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ABSTRACT 

Hulul refers to the infusion of Divine Self into the Human self. It is the kind 

of unification of Allah Almighty and his man as same as that of human body and 
soul. Many Scholars take it as unification of two bodies like the link of rose and rose 

water. Keeping in view, many Philosophers infer this term as "Mazhab  - ul - Hulul", 

which means Allah exists in everything and in every part. Thus, it can be said that It 

is Allah and Allah is every thing. Al-Hulul Theology is anciently founded. According 

to Al-Māri, it takes its roots from the religion of 'Pharoah'. Some Scholars link it to 

the Iranian Theology of “Sanawiat". In a nut shell, it is inferred that Al-Hulul is 

associated to Oneness of Allah. It is believed that He infuses His Self into His 

creatures by hulul. That is why; Historians also link it to the other religions like 
Hindus, Jews, and Christians etc. The foremost advocate of theology of Al-Hulul is 
Al-Ḥallaj. He also moulds his self according to the will of God. Another supporter of 

Mazhab-ul-hulul is Abu Yazīd Albustāmi. This Paper attempts to highlight the 

concept of Al-Hulul in the light of the views of various Scholars and Researchers, Its 

historical background and finally the quotes of various advocates of this theology. 

This paper covers the number of scholars like Ibrahim Al-Dasūqi, Farīd -ud-Dīn Al-

Attar, Al-Ḥallaj ,Ibn-e-ʽArabi, Ibn-e-Ajeeba, Hassan Rizwan and many others whose 

quotes and views are put to light.  

Keywords: Tasawwuf , Oneness of Allah   , Mazhab - ul - Hulul , Adab - ul- Hulul, Al-
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 :تعريف احللول
 )1(ىمأو حُتلُّ قريباً عن دار  تعالی: ؿ تبارؾ وقو  نووع ،"النزوؿ، عصدر حلَّ حُیلُّ: إذا نزؿ ابدلکاف": غةاحللول فی الل

 (2)إنزاؿ أمحاؿ: أي فتحها ونقضها. واألصل للحلوؿ عن حلِّ عقد حباؿ عن
ادلخلوؽ ظرفاً قاؿ ادلؤرخوف فيو: "نزوؿ الذات اإلذلية فی الذات البشرية، ودخوذلا فيها، فيکوف  :احللول اصطالحاو

 (3)للخالق بزعمهم.
 ادلعارؼ االسالعية : ۃوضح أصحاب دائر

. وعن استعماالتو ل عاکاف ععقودا، فرغ احلمل، عسکر، اقاـ يف زلل(ححل ) حلوؿ إصطالح فلسفي عن    
، ويستعمل احللوؿ أيضا للداللة علی اإلسالـ ، عالقة بنی جسم وعکانو، أوعرض وذاتو القددیة فی علم الکالـ فی

داللة علی حلوؿ أوبنی العقل الفعاؿ واإلنساف ، وکذلک يستعمل للالروح والبدف أواجلسم ری بنی ىاإلحتاد اجلو 
، عثل بىوتفسری ادلوجودات بذلک تذ ةابدلاد ة، ألف النظرية األرسطية اخلاصة إبحتاد الصور وت فی الناسوتىالال

مبجاؿ  ة، وذلک يکوف شبها ابحتاد القو ةر الروحي ابدلادىادلسيحية فی التجسد ، إلی القوؿ ابحتاد اجلو  ةالعقيد
 .نشاطها

، ذلک أهنم ر الفرد فيتفقوف عع األشعريى، أعا أنصار اجلو النظرية ىذهنی تقريبا رفضوا علی أف مجيع ادلتکلمنی ادلسلم
، يقولوف بو ألهنم يروف الروح جسما لطيفا وىي حالة ابجلسم حتی ؿ يف حالة وينکرونو فی حالة أخریيقولوف ابحللو 

، ألذلية فی جسم إنساف، أی التجسد، وينکرونو علی ععنی حلوؿ الذات اادلالئكة وعن إليهم عن اجلن عثالأرواح 
 (4أوانتقاذلا عن جسم إلی آخر ابلتناسخ )

 ادلعارؼ'' : ۃوعرفو البستاين يف کتابو ''دائر 
إلی اآلخر کحلوؿ  ةا إشار مهإلی أحد ةعن احتاد جسمنی حبيث تکوف اإلشار  ةاحللوؿ يف إصطالح العلماء عبار "    

 اصطالح الفالسفة الذين يعتقدوف أف  هلل حاؿ يف کل شي  ويف کل جزء ب احللوؿ يفىعاء الوردة يف الوردة عنو عذ
عن کل شي  عتحدا بو حتی صار يصح أف يطلق علی کل شي  أنو  هلل واف  هلل کل شي  وعن ذلک اإلسم األفرصلي 

  هلل". وىا کل مهعن لفظتنی يواننيتنی ععناىو و 
کل   ةي  عن ادلخلوقات عشارکا هلل يف ادلاىية ويوجب وحدب ادلادين أبنو جیعل کل شىب احللوؿ عن عذىويفرؽ عذ

رية يف اجملموع ادلادي ىاخلواص واألشکاؿ اجلو  ةويثبت کثر  ةب ادلادينی جیعل ادلواد کثری ىر وذاتيتو لکن عذىاجلو  ةعاد
ب ىأجزائو وعذب احللوؿ بتدريج عن الکل إلی ىعع إنکار وجود  هلل وخیتلفاف أيضا يف النظاـ أو القسمة أي أف عذ

 (.5ب احللوؿ. )ىفی کليهما لکنها اقبح يف عذ ةبنی ففاسدىذين ادلذىادلادينی ابلعکس وأعا نتائج 
 وبنی األشعري يف تعريفو :

 وغری "ويف النساک عن الصوفية عن يقوؿ ابحللوؿ وأف الباری حیل يف األشخاص وأنو جائز أف حیل يف إنساف وسبع 



 2222ديسمرب -يوليو        نظرية احللول من النظرايت الصوفية، تعارفها وتطورىا وآداهبا             2، العدد 7برجس: اجمللد 

~ 138 ~ 
 

 .ذلک عن األشخاص"
قولوف: "التدري لعل  هلل حاؿ فيو، وعالوا إلی اطراح ادلقالة إذا كاف يروف الشي  يستحسنونو كاف ي هىذوأصحاب 

 (6، إذا وصل إلی ععبود". )ة، وزعموا أف اإلنساف ليس عليو فرض واليلزعو عبادالشرائع
 :زي يف کتابو ''شرح عيوف احلکمة''وقاؿ فخر الدين الرا

، وحبيث تکوف احد عنهما شائعة جارية يف األخریحبيث تکوف حقيقة کل و أف کوف الشي  يف الشي  قد يکوف 
ف ذات ، وعثل طبيعة النار يف النار فاإلی األخری، حتقيقا او تقديرا، عثل البياض فی الثوب ةا إشار مهإلی أحد ةاإلشار 

إلی البياض وابلعکس، وقد التکوف   ةإلی اجلسم عنی االشار  ة، حبيث تکوف اإلشار البياض سارية فی ذات اجلسم
، ککوف الوتد يف احلائط وککوف ادلاء يف ة، بل تکوف ذات کل واحد عنهما عبايتة لذات األخری فی اإلشار کذلک
 الکوز.

