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الصغري إىل يشء من التّفسير لل ُق َّراء الغرب ِّيني،
ربما احتاج هذا الكتاب َّ
ِ
�ب بن�ا ًء عىل طلب
�م يك�ن مكتوب� ًا هلم رغ�م أن�ه باإلنجليز ّي�ة ،وقد كُت َ
َف َل ْ
ي ُطر لنا أنه س�وف
صدي َقْي�نْ مرص َّيْي�نْ  ،ومن ثم تُرج�م إىل العرب َّية دون أن خَ ْ

ُيطبع ككتاب بأ ّية لغة أوروب ّية.

الصوف ّية عن بع�ض احلقائق الكل ّية
وق�د كانت غا َيتنا من�ه التّعبري بلغة ُّ

الت�ي تكم�ن يف قلب األديان مجيع� ًا ،ويتَّجه ّ
كل باب منه إىل تفسير آية من

ِ
آي ِّ
والسلام،
الرس�ول عليه َّ
الصالة َّ
الذكر احلكيم ،كام يرجع إىل أحاديث ّ
ّ
تفسير الش�يخ األكبر حميي الدّ ين بن عريب((( ،وس�وف
وينهل كذلك من

يلح�ظ القاريء فيام تع ّل�ق باألقوال األخرى أهنا مس�بوقة بكلمة «قيل» أو

حي ال زال
«قالوا» بمعناها
احلريف ،وال بد من التّسليم بأن الت َّص ُّوف تراث ّ
ِّ
معظم�ه ش�فاه ّي ًا وال مرجع له ،وقد توارث تلك احلقائ�ق الكل ّية مريد عن
حل ّي.
رب أجيال ،ومل يكن هذا الكتاب ل ُيكت َ
َب دون هذا الرتاث ا َ
شيخ ع َ

والغاية من هذا الكتاب إذن إجياب ّية نظر ًا ألنه يؤكِّد عىل احلَقائق الكل ّية

الضالالت ،ولكن س�وف نذكر هن�ا أن مصطلحات
ويتج�اوز ع�ن إنكار ّ
((( وقد نرشه البايب احللبي يف القاهرة باسم الشيخ األكرب ،وعزاه البعض إىل القاشاين تابعه
وشارحه العظيم ،أما ما تردد من شكوك حول تأليفه فقد أرشنا إليه يف سياق الكتاب باسم
“التفسري .”the commentary
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الصوف َّية ليس�ت س�وى إن�كار ًا ملفاهيم زائف�ة ،مثل أن من ُق�دِّ َر له أن يفهم

هذا الكتاب س�وف يرى أن اإلسلام بدون هذه احلقائق سوف يكون مثل

الرس�ول عليه
الص�ويف َّ
قشرة بلا  ُلب أو حميط بلا مركز ،وأن ّ
األول كان َّ
الصوف َّية قديمة ِقدَ َم اإلسالم ذاته .وبغض النّظر عن
والسالم ،وأن ّ
ّ
الصالة ّ
الصوف َّية ِّ
املتأخرة ليس�ت شائعة بني مجهرة املؤمنني بقدر
دعوى البعض بأن ّ

والسالم ،فذلك أمر يصدق يف ّ
كل
الرس�ول عليه ّ
الصالة ّ
ش�يوعها يف زمن َّ
األديان.

املؤمنين بين «الس�ابقني»
�م
ّ
وق�د ذكرن�ا أن الكت�اب احلكي�م ُي َق ِّس ُ

ّص�وف عىل مذهب
الرس�وم» ،ويقوم الت ُّ
و«أصح�اب الشرّ يع�ة» أو «أه�ل ّ

س�مونه «ال ّطريقة» ،ويطلقون االس�م ذاته عىل
«الس�ابقني» ومنهاجهم ،و ُي ّ
ّ
الصوف َّي�ه((( ،وليس�ت رياض�ات ال ّطريق�ة إلاَّ نافل�ة على فرائض
خ�وة ّ
األُ َّ
«الش�ـريعة» الت�ي ت ِ
ّ
ُل�ز ُم املؤمنني كا ّف�ة وال تُغني عنه�ا ،فاجلوان ّية تقوم عىل

الربان ّي�ة ،ويصبح النُّكوص عن فرائ�ض الشرّ يعة بمثابة مانع من االلتحاق
بأ ّية طريقة صوف َّية.

آي ِّ
وج َّل وحضوره يف آن عىل
حلكيم عىل تعايل اهلل َع َّ�ز َ
ويؤ ِّك�دُ ُ
الذكر ا َ

َّاب
ع�ادة متون األدي�ان االتباعي�ة  ، orthodox religionsوحيث إن ال ُكت َ
ال إىل اهلل تعاىل و َي ِم َ
الصوف ِّيني يرون ال ّطريقة َس�بِي ً
�هاب َح ْول
اإلس َ
ّ
يلون إىل ْ
ٍ
خو ِة صوفية من “السابقني” ،فال يبلغ املرء مقامهم إال
((( وال يعني ذلك أن كل
عضو يف كل ُأ َّّ
باتباع طريقة صوفية ناهيك عن السلوك فيها ،ولكن معظم الصوفيني يف أيامنا هذه ال يتبعون
طريقة بتاممها ،ولكنهم يتمسكون بحاهلم دون أن يسافروا فيها مع السالكني  ،travelersوال
ينطبق معنى كلمة “صويف” بتاممه عىل مريد إال إذا وصل إىل هناية غايته.

8

«احل ُض�ور الرباين» كام تس�فر عنه أسماؤه احلس�نى «ال َقريب» و«الس ِ
�ميع»
ّ َّ
َّ
ُ
ِ
ٍ
بالشك .pantheism
ّصوف رِّ
و«ال ًبصري» َج َّل َج اَلله ،ول َذا َن َع َت البعض الت ُّ
هندى أمحر الت ُّْه َمة ذاهتا
ولي�س هذا النّحو إلاَّ َض اَلالً عىل ش�اكلة ما دفع به
ٌّ

يتصور َق ّط َّ
الر ّب
بقول�ه «إنّ�ه ال
َّ
الر ّب يف الع�امل ،لكنه يعرف أن العامل يف َّ
أن َّ
بشكل غامض»(((.

الصاحلني من عصور س�ابقة ،وأنه مل
ويذكر الكتاب احلكيم
«األولني» ّ
َّ
ٍ
َي ُع�د يف «اآلخرين» إلاَّ «قلي ً
كتاب يف زماننا
األولين» ،وقد يبدو نرش
ال من َّ
ع�ن التّصوف يف ض�وء هذه ِ
احلك َُم أم�ر ًا خارج ًا عن املأل�وف ،فقد أصبح
َ ُّ
ّ
كل يشء يف الع�امل احلديث ش�ا ّذ ًا من كل نواحيه ،وق�د وقع معظم املؤمنني
من كا َّفة األديان يف َّ
الش�ك نظر ًا الحتياجه�م إىل إرضاء عقوهلم اجلدل َّية يف

طرح
دينه�م ،ونح�ن نأم�ل إذن يف ط�رح فك�رة أو فكرتني قد يك�ون فيهام ٌ
جلوهر ال َبصرية يف ّ
كل أشكال الوحي.
					

أبو بكر رساج الدين

((( راجع الشيخ عيسى نور الدين Apercu sur la Tradition des Indiens de l'Amérique

 .Nord, Etude Traditionelles (Chacornac), 1949, p.164راجع أيضا الشيخ إبراهيم
عز الدين .Du Soufism (P. Derain), pp.17-20
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الباب األول
حق اليقني

ْ
ً َ �ت ُ هْ
�وس أِل ْهِل� إن آن ْ
ٰ
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خ ٍ رَب أ َ ْو
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�ارا
ن
�ت
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ق
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إ
م
ك
�
�
�س
َ
ِ
ِ
َ
هِ
ِ
ِ
ّ
َ
يِ َّ َ َّ ُُ َ
ِي م ّ َ
ِ َ َ ُ ىَ
ْ
ْ
س �ل�ع��ل��ك� تصطَلُون [ النمل]7 :27 ،
آ ِت
اب َقبَ ٍ
يكم بِ ِش َه ٍ
ُ
م َ
َ

ٍ
ل�كل َم ْذ َه ٍ
إن ّ
َّ
درجات م�ن اإليامن باهلل
�ب ُص�وفيِ مرجع َّية إىل ثلاث
الواحد احل ّق س�بحانه ،وتُسمى هذه املرجعية ِ
«ع ْلم ال َي ِقني» و« َعينْ ال َي ِقني»
ّ
َّ
َ
�ق ال َي ِقين» .و َيت ََجلىَّ االختالف بينه�ا لو خَّاتَذنا رمز النّ�ار َم َث ً
للم ْولىَ 
و«ح ّ
َ
ال َ
ِ
ِ
وج َّل ،فأدنى درجات الع ْلم هبا هو الع ْلم بصفات النّار لفظ ًا ،وتعلوها
َع َّ�ز َ
درج�ة ش�هودها بِ َعينْ ال َي ِقني عيان ًا ،وتَعلو ه�ذه درجة معرفة من احرتق هبا
فِع ً
«الصويف» عىل وجه
ال بيان ًا ،وهي مرتبة «اإلنسان الكامل» ا َّلذي ُي َس َّمى ّ
الدِّ َّقة .وهي أمر ال ُي َعدُّ مرتبة بحال ،فليست إلاَّ حال وحدان ّيتة اللاَّ متناهية
َج َّ�ل جالله ،والتي حت�رق حقيقتها ّ
ويف مل
كل ما عداها ،ولذا قي�ل إن ّ
«الص ُّ
الصويف
أحر َق سبحانه يف
خُيلق» ،ذلك أن احلَ ّق ذاته َج َّل و َعلاَ مل خُ ْ
ِّ
ي َلق ،وقد َ
ّ
كل ما ُخ ِلق ،ومل يبقي عىل يشء إلاَّ ذاته َج ّل شأنه .ويفصح عن هذا التّامهي

(((
َق�ر ُب إ َّيل
م�ع اهلو ّي�ة الكل ّية يف احلدي�ث الق�ديس ...وما ي�زال عبدي َيت َّ
ِ
�مع به و َبصرَ ه ا َّلذي
بالنّوافل حتى أح ّبه ،فإذا أح َب ْبته كنت َس�معه ا َّلذي َي ْس َ

ديس أنا أمحدٌ
ُي ْبِص�رِ به و َيده التي يبطش هبا ،...كام يفص�ح عنه احلديث ال ُق ّ

((( وال بد من التمييز بني “احلديث القديس” و“احلديث الرشيف” ،فاهلل تعاىل يتحدث بذاته
ٍ
كفرد
مبارشة إىل الرسول بأسلوب املتكلم يف األول ،ويتحدث الرسول بأسلوب املتكلم
إنساين إىل الناس يف الثاين.
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حل ّق.
بال ميم ،وأنا عرب بال عني ،من رآين فقد رأى ا َ

�وت أي النِّهاية وحرف العني هبا
وح�رف املي�م يف العرب ّية هو حرف ا َمل ْ
«ح ّق ال َي ِقني» عىل ّ
كل ما يولد ليموت
هو حرف اخلَلق أي البداية ،وينطوي َ
يبق إلاَّ ما مل يولد وما مل خُيلق
لق ليفنى ،ولن َ
وكل م�ا يبدأ لينتهي وكل ما خُي ُ

حل َّقة التي َبدَ أت
الروح ا َ
وما مل يبدأ ،أي األحد َج َّل َجلاَ له ،فلن يبق س�وى ّ
يف الوحدان َّي�ة وفني�ت فيه�ا ،والت�ي تناظر «أمح�د العرب» التي ليس�ت إال
الروح احلَ َّقة ليس�ت غري اهلل تبارك وتع�اىل ،وهو ما
مظه�ر ًا فحس�ب ،وأن ّ
ِ
والسالم «من عرف نفسه
للرسول عليه ّ
الصالة َّ
ُي ْفصح عنه حديث رشيف ّ
فقد عرف َر َّبه».
ال�روح بع�د أن احرتقت
وال يبق�ى م�ن «اإلنس�ان الكام�ل» س�وى ّ

نْ
ق بيَ أَح ٍد
ج�ب يف هليب احلَ ّق ،وقد ذك�ر الكتاب احلكيم آية  ...ل نف�ر
احلُ ُ
َ
اَ ُ َ ِ ّ ُ َ
ِّمن ّ ُر ُسلهِ

السالم مجيع ًا ليسوا يف َح ّق ال َي ِقني
ِ[ ...البقرة ،]285 :2 ،إذ إهنم عليهم َّ

بالسجود
والروح واحد ال متايز فيه ،ومل يكن األمر للمالئكة ُّ
الروحّ ،
سوى ّ
الروح(((.
لإلنسان الكامل إلاَّ هلذه ّ

ٍ
وحدة بني كثرة ب�ل هي عني ال َي ِقني التي
الروح مثل
وليس�ت وحدان ّية ّ

�اف إليها لتزي�د عدد ًا فه�ي الهنائ ّية
حت�رق االزدواج ّي�ات مجيع� ًا ،وال ُي َض ُ

�و» أو َّ
«الذات» ،ولذا
�مى ه�ذه «األحدية» الالهنائ ّية أحيان ًا ُ
«ه َ
أصالً ،وت َُس َّ
إن «ح ّق الي ِقني» هو ِ
ِ
كان�ت «جنَّة ّ
الفردوس
َ
الذات» أعىل ال َف َراديس ،أو ُق ْل َّ َ
كل يشء فيه خالدٌ ٍ
إن ّ
بما ه�و ،ولن يدخل�ه يشء خمل�وق حي�ث ّ
ب�اق ،ولو
((( ومن قبيل األدب يف اإلسالم أال تُذكر أسامء األنبياء غري ملحوقة بدعاء “عليه السالم” ،ولكننا
جلأنا هنا إىل املواضعات األوروبية بال محاس حتى ال نثري إحساس ًا بغرابة غري الزمة.
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قلن�ا إن أح�د ًا ق�د َد َخ َ�ل َجنّة ّ
ال�ذات فإنام نعن�ي أن ذاته قد احرتق�ت متام ًا
فتح َّو َل�ت م�ن يشء إىل اليشءَ ،ف َجنَّة َّ
ال�ذات متتنع عىل األش�ياء مجيع ًا وال
َ
يدخلها إلاَّ  َم ْن َت َط َّه َر ِم ْن َش� ْي ِئ َّيتِه ،وت َُس َّمى معرفة النّفس هذه «فقر ًا» ،وهو
ِ ٍ
أيرس
مرور جمَ َ ٍل من
السلام يف آي�ة «إن
َ
م�ا َعبرَّ عنه عيس�ى عليه ّ
ثق�ب إبرة ُ
ِ
َ
ملك�وت اهلل» (متى  ،)24\19ونج�د للفقر معنى آخر
غني إىل
م�ن أن
يدخ�ل ٌّ
نْ

يف كلامت القرآن  ...اَل ن ُ َف ِ ّر ُق َبيَ أَ َح ٍد ِّمن ّ ُر ُس هِِل�ِ [ ...البقرة ،]285 :2 ،باعتبار أن
ِ
املقصود هنا ليس ّ
الرسل ،ورغم أن القرآن احلكيم
الذات العل ّية بل ذوات ّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
ل
ع
ين
ي
ب
و
ۖ
�ض
ع
ب
الن
ض
ع
ب
�ا
ن
ل
آت ْينا داوود زب�ورا[ اإلرساء،
ٰ
ٍ
ق�د قال َ ولَ َقد فَ ّ َ
ىَ
ِ
ِ
َ
ّ
ض َ َ َ
َ َ َ َ ُ َ َ ُ
ّ َ َ َ
 ،]55 :17فالتفضي�ل يف األي�ة الكريم�ة يعود إىل ما دنى ع�ن َجنَّة ّ
الذات من

أح�وال ،أ ّم�ا يف َجنَّة ّ
الذات فال تَفاضل وال تفرقة يف حضرة احلَ ّق ،يا أ َ ّ هُيا
َ َ
ْ
ْ
ْ
نت الفُ َقراء ِإ ىَل اهللِۖ واهللُ هو الغني ال
يد[ فاطر ،]15 :35 ،وهذه التّسوية
الناس أ
ح ِم ُ
ُ َ َ ِ ُّ َ
ّ َ ُ َ مُ ُ
َ
َ ُ
السلام يف أعىل َمق�ام ،فهم األغنى بفضل
يف «ال َف ْق�ر» جتعل النّبِ ِّيني عليهم ّ
الش ْي ِئ َّيتهم و َف ْق ِرهم ال بفضل َث َرائهم الدُّ ن َيوي واألُ ْخ َر ِويَّ ،
َ
إن هذا ال َف ْقر هو
مفتاح َثراء احلَ ّق اللاَّ هنائي ،وحيث إن الكائن قد فنى متام ًا يف احلَ ّق فال جيوز

حل ّق إنه مل يفقدها أصالً.
قول إنه قد امتلك ثروات اجلنان ،فا َ
الذ ِ
ات((( الكائن عن ّ
ات قبل ال َفناء ،أى إهنا َت ْف ِصل بني
الص َف ُ
وحتج�ب ِّ
ال ّت َعدُّ د والوحدة ،وحني يفنى حتجبه ّ
الصفات ،أ ّما يف َجنّة اخلُلد
الذات عن ِّ

الص َفات عن ّ
بعد ال َفناء فال حتجبه ّ
الذات ،إلاَّ 
الص َفات وال متنعه ِّ
الذات عن ِّ
الص َف�ات هي ّ
الذات ،وسرِ ّ األَسرْ َ ار ه�و اهللُ الواحد ال َغنِ ّي احلَ ِميد ا َّلذي
أن ِّ
ْ
ينط�وي عىل ّ
والص َفات يف وحدة ال َتنْ َف ِصم .قُ�ل ُه َو اهللُ أَ َح ٌد  1اهللُ
الذات ِّ
((( مثل صفات الرمحة واجلالل َ
واجلامل والقدرة.
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يتس َّبب قصور َفهم اإلنسان يف
الص َم ُد [ ، 2اإلخالص ،]2-1 :112 ،وحتى ال َ
َّ
ِ
السامء سوف تَفيض يف َعالمَ ال ّثنويات َّ
فإن االسم األعظم قد
ُّ
تصور أن كُنوز ّ
انبت عن
«ه َو» ا َّلذي َّ
احتمى بتوكيدَ ْين عىل وحدان َّيتهَّ ،أوهلام اس�م اإلشارة ُ
«الص َمدُ » ا َّلذي ال يعوزه يشء يف رضوانه.
الص َفات مجيع ًا ،ثم اسم َّ
متايز ِّ
احل�ق واح�د ،وال تعن�ي وحدان ّيت�ه للمؤم�ن خرسان� ًا إذ إنه كذلك
إن َّ
الرمح�ن الكري�مّ ،
وكل ما فنى منه يف املحو سيس�تعيده بكامل�ه والهنائ َّيته يف
َّ

تتوح�د الكائن�ات املختلفة يف
الرض�وان بمق�دار حقيق ّية روحه ،وس�وف َّ
ّ
تتوح�د األلوان مجيع ًا يف ن�ور أبيض ،وال َبي�اض ينطوي عىل ّ
كل
ال َفن�اء كام َّ

حل ّق�ة التي تتامي�ز يف كامل مجاهل�ا لتعكس هباء احلقيق�ة الرسمد ّية
األل�وان ا َ
السديم األبيض بأكثر مما كان يبدو عليها يف أوهام النّفس ،فليس
متجل ّي ًا يف ّ

هناك ثنو ّية وال غري ّية.
ِ
والف ْر َدوس هو اس�م َجنّة ّ
الذات يف حدود أنهّ ا َجنّته ُه َو تَبارك وتعاىل،
ِ
(((
املقربين إىل اهلل َج َّل َجالله،
خُ َ
ي ِّل�دُ فيه�ا األح َبا َء بع�د فنائهم ،وهو مق�ام َّ
وه�و مقام التّمكني ،و ُيقال عنه�م َو ْصف «ا ُمل َق َّربِني» حتّى ال يعنى َت َعدُّ دهم
لألوص�اف تع�دُّ د ًا يف ّ
ال�ذات العل ّي�ة ،ومزاجهم من تس�نيم((( ،وهو اس�م
يعبـِّـ�ر عن ُع ُل ّو املق�ام وليس إال اختصار ًا حيبل باملعاين مثله مثل «ا ُمل َق َّربني»
وج َّل بقربه من اإلنس�ان،
ا َّلذي�ن من�ه يرشبون ،ويقاس ال ُقرب م�ن اهلل َع َّز َ

(((  وهم من ينطبق عليهم احلديث القدسى  ، ...فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبرصه
الذي يبرص به ويده التي يبطش هبا.
((( واحلديث عن اجلنان والعيون والفراديس وأهنارها وحورياهتا حديث حق ،ولو حتدثنا عن
الدنيا والثراء واجلوارى والنعم لكان حديثا خمصوص ًا ،فحقائق الفردوس هى احلقيقة املطلقة
وما نعيش دنيانا إال يف حقائق ظالهلا النسبية النائية.
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ْ

ْ

ن ْ
 ...ون ْحن أقرب إل ْيه م ْ
يد[ .ق.]16 :50 ،
حب ِل الو ِر ِ
َ َ َُ َ ُ َِ ِ ِ َ
َ
وجي�ري هنر الكوث�ر يف جنان ِ
الف ْر َدوس ،ويق�ول البعض إن منبعه عني
تَس�نيم حي�ث َّ
إن كليهما  َيت ََض َّوع باملِ ْس�ك ،وهو هنر رض�وان ال ُقدُّ وس َج ّل
َو َعَل�اَ  ،وقد قال عنه رس�ول اهلل َّ 
إن َم ْن شرَ ِ َب ِمن� ُه شرُ ْ َب ًة َل ْن َي ْظ َمأ بعدها

أ َبد ًا.

ُف إىل جانب�ه كل احلقائق
احل�ق الذي تك ّ
إن اهلل ثاب�ت وال يتج�زأ وهو ّ

األخرى عن الوجود .ومن هذه احلقائق النسبية :الرشيعة؛ ويقال إنه يمكن
التعبري عن هذه احلقيقة هبذه الكلامت« :أنا وأنت»؛ أما حقيقة الطريقة ،أي
الطري�ق املبارش للعودة إىل اهلل فيمك�ن التعبري عنها هبذه الكلامت« :أنا أنت

وأنت أنا» .ولكن احلقيقة نفسها هي« :ال أنا وال أنت ،هو».

حل ّق و ُي ِ
�درك إنه اليشء أم�ام وجهه َج َّل
ويتح َّق�ق اإلنس�ان الكام�ل با َ

و َعَل�اَ  ،لكن�ه ّ
َّ
إلاَّ أن حتقي�ق ذل�ك واقع ّي� ًا خيرج عن
كل يشء يف اآلن ذات�ه،
ً (((
ح�دود طاق�ة النّفس اإلنس�ان ّية ،وهذا مغزى عب�ارة «ال َع ْبد يبق�ى َعبدا»
فلا يمل�ك ال َع ْبدُ أن يصبح ر ّب ًا ،فهو إ ّما أن يكون َع ْبد ًا أو مل يكن ش�يئ ًا ،كام

ال يمل�ك اإلنس�ان الكامل أن جيعل من نفس�ه اإلنس�ان ّية ر ّب ًا ش�أن ّ
كل من
َيدَّ عون من أنفس�هم أربابـ ًا ،ولكنه خيتلف متام� ًا عنهم نوع ّي ًا بإدراك حقيقة

وهم الوجود بال َر ّب ،وخيتلف عنهم كذلك ال من حيث النّوع فحسب بل
�مى وعي ًا عضويـّ ًا ّ
بأن ه�ذا الوجود املنفصل ليس إال ومه ًا
بام يمكن أن ُي َس َّ
ِ
ِ
ِ
احلجر،
كالياقوت بني
كالبرش بل هو
بشر ال
على احلقيقة ،ويقال إن حممد ًا ٌ
((( “الرشيعة هي أنا وأنت ،والطريقة هي أنا أنت وأنت أنا ،واحلقيقة ال أنا وال أنت بل هو”.

14

ورغ�م أن «ال َع ْبد يبق�ى َع ْبد ًا» مثلام يبقى ال َّليل لي ً
ال حت�ى ينقيض يف النّهار،
َّ
«ح ّق اليقني» بشكل مبارش
إلاَّ أن نفس اإلنس�ان الكامل ال متلك أن تعرف َ

حل ّق ينري مركز ذاته ،فهذه
شأن غريها من النّفوس ،ولكن نور شمس روح ا َ

يسميها اإلسالم «النّفس النبو َّية» ليست إلاَّ ليلة ال َقدْ ر
النّفس الكاملة التي ِّ
ْ

وح فِهي�ا[ ،...القدر ،]4 :97 ،ويصبح ال َق ْلب ا ّلذي
كة ُوالر
الت�ي تنزل الملئ
َ َ ّ َ ُ َ اَ ِ َ َ ّ ُ
ُ
َ

هو ُّ
حمل متاس ُّ
الساموى كال َبدر يف َسماء ليل صفو النّفس الكاملة،
الش�عاع ّ
رْ

ْ

ٌ
َّ
ي ِّم ْن أَل ِف َش ْ�ه ٍر[ ،الق�در ،]3 :97 ،أي إنهّ ا ال قرين هلا بني
خ
فتجعل الليلة َ ...

ال�روح ب َعينْ 
األنف�س األخ�رى ،وتنظ�ر النّفس من ذلك ال َبدر إىل ش�مس ّ
ِ
ْ ْ ْ
ى مط َل ِع ال َفج ِر[ ،القدر،
ال َيقني ،و ُيس�بِ ُغ حضورها عىل النّفس سالم ًا ...حت ٰ
َ َّ َ
 ،]5 :97وعندما يتالش�ى ال ّليل تفنى النّفس يف نور احلقيقة التي ال ترتك إلاَّ 
سالم الوحدان ّية.

