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اء الغربيِّني،  غري إىل يشء من الّتفسـري للُقرَّ ربـام احتاج هذا الكتاب الصَّ
َفَلـْم يكـن مكتوبـًا هلم رغـم أنـه باإلنجليزّيـة، وقد ُكتِـَب بنـاًء عىل طلب 
ـنْي، ومن ثم ُترجـم إىل العربيَّة دون أن َيُْطر لنا أنه سـوف  صديَقـنْي مرصيَّ

ُيطبع ككتاب بأّية لغة أوروبّية. 

وفّية عن بعـض احلقائق الكلّية  وقـد كانت غاَيتنا منـه الّتعبري بلغة الصُّ
التـي تكمـن يف قلب األديان مجيعـًا، ويتَّجه كّل باب منه إىل تفسـري آية من 
ـالم،  الة والسَّ كر احلكيم، كام يرجع إىل أحاديث الّرسـول عليه الصَّ آِي الذِّ
وينهل كذلك من تفسـري الّشـيخ األكـر حميي الّدين بن عريب)1(، وسـوف 
يلحـظ القاريء فيام تعّلـق باألقوال األخرى أهنا مسـبوقة بكلمة »قيل« أو 
ف تراث حّي ال زال  ، وال بد من الّتسليم بأن الّتَصوُّ »قالوا« بمعناها احلريفِّ
معظمـه شـفاهّيًا وال مرجع له، وقد توارث تلك احلقائـق الكلّية مريد عن 

شيخ عَر أجيال، ومل يكن هذا الكتاب لُيكَتَب دون هذا الرتاث احلَّي.

د عىل احلَقائق الكلّية  والغاية من هذا الكتاب إذن إجيابّية نظرًا ألنه يؤكِّ
ويتجـاوز عـن إنكار الّضالالت، ولكن سـوف نذكر هنـا أن مصطلحات 

تابعه  القاشاين  إىل  البعض  وعزاه  األكر،  الشيخ  باسم  القاهرة  يف  احللبي  البايب  نرشه  وقد    )1(
وشارحه العظيم، أما ما تردد من شكوك حول تأليفه فقد أرشنا إليه يف سياق الكتاب باسم 

.”the commentary “التفسري 



8

َر له أن يفهم  الصوفيَّة ليسـت سـوى إنـكارًا ملفاهيم زائفـة، مثل أن من ُقـدِّ
هذا الكتاب سـوف يرى أن اإلسـالم بدون هذه احلقائق سوف يكون مثل 
سـول عليه  ل كان الرَّ قـرشة بـال ُلب أو حميط بـال مركز، وأن الّصـويف األوَّ
الّصالة والّسالم، وأن الّصوفيَّة قديمة ِقَدَم اإلسالم ذاته. وبغض النّظر عن 
رة ليسـت شائعة بني مجهرة املؤمنني بقدر  دعوى البعض بأن الّصوفيَّة املتأخِّ
سـول عليه الّصالة والّسالم، فذلك أمر يصدق يف كّل  شـيوعها يف زمن الرَّ

األديان.

»الّسـابقني«  بـني  املؤمنـني  ـُم  ُيَقسِّ الكتـاب احلكيـم  أن  وقـد ذكرنـا 
ف عىل مذهب  و»أصحـاب الرّشيعـة« أو »أهـل الّرسـوم«، ويقوم الّتصـوُّ
»الّسـابقني« ومنهاجهم، وُيسـّمونه »الّطريقة«، ويطلقون االسـم ذاته عىل 
ة الّصوفيَّـه)2(، وليسـت رياضـات الّطريقـة إالَّ نافلـة عـىل فرائض  األُخـوَّ
»الّشــريعة« التـي ُتلـِزُم املؤمنني كاّفـة وال ُتغني عنهـا، فاجلوانّية تقوم عىل 
الرانّيـة، ويصبح النُّكوص عن فرائـض الرّشيعة بمثابة مانع من االلتحاق 

بأّية طريقة صوفيَّة.

 وحضوره يف آن عىل   وَجلَّ كر احلَكيم عىل تعايل اهلل َعـزَّ ـُد آُي الذِّ ويؤكِّ
عـادة متون األديـان االتباعيـة orthodox religions ، وحيث إن الُكتَّاَب 
الّصوفيِّني يرون الّطريقة َسـبِياًل إىل اهلل تعاىل وَيِميلوَن إىل اإلْسـَهاب َحْول 

املرء مقامهم إال  يبلغ  “السابقني”، فال  ِةِ صوفية من  ُأخّوَّ )2(  وال يعني ذلك أن كل عضٍو يف كل 
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 travelers، وال 

ينطبق معنى كلمة “صويف” بتاممه عىل مريد إال إذا وصل إىل هناية غايته.
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�ِميع«  »احلُُض�ور الّربَّاين« كا تس�فر عنه أس�اؤه احلس�نى »الَقريب« و»السَّ
 .pantheism ك ف بالشرِّ و»الًبٍصري« َجلَّ َجَلله، ولَِذا َنَعَت البعض الّتصوُّ
ولي�س هذا النّحو إالَّ َضَلالً عىل ش�اكلة ما دفع به هندىٌّ أمحر التُّْهَمة ذاهتا 
ّب  ّب يف الع�امل، لكنه يعرف أن العامل يف الرَّ ر َقّط أنَّ الرَّ بقول�ه »إّن�ه ال يتصوَّ

بشكل غامض«))).

لني« الّصاحلني من عصور س�ابقة، وأنه مل  ويذكر الكتاب احلكيم »األوَّ
ل�ني«، وقد يبدو نش كتاٍب يف زماننا  َيُع�د يف »اآلخرين« إالَّ »قليًل من األوَّ
ف يف ض�وء هذه احِلَكُم أم�رًا خارجًا عن املأل�وف، فقد أصبح  ع�ن الّتَصوُّ
كّل يشء يف الع�امل احلديث ش�اّذًا من كل نواحيه، وق�د وقع معظم املؤمنني 
�ك نظرًا الحتياجه�م إىل إرضاء عقوهلم اجلدليَّة يف  من كافَّة األديان يف الشَّ
دينه�م، ونح�ن نأم�ل إذن يف ط�رح فك�رة أو فكرتني قد يك�ون فيها طرٌح 

جلوهر الَبصرية يف كّل أشكال الوحي.

أبو بكر رساج الدين        

 Apercu sur la Tradition des Indiens de l'Amérique راجع الشيخ عيسى نور الدين  (((
Nord, Etude Traditionelles (Chacornac), 1949, p.164. راجع أيضا الشيخ إبراهيم 

.Du Soufism (P. Derain), pp.17-20 عز الدين
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الباب األول
حق اليقني

�ا ِبَخَبٍ أَْو  ْنَ م    ّمِ
ُ

��يِ�ي�ك �آ
�   َق�اَل مُ�وَسٰ ِلَْه�ِ�ِ ِإّنِ آنَْس�ُت   َن�اراً   ��س�سِ

ْ
     ِإذ

�مْ   َتْصطَلُوَن         ]النمل، 27: 7[
ُ
���ك

ِّ
��ل
ِ
�ع
ِّ
�ل آِتيُكم   بِِشَهاٍب    َقبٍَس 

 لـكّل َمْذَهـٍب ُصـويِف مرجعيَّة إىل ثـالث درجاٍت مـن اإليامن باهلل  إنَّ
ى هذه املرجعّية »ِعْلم الَيِقني« و»َعنْي الَيِقني«  الواحد احلَّق سـبحانه، وُتسمَّ
َذنا رمز النّـار َمَثاًل للَمْوىَل   االختالف بينهـا لو اتَّ و»َحـّق الَيِقـني«. وَيَتَجىلَّ
، فأدنى درجات الِعْلم هبا هو الِعْلم بصفات النّار لفظًا، وتعلوها   وَجلَّ َعـزَّ
درجـة شـهودها بَِعنْي الَيِقني عيانًا، وَتعلو هـذه درجة معرفة من احرتق هبا 
ى »الّصويف« عىل وجه  فِعاًل بيانًا، وهي مرتبة »اإلنسان الكامل« الَّذي ُيَسمَّ
متناهية   حال وحدانّيتة الالَّ  مرتبة بحال، فليست إالَّ قَّة. وهي أمر ال ُيَعدُّ الدِّ
 مل   جالله، والتي حتـرق حقيقتها كّل ما عداها، ولذا قيـل إن »الّصويفُّ َجـلَّ
   وَعاَل مل ُيَْلق، وقد أحَرَق سبحانه يف الصويفِّ ُيلق«، ذلك أن احلَّق ذاته َجلَّ
 ذاته َجّل شأنه. ويفصح عن هذا الّتامهي  كّل ما ُخِلق، ومل يبقي عىل يشء إالَّ
  ُب إيلَّ مـع اهلوّيـة الكلّية يف احلديـث القـديس)4( ...وما يـزال عبدي َيَتقـرَّ
بالنّوافل حتى أِحّبه، فإذا أحَبْبته كنت َسـمعه الَّذي َيْسـَمع به وَبرَصه الَّذي 
ُيْبـرِص به وَيده التي يبطش هبا...، كام يفصـح عنه احلديث الُقديّس أنا أمحٌد 

بذاته  يتحدث  تعاىل  فاهلل  الرشيف”،  و“احلديث  القديس”  “احلديث  بني  التمييز  من  بد  وال    )4(
كفرٍد  املتكلم  بأسلوب  الرسول  ويتحدث  األول،  يف  املتكلم  بأسلوب  الرسول  إىل  مبارشة 

إنساين إىل الناس يف الثاين.
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بال ميم، وأنا عرب بال عني، من رآين فقد رأى احلَّق. 

وحـرف امليـم يف العربّية هو حرف امَلـْوت أي النِّهاية وحرف العني هبا 
هو حرف اخلَلق أي البداية، وينطوي »َحّق الَيِقني« عىل كّل ما يولد ليموت 
 ما مل يولد وما مل ُيلق  وكل مـا يبدأ لينتهي وكل ما ُيلُق ليفنى، ولن يبَق إالَّ
ة التي َبَدأت   َجاَلله، فلن يبق سـوى الّروح احلَقَّ وما مل يبدأ، أي األحد َجلَّ
يف الوحدانيَّـة وفنيـت فيهـا، والتـي تناظر »أمحـد العرب« التي ليسـت إال 
ة ليسـت غري اهلل تبارك وتعـاىل، وهو ما  مظهـرًا فحسـب، وأن الّروح احلَقَّ
الم »من عرف نفسه  ُيْفِصح عنه حديث رشيف للّرسول عليه الّصالة والسَّ

فقد عرف َربَّه«.

وال يبقـى مـن »اإلنسـان الكامـل« سـوى الـّروح بعـد أن احرتقت 
َ أََحٍد 

ْ
ُق َبي احلُُجـب يف هليب احلَّق، وقد ذكـر الكتاب احلكيم آية ... َل نَُف�ّرِ

الم مجيعًا ليسوا يف َحّق الَيِقني  ُسِ�ِ ... ]البقرة، 2: 285[، إذ إهنم عليهم السَّ ن ّرُ ّمِ

جود  سوى الّروح، والّروح واحد ال متايز فيه، ومل يكن األمر للمالئكة بالسُّ
 هلذه الّروح)5(. لإلنسان الكامل إالَّ

وليسـت وحدانّية الّروح مثل وحدٍة بني كثرة بـل هي عني الَيِقني التي 
حتـرق االزدواجّيـات مجيعـًا، وال ُيَضـاُف إليها لتزيـد عددًا فهـي الهنائّية 
ات«، ولذا  ى هـذه »األحدية« الالهنائّية أحيانًا »ُهـَو« أو »الذَّ أصاًل، وُتَسـمَّ
 »َحّق الَيِقني« هو الِفردوس  كانـت »جنَّة الّذات« أعىل الَفَراِديس، أو ُقْل إنَّ
بـام هـو، ولن يدخلـه يشء خملـوق حيـث إّن كّل يشء فيه خالٌد بـاٍق، ولو 

)5(  ومن قبيل األدب يف اإلسالم أال ُتذكر أسامء األنبياء غري ملحوقة بدعاء “عليه السالم”، ولكننا 
جلأنا هنا إىل املواضعات األوروبية بال محاس حتى ال نثري إحساسًا بغرابة غري الزمة.
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قلنـا إن أحـدًا قـد َدَخـَل َجنّة الـّذات فإنام نعنـي أن ذاته قد احرتقـت متامًا 
ات متتنع عىل األشـياء مجيعًا وال  َلـت مـن يشء إىل اليشء، َفَجنَّة الـذَّ فتَحوَّ
ى معرفة النّفس هذه »فقر ًا«، وهو  َر ِمْن َشـْيِئيَّتِه، وُتَسمَّ  َمْن َتَطهَّ يدخلها إالَّ
 عنه عيسـى عليه الّسـالم يف آيـة »إن مروَر مَجٍَل من ثقـِب إبرٍة أيرُس  مـا َعرَّ
 إىل ملكـوِت اهلل« )متى 19\24(، ونجـد للفقر معنى آخر  مـن أن يدخـَل غنيٌّ
ُس�ِ�ِ ... ]البقرة، 2: 285[، باعتبار أن  ن ّرُ َ أََحٍد ّمِ

ْ
ُق َبي يف كلامت القرآن ... َل نَُفّرِ

املقصود هنا ليس الّذات العلّيِة بل ذوات الّرسل، ورغم أن القرآن احلكيم 
�يَ َعَلٰ َبْع�ٍضۖ  َوآَتْينَا َداُووَد    َزبُ�وراً ]اإلرساء،  نَ�ا َبْعَض النَِّبّيِ

ْ
ل قـد قال َولََقْد فَّضَ

17: 55[، فالتفضيـل يف األيـة الكريمـة يعود إىل ما دنى عـن َجنَّة الّذات من 

ا  َ أحـوال، أّمـا يف َجنَّة الّذات فال َتفاضل وال تفرقة يف حـرة احلَّق، َيا أَّيُ
َحِميُد ]فاطر، 35: 15[، وهذه الّتسوية 

ْ
َغنِّيُ ال

ْ
ُ ِإَل اهللِۖ  َواهللُ ُهَو ال اء

َ
فَُقر

ْ
ُ ال النَّاُس أَنُت

يف »الَفْقـر« جتعل النّبِيِّني عليهم الّسـالم يف أعىل َمقـام، فهم األغنى بفضل 
 هذا الَفْقر هو  نَيوي واألُْخَرِوي، إنَّ الَشْيِئيَّتهم وَفْقِرهم ال بفضل َثَرائهم الدُّ
هنائي، وحيث إن الكائن قد فنى متامًا يف احلَّق فال جيوز  مفتاح َثراء احلَّق الالَّ

قول إنه قد امتلك ثروات اجلنان، فاحلَّق إنه مل يفقدها أصاًل.

َفاُت)6( الكائن عن الّذاِت قبل الَفناء، أى إهنا َتْفِصل بني  وحتجـب الصِّ
فات، أّما يف َجنّة اخلُلد  د والوحدة، وحني يفنى حتجبه الّذات عن الصِّ الّتَعدُّ
  َفات عن الّذات، إالَّ َفات وال متنعه الصِّ بعد الَفناء فال حتجبه الّذات عن الصِّ
ار هـو اهللُ الواحد الَغنِّي احلَِميد الَّذي   األرَْسَ َفـات هي الّذات، ورِسّ أن الصِّ

 ُهَو اهللُ أََحٌد 1 اهللُ 
ْ

َفات يف وحدة ال َتنَْفِصم. قُ�ل ينطـوي عىل الّذات والصِّ

)6(  مثل صفات الرمحة واجلالل واجَلامل والقدرة.
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َمُد  2،  ]اإلخالص، 112: 1-2[، وحتى ال يتَسبَّب قصور َفهم اإلنسان يف  الّصَ

 االسم األعظم قد  ر أن ُكنوز الّسامء سوف َتِفيض يف َعامَل الّثنويات فإنَّ تصوُّ
 عن  هلام اسـم اإلشارة »ُهَو« الَّذي انبتَّ احتمى بتوكيَدْين عىل وحدانيَّته، أوَّ
َمُد« الَّذي ال يعوزه يشء يف رضوانه. َفات مجيعًا، ثم اسم »الصَّ متايز الصِّ

 واحـد، وال تعنـي وحدانّيتـه للمؤمـن خرسانـًا إذ إنه كذلك  إن احلـقَّ
محـن الكريـم، وكّل ما فنى منه يف املحو سيسـتعيده بكاملـه والهنائيَّته يف  الرَّ
ـد الكائنـات املختلفة يف  الّرضـوان بمقـدار حقيقّية روحه، وسـوف تتوحَّ
ـد األلوان مجيعًا يف نـور أبيض، والَبيـاض ينطوي عىل كّل  الَفنـاء كام تتوحَّ
األلـوان احلَّقـة التي تتاميـز يف كامل مجاهلـا لتعكس هباء احلقيقـة الرسمدّية 
متجلّيًا يف الّسديم األبيض بأكثر مما كان يبدو عليها يف أوهام النّفس، فليس 

هناك ثنوّية وال غريّية.

والِفْرَدوس هو اسـم َجنّة الّذات يف حدود أهّنا َجنّته ُهَو َتبارك وتعاىل، 
 َجالله،  بـني إىل اهلل َجلَّ لِّـُد فيهـا األِحَباَء)7( بعـد فنائهم، وهو مقـام املقرَّ ُيَ
دهم  بنِي« حّتى ال يعنى َتَعدُّ وهـو مقام الّتمكني، وُيقال عنهـم َوْصف »امُلَقرَّ
دًا يف الـّذات العلّيـة، ومزاجهم من تسـنيم)8(، وهو اسـم  لألوصـاف تعـدُّ
بني«  يعبـِّــر عن ُعُلّو املقـام وليس إال اختصارًا حيبل باملعاين مثله مثل »امُلَقرَّ
 بقربه من اإلنسـان،   وَجلَّ الَّذيـن منـه يرشبون، ويقاس الُقرب مـن اهلل َعزَّ

)7(  وهم من ينطبق عليهم احلديث القدسى ... ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبرصه 
الذي يبرص به ويده التي يبطش هبا.

عن  ولو حتدثنا  وأهنارها وحورياهتا حديث حق،  والفراديس  والعيون  اجلنان  عن  واحلديث    )8(
الدنيا والثراء واجلوارى والنعم لكان حديثا خمصوصًا، فحقائق الفردوس هى احلقيقة املطلقة 

وما نعيش دنيانا إال يف حقائق ظالهلا النسبية النائية.
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َوِريِد. ]ق، 50: 16[.
ْ
ُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل ال

َ
ر

ْ
... َوَنْحنُ أَق

وجيـري هنر الكوثـر يف جنان الِفْرَدوس، ويقـول البعض إن منبعه عني 
وس َجّل  ع باملِْسـك، وهو هنر رضـوان الُقدُّ  كليهـام َيَتَضوَّ َتسـنيم حيـث إنَّ
َبًة َلْن َيْظَمأ بعدها  َب ِمنـُه رُشْ  َمْن رَشِ َوَعـاَل، وقد قال عنه رسـول اهلل  إنَّ

أَبدًا.

إن اهلل ثابـت وال يتجـزأ وهو احلـّق الذي تُكّف إىل جانبـه كل احلقائق 
األخرى عن الوجود. ومن هذه احلقائق النسبية: الرشيعة؛ ويقال إنه يمكن 
التعبري عن هذه احلقيقة هبذه الكلامت: »أنا وأنت«؛ أما حقيقة الطريقة، أي 
الطريـق املبارش للعودة إىل اهلل فيمكـن التعبري عنها هبذه الكلامت: »أنا أنت 

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

  ـق اإلنسـان الكامـل باحلَّق وُيـدِرك إنه اليشء أمـام وجهه َجلَّ ويتحقَّ
 حتقيـق ذلـك واقعّيـًا يرج عن   أنَّ وَعـاَل، لكنـه كّل يشء يف اآلن ذاتـه، إالَّ
حـدود طاقـة النّفس اإلنسـانّية، وهذا مغزى عبـارة »الَعْبد يبقـى َعبدًا«)9( 
فـال يملـك الَعْبُد أن يصبح رّبًا، فهو إّما أن يكون َعْبدًا أو مل يكن شـيئًا، كام 
ال يملـك اإلنسـان الكامل أن جيعل من نفسـه اإلنسـانّية رّبًا شـأن كّل من 
عون من أنفسـهم أربابـًا، ولكنه يتلف متامـًا عنهم نوعّيًا بإدراك حقيقة  َيدَّ
وهم الوجود بال َرّب، ويتلف عنهم كذلك ال من حيث النّوع فحسب بل 
ى وعيًا عضويـًّا بأّن هـذا الوجود املنفصل ليس إال ومهًا  بام يمكن أن ُيَسـمَّ
عـىل احلقيقة، ويقال إن حممدًا بـرٌش ال كالبرِش بل هو كالياقوِت بني احلجِر، 

)9(  “الرشيعة هي أنا وأنت، والطريقة هي أنا أنت وأنت أنا، واحلقيقة ال أنا وال أنت بل هو”.
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ورغـم أن »الَعْبد يبقـى َعْبدًا« مثلام يبقى اللَّيل لياًل حتـى ينقيض يف النّهار، 
 نفس اإلنسـان الكامل ال متلك أن تعرف »َحّق اليقني« بشكل مبارش   أنَّ إالَّ
شأن غريها من النّفوس، ولكن نور شمس روح احلَّق ينري مركز ذاته، فهذه 
 ليلة الَقْدر  ة« ليست إالَّ يها اإلسالم »النّفس النبويَّ النّفس الكاملة التي يسمِّ
�ا...، ]القدر، 97: 4[، ويصبح الَقْلب اّلذي 

َ
وُح فِهي َمَلِئَكةُ َوالّرُ

ْ
ُل ال التـي َتنَّزَ

ـعاع الّساموى كالَبدر يف َسـامء ليل صفو النّفس الكاملة،   متاس الشُّ هو حملُّ
ِف َش�ْهٍر، ]القـدر، 97: 3[، أي إهّنا ال قرين هلا بني 

ْ
ْن أَل ٌ ّمِ

ْ
فتجعل اللَّيلة ...َخي

األنفـس األخـرى، وتنظـر النّفس من ذلك الَبدر إىل شـمس الـّروح بَعنْي 
َفْجِر، ]القدر، 

ْ
لَِع ال

ْ
الَيِقني، وُيسـبُِغ حضورها عىل النّفس سالمًا ...َحّتَٰى َمط

  97: 5[، وعندما يتالشـى الّليل تفنى النّفس يف نور احلقيقة التي ال ترتك إالَّ

سالم الوحدانّية.