، وذلک الف الشيئنی اللذين صفتهما حللوؿ الحیصل إال فی القسم األوؿذين القسمنی فنقوؿ ععنی اىوإذا عرفت  
، بل يکوف کل خر اتبعا لو وأعا أف اليکوف کذلک، ويکوف اآلا عتبوعا يف الوجودمهيکوف أحد ، فأعا أفهعا ذکران

ر واحملل، ىو الذات واجلو ى، وادلتبوع احلاؿو الصفة والعرض و ىواحد عنهما غنيا عن اآلخر، فاف کاف االوؿ فالتابع 
، هنما يتداخالف ويتالقياف ابلکلية، مث أسوواف کاف الثاين، فهو کاحلاؿ فی الذاتنی، يکوف کل واحدعنهما قائما بنف

 (.7، فالبد عن تلخيص عفهوعو )د لکنو حاصل بسبب القسمة العقليةذا واف کاف أعر شلتنع الوجو ى
 (8قاؿ الشهرستانی فی تعريف احللوؿ.)

لفاصلة وانتقل السبيل قد خطأ اخلطوات ا ىذا، إف اجلنيد فی األولياء ةويدعی السيد زلمود أبو الفيض فی کتابو مجهر 
و ى، والفناء عند اخلراز أحد اقطاب الصوفية لصويف إلی فکرتی اإلحتاد واحللوؿعن حاليت الفناء والبقاء اللتنی دیرهبما ا

 (.9التالشي يف احلق ابحلق )

 الفرق بنی االحتاد واحللول:
 :وىذا رلانب للصواب عند التدقيق إذ خیلط الباحثوف الکثریوف بينهما وبعضهم يقولوف اهنما شيئا واحدًا عرتادفاً 

 . ةىو: اختالط اخلالق واعتزاجو مبخلوؽ، حيث بعد االحتاد يکوان ذااًت واحد -عند ععتقدينو :فاالحتاد
سللوؽ ظرفًا خلالقهم حسب فيها نزوؿ الذات اإلذلية فی ذات بشرية، ودخوذلا فيها، حيث يکوف   :واحللول
  (10.)عقيدهتم

اللغوي: نزوؿ  نامها أي احللوؿ واالحتاد:  أنو وافق حسب ععنامها فی ادلعاجم، فاحللوؿ ععناهوشلا رجح ىذا حتديد دلع
: يکوف عتعدد واحداً، وبدوف اعتزاج حبيث إحدی الذااتف تبقی والذات األخری تفنی؛ فال حیدث ابدلکاف، واالحتاد

 . حينئٍذ االحتاد، وإعا  تبقی ذااتف؛ فحينئٍذ يکوف التعدد عنافی الحتاد
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 اتريخ نظرية احللول وجذورىا:
ب قددیة ىادلذا ىذهو ": ل فرعوين، فقاؿاف عبدأ احللوؿ عن ادلبادیء القددیة و يف رأي ادلعري اف احللوؿ أصلو عن أص

(. و يری أبو 11) ة"ب احللولية فلذلک ادعی انو رّب العز ىتنتقل يف عصر بعد عصر و يقاؿ اف فرعوف کاف علی عذ
و قاؿ أصحاب التناسخ عنهم بزرمجهر الفارسي و ": اؿ، فقالی الدایانت الثنوية االيرانية دتتد هجذور سعيد نشواف أف 

 (.12) "عن قاؿ بقولو ابثبات الصانع و نفي التشبيو و دواـ الدنيا علی االبد
"الذين أذلوا  :وؿالی العقائد الثنوية فيق ةو يتفق الدکتور دمحم جابر عبد الغاؿ عع أبی سعيد حوؿ جذور احللوؿ شلتد

النور القددیة علی صورىا ادلختلفة اليت عاشت علی أرض العراؽ يف عصور  ةعليا زليوف عقائد قددیة ذلا صلة بعقيد
 (13. )"عريقة يف القدـ اليت ىي األساس دلذاىبهم ادلختلفة

أو الروح عنو  ةاحللوؿ جاء ت الحقة لقضية القوؿ بوجود الو واحد، عصدرا للخلق و تنتقل القو  ۃواستنتاجو اف فکر
لوؿ ب النصاری و اليهود أي جاء احلىاحللوؿ مبذا ة، فلذا يربط الشهرستاين فکر ة احللوؿالی بقية ادلخلوقات عن طريق
ب اليهود و ىب التناسخية و عذاىلولية و عذاب احلى: ''و امنا نشأت شبهاهتم عن عذابعد تسليم وجود اخلالق فيقوؿ

اف االلو حل يف ذاتو اری فقاؿ: ''و النص ۃاحللوؿ عع العقيد ۃ(، و يتفق ابن خلدوف ععو ويربط فکر14النصاری'' )
 (.15عليو('' ) هلل ب النصاری يف عيسی )صلوات اىو قوؿ ابحللوؿ يوافق عذىالبشرية و 

 شطحات الصوفية عن ابرز ادوار الکماؿ عند صوفية القرننی الثالث والرابع، لقد کاف احللوؿ واالحتاد الذاف ظهرا بنی
ادلرتبة اال اف يتعاعدوا تعاليم الصوفية ويعملوا علی ترکيزىا ومنوىا السيما وقد کاف  ىذهومل يکن عليهم بعد اف بلغوا 

دلسلمنی بواسطة عا ترجم عن آاثر لديهم عن الثقافات والفلسفات اليت دخلت علی ادلناطق االسالعية وانتشرت بنی ا
م ونشرىا ى، لقد کاف لديهم عا يعينهم علی التوسع يف افکار م عن االعم السابقةىاليواننينی والفرس والصينينی وغری 

 ا.واجیاد ادلربرات ذل
ف حبلوؿ و قائلذين اجملوسية والنصرانية واليهودية. فاليعاقبة، عن النصاری الو  للقوؿ ابحللوؿ جذور فی الدایانت اذلندية

 ادلسيح عليو السالـ :عيسى  مفی جس وتعاىل  هلل سبحانو
ِإْسرَائِيَل اْعُبُدوْا  هلَل رَبِّی َوَربَُّکْم إِنَُّو َعن يُْشرِْک  َلَقْد َکَفَر الَِّذيَن قَاُلوْا ِإفَّ  هلَل َو اْلَمِسيُح اْبُن َعْرََیَ َوقَاَؿ اْلَمِسيُح اَی بَِنی)"

 (16) ("اجْلَّنَة َوَعْأَواه النَّاُر َوَعا لِلظَّاِلِمنَی ِعْن أَنَصار ْد َحرَّـَ  هللُ َعَليوِ اِبهلِل فَػقَ 
وأضاؼ إلی ذلک ادلؤرخوف أف القوؿ ابحللوؿ مل يکن وقفا علی الصوفية بل سبقهم إليو عدد کبری عن الفرؽ 

لوؿ  هلل يف جسد ادلسيح والسبئية والبيانية النصاری القائلنی حب ۃاإلسالعية کالشيعة والرافضة وصلد جذوره يف عقيد
واجلناحية القائلنی أبف روح  هلل بعد أف حلت بعلي ابن ايب طالب انتقلت إلی عبد هلل بن ععاوية بن عبد هلل بن جعفر، 

