالث[ :ثلثا ... :وأهل السنة يقولون إن العامل هو جواهر
وأعراض ،واجلواهر قائمة ال يف حمل ،بل أبنفسها ،والعامل جبواهره وأعراضه غري قائم ابهلل
تعاىل ،وال بذات هللا تعاىل ،بل هللا تعاىل هو الفاعل للعامل واخلالق له ،ولذلك يقال إن
العامل موجود لغريه أي بسبب غريه ،ولكنه قائم بذاته ،مبعىن أنه غري قائم يف غريه:].
هذا القول ال يصدر إال عن عقل قريب من العقول الوثنية ،والفرق بني هذا القائل وبني
الوثنيني ،هو أن الوثنيني خرجوا بتصورهم إىل احلس ،بينما هذا القائل ترك تصوره يف ذهنه.
وهو يظن أنه أفضل منهم ،من تومهه أن املعىن أشرف من احلس ،جاهال أن احلس نفسه ما
هو إال معان مكثفة عند الناظر .مث إن هذا القول فيه معضالت منها:
[ .1اجلواهر قائمة ال يف حمل] :هذا ال ميكن أن يكون إال يف الوجود الذهين ،وهو ما
يسمى الوهم .فيكون القائلون هبذا القول ،جاعلني العامل ومها من األوهام .وإن كان األمر
كذلك فهم مساوون للقائلني أبحدية الوجود من هذا الوجه ،ويبقى أن أصحاب أحدية
الوجود ،جيعلون العامل قائما ابحلق ،بينما هؤالء جيعلونه قائما بنفسه؛ وهي املعضلة الثانية.
[ .2واجلواهر قائمة ال يف حمل بل أبنفسها] :وكيف يقوم الوهم ابلوهم ،أو العدم ابلعدم؟!
هذا ال يكون إال عند من فقد معامل العقل ،وانفلت منه زمام اإلدراك ،وهو احلمق عند
اخلاص والعام؛ وال خمرج له إال أن يقول أبلوهية العامل من دون هللا ،فيخرج من الشرك األصغر
إىل الشرك األكرب ،والعياذ ابهلل؛ نعين أن ينفي عن العامل صفة العدم ،مث يعتقد أبلوهيته!..
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[ .3والعامل جبواهره وأعراضه غري قائم ابهلل تعاىل] :وهذا نفي للقيومية اليت نسبها هللا إىل
نفسه نفيا اتما .بقي أن نعلم منك معىن القيومية ما هو ،إن كنت ما تزال على إميانك مبا
السمو ِ
ات و ْاأل ْرض
جاء يف القرآن يف هذا الباب؟ ..وما قولك يف قول هللا تعاىل :وما خل ْقنا َّ
امها إَِّال ِاب ْحل ِّق ول ِك َّن أ ْكثـرحه ْم ال يـ ْعل حمون[ الدخان-38 :
وما بـْيـنـ حهما ال ِعبِني ( )38ما خل ْقن ح
 .]39فما هو احلق املخلوق به؟ هل هو احلق األحد ،أم هو حق اثن؟ هذا ،وقد قال هللا يف
اَللح ِم ْن ولد وما كان معهح ِم ْن إِله إِذا لذهب حكل إِله ِمبا خلق ولعال
هذا املعىن :ما َّاختذ َّ
اَللِ ع َّما ي ِ
ص حفون[ املؤمنون.]91 :
ض حه ْم على بـ ْعض حسْبحان َّ
بـ ْع ح
[ .4بل هللا تعاىل هو الفاعل للعامل واخلالق له ،ولذلك يقال إن العامل موجود لغريه أي
بسبب غريه ،ولكنه قائم بذاته ،مبعىن أنه غري قائم يف غريه] :ال يصدر هذا القول إال عن
جمسم خيايل؛ ألنه قائل ابلتحيز اخليايل .والفرق بني القول ابلتجسيم يف احلس وبني القول به
يف اخليال ،هو الفرق بني احلس واخليال فحسب؛ وهو الفرق نفسه بني اجملسمة والوثنيني؛ بل
إن اجملسمة ما كانت هلم املرتبة على الوثنيني إال ابستنادهم إىل الوحي .فيقع هذا القائل يف ما
ينكره على اجملسمة من حيث ال يشعر .ذلك أنه يتوهم فراغا جبانب هللا تعاىل ،خلق سبحانه
اَللح وملْ ي حك ْن ش ْيء غ ْريحهح»( ،)11ينفي هذا الغري،
فيه اخللق بوجود غري وجوده؛ وحديث« :كان َّ
كيفما كانت ماهيته ،فراغا أو وجودا أو غري ذلك مما ميكن أن تتومهه العقول .أما إن كان
هذا الفراغ عند هذا القائل هو العدم عينه ،فإنه سيعود إىل القول بعدم وجود العامل ،الذي
سيناقض به عقيدته كلها .مث سيحطلب منه إيضاح كون العدم حمال للخلق ،وهو ما ال يوافق
أسس العقل لديه .فلم يبق بعد هذا التخبط كله إال أن ينتشله هللا برمحته من أوهامه
وخترصاته بعلم من عنده؛ وهو الكشف الذي يحنكره .فمنكر الكشف يف احلقيقة ،رافض
لتعليم هللا حمستغن -حسب زعمه -عنه .وهللا ال يهب شيئا ملن ال يريده! نسأل هللا السالمة
والعافية!..
اَللح عْنـ حهما.
 - 11أخرجه البخاري يف صحيحه ( )105-106 /4عن ِع ْمران بْ ِن ححص ْني ر ِضي َّ
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أما القول أبن العامل قائم بذاته ،فمن أين للعامل ذات ،وهو عدم يف أصله؟! هذا تناقض
فاضح؛ إال إن كان القائل يقول ِبقدم العامل ،فيعود مرة أخرى إىل اعتقاد إهلني .وهذا ال
ُيتاج منا كثري كالم ،لشدة ظهور عواره!..
مث أييت قولك[ :فالعامل الذي هو خملوق هلل تعاىل غري قائم بذات هللا تعاىل وال قائم
بوجوده كما يعرب النابلسي ،بل هو موجود هلل تعاىل ،أي بسبب هللا تعاىل:].
وقد جعلت فيه هللا سببا ،وهو تعاىل ليس بسبب ،وما مسّى نفسه كذلك؛ بل هو رب
األسباب ِ
وموجدها سبحانه .فما لك خترج عن أصول الشرع ،وأنت ت ّدعي كونك على

السنة؟ هذا القول يقول به الفالسفة الكافرون! ومىت كنا نوافق الكافرين يف معتقداهتم؟!
ولكن املتوكل على عقله ،ال يسلم أن يسقط فيما سقطت فيه! وليس لك وهللا إال التوبة ،أو
أن تحعد جوااب جتيب به ربك عما بدر منك!..
أما كالمك عن الفقرة الثانية اليت جئت هبا من كالم الشيخ النابلسي رضي هللا عنه،
فإننا سنفعل معه مثل ما فعلنا مع سابقه ،ونعلق عليه ابلرتتيب الذي اتبعته ،فنقول:
قلت يف تعليقك األول[ :أوالا :إن ما به كل موجود موجود هو الوجود فعلا ،ولكن

ال يلزم لكي تصح هذه العبارة أن يكون الوجود واحد ا ،كما يدعيه النابلسي وغريه؛ بل
تصح هذه العبارة مع القول بتعدد وتكثر الوجود ،فوجود كل موجود هو عني ذلك
املوجود ،وليس أمرا غريه ،وهذا هو مذهب اإلمام األشعري ،ولكن النابلسي ،يقول إن

كل موجود ،إمنا وجوده هو عني وجود هللا تعاىل:].
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أنت تعود إىل نفس ما تقول دائما بسبب كاللة فهمك عن إدراك ما قاله الشيخ .وأما
استداللك مبذهب األشعري ،فال يحلزم أحدا؛ ألن هللا تعاىل ألزمنا ابلوحي وحده .وكل كالم
غري كالم رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،فهو ُيتمل اخلطأ والقصور .نقول هذا ،وحنن
نقر أليب احلسن األشعري رمحه هللا جهده يف الدفاع عن العقيدة الصحيحة بفهم العوام قدر
املستطاع .ومل نعلم أنه تكلم يف الذات ،وإمنا تكلم يف الوجود من حيثما هو صفة ال ذات.
وهو غري ما تفعل أنت ومن يسلك هنجك .وإيهام الناس أبن من خالف مذهبا من
املذاهب ،أو قوال من األقوال ،هو خروج عن الصراط املستقيم ،هو من التدليس واإلرهاب
العقدي ،الذي أضر ابألمة كثريا .فال حاجة إذن إىل اعتماد هذا األسلوب.
مث تقول ضمن تعليقك الثاين ...[ :وأهل السنة يقولون :إن كل ممكن حيتاج يف
وجوده وبقائه إىل هللا تعاىل ،ال من حيث إنه ال يقوم إال بذات هللا تعاىل ،ولكن من حيث
إنه ال ميكن حتققه يف اخلارج إال إبجياد هللا تعاىل له وتعلق قدرته جل شأنه به ،فما دام
تعلق القدرة ثبت ا فإن املمكن موجود ،وإذا انقطع هذا التعلق انعدم املوجود املمكن،

