الحقائق الوجودية الكبرى
دراسة مفاهيمية حول حقيقة الحقا ئق والعماء والهباء والقلم األعلى
واللوح المحفوظ والعرش والطبيعة واإلنسان والخيا ل
في رؤية الشيخ األكبرابن العربي

تأليف
عبد الباقي مفتاح
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املقدمة
بسم هللا الرحمن الرحيم الفتاح العليم الواحد ألاحد الذي ليس
كمثله شيئ وهو السميع البصير
ين إِ َّيا َك َن ْع ُب ُد وإِ َّيا َك َن ْس َتعِينُ
ا ْل َح ْم ُد ه ِ
مـن َّ
ب ا ْل َعالَمِينَ َّ
ّلل َر ِّ
ِيم َمـلِكِ َي ْو ِم الدِّ ِ
الر ْح ِ
الرح ِ
اط ال ُمس َتقِي َم صِ َر َ
ص َر َ
ب َعلَي ِه ْم َوالَ
نع َ
ضو ِ
ير ال َمغ ُ
اط الَّذِينَ أَ َ
اه ِد َنا ال ِّ
مت َعلَي ِه ْم َغ ِ
الضا لِّينَ .
َّ
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي األمي وعلى آله وصحبه ومن
اتبع هداه وسلم تسليما .

أما بعد:
فهذ ذذحث مي ذ ذذئ ذ ذذة ثلترذ ذذاوج ثية وذ ذذي ي الكويذ ذذي ثي

ذ ذذي ثي ذ ذ و ي ثية وذ ذذي ثين ذ ذذسا ية ذ ذذا وي

ثير ذ ا ثللوايوذذي تيعذذا و ذذا ش ذذتك ثي ذذوم يك ذذل م ب ذذد م ي ذ ثي ذذد ث ذ ثيع ذ (  636 – 065هذ ذ ) ذذة
ثيعد ذذد م ذ كاليذذك س عذذوبا م ع ذ لالك ثيع فا وذذي ثيع ذ " ثيفال حذذامل ثو وذذي " مذذس ع ذذها أحوا ذذا
الم غيله م ثيناه ين مذ م ذ ك  .مصذد هذحه ثلترذاوج ثوعذا

هذ ثيفذال ييكذ ثي

ذي ثي ذاة

ثينابعين م ثيرذ نن ثي ذ و ثلتذد ئ ثينيذ ش ثي ذ ي ذايفهو ثيذحش ذه ذك ثلتذج عذاشا مذ
أ يواوك ثيح

فرهو لتروري ثيالر ى م نهو ة معا ج يح ان ل بهذو مذ يد ذك ل بذا  .رذ

ذا مذ
ثي ذوم

ة ثيياب  66م ثيفال حامل :
[فسصل اضذ نا مااهذدتنا بوذس ألباينذا ثيعذ ألهالنذا هذحه ثيع ذ م اهذا ثي ذاه ا ل ونذا بذا
ي
ي
عذذي
ه م لب نذا اي الذاب ثي ذني ( )...فوضذنا حذاة يكذ ية نذا عذ نا ليذا إ رذي يهوذي ذ
فس ص النا يذى ثو ذ ع هذ هللا عذاشا أل ك ع ذها إ را يوذك] .
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ة ثيياب  161ر

:

س ترالدش

ر

ايحش زثيت

لنك

عالك

ي

األ يا

ا

ل هللا

أ ضذا ة كالا ك (م ثقس ثيناذ م) :

ما ذا

م

عي

ذعل ثي

يئا

ا يا

ي

غ

ثي با

منا ه

حوئ أن ثلتروري ثحدا ذة لذل يزمنذي يم نذي فذ ن ذل مذا ل ذل لنذك ثي ذوم يك ذل مذ هذحه
ثو ذذاول ثوالع رذذي ايالكويذذي ثية وذذي ثين ذذسا ية ذذا وي ق يذذي ذدث ذذل مالها رذذي ذذة ثي يذذل منهذذا  -غذذو
ثخالالفذذامل كييذذلا ذذة أ ذذةا ثيالعييذذل -مذذس مذذا هذ مدصذذل لنذذد ح بذذا ل فذذا

ذذل يمذذو ثلتذذاو ا ليذذا تذ ث

حذذة ذذابس مذ ثيذ حة ييكذ  .هذذحث ثيالهذذا ج س عتذ الاتذذا ثقاليذذا ثيالحذذج مذ ثي ذذا ج كبذذا دلوذذك ثي يذذل
م ثيياح ين ثوعاص

ال يول مرنس

ذا مذ

با عت أن ثلتروري ثي ثحدا فذال هللا ههذا ليذا مذ

لي ذا ه ذذة أش مةذذان أش لص ذ أش م ذذي  .فيب ذذا أن يص ذذل ثحذذد ه ثي ذذد ييك ذ ثي ثح ذذد ثو ذ حا ذذك ش ذذا
بوذذس ي اوذذا م ذ ن م شذذا خذذاتبهو عذذود ا م بذذد – ليذذا بذذوعهو ثي ذذالم – فذذال ب ذذت أن تة ذ ن ف ذ ع
م ذذال مامل ألاي ذذم يص ذذل مالباه ذذي أ مالها ر ذذي  .ثوالف ذذج ل و ذذك لن ذذد أه ذذل ه ذذحث ثي ذذسن أن ثوص ذذا ي ش ذذا
ي ع ذ م ييهوذذي ثية وذذي ي ا ذ ي ثي ثهنذذي ذذة مبذذا أ حذذا هللا عذذاشا ذذك شذذا ن م ثيذذحش ل بذذك يعذذبا ل هذذا
شذذا ث نذذك ذذيئ هذذو شذذا ثين ذ
ثو

ذذا ه ذ

ذذا ثيذذحش فعذذك هللا مةا ذذا ل وذذا  -ليذذا بذذوعهو ثي ذذالم . -

لند ثلت با ثيردثمى ذ " هذ ما ثيه ثم ذي " ه ثيذحش عذباه ثي ذوم يك ذل ذ " مذدث ش ثية ذ م "

خصذ ذذه ييوذ ذذان بعذ ذذو ثيع ذ ذ م ثيع ذ ذ ل بهذ ذذا ي نذ ذذا ثييذ ذذا ين  10 11م ذ ذ ثيفال حذ ذذامل
اللص ص ث

م ذ ذ مد عذ ذذالك

مل ت م ثيع م ت ث هتها لل يمو .

قد ص ح ثي وم يك ل أن ما فصذ ك ذة كاليذك مذ حرذاوج يذو ذ
س ثقالياعذذامل مذ ن ث ف ذذفوي

بذذا هذ فذذال

واذي ثعذامل ف ذي

ذذاة م ذ ييذذاب ثينصذ ص ثي ذ لوي فهذ رذ

ذي

مذ ال ذذة

ثيياب ثي اة م ثيفال حامل خال كالمك ل ي لذان ثيهيوعوذي ي عذي أصذ ها ثللذاما  ...[ :هبذي م ذ
خذذاما هذ أصذذل يهذذحه ي لذذان
يعهر ذذامل

يذذو ذذسمل فوذذك بقذذا

ذذة هذذحث خذذال

ذذين أنذذتاب ل ذذو ثيهيذذا س لذ ثين ذ ألاكذ ه ثلت ذذوو ذذة

رذذي ثينذذا لن ذده  .يذذو أل ذ
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هذذحث م ذ حوذذئ ق ث ذ ل ذذو ثيهيذذا س

د
بذذا خذذل ذذك ليذ دذة صذذاحت شذذة ه ذ ذذة ذذده لذذان

ليذذا أه ذذك

ه ذذي ل بن ذذا هه ذذحه ي ذذوا مذ ذ

أم ذذوك ي ذذك مذ ذ

ه ذذي ثي

ذذال ل ال صذذول ل ذذو ثيهذذت  .ف ذذسيت أن

ذذي س مذ ذ

ه ذذي ثير ذ ث ا ثين ذ ذ .فرذ ذ أه ل ون ذذا

ف قفذذت منذذك ليذذا هذذحث ثللذذال ثيذذحش أ ذ مل يوذك فبذ هنذذام ل بالذذك يذ س ألايذذم مذذا ل فذذت هذذل خذذايي
د
د
فوذذك أحذذد أ س ف ذذك مذذا لنذذد ا فوذذك س ثيقذذا ثلتذذج ثيذذحش هذ ل وذذك مذذا لنذذد ا خذذال  .فذ دن ثلتذذج عذذاشا
د
عذذالعدث يري ذ ثي ذ ث ثمل ه ذ ثيذذحش عهونذذا يم ذ
ثيذذحش سخذذح ثيع ذ م لنذذك ذ ثير ذذت ل ذ ثيف ذ
ثلتراوج ليا ما ة ل وك ].

ليا أص ك م غيل با س حيلا فنع

لب ذ ن أن هذذحه ثيع ذ م ثي

ذ ثي ذذوم يك ذذل ليذذا ثيذذح
امل ثيف فوي فور

مرالا ي م ثين

[ س ح ينذذم أاهذذا ثينذذا

ذذفوي ثلتاص ذ ي أل يوذذا هللا  -عذذاشا -

ة مردمي ثيفال حامل :

ذذة هذذحث ثيصذذني مذ ثيع ذذو ثيذذحش هذ ثيع ذذو ثينيذ ش ثوذ

ل ذ هو ألاث قف ذذت لي ذذا م ذذسيي م ذ م ذذاو هو ق ذذد ألاك هذذا فو ذ

مذذنهو صذ ثمل هللا

أ م ذذالة و أ ص ذذاحت ذ ذذة أش ل ذذو
ية ذ ن ألايذذم ثيفو ذ

لذذان فالر ذ ذذة هذذحث ثيراوذذل ثيذذحش ه ذ ثيص ذ ة ثو رذذج ذذك فو ذ
د
ثو ذذسيي قذذا ههذذا ثلالرذدها أ ذذك ر هذذا مذذنهو أ أ ذذك س ذ يذذك فذ دن ثيفو ذ
فذذال تفعذذل ذذا أذذذة فهذذحث ثيرذ

مذ س ت صذذول يذذك  .ألا ثيفو ذ

قذ

تةذ ن ت ذذم ثو ذذايي فوبذذا لنذذده مذ ثلتذذج سعذذوبا ن

ذذد ا ثي عذ

ألاك ذ ت ذذم

قذذد قذذا ههذذا س ذ يذذك .

يذذيا لذذل ل بذذك ذذاإال فع ذذا أن
– صذذيا هللا ل وذذك عذ و  -قذذد قذذا
مذا تنهذ ش ل وذك مذ عذ

ههذا سعذوبا فوبذا ضذذع ه مذ ثلت ذ و ثيال ذذلش مذ ثي ذه ثمل مةا ذذد ثينفذ
ثيضذذباو ( )...دأمذذا ق يذذم ن ق ذذت عذذبعها م ذ فو ذ أ إايعهذذا ذذة كال ذ هو ف ذذم بذذا ترذذس ذذة ثي ذذحب
ثل هذذل  .دأمذذا ثي ذذحب فر يذذم عذذبعها أ إايعهذذا أ ذذت يذذو ذذاهد ألايذذم منذذك دأمذذا ثل هذذل فة ذذم س تف ذ
ين ثلتج ة ت م ثو ذسيي ثيياإذل  .دأمذا ق يذم لذ ثيفو ذ  :س ذ يذك فذال ذد د ل ذك س ذ يذك ليذا
دأن لل ما لنده اإل  .هحث مد م س د ثيعرل لند لل لاقذل  .فرذد خ ذت الالثضذم ليذا ثيصذ ة ذة
م ذل هذذحه ثو ذذسيي لذ ثيع ذذو ثيصذذد
ثيعرل ثيد

ف ا ثين

ثيذ دذد

إذذت ذة عذ م أهذذل ثل هذذل ثي ذذحب ثي هالذذان رذذه

ث

ث ].

