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 اإلساليً انزصٕف فً اإلنًٓ انذت يذاسج فً انٕجٕد ٔدذح
 

 عبيش يذًذ آيبل
 مصراتة جامعة - اآلداب كلية - الفلسفة قسم - مساعد أستاذ

 الملخص
 أيشا   اإلصطُبعً ٔانزكبء األشٍبء إَزشَذ عهٕو ٔركبيم انزقبء أصجخ ٔانًعهٕيبد، االرصبالد ثٕسح ظٕٓس ثذاٌخ زيُ

 انزطٕساد يٕاكجخ أجم يٍ يهذخ ضشٔسح انزقٍُبد ْزِ يٍ سزفبدحاإل ٔأصجذذ انذٍبح. يجبالد يٍ كثٍش فً دٌٍٕب  

 انزي انًٕضٕع ألًٍْخ َظشا   خيًٓ انذساسخ ْزِ عذر انًعبصشح. انجشش دٍبح نخذيخ االرصبالد يجبل فً انذسايٍخ

 ٔانشعبٌخ انصذخ قطبع رنك فً ثًب انذٌٍٕخ، انقطبعبد يٍ انعذٌذ فً رطجٍقبرّ يجبالد نزُٕع ٔكزنك زُبٔنّر

 َشبط دساسخٔ يشاقجخ فً انزقٍُبد ْزِ يٍ االسزفبدح انصذٍخ ٔانًشاكض انًسزشفٍبد ثإيكبٌ أصجخ دٍث انصذٍخ.

 السهكٍب   انًزصهخ نالسرذاء انقبثهخ ٔانزقٍُبد انزكٍخ كبنٕٓارف انًذًٕنخ األجٓضح عجش ٔانًشضى األشخبص

 خالل انجشش َشبط عٍ دقخ أكثش صٕسح رٕفش عهى قبدسح ركٍخ َظى أيبو ّيصشاعٍ عهى انجبة ٌفزخ يب ثبإلَزشَذ،

 انصذٍخ، انشعبٌخ يجبل فً انزكٍخ األشٍبء إَزشَذ نُظبو كبيهخ ثٍُخ انذساسخ ِْز قذيذ انٍٕو. سبعبد كبيم

 رى ً.انًذه انخبدو فً انًجٍُخ اإلصطُبعً انزكبء خٕاصيٍبدٔ Node-Red انذذٌثخ انجشيجخ أداد عهى ثبإلعزًبد

 انُجبح. يٍ عبنٍخ َست انًقزشح انُظبو ٔدقق انذقٍقٍخ انطٕاسئ دبالد رذبكً ثٍئخ فً انًقزشح انُظبو اخزجبس

 

  انضجبثً. انًُطق اَنخ، رعهٍى اإلصطُبعً، انزكبء األشٍبء، إَزشَذ يفزبدٍخ: كهًبد
 

 مقدمة -

 والجذورالتارٌخٌة واإلشكالٌة المفهوم الوجود وحدة -3

 الوجود لوحدة الصوفٌة ٌةالرؤ -9

 اإلسبلمً التصوف فً الوجود وحدة ومبلمح بواكٌر -1

 الوجود ووحدة اإللهً الحب -4

 الوجود ووحدة الفناء -5

  الوجود ووحدة الشهود وحدة -6

 الخبلصة -

 المصادروالمراجع قائمة -

 -المقدمة:

 نما معرفٌا تاجان اإلسبلمً،باعتبارها التصوف فً الوجود وحدة فً البحث رمنا لقد

 أن المبلمح،منذ واضحة تكون أن حاولنا الوجود وحدة عن صورة نقدم ان وتطورعبراألزمان،وطمحنا

 خبلل اإلسبلمً،ومن إطارالتصوف فً فروعها اكتملت أن مقدماتها،الى بذورها،وظهرت نشأت

 لنشأتها،وأٌضا مهدت التً تكوٌنها،والمقدمات فً أسهمت التً المنابع رصد حاولنا الصوفٌة نصوص

 مع الوجود لوحدة الصوفً المفهوم بها،ومقارنة المتصلة المفهوم إشكاالت عنها،وبحث الشائعة اآلراء

 الغربً. المفهوم

 أن ذوقٌا،بل له ممارسته عن بمعزل ٌكن لم الوجود لوحدة خاصا مفهوما أرسى الصوفً أن ذلك

 الكلً من االنطبلق كان هنا التبلشً.ومن حد الى تضٌق عنده الذوقٌة والتجربة المفهوم بٌن الحدود

 مصادرها. من الصوفٌة النصوص على اإلتكاء خبلل فٌه،من الجزئً لنضًء
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 اشتغلنا الذي الصوفٌة عند الوجود وحدة مفهوم ضفاف،ألن وسفرببل متن على الدراسة تنفتح اذ

 الروحً"الحب جهامعرا فً سٌرورتها فً الذوقٌة الصوفٌة التجربة داخل من تحدد علٌه،إنما

 وحدة لنظرٌة البناء فً استراتٌجٌا عربً ابن منطلق كان اإللهً،الفناء،الشهود"،وهذا

 الطبٌعً من كان الشرٌف.لذلك والحدٌث القرآنً للخطاب نصوصه،وتأوٌله بجبلء الوجود،وهوماتكشفه

 مرورنا بعد ابحثن األوفرفً بالنصٌب للنصوص الكمٌة الناحٌة من لها عربً ٌستأثرتنظٌرابن أن

 بلغت الوجود،فقد وحدة الى الطرٌق فً أساسٌة معالم عندهما ظهرت اللذٌن والغزالً بالسهروردي

 عربً. ابن عند واكتمالها نضجها الوجود وحدة

 الدراسة: إشكالية

 والحب والفناء الوجود لمفهوم الصوفً الخطاب بناء فً الصوفٌة بالحالة الدراسة هذه إشكالٌة ترتبط

 على تراهن اإلشكالٌة فان ثم المعرفٌة.ومن الذوقٌة الخلفٌة من انطبلقا له الصوفٌة ممارسة ً،وفًاإلله

 االشتغال كان هنا مفاهٌمه.ومن إرساء فً الصوفً علٌها ٌعتمد التً الصوفٌة والذوقٌة المعرفٌة األسس

 تجربته فً جسدهوت الوجود، عن العارف تصورالصوفً فرضٌة ضوء فً ٌكون ان البد اإلشكالٌة على

 التجربة هذه مع الوشائج باستجبلء اال ٌنكشف الذاتٌة،وهوتصورال تجربته على الذوقٌة،واعتمادا

 للعارف. الروحٌة

 اإللهً والحب الوجود بٌن والعبلقات الوشائج على تعتمد قراءة تستلزم الدراسة إشكالٌة كانت ولذلك

 القراءة.حٌث علٌها تتأسس التً للصوفً الخاصة بةالتصوروالتجر من االقتراب والشهود،بغٌة والفناء

 ذلك لها.وٌتجلى بممارسته الوجود وحدة عن الخطاب وٌتشابك لها، بالممارسة التنظٌرللكتابة ٌتداخل

 صوفٌة. ذوقٌة معرفٌة خلفٌة على الوجود،ٌتأسس وحدة فً للمفاهٌم خاص بناء فً عربً ابن عند

 الدراسة: أسئلة

 وتفتحها تنتجها التً األسئلة من انطبلقا وبنائه قراءته إعادة بغٌة موضوعها إلى تتوجه دراسة كل وألن

 االتٌة: األسئلة من الدراسة معا.انطلقت آن فً

 الروحٌة؟ تجربتهم داخل من الوجود وحدة عن تصورهم الصوفٌة بنى كٌف-

 الصوفٌة؟ عند الوجود وحدة علٌه ُبنٌت الذي مااألساس-

 ؟ الجمال المطلق الكلً الصوفٌة ٌرى للوجود،كٌف وفٌةالص الرؤٌة خبلل من -

 

 -الدراسة: منهجية

 من الصوفٌة النصوص على اعتمدنا النقدي،كما التحلٌلً المنهج على الدراسة هذه فً اعتمدنا

 مصادرها.
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 -التاريخية: والجذور واإلشكالية المفهوم الوجود وحدة-5

 وتقرٌب علٌها تأسست التً والفكرة الوجود وحدة مفهوم ولتنا إلى هنا نسعى-:واإلشكالية المفهوم

 .مرامٌها

 َخلقا لٌس الكون شٌئ،وأن كل هو هللا أن فكرة على المادي منظورها فً الوجود وحدة نظرٌة تأسست

 لها الوجود وحدة علٌها تتأسست التً الفكرة وهذه3 هوهللا. والكون هوالكون هللا.فاهلل عن متمٌزا

 وأن المطبوعة، هوالطبٌعة والعالم الطابعة هوالطبٌعة وحده هللا تعتبرأن التً كرالغربًالف فً اتجاهات

 واحد. الكل

 مكان العالم هذا فً ولٌس واحد آن فً وهللا الطبٌعة هو واحدا   عالما   للطبٌعة إن: إلى اسبٌنوزا وٌذهب

 علٌه تأسس ما ،وهذا ئناتالكا مجموع ماهواال هوالموجود.والخالق وحده والعالم9الطبٌعة. فوق لما

 1عشر. الثامن القرن فً دندرونً مذهب

 من واقُتطعت ظاهرها على ُحملت أنها إلى الفكراإلسبلمً فً الوجود وحدة مفهوم إشكالٌة وترجع

 تتأسس الوجود وحدة أن الكثٌرون ٌعتقد الفكري.حٌث ونسقها بنائها ضوء فً قراءتها ٌتم سٌاقها،ولم

 ٌرتبط المفهوم هذا العالم.غٌرأن هو هللا هللا،وأن هو العالم الخالق،وأن عٌن المخلوق أن فكرة على

 فً الوجود وحدة جوهرومفهوم عن بعٌد الفكرالغربً،ولكنه فً االندماجٌة المادٌة الوجود وحدة بمفهوم

 اإلسبلمً. التصوف

 فرقات،ونمتومت لوامع فً الخاص بمفهومها اإلسبلمً التصوف فً الوجود وحدة فكرة ظهرت فقد

 تأصٌل على عمل الكامل.حٌث نسقها فً عربً ابن عند واكتمالها نضجها ذروة بلغت حتى وتطورت