وواضح أن هذا القدر ال يستلزم قيام الصورة املمكنة بعني وجود احلق جل شأنه كما
يقول به أهل الوحدة:].
فنقول:
 .1إن لفظ [يف اخلارج]:
يفيد التحيّز عقال ،الذي هو أساس القول ابلتجسيم .وهذا خالف مذهب أهل السنة
يف احلقيقة.
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 .2قولك[ :ال من حيث إنه ال يقوم إال بذات هللا تعاىل:].
أنت تفهم منه دون أن تدري قيام ذات بذات أخرى؛ وهو ما مل يقله الشيخ النابلسي
وال غريه من أهل هللا .وإمنا هم يقولون بقيام صور عدمية ابلوجود احلق .وهذه املعاين فوق
قدرة عقلك ،بسبب الظلمة اليت عندك .وإن أردت إدراكها ،فال سبيل لك إال التزكية على
السنة النبوية.
 .3أنت تتوهم أن تعلق القدرة يشبه احلبل الرابط بني جسمني ،وهذا من غلبة احلس على
عني بصريتك .وأما هذا املعىن عند أهل احلق فبخالف ما تحدرك أنت؛ وهو من اللطافة حبيث
ال ميكن أن تطمع فيه ،وأنت على هذه احلال من البعد.
أما قولك يف التعليق الثالث[ :ثلثا :االثنينية اليت يقول هبا النابلسي ليست هي
اثنينية وجودية ،بل هي اثنينية املظهر والوجود ،وهي اثنينية الصورة والوجود الذي هو
وجود الواحد احلق .فالوجود الذي به توجد ذات املمكن وصورته هو وجود واحد وهو
وجود هللا تعاىل .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 املمكن ما هو إال صورة ال قيام هلا إال بذات القدمي ،كمظهر له
واعتبار من اعتباراته ،ووجود القدمي هو عني ذاته ،ولكن وجود املمكن هو غريه ألنه
عني وجود القدمي:].
فهو صحيح ،وإن كان قصدك منه اإلنكار .وما مسيته أنت اثنينية ،فهي عند النابلسي
اثنينية شهودية ،وعندك وجودية .واالثنينية الوجودية هي الشرك الذي هنى هللا عنه وع ّده
سبحانه ظلما.
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وإين أذ ّكرك هنا بسبب نزول سورة اإلخالص( ،)12حيث جاء اليهود (وكانوا يعدون
أنفسهم أهل احلق بسبب كوهنم على علم ابلكتاب) وقالوا لرسول هللا صلى هللا عليه وآله
وسلم :انسب لنا (ويف رواية صف لنا) ربك! وإن ما يحفهم من قوهلم انسب ،هو السؤال عن
نسبة هللا إىل العامل؛ وهو سؤال فلسفي ،انتهجوا فيه هنج املتكلمني عندان؛ فنزل قول هللا
اَللح أحد[ اإلخالص .]1 :وانظر كيف أمر هللا نبيه صلى هللا عليه وآله
تعاىل :قح ْل حهو َّ
وسلم أن يقول عن علم لدين وحيِ ّي ،هو هللا أحد .فقدم "هو" للداللة على غيب الذات

الذي سبق يف املرتبة كل التجليات .مث ّثىن بذكر "هللا" الذي هو اسم املرتبة اجلامع لكل
تفاصيل املراتب .مث جاء ابالسم "أحد" ،ليدل على أن الوجود احلق أحدي ال تعدد فيه.
وأحد خالف واحد ،ألن الواحد ال بد له من كثرة جيمعها؛ أما األحد ،فال ذكر لشيء معه
اَللح وملْ ي حك ْن ش ْيء غ ْريحهح» السابق .ولكن إدراككم ال يتمكن
كما جاء يف حديث« :كان َّ
من التعلق مبعىن املراتب (نقصد هنا املراتب الوجودية) كما يذكرها هللا يف كتابه ،فتجعلوهنا
مرتبة واحدة ،فيمتنع عليكم احملل من أن يسع املتناقضات ،فتكونوا ملزمني برد بعضها حىت
تبقى لكم بقية من عقائدكم .فهذه مشقة كان يغنيكم عنها أن تؤمنوا إميان العجائز ،وتقفوا
بباب هللا تستمطرون رمحاته لو رضيتم بعبودية حمض .ولكن هلل حكما فيما تقولون وتفعلون،
نحسلّم له فيها سبحانه ،ونسأله أن ينفعنا هبا من حيث ال تشعرون.

 - 12لباب النقول يف أسباب النزول للحافظ السيوطي (ص.)313 :
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وحدة الوجود قريبة من احللول واالحتاد
قولك[ :نعم إن مذهب وحدة الوجود قريب من احللول واالحتاد ،ولكن بفارق أن
احللول واالحتاد يستلزم أكثر من موجود ،ووحدة الوجود ،ينفي ذلك؛ ورمبا كان هذا هو
السبب يف أن العلماء املتقدمني كانوا ينسبون إىل القائلني ابلوحدة ،القول ابحللول
واالحتاد ،وذلك لعلقتهما القريبة:].
يفيد أن القول ابحللول واالحتاد قريب من مذهبكم ،لنفس السبب الذي ذكرته أنت،
وهو القول بوجودين؛ أما أهل هللا القائلون بوجود أحد ،فال ميكن أن يلتقي مذهبهم مبذهب
احللول واالحتاد أبدا .والعجيب الغريب ،أن احللول واالحتاد يحنسب إليهم دون غريهم ،من
غري وجه حق .وال نرى ذلك إال من معاداة شياطني اجلن واإلنس هلم ،واإلُياء إىل أوليائهم
املتقولون ،عند ذكرك قرب العالقة بني
مبا ح
يرمجون .ولقد وقعت أنت هنا فيما وقع فيه قبلك ّ
"أحدية الوجود" و"احللول واالحتاد"؛ مع كونك أسلفت أهنما خيتلفان يف مسألة جوهرية هي
تعدد الوجود أو عدمه .وأين العقل هنا ،الذي تزعمون أنكم تعتمدونه فيما يحسمى علم
الكالم؟ وهل من العقل أن خيلص املرء إىل عكس ما ق ّدم له؟ كما فعلت أنت هنا؟!..
وقولك تعليقا على الفقرة اليت أوردهتا من كالم النابلسي رضي هللا عنه[ :ومثال اللون
واملاء الذي وضحه يبني متام ا املعىن الذي ننسبه إىل النابلسي ،فاملخلوقات (الزاج،
اللون) احلادثة أمور قائمة ابلذات احلق والوجود املطلق (املاء) ،واملاء يصبح ظاهرا
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ابللون ،ولكن ماهيته ال تتغري كما هو معلوم ،فاهلل تعاىل يكون ظاهرا ابملخلوقات
املمكنة ،يف حال أنه ال يتغري عن حقيقته اليت هي الوجود املطلق .وهذا هو مفهوم
احللول واالحتاد ،أو هو قريب منه .وهو املفهوم الذي نص علماء أهل السنة على أن
القائل به كافر:].
ينتهي إىل نفس النتيجة امللفقة ،ألن احللول واالحتاد يستلزم وجودين ،وهو خمالف
سنبني لك سبب وقوعك يف هذا
ملذهب الشيخ وغريه من أئمة الطريق (الدين) .ولكننا ّ
التناقض ،وهو أنك يف ذهنك ال تتمكن من تصور املخلوقات من غري وجود ،فتحكم عليها
على ما يف ذهنك ال على مقتضى كالم أهل هللا .وهذا يدلك ويدل غريك على عزة هذا
العلم؛ وكفى به عزة أن يحطلع عليه السامع إخبارا ،مث ال يحدركه فهما .وذلك ألن العلم ابهلل ال
يؤخذ إال عن هللا تعاىل وبعد إذنه سبحانه .ومن مل يعلم هذا ،فما قدر هللا حق قدره ،أبن
يسويه بكل ما يتناوله بعقله! ومىت كان هللا مساوّي لشيء من املخلوقات؟! ..تعاىل هللا عن
توهم الوامهني ووصف الواصفني!..
واعلم أن أهل هللا إذا تكلموا يف احلقائق ،فإهنم يعلمون أهنا لن تصل إال إىل أهلها؛ وأما
غريهم فإهنا تصري عليهم عمى .وهذه صفة كالم هللا ،الذي قال فيه ربنا عز وجل :قح ْل حهو
لِلَّ ِذين آمنحوا حهدى و ِشفاء والَّ ِذين ال يـح ْؤِمنحون ِيف آذاهنِِ ْم وقْـر وحهو علْي ِه ْم عمى أحولئِك يـحناد ْون
ِم ْن مكان بعِيد[ فصلت .]44 :والسبب يف كون كالمهم -رضي هللا عنهم -له خاصية
كالم هللا ،هو أنه من معانيه ،ال يتجاوزه .كيف يتجاوزونه ،وما نحطقهم إال برهبم سبحانه؟!..
مث قولك تعليقا على الفقرة الثانية من كالم النابلسي[ :لو اكتفى النابلسي هبذا املثال
على صورته السابقة بدون تقييد كما فعل هنا ،ملا كان املثال كافي ا لبيان وحدة الوجود،
ولذلك حاول يف هذه الفقرة أن يبني كيف أن اللون ال وجود له يف نفسه ،وأصر على
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أنه جمرد أمر مفروض ومقدر فقط ،وأىن له ذلك! فل أحد جيهل أن اللون له وجود يف
نفسه ،ولذلك خيلط ابملاء ،واللون الذي ظهر املاء به هو لون الزجنفر أو الزاج ،ال جمرد
لون مفروض مقدر ،كما يدعي النابلسي .وإذا كان األمر كما نقول ،فإن احلقيقة أن ما
هنا هو حلول واحتاد ،ال وحدة وجود .أو هو اختلط ومزج بني أمرين وليس جمرد أمر
واحد كما يريده النابلسي .وأان أتعجب كيف يقول النابلسي أبن اللون ما هو إال أمر
مقدر ومفروض واحلال أن له حقيقة يف نفسه بدون املاء ،وهذا القدر ال ينكره أحد.
وكيف ينفي النابلسي أن يكون الزجنفر قد حل يف املاء ،واحتد به نوع احتاد؛ واحلال أن
هذا هو الواقع ابلفعل يف اخلارج .وهو أمر ال جيوز أن يكون مورد الشك والقلق.
فاحلاصل أن هذا املثال يبني أن وحدة الوجود مستحيلة ،وال بد من فرض الكثرة،
ليستقيم لنا بيان اخللق ،وال ميكن أن يكون اخللق واملخلوقات جمرد أمور مقدرة
ومفروضة ،كما يدعي أصحاب هذا املذهب الغريب:].
فاستنتاجك من حيث االستدالل العقلي صحيح .واختالط املادتني املذكورتني ابملاء
يدل على احتاد وجودين ،كما ذكرت؛ لكن املؤكد أن الشيخ ما قصد ذلك ،ألنه يف بيئته
وزمانه ،ما كان يحعلم أن اللونية يف املاء هي ملادة مغايرة له؛ بل كان األمر يؤخذ على ما
يعطيه احلس بداهة .فهو مل ينطلق من املثل املضروب إىل املعىن كما يفعل الناظر يف كالمه؛
وإمنا ينطلق من معىن يف ذهنه متخذا املثل وسيلة إليصاله إىل غريه .وهذا هو ما يؤكد أنه مل
يقصد ما انتهيت أنت إليه .فهل كان النابلسي خمطئا يف مثله؟ نعم! على األقل فيما يعود

