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 ممّخص  
 

، تقـو عمى نمط مف المجاىدة النفسية والحسية مف وأخالقية تجربة روحية ذوقية تأممية خاصة بصفتو التصوؼ قدـ
لموجود  صوره الخاصت تستند عمى أسس نظرية وممارسات عممية،و  يية،حيث ىي الطريؽ الموصمة لمحقيقة اإلل

الكتب السماوية واألدياف التوحيدية ومنيا ما خرج  منيا مااستند إلى  الوجودواختمفت التصورات حوؿ تفسير  ،وماىيتو 
 صورة معتدلة  دراستنا ىذه وفي .كاف مزجًا مف ىذا وذاؾما عف النظرة الدينية متأثرًا بالفمسفة والديانات الوثنية ومنيا 

الذي رفض كاًل مف مذىبي الحموؿ ووحدة المتصوؼ ابف عجيبة الحسني  كما تبدت عندوتفسيره  متكاممة عف الوجودو 
بعد تحققو بالوحدة الشيودية  في إطار التوافؽ بيف الشريعة والحقيقة  العالـ( -وأكد الثنائية )اهلل ،الوجود في تفسير العالـ

 والطريقة.
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  ABSTRACT    

 

Mysticism as a spiritual speculative and desent special and moral experience, based on a 

sensual strife which lead to the holy truth of god theoricly and practecly; has offerd its 

special vision of existence. 

While it has been different thought about explening the existence and its relatation with 

god.som of it was based on holy books some was based on heathenism or philosophy ,and 

other some was mix both. 

In this study ,we are trying to  present an integral moderate picture about the existence and   

its explination as the sufi IBN AGIBA lhasny. 

Has offered  it .who has refused the immanentism either pantheism to explain the 

existence.he affirmed the duality(GOD-EXISTENCE) to prove to be true the witnessing 

of god presence harmonizing between   Islamic law and Sufism and the truth of god. 

 

 

Key words: Pantheism- Immanentism-Witnessing-god-world.creat-Given. 

 

 

 
 

 
 
 
 

                                                           
*
professor. department of philosophy, faculty of ants and humanities, tishreen university, lattakia, 

Syria 

**Professor, department of philosophy, faculty of arts and humanities, tishreen university, lattakia, 

Syria 

***ph.d.student, department of philosophy, faculty of arts and humanities, tishreen 

university,lattakia,Syria. 



 Tishreen University Journal. Arts and Humanities Series 9208( 5( العدد )02نية المجمد )اآلداب والعمـو اإلنسا مجمة جامعة تشريف 

920 

 قدمة:م
 إلى ذلؾ يعود،  أوالصوفي أوالديني الفمسفي سواء اإلنساني الفكر شغمت كبيرة إشكالية وتفسيره الوجود مسألة تعد  

 تحتيا يندرج فقد، الشائع ومعناىا داللتيا حيث مف فضفاضة كممة الوجود كممة ألف بو؛ خاص تعريؼ وضع صعوبة
 محاوالت بوجود القوؿ يمكننا أننا إال. العالـ ووجود اإلنساني والوجود"اهلل"المطمؽ كالوجود الوجود مستويات مف العديد
ف أبعاده بكافة الوجود إلدراؾ الفكر أصحاب مف حثيثة  ومثيرة استفزازية طبيعة وذو مغري فالوجود .بينيا تتفؽ لـ وا 
 بقيت الفكر إلييا َخُمَص  التي النتائج وكؿ، ؽوالتدقي والتمحيص المعرفة عف بالبحث شغوفاً  زاؿ وال كاف الذي لمعقؿ
 جية ومف، أولى جية مف العقؿ أماـ بالتعري طبيعتو بو تسمح ما قدر عمى نفسو عف يكشؼ الذي ودالوج ذلؾ رىينة
 ولكف .لو العميقة لممعايشة الذاتية الخبرة مف نابعة معو صمة تشكيؿ و كثب عف الوجود ىذا معاينة قدر عمى ثانية

 ،والتصورات الرؤى ستختمؼ وبالتالي، وفيالص عند وكذلؾ المتديف عند عنيا مسوؼالفي عند ةالذاتي الخبرة تختمؼ
 مف اإلستدالؿ يعتمد فالفيمسوؼ. نتائجو استخالص في عمييا يعتمد التي الخاصة وسيمتو ىؤالء مف لكؿ أف ةً وخاص  
 ميتافيزيقيتو حبيس يبقى الذي المتديف عكس عمى يعتقده ما إثبات في العقمي المنطؽ وعمى الصانع عمى الصنعة
 عمى القائـ سدْ بالحَ  ُيعرؼ ما أو الكشؼ أداتو الذي الصوفي عند يختمؼ األمر أف   إال، شريعتو بو حتسم وما الخاصة
 دَ جِ نَ " أف إلى ليشير استخدـ الصوفي الفكر في الوجود مفيـو ولكف) :قائالً  تشيتيؾ وليـ ذلؾ أوضح وقد ،الذاتية الخبرة

 بد  ال إذاً  .(1)(الكشؼ أو الشيود لكممة مرادفاً  عممياً  كاف ولقد اإلليية لمحقيقة واإلدراؾ الوعي إلى مباشرة يشير والذي" اهلل
 المدرؾ؛ أو الواعي الوجود :خرآلا والوجو الوجود واقعية يعني ذيوال :ؿو األ الوجو وجييف مف الوجود إلى النظر مف

 ليست العارؼ ذاتية فّ أل وكحضور،شيء كمثمو ليس إذ كغياب الوجود يدرؾ ) عربي ابف حسب وحده العارؼ كاف لذلؾ
 اماتوالمق األحواؿ سمـ في وترقيو معرفتو لدرجة وفقاً  الصوفي عند مراحؿ عمى يتـ اهلل شيود أف   كما. (2)(إليي تجؿٍ  إال

دراؾ( اإلنساف– الكوف -اهلل) في البحث حتماً  يقتضي الوجود تفسير في والبحث  الثالوث ىذا عناصر بيف العالقة وا 
 واإلشراؽ والحموؿ الوجود ووحدة اإلتحاد كمذىب:  متعددة مذاىب في وانتظمت تبدت والتي البعض ببعضيـ وعالقتيما
 مف الكثير تحتو يندرج  صوفي فمسفي كمصطمح اإلتحاد: المثاؿ سبيؿ فعمى .المذاىب مف وغيرىا الوجود وواحدية
 جالزوا-الروحية النشوة– الصالة– التأمؿ)اإلتحاد درجات عف بقوليا اليسوعية تيريزا المتصوفة وضحتيا كما المفاىيـ
 كوف إلى  لغوياً  يشير الذي الحموؿ وىو اآلخر المصطمح أما. فيض مف غيض وىذا(3)(باهلل اإلتحاد عف الناجـ الروحي
 وحسب(4)( تقديراً  أو تحقيقاً  اآلخر إلى إشارة أحدىما إلى اإلشارة تكوف بحيث،بو ومختصاً  الشيء في حاصالً  الشيء
 معاني عنيا وأزاؿ، الربوبية بمعاني فييا حؿ   أجساماً  اصطفى الحؽ بأف تجـز فكرة:)الحموؿ يكوف المتصوفة اعتقاد
 بالمعنى الوجود وحدة أطمؽ مف أما، إلنسافا وتأليو بالناسوت الالىوت موؿح إلى يشير عاـ وبشكؿٍ (5)( البشرية
 فكرة  عمى قائـ اليندوسي الفكر معظـ أف حتى. (6)(1611-1761) توالند جوف متطابقاف والعالـ اهلل بمعنى التطابقي

 نقوال– إرجينا-اغيتياألريوب ديونيسيوس) أمثاؿ المسيحييف المتصوفيف بعض لدى أيضاً  ظيرت والتي ،الوجود وحدة

                                                           

 .76م, ص8405, 0, تر:ناصر ضميرية,)دمشق:دار نينوى(,طمحي الدين بن عربي وارث األنبياءوليم تشيتيك.-0

-
 .76, ص المرجع السابق نفسو 2

 .84م, ص 8400, 0جورا,)دمشق:دار الفرقد(,ط,تر:محمد الالموسوعة الصوفية والديانات السريةجون فيرغسون.- 3

 .837فمسفية ,صال معجم المصطمحاتاإلدريسي,محمد العدلوني.- 4

 .28,بيروت:دار المسيرة ,صمعجم المصطمحات الصوفيةالحفني,عبد المنعم.- 5

 .826المرجع السابق نفسو,ص- 6
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 مف وىناؾ. (.7)( ىيجؿ ومثمو الطابعة والطبيعة اهلل بيف وحد الذي اسبينوزا أمثاؿ الفالسفة وبعض ،بـو-إكيارت-الكوزي
 لو بالكوف جزء كؿ يكوف ذلؾ وبمقتضى أيضاً  اهلل تعالي مف الرغـ عمى محايثة عالقة والعالـ اهلل بيف العالقة أف يرى

 واحدية مسمى تحت( 1781-1671)كراوس وصاحبو ، مجموعيا وليس األجزاء ىذه وحدة ىو اهلل ولكف اهلل في وجوده
 اليونانية الفمسفات قدمتو لما اجتراراً  ُعد   المستشرقيف معظـ نظرة حسبب  اإلسالمي التصوؼ   أما  (8). الوجود
 األصيمة العناصر ننكر أف يمكننا ال التصورات بتمؾ التأثر درجة كانت ميما ولكف، المسيحية واألفكار الوثنية اتوالديان