 المكٌة الفتوحات فً والصوفٌة الفلسفٌة وشائجها فً معانٌها وبٌان النظرٌة دعائم ووضع أصولها

 الحكم. وفصوص

 الوجود فمنه هوجذر"و،ج،د" الصوفٌة التجربة فً بجذرمهم االشتقاقٌة صلتها لها "وجود" فكلمة

 "التوحٌد،الوحدة". إلٌه ٌنتمً الجذرالذي إلى تنتمً "الوحدة" .وكلمة

 من انطلق الصوفٌة عربً،وعبرالتجربة ابن عند الوجود وحدة أصول علٌه محورتتأسس الوجود إن

 غٌرأن4 الوجود. عٌن هو الحق وفلسفته.أن مذهبه أصل هً فكرة من انطلق الوجود،كما إلى الموجود

 طائفة أقدام زلَّت "فقد-واحد.فٌقول: شًء والعالم هللا أن تعنً ال الصوفً بمفهومها عنده الوجود وحدة

 به ماتحققوا أنهم ذلك آخر،وسبب أمرا لٌس العالم نفس هوهللا،وهللا العالم التحقٌق،فجعلت مجرى عن

 5 وكشفا ." علما   موطنه فً حق كل وأثبتوا بذلك ماقالوا به أهله،فلوتحققوا تحقُّق

 فً الوجود وحدة الفكرالغربً،وبٌن فً المادي بمفهومها الوجود وحدة بٌن اإلختبلف كان هنا ومن

 التوحٌدي. وجوهرها الروحٌة بأبعادها الصوفٌة الذوقٌة التجربة من انبثقت حٌث اإلسبلمً التصوف

 إلى وامتداداتها ورهاظه تارٌخٌة فً الوجود وحدة ترجع -الوجود: لوحدة التاريخية الجذور

 الَخلق بٌن اندماج وجود فكرة تتضمن الحكمة، تعنً التً الفٌدا عقٌدة أن القدٌم،ذلك الفكرالهندي

 دٌانة وبحسب الخالق. أجزاء المخلوقات مباشرة،باعتبارأن مادٌة الوحدة أن تعنً والخالق،وهً

 مازالت وهً والسماء، األرض نشأت الكون،ومنه فً انتشرجسده التعدد أراد عندما الخالق الفٌدا.أن

 متحد الوجود فً شًء كل أن اعتبروا حٌث 6 بٌنهم. الوحدة لتتحقق التجاذب إلى تشتاق اآلن إلى

 جامعة. بوحدة

 على نظرٌته أسس الذي فٌثاغورس عند خصوصا الٌونانٌة الفلسفة فً الوجود وحدة فكرة ظهرت كما

 جمٌع أن بالموجودات.وكما هللا كعبلقة األعداد من بعده بما واحد العدد واحد،وعبلقة هللا وأن العدد
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 وهولم هللا عن صدرت الموجودات جمٌع شًء،فكذلك من وهوغٌرمشتق الواحد من مشتقة األعداد

  7شًء. ٌصدرمن

 والٌتغٌر،ولٌست الٌزول كامل ثابت واحد وجود أبدٌةأوأنه وحدة الوجود أن إلى: برمنٌدس وٌذهب

 المثل نظرٌة أفبلطون ،وٌؤسس8 منسجمة. متكاملة كلٌة وحدة تشكل الموجودات كلوهما،ف إال الكثرة

 موجودات ذاته من ٌفٌض المطلق الوجود أن الطبٌعً.وٌرى والعالم المثل عالم بٌن الوحدة فكرة على

 مطلقة. حقٌقة إلى ترجع األشٌاء أن إلى ٌذهب كما 9 أخرى.

 -الوجود: لوحدة الصوفية الرؤية

 فٌه تجلت تصورا تعكس صوفٌة ذوقٌة تجربة عن اإلسبلمً التصوف فً الوجود وحدة مذهب انبثق

 الرؤٌة بحسب الوجود فً اإلنسان فٌه.فرحلة وموقعه بالوجود االنسان وعبلقة للوجود، الصوفٌة الرؤٌة

 كدحا ربك الى كادح انك االنسان "ٌاأٌها نوراألنوار. الى ٌصل حتى سفرروحً هً الصوفٌة

 الوجود لوحدة عرفانٌة صوفٌة ،ورؤٌة وجودٌة واحدٌة الى الصوفً ٌنتهً "،حٌث6إلنشقاقا\فمبلقٌه

 الشهود. وحدة فً الكشف ونورانٌة روحانٌة عمق من تنبثق

 الذوقٌة،ذلك أنوارالمعرفة لتلقً وإعدادها وتطهٌرالنفس المجاهدة على تتأسس الصوفٌة التجربة وهذه

 بنفسه. له القوام الذي الوجود كل لنوراألنوار،فهومبدأ ٌاتتجل بأسره الوجود فً ٌرى الصوفً أن

 واجب فً ٌرى ذوقً، طابع ذات اإلسبلمً الصوفً منظورها فً الوجود وحدة أن القول وٌمكن

 تراتبه وكٌفٌه مراتبه ببٌان الغزالً أوضحه كما الوجود نظام فً السرمدي،تجلت التجلً الوجود

 اإلشراق حكمة فً السهروردي مثل الصوفٌة بعض استخدم ار.وقداألنو مشكاة فً فٌه الوحدة وطبٌعة

 الروحً. وبعده معناه له اصطبلحٌا طابعا ومنحه مصطلح"اإلشراق"

 فً الحسً العالم عن ٌكشف الشمس طلوع أن ،وكما31 للوجود. اإلشراق:هوالتجلً الصوفٌة وعند

 النفس به تعرف الذي الكشفٌة القلبٌة ةللمعرف التجلً القلب.فهولحظة فً الروحً اإلشراق الوجود،كذلك

 33 ونفسها. ربها به

 النوررمزا اعتبرالصوفٌة وقد39الشمس:أنارت. واإلنارة،أشرقت اإلضاءة ٌعنً: اللغة فً واإلشراق

 معنى حمل النفس،كما فً الحقٌقة تجلً النوررمزٌة تجلً العلٌا،فحمل والحقٌقة المعرفة لتجلً

 األسمى. والمعرفة للحقٌقة والتجلً الكشف نورانٌة ىإل والغفلة الحسً تجاوزظلمة

 تعالى باعتبارالحق اإلنسانٌة، النفس فً وكشف إشراق العارفة الذات فً األنواراإللهٌة وحصول

 أساس هً الفكرة ألنوارالحق.وهذه وإشراق تجل هً الموجودات كله،وأن الوجود نوراألنواروأصل

 الوجود. وحدة

 وحدة بناء فً لبنة السهروردي ٌضع والتوحٌد بالمعرفة وصلته للوجود صوفٌةال الرؤٌة هذه خبلل ومن

 أنها على جمٌعا الكائنات نظرالى مرآة.ومن فً منعكسة صورة مجرد ٌعتبرالموجودات الوجود،حٌث

 31 أجزائها. والفً كلها بذاتها،الفً لها القوام حقٌقتنا المشاهدة،فهوٌعتبرأن درجة بلغ واحدة،فقد مرآة

 الواحدٌة إلى نسبتها ،وأن االحد الواحد تعالى للحق شعاع إال ماهً الموجودات أن تبرالسهرورديوٌع

 الذوقٌة رؤٌته من األربع الوجود لمراتب تصوره فً الشمس.وٌنطلق إلى الشمس شعاع كنسبة األحدٌة

 من مرتبة هللا،ثم إلى الإ األلوهٌة الٌنسبون الذٌن المسلمٌن عوام هللا إال الإله ٌقولون من للتوحٌد.مرتبة

 هو كل هو؛وألن غٌره الأحد أنه أي الهو، أنواع كل الهواإللهً عن ٌنفون هو؛وهؤالء إال هو ال ٌقولون

 هللا الٌسمون ألنهم منزلة أسمى وهم أنت إال الأنت ٌقولون من مرتبة هو،ثم صادرعنه

 أنا إال الأنا ٌقولون من الرابعة بةبهذا،والمرت نفسها على تشهد أن ترٌد أت كل بضمٌرالغائب؛وٌنكرون

 الثنائٌة. وجود على تنطوي السابقة الخطاب صٌغة التوحٌد؛ألن بها ٌكتمل التً هً الصٌغة وهذه
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 هذه الصوفٌة،ألن إال الٌدركها الصوفً بمعناها الرابعة المرتبة ألصحاب للتوحٌد الصٌغة وهذه34

 هذه الكفر،بٌنما ظاهرها فً تعنً أنها المسلمٌن،بل عامة عند إشكالٌة تمثل الظاهري بمعناها الصٌغة

 اإلنسان تعالى،وٌقولها هللا هو الحق عن"أناه"؛فاألنا المفصولة هً"األنا" العارف الصوفً عند "األنا"

 العارف الصوفً عند التوحٌد درجات الصوفً،فأعلى ٌرى المجازكما سبٌل على نفسه عن

 ى.تعال هللا إال الحقٌقة على هً"الموجود

 -:اإلسالمي التصوف في الوجود وحدة ومالمح بواكير

 والحبلج الغزالً وإشارات لوامع فً مبكرا ،وظهرت التصوف تربة فً الوجود وحدة نبتت

 ابن عند نضجها واكتمل فروعها ،وامتدت متكامل نسق فً تجتمع لم لكنها والنفري والسهروردي

 منهم كل وضع الصوفٌة أن القول وفكره.وٌمكن ٌةالذوق الصوفٌة تجربته معٌن من سقاها الذي عربً

 لتكتمل اكتمالها وذروة نضجها أوج بلغت عربً ابن ،ومع الصوفً بمعناها الوجود وحدة بناء فً لبنة

 الوجودي. التصوف فً نظرٌة معه

 فً وقٌمته أهمٌته له بأصل االشتقاقٌة صلته أٌضا الفلسفٌة،له ووشائجه بظبلله الوجود وحدة ومصطلح

 األصل الى كلمة"الوحدة"تنتمً أن كما التواجد وأٌضا الوجود فمنه الصوفٌةهو"وجد" الذوقٌة التجربة