الر ّب هو
ورغ�م أن وج�ود أي كامل كان أو حت�ى أي يشء كان ما عدا َّ

َّ
إلاَّ أن ما ينط�وي عليه الع�امل املخلوق من كماالت تصلح
وه�م فحس�ب
ٌ
ٍ
صور ش�احبة من كامله
حل ّق ،فهي
ٌ
كإش�ارات وحوافز ملن مل يصل إىل مقام ا َ
وج َّل .والكامل اإلنس�اين ذاته من أس�مى الصور التي يسهل فهمها عىل
َع َّز َ
م�ن ال زال يعي�ش يف الدُّ ني�ا ،زد عىل ذلك أن هذا الكَامل ليس عىل ش�اكلة

السالك ا َّلذي ال ُبدّ أن يسري يف طريق احلَ ّق،
الكَامالت األرض ّية ولكنه حال ّ
ول�ذا َط َر َح ْت ّ
كل األديان صور ًا للكَامل اإلنس�اين عالمة عىل هناية املرحلة

األوىل م�ن الطري�ق ،مث�ل أن يقول امل�رء لرجل عاش يف ال ّظلام طوي ً
ال أن
ينظر إىل ال َق َمر ،ويعلم أن ّ
الش�مس يف َّأول األمر س�وف تعش�ى برصه وال

ترش�ده ،فكذلك اإلنس�ان الكامل ا َّلذي وصل إىل هناية طريقه له طبيعتان
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جمرد انع�كاس لل ّطبيعة
كاملت�ان مها ال ّطبيعة اإلنس�ان َّية أو النّاس�وت ،وهو َّ
الر ّبان ّي�ة أو اللاَّ ه�وت ا َّل�ذي لي�س هو بش�ىء بجانبه عىل احلقيق�ة رغم أن
َّ

الصغرى»
الس�الك يراه قريب ًا سهالً ،ويمكن أن
نس�ميهام «ال َّطبيعة الكاملة ُّ
ِّ
ّ
و«ال َّطبيع�ة الكامل�ة الكبرى»( ،((1وتناظ�ر األوىل «أمحد الع�رب» وتناظر

الثانية اإلله الواحد .وتقف ال َّطبيعة اإلنس�ان َّية حائ ً
السالك وال َّطبيعة
ال بني ّ

الر ّبان َّي�ة بمعن�ى أنّه ال ُب�دّ أن يصل إىل األوىل قبل أن يرتق�ي إىل ال ّثانية ،ويف
َّ

يلق النبي».
ذلك تفسري ملقولة «لن يلق اهلل من مل َ

و ُي َص ِّور خاتم سليامن ال َّطبيعتني مع ًا حيث يم ِّثل ا ُملث َّلث املعتدل ال َّطبيعة

الر ّبان َّي�ة ويم ِّثل ا ُملث َّلث ا َملقلوب ال َّطبيعة اإلنس�ان َّية .وقد كان لذلك وس�يط ًا
َّ

السماء واألرض ،ولذا أطلق عليه اس�م «البرَ ْ َزخ»( ((1كام جاء يف ِّ
الذكر
بني َّ

ٌ
الي م�رج الْب ْحر ْين ٰهذا ع ْذ ٌ
ات و ٰه�ذا ِم ْل ٌح أُج ٌ
حلكيم وهو ّ ذَ
اج وجع َل
ب فُر
ا َ
َ
َ
َ َُ ِ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ
َ َ َ
َ
َ
َ
ْ ً ْ
ً
ً
ْ
السماوي
َبي هَنُ َما َب ْر َزخا َو ِحجرا َّمحجُورا[ الفرقان ،]53 :25 ،وال يلتقي البحر ّ

ال ُف�رات بالبح�ر الدُّ ْن َي�وي األُ َج�اج إلاَّ يف ال َقل�ب ،ول�ذا كان�ت ال َّطبيع�ة
كل ال َّط ِ
اإلنس�ان َّية ذاهت�ا أرشف ِم ْن ّ
بائ�ع األَرض َّية كام جاء يف س�ورة التِّني
ْ

ْ

إْ

ْ

ان يِف أَ ْحس ِن َتق ِو ٍمي [ التني .]4 :95 ،وحضور اإلنسان الكامل
النس
خلَقنَا ِ
 لَ َقد َ
َ
َ

َ

السماء واألرض تقارب ًا حت�ى إن نوامي�س األرض ذاهتا تتع َّطل
جيع�ل بني ّ

بش�كل ملح�وظ مثلام يش�حب القمر يف ن�ور النّهار ،وعادة م�ا تكون هذه
( ((1وقد عرب عنهام الشيخ كتاب ًة هكذا  the perfect self and the Perfect Selfعىل عادة
اللغات الغربية ،ورأينا جواز استخدام لفظتا “الصغرى والكربى” أسوة باصطالحي “الكون
األصغر والكون األكرب” .املرتجم.
(  ((1والربزخ الذي له املعنى الرمزي ذاته يف الكاثوليكية األوىل هو احلرب األعظم الذي ُأطلق عليه
“باين اجلسور” بني السامء واألرض.
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حتول املاء إىل خمَ ْ�ر ،أو اخلطوة التي تنطبع
ال َّلحظ�ات حبىل باملعجزات مثل ُّ

على الرمال ،وتتجلىَّ وظيفت�ه املركز ّية كذلك يف
على احلجر وال ترتك أثر ًا
ِّ
الرأيس تَس�اميه يم ِّثل َ
الصليب( ،((1ففي حني يم ِّثل َ
اخل ّط األفقي
رمز ّ
اخل ّط َّ
الر ّبان َّية ،كام يم ِّثل قرنا ال ّثور
كامل طبيعته األرض َّية ،فهو كوعاء متلؤه البرَ َ كَة َّ
رمز ًا جلالله ،وواجبه نرش البرَ َ ك َِة يف الكون بأمجعه.
ْ

ْ

َ تب�ار ك ّ ذَ
�ون لِل َعالَ ِمينَ َن ِذ ي�را ً 
ال ي ن�ز ل الف ْر ق�ان ع ٰ ع ْب�د ه ليك
َ ِ َ ّ َ َ ُ َ َ َ َل�ىَ َ ِ ِ ِ ُ َ
َ
َ

َ

[الفرقان]1 :25 ،

(  ((1وقد قال الشيخ عبد الرمحن عليش الكبري “لو كان الصليب عند املسيحيني رمزٌ فإنه عند
املسلمني
مذهب” ،وقد اقتبسها عنه الشيخ عبد الواحد حييى يف كتابه “رمزية الصليب”،
ٌ
حاشية عىل الباب الثالث ،تراث واحد ،قيد الطبع.
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الباب الثانى
َجنّة الروح

ولم ْ
هيما
�نخاف مق�ام ربه جنتان 46ومندونماجنتان 62ف
َ َ َ َ َ َ ِّ ِ َ ّ َ َ ِ َ ِ ُ هِ ِ َ َ ّ َ َ ِ ِ ِ َ
َ َِ
ٌ
ع ْينان نضاختان 66فهيمافاكه ٌةون ْخلورم ٌ
ان 68
َ ُ َّ
َ َ ِ َ َّ َ َ ِ ِ ِ َ َ ِ َ َ َ
[الرحمن]68 ،66 ،62 ،46 :55 ،

يقال ّ
اين طباق ًا ال تحُ ىص بني مقام الكَامل اإلنساين ومقام
إن يف الكَامل َّ
الر ّب ّ
الكَامل الرباين ،ولذا ي َش�ار إليها ٍ
الساموات ا َّلتي
بعدد
ٍّ
ُ
َّ ّ
رمزي عىل ش�اكلة عدد ّ
األس َمى
تناظرها إمجاالً ،وبرصف النّظر عن اعتبار اإلنس�ان الكامل يف احلَ ّق ْ

يمكن اعتباره أيض ًا من حيث س�عته يف أحد هذه املقامات ،وعىل سبيل املثال
والسلام من َمكَّ�ة إىل ال ُق�دْ س ومن ثم
حينما  ُأسرْ ِ َى
بمحم�د علي�ه َّ
الصالة ّ
َّ

إىل ال َع�رش األس�نى يف حرضة اهلل َج َّ�ل جالله قا َبل يف طريقه نب ّي� ًا يف ٍّ
كل من
السمـاوات السبع ،وال يعنى ذلك أن كلاّ ً منهم مل يتجاوز السامء ا ِّلتي ُش ِ
وهدَ
َّ
َّ
َّ
ف برعاية سماء أدنى من درجة محَ ْ ِوهِ
هبا ،لكن األمر كام لو كان كلاّ ً منهم مك َّل ٌ
ِ
الس�بع يف فِ ْر َد ْوس واحد
نظر ًا لسَم�اَ ت َّ
الساموات َّ
خاصة من نوع ما ،وجتتمع َّ
(((1
الرمحن يف املقتبس�ات األربع�ة يف صدر الباب ،ويقول التّفسير
يف س�ورة َّ
ِ
السَم�اَ وي،
«إن اجلَنَّتَْي�نْ األولتني مها َجنَّتا النَّفس وال َقلب ،يعلومها الف ْر َد ْوس َّ
وأخري ًا َجنَّة َّ
الذات».
للرس�ول   يف األرض ظهر له يف
السلام َّ
وحينما جتَّل�ىَّ جربي�ل عليه َّ

( ((1راجع حاشية رقم .1
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�ق بأكثر من هذا،
حل ّ
مج�ال مهيب ،فالعني اإلنس�ان ّية مل خُتلق لرؤية تجَ ِّل َيات ا َ

بل لن حتتمل األرض ذاهتا احلضور الصرّ ف ألية قوى إهل َّية ،ولكن ملكات
والسلام كما لو كانت ق�د ذابت بكامهل�ا يف رحابة
الرس�ول علي�ه َّ
الصالة َّ
َّ
�مى «النّ�ور املحمدي» عند وصوله إىل ِس�دْ َرة ا ُملنتَهى،
الرض�وان ا َّلذي ُي َس َّ
ّ
ورأى بعين ه�ذا النّور ما مل َير من قبل ،ومل يكن ب�د من أن حيتاج برصه إىل
السلام ،وقد رأى هذا النّور ا ُمل ْع ِج ِ
ب
مش�هود يتجلىَّ يف َجالل جربيل عليه َّ
َم َّرتَينْ فحسب ،وكان كالمها يف ليلة اإلرساء ،وكانت األوىل قبل أن يذوب

النّ�ور املحم�دي  يف هباء نور ّ
الر ّبان َّية،
ال�ذات ،أى قبل دخوله إىل ا َ
حلْض�رْ َ ة َّ
وكان�ت ال ّثاني�ة عند خروج�ه من احلَْض�رْ َ ة ال َعل َّية قبل أن يب�دأ هو وجربيل
السماوات قب�ل أن خيب�و النّور
عليهما السلام يف رحل�ة اهلُب�وط يف طباق َّ
َّ
الصعود بام يتناس�ب مع ال َبصرَ ،
�ب رويد ًا رويد ًا
َّ
كما توهج يف رحلة ُّ
ا ُمل ْع ِج ْ
الرؤي�ة ال ّثانية ،كما  ُت َعبرِّ آياهتا الكريم�ة عن َوعي
وتشير س�ورة النّجم إىل ُّ

حل ّق بام فيه أعظم
اإلنس�ان الكامل بأنه يس�تحيل ألى ش�ىء أن خيرج عن ا َ
ْ
ْ
ِ
حل ّق إنه ش�هده يف وحي آخر  ،ولَ َقد رآه َن ْز ةَلًأُخر ٰى 13
ُمعجبات اخلالق .وا َ
َ
َ ُ
َ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ٰ
ى
و
ند َها جنَّة ُالمأ
ش ٰى  16ما
غ
ي
ا
م
ة
ر
د
الس
�ى
ش
غ
ي
ذ
إ
15
نت ٰى ِ 14ع
ند ِس�در ِة ال ُم
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِع َ
َ
هَ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
َ
ْ
ْ
رْ
ْ
ْ
ات ر ِّب ِه ال
كب ٰى [ 18النجم-13 :53 ،
اغ البص�ر وما
ز
ط َغ ٰى  17لَ َقد رأ َ ٰى ِمن آي ِ
َ
ُ َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
َ
ُ

الس�ابعة تحَ ُدّ ُمنْتَهى
السامء َّ
الس�درة إهنا «ش�جرة يف َّ
 ، ]18ويقول ا ُمل َفسرِّ عن ِّ
ِ
الروح األعظم ...
ع ْل�م املالئكة ،وال َي ْع َلم أحد منهم ما وراءها ... ،وهي ّ
الس�درة وال هباء أنوار
�مى ... ،ومل حتجب ِّ
األس َ
ولي�س وراءه�ا إال اهلَو َّية ْ

حل ّق َج َّل
السالم َب
صرَ الرسول عليه َّ
والسالم عن رؤية ا َ
الصالة َّ
َّ
جربيل عليه َّ
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فماَ زا َغ ال َبصرَ ُ َو َما َط َغى( ،((1فلم ينظر إىل نفسه فيحتجب بفرد َّيته».
َجاللهَ ،
الروح أو َجنَّة ّ
الذات ،وهو اسم ينطبق
و« َجنَّة ا َملـأوى» هي ذروة َجنَّة ّ

بجانب أو آخر عىل ال َفراديس األخرى التي جاء ذكرها يف الكتاب احلكيم،
أم�ا عند أرواح املقربني ف�إن كل فِردوس هو جنَّة ِ
الف ْ�ر َدوس ،و«تؤى» كام
َ
ْ َ
َّ
ّ
السالم.
الرسول وجربيل عليهام َّ
أوت َجنَّة ا َملأوى َّ
�وار ِس�دْ َرة ا ُملنْتَهى عن�د أعىل ح�دود العامل
ال�روح م�ن ِج َ
َو َينْ ُب�ع هن�ر ّ
ا َملخلوق ،وهو أحد َن ْب َعينْ جاء ذكرمها يف افتتاح ّية ا ُمل َفسرّ أهنام «معرفة وحدة

(((1
الس�الك «برهان» مذهب التّوحيد ،فيقال إن هذه
ِّ
الصفات»  ،وهنا جيد َّ
الصفات تبدو يف هذا ِ
الف ْر َد ْوس كأس�تار يس�طع خلف كل منها نور ّ
الذات
ِّ
�اهدة» ،يف حني
الروح بأنه «ا ُمل َش َ
الواحدة ،ومن ثم يعكف عىل تعريف نبع ّ

الذات هو معرفة «وحدة ّ
أن نبع ّ
الذات» ،أى وحدة ا َملحو وال َفناء.

ال�روح ،وهو غ�ذاء ومت�اع ،وهو ش�هود األنوار
والتَّم�ر فاكه�ة َجنَّ�ة ّ

الروح ،فلم يزل يف اإلنس�ان يف
الر ّب�اين يف َمقام ّ
السماو ّية للجامل واجلالل َّ
َّ
الر ّم�ان فاكهة َجنَّة
فراديس�ها ن�واة الفرد ّية ا َّلت�ي تطلب الغذاء وا ُملتع�ة من ُّ
ّ
الذات ،ويصفها املفسرِّ ُ بأهنا «نخلة ثمرها غذاء ودواء» يف مقام التّوحيد يف
«الشهود ّ
َجنّة ّ
الذات ،وهي الوعي املبارش هبا ،أي ُّ
الذايت» بتامم حمو الفردان ّية
مرس ٌة ال يش�وهبا شوب وشفاء
بحيث تس�قط احلاجة إىل غذاء أو إمتاع ،بل َّ

ترس� َبت من حال ال َق َلق يف ّ
كل ما عدا احلَ ّق سبحانه ،وهو
من األدران ا َّلتي َّ
والسالم “وجودك ذنب ال ُيقاس
الرسول عليه ّ
الصالة ّ
(  ((1ويتضح معنى كلمة “طغى” يف قول َّ
به ذنب”.
(  ((1وهناك مغزى عميق يف كون كلمة “عني” العربية تعني العني املبرصة ونبع املاء.
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فاكه�ة ح ّ ِ
الروح،
َ
�ق ال َيقني ،وا َّلت�ي ال زالت وراء َم َطال من وص�ل إىل َجنَّة ّ
ولك�ن يمك�ن أن ُيقال عنه إنه قد بلغ مبلغ ًا أبعد من عني ال َي ِقني ،ذلك رغم
أن ش�وائب من فرد َّيته أي ذات َّيت�ه ال زالت عالقة به ،ومل تفنى متام ًا يف احلَ ّق،
ولكنه يش�عر على األَ َق ّل بحرارهتا َو َي َرى هليبها بعين ال َي ِقني( ،((1وهي مقام
معرفة اإلنسان الكامل.

(  ((1ويناظر االختالف بني “عني اليقني” و“احلق” ما رآه الطاويون بني مقامي “اإلنسان الكامل”
و“اإلنسان املتعايل” .راجع التعريف الكامل هلذه االصطالحات يف كتاب الشيخ عبد الواحد
حييى Rene Guenon, La Grande Triade, Chp. XVIII
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الباب الثالث
عني اليقني

وقلنا يا آدم ْ
اسك ْ
ك الجنّ َ َة ...
ن أنت وز ْوج
ُ َ َ َ َ ُ َ َ
َ ُ َ َ َ ُ
[البقرة]35 :2 ،

حيك�ي لن�ا ت�راث العامل أمج�ع عن عرص ع�اش في�ه اإلنس�ان يف َجنَّة عىل

األرض ،ورغ�م أن�ه قد قي�ل إنه مل يكن عىل وجه األرض فس�اد بعدُ يمكن أن
الروحي
الس ُم ّو ّ
نفرتض أن طبيعة إنسان ذلك العرص قد تباعدت تدرجي ّي ًا عن ُّ
ِ
السالم،
الس�قطة التي َت َلتْها ،ومرجع ذلك هو ق ّصة آدم وحواء عليهام َّ
باعتبار َّ
و ُي َقال إن خلقهام كان عالمة عىل مرحلة خمتلفة من مراحل اجلنس البرشي يف
وسجود املالئكة له إىل أن اإلنسان قد ُخ ِل َق عارف ًا
ذلك َّ
الز َمن ،ويرمز خلق آدم ُ
بِ َح ّق ال َي ِقني ،ويرمز َخ ْلق َح ّواء إىل أهنا ُولِدَ ْت من آدم ومل َت ْع ِرف إلاَّ  َعينْ ال َي ِقني
�واء يف األصل
فحس�ب ،أى حال ُظهور الكَامل اإلنس�اين فقط ،فقد كانت َح ّ

الر ّبان ّية ،وينم وجودها
بعض ًا من آدم ،مثلام تنتسب ال ّطبيعة اإلنسان َّية إىل ال َّطبيعة َّ

املنفصل عن ال ّطبيعة اإلنسان َّية عن ُه َو َّي ًة خمصوصة بذاهتا ،ويناظر افتقاد الكَامل
فيها افتقاد َجنَّة عَدْ ن يف األرض ،وهو عالمة عىل هناية العرص األَ َّولاَ ين.

وليس�ت َعينْ ال َي ِقني يف َح ّق ال َي ِقني بش�ىء ُيذكر ،إال أن�ه ُي َق ُال إن ظالم
الع�امل ليس إلاَّ ن�ور ًا أهبى وأحىل حتى إنه ال يرتك جماالً ألنوار َأ َش�دّ  ،ور َّبام
ص علينا كيف َر َف َع اهلل سبحانه
ات ََّضح ذلك من آيات القرآن الكريم التي َت ُق ّ
ِ
للح ّق ،وس�وف نذكر
السلام يف درجات ال َيقني حتى وصل َ
إبراهيم عليه َّ
ه�ذه اآلي�ات يف موض�ع آخر بتفصي�ل أوس�ـع ،ونكتفـي هن�ا باقتباس ما
22

ْ
ِ
ً
ال َٰه َذا ر يِ ّب [ ...األنعام.]77 :6 ،
ق
غا
از
ب
ر
م
ق
يتع َّلق بِ َعينْ ِ ال َيقني  ،فَ َل ّ َما رأَى ال
ِ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
َ

ووح�ده َم� ْن رأى َق ْلبه هذا ال َق َمر هو اإلنس�ان احلقيقي ،فليس فقط من

الطبيعي أن يمتلك اإلنسان عني اليقني بل يمكن القول إن هذه العني الثالثة

هي أكثر ما يميزه عن بقية املخلوقات األرضية .فلو ات ََّص َلت األرض ببيت ال
نوافذ فيه ألصبح اإلنسان ُب ْرج حراسة ،ولكانت َعينْ ُ َق ْلبِه ( ((1كنافذة وحيدة
ـ�رج َي َت َط َّلع إىل نورها ّ
كل ُس�كَّان ال َب ْيت .وال يملك اإلنس�ان دوهنا أن
يف ال ُب ْ
حل َّقة أصب�ح الوعاء
يق�وم بواجب�ه اجلوه�ري ،فبعد أن س�قط م�ن طبيعت�ه ا َ
الروح ،فهو ا َّلذي ينرشها بني
األريض الوحيد ا َّلذي يمكن أن يس�تقبل ن�ور ّ

املخلوقات ،وإذا مل يكن َس ِّيد الك َْون فهو عىل األ َق ّل َس ِّيد حالة الوجود هذه،
ّ
الساموات ذاهتا َتن َْحنِي لتلمس األرض
السماوات
إلاَّ أن َّ
ورغم أنه ال يملك َّ
ِ
جلالل وال َقداسة حتى
يف شخصه َبأ ْس َمى نقطة فيها .وقد ُفط َرت طبيعته عىل ا َ

وصفه القرأن احلكيم «باخلليفة» «الويل» وصفات أخرى أعىل من ذلك .وهو
إىل ذلك « ُم ْر ِشد روحي» هيدي اآلخرين إىل حال الكَامل اإلنساين ،فض ً
ال عن
حل ّق ،وال حاجة به إىل ُم ْر ِش�د،
السماوات حتى يفنى يف ا َ
أنه يرتفع بنفس�ه يف َّ
فهو يرى بِ َعينْ ال َي ِقني طريق النّور ا َّلذي يصل بني َق َمر ال َق ْلب َ
الروح،
وش ْمس ّ
وهذه هي احلال ال ّطبيع َّية لإلنسان.

وينم هذا االصطالح الذي يبدو هنا مساويا لعني اليقني دائام عن رؤية روحية مبارشة ،إال أن
(ُّ ((1
مغزاها خيتلف بفعل شدة تلك الرؤية ،فالقلب أي مركز املرء يف الفردوس األعىل مل يعد القمر
تنم ثياهبم السندسية عن
وال الشمس ،فهذه “يرتدهيا” املحبون حل َّيا من الفضة والذهب ،كام ُّ
علو مقامهم الروحي ،وحوهلم “ولدان خملدون” ،وليس القلب إال الذات ذاهتا ،وال بد أن
هذا كان هذا املعنى األسمى لرؤية الصويف احلالج ،رأيت ربى بعني قلبي * فقلت من أنت
قال أنت.
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الباب الرابع
ِع ْلم ال َي ِقني

فتلقى آدم منر به كلم�ات فت�اب ع ْ
الت ّ َو اب
ه
لي ِه ِإ ّنَه
َ َ َّ
�و ّ َ
ُ
ُ
َ ُ ِ ّ َ ِّ ِ ْ َ ِ َ ْ ٍ َ َ َ َ
ُ
َ
ْ
هْ
ً
كم ِّمنِّي
حيم  37قُلنَ�ا اهبط�وا م
الر ِ
نا مَ ِ
جيع�ا فَ ِإ ّ َم�ا يأ ِتينّ َ
ُ
ِ ُ ِ َ
َّ
ُ
ٌ
َ َْ ْ
�دى فمن تبع ه�داي فال خ ْوف عليهْ ْ
ه ً
و
�م
ال مُه يحزنُون  38
ُ
ََ ََِ ُ َ َ َ َ َ
َ ِ َ َ َ َ َ
[البقرة.]38 -37  :2 ،

ال ب�د أن نتذكَّر أن الع�المَ اخلارجي انعكاس لروح اإلنس�ان ويناظرها

متام املناظرة حينام نتفكَّر يف تعاليم األديان .وأحيان ًا ما تعبرِّ عن ذلك التَّناظر

أق�وال مث�ل «إن العالمَ بمثابة رجل كبري» أو «إن اإلنس�ان ع�المَ صغري»(،((1
وبموج�ب التّناظر بني هذين العالمَني يمكن تفسير الكلامت ا ُمل َقدَّ َس�ة ا َّلتي
تشير إىل الك�ون األكبر مب�ارشة لتنطبق عىل الك�ون األصغ�ر كذلك(،((1
�ق َّ
إن تعالي�م األديان تس�تقي صور ًا من الكون األكبر لتصوير طبيعة
واحلَ ّ

الك�ون األصغ�ر ،فاإلنس�ان الدني�وي( ((2ال ي�رى إلاَّ ع�امل ال ّظاه�ر ب�كل
تفاصيله ،وليس�ت نفسه إلاَّ غابة مظلمة ،وليس كاإلنس�ان احلَ ّق( ((2ا َّلذي
(  ((1و ُينسب إىل الرئيس بن سينا بيت يقول 	
وتزعـم أنـك ُج ْـر ٌم صغيـر   وفيك انطـوى العامل األكرب .املرتجم.
(  ((1ويقول موالنا الرومي صورتك كون صغري للكون الكبري .الشيخ سيد حسني نرص ،احلاجة
إىل العلم املقدس ،الباب الثاين .قيد الرتمجة ،املرتجم.
(  ((2غلب استخدام الشيخ ملصطلح “اإلنسان الساقط  ”The Fallen Manالتي رادفناها يف هذه
الرتمجة “باإلنسان الدنيوي” .املرتجم.
(  ((2وقد استخدم الشيخ كذلك مصطلح “اإلنسان احلق    ،”The True Manوقال يف صفحةmore 84
 ،particularly the Prophetوقد استخدم الشيخ عيسى نور الدين مصطلح “اإلنسان
الكامل  ”The Perfect Manبمفهوم الشيخ عبدالكريم اجلييل يف كتابه “اإلنسان الكامل يف
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ي�رى الكونين ويفهمهما ،فيمك�ن أن ُيفهم ما يقول�ه الق�رآن احلكيم مث ً
ال

ع�ن الكافرين باعتباره مرجع ًا لتعيني أس�وأ النّاس ط�ر ًا يف عامل ال ّظاهر ،بل

الس�اقط ،وا َّلتي قد
يلقي أيض ًا ضوء ًا عىل أس�وأ العنارص يف نفس اإلنس�ان َّ
تناظ�ر أو تكافئ الكافرين يف الدُّ نيا .ولِنَت ِ
َّخذ مث ً
ال آخر من التّنا ُظر ا َملحمول
َ
مبارشة عىل ما سبق ذكره ،فيجوز القول َّ
إن نبع اخلُلود ا َّلذي ينبثق يف مركز
َجنَّ�ة عَ�دْ ن نظري لعني ال َي ِقني يف مركز نفس اإلنس�ان ،أو أن َعينْ ال َي ِقني هي
أظهر لنب ِع َجن َِّة عَدْ ٍن ذاته ،وا َملغزى هو أن اإلنسان قد َف َقدَ
باحلَ ّ
ري انعكاس َ
ِ
«جنَّة عَدْ ن».
الف ْر َدوس الباطن «لل َعينْ » كام َف َقدَ ت الدُّ نيا َ
وال تناظر حال الدُّ نْيا ال ّظاهرة احلال العا َّمة لنفس اإلنس�ان فحس�ب بل
هي كذلك تعتمد عىل تلك احلال ،وحيث َّ
إن اإلنسان َف ِقيه ذاته يف هذا العامل
فال َمناص من أن يؤ ِّثر َف َساده عىل ّ
كل شىء ،وقد كانت أحوال العرص ا َّلذي
تََل�ىَ العصر األَ َّوالين أعراض ًا ظاه�ر ًة تنم عن أن اإلنس�ان مل يعد حيتكم عىل
ٍ
ٍ
باطن�ى حتى َع ِم َي ع�ن ّ
الزمان
ف�ردوس
كل ما يذكره به ،وكان إنس�ان ذلك ّ

على  َم ْق ُر َبة منه فكان أكثر وعي ًا بافتق�اده ،ويمكن ال َقول بال مبالغة ّ
إن معظم
ما تركه األَقدَ مون ورا َءهم موسو ٌم باعتبار الكيف ّية التي متكِّنهم ِمن ال َع ْودة إىل
ِ
الف ْر َدوس كي َي ِصلوا إىل نموذج اإلنس�ان الكامل .ولذا وهبت األديان ِع ْلم
ال َي ِقني لإلنسان ،وهو «اهلُدى» ا َّلذي ذكرته اآلية الكريمة يف َصدْ ر الباب.
«الس�ابقني» ا َّلذين يس�عون إىل ال َع ْو َدة إىل
وق�د ذكرت س�ورة الواقع�ة َّ
ال ّطري�ق ال َقوي�م ،وأن منهم كثري ًا من األَ َّولِني وقلي ً
لا من اآلخرين ،وتذكر
معرفة األوائل واألواخر” ،وقد أثبت الصفة بكامهلا وجالهلا للرسول عليه الصالة والسالم،
ورأينا أن نرتجم االصطالح هنا “باإلنسان الكامل” نظرا العتياده عند مجهور املتصوفة وإن مل
نقترص عليه بحسب السياق .املرتجم.
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بين األولني
كثري
َّ
ّ
الس�ورة الكريم�ة بع�د ذل�ك «أصح�اب اليمني» وه�م ٌ
متس�كوا بصحي�ح الدِّ ي�ن ،ونقيضه�م
واآلخري�ن ،وأولئ�ك ه�م ا َّلذي�ن َّ

«أصحاب ّ
الشمال» ا َّلذين يثورون عىل هذا الدِّ ين ،وهذا أمر يرجع إىل ميل
املخلوقات األرض ّية إىل االنحطاط ،ولذا كان تابِ ُعوا ال َّطريق ال َقويم ِق َّلة بني
الزمان القديم.
ا ُمل َعاصرِ ين بالنسبة إىل أهل ّ
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الباب اخلامس
وجنَّات النُّفوس
َجنَّات القلوب َ

ْ

ْ
ْ
ان
ان َتج ِري ِ
هيماعين ِ
اف م َقام ر ِّب ِه جنَّت ِ
خ َ
ان 46فِ ِ
ولِمن َ
َ َ

َ

َ َ

َ َ

َ َ َ

ان 52
ك َه ٍة َز ْو
هي َما ِمن كُ ّ ِل فَا ِ
ج ِ
فِ ِ
َ

َ

ان  55
 فبأي
آل ِء ر ِّب ُ
ك َما ت ُ َ
ك ِّذ َب ِ
َ ِ َ ِّ اَ َ
[الرمحن]55 ،52 ،50 ،46  :55 ،

كانت َجنَّة عَدْ ن عند اإلنس�ان األَ َّوالين ه�ي الك َْون األكرب ا َّلذي ُيناظر
ِ
الف ْر َدوس الباطن يف نفسه ،وحيث إن نفسه قد انطوت عىل َعينْ ال َي ِقني ا َّلتي

تتعاىل عىل عنارصها األخرى فيجوز القول كذلك إهنا تنطوي عىل اجلَنَّ َتينْ ،
وأعالمها َجنَّة ال َق ْلب التي س�تناظر مرك�ز َجنَّة عَدْ ن حيث ينبع هنر اخلُلود،
واجلَنَّ�ة األدن�ى هي َجنَّ�ة النّفس التي س�تناظر حدائ�ق األرض وغياضها،