 التحرر حاوؿ ميما الذي الشريفة النبوية والسنة الكريـ القرآف عمى مقوالتو في يستند كونو ؛اإلسالمي بالتصوؼ الخاصة
ََ  يبقى إلييما المستندة  التصورات مف  عف ناىيؾ .والوسائؿ الطرؽ بشتى تأكيدىا محاوالً  فمكيا في يدور ليا رىينًا

 والخوؼ، أولى جية مف الديف ورجاؿ ،األوؿ اإلسالـ عصر في األربعة الفقياء كسمطة عميو أثرت التي األخرى العوامؿ
 األراء حولو نتوتباي الصوفي الفكر شغؿ الذي المحوري السؤاؿ ولكف.  أخرى جية مف السياسية السمطات بطش مف

 المادي الحاصؿ ىو العالـ وجود أف أما الحؽ، اإلليي موجودل ظؿ العالـ وجود ىؿ: ىو متعددة مذاىب في وانتظمت
 في البحث آثرنا األسئمة تمؾ عمى لموقوؼ اهلل؟ وجود ىو العالـ وجود أفّ  أو وأسمائيا بصفاتيا اإلليية لمذات
، (ىػ6611) عاـ ولد الذي والحقيقة والطريقة الشريعة بيف التوفيقية النزعة صاحب الحسني عجيبة ابن المتصوؼأفكار 

 .( ىػ1111) عاـ في وتوفي
 

  أىمية البحث وأىدافو :
خالؿ تسميط الضوء عمى الخطاب الصوفي الطرقي في تفسير الوجود  كما جاء عند صاحب يستمد البحث أىميتو مف 

بحكـ دخوؿ الممارسات والطقوس ؛الحسني في فترة فقد التصوؼ فييا عناصره األصيمة  ابف عجيبةقة الدرقاوية الطري
ال يدعوف معرفة الحقيقة و مف كثير مجراء انتساب ؛وتدني وانحطاط قيمو وأفكاره اإلنسانية  ،الغريبة و الوحشية عميو

ف الذيف حمموا راية الدفاع عف التصوؼ في تمؾ اآلونة مف تطيؽ أرواحيـ فيـ معانيو الروحية.ابف عجيبة ىو واحد م
عادة الحياة الروحية إليو، كما يركز البحث عمى إبراز ما يميز طريقة  خالؿ التركيز عمى أىمية الوجود بكافة أبعاده وا 

محاواًل  دالتعبير عنيا وصياغتيا مف جديو في التعاطي مع نفس األفكار الصوفية عف غيره مف المتصوفة  ابف عجيبة
 السنة النبوية مع ماجاء في القرآف الكريـ و واحدٍ  ليكوف فكره سيؿ المناؿ ومنسجـ في آفٍ ؛إزالة كؿ َلْبس أو غموض 

                                                           
 .806-807المرجع السابق نفسو,ص - 7
 .826المرجع السابق نفسو,ص-7

تطوان وفقياء عمماء زار ,... بن... بن يالحجوج عجيبة بن محمد بن الحسين بن الميدي بن محمد بن أحمد: »عجيبة ابن الشيخ 
لتقى  عمى عكف وىناك لتعميمو تطوان خارج إلى معو وأخذه بو أعجب الذي , السماللي السوسي محمد والفقيو الورزازي أحمد بالفقيو وا 
 العام وىو ,( ىـ8011 إلى ىـ8811) عام من سنة عشرين حوالي فييا وبقي تطوان إلى فعاد, بالحمى أصيب و نفسو أىمل حتى الدراسة
 العموم ىذه عقم أدرك أنو إلّ  مشيوراً  عالماً  وأصبح كتاباً  عشر خمسة وأنتج الظاىرة العموم لتعمم فاس مدينة إلى فيو رحل الذي نفسو

 وانقطاعو ناس,ال اعتزال إلى بو انتيى الروحي والتخبط والقمق الحيرة سنين وبعد عمقاً  أكثر روحانية عموم وجود ضرورة ورأى, بمفردىا
 من تحولو في عجيبة ابن قرار وأما الجنوي, محمد الشيخ ىو التصوف دراسة نحو تفكيره توجيو عمى ساعده الذي و. لمعبادة كامل بشكل
 العربي الشيخ لمقاء عجيبة لبن الفرصة سنحت ثم الحكم كتاب  وىو السكندري, اهلل عطاء لبن كتاب دراسة بعد فجاء العمل, إلى العمم

 الفيرسة كتاب انظر الدرقاوية الصوفية الدعوة نشر في المنشودة ضالتو عجيبة ابن في وجد الذي , (الدرقاوية) الطريقة مؤسس الدرقاوي
 4-3ص الحسني عجيبة لبن
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قريبة مف العامة والخاصة  فجاءت أفكاره معتدلة «االقتصاد في االعتقاد»: مفاده اً توفيقي   اً وسطي   اً سالكًا منيج ،الشريفة
 لـ التصوؼ.عاأىميتو في  مفلـ يحظ باالىتماـ والدراسة حتى اآلف بالرغـ  ى ذلؾ أنوويضاؼ إل،  عمى السواء

 
 يجية البحث:نم

المنيج التحميمي الذي يعمد إلى تحميؿ النصوص واألشعار الواردة في ىذا البحث ومقارنتيا البحث يتناوؿ موضوع ىذا 
في الفكر  الوجود مفيـو عف واضحة بغية تقديـ صورة ؛المتصوفة السابقيف عميو  أقواؿ بعضوفقًا لممنيج المقارف  مع 

طرح أسئمتنا حوؿ الوصفي اإلستداللي الذي يسمح ب اعتمدنا أيضًا المنيجو ، الصوفي  وتحديدًا عند ابف عجيبة الحسني 
رة مع وصؼ ظاى التحميالتتفسيرات و الو  معموماتالجمع  و ،وما يتعمؽ بو مف أفكار عند ابف عجيبة الحسني،الوجود 

إضافة إلى اعتماد المنيج التاريخي الذي  .بيف األفكار بأسموب منظـ لمربط فيما  ؛عند ابف عجيبة  الوجود ومتعمقاتيا
وباعتمادنا .يسعفنا في التتبع التاريخي وتطور بعض المصطمحات والمفاىيـ تاريخيًا وصواًل بيا إلى زمف المتصوؼ 

 جربةتالصورة تعبر عف نضج ىذا المفيـو وبمورتو في سياؽ  وتقديـ ،وعنا لتمؾ المناىج يمكننا عمى األقؿ مقاربة موض
بيف األفكار الصوفية القديمة  متوافؽواضح ل ومثاؿ ،نموذج معتدؿ واحدًا مف ممثمييا وابف عجيبة  الذي ُيَعد  ،الصوفية 

وطبيعة العالقة ،ود وماىيتو لوجاتفسيره  عف طريؽ وتعاليمو  والفمسفية ضمف المحافظة عمى أصالة الفكر اإلسالمي
بغية تحقيؽ ما يصبو  الشيود الوجود( التي ىي أساس مذىبو القائـ عمى وحدة-وتأكيد الثنائية )اهلل ،بيف الحؽ والخمؽ 

  إليو البحث.
 

 :المناقشة و النتائج
لوجود ...وغيرىا الحموؿ واإلتحاد ووحدة ا بعيدًا عف مذىبيعند ابف عجيبة الحسني   تفسير الوجوديناقش البحث -1

 مف األفكار الفمسفية والصوفية السابقة عميو.
يسمط  ،كماماىية الوحدة التي تحقؽ بيا ابف عجيبة الحسني  مف خالؿ تجربتو الصوفية عف البحث  يجيب  ثـ -2

الفناء في حالة أو تجربة ذاتية تؤدي إلى  "الضوء عمى  الفرؽ بينيا وبيف وحدة الوجود مف حيث أنيا وحدة شيودية وىي
أكد عمى انفراد الخالؽ وحده بالوجود وما سواه عدـ محض لحظة الشيود حصريًا مف التي ت نتائجيامبرزًا  .الذات اإلليية

العالـ( عمى مستوى الوجود ؛ ألف صاحبيا ال ينفي وجود -الثنائية )اهلل وجود عمى تأكدجية أولى، ومف جية ثانية 
نما ينفي شيود الكثرة أث  ناء الفناء .الكثرة وا 

يناقشو البحث مف خالؿ األدلة والشواىد في أقواؿ ابف عجيبة الحسني ،  ومف ثـ  استخالص النتائج التي ىذا ما سوؼ 
 تتمخض عنو.