د،واحد،وأحدٌة". تفرع الذي  منه"التوحٌد،وحَّ

 االندماجٌة المادٌة الوجود وحدة أشكال من شكبل اإلسبلمً التصوف فً الوجود وحدة تكن لم وبالتالً

 التجربة روحانٌة من انبثقت األوروبٌة.وإنما الفلسفٌة هٌمبالمفا ارتبطت التً أواإلتحادٌة

 . الذوقٌة بأبعادها والفناء اإللهً الحب مع العمٌقة وشائجها لها الصوفٌة،وكانت

-الحبلج: وأقوال35 هللا" إال هللا "الٌعرف الضدٌن"وأنه بٌن بجمعه إال هللا الخراز:"ماعرفت فأقوال

د إذا "العبد وأن36 حد".ا هللا مع ولٌس اثنٌن بٌن "الطرٌق  فقد نفسه أثبت نفسه،ومن أثبت فقد ربه وحَّ

د هوالذي تعالى هللا الخفً،وإنما بالشرك أتى   37 خلقه." من شاء من لسان على نفسه وحَّ

 المكٌة الفتوحات فً عربً الوجود.وٌشٌرابن لوحدة التأسٌس فً البذوراألولى من األقوال هذه وكانت

  38 الوقفة. ومصطلح النفري ٌشٌرإلى كما هذه آرائهم الى

 والشهادة،وٌتوسطهما الملك والملكوت،وعالم الغٌب هً:عالم عوالم ثبلثة الى الوجود الغزالً قسم وقد

 الوصول ابتغاء العوالم هذه ٌتجاوزالسالك الغزالً ٌذهب كما الروح معراج ففً 39 الجبروت. عالم

 أوعالمٌن،وهومصطلح شٌئٌن بٌن بالتوسط ٌقوم يالذ بالبرزخ عربً ابن عبرعنه الحق.وقد الى

 الوجود. فً عربً ابن نظرٌة فً جوهري

 الصورلكن تتعدد حٌث الوجود"، "توحٌد إلى ٌفضً طرٌق إلى الغزالً ٌشٌر النور رمزٌة ومن

 نظاما   الغزالً "ٌبنً 15النور\واألرض السموات نور النور"هللا سورة النورفً آٌة واحد،ومن المحتوى

 لذاته وهو:النور األول منبعها األنوارإلى ترتقً بمقدارنورانٌتها؛حٌث الكائنات بموجبه جود،وٌرتبللو

 ٌأتٌه نوراألنواروال الحق، هوالوجود تعالى هللا إن 91 ترتٌبها. على األنواركلها تشرق وبذاته،ومنه

 بل النورله، تهذا حٌث من ذاته فً فهو مجازمحض، غٌرالنوراألول النورعلى واسم غٌره. نورمن

  93 غٌره.( من مستعارة نورانٌته

 نفسه فهوباعتباروجه ربه. إلى ووجه نفسه إلى وجه له شًء كل أن الى الغزالً وٌذهب

 ووجهه. تعالى اهللا إال فبلموجود موجود،إذن تعالى هللا عدم،وباعتباروجه

 الخلق عن احتجب ره.وهوالذيلغٌ المظهر بنفسه االبالبصٌرة،فهوالظاهر الٌدرك النوراإللهً وهذا99

 وٌستند 91 منه. الأبطن الذي أظهرمنه،والباطن ال الذي ظهوره،وهوالظاهر لشدة علٌهم وخفً بنوره

 من لها الوجود والتً الموجودات ظهرت به النورالذي أنه تعالى الحق فً النوروٌرى آٌة الى الغزالً
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 كل المخرج المظهرلغٌره، نفسه الظاهرفً إنف ظهور، كل به هوالنورالظاهرالذي تعالى ذاتها.فالحق

 من كلها األشٌاء على نورفائض الوجود نورا ،وهذا الوجود،ٌسمى ظهور الى العدم ظلمة من األشٌاء

 94 واألرض. نورالسموات فهو نورذاته،

 فٌه الوجود،وتكون مراتب النورهً مراتب فٌه تكون للوجود تصورا   الغزالً النورٌضع مبدأ من وهكذا

 وال له القوام ماعداه تعالى؛وكل والنورهوالحق وهوالنور.والموجود الوجود العدم،وٌقابله هً لظلمةا

 غٌره من الوجود غٌره،وماله من ماله ذاته،والى فً ماللشًء الى ٌنقسم والوجود بنفسه. له وجود

 وجودب لٌس وذلك غٌره، إلى نسبته حٌث من هوموجود بنفسه،وانما له مستعارالقوام فوجوده

 هللا اال الحقٌقة على موجود فبل 95 تعالى. هوهللا النورالحق أن تعالى،كما هوهللا الحق حقٌقً،فالموجود

 عما هوعبارة-ٌشٌرالغزالً: كما للشمس بالنسبة كالنور ذاتها من لٌس وجودها الموجودات وكل تعالى،

 مافً الشمس،فكل إلى أشرت كأنمانورالشمس،ف إلى أشرت إلٌه،فإذا إال إشارة كان،وال كٌفما ٌشارإلٌه

 للشمس مبلزم نورالشمس أن فكما 96 الشمس. النورإلى كنسبة ظاهرالمثال فً إلٌه فنسبته الوجود

 إنما ماسواه تعالى،وكل الحق هووجود واحد الوجود أن الحق،أي هووجود ذاته،فوجوده فً له والوجود

 97 االهللا. دالوجو فً لٌس ذاته. من له وجود مظاهره،وال هومظهرمن

 النور"هللا آلٌة الصوفٌة وقراءته استلهامه من ٌنبثق تراتبٌا نورانٌا للوجود تصورا الغزالً عند وٌتجلى

 للعارف اإلرتقاء مدارج فٌها تتجلى التً الصوفٌة المقامات خبلل من واألرض"،وأٌضا نورالسموات

 الروحً. سفره فً

 ٌعتبرها كما فهً والمعقوالت المحسوسات شملٌ الغزالً ٌذهب كما للوجود والنورالتراتبً

 مستعارومجاز،ألن الموجودات النورفً النور.وهذا ومنبع إلى"نوراألنوار"أصل الجمٌع أنوار،وٌرجع

 ووجوده عدما ماهٌته كانت غٌره إلى وجوده ٌنتمً موجود هو"نوراألنوار"،وكل النورالحقٌقً

 عن بعضها فائضة العقلٌة،والسفلٌة والباطنة البصرٌة باألنوارالظاهرٌة مشحون بأسره مجازي.فالعالم

 ترتقً مقامات،ثم بترتٌب وترتٌبها البعض من مقتبسة بعضها السراج،والعلوٌة النورمن فٌضان بعض

 إال لغٌره نورٌة مستعارة،وال عزوجل،وسائراألنوار وهوهللا األول نوراألنوارمنبعها الى جملتها

 به. وجوده سواه ما بذاته،وكل نوار"قائم"نوراأل تعالى فالحق98 بالمجاز.(

 أوالتوحٌد المكاشفة" نطاق"علم فً الغزالً عند حضورها ٌتجلى التً الوجود وحدة أن القول ٌمكن

 لوحدة أومقدمة بذرة قلبً،وهً ذوقً توحٌد من منبثقة هً األنوار،إنما مشكاة فً تناولها كما الشهودي

 اختلف عربً،وإن ابن عند الوجود وحدة السهروردي،ثم النورعند رمزٌة من تولدت التً الوجود

 رؤٌا من انبثقت وجود وحدة واحدة؛هً ونتٌجة حقٌقة إلى ٌنتهٌان أنهما إال منهما كل أومسلك طرٌق

 الوجود أنه ترى ذوقٌة، شهودٌة وجدانٌة تجربة خبلل من ذوقً،تجلَّت توحٌد وثمرة إسبلمٌة صوفٌة

 بذاته قائم أي قٌوم أنه بذاته. القائم وحده هللا ذاته،وأن من له الوجود هللا ماسوى كل بذاتها؛وأن للكائنات

 لٌست القٌومٌة البذاته،الن به موجود ماسواه البغٌره،وكل بذاته موجود تعالى به،وانه قائم ماسواه وكل

 99تعالى. هلل اال

 فلسفً ال ذوقً شهودي توحٌد منطلق من وجود هووحدة الغزالً إلٌه ٌذهب كما الوجود وتوحٌد

 فً الفكرالغربً فً التصورالسائد فً كما والعالم هللا بٌن التسوٌة معنى على الٌنطوي برهانً.ألنه

 الشهودي الذوقً المقام ذلك من منبثقة الغزالً عند الوجود اإلندماجٌة.فوحدة الوجود بوحدة قولهم

 هناك بأن-هللا"،وٌشٌرالغزالً: الا الحقٌقة على "الموجود الصوفٌة عند الخواص للتوحٌد،وهوتوحٌد

 أن ماهوعلٌه،فٌتضح على كله الوجود فٌه ٌنكشف الصدربنورهللا،حتى بانشراح ٌحصل كشفً إٌمان

 الكشفً فالتوحٌد 11 وافعاله. وصفاته تعالى هللا اال الوجود فً لٌس ومصٌره،اذ مرجعه هللا الى الكل

 ال الذوقٌة وأبعادها بمعناها الوجود لوحدة صوفٌة رؤٌة خبلله من تجلت هوتوحٌد الذوقً

 اإلسبلمٌة. الصوفٌة بصٌغتها الوجود لوحدة بذرة الفلسفٌة،فكأنها
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 ركائزها من الوجود،كانت وحدة بناء فً لبنة وضعت والسهروردي الغزالً تجربة أن والشك

 الغزالً دعن اإلشارات تلك تتبع من البد كان عربً.ولذلك ابن عند البناء هذا اكتمل وأسسها،وقد

 الصوفٌة رؤٌتهم على تأسست التً ل"هللا،الوجود،الشهود" الصوفٌة الرؤٌة منطلقنا والسهروردي،وكان

 الغٌوب. أوغٌب اإللهٌة الذات كنه هً التً واألحدٌة والواحدٌة للتوحٌد

 للحق هومجلى إنما الموجودات من ماعداه كل تعالى،وأن هوهللا الحقٌقً الوجود أن عربً ابن وٌرى