اإلنساين ،وهذه الدَّ َر َجة هي أوىل مراقي
جلنَّتان مع ًا درجة الكامل
ويش�كل ا َ
ّ
السالم عن ا َملخافة التي ت َُؤ ِّدي إىل هذه
السالك ،وقد َعبرَّ سليامن عليه َّ
رحلة َّ
ال َفرادي�س بأهنا بداية ِ
احلك َْمة ،ويقول ا ُمل َفسرِّ «إن ا َملخافة التي ينريها ال َق ْلب
ِص َفة ِم ْن ِصفات النّفس وأحد مراحلها».
ِ (((2
بين جنَّتَ�ي ال َق ْل�ب والنّف�س ا َّل�ذي ُي َش�اكل
ويتجَّل�ىَّ االختلاف
َ
( ((2وسوف ترتدد صيغ رصفية عدة “للتشاكل” يف سياق هذا الكتاب ،مثل “ ُيشاكل” و“ ُمشاكلة”
و“ ُمشاكل” ،ونزجي إىل القاريء بيتني منسوبني إىل الصويف احلالج لبيان املغزى من التشاكل،
           رق الزجاج وراقت اخلمـر      فتشـاكـال وتشـابـه األمـر
           فكأنمـا خـمـر بـال كـأس      وكأنمـا كـأس بـال خـمر
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جلنَّتَْي�نْ األعلى يف ال ِّثمار ا َّلتي ُت ْث ِم ُ�ر يف ّ
كل منهما ،ويقول
االختلاف بين ا َ
ِ
ِ ِ
اكه ٍة َزوج ِ
ان ،أى إهنام إلرضاء الش�ه ّية ،وأحدمها
التّفسير « ف ِيهماَ من ك ُِّل َف َ ْ َ

واخلاص «معروف ومطل�وب» ،أما اآلخر فهو «كُليِّ 
خ�اص واآلخر عا ّم،
ّ
ّ
حل ّق إن ال َق ْلب يس�توعب ّ
كل فكرة كل َّية بصورة خمصوصة يف
و َغري�ب» ،وا َ

ِّ
متجذر ًا يف ال َق ْلب».
النّفس ،كام أنه لن يستوعب شيئ ًا إذا مل يكن
ِ
وسني األسميني ال «جتري»
أ ّما عن النَّ ْبع فعلينا أن نتذكَّر أن ُعيون الف ْر َد َ
«تتفجر» ،أي إهنا ال تس�تقي مياهها من َجنّ�ة ّ
الذات بل تفيض من
ولكنه�ا
َّ
ّ
مس�تقل ع�ن ّ
الذات بل بمعنى
تلق�اء ذاهتا ،وال َي ِص ّح أن يؤخذ هذا بمعنى
انقط�اع التّواصل بني اجلَنَّة األس�مى وبني ما يدنو عنه�ا من فراديس .نظر ًا
لتقارهب�ا من األرض ،وقل مثل ذلك عن الفراديس واجلَنّات كافة ،ولكنها
جلنّات ال ّثالث
أشبه باالنفصال النِّهائى ،إال أن هناك استمرار ّية نسب َّية بني ا َ

األدن�ى ،وهو ما َيتَبينَّ من صفات عيوهن�ا ،فيقول ا ُمل َفسرِّ «إن اآلية الكريمة
ع�ن جنّات القل�وب وجنّات النّفوس تقول «فِ ِيهماَ  َعين ِ
َ�ان تجَ ْ ِر َيان ،ويوازى
ْ
َ
َ

الروح َّية،
امل�اء النّور يف الش�فاف ّية وتلقائ ّية احلَ َركة» ولذا كان رم�ز ًا للمعرفة ّ
باب ٍ
نتوسع فيها يف ٍ
تال ،وحيسن
ورغم أننا ذكرنا رمز ّية النّور سلف ًا نأمل أن ّ

بنا أن نعرج عليها هنا بام يعني عىل جالء ال َفوارق بني ال ُعيون األربع.
ِ
فرتم�ز ّ
ال�روح ذاهتا،
الروح ،أى ُّ
الش�مس إىل النّور ا َّل�ذي ُينَاظر َجنّ�ة ُّ
أما يف العلوم الغربية احلديثة فقد احتل مفهوم التشاكل  isomorphismموضعا مركزيا
يف كتاب دوجالس هوفشتادتر(Godel, Escher, Bach, an Eternal Golden Braid,

G

k

)A Metaphorical Fuge on Minds and Machines. Vintage Books, New York

 ،1980والذي حاز جائزة بوليتزر عام  .1979املرتجم.
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وه�و ن َب ْع ال َق ْل�ب ا َّلذي يقول عنه ا ُمل َفِّس�رِّ إنه « َعينْ ُ اإلدراك ال�كُليِّ » ،والتي
َتتَامه�ى مع َعينْ ال َي ِقني ،وه�ي َعينْ اخلُلود ،و ُير َم ُز إليه�ا بال َق َمر(َ ،((2
واحل ّق
«يتفجر» من ّ
الش�مس( ((2ومن ثم «يفيض»
إن�ه يمك�ن ال َقول عن النّور إنه
َّ

منها إىل ال َق َمر ،ومنه َي ْس َطع عىل ّ
كل الكائنات التي تتولىّ بدورها انعكاسها
إىل غريها بحسب همِ َّ تِ َها ،وجيوز أن نأخذ أ ّية نقطة متاس بني نور ال َق َمر وبني
كائ�ن عاكس رمز ًا لِ َعينْ النّفس ،وهذه ال َعينْ عند املفسرِّ هي « َعينْ اإلدراك
ِ
إلاَّ «ع ْلم ال َي ِقين» ،فهذا العلم هو حق ًا
ا َملخصوص» ،وليس�ت عىل احلقيقة
وضوح َف ْهم اإلنس�ان الكامل للخصوص ّي�ة «املعلومة املطلوبة» يف
َم ْص�دَ ر ُ
العالمَ اخلارج�ي ،وهي طريقته يف فهم طبيعتها ،فكام متتاح َعينْ اخلُلود التي
ف�إن َع ِ
الذات ّ
تنب�ع يف َق ْلبِ�ه من ماء َجنّة ّ
ينْ ع ْلم ال َي ِقني ا َّل�ذي ينبثق يف عقله
يمتاح ماءه من َجنّة ال َق ْلب ،ويس�تطيع منها أن ُي ِ
رج َع ّ
كل صورة خمصوصة
ال�كيل ،وأن يهَ ْنَأ هبا ال من أجل ذاهتا بل ألهن�ا ظِالل أو ُص َور من
إىل مثاهل�ا
ّ
اخلاصة
حقائق أس�مى ت َْس�تَقي مذاقها من َن ْبع َجنّة النّفس ،أي من األشياء
ّ

حل َّق�ة .أي إنه
حل ّ
�واس بأن تكش�فها له يف كمال طبيعتها ا َ
الت�ي اس�توعبتها ا َ
بالروح بفض�ل هذه ال َعينْ حت�ى عند وقوعه يف تل�ك ا َملفاهيم
َي َظ ّ�ل واعي� ًا ُّ

املخصوصة.

و ُي َش ُ
الروح وال َق ْلب والنّفس رسيان ماء
�اكل َخ ُّط التّواصل بني َجنّات ّ

(  ((2وقد جاء يف التوراة َف َع ِم َل اهلل النورين العظيمني ،النور األكرب حلكم النهار والنور األصغر
حلكم الليل والنجوم .سفر التكوين  .16املرتجم.
الي
ه َو ِ ّ ذَ
( ((2ويشاكل التمييز بني ْتفجر العيون وجرياهنا التمييز الذي ورد يف اآلية الكريمة ُ 
ْ
ً
الشمس ِضياء ً وال َقمر نُورا[ ...يونس]5 :10 ،
ج َع َل ّ َ
َ
َ
َ

َ

َ

َ
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األهن�ار ا َّل�ذي ال ينقطع ،وه�و ال َب ِصيرة ،وال َتتَدنّى ال َب ِصيرة الصرّ ف عن
َجنّ�ة ال َق ْلب ،أما املياه الت�ي َتسرْ ي بني ال َع ْينَني األد َن َيْي�نْ فرتمزا إىل ا َمل َلكات
ِ
ِ
جل ْو َهر النفيس ،ومها َم َلكَتا
ال َبصري ّية التي صارت ُمتَّش َ
�حة تحَ تَجب جزئ ّي ًا با َ
ِ
توس�طا بين ال َع ْقل ا َّل�ذي حيكم النّفس وبين ال َب ِصرية
َ
الوع�ي البصرييَ ،ي َّ

الَّص�رَّ ْ ف الت�ي تحَ كُم ال َق ْل�ب ،ومعرفتهام أكث�ر يقين ًا منها عل ً
ما ،ولكنها أ َق ّل
يقين ًا منها عين ًا ،ويمكن أن تُس�ميا م ِشيئة السامء حيث إهنام َيت ِ
َّجها تلقائ ّي ًا إىل
ّ
َ َّ َ
العامل اآلخر ،كام َتت ِ
َّجه ّ
الش َهوات ا ُملعتادة تلقائ ّي ًا إىل هذا العالمَ .
بمعنى ما ،فال ُعيون
وت َُشكِّل هذه املياه الوسيطة شطر ًا َه ِّين ًا من َجنّة النّفس
ً
رت عىل عنرصين مها ا َمل َلكات ال َبصري ّية التي
جزء َج ْو َهري ِمن ِسماَ هتا ،وقد ُف َطِ ْ
َتتَط َّلع إىل َجنّة ال َق ْلب ،وهي راضية دوم ًا بالنّور ا َّلذي َيس َطع منهاّ ،
والشهوات
األرضية التي َتتَط َّلع إىل األمور ِ
ىَ بقدر
اخلاصة للعامل الظاهر ،وتَرض
احل ِّس� ّية
ّ
ّ
ِ
�هواهتم ،وهي عىل احلقيقة ال حتصل إلاَّ عىل اكتامل
�مح به األحوال ل َش َ
ما ت َْس َ

حتقيق ّ
ىَ ذاته بمعناه الكُليِّ  ،وهذا ما
الرض
والرض ّ
ىَ الزائل هبا ،وليس ِّ
الش�هوة ِّ
يفرق بني نفس اإلنس�ان الكامل ونفس اإلنس�ان الدُّ ن َي�وي ،ويحَ ِ ّق ال َق ْول إن
ِّ
ّ
الشهوات األرض ّية ال يمكن أن َتتَح َّقق إلاَّ يف حدود بعينها( .((2إلاَّ أن ذلك
ِ
السماء ،وتنطب�ق ّ
بأقل من ذلك
ال ينطب�ق على  َت َط ُّلع ا َمل َلكات ال َبصري ّية إىل ّ
( ((2وتعتمد جنة النفس يف حتقيق ذاهتا عىل ظاهر الكامل وأحوال الباطن ،أي كامل الثامر وكامل
النبع ،حتى إن اإلنسان الكامل يمكن أن يمتلك جنة النفس بتاممها أثناء حياته لو كان يعيش
يف جنة عدن ،أي يف الزمن األول ،ولكنه سوف يستمتع هبا كاملة يف احلياة األخرى بعد وفاته
بعد أن يتحرر من اجلسد ،و ٌيقال إهنا امتداد ألحوال األرض اجلسدانية وال يصيها فساد،
وتظل عىل الدوام يف كامهلا األوالين ،والواقع أن اصطالح “جنة النفس” ُي َ
ؤخ ُذ عادة بمعنى
ذلك االمتداد للحال اإلنساين بعد املوت.
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عىل َجنّة ال َق ْلب ،والتي هي أسمى ِمن ّ
كل األحوال األرض ّية حتى إهنا فوق
ا َملوت ذاته كام يوحي اسم «نهَ ْر اخلُلود».
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الباب السادس
السقوط

ْ دْ
ْ
ل
ل َش
ل
د
أ
ل
ال يا آدم َه
الش ْيطَان َق
فَو ْسوس ِإلَ ْي ِه
ُك ع ىَ ٰ
ّ
جر ِة الخُ ِ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ُ َ َ
ََ
َ
َ َ َ
ُ
َْ
ْ
ك ّ اَل يب ىَلٰ[ طه]120 :20 ،
َومُل ٍ
َ

ُيقال إن مركز َجنّة عَدْ ن مل يكن عين ًا فحس�ب بل كان كذلك ش�جرة

َفجر من أس�فلها ال َعينْ  ،وهي ش�جرة اخلُلود الت�ي تحَ يا يف َجنّة ال َق ْلب،
َتت َّ
ثامرها األش�ياء «الكُلية الغريبة» َع�ن ِ
احل ّس ،وهي التي تُرى ب َعينْ ال َي ِقني
َّ
الس�الك إنس�ان ًا كام ً
لا َح ّق ًا قب�ل أن َي ِصل
�مى ّ
أي َعْي�نْ ال َقلب ،وال ُي َس َّ
�جرة ،كما ال يمكن ال َق ْول إنه قد َق َطع َّ
إىل النّب�ع َّ
األول من
الش�وط َّ
والش َ

رحلت�ه بأمان ،فق�د جيرفه ت َّيار االنحطاط وال َفس�اد وهو ّ
الش� ْي َطان ذاته،
�جرة فقد ِ
الس�الك إذا رشب ِمن النَّ ْبع وأكل ِمن َّ
بور َك بحكمة
الش َ
ولكن ّ
ٍ
وحينئذ َي ْس� َل ُم
�اشرِ بالروح،
َعْي�نْ ال َق ْل�ب ،والت�ي َتنْ َطوي عىل اتّصال ُم َب
ّ
ِمن ّ
كل ِخدَ ِع ّ
وص ْولاَ ته ،وهذا َم َقام اإلنس�ان الكامل ا َّلذي ال
الش�يطان َ
ْ
ك ع َليهْ ِ ْم
خيتلف عن َم َقام ال َع ْبد احلَ ّق هلل َج َّل َجالله  ،إن عبادي ليس ل
ِ َّ ِ َ ِ َ َ َ َ َ
ْ
�لط ٌ
ان [ ...اإلرساء.]65 :17 ،
ُس َ

وحين نعتبر يف الكيف ّي�ة التي ُي ْف ِس�دُ هبا ّ
الش�يطان اإلنس�ان يمكن أن
الس�قوط قد ن�أى عن املعرف�ة بِ َح ّق
نس�تنبط أن اإلنس�ان عموم� ًا يف زم�ن ّ
ال َي ِقين ،وتَوا َلدَ ت ِمنه أجيال بدون َعينْ ال َي ِقني ،أي بال َر َش�اد باطن إىل َن ْبع
اخلُلود وش�جرته وإلاّ ما َخدَ َع ُهم ّ
الش�يطان ،و َيت َِّض�ح من اآلية الكريمة يف
32

َصدْ ِر الباب أن آدم ا َّلذي سقط( ((2مل َي َر شجرة اخللود احلقيقية ،وينبني عىل

ذلك أن كامل اإلنسان يف بداية العرص األوالين كان موروث ًا حيث إن الناس

قد تناس�لوا بتكوي�ن غريزي يف نفوس�هم بعد أن فقدوا عين ال َق ْلب ،ولذا

يمك�ن تصور أن العنارص النّفس� َّية املختلفة كان�ت يف مواضعها الصحيحة
�ت ملكات االس�تيعاب ِ
احلسيِّ 
نح ْ
بفض�ل انعدام س�بب لالنحراف ،وقد َ
َّ
والش�هوات األرض ّية إىل تش�كيل ظاهر النّفس ،وك َُمنَ�ت ملكات البصرية
السماوية بالق�رب م�ن املرك�ز على أم�ل َق َب ٍ
�س من مش�هد ش�جرة اخللد،
ويوس�وس الشيطان إىل هذه امللكات الباطنة ،فهي فحسب من بني عنارص
النّف�س التي تتطلع إىل «الكيل والغريب» من ثامر ش�جرة اخللود وملكوت
اآلخرة ا َّلذي ال يبىل ،وحيث إن الش�يطان ال يملك إال أن يذيقهم من ثامر

شجرة النّفس «املعروفة واملطلوبة» ،فض ً
ال عن كونه حمروم ًا من دخول َجنّة
ال َق ْلب ،فال مناص من أن ُي ِض َّلهم كذب ًا فيغوهيم باملحسوس�ات التي يضفي
عليه�ا ش�به ًا م�ن الغرابة حتى يس�تخدموهنا بش�كل غري مأل�وف ،وهكذا
يكف عن
خلص�ت اآلية الكريمة تضليل�ه للبرش عىل َم ِّر ال ُعص�ور ،وهو ال ُّ
الوعد بأن يجُ ْ لىِ َ هلم شجرة اخللود ليختزل أسمى عنارصهم إىل جمرد تفصيلة
عىل قرشة نفوسهم ،فيحبسهم فيها مع املحسوسات الزائفة التي صاغها هلم

وحسنَها يف عيوهنم ،وينتهي حضور هذه امللكات املنحرفة إما بالنفور ألهنا مل
َّ
ت�ؤدي إىل رىض حقيق�ى أو أهنا انتهت هبم إىل ٍ
حال من االنحطاط نظر ًا ألهنا
مل توضع يف موضعها الصحيح ،وتتحول إىل فوىض عارمة وعوائق وخراب
(  ((2وقد أسند كثري من املفرسين املقولة الصوفية التالية للرسول عليه الصالة والسالم“ ،إن اهلل
تعاىل خلق مئة ألف آدم قبل آدم الذي نعرفه”.
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ْ
رْ
اإلنسان لَ ِفي خ
الين آمنُوا
ذكرته اآليات الكريمة والع ْص ِرِ 1إ ّ َن
سِ 2إال ّ ذَ ِ
ِ
ٍ
ُ
َ َ
َ َ
َ َ
ْ ْ
ْ
الصبِ[  3العرص.]3-1 :103 ،
وع ِملُوا الصالحات وتواصوا بالحق وتو
اصوا ِب ّ َ
َ َ
َّ ِ َ ِ َ َ َ َ ِ َ ّ ِ َ َ َ َ

ِ
�م الق�رآن احلكي�م بالعرص ا َّلذي يس�بق غروب ّ
الش�مس وهناية
و ُيقس ُ

الراهن ا َّلذي وصلت فيه ملكات اإلنس�ان البصري ّية
الي�وم ،ويناظر ّ
الزمن ّ

إىل غاي�ة االنحراف( ،((2وكام ذكرنا س�لف ًا من إم�كان تطبيق أحوال الكون
األكبر على الك�ون األصغر ف�إن ال َقس�م يف اآلي�ة الكريمة ي ِ
ن�ذ ُر بخراب
ُ
َ َ
ِ
اإلنس�ان عموم ًا وفس�اد ملكاته البصري ّية خصوص ًا ،حيث إهنا تُش�اكل يف
الكون األصغر ما ُيش� ِّك ُل ُه جنس اإلنس�ان يف الكون األكرب ،وهكذا يمكن

ْ
ْ
أن نفهم آيتا س�ورة التني  لق ْد خل ْقنا إْالنسان ف أ ْ
مي  4مُث ردد َناه
و
ق
ت
�ن
س
ح
َ َ َ َ َ ِ َ َ يِ َ َ ِ َ ِ ٍ
َّ َ َ ُ
( ((2وتنقسم كل حقبة زمنية كربى إىل أربعة عصور عند اهلندوس وقدامى اليونانيني والرومان،
وقد أطلق الرومان عىل هذه العصور صفات الذهبي والفيض والربونزي واحلديدي عىل
الرتتيب ،وكل منها أدنى مما سبقه ،وتعني هناية العرص الذهبي انتهاء العرص األوالين الذي
تزامن مع السقوط ،وبداية العرص الفيض الذي غفر اهلل تعاىل فيه آلدم عليه السالم ،أما هناية
العرص احلديدي التي تتزامن مع زماننا فيسميه اهلندوس العرص املظلم ،ويتزامن مع ظهور
املسيح الدجال وعودة املسيح عليه السالم ،إال أن التناظر يشحب موضوعيا وتارخييا بقياسه
إىل املنظور اهلندويس ،أما املنظور اإلسالمي فهو ذايت وعميل ،فبدالً من االعتبار يف التقسيامت
الكربى للعرص املقصود يذكر القرآن الكريم فحسب احلضارات القليلة التي كان يعرفها
العرب يف زمن الوحي ،زد عىل ذلك أن القرآن احلكيم يذكر فقط فوارق طفيفة بني العصور
املختلفة ،ويركز عىل أن كل عرص يزدهر يف بدايته ثم ينتهي إىل خراب ،وال قيمة للتاريخ عند
العرب إلاَّ يف حدود برهانه عىل هناية وفساد كل األمور األرض ّية.
ّ
	     وتقول النظر ّية اهلندوس ّية إن هناك كثري ًا من الدَّ ورات ال ُعظمى ،ولكل َد ْورة منها أربع مراحل،
بحيث تتبع بداية عرص ذهبي جديد هناية عرص مظلم بائد ،أما منظور أديان التوحيد اليهود ّية
واملسيح ّية واإلسالم فإنه يعترب الزّ من مقصور ًا عىل جانبه املد ّمر ،إذ إن وجود األرض بأمجعها
حمتبس يف دورة واحدة فحسب ،حتى إن الدَّ مار األخري يف هناية هذا العرص عادة ما يقرتن بنهاية
العامل ،ولكن تراث هذه األديان الثالثة متني يف منظورها إىل عودة املسيح عليه السالم وحكمه
كملك للعامل لفرتة بعينها فيتفق مع املعتقد اهلندويس الذي يرى أن “كالكى أفاتارا” الذي سيجئ
ممتطي ًا حصانا أبيض سيكون ظهوره عالمة عىل هناية عرص أسود وبداية عرص ذهبي جديد.
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أَ ْس َ�ف َل َس�ا ِف ِلنيَ [ 5التين ]5 -4 :95 ،م�ن حيث إهنام تشيران إىل تلك امللكات
ُّ
فينحط اإلنس�ان ا َّلذي ُخ ِل�ق أفضل من
كام تشيران إىل اإلنس�ان عموم� ًا،
ِ
أس�وئها قاطبة ،وتصبح ملكاته التي كانت أثمن
خملوقات األرض كافة إىل
عنارص نفس�ه مصدر ًا للخراب ا َّلذي متخض عنه س�قوطه ،وتصور حقيقة

املقول�ة الالتينية  corruptio optimi pessimaبمعنى «إن فس�اد األفضل

جيعل�ه األس�وأ» ،وبغض النّظ�ر عن العوائ�ق التي ترتاك�م يف النّفس بفعل
الضا َّل�ة ف�إن ملكات احل�واس األرض ّي�ة ّ
والش�هوات تتأ َّثر بتلك
األوه�ام ّ
العوائق ،فقد كانت بمثابة َقن ٍ
َوات ينس�اب فيها ماء ِع ْلم ال َي ِقني من فردوس
َ
ال َق ْلب ،ولو فسدت ال َقنَوات لفسد ال َق ْلب ذاتهّ ،
اخلاصة ال تبلغ
فالشهوات
ّ
ِ
أوجها ،إذ إن املحسوس�ات ُم ْشت ََها ٌة لذاهتا فحسب ،بعد أن فقدت امتيازها
كانع�كاس حلقائ�ق كل ّي�ة .ويف اآلن ذات�ه تحُ َ ِّص ُل متع�ة آن َّية زائلة ،وتس�عى
(((2
س�ه ُل فه�م أن الغرض من
الس�الك فإنه َي ُ
إىل اغتص�اب املركز  ،أما عند ّ
والتنس�ك عموم ًا هو طرد تلك ّ
الش�هوات من املرك�ز ا َّلذي حتت ُّله،
الصي�ام
ُّ

�ق «إن املخافة بداية احلكمة» ،ويبدأ واجب اس�تعادة النظام يف النّفس
فاحلَ ّ
السالك،
بكبت تلك األهواء األرض ّية باملخافة ،فهي العوائق التي تعرتض ّ

أم�ا التوهمُّ ات املنحرفة النائية عن مركز الوع�ي أو غارقة يف الفوىض فعليه
أن َي ِع�ي حضورها متام ًا ،ويندر أن ينج�و منهم أحد ،حيث إهنم قد أصيبوا
الزمان بفس�اد امللكات األعىل كام جاء وصفهم يف س�ورة يسِ  ،إ ّنَا
يف هذا ّ
جع ْلن�ا ف أ ْعناقهْ أ ْغلاَالً فه�ي إل أْال ْذقان فه م ْقمحون  8وجع ْلن�ا من ب نْ ْ
هي ْم
َ َ َ يِ َ َ ِ مِ َ
َ َ َ َ ِ َ ِ
ي أَي ِد ِ
َ ِ َ ِ ىَ َ َ ِ َ مُ ّ ُ َ ُ َ
ْ
ْ
ً
س ً
ْ
ن خ ْلفهْ سدا فأغ ْ
ْ
نذ ْر هَت ْم أ َ ْم لَ ْم
اهْ فَ مُه اَل يب ِصرون  9وس�واءٌ عليهْ ْم أأ
َ ّ
شينَ مُ
�دا َو ِم َ ِ مِ َ ّ َ َ َ
ُ َ
ُ
َ َ َ َ َ ِ ََ َ ُ

( ((2وقد قال شيخ من الصوفية “إن الروحى فيه شهوات ،لكن الدنيوى هو شهواته ذاهتا”.
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ْ
تنذ ْرهْ ل يؤمن
ون [ 10يس.]10-8 :36 ،
ُ ِ مُ اَ ُ ِ ُ َ

واحلَ ّق إنه يندر وجود من مل تفسد ملكاته العليا بام يكفي كي يتد َّفق شىء
من غدير ِع ْلم ال َي ِقني يف نفوسهم ،وليست هذه املرتبة من اليقني إال «اإليامن»
أْ رْ
ْ ْ
ٰ
كن
الع
�م تُؤ ِمنُوا ولَ ِ
اب آمنَّ�ا ۖ قُل لّ َ
�ت َ
ا َّلذي تذكره س�ورة احلجراتَ  ،قالَ ِ
ُ َ
َ

َ
إْ
ْ
ْ ْ
ْ
�ول اَل
س
ر
و
الل
�وا
يع
ط
ت
ن
إ
و
ۖ
�م
ك
وب
ل
ق
ف
�ان
يم
ال
�ل
هَ
ّ
ِ
ُهَ
ِ
ِ
ِ
ُ
يِ
ُ
�لمنَا َولَ ّ َم�ا َيدخُ ِ
قُولُ�وا أَس َ
ُ
َ ُ ُ
َ ُ
َ َ َ ُ
ْ
ْ ْ
ْ ً
ٌ
حميٌ [ احلجرات]14 :49 ،
ي ِلت
ك ْم َشيئا ۚ إن ّ هَ
الل َغفُور ّ َر ِ
كم ِّمن أَع َمالِ
ُ
ُ
َ
ِ َّ َ

ِ
العصر ع ْل�م ال َي ِقين ا َّل�ذي يحُ َ ِّف ُ�ز ب�ه املؤمنون
وق�د ذك�رت س�ورة

بعضه�م بعض ًا ،ولكن ه�ذا االعتقاد ال يكفي بذاته ،وال بد من اس�تثناء

يعلم عنه ويس� ِّل ُم به فحس�ب
ن�ادر ليجع�ل ا َملرء ينجذب إليه أيض ًا لاَّ أن َ
الصاحل�ة التي تعِّب�رِّ واقع ّي ًا
حت�ى يول�د من جدي�د ،ويس�عى إىل األعامل ّ

والسلام يف
الرس�ول علي�ه ّ
الصالة ّ
ع�ن إخلاص الن ّية ،والت�ي ذكرها ّ
الزم�ان األخري أكثر
الس�الك ا َّلذي يعرف احلَ ّ
�ق وندرته يف ّ
حدي�ث عن ّ
ِ
الس�هل أن
م�ن ّ
الزم�ان القديم ،ويقول ا ُملفسرِّ عن َّ
حل ّق أن من َّ
الصرب «وا َ
حل ّق ،ولكن ا ُمل َثا َبرة عليه بال ُفروض َأ َش�دّ نُدْ َرة من الكربيت
يعرف املرء ا َ

األمح�روال ُغ�راباألبي�ض».