 قيقة العالم عند ابن عجيبة:ح-1
 باستمرارية الوجودا ىفة الوجود ويمدّ صيعطييا  قيا  ىو خالفاهلل أّف وجود األكواف مرىوف بوجود اهلل، ابف عجيبة يعتقد 

الذي يعني"قياـ الخالؽ تعالى باألشياء بعد  واإلمداد الذي يعني "إخراج ماىو بالقوة إلى ماىو بالفعؿ " بفعمي اإليجاد
مداده إياىا بما تقـو بو بنيتيا" كؿ مف لـ يصؿ إلى إدراؾ ىذه الحقيقة سيثبت الوجود الذاتي لمعالـ،  ، ثـ أف  وجودىا وا 

وجود األكواف وجودًا فكاف، و تعالى اهلل أف يكوف لو شريؾ في أي شيءٍ ،د أشرؾ مع وجود اهلل وجودًا آخرًا وبذلؾ يكوف ق
تجميات أما إذا أخذنا بعيف اإلعتيار خالقيا فتكوف ،بمعنى أّف األكواف ليا وجود مستقؿ بالنظر ليا بمفردىا ، اعتبارياً 
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، وجود الكائنات بوجود الظؿة الغموض حوؿ ذلؾ مف خالؿ تشبيو إزالابف عجيبة حاوؿ  وقد ،وجوده المطمؽمتعددة ل
وأشبو شيء بوجود »وقد كاف في ىذا التشبيو _ أشعريًا _ بامتياز مما يدؿ عمى تأثره باألشاعرة في ىذا الطرح فقاؿ: 

واعتباره عدـ في  الكائنات ىي وجود الظالؿ، فالظؿ ال موجود باعتبار مراتب الوجود، وال معدـو باعتبار مراتب العدـ،
الظاىر أقرب، ألّنو خياؿ ال حقيقة لو، وتشبيو الكائنات بالظؿ ألّنو ُيْنَسخ وُيعدـ عند وصوؿ الشمس إلى محمو، وكذلؾ 

ألـ تر »كقولو تعالى:  قرآنيةثـ يستشيد بآيات  (9)«حس الكائنات أو األواني ُيعدـ وُيفقد عند طموع شمس العرفاف عميو
ال الي بالتو ، لو حقيقةفي نظره ال لخياؿ ألف ا ،لظؿ خياؿإلى اعتبار ا بف عجيبةلجأ ا .(10)«إلى ربؾ كيؼ مّد الظؿ

عمد  .عمى المستوى المعرفيلو وبناًء عمى ذلؾ يكوف أيضًا ال مرتبة ، في مراتب الوجود عمى المستوى الوجودي ويدخم
لمخياؿ وجود قائـ  مف حيث أف متجاىاًل ما قاؿ بو أسالفو الصوفييفلينسجـ مع فرضيتو  ذلؾ التشبيو إلىابف عجيبة 

َِ ىميًة في وجوده عف وجود مُ وىو عالـ الممكنات الذي ال يقؿ أ،بذاتو  وخير مثاًؿ عمى ذلؾ ما قاؿ بو ابف ، ِدهوِج
"الفاصؿ بيف الوجود ات التي أوجدىا الحؽ تعالى ىي لألعياف التي يتضمنيا ىذا البرزخن) وىذه الموجودات الممكعربي:
ظؿ الوجود المطمؽ مف االسـ رزخية ىي بوالحضرة ال،ت لألجساـ ،بؿ ىي الظالالت الحقيقية ....بمنزلة الظالال والعدـ"

والظالالت المحسوسة ظالالت ىذه  ،النور الذي ينطمؽ عمى وجوده،فميذا نسمييا ظاًل،ووجود األعياف ظؿ لذلؾ الظؿ
ف وُ  دت في حكـ العدـ سميت جِ الموجودات في الحس،ولما كاف الظؿ في حكـ الزواؿ ال حكـ الثبات وكانت الممكنات وا 

ثبات المطمؽ في العدـ مف لو الثبات المطمؽ في الوجود وىو واجب الوجود ،وبيف مف لو ال ظالالت ليفصؿ بينيا وبيف
.فإذا د أثر في المكاف لجسـ مادي متغير مع الزماف ونحف نعمـ أف الظؿ ليش شيئًا ماديًا ،بؿ مجر ،(11)وىو المحاؿ(

ذا كاف ابف عجيبة  غاب أيٌّ مف الزماف أو المكاف،زاؿ مفيـو الظؿ الذي تبقى نسبيتو مف نسبية الزماف أو المكاف. وا 
اقؼ وقد عبر شارح المو  وجود مستقؿ لو مف ذاتو .الممموس مادي أو   يقوؿ بعدـ "الظؿ" فيذا معناه أف ليس لو وجود

نما يتحقؽ  لمنفري الدكتور جماؿ المرزوقي عف الظؿ فقاؿ:)الظؿ:ال حقيقة لو في ذاتو،وىو العدـ اإلضافي ،وا 
 . الذىف يعتقد بوجوده إطالقًا إال في الالذي "الظؿ أقرب إلى العدـ جعؿ أف ابف عجيبة  فالجدير بالذكر   .12بالنور ( 

كونيا تتفؽ ووجية نظر متصوفنا مف حيث أف  العدـ العدـ  عف جاف بوؿ سارترولتقريب المعنى أكثر نطرح وجية نظر 
صفة مصطنعة ،ألنو ال معنى لو إال مف جية ماىو نفي شيء أو فقداف شيء،ومعنى ذلؾ أنو ال وجود ):عند سارتر ىو
نما الوجود لمكائف الذي يتصور عدـ األشياء،فكأف العدـ ال يجيء إلى العالـ إال بطريؽ اإلنساف وبالتالي لمعدـ لذاتو،وا  

فمو القدرة عمى اإلعداـ ،فالوجود لذاتو أما الوجود لذاتو  معطى ال وجود لو عمى الحقيقة إال في وعي اإلنساف العدـ
نما وجوده  . (13)(يتحقؽ معو العدـ   .َمف يمنحو الوجودمرىوف بوبذلؾ اليكوف ثمة أي وجود لمعالـ مف ذاتو وا 

 حسب رؤيتو  الظؿشبو وجود الكائنات بوجود الظالؿ؛ ألف يبدو لمقارئ أف ابف عجيبة أوقع  نفسو في إشكاؿ لّما  
يرنا وىو معدـو حقيقة، أي ال وجود لمكائنات في حقيقة األمر  ومف ثـ ال وجود إال شيء وىمي ال وجود لو إال في تفك

 .الذي يؤمف بيا لموجود واحد ىو الحؽ فأيف ىي الثنائية ) حؽ وخمؽ (
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إف االعتراؼ بعدمية وجود الكائنات ال يمغي وجودىا حقيقة؛ ألف الداللة ما بيف الحؽ والخمؽ داللة سببية فالحؽ سبب   
نيما مختمفاف بالجوىر، فال يمكف أف ألوليست داللة ىوية وىو العمة األولى والمبدأ األوؿ لكؿ وجود ،الموجودات وجود 

ولـ  عمى مستوى الشيود يكوف الحؽ خمؽ وال الخمؽ حؽ حسب ابف عجيبة . كما أف  نفي صفة الوجود عف العالـ  كاف
تضمحؿ وتتالشى فيو الذات اإلنسانية في الذات المطمقة فال يعد يحصؿ بعد التحقؽ بالفناء الذي ت ،يكف أمرًا واقعياً 

وعمى اعتبار أّف الكوف واجب رفضو ونفيو وانكاره حسب رأي ابف عجيبة، بفناءه وال نفسو وال السوى .  العارؼ يشعر
، وىذا نفسو فيقتضي أّف اإلنساف الذي ىو جزء مف ىذا الكوف مرفوٌض أيضًا ،ولكّف عممية الرفض تتـ مف قبؿ اإلنسا

                                                       .الرافض ىو عيف المرفوض. ينطمؽ ابف عجيبة ليحؿ ىذا اإلشكاؿ مف أصؿ اإلنساف وحقيقتو فإشكاؿ ، بحد ذاتو 

زء الظمماني فحقيقة اإلنساف ناسوتية والىوتية، وىما في صراع دائـ وأبدي حتى ينتصر الجزء الروحاني عمى الج 
ليعود بعدىا لالرتباط بعالـ الروح أو ما يسمى بعالـ الذر، وبشكؿ تمقائي تعود الروح الى معرفتيا السابقة، ومف ثـ ،

يكوف اإلنساف جزءًا مف الحقيقة الكمية المطمقة ووجوده حقيقة أيضا،ً ثـ يبرز دور عالـ الحس بشكؿ واضح في وصوؿ 
وح مف عالـ المطافة والصفاء إلى العالـ الحسي »...معرفة الحؽ، يقوؿ: اإلنساف إلى مبتغاه وغايتو وىي  فّمما برزت الر 

انسدؿ عمييا الحجاب، مف جممة مف انسدؿ عمييـ فما فتحت عينييا إال في ىذا العالـ الحسي فعشقتو ومالت إليو، 
نبياء والرسؿ وخمفائيـ مف األولياء وتاىت في فروقو ونسيت أىميا وجيمت رّبيا فبعث اهلل تعالى مف يعالجيا مف األ

الفحوؿ، فأمروىا باألدب مع الربوبية في الظاىر فعمموىا، ثـ أمروىا باألدب في الباطف معو وىو ترؾ الحظوظ 
والمحوظ، ورفض كؿ ما يشغؿ عف اهلل وىو المعّبر عنو بالسّوى، فإذا فعمت ذلؾ رجعت إلى أصميا وشاىدت أسرار 

                                                                                                 .(14)«ذاتو حيث ارتفع عنيا رداء الحس...رّبيا، وتنزىت في جماؿ 

النواقص والشوائب والرذائؿ، ويتحّمى فالعالـ الحسي محطة ميمة في حياة اإلنساف يقؼ فييا اإلنساف ليتخمص مف 
لى ذلؾ أشار الدكتور عبد المجيد الصغير، فقاؿ:  يحمؿ دائمًا  العالـ الحسي ال»...بالفضائؿ واألخالؽ الكريمة، وا 

معنى االنحطاط والغفمة والجمود المطمؽ إال بالنسبة لمذيف قصروا عقوليـ عمى الظواىر السطحية،ولـ يستطيعوا أف 
وعمى الرغـ مف عدـ إغفاؿ دور العالـ الحسي في شيود األحدية عند الشيخ ابف عجيبة،  .(15)بتعبير القرآف( يتفكروا فيو