ذذة هذذحث ثي ذذوا رذذل ث ذ ع ذ كين  -ثيال بوذذح ثيناوذذت ي ذذوم يك ذذل  -ذذة كالا ذذك ( ي ذ ثق يع ذ ث ي ذ ثو
ي ث  /م ه ط توب

صف ي  )66ما عبعك م ثي وم ة سن ثيع م ي ي وي ه ق يك :

 [ :لب ذ ذذت لي ذ ذذا ك ذ ذذي ثلترور ذ ذذي ي
ثخذذالالفهو ل وذذك

ذ ذذوي

ألاي ذ ذذم أة ذ ذ

ذ ذ مل ش ذ ذذا أح ذ ذ ث ثيفالع ذ ذذفي ر ه ذ ذذو ل ذ ذذنهو

فر ذذت أ ذذد أن نخذذح هذذحث يمذ مذ ا ذذك أل ذذو مذ أ ذ
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خذذل ل ذ هو ثي ذ

فسقبذذت

ة ثلل ا عالي هالهين ما فع بت يم منك ليذا مذا هذ ل وذك  .حصذ ت شذة مذ ثي ذتي ثيعذ عذ بت
مذ نذذتاوي ث ثهنعذ ل ذ نذذتوفي  .أ ذذت ثي ذ
هذذو م ذ كالمذذك فالذذس ي ث فذذاخال ف ث كبذذا

بذذا خذذل ليذذا ثيرذذدما مذ أ ف ذذهو

ألايذذم أ ذذك

نذذا ذ حذذد ئ ثين ذ  -صذذيا هللا ل وذذك ع ذ و  -فسحذذل هذذحث

وس ح مك اخ ليا قد ق تهو ة فهو ثي الم ].
قد ق بنا هحث ثيي ئ ليا خب ي أق ام ة لل ق و لدا فص :
ذ ذ ةع ذذال ه ذذحث
* القس ممم ألاو  :الع ذذج ب ذذا ذ ذ او ثت ذذت ثو ة تو ذذي ي ش ذذا ل ذذان ي ثم ذذا ل ون ذذا
ثو ضذ ع أن ضذ ذة ألاهننذا ي ةذا ثيرذاوو ض دذد أهذل ثيع فذان ثي س ذي ل ذل ثيالذا م هذ ةذا ل د ذل ذذة
م ال ذذي ثو ثح ذذل ل ذ ع ذ فه ذذو ذذين ثيف ذ رين فا تس ن ذذا فع ذذا ية ذ دذل ي ذذاا أن ي ذذدأ بع ذ ثي ذ ط
ي يفه ذذو ثي ذذاحي

ثو ض ذ لوي ثون و ذذي يي ن ذذا أن ي ذذين ماب ل ذذي م ذ ثوف ذذاهوو يعاع ذذوي ثيض ذ
ثوع فوي ثيع ال د م خاليها ه ما حا ينا ت رورك ة ثيفصل ي م هحث ثير و ي .
أما ثيفصل ثي اة فرد ق ا فوك معت أ عس إا ي العرل ه ما
م حروري يي هوي

فص نا فوك خصاوصها

ذ " :حروري ثلتراوج" ث هالقا

م ال ي صهالحامل ثيع ته ج ل ها.

ة ثيفصل ثي ايئ ل ضنا حروري م تيي "ثيعبا " م ال ي م اه ها مس ألاك م ال ي ثيعيا ثمل ثيع
ته ج ل ها .
لان م ض ع " ثيهيا ثين ش ي " م
هحث ثل ه ي

ثيفصل ثي ثبس م هحث ثيي ئ حوئ ل د فنا ثيرا ئ روري

ما ه فوك م ص ثو دهامل .

تاله ثيفصل ثللاما ثيحش تنا
ثيص ثيهيوعوي ثل
خالبنا هحث ثير و ي

م ض ع " ثيهيا ثل

" م تاالك ة ثيالعرل كبايا يةل

بوي ثي ة وي .
ايفصل ثي ا

ثو البل ليا خالصي ما كاليك ثي وم يك ل ثي و ان ليد

ثي و ثل وية يميل ليد ثيرا ثل ثو ش ح

ثير و يليا أ ثيعرل ثي ية

ثي ح ثو ف ظ أ

ثينفا ثية وي .
قد عاهو ة ه ث ت تيت خ ثج هحث ثير و ي ثيياحئ صد رنا ضا ش م بد ثيصالح فاازثه
هللا خيلث ليا ثل هد ثيحش حيك ة لل ألايم .
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* أما القسم الثاني م هحث ثيي ئ  :في البل ليا خب ي فص

ف ها تفصول م هت الع ج

ها م حوئ ثوةان ثوةا ي ليا
ثية ة ة ي اا ة
ب ثتت ثي
ايع ش ثو و
ثتك ثي لى ثيص ى  .كبا ال ش
مفه م ثي م م اه ثيده لاألز ي د ثيردم أ ام هللا
ي وبوا لند ثلت با ثيص فوي  .ة ثيفصل
ليا ت ضو امل ي بفه م ثيالثث يصول ي عناص
ثلت ا كاليك ثيعا ثيعالمي
ط ثي
ثللاما يخيل ت بي م ثيف ة وي يي ئ هام ح
ثيف ة ا ثو و ثي وم ليد ثي ثحد ي .

*

والقسم الثالث  :السيي م عيعي فص

تالبيز ال عس ة وان حروري ثيهيوعي م تيتها

ي أ لانها ي عي أص ها ثللاما م اقهها ل ل م ثتت ثي
ثي
ثية ة ية اة
ثيفصل ثي ابس ل و اه ثي الوامل ة نفا ثي

يةل ك فصل  .ة
ة ل ثيو ثي س ي .

البل ليا مياحئ م الص ا م كالم ثي و خ ث
* والقسم الرابع  :م هالهي فص
ثيع ليد ثي و ثل وية يميل ليد ثيرا ثل ثو ش هاب ثيد ثي ه ش مديي " ل ث
ثوعا " ل ها ح حراوج ية ان ة ستك ثلت وي ثي حوي م تاالك ثل امعي ق ثه أإ ث
ثي ح فوك م ثتت ف ك لالقاتها اير ت ثيعرل ثييصيلا ثيف  .ة ة ترد ش أ فا ما كالاالك
أقالم ثيعا فين ة هحه ثو ثضوس .

*

خصه القسم الخامس يخيلثو البل ليا فص ين يال ضو حروري ثللوا م تاالك أهبوالك

ثي لى

أ ثع ل ثوك

ععك ي بل ثيحش س اا ى غو ل ك عيي م ق ى ثل

اإلة ان ثيةامل ثيرد ا ثللالقي  .خالو ثيي ئ ح يك ب ا يي

و لالقالك

ح حل ألي از ثيياب ثي ام م

ثيفال حامل ثوالع ج بع ثيو ثللوا لن ث ك  " :ة معرفة األرض التي خلقت من بقية خميرة طينة
آدم  -عليه السالم  -وهي أرض الحقيقة وذكر بعض ما فيها من الغرائب والعجائب" .
ويمكن للقارئ أن يعتبر كل قسم من الكتاب مستقال عن بقية األقسام األخرى ويقرأه على
حدة  ،ولهذا االعتبارتوجد بعض المسائل القليلة التي تتكرر بين قسم وآخرتبعا لما يقتضيه
سياق الكالم .
نيغة ثير

أن ثيع م ثوالع ري اية ن ايهيوعي ة هحث ثوودثن

ثيع فاة م ال في تباما ب ي تفصوال ل

امل ثيع و ثلتد ئ ثون ص ة ثلتا ثيحش تد كك

قيل أن

الو هحه ثوردمي
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ثلت ث

ي أش ة عيي ص يلا حث م

ثيا

ة م تيي ثلتا

عت أضوج م ثتت ثي

ثي وي  .م ثلله ثي ا س ة لص ا خص صا لند بعو ثو يين ي ع م ثيالثهوي يصو ي م ا يي
امل ثيع و ثلتد ئ  .ة ة ترد ش م ا سمل خايوي م لل

اا راط تها ج أ تباهل ونها ين
نتي س د ى منها
تنال

يأل اوا ثي
يمو

إ رها م د

شا م ال امل مناه

ألنها عالبد ليا مرا ي أم ميا ؤها ماليا ني أ مالعاك ي

هامل

ي يأل يوا ثيع فا

م ال في تباما.فبنيس ثيع و ثيالثث يصول ثي حة ييك

يهحث لا ت حراورك ها الي

يو تال يل ميا ؤه الاواك ال يل يزمني

غو ثخالالفها ة كوفوامل ثيالعييل لنك  .أما مصد ثيع و ثلتد ئ مالك فك ثيالاا ب ثيا

ي

ه ة لل لت ي ل ضي يال يلثمل ل ث رال امل تيعا وعهوامل ثيالاا ب ثوالاد ا ثون ص ا تباما ة
ثو ا ثلتا ثي وي الاليا ه ب ي من ري
ثيع وا ثيع ف قك ثيع
لض ا " ن نح ثير
ثلتد ئ  -با ف ها ما
ثي حوي أص ها ثي اة -
حث

البد منها

ميال ث ل ميا وك أص يك ة م ثتت ثي

ه ق ث ينك فه ة ثلتروري م تي

ثي عهى

هها ث تياإا أعاعوا "

ة ثيع حا ينا لها و ي لنها ة هحث ثي الاب  .فةل

امل ثيع و

بع و ثينفا ثلتد ئ ثيحش لو ثعي ثينفا د ن أش ثلاليا لترورتها
ييا يها أ ي قوبي تف يل ي حروروي

ية ان اسمل ثيع

العب ها هو

با يها قوبي صفوي وا تد كك

ال ل ت م ثير ث ين ثي صفوي ة ااز ثيالرنوامل ي وه ا

رد يمةان ليا ثيعايو ثوا ش ثي وي ثعهي ق ث ينك  .هنا لز ثينااح ثيياه ي ع و ثلتد ئ
ي نك ة فا ثي قت ااح خا ع شا أبعد ثلتد و يو ع
م لل تف يل لبوج لتراوج ثي

حد ه حرورالك لل ه كبا ألاك ا
هحه ثلتراوج ة لايو ثلتا

ويا وك ي ا الك ل حع ألب

ه ثيحش عبل اهدث منح ق ن ليا ع ل أغ ث ها د ن أن صل شا واي مرنعي
ثوا ا ثي مان ثوةان ثلتواا ثيف
م الرل

يو

يصول ثي ا ت

ثيعرل ثي ع

هنا ع ى ثيالناوك ليا

تفصول هحث ل ك الاج شا كالاب

ب ثي ي ل لل م ا يي إلقامي ترا ب ين ثيع و ثيالثث

امل ثيع و ثلتد ئ ثي ه وي ثي

م ا يي أش مرا ي ونهبا  .ة يل شا أن أح

ي ثم  .ي

ة حروري

ث ي  .با د

م فصل هحث ثيفا

حج حاعبي ثيعالمي ثيص ة ثيف ة ا ثون س ثوص ش ثو

لل منهبا ليا حدا د ن
يك ل وك ةل ق ا تفصوال ثفوا

ثي وم ليد ثي ثحد

ي ( ة

ون  ) 1501 - 1666 :ة ثي يل م مراستك ثيعد د م كاليك ثينفي ي م ل كالاب " هوبني ثي و
لالمامل نخ ثي مان " كالاب " أزمي ثيعايو ثلتد ئ " كالاب " ثي
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ثي ب " غيلها .

س دعة ة هحث ثيي ئ أ نا أحهنا او ض ع س م خال ما ل ضناه م
اعالاال معا ها ق ث ا م ال ثها ثوفاهو

مرا ي بعضها يعو حع تناية ت م ثيص ا ثو هبي

ثيع صاحيت هحث ثو ض ع ة ثيد ثعامل ثيص فوي ثيف فوي ثي لوي .
أن الريل لب نا ري
هللا ر

ح

ص ص ل فا وي قبنا
م هللا ثيعية ثيرد

أن اع ك خايصا ي هك ثي و ك ه حده ثو فج يحيم .

ثلتج ه اهدش ثي اول.

مالحظة  :ةسلي ثيفال حامل ثو وي ثوعالبدا ة ثيي ئ ة :ثيفال حامل ثو وي ث صا

القسم ألاو
( عاهو ة ه ثوك لدث ه ثيياحئ ضا ش م بد ثيصالح )

8

يل مل  1أ ث .