  واخلطائية القائلنی أبف روح  هلل حلت فی اإلعاـ جعفر وانتقلت عنو إلی أيب اخلطاب األسدي ادلعروؼ أبيب زينب.
 عن الدایانت اليهودية واجملوسية واذلندية والفلسفة اليواننية"،  ةعأخوذ ةالعقيد "ىذهفلذا يقوؿ بعض ادلؤرخنی أف 
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 ة، وقد وصف عقيدهرادلتصوفة الذين قائلوف ابحللوؿىذا ليس صحيحا. و عن ادلسلمنی کاف احلالج عن أش ولكن
مقربنی مث اليزاؿ يصفو للرتقی إلی عقاـ ي، شهوات ولذاتعلی  صربيطاعة و هذب نفسو يف األيلو :"عن اقو احللوؿ أب

ل فيو روح اإللو الذي  حیحظ عن البشرية  فيو ييبق حتی يصفو عن البشرية ، فإذا ال ةو يرتقي فی درجات عصافا
 (17.)"شي  إال کما أراد وکاف مجيع أفعالو أفعاؿ  هلل تعالیاليرد حينئذ  ل يف عيسی ابن عرَی والكاف حی

  .فالف هإلی عبد ةورب األرابب ادلتصور يف کل صور ى؟ لة عن احلالج لبعض أتباعو عن ألوء يف رساوجا
اجلنيد: "أنت ابحلق أية خشبة تقصد فتحقق  أجاب: "أان احلق" ففقاؿ لو اجلنيد عندو ىف رواية: ذىب احلالج  يوعا 

وأبو  بغدادعن عن أبرزىم أبوالعباس بن عطا  الكثریوفاء واتفق ععو الصوفي صلب بعد ذلک.يفيو عا قاؿ اجلنيد" النو 
الی  ننسبوي كانوا  فارس الدينوری بناحيتو والذين نيسابور و عنفارس وأبوالقاسم النصرآابدي  عنعبد هلل بن خفيف 

 قربنیعرتقي إلی عقاـ يصرب علی لذات وشهوات يطاعة و نفس يف األالهذب يعن  واقال مدين احللولية حکوا عليو اهن
 (18) .قاـ ادل او زعموا ادعی احلالج لنفسو ىذ ...

لمسيح لبذلک  فلو و قكانوا ي  عنی کالنصاری الذينادلاحللوؿ فی و  ابالحتاد وفقوؿ عن يقولالوأعا النوع الثاين فهو 
احلاکم، مية الذين يقولوف بذلک يف ، واحلاکل بيتوىطائفة عن أالعلي بن أيب طالب و ل، والغالبة يقولوف بذلک عيسی

ؤالء شلن يقوؿ ابذلية ى، واعثاؿ ونسية الذين يقولوف بذلک يف يونس، واليواحلالجية، الذين يقولوف بذلک فی احلالج
 (19بعض البشر و ابحللوؿ واإلحتاد فيو والجیعل ذلک عطلقا يف کل شي  . )

 من الصوفية : ۃأشهر الدعا
 طاعة وصربهذب نفسو يف األيَعن "لو: اقو احللوؿ أب ةح عقيدوض، وقد ابحللوؿ احلاّلج دعاةعن أشهر ال   

حتی يصفو عن  ةمقربنی مث اليزاؿ يصفو و يرتقي فی درجات عصافاللرتقی إلی عقاـ ي، شهوات ولذاتعلی 
شي  اليرد حينئذ  ل يف عيسی ابن عرَی والكاف حیل فيو روح اإللو الذي  حیحظ عن البشرية  فيو ييبق البشرية، فإذا ال

 (20)". أراد وکاف مجيع أفعالو أفعاؿ  هلل تعالیإال کما 
 (21: "رأيت ربی بعنی ربی، فقاؿ: "عن أنت؟" قلت: أنت". )کما أنو يؤکد ىذه االعتقاد بقولو

 :الشعر أيضا کما کتب يف ''األعماؿ الکاعلة'' ةو بنی ىذا القوؿ يف صور 
 فقلت عن أنت؟ قاؿ أنت     رأيت  ريب   بعنی   قليب       ؎  
 ليس  أين  حبيث   أنت و        فليس  لألين  عنک  أين          
 ))ال أين(( فأين أنت بنحو        أنت الذی حزت کل أين          
 (22أنت )  أين   األين   فيعلم         مىم  عنک و ىوليس للو           

 ويقوؿ زاعماً أف  هلل يظهر حاالً فی سللوقاتو :
 سرَّ سنا  الىوتو الثاقب   أظهر انسوتوسبحاف عن "      ؎ 
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 اآلکل والشارب ةصور   مث بدا فی خلقو ظاىراً فی           
 (23)" ظلمة احلاجب  ابحلاجب   حتی لقد عاينو خلقو  ک         

 کما يقوؿ :
 (24"أان احلق وعا فی اجلبة سوی  هلل" )         
 :حبلوؿ الذات اإلذلية فيو الصوفية ةويقوؿ احلالج عقرراً عذىبو، وعذىب غال 
 ن روحاف حللنا بدانضل  أان عن أىوی وعن أىوی أان"       ؎ 
 (25) "وإذا  أبصػرتو أبصرتنا  أبصػرتو    أبصػرتنی   فػإذا            

وقاؿ :  "تبعو خلٌق کثری فيها، فالتفت إليهماعدينة ف البسطاعى وی عنو "دخلفری وکذلک )أبو يزيد البسطاعی( ،  
 (26. )"ه. فقاؿ الناس: "ُجنَّ أبو يزيد" وترکو ")إنی أان  هلل ال إلو إال أان فاعبدوف("

 :عقائد احللول
، وأعکنة  ةيف أزعنة عتعدد ةختلفادل أئمتهم أبهنم ظهروا يف الصور عنفرؽ عن الشيعة يعتقدوف القاؿ ادلؤرخوف: إف     

شيث ىف ، وکذلک بصورة نوحصورة نوح ب أایـ، ويف آدـ ةصور ىف أایـ آدـ  فظهرو كانوا يالذين   وأهنم ىم، سلتلفة
، السفينة فرقو خی، و نوح عهداخللق فی  فغرقو ينوح و  فنجو كانوا ي، واف أئمتهم    ملسو هیلع هللا ىل يف أزعنتهموعوسی وعيسی ودمحم

 .الغالـ و غری ذلک فقتلو يو 
  هلل عنو :رضی على  قاؿ فيقولوف:فها ىم يکذبوف علی علی رضی  هلل عنو 

، و أان نبأ األولی أىلك القروفكنت   ایت ... أاناآلنور واحد ... أان صاحب رجفة، صاحب  أان و دمحم عن نور  هلل''
و دمحم أان ... اف م خیتلفوف فيو ... أان الکتاب... أان اللوح احملفوظ ... أان القرآف احلکيم ... أان دمحم ىعظيم الذی 

علی لساف عيسی بن  ، و ال نلد والنولد ... و أان الذی صليت نوحا ... و نطقتال يقتلعيتنا ال دیوت، و قتيلنا 
، فآدـ و شيث و نوح و ابراىيم و امساعيل و عوسی و يوشع و عيسی و مشعوف و دمحم و أان کلنا واحد عرَی فی ادلهد

 (27يظهر فی کل زعاف''. ) ، ألان کلنا شیء واحد. و کذلک األئمة احملقوف عن ولدی... أان احلي و أعيت ..
 ؿ :و قكاف ينو  أبجعفر بن الباقر  ىف فروو اهنم يو 