ذا كاف اإلنساف ينسب لو وجود ذاتي فيذا ناجـ عف نقص في اإلدراؾ  مستقالً  إاّل أّنو يبقى فانيًا  وزائاًل وال وجود لو، وا 
عجيبة أكبر حجاب يبعد اإلنساف عف إدراؾ كنو الحقيقة، ألف الوىـ معنى تصوري ال وجود لو  والوىـ، والذي يعده ابف

إاّل في ذىف اإلنساف، فاهلل موجود في كؿ مكاف وىو عيف الدليؿ عمى نفسو وعّمة الوجود، فيو ليس بالبعيد بؿ عمى 
 .العكس إنو أقرب مف كؿ شيء إلى كؿ شيء

لـ نجد حقيقة الكوف عند انكشاؼ ظممة الحس إاّل »حوؿ حقيقة األكواف فيقوؿ:  يخمص ابف عجيبة إلى ىذه النتيجة
نما ىو كاليباء في اليواء، إْف  توىمًا أي عدمًا محضًا، توىـ الناس أّنو شيء ثابت مع اهلل، وليس شيئًا ثابتًا معو، وا 

نما الوجود هلل وحده، كاف  اهلل وال شيء معو وىو اآلف عمى ما كاف فتشتو لـ تجده شيئًا خارجًا عف أنواراأللوىية، وا 
ثـ يعود ويسوغ وجود ىذه المظاىر والكائنات واألكواف بوجود  ، وىكذا نجد أّنو يقّر بالوحدة وينفي الغيرية،(16)«عميو

بف عجيبة وحدة شيودية، وىي الوحدة التي نادى بيا ا لكف  . النور فييا أي النور اإلليي، فيي قائمة بو موجودة بوجوده
خمؽ(، وتنظر إلييما أنيما حقيقة  –ذات مستوى معرفي خالص، وليست مف قبيؿ وحدة الوجود التي تنفي الثنائية )حؽ 
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، مستخدمة براىيف العقؿ واستدالالتو وعممياتو المنطقية إلثباتيا. مجرداً  و العالـ ىو اهلل متجمياً  واحدة، اهلل ىو العالـ
نما لذي يقوؿ بو ىنا ال يعني اإلواالتحاد ا متزاج الذي يتضمف وجود كائنيف امتزج أحدىما باآلخر فصارا شيئًا  واحدًا، وا 

اتحد فالف وفالف اتحادًا إذا عمؿ »إرادة السوى، أو كما يقاؿ  ىو نوع مف الفناء في الحؽ، أو فناء عف شيود السوى أو
مستوى الوجود دوف لذلؾ يعود السالؾ فور انتيائو مف شيود األحدية ليؤكد الثنائية عمى  ( 17«)كؿ منيما بمراد صاحبو

  أي تردد أو خوؼ.
النور يرمز إلى حيث إف .لفظتي النور والظممة  اعتمادًا عمى مراتب الموجودات إلى عرض  ابف عجيبة  يعمد  ثـّ 

فمنيا ما رّؽ غزلو ولطؼ نسجو فكاف فيو النور قريبًا »... الحؽ، والظممة ترمز إلى الحجب الكثيفة أو السوى، قائاًل: 
مف الظيور، ومنيا ما غمظ غزلو وكثؼ نسجو فخفي النور ألجؿ غمظ الستور،فما رؽ غزلو ولطؼ نسجو منو ما ىو 

نور وظممة وغمبت عميو النور وىـ بنو آدـ. ومنو ما ىو نور وظممة وغمبت  نور محض وىـ المالئكة، ومنيـ ما ىو
  .(18)«عميو ظيور الظممة وىي الجمادات وما ال يعقؿ مف الحيوانات

ألكػواف بصفاتو وأسمائو التي ّجمى  في تمؾ المظاىر و اأنو يت وىذا يعنيبوجود اهلل  في األكواف   يسّمـ ابف عجيبة
وفي ىذا لطؼ وعناية ، إْذ لو ظير كما كػاف في أزليتو لتالشى كؿ شيء مف شدة نوره وكػماؿ عظمتو ، تعتبر كوسائط 

ود الشيادة وما دخؿ عالـ التكويف، فيي موجودة بوج فيقوؿ: )إّف األكواف ىي ما ظير في عالـكبيرة مف الحؽ الخالؽ 
ة ذاتو النفراده بالوجود، فمف رآىا قائمة بنفسيا فقد جيؿ الحؽ لُيعرؼ بيا، ممحوة بأحديّ  الحؽ، قائمة بو، ثابتة بثباتو

ثبوت لألكواف فييا وحجب عف شيود موجِدىا، ومف رآىا موجودة وقائمة باهلل فقد عرؼ فييا الحؽ وشيد فييا موالىا، فال
أمٌر عرض ، ...إّف ظيوره بواسطة تجميات األكواف فيو لطٌؼ كبير، إْذ ال يمكف شيوده ومعرفتو إال بواسطة ىذه 

 . (19)«التجميات، ولو ظير باألوصاؼ التي كاف عمييا في األزؿ بال واسطة لتالشت الكائنات واضمحمت

 مكانة اإلنسان في الوجود وعالقتو باهلل: -2
ابف عجيبة بالَخمؽ مف عدـ، وبّيف ذلؾ مف خالؿ نص وجييو إلى العارفيف الكامميف في اإلنسانية عمى لساف يقوؿ 

توحيد واإليماف وبجوارحكـ بالطاعة واإلذعاف، وبأرواحكـ بالشيود والعياف، يا عبادي اعبدوني بقموبكـ بال»الحؽ، فقاؿ: 
فأنا الذي أظيرتكـ مف العدـ ػ أنتـ ومف كاف قبمكـ ػ وأسبغت عميكـ سوابغ النعـ، فاألرض تقمكـ والسماء تظمكـ والجيات 

. ويتـ الخمؽ عند ابف عجيبة بفعمي اإليجاد واإلمداد، وذلؾ بإخراج اإلنساف مف عالـ الغيب إلى عالـ (20)«تكتنفكـ
ي اإلمداد، فبي وأنعمت عميكـ أواًل باإليجاد وثانيًا بتوال»... يقوؿ:الشيادة، ثـ يتولى اهلل إمداده بالمدد المعنوي والحسي، 

ثـ يبيف ابف عجيبة فعؿ  (21)«عرفتموني وبقدرتي عبدتموني، فال شريؾ معي وال ظيير وال احتياج إلى معيف وال وزير
اإليجاد يعني اإلظيار مف عالـ الغيب إلى عالـ الشيادة أو مف عالـ األمر إلى عالـ »اإليجاد واإلمداد، فيقوؿ: 

مداده إياىا بما تقـو بو بنيتيا، ىاتاف النعمتاف الخمؽ...أ ّما نعمة اإلمداد فيي قيامو تعالى باألشياء بعد وجودىا وا 
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وـ ر والقيّ الخالؽ والصانع والمدبٍّ  ، وىنا إشارة صريحة مف ابف عجيبة بتنزيو الخالؽ عف مخموقاتو، إنو وحده(22)«عامتاف
واآلمر الناىي والمدد و...، مف الصفات التي يتحّمى بيا وحده دوف غيره، فصفة الخالؽ عمى سبيؿ المثاؿ ىي صفة 

الَخمْؽ في األصؿ فعؿ »انفرد بيا اهلل عز وجّؿ، وىذا ما أوضحتو سعاد الحكيـ في معجميا الصوفي مف حيث إّف 
كقولو تعالى: )قؿ أرأيتـ ما  "أحسف "لوىية، وقد ُيضاؼ إلى اإلنساف ويحتفظ الحؽ باسـ التفضيؿلمحؽ بؿ مرتبط باأل

، وقد ذكر ابف عجيبة صفات انفرد بيا اهلل ليؤكد اإلثنينية بيف (23)تدعوف مف دوف اهلل أروني ماذا خمقوا في األرض(
يات بّيف  فييا ابف عجيبة تمّيز الخالؽ عف مخموقاتو، وتفّرده وتنزييو عف كؿ صفات المحدثات الخالؽ والمخموؽ بأب

 فقاؿ عمى لساف الحؽ:
 بالتصوير صتُ صِ خُ  الذي أنا

 
 والخمؽ والتدبير لمعباد 

 أنا القيـو باألمور طراً  
 

 (24)وليس شيء يخرج عف مرادي 
ابف عجيبة بأف ىناؾ وجوديف لإلنساف، وجود بالفعؿ وىو الوجود الحسي، و وجود آخر بالقوة وىو الوجود الزمني  ويرى 

السابؽ، والذي يمثؿ نموذج اإلنساف أو مثاؿ اإلنساف ويتضمف جميع أرواح البشر المخموقة في عالـ الذر، والتي تمثؿ 
رمزًاً لنور النبي محمد)ص(: إف اهلل سبحانو كّرـ اإلنساف بأّف جعؿ  القبضة المحمدية النورانية )مبدأ الخمؽ(، ويجعميا

، وىذه ىي حقيقتو فيو يجمع بيف الالىوت والناسوت، أي)اإلنساف كما ىو واإلنساف كما ينبغي"اهلل"(فيو طبيعة مزدوجة
احتجبت ببشرية كثيفة حقيقة اإلنساف ىي روحانية، وىي لطيفة نورانية الىوتية، ثـ »أو المعنى والحس، حيث يقوؿ: 

وقد أعطى اهلل سبحانو وتعالى اإلنساف صفات تشبو صفاتو، إال أّنيا ضعيفة وذلؾ لسببيف، ىما كما يقوؿ  .(25)«ناسوتية
والسبب الثاني أّف ىذه الصفات ىي جزء مف  ،(26)«جعؿ اهلل روحو المطيفة النورانية في قالب كثيؼ»...ابف عجيبة: 