وه�ذه الفضيلة النّادرة ليس�ت إلاَّ « ِ
اإلحس�ان»( ،((2وتعني النّزوع إىل

اس�تعادة ّ
السالك بدوهنا
كل ما َف َقدَ ه اإلنس�ان منذ غابر ّ
الزمان ،وال يملك ّ

مهمته با َملخافة حتى يفس�ح يف مركز نفس�ه موضع ًا الستقبال عودة
أن يبدأ َّ
( ((2للمزيد عن اصطالحات “اإلحسان” و“اإليامن” و“اإلسالم” راجع كتاب الشيخ عيسى نور
الدين “عني القلب” ،تراث واحد قيد الطبع.
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املش�يئة الر ّبان َّية ،لكنه س�وف ُيثابر باإلحسان عىل ا ُملحاولة ،وكذلك سوف
يصرب عىل التعر ِ
ف عىل ّ
الروحي والتي صاغتها
الش�هوات التي تزيف احلَ ّق ّ
ُّ
ل�ه ِ
ال أو آج ً
القْش�رْ ة اخلارج ّية من نفس�ه ،ولذا تعَّي�نَّ عليه عاج ً
لا أن يتَّخذ
ِ
الروح ّية فحسب
طريق ًا َيتَّسق مع طريق ا َملخافة ،وهو طريق ا َملح َّبة ،فا َملح َّبة ّ
ه�ي الت�ي يمكن أن تحَ ّتل مرك�ز النّفس ،حي�ث تنتظر انفتاح َعْي�نْ ال َق ْلب،
ث�م إن هذه ا َملرحل�ة ال ّثانية قد تفيد غرض األوىل بش�كل غير مبارش ،وقد
قي�ل إن عودة اإلرادة ال ُعليا إىل املركز جتعل ّ
الش�هوات تنس�حب إىل خارج
النّف�س( ،((3وق�د تك�ون هاتان املرحلت�ان متتابعتين أو متزامنتين ،إلاَّ أن

املخاف�ة تس�بق ا َملح َّبة على األغلب ،ولكنهما خيتلفان من نف�س إىل أخرى

الصوف َّي�ة «إن ال ّطرق إىل اهلل كنفوس بن�ى آدم» ،ولكن من
بحس�ب ا َملقولة ّ

بجنَّـ َت ْي�ه إىل النّفس إلاَّ 
املؤكَّ�د أنه ال يمكن اس�تعادة حال الكَامل
اإلنس�اين َ
ّ
باكتامل ا َملرحلتني ،أي إن ّ
الصحيح.
كل عنرص قد خّاتذ موضعه ّ

( ((3ويقرب من هذا املعنى ما قاله درويش عريب “لست أنا من ترك الدنيا ،بل إن الدنيا هي
التي تركتني” ،وقد اقتبسها الشيخ عيسى نور الدين يف حاشية بكتاب “الوحدة املتعالية
لألديان”،تراث واحد قيد الطبع.
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الباب السابع
الرمز
ٌ
ْ
ابت
 أل ْم ت�ر ك ْيف ضرب الل مثال ًكلم ًة طيب ًة كش
�جر ٍة َ
ط ِ ّي َب� ٍة أَصل ُ َها َث ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ّ هَ ُ َ َ َ ِ َ َ ِ ّ َ َ َ ََ
ْ
ْ
ْ
ني ِب ِإذ ِن ر ّهِبا ۗويض ِرب
ح
�ما ِء  24تُؤ يِت أُكُ َل َها كُ ّ َل
وف ْرعها ف الس
ِ
ٍ
َ َ ُ َ يِ ّ َ َ
ُ
َ َ َ َ
أْ

�اس لَع ّل
ال لِلن
ال ْمث
ّ هَ
الل ُ َ
َ
ِ
َ
ُه�مُ
ّ
َ
َ
ََ
َ

ك�رون [  25إبراهي�م]25-24 :14 ،
ْيت َذ ّ َ

ُ

َ

بكل ش�ىء ،وهو س�بحانه ٍ
وج َّ�ل هو املحيط ّ
بـاق قبـل
إن الباق�ي َع َّز َ

الزمان وبعده ،وهو قديم اإلحس�ان ،وهك�ذا كان الكدح إىل الفناء يف َح ّق
ال َي ِقني أشبه ِّ
الروح َّية األدنى،
بالذكر ،وقل مثل ذلك بالتّشاكل عن ا َملراتب ّ
ف�كل َم ْرتَبة تنطوي عىل ّ
ّ
فالز َمن ذاته ا َّلذي ينتمى إىل ا َملرتبة
كل ما َدنا عنهاَّ ،
األدن�ى وهي َم ْرتَبة الوج�ود األريض تل ُّف ُه ّ
كل ا َملراتِب التي تَعلو عنه ،حتى
إن العامل اآلخر بكامله ّ
الزمن كام كان من
الروح َّية سيكون بعد ّ
بكل مراتبه ّ
والسالم خلق جسد
للرسول عليه ّ
الصالة ّ
قبله ،وقد تناول حديث رشيف ّ

كنت نب ّي ًا
ونبوته التي تنتمى إىل العامل اآلخرُ ،
السالم يف َّأول َّ
الز َمن َّ
آدم عليه ّ
ِ
الس�الك
بني املاء وال ِّط ْ
وآد َم َ
ني ،ولو تفكَّرنا إذن يف ا َملرحلة األوىل من رحلة ّ
ِ
السماء التي يأم�ل يف رؤيتها بِ َعْي�نْ ال َي ِقني ،ويكفي أن
لتحدُّ ثنا عن َم َش�اهد ّ
(((3
السماو َّية يف مركزه بع�د أن كانت عىل
يتذكَّره�ا ا َمل�رء حتى حتل ا َملش�يئة ّ
ظاهر نفس�ه ،ويس�مي اإلسلام ُعموم الوس�ائل التي ت َُذكِّر ا ُملس ِ
�لم باحلال
َ
ُ ْ
ُ ِّ
األوالين ِ
وكل ِذ ٍ
«ذكر ًا»ُّ ،
كر رمز يثري َّ
الذاكرة و َي ْستَنري هبا.
َّ

( ((3ويذكرنا ذلك بكلامت عيسى عليه السالم يف شعرية اخلبز واخلمر ،وقد قال “اعملوا هذا
لذكرى” ،فقد كان اخلبز يرمز إىل جسده وكانت اخلمر ترمز إىل ماء عني القلب.
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وق�د َذكَرنا س�لف ًا أن الع�امل األريض ال ّظاهر ُيناظِر ِّ
ب�كل تفاصيله عامل

تناظر ٌ
وجنّة النّفس ،إلاَّ 
اإلنسان الباطن ،كام أن هناك
مماثل بني َجنّة ال َق ْلب َ
ٌ

للح ّقّ ،
فكل جماالت الكون
أن هذين التّناظرين اليربوا عن حالتني فحسب َ

ُتنَاظر بعضه�ا بعض ًا من حيث صورة الك َْون الكُليِّ ذاته ،وقد قامت العلوم
القديمة عىل معرفة هذه التّناظرات التي كانت مفطورة أص ً
ال يف اإلنس�ان،
فعلوم ال ِّطب عىل س�بيل املِ َثال قد قامت عىل التّناظر أو التّش�ابه بني أعضاء

اجلَ َس�د وبين العن�ارص ال ّطبيع َّية األخ�رى مث�ل النّباتات وا َملع�ادن ،إلاَّ أن

الروحي ال يستلزم معرفة كون ّية أو «أفق ّية» بالتّشابهُ َات
الكَدح عىل ال َّطريق ّ
ا َملذك�ورة ،فالق�رآن احلكي�م حني يتح�دَّ ث عن «املث�ل» أو الرمز يشير إىل

تش�ابه «رأيس» بني النِّطاقات األعىل واألدنى مثلام ذكرنا من تشاكل ال َق ْلب
السالك يطلبه
والرمز أمر من قبيل «املعروف واملطلوب» ،ولكن ّ
والنّفسَّ ،
ٍ
بقبس من «احلقيقة الكل َّية الغريبة» التي تناظره يف نطاق ال َغيب،
حتى يحَ ظى

�وري َ
للخ ْلق كام ن ََّو ْهنا عنها كإرش�ادات
الرم�وز إلاَّ الكَامل الت َّص ُّ
وليس�ت ُّ
ِ
َذكيره بِنَظائرها م�ن ال َعوامل
للس�الك يف رحلته ،وهلا ُق�دْ َرة عىل ت
وحواف�ز ّ
�مى ،ال بفضل تشاهباهتا العرض ّية فحس�ب بل ألن ال ِّظالل ُت َقارب ما
األَ ْس َ

صاغها من أمور ،وليس يف الوجود ش�ىء ليس ظلاّ ً فيام تقول سورة البقرة
ْ

ْ
ً
وض ًة فَ َما فَ ْو َق َها[ ...البقرة ،]26 :2 ،فإذا
الل ل ي ْستحيي أن يضر
 إن ّ هَ
ب َمثَال ّ َما َب ُع َ
ِ ّ َ َ اَ َ َ ِ َ َ ِ َ
مل ُي ْل ِق�ي ع�امل ٌ ما ظال َله عىل ا َّلذي َيدْ نو عنه الختف�ى الوجود بر ّمته ،وحيث
إن ّ
كل عامل يف اخلَ ْلق ليس إلاَّ نس�يج ًا من ال ِّظالل واالنعكاسات فإنه يعتمد
ٍ
على مث�االت ِمن العامل ا َّلذي َي ْع ُل َوه ،وأس�بق حقيقة ع�ن أي يشء كان هي
السالك يف ٍ
رمز جيعله يتذكَّر حقائقه الكل ّية التي
حقيقة َر ْم ِزه ،حتى إن تأ ّمل ّ
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ُت َفسرِّ وجوده.

الرمزي لألش�ياء،
وال ي�كاد «أصح�اب ال َيمين» يش�عرون باجلان�ب َّ

فهم يقيمون ّ
الش�عائر التي هي رموز ح ّق ًا ،ولكنها ليس�ت رمز ّية متام ًا حني
فالس�الك ال يقيم فرائض ّ
الشعائر
ُيقيموهنا ،أي إهنا ليس�ت ذكر ًا فحسبّ ،

فقط بل يقيم ّ
كل ال ّطقوس يف احلياة األرض ّية التي هي آخر أهداب ال ِّظالل

ا ُملنَاظ�رة هل�ا ،والت�ي خُتَيـِّم عىل الك�ون بأكمله ،ولذا يتمكَّ�ن من جعل ّ
كل
أعامله ش�عائر ًا( ((3ت َُش ِ
الش�عائر املفروضة يف دينه ،فيجعل من ّ
�اكل ّ
كل يشء
ذكر ًا ،ونس�تعري صورة ع�ن ّ
كل متتالية من ال ِّظالل أو االنعكاس�ات تُناظر
السالك
السامء واألرض ،وهو يشء أريض ،ويكون ّ
درجات ُس َّلم َي ْمتَدّ بني ّ

السامء ،ووقفته هذه
بالرجاء إىل أعايل ّ
هو الدّ عامة التي حتمله ،ويقف ناظر ًا ّ
السالم يف
السلم يف العامل املخلوق هو ا َّلذي رآه يعقوب عليه ّ
شعرية ،وهذا ّ
السماء واألرض ،وهو أيض ًا «الصرِّ اط
رؤيا تَصعد عليه املالئكة وتهَ بِط بني ّ
حل ّق إلاَّ طريق ًا َ
للخ ْلق ليقتفوا أثره من آخره
ا ُملستقيم» ،فليس طريق الدِّ ين ا َ
إىل َّأوله.

كم َث ِ
حل َّقة ّ
والس�لم رم�ز ّ
�ل «الكلم�ة ال ّط ِّيبة»
وكل م�ا تعنيهَ ،
للش�عرية ا َ
ّ

املذكور يف َصدر الباب .واحلَ ّق إن أرفع مثال للكلمة ال ّط ِّيبة هو اس�م َر ّباين
(  ((3وتعني النية يف جعل كل أعامل املرء شعائر ًا أن جيتنب األمور التي ال عالقة هلا باحلق جل شأنه
وال تنفع ذكر ًا له جل جالله ،فالذبح يف ذاته عىل سبيل املثال ظل ٍ
ناء ملعنى اسمه “املميت”
سبحانه ،وهو ما جيعل فعل الذبح طقس ًا يف التضحية بحيوان ،لكن احلق إن اسمه “املميت” ال
ينفصل عن باقي أسامئه احلسنى عز وجل ،أما القتل فينطوي عىل نوع من االنقطاع ال يعكس
شيئا من الرمحة والكرم والسكينة الربانية ،والقاتل ذاته خليط شائه غري متجانس لظالل نائية
للمميت تقدس اسمه.

40

للح ّق س�بحانه ،فجذر الشجرة ا َملتني هو ِّ
الذكر لغرض
ُينْ َط ُق ذكر ًا ورجاء ًا َ

السامء إىل أمه ّية ِّ
الذكر ،وا َّلذي
ثابت معلوم ،وترمز الفروع التي تتطاول إىل ّ
لا الك�ون بأكمله ،وثامر ّ
يتس�امى متخ ِّل ً
الش�جرة هي احلقيق�ة التي أقيم هلا

ِّ
الذكر.
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الباب الثامن
العوامل األربعة

 تس�بح ل الس�ماوات الس ْ
�بع و أْال ْ
ن ۚو ِإن ِّمن
هي
ف
ن
م
و
ض
ر
َ
ِ
ِ
َ
ّ
ُ
ْ َ َ
َ
ُ َ ِّ ُ هَ ُ ّ َ َ َ ُ ّ َ ُ َ
ْ
ْ
ٰ
ْ
كان
كن ّ اَل تفقهون ت ْس�بيحه إنه
ش ٍء إ ّ اَل يس�بح بحم
�د ِه ولَ ِ
َ َ ُ َ َ ِ َ مُ ۗ ِ ّ َ ُ َ َ
يَ ِ ُ َ ِّ ُ ِ َ ِ َ
ً
ً
ح ِليما غفُورا  اإلسراء]44 :17 ،
َ
َ

ِ
والمِ جي ُّل ع�ن احلَرص ،إلاَّ أنه يبدو لإلنس�ان أن هناك أربعة
إن ع�دد ال َع

(((3
س�مى أدناها عامل ا ُمللك ،وهو عامل امل�ا َّدة ،يعلوه َ
عامل
أقس�ام رئيس� ّية  ،و ُي َّ

السماوات املختلفة،
ا َمل َلك�وت وهو عامل ُقوى النّفس ،وحيتوى ال ّثالث عىل ّ
ِ
عالمَ الع َّزة ،وهو عالمَ ال َغ ْيب ،ويبدو
�مى منه هو
وهو عالمَ اجلَبرَ وت،
واألس َ
ْ
عالمَ الوجود اإلنس�اين ،يف
َّأول عا َملني منهام عامل ًا واحد ًا باملعنى ا ُملعتاد ،وهو
ُ
السماوات املختلفة .ولو
حني أن العالمَ الثالث ينطوي عىل عوامل ش�تّى هي ّ
اعتربنا يف الكون األصغر فالعاملان األول والثاين مها عاملا اجلس�د والنّفس،
وال َّلذان ُي َش�كِّالن صورة الكائن اإلنس�اين ،وتُناظِران عند اإلنسان الكامل
َجنّ�ة النّف�س ،وتقوم َجنّة ال َق ْل�ب بني عالمَ ا َمل َلكوت وع�امل اجلَبرَ وت ،وهي

األس َمى فهو َجنّة ّ
الذات ،وبدوهنا لن يقوم عامل
الروح ،أما العامل ْ
ذاهتا َجنّة ّ
ٍ
ٍ
متتالية له تزداد
إلاَّ انعكاس�ات
أدنى ،وليس�ت العوامل الثالثة التي تدنو عنه

ش�حوب ًا ك َّلام تدنَّت ،وانعكاس�ات احلَ ّق األوحد هي التّسبيح ا ُملشار إليه يف
( ((3وقد ذكرت القبالة اليهودية أربعة عوامل ،وتناظر العوامل الثالثة األدنى منها الثالثة التي
ذكرناها يف املذهب اهلندويس ،وفيام وراءها عامل اخلفاء أو الغيب .راجع الشيخ عبد الواحد
حييى ،اإلنسان ومصريه يف الفيدانتا ،تراث واحد ،قيد الطبع.
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وج َّل،
رمز له س�بحانه
الصالح ٌ
وذكر له َع َّز َ
اآلية الكريمة ،فش�عرية العمل ّ
ٌ
وه�و كل املطلوب م�ن املخلوق وما يقدر عليه حتى ل�و كان يف احلضيض

وج َّل،
األدنى ا َّلذي ال يصلح رمز ًا ،وليس عىل وجه اخلُصوص رمز ًا  له َع َّز َ

وال ب�د م�ن قفو أثره إليه س�بحانه حتى أصوله القديم�ة ،فليس هناك ما ال
ِ
الوجود ذاتَه،
يس� ِّب ُح اهلل َج َّل َجالله ،ويمكن القول إ ًذ إن التّسبيح هو ِج ْذ ُر
نيوي ال يفهم ذلك
فبدونه يتالش�ى ا َملخلوق إىل اليشء ،إلاَّ أن اإلنسان الدّ ّ
ويمي�ل إىل اعتب�ار األش�ياء األرض ّية حقائق مس�تق ّلة بذاهتا ،ذل�ك أن ِع ْلم
ِ
�مى
األس َ
ال َيقين مل يع�د جي�ري يف عقله بام يكفي ك�ي يعي جانبه اجلوهري ْ
ُف عن التّسبيح.
ا َّلذي ال َيك ّ

حل ّق يمكن اعتبار العوامل الثالثة الدُّ نيا بمثابة عامل واحد،
وباستثناء عامل ا َ

وجيوز أن ن َُس ِّميه «عامل الرموز» ،وينطبق هذا االسم عىل عامل املا ّدة فحسب،
وه�و عامل ا ُملل�ك ،وهو أش�دُّ العوامل ظه�ور ًا واعتي�اد ًا لإلنس�ان ،وينطوي

بالتشاكل عىل رموز العامل األعىل والعوامل الوسيطة مجيع ًا.
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الباب التاسع
املـاء

أْ
ال ْرض يِف ِس ّ َت ِة أ َ ّ َي ٍام
ات و
الي خلق السماو
و
هو ّ ذَ ِ
َ
َ
َ َ َ َّ َ َ ِ َ
َ َُ
ْ
وكان ْ
شه ع ىَل الما ِء [  ...هود]7 :11 ،
ع
َ
َ َ َ رَ ُ ُ َ

جي�وز الق�ول إن العني التي تتفجر يف مركز ِ
الف ْ�ر َدوس ترمز إىل اجلوهر
َّ
الن َِّق�ي األول ا َّلذي جبِ َل منه هذا ِ
الف ْر َدوس إىل الوجود ،والزال يمتاح منه
ُ
َّ
ِ
وج�و َده ،ولكن لو أننا اعتربنا يف اجلوهر بذاته كام كان قبل خلق الف ْر َدوس
فلن جيوز تشبيهه بمياه تفيض من نبع بني أشياء خملوقة سلف ًا ،ولكنها يمكن
أن تُش� َّب َه بماء بحر ينط�وي يف ذاته عىل ّ
كل ب�ذور العامل املقص�ود بال متايز،

ّ
على كل مراحل
الصف�ة إىل مقام اجلوهر ذاته ا َّلذي يس�مو
ول�و نقلن�ا هذه ِّ
ِ
�ح قول إن عي�ون املاء انعكاس
اخلل�ق لبق�ي عىل ما ه�و يف رسمد َّيته ،و َيص ّ
للجوهر حيث إهنا منبع ّ
كل شىء كان ،وتعكسها البحار بالهنائ ّيتها وكامهلا
وصمد ّيته�ا .واملحيط من بني ّ
كل ال ّظواه�ر األرض ّية هو ا َّلذي يعكس هذا

حل ّق ،و ُيذكِّرنا «باملحيط» س�بحانه ،أما يف اآلية الكريمة فليس
اجلانب من ا َ
املحي�ط هو املاء بل العرش ،أو هو عىل األقل متع ِّلق بجانب اإلحاطة ّ
بكل

األول َ
للخ ْلق ا َّلذي انطوى
وج َّل ،وأما املاء فإنه اجلوهر النّقي َّ
م�ا َخ َل َق َع َّز َ
ّ
على كل بذور العوامل ال ّثالث�ة املخلوقة ،وقد
عىل وحدة ال تنفصم تش�تمل

يرف
ذك�رت التّ�وراة ه�ذا املاء ذات�ه ،فيق�ول س�فر التّكوي�ن «وروح اهلل ُّ
لا بني ٍ
على وجه امل�اء» وقال فيام بع�د «وليكن فاص ً
مياه ومي�اه» ،ويقول
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ْ ً
الي�ن كف�روا أن الس�ماوات و أْال ْ
الق�رآن احلكيم  أول ْ
�م ير ّ ذَ
انتا رتقا
ك
ض
ر
َ
َ َ َ َ َ ِ َ َ َ ُ َ َّ َّ َ َ ِ َ َ َ
ََ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
اهم�ا ۖوجعلنَ�ا ِم
فَ َفتقن
ح ۖ [  ...األنبي�اء ،]30   :21 ،وه�ذا
ُ
�ن ال َم�ا ِء كُ ّ َل يَش ٍء يَ ٍ ّ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ

تك�رر ذكرمها يف
التّقس�يم ه�و أصل البحري�ن ا َّلذين ذكرنامها س�لف ًا ،وقد َّ

والروح ،و ُير َم ُز
السماء هو عالمَ ا َمل َلكوت ّ
القرآن الكريم ،فالبحر ال ُفرات يف ّ
املحملة با َمل َطر ،والتي هيط�ل منها املاء ليضفي
بالس�حب
َّ
ب�ه إىل املياه ال ُعليا ّ

فعالمَ الروح يجَ ود عىل عالمَ اجلَ َسد بربكاته ،وقد
احلياة عىل األرض القاحلة،
ّ
ِ
وج ّل،
حل ّق َع َّز َ
الرمز َّية إىل ُقدرة ا َمل َطر كتذكرة با َ
أشارت سورة ال ُفرقان هبذه ّ
دْ
ْ
 ...وأنزلْنا من الس�ما ِء ماءً طهورا ً  48لن ْحيي به ب ً ْ ً ْ
خ َلقنَا
َ َ َ َ ِ
َّ َ َ َ ُ
لة ّ َميتا َونُس ِقيه ُ ِم ّ َما َ
ِّ ُ ِ ِ ِ َ َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
أ ْنعام�ا ًوأن�اس كثيرا ً
�د صرفْن�اه ب ْ
ْ
ٰ
�اس ِإ ّ اَل
ب
أ
�
ف
وا
�ر
ك
ذ
ي
ل
�م
ن
ي
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الن
ر
ث
ك
أ
ق
ل
و
َ َ َ يِ ّ َ َ ِ
َ َ َ َ ّ َ َ ُ َ هَ ُ ِ َ ّ َ ّ َ ُ َ َ ىَ َ َ ُ ّ َ ِ
َ َ
كُفُ�ورا ً [ 50الفرق�ان.]50-48 :25 ،

والبحر املالح هو عالمَ ا َمل َلكوت ا َّلذي ينطوي فيه عامل ا ُمللك ،و ُيناظِر يف
(((3
خ َلق
هو ِ ّ ذَ
الكون األصغر عالمَ النّفس ا َّلذي ينطوي فيه اجلَ َسد   ،و ُ
الي َ
َ

ْ

َ

تامهى
َش�ا ً[  ...الفرق�ان ،]54 :25 ،واملاء ال َعذب ه�و العنرص ا َّلذي َي َ
ِم�ن ال َما ِء ب َ رَ
َ

األوالن ّية
معه املتوضيّ ء يف شعرية الوضوء ،ويمكن أن ُيتّخذ متثيال لل ّطهارة َّ
لطبيعة اإلنسان ،فالوضوء ت ِ
َذك َر ٌة بالكَامل اإلنساين .ويم ِّثل املاء يف األن ذاته
ّوحد مع َب َرك َِة ال ّطهارة التي هي صفة املياه العليا للبحر ال ُفرات ،كام يم ِّثل
الت ُّ
األس َمى قبل ّ
كل يشء،
الت ُّ
ّوحد مع جوهر العامل املخلوق ذاته ،ويم ِّثل اهلو ّية ْ
وج َّل ،وحق ًا
فا َملخل�وق يغرق ويفنى يف امل�اء الالهنائى لوحدانية احلَ ّق َع َّ�ز َ
إْ

ْ

ْ

ار[ الرمحن:55 ،
 خلق النسان من صل
خ ِ
كال َف ّ َ
ص ٍ
ال َ
َ ََ ِ َ َ ِ َ َ

( ((3وذكر القرآن احلكيم كذلك إن اهلل تعاىل
 ،]14وفيام يتعلق بالطهارة فعنرص الرتاب بديل للامء يف التيمم يف بعض األحوال ،فهو أيضا
يمثل الطهارة األوىل ،أما اختالف املعنى الرمزي بني العنرصين فيمكن القول إن األرض
تستقي صالبتها من عنرص اخللود ،لكن املاء يستقي سيولته من الالهنائية.
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َ

ه�ذه هي املياه احلقيق ّي�ة ،وليس عنرص الترّ اب إلاَّ ظلاّ ً ش�احب ًا للامء ،ثم إنه
يص�ح ال َّظن أن اإلنس�ان ه�و ا َّلذي اختار ه�ذا العنرص ول�ذا رمز إىل ما
ال
ّ
يرم�ز إليه ألن�ه ُي َط ِّهر ويروى ال َّظمأ ،واحلقيقة عىل عك�س ذلك ،فإنه ُي َط ِّهر
وي�روي ال َّظمأ برصف النَّ َظر عن إرادة اإلنس�ان ،فقد كان وال زال اجلوهر

النَّقي ا َّلذي يروي ّ
كل َّ
  الش�هوات ،ولذا كان ينطوي عىل ال ُقدرة عىل تذكري

وج ّل دون أي قصد منه.
اإلنسان باهلل َع َّز َ
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الباب العارش
خالق األزواج كلها

س ْ
الي خل�ق أْال ْزواج كلها مما تنب�ت أْال ْرض وم ْ
ن
�بح
ان ّ ذَ ِ َ َ َ َ
ُ َّ َ ِ َّ ُ ِ ُ َ ُ َ ِ
َ
َ
ُ
َ َْ
ْ
ما اَل يع َلمون [ يس]36 :36 ،
أَنفُ ِسِه�مِ َو ِم ّ َ
َ ُ َ

هناك أيض ًا رمز ّية مزدوجة باإلضافة إىل رمز ّية األش�ياء املنفصلة بذاهتا
وهي رمز ّية األزواج ،أي ّ
ذكر
الشيئان ال َّلذان ُيك َِّمل أحدمها اآلخر ،أحدمها ٌ
ٌ
فاعل واآلخر أنثى منفعلة بش�كل نس�بي ،وحيث إن اخللق قد متخض عن
مش�يئة احلَ ّق ب�أن تنعكس صفاته عىل ماء الكون ،وقد يعنى تس�بيح «ا َّلذي
َخ َلق األزواج ك ّلها» أنه َج َّل َو َعال قد جعل من نوره انعكاسات َشتّى ختلق
أزواج ًا ،أي إن اإلشارة هنا إىل الواحد سبحانه يف َجالله ومجاله ويف عطائه

الصفات اجلالل ّية وينتمي
ومنعه ،وتنتمي بعض أسامئه احلسنى سبحانه إىل ِّ
الصفات اجلَامل ّية( ،((3فبعض أسمائه ُ
احلس�نى صفات
بع�ض آخر منه�ا إىل ِّ

َجالل وبعضها صفات جمَ ال ،ويعني كالمها عىل أن الواحد يف واحد ّيته َع َّز
وج ّ�ل َص َمدٌ جتتمع فيه أعىل صفات األزواج اإلنس�ان ّية التي يرمز إليها آدم
َ
(((3
الصليب وخاتم
والرموز املزدوجة عىل ش�اكلة َّ
ّ
السلامّ ،
وحواء عليهام ّ

جلامل” .ولكن الشيخ
(  ((3ويتحدث الشيخ عبد الكريم اجلييل عن صفات “الكامل واجلالل وا َ
أبو بكر قد جعل “الكامل” صفة لكل من “اجلَامل واجلالل” يف الباب التايل ،وال رضورة يف
سياق الرمزية احلالية إىل اإلشارة هلا مجيع ًا حتى ال يعترب قراء أدبيات التصوف أن هذا نقص
أو تقصري من الكاتب .املرتجم.
(  ((3ويكمن تفسري هذا املعنى يف األسامء العربية ذاهتا ،فالقيمة العددية حلروف االسمني (+4 +1
 )1 +6 +8 +6 +40تساوي  ،66وهو ذاته جمموع قيمة حروف االسم األعظم “اهلل” (+1
.)5 30+30
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س�ليامن ،ونعترب معها يف ا ّلتناظرات بين العنارص مثل مزدوجة النّار واملاء،

والصليب لن يقوم ولن يعلو يف األرض يشء إلاَّ 
واحلَ ّ
�ق إن النّار لن ترتفع َّ
وج ّل ،كام أن امل�اء لن يغم�ر األرض بكاملها ولن
بفض�ل تع�اىل املوىل َع َّ�ز َ

الس�كينة
يك�ون على األرض يشء
رأيس ليتقاط�ع م�ع األفق�ي إلاَّ بفضل ّ
ٌّ
الر َّباين ،وهو َج َّ�ل َجالله َخالِق األزواج
جلامل ّ
الس�ابغ يف ا َ
البالغ�ة والكامل ّ