 مفاهيم أولية . حقيقة الحقائق . مرتبة العماء . مرتبة الهباء . القلم ألاعلى أو العقل الكل . خالصة -اللوح املحفوظ أو النفس الكلية .
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الفصل ألاو

مفاهيم أولية

10

لو اطلعتم على الحقائق كما أطلعنا عليها ،وعلى عالم ألارواح واملعاني ،لرأيتم كل
حقيقة وروح ومعنى على مرتبته ،فافهم والزم .
الشيخ ألاكبر :محي الدين بن العربي
ثيفال حامل :ثيياب ثي اة ثيفصل ثي اة

أصل م ض ع

نا ه  :حروري ثلتراوج ما نا ج لنها م م ثضوس م ل :ثيعبا ثيهيا  ....ه

ئ يو عالد ل وك ثيرا ئ ثيع
غيل معالا
م

ثوعاص

ل ثي يل م ثير ث قد الفا س او ض ع :م احوي أنهو

ليا م ل هحه ثوياحئ ة ثي رافي يعالموي ثلتد ي م

ثلت و ل وك م ق ن م خال ثلت ب ثيع

هاي ي :قد اوت هحث ثيي ئ ل م ال ي يعئ ي ثي
حراوج ثي

احوي أخ ى أ ك م ض ع

نها بعو ثيع با ليا ث ثيع  ...م احوي
ي ثيع د با إ حها ثيرا ئ خال تسمالتك ة

.

ليا أن مفا سا ثيرا ئ ثيع

يه ح هحث ثو ض ع تا ل ا ليا حالواط م بعو ثيف اخ ثيع ب

يك أن ر ف ها واي ح اعوي ثو ض ع .يحيم ةعبد ة ثييدث ي شا ثيالسكود ليا ب ي م ثوفاهوو
د
أعاعوي ي ي ج شا هحث ثو ض ع م نها س ب ي را ئ أن ال لت
ي يوي ثيع ةعال لها مفاتو
ثيي ئ ل با ود ك ل مراصده.
أ س :لندما ي ئ م ض ع ثلتروري ي شا ثيع يها د
لدا م دبوامل س دد أن الع

شا مفاهوو ح ي

ح اعي م ل" :هللا" أ "ثلتج" "ثلل ج" أ "ثيعايو" "ثي ث ت" "ثوب " "ثيرد و" "ثو د "
غيلها ...هحه ثوفاهوو تدفعنا شا ت د د ثو احي ثوع فوي ثيع ال م ف ها.
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لاليا ثي اة  :أن هحه ثي ي م الم وننا ي ال ثصل

لاليا ي  :ي ي ثيراوبي بل هحه ثوفاهوو

ة هحث ثو ض ع ف نا دكد أن عاحالنا ثوع فوي ة ثيعرل با ه قا ل با ه مف

أش با ه

م ض ع با ه من .
فايعرل1

م

ابس ة عاحالك لل ثو ثضوس

حوئ ه م ض ع

ال ثعالثنا

ريل لل

"ي وا " ثوالااة ي ثوالناف ا (ثو كيي ثعهي ثللوا ) ثللاضعي ير ثلد ثونهج ثيعرية لب ما
ثو ايفي يها .فه م هحه ثل هي :لرل قا ل.
1ل

ثيع با ثلت با ثيعرل بعدا ع فامل منها:

أ -ع ي يمام ثي ثشة ضا هللا لنك :
َ
َ َ
ثين ييك ير يك عاشاَ { :أ َف َب َ َ َح ثي َّ ك َ
ثيعرل قد
صد َ ه يإلعال ِم فه َ َليا ٍ ِم َ ِد ِك} قد
" ة ثير ت غ ا
د
د
أن خالال
ي بان ثيورين س معت يال ال ا األعام ف ن صهالحامل م ال في ثيضعوي
ثييصيلا ثيياإني قد

ثقس ة ثوعاة

ألن ثيضعوي ه ت ثوعاة م ييفاظ ه ل ا ثي ث ت فاير ت مفا ي او أ ث ثييدن صفي هها د م ثوعاة ثيع يي ت مال و ي س
ً
م عي ك ثكك خ ج ثيعايو أ ثفالرا ه شا خايج قد و مد ح وو م ص صفامل يهوي ين و ت م ثي ا لرال ب ط أن س فهو م يفظ
ثيعرل ما د م ك إ

ثواا يي ثونا ا فرد ث ته ثعو ثيعرل ههحث يهحث ألامك بعو ثيص فوي س فايصفي ثيع فا ية ان هها ثي هاوو هها

د م مع في هللا عاشا أل ثيصفامل فال نيغة أن تحم هحه ثي

ا خ رت يوع و هها حراوج يم ل ها فبرالضا إيعها ثوع في ثيع و ة يحتها

كبا أن مرالضا عاو ثي ثو ه يحتها".
ر

أ ضا ة م ضس هان:

" ثيعرل ه ج

ث ك ثود م ي ع م فوة ن ه ثير ت ألت ت م ثي هوفي.

نف ك ثيع و صفي حايي فوك ثيصفي غيل ثو ص
ثو ث ر يك َ « :أ َّ ما َخ َ َج هللا َ
ثيعرل»  :ف دن ثيع و ل
ب

ةع و د
أن لل لايو ف ك ة ف ك

ثيعرل قد ه ج ث ك صفي ثيعايو قد ه ج ث ك م ل ي ثم ألت ثود م ه
ً
ل س د أن ة ن ثو ل م قا قي ك أ معك أل ك س
س الص د أن ة ن أ د م

ثللهاب معك .ة ثلل ل :أ ك قا يك عاشا أقيل فسقيل هو قا يك أ

فس  ...ثلتد ئ".

ب -ع ي يمام ثي ثزش ضا هللا لنك:
ثيعرل غ ا يعها ثيع و اين
ج -ع ي يمام أ

امل لند عالمي اسمل.

ستا ثي يلثزش ضا هللا لنك:

ثيعرل صفي بيز هها ين ثلت

ثيريو .

 ع ي يمام ثي افعة ضا هللا لنك:ثيعرل نيي ثيالبويز.
هذ -ع ي بعو ثلت با :
ثيعرل

ه ما غيل مالع ج اييدن ع ج ثيالد يل ثيالص

ه أصل قاوو

(كحث ة ثي الاب) يعل ثيص ثب :مالع ج اييدن.
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ثيعرل م حوئ ه من

م د ي ثمل س

الهوس ثيالف يل س ة م احي ضوري خاضعي ير ثلد

ثونهج ثيحث يك س الاا زها .ه م هحه ثل هي :لرل مف .
فب ض ع" :هللا" ه م ض ع س

الهوس ثيعرل ثيالف يل فوك ( ة ألاثتك ماهوالك) ي نك ريل ثيالعامل معك

كبعهى ي ش مع ة ...قا ليا ألايم لل ثو ثضوس ثو اههي ...ي
لل ما

ال ول لرال

ثيعرل مضه

ال ول ة يي يهوي ييا لل

ة عام ك مس هحه ثو ثضوس أن

هحث ثيالعامل خاضس ي ط :ييا

ثز لرية تري ك ثين يي ييهوي ....ل وك ف ن

ند شا ثي حة الاليا ه مصد ث ي

ي

ط ثون

ي ب ثضوس ييهوي بعودث ل لل صا ي لر وي ليا م ل هحه ثو ثضوس .يحيم قا ثي وم يك ل ة
م او ك ثيع ألاك ها ة مردمي ثوا د ي م كالا ك :ثيفال حامل ثو وي:
ً
"أما بعد ف ن ي عر حدث تري لنده م حوئ ما ة مف ا س م حوئ ما ة قا ي فنر
ً
ً
ثيحش ال ول لرال قد س ال ول ة يي يهوي كبا ر فوبا ا ز لرال قد ال ول ة يي يهوي".2
ة يم

ث الك
ها وا :التت ليا ما عيج تر ه ع ي د د ي ع و الاليا ه
أما ما ه خا ج ل ي ثم ثيعرية

ثلا يةل ما ه قا ل يإل ثم ثيعرية.
رص

و م ض لك ف ن ثي ع بعدم ي ثم يح ا

ي ثم ه حروري ثيع و ك أش ثيع و د ه.
 ع ي نخ ييعو ثلت با أكثل ثوعازيي:ثيعرل

ه ما ل ثوا ا ة ألاثتك مرا ن يها ة فع ك ه ثينفا ثيناإري ثيع

يل ي ها لل ثحد ر يك :أ ا.

ز -ع ي بعو ثوعازيي:
 .ثيعرل

ه يهوي ة ثييدن نيعئ عالك فوك لاي ثج ة ثيييت

ل  :وم يعالم زك ا ي صا ش م كالا ك" :يض ث ثيي ي ة ثز قاوج ثونف ي" (ص .)155 - 56رال ل أحد ثو ثقس ي ال وي.
ل د ث توبوي ثيعرل ر يك :قد
يلبا

ً
ك بل ثيع و ثيعبل ي نك ييا م الرال حيم فه غ ا ة ثينفا ق ا "ثيعرل

ط ة مع في ثيع م كبا

صالح

ثير نن لان كن ثيعين ألاث ثتصل ك ثي با ثينا وإذا انفرد بنفسه لم ف ها بنزيي ق ا ثييص ثيع ة ثيعين ف ن ثتصل ك
ً
يبصر ألامور التي يعجز وحده عن إدراكها ف ن ل اية وي لا ت يق ث يفعا مس لدمك أم ث حو ث وي قد ة ن ف ها ح وي َ د ألا

ي بان
كبا

باطلة ".ماب ع ثيفالا ى ( .)336/3ي هوبي فاألحوا الحاصلة مع عدم العقل ناقصة وألاقوا املخالفة بالعقل صل

ثيفال حامل ثو وي ثوردمي ثيفصل ثي ثبس :ة مع في ثيال وه ثيالتيت اي ان ثيوبت .
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2

فاإل ثم يةل مد َ م ( فال ثي ث ) ثيال ثم يةل ما ه " موالا
عل ثيصد ج ضا هللا لنك ر  :ثيع ل

ي ثم ) .هحث ما

ثم " (أش ما ف

م ي ثم :ثم.

س نالج ل ثيال ثم يةل ما ا ز د
ثلتد ثيعرية قص لام ة ي ثم ...ألن هحث ثين ع م ثود لامل
ة هدها م حوئ نها ها س م حوئ لونها ...ليا هحث :س ت صل ثوع في م ثي

با م

ت ثيعرية

ثواا اخ  :ثي حة با ه ثوع في ثير يوي لب ما.
قا ثي وم يك ل ة ثيفال حامل:
"ف ن قول يم :فبا ه ثيع و؟ فرل :م ثود م ليا ما ه ل وك ة ف ك ألاث لان كك غيل مبالنس .أما
ما بالنس كك فايع و ك ه س كك كبا قا ثيصد ج :ثيع ل
اهلل ه س كك فال و ألايم .ي

س كك م

م ي ثم

ثم .فاعل ثيع و

هي ك ت ثيعرل كبا ع بك غيله ي

ه ك مك هيك كبا ع فك ثيعا ف ن أهل ثي ه س م ق ا ثيعرل م حوئ

كك م

ه" .3ث الك

د
حد اها  ...أش
ثين ش س م

هاي ا :ة النالج مبا عيج أن مع في هللا عاشا س تالو ايعرل ثي

أش ثفالرا ثوب نامل يك ما ا ز ألايم ف ك م ثخالصاص ثي
م حوئ ثيع و اي
أش ثي حة .فبع في ية ان ي د ك تري لند هحث ثي ع (ثود َ م ايعرل) اسفالرا شا م د مة ن...
ي ثي اة

ما لدث ألايم ع ثيعرل ل ثيي ئ فوك فنضه شا ع ناا اوع في ثي با ي ثيع تري ليا
تبا

ي ثم ثيعرية يتهت ينا مع في األعبا

(ثللوا ) م اب أ ضا :ثلتراوج ثونزيي (ثي
ً
"....أن هللا عاشا س ع و ايديول أ دث ي

ي) .يحيم ى ثي وم يك ل ة ثيفال حامل:
عو أك م

م وه يك لنك ثييالي .قا هللا عاشا " :ا أاها ثينا
أ ث أن ع

يياب ثيال حود ف ون

ثيصفامل يفعا

م

اب ثي اوك ثي ش

ً
ً
ن ثيعايو مفالر يوك ثفالرا ث ألاثتوا س

أ الو ثيفر ث شا هللا هللا ه ثي ت ثلتبود" فب

ة ا امل ثي ث ا ة ثيال حود م الكتاب العزيز التي وحد بها

نفسه ،فال أحد أعرف من الش يء بنفسه ،فلتنظر بما وصف نفسه ،وتسأ هللا تعالى أن يفهمك
ذلك ،فستقف على علم إلهي ل يبل إليه عقل بفكره أبد آلاباد" 4.ث الك

 3ثيفال حامل ثو وي ثوردمي ثيفصل ثي ايئ :ة مع في ثيع و ثيعايو ثوع م.
ثيفال حامل ثو وي ثوردمي ثيفصل ثي ايئ :ة مع في ثيع و ثيعايو ثوع م.