وىذا الشبو بالصمدانية الذي حازه »الكؿ، وكما تعمـ أف الجزءْ أضعؼ مف الكؿ، ضعفت بإحاطة القيرية حيث يقوؿ: 
ة و... كالمًا وجعمو اإلنساف دوف غيره فيو اتصافو بشبو أوصاؼ الحؽ سبحانو حيث جعؿ اهلل فيو قدرة وعممًا وحيا

عف اهلل في حكمو يتصرؼ في األشياء باختياره في ظاىر أمره. وخّصو أيضًا فجعمو  وخميفةنسخة مف الوجود بأسره 
سمًا كميا كامنة في سره ثـ يظير عمى ظاىره ما سبؽ لو في عمـ اخزانة لسائر أسمائو، ففي اآلدمي تسعة وتسعوف 

ريـ، وبعضو يظير عميو اسـ الحميـ واآلخر..... وقد يتعاقب عميو أسماء كثيرة الغيب، فبعضيـ يظير عميو اسمو الك
حاز رتبة عالية في سمـ المخموقات، وبإمكانو  السر الذي أودعو اهلل في اإلنسافوبفضؿ المعنى أو  (27)«في وقت واحد

فس والتغمب عمى ممذات الحياة، والتخمي عف الرذائؿ الوصوؿ إلى رتبة الكماؿ بعد مجاىدات ورياضات، وقير الن
والتحّمي بالفضائؿ الكريمة، يكوف عندئذ خميفة اهلل في األرض، يأمر بأمره وُينيي بنييو لذلؾ قامت الحجة عميو. فعمى 

عة المزدوجة فموال ىذه الطبي ،اإلنساف أف ينطمؽ دائمًا مف ذاتو، فيي نقطة البداية لموصوؿ إلى الكماؿ وتحقيؽ مبتغاه
لما استطاع اإلنساف الوصوؿ إلى معرفة اهلل، فيي حافز عمى أف يقير الجزء الروحاني الجزء الناسوتي، الذي يعّد سجنًا 

ويعتقد ابف عجيبة أف اإلنساف ميما . الجزء إلى الكؿ يعود  لمروح  في اإلنساف حّتى يصبح كّمو نورًا والىوتًا، عندىا
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محدثة فانية وزائمة فأفعالو وصفاتو  و وأفعالو لف يستطيع بحكـ بشريتواثمو أو يحاكيو في صفاتحاوؿ أف يشابو اهلل أو يم
 أف يعرؼ حقيقتو، ويعمؿ جاىدًا كي يكوف عبدًا هلل، حتى يكوف عبدًا حرًا. األجدر بيذا المخموؽ وناقصة، ف

جب الوجود المطمؽ، وليس ليا عّمة مف عّمة، فيي صادرة عف اهلل واليا إف أفعاؿ اهلل وأحكامو منزىة عف أف تكوف 
رادتو، وىذا  جانب اهلل حّتى يكوف ليا عّمة مف جانب اإلنساف، وىي صادرة عف اهلل مف شدة كمالو وفيض قدرتو وا 

محاؿ أف يتقدـ الحادث عمى القديـ ال وجودًا وال »بالطبع كمو يصب في تنزيو اهلل عف مخموقاتو، وفي ىذا الصدد قاؿ: 
شؾ أّف اهلل سبحانو قّدر في األزؿ ما كاف وما يكوف إلى أبد األبد، يعني أّف سبب وجود األشياء وظيورىا حكمًا. فال 

ىو صنع الحؽ ليا، وصنع الحؽ ليا ال عّمة لو... فما كونتو القدرة وأظيرتو ال يمكف أف يكوف أبدع منو مف حيث تعّمؽ 
ف كاف العقؿ يجوٍّ  يخمؽ اهلل تعالى أبدع منو، والقدرة صالحة ولكف كما سبؽ بو  ز أفْ العمـ القديـ، فال يمكف أف تخمقو وا 

 .(28)«العمـ ونفذ بو القضاء لـ يكف أبدع منو
ائؿ فاف ال وجود فإذا أراد السالؾ أف يصؿ إلى شيود األحدية، فما عميو إال أف يفنى عف كؿ ما سوى اهلل، ويدرؾ أّنو ز 

وجود وىمي، والوجود الحقيقي هلل وحده، وبذلؾ ال ينسب لإلنساف أّي صفة ألنيا باألصؿ ىي مجرد وجوده  وأف   لو،
صفة لمخالؽ، لذلؾ عميو أف يتعمؽ بأوصاؼ الحؽ وذلؾ بأف يتكؿ عميو في كؿ أموره، بحيث يكوف الخالؽ المالذ 

موره إليو ويعتمد في حوائجو عميو... ... فإذا نظرت إلى عزٍِّه وكبريائو وعظمتو يمتجئ في أ»... الوحيد لإلنساف، يقوؿ: 
ذا نظرت إلى وصفو تعالى بالغنى تعمقت بغناه  تعززت بو ولـ تعزز بغيره وصغر في عينيؾ دونو كؿ شيء، وا 

عمى غيرىا مف  واستغنيت عما سواه، ولـ تفتقر إلى شيٍء واستغنيت بو عف كؿ شيء وىكذا، فاألمر أيضًا ينطبؽ
 .(29)«الصفات...

 :طبيعة الذات اإلليية-3
إلى تعريؼ شامؿ وكامؿ  خمْص جميع المحاوالت التي ساىمت في وضع تعريؼ لمذات اإلليية بقيت مجرد محاوالت لـ تَ 

جيبة كغيره مف المتصوفيف أف يوضح وجية نظره حوؿ طبيعة الذات حاوؿ ابف عولقد  . في شأف األلوىةمتعارؼ عميو 
 إلماطة الحجب عنيا والغموض ومحاولة تقريبيا مف أذىاننا ،،بشكؿ ينسجـ ويتسؽ مع منيجو الفكري العاـ  اإلليية
ال  نفسو فذات الحؽ تعالى  واجبة الوجود قائمة بنفسيا ، متصفة بصفات المعاني و المعنوية، و المعنى في: »يقوؿ

 . (30)«تصؼ بصفات المعاني و المعنوية، وال يقـو بنفسوي
انطالقًا مف   ،ث استخدـ عبارات عصية عمى الفيـ عند العامة حي يبدو كالمو عف الذات اإلليية شديد الغموض، 

عف  ، وال يميؽ بوصفيا سوى العبارات و اإلشارات التي تجؿّ   أفًّ الذات اإلليية صعبة المناؿ وعصية عمى الفيـإيمانو ب
لذات اإلليية، وما لممرء أف يصؿ إلى درجة رفيعة مف درجات المعرفة كي يعي حقيقة ا فيـ الناس العادييف، فال بد  

المعنوية ىي المطافة »يجدر بيا مف نعوت، وما يستحيؿ عمييا مف نعوت وأوصاؼ، فمذلؾ وضح ما قالو سابقًا، فقاؿ: 
األصمية، وقد قمت في رسميا، ىي ذات قديمة أزلية لطيفة خفية متجمية بالرسـو و األشكاؿ، متصفة بأوصاؼ الكماؿ 

ويرى سبب إطالؽ العامة لفظ "المعنى"عمى الذات اإلليية مف قبيؿ المجاز .(31)«،واحدة في األزؿ وفيما ال يزاؿ
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فإنو مجرد اصطالح عبروا عنو بالمعنى عمى وجو التشبيو و المجاز ، وذلؾ أف ذات الحؽ : » ... يقوؿ  والتشبيو، 
، فأطمقوا عمييا معنى ، ... كما اصطمحوا عمى ؾ، أشبيت المعنى في الخفاء رَ دْ تعالى لما كانت لطيفة خفية ال تُ 

طالؽ الذات عمى ما ظير مف  إطالؽ القدرة عمى الذات و الحكمة عمى األثر وما يتعمؽ بو مف األسباب و العمؿ ، وا 
العالقة  أما  . .(32)«التجميات والصفات عمى ما يمزميا مف التشكيالت والتخصيصات والتموينات التي ىي آثار الصفات

والتي شغمت جميور العمماء مف الفقياء والمتصوفة والمتكمميف يوضحيا ابف  القوية ما بيف الذات اإلليية وصفاتيا
الذات عيف الصفات، والصفات عيف الذات، ولّما كاف ال ظيور لمذات إال  مف أنوار الصفات، وال قياـ : »عجيبة بقولو

 .(33)«ت ال تفارؽ الموصوؼ صار كأف  ىذا عيف ىذالمصفات إال  بالذات، والصفا
ة ىو فعمى ذلؾ تكوف األشياء الموجودة في عالـ الحس ىي تجّمي لمصفات، وكؿ ما بقّي باطنًا مف أسرار الذات اإلليي

ذات ومعنى. وىذا يؤكد قولو إف  تجّمي الذات اإلليية مستحيؿ، بينما الصفات اإلليية أمٌر مقبوؿ، وبتجّمي ىذه الصفات 
إف  تجّمي الصفات كمو جماؿ، فيو محؿ نزىة أرواح العارفيف، وبو يرتقي أىؿ الدليؿ »تحصؿ المعرفة بالذات اإلليية 

ي الذات فإن و جالؿ محض، إْذ لو ظيرت ذرة مف نوره األصمي بال واسطة الحترؽ إلى معرفة رب العالميف، بخالؼ تجمّ 
 .(34)«الكوف مف أصمو

وتتقبمو وتدركو ىو جماؿ، وكؿ ما يشؽ عمى النفس  يفيـ مف ىذا القوؿ إف كؿ ما يمكف لمنفس اإلنسانية أف تفيمو
إدراكو ىو جالؿ، وبذلؾ تكوف الصفات اإلليية بتجمييا في عالـ الحس بمثابة الواسطة كي ُتعرؼ الذات اإلليية مف 

 .خالليا وبالوقت نفسو الحجاب الساتر ليا
 :تفسير الوجود عند ابن عجيبة

 طبيعة الخمق :  - 1
ة مبالغة في الوحدة، وال تتحقؽ إال إذا كانت الوحدة بحيث ال يمكف أف يكوف األحدي  » فيقوؿ: ةحديّ يعرؼ ابف عجيبة األ

أشد وأكمؿ منيا، فمف مقتضى حقيقتيا محو األكواف وبطالنيا بحيث ال توجد، إْذ لو وجدت لـ تكف أحدية، ولكاف في 
ثنينية  .35«ذلؾ متعددًا وا 

نالحظ في ىذا التعريؼ قصدًا صريحًا بنفي وجود السوى وىذا شرط تحقؽ األحدية مقابؿ أف الحؽ وحده الذي يتمتع 
بيف الذات العارية عف األسماء أّنو رفض التمييز أصحاب وحدة الوجود  عفابف عجيبة  ولكف مايميزبالوجود.