إىل زماننا .وهذا هو السبب الذي جيعل احلكم على األقوال ،ال بد أن يحعترب فيه زمنهم وما
تعارف عليه أقوامهم .وهذا من املعاين اليت يشري هللا تعاىل إليها يف قوله سبحانه :وما أ ْرس ْلنا
ِمن رسول إَِّال بِلِس ِ
ان قـ ْوِم ِه لِيحـبِّني هلحْم[ إبراهيم .]4 :واللسان ليس هو اللغة وحدها ،وإمنا
ْ ح
هي األساليب أيضا ،واألمثال ،واملنطق ،وغريها...
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وسنضرب لك حنن هنا مثال يدلك على ما قصده الشيخ من كالمه ،فنقول :خذ مثال
متثاال ذهبيا لبوذا (ال هتتم للعقيدة هنا) ،فإن قلت عنه هو ذهب ،صدقت؛ وإن قلت عنه
بوذا ،صدقت .لكن يف الواقع الذهب هو بوذا ،والصورة اليت امسها بوذا ،ليست شيئا زائدا
على املعدن .فهي مشهودة ،غري موجودة .لكن ،ال تنس أن الصورة يف املثل على معىن ،ويف
الواقع على معىن آخر ،ذكرانه لك يف األجزاء السابقة .ومن مل يكن من أهل املعىن ،يصعب
عليه دائما مسايرة أهله فيما يقولون! ..فهذا هو املعىن الذي أراد النابلسي أن يوصله إليك.
فال تظلمه ،بوزن كالمه مبيزان عصرك .واملعىن هو املعىن ،ال يتغري عرب األزمان؛ بل هو على
حاله قبل أن حخيلق الزمان.
وأما قولك بعد إيراد الفقرة املوالية من كالم النابلسي[ :كذا قال ،واحلقيقة أن الكلم
يف االشرتاك إما أن يكون على اللفظ ،أو على مصداق الوجود ،أي ما يقع عليه لفظ
الوجود يف اخلارج ،أو يف نفس األمر .فإن كان على اللفظ ،فهذا يلزم عنه أن يكون
الوجود احلقيقي أمرا واحد ا ،والثاين جمازا .واجملاز يف الوجود إما أن يستلزم نفي التكثر
فيه أصلا ،أو ال يستلزم .فإن استلزم ،فهو وحدة الوجود؛ وإال فإن اخللف يكون لفظي ا
فقط؛ أو أن يكون لفظ الوجود واقعا على حقيقتني خمتلفتني ثبتتني يف اخلارج ،وهذا
القول هو قول اإلمام األشعري؛ فإنه قائل أبن وجود كل شيء هو عني ذلك الشيء،
أي إن الوجود ليس زائدا على حقيقة املوجود ،بل هو عينه:].
فهو يؤكد أن اإلمام األشعري ،كان يقصد من الوجود الصفة .وهو يف هذا على مذهب
أهل احلس املشرتك ،خبالف من يتكلم عن الوجود من حيثما هو ذات .نعم ،إن كالم
لكن يبقى
األشعري أيضا ال خيلو عن معىن الذاتية من كون الذات عني الوجود كما قال؛ ْ
هناك فرق يعلمه أصحابه .وأما قولك [يف اخلارج] فال ُييل إال على الوهم عندان ،ألن احلق

غري ذلك من جهة الكشف .وهذا يعين ،أن أهل النظر وأهل الكشف ال يلتقيان أبدا ،إال
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على ظاهر الصور عند من ال يدرك إال ظواهرها .نقول هذا حىت ال يتوهم القارئ أننا نريد
منك أن تحدرك ما نقول على وجهه احلقيقي؛ وإمنا ُناريك لندلك على قصور ما أنت عليه،
فحسب .فإن تفطنت ،فعسى أن تحقبِل على ما ينفعك من العلم؛ وإال فالكالم لغريك!..
وحىت نوقفك على عجز العقل ،تتمة للكالم على الوجود الذي هو صفة ،فإننا ندلك
على معىن للذات يف مرتبة غيب الغيب ،ال صفة هلا معه؛ فال توصف هناك ال ابلوجود وال
بغريه .وهذا املعىن ال يتصوره العقل احملجوب أبدا ،بل يظنه من قبيل احملال .وأما أهل هللا،
فيدركونه علما برهبم ،كما يدركون غريه مما دونه؛ مما تدركون أنتم بعضه .ولنعد إىل كالمك.
قولك[ :وأما مذهب اإلمام الرازي فهو قائل أبن الوجود عبارة عن لفظ واقع على
معىن واحد فقط ،هو مشرتك اشرتاكا معنوايا بني الواجب واملمكن .واشرتاكه اشرتاك يف
العروض ال يف احلقيقة ،الستحالة اشرتاك أمر حقيقي بني الواجب واملمكن:].

فهو دليل على ضعف عقل الرازي عن اخلوض يف مثل هذه املسائل؛ فهو (أي القول)
من قبيل الرّيضات الفكرية اجملردة.
وأما قولك[ :وقد وضح النابلسي االشرتاك على غري حقيقته اليت ذكرانها ،بل خلط
بني االشرتاك يف اللفظ وبني االشرتاك يف املصداق ،وهو االشرتاك اخلارجي .واحلقيقة أن
ال اشرتاك عنده ،ألن االشرتاك يشرتط فيه سبق التكثر ،وال تكثر على مذهب وحدة
الوجود ،فكيف يقال ابالشرتاك:].
فصحيح! يدل على أنك فهمت قصده ،لكن ال يدل على أنك أدركت ما يحدركه؛ بل
أنت تورده يف معرض االعرتاض ،مع كونه عني احلق .لكن أين من يعلم!..
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وقولك[ :مث حاول النابلسي بعد ذلك أن يؤول مذهب اإلمام األشعري واإلمام
الرازي ليكوان متوافقني مع ما يقول به هو من وحدة الوجود .وكلمه ال قيمة له ،فقد
قال" :بل الوجود هو 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 الفخر الرازي؛ وهو مذكور يف مواضع من علم الكلم،
يف مبحث الوجود .فإن القائلني بوحدة الوجود مرادهم ابلوجود الوجود الذي به صار
املوجود موجودا ،ال الوجود الذي هو مفروض مقدر ،لكن من جنسه ،فافهم هذا
املثال ،وهلل املثل األعلى يف السموات:]".
أحملت إليها
فاعلم أن النابلسي رضي هللا عنه ،إمنا أراد أن يحنبه إىل مراتب الوجود اليت ح
سابقا ،وأشار إىل أن األشعري والرازي كل قد تكلم عن وجه من وجوهه :فاألشعري عىن
الوجود\الصفة ،والرازي عىن الوجود العقلي؛ وأما أهل هللا فيعنون ذلك كله ،وما فوقه وغاب
عن إدراك مجيع العقول .نقول "مجيع العقول" ،ألن من املعاين ما ال يدركه العقل بنفسه أبدا.
وهذا هو ما ال يفقهه املتكلمون أو الفالسفة ،أو غريهم ممن هلم قدم يف الفكر والنظر.
وقولك[ :ولكن قد تبني لنا أن مذهب األشعري ال ميكن التقاؤه مع مذهب وحدة
الوجود ،ألنه قائل أبن وجود كل شيء عني ذلك الشيء ،على املعىن الذي ذكرانه
سابق ا؛ وأما اإلمام الرازي فقد وضحنا مذهبه أيض ا ،وال يتفق مذهبه مع قول أهل
الوحدة؛ والنابلسي يهمه جد ا أن يبني أن مذهب األشعري ال يتعارض مع ما يقول به