14

4

رابعمما :ه ذ ينذذا

ذذةا  :م ذ ل ذ ن ثيعرذذل قاصذ ث ل ذ

ثم ثي يذذل م ذ ثو ثضذذوس ذذة حذذين أن هللا

عذذاشا أم ذذا أن ال ذذحه مامذذا ذذة لد ذذد م ذ ا ذذامل" :أ ي ذذو الف ذ ث" "ير ذ م الف ذ ن" ....ذذل ن ي ذذةا
العا و حذين رذ سهبوذي ثيالف ذ ذة ثيرذ نن ذة حذين كنذا أق ذا أن ثوع فذي ثير يوذي ثو ذ ندا شذا ثيذ حة
ة حروري ي ثم؟؟؟.
إلزثيي هحث ثي اا ثيذحش هذ ذة ثلترورذي فهذو م ذ ط وذا إ يذك منذا هللا لذ
عذذاشا وذذا خ ذذج ثيعرذذل قاص ذ ث ل ذ ي ثلذذامل ثي واوذذي ييهوذذي أم ذ ه ذذايالف
ك م

حوذك مصذد ه س م ذالرال نف ذك .هذحث مذا غفذل لنذك أكثذل ثينذا

ذل رذ  :ن هللا

ذذة أن ل بذذك ههذذا س ة ذ ن س
حوذئ ماذد ث ثيعرذل أل نذ ث

ثعذذالراليك هذذحث مذذا ل فذذك أهذذل ثيع فذان فعبذذد ث شذذا ق ذ ههو فف غ هذذا مذ ثيالع ذذج بذذا عذ ى هللا عذذاشا
ع ها قا ي ي

ي ييهام حاكبين حيم ليا ثيعرل استياع ي حة.

قا ثي وم يك ل ة ثيفال حامل:
س
"وذلمك ألن العقمل خلممق اماذلا ،لميس عنممده ممن العلموم النظريممة شم يء ،وقيمل للفكممرّ :ميم بممين
الحق والباطل ،الذي في هذه القوة الخيالية ،فينظمر بحسمم مما يقمع لمه ،فقمد يحصمل فمي شم هة ،وقمد
يحصل في دليمل عمن ريمر علمم منمه بمذلك ،ولكمن فمي عممه أنمه عمالم بصمور الشمبه ممن ألادلمة ،وأنمه قمد
حصممل علممى علممم ،ولممم ينظممر إلممى قصممور املممواد التممي اامميند إليهمما فممي اقتنمماء العلمموم ،فيقبلهمما العقممل منممه
ويحكم بها ،فيكون لهله أكثر من علمه بما ل يتقارب.
ث ممم إن هللا كلم مف ه ممذا العق ممل معرفت ممه ا ممبحانه ليرل ممع إلي ممه فيه مما ل إل ممى ري ممره ،ففه ممم العق ممل
نقمميا ممما أراد بممه الحممق بقولممه تعممالى" :أولممم يتفكممروا" "لقمموم يتفكممرون" فاامميند إلممى الفكممر ،ولعلممه
س
إماممما يقتممده بممه ،ورفممل عممن الحممق فممي م مراده بممالتفكر ،أنممه خاطبممه أن يتفكممر فيممره أن علمممه بمما ل
ابيل إليه إل بتعريف هللا ،فيكشمف لمه عمن ألاممر علمى مما همو عليمه ،فلمم يفهمم كمل عقمل همذا الفهمم،
إل عقو خاصة هللا من أنبيائه وأوليائه ،يا ليت شعري همل بأفكمارهم قمالوا بلمى ،حمين أشمهدهم علمى
أنفسممهم فممي قبرممة الذريممة مممن هممر دم ل وهللا ،ب مل عنايممة ،إشممهاده إيمماهم ذلممك عنممد أخممذه إيمماهم
ع م هم مممن هممورهم ،وملمما رلعمموا إلممى ألاخممذ عممن قممواهم املفكممرة فممي معرفممة هللا ،لممم يجتمعمموا قممل علممى
حكممم واحممد فممي معرفممة هللا ،وذهممم كممل طائفممة إلممى مممذهم ،وكثممرل القالممة فممي الجنمماب لهممي ألاحم م ،
والتممرغا رايممة الج مراءة علممى هللا ،وهممذا كلممه مممن بممتالء الممذي ذكرنمماه مممن خلقممه الفكممر ف ممي نسممان،
وأهممل هللا افتقممروا إليممه فممي ممما كلفهممم مممن يمممان بمه فممي معرفتممه ،وعلممموا أن املمراد مم هم رلمموعهم إليممه
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س
ف ممي ذل ممك ،وف ممي ك ممل ح مما  ،فمم م هم القائ ممل :ا ممبحان م ممن ل ممم يجع ممل ا ممبيال إل ممى معرفت ممه إل العج ممز ع ممن
معرفته ،وم هم من قا  :العجمز عمن درإلا دراإلا إدراإلا ،وقما صملى هللا عليمه واملم " ل أحصم ي ثنماء
عليمك" وقمما تعممالى" :ول يحيطممون بممه علمما" ،فرلعمموا إلممى هللا فممي املعرفممة بمه ،وتركمموا الفكممر فممي مرتبتممه،
ووفوه حقه ،لم ينقلوه إلى ما ل ينبغي له التفكر فيه.
وقممد ورد النهممي عممن التفكممر فممي ذال هللا ،وهللا يقممو " :ويحممذركم هللا نفسممه" فمموه هم هللا م ممن
س
معرفته ما وه هم ،وأشهدهم من مخلوقاته ومظماهره مما أشمهدهم ،فعلمموا أنمه مما يسمتحيل عقمال ممن
طريق الفكر ل يستحيل نسبة إلهية5"....ث الك
خامسا :كوي ع

هللا؟ اوت ثي وم يك ل ليا هحث ثي دث ة ثيفال حامل ر يك:

" .....إن نسان إنما يدرإلا املعلومال كلها بإحده القوه الخمس:
الق مموة الحس ممية

ذذة لي ذذا خب ذذا ثي ذذو ثيهع ذذو ثي ب ذذا ثي ذذبس ثييصذ ذ  ..........والب مماري

امبحانه لمميس بمحسموأ ،أي لمميس بممدرإلا بممالحس عنمدنا فممي وقمت طلبنمما املعرفمة بممه ،فلمم نعلمممه مممن
طريق الحس.
وأما القوة الخيالية ف نها س تضي

س ما ألهاها ثلتا :ما ليا صذ ا مذا ألهاهذا مذا ليذا
شذذا هنذذا ث تهذذت إ رذذي أهذذل ثيف ذ ذذة

صذ ا مذذا ألهذذاه ثيف ذ م ذ حب ذذك بعذذو ثو عذذامل ليذذا بعذذو
ً
مع فذذي ثلتذذج فه ذ ي ذانهو يذذيا ي ذذا نا ن لذذان حرذذا ي ذ ن ذذيك ي ذ هو ف ذذك رذذل لذذنهو ف ذذو ت ذذلح
هذذحه ثيرذ ا كوفبذذا لذذان ثكهذذا لذ ثلتذذا ثييالذذي وقممد بطممل تعلممق الحممس بمما عنممدنا ،فقممد بطممل تعلممق
الخيا به.
ً
وأم مما الق مموة املفك ممرة ف ذذال ف ذ ذ ية ذذان أ ذذدث س ذذة أ ذذوا م ذ ذ ا لن ذذده ت راه ذذا مذ ذ
ثلت ذ ث

أ ثو ذذل ثيعر ذذل م ذ ثيف ذ ف ه ذذا ذذة خ ث ذذي ثللو ذذا

ه ذذي

ص ذذل ي ذذك ل ذذو ذذسم نخ ذ ين ذذك ذذين ه ذذحه

ي ذذوا ثيعذ ذ ف ذ ذ ف ه ذذا مناع ذذيي س مناع ذذيي ذذين هللا ذذين خ ر ذذك ف ممإذن ل يص ممع العل ممم ب ممه م ممن له ممة
الفكر ،ولهذا منعت العلماء من الفكر في ذال هللا تعالى.

ثيفال حامل ثو وي ثيياب ثي ابس :ة مع في د ثل
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م ية ا وي.

5

وأممما القمموة العقليممة فذذال
ألهذذاه ثيف ذ

ذذح أن د كذذك ثيعر ذذل ف ذ ن ثيعرذذل س ري ذل س مذذا ل بذذك داهذذي أ م ذذا

قذذد هذذل ثم ثيف ذ يذذك فرذذد هذذل ثم ثيعرذذل يذذك م ذ إ ذذج ثيف ذ

ي ذ مبذذا ه ذ

لرذذل بذذا حذذده أن عرذذل ضذذي مذذا حصذذل لنذذده فرذذد اهيذذك ثلتذذج ثوع فذذي ذذك فوعر هذذا أل ذذك لرذذل س
م ذ إ ذذج ثيف ذ هذذحث مذذا س بنعذذك فممإن هممذه املعرفممة التممي ه همما الحممق تعممالى ملممن شمماء مممن عبمماده ل
يستقل العقل بإدراكها ،ولكن يقبلها ،فال يقوم عليها دليل ول برهان ،ألنها وراء طور مدارإلا العقل.
ف ذذك يذذيا

هذذو هذذحه ي صذذا ثيحثتوذذي س تب ذ ثيعيذذا ا لنهذذا ألنهذذا خا ذذي لذ ثيالب وذذل ثيروذذا
ً
ذس لرذال نخذ قذد ك ذي يذك منهذا يذيا
كب ك شا فةذل لرذل يذو ذي يذك مذ هذحه ثوع فذي شذا
ذذة قذ ذ ا ألاي ذذم ثيعر ذذل ثو ذذد ثيعي ذذا ا لنه ذذا س تب ذ ذ

ي ذذحيم ق ذذا ثيص ذذد ج :ثيع ذ ذ لذ ذ

م ي ثم

ثم .يهحث ثي الم م تاالان فافهو.
فمن طلم هللا بعقله من طريق فكره ونظره فهو تائه ،وإنما حسمبه الههيمل لقبمو مما هبمه هللا
من ذلك ،فافهم.
وأما القوة الذاكرة فال عاول أن تذد م ثيع ذو ذاهلل ف نهذا بذا تذحك مذا لذان ثيعرذل قيذل ل بذك
هذذو غفذذل أ ة ذذا

ه ذ يذذو ع بذذك فممال اممبيل للقمموة الممذاكرة إليممه ث ص ذ مل م ذدث م ية ذذان بذذا ه ذ

ة ان ما عهوك ألاثتك يك فوك ك ت وما بقي إل تهيل العقل لقبمو مما هبمه الحمق ممن معرفتمه لمل
س
وتعالى ،فال يعرف أبمدا ممن لهمة المدليل إل معرفمة الولمود ذك ثي ثحذد ثوعيذ س غيذل فذ ن ية ذان
ً
ثود م س الب يك أن د م يئا أ دث س م ك م ذ فوذك يذ س ألايذم مذا أ كذك ثييالذي س ل فذك فذ ألاث
فبذذا ل ذ

ذذيئا س فوذذك م ذذل ألايذذم ثيقذذا ثوع ذ
يذذو ع ذ
ً
يك يئا س ة شا م ك فال ع أ دث.

س مذذا

ذ هك

ذذال ك ثييذذا ش عذذاشا س

مبذذا د ذذد مذذا ألاك ذذاه أن ي ذذوا ثيهيوعوذذي س تريذذل ثي ذذحث س (مبذذا) ذذال ها فسمذذا مذذا س ذذال ها
ً
فذذال تري ذذل ثي ذذحث منذذك قهع ذذا  .أس ت ذ ى ثيذذنفا س تري ذذل م ذ ثيعرذذل س م ذذا ذذا كك فوذذك ذذال ك م ذذا ي ذذو
ً
ذا كك فوذذك س ع بذذك منذذك أ ذذدث ولمميس مممن هللا فممي أحممد شم يء ،ول يجممو ذلممك عليممه بولممه ممن الولمموه،
فممال يعرفممه أحممد مممن نفسممه وفكممره قذذا عذ
كبذذا ثحالاذذت لذ ي صذذا

هللا ص ذيا هللا ل وذذك ع ذ و " :ن هللا ثحالاذت ل ذ ثيعر ذ

ن ثوذذأل يليذذا ه ي ذذك كبذذا ته ي ذذك أ ذذالو" فمماخبر عليممه السممالم بممأن العقممل
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لمم يدركممه بفكمره ول بعممين بصميرته ،كممما لممم يدركمه البصممر ،وهمذا هممو الممذي أشمرنا إليممه فيمما تقممدم مممن
ً
ةع و لان فضل هللا ل وبا" .6ث الك
بابنا ف ك ثلتبد ليا ما أيهو أن ل بنا ما يو
ة ذ ن ل ذ هللا عذذاشا س الاليذذا ه ألاثتذذا

اادامما :ث هالقذذا مبذذا عذذيج ر ذ  :أن لذذل كالمنذذا ع ذ
بذذا الاليذذا أي هالذذك.