ّب هو  ورغـم أن وجـود أي كامل كان أو حتـى أي يشء كان ما عدا الرَّ
 ما ينطـوي عليه العـامل املخلوق من كـامالت تصلح   أنَّ وهـٌم فحسـب إالَّ
كإشـاراٍت وحوافز ملن مل يصل إىل مقام احلَّق، فهي صوٌر شـاحبة من كامله 
. والكامل اإلنسـاين ذاته من أسـمى الصور التي يسهل فهمها عىل   وَجلَّ َعزَّ
نيـا، زد عىل ذلك أن هذا الَكامل ليس عىل شـاكلة  مـن ال زال يعيـش يف الدُّ
الَكامالت األرضّية ولكنه حال الّسالك الَّذي ال ُبّد أن يسري يف طريق احلَّق، 
ولـذا َطَرَحْت كّل األديان صورًا للَكامل اإلنسـاين عالمة عىل هناية املرحلة 
األوىل مـن الطريـق، مثـل أن يقول املـرء لرجل عاش يف الّظـالم طوياًل أن 
ل األمر سـوف تعشـى برصه وال  ينظر إىل الَقَمر، ويعلم أن الّشـمس يف أوَّ
ترشـده، فكذلك اإلنسـان الكامل الَّذي وصل إىل هناية طريقه له طبيعتان 
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د انعـكاس للّطبيعة  كاملتـان مها الّطبيعة اإلنسـانيَّة أو النّاسـوت، وهو جمرَّ
هـوت الَّـذي ليـس هو بشـىء بجانبه عىل احلقيقـة رغم أن  ّبانّيـة أو الالَّ الرَّ
غرى«  يهام »الطَّبيعة الكاملة الصُّ الّسـالك يراه قريبًا سهاًل، ويمكن أن نسـمِّ
و»الطَّبيعـة الكاملـة الكـرى«)10(، وتناظـر األوىل »أمحد العـرب« وتناظر 
الثانية اإلله الواحد. وتقف الطَّبيعة اإلنسـانيَّة حائاًل بني الّسالك والطَّبيعة 
ّبانيَّـة بمعنـى أّنه ال ُبـّد أن يصل إىل األوىل قبل أن يرتقـي إىل الّثانية، ويف  الرَّ

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

ر خاتم سليامن الطَّبيعتني معًا حيث يمثِّل امُلثلَّث املعتدل الطَّبيعة  وُيَصوِّ
ّبانيَّـة ويمثِّل امُلثلَّث امَلقلوب الطَّبيعة اإلنسـانيَّة. وقد كان لذلك وسـيطًا  الرَّ
كر  َزخ«)11( كام جاء يف الذِّ ـامء واألرض، ولذا أطلق عليه اسـم »الَرْ بني السَّ

ٌح أَُجاٌج َوَجَعَل 
ْ
�َذا ِمل اٌت َوَهٰ

َ
ٌب فُر

ْ
َذا َعذ ْيِن َهٰ

َ
َبْحر

ْ
َج ال

َ
ي َم�ر ِ احلَكيم َوُهَو اّلَ

ْحجُوراً ]الفرقان، 25: 53[، وال يلتقي البحر الّسـاموي  ً َوِحْجراً ّمَ َبْيَنَُما َبْرَزخا

 يف الَقلـب، ولـذا كانـت الطَّبيعـة  ْنَيـوي األَُجـاج إالَّ الُفـرات بالبحـر الدُّ
اإلنسـانيَّة ذاهتـا أرشف ِمْن كّل الطَّباِئـع األَرضيَّة كام جاء يف سـورة التِّني 
نَساَن ِف أَْحَسِن َتْقِومٍي  ]التني، 95: 4[. وحضور اإلنسان الكامل  ِ

ْ
 لََقْد َخلَْقنَا ال

جيعـل بني الّسـامء واألرض تقاربًا حتـى إن نواميـس األرض ذاهتا تتعطَّل 
بشـكل ملحـوظ مثلام يشـحب القمر يف نـور النّهار، وعادة مـا تكون هذه 

عادة  عىل   the perfect self and the Perfect Self هكذا  كتابًة  الشيخ  عنهام  عر  وقد    )10(
اللغات الغربية، ورأينا جواز استخدام لفظتا “الصغرى والكرى” أسوة باصطالحي “الكون 

األصغر والكون األكر”. املرتجم.
)11(  والرزخ الذي له املعنى الرمزي ذاته يف الكاثوليكية األوىل هو احلر األعظم الذي ُأطلق عليه 

“باين اجلسور” بني السامء واألرض.
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ل املاء إىل مَخْـر، أو اخلطوة التي تنطبع  اللَّحظـات حبىل باملعجزات مثل حتوُّ
 وظيفتـه املركزّية كذلك يف  مال، وتتجىلَّ عـىل احلجر وال ترتك أثرًا عـىل الرِّ
أيس َتسـاميه يمثِّل اخَلّط األفقي  رمز الّصليب)12(، ففي حني يمثِّل اخَلّط الرَّ
ّبانيَّة، كام يمثِّل قرنا الّثور  َكة الرَّ كامل طبيعته األرضيَّة، فهو كوعاء متلؤه الَرَ

َكِة يف الكون بأمجعه.  رمزًا جلالله، وواجبه نرش الَرَ

   ً ا ي�ر َنِذ لَِم�يَ  َعا
ْ
لِل َن  لَِيُك�و ِه  َعْب�ِد َع�َلٰ  َن  َق�ا فُْر

ْ
ل ا َل  َن�ّزَ ي  ِ ّلَ ا َك  َر َتَب�ا  

]الفرقان، 25: 1[

عند  فإنه  رمٌز  املسيحيني  عند  الصليب  كان  “لو  الكبري  عليش  الرمحن  عبد  الشيخ  قال  وقد    )12(
الصليب”،  “رمزية  كتابه  يف  حييى  الواحد  عبد  الشيخ  عنه  اقتبسها  وقد  مذهٌب”،  املسلمني 

حاشية عىل الباب الثالث، تراث واحد، قيد الطبع.
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الباب الثانى
َجنّة الروح               

َما َجنََّتاِن 62   فِهِيَما  ِه       َجنََّتاِن 46   َوِمن دُوِنِ َولَِم�ْن َخاَف      َمَق�امَ      َرّبِ

 68 اٌن  َوُرّمَ
ٌ

 َوَنْخل
ٌ
اَخَتاِن 66   فِهِيَما فَاِكَهة َعْينَاِن َنّضَ

 ]الرحمن، 55: 46، 62، 66، 68[

ّبايّن طباقًا ال حُتىص بني مقام الَكامل اإلنساين ومقام  يقال إّن يف الَكامل الرَّ
تي   عىل شـاكلة عدد الّساموات الَّ ّباين، ولذا ُيَشـار إليها بعدٍد رمزيٍّ الَكامل الرَّ
تناظرها إمجاالً، وبرصف النّظر عن اعتبار اإلنسـان الكامل يف احلَّق األْسَمى 
يمكن اعتباره أيضًا من حيث سـعته يف أحد هذه املقامات، وعىل سبيل املثال 
ـة إىل الُقـْدس ومن ثم  الة والّسـالم من َمكَّ ـد عليـه الصَّ َى بمحمَّ حينـام ُأرْسِ
 من   جالله قاَبل يف طريقه نبّيـًا يف كلٍّ إىل الَعـرش األسـنى يف حرة اهلل َجـلَّ
تي ُشوِهَد  امء الِّ بع، وال يعنى ذلك أن كاّلً منهم مل يتجاوز السَّ مـاوات السَّ السَّ
هبا، لكن األمر كام لو كان كاّلً منهم مكلٌَّف برعاية سـامء أدنى من درجة حَمِْوِه 
ـبع يف فِْرَدْوس واحد  اموات السَّ ة من نوع ما، وجتتمع السَّ نظرًا لِسـاَمت خاصَّ
محن يف املقتبسـات األربعـة يف صدر الباب، ويقول الّتفسـري)13(  يف سـورة الرَّ
ـاَموي،  »إن اجلَنََّتـنْي األولتني مها َجنَّتا النَّفس والَقلب، يعلومها الِفْرَدْوس السَّ

ات«. وأخريًا َجنَّة الذَّ

سـول   يف األرض ظهر له يف  ـالم للرَّ  جريـل عليه السَّ وحينـام جتـىلَّ

)13(  راجع حاشية رقم 1.
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مجـال مهيب، فالعني اإلنسـانّية مل ُتلق لرؤية جَتلَِّيات احلَـّق بأكثر من هذا، 
بل لن حتتمل األرض ذاهتا احلضور الرّصف ألية قوى إهليَّة، ولكن ملكات 
ـالم كـام لو كانت قـد ذابت بكامهلـا يف رحابة  الة والسَّ سـول عليـه الصَّ الرَّ
ى »النّـور املحمدي« عند وصوله إىل ِسـْدَرة امُلنَتهى،  الّرضـوان الَّذي ُيَسـمَّ
ورأى بعـني هـذا النّور ما مل يَر من قبل، ومل يكن بـد من أن حيتاج برصه إىل 
ـالم، وقد رأى هذا النّور امُلْعِجِب   يف َجالل جريل عليه السَّ مشـهود يتجىلَّ
َتنْي فحسب، وكان كالمها يف ليلة اإلرساء، وكانت األوىل قبل أن يذوب  َمرَّ
ّبانيَّة،  ة الرَّ النّـور املحمـدي  يف هباء نور الـّذات، أى قبل دخوله إىل احلَـْرَ
ة الَعليَّة قبل أن يبـدأ هو وجريل  وكانـت الّثانيـة عند خروجـه من احلَـْرَ
ـاموات قبـل أن يبـو النّور  ـالم يف رحلـة اهلُبـوط يف طباق السَّ عليهـام السَّ
عود بام يتناسـب مع الَبرَص،  ج يف رحلة الصُّ امُلْعِجـْب رويدًا رويدًا كـام توهَّ
 آياهتا الكريمـة عن َوعي  ؤيـة الّثانية، كـام ُتَعرِّ وتشـري سـورة النّجم إىل الرُّ
اإلنسـان الكامل بأنه يسـتحيل ألى شـىء أن يرج عن احلَّق بام فيه أعظم 
ٰى 13 

َ
ُ َنْزَلً أُْخر ُمعِجبات اخلالق. واحلَّق إنه شـهده يف وحي آخر،  َولََقْد َرآه

ْدَرَة َما َيْغَشٰى 16 َما   َيْغَش�ى الّسِ
ْ
َوٰى 15 ِإذ

ْ
َمأ

ْ
ٰى 14 ِعنَدَها َجنَّةُ ال ُمنَتَ

ْ
ِعنَد ِس�ْدَرِة ال

ٰى 18  ]النجم، 53: 13- َ
ْ

ُكب
ْ
ِه ال  َوَما َطَغٰى 17 لََقْد َرأَٰى ِمْن آَياِت َرّبِ

ُ
َبَص�ر

ْ
َزاَغ ال

ّد ُمنَْتهى  ـابعة حَتُ امء السَّ ـدرة إهنا »شـجرة يف السَّ  عن السِّ 18[ ، ويقول امُلَفرسِّ
ِعْلـم املالئكة، وال َيْعَلم أحد منهم ما وراءها، ... وهي الّروح األعظم ... 
ـدرة وال هباء أنوار  ة األْسـَمى، ... ومل حتجب السِّ وليـس وراءهـا إال اهلَويَّ
  الم عن رؤية احلَّق َجلَّ الة والسَّ سول عليه الصَّ الم َبرَص الرَّ جريل عليه السَّ
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ته«.  َوَما َطَغى)14(، فلم ينظر إىل نفسه فيحتجب بفرديَّ َجالله، فاَم َزاَغ الَبرَصُ

و» َجنَّة امَلـأوى« هي ذروة َجنَّة الّروح أو َجنَّة الّذات، وهو اسم ينطبق 
بجانب أو آخر عىل الَفراديس األخرى التي جاء ذكرها يف الكتاب احلكيم، 
بني فـإن كل فِْرَدوس هو َجنَّة الِفـْرَدوس، و»تؤى« كام  أّمـا عند أرواح املقرَّ

الم. سول وجريل عليهام السَّ أوت َجنَّة امَلأوى الرَّ

َوَينُْبـع هنـر الـّروح مـن ِجـَوار ِسـْدَرة امُلنَْتهى عنـد أعىل حـدود العامل 
امَلخلوق، وهو أحد َنْبَعنْي جاء ذكرمها يف افتتاحّية امُلَفرّس أهنام »معرفة وحدة 
ـالك »برهان« مذهب الّتوحيد، فيقال إن هذه  فات«)15(، وهنا جيد السَّ الصِّ
فات تبدو يف هذا الِفْرَدْوس كأسـتار يسـطع خلف كل منها نور الّذات  الصِّ
الواحدة، ومن ثم يعكف عىل تعريف نبع الّروح بأنه »امُلَشـاَهدة«، يف حني 

أن نبع الّذات هو معرفة »وحدة الّذات«، أى وحدة امَلحو والَفناء.

ة الـّروح، وهو غـذاء ومتـاع، وهو شـهود األنوار  والتَّمـر فاكهـة َجنَـّ
ّبـاين يف َمقام الّروح، فلم يزل يف اإلنسـان يف  ـاموّية للجامل واجلالل الرَّ السَّ
ّمـان فاكهة َجنَّة  تـي تطلب الغذاء وامُلتعـة من الرُّ فراديسـها نـواة الفردّية الَّ
 بأهنا »نخلة ثمرها غذاء ودواء« يف مقام الّتوحيد يف  ُ الّذات، ويصفها املفرسِّ
هود الّذايت« بتامم حمو الفردانّية  َجنّة الّذات، وهي الوعي املبارش هبا، أي »الشُّ
ٌة ال يشـوهبا شوب وشفاء  بحيث تسـقط احلاجة إىل غذاء أو إمتاع، بل مرسَّ
ـَبت من حال الَقَلق يف كّل ما عدا احلَّق سبحانه، وهو  تي ترسَّ من األدران الَّ

سول عليه الّصالة والّسالم “وجودك ذنب ال ُيقاس  )14(  ويتضح معنى كلمة “طغى” يف قول الرَّ
به ذنب”.

)15(  وهناك مغزى عميق يف كون كلمة “عني” العربية تعني العني املبرصة ونبع املاء.
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تـي ال زالت وراء َمَطال من وصـل إىل َجنَّة الّروح،  فاكهـة َحـّق الَيِقني، والَّ
ولكـن يمكـن أن ُيقال عنه إنه قد بلغ مبلغًا أبعد من عني الَيِقني، ذلك رغم 
ته أي ذاتيَّتـه ال زالت عالقة به، ومل تفنى متامًا يف احلَّق،  أن شـوائب من فرديَّ
ولكنه يشـعر عـىل األََقّل بحرارهتا َوَيَرى هليبها بعـني الَيِقني)16(، وهي مقام 

معرفة اإلنسان الكامل.

)16(  ويناظر 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 

Rene Guenon, La Grande Triade, Chp. XVIII حييى
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الباب الثالث
عني اليقني

 ...اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك الَجنََّة ُ َوقُلنَا َيا آَدم

]البقرة، 2: 35[

حيكـي لنـا تـراث العامل أمجـع عن عرص عـاش فيـه اإلنسـان يف َجنَّة عىل 
األرض، ورغـم أنـه قد قيـل إنه مل يكن عىل وجه األرض فسـاد بعُد يمكن أن 
ُمّو الّروحي  نفرتض أن طبيعة إنسان ذلك العرص قد تباعدت تدرجيّيًا عن السُّ
الم،  ـقطة التي َتَلْتها، ومرجع ذلك هو ِقّصة آدم وحواء عليهام السَّ باعتبار السَّ
وُيَقال إن خلقهام كان عالمة عىل مرحلة خمتلفة من مراحل اجلنس البرشي يف 
َمن، ويرمز خلق آدم وُسجود املالئكة له إىل أن اإلنسان قد ُخِلَق عارفًا  ذلك الزَّ
 َعنْي الَيِقني  بَِحّق الَيِقني، ويرمز َخْلق َحّواء إىل أهنا ُولَِدْت من آدم ومل َتْعِرف إالَّ
فحسـب، أى حال ُظهور الَكامل اإلنسـاين فقط، فقد كانت َحـّواء يف األصل 
ّبانّية، وينم وجودها  بعضًا من آدم، مثلام تنتسب الّطبيعة اإلنسانيَّة إىل الطَّبيعة الرَّ
ًة خمصوصة بذاهتا، ويناظر افتقاد الَكامل  املنفصل عن الّطبيعة اإلنسانيَّة عن ُهَويَّ

اَلين.  فيها افتقاد َجنَّة َعْدن يف األرض، وهو عالمة عىل هناية العرص األَوَّ

وليسـت َعنْي الَيِقني يف َحّق الَيِقني بشـىء ُيذكر، إال أنـه ُيَقاُل إن ظالم 
 نـورًا أهبى وأحىل حتى إنه ال يرتك جماالً ألنوار َأَشـّد، وربَّام  العـامل ليس إالَّ
اتََّضح ذلك من آيات القرآن الكريم التي َتُقّص علينا كيف َرَفَع اهلل سبحانه 
ـالم يف درجات الَيِقني حتى وصل للَحّق، وسـوف نذكر  إبراهيم عليه السَّ
هـذه اآليـات يف موضـع آخر بتفصيـل أوســع، ونكتفـي هنـا باقتباس ما 
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َذا َرّبِ ... ]األنعام، 6: 77[. ً َقاَل َهٰ  َباِزغا
َ

َقَمر
ْ
ا َرأَى ال  الَيِقني،  فَلَّمَ يتعلَّق بَِعنْيِ

ووحـده َمـْن رأى َقْلبه هذا الَقَمر هو اإلنسـان 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 اتََّصَلت األرض ببيت ال 
 َقْلبِه )17( كنافذة وحيدة  نوافذ فيه ألصبح اإلنسان ُبْرج حراسة، ولكانت َعنْيُ
ان الَبْيت. وال يملك اإلنسـان دوهنا أن  يف الُبــْرج َيَتَطلَّع إىل نورها كّل ُسـكَّ
ة أصبـح الوعاء  يقـوم بواجبـه اجلوهـري، فبعد أن سـقط مـن طبيعتـه احلَقَّ
األريض الوحيد الَّذي يمكن أن يسـتقبل نـور الّروح، فهو الَّذي ينرشها بني 
املخلوقات، وإذا مل يكن َسيِّد الَكْون فهو عىل األَقّل َسيِّد حالة الوجود هذه، 
اموات ذاهتا َتنَْحنِي لتلمس األرض   أّن السَّ ـاموات إالَّ ورغم أنه ال يملك السَّ
يف شخصه بَأْسَمى نقطة فيها. وقد ُفطَِرت طبيعته عىل اجلَالل والَقداسة حتى 
وصفه القرأن احلكيم »باخلليفة« »الويل« وصفات أخرى أعىل من ذلك. وهو 
إىل ذلك »ُمْرِشد روحي« هيدي اآلخرين إىل حال الَكامل اإلنساين، فضاًل عن 
ـاموات حتى يفنى يف احلَّق، وال حاجة به إىل ُمْرِشـد،  أنه يرتفع بنفسـه يف السَّ
فهو يرى بَِعنْي الَيِقني طريق النّور الَّذي يصل بني َقَمر الَقْلب وَشْمس الّروح، 

وهذه هي احلال الّطبيعيَّة لإلنسان.

 هذا االصطالح الذي يبدو هنا مساويا لعني اليقني دائام عن رؤية روحية مبارشة، إال أن  )17(  وينمُّ
مغزاها يتلف بفعل شدة تلك الرؤية، فالقلب أي مركز املرء يف الفردوس األعىل مل يعد القمر 
 ثياهبم السندسية عن  وال الشمس، فهذه “يرتدهيا” املحبون حليَّا من الفضة والذهب، كام تنمُّ
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
ِعْلم الَيِقني

ُب  ا لّتَّوَ ا ُه�َو   ُ ّنَه ِإ َعلْيِه  َب  فََت�ا ٍت  َكِلَم�ا ِه  ّبِ ُ ِمن ّرَ ى آَدم فََتلّقَ
نِّي  ِتَينَُّكم ّمِ

ْ
�ا َيأ ً   فَِإّمَ ا َجِيع�ا  ِمْنَ

ْ
  37  قُلنَ�ا اْهِبطُ�وا

ُ
ِح�م لّرَ ا

   38 ْم  َوَل ُهْ َيْحَزنُوَن� ُه�ًدى  فََمن  َتِبَع   ُه�َداَي   فَلَ َخْوٌف  َعلهْيِ
]البقرة، 2:  37- 38[.

ر أن العـامَل اخلارجي انعكاس لروح اإلنسـان ويناظرها  ال بـد أن نتذكَّ
 عن ذلك التَّناظر  ر يف تعاليم األديان. وأحيانًا ما تعرِّ متام املناظرة حينام نتفكَّ
أقـوال مثـل »إن العامَل بمثابة رجل كبري« أو »إن اإلنسـان عـامَل صغري«)18(، 
تي  َسـة الَّ وبموجـب الّتناظر بني هذين العامَلني يمكن تفسـري الكلامت امُلَقدَّ
تشـري إىل الكـون األكـر مبـارشة لتنطبق عىل الكـون األصغـر كذلك)19(، 
 تعاليـم األديان تسـتقي صورًا من الكون األكـر لتصوير طبيعة  واحلَـّق إنَّ
الكـون األصغـر، فاإلنسـان الدنيـوي)20( ال يـرى إالَّ عـامل الّظاهـر بـكل 
 غابة مظلمة، وليس كاإلنسـان احلَّق)21( الَّذي  تفاصيله، وليسـت نفسه إالَّ

)18(  وُينسب إىل الرئيس بن سينا بيت يقول  
وتزعـم أنـك ُجـْرٌم صغيـر   وفيك انطـوى العامل األكر. املرتجم.  

)19(  ويقول موالنا الرومي صورتك كون صغري للكون الكبري. الشيخ سيد حسني نرص، احلاجة 
إىل العلم املقدس، الباب الثاين. قيد الرتمجة، املرتجم.

)20(  غلب استخدام الشيخ ملصطلح “اإلنسان الساقط The Fallen Man” التي رادفناها يف هذه 
الرتمجة “باإلنسان الدنيوي”. املرتجم.

 more 84 وقال يف صفحة ،”The True Man   21(  وقد استخدم الشيخ كذلك مصطلح “اإلنسان احلق(
“اإلنسان  مصطلح  الدين  نور  عيسى  الشيخ  استخدم  وقد   ،particularly the Prophet
الكامل The Perfect Man” بمفهوم الشيخ عبدالكريم اجلييل يف كتابه “اإلنسان الكامل يف 



25

يـرى الكونـني ويفهمهـام، فيمكـن أن ُيفهم ما يقولـه القـرآن احلكيم مثاًل 
عـن الكافرين باعتباره مرجعًا لتعيني أسـوأ النّاس طـرًا يف عامل الّظاهر، بل 
تي قد  ـاقط، والَّ يلقي أيضًا ضوءًا عىل أسـوأ العنارص يف نفس اإلنسـان السَّ
نيا. َولِنَتَِّخذ مثاًل آخر من الّتناُظر امَلحمول  تناظـر أو تكافئ الكافرين يف الدُّ
 نبع اخلُلود الَّذي ينبثق يف مركز  مبارشة عىل ما سبق ذكره، فيجوز القول إنَّ
ة َعـْدن نظري لعني الَيِقني يف مركز نفس اإلنسـان، أو أن َعنْي الَيِقني هي  َجنَـّ
باحلَرّي انعكاس أظهَر لنبِع َجنَِّة َعْدٍن ذاته، وامَلغزى هو أن اإلنسان قد َفَقَد 

نيا »َجنَّة َعْدن«. الِفْرَدوس الباطن »للَعنْي« كام َفَقَدت الدُّ
ة لنفس اإلنسـان فحسـب بل  ْنيا الّظاهرة احلال العامَّ وال تناظر حال الدُّ
 اإلنسان َفِقيه ذاته يف هذا العامل  هي كذلك تعتمد عىل تلك احلال، وحيث إنَّ
فال َمناص من أن يؤثِّر َفَساده عىل كّل شىء، وقد كانت أحوال العرص الَّذي 
الين أعراضًا ظاهـرًة تنم عن أن اإلنسـان مل يعد حيتكم عىل  َتـىَل العـرص األَوَّ
فـردوٍس باطنـٍى حتى َعِمَي عـن كّل ما يذكره به، وكان إنسـان ذلك الّزمان 
عـىل َمْقُرَبة منه فكان أكثر وعيًا بافتقـاده، ويمكن الَقول بال مبالغة إّن معظم 
نهم ِمن الَعْودة إىل  ما تركه األَقَدمون وراَءهم موسوٌم باعتبار الكيفّية التي متكِّ
الِفْرَدوس كي َيِصلوا إىل نموذج اإلنسـان الكامل. ولذا وهبت األديان ِعْلم 
الَيِقني لإلنسان، وهو »اهلُدى« الَّذي ذكرته اآلية الكريمة يف َصْدر الباب.

ـابقني« الَّذين يسـعون إىل الَعْوَدة إىل  وقـد ذكرت سـورة الواقعـة »السَّ
لنِي وقليـاًل من اآلخرين، وتذكر  الّطريـق الَقويـم، وأن منهم كثريًا من األَوَّ

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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لني  الّسـورة الكريمـة بعـد ذلـك »أصحـاب اليمني« وهـم كثرٌي بـني األوَّ
يـن، ونقيضهـم  ـكوا بصحيـح الدِّ واآلخريـن، وأولئـك هـم الَّذيـن متسَّ
ين، وهذا أمر يرجع إىل ميل  »أصحاب الّشـامل« الَّذين يثورون عىل هذا الدِّ
املخلوقات األرضّية إىل االنحطاط، ولذا كان تابُِعوا الطَّريق الَقويم ِقلَّة بني 

امُلَعارِصين بالنسبة إىل أهل الّزمان القديم.
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الباب اخلامس
َجنَّات القلوب وَجنَّات النُّفوس 

 فِهِيَما َعْينَاِن  َتْجِرَياِن   46 ِه     َجنََّتاِن َولَِمْن َخاَف     َمَقامَ      َرّبِ

       52    فِهِيَما ِمن كُّلِ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن

 55      َباِن ُكَما  تَُكّذِ ّبِ َ  فَِبأَّيِ آَلء  رِ

]الرمحن، 55:  46، 50، 52، 55[      
الين هـي الَكْون األكر الَّذي ُيناظر  كانت َجنَّة َعْدن عند اإلنسـان األَوَّ
تي  الِفْرَدوس الباطن يف نفسه، وحيث إن نفسه قد انطوت عىل َعنْي الَيِقني الَّ
تتعاىل عىل عنارصها األخرى فيجوز القول كذلك إهنا تنطوي عىل اجلَنََّتنْي، 
وأعالمها َجنَّة الَقْلب التي سـتناظر مركـز َجنَّة َعْدن حيث ينبع هنر اخلُلود، 
ة النّفس التي سـتناظر حدائـق األرض وغياضها،  ة األدنـى هي َجنَـّ واجلَنَـّ
َرَجة هي أوىل مراقي  ويشـكل اجلَنَّتان معًا درجة الكامل اإلنسايّن، وهذه الدَّ
الم عن امَلخافة التي ُتَؤدِّي إىل هذه   سليامن عليه السَّ الك، وقد َعرَّ رحلة السَّ
 »إن امَلخافة التي ينريها الَقْلب  الَفراديـس بأهنا بداية احِلْكَمة، ويقول امُلَفرسِّ

ِصَفة ِمْن ِصفات النّفس وأحد مراحلها«.