مث  وح مث ساـ مث ابراىيم مث امساعيل، و آدـ مث شيث مث نر  هلل، نطقت علی لساف عيسی فی ادلهدانو أعن نور ''أان 
و أعيت و أخلق و أرزؽ، و . أان أحيی م ..ى، عن رآان فقد رآعيسی مث مشعوف مث دمحم کلنا واحدعوسی  مث يوشع مث 

، و کذلک األئمة احملقوف عن ولدی بيوتکم ابذف ربی ، و أنبئکم مبا أتکلوف و تدخروف فیأبریء األکمو و األبرص
 (28ألان کلنا شیء واحد''. )

ی ال ر  هلل الذ، و عندىم: أئمتهم كانوا خیلقوف عن نو اعتقاد القـو ابحللوؿ و التناسخ الرواایت تدؿ صراحة علی هفهذ
، و کاف يلبس ألبسة عتنوعة عتفرقة ،ة سلتلفة، ولکن ىذا النور کاف حیل فی أجساد سلتلفة فی أزعنيتغری و ال يتبدؿ
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بعيسی  ةمبوسی و اتر  ةم و اتر ىياببرا ةبنوح و اتر  ةآبدـ و اتر  ة، فتار و اللباس کاف يسمی بتلک األمساء فبذلک اجلسد
 .واحدا ه نوراالنور کاف جبوىر ىذا ، عع  ملسو هیلع هللا ىلمبحمد  ةو اتر 
 ةر األصلی احلقيقة احملمدية و الصور ى، و اجلو ذلک النور األزلی فسمو كانوا يحبيث   اءعا قالو الصوفي وعينبفهذه 

ابعتبار  ىا، فاختلفت أمساؤ التی کانت تتجلی فی أجساـ سلتلفة، و تنادی بذلک االسماحلقيقة ىي  هاحملمدية. فهذ
 . ۃد ، ععو أهنا واحدالزعاف و األجسا

 "فصوص احلكم"وىذا عا قاؿ الدکتور أبوالعالء العفيفي ىف تعليق علی ) فص حکمة فردية فی کلمة دمحمية ( عن 
 :عريب فقاؿالالبن 

قوؿ ظهر بنی الشيعة أوال ومل يلبث الو ى، و أدؽ أبزلية ''النوراحملمدي'' ة''شاع عن بداية عهد اإلسالـ أبزلية دمحم أوبعبار 
، عن ذلک "عوضوع ىايبنی بعد التحقيق أف أکثر  م إلی احاديثى، واستند الکل فی دعوال السنة اف اخذوا بوىأ

 (29) ")) اان أوؿ الناس يف اخللق ((" األحاديث أف النيب  ملسو هیلع هللا ىل قاؿ :
 (30: ")) اوؿ عاخلق  هلل نوري((" )وعنها
 (31) ("("نبيا وآدـ بنی ادلاء والطنی": "))کنت وعنها

الزعاين فی  هوغریذلک عن ىذه األحاديث اليت استنجوا عنها :"أنو کاف حملمد  ملسو هیلع هللا ىل وجود قبل وجود اخللق وقبل وجود
، وقد أضاؼ الشيعة فی ابلنوراحملمدي عنو فعربو كانوا يو  ،، وأف "ىذا الوجود قدَی غریحادث"النيب ادلرسل" ةصور 
 ةصور ىف ، وأنو ظهر يلاجليل إلی اجلعن  زعنةينتقل فی األ (النور احملمديأي ) : إنوفلو و قيؼ النور احملمدي، فاوصأ

وهبذا مجيع األنبياء  نبينیدمحم  ملسو هیلع هللا ىل خامت ال ةم عن األنبياء مث ظهر أخریا بصور ىنوح مث عوسی مث غری  ةصور ىف  آدـ مث
لغنوصية ابلو صدي  انجدو قوؿ الو ى، و واحدالصل األدمحم  ملسو هیلع هللا ىل إلی رجعوا عن آدـ إلی دمحم  ملسو هیلع هللا ىل وکذلک ورثة 

و اإلنساف الذی خلقو  هلل انو ى واحد والنبی ال، كما قاؿ األب کليمنت األسکندري :''ليس فی الوجود إال ادلسيحية
 ة".يد، والذي ظهرعنذ األزؿ يف کل زعاف بصور جدحل روح القدس فيوو والذی ة لصور العلی 

، "الکلمة احملمدية أو احلقيقة احملمدية أو النور احملمدي"ه اعريب فيما مسالنظری فی کتب ابن الالکالـ  ىذا صلد لکل
أکمل  ليهااحلقيقة احملمدية اليت جی ؼ هباده، وإمنا يابلکلمة احملمدية يف الفص دمحم رسوؿ  هلل  ملسو هیلع هللا ىل ؼديهفهو ال 

، وإذا کل واحد عن ىذه اصةاخلاإلنساف الکاعل واخلليفة الکاعل مبعانيو  هفيو احلق ، بل يعرب ظهر يلی خلقي اجمل
جاعع ، فلذلك دمحم  ملسو هیلع هللا ىل  قد انفرد أنو رللی السم رابب لواأللو ىي اإللی خاصا دلتعدد أمساء اجمل كاف  ادلوجودات

التعنی األوؿ الذی  قاـعية عطلقة، وعمجلذا کانت لو عرتبة ف'' و '' هللىاإلسم األعظم الذی  ىو، و جلميع تلک األمساء
 (.32ذات ادلنزىة نفسها عن کل تعنی وکل صفة و اسم و رسم ) ه، إذ ليس فوقو إال ىذبو الذات األحدية تعنی

 ؿ الفرغاين :و ومبثل ذلک ق
 ادلظاىر ة، ونبو و ذاتية دائمةة لنبو اللروح األعظم فل ةدمحم  ملسو هیلع هللا ىل عظهر عن عظاىرنبو  اىل''وکل نيب عن آدـ عليو السالـ 
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 احلقيقة اليت ظهر ة، وصورتو صور لروح األعظملدمحم   ملسو هیلع هللا ىل فإهنا دائمة غریعنصرعة اذ حقيقة  ةنبو  ، إالعرضية عنصرعة
مدي بذاهتا ومجيع ظهر احملدلاب، جتلت ببعض أمساء وصفات رىاى، وسائراألنبياء عظافيها جبميع أمسائها وصفاهتا

،  ة، عتأخرا عنهم عن حيث صور حقيقةاألنبياء عن حيث  سائرفکاف الرسوؿ  ملسو هیلع هللا ىل سابقا علی  بو ة، وختم النبو صفاهتا
"بنی الروح  :خریاألرواية ال:"کنت نبيا وآدـ بنی ادلاء والطنی"، وفی اآلخروف السابقوف"، وقاؿ : ضلنکما قاؿ

 (33ا وال جسدا''. )واجلسد ، أي ال روح
ويل الالدابغ فی االبريز أبف تقدر روح الويل علی اخراج عن ذات  هودؿ أيضا علی اعتقاد الصوفية ابلتناسخ عا ذکر 

 (34صوره. ) وتتصور بصور غری
 (35. ) "ظهر ألعدائو يف ىيئة أسد عظيم أنو"صويف ال حوؿالشعراين  رويوأيضا عا 

 فموجز القوؿ ضلن نقوؿ  : 
عقائد زائفة زائغة ابطلة وقالوا حوؿ أوليائهم  ه، فأخذوا عنهم ىذاألفکار عن الشيعة هىذ اءبعض الصوفياقتبس 