ك ّله�اّ ،
�م كلمة «زوج» ال
وكل زوج منه�ا رمز له َج َّل ش�أنه ،وجيوز أن ت َ
ُفه َ
�ق أن ّ
كل
حل ّ
على خملوقين منفصلني بل أيض� ًا عىل أية هوي�ة هلا جانبني .وا َ
َط�ر ٍ
فالزوجة عىل س�بيل املثال منفعلة يف
ف له جانبني يف الفعل واالنفعالَّ ،
َ
الر َّباين «الكريم»
عالقتها بزوجها وفاعلة يف عالقتها بطفلها .خُ
ويتار االسم ّ
أحيان ًا بدالً من «ا ُملن ِْعم» ليكون ّ
الش�طر املنفعل لش�طر «اجلَالل» الفاعل يف
اس�مه س�بحانه «ذو اجلالل واإلكرام» .لكن اسمه «ا ُملن ِْعم» يصبح ِ
فاع ً
ال يف
السابغة.
عالقته باسم «الويص» ا َّلذي يعتمد نعمته ّ

ُفه َم عىل أهنا األزواج
أما األزواج املخلوقة «مما ال يعلمون» فال بد أن ت َ

الت�ي حتتوهي�ا الفراديس املختلفة يف الع�المَ اآلخر ،ولكنها ق�د تعني كذلك

فالزوجني قد ال ينتميا إىل مقام
أزواج ًا ال يعلم اإلنسان هلا غري اسم واحدّ ،
واح�د من الوجود ،فقد يكون أحدمها يف هذا العامل وال ّثانى يف العامل اآلخر

الروح
فقد ُش� ِّب َه العاملني ببحرين ،ومه�ا مزدوجة واحدة ،ويتش�اكل معهام ّ
ِ
الساموية واألرض ّية،
والنّفس ال َّلذان جيتمعان يف القدِّ يس لكي مت ِّثال طبيعتيه ّ

ومه�ا قبل ذلك ذكر مل�ن خلقهام َج َّل َجالله ،ولذا ش�اع يف العلوم والفنون
الرتاث ّية تصوير املزدوجات.
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الباب احلادى عرش
رمزية األزواج

ْ
ْ ْ ْ
ْ ْ ْ
ْ
ْ
1
ر
ِ
د
ق
ال
ي
ل
ف
اه
ن
ل
ر
د
أ
�ا
م
و
ِ
إ ّنَ�ا أ َ
َ
َل�ةَ
ِ
اك َما لَي ةَل ُال َق�د ِر 2لَي ُةَ
َ َ
نزلْي�رْ َ ُ يِ َ ْ َ
َ َ
ْ
ْ
ْ ْ َ ٌ
ْ
كة ُ والروح فِهيا
خ
ِّمن أ َل ِف َش�ه ٍر  3تن�ز ل المل ئ َ
ال َقد ْ ِر َ
َ َ ّ َ ُ َ اَ ِ ْ َ ْ ّ ُ ْ ُ َ
ى مط َل ِع ال َفج ِر  5
بم ِّمن كُ ّ ِل أ َ ْم ٍر  4سل ٌم هي حت ٰ
ِب ِإذ ِن َر ّهِ ِ
َ اَ ِ َ َ ّ َ َ
[القدر]5 -1 :97 ،

الزوجني اإلنس�ان َّيني،
إن أعىل مرتبة من «األزواج املعروفة» هي مرتبة ّ

بين الرج�ل وامل�رأة رم�ز ًا للتّناس�ق واالتف�اق كوجهني
ّوح�د
ويؤخ�ذ الت ُّ
ّ

وج ّل عن ذلك التّناسق ،ولذا
«السلام» َع َّز َ
متكاملني َ
اس�مه ّ
رب ُ
للح ّق ،ويع ُ

الزواج نصف الدِّ ي�ن ،ولو عبرَّ نا عنه
والسلام ّ
الرس�ول عليه ّ
الصالة ّ
ق�ال ّ
بمعنى أدنى كرمز لطبيعة ال َقداسة لقلنا إن نفس ِ
القدِّ يس قد اقرتنت بروحه،

نيوي لن تقرتن بروحه .ونجد تفسير ًا لطبيعة
يف حني أن نفس اإلنس�ان الدُّ ّ
ِ
القر ِ
ان يف س�ورة ال َق�دْ ْر ،والتي لو ُفِّس�رِّ َ ت بمرجع ّي�ة الكون األصغر
ه�ذا َ
لكان�ت ترنيم ًة ل�زواج نفس ِ
القدِّ ي�س بروحه ،وليلة القدر هي َن ْف ُس� ُه التي

الرس�ول
َّ
الروح عليها وحدها حتف هبا ال ُقوى املالئك ّية .أ ّما يف حال ّ
تتن�ز ُل ّ
والسلام فقد كان القرآن وليد ًا لزواج نفس�ه بروحه ،كام جاء
عليه ّ
الصالة ّ
السالم.
يف حالة أخرى هي مريم وكان وليدها املسيح عليهام ّ
ٍ
ٍ
الروح
وحينام يكون طرفا ّ
الزواج عىل مقامات خمتلفة من الوجود مثل ّ
والروح
السامء ّ
السامء واألرض فإن األعىل منهام ذكر ،ولكن ّ
والنّفس أو مثل ّ
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جلامل والعطاء وا َمل َح َّبة احلنونة
ذاهتام أم َي ُل إىل اجلانب األنثوى وينحوا نحو ا َ
التي يم ِّثل هلا القرآن الكريم «باحلور ّيات» ،ومن الناحية العمل ّية قد يضطر

الس�الك أحيان ًا إىل أن يتبنى مع اآلخرين ادعاء أن نفس�ه تنشط وتتحرك يف
ّ

الروح تظل س�لب ّية س�اكنة ،ولذلك فحني يتحدَّ ث عن
الروح ولكن ّ
طلب ّ
ِ
الروحي�ة يف صيغة أنثو ّية ،فنجد
بالرحلة ّ
املح ّبة يعبرِّ عن سمات خمصوصة ِّ
يتزوج أمرية وكان
قص�ة أمري أراد أن َّ
كثري ًا من احلكايا القديمة عىل ش�اكلة َّ
علي�ه أن يتغ َّل�ب عىل مصاعب َش�تَّى قبل أن يصل إىل م�راده ،أ ّما إذا كانت

الروح
غاي�ة احلكاية هي البحث عن الكامل اإلنس�اين فقد ترمز املرأة ال إىل ّ

�مى للمرأة يف
األس َ
الر َّباين ذاته ،ول�ذا كان اجلانب ْ
جلمال ّ
فحس�ب بل إىل ا َ
ّ
الش�عر والقصص العريب يتم َّثل يف امرأة اسمها ليىل ،وهو اشتقاق من ليل،
جلامل ال َف َّع�ال كام أن النّهار رمز لكمال اجلالل الف َّعال،
فال َّلي�ل رم�ز لكامل ا َ
ِ
حل ّق ذاته ال إىل ميله
ول�ذا كان�ت غاية ا ُملح ّ
ب أقرب إىل أن تكون ش�وق ًا إىل ا َ
ِ
السالك حتى
إىل ش�هود َعينْ ال َيقني ،فالفناء فحس�ب هو ا َّلذي يس�عى إليه ّ

يكون قرين حمبوبه.
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الباب الثانى عرش
الشمس والقمر
ْ

ْ

ً

ضياء ًوالقمر نورا[ ...يونس]5 :10 ،
هو ّ ذَ ِ
الشمس ِ
الي جع َل ّ َ
ُ 

َ

َ َ

َ

َ َ َ َ ُ

َ

يشيع يف تعاليم الترّ اث ذكر مزدوجة ّ
الشمس وال َق َمر ،وقد ذكرنا سلف ًا
ِ
ِ
الوليِ  ،وله جانب منفعل يف سعة االستقبال وجانب
أن اهلالل رمز القدّ يس َ
ِ
للضياء .وترمز
�ي ،وال َق َمر منفعل متام� ًا يف اس�تقباله ِّ
فاع�ل يف جالل�ه ا َمل َلك ِّ
ّ
الشمس إىل فاعل ّية كامل اجلالل ،ويرمز ال َق َمر إىل منفعل ّية كامل اجلَامل.
الر َّب�اين ،فالنّهار رمز للعامل
وحي�ث إن النّور عموم� ًا من جتليات العلم ّ

اآلخ�ر أي عامل العل�م ،والليل رمز للدنيا أي عامل اجلهل .وتناظر الش�مس

ال�روح التي تيضء العامل اآلخر ،ويناظر ال َق َمر اإلنس�ان
الت�ي تيضء النّهار ّ
احلَ ّق ا َّلذي ينري هذا العامل( ((3ولو اعتربنا يف الكون األصغر أي النّفس التي
ِ
حل َّقة ،أما
يرم�ز إليه�ا ال َّليل فإن ال َق َمر ُي َم ِّث�ل َعينْ ال َيقني ،وهو ن�ور النّفس ا َ
ِ
�ع من ّ
الش�مس عىل ال َق َمر فريم�ز إىل ال َبصرية التي
ا ِّلضي�اء ا ُملباشرِ ا َّلذي َيش ّ
تتوس�ط بين  َق َمر ال َق ْلب و َظالم النّفس ،وكام يلق�ي ال َق َمر نوره عىل خمتلف
َّ
األشياء املاد ّية التي تعكسها عىل غريها بحسب قدرهتا فكذلك تغمر ال َبصرية
يتوهج ُّ
بالش�كر
َم َل�كات العق�ل ،ول�و كان قد اس�توعب املذهب فس�وف َّ
واحلَ ْم�د ،ويعني هذا النّ�ور أن تعاليم املذهب العقل ّية قد انصهرت إىل ِع ْلم
( ((3وال يرمزالقمر إىل اإلنسان الكامل هلدايته غريه بالنور فحسب بل كذلك لطهارته ،ونجد يف
ذلك تفسريا لسورة طه التي تصف النبي عليه الصالة والسالم ،ويقول املفرس إن حرف الطاء
يدل عىل الطهارة وحرف اهلاء يدل عىل اهلدى ،ولو مجعنا القيمة العددية للحرفني ()5 +9
لكانت  ،14وهو رمز كامل القمر.

51

ِ
ٍ
يس ٍء بام يوازي
حتول الدُّ نيا من
ال َيقني ،وسوف نرى يف ذلك رغم ُّ
حسن إىل ِّ

االنحط�اط العام يف نفس اإلنس�ان عبر ال ُعصور ،ولكنها مل تتغّي�رّ أصول ّي ًا
حت�ى اليوم ،فالزالت ال َقوانين ال ّطبيعة اجلوهر ّية تُناظِر اإلنس�ان الكامل،
الروح و َق َمر ال َق ْلب ،ومن ثم يعكس هذا النّور
وا َّلذي اجتمعت فيه َشمس ّ
لينري ظالم النّفوس ،وهو تصوير آخر للمثل ا َّلذي اقتبسناه سلف ًا «إن فساد

األفضل جيعله األس�وأ» ،فرتاتب يضع الكون األكرب يف بنية الوجود أسفل

الس�الك
الك�ون األصغر ،ول�ذا كانت تحَ دُّ م�ن قدرته عىل االنحطاط ،أما ّ
فريى أن طبيعة العامل ال بد أن ُت َقدَّ َس بالنّظر إىل عدم فسادها النسبي ،ورغم

الروح وال َق ْلب حمتجبان عنه فإن ّ
الش�مس وال َق َمر باقيان ذكر ًا هلام ،ومها
أن ّ

آْ
اق و يِف
هي ْم آيا ِتنَا يِف ال َف
ِ
اثنني من «اآليات» التي تتجلىَّ فـي اآلفـاقَ  ،س�ن ُ ِر ِ
َ
َ
ْ
أنفس ْ حت�ى يتب ل ْ
ـ�ق [  ...فصلت ،]53 :41 ،وذكر الكون األكرب 
ـم أنه ال
ح ُّ
َ ُ ِ ِه�مِ َ ّ َ ٰ َ َ َ َّي�َّنَ َ هَ ُ َ ّ َ ُ َ

للس�الك قبل العالمات
قب�ل األصغ�ر له مغزى عميق ،وهو م�ا يبدو َّأوالً ّ
ِ
ّعرف على العالمات يف اآلفاق هو
ا ُملناظ�رة ل�ه يف الكون األصغر ،إذ إن الت ُّ
أحد معامل ِع ْلم ال َي ِقني ،يف حني أن إدراك العالمات يف النّفس يعنى التح ُّقق
بمقام أعىل من مقامات ال َي ِقني.
وقد يتس�اءل البعض كيف يتأتَّى لإلنس�ان الدُّ ن َيوي القول بأنه قد حاز
نور ِع ْلم ال َي ِقني إذا كان يف َّأول أمره مل يرى نور َعينْ ال َي ِقني ،واحلَ ّق إن العلم
ّ
يس�تقل بذات�ه عن العني ،ويس�تحيل أن حي�وز أحد يقين ًا م�ن مقام العلم
ال
�مى حتى لو كانت العين ذاهتا حمتجبة
أس َ
إذا مل يك�ن في�ه بصرية متدّ ه بيقني ْ
عن�ه ،وال تلقى ال َب ِصرية نور ًا عىل «املعروف واملطلوب» يف الدُّ نيا لإلنس�ان
ّ
تس�تقل متام ًا
الدُّ ن َي�وي ،فهو يتَّخذ األش�ياء والوقائ�ع كحقائق قائمة بذاهتا
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ع�ن العامل اآلخ�ر ،ويناظر الغياب الكامل لعلم ال َي ِقين ال َّلياىل احلالكة التي
ال بصي�ص فيه�ا لنور َسماوي ،كام أن حض�ور ِع ْلم ال َي ِقني بكامله يشترط
احلض�ور الكامل لقمر الباطن .وبني هذين النقيضني درجات ال تحُ ىص من
ِع ْل�م ال َي ِقين التي تعتمد عىل املعرفة ال َبصري ّية كام يرم�ز إليها نور ال َق َمر قبل
السحاب.
شرُ وقه أو حني يكتنفه َّ
الرمز ّية ت ََشاك ٌُل باالستعارة ،أي إنه ليس
وال بد أن نتذكَّر أن التّناظر يف َّ

ٌ
تش�اك ً
انفص�ال يف التّناظر
ال ألمري�ن من نف�س النّوع ،ولذا أحيان� ًا ما يبدو
الرم�ز وا َملرموز إلي�ه من عاملني خمتلفين يف بنية الوجود
بينهما حينما يكون َّ

وختضع�ان ألح�وال خمتلف�ة ،ولكن األمر لي�س كذلك يف حالة ن�ور ال َق َمر
كرم�ز لعلم ال َي ِقني ،فاالختالف هنا يف أحوال احلياة املاد ّية التي ينتمي إليها
ن�ور ال َق َمر كام ينتمي إليه�ا عامل النّفس ا َّلذي ينتمي إلي�ه ِع ْلم ال َي ِقني ،وهذا
اختالف طفيف نس�ب ّي ًا ،ف�كال العا َملني عامل واحد فحس�ب يف املعنى ا ُملعتاد

أي الدُّ ني�ا وهذا الع�امل ،وكالمها خاضع لذات األح�وال العا ّمة التي حتكم
الزمن ،فعل�م ال َي ِقني مث ً
ال يزداد رس�وخ ًا
الدُّ ني�ا .وأح�د هذه األحوال ه�و ّ
الزمن ،و ُير َمز إليه بش�حوب ظلام ال َّليل تدرجي ّي ًا قبل شرُ وق
يف العق�ل مع ّ
ال َق َم�ر ،وهنا يظهر انفص�ال التّناظر بني ال َق َمر ذاته و َعينْ ال َي ِقني يف اختالف
للزم�ن ،يف حني أن َعينْ ال َي ِقني من
أحواهلما ،فال َق َمر من هذا العامل وخيضع َّ

للزمن بتات ًا ،فهي فوقه وفيام وراءه ،ورغم أن شرُ وق
العامل اآلخر وال ختضع َّ
ال َق َم�ر رمز ل َعينْ ال َي ِقني ف�إن بزوغه البطيء فوق األفق ثم زيادة نوره رويد ًا
روي�د ًا ال َي ِص ّح أن تؤخذ رمز ًا لظهور َعينْ ال َي ِقني يف النّفس ،فهناك عقبة يف
األول يؤ ِّدي
االتّصال بني قول العلم وش�هادة العني ،فلا يمكن القول إن َّ
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الزمن ومن الشرّ وط
آلي ًا إىل ال ّثانية ،فالتّحقق ب َعينْ ال َي ِقني يعني اإلفالت من َّ
العا ّمة التي حتكم الدُّ نيا ،فهذه األحوال تعني «أقطار األرض» التي أشارت

ْ ْ
إليها س�ورة الرمحن  ،يا م ْع الْجن و إْالنس إن ْ
اس ْ ْ
ار
�ذوا ِمن أَقطَ ِ
�تطَع مُت أَن َتنفُ ُ
َ َ شرَ َ ِ ِّ َ ِ ِ ِ ِ َ
أْ
ْ
ان [ الرمحن] 33 :55 ،
ذون ِإ ّ اَل ب
ذوا ۚ اَل َتنف
ال ْر ِض فَانف
السماو
ات و َ
ُ
ُ
سلطَ ٍ
ِ
ُ
ُ
َ
َّ َ َ ِ َ
ُ

الس�الك ال حيتك�م عىل وس�ائل النّفاذ م�ن أقطار األرض
وحي�ث إن ّ

«السلطان» ا َّلذي سوف
الس�موات فقد يس�أل سائل عن ّ
ناهيك عن أقطار ّ
يمكن�ه م�ن النّفاذ ،أو ما ا َّلذي س�يجعل َعْي�نْ ال َي ِقني تنفت�ح يف قلبه؟ وفتح
الرمحان َّي�ة»( ((3التي
«الرمح�ة ّ
العين رس ومعج�زة ،فلا حي�دث إلاَّ بمش�يئة َّ
الس�عي
الس�الك مبلغ ًا كافي ًا ،إلاَّ أن ّ
َتتَدَ َّخل فقط عندما يبلغ امليل إليها عند ّ

الرمحة ،وهناك مغزى
إليها ال يكفي لتغيري احلال حيث َي َظ ّل ا َمليل سلب ّي ًا عند َّ
الرحيم بعد اس�م ال َغفور يف القرآن احلكيم ،فال ُغفران جيعل
من ورود اس�م ّ
السالك ،وحضورها
الر ّبان َّية تعود إىل موضعها ّ
الصحيح يف نفس ّ
الرغبات ّ
ّ
هيم أكثر من أي يشء آخر يف حتقيق ا َمليل اللاّ زم ،ثم تعني
يف مركزه�ا هو ما ّ

يعرب السالك إىل ما وراء أصفاد األرض.
وج ّل عىل أن
الرحيم َع َّز َ
ّ
رمحة ّ

الس�الك من أحوال هذه الدُّ نيا إلاَّ «بامل�وت» ،ويقال إن
وال ينس�حب ّ

َـم ّـر منه حتى تولد نف�س جديدة ،وربام
الس�اقط ال ب�د أن ت ُ
نفس اإلنس�ان ّ
كان ذل�ك هو معنى امل�وت وامليالد من جديد ا َّلذي يف�رق بني ِ
القدِّ يس أو
ِّ
ْ
ْ
الويل  وغريه م�ن النّاس  ،أومن كان م ْيتا ًفأ ْ
حي ْينَاه وجعلنَا هَل نُورا ًيم ِش�ي ِب ِه
َ
ََ َ َ َ َ ََ
َ َ َ
ُ
َ
َ

ُ

كمن ّ َمثَلهُ يِف ال ّ
�ات لَ ْيس ِب َخ ِار ٍج ِّم هْ َنا [  ...األنعام ،]122 :6 ،ويطلق
ف الن�اس
ظُل ُ َم ِ
يِ ّ َ ِ َ َ
ُ
َ

(  ((3ويقال إن “الرمحة الرمحانية” تلف الكون بأمجعه دون أية جتليات منظورة.

54

(((3
الس�الك إىل
ّ
الصوف ّي�ون لف�ظ «ال َفن�اء» على هذا املوت ا َّل�ذي يصل به ّ
األول ما يتبعه م�ن نِ َع ٍم أعظم،
�ور هذا التّفري�ق َّ
َق َم�ر نفس�ه الباطن ،و ُي َص ِّ
ويذك�ر القرآن احلكيم ثالث فناءات تناظر درجات ال َي ِقني ا َّلذي وصل إليها

أْ
ال ْر ِض
اهمي م َلكوت السماو
السالم ،وك ٰذلك نري إ ْبر
ات و َ
إبراهيم عليه ّ
َ َ َ ِ َ ُِ ِ َ ِ َ َ
ُ َ َّ َ َ ِ َ
ً
وليكون م�ن الْموقنني  75فلما جن عل ْيه الل ْيل رأ ٰى ك ْ
�ال َٰه َذا ر يِ ّب ۖ فَلَ ّ َما أَفَ َل
ق
ۖ
با
ك
و
َ
َ َ َّ َ َّ َ َ ِ َّ ُ َ َ َ
َ َ
َ َِ ُ َ ِ َ ُ ِ ِ َ
َ
آْ
�ب ال ِف ِلينَ [  76األنع�ام ،]76-75 :6 ،والوع�ي بظلام ال َّلي�ل بمثابة
�ال اَل أ ُ ِ
َق َ
ح ُّ

اس�تنارة حينما تُضاهى بدرجة الوعي ا َّلذي س�بقها ،وتنم ع�ن بداية تحَ َ ُّقق
ِع ْلم ال َي ِقني ،فقد كانت رؤية الكوكب ا َّلذي يعكس ضوء ّ
الش�مس ا ُملبارش
كال َق َمر يوحي بمذاق مس�بق ب َعينْ ال َي ِقني ،و ُي َع�دُّ هذا املذاق جزئ ّي ًا رغم أنه
يحُ ْ ِد ُ
ث معرفة روح ّية يف ال َّلحظة ت َُس َّمى يف العرب ّية «حاالً» وليست «مقام ًا»،
واملقام هو الت ََّح ُّقق الكامل بمرتبة روح ّية ال تزول إال بال َفناء يف مرتبة أعىل،

ويرم�ز ال َّظالم ا َّلذي يتب�ع أفول الكوكب َّأول مقام�ات ال َفناء ،وهو املوت
األول وهو مقام ال َق ْلب .وقد قالت اآلية
ا َّل�ذي يتبعه ميالد جديد يف املق�ام َّ
ْ
ً
ْ
�د يِن ر يِ ّب
�ذا ر يِ ّب ۖ فَ َل ّ َما أَفَ َل َق
�ال َٰه
ازغا َق
الكريم�ة  فَ َل ّ َم�ا رأَى ال َقم�ر ب
�ال لَ ِئن لّ َ ْم ي ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
هَ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ً
ٰ
ٰ
ال َه َذا ر يِ ّب َه َذا أَك رَب ُۖ فَ َل ّ َما
از َغة َق
الش�مس ب
الضالِّنيَ  77فَ َل ّ َما رأَى
ن ِمن ال َق ْو ِم
لكون
َ
َ
َ
ّ
ّ
ِ
َ
َ
َ
َ
أَ ُ َ ّ َ َ
َ
شرْ
ْ
ون [  78األنع�ام ،]78 -77 :6 ،كام جاء يف
ال يا َق ْو ِم ِإ يِ ّن ب ِريءٌ مما ت ك
أفل�ت ق
ِّ ّ َ ُ ِ ُ َ
َ
َََ َ َ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
مي[  يس:36 ،
ك َتق ِد
س�ورة يس والش�مس تجري لم ْس
ير ال َع ِز ِ
�ت َق ٍ ّر ّ هَلَا ذَلِ َ
يز ال َع ِل ِ
َ َّ ُ َ ِ ِ ُ َ
ُ

َقرها»وهذامقاماحلَ ّقيفهناية
الروحيف ُم ْست ِّ
 ،]38ويقولالتّفسري«وتستقرشمس ّ
كل ٍ
س َف ِر الروح« ،وهو مقام رب ِ
الع َّزة »وا َّلذي َي ُصدُّ َّ
يشء عن حرضة واحد َّيته،
َ ّ
ّ
َ
وهو املانع ال َق ّهار العليم ا َّلذي يعلم حدَّ ِ
كامل ّ
كل سالك يف هناية رحلته.

( ((3ولفظة “املحو” التي ترادفها .املرتجم.
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الباب الثالث عرش
خاتم سليامن

ٌ
ْ
ْ
�ل ف أْال ْ
يف ًة ...
ل
خ
ض
ر
اع
ج
ن
إ
ة
�
ك
ئ
ل
م
ل
ل
ك
ب
ر
�ال
ق
ذ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ّ
اَ
ِ
يِ
َ َ
َ و ِإ َ َ َ ّ ُ َ
َ
يِ َ
[البقرة]30 :2 ،

رغم أن ّ
كل يشء عىل األرض انعكاس مبارش حلقائق أعىل إلاَّ أن َ
أشدّ

رمزية حق ًا ،وتنتمي هذه االنعكاسات
االنعكاس�ات ا ُملبارشة هي التي ُت َعدُّ
ّ
إىل صنفني ،أحدمها مثاله أش�يا ًء ُو ِجدت عىل األرض منذ بدايتها وال تدين
ِ
�ي بمثاالته يف
بشيء لتدخالت اإلنس�ان الدُّ ن َيوي ،وال ّث�اين هو ا َّلذي أوح َ
عرص ِّ
متأخر.

و ُيشك ُِّل املثلث األسفل يف رمز خاتم سـليمـان رمـز ًا
حقيق ّي� ًا ،ولكن�ه ال يم ِّث�ل انعكاس� ًا مب�ارش ًا حلقيق�ة

�مى يم ِّثله�ا املثل�ث األعىل بل ألن�ه يبين بانقالبه أن
أس َ
ْ
الرم�ز دوم ًا ه�و انعكاس مقل�وب ملثال�ه .وجيوز رضب
َّ

مث�ل لالنقالب بعامل ّ
الش�هادة ا َّلذي ه�و     انعكاس مقل�وب لعامل الغيب،
ويمك�ن أن نرى برهان انقالبه يف حقيقة وجود اإلنس�ان ذاته ،وا َّلذي كان

ّأوالً خليف�ة اهلل تع�اىل يف األرض ويب�دو أخري ًا أدن�ى املخلوقات يف تراتب
اخلل�ق ،ويناظر املثلث ا َّلذي تشير رأس�ه إىل أعىل يف خاتم س�ليامن اخلالق

س�بحانه ا َّلذي انبثقت عنه األش�ياء كا ّفة ،يف حني يرمز املثلث ا َّلذي اتجَّ َ َهت

رأسه إىل أس�فل إىل اإلنسان ا َّلذي هو منتوج اخللق وغايته ،وربام استنتجنا
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م�ن باب «رمز ّي�ة األزواج» قانون االنعكاس العام ه�ذا ،ونتذكَّر أن طريف
ال�زوج املتكامالن ليس�ا حت ًام عىل مس�توى واحد من الوج�ود ،مثلام يم ِّثل
ّ

السماء واألرض ،وينقسم ّ
كل زوجني إىل أعىل
الروح والنّفس أو ّ
البحرين ّ

للزوج اإلنس�اين رمز
وأس�فل ،ونالحظ يف هذه احلالة أن ال َّط َرف األنثوى ّ
لل َّط َ�رف ُّ
للروح مثلام كانت األرض انعكاس� ًا
الذكوري ،فالنّفس انعكاس ّ
للسماء ،وق�ل مثل ذل�ك ع�ن ّ
كل األزواج التي يعلو فيه�ا مقام طرف عىل
ّ

الرم�ز وم�ا يرم�ز إلي�ه مزدوجة
آخ�ر ،والعك�س كذل�ك صحي�ح ،أي إن َّ
الرمز أنثو ّي ًا عىل الدّ وام ،وتقاب�ل املنفعل ّية الفاعل ّية كام
متكامل�ة يكون فيه�ا ّ

تقابل األنثو ّية ُّ
الس�لب اإلجياب ،وهو ما يعبرّ عنه رمز
الذكور ّية وكام يقابل ّ

الرمز عىل ما يرم�ز إليه .وهكذا يمكن
خاتم س�ليامن ا َّلذي
ِّ
يص�ور انقالب َّ
الـمـتَـكامل
أن نرى أن تناس�ق الكون مبني عىل قانون االنقالب واالتِّزان ُ

الرمز ،أو يمكن
واالتِّف�اق املتب�ا َدل بني عامل أعلى هو املثال وعامل أدنى ه�و ّ
باألح�رى أن ن�راه قانون� ًا ق�ام عليه الكون ال�كليِّ ذاته ،حي�ث إن االنفعال
الس�لبي املنفعل يواجه املطلق اإلجيابى الفاعل ،ول�وال ذلك ما ُوجدَ العامل
ّ
أصلاً ،وتفرض هيمنة هذا القانون يف كل طباق الوجود انعكاس الش�ىء

يف املاء بصورة مقلوبة.