 االختـالف بـني َجنََّتـي الَقْلـب والنّفـس الَّـذي ُيَشـاِكل)22(  ويتجـىلَّ

)22(  وسوف 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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تي ُتْثِمـُر يف كّل منهـام، ويقول  االختـالف بـني اجلَنََّتـنْي األعـىل يف الثِّـامر الَّ
 َفاِكَهٍة َزْوَجاِن، أى إهنام إلرضاء الشـهّية، وأحدمها  الّتفسـري » فِيِهاَم ِمن ُكلِّ
  خـاّص واآلخر عاّم، واخلاّص »معروف ومطلـوب«، أما اآلخر فهو »ُكيلِّ
وَغريـب«، واحلَّق إن الَقْلب يسـتوعب كّل فكرة كليَّة بصورة خمصوصة يف 

رًا يف الَقْلب«.  النّفس، كام أنه لن يستوعب شيئًا إذا مل يكن متجذِّ

ر أن ُعيون الِفْرَدوَسني األسميني ال »جتري«  أّما عن النَّْبع فعلينا أن نتذكَّ
ر«، أي إهنا ال تسـتقي مياهها من َجنّـة الّذات بل تفيض من  ولكنهـا »تتفجَّ
تلقـاء ذاهتا، وال َيِصّح أن يؤخذ هذا بمعنى مسـتقّل عـن الّذات بل بمعنى 
انقطـاع الّتواصل بني اجلَنَّة األسـمى وبني ما يدنو عنهـا من فراديس. نظرًا 
لتقارهبـا من األرض، وقل مثل ذلك عن الفراديس واجلَنّات كافة، ولكنها 
أشبه باالنفصال النِّهائى، إال أن هناك استمرارّية نسبيَّة بني اجلَنّات الّثالث 
 »إن اآلية الكريمة   من صفات عيوهنـا، فيقول امُلَفرسِّ األدنـى، وهو ما َيَتبنيَّ
ِرَيان، ويوازى  عـن َجنّات القلـوب وَجنّات النّفوس تقول »فِيِهاَم َعْينَـاِن جَتْ
املـاء النّور يف الشـفافّية وتلقائّية احلََركة« ولذا كان رمـزًا للمعرفة الّروحيَّة، 
ورغم أننا ذكرنا رمزّية النّور سلفًا نأمل أن نتوّسع فيها يف باٍب تاٍل، وحيسن 

بنا أن نعرج عليها هنا بام يعني عىل جالء الَفوارق بني الُعيون األربع.

وح ذاهتا،  وح، أى الـرُّ فرتمـز الّشـمس إىل النّور الَّـذي ُينَاظِر َجنّـة الرُّ

مركزيا  موضعا   isomorphism التشاكل  مفهوم  احتل  فقد  احلديثة  الغربية  العلوم  يف  أما   
 G(Godel, Escher, Bach, an Eternal Golden Braid,هوفشتادتر دوجالس  كتاب  يف 
 A Metaphorical Fuge on Minds and Machines. Vintage Books, New York)k

1980، والذي حاز جائزة بوليتزر عام 1979. املرتجم.
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«، والتي   اإلدراك الـُكيلِّ  إنه »َعنْيُ وهـو نَبْع الَقْلـب الَّذي يقول عنه امُلَفـرسِّ
َتَتامهـى مع َعنْي الَيِقني، وهـي َعنْي اخلُلود، وُيرَمُز إليهـا بالَقَمر)23(، واحَلّق 
ر« من الّشـمس)24( ومن ثم »يفيض«  إنـه يمكـن الَقول عن النّور إنه »يتفجَّ
منها إىل الَقَمر، ومنه َيْسَطع عىل كّل الكائنات التي تتوىّل بدورها انعكاسها 
تَِها، وجيوز أن نأخذ أّية نقطة متاس بني نور الَقَمر وبني  إىل غريها بحسب مِهَّ
 هي »َعنْي اإلدراك  كائـن عاكس رمزًا لَِعنْي النّفس، وهذه الَعنْي عند املفرسِّ
 »ِعْلم الَيِقـني«، فهذا العلم هو حقًا  امَلخصوص«، وليسـت عىل احلقيقة إالَّ
َمْصـَدر وُضوح َفْهم اإلنسـان الكامل للخصوصّيـة »املعلومة املطلوبة« يف 
العامَل اخلارجـي، وهي طريقته يف فهم طبيعتها، فكام متتاح َعنْي اخلُلود التي 
تنبـع يف َقْلبِـه من ماء َجنّة الّذات فـإّن َعنْي ِعْلم الَيِقني الَّـذي ينبثق يف عقله 
يمتاح ماءه من َجنّة الَقْلب، ويسـتطيع منها أن ُيرِجَع كّل صورة خمصوصة 
إىل مثاهلـا الـكيّل، وأن هَيْنَأ هبا ال من أجل ذاهتا بل ألهنـا ظِالل أو ُصَور من 
حقائق أسـمى َتْسـَتقي مذاقها من َنْبع َجنّة النّفس، أي من األشياء اخلاّصة 
ـة. أي إنه  التـي اسـتوعبتها احلَـواّس بأن تكشـفها له يف كـامل طبيعتها احلَقَّ
وح بفضـل هذه الَعنْي حتـى عند وقوعه يف تلـك امَلفاهيم  َيَظـّل واعيـًا بالرُّ

املخصوصة.

 الّتواصل بني َجنّات الّروح والَقْلب والنّفس رسيان ماء  وُيَشـاكُل َخطُّ

النهار والنور األصغر  النور األكر حلكم  َفَعِمَل اهلل النورين العظيمني،  التوراة  )23(  وقد جاء يف 
حلكم الليل والنجوم. سفر التكوين 16. املرتجم.

ي  التمييز الذي ورد يف اآلية الكريمة  ُهَو اّلَِ التمييز بني تفجر العيون وجرياهنا  )24(  ويشاكل 
 نُوراً... ]يونس، 10: 5[

َ
َقَمر

ْ
ْمَس ِضَياءً َوال َجَعَل الّشَ
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األهنـار الَّـذي ال ينقطع، وهـو الَبِصـرية، وال َتَتدّنى الَبِصـرية الرّصف عن 
َجنّـة الَقْلب، أما املياه التـي َترْسي بني الَعْيننَي األدَنَيـنْي فرتمزا إىل امَلَلكات 
الَبصريّية التي صارت ُمتَِّشـَحة حَتَتِجب جزئّيًا باجلَْوَهر النفيس، ومها َمَلَكتا 
ـطا بـني الَعْقل الَّـذي حيكم النّفس وبـني الَبِصرية  الَوِعـي البصريي، َيتوسَّ
ف التـي حَتُكم الَقْلـب، ومعرفتهام أكثـر يقينًا منها علـاًم، ولكنها أَقّل  ْ الـرصَّ
يا َمِشيئة الّسامء حيث إهنام َيتَِّجها تلقائّيًا إىل  يقينًا منها عينًا، ويمكن أن ُتَسـمَّ

العامل اآلخر، كام َتتَِّجه الّشَهوات امُلعتادة تلقائّيًا إىل هذا العامَل. 

ل هذه املياه الوسيطة شطرًا َهيِّنًا من َجنّة النّفس بمعنًى ما، فالُعيون  وُتَشكِّ
جزء َجْوَهري ِمن ِساَمهتا، وقد ُفطَِِرْت عىل عنرصين مها امَلَلكات الَبصريّية التي 
َتَتطلَّع إىل َجنّة الَقْلب، وهي راضية دومًا بالنّور الَّذي َيسَطع منها، والّشهوات 
ـّية اخلاّصة للعامل الظاهر، وَترَض بقدر  األرضّية التي َتَتطلَّع إىل األمور احِلسِّ
 عىل اكتامل  ما َتْسـَمح به األحوال لَِشـَهواهتم، وهي عىل احلقيقة ال حتصل إالَّ
، وهذا ما  َض ذاته بمعناه الُكيلِّ َض الّزائل هبا، وليس الرِّ حتقيق الّشـهوة والرِّ
نَيـوي، وحَيِّق الَقْول إن  ق بني نفس اإلنسـان الكامل ونفس اإلنسـان الدُّ يفرِّ
 يف حدود بعينها)25(. إالَّ أن ذلك  ق إالَّ الّشهوات األرضّية ال يمكن أن َتَتحقَّ
ال ينطبـق عـىل َتَطلُّع امَلَلكات الَبِصريّية إىل الّسـامء، وتنطبـق بأقّل من ذلك 

الثامر وكامل  الباطن، أي كامل  )25( وتعتمد جنة النفس يف حتقيق ذاهتا عىل ظاهر الكامل وأحوال 
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 
فساد،  يصيها  وال  اجلسدانية  األرض  امتداد ألحوال  إهنا  وٌيقال  اجلسد،  من  يتحرر  أن  بعد 
وتظل عىل الدوام يف كامهلا األوالين، والواقع أن اصطالح “جنة النفس” ُيؤَخُذ عادة بمعنى 

ذلك االمتداد للحال اإلنساين بعد املوت.
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عىل َجنّة الَقْلب، والتي هي أسمى ِمن كّل األحوال األرضّية حتى إهنا فوق 
املَوت ذاته كام يوحي اسم »هَنْر اخلُلود«.
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الباب السادس
السقوط

  ِ
ْ

خُل
ْ
ِة  ال

َ
 أَدُلَُّك  َعَلٰ  َشَجر

ْ
ُ  َهل ْيطَانُ َقاَل َيا آَدم فََوْسَوَس ِإلَْيِه الّشَ

   ]طه، 20: 120[ ٍك  ّلَ  َيْبَلٰ
ْ
َومُل

ُيقال إن مركز َجنّة َعْدن مل يكن عينًا فحسـب بل كان كذلك شـجرة 
ر من أسـفلها الَعنْي، وهي شـجرة اخلُلود التـي حَتيا يف َجنّة الَقْلب،  َتَتفجَّ
ثامرها األشـياء »الُكليَّة الغريبة« َعـن احِلّس، وهي التي ُترى بَعنْي الَيِقني 
ى الّسـالك إنسـانًا كامـاًل َحّقًا قبـل أن َيِصل  أي َعـنْي الَقلب، وال ُيَسـمَّ
ل من  ـوط األوَّ ـَجرة، كـام ال يمكن الَقْول إنه قد َقَطع الشَّ إىل النّبـع والشَّ
رحلتـه بأمان، فقـد جيرفه تيَّار االنحطاط والَفسـاد وهو الّشـْيَطان ذاته، 
ـَجرة فقد بوِرَك بحكمة  ولكن الّسـالك إذا رشب ِمن النَّْبع وأكل ِمن الشَّ
َعـنْي الَقْلـب، والتـي َتنَْطوي عىل اّتصال ُمَبـارِش بالّروح، وحينئٍذ َيْسـَلُم 
ِمن كّل ِخَدِع الّشـيطان وَصْواَلته، وهذا َمَقام اإلنسـان الكامل الَّذي ال 

ْم   َجالله،  ِإّنَ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَهْيِ يتلف عن َمَقام الَعْبد احلَّق هلل َجلَّ
طَاٌن ... ]اإلرساء، 17: 65[.

ْ
ُس�ل

وحـني نعتـر يف الكيفّيـة التي ُيْفِسـُد هبا الّشـيطان اإلنسـان يمكن أن 
نسـتنبط أن اإلنسـان عمومـًا يف زمـن الّسـقوط قد نـأى عن املعرفـة بَِحّق 
الَيِقـني، وَتواَلَدت ِمنه أجيال بدون َعنْي الَيِقني، أي بال َرَشـاد باطن إىل َنْبع 
اخلُلود وشـجرته وإاّل ما َخَدَعُهم الّشـيطان، وَيتَِّضـح من اآلية الكريمة يف 
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َصْدِر الباب أن آدم الَّذي سقط)26( مل َيَر شجرة اخللود احلقيقية، وينبني عىل 
ذلك أن كامل اإلنسان يف بداية العرص األوالين كان موروثًا حيث إن الناس 
قد تناسـلوا بتكويـن غريزي يف نفوسـهم بعد أن فقدوا عـني الَقْلب، ولذا 
يمكـن تصور أن العنارص النّفسـيَّة املختلفة كانـت يف مواضعها الصحيحة 
  بفضـل انعدام سـبب لالنحراف، وقد نَحـْت ملكات االسـتيعاب احِليسِّ
ـهوات األرضّية إىل تشـكيل ظاهر النّفس، وَكُمنَـت ملكات البصرية  والشَّ
السـاموية بالقـرب مـن املركـز عـىل أمـل َقَبـٍس من مشـهد شـجرة اخللد، 
ويوسـوس الشيطان إىل هذه امللكات الباطنة، فهي فحسب من بني عنارص 
النّفـس التي تتطلع إىل »الكيل والغريب« من ثامر شـجرة اخللود وملكوت 
اآلخرة الَّذي ال يبىل، وحيث إن الشـيطان ال يملك إال أن يذيقهم من ثامر 
شجرة النّفس »املعروفة واملطلوبة«، فضاًل عن كونه حمرومًا من دخول َجنّة 
الَقْلب، فال مناص من أن ُيِضلَّهم كذبًا فيغوهيم باملحسوسـات التي يضفي 
عليهـا شـبهًا مـن الغرابة حتى يسـتخدموهنا بشـكل غري مألـوف، وهكذا 
 عن   الُعصـور، وهو ال يكفُّ خلصـت اآلية الكريمة تضليلـه للبرش عىل َمرِّ
 هلم شجرة اخللود ليختزل أسمى عنارصهم إىل جمرد تفصيلة  الوعد بأن جُيْىِلَ
عىل قرشة نفوسهم، فيحبسهم فيها مع املحسوسات الزائفة التي صاغها هلم 
نَها يف عيوهنم، وينتهي حضور هذه امللكات املنحرفة إما بالنفور ألهنا مل  وحسَّ
تـؤدي إىل رض حقيقـى أو أهنا انتهت هبم إىل حاٍل من االنحطاط نظرًا ألهنا 
مل توضع يف موضعها الصحيح، وتتحول إىل فوض عارمة وعوائق وخراب 

)26(  وقد 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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يَن آَمنُوا  ِ 2 ِإل اّلَ َعْصِر1 ِإّنَ اِلنَساَن لَِفي خُْسٍ
ْ
ذكرته اآليات الكريمة َوال

ب 3ِ  ]العرص، 103: 3-1[. َحّقِ َوَتَواَصْوا ِبالّصَ
ْ
الَِحاِت َوَتَواَصْوا ِبال َوَعِملُوا الّصَ

وُيقِسـُم القـرآن احلكيـم بالعرص الَّذي يسـبق غروب الّشـمس وهناية 
اليـوم، ويناظر الّزمن الّراهن الَّذي وصلت فيه ملكات اإلنسـان البصريّية 
إىل غايـة االنحراف)27(، وكام ذكرنا سـلفًا من إمـكان تطبيق أحوال الكون 
األكـر عـىل الكـون األصغر فـإن الَقَسـَم يف اآليـة الكريمة ُينـِذُر بخراب 
اإلنسـان عمومًا وفسـاد ملكاته البصريّية خصوصًا، حيث إهنا ُتشـاِكل يف 
ُلُه جنس اإلنسـان يف الكون األكر، وهكذا يمكن  الكون األصغر ما ُيشـكِّ

 ُ نَساَن ِف أَْحَس�ِن َتْقِومٍي   4  ُثَّ َرَدْدَناه ِ
ْ

أن نفهم آيتا سـورة التني  لََقْد َخلَْقنَا ال

)27( وتنقسم كل حقبة زمنية كرى إىل أربعة عصور عند اهلندوس وقدامى اليونانيني والرومان، 
عىل  واحلديدي  والرونزي  والفيض  الذهبي  صفات  العصور  هذه  عىل  الرومان  أطلق  وقد 
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 وتارييا بقياسه 
إىل املنظور اهلندويس، أما املنظور اإلسالمي فهو ذايت وعميل، فبدالً من االعتبار يف التقسيامت 
يعرفها  كان  التي  القليلة  احلضارات  فحسب  الكريم  القرآن  يذكر  املقصود  للعرص  الكرى 
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 

 يف حدود برهانه عىل هناية وفساد كل األمور األرضّية.  العرب إالَّ
ورات الُعظمى، ولكّل َدْورة منها أربع مراحل،       وتقول النظرّية اهلندوسّية إن هناك كثريًا من الدَّ  
بحيث تتبع بداية عرص ذهبي جديد هناية عرص مظلم بائد، أما منظور أديان التوحيد اليهودّية 
واملسيحّية واإلسالم فإنه يعتر الّزمن مقصورًا عىل جانبه املدّمر، إذ إن وجود األرض بأمجعها 
مار األخري يف هناية هذا العرص عادة ما يقرتن بنهاية  حمتبس يف دورة واحدة فحسب، حتى إن الدَّ
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 

ممتطيًا حصانا أبيض سيكون ظهوره عالمة عىل هناية عرص أسود وبداية عرص ذهبي جديد.
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أَْس�َفَل َس�افِِليَ 5 ]التـني، 95: 4- 5[ مـن حيث إهنام تشـريان إىل تلك امللكات 

 اإلنسـان الَّذي ُخِلـق أفضل من  كام تشـريان إىل اإلنسـان عمومـًا، فينحطُّ
خملوقات األرض كافة إىل أسـوِئها قاطبة، وتصبح ملكاته التي كانت أثمن 
عنارص نفسـه مصدرًا للخراب الَّذي متخض عنه سـقوطه، وتصور حقيقة 
املقولـة الالتينية corruptio optimi pessima بمعنى »إن فسـاد األفضل 
جيعلـه األسـوأ«، وبغض النّظـر عن العوائـق التي ترتاكـم يف النّفس بفعل 
ـة فـإن ملكات احلـواس األرضّيـة والّشـهوات تتأثَّر بتلك  األوهـام الّضالَّ
الَعوائق، فقد كانت بمثابة َقنَواٍت ينسـاب فيها ماء ِعْلم الَيِقني من فردوس 
الَقْلب، ولو فسدت الَقنَوات لفسد الَقْلب ذاته، فالّشهوات اخلاّصة ال تبلغ 
أوِجها، إذ إن املحسوسـات ُمْشَتَهاٌة لذاهتا فحسب، بعد أن فقدت امتيازها 
ُل متعـة آنيَّة زائلة، وتسـعى  كانعـكاس حلقائـق كلّيـة. ويف اآلن ذاتـه حُتَصِّ
إىل اغتصـاب املركز)28(، أما عند الّسـالك فإنه َيسـُهُل فهـم أن الغرض من 
ـك عمومًا هو طرد تلك الّشـهوات من املركـز الَّذي حتتلُّه،  الصيـام والتنسُّ
فاحلَـّق »إن املخافة بداية احلكمة«، ويبدأ واجب اسـتعادة النظام يف النّفس 
بكبت تلك األهواء األرضّية باملخافة، فهي العوائق التي تعرتض الّسالك، 
ات املنحرفة النائية عن مركز الوعـي أو غارقة يف الفوض فعليه  أمـا التومهُّ
أن َيِعـي حضورها متامًا، ويندر أن ينجـو منهم أحد، حيث إهنم قد أصيبوا 

يف هذا الّزمان بفسـاد امللكات األعىل كام جاء وصفهم يف سـورة يس،  ِإّنَا 
ِ أَْيِدِيْم 

ْ
نَ�ا ِمن َبي

ْ
َقاِن فَُه ّمُْقَمُحوَن 8 َوَجَعل

ْ
َذ

ْ
 ِإَل ال

َ
نَ�ا ِف أَْعنَاِقِهْ أَْغَللً فَِه�ي

ْ
َجَعل

ْم أَأَنَذْرَتُْم أَْم لَْم  وَن 9 َوَس�َواءٌ َعلَهْيِ
ُ

ِفِهْ َسّداً فَأَْغَشْينَاُهْ فَُهْ َل يُْبِصر
ْ
َس�ّداً َوِمْن َخل

)28( وقد قال شيخ من الصوفية “إن الروحى فيه شهوات، لكن الدنيوى هو شهواته ذاهتا”.
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تُنِذْرُهْ َل يُْؤِمنُوَن 10 ]يس، 36: 10-8[.

واحلَّق إنه يندر وجود من مل تفسد ملكاته العليا بام يكفي كي يتدفَّق شىء 
من غدير ِعْلم الَيِقني يف نفوسهم، وليست هذه املرتبة من اليقني إال »اإليامن« 

ِٰكن 
اُب آَمنَّ�اۖ  قُل لَّ�ْم تُْؤِمنُوا َولَ

َ
َْع

ْ
الَّذي تذكره سـورة احلجرات،  َقالَ�ِت ال

َ َوَرُس�وَلُ َل  يَم�انُ ِف قُلُوِبُك�ْمۖ  َوِإن تُِطيُع�وا الّ�َ ِ
ْ

�ا َيْدخُ�ِل ال قُولُ�وا أَْس�لَْمنَا َولَّمَ

ِحمٌ  ]احلجرات، 49: 14[  َ َغفُوٌر ّرَ ً ۚ ِإّنَ الّ�َ ْن أَْعَمالُِكْم َشْيئا َيِلْتُكم ّمِ

ـُز بـه املؤمنون  وقـد ذكـرت سـورة العـرص ِعْلـم الَيِقـني الَّـذي حُيَفِّ
بعضهـم بعضًا، ولكن هـذا االعتقاد ال يكفي بذاته، وال بد من اسـتثناء 
ُم به فحسـب   أن يعلَم عنه ويسـلِّ نـادر ليجعـل امَلرء ينجذب إليه أيضًا الَّ
 واقعّيًا  حتـى يولـد من جديـد، ويسـعى إىل األعامل الّصاحلـة التي تعـرِّ
عـن إخـالص النّية، والتـي ذكرها الّرسـول عليـه الّصالة والّسـالم يف 
حديـث عن الّسـالك الَّذي يعرف احلَـّق وندرته يف الّزمـان األخري أكثر 
ـهل أن  ر »واحلَّق أن ِمن السَّ  عن الصَّ مـن الّزمـان القديم، ويقول امُلفرسِّ
يعرف املرء احلَّق، ولكن امُلَثاَبرة عليه بالُفروض َأَشـّد ُنْدَرة من الكريت 

األمحـر والُغـراب األبيـض«.