 موجودٌن،فإنما كنا وإن اهللا،ونحن إال الوجود فٌه.ومافً الكثرة واحد الوجود مظاهره،وأن ومظهرمن

 له وجود وال الحق بوجود موجود فالخلق 13 العدم. حكم فً فهو بغٌره وجوده كان به،ومن وجودنا

 ألنه بالخلقظاهر فالحق 19 وجود. للعالم ماكان بالصورة الموجودات فً الحق سرٌان بنفسه.ولوال

 استخدمه الوجود وحدة مصطلح أن اإلشارة وتجدر به. إال له الوجود ألنه ظاهربالحق آثاره،والخلق

 فً إال والٌنقل الٌعقل والموجود والوجود اإلٌجاد فً "فالوحدة-قوله: فً المكٌة الفتوحات فً عربً ابن

 11 إالهو." إله ال

 هذه أساس اما عربً، ابن عند كنظرٌة اكتملت التً الوجود لوحدة هواألساس هذا أن القول وٌمكن

 الصوفً. معراجه فً العارف الصوفً إلٌه وصل شهودي توحٌدي فهوذوقً الفكرة

 -الوجود: ووحدة اإللهي الحب

 هللا "محبة 54 المائدة \وٌحبونه ٌحبهم القرأنً" الخطاب من الصوفٌة عند اإللهً الحب فلسفة تنطلق

 الٌهم وتعرفت الخلق مخفٌا،فخلقت كنزا "كنت الكنزٌة لحدٌث الصوفً التأوٌل لئلنسان،وكذلك

 فً المعنى هذا معرفته،وٌتجلى إلى سبٌل فوجودهم لٌعرفوه، الناس تعالى هللا خلق فقد 14 فعرفونً.".

 ". 56\الذارٌات\لٌعبدونِ  إال واإلنس الجن وماخلقت تعالى:" قوله

ٌُعرف، إٌجاده هللا أحب الذي هوالمعدوم التصورالصوفً بحسب العالم فوجود  عربً ٌشٌرابن هنا ومن ل

 هواألساس هللا.وهذا أحبه الذي المعدوم هو العالم أن حٌث من العالم، ووجود الحب بٌن االرتباط إلى

 هوالمعدوم أوالوجود المحب،فالعالم فً كامن باعتبارالحب عربً ابن عند الحب ماهٌة فً الجوهري

 ذلك هللا؛ألن علم فً معدوما كان األعٌان فً وجوده قبل العالم أن ٌعنً ال الحب،وهذا به تعلق الذي

 اإللهً. العلم فً ثابتة أعٌانا كانت الموجودات األزلً،والن هللا علم مع ٌتنافى

 هذا من والمقصود العالم، ظهرعلٌها التً هوالصورة عربً،والجمال ابن عند العالم وجود علة فالحب

 الحب بها ٌتعلق التً الغٌرٌة المعرفة من اإللهً المقصود لتحقٌق المؤهل هواإلنسان،ألنه العالم

 ثوابه فً طمعا لذاته،وحبه هلل حبه بٌن والروحانً،فجمع الجسمانً طبٌعته فً اجتمع اإللهً.فاالنسان

 مصدر عربً ابن بجسمانٌته.وٌرجع الثانٌة بروحانٌته،والمحبة األولى المحبة عقابه،فتعلقت من وخوفا

 فً لثوابه أو لذاته هلل محبته فً الوجود،فاالنسان وحدة فً مذهبه مع تفسٌره فٌنسجم هللا الى محبتٌنال

 مشهود كل فً لئلنسان تجلى قد تعالى فالحق15 هللا. إال هللا وبالتالً:ماأحب باهلل حبه كان الحالتٌن

 فً هلل االنسان حب ٌتجلى فٌه،وهكذا هللا ٌتجلى لولم المشهود ذلك لٌحب كان العالم،وما فً محبوب

 الحقٌقة على هللا أحب من أن بما الوجودٌة الوحدة عن التخرج لئلنسان هللا الوجود.فمحبة وحدة ضوء

 وبالتالً 16 تعالى. الٌه راجع ذلك ومحبوب،وكل محب كله محب،والعالم إال الوجود فً هوهللا.فما إنما

 وحب لئلنسان هللا حب كان هنا كله،ومن نالكو وٌشمل وجودٌة بصٌغة لٌكون الحب مفهوم ٌتسع

 الوجود. وحدة الٌنفً تعالى هلل اإلنسان

 للحب لتصوره مبلزمة الوجودٌة الوجود،والوحدة وحدة عن الٌنفصل عربً ابن عند الحب مفهوم إن

 بالوحدة فٌتحقق الفناء حال إلى بالصوفً ٌرتقً اإللهً الذوقٌة،فالحب تجربته من تولد اإللهً،والذي

 أشد للحق حبه فً محبوبه،فٌفنى هللا وكان باهلل تعلق إذا الحب الصوفً ٌستغرق ذوقٌا .حٌث لوجودٌةا

 17أشكاله. حب فً فنائه من
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 كنزا الكنزٌة"كنت حدٌث من الوجودٌة،فهوٌنطلق الوحدة أفق فً اإللهً للحب عربً ابن وٌؤسس

 حٌث والظهورمن الكنزٌة بٌن الواسطة هأن كما العالم، وجود هوعلة الحب أن لحقٌقة مخفٌا.."،لٌؤسس

 تجلً فً الخارجً.فاألصل الوجود فً واألسماء الصفات هذه والصفات،فتتعٌن باالسماء الذات تجلً

 الحب؛ مبعثها مظاهرها شتى فً عربً ابن ٌذهب كما فالحركة هوالحب،وبالتالً واسمائه بصفاته هللا

 الموجودات. جمٌع فً الحب ٌسري الحٌاة،وبها رمزٌة تحمل نظره فً الحركة ألن

 أحب الكنزٌة.حٌث حدٌث بحسب فٌها الموجودات،وتجلٌه صورأعٌان فً تعالى هوظهورالحق والخلق

 ٌقوم الذي العالم،وهواألساس خلق علة الحب أن الممكنات،ذلك مراٌا فً بنفسه نفسه ٌعرف أن الحق

 18الكون.،. ذرات من ذرة كل الوجود،فهوٌتخلل علٌه

 هو:إشراق الصوفً المفهوم وفً 19 والظهور. واالتضاح هو:االنكشاف اللغوي معناه فً والتجلً

 تأوٌلهم فً الصوفٌة وٌستند 41 الغٌوب. أسرار من للقلوب وصفاتها،وهوماٌنكشف اإللهٌة الذات

 هذا ومن "،341\األعراف\صعقا وخرموسى دكا جعله للجبل ربه تجلى الكرٌمة"فلما اآلٌة الى للتجلً

 وثماره. وأحواله ومستوٌاته التجلً معانً الصوفٌة استشرف القرآنً عنىالم

 عن وٌكون 43 نفسه. عن بنفسه غٌره فً لغٌره الحق .هوتجلً صوراألكوان فً اإللهٌة الذات وتجلً

 المقادٌرفً به برزت الذي السبب "كن"وهو بكلمة اإللهٌة،وتتعلق وهوالمشٌئة سبب

 فاعلة ولها،ألنها وفٌها هومنها اإللهٌة الذات فتجلً الخلق. ٌدركه الذي صوراألكوان،كماهوالتجلً

 الخلق. وفً نفسها فً متجلٌة

 كل فً المتجدد الحب لحظة هً الخلق آن،ولحظة كل فً ٌحدث الذي الخلق تجدد مع متجدد هللا وحب

 الذي لحبا ذلك وصفاته،وفً أسمائه وتجلٌات هللا فً عربً ابن ٌراها الوجود الخلق.فوحدة مع آن

 عربً. ابن عند العبادات هللا،وأصل لمعرفة هوالسبٌل الحب أن موجود،كما كل وأصل الوجود هومبدأ

ٌُعرف التجلً إلى الكنزٌة غٌب من اإللهٌة وظهورالذات  بما إال الٌكون فظهورالحق وأسمائه. بصفاته ل

 الحق إن 49وأسمائه. اتهوصف ذاته حٌث من كله بالجمال الموصوف ألنه وصفاته ذاته كمال مع ٌتفق

 الحسن كل هللا،فٌه جمال عٌن صورته حٌث من فالعالم جماله. صورة على العالم خلق تعالى

 مجال هً إنما تنوعها على الموجودات أن ذلك المطلق، اإللهً الجمال مجلى فالعالم 41والجمال

 العالم هذا فً محب وأينفسه. اإللهً للجمال تجلٌات ومظاهرلها،وكلها اإللهٌة واألسماء للصفات

 44 الحقٌقة. على هللا أحب إنما وهوالٌدري الوجه هذا من إال أحبه فما موجود أي بحب قلبه ٌنبض

 فً ٌتجلى فالحق اإللهً، صورللتجلً ماهوإال بأسره التعٌن،فالعالم ٌكون الوجودي التجلً هذا وفً

 متكثرفً العالم،وواحد فً األنفاس مع متجدد دائم تجل التجلً،فهوفً بهذا الوجود فٌمنحها األشٌاء

 ذاته،والثبات فً الفناء عن به،ماٌنفك منفعل العالم وألن صورالعالم، فً ابدا متجلٌا الحق مظاهره.والن

 فً التجلً لوحدة والتكثر التعدد وهذا 45األنفاس. مع لتجلٌه جدٌد خلق فً دوما عدمه،فالحق فً

 األلوان مختلف زجاج على انعكس إذا واحد،لكنهبالنور،فهو عربً ابن لها المظاهرٌمثل

 الوجود،فهوتجلً الممكنات ٌُكسب هوالذي الوجودي التجلً فإن نورواحد.وبالتالً أنه ٌتكثروٌتعدد،مع

  عربً. ابن ٌسمٌه كما أحدٌة

 هللا بٌن للعبلقة تناوله فً مختلفة سٌاقات فً والمرآة الصورة ثنائٌة على عربً ابن وٌتكًء

 خبلل من المجردة تصوٌرالمعانً على ٌعمل لؤلذهان،حٌث المعنى والعالم،لتقرٌب هللا ،وبٌنواإلنسان

 التمثٌل سٌاق فً الوجود وحدة فً الصوفً خطابه فً والمرآة الصورة على اعتمد الصورالحسٌة،فقد