ويم ِّثل اإلنس�ان الكامل أعىل رمز على األرض ،وعلينا قبل أن نتناول

طبيعته التي يعبرِّ عنها خاتم س�ليامن باملثل�ث ا َملقلوب أن ُن َع ِّرج عىل جانب

مرة أخرى من حيث
آخر من مسألة االنقالب ،فال بد من االعتبار يف اخلاتم َّ
الر َّبانِ َّيينْ  ،فتتم َّث ُل صفات
جلامل ّ
أس�مى معانيه ،أي كرمز لصفات اجلالل وا َ
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حل ّق القاهرة بام فيها «األحدية» ذاهتا باعتبارها
اجلالل يف املثلث األعىل بقوه ا َ

(((4
ن
فاعلة  ،أى مهيمنة يفنى كل ما كان غريها ،وقد سألت سورة غافر  لِّ َم ِ
ْ ْ ْ
ْ
ْ
السؤال فور ًا  لِ ّهَلِ الوا ِح ِد ال َق َّه ِار [ غافر،]16 :40 ،
ك الي ْو م َ و َر َّد ْت عىل
المل
ُّ
ُ ُ َ َ
َ

فإن بهَ َاء جالله جيعل من املستحيل أن يقف يف مقامه يشء ،ثم إنه َع َّز َو َج ّل
ال ُيضاه�ى فهو امللك س�بحانه ،ونذكر يف س�ياق ذلك أن املثل�ث الـمت ِ
َّجه
ُ
الصليب كالمها صورة للنّار ،أضف إىل ما
إىل أعىل يف خاتم س�ليامن وقائم َّ
ٍ
الر َّباين أن النّار
الرأيس
كرمز لتسامي اجلالل ّ
عرجنا عليه سلف ًا عن العنرص ّ
َ
لن حترق ما مل تكن جتلي ًا «للم ِم ِ
يت» سبحانه ،وهو ما يم ِّثله املثلث الـمت ِ
َّجه
ّ
ُ
ُ
إىل أعىل ،أما املثلث الـمت ِ
َّجه إىل أس�فل فإنه يميل عند اإلنس�ان الكامل إىل
ُ
َّوس�ع األفقي يف اتجّ�اه قاعدته ،وقد ذكرنا س�لف ًا أن األفق�ي رمز للنِّعمة
الت ُّ
ِ
جلامل
الر َّباين ،والغن ََى أحد جوانب نعمة الك ََرم التي تحَ ْ ت َّل موضع ا َ
جلمال ّ
وا َ
يف اس�مه «ذو اجللال واإلكرام» س�بحانه ،وجيوز الق�ول إن جانب جالله

س�بحانه وأحديته تأيت يف صيغة املفرد ،فيك�ون اجلانب ا ُملناظر هلا يف اجلَامل
والرضوان باجلمع يف نعمته وكرمه وتعدُّ د أسامئه احلسنى َع َّز َو َج ّل ،وال بد
ّ
ّ
على كل األزواج يف الكون ،وق�ل يف ذلك ما قيل
لذل�ك أن ينعك�س ذلك

( ((4و“األحدية” هي اجلانب األسمى جلوهر الذات ،بينام تعني “الواحدية” الذات كحاصل
مجع للصفات األخرى ،وجيوز قول إن للواحدية وجهني مها الكلية والفرادة ،فاملخلوقات
ال متكامال كام أن ٌ
تعكسها بالقدر الذي يكون ٌ
كل منها ك ً
كل منها فريدٌ يف ذاته ،ولذا كانت
مصدرا للتعدد الالهنائي والتفاضل الذي أدت إليه الكيانات املفردة ،وتتعاىل الواحدية
جلامل ،ولكنها يمكن أن تُدرج يف اجلالل بموجب أهنا تستبعد كل
جوهريا عىل اجلالل وا َ
اجلموع عىل مستوى ذاهتا ،إال أهنا تعني الكثرة رغم افرتاضها عىل الطباق األدنى من
الوجود .راجع الشيخ إبراهيم عز الدين Titus Burckhardt, Du Soufisme, pp. 30-
.34
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للرمز أن يكون منفع ً
ال وس�لب ّي ًا جتاه
س�لف ًا عن رمز ّية االنقالب ،وال ُّ
يصح َّ
حقيقت�ه بل ال بد م�ن أن يكون فضفاض ًا وجامع� ًا ،ويت ِ
َّخذ هذا اجلانب من
وتوس�ع التّحليل يف مواجهة تركيز
االنقلاب التعدُّ د يف مواجهة التّوحيد،
ُّ

الصوف َّية أن «النّور قد رأى نفس�ه قبل أن يقع عىل
الترّ كيب،
وتصور ا َملقولة ّ
ُّ
املرآة التي تعكس�ه منعكس�ة كط�اووس نارشا ذيل�ه» ،فالنّ�ور يرمز برتكيز
 سرِ
الر َّبان َّية التي ال تحُ ىص،
بياض�ه إىل ّ األحدية واجللال ،وقرينته هي النّعم ّ
(((4
الرم�ز َ
احل ّق ا َّلذي حياول
ينم عن َّ
والت�ي يرمز إليها الط�اووس  ،وهكذا ُّ

الر َّبانيِ جانب ًا فآخر من اجلوانب التي تنداح مجيع ًا فيام ترمز إليه،
جلامل ّ
تقليد ا َ
تتوهج
وه�و األحدية اجلامعة ،ونم ِّثل لذلك برمز اإلنس�ان الكام�ل ا َّلذي َّ

وتشع إىل ّ
كل االتجِّ اهات يف حميطه حتى يكون
نفسه بنور ال َبصرية يف مركزه
ُّ
ِ
واس�ع ًا بام يكفي ليعك�س ّ
ـج َّاَمع عين ال َق ْلب ،وتتجلىَّ 
كل احلقائق اخلف َّية ل ُ
هذه االنعكاسات عىل شكل فضائل ت َُز ِّي ُن النّفس ،وهي أشبه بالعيون التي
ُ
الروح َّية ال ُعليا ذاهتا ،وهي
ترتس�م عىل ذيل ال ّطاووس ،كام
تشاكل احلقائق ّ

ترمز فوق ّ
حلسنى .وهناك مثال آخر يوازيه
كل يشء إىل األسامء ِّ
والصفات ا ُ
الر ّبان َّي�ة على اختالفه�ا يف العامل ذاته ،وتتجلىَّ هنا س�عة اإلنس�ان
يف النِّع�م َّ
الكام�ل يف مواجه�ة ضيق املخلوقات األرض ّية ،فه�و ال ينتمي إىل األكوان
الصغ�رى بل إىل الكون األكرب ا َّلذي حييط هبا مجيع ًا ،وتناظر صفات خمتلفة
ُّ

يف نفس�ه يرمز ّ
كل منها إىل صفة َر ّبان َّية ،يف حني ترمز نفسه إىل ّ
الذات العلية
( ((4ويذكرنا ذلك ِ
بقول إن الرجال يف الفردوس سريتدون مسوح ًا وسوف تكون النساء عاريات،
ويكمن تفسري ذلك يف أسامئه احلسنى “الباطن” و“الظاهر” اللذين يشريان إىل كامل مجاله
سبحانه.

59

الصفات كا ََّفة ،ويش�هد القرآن احلكيم عىل أن اإلنس�ان
الت�ي تنضوي فيها ِّ
خليفة هلل تعاىل عىل األرض ،وتقول التّوراة مثل ذلك خلق اهلل اإلنس�ان عىل

صورت�ه ،وهو م�ا يعنى بقدر حمدود أن ّ
كل خملوق ع�امل صغري بذاته يرمز إىل
ِ
ِ
ِ
حل ّق
حل ّ
الرمز ا َ
�ق َع َّز َو َج ّل ،وق ْس عىل ذلك مجُ ْ َمل اجلامعة بر َّمته�اَ ،فص َفات َّ
ا َ
مجيع ًا تتجلىَّ يف اإلنس�ان الكامل ،فهو فحس�ب بني املخلوقات ا َّلذي يعرف
عظمة احلقائق العليا بش�كل مبارش بام جيعل من نفس�ه عجين ًا ل ِّين ًا قاب ً
ال حتى

ويصور املثلث ا َملقلوب يف خاتم س�ليامن
يس�تقبل هبا أكمل انعكاس ممكن،
ِّ
هذا الكامل األنثوي للنفس.

الرمز جتاه م�ا يرمز إليه ،إلاَّ أن
ويعبر ما تناولناه حتى اآلن عن س�لب ّية ّ

خاتم س�ليامن يف ذاته  يش�تمل على العالقة بني جوانب متناظ�رة للحقائق

األعلى ،فيم ِّث�ل املثل�ت األعلى أحدية جالل�ه َع َّز َو َج ّ�ل ويمثل األس�فل

رضوانه ومجاله س�بحانه ،وسوف مت ِّثل قاعدة املثلث ا َمل ْقلوب سعة اإلنسان
السماء يف خش�وع ُيناظر كمال االنفعال ،ومكمله
الكامل ا َّلذي َّ
يتوجه إىل ّ
اإلجي�اب ه�و جلال تعامله م�ع مملكت�ه الدُّ نيا ،ويرم�ز إليه�ا رأس املثلث
ف أحيان ًا
ويصور هذا املثلث اإلنس�ان املس�لم الكامل ا َّلذي ُو ِص َ
ا َملقلوبِّ ،

السامء وعريس األرض.
بأنه عروسة ّ

إن الكامل الف َّعال لإلنسان الكامل كملك للعامل هو نتيجة لكامل قابل ّيته،

فس�عة نفسه تعكس ّ
كل احتامالت الفعل ،ويستلهم من ذلك اختيار أنسب

العمل للحال ،أما اإلنسان الدُّ نيوي ا َّلذي ال تعكس نفسه املثاالت املتعالية

السابقة ،وهكذا حتمل
فال سبيل له إىل ذلك،
الركون إىل جتاربه ّ
ويضطر إىل ُّ
ُّ
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أعمال ح�ارضه أثر ًا كص�ورة ثابتة م�ن أعامل ماضي�ه ،أي إن أعامله تتس�م
بالنمط ّي�ة وقيود العادة التي متنعه من التالؤم مع اختالف األحوال احلتمي
تغيرُّ الزمن ،أما اإلنس�ان الكامل فلا حاجة به إىل املايض وذكرياته التي
يف
َّ

الرأس� َّية» تلهم�ه ِّ
«بالذاك�رة األفق ّية» ،فإن ّ
توص�ف ّ
بالذكر ،وهو
«الذاكرة ّ

الروحي،
ق�ادر على العمل على منوال اخلل�ق ذاته اس�تلهام ًا من مص�دره ُّ
ويصب�ح هذا العم�ل خلق ًا جديد ًا ح ّق ًا يناس�ب أحواالً بعينه�ا دون حاجة
ملرجع ّية س�ابق األعامل ،والتي ال أثر هلا نظر ًا لتلقائ َّيته ،ويعمل ّ
كل يشء كام

ألول مرة ،وهك�ذا ترت َّدد أصداء جلال الوحدان َّية يف عمل
ل�و كان يعمل�ه َّ
اإلنس�ان الكام�ل .وبينام كان املثال هو غاية اخلض�وع وينطوي عىل مخُ ت َلف
االحتامالت فإن عمل اإلنس�ان الكامل هو نتيجة خضوعه ،وا َّلذي يشتمل

عىل كل احتامالت العمل.

رمز للعناية
ونأخ�ذ مثاالً أخري ًا عىل التّش�اكل ،فلو كان املثل�ث األعىل ٌ

الر َبان ّي�ة ،والتي يعبرِّ عنها اس�م
الر ّبان ّي�ة فإن رأس�ه س�وف تك�ون املش�يئة َّ
َّ
الر ّبان ّية ،أو
«الق�ادر» َت َقدَّ َس وتَعالىَ  ،وس�وف تكون قاعدته هي الَّض�رَّ ورة َّ
ه�ي «أم الكت�اب» من اآليات املحكمات ،وهو الكتاب ا َّل�ذي حيتوى عىل
ّ
�ميه اإلنس�ان من وجهة نظ�ره «كتاب
مصير كل يشء كان ،وجي�وز أن ُي َس ِّ
الر ّبان ّية التي ه�ي غايتها ،ولذا كان
ا َملصائ�ر» .وا َملصائر س�لب ّية أمام ا َملش�يئة َّ

اإلنس�ان الكام�ل س�لب ّي ًا أمام املصير ،ويتم َّث�ل يف قاعدة املثل�ت ا َملقلوب،
وه�و ما يعنيه اإلسلام «باإلحس�ان» ،وه�و أعىل مراتب اخلض�وع وليس

الروحي
جم�رد اخلض�وع للشرّ يعة «باإلسلام» ا َّلذي ق�د يناقض التّس�امي ّ
َّ
يف «اإليامن واإلحس�ان» ،بل اإلحس�ان املتح ِّقق بكامله ،والتّسليم با َملشيئة
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ا َّلذي هو من عالمات الوالية وال َقداسة ،والتي ال يمكن أن تُعزى لإلنسان
الدُّ ني�وي ،أما ع�ن رأس املثلث ا َملقل�وب فهي رمز حلر ّية اإلنس�ان الكامل

النس�ب َّية يف احلرك�ة والعمل كملك للأرض ،ويصدق ما قي�ل عموم ًا عن

أعامل�ه وعالقته�ا بخضوع�ه عىل جانب بعين�ه من عمله ،فف�ي حني كانت
الر ّبان ّية ّم ْط َلقة يف ا َملصائر كانت حر ّية اإلنس�ان الكامل نس�ب ّية نظر ًا
املش�يئة َّ
للمصير ،وكام قال أح�د ّ
الش�يوخ «إن احلَ ّق ال ب�د أن يكون هو
خلضوع�ه َ
ما هو ألنه يش�اء ذلك ،واإلنس�ان الكامل ال بد أن يكون ما هو ألنه يش�اء

للسماء جيعل�ه أكثر حر ّي�ة من باق�ى املخلوقات،
ذل�ك» ،فخضوع�ه التام ّ
وحي�ث إن هذا اخلضوع التام ينبثق عن معرفت�ه الروحية ورؤيته للصفات
الرباني�ة فيمك�ن أن نرى يف كلامت املس�يح عليه السلام تفسير ًا «ت ِ
َعر ُف َ
ون

حير َركُم»( ((4يوحنا  ،32\8واحلق إنه ُك َّلام َع ُظ َم علم اإلنس�ان
َ
احلق واحلَ ُق ِّ
جلامل املتعاىل
احتدت حواسه إىل ما وراء فكرة اإلنسان عن اخلري والشرَّ ّ  ،فا َ
للضرورة الربانية تتناس�ق فيه األكوان التي ليس�ت إال ظلا هلا ،وكلام قال

بكامل حريته «احلمد هلل رب العاملني».

إن حر َّية اإلنس�ان الكامل الن ِّْس�بِ َّية ورغبته الكاملة يف أن يقوم بام جيب

أن يق�وم به هي التي ت ُْضفي عىل عمله فاعل َّي�ة ُق ْصوى ،وترمز رأس املثلث
يش�ع من خضوعه
ا َملقلوب يف خاتم س�ليامن إىل هذا العمل التِّلقائي ا َّلذي
ُّ

الكام�ل ،وكذل�ك يرمز إىل عنرص امل�اء ،فكام جيري امل�اء ويتخ َّلل جتاويف
كل ال ُّثقوب يف ّ
الصخ�ر ويمأل ّ
كل حلظة من وجوده ،كذلك يمأل اإلنس�ان
َّ
(  ((4وتعني هذه الكلامت احلرية املطلقة التي يمكن حتصيلها من معرفة حق اليقني.
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الكامل ّ
كل حلظة من حياته بالعمل ،ويبقى يف عالقته باهلل س�بحانه س�اكن ًا

السماء ،ولذا قيل يف كتاب أناشيد ال َّطريق
الـم َت َط ِّلع إىل ّ
طائع ًا كس�طح املاء ُ
الصين ّيون كأقدس متوهنم أن
وال َفضيلة «طاو تى تش�ينج»( ((4ا َّل�ذي ُي َب ِّج ُله ِّ

«اخلري األسمى يشاكل املاء» ،ويقول أيض ًا « ليس يف العامل ما هو أكثر ضعف ًا

وال َأش�دّ خضوع� ًا من امل�اء ،إلاَّ أنه ليس كمثل�ه يشء يف نحر الصلب»

(((4

وامل�اء ح ّق ًا له تلك اخلصائص ألنه انع�كاس مبارش يف احلياة املاد َّية لفضيلة
اإلسالم ،والتي تبلغ يف ِشدَّ ة خضوعها َ
أشدُّ أشياء األرض نفاذ ًا.

(“ ((4أناشيد الطريق والفضيلة” باب  ،8تراث واحد ،قيد الطبع.
(  ((4نفس املرجع باب .78
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الباب الرابع عرش
شجرة معرفة اخلري والرش

ْ
هْ
 و ق ْلنا يا آد م ْ
ن أ نت و ز ْ
اس�ك ْ
ك الجنّ َ َة و كُ اَل ِمنا
ج
و
ُ
َ
ُ
ُ َ
َ َْ َ
َ
َ َ
َ ًَ َ ْ َ ُ ْ
ٰ
ون�ا
الش
ر َغ�دا
�جر َة فَ َت ُ
�ث ِش�ئت ُ َما َو اَل َتقر َب�ا َه ِ
�ذ ِه ّ َ
حي ُ
ك َ
َ
َ
َ َ
َ
ّ
ظَا لِ ِمين [   البق�رة]35 :2 ،
ال
�ن
م
ِ
َ
َ

مل يذكر القرآن احلكيم اسم َّ
الـم َح َّرمة ،ولكن ُذ ِك َرت يف التّوراة
الش َجرة ُ

حل ّق إن اإلنسان الدُّ نيوي يسرتشد يف عمله
«شجرة معرفة اخلري والشرَّ ّ » ،وا َ
بذكرى جتاربه املاضية ،و َي ْس�تقي م�ن هذه املعرفة «األفق ّية» إحساس� ًا عا ّم ًا

والـمرغوب عنه يف العمل ،وليس ذلك إلاَّ نوع ًا من معرفة
بالـمرغوب فيه
َ
َ
اخلري والشرَّ ّ  ،لكن يقني اإلنسان الكامل يمكِّنه من أن يغوص فيام وراء هذه

املعرف�ة إىل اختيار العم�ل الكامل وليس العمل املرغوب فحس�ب ،فحني

تقول التّوراة إن آدم مل يكن يعرف اخلري والشرَّ ّ قبل أن يأكل من َّ
الش َجرة فال
يعنى ذلك جه ً
ال منه بل يعنى أنه كان مفع ًام بمعرفة أس�مى ليس يف تركيبها
محَ َ ّ�ل لتجريب املعرفة واإلحس�اس باملالءمة ،وتقي اإلنس�ان من أن يصبح

فريس�ة للتالؤم اإلنس�انى ا ُمل ْش�ت َّق من التّجارب ،وهي معرف�ة اخلري والشرَّ ّ
يف أدنى مراتبها ،وقد كانت تلك املعرفة يف أس�مى حاالهتا عندما َت َل َّقى آ َد ُم
�ه ك َِل ٍ
ِ
ِ
املنزلة ،وحيث إن اإلنس�ان
ت هي الت�ي ُأوحى هبا يف األديان َّ
م�ن َّر ِّب ماَ
الدُّ ني�وي فاق�د ل َعْي�نْ ال َي ِقني فإن�ه يمي�ل حت ً
ما إىل أن يصبح عب�د ًا لعاداته،
وتواجه األديان هذه الرضورة بإقامة ّ
الشعائر الشرّ عية حتى تصبح عادات
الر ّبان ّية عىل اس�تخدام حمدود ّيات الدُّ ن َيو ِّيني
الرمح�ة َّ
قدس� ّية ،وهكذا تعمل َّ
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الروحي.
وسيلة للنّفوذ ّ

ويبِّي�نِّ الدِّ ي�ن ش�أن ّ
كل احلقائق الروح ّي�ة املبارشة جانبين متاميزين يف

املثلث ا َملقلوب يف خاتم س�ليامن ،ولكن الدِّ ين يف هذه احلالة ليس مش�اكال
فحس�ب لإلنس�ان الكامل بل هو اإلنسان الكامل نفس�ه بمعنى ما ،كام أن

والسالم عىل وجه اخلُصوص
الرسول عليه ّ
الصالة ّ
اإلنسان الكامل أو هو َّ
�مى من الدِّ ين إلاَّ تَس�ليم نفس
مهمته جتس�يد للدِّ ي�ن ،فليس اجلانب األَ ْس َ
َّ
للسماء ومن ثم جتريدها إىل مبادئ وتفعيلها إىل س�لوك،
اإلنس�ان الكامل ّ

َامهى فيه ّ
كل األديان،
وال يصي�ب التغيرُّ هذا اجلانب وال يؤثر يف كليته ،و َتت َ
إْ ْ

ال س اَل م [ ...آل
اللِ ِ
ند ّ هَ
ادلين ِع َ
فال يس�تقيم مع اهلل سبحانه إلاَّ التّس�ليمِ ،إ ّ َن ِّ

َ

ُ

عم�ران ،]19 :3 ،ويتح�دَّ ث القرآن الكريم عن نفس�ه وع�ن التّوراة واإلنجيل

بأهن�ا جاءت مجيع ًا لتوكيد ما جاء من قبلها ،وهذه اهلو ّية الباطنة هي برهان

أرثوذكس� ّية الدِّ ي�ن أو اتباعه ملا قبله ،أما من ناحية ظاه�ر الدِّ ين فإن برهان
االتباع ّي�ة كام�ن يف االختالفات احل�ا َّدة بني طائفة وأخ�رى ،فكام أن أعامل

اإلنس�ان الكامل فريدة فإن خصائص عنارص الدِّ ين تلقائ ّية بش�كل يضفي

عليه�ا أصالة فريدة ،وق�د جاء يف القرآن احلكي�م رضورة ذلك االختالف

�رع ًة وم هْناج�ا ًۚ ول ْ
�ل جع ْلن�ا ِمنك ْ
�م ِش ْ
�و َش�اء
ِ
يف س�ورة املائ�دة  ... لِ
َ
ُ
ُ
ك ٍّ َ َ َ
َ َ َ
َ
َ
ً
َّل� لجعلك ْ
الس�ورة ذاهت�ا أن
�م أ ُ ّ َم�ة َوا ِ
�د ًة [ ...املائ�دة ،]48 :5 ،وج�اء يف ُّ
ال َّهَ ُ َ َ َ َ
ُ
ح َ
االختالفات مجيع ًا تنداح يف اجلانب ال ُ
الين
الين آمنُوا و ّ ذَ ِ
ن ّ ذَ ِ
كليِّ للدِّ ينِ ،إ ّ َ
َ َ
َ
َ
ْ ْ آْ
ً
ه�ادوا والصابئ�ون والنص�ار ٰى م ْ
�ل صالِحا فَ اَل
�ر وع ِم
خ
�و ِم ال
�اللِ والي
�ن آمن ب
ِ
َ
ِ
َ
َ
َ ُ َ َّ ِ ُ َ َ َّ َ َ َ
َ
َ َ ِ ّ هَ َ َ
ْ
خ ْ
�و ٌف عليهْ ْ
�ون [ املائ�دة ،]69 :5 ،وجت�يء رشيع�ة الدِّ ين ملكان
�م ول هْ يحزن
َ
َ َ ِ َ اَ مُ َ َ ُ َ

وزم�ان بعينهام كام لو كانت مصباح� ًا هيدى يف ليلة ظلامء لكي تدرأ انصياع
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الضوء
وتفرق بني اخلري ا َّلذي ُيناظر دائرة ّ
حرمةِّ ،
الدُّ نيوي لشجرة املعرفة ا ُمل َّ

ا َّل�ذي يلقي�ه والشرَّ ّ ا َّل�ذي يناظر ال ّظلام اخلارج ع�ن نطاق النّ�ور ،إلاَّ أن
الضوء تندمج
اإلنسان الكامل ال حاجة به إىل هذا املصباح ،فعنده أن دائرة ّ

الروح َّية من
يف ال ّظلام اخلارج�ى يف ضوء الب�در املكتمل ،كام متكِّنه رؤيت�ه ّ
ٍ
الر ّبان ّية ،ولذا
النّظر أوضح من اآلخرين إىل مجال الشرّ يعة
كتجل للمش�يئة َّ
كان تس�ليمه هبا تلقائ ّي ًا متام ًا ،أي إن�ه يتعرف عليها بيقينه فتصبح تعبري ًا عن
املشيئة ال جلامعة بعينها وال لزمن بعينه بل يصلح كذلك لفرد بعينه يف حلظة

بعينه�ا .ول�و تعارضت رؤاه مع رس�وم الشرّ يعة بش�كل اس�تثنائى تفرضه
الرس�وم ،فذن�وب اإلنس�ان الكامل
األح�وال ف�إن هل�ا األولو ّي�ة عىل هذه ُّ

مغفورة مقدّ م ًا.

ْ ْ

ْ

ْ

ْ
اللِ أَفواجا ً2
اللِ وال َفتح  1ورأ ْي
ين ّ هَ
ِ إذَا ج�اء َنصر ّ هَ
ت النَّ�اس يدخُلُون يِف ِد ِ
َ َ
ُ

َ َ

َ

َ
َ َ
ُ
ْ ْ
ْ
ْ
ان َت َّوابا [  3النرص.]3-1 :110 ،
ك
ك واس�تغ ِفره ۚ ِإ ّنَه
�ب ْح ِبحم ِد ر ِّب
فَ َس ِّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ

ً
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الباب اخلامس عرش
الباب الضيق

رْ
ْ رْ
 فإن مع الْع رْس ي رْسا ً
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5
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ِ َّ َ َ ُ ِ
[الشرح]6 -5 :94 ،

ِ
الص�در» ،والت�ي ترتبط يف
و ُتنَاظ�ر قاع�دة املثل�ث ا َملقل�وب «انرشاح َّ

شرْ
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ْ
ح
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َص َ ُ ِ ِ
َ َ ُِ
َ ّ َ َ َّ َّ ُ
ُ َ َ َ َ ُ َ ِّ
ََ
ُ
�ما ِء [  ...األنعام ،]125 :6 ،ولو انقلب املثلث األسفل يف خاتم سليامن
يِف الس
َّ َ

الرأس
فق�د ُيفسرَّ َ بأن�ه يناظر نقيض املس�لم ،أي الكافر ،فاالنقباض�ة نحو َّ
الص�در ا َّلذي يصيب من يالحى الق�دَ ر ك ََأنَّماَ  َي َّص َّعدُ  فيِ 
س�وف تناظر ضيق َّ
(((4
والس�لب َّية جت�اه العامل
السَم�اَ ء  ،يف حين سترمز قاع�دة املثلث إىل اخلوار ّ
َّ

اخلارجي.