 َی الدسوقي أنو قاؿ حوؿ نفسو فی أبياتو :ھإبرا حوؿ فلو و قي كما كاف، بل كانوا يزيدوف فی غلو وغي وضالؿ  همعثل
 ذرويت فإف عدار الکل عن حوؿ           ه"أان ذلک  القطب ادلبارک  أعر      ؎

 إال عن  قلوب  عمية  وال غبت          أفل   أان مشس إشراؽ العقوؿ ومل          
 الصقيلة    ةابدلرآ   وليس  يروين          صدية   ىي و  ةادلرآ يروين  يف           
 الکل  أعيت   و  مبختلف  اآلراء          ت  األنباء  فی کل أعة ويب  قاع          
 فزت ببغييت ادلختار  ةوفی حضر           فيو    عنرب  و ال جاعع  األويل           
 حلة    فيها  حلة   بعد   أجدد            ةبذايت تقـو الذات فی کل ذرو           
 وعلوي وسلمي  بعدىا  و بثينة          الرابب  و زينب  فليلي و ىند و          
 لصوريت لوحوا ابلقصد إال   وعا          بغری  حقيقة    عبارات   أمساء           
 وسريفي األکواف عن قبل نشأيت       نعم نشأتی فی احلب عن قبل آدـ           
 البيضاء فی   خلوتی  ةعلی الدر         أمحد  عع نور أان کنت يف العلياء           
 بلطف  عناایت  و عنی  حقيقة           هالذبيح فداءأان کنت  فی رؤای           
 و اسکن  يف   الفردوس   بقعة           أانکنت عع إدريس دلا أتی العال          
 نغمة   ةو أعطيت   داؤدا حالو      أانکنت عع عيسی علی ادلهد انطقا          
  ةکف قدر  طوفاان  علیحبارا و        أان کنت عع نوح مبا شهد الوری           
 ( 36أان العبد  إبراىيم  شيخ الطريقة")      أانالقطب شيخ الوقت فی کل حالة          

 وقاؿ:  ي"أان العرش والکرس"ؿ عنو عن عرش وکرسي فأجاب :أحوؿ البسطاعي حينما س وذکر فريد الدين العطار
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 علي هنع هللا يضر أنو قاؿ:  حوؿاالشيعة  يما رو كبعنی   و ىذا، وأان دمحم"، "أان إبراىيم ، وأان عوسی
، والکلمات ات السبع، وأان السموات احلسنی، وأان السمو "أان اللوح، وأان القلم، وأان العرش، وأان الکرسي

 (37العلياء".)
رضي ىا حوؿ علي وارو  واجلدير ابلذکر أف الصوفية نقلوا لبياف عقائدىم ىذه الرواایت ادلوضوعة ادلکذوبة اليت الشيعة

 . هأوالدحوؿ   هلل عنو و
يف خطبتو علی رؤوس  ذكرعنو أنو کاف ي تعاىل روي االعاـ الشعراين ودمحم الرفاعي وغریمها عنو رضي  هلل توعثلمن أف

 األشهاد :
، واان عرش واان کرسي، واان زلفوظأان نقطة بسم  هلل أان جنب  هلل الذي فرطتم فيو، اان قلم واان لوح "     

 (38. )"السبع واألرضوفالسموات 
: "عن ىذب نفسو يف الطاعة و الج عقيدتو بقولو: کما جاء يف کتاب ''بنی التصوؼ والتشيع''، فقاؿوقد شرح احل

حيت يصفوا عن  ةصرب علی اللذات والشهوات يرتقي الی عقاـ ادلقربنی مث اليزاؿ يرتقي ويصفوا يف درجات ادلصافا
االکاف کما  ئاعيسی بن عرَی ومل يرد حينئذ شي ة حظ حل فيو روح  هلل الذي حل فیالبشرية فاذا مل يبق فيو عن البشري
 .اراد وکاف مجيع فعل  هلل تعالی"
ف"، وکاف أتباعو فال هإلی عبد ۃ: "عن اذلو ىو رب األرابب ادلتصور يف کل صوروجاء يف رسائلو لبعض أتباعو

ذا ىالشهوات نشهد أنک عتصور يف کل زعاف بصور و يف زعننا  تذات الذات وعنتهي غاای "ای:  خیاطبونو بقوذلم
: "ایذات الذات وعنتهي غاية ، وکاف اتباعو خیاطبونو بقوذلم"فالف هإلی عبد ةاحلسنی بن عنصور يف کل صور  ةبصور 

 احلسنی بن عنصور احلالج و ضلن نستجری ةذا بصور ىويف زعاننا  ةالشهوات نشهد أنک ادلتصور يف کل زعاف بصور 
 (39بک و نرجو رمحتک ای عالـ الغيوب". )

ان  هلل ال إلو اال اان : اعنها خلق کثری فالتفت اليهم وقاؿ: اف ااب يزيد البسطاعي دخل عدينة فتتبعو وعضی يقوؿ
 (40. )ه، وترکو فاعبدوين، فقاؿ الناس: لقد جن ابو يزيد

 حللول:اب قائلنیالأقسام 
  ابحللوؿ علی قسمنی:نیلقائلل 

ه ببعض الناس، کقوؿ النصاری ابحللوؿ فی عيسی عليو السالـ، وکقوؿ بعض غالة و احللوؿ وخص واعن قصر   األول:
 محل  هلل فی علّی، وعثله ف افلو و قيجعفر الصادؽ، والسبئية اعاعهم حل  هلل فی  أف فعتقدو يالذين  شيعة کاخلطابية

 کم. عز وجل فی احلا   هلل قوؿ الدروز حبلوؿيفيو، و  وفقولي النصریية
 أتثروا ابلفلسفة الطبيعية  ىم ، وأنو فی کل عکاف، وىؤالءل  هلل فی کل شیءح القائلوف ابحللوؿ العاـ، أف والثانی:

 عند اليوانف.
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فأقاعنی بنی يديو وقاؿ لی: ای أاب يزيد إف خلقی حیبوف أف  ةلو: "رفعنی عر اقو أدیثل احللوؿ العاـ البسطاعی فی كاف و 
يروک، فقلت: زيننی بوحدانيتک وألبسنی أاننيتک وارفعنی إلی أحديتک حتی إذا رآنی خلقک قالوا رأيناک، فتکوف 

 (41أنت ذلک وال أکوف أان ىناک". )
 و بنی ىاشم ععروؼ نوعو آخر فی کتابو "بنی التصوؼ و التشيع " :

، وحقيقة التجلي بنظراجليالين اف  هلل سبحانو اذا لشيخ عبدالکرَی اجليالين ابلتجلي، عاکاف يسميو ااحللوؿ وعن نوع
يف اسم عن امسائو اصطلم العبد حتت انوار ذلک االسم فمتی انديت احلق بذلک االسم  هجتلي علی عبدعن عبيد

، واف قلت ذا العبدىعد فنائو کاف  هلل رليبا دلن دعا ب ه هلل وأبقا هاجابک لوقوع ذلک االسم عليو ، فاف ارتقی وقوا
يسمع نطق احليواانت  قي جتلی  هلل عليو بصفة السماعةعثال: ایدمحم اجابک  هلل، لبيک مث اذا قوی العبد يف الرت 

 ةتعلم قراءأعلم الرمحانية عن الرمحن فالمسع أاختالؼ اللغات ويف ىذا جتلي يفهم واجلمادات والنبااتت وکالـ ادلالئكة و 
 (42ل القرآف . )أىو إال ونذا اليفهمىيزاف ، و عالقرآف فکنت الرجل وکنت 