ذ فذ

ه ذا ثيع ذ منعنذذا م ذ ثيال ذذد ف هذذا س

ذذين ثيذذحثمل ه تهذذا لذذين

ة ذ ذذالهوس ثيع ذ ذذو ههذ ذذا ألنهذ ذذا خذ ذذا ج ثو ذ ذ ا ثوع مذ ذذامل ثوعر ذ ذ سمل ثوال ذ ذذوالمل ثوذ ذذد لامل
الاليا ها ة يي ي حثمل أ

ذ ذذين يي هذ ذذي

عين يها :أش أ م ثت ها ثوع فوي ة ثو ا ثيعرل.7
ذ إك .لنذد ذ ز ثوذسي ه يعونذك

يي هي ة ثيهاييي إل اا ثوسي ه ألنها ة "عات" ي اذا

تي ذذا س ثيه ذذت ذذة لب و ذذي ثلل ذذج ثوالا ذذد لي ذذا ثي ذد ثم (ل ذذل ذ م ه ذ ذذة ذذسن) ألاث م ذذا ث تف ذذس ه ذحث ثي ذ
(ثيه ت ثو ج) ث الفت يي هي.
ر

ثي وم يك ل:

" ألالوهممة مرتبممة للممذال ل يسممتحقها إل هللا ،فطلبممت مسممتحقها ممما هممو طل همما ،واملممألوه يطل همما
وهممي تطلبممه ،والممذال رنيممة عممن كممل شم يء ،فلممو هممر هممذا السممر المرابل ملمما ذكرنمما لبطلممت ألالوهممة ،ولممم
يبطممل كممما الممذال ،و هممر هنمما بمعنممى :ا  ،كممما يقمما  :هممروا عممن البلممد أي ارتفعمموا عنممه ،وهممو قممو
مام :8لأللوهية ار لو هر لبطلت ألالوهية 9".ث الك
ر

ة م ضس نخ م مردمي ثيفال حامل ة ثل

ي :

 6ثيفال حامل ثو وي ثيياب ثي ايئ :ة تنز ك ثلتج عاشا لبا ة إ د ثية بامل.
 7ك يلث ما عبد ثيياح ن ة ثيف في ثيالص يعالم شا اع أص يهبا شا ثلتضا ثمل ثيرد بي ...فب ألايم ثيالكيز ليا
ث ألن ثي رافي ثيه م وي ت ال ش ليا ك يل م ثين امل ادها م ا ن
يص ثيه م وي (ثيو ا وي ثوص ي) ي ع فان يعالم
ب ةل م ال ي ة اوا لند ثوالص في ثو بين .ثلتروري أن حدا ثوصد ثوع ة ة م ل هحه ثو ثضوس تاعل م ثي ا ك ة
ثين امل يئا لا ا .فاألصل ثوع ة :ه ثي حة ن ثخال فت ثوصهلتامل م خال ثيال بي .فة بي يك س عت غاييا :ثيالص
ثيالعد ش يآليهي با عييل ل بعو ثير ى ثي حا وي م ل :ثو م (ثوالو ي) ثي ح ة بعو يحوان عت  :أعبا يهوي م ل يعبا
ثلت ت لند ا.
يحيم اد ة ثين ي ثيه م وي (كالا اتها منح ثير ن  2بعد ثووال ) تر وبا يف ا يي هي :يك غيل معر ( ه ثيحثمل
ثويهني ة غوت ثي وت) يك معر صد لنك ثيعايو ( ه يي هوي ما ته يالك م عونامل).
ثورص

ث :
 212ما بعدها.

اإلمام :عهل

ليد هللا ثي الش حبك هللا (مل 263هذ).

ح ثية بامل ثيص فوي ثي ليا ث توبوي م كالم ثي وم يك ل محة ثيد ث ثيع

و ب م ب ثي ثب .ص

مردمي ثيفال حامل ثيفصل ثي ثبس ة مع في ثيال وه ثيالتيت اي ان ثيوبت  :ثو سيي قو .21
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8

9

"املتولمه علمى إيجماد كممل مما اموه هللا تعممالى همو ألالوهمة بأحكامهما ونسم ها وإ مافاتها وهمي التممي
س
س
س
س
ّ
10
اا ممتدعت آلاث ممار ،ف ممإن ق مماهرا ب ممال مقه ممور وق ممادرا ب ممال مق ممدور :ص ممالحية وول ممودا وق مموة وفع ممال مح مما ".
ث الك
دكد ليذا أن يي هذي ذة منه رنذا أنهذا ذة عذاحي تف يل ذا أنهذا س عذد أن تةذ ن م تيذي
ي ذذحثمل هذذحه ثو تيذذي ذذة لر وذذي مع فوذذي أ كتهذذا لر ينذذا يع هذذا ل ذ

ثم ثيذذحثمل ....فكممل إ ممافة أو

حكممم أو نسممبة  ،إنممما هممي لأللوهممة ،ولمميس للممذال ،وكممل تحليلنمما ل يخممر عممن املعرفممة .منه ذذج ألايذذم
ل ك ثي ني ثيني ي م حد ئ :لان هللا س شا معك.
ر
" فذذسق

ث ثيع :
بذذا ألهذذاه ثي

ذذي لالصذذام  :أن هللا لذذان س شذذا معذذك شذذا هنذذا ث الك ذ يف ذذك ل وذذك

ثي ذذالم مذذا أ ذذى بعذذد هذذحث فه ذ مذذد ج فوذذك ه ذ ق ذ يهو :ه ذ ان ليذذا مذذا ل وذذك لذذان

ذذد ن ذذة ثلت ذذو

فاآلن لان :أم ثن لاودثن ل ونا ألا نا ه ث أم ايهبا قد ث الفت ثوناعيي واملقمو عليمه :كمان هللا ول
ش يء معه ،إنما هو ألالوهة ل الذال ،وكل حكم يثبت في باب العلم له ّمي للمذال إنمما همو لأللوهيمة،
وهمي أحكمام نسممم وإ مافال واملوب ،فممالكثرة فمي النسممم ل فمي العمين هنذذا زيذت أقذدثم مذ

ذ د م ذين

م ذ ريذذل ثي ذذاوك ذذين م ذ س ري ذذك لنذذد كالمهذذو ذذة ثيصذذفامل ثلالبذذد ث ذذة ألايذذم ليذذا يم ذ ثل امعذذي
ً
ً
ً
ثيع ذ ذذة ثيذذديول ثلترورذذي ثيع ذذي ثي ذ ط ح ب ذ ث ههذذا غاويذذا ذذاهدث فسمذذا ذذاهدث فر ذد ذ و أمذذا
ً
غاويا ف يل م و 11".ث الك
ي ذذحيم س ب ذ

ثلت ذذا ه ذذحه أن ذذالة و ل ذ هللا ع ذذاشا ص ذذفك بع ذذي ثيع ذذل أل ذذك س مناع ذذيي

أصال ين ثيحثمل ين ثلل ج ل ك .ألن ثيحثمل غنوي حثتها س ت تي
ثوسي ه ألنها تريل يضافامل

بع

أمذا يي هذي ف ذ إها

ذ

ال ثيحثمل .م هنا قا ثي وم يك ل:

"من ولم له الكما المذاتي والننمى المذاتي ل يكمون علمة لشم يء ،ألنمه يملدي كونمه علمة توقفمه
عل ممى املعل ممو  ،وال ممذال مق ه ممة ع ممن التوق ممف عل ممى ش م يء ،فكونه مما عل ممة مح مما  ،لك ممن ألالوه ممة ق ممد تقب ممل
ممافال ،ف ممإن قيم مل إنم مما يطل ممق ل ممه عل ممى م ممن ه ممو كام ممل ال ممذال رن ممي ال ممذال ل يري ممد

ممافة ول

النس ممم ،قلن مما :ل مش مماحة ف ممي اللف مما ،بخ ممالف العل ممة ،فإنه مما ف ممي أص ممل و ممعها وم ممن معناه مما تس ممتد ي
 10ن.م.
 11ن.م.
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معلول ،فإن أريمد بالعلمة مما أراد همذا بافلمه فسملم ،ول يبقم نمزا فمي همذا اللفما إل ممن لهمة الشمر ،
هل يمنع أو يبيح أو يسكت 12".ث الك
اابعا :أ ي مناعيي ين ثلتج ثي ث ت ثي
ر

حثتذك

ذين ثوب ذ

ً
ن لذان ث يذا ذك لنذد مذ

حيم؟
عدث إ حك ثي وم يك ل أ اب ل وك:
س
" ...ل يصممع أن يجتمممع الخلممق والحممق فممي ولممه أبممدا مممن حيممث الممذال ،لكممن مممن حيممث أن هممذه

ال ممذال منعوت ممة ألالوه ممة فه ممذا حك ممم خ ممر تس ممتقل العق ممو بإدراك ممه ،وك ممل م مما يس ممتقل العق ممل بإدراك ممه
عندنا يمكن أن يتقدم العلم به على شهوده ،وذال الحق تعالى بائنمة عمن همذا الحكمم ،فمإن شمهودها
يتقممدم علممى العلممم بهمما ،بممل تشممهد ول تعلممم ،كممما أن ألالوهممة تعلممم ول تشممهد ،والممذال تقابلهما وكممم مممن
عاقممل ممممن يممد ي العقممل الرصممين مممن العلممماء النظممار يقممو أنممه حصممل علممى معرفممة الممذال مممن حيممث
النظممر الفكممر ّي وهممو رممالل فممي ذلممك ،وذلممك ألنممه مت م ّردد بفكممره بممين السمملم و ثبممال ،فافثبممال رالممع
س
س
س
إلي ممه ،فإن ممه م مما أثب ممت لمح ممق الن مما ر إل م مما ه ممو الن مما ر علي ممه م ممن كون ممه عامل مما ق ممادرا مري ممدا إل ممى لمي ممع
ألااممماء ،والسمملم رالممع إلممى العممدم والنفممي ،ل يكممون صممفة ذاتيممة ،ألن الصممفال الذاتيممة للمولممودال
إنما هي ثبوتية ،فما حصل لهذا املفكر املتردد بين ثبال والسلم من العلم با ش يء" 13.ث الك
هذذحث ثيذذنه دكذذد ينذذا أن س مناعذذيي ذذين هللا عذذاشا (ألاثتذذك) ذذين ثيعذذايو (ثلل ذذج) .ف ذ ثي ذذوم
يك ل هحه ثو سيي تف يلث ث عا فور :
"ف نرل ن ثلتراوج ألهت وذ

قذي ل هذا أن س الروذد

ذ ثلتذج مذس

ذ ثيعذايو ري وذي س

معوي س بعد ي زما وي فإن التقمدم الزمماني واملكماني فمي حمق هللا ترممي بمه الحقمائق فمي ولمه القائمل بمه
عل ممى التحدي ممد ،الله ممم إل أن ق مما ب ممه م ممن ب مماب التوص مميل ،كم مما قال ممه الرا ممو ص مملى هللا علي ممه وا مملم،
ونطق به الكتاب ،إذ ليس كل أحد يقوه على كشف هذه الحقائق ف و يج ينا س أن ر
أن ثلتج عاشا م
يقذذا

حثتك يحثتك مه ج ثي

ذذل هذ خذذايج ثوع ذ سمل ثيع ذذل ثو ذذم ثيرذذد

غيل مرود ب يله س مع
ثيذذحش يذذو ذ

لذ شذا

:
س ل ذي

وإن العممالم مولممود بمما تعممالى ل

بنفس ممه ول لنفس ممه ،مقي ممد الول ممود بول ممود الح ممق ف ممي ذات ممه ف ممال يص ممع ول ممود الع ممالم البت مة إل بول ممود
 12ن.م.
 13ن.م.
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الحممق .ألاث ث الفذذى ثي مذذان ل ذ
ر

م

ذ ثلتذذج ل ذ

ذذد ثيعذذايو ذذة غيذذل زمذذان فذذال

ذ ميذذدأ ثيعذذايو فرذذد

هي مذا هذ يمذ ل وذك :ن هللا م ذ قيذل ثيعذايو ألا قذد هاذت أن ثيريذل مذ صذوغ ثي مذان س

زمذذان س ن ثيعذذايو م ذ بعذذد

ذ ثلتذذج ألا س بعد ذذي س مذذس

أ ذذده ه ذ فال ذذك م اللذذك يذذو ذ

ذ ثلتذذج ف ذ ن ثلتذذج ه ذ ثي ذذحش
حثتذذك ثيعذذايو م ذ

ذذيئا ي ذ كبذذا ق نذذا :ثلتذذج م ذ

ذذك.