من الوحدة ،ال ألن كلم األشعري ،وال ألن كلم الرازي مهم جد ا عنده ،بل ألن أكثر

العلماء يف اإلسلم يتبعون هذين اإلمامني .وأما عنده فإن كلمة واحدة من ابن العريب -

70

الذي يتعلم بواسطة املكاشفة الصرحية ،وابرتفاع احلجاب بينه وبني احلق تعاىل! -تغنيه
عن كلم كثري للرازي واألشعري مع ا:].
فال يحبني إال عن سوء ظنك! أوال ،ألن موافقة النابلسي لألشعري والرازي فهي من
مرتبتهما ال من مرتبته .نعين أن الويل يتحرك حبقيقته يف مراتب الوجود ،فيفهم عن كل لسان،
ويتكلم بكل لسان .خبالف أهل النظر فإهنم سجناء مرتبتهم ،ال يعرفون غريها؛ ومن هناك
أيتيهم اإلنكار؛ نعين من جهلهم مبا هو خارج عن مرتبتهم .أما األولياء ،فال إنكار هلم على
أحد يف قول من األقوال ،لعلمهم ابملرتبة اليت يصدر عنها مثل ذلك القول .وأما تصويبنا حنن
لك يف هذه الرسالة ،فليس إنكارا على األقوال ،وإمنا هو تنبيه إىل سوء املركب وفساد
الطريق؛ لعل أن تتبعوا طريق النور إن كان مقدرا لكم ،أو أن توفَّقوا للتسليم ،فتغنموا خريا
كثريا من األدب مع من هو فوقكم من حيث املرتبة .وأما ظنك أن األولياء أيخذون كالم
الشيخ األكرب رضي هللا عنه من غري كشف فيه ،فهو ابطل؛ والدليل هو أنك ال تقدر أنت
نفسك على ذلك .وليس ذلك منك ألنك أعقل منهم أو أحرص على احلق ،بل ألنك
حمجوب! أما هم فريزقهم هللا الكشف يف كالم غريهم ،فيحدركون املرامي العزيزة اليت حتته،
فيأخذوهنا عن هللا ال عن القائل هبا؛ وإن كانت النسبة معتربة يف ابب اجلزاء عند هللا .ومن
ذاق عرف ،كما يحقال!
وأما قولك[ :وتفسريه الوجود عند أهل الوحدة أبنه الذي به صار كل موجود
موجود ا ،ال يكفي ليدلل على صحة مذهبه ،ألن الوجود اخلاص لكل ممكن أخرجه هللا
تعاىل من العدم إىل الوجود ،هو الذي به يصري هذا املمكن موجود ا ،فإنه وجوده
اخلاص .وقولنا إن الوجود اخلاص ،هو الذي به صار املمكن موجود ا ،ال يستلزم أن
يكون علة كل ممكن عني ذاته ،بل علة كل ممكن وسببه هو تعلق قدرة هللا تعاىل؛ ولكن
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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:].
وسأقرب لك األمر مبثل
لو علمت حقيقة ما تقول ،ألشفقت على نفسك ّي هذا!..
ّ
من طور الصبيان :لو أخذت لوحة عليها رسم مجيل ،مكون من عدة عناصر ،كأن يكون
حي غري وجود الشجرة؟ جملرد
حديقة فيها أشجار وأزهار...؛ فهل رسم الزهرة له وجود ْلو ّ
أهنما متغايران؟ أم أن الوجود اللوحي مشرتك بينهما ،وإن تغايرا؟ ...أم أن اللونية طغت على
عني عقلك ،حىت أصبح ال يحدرك اللوح ،فصار عندك عدما من مجلة العدم ،أو صار وجوده
تصور إال يف األذهان؟ ..مع العلم أن وجود اللوح أسبق يف املرتبة من كل وجود
عقليا ،ال يح ّ
رمسي جاء بعده!..
ّ
وقولك[ :والتناقض الكبري الواضح عند القائلني ابلوحدة ،هي قوهلم كما قال
النابلسي" :املخلوق ابلنظر إىل ذاته إمنا هو عدم صرف ،وإمنا وجوده بوجود هللا تعاىل،
فالوجود هلل تعاىل وحده وإن وجد به ما سواه".اه  ،فكيف يكون املخلوق املمكن عدم ا
صرفا يف ذاته ،ويكون قائما بذات هللا تعاىل؟ وكيف يكون يف ذاته عدما صرفا وهللا تعاىل
خالقه؟ أخيلق هللا تعاىل عدما صرفا؟ أم يقوم يف ذاته تعاىل عدم صرف؟]:

ينقصه جانب من جوانب تعريف املمكن؛ ألن العدم الصرف الذي ذكرته يف كالمك
هو احملال ،واحملال ال يقبل اإلجياد حبال من األحوال .أما املمكن فقابليته لإلجياد ،هي نوع
وجود؛ وهو ما يسميه احملققون الثبوت ،ويعنون به الوجود العلمي الشهودي .فمن هذا الوجه
قبلت املخلوقات اإلجياد ،وبه متيز وجودها عن الوجود احلق عقال ،وإال اهندمت بعدم الفارق
بينهما أسس العقل والدين معا .و ّأما تعجبك ،كيف يكون ظهور صور عدمية يف الوجود
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(وعدمها عندك ليس إال العدم الصرف) ،فعد إىل متثال بوذا الذي ضربناه لك مثال يف
السابق ،فإنك لن جتد صورته إال عدما يف جنب مادته الذهبية.
وأما قولك[ :واحلقيقة أن الوحدة املطلقة عند أهل السنة ال ترجع إىل الوحدة يف
الوجود ،بل إىل الوحدة يف األفعال ،ولذلك فإهنم أرجعوا كل شيء إىل كونه خملوق ا هلل

تعاىل؛ ومل يقولوا إن كل شيء موجود ابهلل تعاىل؛ ألن ذلك يلزم أن يكون كل شيء
عرض ا ،الستحالة قيام اجلوهر ابجلوهر .ويلزم بعد ذلك قيام األعراض ابلذات اإلهلية
وهو مستحيل:].
فهو تنظري حبت ،سبقك فيه آخرون ،فلم يحغن عنهم من احلق شيئا .ووحدة األفعال اليت
تتحدث عنها :هل تدخل ضمنها أفعال العباد (أفعال األفعال) ،أم ال؟ ..فإن مل تدخل ،فما
عرفتم وحدة األفعال!..
وقولك[ :والنابلسي يرفض إثبات وجود آخر غري وجود هللا تعاىل ،ويعترب كل من
أثبت وجود ثنيا للمخلوقات ،فإنه يلزمه إثبات املضاهاة التامة بني العامل واملعلوم،
والصانع واملصنوع .وهذا 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 املضاهاة بني اخلالق واملخلوق؟! فما هذا الكلم إال جمرد
اهتام ال دليل عليه من النابلسي؛ كأكثر ما يف هذا الكتاب؛ ساحمه هللا:].
يظهر ضعف حجتك أمام الشيخ مرة أخرى ،ألن احلقائق أحدية املدلول؛ فالوجود
وجود والعدم عدم يف احلق ويف اخللق .وهذه هي سنة هللا (نعين أصلها) اليت لن جتد هلا
تبديال وال حتويال .أما اختالف املدلوالت عندكم للفظ الواحد ،فهو تلفيق تريدون أن خترجوا
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لكن
به من مأزق عقولكم .ولو أنكم أقررمت بعجزكم عن معرفة هللا ابلعقل ،الرحتتم وأرحتم .و ّ
هلل حكما معتربة يف ذلك! سبحانه وتعاىل!..
وقولك[ :وأما عند النابلسي فحقيقة املخلوق خمتلفة اختلفا اتما عن حقيقة
الواجب؛ ألن حقيقة املخلوق عدم صرف ،وحقيقة الواجب وجود اتم؛ فل مشاهبة
بينهما": ،ألن املفروض املقدر يف نفسه عدم صرف ،وكيفية الوجود حيل به يف العدم،
وكذلك ال يتصور أن يتحد معه أصل ،ألن احلقيقتني متباينتان تباينا كليا ،حبيث ال
مشاهبة بينهما أصلا .فحقيقة احلق وجود صرف مطلقا حىت عن اإلطلق ألنه قيد،
وحقيقة املفروض املقدر عدم صرف مقيد:]".
فكالم الشيخ صحيح ،لكن مع اعتبار الفارق بني املمكن واحملال وال بد .مث إن هناك
تبني احلقائق على من هو مؤهل
أمرا زائدا على ما ذحكر ،ال بد من متييزه حىت يسهل ّ
إلدراكها ،وهو الفرق بني الذات واملرتبة؛ فإن من ال مييزه ،ختتلط عليه املعاين فيأيت عليه وقت
ينتكث عليه غزله.
وقولك[ :الوجود القائم بذاته لذاته ال أحد يعدده ،وال أحد يقول بكثرته ،ولكن
الوجود املستقل يف القيام بذاته ،وإن كان معلوال ومسببا لغريه ،فأكثر اخللق والعقلء
يقولون به؛ والنابلسي حياول بكل طريقة أن يلزم الناس بوحدة الوجود ،وأىن له ذلك!
ووحدة الوجود عنده أن ال يكون مثة موجود إال هللا تعاىل ،وسائر األمور األخرى من
املمكنات قائمة بذاته ،اتبعة له يف الوجود؛ بل وموجودة بنفس وجوده ،وهذا املذهب
ضعيف ال دليل عليه إال جمرد حتكمات وتومهات كشف ومعاينة:].
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قد خرجت به عن حدود األدب .وسآتيك يف هذا املعىن من اجلهة املقابلة؛ وهو حكم
هللا يف هذه املسائل .وهو سبحانه ال ينتظرك أنت حىت تدرك املعاين وأتذن له يف خلق خلقه
أو متنعه منه! تعاىل هللا! ..فهو سبحانه غين عنك وعن النابلسي وعين وعن مجيع العاملني.
فبقي أن من العباد من أيخذ علمه عن هللا كما هو عنده سبحانه؛ ف ِهم ذلك غريه من العباد
أم مل يفهموا؛ ومن العباد من يتلمس طريقه كاألعمى ،فهذا متجاوز من قِبل الواقع؛ يتوهم أن
ما سيتوصل إليه له شأن كبري ،وال حمالة هو مؤثر يف الوجود! واملعىن األول املوافق ملا عند
هللا ،هو ما يقصده النابلسي بقوله إن الكل يقول بوحدة الوجود طوعا أو كرها (مع حتفظنا
على املصطلح)؛ ألن القائل ابلقول املخالف ال خيرج عن كونه انطقا ابحلق الذي هو أصل
وجوده ،وإن كان ال علم له بذلك .فالفرق بني احملق واملبطل العلم وحده! وقد قال هللا تعاىل
يف هذا املعىن :قحل هل يست ِوي الَّ ِذين يـ ْعلمون والَّ ِذين ال يـ ْعلمون إَِّمنا يـتذ َّكر أحولحو ْاأللْب ِ
اب
ح
ح
ْ ْ ْ
ح
[الزمر.]9 :