يية، أو أحدية العيف، وىي الذات الخالصة عف الظيور في المظاىر التي والصفات، أو ما يسمى بأحدية الذات اإلل
 .(36)تقتضييا أسماؤىا، و بيف مرتبة األلوىية، أو ما يسمى بأحدية الكثرة أو الواحدية الظاىرة في المظاىر األسمائية

الرفض التي نادى بيا ابف عجيبة، يكوف الخمؽ عنده مف عدـ عكس أصحاب وحدة الوجود الذيف بنوا عمى نظرية  وبناءً 
الفيض عندىـ وكاف فيض. العمى التمييز ما بيف الذات العارية أو أحدية العيف، وبيف مرتبة األلوىية عممية الخمؽ مف 

تجمي الذات األحدية لنفسيا في »ىو  دىـعن عمى نوعيف، ىما: الفيض األقدس، والفيض المقدس، فالفيض األقدس
صور جميع الممكنات التي يتصور وجودىا بالقوة. فيو أوؿ درجة مف درجات التعينات في طبيعة )الوجود المطمؽ(، 
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ولكنيا تعينات معقولة، ال وجود ليا في عالـ األعياف الحسية ، بؿ ىي مجرد قوابؿ لموجود، وىو ما يطمؽ عمييا ابف 
ف  كانت تختمؼ عنيا في بعض الوجودعربي اسـ األ  .(37)«عياف الثابتة، وىي أشبو ما يكوف بالصور األفالطونية، وا 

أما الفيض المقدس: وىو الذي يوصؼ عادة باسـ التجّمي الوجودي، أو تجمي الواحد في صورة الكثرة الوجودية، فيو »
ىذا . (38)«بالقوة في صورة ما بالفعؿما  وؿ إلى العالـ المحسوس، أو ىو ظيورظيور األعياف الثابتة مف العالـ المعق

تجمي إليي دائـ فيما ال ُيحصى عدده مف صور الموجودات، وتغير »عند أصحاب وحدة الوجود ىو  يعني أفّ الخمؽ 
عند ابف ،  بينما نجد (39)«نًا اسـ )الخمؽ الجديد(دائـ وتحوؿ في الصور في كؿ آف. ذلؾ ىو الذي يطمؽ عميو أحيا

الخمؽ في التحقيؽ عدـ، إنما الوجود هلل الواحد : »يقوؿ.الذي ال قواـ لو  وال ماىية لو مف نفسو   الخمؽ مف عدـعجيبة 
 وبناًء عمى ذلؾ تكوف، (40)«األحد فوجود السوى كاليباء في اليواء أو كظالؿ األشخاص إف فتشتو لـ تجده شيئاً 

الكائنات ليست عيف الحؽ وال الحؽ عيف الكائنات، واهلل وحده واجب الوجود، وكؿ موجود يستمد وجوده مف اهلل بفعمي 
 ى مف يخرجيا إلى الوجود، قاؿ ابف عجيبة:تكوف ىذه الكائنات ممكنة الوجود، وتحتاج إل بالتالياإليجاد واإلمداد، و 

             
 (41)مف ال وجود لذاتو مف ذاتو            فوجوده لواله عيف محاؿ

 
ويذىب ابف عجيبة إلى أف لحظة شيود األحدية لحظة ذوٍؽ ووجٍد، فشيود األحدية ال يتـ وفقًا لبراىيف واستدالالت  

قؿ المنطقية، فيي ليست أكثر مف حالة ذوقية يكوف صاحبيا في حػاؿ الفناء حيث يشيد الوجػود لمحؽ وحػده الع
وبالمقابػؿ يشيد نفي الكثرة والتعدد فيي بذلؾ ليست باالعتقاد وال بالفكرة حتى تحتاج إلى دليٍؿ أو برىاف عمييا، يقوؿ: 

كما  -ىؿ ىذا المقاـ األفراد واآلحاد وىـ أكمؿ مف القطب في العمـ باهلل... ويذوؽ ذلؾ ذوقًا ويغرؽ فيو غرقًا، وُيقاؿ أل)
إىماؿ دور العقؿ وعممياتو المنطقية واالستداللية في  نالحظ مف قولو. (42)(وخارجوف عف دائرة تصرفو -قاؿ الحاتمي

يعتمد عمى العقؿ في شيود األحدية لف يصؿ إلى مبتغاه، فيو ال يزاؿ في طريقو الصوفي، أّف كؿ مف و شيود األحدية، 
لكّف عندما يصير الصوفي في غيبة تامة عف كؿ ما سوى اهلل، ويفنى عف نفسو وال يعود يشعر بحالة فنائو، عندئذ 

لعقؿ، إنما ىي طريقة أذواؽ ووجداٍف، ... ليست طريقنا طريقة االستدالؿ لفيـ الطريؽ حتى تحتاج إلى ا)يشيد األحدية: 
فيغيب الدليؿ في المدلوؿ، والذاكر في المذكور، والواصؿ في الموصوؿ، فنستدؿ باهلل عمى غيره فال نجده، ماداـ السالؾ 

 . (43)(يفتقر إلى االستدالؿ فيو في الطريؽ، فإذا استغنى عف الدليؿ بشيود المدلوؿ عميو ورؤيتو فقد تحقؽ وصولو
وال يتحقؽ الصوفي بشيود األحدية في الوجود باستدالٍؿ ... )وقد وضح الدكتور أبو الوفا التفتازاني ىذا المعنى، فقاؿ: 

نما يتحقؽ بشيود األحدية في حاؿ ذوقية خاصة ال يشاركو فييا غيره مف الناس و  يشعر فييا منطقي أو بحث نظري، وا 
 (44)(بأف عالـ الظواىر ال يتصؼ بالوجود الحقيقي لتالشيو في وجود اهلل كما يتالشى ضوء المصباح في ضوء الشمس

                                                           

 .9, ص2, جالمصدر نفسو-  37
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 .80المصدر نفسو, ص - 41
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ال تتعمؽ بزمٍف معيف، كانت وال زالت  لذلؾ اإلليية،صفة لمذات عند المتصوؼ ابف عجيبة  األحدّية.إذًا نالحظ أف  
 وستبقى صفة لمذات اإلليية، وسيشعر بيا المتصوؼ في حالة ذوقية خاصة متعالية عمى المكاف والزماف.

شرط الـز وضروري كي يصؿ  فيومفناء وباألخص الفناء عف شيود السوى، البّد لممتصوؼ أف يصؿ لومف جية ثانية 
 ؼ إلى لحظة شيود األحدية.المتصو 

 :الخمق( -ثنائية )الحق  -2 
اجب الوجود، و و يحاوؿ ابف عجيبة أف يعّمؽ الفرؽ أكثر ويظير التمايز واالختالؼ ما بيف الحؽ ذي الوجود المطمؽ 

و حسب والخمؽ ذي الوجود الحادث الفاني المتغير الذي ال يممؾ إال رتبة االضطرار إلى الحؽ، فيو دائـ الحاجة إلي
وجو كونو أي )اإلنساف أو الخمؽ( ال يزوؿ اضطراره، فمتحقؽ قيومة الحؽ بو، إذ الحس ال يقـو إال »قوؿ ابف عجيبة: 

بالمعنى، فحس العبودية ال يقـو إال بمعنى الربوبية، فبقدر تحقؽ العبد بقيومية الربوبية يشتد اضطراره في ظاىر 
يادة عمى الدواـ، فال يزوؿ اضطراره عمى الدواـ... وأما وجو كونو ال يكوف مع العبودية... فالعارؼ ال يزاؿ مفتقرًا لمز 

غير اهلل قراره، فألف قمب العارؼ رحؿ إلى اهلل مف الكوف بأسره، فمـ تبؽ لو حاجة إلى غيره، فقراره إنما ىو شيود الذات 
«األقدس

نائية )الحؽ والخمؽ( كتب رسالة أسماىا )رسالة العقائد( وضح فييا وحرصًا مف ابف عجيبة عمى إبراز ث .(45)
عميؾ أف تعتقد أّف اهلل موجود قبؿ »تنزيو اهلل عف مخموقاتو، وبالوقت نفسو دحض فييا الفرؽ المخالفة لمسنة قائاًل: 

مستمر الوجود ال آخر لو، أبدٌي  ، أزليٌّ ال بداية لو،بمعنى أف اهلل ىو عمة ذاتو وعمة كؿ معموؿ األكواف، قديـٌ ال أوؿ لو
ال نياية لو.... وأنو ال يماثؿ األجساـ ال في التقدير وال في قبوؿ االنقساـ، وأنو ليس بجوىر وال تحّمو الجواىر، وال 
بعرض وال تحّمو األعراض، بؿ ال يماثؿ موجودًا، وال يماثمو موجوٌد وليس كمثمو شيء، وال ىو مثؿ شيء، وأنو ال يحّده 

دار وال تحويو األنظار، وال تحيط بو الجيات، ىو أقرب إلى العبد مف حبؿ الوريد وىو عمى كؿ شيٍء شييد، تعالى المق
 .(46)«عمى أف يحويو مكاف، كما تقدس أف يحّده زماف...