فممإن اممأ اممائل ذو وهممم :متممى كممان ولممود العممالم مممن ولممود الحممق قلنمما :متممى ،امملا ممماني ،والزمممان
مممن عممالم النسممم ،وهممو مخلممو،

تعممالى ،ألن عممالم النسممم لممه خلممق التقممدير ل خلممق يجمماد ،فهممذا

ا مملا باط ممل ،ف ممانظر كي ممف تس ممأ ف ذذام أن تح ي ذذم أ ثمل ثيال ص ذذول لذ ذ ت رو ذذج ه ذذحه ثوع ذذاة ذذة
ف ذذم ت صذذو ها ف ذذو يذذج س ذ ص ذ
لدم لين ثو

ف ك هذ

خذذايه س ل ذ لذذدم ه ذ

ذ ثيعذايو س ونوذي ذين ثي ذ

و ذذك ثيع ذذو س يرذذى منذذك ذذيئا .ي ذ

ذ مه ذذج مروذذد

ذ ثلتذذج ع ذاشا

ذ لذ

س ثمالذدث س ثيالذ هو ثورذد ثيذحش
ذ فالذذل

ذ منفعذذل .ه ذذحث ألهذذت

ثلتراوج ثي الم" 14.ث الك
ثامنا :هبي ع فامل أعاعوي س د م ت ضو ها ة هحه ثوفاهوو م ألايم:
* ثفالرا ثوب

ي ث ت ثعال نا ثي ث ت ل ثوب

 :يها .قا ث ثيع :

"افتقار املمكن للوالم بالذال ،و اتنناء الذاتي للوالم دون املمكن ،يسم إلها".
* ع ج يي هي التراوج

ث أ لدما (أش ة يلوان ثي ا الي)

 :ل با .قا ث ثيع :

س
س
"وتعلقها بنفسها وبحقائق كل محقق ولودا كان أو عدما يسم علما"
* ع ج يي هي اوب نامل م حوئ حايي يمةان

 :ثخالوا ث .قا ث ثيع :

س
"تعلقها باملمكنال من حيث ما هي املمكنال عليه يسم اختيارا"
* ع ج يي هي اوب

قيل تة ك (أش ة ل و هللا)

 :م يئي .قا ث ثيع :

"تعلقها باملمكن من حيث تقدم العلم قبل كون املمكن يسم مشيئة"
* ع ذذج يي هذي ذذاوب

مذ حوذذئ تذ و أحذذد ثل ذذاو

(يمةذذان أ ثيعذذدم)

ث ثيع :
 14مردمي ثيفال حامل ثيفصل ثي اة ة مع في ثلت لامل ثيع د
تالبيز هها ثية بامل ة ثلت
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ثيص ا .

ذ  :ث ا .ر ذ

"تعلقها بتخصيص أحد الجائزين للممكن على التعين يسم إرادة"
* ع ج يي هي اا ثية ن

 :قد ا .ر

ث ثيع :

"تعلقها بإيجاد الكون يسم قدرة"
* ع ج يي هي عباع ثوة ن ية ك

ث ثيع :

 :أم ث .ر

"تعلقهمما بإاممما املكممون لكونممه يسممم أممرا،س وهممو علممى نمموعين بوااممطة وبممال وااممطة ،فبارتفمما
الواممائل لبممد مممن نفمموذ ألامممر ،وبالوااممطة ل يلممزم النفمموذ ،ولمميس بممأمر ف مي عممين الحقيقممة إذ ل يقممف
ألمر هللا ش يء".
* ع ج يي هي عباع ثوة ن ية ك م أ ل ص فك ل ل ك

 :نهوا .ر

ث ثيع :

"تعلقه مما بأا ممما املك ممون لص ممرفه ع ممن كون ممه أو كم ممون مم ما يمك ممن أن يص ممدر من ممه يس ممم نهيم مما،
وصورته في التقسيم صورة ألامر"
 :خيذا ث ثعذالفهاما لذا كالمذا .قذا ث ذ

* ع ج يي هي ال صول ما ة ل وك أ غيلها
ثيع :

س
"تعلقهمما بتحصمميل ممما هممي عليممه ،ه مي أو ريرهمما مممن الكائنممال ،أو ممما فممي الممنفس ،يسممم إخبممارا،
س
ف ممإن تعلق ممت ب ممالكون عل ممى طري ممق أي ش م يء يس مم اا ممتفهاما ،ف ممإن تعلق ممت ب ممه عل ممى له مة الق م و إلي ممه
س
بصينة ألامر يسم دعاء ،ومن باب تعلق ألامر إلى هذا يسم كالما"
* ع ذذج يي هذذي ذذاي الم ا ذذالثط ثيع ذذو ذذك
ر

ذ  :فهبذذا

يذذل ث ذذالثط ثيع ذذو ذذك

ذ  :عذذبعا.

ث ثيع :

س
"تعلقه مما ب ممالكالم م ممن ري ممر اش ممتراس العل ممم ب ممه يس ممم ا مممعا ،ف ممإن تعلق ممت وتب ممع التعل ممق الفه ممم
س
باملسمو يسم فهما"
* ع ج يي هي وفوي ثين

ص ث ؤ ي .ر

ثي وم يك ل:

س
"تعلقها بكيفة النور وما يحمله من املرئيال يسم بصرا ورغية".

22

* ع ذذج يي هذذي ذ ثم لذذل مذذد م
حواا .ر

وذذئ س

ذذح ع ذذج م ذ ه ذحه ثيالع رذذامل ل هذذا س ذذك

ذ :

ث ثيع :
"تعلقها بإدراإلا كل مدرإلا الذي ل يصع تعلق من هذه التعلقال كلها إل به يسم حياة".
هحه ثي ثلا س ات أن تح ت لنا ثي حدا ثيحثتوي .ر :
"والع ممين ف ممي ذل ممك كل ممه واح ممدة تع ممددل التعلق ممال لحق ممائق املتعلقم مال وألاا ممماء للمس ممميال".

15ث الك

 15مردمي ثيفال حامل ثيفصل ثي ثبس ة مع في ثيال وه ثيالتيت اي ان ثيوبت .
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الفصل الثاني

حقيقة الحقائق

24

إن حقيقة الش يء عندهم (العارفون) :اام إلهي هو مبدأ لتعين ذلك الش يء وولوده .وذلك
الش يء كالظل والعكس لذلك ام .و ام وااطة الفيوض بين الحررة القداية وبين ذلك
الش يء .كما أن الشأن الذاتي وااطة بين ذلك ام املقدأ وبين الذال املق ه العلي ،على ما لرل
عليه العادة لهية من توايل الواائل ورعاية املناابال بين املفيا واملستفيا.
الشيخ ّ
محمد بك ألاو بكي
عايي :د
لهوي ثي هاب ثيفاص ي ين ثللهس ثيص ثب تسيوي ثي وم م بد م .ة كالاب ثي حبي ثيها هي ة أح ث يمام ثي اة  .قي يخالص م اليي
ثلتروري ت كوا.

بع ممد ثتفاقن ذذا لي ذذا ماب ل ذذي م ذ ثوف ذذاهوو ي يو ذذي الا ذذك
ثلتراوج م حوئ أصل

ذ

هللا ش ذذا تي ذ دذين معت ذ  :حرور ذذي

ها خصاوصها.

ة ثييدث ي س دد م ثيالحكيل أ نا ال م ة م احي مع فوي ص في .فال ب ذ أن دخذح ل ونذا
س مذ ذذا دخذ ذذح ليذ ذذا أهذ ذذل ثيع فذ ذذان ثي ذ ذذه  .هذ ذذدس س الة ب ذ ذ ن ل ذ ذ هللا عذ ذذاشا س م ذ ذ خذ ذذال ثو ثتذ ذذت
ثيالعونذ ذذامل ثيع ذ ذ لر تهذ ذذا لر ذ ذ يهو ذ ذذهدتها ق ذ ذ ههو حاشذ ذذا هلل أن ة ذ ذ ث ت ذ ذ دذده ث ل ذ ذ ثيذ ذذحثمل ييهوذ ذذي
ثيص في.
ت د
عين أ د ي حثمل ثوه ري د
د
عين ةعر ك فعل بعك
تيينك ه  :أ نا نه ج م
فس شا
يةل ثيصفامل يعبا ثين ت قيل ه ها أصال .د
عين ف ثيعرل ل ونا يق ث بايك ثيحث

25

" :ييا كب ك شا " .16د
عين صفك يميل ليد
ثوه ج ةل صفامل ثي ت ثللاصي ث ت ثي
ثيرا ة كالا ك "ثو ثقي" ذ" :ثيالعين ي ثيع ي باشة ثيحث " .ه د
عين أ شة ي حثمل أإ ج ل وك
ثيعاو ن اهلل ثعو :يحد ي .قا أ ب حبدش ة قام عك ي بصهلتامل ثيص فوي:17
ّ
ألاحديممة :ذذة م تيذذي ه ذ ثلتذذج ب تيذذي تف ذذده ذذة ثي ذ حوذذئ س ذ يقذذا معذذك عذذي ا ك
"
عاشا.
يحد ي ة تا وك حثتك يحثتك ل ألاثتك مس م

بوذس ثين ذت مذ يعذبا ثيصذفامل ثي ثذلا

ثي يل ي" .ث الك
قذد ل د ذذل صذذاحت عذايي :ك ذذي ثي ذذال ألهذذل ثي ذ د لذ هذذحه ثي تيذذي هذحث ثيالعذذين ي ذذحثمل ييهوذذي
ة ثي احي ثوع فوي فرا :
" لذذان ثلتذذج عذذي ا ك ذذة كباي ذك ثيذذحث

ذ ى ألاثتذذك ذذة ألاثتذذك ؤ ذذي ألاثتوذذي غيذذل زثوذذدا ليذذا ألاثتذذك س

مالبي ذذزا لنه ذذا س ذذة ثيعر ذل ثيالعر ذذل س ذذة ثي ثق ذذس ثلل ذذا ج

ذ ى أع ذذبا ه ص ذذفاتك ةع ت ذذك تا وات ذذك

أفعايك ن اتك أ ضا كذحيم ة ذيا ألاثتوذي يهذا ذد ن لونوذي غواوذي م ذته ي يحةذام ت ذت قهذ يحد ذي
غيل اه ا اها س د
مالبيزا يلوذان بعضذها لذ بعذو منهب ذي ذة حوهذي ذال ثيصذبد ي مضذب ي
ذذة أ ذ ث ثي ثحد ذذي لامن ذذي لاون ذذي ذذة ل ذذين ثيف ذذي كون ته ذذا ف ه ذذا كب نه ذذا ك ون ذذي ثينص ذذفوي ثي و ذذي
ثي عوي غيلها م ثين ت ة ثي ثحد .هحث م حوئ كبايك ثيحث يحدش 18"...ث الك
ةا اد بالا ليا هحث ثوفه م لند لذل ثيعذا فين ذاهلل ثوهالبذين اوفذاهوو ثيع فا وذي
د
يها منه را ثحدث ه حد ئ ثي ع يك م صيا هللا ل وك ع و س ثلتصين حوئ قا :

19

ألن

 16قا ثي وم يك ل ة كالا ك ":كنك ما س دد ي ب د منك " انتا د اه :
" أما تنذ اهك فه نكد ل وم م أ ل ثو هي ثوا بي ثي اه

َ َ َ
َ
ا ك ِب ِ ِك شا " ح يم هحث.
ا هحث ثي مان فالرد ليا ق يك" :يي
س ت س ت لح م هحث ثو إ ".
فةل صي ناقو هحه ا ي م

 17أ ب حبدش قام ثوصهلتامل ثيص فوي :ثعي ت ثهوي مس
 2555ث قيا ي هيالي ثين ثيال ز س ثيراه ا.
 18عايي ك ي ثي ال ألهل ثي د ة ات خهس ي وم يك ل ة يي ت م تآيوفك با ة ح م الص يفر ا م فه
عبالول م كالاب " فص ص ثلت و " ي وم يك ل  .ه ما أكده ثي وم ليد ثيياقة مفالاح.
ي ثون ي خهس ي وم يك ل ة أل حد ثيد ثيي واة ( ت ة عني 661هذ. ) .
ث  :ثي عايي ثي
 19ث  :مع و ثصهالحامل ثيص فوي تصنوي ليد ثي زث ثيةا اة ت روج ترد و ع وج . :ليد ثيعا اهين ط 1 .عني
 1552ث ثونا ثيراه ا.
ح ثصهالحامل أهل ثيصفا م كالم خاتو ي يوا ط.