 » اإِلحسـان«)29(، وتعني النّزوع إىل  وهـذه الفضيلة النّادرة ليسـت إالَّ
اسـتعادة كّل ما َفَقَده اإلنسـان منذ غابر الّزمان، وال يملك الّسالك بدوهنا 
ته بامَلخافة حتى يفسـح يف مركز نفسـه موضعًا الستقبال عودة  أن يبدأ مهمَّ

)29( للمزيد عن اصطالحات “اإلحسان” و“اإليامن” و“اإلسالم” راجع كتاب الشيخ عيسى نور 
الدين “عني القلب”، تراث واحد قيد الطبع.
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املشـيئة الرّبانيَّة، لكنه سـوف ُيثابر باإلحسان عىل امُلحاولة، وكذلك سوف 
ِف عىل الّشـهوات التي تزيف احلَّق الّروحي والتي صاغتها  يصر عىل التعرُّ
 عليه عاجاًل أو آجـاًل أن يتَّخذ  لـه الِقـرْشة اخلارجّية من نفسـه، ولذا تعـنيَّ
طريقًا َيتَِّسق مع طريق امَلخافة، وهو طريق امَلحبَّة، فامَلحبَّة الّروحّية فحسب 
هـي التـي يمكن أن حَتتّل مركـز النّفس، حيـث تنتظر انفتاح َعـنْي الَقْلب، 
ثـم إن هذه امَلرحلـة الّثانية قد تفيد غرض األوىل بشـكل غـري مبارش، وقد 
قيـل إن عودة اإلرادة الُعليا إىل املركز جتعل الّشـهوات تنسـحب إىل خارج 
النّفـس)30(، وقـد تكـون هاتان املرحلتـان متتابعتـني أو متزامنتـني، إالَّ أن 
املخافـة تسـبق امَلحبَّة عـىل األغلب، ولكنهـام يتلفان من نفـس إىل أخرى 
بحسـب امَلقولة الّصوفيَّـة »إن الّطرق إىل اهلل كنفوس بنـى آدم«، ولكن من 
  َتْيـه إىل النّفس إالَّ ـد أنه ال يمكن اسـتعادة حال الَكامل اإلنسـايّن بَجنَـّ املؤكَّ

باكتامل امَلرحلتني، أي إن كّل عنرص قد اّتذ موضعه الّصحيح. 

هي  الدنيا  إن  بل  الدنيا،  ترك  من  أنا  “لست  عريب  درويش  قاله  ما  املعنى  هذا  من  )30( ويقرب 
املتعالية  “الوحدة  بكتاب  حاشية  يف  الدين  نور  عيسى  الشيخ  اقتبسها  وقد  تركتني”،  التي 

لألديان”،تراث واحد قيد الطبع.
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الباب السابع
الرمز

َب�ٍة أَْصلَُها َثاِبٌت  ٍة َطّيِ
َ

َبًة َكَش�َجر ُ   َمثَلً َكِلَمًة َطّيِ َب الّ�َ
َ

 َكْيَف  َضر
َ

 أَلَْم َت�ر

ۗ َوَيْضِرُب  ا  َ ِن َرّبِ
ْ
�َماِء    24    تُْؤِت أُكُلََها كُّلَ ِحٍي ِبِإذ َوفَْرُعَها ِف الّسَ

وَن   25  ]إبراهيـم، 14: 25-24[
ُ

�ر ْ  َيَتَذّكَ َْمثَاَل لِلنَّ�اِس  لََعّلَ�ُه
ْ

ُ ال الّ�َ

 هو املحيط بكّل شـىء، وهو سـبحانه بـاٍق قبـل   وَجـلَّ إن الباقـي َعزَّ
الزمان وبعده، وهو قديم اإلحسـان، وهكـذا كان الكدح إىل الفناء يف َحّق 
كر، وقل مثل ذلك بالّتشاكل عن امَلراتب الّروحيَّة األدنى،  الَيِقني أشبه بالذِّ
َمن ذاته الَّذي ينتمى إىل امَلرتبة  فـكّل َمْرَتبة تنطوي عىل كّل ما َدنا عنها، فالزَّ
ُه كّل امَلراتِب التي َتعلو عنه، حتى  األدنـى وهي َمْرَتبة الوجـود األريض تلفُّ
إن العامل اآلخر بكامله بكّل مراتبه الّروحيَّة سيكون بعد الّزمن كام كان من 
قبله، وقد تناول حديث رشيف للّرسول عليه الّصالة والّسالم خلق جسد 
ته التي تنتمى إىل العامل اآلخر، كنُت نبّيًا  َمن ونبوَّ ل الزَّ آدم عليه الّسالم يف أوَّ
رنا إذن يف امَلرحلة األوىل من رحلة الّسـالك  وآدَم بنَي املاِء والطِّنْي، ولو تفكَّ
ثنا عن َمَشـاِهد الّسـامء التي يأمـل يف رؤيتها بَِعـنْي الَيِقني، ويكفي أن  لتحدُّ
ة يف مركزه بعـد أن كانت عىل  رهـا)31( امَلـرء حتى حتل امَلشـيئة الّسـامويَّ يتذكَّ
ُر امُلْسـِلم باحلال  ي اإلسـالم ُعموم الَوسـائل التي ُتَذكِّ ظاهر نفسـه، وُيسـمِّ

اكرة وَيْسَتنري هبا.  ِذكٍر رمز يثري الذَّ الين »ِذكرًا«، وكلُّ األوَّ

هذا  “اعملوا  قال  وقد  واخلمر،  اخلبز  شعرية  يف  السالم  عليه  عيسى  بكلامت  ذلك  )31( ويذكرنا 
لذكرى”، فقد كان اخلبز يرمز إىل جسده وكانت اخلمر ترمز إىل ماء عني القلب.
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 تفاصيله عامل   وقـد َذَكرنا سـلفًا أن العـامل األريض الّظاهر ُيناظِر بـكلِّ
  اإلنسان الباطن، كام أن هناك تناظٌر مماثٌل بني َجنّة الَقْلب وَجنّة النّفس، إالَّ
أن هذين الّتناظرين اليربوا عن حالتني فحسب للَحّق، فكّل جماالت الكون 
 ذاته، وقد قامت العلوم  ُتنَاظر بعضهـا بعضًا من حيث صورة الَكْون الُكيلِّ
القديمة عىل معرفة هذه الّتناظرات التي كانت مفطورة أصاًل يف اإلنسـان، 
فعلوم الطِّب عىل سـبيل املَِثال قد قامت عىل الّتناظر أو الّتشـابه بني أعضاء 
 أن  اجلََسـد وبـني العنـارص الّطّبيعيَّة األخـرى مثـل النّباتات وامَلعـادن، إالَّ
الَكدح عىل الطَّريق الّروحي ال يستلزم معرفة كونّية أو »أفقّية« بالّتشاهُبَات 
ث عن »املثـل« أو الرمز يشـري إىل  امَلذكـورة، فالقـرآن احلكيـم حني يتحـدَّ
تشـابه »رأيس« بني النِّطاقات األعىل واألدنى مثلام ذكرنا من تشاكل الَقْلب 
مز أمر من قبيل »املعروف واملطلوب«، ولكن الّسالك يطلبه  والنّفس، والرَّ
حتى حَيظى بقبٍس من »احلقيقة الكليَّة الغريبة« التي تناظره يف نطاق الَغيب، 
ْهنا عنها كإرشـادات  ري للَخْلق كام َنوَّ  الَكامل الّتَصـوُّ مـوز إالَّ وليسـت الرُّ
وحوافـز للّسـالك يف رحلته، وهلا ُقـْدَرة عىل َتذكـرِيه بِنَظائرها مـن الَعوامل 
األَْسـَمى، ال بفضل تشاهباهتا العرضّية فحسـب بل ألن الظِّالل ُتَقارب ما 
صاغها من أمور، وليس يف الوجود شـىء ليس ظاّلً فيام تقول سورة البقرة 
ا َبُعوَضًة فََما فَْوَقَها... ]البقرة، 2: 26[، فإذا  ً ّمَ َ َل يَْسَتْحِيي أَن َيْضِرَب َمثَل  ِإّنَ الّ�َ
مل ُيْلِقـي عـاملٌ ما ظالَله عىل الَّذي َيْدنو عنه الختفـى الوجود برّمته، وحيث 
 نسـيجًا من الظِّالل واالنعكاسات فإنه يعتمد  إن كّل عامل يف اخلَْلق ليس إالَّ
عـىل مثـاالٍت ِمن العامل الَّذي َيْعُلَوه، وأسـبق حقيقة عـن أي يشء كان هي 
ر حقائقه الكلّية التي  حقيقة َرْمِزه، حتى إن تأّمل الّسالك يف رمٍز جيعله يتذكَّ
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 وجوده. ُتَفرسِّ

مزي لألشـياء،  وال يـكاد »أصحـاب الَيمـني« يشـعرون باجلانـب الرَّ
فهم يقيمون الّشـعائر التي هي رموز حّقًا، ولكنها ليسـت رمزّية متامًا حني 
ُيقيموهنا، أي إهنا ليسـت ذكرًا فحسب، فالّسـالك ال يقيم فرائض الّشعائر 
فقط بل يقيم كّل الّطقوس يف احلياة األرضّية التي هي آخر أهداب الظِّالل 
ـن من جعل كّل  امُلنَاظـرة هلـا، والتـي ُتَيـِّم عىل الكـون بأكمله، ولذا يتمكَّ
أعامله شـعائرًا)32( ُتَشـاِكل الّشـعائر املفروضة يف دينه، فيجعل من كّل يشء 
ذكرًا، ونسـتعري صورة عـن كّل متتالية من الظِّالل أو االنعكاسـات ُتناظر 
درجات ُسلَّم َيْمَتّد بني الّسامء واألرض، وهو يشء أريض، ويكون الّسالك 
هو الّدعامة التي حتمله، ويقف ناظرًا بالّرجاء إىل أعايل الّسامء، ووقفته هذه 
شعرية، وهذا الّسلم يف العامل املخلوق هو الَّذي رآه يعقوب عليه الّسالم يف 
اط  رؤيا َتصعد عليه املالئكة وهَتبِط بني الّسـامء واألرض، وهو أيضًا »الرصِّ
 طريقًا للَخْلق ليقتفوا أثره من آخره  ين احلَّق إالَّ امُلستقيم«، فليس طريق الدِّ

له. إىل أوَّ

ة وكّل مـا تعنيه، كَمَثـِل »الكلمـة الّطيِّبة«  والّسـلم رمـز للّشـعرية احلَقَّ
املذكور يف َصدر الباب. واحلَّق إن أرفع مثال للكلمة الّطيِّبة هو اسـم َرّباين 

)32(  وتعني النية يف جعل كل أعامل املرء شعائرًا أن جيتنب األمور التي ال عالقة هلا باحلق جل شأنه 
وال تنفع ذكرًا له جل جالله، فالذبح يف ذاته عىل سبيل املثال ظل ناٍء ملعنى اسمه “املميت” 
سبحانه، وهو ما جيعل فعل الذبح طقسًا 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.
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كر لغرض  ُينَْطُق ذكرًا ورجاءًا للَحّق سـبحانه، فجذر الشجرة امَلتني هو الذِّ
كر، والَّذي  ثابت معلوم، وترمز الفروع التي تتطاول إىل الّسامء إىل أمهّية الذِّ
يتسـامى متخلِّـاًل الكـون بأكمله، وثامر الّشـجرة هي احلقيقـة التي أقيم هلا 

كر. الذِّ
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الباب الثامن
العوامل األربعة

ن  ۚ َوِإن ّمِ َْرُض َوَمن فِهِيّنَ 
ْ

�ْبُع َوال �َماَواُت الّسَ  تَُس�ّبُِح َلُ الّسَ

ۗ ِإّنَهُ َكاَن  ِٰكن ّلَ َتْفَقُهوَن تَْس�ِبيَحُهْ 
ٍء ِإّلَ يَُس�ّبُِح ِبَحْم�ِدِه َولَ َشْ

ً َغفُوراً    اإلسراء، 17: 44[ َحِليما

 أنه يبدو لإلنسـان أن هناك أربعة   عـن احلَرص، إالَّ إن عـدد الَعوامِل جِيلُّ
ة، يعلوه عامَل  ى أدناها عامل امُللك، وهو عامل املـادَّ أقسـام رئيسـّية)33(، وُيسـمَّ
امَلَلكـوت وهو عامل ُقوى النّفس، وحيتوى الّثالث عىل الّسـاموات املختلفة، 
ة، وهو عامَل الَغْيب، ويبدو  وهو عامَل اجلََروت، واألْسـَمى منه هو عامَل الِعزَّ
ل عامَلني منهام عاملًا واحدًا باملعنى امُلعتاد، وهو عامَل الُوجود اإلنسـاين، يف  أوَّ
حني أن العامَل الثالث ينطوي عىل عوامل شـّتى هي الّسـاموات املختلفة. ولو 
اعترنا يف الكون األصغر فالعاملان األول والثاين مها عاملا اجلسـد والنّفس، 
الن صورة الكائن اإلنسـاين، وُتناظِران عند اإلنسان الكامل  واللَّذان ُيَشـكِّ
َجنّـة النّفـس، وتقوم َجنّة الَقْلـب بني عامَل امَلَلكوت وعـامل اجلََروت، وهي 
ذاهتا َجنّة الّروح، أما العامل األْسَمى فهو َجنّة الّذات، وبدوهنا لن يقوم عامل 
 انعكاسـاٍت متتاليٍة له تزداد  أدنى، وليسـت العوامل الثالثة التي تدنو عنه إالَّ
شـحوبًا كلَّام تدنَّت، وانعكاسـات احلَّق األوحد هي الّتسبيح امُلشار إليه يف 

التي  الثالثة  منها  األدنى  الثالثة  العوامل  وتناظر  عوامل،  أربعة  اليهودية  القبالة  ذكرت  وقد    )33(
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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 ،  وَجلَّ اآلية الكريمة، فشـعرية العمل الّصالح رمٌز له سـبحانه وذكٌر له َعزَّ
وهـو كل املطلوب مـن املخلوق وما يقدر عليه حتى لـو كان يف احلضيض 
 ،  وَجلَّ األدنى الَّذي ال يصلح رمزًا، وليس عىل وجه اخلُصوص رمزًا  له َعزَّ
وال بـد مـن قفو أثره إليه سـبحانه حتى أصوله القديمـة، فليس هناك ما ال 
 َجالله، ويمكن القول إًذ إن الّتسبيح هو ِجْذُر الوجوِد ذاَته،  يسـبُِّح اهلل َجلَّ
 أن اإلنسان الّدنيوّي ال يفهم ذلك  فبدونه يتالشـى امَلخلوق إىل اليشء، إالَّ
ويميـل إىل اعتبـار األشـياء األرضّية حقائق مسـتقّلة بذاهتا، ذلـك أن ِعْلم 
الَيِقـني مل يعـد جيـري يف عقله بام يكفي كـي يعي جانبه اجلوهري األْسـَمى 

الَّذي ال َيُكّف عن الّتسبيح.

نيا بمثابة عامل واحد،  وباستثناء عامل احلَّق يمكن اعتبار العوامل الثالثة الدُّ
يه »عامل الرموز«، وينطبق هذا االسم عىل عامل املاّدة فحسب،  وجيوز أن ُنَسمِّ
 العوامل ظهـورًا واعتيـادًا لإلنسـان، وينطوي  وهـو عامل امُللـك، وهو أشـدُّ

بالتشاكل عىل رموز العامل األعىل والعوامل الوسيطة مجيعًا.
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الباب التاسع
املـاء

َْرَض ِف ِسّتَِة أَّيَاٍم 
ْ

َماَواِت َوال ي َخلََق الّسَ ِ َوُهَو اّلَ

َماِء ...  ]هود، 11: 7[
ْ
ُشهُ َعَل ال َوَكاَن َعْ

ر يف مركز الِفـْرَدوس ترمز إىل اجلوهر  جيـوز القـول إن العني التي تتفجَّ
ل الَّذي ُجبَِل منه هذا الِفْرَدوس إىل الوجود، والزال يمتاح منه  النَِّقـي األوَّ
وجـوَده، ولكن لو أننا اعترنا يف اجلوهر بذاته كام كان قبل خلق الِفْرَدوس 
فلن جيوز تشبيهه بمياه تفيض من نبع بني أشياء خملوقة سلفًا، ولكنها يمكن 
أن ُتشـبََّه بـامء بحر ينطـوي يف ذاته عىل كّل بـذور العامل املقصـود بال متايز، 
فـة إىل مقام اجلوهر ذاته الَّذي يسـمو عـىل كّل مراحل  ولـو نقلنـا هذه الصِّ
ته، وَيِصـّح قول إن عيـون املاء انعكاس  اخللـق لبقـي عىل ما هـو يف رسمديَّ
للجوهر حيث إهنا منبع كّل شىء كان، وتعكسها البحار بالهنائّيتها وكامهلا 
وصمدّيتهـا. واملحيط من بني كّل الّظواهـر األرضّية هو الَّذي يعكس هذا 
رنا »باملحيط« سـبحانه، أما يف اآلية الكريمة فليس  اجلانب من احلَّق، وُيذكِّ
املحيـط هو املاء بل العرش، أو هو عىل األقل متعلِّق بجانب اإلحاطة بكّل 
ل للَخْلق الَّذي انطوى  ، وأما املاء فإنه اجلوهر النّقي األوَّ  وَجلَّ مـا َخَلَق َعزَّ
عىل وحدة ال تنفصم تشـتمل عـىل كّل بذور العوامل الّثالثـة املخلوقة، وقد 
  ذكـرت الّتـوراة هـذا املاء ذاتـه، فيقـول سـفر الّتكويـن »وروح اهلل يرفُّ
عـىل وجه املـاء« وقال فيام بعـد »وليكن فاصـاًل بني مياٍه وميـاه«، ويقول 
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 ً ْرَض َكاَنَتا َرْتقا َ
ْ

�َماَواِت َوال وا أَّنَ الّسَ
ُ

ي�َن َكَف�ر ِ  اّلَ
َ

القـرآن احلكيم  أََولَ�ْم َير
وهـذا   ،]30    :21 ]األنبيـاء،     ...  ۖ َحٍّ  ٍء  َشْ كُّلَ  َم�اِء 

ْ
ال ِم�َن  نَ�ا 

ْ
َۖوَجَعل فََفَتْقنَاُهَم�ا 

ر ذكرمها يف  الّتقسـيم هـو أصل البحريـن الَّذين ذكرنامها سـلفًا، وقد تكـرَّ
القرآن الكريم، فالبحر الُفرات يف الّسـامء هو عامَل امَلَلكوت والّروح، وُيرَمُز 
لة بامَلَطر، والتي هيطـل منها املاء ليضفي  بـه إىل املياه الُعليا بالّسـحب املحمَّ
احلياة عىل األرض القاحلة، فعامَل الّروح جَيود عىل عامَل اجلََسد بركاته، وقد 
 وَجّل،  ة إىل ُقدرة امَلَطر كتذِكرة باحلَّق َعزَّ أشارت سورة الُفرقان هبذه الّرمزيَّ

ا َخلَْقنَا  ً َونُْسِقَيهُ ِمّمَ ْيتا ًة ّمَ َ
ْ

 ِبِه َبل
َ

�َماِء َماءً َطُهوراً 48   لِّنُْحِيي نَا ِمَن الّسَ
ْ
... َوأَنَزل

 النَّ�اِس ِإّلَ 
ُ

ثَر
ْ

وا فَ�أََبٰ أَك
ُ

�ر ّكَ ُ َبْيَنُ�ْم لَِيّذَ نَ�اه
ْ
ف 49 َولََق�ْد َصّرَ َ َكِث�ياً  ً َوأََن�اِسّ أَْنَعام�ا

كُفُ�وراً 50 ]الفرقـان، 25: 50-48[.

والبحر املالح هو عامَل امَلَلكوت الَّذي ينطوي فيه عامل امُللك، وُيناظِر يف 
 

َ
ي َخلَق الكون األصغر عامَل النّفس الَّذي ينطوي فيه اجلََسد) ،)(3 َوُهَو اّلَِ
َماِء بَ�َ�اً... ]الفرقـان، 25: 54[، واملاء الَعذب هـو العنرص الَّذي َيتامَهى 

ْ
ِم�َن ال

النّية  معه املتويّضء يف شعرية الوضوء، ويمكن أن ُيّتخذ متثيال للّطهارة األوَّ
لطبيعة اإلنسان، فالوضوء َتذِكَرٌة بالَكامل اإلنساين. ويمثِّل املاء يف األن ذاته 
د مع َبَرَكِة الّطهارة التي هي صفة املياه العليا للبحر الُفرات، كام يمثِّل  الّتوحُّ
د مع جوهر العامل املخلوق ذاته، ويمثِّل اهلوّية األْسَمى قبل كّل يشء،  الّتوحُّ
، وحقًا   وَجلَّ فامَلخلـوق يغرق ويفنى يف املـاء الالهنائى لوحدانية احلَّق َعـزَّ

 :55 ]الرمحن،   اِر َفّخَ
ْ
َكال َصاٍل 

ْ
َصل ِمن  نَساَن  ِ

ْ
ال َخلََق    تعاىل  اهلل  إن  كذلك  احلكيم  القرآن  )34( وذكر 

14[، وفيام يتعلق بالطهارة فعنرص الرتاب بديل للامء يف التيمم يف بعض األحوال، فهو أيضا 
األرض  إن  القول  فيمكن  العنرصين  بني  الرمزي  املعنى  اختالف  أما  األوىل،  الطهارة  يمثل 

تستقي صالبتها من عنرص اخللود، لكن املاء يستقي سيولته من الالهنائية.
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 ظاّلً شـاحبًا للامء، ثم إنه  هـذه هي املياه احلقيقّيـة، وليس عنرص الرّتاب إالَّ
ال يصـّح الظَّن أن اإلنسـان هـو الَّذي اختار هـذا العنرص ولـذا رمز إىل ما 
ر  ر ويروى الظَّمأ، واحلقيقة عىل عكـس ذلك، فإنه ُيَطهِّ يرمـز إليه ألنـه ُيَطهِّ
ويـروي الظَّمأ برصف النََّظر عن إرادة اإلنسـان، فقد كان وال زال اجلوهر 
ـهوات، ولذا كان ينطوي عىل الُقدرة عىل تذكري  النَّقي الَّذي يروي كّل  الشَّ

 وَجّل دون أي قصد منه. اإلنسان باهلل َعزَّ
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الباب العارش
خالق األزواج كلها

َْرُض َوِمْن 
ْ

ا تُنِب�ُت  ال َْزَواَج كُّلََها ِمّمَ
ْ

ي َخلَ�َق ال ِ ُس�ْبَحاَن اّلَ
ا َل َيْعلَُموَن  ]يس، 36: 36[ أَنفُِس�ِهْ َوِمّمَ

هناك أيضًا رمزّية مزدوجة باإلضافة إىل رمزّية األشـياء املنفصلة بذاهتا 
ل أحدمها اآلخر، أحدمها ذكٌر  وهي رمزّية األزواج، أي الّشيئان اللَّذان ُيَكمِّ
فاعٌل واآلخر أنثى منفعلة بشـكل نسـبي، وحيث إن اخللق قد متخض عن 
مشـيئة احلَّق بـأن تنعكس صفاته عىل ماء الكون، وقد يعنى تسـبيح »الَّذي 
 َوَعال قد جعل من نوره انعكاسات َشّتى تلق  َخَلق األزواج كّلها« أنه َجلَّ
أزواجًا، أي إن اإلشارة هنا إىل الواحد سبحانه يف َجالله ومجاله ويف عطائه 
فات اجلاللّية وينتمي  ومنعه، وتنتمي بعض أسامئه احلسنى سبحانه إىل الصِّ
فات اجلاَملّية)35(، فبعض أسـامئه احُلسـنى صفات  بعـض آخر منهـا إىل الصِّ
  َجالل وبعضها صفات مَجال، ويعني كالمها عىل أن الواحد يف واحدّيته َعزَّ
وَجـّل َصَمٌد جتتمع فيه أعىل صفات األزواج اإلنسـانّية التي يرمز إليها آدم 
ليب وخاتم  وحّواء)36( عليهام الّسـالم، والّرموز املزدوجة عىل شـاكلة الصَّ

الشيخ  “الكامل واجلالل واجلَامل”. ولكن  الكريم اجلييل عن صفات  الشيخ عبد  )35(  ويتحدث 
أبو بكر قد جعل “الكامل” صفة لكل من “اجلَامل واجلالل” يف الباب التايل، وال رضورة يف 
سياق الرمزية احلالية إىل اإلشارة هلا مجيعًا حتى ال يعتر قراء أدبيات التصوف أن هذا نقص 

أو تقصري من الكاتب. املرتجم.
)36(  ويكمن تفسري هذا املعنى يف األسامء العربية ذاهتا، فالقيمة العددية حلروف االسمني )1+ 4+ 
40+ 6+ 8+ 6+ 1( تساوي 66، وهو ذاته جمموع قيمة حروف االسم األعظم “اهلل” )1+ 

.)5 30+30
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سـليامن، ونعتر معها يف اّلتناظرات بـني العنارص مثل مزدوجة النّار واملاء، 
  ليب لن يقوم ولن يعلو يف األرض يشء إالَّ واحلَـّق إن النّار لن ترتفع والصَّ
 وَجّل، كام أن املـاء لن يغمـر األرض بكاملها ولن  بفضـل تعـاىل املوىل َعـزَّ
 بفضل الّسـكينة   ليتقاطـع مـع األفقـي إالَّ يكـون عـىل األرض يشء رأيسٌّ
 َجالله َخالِق األزواج  البالغـة والكامل الّسـابغ يف اجلَامل الّربَّاين، وهو َجـلَّ
 شـأنه، وجيوز أن ُتفَهـَم كلمة »زوج« ال  كّلهـا، وكّل زوج منهـا رمز له َجلَّ
عـىل خملوقـني منفصلني بل أيضـًا عىل أية هويـة هلا جانبني. واحلَـّق أن كّل 
وجة عىل سـبيل املثال منفعلة يف  َطـَرٍف له جانبني يف الفعل واالنفعال، فالزَّ
عالقتها بزوجها وفاعلة يف عالقتها بطفلها. وُيتار االسم الّربَّاين »الكريم« 
أحيانًا بدالً من »امُلنِْعم« ليكون الّشـطر املنفعل لشـطر »اجلَالل« الفاعل يف 
اسـمه سـبحانه »ذو اجلالل واإلكرام«. لكن اسمه »امُلنِْعم« يصبح فاِعاًل يف 

عالقته باسم »الويص« الَّذي يعتمد نعمته الّسابغة.