 حٌنالوجود، لوحدة قراءتهم فً الكثٌرون إلٌه ذهب فهم سوء ودفع لبس المقاصد،ورفع تجلٌة ابتغاء

 المرآة هوالعالم.فالناظرفً هوهللا،وهللا الخالق،والعالم عٌن المخلوق أن تعنً الوجود وحدة أن اعتقدوا

 هً لٌست المرآة فً الظاهرة المرآة،والصورة تظهرفٌها،والتؤثرفٌه التً الصورة ٌخالف

  46 المرآة. فً التجلً حكم من إال لٌس المرآة فً فظهورالصورة الناظربعٌنه، هً المرآة،ولٌست



 اإلسالمي التصوف في اإللهي الحب مدارج في الوجود وحدة

384 

 تفسرعملٌة الكرٌمة المرآة،واآلٌة فً بظهورالصورة عربً ابن ٌشبهه الوجود فً فظهورالممكنات

 فً تظهرلنا التً ".فالصورة89ٌس\فٌكون كن له ٌقول أن شٌئا أراد إذا أمره تعالى:"إنما قوله فً الخلق

 لٌست الصورة تلك أن ا،كماتصغره أو تكبرها فقد المرآة طبٌعة الناظر،بحكم عٌن هً لٌست المرآة

 ظهرفٌها. لما المرآة فً نظره لوال المرآة،اذ الناظرفً غٌرصاحبها

 المادٌة الوجود وحدة عن الصوفٌة الوجود وحدة بٌن عربً ٌمٌزابن والمرآة الصورة ثنائٌة خبلل فمن

 لبلنهائٌة،فالحقا السرمدٌة األزلٌة الحق الخالق بحقٌقة الصوفٌة الوجود وحدة ترتبط االندماجٌة،حٌث

 بٌنهما،ألن امتزاج الخلق،وال فً تعالى للحق حلول وال هوالحق، لٌس هوالخلق،والخلق لٌس تعالى

 عدم. الخلق

 هلل،ومافً إال حقٌقً الوجود الصوفٌة،اذ رؤٌته بحسب الوجود وحدة عربً ابن عند النص ٌعكس حٌث

 منحه هوالذي هللا ألن بالوجود العبد اتصف االحق،وإنم الوجود له سواه تعالى،والشًء هللا إال الوجود

 الوجود بتجلً عدما كان الذي العبد ظهروجود مجازي،حٌث ذاتٌا،فهووجود لٌس الوجود،فوجوده

 تعالى". الحق"هللا

 ٌدرك الشهودي،حٌث التوحٌد مدارج فً الروحً الصوفً معراج من تنبثق الوجود لوحدة الرؤٌة وهذه

 هوتعالى،وأن إال الوجود فً لٌس وأنه تعالى للحق إال الحقٌقة على وجودال أنه وذوقا شهودا الصوفً

 البلمتناهٌة. هللا تجلٌات من تجل إال ماهً الموجودات

 اإلنسان،وعلى من اإلفتقار على ُتبنى هللا مع اإلنسان عبلقة أن على عربً ابن ٌؤكد نظرٌته على وبناء

 دون من لها وجود ال فٌها،فالصورة تظهر التً صورته ىإل المرآة الناظرفً هللا،كعبلقة من اإلستغناء

 الصورة عن هومستغن الحقٌقً الوجود له الذي لها،والناظر مبلزمة صفة إلٌه الناظر،وافتقارها

 .فالنورواحد النوروالظل أٌضا واحد.كذلك الرائً لكن المراٌا بتعدد المرآة.والصورتتعدد فً الظاهرة

 47علٌها. انبسط لتًا األشٌاء بتعدد ظبلله تتعدد

 إله هً حٌث من اإللهٌة الذات اعتبارأن إلى عربً ابن ٌذهب أٌضا والدائرة النقطة ثنائٌة خبلل ومن

 الغٌب غٌب فهً الممكن حٌث من اإللهٌة الذات المألوه،لكن ٌقتضً اإلله بالمألوه،ألن مرتبطة فألوهٌتها

 مرتبطة لٌست مطلقة بالنقطة،والنقطة مرتبطة مطلقة الممكن.فالدائرة بهذا مرتبطة وغٌر مطلقة

 افتقارالعالم تطلبها،فصحَّ  ال لذاتها،والنقطة النقطة تطلب لبداٌتها،وهً مجاورة الدائرة بالدائرة،ونهاٌة

 افتقارها كان وبالتالً تعالى، به ذاتها،وموجودة فً معدومة الممكنات 48 العالم. عن هللا هللا،وغنى إلى

 لآلٌة التأوٌل على عربً ابن فٌتكون.وٌعتمد ٌأمرالممكن تعالى عربً،والحق ابن ٌذهب كما إلٌه

 العقٌدة. ثوابت مع تعارضها عدم لنظرٌته،وإثبات التأصٌل بهدف فٌكون" "كن الكرٌمة

 كان تجلٌاته،ولذلك من الموجودات كل تعالى،ألن هللا إال المحبون ماأحب صورالمحبوبٌن تعددت ومهما

 الوجود. وحدة فً عربً ابن مذهب ودعائم قوماتم أحد اإللهً الحب

 -الوجود: ووحدة الفناء

 بها ٌتحقق معان سفرفً أنه نحوالمطلق،كما وتوجه وارتقاء سفرروحً،وسٌرورة الصوفً الطرٌق إن

 الٌرى وأحواله.لذلك السفرالصوفً مقامات فً وبنفسه،عبرتجلٌاته وبالوجود بالحق عبلقته من العارف

 التجربة.وٌصف داخل من المعانً تنفتح دائما،حٌث متجددة نهاٌة،فهوبداٌة سفرمنال لهذا الصوفً

 بغٌة التخلً على ٌقوم الصوفً فالسفرعند 49 له. نهاٌة ماال واخرها هللا أولها بأنها: المعرفة الشبلً

 هوتجلِ  بما الوجود بمعرفة التحقق

 تناول وقد الحب، مقامات فً الروحً راجالمع اإللهً،ورحلة بالحب الصوفٌة عند الفناء مفهوم وارتبط

 للصوفً.ورحلة الروحً المعراج فً تعتبرارتقاء التً ومراتبه ومستوٌاته بدالالته معانٌه عربً ابن

 هللا معرفة الذات،وأن أعماق داخل رحلة هً عربً ٌشٌرابن كما حقٌقتها فً هللا إلى الروحً المعراج
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 إلى المٌل فٌه حبه،وغرس االنسان فً اودع هوالذي الذات.فاهلل معرفة فً سفروتعمق إال لٌست

 51 معرفته.

 السلوكً، بالمظهرالتعبدي ٌرتبط األول أوطبقات:المستوى مستوٌات سبع فً الفناء عربً ابن وٌرتب

 األولى ونواهٌه.فالطبقة ألوامرهللا وامتثال للمعاصً السلوك،واجتناب فً استقامة من علٌه ٌنطوي بما

 عن القرب،هوالبعد درجات فً الترقً إمكان فشرط 53 المخالفات. عن تبتعد أن هً الفناء من

 انتهاء الى باإلضافة فٌه ٌتمثل الفناء من المستوى األذهان.وهذا فً أٌضا وقلبٌا سلوكٌا المخالفات

 تفنى تخطربالبال،حٌث الفكروال على ترد التفكٌرفٌها،فبل عن الضمٌرأٌضا المخالفة،إنهاء عن الجوارح

 والضمائر. والقلوب واألقوال األعمال فً

 محل هً التً األكوان حجب خلف من هلل الفعل بلغه.أن من ٌرى الفناء من الثانً المستوى أما

 قٌومٌة الى بل العباد الى العباد أفعال تنسب فبل العباد، أفعال عن الفناء أنه أي 59 فٌها. ظهوراألفعال

 بما نفس كل على هوقائم الكرٌمة"أفمن لآلٌة تأوٌله من الفهم هذا فً عربً ابن علٌها.وٌنطلق الحق

 فاعبل ٌرى الحقٌقة،وال على هوالفاعل هللا أن ٌرى الفناء من المرتبة هذه وصل ومن " 11الرعد\كسبت

 لحجب اختراق هو الفناء هذا باعتبارأن عربً ابن عند المفهوم هذا الوجود بوحدة غٌره.وٌتصل

 هذا كان بذاتها،وبالتالً فاعلة ولٌست فٌها، لظهوراألفعال محل هً ا،فاألكوانفٌه الفاعل إلى األكوان

 الفعل،بل فً أثرا وال فعبل لنفسه الٌرى هنا الفانً فالصوفً خلفها. من الفاعل إلى للحجب تجاوز الفناء

 الظاهر إلى لٌصل عنها للمظاهر،وٌفنى علٌها،بتجاوزه هللا أفعاله،وقٌام عن بفنائه هلل،فٌتحقق الفعل ٌرى

 فٌها.

 عٌن صفاتك حٌث من للعبد.فأنت التً الصفات وأعٌان المخلوقٌن صفات عن هوالفناء-الثالث: المستوى

 ماٌراك لنفسه،فإنه فٌها أظهرنفسه مظهرا هللا اتخذها التً الثابتة عٌنك ذاتك حٌث صفته،ومن ال الحق

 51 شهودٌة. حقٌقة فناء رؤٌته عن بهذا نفسه،وأفناك إال رآه نظرك،فما بصرك،وهوعٌن إال منك

ًَّ  ٌتقرب عبدي القدسً"مازال للحدٌث تأوٌلهم الى الصوفٌة الصفات،وٌستند عن الفناء مرتبة وهذه  إل

 فً هوالسمع أنه صفاته،أي هوعٌن نفسه الحق أن ٌشهد هنا بالنوافل.."،فالعارف

 المبصرات. المسموعات،والبصرفً

 على ٌنطوي عربً ابن عند مفهوما   أخذ وقد 54 ذاتك. عن الفناءالفناء:فهو من الرابع المستوى أما

 متنوعة مختلفة،وأنها أحواال   للذات أن ٌرى الوجود.حٌث وحدة نظرٌة مع وشائجه له معرفً محتوى

 وغٌرالحق،ولم الحق من الحق هوشاهد الذي بمشهوده ذاته عن الصوفً فنً حال.فإذا كل الصورفً

 هذا فً ذاته ٌشهد لم إذا الفناء،أما ٌبلغ الشهود،لم ذلك فً ذاته شهود عن الحال هذه فً ٌغب

 عربً ابن ٌستلهم الفناء فً المتحقق الشهود وهذا 55 الفناء. من النوع هذا الشهود،فهوصاحب

 الوجود. وحدة فً األنفاس مع المتعدد المتجدد،والتجلً الخلق مفهوم من مضمونه

 هذا إمكان وشرط الحق، بشهوده العالم عن بفنائه لسالكا الفناء:ٌتحقق من الخامس المستوى وفً

 من شهوده فً المشهود لوعلم ذاته،ألنه شهد أم الحق شهد شهوده،هل من الفانً ٌتحقق ال الفناء.أن

 عن الحال هذه فً ٌفنى العالم،فبل وال نفسه بمشاهدة الٌفنى والحق حق، بعٌن ماشاهد شاهد أنه هو،لعلم

 أوبشهود الحق بشهود العالم رؤٌة عن بالفناء السالك ٌتحقق الفناء من لمستوىا هذا ففً 56 العالم.