وأما قولك إن "أحدية الوجود" ،ال دليل عليها من جهة العقل؛ فصحيح ابعتبار
عقولكم املقيّدة .وأما ابعتبار أهل الكشف ،الذين أيخذون العلم من خارج العقل ،فهو
عندهم من مرتبة العلم الضروري (املسلمات والبديهيات) .والشأن دائما يف التفصيل؛ ومن ال
علم له فيه ،فإن علمه يكون انقصا ،وإن كان حقا.
وقولك[ :إن مثل هذه املباحث ال يليق ابلعاقل أن يتبع هذه الطريقة من التهويل،
ألهنا إن جازت على العامة والغافلني من الناس ،فإهنا ال جتوز على العقلء الناهبني؛
واألمر موقوف أخريا على اقتناع العقلء ألهنم هبم يقتدي العامة؛ بل إن هذا التشدد
يرتك أثرا سلبيا كبريا يف نفوس العوام والعلماء؛ فيدفع العوام إىل التعصب والتشدد،
ويدفع العلماء إىل مهامجة هذا املذهب بشدة وقسوة؛ كما حصل عند البعض .فل
يستفيد أصحاب هذا املذهب ،إال مناصرة جاهل وعداء عامل:].
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فقد صدقت فيه! ولكنك نسيت أن أهل هللا ال يتكلمون حلريضوا العامة ،وال ليداهنوا
العلماء؛ وإمنا كالمهم هلل ابهلل؛ من قبِل منهم ،ففي صالح نفسه يسعى؛ ومن رد عليهم ،فال
خرب هلم عنه .وكأنك بقولك هذا تريد معهم اتفاقا على اهلدنة اليت هتدم أسس الدين وتسد
ابب املعرفة احلق .وهل ذلك إليك أو إليهم ّي هذا؟ األمر كله هلل ،يفعل ما يشاء سبحانه!..
وأما كالمك بعد ذلك فهو جهل وجهالة ،يظهر أنك ما فقهت شيئا مما سبق الكالم
السين يف زعمك ،وكأن األمر
من الشيخ فيه ،ويظهر إصرارك منه على االنتصار ملذهبك ّ
مباراة يف الكرة بني فريقني! وهو أعظم من ذلك وأشد خطورة ،لو كنت تعلم!..
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املعىن الباطل لوحدة الوجود عند النابلسي
بعد أن أوردت فقرة من كالم النابلسي ،يتربأ فيها من القائلني بوحدة الوجود (ابملعىن
الباطل) ،قلت[ :والنابلسي يعرتض على هذا املوقف ،ويريد من علماء أهل السنة أن
يصححوا املعىن الذي يصححه هو ،ويبطلوا املعىن الذي يبطله ،هذا هو ما يريده
النابلسي ،وهو منهج غلط وطريق غري صحيح ،كما ال خيفى:].
والصحيح ،أن النابلسي رضي هللا عنه ،ما ترك مدخال ألهل الباطل يتكلمون فيه
بوحدة الوجود؛ فلما مل تدركوا أنتم الفرق بني املعىن الصحيح (أحدية الوجود) وبني املعىن
الباطل (وحدة الوجود) ،حكمتم عليهما بنفس احلكم ،من دون أن تبيّنوا متعلَّق االشرتاك؛

وليس لكم مستند يف احلقيقة يف حكمكم إال االشرتاك يف اللفظ عنده ،والذي نتحفظ منه
حنن .والسبب يف عدم إدراككم للمعىن املراد للنابلسي من مذهبه ،هو أنه فوق إدراككم؛ ولو
تقروا أمام العامة
أنكم سلّمتم بواقع األمر ،لتوقفتم يف احلكم عليه؛ ولكنكم تستنكفون أن ّ
جبهلكم ،حىت ال تسقطوا من أعينهم .وليت قولك[ :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 ،].كان صادقا؛ لكنا فرحنا به فرحا
كبريا؛ ولكنه تدليس ،من غري أن تق ّدموا على افرتائكم دليال واحدا.
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واعلم أن مثلكم مع النابلسي يف املعىن الصحيح ملا تسمونه وحدة الوجود ،كمثل أعمى
يسمع كالما عن اللونية؛ فهو من حيث اللغة والداللة ،يظن أنه مدرك له مما يسمع من
غريه؛ لكنك لو أعطيته جسمني ذو ْي لونني خمتلفني ،فإنه لن يفرق بينهما من حيث اللونية.
والسبب أنه غري مبصر ،ال أنه ال يدرك الفروق .وأنت بكالمك ،تومهت أنك ستدرك
فتبني يف النهاية أنك لن تستطيع .فكنت كذلك
بعقلك ،ما أدركه أهل الكشف ابهللّ ،
األعمى حيث مل يدرك الفرق يف اللونية بني اجلسمني ،فحكم بكوهنما على لون واحد .فهل
تراه أنت مصيبا ،علينا تصديقه ،وتكذيب أويل األبصار؟!..
مث تقول[ :ووحدة الوجود عند النابلسي هو املذهب احلق ،الذي ال ريب فيه،
وخمالفه كافر .قال النابلسي ص " :19فإذا حكمنا على اجلاهل مبا يرى يف مذهب
حكمنا بكفره حيث أنكر ما هو احلق على أهل احلق"]:
الكفر هنا كفر أصغر ،وإال صار عموم املسلمني كلهم كفارا! وهذا ال يقول به عاقل.
والكفر األصغر هو احلجاب نفسه الذي به نفرق بني أهل احلق من اخلواص ،وبني أهل احلق
من العوام؛ مع العلم أن إطالق أهل احلق يف االصطالح ،ال يحقصد منه إال العارفون
احملققون.
مث تقول بعد أن جئت بفقرة من كالم النابلسي يف نصح من ال كشف له[ :وحاصل
هذه النصيحة أن خمالف وحدة الوجود ابملعىن الذي ذكره النابلسي ،هو أن خمالفها ال
شك جاهل ابهلل تعاىل ،وأن من قال هبا ال شك أنه من العارفني الكاملني ،الذين ال جتوز
خمالفتهم ،وال اإلنكار عليهم؛ فإذا اعتقد املخالف نزول مرتبته العلمية عن املثبتني ،فإن
عليه أن حيسن الظن بكلمهم .ولكن ،هذه النصيحة مبنية على ابطل وكل ما هو مبن
على ابطل فهو ابطل .فإن النصيحة جيب أن تكون بعد إقامة احلجة ،ومل يقم النابلسي
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احلجة على أحد ،بل غاية ما كرره يف كلمه ،جمرد وصف القائلني ابلعلم ،واملنكرين
ابجلهل ،ووصفه غري مسلم له؛ ومل يقم دليلا واحد ا على ما قاله .نعم لقد أرجأ
االستدالل على ما قاله إىل حمل آخر ،وحنن قد تعقبناه يف غري موضع من كتبه اليت ذكر
فيها بعض األدلة ونقضنا عليه مجيع ما ذكره على أنه دليل وزيفنا كلمه ،وبي نا أنه مل
يقمه إال على جمرد الوهم:].
كأنك تريد منه أن جيعلك من أهل الكشف مثله ،حىت تطلع على ما اطلع عليه هو
وأمثاله ،فتقر له حبجته عليك ،فتوافقه على ما انتهى إليه! وكيف يكون هذا ،وأنت تنكر
الكشف من أصله ،وال ترى ألهل طريقه مكانة وال درجة؟! ..وإمنا أنت هنا كذاك األعمى
الذي سبق أن مثلنا لك به ،حيث مل يدرك األلوان ،فأنكر وجودها؛ فإن قيل له ابلرجوع عن
قوله ،قال ال أرجع حىت تحروين ما ترون! فهل ترى إلنكاره وجه حق؟ ..أم أنه كان من
األجدر به ،أن يسلم مبا يسمعه من املبصرين ،فيكون من العاقلني حيث مل يكن مبصرا
مثلهم؟ ..واجلهل الذي أنت واقع فيه ،والذي هو أفدح من عمى األبصار ،هو أنك تعتقد
أن كل الناس عحمي ال مبصر فيهم ،خبالف أعمى البصر الذي ال يشك أن الناس يبصرون ما
ال يحبصر! ..فانظر ّي أخي أين أنت من هؤالء السادة ،وكيف أنك ال تسعى إال يف فضيحة
نفسك ،يف الدنيا قبل اآلخرة!..
مث تقول[ :وكيف جيوز للنابلسي أن يستهني مبن استمد علومه من الكتب ،وقد أنزل
هللا تعاىل كتابه هداية للناس ،وفرقاانا بني احلق والباطل ،ومل جيعل هللا تعاىل حجته يف
كشف من يسميهم النابلسي ابلعارفني ،بل أودع حجته يف كتابه الكرمي ،وجعل عليها
العقل السليم علمة:].
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فنقول :وُيك ما زلت تسوي بني كتاب هللا ،وبني الكتب اليت يكتبها العباد؟! ..انظر
توهم اشرتاك املعىن! وهل تظن أنت أنك ّي مسكني،
كيف أيخذك اللفظ املشرتك فتغلط يف ّ
تعلم ما جاء يف كتاب هللا من املعاين العامة فضال عما فيه من األسرار؟! ..إن كنت تظن
هذا ،فما أجهلك! ..مث إنك ختلط بني املخاطب من هللا يف الكتاب ،والذي هو العقل،
وبني ما تفهمه أنت من العقل ،وهو ال يعدو الفكر يف أدَن مراتبه .عليك أن تعلم أن العقل
مراتب منها النفس والروح؛ فأين أنت منهما إن كنت تعقل حقا؟ ..وإال فاسأل هللا أن
يعلمك ما ال تعلم ،فإنه ال معلم إال هو سبحانه!..
مث تقول[ :وال يقصد النابلسي من ذلك إال جعل الكشف بعينه دليلا على وحدة
الوجود ،وحنن ال نرى للكشف كشفا ،وقد نص علماء السنة على أنه ليس من طرق