أما األزواج املخلوقة »مما ال يعلمون« فال بد أن ُتفَهَم عىل أهنا األزواج 
التـي حتتوهيـا الفراديس املختلفة يف العـامَل اآلخر، ولكنها قـد تعني كذلك 
أزواجًا ال يعلم اإلنسان هلا غري اسم واحد، فالّزوجني قد ال ينتميا إىل مقام 
واحـد من الوجود، فقد يكون أحدمها يف هذا العامل والّثانى يف العامل اآلخر 
فقد ُشـبَِّه العاملني ببحرين، ومهـا مزدوجة واحدة، ويتشـاكل معهام الّروح 
يس لكي متثِّال طبيعتيه الّساموية واألرضّية،  والنّفس اللَّذان جيتمعان يف الِقدِّ
 َجالله، ولذا شـاع يف العلوم والفنون  ومهـا قبل ذلك ذكر ملـن خلقهام َجلَّ

الرتاثّية تصوير املزدوجات.



49

الباب احلادى عرش
رمزية األزواج

 ُ َق�ْدِر2 لَْيَل
ْ
ُ ال َقْدِر 1   َوَم�ا أَْدَراَك َما لَْيَل

ْ
ُ ِف لَْي�َلِ ال نَاه

ْ
ِإّنَ�ا أَنَزل

ا 
َ

وُح فِهي ُ َوالّرُ ِئَكة َمَل
ْ
ل ُل ا 3  َتنَ�ّزَ َش�ْهٍر  ِف 

ْ
َل أ ْن  ّمِ  ٌ ْ

َخ�ي ِر َقْد
ْ
ل ا

  5 َفْجِر
ْ
لَِع ال

ْ
 َحّتَٰى َمط

َ
ن كُّلِ أَْمٍر 4   َسَلٌم ِهي م ّمِ ِ ِن َرّبِ

ْ
ِبِإذ

]القدر، 97: 1- 5[

إن أعىل مرتبة من »األزواج املعروفة« هي مرتبة الّزوجني اإلنسـانيَّني، 
ـد بـني الّرجـل واملـرأة رمـزًا للّتناسـق واالتفـاق كوجهني  ويؤخـذ الّتوحُّ
 وَجّل عن ذلك الّتناسق، ولذا  متكاملني للَحّق، ويعُر اسـُمه »الّسـالم« َعزَّ
نا عنه  يـن، ولو عرَّ قـال الّرسـول عليه الّصالة والّسـالم الّزواج نصف الدِّ
يس قد اقرتنت بروحه،  بمعنى أدنى كرمز لطبيعة الَقداسة لقلنا إن نفس الِقدِّ
نيوّي لن تقرتن بروحه. ونجد تفسـريًا لطبيعة  يف حني أن نفس اإلنسـان الدُّ
ت بمرجعّيـة الكون األصغر  َ هـذا الِقَراِن يف سـورة الَقـْدْر، والتي لو ُفـرسِّ
يـس بروحه، وليلة القدر هي َنْفُسـُه التي  لكانـت ترنيمًة لـزواج نفس الِقدِّ
ُل الّروح عليها وحدها حتف هبا الُقوى املالئكّية. أّما يف حال الّرسـول  تتنـزَّ
عليه الّصالة والّسـالم فقد كان القرآن وليدًا لزواج نفسـه بروحه، كام جاء 

يف حالة أخرى هي مريم وكان وليدها املسيح عليهام الّسالم.

وحينام يكون طرفا الّزواج عىل مقاماٍت خمتلفٍة من الوجود مثل الّروح 
والنّفس أو مثل الّسامء واألرض فإن األعىل منهام ذكر، ولكن الّسامء والّروح 
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ذاهتام أمَيُل إىل اجلانب األنثوى وينحوا نحو اجلَامل والعطاء وامَلَحبَّة احلنونة 
التي يمثِّل هلا القرآن الكريم »باحلورّيات«، ومن الناحية العملّية قد يضطر 
الّسـالك أحيانًا إىل أن يتبنى مع اآلخرين ادعاء أن نفسـه تنشط وتتحرك يف 
ث عن  طلب الّروح ولكن الّروح تظل سـلبّية سـاكنة، ولذلك فحني يتحدَّ
حلة الّروحيـة يف صيغة أنثوّية، فنجد   عن ِسـامت خمصوصة بالرِّ املحّبة يعرِّ
ج أمرية وكان  ـة أمري أراد أن يتزوَّ كثريًا من احلكايا القديمة عىل شـاكلة قصَّ
عليـه أن يتغلَّـب عىل مصاعب َشـتَّى قبل أن يصل إىل مـراده، أّما إذا كانت 
غايـة احلكاية هي البحث عن الكامل اإلنسـاين فقد ترمز املرأة ال إىل الّروح 
فحسـب بل إىل اجلَـامل الّربَّاين ذاته، ولـذا كان اجلانب األْسـَمى للمرأة يف 
الّشـعر والقصص العريب يتمثَّل يف امرأة اسمها ليىل، وهو اشتقاق من ليل، 
ال،  ـال كام أن النّهار رمز لكـامل اجلالل الفعَّ فاللَّيـل رمـز لكامل اجلَامل الَفعَّ
ولـذا كانـت غاية امُلِحّب أقرب إىل أن تكون شـوقًا إىل احلَّق ذاته ال إىل ميله 
إىل شـهود َعنْي الَيِقني، فالفناء فحسـب هو الَّذي يسـعى إليه الّسالك حتى 

يكون قرين حمبوبه.
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الباب الثانى عرش
الشمس والقمر

 نُوراً...  ]يونس، 10: 5[
َ

َقَمر
ْ
ْمَس ِضَياءً َوال ي َجَعَل الّشَ ِ  ُهَو اّلَ

يشيع يف تعاليم الرّتاث ذكر مزدوجة الّشمس والَقَمر، وقد ذكرنا سلفًا 
أن اهِلالل رمز الِقّديس الَويِل، وله جانب منفعل يف سعة االستقبال وجانب 
ياء. وترمز  ، والَقَمر منفعل متامـًا يف اسـتقباله للضِّ فاعـل يف جاللـه امَلَلِكـيِّ

الّشمس إىل فاعلّية كامل اجلالل، ويرمز الَقَمر إىل منفعلّية كامل اجلاَمل.

وحيـث إن النّور عمومـًا من جتليات العلم الّربَّـاين، فالنّهار رمز للعامل 
اآلخـر أي عامل العلـم، والليل رمز للدنيا أي عامل اجلهل. وتناظر الشـمس 
التـي تيضء النّهار الـّروح التي تيضء العامل اآلخر، ويناظر الَقَمر اإلنسـان 
احلَّق الَّذي ينري هذا العامل)37( ولو اعترنا يف الكون األصغر أي النّفس التي 
ة، أما  يرمـز إليهـا اللَّيل فإن الَقَمر ُيَمثِّـل َعنْي الَيِقني، وهو نـور النّفس احلَقَّ
الِّضيـاء امُلبارِش الَّذي َيِشـّع من الّشـمس عىل الَقَمر فريمـز إىل الَبصرية التي 
ـط بـني َقَمر الَقْلب وَظالم النّفس، وكام يلقـي الَقَمر نوره عىل خمتلف  تتوسَّ
األشياء املادّية التي تعكسها عىل غريها بحسب قدرهتا فكذلك تغمر الَبصرية 
ـكر  ج بالشُّ َمَلـكات العقـل، ولـو كان قد اسـتوعب املذهب فسـوف يتوهَّ
واحلَْمـد، ويعني هذا النّـور أن تعاليم املذهب العقلّية قد انصهرت إىل ِعْلم 

)37( وال 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 
 )5 يدل عىل الطهارة وحرف اهلاء يدل عىل اهلدى، ولو مجعنا القيمة العددية للحرفني )9+ 

لكانت 14، وهو رمز كامل القمر.
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ٍء بام يوازي  نيا من حسٍن إىل يسِّ ل الدُّ الَيِقني، وسوف نرى يف ذلك رغم حتوُّ
االنحطـاط العام يف نفس اإلنسـان عـر الُعصور، ولكنها مل تتغـرّي أصولّيًا 
حتـى اليوم، فالزالت الَقوانـني الّطبيعة اجلوهرّية ُتناظِر اإلنسـان الكامل، 
والَّذي اجتمعت فيه َشمس الّروح وَقَمر الَقْلب، ومن ثم يعكس هذا النّور 
لينري ظالم النّفوس، وهو تصوير آخر للمثل الَّذي اقتبسناه سلفًا »إن فساد 
األفضل جيعله األسـوأ«، فرتاتب يضع الكون األكر يف بنية الوجود أسفل 
 مـن قدرته عىل االنحطاط، أما الّسـالك  الكـون األصغر، ولـذا كانت حَتدُّ
َس بالنّظر إىل عدم فسادها النسبي، ورغم  فريى أن طبيعة العامل ال بد أن ُتَقدَّ
أن الّروح والَقْلب حمتجبان عنه فإن الّشـمس والَقَمر باقيان ذكرًا هلام، ومها 

فَاِق َوِف 
ْ

 فـي اآلفـاق،  َس�نُِرِيْم آَياِتنَا ِف ال اثنني من »اآليات« التي تتجىلَّ
َح��ّقُ ...  ]فصلت، 41: 53[، وذكر الكون األكر 

ْ
ُ�ْم  أَّنَهُ  ال َ َل أَنفُِس�ِهْ َحّتَ�ٰى َيَتَب�ّيَ

الً للّسـالك قبل العالمات  قبـل األصغـر له مغزى عميق، وهو مـا يبدو أوَّ
ف عـىل العالمات يف اآلفاق هو  امُلناظِـرة لـه يف الكون األصغر، إذ إن الّتعرُّ
ق  أحد معامل ِعْلم الَيِقني، يف حني أن إدراك العالمات يف النّفس يعنى التحقُّ

بمقام أعىل من مقامات الَيِقني.

نَيوي القول بأنه قد حاز  وقد يتسـاءل البعض كيف يتأتَّى لإلنسـان الدُّ
ل أمره مل يرى نور َعنْي الَيِقني، واحلَّق إن العلم  نور ِعْلم الَيِقني إذا كان يف أوَّ
ال يسـتقّل بذاتـه عن العني، ويسـتحيل أن حيـوز أحد يقينًا مـن مقام العلم 
إذا مل يكـن فيـه بصرية متّده بيقني أْسـَمى حتى لو كانت العـني ذاهتا حمتجبة 
نيا لإلنسـان  عنـه، وال تلقى الَبِصرية نورًا عىل »املعروف واملطلوب« يف الدُّ
نَيـوي، فهو يتَّخذ األشـياء والوقائـع كحقائق قائمة بذاهتا تسـتقّل متامًا  الدُّ
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عـن العامل اآلخـر، ويناظر الغياب الكامل لعلم الَيِقـني اللَّياىل احلالكة التي 
ال بصيـص فيهـا لنور َسـاموي، كام أن حضـور ِعْلم الَيِقني بكامله يشـرتط 
احلضـور الكامل لقمر الباطن. وبني هذين النقيضني درجات ال حُتىص من 
ِعْلـم الَيِقـني التي تعتمد عىل املعرفة الَبصريّية كام يرمـز إليها نور الَقَمر قبل 

حاب. رُشوقه أو حني يكتنفه السَّ

مزّية َتَشاُكٌل باالستعارة، أي إنه ليس  ر أن الّتناظر يف الرَّ وال بد أن نتذكَّ
تشـاكاًل ألمريـن من نفـس النّوع، ولذا أحيانـًا ما يبدو انفصـاٌل يف الّتناظر 
مـز وامَلرموز إليـه من عاملني خمتلفـني يف بنية الوجود  بينهـام حينـام يكون الرَّ
وتضعـان ألحـوال خمتلفـة، ولكن األمر ليـس كذلك يف حالة نـور الَقَمر 
كرمـز لعلم الَيِقني، فاالختالف هنا يف أحوال احلياة املادّية التي ينتمي إليها 
نـور الَقَمر كام ينتمي إليهـا عامل النّفس الَّذي ينتمي إليـه ِعْلم الَيِقني، وهذا 
اختالف طفيف نسـبّيًا، فـكال العامَلني عامل واحد فحسـب يف املعنى امُلعتاد 
نيـا وهذا العـامل، وكالمها خاضع لذات األحـوال العاّمة التي حتكم  أي الدُّ
نيـا. وأحـد هذه األحوال هـو الّزمن، فعلـم الَيِقني مثاًل يزداد رسـوخًا  الدُّ
يف العقـل مع الّزمن، وُيرَمز إليه بشـحوب ظـالم اللَّيل تدرجيّيًا قبل رُشوق 
الَقَمـر، وهنا يظهر انفصـال الّتناظر بني الَقَمر ذاته وَعنْي الَيِقني يف اختالف 
مـن، يف حني أن َعنْي الَيِقني من  أحواهلـام، فالَقَمر من هذا العامل ويضع للزَّ
من بتاتًا، فهي فوقه وفيام وراءه، ورغم أن رُشوق  العامل اآلخر وال تضع للزَّ
الَقَمـر رمز لَعنْي الَيِقني فـإن بزوغه البطيء فوق األفق ثم زيادة نوره رويدًا 
رويـدًا ال َيِصّح أن تؤخذ رمزًا لظهور َعنْي الَيِقني يف النّفس، فهناك عقبة يف 
ل يؤدِّي  االّتصال بني قول العلم وشـهادة العني، فـال يمكن القول إن األوَّ
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من ومن الرّشوط  آليًا إىل الّثانية، فالّتحقق بَعنْي الَيِقني يعني اإلفالت من الزَّ
نيا، فهذه األحوال تعني »أقطار األرض« التي أشارت  العاّمة التي حتكم الدُّ

طَاِر 
ْ
نِس ِإِن اْس�َتطَْعُتْ أَن َتنفُ�ُذوا ِمْن أَق ِ

ْ
ِجّنِ َوال

ْ
 ال

َ
إليها سـورة الرمحن،  َيا َمْعَ�

طَاٍن  ]الرمحن، 55: 33 [
ْ
َْرِض فَانفُُذوا ۚ َل َتنفُُذوَن ِإّلَ بُِسل

ْ
َماَواِت َوال الّسَ

 وحيـث إن الّسـالك ال حيتكـم عىل وسـائل النّفاذ مـن أقطار األرض 
ناهيك عن أقطار الّسـموات فقد يسـأل سائل عن »الّسلطان« الَّذي سوف 
يمكنـه مـن النّفاذ، أو ما الَّذي سـيجعل َعـنْي الَيِقني تنفتـح يف قلبه؟ وفتح 
محـة الّرمحانيَّـة«)3)( التي   بمشـيئة »الرَّ العـني رس ومعجـزة، فـال حيـدث إالَّ
 أن الّسـعي  ل فقط عندما يبلغ امليل إليها عند الّسـالك مبلغًا كافيًا، إالَّ َتَتَدخَّ
محة، وهناك مغزى  إليها ال يكفي لتغيري احلال حيث َيَظّل امَليل سلبّيًا عند الرَّ
من ورود اسـم الّرحيم بعد اسـم الَغفور يف القرآن احلكيم، فالُغفران جيعل 
الّرغبات الّرّبانيَّة تعود إىل موضعها الّصحيح يف نفس الّسالك، وحضورها 
يف مركزهـا هو ما هيّم أكثر من أي يشء آخر يف حتقيق امَليل الاّلزم، ثم تعني 
 وَجّل عىل أن يعر الّسالك إىل ما وراء أصفاد األرض.      رمحة الّرحيم َعزَّ

 »باملـوت«، ويقال إن  نيا إالَّ وال ينسـحب الّسـالك من أحوال هذه الدُّ
نفس اإلنسـان الّسـاقط ال بـد أن َتـُمـّر منه حتى تولد نفـس جديدة، وربام 
يس أو  ق بني الِقدِّ كان ذلـك هو معنى املـوت وامليالد من جديد الَّذي يفـرِّ

نَا َلُ نُوراً َيْمِش�ي ِبِه 
ْ
ُ َوَجَعل ً فَأَْحَيْينَاه الَويل  وغريه مـن النّاس،  أََوَمن َكاَن َمْيتا

ا ...  ]األنعام، 6: 122[، ويطلق  ْنَ ثَُ�ُ ِف الّظُلَُم�اِت لَْيَس ِبَخاِرٍج ّمِ ِف النَّ�اِس َكَمن ّمَ

)38(  ويقال إن “الرمحة الرمحانية” تلف الكون بأمجعه دون أية جتليات منظورة.
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الّصوفّيـون لفـظ »الَفنـاء«)39( عـىل هذا املوت الَّـذي يصل به الّسـالك إىل 
ل ما يتبعه مـن نَِعٍم أعظم،  ر هذا الّتفريـق األوَّ َقَمـر نفسـه الباطن، وُيَصـوِّ
ويذكـر القرآن احلكيم ثالث فناءات تناظر درجات الَيِقني الَّذي وصل إليها 

َْرِض 
ْ

َماَواِت َوال  َملَُكوَت الّسَ
َ
اِهم

َ
لَِك نُِري ِإْبر إبراهيم عليه الّسالم، َوَكَذٰ

ا أَفََل  َذا َرّبِ ۖ فَلَّمَ ً ۖ َق�اَل َهٰ ا َجّنَ َعلَْيِه الّلَْيُل َرأَٰى َكْوَكبا 75 فَلَّمَ ُموِقنِيَ 
ْ
َولَِيُكوَن ِم�َن ال

فِِل�يَ  76 ]األنعـام، 6: 75-76[، والوعـي بظـالم اللَّيـل بمثابة 
ْ

َق�اَل َل أُِح�ّبُ ال

ق  قُّ اسـتنارة حينـام ُتضاهى بدرجة الوعي الَّذي سـبقها، وتنم عـن بداية حَتَ
ِعْلم الَيِقني، فقد كانت رؤية الكوكب الَّذي يعكس ضوء الّشـمس امُلبارش 
 هذا املذاق جزئّيًا رغم أنه  كالَقَمر يوحي بمذاق مسـبق بَعنْي الَيِقني، وُيَعـدُّ
ى يف العربّية »حاالً« وليست »مقامًا«،  حُيِْدُث معرفة روحّية يف اللَّحظة ُتَسمَّ
ق الكامل بمرتبة روحّية ال تزول إال بالَفناء يف مرتبة أعىل،  قُّ واملقام هو التََّحَ
ل مقامـات الَفناء، وهو املوت  ويرمـز الظَّالم الَّذي يتبـع أفول الكوكب أوَّ
ل وهو مقام الَقْلب. وقد قالت اآلية  الَّـذي يتبعه ميالد جديد يف املقـام األوَّ

�ِدِن َرّبِ  ا أَفََل َق�اَل لَِئن لَّْم َيْ ۖ  فَلَّمَ �َذا َرّبِ ً َق�اَل َهٰ  َباِزغا
َ

َقَم�ر
ْ
�ا َرأَى ال الكريمـة   فَلَّمَ

ا  َبُ ۖ فَلَّمَ
ْ

َذا أَك َذا َرّبِ َهٰ �ْمَس َباِزَغًة َقاَل َهٰ ا َرأَى الّشَ الِّيَ 77  فَلَّمَ َقْوِم الّضَ
ْ
َلَكُوَنّنَ ِمَن ال

كُوَن  78  ]األنعـام، 6: 77- 78[، كام جاء يف  ا تُْ�ِ ّمَ أَفَلَ�ْت َقاَل َيا َقْوِم ِإّنِ َبِريءٌ ّمِ

َعِلِم  ]يس، 36: 
ْ
َعِزيِز ال

ْ
 ال

ُ
َا ذَلَِك َتْقِدير �ْمُس َتْجِري لُِمْس�َتَقّرٍ ّلَ سـورة يس َوالّشَ

ها« وهذا مقام احلَّق يف هناية  38[، ويقول الّتفسري »وتستقر شمس الّروح يف ُمْسَتقرِّ

ته،   يشٍء عن حرة واحديَّ  كلَّ ة «والَّذي َيُصدُّ َسَفِر الّروح، »وهو مقام َرّب الِعزَّ
 كامِل كّل سالك يف هناية رحلته. وهو املانع الَقّهار العليم الَّذي يعلم حدَّ

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

 ... َْرِض َخِليَفًة 
ْ

 ِف ال
ٌ

َمَلِئَك�ِة ِإّنِ َجاِع�ل
ْ
 َق�اَل َرّبَُك لِل

ْ
 َوِإذ

]البقرة، 2: 30[

 أن أَشّد  رغم أن كّل يشء عىل األرض انعكاس مبارش حلقائق أعىل إالَّ
 رمزّية حقًا، وتنتمي هذه االنعكاسات  االنعكاسـات امُلبارشة هي التي ُتَعدُّ
إىل صنفني، أحدمها مثاله أشـياًء ُوِجدت عىل األرض منذ بدايتها وال تدين 
نَيوي، والّثـاين هو الَّذي أوِحـَي بمثاالته يف  بـيشء لتدخالت اإلنسـان الدُّ

ر. عرص متأخِّ

ُل املثلث األسفل يف رمز خاتم سـليمـان رمـزًا  وُيشكِّ

حقيقّيـًا، ولكنـه ال يمثِّـل انعكاسـًا مبـارشًا حلقيقـة 
أْسـَمى يمثِّلهـا املثلـث األعىل بل ألنـه يبـني بانقالبه أن 
مـز دومًا هـو انعكاس مقلـوب ملثالـه. وجيوز رضب  الرَّ

مثـل لالنقالب بعامل الّشـهادة الَّذي هـو     انعكاس مقلـوب لعامل الغيب، 
ويمكـن أن نرى برهان انقالبه يف حقيقة وجود اإلنسـان ذاته، والَّذي كان 
أّوالً خليفـة اهلل تعـاىل يف األرض ويبـدو أخريًا أدنـى املخلوقات يف تراتب 
اخللـق، ويناظر املثلث الَّذي تشـري رأسـه إىل أعىل يف خاتم سـليامن اخلالق 
ََهت  سـبحانه الَّذي انبثقت عنه األشـياء كاّفة، يف حني يرمز املثلث الَّذي اجتَّ
رأسه إىل أسـفل إىل اإلنسان الَّذي هو منتوج اخللق وغايته، وربام استنتجنا 
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ر أن طريف  مـن باب »رمزّيـة األزواج« قانون االنعكاس العام هـذا، ونتذكَّ
الـّزوج املتكامالن ليسـا حتاًم عىل مسـتوى واحد من الوجـود، مثلام يمثِّل 
البحرين الّروح والنّفس أو الّسـامء واألرض، وينقسم كّل زوجني إىل أعىل 
وأسـفل، ونالحظ يف هذه احلالة أن الطََّرف األنثوى للّزوج اإلنسـاين رمز 
كوري، فالنّفس انعكاس للّروح مثلام كانت األرض انعكاسـًا  للطَّـَرف الذُّ
للّسـامء، وقـل مثل ذلـك عـن كّل األزواج التي يعلو فيهـا مقام طرف عىل 
مـز ومـا يرمـز إليـه مزدوجة  آخـر، والعكـس كذلـك صحيـح، أي إن الرَّ
متكاملـة يكون فيهـا الّرمز أنثوّيًا عىل الّدوام، وتقابـل املنفعلّية الفاعلّية كام 
كورّية وكام يقابل الّسـلب اإلجياب، وهو ما يعّر عنه رمز  تقابل األنثوّية الذُّ
مز عىل ما يرمـز إليه. وهكذا يمكن  ر انقالب الرَّ خاتم سـليامن الَّذي يصـوِّ
أن نرى أن تناسـق الكون مبني عىل قانون االنقالب واالتِّزان الـُمـَتـكامل 
واالتِّفـاق املتبـاَدل بني عامل أعـىل هو املثال وعامل أدنى هـو الّرمز، أو يمكن 
 ذاته، حيـث إن االنفعال  باألحـرى أن نـراه قانونـًا قـام عليه الكون الـكيلِّ
الّسـلبي املنفعل يواجه املطلق اإلجيابى الفاعل، ولـوال ذلك ما ُوجَد العامل 
أصـاًل، وتفرض هيمنة هذا القانون يف كل طباق الوجود انعكاس الشـىء 

يف املاء بصورة مقلوبة. 