 الشعوربإنٌته. ٌفقد الحق.أي بشهود ذاته عن فنً ذاته،كما

 عن الفناء هذا فً وٌفنى باهلل، هللا ماسوى كل عن السالك ٌفنى الفناء:فهوأن من السادس المستوى فً أما

 فهوفناء 57الحال. هذا فً مشهودة العٌن اذ الحق، شهود حال فً شهوده،وأنه عن السالك فنائه.وٌفنى

 ٌفنى تعالى،حٌث هللا مقصورعلى أٌضا،فالشهود غٌرمشهودة الفانً وذات باهلل، هللا ماسوى كل عن

 ٌزل. لم من ٌكن،وٌبقى لم من هللا،فٌفنى سوى مشهود له ٌبقى فبل العالم وعن ذاته عن السالك
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 الحق عن ظهورالعالم بشهود ونسبها،وذلك الحق صفات عن بالفناء اء:ٌكونالفن من السابع المستوى و

 معلوال ،وإنما الكون والٌرى علة كونه من ٌُعقل،وال ألمرزائد ال ونفسه الحق لذات الشخص هذا لعٌن

 شهود عن السالك ٌفنى حٌث 58نفسه. المظهرفً ذلك استعداد بصورة مظهر عٌن فً ظاهرا   حقا ٌراه

 فً آثاره بوصفها وأسمائه صفاته حٌث من ال المطلق وجوده حٌث من ،وٌشهدهبصفاته الحق

 . هللا إال الموجود حٌث شهودٌة وجود بوحدة الكون،وٌتحقق

 تضمحل العارف عند الفناء معراج َحجب،وفً صٌغ هً الصوفً الصٌغ"هو،أنا،أنت"عند وهذه

 فً ال"هو،أنت،أنا" تعالى،وتغٌب هللا سوى والشًء مكان ٌشهد شهوده،فبل فً العارف الذات،وٌستغرق

 لعالمه شهوده ٌتبلشى الواحدٌة.حٌث الصوفً ٌطلب اإلثنٌنٌة،بٌنما تعنً الصوفً عند بحرالفناء،ألنها

 ٌرى الصوفً ٌعود وجهه"،فبل إال هالك شًء هللا،وأن"كل إال الحقٌقة على الموجود أنه المادي،وٌشهد

 زمان كل وفً لحظة كل حاضرفً تعالى الى.فالحقتع للحق وعبلمة تجلّ  إال الموجودات فً

 الفانً المحب العارف العارف.وزمان عند ماعداه كل على اإللهً الوجود ٌستولً ومكان،حٌث

 مسافة،بل ٌستشعرالعارف الحق،فبل فٌه ٌتجلى دائم قرب فٌه،ومكانه الانقطاع متصل هوحضوردائم

 دائم. وصل

 فً الشهود بوحدة تحققه بعد الفناء مراحل فً ذوقٌا   بها تحقق ًالت الوجود وحدة إلى الفارض وٌشٌرابن

 -قوله:

 برؤٌة أراها مرئً كل ففً\لناظري الوجود تجلٌها فً جلَت

 خلوتً بجلوة إٌاها هنالك\فوجدتنً بَدت إذ غٌبً وأشهدتُ 

 59 ُمثِبت. غٌر ماحٌا   شهودي وجود\عن وِبنتُ  شهودي فً وجودي وطاح

 الوجود،وأن هوعٌن هللا أن تعنً المحب،وحدة عٌن المحبوب فٌها ٌكون التً جودالو بوحدة قوله فٌنطق

 خبلل من الوجود وحدة إلى الفارض ابن توصل وصفاته.وقد ألسمائه مجال إال لٌست الموجودات

 العارف،وهذا قلب على النورااللهً وتجلٌات الفناء ولٌدة الشهودٌة،فهً الذوقٌة الفناء فً تجربته

 أنوارالمعانً،وٌرتقً للقلوب ومقاماتهم،فتنكشف أحوالهم بتعدد ٌتعدد الصوفٌة عند هوديالش التجلً

 األزمنة فً الجمالً اإللهً التجلً ٌتم أعلى.فبه حال إلى حال من المتجلً بالعارف التجلً

 الجمال. الكلً الى بالعارف األحوال،وتسمو بتدرج التجلً ٌتدرج حٌث 61والقلوب.

 إلى الفانً المحب ٌنتهً الوحدة،حٌث إلى واالنفصال الفرق تجربة من انتقاله فً رهشع فً عنها وعبَّر

 ابن عند الوجود وحدة موجود.فكانت كل عٌن تعالى،وأنه الحق للمحبوب إال الوجود بأنه التحقق

 وتأصٌل تحلٌل الى ذلك عربً تجاوزابن شعره،بٌنما فً الذوقٌة،عبَّرعنها مواجٌده ثمرة الفارض

 والمنطق. العقلً والتحلٌل والكشف الذوق بٌن الشهودٌة،فجمع الوجودٌة تجربته

 بسرالنوروالجمال والكون،متوحد مظاهراأللوهٌة لكل جامع هوحب الصوفً عند اإللهً الحب إن

 هنا الكون،ومن فً الحضوراإللهً الصوفً الوجود،فٌشهد فً مظاهره كل على المنفتح المطلق اإللهً

 جمالٌة. شهودٌة ارتقائٌة معرفة الصوفً معرفة تكون

 ضوء الذوقٌة،وعلى تجربتهم خصوصٌة من انبثق الوجود لوحدة خاصا نسقا الصوفٌة أسس هنا ومن

 القرآنٌة. المرجعٌة من
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 -الوجود: ووحدة الشهود وحدة

 صمدٌة" "أحدٌة حٌث الصوفٌة إطارالرؤٌة فً واألرض،لكن والسماء واالنسان هللا إطارالثنائٌات: فً

 وتنسجم التجلٌات،تتناغم المتناهٌة صمدٌة والجمال،أحدٌة الوجود لحقٌقة رؤٌة للثنائٌات،فهً الوجود

 الساري اإللهً اإللهٌة،والوجود لئلرادة توحٌدي قلبً شهود من تنبثق رؤٌة الموجودات،وهً كل فٌه

 الوجود. تفاصٌل فً

 هللا إال الوجود فً ٌبقى ال حٌث الوجود دةبوح فٌتحقق الشهود ومعارج الفناء مراتب فً السالك وٌترقى

 ابن عند وذاته،وهذا وصفاته أفعاله عن محبوبه،فناء فً بالفناء بالقرب المحب السالك تعالى،فٌتحقق

 وجود عن بالفناء إال الٌكون الفناء ".فكمال 88\القصص \وجهه إال هالك شًء آلٌة"كل المعنى عربً

 هوتحقق للفناء المعنى بهذا السالك وحده،وتحقق الحق الوجود هبوصف هللا إال ٌبقى هللا،فبل ماسوى

 القلب. بشهود الحقٌقً بالتوحٌد

 المجازي وجوده عن العبد فنً إذا إال بمعناه الٌتحقق الصوفٌة عند العبد لسان على الجاري فالتوحٌد

 سمعه كنت أحببته القدسً"فإذا الحدٌث معنى فٌه تحقق الكرٌمة،وأٌضا اآلٌة الٌه أشارت الذي الهالك

 كل حقٌقة هوعٌن الحق،الذي الوجود إال الٌبقى حتى وجوده عن المحب ٌفنى وٌده"،حٌث وبصره

 الشهودي. بالتوحٌد السالك موجود،فٌتحقق

 بشهود للحق بتوحٌد منها كل فً ٌتحقق التً الفناء ٌمربمستوٌات الصوفً المعراج مقامات فً فالسالك

 وجود عن الفناء إلى السوي،وصوال   شهود عن الفناء السوي،ثم ادةإر عن الفناء من القلب،بدءا

 المعنى هذا موجود.وفً كل حقٌقة وجودا ،وأنه لغٌرهللا ٌرى الوجودٌة،فبل الحقٌقة بوحدة السوي،فٌتحقق

 عربً: ابن ٌقول

 63 الوحدات. وحدة إال ثمَّ  وما\\غٌره الشًء هللا إال ثمَّ  فما

 من للقلوب ماٌنكشف الشهودي.وهو التجلً خبلل القلبً،ومن بمعناه دبالتوحٌ المحب السالك ٌتحقق

 العارف ٌشهد الوجود،حٌث بوحدة ٌتحقق كما الفناء، ٌتحقق الشهودي وبالتجلً 69 انوارالغٌوب.