العلم واملعرفة عند أهل احلق؛ والقائلون بوحدة الوجود يعتربون الكشف واإلهلام طريق
املعرفة األهم ،فهم يف ذلك خمالفون ألهل السنة وألهل احلق:].
ولقد ذكران لك سابقا ،أن الكشف أساس الدين؛ فأي دين يبقى بعد هدم األساس؟!
وهل تظن أن الفكر الذي يعتمده الفالسفة ،السابقون لكم يف سلوك دربه ،موصل إىل
املعرفة ،ويحغنيك عن الكشف؟ ..إن كنت تظن هذا ،فما عرفت الكشف وال الفكر! وهل

تريد أن جتعل الدين كالفلسفة ،ال خيتلف عنها يف وسيلة حتصيل العلم؟! ..أم تراك من الذين
جيعلون الفيلسوف يحدرك ابلعلم اجملرد ما يدركه النيب ابخليال كما سبق أن قيل ،فتكون حقا
من الكافرين! إن كل طريق يوصل إىل منزله ،واعلم أن طريق الفلسفة ال يوصل إال إىل
تغرت ،ابلتفلسف داخل الدين ،وتظن أن ذلك ُيميك من نتائجه! واعلم أن
الكفر .وال ّ
إبليس ال أيخذ أنصاف العقالء إال من طريق الفكر؛ فيفتح هلم طرقا فيه إىل الضالل،
ويوحي إليهم مبا يتومهون أنه حجج انفعة عند رهبم ،وهم ال يشعرون أنه أيخذهم يف مهاوي
البعد ،يف ظلمة ال خمرج منها إال التوبة النصوح.
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أما يف ذكرك ألهل السنة وأهل احلق مبا تدركه أنت ،فال تذ ّكرين فيه ،إال مبا يصف به
أهل اإلحلاد يف زماننا املسلمني الذين يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر من الظالمية ،يف مقابل
التنوير الذي هلم .وكل هذا من تالعب الشيطان بك وهبم؛ جيعلكم ترون الظلمة نورا ،والنور
ِِ
اَلل ي ِ
ِ
ضل م ْن
ظلمة .يقول هللا تعاىل يف هذا املعىن :أفم ْن حزيِّن لهح حسوءح عمله فـرآهح حسنا فإ َّن َّ ح
يشاءح ويـ ْه ِدي م ْن يشاءح[ فاطر.]8 :
مث تقول[ :وأغرب ما يف الكتاب ما نقله النابلسي عن" :الشيخ أمحد القشاشي
املدين رمحه هللا تعاىل يف رسالته يف وحدة الوجود عن ابن كمال ابشا رمحه هللا تعاىل ومن
خطه نقل ،كما صرح بذلك ،أنه جيب على ويل األمر أن حيمل الناس على القول بوحدة
الوجود ".اه  .فسبحان هللا تعاىل ،من أوضح حجة وأبني برهاانا ،وحدة الوجود ،أم ما
ذكره اإلمام مالك يف موطئه ،وقد رفض اإلمام مالك عرض اخلليفة أن حيمل الناس على
الناس على القول بوحدة الوجود
ما يف كتابه ،ولكننا نرى النابلسي يؤيد أن حيمل اإلمام م
وهو املذهب الذي اشتد اختلف الناس فيه ،حىت بلغ من بعض كبار العلماء أن يكفر
القائل هبا ،وحيكم بزندقته؛ وها حنن نرى النابلسي يقول بوجوب القول هبا ،وبلزوم محل
اإلمام للناس على القول هبا .فسبحان هللا تعاىل ،فانظر كيف تدعو البدعة واالحنراف
أصحاهبا إىل التمسك مبثل هذه املواقف املختل ِة الضعيفة لبادئ الرأي:].
العقائدي
م
والصواب ،هو أن ال يحقحم العوام يف هذه املسائل ،وإمنا يحشغلون مبا ينفعهم من صاحل
األعمال .فال وحدة الوجود يدركون ،وال علم الكالم الذي يحنظّر للعقائد! ..بل إن الفنت اليت
أصابت األمة واليت اختذ فيها عامة الناس وقودا ،ما كان أعظم أسباهبا إال ما ذكران .وانظر
إىل كبار الصحابة املرضيني ،وإىل األئمة من التابعني ،كيف أهنم ما كانوا يحطلعون على
علومهم إال من كان من طورهم؛ حىت ححكي عن احلسن البصري أنه كان له وقت خيتلي فيه
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إىل خصوص أصحابه ،يحغلق الباب فيه عليهم حىت ال يشاركهم أحد من العوام؛ صوان للعلم
أن يقع يف يد من ال يدركه ،وصوان للعامة أن يقعوا يف الفتنة .فهذا هو أصح األقوال يف هذه
املسألة ،وهللا ُيكم بني الناس فيما اختلفوا فيه ،وحده سبحانه.
مث تقول[ :وهبذا نكون قد انتهينا من التعليق على ما يف رسالة الشيخ عبد الغن
النابلسي ،ونقدان ما فيها من مدعيات ،وأقوال فاسدة ،واكتفينا إبشارات واضحة ،كما
اكتفى مؤلفها مبثل ذلك ،ليكون مقابلة الشيء مبثله ،وقد تركنا التفصيل يف الرد على
أدلة القوم يف قوهلم بوحدة الوجود إىل موضع أكثر مناسبة:].
فنقول لك :ما أجرأك على أهل هللا ،حىت تصف أقواهلم ابلفساد! ووهللا ما نطقوا إال
ابحلق وإن كنت عنه عميّا ،وال دلوا إال عليه وإن كنت ال تسمع شيئا .وما أبنت يف ردودك
إال عن سوء حالك ،وفساد طريق استداللك .وهللا تعاىل يقول :وِمْنـ حه ْم م ْن ي ْست ِمعحون إِلْيك
أفأنْت تح ْس ِم حع الص َّم ول ْو كانحوا ال يـ ْع ِقلحون ( )42وِمْنـ حه ْم م ْن يـْنظححر إِلْيك أفأنْت هتْ ِدي الْعح ْمي
ولو كانحوا ال يـب ِ
اَلل ال يظْلِ حم النَّاس شْيئا ول ِك َّن النَّاس أنْـ حفس حه ْم يظْلِ حمون
ص حرون ( )43إِ َّن َّ
حْ
ْ
[يونس.]44-42 :
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الباب الثاين( :)13وحدة الوجود بني الفلسفة
إكسينوفان:
إنك تقول بعد أن أوردت نصا لعبد الرمحن بدوي يف كتابه ربيع الفكر اليوانين
(ص ،)118تعليقا عليه[ :وحنن نفهم أن بني هذا املعىن لوحدة الوجود وبني ما وضحناه
عن النابلسي فرقا ،ولكن خلصة املذهبني ،أنه ال يوجد إال موجود واحد حقيقي يف
الكون ،البعض يسميه ابإلله ،والبعض يسميه ابلطبيعة:].
ونقول حنن :احلمد هلل أنك تستشعر الفرق بني أقوال أهل هللا وأقوال الفالسفة ،لكننا
نؤكد على أنك ال تحدركه؛ ألنك لو كنت تدركه لذكرته (أي الفرق) ،والسرتحت وأرحت؛