ويمثِّل اإلنسـان الكامل أعىل رمز عـىل األرض، وعلينا قبل أن نتناول 
ج عىل جانب   عنها خاتم سـليامن باملثلـث امَلقلوب أن ُنَعرِّ طبيعته التي يعرِّ
ة أخرى من حيث  آخر من مسألة االنقالب، فال بد من االعتبار يف اخلاتم مرَّ
انِيَّنْي، فتتمثَُّل صفات  أسـمى معانيه، أي كرمز لصفات اجلالل واجلَامل الّربَّ
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اجلالل يف املثلث األعىل بقوه احلَّق القاهرة بام فيها »األحدية« ذاهتا باعتبارها 
لَِّمِن    فاعلة)40(، أى مهيمنة يفنى كل ما كان غريها، وقد سألت سورة غافر
اِر  ]غافر، 40: 16[،  َقّهَ

ْ
َواِحِد ال

ْ
ِ ال ؤال فورًا  لِّ�َ  َوَردَّْت عىل السُّ َم  َيْو

ْ
ل ا ُك 

ْ
ُمل

ْ
ل ا

 َوَجّل  فإن هَبَاء جالله جيعل من املستحيل أن يقف يف مقامه يشء، ثم إنه َعزَّ
ال ُيضاهـى فهو امللك سـبحانه، ونذكر يف سـياق ذلك أن املثلـث الـُمتَِّجه 
ليب كالمها صورة للنّار، أضف إىل ما  إىل أعىل يف خاتم سـليامن وقائم الصَّ
عَرجنا عليه سلفًا عن العنرص الّرأيس كرمٍز لتسامي اجلالل الّربَّاين أن النّار 
لن حترق ما مل تكن جتلّيًا »للُمِميِت« سبحانه، وهو ما يمثِّله املثلث الـُمتَِّجه 
إىل أعىل، أما املثلث الـُمتَِّجه إىل أسـفل فإنه يميل عند اإلنسـان الكامل إىل 
ـع األفقي يف اجّتـاه قاعدته، وقد ذكرنا سـلفًا أن األفقـي رمز للنِّعمة  التَّوسُّ
َتّل موضع اجلَامل  واجلَـامل الّربَّاين، والِغنََى أحد جوانب نعمة الَكَرم التي حَتْ
يف اسـمه »ذو اجلـالل واإلكرام« سـبحانه، وجيوز القـول إن جانب جالله 
سـبحانه وأحديته تأيت يف صيغة املفرد، فيكـون اجلانب امُلناظر هلا يف اجلَامل 
 َوَجّل، وال بد  د أسامئه احلسنى َعزَّ والّرضوان باجلمع يف نعمته وكرمه وتعدُّ
لذلـك أن ينعكـس ذلك عـىل كّل األزواج يف الكون، وقـل يف ذلك ما قيل 

كحاصل  الذات  “الواحدية”  تعني  بينام  الذات،  جلوهر  األسمى  اجلانب  هي  )40( و“األحدية” 
مجع للصفات األخرى، وجيوز قول إن للواحدية وجهني مها الكلية والفرادة، فاملخلوقات 
تعكسها بالقدر الذي يكون كٌل منها كاًل متكامال كام أن كٌل منها فريٌد يف ذاته، ولذا كانت 
الواحدية  وتتعاىل  املفردة،  الكيانات  إليه  أدت  الذي  والتفاضل  الالهنائي  للتعدد  مصدرا 
تستبعد كل  أهنا  ُتدرج يف اجلالل بموجب  أن  يمكن  جوهريا عىل اجلالل واجلاَمل، ولكنها 
من  األدنى  الطباق  عىل  افرتاضها  رغم  الكثرة  تعني  أهنا  إال  ذاهتا،  مستوى  عىل  اجلموع 
Titus Burckhardt, Du Soufisme, pp. 30- الوجود. راجع الشيخ إبراهيم عز الدين 

.34
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مز أن يكون منفعاًل وسـلبّيًا جتاه   للرَّ سـلفًا عن رمزّية االنقالب، وال يصحُّ
حقيقتـه بل ال بد مـن أن يكون فضفاضًا وجامعـًا، ويتَِّخذ هذا اجلانب من 
ـع الّتحليل يف مواجهة تركيز  د يف مواجهة الّتوحيد، وتوسُّ االنقـالب التعدُّ
ر امَلقولة الّصوفيَّة أن »النّور قد رأى نفسـه قبل أن يقع عىل  الرّتكيب، وتصوُّ
املرآة التي تعكسـه منعكسـة كطـاووس نارشا ذيلـه«، فالنّـور يرمز برتكيز 
انيَّة التي ال حُتىص،   األحدية واجلـالل، وقرينته هي النّعم الّربَّ بياضـه إىل رِسّ
مـز احَلّق الَّذي حياول   عن الرَّ والتـي يرمز إليها الطـاووس)41(، وهكذا ينمُّ
تقليد اجلاَمل الّربَّايِن جانبًا فآخر من اجلوانب التي تنداح مجيعًا فيام ترمز إليه، 
ج  وهـو األحدية اجلامعة، ونمثِّل لذلك برمز اإلنسـان الكامـل الَّذي تتوهَّ
اهات يف حميطه حتى يكون   إىل كّل االجتِّ نفسه بنور الَبصرية يف مركزه وتشعُّ
  ع عـني الَقْلب، وتتجىلَّ واسـعًا بام يكفي ليعكـس كّل احلقائق اخلفيَّة لِـُجامََّ
ُن النّفس، وهي أشبه بالعيون التي  يِّ هذه االنعكاسات عىل شكل فضائل ُتَزَ
ترتسـم عىل ذيل الّطاووس، كام تشاكُل احلقائق الّروحيَّة الُعليا ذاهتا، وهي 
فات احلُسنى. وهناك مثال آخر يوازيه  ترمز فوق كّل يشء إىل األسامء والصِّ
 هنا سـعة اإلنسـان  ّبانيَّـة عـىل اختالفهـا يف العامل ذاته، وتتجىلَّ يف النِّعـم الرَّ
الكامـل يف مواجهـة ضيق املخلوقات األرضّية، فهـو ال ينتمي إىل األكوان 
غـرى بل إىل الكون األكر الَّذي حييط هبا مجيعًا، وتناظر صفات خمتلفة  الصُّ
يف نفسـه يرمز كّل منها إىل صفة َرّبانيَّة، يف حني ترمز نفسه إىل الّذات العلية 

)41( ويذكرنا ذلك بقوِل إن الرجال يف الفردوس سريتدون مسوحًا وسوف تكون النساء عاريات، 
كامل مجاله  إىل  يشريان  اللذين  “الباطن” و“الظاهر”  احلسنى  أسامئه  ذلك يف  تفسري  ويكمن 

سبحانه.
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فات كافََّة، ويشـهد القرآن احلكيم عىل أن اإلنسـان  التـي تنضوي فيها الصِّ
خليفة هلل تعاىل عىل األرض، وتقول الّتوراة مثل ذلك خلق اهلل اإلنسـان عىل 
صورتـه، وهو مـا يعنى بقدر حمدود أن كّل خملوق عـامل صغري بذاته يرمز إىل 
مز احلَّق  تِهـا، َفِصَفات الرَّ  َوَجّل، وِقْس عىل ذلك جُمَْمل اجلامعة برمَّ احلَـّق َعزَّ
 يف اإلنسـان الكامل، فهو فحسـب بني املخلوقات الَّذي يعرف  مجيعًا تتجىلَّ
عظمة احلقائق العليا بشـكل مبارش بام جيعل من نفسـه عجينًا ليِّنًا قاباًل حتى 
ر املثلث امَلقلوب يف خاتم سـليامن  يسـتقبل هبا أكمل انعكاس ممكن، ويصوِّ

هذا الكامل األنثوي للنفس.

 أن  ويعـر ما تناولناه حتى اآلن عن سـلبّية الّرمز جتاه مـا يرمز إليه، إالَّ
خاتم سـليامن يف ذاته  يشـتمل عـىل العالقة بني جوانب متناظـرة للحقائق 
 َوَجـّل ويمثل األسـفل  األعـىل، فيمثِّـل املثلـت األعـىل أحدية جاللـه َعزَّ
رضوانه ومجاله سـبحانه، وسوف متثِّل قاعدة املثلث امَلْقلوب سعة اإلنسان 
ه إىل الّسـامء يف خشـوع ُيناظر كـامل االنفعال، ومكمله  الكامل الَّذي يتوجَّ
نيا، ويرمـز إليهـا رأس املثلث  اإلجيـاب هـو جـالل تعامله مـع مملكتـه الدُّ
ور هذا املثلث اإلنسـان املسـلم الكامل الَّذي ُوِصَف أحيانًا  امَلقلوب، ويصِّ

بأنه عروسة الّسامء وعريس األرض.

ال لإلنسان الكامل كملك للعامل هو نتيجة لكامل قابلّيته،  إن الكامل الفعَّ
فسـعة نفسه تعكس كّل احتامالت الفعل، ويستلهم من ذلك اختيار أنسب 
نيوي الَّذي ال تعكس نفسه املثاالت املتعالية  العمل للحال، أما اإلنسان الدُّ
كون إىل جتاربه الّسابقة، وهكذا حتمل   إىل الرُّ فال سبيل له إىل ذلك، ويضطرُّ
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أعـامل حـارضه أثرًا كصـورة ثابتة مـن أعامل ماضيـه، أي إن أعامله تتسـم 
بالنمطّيـة وقيود العادة التي متنعه من التالؤم مع اختالف األحوال احلتمي 
من، أما اإلنسـان الكامل فـال حاجة به إىل املايض وذكرياته التي   الزَّ يف تغريُّ
كر، وهو  توصـف »بالّذاكـرة األفقّية«، فإن »الّذاكرة الّرأسـيَّة« تلهمـه بالذِّ
وحي،  قـادر عـىل العمل عـىل منوال اخللـق ذاته اسـتلهامًا من مصـدره الرُّ
ويصبـح هذا العمـل خلقًا جديدًا حّقًا يناسـب أحواالً بعينهـا دون حاجة 
ملرجعّية سـابق األعامل، والتي ال أثر هلا نظرًا لتلقائيَّته، ويعمل كّل يشء كام 
د أصداء جـالل الوحدانيَّة يف عمل  ل مرة، وهكـذا ترتدَّ لـو كان يعملـه ألوَّ
اإلنسـان الكامـل. وبينام كان املثال هو غاية اخلضـوع وينطوي عىل خُمتَلف 
االحتامالت فإن عمل اإلنسـان الكامل هو نتيجة خضوعه، والَّذي يشتمل 

عىل كل احتامالت العمل. 

ونأخـذ مثاالً أخريًا عىل الّتشـاكل، فلو كان املثلـث األعىل رمٌز للعناية 
 عنها اسـم  َبانّيـة، والتي يعرِّ ّبانّيـة فإن رأسـه سـوف تكـون املشـيئة الرَّ الرَّ
ّبانّية، أو  ورة الرَّ َس وَتعاىَل، وسـوف تكون قاعدته هي الـرَّ »القـادر« َتَقدَّ
هـي »أم الكتـاب« من اآليات املحكـامت، وهو الكتاب الَّـذي حيتوى عىل 
يه اإلنسـان من وجهة نظـره »كتاب  مصـري كّل يشء كان، وجيـوز أن ُيَسـمِّ
ّبانّية التي هـي غايتها، ولذا كان  امَلصائـر«. وامَلصائر سـلبّية أمام امَلشـيئة الرَّ
اإلنسـان الكامـل سـلبّيًا أمام املصـري، ويتمثَّـل يف قاعدة املثلـت امَلقلوب، 
وهـو ما يعنيه اإلسـالم »باإلحسـان«، وهـو أعىل مراتب اخلضـوع وليس 
د اخلضـوع للرّشيعة »باإلسـالم« الَّذي قـد يناقض الّتسـامي الّروحي  جمـرَّ
ق بكامله، والّتسليم بامَلشيئة  يف »اإليامن واإلحسـان«، بل اإلحسـان املتحقِّ
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الَّذي هو من عالمات الوالية والَقداسة، والتي ال يمكن أن ُتعزى لإلنسان 
نيـوي، أما عـن رأس املثلث امَلقلـوب فهي رمز حلرّية اإلنسـان الكامل  الدُّ
النسـبيَّة يف احلركـة والعمل كملك لـألرض، ويصدق ما قيـل عمومًا عن 
أعاملـه وعالقتهـا بخضوعـه عىل جانب بعينـه من عمله، ففـي حني كانت 
ّبانّية ّمْطَلقة يف امَلصائر كانت حرّية اإلنسـان الكامل نسـبّية نظرًا  املشـيئة الرَّ
خلضوعـه للَمصـري، وكام قال أحـد الّشـيوخ »إن احلَّق ال بـد أن يكون هو 
ما هو ألنه يشـاء ذلك، واإلنسـان الكامل ال بد أن يكون ما هو ألنه يشـاء 
ذلـك«، فخضوعـه التام للّسـامء جيعلـه أكثر حرّيـة من باقـى املخلوقات، 
وحيـث إن هذا اخلضوع التام ينبثق عن معرفتـه الروحية ورؤيته للصفات 
الربانيـة فيمكـن أن نرى يف كلامت املسـيح عليه السـالم تفسـريًا »َتعِرُفوَن 
َرُكم«)42( يوحنا 8\32، واحلق إنه ُكلَّام َعُظَم علم اإلنسـان  احلَق واحلَُق حيرِّ
، فاجلَامل املتعاىل  ّ احتدت حواسه إىل ما وراء فكرة اإلنسان عن اخلري والرشَّ
للـرورة الربانية تتناسـق فيه األكوان التي ليسـت إال ظـال هلا، وكلام قال 

بكامل حريته »احلمد هلل رب العاملني«.

ة اإلنسـان الكامل النِّْسـبِيَّة ورغبته الكاملة يف أن يقوم بام جيب  إن حريَّ
أن يقـوم به هي التي ُتْضفي عىل عمله فاعليَّـة ُقْصوى، وترمز رأس املثلث 
 من خضوعه  امَلقلوب يف خاتم سـليامن إىل هذا العمل التِّلقائي الَّذي يشـعُّ
الكامـل، وكذلـك يرمز إىل عنرص املـاء، فكام جيري املـاء ويتخلَّل جتاويف 
خـر ويمأل كّل الثُّقوب يف كّل حلظة من وجوده، كذلك يمأل اإلنسـان  الصَّ

)42(  وتعني هذه الكلامت احلرية املطلقة التي يمكن حتصيلها من معرفة حق اليقني.
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الكامل كّل حلظة من حياته بالعمل، ويبقى يف عالقته باهلل سـبحانه سـاكنًا 
طائعًا كسـطح املاء الـُمَتَطلِّع إىل الّسـامء، ولذا قيل يف كتاب أناشيد الطَّريق 
ينّيون كأقدس متوهنم أن  ُله الصِّ والَفضيلة »طاو تى تشـينج«)43( الَّـذي ُيَبجِّ
»اخلري األسمى يشاكل املاء«، ويقول أيضًا » ليس يف العامل ما هو أكثر ضعفًا 
 أنه ليس كمثلـه يشء يف نحر الصلب«)44(  وال أَشـّد خضوعـًا من املـاء، إالَّ
ة لفضيلة  واملـاء حّقًا له تلك اخلصائص ألنه انعـكاس مبارش يف احلياة املاديَّ

 أشياء األرض نفاذًا. ة خضوعها أَشدُّ اإلسالم، والتي تبلغ يف ِشدَّ

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

ا  ِمْنَ كَُل  َو َجنََّة 
ْ
ل ا ُجَك  ْو َز َو نَت  َ أ ْس�ُكْن  ا  ُ م َد آ َيا  نَا 

ْ
قُل  َو

َن�ا  فََتُكو َة 
َ

�َجر لّشَ ا ِه  �ِذ َهٰ َب�ا 
َ

َتْقر َل  َو ِش�ْئتَُما  َحْي�ُث   ً ا َغ�د َر
   ]البقـرة، 2: 35[ لِِم�يَ لّظَا ِم�َن ا

مة، ولكن ُذِكَرت يف الّتوراة  َجرة الـُمَحرَّ مل يذكر القرآن احلكيم اسم الشَّ
نيوي يسرتشد يف عمله  «، واحلَّق إن اإلنسان الدُّ ّ »شجرة معرفة اخلري والرشَّ
بذكرى جتاربه املاضية، وَيْسـتقي مـن هذه املعرفة »األفقّية« إحساسـًا عاّمًا 
 نوعًا من معرفة  بالـَمرغوب فيه والـَمرغوب عنه يف العمل، وليس ذلك إالَّ
نه من أن يغوص فيام وراء هذه  ، لكن يقني اإلنسان الكامل يمكِّ ّ اخلري والرشَّ
املعرفـة إىل اختيار العمـل الكامل وليس العمل املرغوب فحسـب، فحني 
َجرة فال   قبل أن يأكل من الشَّ ّ تقول الّتوراة إن آدم مل يكن يعرف اخلري والرشَّ
يعنى ذلك جهاًل منه بل يعنى أنه كان مفعاًم بمعرفة أسـمى ليس يف تركيبها 
حَمَـّل لتجريب املعرفة واإلحسـاس باملالءمة، وتقي اإلنسـان من أن يصبح 
  ّ فريسـة للتالؤم اإلنسـانى امُلْشـَتّق من الّتجارب، وهي معرفـة اخلري والرشَّ
ى آَدُم  يف أدنى مراتبها، وقد كانت تلك املعرفة يف أسـمى حاالهتا عندما َتَلقَّ
لة، وحيث إن اإلنسـان  ـِه َكِلاَمٍت هي التـي ُأوحى هبا يف األديان املنزَّ بِّ ِمـن رَّ
نيـوي فاقـد لَعـنْي الَيِقني فإنـه يميـل حتـاًم إىل أن يصبح عبـدًا لعاداته،  الدُّ
وتواجه األديان هذه الرورة بإقامة الّشعائر الرّشعية حتى تصبح عادات 
نَيويِّني  ّبانّية عىل اسـتخدام حمدودّيات الدُّ محـة الرَّ قدسـّية، وهكذا تعمل الرَّ



65

وسيلة للنّفوذ الّروحي.

يـن شـأن كّل احلقائق الروحّيـة املبارشة جانبـني متاميزين يف   الدِّ ويبـنيِّ
ين يف هذه احلالة ليس مشـاكال  املثلث امَلقلوب يف خاتم سـليامن، ولكن الدِّ
فحسـب لإلنسـان الكامل بل هو اإلنسان الكامل نفسـه بمعنى ما، كام أن 
سول عليه الّصالة والّسالم عىل وجه اخلُصوص  اإلنسان الكامل أو هو الرَّ
 َتسـليم نفس  ين إالَّ يـن، فليس اجلانب األَْسـَمى من الدِّ ته جتسـيد للدِّ مهمَّ
اإلنسـان الكامل للّسـامء ومن ثم جتريدها إىل مبادئ وتفعيلها إىل سـلوك، 
 هذا اجلانب وال يؤثر يف كليته، وَتَتامَهى فيه كّل األديان،  وال يصيـب التغريُّ
ُ ... ]آل  م ْسَل ِ

ْ
ل ِ ا لّلَ يَن ِعنَد ا دّلِ ّنَ ا  الّتسـليم، ِإ فال يسـتقيم مع اهلل سبحانه إالَّ

ث القرآن الكريم عن نفسـه وعـن الّتوراة واإلنجيل  عمـران، 3: 19[، ويتحـدَّ

بأهنـا جاءت مجيعًا لتوكيد ما جاء من قبلها، وهذه اهلوّية الباطنة هي برهان 
ين فإن برهان  يـن أو اتباعه ملا قبله، أما من ناحية ظاهـر الدِّ أرثوذكسـّية الدِّ
ة بني طائفة وأخـرى، فكام أن أعامل  االتباعّيـة كامـن يف االختالفات احلـادَّ
ين تلقائّية بشـكل يضفي  اإلنسـان الكامل فريدة فإن خصائص عنارص الدِّ
عليهـا أصالة فريدة، وقـد جاء يف القرآن احلكيـم رضورة ذلك االختالف 

ً ۚ َولَ�ْو َش�اءَ  اج�ا نَ�ا ِمنُك�ْم ِش�ْرَعًة َوِمْنَ
ْ
 ... لُِك�ّلٍ َجَعل يف سـورة املائـدة 

ـورة ذاهتـا أن  �ًة َواِح�َدًة ... ]املائـدة، 5: 48[، وجـاء يف السُّ ُ لََجَعلَُك�ْم أُّمَ ال�ّ�َ

يَن  ِ يَن آَمنُوا َواّلَ ِ ين، ِإّنَ اّلَ  للدِّ االختالفات مجيعًا تنداح يف اجلانب الُكيلِّ
ً فََل  ِخ�ِر َوَعِم�َل َصالِحا

ْ
َي�ْوِم ال

ْ
ِ َوال اِبئُ�وَن َوالنََّص�اَرٰى َم�ْن آَمَن ِب�الّلَ َه�ادُوا َوالّصَ

ين ملكان  �ْم َوَل ُهْ َيْحَزنُ�وَن          ]املائـدة، 5: 69[، وجتـيء رشيعـة الدِّ َخ�ْوٌف َعلَهْيِ

وزمـان بعينهام كام لو كانت مصباحـًا هيدى يف ليلة ظلامء لكي تدرأ انصياع 
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ق بني اخلري الَّذي ُيناظر دائرة الّضوء  مة، وتفرِّ نيوي لشجرة املعرفة امُلحرَّ الدُّ
 أن   الَّـذي يناظر الّظـالم اخلارج عـن نطاق النّـور، إالَّ ّ الَّـذي يلقيـه والرشَّ
اإلنسان الكامل ال حاجة به إىل هذا املصباح، فعنده أن دائرة الّضوء تندمج 
نه رؤيتـه الّروحيَّة من  يف الّظـالم اخلارجـى يف ضوء البـدر املكتمل، كام متكِّ
ّبانّية، ولذا  النّظر أوضح من اآلخرين إىل مجال الرّشيعة كتجٍل للمشـيئة الرَّ
كان تسـليمه هبا تلقائّيًا متامًا، أي إنـه يتعرف عليها بيقينه فتصبح تعبريًا عن 
املشيئة ال جلامعة بعينها وال لزمن بعينه بل يصلح كذلك لفرد بعينه يف حلظة 
بعينهـا. ولـو تعارضت رؤاه مع رسـوم الرّشيعة بشـكل اسـتثنائى تفرضه 
سـوم، فذنـوب اإلنسـان الكامل  األحـوال فـإن هلـا األولوّيـة عىل هذه الرُّ

مغفورة مقّدمًا.

 2 ً َواجا
ْ
ِ أَف َفْتُح 1 َوَرأَْيَت النَّ�اَس َيْدخُلُوَن ِف ِديِن الّ�َ

ْ
ِ َوال  الّ�َ

ُ
ِإذَا َج�اءَ َنْصر

اباً  3 ]النرص، 110: 3-1[. ۚ ِإّنَهُ َكاَن َتّوَ  ُ َك َواْس�َتْغِفْره فََس�ّبِْح ِبَحْمِد َرّبِ
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الباب اخلامس عرش
الباب الضيق

  5   ًُعْسِ  يُْسا
ْ
ُعْسِ  يُْساً   5 ِإّنَ   َمَع   ال

ْ
   فَِإّنَ   َمَع   ال

]الشرح، 94: 5- 6[  
  

ـدر«، والتـي ترتبط يف  وُتنَاظِـر قاعـدة املثلـث امَلقلـوب »انرشاح الصَّ
ْح 

َ
يَْ�  ُ َيه ِد َيْ ن  َ أ  ُ لّلَ ا ِد  يُِر فََمن    القرآن عادة باإلسالم مثل اآلية الكريمة

ُد  ّعَ َيّصَ َكأَّنََم�ا   ً جا
َ

َحر  ً ق�ا َضّيِ  ُ ه َر َص�ْد  
ْ

َيْجَعل  ُ يُِض�ّ�َ َن  أ ْد  يُِر َمن  َو   ۖ ِم ْس�َل ِ
ْ

لِل  ُ ه َر َص�ْد

...  ]األنعام، 6: 125[، ولو انقلب املثلث األسفل يف خاتم سليامن  ِء  �َما لّسَ ا ِف 

أس   بأنـه يناظر نقيض املسـلم، أي الكافر، فاالنقباضـة نحو الرَّ َ فقـد ُيفرسَّ
ُد يِف  عَّ اَم َيصَّ ـدر الَّذي يصيب من يالحى القـَدر َكَأنَّ سـوف تناظر ضيق الصَّ
ـاَمء)45(، يف حـني سـرتمز قاعـدة املثلث إىل اخلوار والّسـلبيَّة جتـاه العامل  السَّ

اخلارجي.