 موقف الصوفية من احللول:
تعد  الوجود اخلفية" أنو ال ةالصوفية وحد ة"عقيد طبع بعنوافتوالتی  ةللدکتورا ةرسالاليری الدکتور أمحد القصری فی 

يؤعن حقيقة ابحللوؿ أو االحتاد، ألف ىاتنی العقيدتنی  التصوؼة طريقة عن طرؽ التصوؼ وال داعي عن دعاأية 
يستلـز  يستلـز احللوؿ حااًل وزلاًل، و أف ويأ(، ور ةوىو )الوحد اءالصوفي حسبصل عهما لألختالفاف  محسب رأيه

داً فال حلوؿ کاف واح صوفية علی نفيها، فإذا الوجود ةستقر عقيدتاثنينية، وقد  هشيئنی حیصل احتادمها، وىذباالحتاد 
 (43وال احتاد. )

 :ذه األقواؿى التی تصل إليها، عن عنها النتيجة ظهررعوز التصوؼ تىف  يدةالباحث أقوااًل عد ضر عوي
 (44قوؿ ابن عربی: "واحذر عن االحتاد فی ىذا ادلوضع؛ فإف االحتاد ال يصلح" )

و اقرتاف ىبن عجيبة: "ال يَثبت احلادث عع عن لو وصف الِقدـ، فانتفی القوؿ ابالحتاد؛ إذ ععنی االحتاد: القوؿ الو 
 (.45واحداً، وىو زلاؿ؛ إذ ىو عبنی علی وجود السَّوی وال ِسوی" ) القدَی عع احلديث، فيتحداف حتی يکوان شيأ

ثبت عع  هلل وجودًا آخر فيکوف يعتقدمها قد يف عن يروف أف قوؿ احللوؿ واالحتاد شرک وکفر، أل اءبل إف الصوفي 
 عنکر ذلا.و الوجود  ةلوحد جیهد کفر إلنو جاحديثبت ذلک فقد يذلک، وعن لشرک ادل

 يقوؿ احلالج:
 (46والشرک إثبات غرٍی والشرک ال شک جحد )     ؎        

 الوجود ىو:  ۃويری حسن رضواف ) وىو عن الصوفية ادلعاصرين ( أف ِسرَّ وحد
 عن ذرات الکائنات، عع التنزيو التاـ عن احللوؿ واالحتاد؛ ععلالً ذلک  ةأف يشهد الصوفی احلق  هلل تعالی فی کل ذر 

 (47حتی حُیل فيو، أو يتحد بو".) ہبقولو: "إذ ال شیء فی الوجود غری
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فی  -ثرىا قبواًل عندىمأحد اىم عراجع اتريخ التصوؼ وأک ىوو  -ويشکک أبو نصر الطوسی صاحب کتاب اللمع
 .ہأف يکوف أحد عن الصوفية قد اعتقد احللوؿ. رغم اطالعو علی اقواؿ احلالج وغری

يعتقدوف عا ىو اسوأ عن احللوؿ  اءألف الصوفيو لصحة طرؽ الصوفية، وال الستقاعة عقيدهتم، صحيحا ىذا ليس  و
 الوجود. ةواالحتاد ، وىو قوؿ وحد

  : نتيجة البحث   
ضلن نقوؿ أف ورود عبارات االحتاد واحللوؿ علی ألسنة رعوز التصوؼ ال تدؿ علی وقوع  البحثنتيجة يف 

 ةبوحد وفعنهم عن يؤعنبعض ابحللوؿ أو االحتاد، و  وفعنهم عن يؤعنبعض بنی الصوفية، وأف  ةاختالؼ فی العقيد
ىو  والمسی "احللوؿ" و"االحتاد" إن الءىؤ  الوجود، واستخدـ ةقائم علی وحدالواحد الذىب ادلالوجود، فالصوفية أىل 

دقة فی اختيار العدـ  -ختلفة، أو ػ علی األکثرادللفاظ ألاب ين، وحاولة عرض ادلعتقدةوز فی العبار اعن ابب التج
 الوجود.  ةاأللفاظ، والصوفية ال تعنی ابحللوؿ واالحتاد شيئاً سوی وحد

 ةاحتاد ادلوجودات فی وحد ىو، وإمنا ةوادلخلوؽ ليکوان ذااًت واحدفاالحتاد عندىم ليس اعتزاج اخلالق  فمنتج القول
ادلوىوعة صارت  ةتحد بو، فالکثر ياص اخلوجود ال، عن حيث کوف کل شیءٍ  عوجوداً ابهلل، ال عن حيث أف لو ةواحد
قی، بل حلوؿ حقي ذاوجودات عوىوعة، فليس ىعىو نزوؿ وجود اإللو احلق فی انو واحللوؿ عند الصوفية  .ةَوْحد

 د ادلتصوفة. ائعقالعا يکوف عن  جدا احلاُؿ ىو احملل، أعا حلوؿ ادلقتضی لإلثنينية فهو أبعديكوف 
يقوؿ ابن عربی: " إذا مسعت ابالحتاد عن أىل  هلل، أو وجدتو فی عصنفاهتم، فال تفهم عنها عا فهمت عن االحتاد 

شهود الوجود احلق الواحد ادلطلق، الذی الکل بو الذی يکوف بنی الوجودين؛ فإف عرادىم عن االحتاد ليس إال 
 (.48عوجود" )

عن صوفية القرف الرابع عشر اذلجری ػ : "فليحذر العبد أف دیيل بقصور فهمو، وختيالت  -ويقوؿ دمحم العربی التجانی
إلی  -والعياذ ابهلل -ذلک ہومهو، إلی شیء شلا يعطيو ظاىر عبارات الُکمَّل رضی  هلل عنو، عن احللوؿ واالحتاد، فيجر

 .(49الزند اإلحلاد" )
اعتقاد  ىو فةواإلحلاد: االعتقاد أبف وجود اخلالق غری وجود ادلخلوؽ. فاإلدیاف إذاً عند ادلتصو  قةيعنوف ابلزند يةوالصوف
 .مهمحلقيقی بزعالتوحيد ا ىوو  ،ةالوحد
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 البحث ومصادرهىوامش 
                                                           

1
 .ٖٔ: الرعد: آية ۃسور:  

2
 ةالرتاث فی عؤسس : القاعوس احمليط، حتقيق: عکتب حتقيقدمحم بن يعقوب ىر، رلد الدين أبو طا)حلل(: الفریوزآابدیة فی عاد:  

، ةالثاعن ةلبناف ، الطبع-والنشر والتوزيع، بریوت ةللطباع لةالرسا ة، إبشراؼ: دمحم نعيم العرقُسوسی، الناشر: عؤسس ةالرسال
: لساف العربوابن عنظور، اب. ٜٖ٘/ٖ: ـ  ٕ٘ٓٓ/ھ ٕٗٔ: نةس  صادر دار ، الناشرو الفضل مجاؿ الدين دمحم بن عکـر

ری يف غريب الشرح الکبری : ادلصباح ادلن، أمحد بن دمحم بن علي الفيوعيادلقري. و ٖٙٔ/ٔٔ:  ھٗٔٗٔ ثة:الثال ةبریوت، الطبع
، الدکتور و عبد احلليم م انيسىيوابرا. ٚٗ: :صـٜٛٚٔ/  ھٜٖٛٔ: نة، سافلبن-، بریوتية، دار الکتب العلمللرافعي