ولكنك بفكرك وحده لن تتمكن من اخلروج من هذه املعضلة ،فتعود إىل اخللط يف املعاين.
ولقد كان يكفيك هذا ،حىت ترجع إىل ربك ،لو أنصفت من نفسك؛ ولكن اهلوى غلبك،
وأخذك إىل حيث ال ينبغي.
وال أبس ،قبل أن ُناوز هذا الفيلسوف ،أن نذ ّكر أبن مصطلح "وحدة الوجود" ينطبق
على الفالسفة وال ينطبق على أهل هللا ،كما سبق وأن قلنا يف الباب األول؛ ألن الفالسفة ال
مدخل هلم إىل العلم ابحلقائق ،وإال استوى الطريق الرابين (الدين) ابلطريق الوضعي
 - 13الباب الثاين من كتاب "منح الودود يف بيان مذهب وحدة الوجود" ،لسعيد فودة.
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(الفلسفة)؛ وهذا ال يكون أبدا! يقول هللا تعاىل يف هذا املعىن :قح ْل ه ْل ي ْست ِوي ْاأل ْعمى
ِ
ور[ الرعد]16 :؟!..
والْبصريح أ ْم ه ْل ت ْست ِوي الظلحم ح
ات والن ح
أما ما وقع للفالسفة ،وما وقع ألهل الكالم يف فهم كالم أهل هللا ،فهو مقاربة للمعىن
احلقيقي ألحدية الوجود؛ ولكنهم مجيعا ما علموا أن العقل غري مأذون له على عمومه يف
الدخول إىل هذا احلمى .فصاروا ُيومون حول األسوار ،وظنوا أنه ليس وراءها مرمى يحطلب.
فصدقوا يف حكمهم على ما وجدوا ،ولكنهم أخطأوا يف حكمهم يف املسألة؛ وما شعروا أنه
غاب عنهم ما حميكن أن يحدرك إبذن خاص من هللا عز وجل .ولقد قال هللا يف مثل هذا
السمو ِ
اإلنْ ِ ِ
اجلِ ِّن و ِْ
ات و ْاأل ْر ِ
ض فانْـ حف حذوا
املعىنّ :ي م ْعشر ْ
استط ْعتح ْم أ ْن تـْنـ حف حذوا ِم ْن أقْطا ِر َّ
س إِن ْ
ال تـْنـ حف حذون إَِّال بِ حس ْلطان[ الرمحن .]33 :واملعىن :إنكم معشر املكلفني ،لن تتمكنوا من
صور السماوات واألرض من جهة الشهود ومن جهة العلم ،من كوهنا حاصرة لوجودكم
خرق ح
وتعيناتكم (وهو معىن الظرفية احلسية واملعنوية) ،إال إبذن من هللا؛ ألنه سبحانه امللك احلق،
الذي ال يحدخل عليه إال إبذنه .هلذا ،ال ينبغي أن يتوهم كل انظر يف هذه املسائل ،أنه
سيحصل شيئا منها بعقله؛ بل سيكون حمبينا عن جهله فحسب .ورحم هللا امرءا عرف قدره.
برمنيدس:
تقول بعد أن جئت بفقرة لبدوي من كتابه سابق الذكر (ص)121 :؛ [وهذه احلجة
هي نفس ما نراه عند املتأخرين من القائلني بوحدة الوجود ،ولعل برمنيدس يكون أقرب
الفلسفة املتقدمني إىل مذهب وحدة الوجود كما نراه عند ابن العريب والقونوي
والنابلسي وغريهم ممن يقول به من اإلسلميني:].
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وهو إيهام للقارئ أن أهل هللا على طريق الفالسفة يف علومهم .وحنن قد سبق أن بيّـنّا
أنه ال ميكن أن يكون ذلك .والذين يظنون أن الشيخ األكرب أو غريه -رضي هللا عن
اجلميع -كانوا فالسفة ،فإهنم يكونون على غلط كبري؛ بل إن هؤالء السادة ،مطلعون على
كل املقوالت من مجيع أصناف العباد من عند رهبم .فإن هم تكلموا عن مقوالت الفالسفة،
فهذا ال يعين أهنم منتهجون هنجهم .ولقد وقع يف هذا اخللط جل الدارسني األكادمييني الذين
تناولوا هذه املسائل ابلدراسة .وإننا نرى أنه حان الوقت ،لتصحيح طرق البحث عند أهل
االختصاص ،حىت تتصحح النتائج تبعا هلا؛ وإال فإن اجلامعات ستستمر يف إشاعة اجلهل ال
العلم.
مث تقول ،تعليقا على فقرة أخرى لبدوي[ :إن هذه الفكرة هي فكرة أصيلة يف مذهب
وحدة الوجود ،وهبا أخذ املتأخرون واملتقدمون منهم ،من ابن العريب إىل املل صدرا،
والقونوي ،حىت الفلسفة األوروبيون القائلون بوحدة الوجود مثل هيجل فقد قالوا هبا
أيض ا:].
فنقول :كذبت وهللا! ..كيف تقول هذا ،وقد جاء يف الفقرة" :وإذن فالوجود هو الكل،
وهو واحد وهو اثبت وهو أزيل وهو أبدي"؟ وهذا هو القول ِبقدم العامل؛ فهل هذا من
املعاين اليت يتكلم فيها أهل هللا ،حىت تنسبه إليهم؟ أم أنك تريد أن تحلصق هبم جهل الفالسفة
حىت تلبس على الناس ح ّقهم بباطلهم؟ ..مث لقد جاء يف الفقرة" :إن الفكر ال ميكن أن
يكون غري الوجود ،والوجود الذي يعقل ذاته هو أيضا وجود ،فالوجود والفكر إذا ،أو الوجود
واملاهية كما سيقال فيما بعد ،شيء واحد" ،فما هذا اهلذّين؟! وكيف تستدل مبثل هذا
الكالم ،وأنت تظن أن عقلك راجح؟! هذا الكالم ال يصدر إال عمن يتخبطه الشيطان من
املس! ..أفِ ْق ّي هذا!..
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مث تقول أنت بعد ذلك[ :لقد مجع هؤالء بني الفكر والوجود بل جعلوا الفكر مرتبة
من مراتب الوجود ،وهللا عند املتأخرين جتلى مبظاهر املمكنات نتيجة جتلي معلوماته يف
عني ذاته:].
وحنن نريد منك أن تح ّبني لنا العالقة بني الفكر واملمكنات؛ فإن كنت تدركها على
حقيقتها ،استمعنا إليك؛ وإال فأنت هتذي على غرار من أتيت أبقواهلم! مث من قال إن الفكر
(هبذا اللفظ) مرتبة من مراتب الوجود؟ أم لعلك جتعل معلومات هللا ،فكرا؟ تعاىل هللا عما
تقول علوا كبريا!
فالسفة العصور الوسطى:
أنت تقول بعد إيرادك لفقرة من كتاب عبد الرمحن بدوي :خريف الفكر اليوانين يف

ص[ :163واصطلح اسبينوزا يطابق مفهوم وحدة الوجود الذي يقول به بعض
الصوفية ،إال أن اسبينوزا مييل إىل وحدة الوجود املادية ،وهؤالء مييلون إىل وحدة الوجود
اجملردة:].
وهذا ليس صحيحا من جهتني:
 . 1ألن مقاربة سبينوزا لوحدة الوجود فكرية؛ فال حميكن أن تطابق علم أهل هللا ابلوجود
أبدا.
 .2إن أحدية الوجود اليت يتكلم عنها أهل هللا ،ليست جمردة عن احلس كما تدعي ،بل هي
شاملة .ولقد دخلت عليك هذه الشبهة ،من تومهك أن علمهم ابهلل عقائد نظرية كما هي
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عندك .وذلك ألن أهل العقائد ال أيخذون إال نصف املعرفة :فإما يغلب عليهم التنزيه ،وإما
يغلب عليهم التشبيه؛ وأنت من الصنف الذي يغلب عليه التنزيه .لذلك صرفت كالم أهل
هللا إىل ما يحناسب عقيدتك .والسبب يف قول كل فريق بشطر املعرفة ،هو كوهنا عقلية

عندهم؛ والعقل ال يقبل املتناقضات ابملنطق العام املعلوم؛ وإمنا هو يف حاجة إىل منطق
ِ
مكمل ،ال يكتسبه إال من الرتقي يف سلّم اإلميان .وهو ما مل تشتغلوا به أنتم ،فضاعت
ّ
عليكم فرص الفهم عن هللا.

سبينوزا:
قولك[ :هذه الفقرة توضح ابلضبط املراد من وحدة الوجود عند سبينوزا ،وهي كما
ترى مطابقة ملفهوم وحدة الوجود عند النابلسي وابن العريب ،إال ما فيها من ميل إىل
الوحدة املادية ،خبلفها عند هيجل الفيلسوف األملاين املشهور ،فاحلوادث هي جمرد
أعراض حقيقية على اجلوهر الواحد الذي هو املوجود الوحيد:].
تعود فيه إىل قياس أقوال أهل هللا على أقوال الفالسفة ،وقد سبق أن بيّـنّا أن طريقيهما،