نيوي ليس بشـىء بالنِّسـبة إىل   وقـد ذكرنـا فيام سـلف أن اإلنسـان الدُّ
نيوي إىل ُملِك   أنه من املمكن دائاًم أن يصل اإلنسان الدُّ اإلنسان الكامل، إالَّ
 بأن جيعل من الّشـعائر وعاًء للنّفـوذ الّروحي، ويعلم  نيـا بمعنًى نسـبىٍّ الدُّ
بعلـم الَيِقني أمورًا مـن أرسار الطَّبيعة ومن الـَمعـاين العلوّية التي ُيطعمها 
ورّية لإلنسـان يف عامل الّظاهر،  لرعايـاه. واحلَّق إن هذه هي الوظائف الرَّ
لكـن الكافـر عاجز عنهـا فضاًل عـن أنه يفعل عكسـها متامـًا، فينغلق عىل 

)45( وقد اتذ ذلك امليل صورة منظورة يف العامل اخلارجي ببناء برج بابل.
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اب الَّذي يعيشـون   الرتُّ النّـور الّروحي حتى يقول إن رعاياه ال قيمة هلم إالَّ
ـامت التي  د من كافَّة السِّ عليه، وهكذا يصل إىل منتهى الالإنسـانّية، ويتجرَّ
 َأَحّط  متيِّز جنسـه، ويشـبه طائرًا بال أجنحة أو سمكة بال زعانف، فليس إالَّ
نَساَن ِف أَْحَسِن َتْقِومٍي 4   ِ

ْ
الكائنات، وهو كام تقول اآلية الكريمة لََقْد َخلَْقنَا ال

ُ أَْسَفَل َسافِِليَ  5 ]التني، 95: 5-4[.    ُثَّ َرَدْدَناه

ى االختالف األقىص بني اإلنسـان الكامل واإلنسان الكافر عىل  ويتبدَّ
 َوعيًا باحلقائق العليَّة أكثر من  عّدة نواٍح ، فحيث إن اإلنسـان الكامل َأَشـدُّ
ـرًا منهم، أما  َأيـّي خَمْلوق كان عىل األرض فإنه سـلبي جتاههم وأعمق تفكُّ
الكافـر فـال وعي عنده هبذه احلقائـق حتى إنه يذهـب إىل إنكارها)46( ولذا 
كان أَشـّد النّـاس اسـتكبارًا يف األرض وأقّل األشـياء صالحية ألن يكون 
رمـزًا، ويمكن القول إن الكافر هو أقّل خملوقات األرض حظًا من احلقيقة 
حتـى ليـكاد يكون عىل شـفا الَعَدم، ويـرسي ذلك عىل كّل أعاملـه، ففنونه 
نيا تغني  وعلومه قائمة عىل افرتاض أن العامل مسـتقل عن املصري، أو أن الدُّ
عـن اآلخرة، وأن األشـياء التي حيفل هبـا العامل حقائق قائمـة بذاهتا بَِغّض 
 رموزًا بدرجة ما  النََّظـر عن أهنا ُرموز، واحلَـّق إنه هو وأعامله ال بد أن يظالَّ
ر احلَقائق األسمى   ما ُوِجَدت بتاتًا، ولكن رمزيتَّهام أو قدرهتام عىل تذكُّ وإالَّ
تافهة للغاية، حتى إهنا لتبدو ظالالً شـاحبة هلا عىل وشـك الّتاليش، فحني 
وام كام تالَشـت أمم من  ـة درجة بعينها من الُكفر تتالشـى عىل الدَّ تبلـغ أمَّ
قبلها مثل قوم عاٍد وَثموٍد وغريمها مما ذكر الكتاب احلكيم، وقل مثل ذلك 
 للُكفر حتت  عـن اإلنسـانية برمتها، إذ قيل إهنا سـتفنى لو بلغت أقـىص َحدٍّ

به.  )46(  وتعني كلمة “كافر” من أنكر الدين وكذَّ
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َر هلا أن   الِقلَّة)47( التـي ُقدِّ ّجـال يف هناية العرص احلـايل إالَّ حكـم امَلِسـيح الدَّ
تعيش حتت حكم امَلِسيح عليه الّسالم.

وفيام كان اإلنسان الكامل فريد يف مظهره األريض فإن الكافر ينحو إىل 
نَيوي الّساقط  التََّشبُّه باآلخرين من نوعه، والواقع أن ما قيل عن اإلنسان الدُّ
ُيَشـاكل ما قيل عـن الكافر، حتى نميِّزه عن اإلنسـان الكامـل وهو نقيضه 
وحّية، فإن  التَّـاّم، وحيث إنه أبعد ما يكون عن أي ذكـر رأيس للَحقائق الرُّ
كّل ما فيه اسـتعارة أفقّية من أشـياء يف مقامه، ولـذا كان بعيدًا عن التِّلقائيَّة 
ٍة من أّي نوع كان خارج الّسواد األعظم  واألصالة حتى ال جيوز اعتباره ُهَويَّ
ُه العامل   عن أن يكون الكـون األصغر بعد أن امتصَّ مـن أمثاله)48(. فقد كفَّ
ـِخه،   ممثِّـاًل للجنس الَبرَشّي يف أحوال تدهوره وتفسُّ املحيـط به، وليس إالَّ
ة التي  ى يف وظيفته هذه نقيضًا لإلنسـان الكامل حتى من حيث احلريَّ وَيَتبَدَّ
د تسليمه بأنه عبٌد  ة بشـكل نسبي ملجرَّ عيها، فاإلنسـان الكامل أكثر حريَّ يدَّ
ة واالسـتقالل عن الالَّهوت فهو  ِعي الكافر احلريَّ وليس حرًا. ويف حني َيدَّ
ة وأكثرهم ُعرَضًة عىل االقرتاب من هاوية الالََّشـيئيَّة  أَقـّل امَلخلوقات حريَّ
 مثاالً  م أنه من احلقائق األعىل ليس إالَّ برفضه أن يكون مثاالً، فإن من يتوهَّ
ـط   مل يكـن شـيئًا، كام أنه جيعل مـن ذاته عائقًا بدالً من أن يتوسَّ لوهـٍم وإالَّ

)47(  وقد قيل إن هذه القلة تشبه يف مصريها مصائر قوم نوٍح ولوٍط عليهام السالم، وسوف يكونون 
أليام  يف وصفه  السالم  عليه  املسيح  إليهم  أشار  الذين  املختارون  وهم  املهدي،  من صحبة 
  ُ الدمار قبل جميئه الثاين “ولو مل تقرّص تلك األيام مل يلص جسٌد، لكن ألجل املختارين ُتَقرصَّ

تلك األيام”. متى 23: 24
)48(  وقد 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 العامَل والعامَل اآلخر.

لِّيات ذي اجلَالل واإلكرام، والَّذي انعكس  من شـأنه شـأن كّل جَتَ والزَّ
َمن ال  نـوره عىل املرحلتـني املتتاليتني املتكاملتني، فكّل مـا كان يف قبضة الزَّ
ج واخلُفوت،  بد أن ينتهي بعـد حني، ومها مرحلتا امليالد واملوت، أو التوهُّ
  ل هاتني املرحلتني جتلٍّ مور، أو االنبسـاط واالنقبـاض. وأوَّ أو النَّامء والضُّ
للمحيـي واجلَميـل وامُلنِْعـم، وفيهـا َتَضـع امَلخلوقات سـواء أكانت فردًا 
  أم أمـة أم عاملـًا بكامله للعبودّية له ِعّز شـأنه، وهذه هـي العالقة التي يعرِّ
النّية،  عنها خاتم سـليامن يف مثلثه األدنى الَّذي يمثِّل اخلَلق يف املرحلة األوَّ
ولكنها يف مرحلة الّتكامل أكثر خضوعًا للَجالل امللكي يف اسمه »امُلِميت« 
 شـأنه، والَّذي ُيفنى كّل شـىء إال ذاته العلّية، والكافر خاضع يف دورة  جلَّ
ل ثم احلال الثـاين عىل الّتـوايل، وهو ممثِّل  حياتـه القصـرية)49( للحـال األوَّ

ِخها. إلنسانيَّة أطول منه عمرًا، وقد عاش يف مرحلة من مراحل َتَفسُّ

ويتبـع َفناء نفٍس يف الرحلة الروحية ميالُد نفٍس أوالنيٍة تشـاكل بكارة 
العـامل بعد الفيضان، لكـن العامل يف قهر الّزمن وال مناص من أن ينحط مرة 

النية معصومة من الَفسـاد،  أخرى، يف حني أن النّفس األوَّ

من،  ففناء السالك ينقله إىل َجنّة الَقْلب التي تعلو عىل الزَّ
من مراحل اجلَـالل واجلَامل يف املوت  وتنعكـس يف إطار الزَّ
وامليالد، ويف الّبْسـط والَقبض، تقفـو بعضها أثر بعٍض، أما 

الزمن من دورات داخل دورات ال حُتىص،  يتكون  الزمن، وهكذا  )49(  يمثل كل زوج دورة يف 
فحتى فعل التنفس أحد تلك الدورات، وجيوز أن يكون شعرية لذكٍر ذو اجلالل واإلكرام، 
فاللحظة التي نشهق فيها النََفَس جتٍل لرضوانه واللحظة التي نزفره فيها جتٍل لتعاليه عز وجل.
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من فتنعكس يف حاالت متكاملـة كام لو كانت متزامنة يف حارض  خـارج الزَّ
رسمـدي بـال ماٍض وال مسـتقبل، وتفنـى النّفـس الكاملة يف َجنّـة الَقْلب 
وتولـد فيها بال كلل، واخللود هو دوام امَلزج والّتداخل بني املوت وامليالد، 
وهـو إنـكار للمـوت، وهو الَّـذي اّتذت منه شـجرة اخلُلد وعـني اخللود 
ى العني كذلك نبع الّشـباب ونبع احلياة، وهذه هي احلياة  اسـمهام، وُتسـمَّ
يِّق،  التي أشـار إليها امَلِسـيح عليه الّسـالم يف قوله »أدخلوا من البـاب الضَّ
ألنه واسـع الباب ورحـب الطَّريق الَّـذي يؤدِّى إىل اهلَـالك، وكثريون هم 
الَّذيـن يدخلون منه، ما أضيق الباب وأكرب الطَّريق الَّذي يؤدِّي إىل احلياة، 
وقليلـون هـم الَّذين جيدونه« متـى 7:13-14، ويف سـياق احلديـث عن املثلث 
ك  املعتدل الَّذي َطبَّقناه عىل حال الكافر توًا نضيف أن له معنى َطيِّب، فلو حترَّ
املثلثـان بحيث تلتقي رأسـامها لكانا رمزًا جلَنَّتي اإلنسـان الكامل، ولكانت 
رأس املثلث امَلقلوب تناظر الفناء الَّذي يدخل بعده الّسالك إىل َجنّة الَقْلب، 
« املذكور يف  يِّق)50(، الَّذي يمثِّل ضيقه »الُعرْسَ  عىل أنه البـاب الضَّ وقد ُيفرسِّ
ذ أسمى معانية فإن رأس  اآلية الكريمة بصدر الباب، ولو أن الّشكل قد اتَّ
املثلث األسفل سوف متثِّل الَفناء الكامل يف َعنْي الَيِقني، فهناك نقطة واحدة 
  يف طريق الّسـالك عند التقاء رأسى املثلثني تناظر لقاَئه بالَيِقني الواحد َجلَّ
شأنه وترمز إىل أحدّيته سبحانه، وسيناظر االتساع الُعلوى للمثلث األعىل 
 بالفقر الكامل. ولو   وَعال، والتي ال َمطال هلا إالَّ هنائّية للَحّق َجلَّ النِّعم الالَّ
 َجالله برأس املثلث األعىل فسـوف ترمـز قاعدته إىل  مثَّلنـا »املميـت« َجلَّ

)50(  ولو كان املثلث املعتدل يف معناه اخلبيث يذكرنا برج بابل فإن جانبه الطيب يتمثل يف أهرام 
مرص التي كانت مقابرًا.
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 َوَجّل، ولكن حيث إن االتِّساع ال َيتَّجه إىل اخللق فسوف يرمز  »املحيي« َعزَّ
إىل »احلّـّي« سـبحانه، وهكذا يكون الّشـكل تصويرًا لكلامت امَلِسـيح عليه 
الّسـالم »من خرس حياته من أجيل سـيجدها«، ولنقتبس هنا حديثًا قدسـّيًا 
ُيسند إىل عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه، من طلبنّي َوَجدين، ومن وَجَدين 
عرفنـي، ومن عرفني أحبَّني، ومن أحبَّنـي أحببته، ومن أحببته قتلته، ومن 

ته فأنا ديته.  ِديَّ ته، ومن عيلَّ  ِديَّ قتلته فعيلَّ
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الباب السادس عرش 
البــيعة

ِ فَ�ْوَق  َ َي�ُد ال�ّ�َ ي�َن يَُباِيُعوَن�َك ِإّنََم�ا يَُباِيُع�وَن ال�ّ�َ ِ ِإّنَ اّلَ
أَْيِدِي�ْمۚ فََمن ّنََك�َث فَِإّنََم�ا َينُكُث َعَلٰ َنْفِس�ِه ۖ َوَم�ْن أَْوَفٰ 
َ فََس�يُْؤِتيِه أَْجراً َعِظيماً    ]الفتح، 48: 10[ ِبَما َعاَهَد َعلَْيهُ الّ�َ

تتكون دوحة اإلنسـان الكامل من ملوك األرض وأهل اهلل َجّل وَعال 
ى أعضاؤه »أفرادا«  مـن املباركني، وتنقسـم إىل فرعني، أحدمها خفي ُيَسـمَّ
ويرأسـهم اخلر عليه الّسـالم، وينتمى إىل الفرع الّثانى »األقطاب« وهم 
يسـون الَّذيـن يرأسـهم األنبيـاء عليهـم الّصالة والّسـالم،  األوليـاء والِقدِّ

ووظيفتهم الّثبات يف األرض كأوتاد ألجياهلم. 

مـن الّراهـن بمقاييـس هاتـني  نيـوي شـيئًا يف الزَّ وليـس اإلنسـان الدُّ
ـالالتني امللكيَّتـني، وال هـو يملك أن يكـون من أحدمهـا، وقد كانت  السُّ
د حاالت شـاّذة، فيام أصبحت حالّيًا  خالت النّقص اإلنسـاين فيام خىل جمرَّ
ر  طبيعّيـة يف تواترها، ويبدو األمر كام لو أن جنسـًا إنسـانّيًا جديـدًا قد تطوَّ
ه تتلف عن العادات اإلنسانيَّة املعروفة،  عىل مسار العصور بخصائل تصُّ
الين بل عليه  نيوي يف أن يعود إىل احلال األوَّ وهكـذا ال يكفي أن يرغب الدُّ
 القديم لطبيعة جنس اإلنسـان  ل التغريُّ أن يؤمن باحلَّق إيامنًا قاطعًا، فقد حتوَّ
نيوي لنفسه فإن   اجلنس ذاته يف زمننا، ولو ُترك اإلنسان الدُّ إىل ما يشبه تغريُّ
تطلُّعه إىل أن يكون إنسـانًا كاماًل سـيكون بمثابة أن تثمر شـجرٌة ثامرًا غري 
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فاكهتهـا، وال بـد أن يكون باقيًا يف نفس اإلنسـان املنحط بـادرة من امللكّية 
القديمة لإلنسـانّية حتى يأمل يف خطو الّطريق، وغالبًا ما ُيمثِّل هذه البادرة 
مان القديم، وعادة ما ُيسـَبُغ عىل املريد اسـاًم  أن تتبنّـاه طائفة من فضالء الزَّ
ـة، ويذكره دومًا بمثاله وهيديـه إليه، ولن يملك  جديـدًا ُيناظر طبيعته احلَقَّ
املنحـط بـدون هذا التََّبنِّي أن يتغلَّب عىل اآلثار التي ورثها عن أسـالفه من 
 أوالنيِّـني جددًا، ولذا   ألصبح له أسـالًفٌ الِسـْفَلة والدمهـاء، لكنه لو تغريَّ

كانت احلكايا القديمة تقول عن الّسالك إنه من ساللة رشيفة.

ى يف اإلسـالم باسـم  ـة يف األديان عمومًا، وُتَسـمَّ وُتعـرُف هـذه الذريَّ
لسـلة  نيوي أنه قد ارتبط بالسِّ ي الّطائفة للمريد الدُّ لسـلة«، ويعني َتَبنِـّ »السِّ
ـق هـذا االرتبـاط »بالعهـد« أو »البيعـة« بينه وبني شـيخ  الرّشيفـة، ويتحقَّ
ُز إليها بالّتصافـح باأليدى، وهذه هي  الّطائفـة بصفته ممثِّل األوليـاء، وُيرَمَ

شـعرية البيعة التي أشـارت إليها اآلية الكريمة يف صدر سـورة الفتح  ِإّنَا 
ل  ً  ]الفتح، 48: 1[ ، وتشـري الّسـورة الكريمة ذاهتا إىل أوَّ ً ّمُِبينا فََتْحنَا لََك فَْتحا

 
َ

بيعـة للنَّبي عليه الّصالة والّسـالم يف صحابتـه ريض اهلل عنهم، لََّقْد َرِضي
�ِكينََة  ْم فَأَنَزَل الّسَ  َما ِف قُلُوِبِ

َ
ِة فََعِل�م

َ
�َجر  يَُباِيُعوَنَك َتْحَت الّشَ

ْ
ُمْؤِمنِيَ ِإذ

ْ
ُ َع�ِن ال الّ�َ

ً َقِريباً الفتح، 48: 18[ ْم َوأََثاَبُْم فَْتحا َعلَهْيِ

لسـلة  لسـلة الّروحيَّـة يف كّل دين، وكّل فرع من فروع السِّ ع السِّ وتتفـرَّ
ى كل منها »طريقة«، ومتثِّلها شكلّيًا   إىل احلقيقة ُتَسـمَّ يف اإلسـالم هي طرًقٌ
َجرة اسم »اهلل«  شجرة مرسوم عليها »بيان الّطرق«، ونرى حتت أساس الشَّ
  د  ثـم اخللفـاء األربعة ريِضَ  َوَجـّل ثـم جريل عليه السـالم ثم حممَّ َعـزَّ
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لسـلة  ع أخـريًا إىل الّطـرق الّصوفيَّة التـي متثِّل فروع السِّ اهلل عنهـم، وتتفـرَّ
لسـلة التي بـدأت بمحّمد عليه  اإلسـالمّية، فـكّل عضو فيها حلقة من السِّ
سول  الة عىل آل الرَّ ـَبب الُعلوي يف الصَّ الّصالة والّسـالم، وهنا يكمن السَّ
وحّية هي آُلُه عىل احلقيقة، وقرابتهم أعىل مقامًا من  ، فدوحة سـاللته الرُّ
موه عهدًا عىل مريد  م، وحني يأخذ شـيخ طريقـة أو أحد مقدِّ د قرابة الدَّ جمرَّ
وحيَّة للّطريقة،  فه كل امَلوارد الرُّ لسلة الرّشيفة يضع حتت ترصُّ لريبطوه بالسِّ
ولكـن ليـس هناك من يمكن أن هيـدي غريه إىل مقام أعىل مـن مقامه، وال 
 ِعْلم الَيِقني، وتصبح الّطريقة هكذا كام لو كانت ثابتة سـاكنة،  يملك له إالَّ
لسـلة)51(، ولكن لو رغب املرء يف   أن أعضاءها يسـتقون الركة من السِّ إالَّ
املزيد فال بد أن يبحث عن »ُمْرِشد روحي«)52( قد بلغ مقام َعنْي الَيِقني عىل 
األَقّل، ويستطيع هداية غريه إىل املقام ذاته، ويكاد يستحيل بدون ُمْرِشد أن 

 بَعنْي الَيِقني. جيد املريد طريقًا، فال يملك أن هَيدي ذاته إالَّ

“طريقة تريك”، راجع الشيخ عيسى  ك” أو  “طريقة ترُّ الثابتة يف اإلسالم  )51( وتسمى الطريقة 
قيد  واحد،  تراث  وكليتها”،  اجلوانية  “تعايل  باب  لألديان”،  املتعالية  “الوحدة  الدين  نور 

الطبع. 
حتض  ما  بمدى  تربية”  “طريقة  أو  سلوك”  “طريقة  املريدين  ترشد  التي  الطريقة  )52( وتسمى 

مريدهيا وتعينهم عىل سلوك الطريق الروحاين.
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الباب السابع عرش
رحلة الشتاء

 َكْيَدُهْ 
ْ

ِفيِل   1   أَلَْم َيْجَعل
ْ
 َكْيَف فََعَل   َرّبُ�َك  ِبأَْصَحاِب ال

َ
أَلَْم   َتر

اً   أََباِبيَل  3    َتْرِمهِيم ِبِحَجاَرٍة 
ْ

ْم  َطي ِف َتْضِليٍل   2    َوأَْرَسَل َعلَهْيِ
كُوٍل    5  الفيل)53(.   

ْ
أ يٍل 4    فََجَعلَُهْ َكَعْصٍف ّمَ ن ِسّجِ ّمِ         

ْيِف 2 َتاِء َوالّصَ ِرْحَلَ الّشِ ٍش 1 ِإيَلِفِهْ 
ْ
ي

َ
يَلِف قُر ِلِ

ن ُجوٍع َوآَمَنُم  َعَمُه ّمِ
ْ

ي أَط ِ َبْيِت     3 اّلَ
ْ
َذا ال َيْعبُ�ُدوا َرّبَ َهٰ

ْ
فَل

ْن َخْوٍف    4   قريش. ّمِ

بنى أبرهـة ملك اليمن معبدًا فاخرًا ليجعله مناطـًا جديدًا للَحّج حتى 
جَيتـذب إليه قوافـل احلَجيج التي تسـافر إىل الكعبة يف مكة، وقد أرسـلت 
قريـش إليـه من حيبط عمله بتدنيـس املعبد اجلديد، فانطلـق أبرهة عىل فيل 
ة حّتى هَيْـِدم الكعبة، ولكن البيت احلرام قد سـلم  يف مقدمـة جيشـه إىل مكَّ
بمعجزة، فقد ظهرت يف الّسـامء أبابيل طيور أبادهتم بأحجار من جهنَّم كٌل 

منها عليه اسم ضحيَّته. 

وتشـاكل الكعبة الَقْلب، واحلجيج يشـاكلون الَبصائـر التي تنتمي إىل 
ة بمعبد زائف  حاّفـة َجنّة الَقْلـب، وقد كانت حماولة أبرهة إغراءهم عن َمكَّ

أشـبه بإغـراء الشـيطان آلدم وحواء بشـجرة حيـاة زائفـة، فََوْس�َوَس ِإلَْيِه 

)53( ويقول التفسري “وقد كانت هاتان السورتان يف مصحف أيب تبدوان كسورة واحدة، وقد اعتاد 
بعض كراء اإلخوة أن يقرأ السورتني معا يف الركعة الثانية من صالة املغرب”.
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ٍك ّلَ َيْبَلٰ  ]طه، 20: 120[.
ْ
ِ َومُل

ْ
خُل

ْ
ِة ال

َ
 أَدُلَُّك َعَلٰ َشَجر

ْ
ُ َهل ْيطَانُ َقاَل َيا آَدم الّشَ

وقد كانت قريش هي سـادنة الكعبة، وهـم أرشف قبائل العرب وهم 
ؤا موضعهم الّصحيح، فبدون نور الَبصرية يف مركز  أهل البصائر الَّذين تبوَّ

النّفس فلن يملك أحد أن يتطلَّع إىل احلَّق.