وق�د ذكرن�ا فيام س�لف أن اإلنس�ان الدُّ نيوي ليس بش�ىء بالنِّس�بة إىل
اإلنسان الكامل ،إلاَّ أنه من املمكن دائ ًام أن يصل اإلنسان الدُّ نيوي إىل م ِ
لك
ُ
نس�بى بأن جيعل من ّ
الروحي ،ويعلم
بمعنى
الدُّ ني�ا
الش�عائر وعا ًء للنّف�وذ ّ
ٍّ
ً
ِ
الـمع�اين العلو ّية التي ُيطعمها
بعل�م ال َيقني أمور ًا م�ن أرسار ال َّطبيعة ومن َ
لرعاي�اه .واحلَ ّق إن هذه هي الوظائف الضرَّ ور ّية لإلنس�ان يف عامل ال ّظاهر،
لك�ن الكاف�ر عاجز عنه�ا فض ً
ال ع�ن أنه يفعل عكس�ها متام� ًا ،فينغلق عىل
( ((4وقد اختذ ذلك امليل صورة منظورة يف العامل اخلارجي ببناء برج بابل.
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الروحي حتى يقول إن رعاياه ال قيمة هلم إلاَّ الترُّ اب ا َّلذي يعيش�ون
النّ�ور ّ
السمات التي
عليه ،وهكذا يصل إىل منتهى الالإنس�ان ّية،
ويتجرد من كا َّفة ِّ
َّ
مت ِّيز جنس�ه ،ويش�به طائر ًا بال أجنحة أو سمكة بال زعانف ،فليس إلاَّ  َأ َح ّط
ْ

ْ

إْ

ْ

الكائنات ،وهو كام تقول اآلية الكريمة لقد خلقنا النسان ف أ ْ
حس ِن َتق ِو ٍمي 4
يِ َ
ََ َ َ َ ِ

ثَر َد ْد َناه أَ ْس َف َل َسافِ ِلنيَ [  5التني.]5-4 :95 ،
مُ ّ
َ

ُ

َ َ

َ

ويتبدَّ ى االختالف األقىص بني اإلنس�ان الكامل واإلنسان الكافر عىل
عدّ ة ٍ
نواح  ،فحيث إن اإلنس�ان الكامل َأ َش�دُّ َوعي ًا باحلقائق العل َّية أكثر من
ى�ي مخَ ْلوق كان عىل األرض فإنه س�لبي جتاههم وأعمق تفكُّ�ر ًا منهم ،أما
َأ ّ

الكاف�ر فلا وعي عنده هبذه احلقائ�ق حتى إنه يذه�ب إىل إنكارها( ((4ولذا
كان َأش�دّ النّ�اس اس�تكبار ًا يف األرض ّ
وأقل األش�ياء صالحية ألن يكون
رم�ز ًا ،ويمكن القول إن الكافر هو ّ
أقل خملوقات األرض حظ ًا من احلقيقة
حت�ى لي�كاد يكون عىل ش�فا ال َعدَ م ،ويسري ذلك عىل ّ
كل أعامل�ه ،ففنونه
وعلومه قائمة عىل افرتاض أن العامل مس�تقل عن املصري ،أو أن الدُّ نيا تغني
ع�ن اآلخرة ،وأن األش�ياء التي حيفل هب�ا العامل حقائق قائم�ة بذاهتا بِ َغ ّض
�ق إنه هو وأعامله ال بد أن يظلاَّ رموز ًا بدرجة ما
النَّ َظ�ر عن أهنا ُرموز ،واحلَ ّ
ِ
حلقائق األسمى
وإلاَّ ما ُوجدَ ت بتات ًا ،ولكن رمزيتَّهام أو قدرهتام عىل تذكُّر ا َ
تافهة للغاية ،حتى إهنا لتبدو ظالالً ش�احبة هلا عىل وش�ك التّاليش ،فحني

تبل�غ أ َّم�ة درجة بعينها من الكُفر تتالش�ى عىل الدَّ وام كام َ
تالش�ت أمم من
عاد و َث ٍ
قبلها مثل قوم ٍ
مود وغريمها مما ذكر الكتاب احلكيم ،وقل مثل ذلك
أقصى حدٍّ للكُفر حتت
ع�ن اإلنس�انية برمتها ،إذ قيل إهنا س�تفنى لو بلغت
َ
(  ((4وتعني كلمة “كافر” من أنكر الدين َّ
وكذبه.
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ِ
إلاَّ الق َّلة( ((4الت�ي ُقدِّ َر هلا أن
حك�م ا َمل ِس�يح الدَّ ّج�ال يف هناية العرص احل�ايل
ِ
السالم.
تعيش حتت حكم ا َملسيح عليه ّ
وفيام كان اإلنسان الكامل فريد يف مظهره األريض فإن الكافر ينحو إىل

الساقط
الت ََّش ُّبه باآلخرين من نوعه ،والواقع أن ما قيل عن اإلنسان الدُّ ن َيوي ّ
ُي َش�اكل ما قيل ع�ن الكافر ،حتى نم ِّيزه عن اإلنس�ان الكام�ل وهو نقيضه

الروح ّية ،فإن
التَّ�ا ّم ،وحيث إنه أبعد ما يكون عن أي ذك�ر رأيس َ
للحقائق ُّ

ّ
كل ما فيه اس�تعارة أفق ّية من أش�ياء يف مقامه ،ول�ذا كان بعيد ًا عن التِّلقائ َّية
ٍ
السواد األعظم
واألصالة حتى ال جيوز اعتباره ُه َو َّية من ّ
أي نوع كان خارج ّ
امتص ُه العامل
م�ن أمثاله( .((4فقد َّ
كف عن أن يكون الك�ون األصغر بعد أن َّ
لا للجنس البشرَ ي يف أحوال تدهوره وتفس ِ
املحي�ط به ،وليس إلاَّ مم ِّث ً
�خه،
َ ّ
ُّ
و َيتَبَدَّ ى يف وظيفته هذه نقيض ًا لإلنس�ان الكامل حتى من حيث احلر َّية التي
ملجرد تسليمه بأنه عبدٌ
يدَّ عيها ،فاإلنس�ان الكامل أكثر حر َّية بش�كل نسبي َّ
وليس حر ًا .ويف حني َيدَّ ِعي الكافر احلر َّية واالس�تقالل عن الالَّهوت فهو
رض ًة عىل االقرتاب من هاوية الال ََّش�يئ َّية
أ َق ّ�ل ا َملخلوقات حر َّية وأكثرهم ُع َ

يتوهم أنه من احلقائق األعىل ليس إلاَّ مثاالً
برفضه أن يكون مثاالً ،فإن من َّ
يتوس�ط
لوه� ٍم وإلاَّ مل يك�ن ش�يئ ًا ،كام أنه جيعل م�ن ذاته عائق ًا بدالً من أن َّ
ٍ
( ((4وقد قيل إن هذه القلة تشبه يف مصريها مصائر قوم ٍ
ولوط عليهام السالم ،وسوف يكونون
نوح
من صحبة املهدي ،وهم املختارون الذين أشار إليهم املسيح عليه السالم يف وصفه أليام
الدمار قبل جميئه الثاين “ولو مل تقصرّ تلك األيام مل خيلص جسدٌ  ،لكن ألجل املختارين ُت َقصرَّ ُ
تلك األيام” .متى 24 :23
( ((4وقد جتىل ذلك واقعيا يف حقل “الثقافة” و“الفنون اجلميلة” ،والتي أصبحت مطبخا يأكل كل
ما يطبخ ،وال يبايل إذا كان “اآلخرين” يعافون طهيه .املرتجم.
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باخلري بني هذا العالمَ والعالمَ اآلخر.

والزمن ش�أنه ش�أن ّ
جلالل واإلكرام ،وا َّلذي انعكس
َّ
كل تجَ َ ِّليات ذي ا َ

ن�وره عىل املرحلتين املتتاليتني املتكاملتنيّ ،
الز َمن ال
فكل م�ا كان يف قبضة َّ

التوهج واخلُفوت،
بد أن ينتهي بع�د حني ،ومها مرحلتا امليالد واملوت ،أو
ُّ
وأول هاتني املرحلتني ٍّ
جتل
أو النَّامء ُّ
والضمور ،أو االنبس�اط واالنقب�اضَّ .
جلمي�ل وا ُملن ِْع�م ،وفيه�ا خَت َض�ع ا َملخلوقات س�واء أكانت فرد ًا
للمحي�ي وا َ
أم أم�ة أم عامل� ًا بكامله للعبود ّية له ِع ّز ش�أنه ،وهذه ه�ي العالقة التي يعبرِّ 
األوالن ّية،
عنها خاتم س�ليامن يف مثلثه األدنى ا َّلذي يم ِّثل اخلَلق يف املرحلة َّ
للجالل امللكي يف اسمه «ا ُمل ِميت»
ولكنها يف مرحلة التّكامل أكثر خضوع ًا َ
جل ش�أنه ،وا َّلذي ُيفنى ّ
َّ
كل ش�ىء إال ذاته العل ّية ،والكافر خاضع يف دورة

األول ثم احلال الث�اين عىل التّ�وايل ،وهو مم ِّثل
حيات�ه القصيرة( ((4للح�ال َّ
إلنسانية أطول منه عمر ًا ،وقد عاش يف مرحلة من مراحل َت َفس ِ
خها.
َّ
ُّ
ٍ
نفس يف الرحلة الروحية ميال ُد ٍ
ويتب�ع َفناء ٍ
أوالنية تش�اكل بكارة
نفس
الزمن وال مناص من أن ينحط مرة
الع�امل بعد الفيضان ،لك�ن العامل يف قهر ّ
األوالنية معصومة من ال َفسـاد،
أخرى ،يف حني أن النّفس َّ

الزمن،
ففناء السالك ينقله إىل َجنّة ال َق ْلب التي تعلو عىل َّ

جلامل يف املوت
وتنعك�س يف إطار َّ
جللال وا َ
الزمن مراحل ا َ
ٍ
بعض ،أما
وامليالد ،ويف ال ّب ْس�ط وال َقبض ،تقف�و بعضها أثر
( ((4يمثل كل زوج دورة يف الزمن ،وهكذا يتكون الزمن من دورات داخل دورات ال تحُ ىص،
ٍ
لذكر ذو اجلالل واإلكرام،
فحتى فعل التنفس أحد تلك الدورات ،وجيوز أن يكون شعرية
ٍ
فاللحظة التي نشهق فيها النَ َف َس ٍ
جتل لرضوانه واللحظة التي نزفره فيها جتل لتعاليه عز وجل.
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الزمن فتنعكس يف حاالت متكامل�ة كام لو كانت متزامنة يف حارض
خ�ارج َّ
ٍ
بلا ماض وال مس�تقبل ،وتفن�ى النّف�س الكاملة يف َجنّ�ة ال َق ْلب
رسم�دي

وتول�د فيها بال كلل ،واخللود هو دوام ا َملزج والتّداخل بني املوت وامليالد،
وه�و إن�كار للم�وت ،وهو ا َّل�ذي خّاتذت منه ش�جرة اخلُلد وعين اخللود

ُس�مى العني كذلك نبع ّ
الش�باب ونبع احلياة ،وهذه هي احلياة
اس�مهام ،وت َّ
ِ
الض ِّيق،
السلام يف قوله «أدخلوا من الب�اب َّ
التي أش�ار إليها ا َملس�يح عليه ّ
ألنه واس�ع الباب ورح�ب ال َّطريق ا َّل�ذي يؤ ِّدى إىل اهلَلاك ،وكثريون هم
ا َّلذي�ن يدخلون منه ،ما أضيق الباب وأكرب ال َّطريق ا َّلذي يؤ ِّدي إىل احلياة،
وقليل�ون ه�م ا َّلذين جيدونه» مت�ى  ،14-7:13ويف س�ياق احلدي�ث عن املثلث
حترك
املعتدل ا َّلذي َط َّبقناه عىل حال الكافر تو ًا نضيف أن له معنى َط ِّيب ،فلو َّ

جلنَّتي اإلنس�ان الكامل ،ولكانت
املثلث�ان بحيث تلتقي رأس�امها لكانا رمز ًا َ
السالك إىل َجنّة ال َق ْلب،
رأس املثلث ا َملقلوب تناظر الفناء ا َّلذي يدخل بعده ّ

الض ِّيق( ،((5ا َّلذي يم ِّثل ضيقه «ال ُع َسرْ » املذكور يف
وقد ُيفسرِّ عىل أنه الب�اب َّ
اآلية الكريمة بصدر الباب ،ولو أن ّ
الشكل قد خَّاتذ أسمى معانية فإن رأس
املثلث األسفل سوف مت ِّثل ال َفناء الكامل يف َعينْ ال َي ِقني ،فهناك نقطة واحدة
الس�الك عند التقاء رأسى املثلثني تناظر لقائَه بال َي ِقني الواحد َج َّل
يف طريق ّ

شأنه وترمز إىل أحد ّيته سبحانه ،وسيناظر االتساع ال ُعلوى للمثلث األعىل
للح ّق َج َّل و َعال ،والتي ال َمطال هلا إلاَّ بالفقر الكامل .ولو
النِّعم اللاَّ هنائ ّية َ
م َّثلن�ا «املمي�ت» َج َّل َجالله برأس املثلث األعىل فس�وف ترم�ز قاعدته إىل

( ((5ولو كان املثلث املعتدل يف معناه اخلبيث يذكرنا بربج بابل فإن جانبه الطيب يتمثل يف أهرام
مرص التي كانت مقابر ًا.
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«املحيي» َع َّز َو َج ّل ،ولكن حيث إن االتِّساع ال َيتَّجه إىل اخللق فسوف يرمز
�ي» س�بحانه ،وهكذا يكون ّ
الش�كل تصوير ًا لكلامت ا َمل ِس�يح عليه
إىل «احلّ ّ
السلام «من خرس حياته من أجيل س�يجدها» ،ولنقتبس هنا حديث ًا قدس� ّي ًا
ّ
وجدَ ين
ُيسند إىل عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ،من طلبنّي َو َجدين ،ومن َ
عرفن�ي ،ومن عرفني أح َّبني ،ومن أح َّبن�ي أحببته ،ومن أحببته قتلته ،ومن
ِ
عيل ِد َّيته فأنا ديته.
فعيل د َّيته ،ومن َّ
قتلته َّ
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الباب السادس عرش
البــيعة
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بما عاهد عليه ّ هَ
َ ِ
الل فَس�يُؤ ِت ِ َ
ِ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ

تتكون دوحة اإلنس�ان الكامل من ملوك األرض وأهل اهلل َج ّل و َعال

�مى أعضاؤه «أفرادا»
م�ن املباركني ،وتنقس�م إىل فرعني ،أحدمها خفي ُي َس َّ

السلام ،وينتمى إىل الفرع ال ّثانى «األقطاب» وهم
ويرأس�هم اخلرض عليه ّ
ِ
والسلام،
األولي�اء والقدِّ يس�ون ا َّلذي�ن يرأس�هم األنبي�اء عليه�م ّ
الصالة ّ
ووظيفتهم ال ّثبات يف األرض كأوتاد ألجياهلم.

الراه�ن بمقايي�س هاتين 
ولي�س اإلنس�ان الدُّ ني�وي ش�يئ ًا يف َّ
الزم�ن ّ

السلاالتني امللك َّيتين ،وال ه�و يملك أن يك�ون من أحدمه�ا ،وقد كانت
ُّ

جمرد حاالت ش�ا ّذة ،فيام أصبحت حال ّي ًا
خالت النّقص اإلنس�اين فيام خىل َّ
تطور
طبيع ّي�ة يف تواترها ،ويبدو األمر كام لو أن جنس� ًا إنس�ان ّي ًا جدي�د ًا قد َّ
بخصائل ختصه ختتلف عن العادات اإلنسان َّية املعروفة،
عىل مسار العصور
ُّ
األوالين بل عليه
وهك�ذا ال يكفي أن يرغب الدُّ نيوي يف أن يعود إىل احلال َّ

حتول التغيرُّ القديم لطبيعة جنس اإلنس�ان
حل ّق إيامن ًا قاطع ًا ،فقد َّ
أن يؤمن با َ
إىل ما يشبه تغيرُّ اجلنس ذاته يف زمننا ،ولو تُرك اإلنسان الدُّ نيوي لنفسه فإن

تط ُّلعه إىل أن يكون إنس�ان ًا كام ً
ال س�يكون بمثابة أن تثمر ش�جر ٌة ثامر ًا غري
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فاكهته�ا ،وال ب�د أن يكون باقي ًا يف نفس اإلنس�ان املنحط ب�ادرة من امللك ّية
القديمة لإلنس�ان ّية حتى يأمل يف خطو ال ّطريق ،وغالب ًا ما ُيم ِّثل هذه البادرة
الزمان القديم ،وعادة ما ُيس� َب ُغ عىل املريد اس ً
ما
أن تتبنّ�اه طائفة من فضالء َّ

حل َّق�ة ،ويذكره دوم ًا بمثاله وهيدي�ه إليه ،ولن يملك
جدي�د ًا ُيناظر طبيعته ا َ

املنح�ط ب�دون هذا ال َّت َبنِّي أن يتغ َّلب عىل اآلثار التي ورثها عن أسلافه من
ِ
أسلاف أوالن ِّيين جدد ًا ،ولذا
الس� ْف َلة والدمه�اء ،لكنه لو تغيرَّ ألصبح له
ًٌ
السالك إنه من ساللة رشيفة.
كانت احلكايا القديمة تقول عن ّ
�مى يف اإلسلام باس�م
وت
ُ
ُع�رف ه�ذه الذر َّي�ة يف األديان عموم ًا ،وت َُس َّ

بالسلس�لة
«السلس�لة» ،ويعني َت َبنِّ�ي ال ّطائفة للمريد الدُّ نيوي أنه قد ارتبط ِّ
ِّ
الشرّ يف�ة ،ويتح َّق�ق ه�ذا االرتب�اط «بالعه�د» أو «البيع�ة» بينه وبني ش�يخ
ال ّطائف�ة بصفته مم ِّثل األولي�اء ،و ُير َم ُز إليها بالتّصاف�ح باأليدى ،وهذه هي

ش�عرية البيعة التي أش�ارت إليها اآلية الكريمة يف صدر س�ورة الفتح ِ إ ّنَا
ْ
وتشير الس�ورة الكريمة ذاهتا إىل َّأول
ك فَ ْتحا ً ّ ُم ِبينا ً[ الفتح، ]1 :48 ،
ّ
فَ َتحنَا لَ َ
ْ
والسلام يف صحابت�ه ريض اهلل عنهم ،لّ َ َقد ر ِضي
بيع�ة للنَّبي عليه ّ
الصالة ّ
َ َ
الل ع�ن الْم ْؤ ِمنِني إ ْذ يبايعونك ت ْحت الش�جر ِة فع ِل�م ما ف قلوب ْ
كينَ َة
ل
نز
أ
ف
م
الس� ِ
َ
َ
َ ِ ُ َ ِ ُ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ َ َ َ يِ ُ ُ هِ ِ
َ َ َّ
ّ هَ ُ َ ِ ُ
ً
ْ ً
ع َليهْ ِ ْم وأ َ َثاب ْم فَتحا َق ِريبا الفتح]18 :48 ،
َ
َ هَ ُ

كل دينّ ،
الروح َّي�ة يف ّ
السلس�لة
وكل فرع من فروع ِّ
السلس�لة ّ
وتتف�رع ِّ
َّ

يف اإلسلام هي ًٌ
�مى كل منها «طريقة» ،ومت ِّثلها شكل ّي ًا
طرق إىل احلقيقة ت َُس َّ
شجرة مرسوم عليها «بيان ال ّطرق» ،ونرى حتت أساس َّ
الش َجرة اسم «اهلل»
ضيِ
َع َّ�ز َو َج ّ�ل ث�م جربيل عليه السلام ثم َّ
حممد  ث�م اخللف�اء األربعة ر َ
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السلس�لة
اهلل عنه�م،
وتتف�رع أخير ًا إىل ال ّط�رق ّ
الصوف َّية الت�ي مت ِّثل فروع ِّ
َّ
اإلسلام ّيةّ ،
بمحمد عليه
السلس�لة التي ب�دأت
ّ
ف�كل عضو فيها حلقة من ِّ

الرسول
الس� َبب ال ُعلوي يف َّ
ّ
الصالة عىل آل َّ
والسلام ،وهنا يكمن َّ
الصالة ّ
الروح ّية هي آ ُل ُه عىل احلقيقة ،وقرابتهم أعىل مقام ًا من
 ،فدوحة سلالته ُّ
جمرد قرابة الدَّ م ،وحني يأخذ ش�يخ طريق�ة أو أحد مقدِّ موه عهد ًا عىل مريد
َّ

الروح َّية لل ّطريقة،
ترصفه كل ا َملوارد ُّ
لريبطوه ِّ
بالسلسلة الشرّ يفة يضع حتت ُّ

ولك�ن لي�س هناك من يمكن أن هي�دي غريه إىل مقام أعىل م�ن مقامه ،وال
ِ
إلاَّ ع ْلم ال َي ِقني ،وتصبح ال ّطريقة هكذا كام لو كانت ثابتة س�اكنة،
يملك له
السلس�لة( ،((5ولكن لو رغب املرء يف
إلاَّ أن أعضاءها يس�تقون الربكة من ِّ
املزيد فال بد أن يبحث عن « ُم ْر ِشد روحي»( ((5قد بلغ مقام َعينْ ال َي ِقني عىل
األ َق ّل ،ويستطيع هداية غريه إىل املقام ذاته ،ويكاد يستحيل بدون ُم ْر ِشد أن
جيد املريد طريق ًا ،فال يملك أن يهَ دي ذاته إلاَّ ب َعينْ ال َي ِقني.

( ((5وتسمى الطريقة الثابتة يف اإلسالم “طريقة ُّتربك” أو “طريقة تربيك” ،راجع الشيخ عيسى
نور الدين “الوحدة املتعالية لألديان” ،باب “تعايل اجلوانية وكليتها” ،تراث واحد ،قيد
الطبع.
( ((5وتسمى الطريقة التي ترشد املريدين “طريقة سلوك” أو “طريقة تربية” بمدى ما حتض
مريدهيا وتعينهم عىل سلوك الطريق الروحاين.

75

الباب السابع عرش
رحلة الشتاء

أل ْم تر ك ْيف فعل رب�ك بأ ْصحاب الْفيل  1أل ْم ي ْجع ْل ك ْيدهْ
َ َ َ َ َ َ مُ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ ِ َ َ ِ ِ ِ
يهْ ْ رْ
ْ
هيم ِب ِحجار ٍة
يل َ 3ت ْر ِم
اب
طيا ً أَب
يل  2وأ َ ْرس َل ع َل ِ م
يِف َتض ِل
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
َ َ َ
َ َ
َْ
ْ
ْ
(((5
ول   5الفيل .
يل  4ف
ك َعص ٍف ّ َمأكُ ٍ
ج َع َل مُه َ
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ِّمن ِس ِّ
َ َ
ْ

ْ

ْ

ْ
ف2
الصي ِ
يل ِف مِه ِرح ةَلَ ِّ
ل اَ
يل ِف قُري ٍش ِ 1إ اَ
إِ ِ
الشتا ِء و ّ َ
َ

َ

َ
ْ
ٰ ْ
ْ ْ
ْ
ت  ّ 3ذَ
الي أَطعم مُه ِّمن ج ٍ
وع وآم هَنُم
ب َه َذا البي
ر
وا
�د
ب
ع
ِ
ِ
فَل َي ُ ُ َ ّ َ
َ َ
ُ
َ َ
َ
ْ
خ ْو ٍف   4قريش.
ِّمن َ

للح ّج حتى
بنى أبره�ة ملك اليمن معبد ًا فاخر ًا ليجعله مناط� ًا جديد ًا َ

يجَ ت�ذب إليه قواف�ل احلَجيج التي تس�افر إىل الكعبة يف مكة ،وقد أرس�لت

قري�ش إلي�ه من حيبط عمله بتدني�س املعبد اجلديد ،فانطل�ق أبرهة عىل فيل
يف مقدم�ة جيش�ه إىل مكَّة ح ّتى ِ
�دم الكعبة ،ولكن البيت احلرام قد س�لم
 يهَ ْ
السماء أبابيل طيور أبادهتم بأحجار من جهنَّم ٌ
كل
بمعجزة ،فقد ظهرت يف ّ
منها عليه اسم ضح َّيته.

وتش�اكل الكعبة ال َق ْلب ،واحلجيج يش�اكلون ال َبصائ�ر التي تنتمي إىل

حا ّف�ة َجنّة ال َق ْل�ب ،وقد كانت حماولة أبرهة إغراءهم عن َمكَّة بمعبد زائف

أش�به بإغ�راء الش�يطان آلدم وحواء بش�جرة حي�اة زائف�ة ،فَو ْس�وس ِإلَ ْي ِه
َ َ َ

( ((5ويقول التفسري “وقد كانت هاتان السورتان يف مصحف أيب تبدوان كسورة واحدة ،وقد اعتاد
بعض كرباء اإلخوة أن يقرأ السورتني معا يف الركعة الثانية من صالة املغرب”.
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ْ

ْ

دْ

ْ

لش
ل َومُل ٍك ّاَل َي ْب ىَ ٰل [ طه.]120 :20 ،
الش ْيطان قال يا آدم هل أدل ُك ع ٰ
جر ِة الخُ ِ
ّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ّ َ َ ىَ َ َ
َ

وقد كانت قريش هي س�ادنة الكعبة ،وه�م أرشف قبائل العرب وهم

الصحيح ،فبدون نور ال َبصرية يف مركز
تبوؤا موضعهم ّ
أهل البصائر ا َّلذين َّ

حل ّق.
النّفس فلن يملك أحد أن يتط َّلع إىل ا َ

وجياهد ّ
كل مسلم يف حرب مع َّ
الشيطان ،أما «أهل ال َي ِمني» فإن حرهبم

َلمِام ًا بفرتات هدنة ومداورات َش�تّى ،لكن َّ
الش� ْي َطان يعل�م أن الدُّ ن َيو ِّيني يف
الر ّبان ّي�ة ،وال يملك
بالرمح�ة َّ
قبضت�ه إىل َح�دٍّ كبير ،وليس فيهم إيمان َح ّق َّ
أن يرى أهنم س�يفلتون م�ن قبضته يف احلياة اآلخرة ،فاهلل س�بحانه عىل ّ
كل

«الس�ابقون» فقد رأى أهنم قد ألقوا بس�لطانه يف حارضهم
يشء قدي�ر ،أما ّ
وشنُّوا احلرب عليه يف حياضه ،والنتيجة قصاص مريع ،وهنا يكمن أعظم
مؤه ً
السالك أن
الروح عىل من ليس َّ
ال لسلوكها .فال يملك ّ
َخ َطر يف طريق ُّ
الر ّبان ّية فحس�ب،
ينترص عىل «أصحاب الفيل» بقواه اإلنس�ان َّية بل بال ُقوى َّ

وإقامة ّ
السالك ،أما ا َّلذين
الش�عائر وس�ائل هلذه ال ُقوى رشيطة نقاء ضمري ّ
يدخلون ال ّطريقة فخر ًا أو طموح ًا أو غري ذلك من الدَّ نس فلن حترض  ُق َوى

السماء ش�عائرهم ،وال مناص من أن ينهزموا ويسقطوا أسفل من ذي قبل
َّ

يف حوض ّ
الش�يطان .أما من يدخل ال ّطريق بمح ّب�ة اهلل َج َّل َجالله ويتط َّلع
كالزرع ا َّلذي َيت ِ
َّجه إىل نور ّ
الشمس ،ولن يكون
تلقائ ّي ًا إىل نوره َع َّز َو َج ّل فهو َّ
السامء ،وسيكون قادر ًا عىل الت َّش ُّبع ّ
بالشعائر التي
أمامه عائق يف كدحه نحو ّ

فيحوهلا إىل أبابيل م�ن ال ّطيور التي أبادت «أصحاب الفيل»،
يقيمه�ا متام ًا،
ِّ
الروح األبيض».
ويقول التّفسري «إن األفكار واألذكار َّ
تتوهج بنور ُّ
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وترمز رحلة ِّ
الروح ّية حينام
السالك ُّ
الشتاء إىل املرحلة األوىل من رحلة ّ

يتبوأ يف قرهبا مقام اإلنسان
السالك أن َّ
الروح نحو األرض ،ويستطيع ّ
تمَ يل ُّ
الكام�ل ،وهذه املرحلة «أفق ّية» من حيث إهنا تتح َّقق عىل مس�توى الوجود
الصيف( ((5حينام
األريض ،والتّصاعد ه�و باقي ال ّطريق ا َّلذي يتم يف رحلة َّ
ِ
ترتفع ّ
السامء.
الشمس إىل غاية َس ْمتها يف أعايل َّ
الصني،
والسلام اطلبوا العلم ولو يف ِّ
الرس�ول عليه ّ
الصالة ّ
وقد قال ّ

وهناك أساطري ًا وقصص ًا يف أنحاء العامل يكمن فيها علم أرسار رحلتا ِّ
الشتاء
والصيف حتت ظاهر س�اذجَّ ،
فالشكل خيتلف باختالف اجلانب ا َّلذي يعبرّ 
َّ
عن�ه .وتوصف رحلة ِّ
الش�تاء بأهنا مثل اهلُبوط إىل باط�ن األرض بحث ًا عن
ِ
َّ
جلواهر النّفيس�ة ،و ُيش�اكل هذا الكن�ز ال َبصائر املفكرة،
الذ َهب والف َّضة وا َ
ويقال إنه يف حوزة األقزام َّ
الس�الك أن
الش�يطانيني ال ِّلئام ا َّلذين يتعينَّ عىل ّ
يمكر هبم ،أو هي يف حراس�ة وحوش ضارية ال بد أن تُبا َد قبل أن يس�تعيد

الس�الك كنزه املرسوق ،وت�روي القصص أحيان� ًا أن ال َب َطل يصاب إصابة
َّ
قاتل�ة وه�و َي ْقتُل أعداءه و َيم�وت هو اآلخر بعد أن أح�رز النَّرص ،وتروي

يت�زوج بأمرية وقع
أحيان� ًا أخ�رى أن ال َب َطل قد اس�تعاد كنزه واس�تطاع أن
َّ
الس�الك ال
يف غرامه�ا .وترم�ز تدخلات اجلن ّي�ة الط ِّيب�ة وعطاياها إىل أن َّ
دو بنفس�ه ،وهذه ال َعطايا هي ِّ
الذكر ا َّلذي ُي َل ِّقنُه َّ
الشيخ
يملك الغلبة عىل ال َع ّ
ُملريديه ،وليس�ت رحلة ِّ
الش�تاء إلاَّ «اجلهاد األكرب» أو «جهاد النّفس» ،فقد
والسلام بعد فتح َمكَّة عُدْ نا من ِ
اجلهاد األصغر
الرس�ول عليه ّ
الصالة ّ
قال َّ
( ((5وتناظر رحلتا الشتاء والصيف يف الدين اليوناين الروماين القديم “األرسار الصغرى”
و“األرسار الكربى”.
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إىل ِ
اجلهاد األكرب.