وابلتبع نتائجهما ،خمتلفة .وحىت تعلم الفرق بني األمرين ،فإننا نشبههما مبن يرى األشياء يف
ظلمة الليل مع ضعف يف بصره ،ومن يراها يف ضوء النهار مع حدة فيه .فاألولون الفالسفة،
واآلخرون أهل هللا .وأنت يف تشبيهك للفالسفة أبهل هللا يف هذه املسألة ،نظرك إىل حمل
أنظارهم مجيعا ،وهي األشياء املرئية .فتومهت أن هذا هو حمل االشرتاك ،بينما مل تحعِر الفرق
أي اهتمام .فتوصلت إىل نتائج خمالفة
احلقيقي بينهم -والذي هو حقيقة اجلدير ابالعتبارَّ -
ملا كان ينبغي أن تتوصل إليه .والسبب هو أنك مل تعرف حقيقة الفالسفة وال حقيقة أهل
هللا على الوجه املطلوب .فغلب عليك التعميم فيهم ،وجرك إىل توهم الشبه.
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واملثل الذي ضربناه ليس اعتباطيا حىت تقول إمنا هو تلفيق ،ومتهيد لنتائج مسبقة
التصور؛ وإمنا هو احلقيقة .ولقد عنينا ابلظلمة لدى الفالسفة ،ظلمة الطبع؛ وعنينا بضعف
بصرهم ،ضعف نور عقوهلم .أما أهل هللا ،فضوء النهار عندهم نور الشرع ،وقوة أبصارهم نور
عقوهلم املستمد من هللا ابتباع الشرع .أما األمور املنظور إليها ،فهي هي ،ال تتغري وال تتبدل؛
وإمنا التبدل يتعلق ابلنظر إليها .وهلذا السبب جتد أهل هللا ،يستخرجون العلوم احلق من كل
قول؛ سواء أكان حقا يف نفسه أم ابطال .كمن يسمع ضعيف عقل يصف أمرا ما ،فيعلم
منه املوصوف على قدر مل يبلغه علم الواصف .هكذا هو األمر.
هيجل:
إنك تقول[ :وإذا عرفنا ذلك ،عرفنا ملاذا أتثر بعض الغربيني املتبعني للفيلسوف
هيجل مبذهب وحدة الوجود كما قال به اإلسلميون ،ففلسفة هيجل مأخوذة من الدين
املسيحي ،بصورة أو أخرى .وملا كان بعض هؤالء يدرسون اللهوت املسيحي ،وتعرفوا
على عقيدة وحدة الوجود كما قال هبا ابن العريب وأتباعه ،أحب بعض هؤالء هذه
العقيدة واعتربوا أنفسهم اتبعني البن العريب ،وهم يف احلقيقة اتبعون هليجل وللدين
املسيحي:].
وحنن نقول لك:
 .1مجيل منك هنا أنك تفرق بني مذهب ابن العريب رضي هللا عنه ،وبني مذهب هيجل،
من حيث األصل والغاية.
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 .2ال شك أن الدين املسيحي (املنسوب إىل املسيح عليه السالم ،وليس الدين النصراين)
هو اإلسالم يف الصورة ما قبل احملمدية .لذلك ،فال عجب أن تكون احلقيقة اليت يدالن
عليها (واألصح يدل) واحدة .فال داعي إىل أن ننحجب عن هذه احلقيقة ابإلضافات اليت
حتيل إىل اخلصوصيات املنغلقة؛ مع العلم أن النسبة احملمدية للدين هي العامة اجلامعة ،وإن
كان النصارى ال يدركوهنا .ولو أن علماء اإلسالم كانوا على قدر اإلسالم من حيث املعرفة،
لسهل عليهم كثريا أن يحكملوا للنصارى نظرهتم إىل احلقيقة؛ ولكن جلهم مثلهم منحجبون
ابلفروق التشريعية الظاهرة .فاللوم يقع على املسلمني من كوهنم أهل الكمال الديين ،لو كانوا
يعلمون!..
أما قولك يف النهاية[ :إذن نزعة وحدة الوجود تؤدي يف كثري من األوقات إىل
اإلحلاد ،وهذه هي التهمة اليت كان بعض العلماء املتقدمني يتهمون هبا القائلني بوحدة
الوجود .وقد آل األمر ببعض من قال بوحدة الوجود يف التاريخ اإلسلمي إىل القول
ابإلحلاد ،وكون العامل كله هو هللا ،وهو عني اإلحلاد .وقد نبه إليهم كثري من الناس ومنهم
النابلسي يف رسالته اليت علقنا عليها يف هذه الرسالة كما مر:].
فمبهم؛ ألنك تقر النابلسي على التحذير من "املعىن الفاسد" من وحدة الوجود؛ وتقر
قبله ابنتهاء القول بوحدة الوجود إىل اإلحلاد؛ دون أن تبني الفرق بني املعنيني .واألصح ،هو
أن املعىن اإلحلادي لوحدة الوجود ،هو املتضمن لوجوديْن أو أكثر؛ وهذا املعىن يقول به كل
أهل اإلسالم من أهل الشرك األصغر ،ويقول به املتكلمون من أمثالكم .أما املعىن الصحيح
ألحدية الوجود ،فهو مذهب أهل هللا ،املطابق للحق الذي جاء من عند هللا ونزل به الوحي،
وإن كان إدراكه يغيب عن جل العقول.
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اخلامتة

()14

قولك[ :وإىل هنا أقف يف هذه العجالة اليت أرجو أن تكون مفيدة يف ابهبا ،حيث إن
الكلم يف هذه املسألة طويل الذيل ،وأان أرجو أن يوفقن هللا تعاىل إىل كتاب أكثر
تفصيلا ،أانقش فيه هذا املذهب بدقائقه وتفصيلته ولوازمه ،وأبني حقيقة هذا املذهب
الذي ال ميثل أبي حال من األحوال معتقد أهل السنة واجلماعة األشاعرة:].

يدل على أنك ستعود إىل مسألة "وحدة الوجود" مرة أخرى؛ وحنن ننصحك أال تفعل،
إال إذا سلكت طريق أهل هللا ،واستنار قلبك بنور احلق ،وصرت متيّز بني احلق والباطل بنور
هللا ال بفكرك وومهك؛ فإهنما ال يحعتربان عند أهل احلق ،وال يحلتفت إليهما يف طريق الصدق.
وإن االستمرار يف الباطل ،أقبح عند هللا من الوقوع فيه؛ فاعمل ّي أخي على أن تتخلص من
تسلط الشيطان ،حىت ال يتخذك بوقا من أبواقه؛ فإن له أبواقا يف كل زمانُ ،يسبهم عامة
الناس من أئمة العلم ويغرتون هبم ،وال يزيدهم ذلك من هللا إال بحعدا .واخنلِع من تومهك أنك

على السنة ،وأنت على غريها؛ وقد هنى النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عن التفكر يف ذات
هللا ،فقال« :ال تـحف ِّكروا ِيف ِ
هللا وتـف َّك حروا ِيف خ ْل ِق هللاِ  .)15(»..وذلك ألن الفكر كما أشران
ح
عدة مرات ،ال يتمكن من إدراك الوجود ،وجماله الكون الذي هو من جنسه .وكل تفكر يف
هذه املسائل ال يعود على صاحبه إال ابلعمى.

 - 14خامتة كتاب "منح الودود يف بيان مذهب وحدة الوجود" ،لسعيد فودة.
 - 15أخرجه أبو نحعيم يف حلية األولياء ( )66-67 /6عن عب ِد ِ
اَللح عْنهح.
هللا بْ ِن س َّالم ر ِضي َّ
ْ ْ
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خامتة الرد
إننا يف هذا الرد مل نقصد إىل التنقيص من شخص املؤلف أو إىل رؤية الفضل للنفس
عليه ،نعوذ ابهلل من أن ُنهل أو حجيهل علينا؛ وإمنا دعتنا الضرورة للداللة على احلق،
وتصحيح املسار إلخواننا من ابب التناصح املأمور به شرعا .ولقد أخذان الكاتب حيث
يريد ،فلم نتمكن من تناول املسألة من اجلوانب اليت كنا نراها أفيد للقارئ؛ ولكن اخلري فيما
اختاره هللا .ولوال أن غريان قد سبق إىل الكتابة يف هذا املوضوع ،وأاته من غري اببه ،ما كنا

جترأان على اخلوض فيه هبذه الطريقة ،وال اعتربان فيه غري أهل احلق واحلقيقة.
وقد كنا يف بداية الرد قد وعدان ابلرجوع إىل األدلة الشرعية ،ظنا منا أن الكاتب ال بد
وأن يؤسس ألقواله من الكتاب والسنة ،لكن الواقع كان غري ذلك ،حيث اكتفى ابلرجوع إىل
ما ظنه عقائد أهل السنة ،فلم نتمكن من خمالفته يف الطريق ،حىت ال نذهب بعيدا عما أتى
به .وال أبس أن نشري يف عجالة إىل بعض اآلّيت اليت تدل على ما ذهبنا إليه يف مسألة
"أحدية الوجود" ،من غري أن ندخل فيما حتويه من علوم وأسرار؛ لعل أن يستنري بنورها
القارئ احلائز لشروط النظر فيها .فمن ذلك ،قوله تعاىل:
ِ
ني[ الفاحتة.]5 :
• إِ َّّيك نـ ْعبح حد وإِ َّّيك ن ْستع ح
ِ ِ
ِِ ِ
اَلل قـتـل حه ْم وما رمْيت إِ ْذ رمْيت ول ِك َّن َّ
وه ْم ول ِك َّن َّ
• فـل ْم تـ ْقتحـلح ح
اَلل رمى وليحـْبلي الْ حم ْؤمنني مْنهح
اَلل ِمسيع علِيم[ األنفال.]17 :
بالء حسنا إِ َّن َّ
اَلل ي حد َِّ
اَلل فـ ْوق أيْ ِدي ِه ْم[ الفتح.]10 :
• إِ َّن الَّ ِذين يـحبايِعحونك إَِّمنا يـحبايِعحون َّ
• وتـراهم يـْنظحرون إِليك وهم ال يـب ِ
ص حرون[ األعراف.]198 :
ح ْ ح ْ ح ْ حْ
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اجلال ِل و ِْ
اإل ْكرِام[ الرمحن]27-26 :
•  حكل م ْن علْيـها فان ( )26ويـْبـقى و ْجهح ربِّك ذحو ْ
اَللح أحد[ اإلخالص.]1 :
• قح ْل حهو َّ
هذا ،من حيث املعىن الظاهر ،وإال فالقرآن كله والسنة ،دليل على أحدية الوجود؛ ألنه
لوال األحدية ما وجدت واحدية الصفات واألفعال مستندا تستند إليه يف ظهورها.
وإننا يف ختام هذه الرسالة ،نسأل هللا أن ينفع هبا الكاتب والقارئ ،وأن يحلهمنا سبحانه

الصواب واحلق ،وأن جينبنا الزيغ والضالل ،فإنه ولينا وموالان؛ ال إله إال هو ،كما هو ،كما
نعلم وكما نؤمن؛ وفوق ما نعلم وفوق ما نؤمن؛ ال هناية للعلم به سبحانه كما ال هناية له.
وصلى هللا على املبلِّغ للحق ابحلق ،حممد ،وعلى آله وأصحابه وأمته ،وسلَّم تسليما يليق
بقدره عنده؛ واحلمد هلل رب العاملني.
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