يطان، أما »أهل الَيِمني« فإن حرهبم   وجياهد كّل مسلم يف حرب مع الشَّ
نَيويِّني يف  ـْيَطان يعلـم أن الدُّ ملَِامًا بفرتات هدنة ومداورات َشـّتى، لكن الشَّ
ّبانّيـة، وال يملك  محـة الرَّ  كبـري، وليس فيهم إيـامن َحّق بالرَّ قبضتـه إىل َحـدٍّ
أن يرى أهنم سـيفلتون مـن قبضته يف احلياة اآلخرة، فاهلل سـبحانه عىل كّل 
يشء قديـر، أما »الّسـابقون« فقد رأى أهنم قد ألقوا بسـلطانه يف حارضهم 
وشنُّوا احلرب عليه يف حياضه، والنتيجة قصاص مريع، وهنا يكمن أعظم 
اًل لسلوكها. فال يملك الّسالك أن  وح عىل من ليس مؤهَّ َخَطر يف طريق الرُّ
ّبانّية فحسـب،  ينترص عىل »أصحاب الفيل« بقواه اإلنسـانيَّة بل بالُقوى الرَّ
وإقامة الّشـعائر وسـائل هلذه الُقوى رشيطة نقاء ضمري الّسالك، أما الَّذين 
نس فلن حتر ُقَوى  يدخلون الّطريقة فخرًا أو طموحًا أو غري ذلك من الدَّ
ـامء شـعائرهم، وال مناص من أن ينهزموا ويسقطوا أسفل من ذي قبل  السَّ
 َجالله ويتطلَّع  يف حوض الّشـيطان. أما من يدخل الّطريق بمحّبـة اهلل َجلَّ
رع الَّذي َيتَِّجه إىل نور الّشمس، ولن يكون   َوَجّل فهو كالزَّ تلقائّيًا إىل نوره َعزَّ
أمامه عائق يف كدحه نحو الّسامء، وسيكون قادرًا عىل الّتَشبُّع بالّشعائر التي 
هلا إىل أبابيل مـن الّطيور التي أبادت »أصحاب الفيل«،  يقيمهـا متامًا، فيحوِّ

وح األبيض«. ج بنور الرُّ ويقول الّتفسري »إن األفكار واألذكار تتوهَّ



78

وحّية حينام  تاء إىل املرحلة األوىل من رحلة الّسالك الرُّ وترمز رحلة الشِّ
أ يف قرهبا مقام اإلنسان  وح نحو األرض، ويستطيع الّسالك أن يتبوَّ مَتيل الرُّ
ق عىل مسـتوى الوجود  الكامـل، وهذه املرحلة »أفقّية« من حيث إهنا تتحقَّ
يف)54( حينام  األريض، والّتصاعد هـو باقي الّطريق الَّذي يتم يف رحلة الصَّ

امء. ترتفع الّشمس إىل غاية َسْمتِها يف أعايل السَّ

ني،  وقد قال الّرسـول عليه الّصالة والّسـالم اطلبوا العلم ولو يف الصِّ
تاء  وهناك أساطريًا وقصصًا يف أنحاء العامل يكمن فيها علم أرسار رحلتا الشِّ
كل يتلف باختالف اجلانب الَّذي يعّر  يف حتت ظاهر سـاذج، فالشَّ والصَّ
ـتاء بأهنا مثل اهلُبوط إىل باطـن األرض بحثًا عن  عنـه. وتوصف رحلة الشِّ
ة واجلَواهر النّفيسـة، وُيشـاكل هذا الكنـز الَبصائر املفكرة،  َهب والِفضَّ الذَّ
 عىل الّسـالك أن  ـيطانيني اللِّئام الَّذين يتعنيَّ ويقال إنه يف حوزة األقزام الشَّ
يمكر هبم، أو هي يف حراسـة وحوش ضارية ال بد أن ُتباَد قبل أن يسـتعيد 
ـالك كنزه املرسوق، وتـروي القصص أحيانـًا أن الَبَطل يصاب إصابة  السَّ
قاتلـة وهـو َيْقُتل أعداءه وَيمـوت هو اآلخر بعد أن أحـرز النَّرص، وتروي 
ج بأمرية وقع  أحيانـًا أخـرى أن الَبَطل قد اسـتعاد كنزه واسـتطاع أن يتـزوَّ
ـالك ال  يف غرامهـا. وترمـز تدخـالت اجلنّيـة الطيِّبـة وعطاياها إىل أن السَّ
يخ  نُه الشَّ كر الَّذي ُيَلقِّ يملك الغلبة عىل الَعدّو بنفسـه، وهذه الَعطايا هي الذِّ
 »اجلهاد األكر« أو »جهاد النّفس«، فقد  ـتاء إالَّ مُلريديه، وليسـت رحلة الشِّ
ة ُعْدنا من اجِلهاد األصغر  سـول عليه الّصالة والّسـالم بعد فتح َمكَّ قال الرَّ

الصغرى”  “األرسار  القديم  الروماين  اليوناين  الدين  يف  والصيف  الشتاء  رحلتا  )54( وتناظر 
و“األرسار الكرى”.
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إىل اجِلهاد األكر.

وعادة ما تسـاند رمزّية غريها، فهناك أسـطورة يونانّية عن أمرية مجيلة 
ى أتالنتـا، وكانت أرسع يف اجلـري من أي رجل،  وح، وُتسـمَّ ترمـز إىل الرُّ
 من َيسـبقها، ويرمز األمري هيبومينيس إىل   تتزوج إالَّ وقـد قطعت عهدًا أالَّ
جرة  الك الَّذي استطاع أن َيْسبِقها بمعونة ثالث تفاّحات ذهبيَّة من الشَّ السَّ
التـي تنمـو يف مركـز حديقـة هيسـبرييديس، وقـد ُأرِسـَلت إليه اسـتجابة 
احـة بعـد أخـرى، فكانت  ـباق ُتفَّ لصلواتـه، وألقـى أمـام األمـرية يف السِّ
ـاموّية حتى َسـَبَقها األمري. وقد جاء ذكر  األمـرية تتوقَّف لتلتقط الثَّمرة السَّ

ُح َحّتَٰى أَْبلَُغ َمْجَمَع 
َ

ُ َل أَْبر  َقاَل مُوَسٰ لَِفَتاه
ْ
ـتاء يف سـورة الكهف َوِإذ رحلة الشِّ

ة البحر   حُقُباً ]الكهف، 18: 60[، وأحيانًا ما تستبدل الرمزيَّ
َ

ْيِن أَْو أَْمِضي
َ

َبْحر
ْ
ال

اًل بامَلَطر  ـامء بامئه الَعذب بسـامء حتمل سحابًا حُمَمَّ الُفرات الَّذي يرمز إىل السَّ
نيا.  الَعـْذب، ويكـون التقاء املاَئنْي حينئذ عىل سـطح املاء املالـح يف هذه الدُّ
ـالك بأنه َسـَمَكة تسبح إىل أعىل  ة صينّية)55( َتِصف السَّ وكذلك جاء يف ِقصَّ
ـَمَكة إىل سطح املاء َينَْقّض عليها من بني  يف املياه السـفلّية، وحينام تصل السَّ
ـَمَكة بالطَّاِئر لَِيِصـرَيا  كيانًا  د السَّ وح، وَتَتَوحَّ ـحاب طائر يرمـز إىل الـرُّ السَّ
ة واألرضيَّة.  يس الّسـامويَّ واحـدًا يصبح تنينًّا يرمز جناحـاه إىل طبيعتا الِقدِّ

َغْيِب َل َيْعلَُمَها ِإّلَ 
ْ
ُ َمَفاِتُح ال وقد ذكر القرآن احلكيم يف سـورة األنعام َوِعنَده

َبْحِرۚ  َوَما تَْس�قُُط ِمن َوَرَق�ٍة ِإّلَ َيْعلَُمَها َوَل َحّبٍَة ِف ظُلَُماِت 
ْ
َبِّ َوال

ْ
ُهَوۚ َوَيْعلَُم َما ِف ال

ٍب َوَل َيابٍِس ِإّلَ ِف ِكَتاٍب ّمُِبٍي ]األنعام، 6: 59[ وكام يقرأ اهلل تعاىل 
ْ

َْرِض َوَل َرط
ْ

ال

 َوَجّل يقرأ اإلنسـان الكامل يف  يف الكتاب املبني غامر نعامئه ودوام بقائه َعزَّ

.Matgioi, La Voie Metaphysique, p. 49 55( راجع(
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مستواه النِّسبى َكاَمل ذاته، وعليه أن يعي َأّوالً  ُكّل عنارص نفسه بال استثناء 
قبـل أن َيِصري كونًا أصغر بالكامل. وتتمثَّل معرفة النّفس يف القصص التي 
ج هبا، مثل  ة عويصة قبل أن يتزوَّ واج بأمـرية بُِمِهمَّ حتكـى عن أمري يبغي الزَّ
مال عىل شـاطيء الَبْحر، وَيْكُمن   حّبات الرِّ  النّحـل يف خلية أو يعدَّ أن َيُعـدَّ
َبوي الرّشيف الَّذي اقتبساه  تاء يف احلديث النَـّ تفسـري ثانوي آخر لرحلة الشِّ
الك يرى  سـلفًا »من عرف نفسـه فقد عرف َرّبه«، فمعرفة النّفس جتعل السَّ

َرّبه بَعنْي الَيِقني.
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الباب الثامن عرش
رحلة الصيف

ْرِضّيًَة  ِك َراِضَيًة ّمَ َمِئنَّةُ     27     اْرِجِعي ِإَلٰ َرّبِ
ْ
ُمط

ْ
ا النَّْفُس ال َيا أَّيَُتَ

28 فَاْدخُِل ِف ِعَباِدي   29    َواْدخُِل َجنَِّتي30     ]الفجر، 89: 27 -30[

ى الَّذين ارتقوا إىل َجنّة الَقْلب        تعني صفة »العبد« الَفناء، ولذا ُيَسمَّ
 َوَجّل، ومن ثم فنوا يف الـّذات العلّية، وقد جاء ذلك املعنى  »ِعَبـادا« هلل َعـزَّ
 الفـارق بني »عبـاد اهلل«  بَأْسـَمى معانيـه يف سـورة اإلنسـان، حيـث يتجىلَّ
ّبانّية، وبني  فات الرَّ و»األبـرار« الَّذين اْنَطَوت قلوهبم عىل انعكاسـات الصِّ
ل درجات ُسـلَّم  الَّذيـن وصلـوا إىل احلَـّق سـبحانه، وهم الَّذيـن ارتقوا أوَّ
ـالم، وهو املِْحَور النّورايّن للكون املخلوق بأمجعه، وَيْمَتّد  يعقوب عليه السَّ

ٍس 
ْ
بُوَن ِمن َكأ

َ
اَر يَْ�

َ
َْبر

ْ
من هذا العامل إىل َمشارف العامل الالخملوق، ِإّنَ ال

ا َتْفِجياً 6  ]اإلنسـان، 
َ

وَن
ُ

ر ِ يَُفّجِ ُ الّلَ ا ِعَباد ُب ِبَ
َ

ً يَْ� َكاَن ِمَزاُجَه�ا َكافُوراً 5 َعْينا

ـَعداء الَّذين َعـَروا إىل ما وراء  76: 5-6[ ويقـول الّتفسـري »واألبرار هم السُّ

فات حتى  هم حجـب الصِّ ُحُجـِب الَفضاِئـل وصالـح األعامل، حيـث َتُلفُّ
بون  ـالِكون يف منتصـف طريقهم، َيرْشَ نبـع َجنّة الـّذات واخلُلود، وهم السَّ
فات ومَجاهلا، ومزاجها من كافوِر َنْبع اخلُلود، ويشـتمل  مـن كأس حمبَّة الصِّ
ة الَقْلب الَّـذي احرتق يف نار  مذاقهـا عـىل برد الَيِقني وبيـاض النّور وَمـرَسّ
ـوق، والكافـور َنْبـع لعبـاده املختارين سـبحانه، وهم أهـل »وحدانيَّة  الشَّ
قون بني الَقْهر  ْبع بال صفات، بمدى ما ال ُيَفرِّ الّذات« وحمبَّتهم هي مياه النَـّ
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َخاء والُبـؤس، فمحبَّتهم  ـَفَقة والَقْسـَوة، وال بـني الرَّ وامَلَحبَّـة، وال بني الشَّ
حتيـا بـني األلطاف واملَِحن، وترتى سـعادهتم يف خري اجلـزاء واالبتالء عىل 
ِحيم  لَِّيات الَعاطِـي الَوّهاب الَوُدود الرَّ ـواء، أما األبـرار الَّذين حُيِّبون جَتَ السَّ
لِّيات الَقابِض امُلِذّل امُلنَْتِقم دون أن َتَتهاَفت حَمَـّبتهم،  ـم كذلك حُيِبُّون جَتَ فإهنَّ
ا َتْفِجياً، )56( فهم أنفسـهم الينابيع التي 

َ
وَن

ُ
ر ِ يَُفّجِ ُ الّلَ ا ِعَباد ُب ِبَ

َ
ً يَْ� َعْينا

تتفجـر تفجـريا باملحبة، فهنا حيـث ال ثنوية وال غرييـة وإن مل تكن كافورًا 
نتيجة ظالم ُحُجِب األنوية والثنوية«.

ويذكـر القـرآن الكريـم أن األبرار ُيسـقون مـن رحيق خمتوم مـن َجنّة 
الـذات، ولكـن املـزاج يأتى فيها من جانـب آخر من العني األسـمى، فهم 
ُمَتنَافُِسوَن 26 

ْ
َيَتنَافَِس ال

ْ
ٰلَِك فَل

ْختُوٍم 25 ِخَتامُهُ ِمْس�ٌكۚ  َوِف ذَ ِحيٍق ّمَ  يُْس�َقْوَن ِمن ّرَ
بُوَن  28 ]املطففون، 83: 25- 28[. ُمَقّرَ

ْ
ا ال ُب ِبَ

َ
ً يَْ� َوِمَزاُجهُ ِمن تَْسنٍِم 27 َعْينا

 
َ
َواٍب َوأََباِريق

ْ
ُوَن 17 ِبأَك اٌن ّمَُخّلَ َ

ْ
ْم ِودل أما املقربون الَّذين َيطُوُف َعلَهْيِ

�ا َوَل يُنِزفُ�وَنَ 19 ]الواقعـة، 56: 17- 19[،  ُعوَن َعْنَ ِعٍي 18 ّلَ يَُصّدَ ن ّمَ ٍس ّمِ
ْ
َوَكأ

ب اخلَمر وال هم  كاء بِـرُشْ ـم ال َيْفِقدون التَّمييـز وال الذَّ  »إهنَّ ُ فيقـول املفرسِّ
حو الَّذين مل حتجبهم الّذات  يغرقـون فيها وعيهم، فهم »عباد اهلل« أهل الصَّ
ْكر وأْغَرَقُهم احلال«، وليسوا مثل ِعَباد   أمسـك هبم السُّ فات، وإالَّ عن الصِّ

11 وراً 
ُ

َوُس��ر ًة 
َ

َنْضر  
ْ

��اُه َولَ��ّقَ َيْوِم 
ْ
ال ٰلِ��َك 

ذَ َش��ّرَ  اهللُ  فََوَقاُهُ  ذلك  بعد  الكريمة  السورة  )56( وتقول 
ً َوَل َزْمَهِريراً  ا َشْسا

َ
ْوَن فِهي

َ
ََراِئِكۖ  َل َير

ْ
ا َعَل ال

َ
َوَجَزاُه ِبَما َصَبُوا َجنًَّة َوَحِريراً 12 ّمُّتَِكِئيَ فِهي    

َواٍب 
ْ

َوأَك ٍة  فِّضَ ن  ّمِ ِبآِنَيٍة  م  َعلَهْيِ َويُطَاُف   14  ً لِيل
ْ

َتذ قُطُوفَُها  َوذُلِّلَْت  ِظَلُلَا  ْم  َعلَهْيِ َوَداِنَيًة   13
ِمَزاُجَها  َكاَن   ً سا

ْ
َكأ ا 

َ
فِهي َويُْسَقْوَن   16 َتْقِديراً  ُروَها  َقّدَ ٍة  فِّضَ ِمن   

َ
َقَواِرير  15 ا 

َ
َقَواِرير َكاَنْت 

ً 18 ]اإلنسان، 76: 11-18[  ويقول البعض إهنا هي العني  َسِبيل
ْ
ٰى َسل ا تَُسّمَ

َ
ً فِهي ً 17 َعْينا َزنَجِبيل

األسمى يف إهاب احلياة، فهي حياة األحياء، ومن يرشب منها يلد مع “الوجود احلقاين”، واحلق 
إن الدم الدافئ لن جيري هونًا يف الرشايني إال بفضل جريان عني السلسبيل اهلادئ يف جنة الذات.
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 األبرار  فـات، واحلَّق إنَّ قون بني الصِّ بون وال زالوا ُيَفرِّ ـم ُمَقرَّ اهلل حيـث إهنَّ
فاَت ُحُجٌب   الصِّ م ليسـوا عىل نور َيْكِفـي لَِكي َيـروا أنَّ قـون بينها ألهنَّ ُيَفرِّ
بون َفُهْم عىل اجلانب اآلخر هلذه احلُُجب، ولذا  بينهم وبني الّذات، أما امُلَقرَّ
م َيرون َأهْبَى َجـالل للجليل وأقىص مَجـال للَجِميل، وال  يمكـن الَقـْول إهنَّ
ء مثل  ثون عن يَشْ م ال َيَتَحدَّ حتجب أحدمها اآلخرى كحال األبرار، أي إهنَّ

»الَغرْي« حيث إهنم َعَروا إىل ما وراء ُكّل َغرْييَّة.

ى كافـور ِعَبـاد اهلل وفنائهم وسـكرهم »بالتَّسـنيم« بالنِّسـبة إىل  وُيَسـمَّ
بون كذلك كافورًا  بـني وُخلودهم بعد الَفناء وَصحوهم، ويرشب امُلَقرَّ امُلَقرَّ

من َنْبع َتسنيم، وهم مجيعًا ِمن امُلِحبِّني.

 األبـرار ُكلَّـام أداروا وجوههـم نحـو الواحـد احلَـّق  ويمكـن قـول إنَّ
َخـت أفكارهم وأذكارهم بالكافور، وُكلَّـام أداروا وجوههم إىل احلَّق  َتَضمَّ
ُع باملِْسـك من   أفكارهم وأذكارهم َتَتَضوَّ ء فإنَّ الباقـي الَّذي ال َينُْبو عنه يَشْ
 َتْسـنيم وهَنْر الَكْوَثر، وَيْعَلمون أنه ال يسـتطيع أحٌد أن َيرْشب ِمن َعنْي  َعنْيِ

الً. َب ِمن الكافور َأوَّ  لو رَشِ َتْسنِيم إالَّ

كًا، وقد  بـني َيْفَتِقـُد عاِماًل ُمْشـرَتَ  الفـارق بني األبـرار وامُلَقرَّ وَنِجـُد أنَّ
َْرِضۚ َمثَ�ُل نُوِرِه َكِمْش�َكاٍة 

ْ
�َماَواِت َوال َرتـه سـورة النّـور،  اهللُ نُ�وُر الّسَ َصوَّ

ٍة 
َ

ّيٌ يُوَقُد ِمن َش�َجر ا َكْوَكٌب دُّرِ
َ َجاَجةُ َكأَّنَ ِمْصَباُح    ِف ُزَجاَج�ٍة ۖ الّزُ

ْ
ا ِمْصَب�اٌحۖ ال

َ
فِهي

ُ َولَْو لَْم َتْمَسْس�هُ َناٌر ۚ ّنُوٌر  ا يُِضيء ُ َزْيُتَ ِبّيٍَة َي�َكاد ّمَُباَرَكٍة َزْيتُوَنٍة ّلَ َش�ْرِقّيٍَة َوَل َغْ

ٍء  َْمثَاَل لِلنَّاِسۗ َواهللُ ِب�ُكّلِ َشْ
ْ

ُ ۚ َوَيْضِرُب اهللُ ال ِدي اهللُ لِنُوِرِه َمن يََش�اء َعَلٰ نُوٍر ۗ َيْ

َعِلمٌ ]النور، 24: 35[.
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نيا، وهي النّفس يف الكون األصغر،  واملِْشكاة هي األرض، أي هذه الدُّ
ـالك بوضع  ل مرحلة من رحلة السَّ التي هي مظلمة بطبيعتها، وتشـاكل َأوَّ
ي  ُق َكْوَكـب ُدرِّ جاجة كام ِيـْرُ ُق الزُّ املصبـاح بـال زيـت يف املِْشـكاة، وَتـْرُ
عندمـا َيْغُمـُره النّور، وهو الَقْلب، وعندئٍذ ُتـيِضء النّفس بنور َعنْي الَيِقني. 
ْيُتون،  ـالك اْمتاِلء املِْصَبـاح بَِزْيت الزَّ وتشـاكل املرحلة الثانية من رحلة السَّ
تها وَتعاليها، َوَشـَجرة  وح ذاهتـا ال رَشقّية وال َغربّية نظرًا لِـَمرَكِزيَّ وهـو الرُّ
ـدر التي َتُقوم عىل أبعد الـَمشاِرف مها مظهر للنَّخلة،  يتون َوَشـَجرة السِّ الزَّ
ة واألنوية باقية يف ُكّل منها« كام يقول الّتفسـري، أما »نور عىل  »فنـواة الَفْرِديَّ
ْيـت، أو مها نور َقَمـر الَقْلب ونور  جاجـة ونور الزَّ نـور« فرتمـز إىل نور الزُّ
ـْعَلة التي  ْيت ينتظر الشُّ  الزَّ  أنَّ وح، وهذا هو حـال األبـرار، إالَّ َشـْمس الـرُّ

ٍء  َْمثَاَل لِلنَّاِسۗ َواهللُ ِبُكّلِ َشْ
ْ

ُۚ َوَيْضِرُب اهللُ ال ِدي اهللُ لِنُوِرِه َمن يََش�اء ُتوِقُده.   َيْ
 ]النـور، 24: 35[ َعِل�مٌ

 

تم بحمد اهلل  
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جريل عليه السالم / 18، 19، 74

جنـة الـذات / 11، 12، 13، 18/ 
42 ،29 ،28 ،20

 ،31 ،30 ،29 ،27 / الَقْلـب  جنـة 
 ،71  ،70  ،42  ،39  ،33  ،32

   81 ،76
جنة النفس / 27، 29، 30، 42

جنة عدن / 22، 25، 27، 30، 32
حديث رشيف / 11، 38
حديقة هيسبرييديس / 79

حق اليقني / 10، 11، 15، 21، 22، 
62 ،38

خاتـم سـليامن / 16، 56، 57، 58، 
70 ،67 ،65 ،62 ،60
دوجالس هوفشتادتر/ 28
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عني اإلدراك املخصوص / 29
 ،22  ،21  ،11  ،10  / اليقـني  عـني 
 ،50  ،32  ،29  ،27  ،25  ،23
84 ،75 ،71 ،54 ،53 ،52 ،51

فردوس الَقْلب / 35
فقر / 12

قريش / 76، 77
كالكى أفاتارا / 34

لوٍط عليه السالم / 68
حميي الدين بن عريب / 7
مذهب التوحيد / 20

مرشد روحي / 23، 75
مفهوم التشاكل / 28
هنر اخللود / 27، 31

هنر الكوثر / 14
وحدة الذات / 20

وحدة الصفات / 20
يعقوب عليه السالم / 40، 81

ِذكر / 39
رمز الصليب  / 17

رمزية األزواج / 47، 49، 56
رمزية الصليب / 17 

رمزية النور/ 28
سدرة املنتهى / 19، 20
سليامن عليه السالم ، 27

صالح األعامل / 81
طريق املحبَّة / 37
طريق املخافة / 37
طريقة صوفية / 8
عامل اجلروت / 42

ة / 42 عامل العزَّ
عامل امللك / 42، 43، 45
عامل امللكوت / 42، 45
عامل صغري / 24، 60

 ،29  ،25  ،24  ،10  / الَيِقـني  ِعْلـم 
 75 ،55 ،53 ،52 ،43 ،36 ،35

عيسى عليه السالم / 12، 38
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ويرى الرواقيون أن بعد احرتاق العامل تولد نفوس جديدة ببكارهتا ألن 
العـامل يمر بدورات كونية جيدد فيها ذاتـه، 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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