 توحٌد فً ٌفنى هللا،حٌث إال الوجود مافً بأنه شًء،وٌتحقق كل فً األسماء،وٌشهده كل فً األحدٌة

 عٌنه فً بأن:فناؤك عربً بكلٌته،وٌشٌرابن السالك بفناء وحده الحق الواحد بقىوٌ ذاته وتفنى الحق

 الموجودات فً الصوفً فٌرى 61. هللا. فً بكلٌته العبد بفناء إال ٌتحقق ال الذي الحقٌقً هوالتوحٌد

 الجمال. الكلً المطلق إلى ٌسموبه جمالٌا كونا   فٌها ٌرى اإللهٌة،كما حضورالتجلٌات

 روحٌة تجربة الوجود الوجود،فوحدة ووحدة القلبً والشهود الفناء بٌن الصلة عمق مدى ٌتجلى وهنا

 التً الحق مع بوحدته المحب المحبوب،وٌتحقق عٌن المحب ٌكون الفناء،حٌث خبلل من تتحقق شهودٌة

 ًعرب الحق.وٌعبرابن هومجلى الذي العبد فً وصفاته بأسمائه ظهورهللا معنى القلب بشهود فٌها ٌتحقق

  -بقوله: المعنى هذا عن

 64 بائن. ثمَّ  وما موصول ثمَّ  فما\\كائن ٌبق لم الحق اال ٌبق فلم

 عند ذواتنا بحقٌقة جهلنا ٌُمحى ٌُمحى،وإنما األشٌاء ووجود وجودنا أن الٌعنً الفناء من المستوى وهذا

 وجودنا فناء الٌعنً ذلك أن الحق.كما الواحد مع األزلٌة لهوٌتنا المطلقة،ومعرفتنا الحقٌقة بشهود التحقق

 حقٌقة ٌدرك اإللهً،أي جوهرها فً نفسه معرفة إلى ٌصل الفانً السالك حولنا،إنما من األشٌاء ووجود

 تضمحل "انا"،وال باعتبارك التوجد الحق،وأنك الواحد إال الحقٌقة على الموجود أنه ذاته،وحقٌقة

 لتحلٌلها. النظرالعقلً ٌأتً حٌة،ثمرو ذوقٌة تجربة هً هنا الوجود "هو".فوحدة باعتبارك

 كل فً محوصورالمحدثات رمزٌة أٌضا ٌحمل العبد،بل لصفات محوا فقط لٌس عربً ابن عند والفناء

 التً اإللهٌة التجلٌات سلسلة الخلق،أي معنى على الحق،فهوٌنطوي بالواحد وبقائها مستمرا   محوا   آن

 الصوفً المعنى ٌأتً أخرى.وهنا واختفاء جودصورالو من ظهورصورة ابتداء منها حلقة تعتبركل
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 الفناء مفهوم ٌتجلى البقاء،وهنا هوعٌن أخرى صورة الفناء،وتجلً هوعٌن صورة والبقاء،ففناء للفناء

 الشهودي. الروحً وبعدها بمعناها الوجود وحدة تظهرفٌه الذي

ُ  ٌرى الوجود.والعارف مجلى كل موجود،أوعٌن كل عٌن المطلقة الحقٌقة فشهود  ال واحدة ذاتا

 وقع وفٌها فٌها عدمٌة والنسب الوجود فً واحدة والعٌن والوجود بالنسب اإلختبلف ذاتٌن،وٌجعل

 65 االختبلف.

 ماهً الوجود فً الكثرة أي واإلضافات النسب وحده،أما تعالى الحق إال ثم عٌنه،وما فً واحد فالوجود

 واحدة قضٌة الوجود أن وهً جوهرٌة فكرة لىع تتأسس الوجدود الواحد،ووحدة للموجود تجلٌات إال

 ذاته حٌث من خاصة هوهللا إنما الحق خٌال،والوجود فً خٌال كله وحده.فالوجود الحق وجود هً

 الحق الواحد للوجود هلل.وشهود واألمركله الوجود وإثبات للنفس محو إال الفناء وما 66وعٌنه.

 67 شٌئٌته. حٌث من ه،الوجود حٌث من موجود كل حقٌقة هوعٌن المطلق،الذي

 أن مع الوجودٌة المراتب ٌفسرتعدد إلهٌا ،به تجلٌا   هواعتبارالخلق الوجود وحدة دعامة أن القول وٌمكن

 مراتب من مرتبة والعالم،وٌعتبرالعالم هللا بٌن عربً ابن ٌصل التجلً خبلل واحدة،ومن الوجود عٌن

 عربً ابن ٌرى التجلً خبلل الفبلسفة.ومن بها تحدث التً الفٌض فكرة عن الدائم،بعٌدا اإللهً التجلً

 جهة من متعال هللا أن عنه،ذلك منفصبل   لٌس العالم متعاِل،وأن مفارقا إلها لٌس الخالق هللا أن

 الوجودي،وجانب هوالتجلً عام وجودي جانبان،جانب فللتجلً أسمائه.لذلك جهة من ذاته،ومحاٌث

 أي ٌنفً واإلنسان،كما هللا بٌن مماهاة أي عربً ابن ٌنفً ًالشهودي.وبالتال هوالتجلً خاص عرفانً

 أنا أنا،وال أنت صورتَك،فما وعلى تجلٌكَ  من كنت وإن "إنً-فٌقول: بٌنهما واالمتزاج تصورللحلول

 68 أنت."

 عدم فً سببا   العالم فً الثنائٌات فً استغراقهم كان تعالى الحق إلى السالكٌن أن الى عربً ابن وٌذهب

 واحد وجود إال األكوان فً لٌس أنه أدركوا بقلوبهم وصلوا الطرٌق،فلما بداٌات فً للوحدة همإدراك

 ٌشٌرإلى والدائرة النقطة ثنائٌة خبلل ومن 69مستقر. ثابت وشهود مستمر، واحد تعالى.وجود هوللحق

 مع تهاتتجاورنهاٌ حٌث الدائرة الوجود،وعبرصورة وحدة أسس أحد المستمرالجدٌد،وهً الخلق فكرة

 ماال إلى آخر عالم وجود فً سببا ٌكون أن ٌمكن العالم من جزء أن:كل إلى وٌذهب بداٌتها

 الى األول المحٌط حكم حكمه محٌط عنها ٌُكّون أن ٌمكن نقطة متجاورة،وكل نقط الدائرة ٌتناهى،فمحٌط

  71 نهاٌة. ماال

 الوحد،وٌبطل الحق للوجود ثٌرةالك التجلٌات الواحد،أي عن ظهورالكثرة تعكس للوجود صورة وهذه

 لوحدة تصوره كذلك واحد،وٌعكس إال الواحد الٌصدرعن أنه فً الفٌضٌٌن الفبلسفة قول عربً ابن

 بالخط عربً ابن ٌمثلها فٌكون"التً لبلٌجاد"كن اإللهٌة واإلرادة والمستمر، المتجدد الوجود،والخلق

 ماٌحدث هً بأنها الممكنات"،وٌرى دائرة عٌن وه ٌعتبره المحٌط"الذي من الواحدة النقطة من الخارج

 الذوقٌة الصوفٌة رؤٌته خبلل من عربً ابن ٌراه كما الوجود الظاهرفً خالقه.والفصل من موجود لكل

 وصل حال فً الكون مع االعٌان.فالحق كل فً تسري ذات تسنده ساري خفً لوصل حجابا   إال لٌس

 الخفً التعالق على ٌقوم الوصل محجوبا ،فهذا وصبل   فهبوص لكنه الفصل على ٌقوم والوصل 73 دائم.

 التأوٌل بحسب الكنزٌة من الخروج الصوفٌة،حب ٌذهب كما الحب إلى ٌرجع الوجود الوجود،فأصل فً

 الٌعنً والذي التجلً على ٌقوم الوجود هذا أن مخفٌا.."كما كنزا القدسً"كنت للحدٌث الصوفً

 دائم. تجدد فً تجعله تجلٌات سلسلة لها،فالوجود النهاٌة لتجلٌاتوصورل والتبدل التجدد التكراروإنما

 أنتم الناس واآلٌة"ٌاأٌها " 91\اإلسراء\إٌاه إال تعبدوا أال ربك الكرٌمة"وقضى اآلٌة عربً ابن وٌؤول

 لغٌرهللا،وال ٌُذكرافتقارالمخلوق لم أنه وٌرى الوجود وحدة إطارنظرٌة فً "35\فاطر\هللا إلى الفقراء

ٌُفتقرإلٌه،وعٌن هوعٌن ٌكون أن بد فبل تعالى، غٌرهللا ٌُعبد أن قضى  كل عٌن أنه ٌُعبد،أي ما ما

 79 شًء. كل هوعٌن تعالى الحق،فاهلل الوجود هوماظهرفً الحق،وإنما ماهوعٌن شًء.فالعالم
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 والصوفٌة قوله الوجود، وحدة فً عربً ابن عند الدٌنٌة للنصوص التأوٌل هذا نتائج من كان وقد

 على المعبود تحصره،ألنه الصورة الصوفٌة بروحهم ٌرونه كما تعالى المعبود،فالحق وحدةب

 هوالوجود تعالى.فالمعبود للحق هومجلى موجود ٌُحب،فكل ما كل فً الحقٌقة على الحقٌقة،والمحبوب

 أنه إلى عربً ابن ٌذهب بألوهٌته،وبالتالً صورالموجودات،وتنطق من صورة كل تقوم به الذي الحق

 تعالى فسرقوله تعالى،ولذلك الحق سوى الٌعبدون المعبودات،فإنهم ضروب من الناس عبد مهما

 صورمعبوداتكم. تكن مهما تعالى هللا إال التعبدون انكم "أي 91\اإلسراء\إٌاه إال تعبدوا اال ربك "وقضى

 ٌعبدوا لم ادالصور،والعب كل فً متجل تعالى الوجود،فالحق وحدة نظرٌة مع التأوٌل هذا وٌتفق71

 األلوهٌة. فٌها العتقادهم عبدوها الذاتٌة،وإنما طبٌعتها حٌث من الصور

 حقٌقة هوعٌن الذي المطلق الوجود بشهود الفناء على تتأسس الصوفً منظورها فً الوجود وحدة إن

 حال فً الصوفً معراجه فً كثمرة للعارف تتحقق شعورٌة حالة الوجودٌة وجود،فالوحدة كل

 كل وجود عن الحقٌقً،وٌفنى والموجود المحبوب من الفعل لٌشهد أفعاله شهود عن ٌفنى فنائه،حٌث

 الشهود وحدة تكون محبوبه،وهنا فً بكلٌته هللا،فٌفنى إال الحقٌقة على الموجود أنه ماسواه،وٌستٌقن

 إلٌها. وتفضً الوجود وحدة تسبق مرحلة

 كل عٌن وهوتعالى74 الوجود. هوعٌن المادٌة.هللا روحٌة وحدة هً عربً ابن عند الوجود ووحدة