26

"لان هللا يو

شا غيله.20"..

ر ص 01 :ة ثيهامش مع را ل ع ي ثيةا اة وصهلح يحد:
" الفج ثيةا اة ة ع فك يألحد مس ما ا ة كالت ثيص فوي .ث ثيالع فامل يل اة  ....ك ا ثصهالحامل ثيفن ن
ي تهام ش ....مع و مصهلتامل ثيص فوي ي دكال ليد ثونعو حفت  ...عال ثيع با ي راضا ليد ثين ليد ثي ع يحبد ك ى"....
ليا أن بعو ثيعا فين ألاك ث م ثتت لد دا ي العونامل يزيوي م اب ثيالدقوج كبا ه ثلتا مس ثي وم م بد م ثيحش
قا :
" لند ثي وم أحبد (ثي هندش ثينر اندش) حبك هللا الاليا ثي ه  :م ثتت :م تيي ثيال عين ه م تيي ثيحثمل ثيي ت لند
ثيص فوي ه ج ل وك هحه يعبا  :يحد ي ثيحثتوي يحد ي ثوه ري يحد ي ثيص في لايو ثياله مل أز يز خفا ثللفا
ش ثلت  .ثي ايئ :م تيي ثلتواا ثي ثبس :م تيي ثيع و ثل بية ة م تيي
ه ن ثييه ن غوت ثيه ي .ثي اة  :م تيي ثيالعين ثي
ثي حدا ثي سن ثيفصوية ه ثي ثحد ي يلوان ثي ا الي ة م تيي يعبا لند ثير م لايو ثل ل مل."...
ث  :عايي :د
لهوي ثي هاب ثيفاص ي ين ثللهس ثيص ثب تسيوي ثي وم م بد م كالاب ثي حبي ثيها هي ة أح ث يمام
ثي اة  .قي يخالص م اليي ثلتروري ت كوا .ص161/175
شا غيله "..ة كالاب د ثلل ج.
 20ثه ثيي ا ش فظ" :لان هللا يو
قا ععود ليد ثيفالاح ة :عاول ث ل مع را ليا هحث ثلتد ئ:
شا قي ك .قا ثيرا ش :ها ت ي
دا ضا هللا لنك ة ث ي :يو
" ثه ث حيان ثلتاكو ث أ ييي ل
د
ثي ا ا ة ق يك :ه ان ليا ما ل وك فالس ها أ ك عاشا ما يل ت ألاثمل ثي با صفامل ثل ال ليا ما لان ل وك .ث ثيع ة
ة ك ي ثللفا  :حد ئ قو  2-11ج  2ص  .135فوك تفصول".
عاول ث ل ثيرهت ثينريا لر ي ثو ال ف ت روج ترد و :ععود ليد ثيفالاح ة  :مدع ي ي ا ثيع  .لر ي
ثو ال ف ص.76
م أعئ ي ثلت وو أن ثي ا ا ثيع ة ها ثيرا ش ي بالص في ة
ى ثي وم يك ل ة ث ك ليا ثي دث ثي ايئ ثيع
"م فعل ل با ثي ع م م ثوالة بين مب س ل و يك بع و "لان"" .ر ثي وم:
" السلا الثالث والعشرون :ما معت ق يك ل وك ثي الم :لان هللا س شائ معك؟
ثل ثب :س ت تيك ثي وئوي س ته ج ل وك كحيم ه س شا معك فا ك صي ألاث يك ع ت ثي وئوي لنك ع ت معوي
س ةع بك ف نا معك.
ثي وئوي ي نك مس ي وا يي ت ي وا معك سن ثوعوي ابعي ي ع و فه ع بنا فه معنا
فال و أن يف ي" :لان" عه ثيالروود ثي ماة ييا ثو ث هنا ك ألايم ثيالروود با ثو ث ك ثية ن ثيحش ه ثي
فتحقيق "كان" أنه حرف ولودي ل فعل يطلم الزمان ،ولهذا لم يرد ما يقوله علماء الراوم من املتكلمين ،وهو قولهم :وهو آلان
س
س
على ما عليه كان ،فهذه يادة مدرلة في الحديث ممن ل علم له بعلم كان ،ول ايما في هذا الو ع ،ومنه كان هللا عفوا رفورا ورير
ً
ش هحث
ة لند عيي ك ح
ذلك مما اقترنت به لفظة كان .يهحث عباها بعو ثين اا ة أخ ثتها ح فا عبل لبل يفعا
ك ما هك م بوس ثي ه ال ثي ا ا ر يهو:
ه ثيحش عر ك ثيع ب ثن تص فت تص يفعا ف يا م أ وك يئا م
" ه ان" فان "ان" تد ليا ثي مان ثيفاصل ين ثي ما ين ثواضا ثو الريل يهحث قاي ث ة "ان" ك حد ثي ما ين ف با لان مدي يها
ثيالص م "لان ة ن"
ش ت ول فوك ثي مان ي
ثلتج أإ ج "لان" أل ك ح
ش يو ه رك ثي ا ع ة
ثي مان ثي
د
كحيم "ك " بنزيي "أخ ج" .ف با أ ث ة ثية ن هحث ثيالص ثيحش لتج يفعا
فه لاو مة ن كرالل رالل فه قاتل مرال
ثي ما وي ت و ث أن ح بها ح و ثي مان فس ث ان تالبي يلل ل ييا منك فاو رج س ر ق  :ه ان ليا ما ل وك لان ف ك يو
ثلتج خايج ثي مان فبعت ألايم :هللا
ر ليا هللا ما يو ه رك ليا ف ك وا فوك م يخال اوعت ثيحش ه يك حروري
ك أل ك م ه ه ه اه ك ثيعين ثوب ني
ه ث ت يحثتك غيل ثلتج ثوب ث ت ثي
س شا معك أش ما هو م
م
م ال ا ههحث ثي اه ف ها فاتصي هحث ثي ه ثي اه اإلمةان ح و ل وك ك لين ثو ه ثيحش ه ثوب فا د ج ثوب ة ث ت
ً
ً
يحثتك ة ثوب ح با فالد ما ق ناه" ......
يحثتك لونا ث د ج ثي ث ت ثي
ثي
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ذذة

الح ذذظ أن ثي ذذوم يك ذذل ك ي ذلث م ذذا نه ذذج م ذ ه ذذحث ثلت ذذد ئ لن ذذد ألاك ذ ه ثيي ذذدث امل ي ش ذذا
ة ثيفال حامل ثو دوي ثيفصل ي م ثيياب  371م " ثيفال حذامل ثو وذي
غيلها م ثو ثضوس ...كبا
" حوئ قا :
" ...ك ممان هللا ول ش م يء مع ممه ....فسح ذ دذت أن ع ذ
ثتص ذذي ين ذذا او ي ذذي ثو دي ذذي ح ذذو ذذت حب ذذي ثو ص ذ

ذ دذل ....ف دب ذذا

يوا ذ لي ذذا ثيع ذذايو ذذايع و ذذك ل ذ

هه ذذا نف ذذك يه ذذحث ا ذذد ثوال ذ د
ذنفا ثح ذذي ذذة

تنف ذك ف ذذل ز ثيذنفا مذ ثوالذذنفا لذين حبالذذك نف ذذك .فبذا خذ ج لنذك عذذاشا س ثي حبذذي ثيعذ عذذعت لذذل
شا

فاةستيت ليا بوس ثيعايو "...ث الك
ة ثيياب ثي ا

م ثيفال حامل ة ب هك ي ياب ر :

" كان هللا ول شم يء معمه ...ف بذا أ ث

ذ ثيعذايو ذدأه ليذا حذد مذا ل بذك بع بذك نف ذك ث فعذل

ل ت م ي ث ا ثوردعي ض ب تال م تا وامل ثيالنز ك شا ثلتروري ثية وي "...ث الك
ة كالا ك :لر ي ثو ال ف

ر

ثي وم يك ل:

"كمان هللا ول شم يء معمه ...فالايذذا ثلتذج نف ذك ينف ذذك ذس ث ثي ذي امل ثي هوذي مذ ل ذك لاوذذا
م ذذدث ف ه ذ مل ي ثح ثوهوب ذذي م ذ ثل ذذال ثل ب ذذا
و ذ

خ ذذج ذذة ثي و ذذت ثو ذذال ثي ذذحش س ب ذ ك ذذفك

ثيعنص ذ يل ذذو لذذان هذذحث ثلل ذذج فعذذي ثحذذدا م ذ غيذذل ت تيذذت عذذي

أ ليذذا ت تيذذت ة ذ س

عاول شا ألايم 21"...ث الك
هذ ينذذا مذ خذذال هذحه ثينصذ ص أن حذذد ئ :لذذان هللا س شذا معذذك دعذذا لترورذذي أ يوذذي
د
عون ذذت مذ ذ ذذاإ غو ذذت ثي ذذحثمل ييهو ذذي
منه ج د
قصي ثلل ج أإذ ث ثين ذسا ذة ثيحهنوذي ية ذا وي ...س ة ذالهوس أن ةعرذل مذا ث هذا ...فرذد لا ذت
ذذة أ حرور ذذي ب ذ ذ ي بع ف ذذي ية ذذا وي أن ت ذذد كها

عاول ث

ل

ثيرهت ثينريا لر ي ثو ال ف

ت روج ترد و :ععود ليد ثيفالاح ة  :مدع ي

ا ثيع

لر ي

ذذة

21

ثو ال ف ص.75
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ذذة حاي ذذي ثللف ذذا ثوه ذذج ثي ب ذ ن ثيال ذذام تبام ذذا كب ذذا ل د ذذل لن ذذك يف ذذظ :ثي ن ذذز ثو ف ذ

د 22

حو ذذئ ذذاع ي ذذدى

ثيعا فين اهلل ة ةل حد ئ يو ات س ك فا.23
ذ

ثي ذذوم يك ذذل ذين ثلت ذد ين

ثين سا .ر

صاحت عايي ك ي ثي ال:

عال لهب ذذا :ح ذذدا أ يو ذذي مع فو ذذي منه ذذج ل ذذل فه ذذو يلل ذذج

" ..ألن يعذبا ييهوذي لا ذت ذة قذذيو قهذ يحد د ذي ثل بعوذي ييهوذذي ثيحثتوذي أحد د ذذي ذة ثلتضذ ا
د
يحد ذذي س ه ذ يهذذا يعذذدم م اه هذذا ذذة ثيع ذ ثيو ل هذذا عممالم" :كممان هللا ول ش م يء معممه" لا ذذت كثذذلا
يعذ ذذبا م ذ ذذته ي م ب ذ ذذي ماب ذ ذذي ذ ذذة أحد ذ ذذي لذ ذذين ثيذ ذذحثمل ي ذ ذذان د
عونذ ذذك ت ذ ذ ح ذ ذ ثيالذ ذذا [كن ذ ذل/
فسحييذ ذل] وه ممو ّ
تعين ممه ف ممي ذال الاله ممول ،كق م ا لامع مما لج ممواهر حق ممائق ألاا ممماء واملس ممميال ،إذ الكق م
ذهممم ّ
وفرممة ولممواهر مجتمعممة فممي النيممم ،فالممذهم صممورة الممذال ،والفرممة صممورة الصممفال ،والكقم
مخفم ّمي عممن ألاريممار فسح ذذت ثلتذذج ب ذذوئالك م ذ حو ذذئ يعذذبا أن عه هذذا ثيال ر ذذج ذذة ألوانهذذا ذذاي
ي ا ذذا ت ر ذذج ذذة حراوره ذذا ي ذذه ي ذذها لي ذذا ؤ ي ذذها كب ذذا ق ذذا ع ذذي ا ك" :كن ممت كقم م ا
مخفيا ل أعرف ،فأحببت أن أعرف" أش أن ع فت لل د
د
عونا ذة م ذاه ش ماذاشة م ثت ذ
عين م