 .ٖٜٔ/ٔ:  ھٕٖٚٔ: نة، سسةاخلاع عة، الطبيةاالسالع فة: ادلعجم الوسيط، عکتب نشر الثقاماهبعنتصر، الدکتور و أصحا
3
. ٙص:  ـٖٜٛٔ/ ھٗٔ: ةاألولی، سن عةاحلليب الطب عةاجلرجاين، علی بن دمحم بن علي الشريف اجلرجاين: التعريفات، طب:  
، ةوابن تيمي .ٜٖٓ/ٗـ: ٜٜٙٔاألولی:  ةلبناف، الطبع-لبناف بریوت ة: کشاؼ اصطالحات الفنوف و العلـو ، عکتب، دمحم علینویتهاوال

: )التصوؼ( ، اجمللد احلادی عشرلشؤف احلرعنی الشريفنی ةالعاع ة، اشراؼ الرائسة: رلموع فتاوی ابن تيمي، شيخ االسالـتقي الدين امحد
ٕ  /ٕٛٙ. 
4
 .٘٘/ٛ: نةلبناف، بدوف س ۔بریوت  ة، دارادلعرفيةاالسالع ادلعارؼ ۃ: دائرَی زکی خورشيد و عبداحلميد يونسھامحد الشنتناوی و ابرا:  

5
 .ٚ٘ٔ/ٚ:  نةبدوف س ,لبناف ۔بریوت  ةادلعارؼ، دارادلعرف ة: کتاب دائر بطرس البستاين، ادلعلم:  

6
 ة، الطبع ۃرھ، القاةادلصري نهضةال ة، عکتباالت اإلسالعينی واختالؼ ادلصلنی: عقامساعيل، االعاـاألشعري، أبو احلسن علی بن :  

 .ٔٛ-ٓٛ/ٔ:  ـٜٓ٘ٔ/ھٜٖٙٔ: ةاألولی، سن

7
 .ٓٔ/ٔوالنشر:  ةالصادؽ للطباع ة، عؤسسالبن سينا ة: شرح عيوف احلکمالرازي ، فخراالدين، اإلعاـ:  

8
 .ٗٔٔ/ٕ: ـٜٚٗٔ:  ة، سنۃرىر القاىاالز  ة: ادللل و النحل، عطبعکرأمحدعبد الکرَی بن أيب بستاين، أبو الفتح دمحمبن هر الش:  

9
 .ٖٖٛ: ـ: صٜٜٚٔ ويولي۔األولی: دتوز ةلبناف، الطبع ۔، دارالقلم بریوت شم ععروؼ احلسين: بنی التصوؼ و التشيعىا:  

10
 ھٕٗٗٔ: ة، سنةالسعودي ةالعربي ةادلملک ،الرشد الرایض ة، عکتبيةالوجود اخلف ةوحد ةالصوفي ة: عقيدالقصری، وأمحد بن عبد العزيز:  
 .٘ٗـ : ص : ٖٕٓٓ/ 

11
: ة، سنىرة، دار ادلعارؼ القاالشاطي ، حتقيق بنت الغفراف ة: رسالبن سليماف بن دمحمبن سليماف هلل د اادلعري، أبو العالء أمحد بن عب:  

 .ٜٖ٘: ـ: صٜٔٙٔ

12
-ة، الدار العربيبغداد-، دار واسط للنشر لندفةاالسالعي ةيف احلضار  ة: الغلو و الفرؽ الغاليسلـو ، الدکتور هلل لساعرائی، عبد اا:  

: احلور العنی، حتقيق کماؿ بن سعيد بن نشواف ، أبو سعيد نشوافمریيواحل. ٕٙٔ: ص: ـٕٜٛٔ: ة، سنةالثاني ةبغداد، الطبع
 .ٙٗٔـ : ص : ٜٛٗٔ:  ة، سنةر ىالقا ةالسعاد ةعصطفی، عطبع

13
 ھٖٖٚٔ: ة، سنةر ىالقا ةاحملمدي ةالسن ة، عطبعةو األدبي ةاالجتماعي ةم يف احلياىادلتطرفنی واثر  ة: حرکات الشيععبد العاؿدمحم جابر   : 
 .ٕٙٔ: : صو الغلو و الفرؽ الغالية ، ٔٗـ: ص: ٜٗ٘ٔ/ 

14
 . ٖٖٙ: لل و النحل: صادل:  

15
 .ٜٛٔ: ص: ـٜٙ٘ٔ: ةبریوت، سن ةالعربي ةالطباع ، عطابع دارةادلقدعابن خلدوف، عبد الرمحن بن دمحم بن خلدوف احلضرعي: :  

16
 .ٕٚ: ة، اآليۃادلائد ۃسور:  



 2222ديسمرب -يوليو        نظرية احللول من النظرايت الصوفية، تعارفها وتطورىا وآداهبا             2، العدد 7برجس: اجمللد 

~ 148 ~ 
 

 
17

 /ھٕٔٗٔ األولی: ةلبناف، الطبع ۔، بریوت ةوالکراعات وادلوالد، دار الکتب العلمي يةالعاؿ: بدع الصوف طاوی، علی امحد عبدطهال:  
 .ٖٔص: ،ـٕٓٓٓ

18
، داراآلفاؽ ة: الفرؽ بنی الفرؽ وبياف الفرؽ الناجي، أبو عنصورالبغدادي التميمي ربن دمحم بن عبد هللىطاربن ى، عبدالقااألسفراييين:  

 .ٕٚٗ-ٕٙٗ: ص :ـٜٚٚٔ:ة، سنةالثاني ة، بریوت، لبناف، الطبعةاجلديد

19
 .ٙٙٔص: : ـٜٙٛٔ/ ھٙٓٗٔ: ة، لبناف، سنلکتاب العريب بریوتا الدکتور: دلاذا يلحدوف، دار ،سيدالاجلميلي، :  

20
 .ٖ٘٘/ٓٔ:ـٜٔٚٔ:ةسن ،ةالثالث ةبریوت، لبناف،الطبع ة، دارادلعرفععارؼ القرف العشرين ة: دائر فريد وجدي، دمحم:  

21
 .ٚٙٔ: ص: لبناف-، رایض الرئيس للکتب والنشر، بریوتالج : الطواسنیاحل:  

22
: ص: ـٕٕٓٓ، عارس األولی ةلبناف، الطبع-بریوت، رایض الرئيس للکتب والنشر، ةقاسم دمحم عباس: احلالج األعماؿ الکاعل:  

ٔٛٓ. 