شرع واإلسالـ الذي أكد وجوب االعتقاد بثنائية )الرب الخالؽ والعبد المخموؽ(، والرب نالحظ أنو لـ يخرج عف نطاؽ ال 
البائف والمفارؽ والمغاير لخمقو المتصؼ بالكماؿ المطمؽ مف جية أولى، وتبايف طرفي ىذه الثنائية مف جية ثانية عمى 

إّف اهلل تعالى ذات واحدة مخالفة لمحوادث، ، »عكس ما نادت بو وحدة الوجود، والتي تعترؼ بالوحدة مقابؿ إلغاء الثنائية
ّنو بمقدار ما يتحقؽ في النفس اإلنسانية مف صفات الكماؿ اإلليية يكوف استعدادىا لمعرفة اهلل، وأف العبد عبد والرب  وا 

ؽ ما يوحي رب، ولف يصير إحداىما اآلخر البتة، أّما عممنا باهلل فموقوؼ عمى إرادتو تعالى، وىو يعّرفنا بنفسو عف طري
عقيدة أو نظرية ميتافيزيقية تنظر إلى اهلل »، بينما تكوف وحدة الوجود 47«بو إلى األنبياء واألولياء الذيف ىـ مف خمقو

ثبات الوجود لمحؽ وحده وقد يعبر عنيا والعالـ عمى أنيما كينونة واحدة، أو ىي تقوؿ بإلغاء ثنائية الحؽ و  الخمؽ وا 
 (48)«بعضيـ بالحموؿ
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 : التنزيو و التشبيو  -3
ابف عجيبة، الذي يؤمف بػ في اعتقاد طالؽ ال وجود لو أوما يسمى بمبدأ المحايثة واإل بالنسبة لمبدأ التنزيو والتشبيو أما

 .(49)«اهلل تعالى منزه عف األيف والجية والكيؼ والمادة والصورة»التنزيو فقط ويرفض التشبيو يقوؿ: 
اهلل، أو اهلل   أصحاب وحدة الوجود في أف األشياء ىي عيف  وقد يفيـ مف كالـ ابف عجيبة أحيانًا أّنو يتبنى وجية نظر

عيف األشياء أو كالىما )الحؽ والخمؽ وجياف لحقيقة واحدة(، وربما أخرج نفسو مف ىذا المأزؽ بمثاؿ أخذه مف الجيمي 
 ىػ(، وىو مف مذىب أصحاب وحدة الوجود، يقوؿ الجيمي:  805المتوفى ) 

              
 (50)ف في التمثاؿ إاّل كثمجة         وأنَت ليا الماء الذي ىو نابعٌ وما الكو 

 
الثمج حالة مف حاالت الماء أو صفة مف صفاتو، ويعطي مثااًل عمى ذلؾ  تبرعي ألّنوال يقوؿ بالمماثمة  ىنا  ابف عجيبة 

الثمجة ظاىرىا ثمج وباطنيا ماء، فالثمج صفات والماء ذات، الثمج حس والماء معنى »:بػ )الصفات والذات(، فيقوؿ 
، فكاؼ التشبيو حسمت األمر فال الثمج ىو الماء وال الماء ىو الثمج، كما أف (51)«لمطافتو وخفائو، صار كأّنو معنى

إعمـ أّنو لّما كاف ال ظيور لمذات إاّل مف أنوار الصفات وال »الصفات ليست عيف الذات، وال الذات ىي عيف الصفات،: 
نطقوا بيذا تحويشًا لمجمع وفرارًا مف قياـ لمصفات إاّل بالذات، والصفات ال تفارؽ الموصوؼ صار كأف ىذا عيف ىذا، ف

. إذًا فالحس (52)«ؼ وظير لمحس صفات وما بطف مف سر الربوبية ذاتًا ومعنىالفرؽ واصطالحًا منيـ سّموا ما تكثّ 
س ال يقـو إاّل والمعنى متالزماف، ولكف ال يفيـ مف ىذا أنيما واحد، بؿ المعنى يتجّمى بالحس كي ُيعرؼ وُيدرؾ، والح

 بالمعنى أي ال وجود لو مف ذاتو، فيو دائـ االفتقار إليو.
يرفض التشبيو فكيؼ يقوؿ بو؟! فمف الظاىر أنو لـ يقصد عمى اإلطالؽ   إف  ابف عجيبة قائالً  ولكف قد يعترض أحدىـ 

ذاعدـ محض. و عنده وجود السوى :وثانيًا  ،يعتقد  بمبدأ المفارقة بيف اهلل والخمؽ  أواًل: داللَة ذلؾ أّنوالقوؿ بالتشبيو،   ا 
حاطة الحؽ بكؿ شيء، وقد أشار مف قبيؿ إقاؿ بالتشبيو الذي يتضمف معنى الحموؿ أو االتحاد أو وحدة الوجود، فيذا 
عند أىميا وىـ أىؿ الذوؽ والواصموف مف  فقطكثيرًا إلى أف مثؿ ىذه األلفاظ التي يدؿ ظاىرىا عمى التشبيو  مفيومة 

عف األيف والجية والكيؼ والكـ والصور، ومع ذلؾ ال يخمو منو أيف وال مكاف وال  هٌ الحؽ منزّ : ».يقوؿية السالكيفالصوف
كـ وال كيؼ وال جسـ وال جوىر وال عرض، ألّنو لمطفو سار في كؿ شيء ولنوريتو ظاىر في كؿ شيء، وإلطالقو 

حاطتو متكيؼ بكؿ كيؼ غير متقيد بذلؾ، فمف لـ يعرؼ ىذا  ولـ يذقو ولـ يشيده فيو أعمى البصيرة محرـو مف وا 
 .(53)«مشاىدة الحؽ تعالى، وىذه اإلشارات ال يفيميا إاّل أىؿ الذوؽ مف أىؿ المعاني

يدًا مف حيث مفيوميـ هلل بالعقيدة اإلسالمية يتمسؾ الصوفية تمسكًا شد: »حيف قاؿوقد ذىب إلى مثؿ ىذا سبنسر 
الحقيقي، وىي القوؿ  األصمية القائمة عمى تنزيو اهلل عف الحوادث والممكنات. ولذلؾ إذا فيمنا كممة الحموؿ عمى معناىا
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الرغـ مما بأف اهلل متحد بالعالـ في الزماف والمكاف اتحادًا تامًا، وحصريًا لـ نجد فييـ مف يعتقد بشيٍء كالحموؿ عمى 
ما دامت المفارقة أمرًا معترفًا بو، فإّف أشد »، وقد وضح نيكمسوف أيضًا ذلؾ، فقاؿ: (54)«يقاؿ عنيـ خالؼ ذلؾ

 بيذا  ونذكر .(55)«التوكيدات المتضمنة معنى الكموف ليست مف قبيؿ الحموؿ بؿ مف قبيؿ إحاطة األلوىة بكؿ شيء
 :األزلية الخمرة في أبياتيا بعض في يقوؿ والتي التائية قصيدتو في الحموؿ مذىبل عجيبة ابف رفض الخصوص

 (56)فميس ليا سوى في شكمو حّمتْ   يافي وصفِ  الحموؿِ  ىت عف حكـِ نزّ تَ 

كوف مف خالؿ وسائط كثيفة.  ولوال ىذه الوسائط لتالشى الكوف واضمحؿ كؿ يلذات اإلليية في عالـ الحس اّمي إف تج 
في األمر  شيء أماـ عظمة تجّمي الذات، فظيور الذات في األشياء ليس ظيورًا حموليًا أو اتحادًا تامًا معيا، بؿ كؿ ما

ىو ظيور الذات مف خالؿ تجّمي أسمائيا وصفاتيا ونعوتيا التي تقـو بيا األشياء، وىذا ما أوضحو ابف عجيبة في 
في كؿ شيء اسـ مف أسمائو واسـ كؿ شيء مف اسمو، فإّنما : » مثؿ قولو كثير مف النصوص التي سنورد بعضيا،

ظير بصفاتو وبطف بذاتو، حجب الذات بالصفات  ،ظاىرًا بحكمتوأنَت بيف أسمائو وصفاتو وأفعالو، باطنًا بقدرتو، 
وحجب الصفات باألفعاؿ، وكشؼ العمـ باإلرادة، وأظير اإلرادة بالحركات، وأخفى الُصنع في الصنعة، وأظير الصنعة 

 .(57)«بالذات، فيو باطف في غيبو و ظاىر بحكمتو و قدرتو
 إلى سعى التي مراميو عف المواضع بعض في خرج فقد، نفسو مع متسقاً  يكف لـ عجيبة ابف أف االنتباه يمفت ما ولكف