وعادة ما تس�اند رمز ّية غريها ،فهناك أس�طورة يونان ّية عن أمرية مجيلة

ُس�مى أتالنت�ا ،وكانت أرسع يف اجل�ري من أي رجل،
الروح ،وت َّ
ترم�ز إىل ُّ

وق�د قطعت عهد ًا ألاَّ تتزوج إلاَّ من َيس�بقها ،ويرمز األمري هيبومينيس إىل
تفاحات ذهب َّية من َّ
الشجرة
السالك ا َّلذي استطاع أن َي ْسبِقها بمعونة ثالث ّ
َّ
الت�ي تنم�و يف مرك�ز حديق�ة هيس�برييديس ،وق�د ُأ ِ
رس� َلت إليه اس�تجابة

الس�باق ُت َّفاح�ة بع�د أخ�رى ،فكانت
لصلوات�ه ،وألق�ى أم�ام األميرة يف ِّ
السماو ّية حتى َس� َب َقها األمري .وقد جاء ذكر
األميرة تتو َّقف لتلتقط ال َّثمرة َّ

ْ
ْ
الش�تاء يف س�ورة الكهف و ِإذ َقال م ٰ
رحلة ِّ
وس لِ َفتاه اَل أ َ ْبرح ح ّ َت ٰى أ َ ْبل ُ َغ مجمع
َ
َ
ُ
ىَ
َ ُ َ
َ
َ َ َ
ُ
ْ
ال َب ْحر ْي ِن أَ ْو أَ ْم ِضي حُ ُقبا ً[ الكهف ،]60 :18 ،وأحيان ًا ما تستبدل الرمز َّية البحر
َ
َ

السماء بامئه ال َعذب بسماء حتمل سحاب ًا محُ َ َّم ً
ال با َمل َطر
ال ُفرات ا َّلذي يرمز إىل َّ

ال َع ْ
�ذب ،ويك�ون التقاء املائَينْ حينئذ عىل س�طح املاء املال�ح يف هذه الدُّ نيا.
ِ
(ِ ((5
�مكَة تسبح إىل أعىل
الس�الك بأنه َس َ
وكذلك جاء يف ق َّصة صين ّية تَصف َّ
�مكَة إىل سطح املاء َينْ َق ّض عليها من بني
الس َ
يف املياه الس�فل ّية ،وحينام تصل َّ
ِ ِ ِ
يرا  كيان ًا
الس َ
ال�روح ،و َتت ََو َّحد َّ
الس�حاب طائر يرم�ز إىل ُّ
َّ
�مكَة بال َّطائر ل َيص َ
ِ
السماو َّية واألرض َّية.
واح�د ًا يصبح تنينّ ًا يرمز جناح�اه إىل طبيعتا القدِّ يس ّ
ْ
ْ
ب اَل يع َل ُم َها ِإ ّ اَل
وقد ذكر القرآن احلكيم يف س�ورة األنعام وعنده مفاتح الغ ْي
َ ِ َ َ َ ِ ُ َ ِ َ
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ني[ األنعام ]59 :6 ،وكام يقرأ اهلل تعاىل
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ِ
يِ َ ٍ ّ ُ ٍ
َ َ ِ
َ َ

يف الكتاب املبني غامر نعامئه ودوام بقائه َع َّز َو َج ّل يقرأ اإلنس�ان الكامل يف
( ((5راجع .Matgioi, La Voie Metaphysique, p. 49
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مستواه النِّسبى َكماَ ل ذاته ،وعليه أن يعي َأ ّوالً  ك ُّل عنارص نفسه بال استثناء
قب�ل أن َي ِصري كون ًا أصغر بالكامل .وتتم َّثل معرفة النّفس يف القصص التي
يتزوج هبا ،مثل
حتك�ى عن أمري يبغي َّ
الزواج بأميرة بِ ُم ِه َّمة عويصة قبل أن َّ
الرمال عىل ش�اطيء ال َب ْحر ،و َيك ُْمن
أن َي ُع�دَّ النّح�ل يف خلية أو يعدَّ ح ّبات ِّ
تفسير ثانوي آخر لرحلة ِّ
الشتاء يف احلديث النَّـ َبوي الشرّ يف ا َّلذي اقتبساه
السالك يرى
س�لف ًا «من عرف نفس�ه فقد عرف َر ّبه» ،فمعرفة النّفس جتعل َّ
َر ّبه ب َعينْ ال َي ِقني.
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الباب الثامن عرش
رحلة الصيف

ْ ْ
ْ
طمئنة ْ 27
ج ِعي ِإ ىَ ٰ
اضي ًة ّ َم ْر ِض ّيَ ًة
م
ال
س
ف
ار
يا أي
ل ر ِّب ِ
كر ِ
ِ
ُ
تا النّ َ ُ ُ َ ِ ّ َ
َ َ ّ َ هُ ْ َ
َ
َ
َ
ْ
عبا ِدي  29وادخ يِل جنّ َ ِتي[ 30الفجر]30- 27 :89 ،
 28فادخل ف ِ
َ ُ َ
َ ُ يِ يِ َ

تعني صفة «العبد» ال َفناء ،ولذا ُي َس َّمى ا َّلذين ارتقوا إىل َجنّة ال َق ْلب

ِ
«ع َب�ادا» هلل َع َّ�ز َو َج ّل ،ومن ثم فنوا يف ّ
ال�ذات العل ّية ،وقد جاء ذلك املعنى
�مى معاني�ه يف س�ورة اإلنس�ان ،حي�ث يتجلىَّ الف�ارق بني «عب�اد اهلل»
َبأ ْس َ
الر ّبان ّية ،وبني
و«األب�رار» ا َّلذين ا ْن َط َوت قلوهبم عىل انعكاس�ات ِّ
الصفات َّ

�ق س�بحانه ،وهم ا َّلذي�ن ارتقوا َّأول درجات ُس� َّلم
حل ّ
ا َّلذي�ن وصل�وا إىل ا َ
ِ
ّوراين للكون املخلوق بأمجعه ،و َي ْمتَدّ
يعقوب عليه َّ
السلام ،وهو امل ْح َور الن ّ
ْ
أْ
شرْ
كأ ٍس
ال ْبرار ي َ ب
من هذا العامل إىل َمشارف العامل الالخملوقِ  ،إ ّ َن َ
ون ِمن َ
ُ َ
َ َ
َ
ْ
ْ ً شرْ
ً
ر
ج
ف
ي
جريا [ 6اإلنس�ان،
الل
اد
ب
ع
ا
ب
ب
كافُورا ً ٥عينا ي
كان مز
ِ
ِ
ِ
ونا َتف ِ
اج َه�ا َ
هَ
ّ
هِ
ّ
َ
َ
َ َ ِ َ ُ
َ َ ُ َ َ ُ ُ ُ هَ َ

الس� َعداء ا َّلذين َعَب�رَ وا إىل ما وراء
 ]6-5 :76ويق�ول التّفسير «واألبرار هم ُّ
ِ
ُح ُج ِ
الصفات حتى
�ب ال َفضائ�ل وصال�ح األعامل ،حي�ث َت ُل ُّفهم حج�ب ِّ
نب�ع َجنّة ّ
الس�الِكون يف منتص�ف طريقهمَ ،يشرْ َ بون
ال�ذات واخلُلود ،وهم َّ
ِ
كافور َن ْبع اخلُلود ،ويش�تمل
الصفات وجمَ اهلا ،ومزاجها من
م�ن كأس حم َّبة ِّ
مذاقه�ا على برد ال َي ِقني وبي�اض النّور ومََس�رَ ّ ة ال َق ْلب ا َّل�ذي احرتق يف نار
َّ
الش�وق ،والكاف�ور َن ْب�ع لعب�اده املختارين س�بحانه ،وهم أه�ل «وحدان َّية
ّ
الذات» وحم َّبتهم هي مياه النَّـ ْبع بال صفات ،بمدى ما ال ُي َف ِّرقون بني ال َق ْهر
81

وا َمل َح َّب�ة ،وال بني َّ
بين الر َخاء وال ُب�ؤس ،فمح َّبتهم
�وة ،وال
الش� َف َقة وال َق ْس َ
َّ
حتي�ا بين األلطاف واملِ َحن ،وترتى س�عادهتم يف خري اجل�زاء واالبتالء عىل
ِ
ِ
الر ِحيم
الو ّهاب َ
الس�واء ،أما األب�رار ا َّلذين يحُ ّبون تجَ َ ِّل َيات ال َعاط�ي َ
الو ُدود َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
فإنهَّ�م كذلك يحُ ُّبون تجَ َ ِّليات ال َقابِض ا ُملذ ّل ا ُملنْتَقم دون أن َتتَها َفت محَ َـ ّبتهم،
ْ ً شرْ
عينا ي
َ
َ َ

ْ

ونا َتف ِجريا ً ((5( ،فهم أنفس�هم الينابيع التي
ب هِبا ِع َباد ُ ّ هَ
اللِ ي ُ َف ِّ
جر هَ
ُ
َ

ُ

َ

تتفج�ر تفجيرا باملحبة ،فهنا حي�ث ال ثنوية وال غريي�ة وإن مل تكن كافور ًا
نتيجة ظالم ُح ُج ِ
ب األنوية والثنوية».
ويذك�ر الق�رآن الكري�م أن األبرار ُيس�قون م�ن رحيق خمتوم م�ن َجنّة

ال�ذات ،ولك�ن امل�زاج يأتى فيها من جان�ب آخر من العني األس�مى ،فهم
ْ

ٌ

ْ

ْ

ٰ
 ي ْس ْ
ْ
ك فَلي َتنَافَ ِس ال ُم َتنَافِسون 26
يق ّ َمخت ُ ٍ
�قون ِمن ّ َر ِ
وم ِ 25
ح ٍ
خ َتامه ُ ِمس�ك ۚ و يِف ذَلِ َ
ُ َ

ُ
َ
َ
ْ
ْ ً شرْ
ْ
و ِمزاجه ُ ِمن تَسنِ ٍمي  27عينا ي ب با المقرب
ون [  28املطففون.]28 -25 :83 ،
َ َ ُ
َ
َ َ ُ هِ َ ُ َ ّ َ ُ َ
لدْ
ْ
ٌ
يهْ
ْ
اريق
ل
أما املقربون ا َّلذين يطوف عل م و ان مخ ّ دَ
اب َوأ َ َب ِ
ون ِ 17بأَك َو ٍ
َ ُ ُ َ َ ِ ِ َ ُّ َ ُ َ
ْ
َ
هْ
اَ
�ون [ 19الواقع�ة،]19 -17 :56 ،
نز ُف
ي
ل
و
�ا
ن
ع
ون
ع
د
ص
ي
ل
ّ
18
ني
ع
م
ن
م
س
ِ
ِ
اَ
َ
ّ
ٍ
َو َ
ٍ
َ َ َ َ ُ ِ
كأ ّ ّ َ
ُ َ ُ
َ
َ

ُ

َ

فيق�ول املفسرِّ ُ «إنهَّ�م ال َي ْف ِقدون التَّميي�ز وال َّ
الذكاء بُِش�رُ ْ ب اخلَمر وال هم
الصحو ا َّلذين مل حتجبهم ّ
الذات
يغرق�ون فيها وعيهم ،فهم «عباد اهلل» أهل َّ
السكْر وأ ْغ َر َق ُهم احلال» ،وليسوا مثل ِع َباد
عن ِّ
الصفات ،وإلاَّ أمس�ك هبم ُّ

ْ
ْ ْ
�اه َنضر ًة وس��رورا ً 11
�ق�
�ك الي ْو ِم ولَ�
اه اهللُ ش��ر ٰذل�
َ
ّ
مُ
( ((5وتقول السورة الكريمة بعد ذلك فَ َو َق مُُ
ُ
َ َ
َ ّ َ َ أْ ِ َ َ َ
ُ
ْ
شسا ًولز ْمهريرا ً
ً
ْ
اه ِبماص رَبُواجنّ َ ًةو
وجز
ك ِئنيَفِهيا َع ىَل َ
ائ ِ
ح ِريراُ ّ 12م ّ َت ِ
كۖ اَل َيرو َنفِهيا مَ
ال َر ِ
َ اَ َ َ ْ ِ
َ َ َ مُ َ َ
َ
ًَ
ْ
يهْ َ
َ َ َ ْ
ً
يهْ
ْ
اب
اف َعلَ ِ م ِبآ ِن َي ٍة ِّم ْن فِ ّ َ
ض ٍة َوأَك َو ٍ
َ 13و َدا ِن َية َعلَ ِ م ِظ اَل هُلَا َوذُلِّلَت قُطُوف ُ َها َتذلِيال َ 14ويُطَ ُ
ْ
ً
ت قواريرا  15قوارير من فضة قدروها ت ْقديرا ً  16وي ْسق ْ
كان ِمزاج َها
سا
أ
ك
ا
هي
ف
ن
و
ِ ِ َّ ٍ َ َّ ُ َ َ ِ
ِ
ان َ َ ِ
ََ ِ
َ ُ َ َ َ َ
َ
ك َ
َ َ َ ُ
َ
َ
ْ
ً
ْ
ً
ً
نج ِبيال َ 17عينا فِهيا تُس ّ َم ٰى سلس ِبيال [ 18اإلنسان ]18-11 :76 ،ويقول البعض إهنا هي العني
َز
َ
َ َ
َ َ

األسمى يف إهاب احلياة ،فهي حياة األحياء ،ومن يرشب منها خيلد مع “الوجود احلقاين” ،واحلق
إن الدم الدافئ لن جيري هون ًا يف الرشايني إال بفضل جريان عني السلسبيل اهلادئ يف جنة الذات.
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حل ّق َّ
إن األبرار
اهلل حي�ث إنهَّ�م ُم َق َّربون وال زالوا ُي َف ِّرقون بني ِّ
الصف�ات ،وا َ
ُي َف ِّرق�ون بينها ألنهَّ م ليس�وا عىل نور َيك ِْف�ي لِكَي َي�روا َّ
ب
الص َ
فات ُح ُج ٌ
أن ِّ
بينهم وبني ّ
حل ُجب ،ولذا
الذات ،أما ا ُمل َق َّربون َف ُه ْم عىل اجلانب اآلخر هلذه ا ُ
للج ِميل ،وال
�ول إنهَّ م َيرون َأبهْ َى َجلال للجليل وأقىص جمَ�ال َ
يمك�ن ال َق ْ
حتجب أحدمها اآلخرى كحال األبرار ،أي إنهَّ م ال َيت ََحدَّ ثون عن شيَ ْ ء مثل
«ال َغيرْ » حيث إهنم َعبرَ وا إىل ما وراء ك ُّل َغيرْ َّية.
�مى كاف�ور ِع َب�اد اهلل وفنائهم وس�كرهم «بالتَّس�نيم» بالنِّس�بة إىل
و ُي َس َّ
ُ
وصحوهم ،ويرشب ا ُمل َق َّربون كذلك كافور ًا
ا ُمل َق َّر
بين وخلودهم بعد ال َفناء َ
من َن ْبع تَسنيم ،وهم مجيع ًا ِمن ا ُمل ِح ِّبني.
ويمك�ن ق�ول َّ
�ق
حل ّ
إن األب�رار ُك َّلما أداروا وجوهه�م نح�و الواح�د ا َ

ت ََض َّم َخ�ت أفكارهم وأذكارهم بالكافور ،و ُك َّلما أداروا وجوههم إىل احلَ ّق
الباق�ي ا َّلذي ال َينْ ُبو عنه شيَ ْ ء َّ
فإن أفكارهم وأذكارهم َتت ََض َّو ُع باملِ ْس�ك من
َعينْ ِ ت َْس�نيم ونهَ ْر الك َْو َثر ،و َي ْع َلمون أنه ال يس�تطيع أحدٌ أن َيشرْ ب ِمن َعينْ 
ت َْسنِيم إلاَّ لو شرَ ِ َب ِمن الكافور َأ َّوالً.
أن الف�ارق بني األب�رار وا ُمل َقربين ي ْفت َِق�دُ ِ
ون ِ
َج�دُ َّ
عام ً
ال ُم ْشَت�رَ َ ك ًا ،وقد
َ
َّ

ْ
صورت�ه س�ورة النّ�ور  ،اهللُ ن�ور الس�ماوات و أْ ْ
�كا ٍة
َ
ك ِمش َ
الر ِض َۚمثَ ُ
�ل ن ُ ِ
َ َّ َ
ور ِه َ
ُ ُ َّ َ َ ِ َ
ْ
ٌ
�اح الم ْصباح ف زجاج� ٍة ۖ الزجاجة كأنا ك ْو ٌ
ِفهيا ِم ْصب ٌ ۖ
د ِمن َش�جر ٍة
ّ ُ َ َ ُ َ َ ّ هَ َ َ َ
وق ُ
كب د ُ ِّر ّي ي ُ َ
ِ َ ُ يِ ُ َ َ
َ
َ
َ َ
ْ
ار ۚ نورٌ
غبية ي�كاد ز ْيتا يضيء ول ْو ل ْم ت ْمس ْس�ه ن ٌ
�رقية ول ْ
ْ
مب
ون ٍة ّ اَل َش ِ ّ َ ٍ َ اَ رَ ِ ّ َ ٍ َ َ ُ َ هُ َ ُ ِ
ُ َ ُّ
ار َ
ك ٍة َزيت ُ َ
ُّ َ َ
َُ َ َ َ َ
أْ
ْ
ضرب اهللُ ْ
ل نور ۗ ْ
ك ّل ْ
ش ٍء
ور ِه من يش�اء ۚ وي
ي ِدي اهللُ لن
ال لِلنّ َ ِ ۗ
ع ٰ
َ
اس َواهللُ ِب� ُ ِ يَ
المثَ َ
َ َ َُ َ ِ ُ
ِ ُ ِ َ
َ ىَ ُ ٍ هَ
َع ِلميٌ[ النور.]35 :24 ،
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واملِ ْشكاة هي األرض ،أي هذه الدُّ نيا ،وهي النّفس يف الكون األصغر،
الس�الك بوضع
التي هي مظلمة بطبيعتها ،وتش�اكل َأ َّول مرحلة من رحلة َّ
الزجاجة كام ِيْب�رْ ُ ُق ك َْوكَ�ب ُد ِّري
املصب�اح بلا زي�ت يف املِ ْش�كاة ،و َتْب�رْ ُ ُق ُّ
ٍ
وعندئذ ُتِض�يِ ء النّفس بنور َعينْ ال َي ِقني.
عندم�ا َي ْغ ُم ُ�ره النّور ،وهو ال َق ْلب،
الز ْيتُون،
الس�الك ا ْمتِالء املِ ْص َب�اح بِ َز ْيت َّ
وتش�اكل املرحلة الثانية من رحلة َّ
ِ
�جرة
ـمرك َِز َّيتها وتَعاليهاَ ،و َش َ
الروح ذاهت�ا ال شرَ ق ّية وال َغرب ّية نظر ًا ل َ
وه�و ُّ
الـم ِ
شارف مها مظهر للنَّخلة،
َّ
الزيتون َو َش َ
الس�در التي َت ُقوم عىل أبعد َ
�جرة ِّ
«فن�واة ال َف ْر ِد َّية واألنوية باقية يف ك ُّل منها» كام يقول التّفسير ،أما «نور عىل
الز ْي�ت ،أو مها نور َق َم�ر ال َق ْلب ونور
الزجاج�ة ونور َّ
ن�ور» فرتم�ز إىل نور ُّ

َّ
الز ْيت ينتظر ُّ
الش� ْع َلة التي
ال�روح ،وهذا هو ح�ال األب�رار،
إلاَّ أن َّ
�مس ُّ
َش ْ
أْ
ْ
ت ِ
ُوقدُ هْ   .
�اء ويضرب اهللُ ال ْمثال للناسۗ واهللُ بك ّل ْ
ش ٍء
يدي اهللُ لنوره من يش ۚ
هَ

ِ

ِ ُ ِ ِ َ

ع ِليمٌ[ الن�ور]35:24 ،

َ

َ َ

َُ َ

ِ ُ

تم بحمد اهلل
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َ
َ َ ِ َّ ِ َ

ِ ُ ِ يَ

كشاف األعالم واملصطلحات
35 / corruptio optima pessima
28 / isomorphism
8 / orthodox religions

إبراهيم عليه السالم 55 ،22/
أبرهة ملك اليمن 76 /
آدم عليه السالم  38/
آدم وحواء عليهام السالم 47 ،22/
أصحاب الرشيعة 8 /
أصحاب الشامل 26/
أصحاب اليمني 40 ،26/
األبرار 84 ،83 ،82 ،81 /
اإلحسان 61 ،38 ،37 /
اآلخري�ن ،66 ،50 ،26 ،23 ،9 /
69
خوة الصوفيه 8 /
األُ َّ
األدي�ان  ،25 ،24 ،15 ،9 ،8 ،7 /
74 ،65 ،64 ،34
األديان االتباعية 8 /
اإلسالم   ،61 ،38 ،15 ،11 ،8 ،7 /
75 ،65 ،74 ،63
األشياء ’الكلية الغريبة‘ 32 /
اإلنس�ان الدني�وي ،49 ،43 ،30/
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73 ،69 ،67 ،64 ،60 ،56
اإلنسان الساقط 54 ،25 /
اإلنس�ان الكام�ل ،14 ،11 ،10 /
،29 ،25 ،19 ،18 ،16 ،15
،58 ،57 .52 ،42 ،32 ،30
،65 ،64 ،62 ،61 ،60 ،59
،73 ،71 ،69 ،68 ،67 ،66
80 ،78
األولني 26 ،9 /
البابى احللبي 7 /
الربزخ 16 /
البصيرة ،52 ،51  ،33 ،30 ،9 /
77 ،59
البيعة 74 ،73/
التشاكل 61 ،28 ،27 /
التفسير  ،76 ،55 ،28 ،18 ،7 /
84 ،81 ،78
التوراة 65 ،64 ،60 ،44 ،29 /
احلديث القديس 10 /
احلقيقة الكلية الغريبة 39 /
احلالج 27 ،23 /
اخلليفة 23 /

الش�يخ عبد الواحد حيي�ى ،21 ،17/
42
الشيخ عبدالكريم اجلييل 47 /
الش�يخ عيس�ى نور الدي�ن ،25 ،9 /
75 ،37
الشيطان 77 ،33 ،32 /
الصف�ات ،59 ،47 ،20 ،13 ،12 /
83 ،81
الصليب 58 ،47 ،17 /
الصويف 27 ،23 ،10 ،8 /
الصوفية 59 ،37 ،35 ،33 ،8 ،7/
الطاويون 21 /
الطب 39 /
الطبائع األرضية 16 /
الطبيعة اإلنسانية 22 ،16 /
الطبيعة الربانية 22 ،16 /
العامل احلديث 9 /
العرب 77 ،34 ،16 ،11 /
العرص األوالين 34 ،33 /25 ،22 /
العرص احلديدي 34 /
العرص الذهبي 34 /
العرص الفيض 34 /
العرص املظلم 34 /
العمل الصالح 43 /

الدي�ن ،37 ،26 ،25 ،9 ،7 ،3 /
78 ،75 ،68 ،65 ،58 ،49 ،40
ال�ذات ،19 ،18 ،13 ،12 ،11 /
،58 ،42 ،29 ،28 ،23 ،20
83 ،82 ،81 ،59
الرسل 12 /
والسلام ،7 /
الرس�ول عليه ّ
الصالة ّ
،78 ،65 ،49 ،36 ،20 ،19 ،8
79
الرومان 34 /
السابقني 26 ،8 /
الس�الك ،32 ،27 ،20 ،16 ،15 /
،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35
،71 ،70 ،55 ،54 ،52 ،50
84 ،80 ،79 ،78 ،77 ،74
السلسلة 74 /
الرشيعة 66 ،14 ،8 /
الشعائر 77 ،67 ،64 ،40 /
الش�مس ،51 ،34 ،29 ،23 ،15 /
78 ،77 ،55 ،52
الشيخ إبراهيم عز الدين 58 ،9 /
الشيخ األكرب 7 /
الشيخ سيد حسني نرص 24 /
الشيخ عبد الرمحن عليش الكبري 17 /
86

الغيب 79 ،56 ،42 ،39 /
الفقر 12 /
الفناء ،81 ،71 ،55 ،38 ،13 ،12 /
83
القاشاين 7 /
القديس 79 ،54 ،51 ،49 ،48/
الق�رآن ،45 ،34 ،25 ،22 ،12 /
،64 ،59 ،55 ،54 ،50 ،49
67 ،65
القمر،53 ،51 ،29 ،23 ،77 ،15 /
55
الكافر71 ،69 ،68 ،67 /
الكافرين 25 /
الكامل الفعال 60 /
الك�ون األصغر،42 ،35 ،24 ،16 /
52 ،51 ،49 ،45
املحبة50 ،37 /
املس�يح علي�ه السلام،69 ،62 ،34 /
72 ،71
املسيح الدجال 68 ،34/
املعروف واملطلوب 52 ،39 /
املفسر،29 ،28 ،27 ،20 ،19 /
82 ،51 ،36
املقربون 83 ،82 /
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امللكات البصريية 30 /
النور املحمدي 19 /
اهلندوس 34 /
الوحي 34 ،9 /
الويل 54 ،51 ،23 /
اليونانيني 34 /
أهل الرسوم 8 /
بيان الطرق 74 /
تسنيم 83 ،82 ،14 ،13 /
جربيل عليه السالم 74 ،19 ،18 /
جن�ة ال�ذات /18 ،13 ،12 ،11 /
42 ،29 ،28 ،20
جن�ة ال َق ْل�ب ،31 ،30 ،29 ،27 /
،71 ،70 ،42 ،39 ،33 ،32
81 ،76
جنة النفس 42 ،30 ،29 ،27 /
جنة عدن 32 ،30 ،27 ،25 ،22 /
حديث رشيف 38 ،11 /
حديقة هيسبرييديس 79 /
حق اليقني ،22 ،21 ،15 ،11 ،10 /
62 ،38
خات�م س�ليامن ،58 ،57 ،56 ،16 /
70 ،67 ،65 ،62 ،60
دوجالس هوفشتادتر28 /

عني اإلدراك املخصوص 29 /
ِذكر 39 /
عين  اليقين  ،22 ،21 ،11 ،10 /
رمز الصليب  17 /
،50 ،32 ،29 ،27 ،25 ،23
رمزية األزواج 56 ،49 ،47 /
84 ،75 ،71 ،54 ،53 ،52 ،51
رمزية الصليب 17 /
فردوس ال َق ْلب 35 /
رمزية النور28 /
فقر 12 /
سدرة املنتهى 20 ،19 /
قريش 77 ،76 /
سليامن عليه السالم 27 ،
كالكى أفاتارا 34 /
صالح األعامل 81 /
ٍ
لوط عليه السالم 68 /
طريق املح َّبة 37 /
حميي الدين بن عريب 7 /
طريق املخافة 37 /
مذهب التوحيد 20 /
طريقة صوفية 8 /
مرشد روحي 75 ،23 /
عامل اجلربوت 42 /
مفهوم التشاكل 28 /
العزة 42 /
عامل َّ
هنر اخللود 31 ،27 /
عامل امللك 45 ،43 ،42 /
هنر الكوثر 14 /
عامل امللكوت 45 ،42 /
وحدة الذات 20 /
عامل صغري 60 ،24 /
ِع ْل�م ال َي ِقين   ،29 ،25 ،24 ،10 /وحدة الصفات 20 /
 75 ،55 ،53 ،52 ،43 ،36 ،35يعقوب عليه السالم 81 ،40 /
عيسى عليه السالم 38 ،12 /
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ويرى الرواقيون أن بعد احرتاق العامل تولد نفوس جديدة ببكارهتا ألن

الع�امل يمر بدورات كونية جيدد فيها ذات�ه ،واألرجح أن هذا خطأ يف الفكر
عموما وليس يف الرواقية فحسب ،فعند األورفية والفيثاغورية وغريمها يف

تاريخ الفكر يقولون إن النّفس حني تفنى تلد نفسا جديدة.
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