 هً الشهود الشهود،ووحدة لوحدة امتداد هً الوجود شٌئٌته،فوحدة ال وجوده حقٌقة حٌث من موجود

 75 بشهودي." وجودي "فامتد-المعنى: هذا فً عربً ابن الوجود،ٌقول لوحدة وأساس شرط

 الوجود وحدة أن الروحٌة،ذلك لصوفٌةا التجربة مستوٌات من مستوٌان الوجود ووحدة الشهود وحدة إن

 على الموجود إلى هلل،وصوال   إال شهود باهلل،وال من"الشعورإال منها الشهود،وٌمتد وحدة تطورلحالة

 أما الصوفً، الذوق دعائم على تقوم هنا الوجود روحٌة،ووحدة ذوقٌة تجربة أنهما هللا.إذ إال الحقٌقة

 لهما. تالٌة فمرحلة علٌهما واالستدالل التنظٌرلهما

 هللا أن التعنً الصوفٌة عند الوجود وحدة أن اإللهٌة،كما الذات مع أوتماه اتحاد أي عربً ابن وٌنفً

 إال ثمة موجود،فما كل حقٌقة الحق،وأنه هوالوجود هللا أن معناها بشٌئٌته،وإنما موجود كل هوعٌن

 ابن لوجوده،ٌقول مجالً الإ لٌس موجودات من العالم مافً كل الحق،وأن هوالوجود واحد وجود

 بشٌئٌتها،وإنما األشٌاء هوعٌن هللا أن الٌعنً وهذا76 عٌنها." وهو أظهراألشٌاء من "سبحان-عربً:

 ٌوجد،ومن لكً وجوده مفتقرإلى موجود كل موجود،وأن كل حقٌقة عٌن وجوده حٌث من الحق أن ٌعنً

 فهوعدم. بغٌره وجوده كان

 الحق الطبٌعتٌن بٌن امتزاج الخلق،وال فً للحق حلول الحق،وال لٌس الخلق،والخلق لٌس الحق فالواحد

 نفٌه فً عربً ابن هللا.وٌستدل اال الحقٌقة على موجود السرمدي،فبل هوالحق عدم،وهللا والخلق،فالخلق

 والعقلً النقلً للدلٌل مقاربته خبلل الوجود،من وحدة فً نظرٌته فً االندماجً للتصورالمادي

 كونه ماصح الحق عٌن الحق،ولوكان هوعٌن لٌس والمرآة.فالعالم الصورة نائٌةث فً وتوظٌفهما

ل لكنه المرآة،ٌنظرالناظرفٌها فً المرئً صورة تحدث بدٌعا،كما  بمجرد أسبابها،لكن فً له التعمُّ

 الخلق عملٌة ٌعبرعن الذي القرآنً النص إلى عربً ٌشٌرابن فهنا77الصورة. ظهرت المرآة النظرفً

 الدلٌل خبلل واألرض،ومن السموات مبدع تعالى فالحق "337البقرة،\واألرض السموات "بدٌعباالبداع

 البدٌع. صفة علٌه ماأطلق الحق عٌن لوكان أنه الحق،إذ عٌن العالم ٌكون أن عربً ابن ٌنفً العقلً

 على التكرار،وإنما على الٌقوم الوجود علٌه ٌقوم الذي التكرار،فالتجلً أٌضا ٌنفً كما

 تجلٌات سلسلة التصورفالوجود هذا على وبناء78عندها. تقف نهاٌة مالها طورواالرتقاء.فصورالتجلًالت

 وظهور،فلكل ووالدة،انمحاء وبقاء،موت وإٌجاد،فناء اختفاء لحظة كل فً ٌشهد دائم، تجدد فً تجعله

 وظهور. وتجدد إٌجاد لحظة فناء لحظة
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 التحقق كان وهكذا هوتجلً، بما بتأوٌله إال الٌتحقق ودالوج فهم الوجود،فإن فً غٌرمنقطع التجدد وألن

 تتعدد والبقاء،حٌث والتخلً،والفناء التجلً رحلة فً العارفٌن بغٌة وتجلٌاته تجدده فً الوجود بمعرفة

 سفره فً العارف ٌقرأه كتاب فٌها.فالوجود العارفٌن وتدرج واألحوال، المقامات بتعدد التجلً درجات

 المظهرالخارجً هللا،ألنه كلمات من هوكلمة موجود معان.فكل من عنها ٌتولد وما أحواله وفً الروحً

 79التكوٌن"كن". لكلمة

 الذي الكبٌر المصحف بٌن فرق والقرآن.فبل الوجود كتاب بٌن عربً ابن ٌربط هنا ومن

 قوال،وال تتلى القرآن حاال،وحروف تتلى الوجود الحروف،فحروف نوع فً إال هوالوجود،والقرآن

 قلب فً للمعنى تجلٌات رحلة الكرٌم القران معانً السفرفً وٌرى 81 بٌنهما. العبلقة فً انقطاع

 بحروف مرتبطة األحوال هذه دائم،ألن ارتقاء فً العارف الحال"،فٌكون العارف،وٌسمٌها"تبلوة

 صللن الوجودٌة الحمولة عربً ابن ٌرسخ هنا دائمة.ومن تجلٌات بوصفها الموجودات أي الوجود

 فً فالتجدد الوجود.وبالتالً فً قراءة عٌنها معانٌه،هً والسفرفً القرآن قراءة من القرانً،وٌجعل

 له. النهاٌة متجدد القرآن فً المعنى مستمرعبرالتجلٌات،كذلك الوجود

 التوحٌدي،ألن البعد فٌها والوجود،ٌتجلى وللجمال اإللهٌة لحضورالتجلٌات الصوفٌة الرؤٌة وهذه

 الجمالٌة العبلقة من تجعل الصوفٌة الرؤٌة هذه أن الوجود.كما خلق من الغاٌة هً تعالى قالح وحدانٌة

 المطلق الكلً إلى ٌأخذنا الموجودات فً وفكرٌة،فالجمال مادٌة ذوقٌة،وروحٌة شهودٌة كونها من نابعة

 على وجودم ذوقً،فبل توحٌدي قلبً توحٌدٌة،وشهود عبرعقٌدة الكون فً تجلٌاته إدراك الجمال،وإلى

 شًء. كل فً سواه الصوفً ٌشهد هللا،وال إال الحقٌقة

 كلً فً المتعددات تندمج جمالٌا ،حٌث تناغما   والتنوع التعدد فً نرى الصوفٌة الرؤٌة هذه تجعلنا كما

 المطلق الكلً إلى الجزئً المحسوس من والوصول اإلرتقاء الكون،وهذا على الكلً جماله ٌفٌض واحد

 الٌصدرعنه الذي الجمال الكلً إلى القلبً الشهودي التجلً مقامات فً ٌسموبالقلب لبً،الق عبرالتوحٌد

 األحد الواحد من ٌنبثق الحسنى أسماؤه علٌها تدل التً الجمالٌة الصفات ماهوجمٌل،وكمال كل إال

 والجمال. القدرة المطلق

 مادي هومذهب ودالوج وحدة مذهب أن من الباحثٌن بعض عند الشائع الخطأ ٌتجلى هنا ومن

 إلى شًء كل مرجع أن فكرة على المتأسس المادي المذهب مع ٌتفق الوجود بوحدة القول والحادي،وأن

 المادة.

 المادي العالم هذا لٌست الوجودٌة الحقٌقة مادٌة،و لٌست المنظورالصوفً فً الوجود وحدة إن

 هوالحق علٌا حقٌقة وجود هً ةجوهرٌ فكرة على تتأسس روحٌة وجود وحدة هً الظاهرلحواسنا،وإنما

 تعالى. باهلل وجودها بذاتها،وإنما لٌس ٌعتبروجودها صورالموجودات،والتً الظاهرفً
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 -الخالصة:

 قراءة إلى الٌفضً الوجود لوحدة الغربٌة المفاهٌم ضوء فً اإلسبلمٌة الصوفٌة الوجود وحدة قراءة إن-

 الصوفٌة،وخصوصٌة إطارالتجربة فً قراءتها ًٌنبغ وانما حقٌقٌة، نتائج والإلى موضوعٌة

 أبدعتها. مفكرة ثمارعقول أنه بل وأذواق مواجٌد نتاج فقط لٌس المتصوفة نتاج أن الفكرالصوفً.ذلك

 له ٌبقى الفكرالصوفً أن مسائله،إال وتشعب روافده بتعدد الصوفً بمفهومها الوجود وحدة إن-

 حتى وطور أضاف الذي لبلحق مّهد السابق وأنواحدة، مشكاة من خرج قد جوهرمشترك،وهوأنه

 النظرٌة. بنٌان واكتمل التجربة نضجت

 التصوف فً بجذوره ضارب أنه اإلسبلمً،بل الفكرالصوفً على دخٌبل لٌس الوجود بوحدة القول أن-

 الذي الفناء الى الموصلة اإللهً الحب تجربة جوهرها،فهً فً واحدة الصوفٌة اإلسبلمً،والتجربة

 الوجود. وحدة الى ٌفضً

 عند هللا"،وتعنً إال الشهادة"الإله تتضمنه الذي التوحٌدي البعد على تنطوي للوجود الصوفٌة الرؤٌة أن-

 الحقٌقة،وإدراك على الموجود إلى تأخذنا الموجودات هللا"،وأن إال الحقٌقة على موجود الصوفٌة"ال

 والمتنوع. المتعدد وكل الموجودات وراء تعالى الحق أحدٌة ندرك ،حٌث توحٌدٌة عبرحالة تجلٌاته

 الكون فً التأمل إلى كونٌة،تأخذنا إنسانٌة كتجربة التصوف ٌتجلى عرضه تقدم مما

 على منفتح بقلب الوجود، فً الجوهرٌة وقٌمتنا كٌنونتنا على لنتعرف الحٌاة الجمالً،وتجاوزالعابرفً

 مفردات كل فً نراه وشهودا ،وتجعلنا حبا   تعالى هللا نوحد تجعلنا التً وتجلٌاته الخالق وحكمة جمالٌة

 الوجود.
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