 الوصؼ ذلؾ "الكنزية" كمفيـو المعنى بنفس الوجود وحدة صاحب عربي ابف عند وردت ألفاظ استخدـ حيث .تأكيدىا
 والجسـ رسـ وال شكؿ الكنزية حالة في ليا وليس:)بقولو التجمي قبؿ ليةاألز  الخمرة حالة عمى عجيبة ابف أطمقو الذي

نما،  كنزاً  كاف تعالى اهلل إف اعمـ:)أيضاً  ويقوؿ،(58).(فييا عبودية ال محضة وربوبية، فييا حس ال صافية معاني ىي وا 
 ثـ، الظاىر اسمو بمقتضى وأظيرىا كشفيا الكنز ذلؾ مف بتجميات تجّمى ُيعرؼ أف رادأ فّمـ،أحد يعرفو لـ أزلياً  خفياً 

 .(59)(الباطف اسمو بمقتضى وسترىا أبطنيا
 عفيفي العال أبو عمؽ وقد،الوجود في التجمي عف المتعالية ؽالح ذات إلى بو مشيراً  زيةالكن مفيـو استخدـ عربي ابف أما

نما...، المخفي الكنز فيي،ذاتو حيث مف سبحانو الحؽ ُيعرؼ ال:)قائالً   في متجمية وأسماؤه صفاتو حيث مف ُيعرؼ وا 
 . (60)(الوجود صفحة
 بناء في األساسية والمبنة الركيزة عربي ابف جعمو مفيـو وىو،(61)(الفتح-التنزؿ-الفيض– الظيور) يرادؼ التجمي ومفيـو
 أو قوابؿ في لذاتو الحؽ تجّمى أي،بذاتو ذاتو اهلل عرؼ األقدس الفيض ففي:) فقاؿ والمعرفة الوجود طبيعة في نظرياتو

 .(62)(الوجود رةصو 
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 التي المعاني وكذلؾ،قديـ العبودية بظير العمـ نعـ:)...فقاؿ وضوحاً  أقؿ بصورة المعنى عف عبر عجيبة ابف عند أما
 ترادؼ التي لممعاني القديـ الظيور عمى عجيبة فبا مف صريحة إشارة القوؿ ىذا في. (63)(والرسـو األشكاؿ مادة ىي

 الخمرة تجمي ؤكدي عندما الوجود وحدة أصحاب مع تداخالً  األمر ويزداد.عربي ابف عند لمكائنات المعقولة األعياف
 تياوصفا أسمائيا آثار تجمييا بعد ظيرت ثـ:)...بقولو. المعاني تمؾ بتجمي وذلؾ والرسـو واألشكاؿ المظاىر في األزلية

 أوصاؼ وىي القيـو الحي والعز الكبرياء رداء كساىا والرسـو األشكاؿ في الخمرة ظيرت فمما،...األشياء مظاىر في
 . (64)(العبودية وأحكاـ البشرية

 
 : تاوالتوصي الستنتاجات

وغ مشروعية بحثنا، في التناوؿ ونعتقد أف في التصوؼ بعض الفمسفة، وفي الفمسفة بعض التصوؼ، وىذا ما يس 
د اليوناني سؤاؿ موجود إنيا مشكمة فمسفية بامتياز، قديمة قدـ الفمسفة ذاتيا، بحيث جاء سؤاؿ الوجود ذو الموللالفمسفي 

ويؤكد ىذا الموقؼ الطبيعة الجوىرية لمفيمسوؼ والمتصوؼ، فكالىما شخصية قمقة متمردة متحفزة الفمسفة األبدي،
ف الفيمسوؼ ال يشعر بأمنو المعرفي، فإف المتصوؼ ال يطمئف إلى اعتقاد، وال يركف إلى أي يقيف شكاكة، فإذا كا

دوغمائي، لذلؾ حمؿ التصوؼ شعمة البحث عف الحقيقة في الثقافة العربية اإلسالمية بعد فشؿ المشروع الفمسفي فييا. 
ر العربي اإلسالمي، إال أنو بسبب طبيعتو النظرية وبالرغـ مف الدور الكبير الذي أد اه التصوؼ النظري في تطور الفك

كما اتيمت الفمسفة،وابف لخروج عف الديف القائمة عمى العقؿ والبرىاف والمشابية لطبيعة الفمسفة المجردة، ُاتيـ بالكفر وا
ف عجيبة والقوؿ الفصؿ حسب ما توصؿ إليو البحث أف ابعجيبة واحد مف الذيف اتيموا بالكفر والخروج عف اإلسالـ ،

ربما نجـ ىذا عف عدـ  .يقوؿ الخمؽ مف فيض وتارةً  ،يقوؿ الخمؽ مف عدـ وقع في تناقض وحيرة  كما بدا لنا ،فتارةً 
جرأتو في إظيار حقيقة اعتقاده التي تخالؼ عقيدة أىؿ الظاىر مف جية أولى ،ومف جية ثانية خوفو مف سمطة الفقياء 

ساىـ في إعادة الحياة الروحية كونو ؛في عصره   أننا ال يمكف تجاىؿ أىميتووبطش السمطة السياسية ومحاربتيا إياه.إال
بيف األضداد والثنائيات دوف التضحية بأحد طرفي المعادلة عمى حساب  توصؿ إلى إدراؾ أىمية التوازفلمتصوؼ ،و 

 -معنى(، )كثرة  -مخموؽ(، )حس  -الكماؿ في الجمع بيف األضداد )خالؽ  وأكد أّف الوصوؿ إلى الطرؼ اآلخر، 
وحدة( ...، لتؤلؼ نسقًا متكاماًل ونسيجًا مف المعارؼ واألفكار مع الحفاظ عمى روح الشريعة، والبقاء ضمف إطار القرآف 

التجربة الصوفية قابمة لمنظر العقمي »الكريـ وسنة الرسوؿ محمد )ص(، وىذا ما ألمحت إليو سعاد الحكيـ، فقالت: 
 .(65)«وليست خاصة لو مبنية  عميو

وحدة الشيود التي ميزتو عف غيره مف في التصوؼ ككؿ :بأنو منيج في ابف عجيبة  ويمكف وصؼ منيج     
عمى مستوى المعرفة ال  المتصوفة، وىي ال تعني لديو القوؿ بالحموؿ، وال بوحدة الوجود وال االتحاد، بؿ شيود الوحدة

عمى مستوى الوجود، عندئذ يكوف الشيود حااًل أو تجربة ذاتية فردية، تبنى عمى أساس الذوؽ والكشؼ والمشاىدة، 
وتؤدي إلى الفناء في الذات اإلليية، أو الفناء في التوحيد واالستغراؽ بعظمة الربوبية، فجاء فناؤه فناء عف شيود السوى 

رادتو  وجود السوى، فالفرؽ واضح وجمّي لمعياف، ما بيف ىاتيف العبارتيف، ففي الفناء عف شيود السوى فناء عف ال وا 
دليؿ عمى تالشي اإلحساس والشعور بكؿ شيء بما فيو الذات اإلنسانية لذوباف الوجود المتناىي في الالمتناىي، ال 

                                                           
 .03ص تقييدان في وحدة الوجود,الحسني,ابن عجيبة.- 63

 .03-08المصدر نفسو,ص - 64

 .90, ص1994, )بيروت: مؤسسة دندرة لمدراسات( , عودة الواصلسعاد الحكيم.  - 65
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ارؼ كؿ شيء قائمًا باهلل ونورًا مف أنوار اهلل، وأف يمبث أف يعود الوعي بالسوى واألنا فور انتياء لحظة الشيود، ويرى الع
يفقد الوجود »العالـ ما خمؽ عبثًا إنما ىو تجؿ مف تجميات الذات اإلليية، وقد عبر أدونيس عف لحظة الشيود فقاؿ: 

ة لمعارؼ والحالة تعيناتو وتحديداتو وقيوده ويعود إلى أصمو الال تحديد الالتعييف، وبالفناء يتـ التطابؽ بيف الحالة الذاتي
 .(66)«الموضوعية لمعالـ المعروؼ

يرى الكثرة »العالـ( لديو، وىذا فرؽ كبير بينو وبيف صاحب وحدة الوجود الذي  -يبقى الكماؿ في إثبات ثنائية )اهلل 
لة ال وجود حقيقي ليا ويعتبرىا ابف عربي ػ خياؿ ويقوليا في حالة مف وشيوده يعطيو الكثرة، بؿ يجعميا كثرة معقو 

نما ينفي شيود (67)«الصحو، ويقرر نفي وجود الكثرة ، وعمى النقيض نرى صاحب وحدة الشيود ال ينفي وجود الكثرة، وا 
ساسو وعودة الوعي إليو والشعور بأناه. وخير عبارة قاليا ابف عجيبة تمخص الكثرة في أثناء فنائو، ألنو يثبتيا لحظة إح

يعني أف  ال وجود لإلنساف لحظة .(68)«إياؾ أف تقوؿ أناه، واحذر أف تكوف سواه..»مذىبو في وحدة الشيود، ىي: 
نكشاؼ قدس الحؽ وعمومو العمي ة ،حيث يشيدىـ الحؽ أّف وجودىـ عدـ فينطوي وجودىـ في وجود شيوده األحدية وا

لى اهلل،فالعارؼ في تمؾ و الحؽ وعظمتو،وفي تمؾ الحالة كؿ ما يصدر عف العارؼ إنما يصدر عف اهلل ومف اهلل  باهلل وا 
ة مف الجذب والتالشي وىذا ما يؤكد حقيقة وحدة وىي حال وائو في شيودهفي وجود الحؽ وانط ئوالمحظة ال إشارة لو لفنا

 عنده. الشيود
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