23
 .ٕٔـ : ص : ٜٜٙٔ:  ةلبناف ، سن-بریوتة احلالج: ديواف احلالج، دار الکتب العلمي:  

24
: ة، سنىرة، القاهاألولياء وأعالـ التصوؼ، عصطفی البابی احللبی وشرکا هرةادلنويف، زلمود أبو الفيض احلسيين: مج:  

 .ٕٙٙ/ٔ:  ـٜٚٙٔ/ھٖٚٛٔ

25
 .ٖٗٔالطواسنی: ص: :  

26
 .ٖٜٙ/٘: ةالبيضاء، بدوف سن ة، دار احملجۃادليّسر ةاإلسالعي ةالعاعلي وجواد الصافی ادلوسوی النجفی: ادلوسوع ةتوفيق علوي:  

27
: ص: ـٜٙٛٔ/ ھٙٓٗٔ ة:األولی، سن ةور، الطبعھ، الةترمجاف السن ةادار  ری: التصوؼ، ادلنشأ وادلصادر، الناشرهی ظاحساف اذل:  

ادلعاين، التحقيق عصطفی غالب،  رىبن علی بن دمحم بن حامت: ز  هلل الدين بن احلسن بن عبد ا وادريس عماد. ٕٕٗ-ٖٕٕ
 .ٗٚ: ص:  ـٕٚٓٓ ة:للدراسات والنشر، سن ةاجلاععي ةادلؤسس

28
والتصوؼ، ادلنشأ . ٕٛ-ٔٛ:ص: ةالثاني ة، دار األندلس بریوت لبناف، الطبعةاالمساعيلي ةعصطفی غالب، الدکتور: اتريخ الدعو :  

 .ٕٕ٘وادلصادر، ص : 
29

بن عدي اجلرجاين: الکاعل يف ضعفاء الرجاؿ، حتقيق وتعليق: الشيخ عادؿ أمحد عبد ادلوجود والشيخ  هلل ابن عدی، أبو أمحد عبد ا:  
بن أيوب  يماف بن أمحدوالطربانی، أبو القاسم سل .ٜٕٓٔ/  ٖ: ة لبناف، بدوف سن-بریوت ةعلي دمحم ععوض، دار الکتب العلمي

 لبناف، -، بریوتةالرسال ةاللخمي الطرباين: عسند الشاعينی، احملقق: محدي عبد اجمليد السلفي، عؤسس
 .ٖ٘/  ٗـ : ٜٜٛٔ/  ھٜٓٗٔاألولی:  ةالطبع

30
: ص :  ھٜٖٔٔ: ةالناس، سن ةعن األحاديث علی ألسن هرالعجلوين، امساعيل الشافعي: کشف اخلفاء وعزيل األلباس عما اشت:  

ٕٛٚ. 

31
لبناف، بدوف  ۔أبو العالء العفيفی، دارالکتاب العربی بریوت  وابن عريب، زلی الدين، الشيخ االکرب: فصوص احلکم، التعليقات علي:  

))کنت نبيا وآدـ بنی "کذا: ى( ٜٚٚ٘ذا احلديث يف ''شرح عشکل اآلاثر'' )رقم: ھوروی الطحاوی  .ٜٖٔ: ص: ةسن
)شرح عشکل  .ٜٕٙ٘ٓ ، وعسند اإلعاـ أمحد بن حنبل، رقم:ٖٗٛ- ٖٖٛذا يف الکبری للطرباين: ىكو  ".الروح واجلسد((

 ھ٘ٔٗٔ: ة، سنةالرسال ة، حتقيق: شعيب األرانؤوط، عؤسسةاآلاثر للطحاوي، أيب جعفر أمحد بن دمحم بن سالع
لقاسم، احملقق: محدي عبد اجمليد السلفي، وادلعجم الکبری للطرباين، سليماف بن أمحد الطرباين أبو ا. ٜٚٚ٘ـ، رقم: ٜٜٗٔ\

حنبل  أمحد بن دمحم بن ألمحد بن حنبل، أبو عبد  هلل ،وعسند اإلعاـ أمحد بن حنبل ،ٖٗٛػ ٖٖٛ: ةر ىالقا ةابن تيمي ةعکتب
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 بن عبد احملسن الرتکی، عادؿ عرشد، وآخروف، إشراؼ: د عبد  هلل -الؿ بن أسد الشيبانی، حتقيق: شعيب األرنؤوط ىبن 
 .(ٜٕٙ٘ٓـ ، رقم : ٕٔٓٓ - ھٕٔٗٔ: ةسن، األولی ة، الطبعةالرسال ةالناشر: عؤسس

32
 .ٕٖٓ-ٜٖٔفصوص احلکم: ص: :  

33
 .ٕٕٛالتصوؼ، ادلنشأ وادلصادر: ص: :  

34
: ة، سنةالثالث ةلبناف، الطبع-، بریوتةالکتب العلمي ارد أمحد بن ادلبارک السجلماسي ادلالکي: االبريز عن کالـ عبد العزيز الدابغ،:  

 .ٕٕٛ :والتصوؼ، ادلنشأ وادلصادر، ص. ٖٗٓـ: ص: ٕٕٓٓ/ھٖٕٗٔ
35

 .ٖ/ٕـ : ٕٜ٘ٔ/  ھٖ٘ٔٔ: ة، سنةالشرقي ةاب الشعراين: الطبقات الکربی، ادلطبعھالشعراين، عبدالو:  

36
 .ٔٛٔ-ٓٛٔ/ٔ :طبقات الشعراين:  

37
 :والتصوؼ، ادلنشأ وادلصادر. ٜ٘ٔص:  عشر: ةاحلادي ةالطبع، االندلس بریوت اليقنی، دار رجب الربسي، احلافظ: عشارؽ أنوار:  

 .ٖٕٓص: 
38

 بریوتة، )الکربی (، دار الکتب العلمي والدرر رھاجلوا  الشعراين الشافعی: ب بن أمحدىاب عبد الو ىاالعاـ أبو ادلوا الشعراين،:  
 .ٖٕٓوالتصوؼ، ادلنشأ وادلصادر، ص: . ٖٔٔ/ٕـ: ٜٔٚٔ: ةلبناف، سن

39
 .ٖٓٗ-ٜٖٖالتصوؼ والتشيع: ص: بنی :  

40
 .ٖٗ٘/ٓٔادلعارؼ:  ۃدائر :فريد وجدي:  

41
وفرؽ ععاصر:  ،ٔٙٗص: : ـٜٓٙٔ: ةسن، الرتاث الصويف نشر ةاحلليم، جلن عبد السراج، أبو نصر: اللمع، حتقيق الدکتور:  
ٕ/ٕٖٓ. 

42
 .ٖٔٗ-ٖٓٗص:  :بنی التصوؼ والتشيع:  

43
 .ٙٗ: ص: ةالصوفي ۃعقيد:  

44
 :ةاألولی، سن ةحيدر آابد الدکن، الطبع ةادلعارؼ العثماني ۃدائر ةمجعي ة، عطبعةکتاب األحدي هلل: عربی، زلي الدين أبو عبد اابن :  

 .ٙٗ: ص: ةالصوفي ةوعقيد .٘: ص: ھٖٔٙٔ
45

: ةالصوفي ةدعقي. و ٚٚ: ص:  لبناف-بریوت ةمم يف شرح احلکم، دار الکتب العلمي، امحد بن دمحم احلسين: ايقاظ اذلةعجيب ابن:  
 .ٙٗص: 

46
 .ٖٕديواف احلالج: ص: :  

47
 .ٖٖٗـ: ص: ٖٜٓٔ: ة، سنةديواف عمـو األوقاؼ ادلصري ةحسن رضواف: روض القلوب ادلستطاب، عطبع:  

48
 .ٜٖٔ: ص: ٜ٘ٗٔ: ةاألولی، سن ةالتأليف والنشر، الطبع ةی، جلندمحم عصطفی حلمی، الدکتور: ابن الفارض واحلب اإلذل:  

49
 .ٗ٘: ص: ةالصوفي ةعقيد:  
 
 