قا ثل

اة ة كالا ك ثيالع فامل:

22

"الكق املخفي :ه ثيه ي يحد د ي ثو ن ي ة ثي وت ه أ ه د
لل اإ .".
ى أ ثي ع

ة تف يله ا امل  255-155م ع ا ن لب ثن:

23

َ
َ
ََ
َ َّ
ةا ِ س ِي َوعيد ِن} أش يوع ف ِن كبا أل َ ب لنك ق يك ل وك
" ثي ا ي ثيرص ى م ثلل ج ليا ما هج ك ل لَ َ { :ما خ رت ٱل ِ َّ َ ٱ ِإل
َ
س
س
َ
الخلق ألعرف» با إ رها ثين ثيالف فوبا ألاك م
ثيصالا ثي الم :يقو هللا تعالى« :كنت كق ا مخفيا فأحببت أن أع َرف فخلقت

د ك

عاشا ".ث الك
توبوي قا  :ييا م كالم ثين د صيا هللا ل وك

قد فى ك يل م ثيع با أن ة ن هحث ثلتد ئ م كالم ثين ل وك ثي الم م ل ث
د
ع و س ع يك عند نتو س ضعوي تيعك ة هحث ثلت و ثلتافظ ث ح ة ثيآلشة ثي و إ ثي كقا غيلهو ولكن القاري قا :
ََ
َ َّ
ةا ِ س ِي َوعيد ِن} أش يوع ف ة كبا ف ه ث ليا ضا هللا لنهبا قد ثلالبد
لكن معناه صحيح م الفا م ق يك عاشاَ َ { :ما خ رت ٱل ِ َّ َ ٱ ِإل
ثيص فوي هحث ثلتد ئ ق ه ة كال هو أص ث منك يص ثير ثلد .ألاك ه ثيع ة ة ك ي ثللفا ت ت قو 2516 :ة ثوا د  2صف ي
.132
س أن ثي وم يك ل ة لر ي ثو ال ف

ث

 :عاول ث

ل

ن ت هحث ثلتد ئ شا أحد ي اوا حين عس هللا عاشا :يو خ رت ثلل ج؟ فرا هللا عاشا يهحث
ثين د  :كنت كنزث م فوا ...ثلتد ئ ...قد د
نح هحث ثلتد ئ لند ثي وم ك فا فالالبده.

ثيرهت ثينريا لر ي ثو ال ف

ت روج ترد و :ععود ليد ثيفالاح ة  :مدع ي ي

ا ثيع

لر ي
ثو ال ف ص.76
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ثيعذ ذ يي ذذت ألاثمل يي هو ذذي ذذل ب ذذي ها هذ ذ ثي ذ ذ د ثيةام ذذل ذ ذايالاية ثلت ذذج ثيالاي ذذة ثيالع ذذة ذذة ق ي ذذك:
"فأحببت أن أعرف ،فخلقت الخلق ّ
وتعرفت إليهم بالنعم ،فبي عرفوني" 24"....ث الك
ه ذذحث ثي ذذنه لي ذذا ق ذذد كيي ذذل م ذ ثيث ذلث ثوع ذذة حو ذذئ ي ذ دذين ين ذذا ماب ل ذذي م ذ ثوف ذذاهوو تال ذذد
يالة د ن حروري ة عا شا فهبها ثع وعاهها:
أول :ن م تيذذي يحد ذذي ذذة حض ذ ا ال ذ ش ليذذا حض ذ ثمل يع ذبا ثيصذذفامل ...ذذة لذذايو ذذامس
م ذ ذذل ثي نذ ذذز ثيذ ذذحش ابذ ذذس صذ ذذن
غو ها ....حررة امعي يةل شا

ثيذ ذذحهت (ثيذ ذذحثمل) ثيفضذ ذذي (ثيصذ ذذفامل) م ذ ذذته م ذ ذذة كب ذ ذ ن ثي ذ ذحثمل
ة لل شا

ةل شا ..

ثانيم مما :ن حض ذ ذ ثمل يعذ ذذبا ثيصذ ذذفامل لا ذ ذذت لامنذ ذذي م الفوذ ذذي ذ ذذة حض ذ ذ ا ثي وذ ذذت غيذ ذذل مال رذ ذذج
م اه هذ ذذا .لا ذ ذذت م ذ ذذيئي هللا ع ذ ذذاشا ذ ذذة ه ذ ذذا ه ذ ذذحه ثلتض ذ ذ ثمل

ه ذ ذذا ت رره ذ ذذا ذ ذذة ألوانه ذ ذذا ذ ذذاي

ي اا أش ا هللا أن ه روري ت ال ي لذ حرورذي يحد د ذي ي شذا حرورذي د ذدا ذة حرورذي
د
.
تالعين ت ه ة ألوانها (أص أ وائها) اية ن ثي
ثي ثحد ي أ ثلتروري يعباووي ثيع ع
ثالثمما :دن عذذات ثي هذ

ذذة لذذل م ثتيذذك م ذذاه ه

ثيالايذذة يألعذذبا هذ ث ا هللا عذذاشا أن عذ

ماايوذذك مذ قيذذل ثيالعونذذامل ثو ال فذذي يألعذذبا ثيصذذفامل س مذ قيذذل ثيذذحثمل ف ذذها" .بممل بسممب ها ،يظهممر
الس م ّمر الكام ممل ب ممالتجلي الح ممق ،التجل ممي التعرف ممي" ..ف ذذاهلل ع ذذي ا ك ع ذذاشا أ ث أح ذ دذت أن ذذد حر ذذاوج
م ال في ثو ثتت يها عونامل م ال في ة يي ي حثمل قصد قامي "ح كوي ع د " ونها ألي هوالك...
هن ذذا ص ذذل ش ذذا ره ذذي ذذد ا اسهالب ذذام مفو ذذدا يي ن ذذا ح ذذين
ي يأل وا فن العين اي وم يك ل يالفصو ها حوئ ر

ص ذذل م ذذا ألاك ذذا م ذ م ثت ذذت

ة كالا ك " :ة ا ثيد ثو ":

"...ف ذال و أن ي ذذوا ليذذا هذذال م ثتذذت س ثبذذس يهذذا ثيع ذذو س الع ذذج ب ذ ثها مذذا ع ذ ثها فعذذدم
م و س ع و س اهل س ه مالع ج بقا  ".ث الك
ثصل ث ثيع

ت و ك يهحه ثو ثتت ضب عوا منهر فور :

ي ة ات خهس ي وم يك ل ة يي ت م تسيوفك ليا أش
 24عايي ك ي ثي ال ألهل ثي د م كالاب :ثي عايي ثي
ثي وم ليد ثيياقة مفالاح با م تسيوي ثي وم أ حد ثيد ثيي واة ( ت ة عني661هذ ) ثلالت هها ثيدكال لاصو ثي واشة من ثمل
ث ثي الت ثيع بوي ،ص.210-211
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"ف ذ ألاث فهب ذذت فنر ذ  :ن ه ذذحه ي ذذوا خايره ذذا مر ذذد ها مفص ذ ها مذذد ها ه ذ ثي ذ ثوه ذذج
ثي ذذحش س الرو ذذد ع ذذي ا ك ه ذ ثيح ذذة ثيرو ذ م ثيع ذذوو ثو ذذد ثير ذذد ثي ذذحش ي ذذيا كب ذذك ش ذذا

ه ذ ثي ذذبوس

ثييصيل" ث الك
ة م تيي ثلتج.

هحه ثو تيي ة ثيع ت دهنا لنها ة دث ي هحث ثيفصل
أما ثو تيي ثي ا وي فك :
".....املولود با تعالى ه ثي
ي

ف ها م ثيعايو ثل

ثوع ذل لنذك ايعذايو :ثيعذ ش ثي

ذا

ثي ذبا ثمل ثيعيذا مذا

ما ف ها م ثيد ثب ثلت ثمل ثينيامل غيل ألايم م ثيعايو ".ث الك

ب ذذا أن ه ذذح ثو ذ تاالين ثي ذ د الين معر ذ يالين ف ذذال ذ دذد أن ت ذذد حرور ذذي تاب ذذس ونه ذذا تة ذ ن
زخا ونها ة فا ثي قت

.

ة :ثو تيي ثي اي ي م م ثتت ثي

ه ذذحه ثو تي ذذي ثي اي ذذي لي ذذا ا ل ذ حقيق ممة الحق ممائق ثيع ذ تاب ذذس ذذة نن :ثلتر ذذاوج ل ه ذذا ثو ثت ذذت
د
د
ثيالعون ذذامل ل ه ذذا ثو ذذاه ل ه ذذا ...تاب ذذس ثي ذ ثير ذذد و ثو ذ ثو ذذد ف ذذال ب ذ ص ذذفها س
ل ه ذذا
ايرذذد و س او ذذد

مذذس أ ذذك ن ذ مل ي هذذا م ذ

ق ذذت لنه ذا أنهذذا م دهذذي

هذذي ثيرذذد و ق ذذت نه ذا قد بذذي ن ذ مل ي هذذا م ذ

ذذة تالبيذذز ههذذحث ثيالنذذاقو حع ذ أن

هذذا لذذدمها

ذذا ان...

هذذي ثو ذذد
فك ذ ما ذ د إطممار افتراض م ي ،عقلممي ،معرفممي ،ولممودي صمموري ،حائممل بممين حقيقتممين معقممولتين ،ولممامع
لهما في نفس الوقت ،بحكم الشرس العقلي ليس إل.
ر

ثي وم يك ل م ثصال حد ك ل م ثتت ثي

:

"فه ذذحث ثيق ذذا هذ ذ حرور ذذي حر ذذاوج ثيع ذذايو ثية و ذذي املعقول ممة ف ممي ال ممذهن ثي ذذحش هذ ذ ذذة ثير ذذد و
قذذد با

ذذة ثو ذذد حا هذذا .ف ذ ن ق ذذت :ن هذذحث ثيقذذا ه ذ ثيعذذايو صذذدقت ثن ق ذذت :أ ذذك ثلتذذج ثيرذذد و

عذذي ا ك صذذدقت ثن ق ذذت ث ذذك يذذيا ثيعذذايو س ثلتذذج عذذاشا أش أ ذذك معتذ زثوذذد صذذدقت لذذل هذذحث
ل و ذذك هذ ذ ثي ي ذذة يل ذذو ثل ذذامس يلت ذذد
ثوع مذذامل ه ذ س م ذ
ثي ذ

ثير ذذدم هذ ذ الع ذذد الع ذذد ثو ذ ذ ثمل

ذذح

نر ذذو ا ر ذذام

س معذذد م س ه ذ ثيعذذايو ه ذ ثيعذذايو ه ذ غيذذل س ه ذ غيذذل سن ثو ذذا ا ذذة

ثين ذذيي ث ض ذذبام ش ذذا

ش ذذا ش ذذا نخ ذ فوة ذ ن من ذذك أم ذ أخ ذ

ة يي" ث الك

31

ذ ص ذ ا م ذذا

ض ذذبام

ه ذذحه ثلترور ذذي ثية و ذذي فالثض ذذوي ثيحهنو ذذي قي ذذت م ذ

عذ دذين ذذامس ي ب ثتذذت أ

عييذذل معرذ

لذ ثي ذ ثيذذحث ييكذ

ثيعوت ثيحث ي عايو ثيحش س عد أن ة ن س

ه ذي حرور ذذي يحد ذذي الاليا ه ذذا أ
مذ ثل هذذي يخذ ى قي ذذت ثي ذ

ث ص ا ثفالثضوا ألاهنوا .ألن ثيعذايو مذا زث ليذا

هللا يئا فةان هللا س شا معك ه ليا ما لان ال ز ا ا س رصان ...رذ

ثي ذوم يك ذل (مذا

ين ثوعرفين تف يل ي الم ث ثيع ):
"وأم م مما الشم م م يء الثال م ممث [ثي ذ ذذحش هذ ذ ذ حرور ذ ذذي ثلتر ذ ذذاوج] ف م ممال يتص م ممف ب م ممالولود ول بالع م ممدم ،ول
بالحمدو ول بالقمدم [أل ذذك ثفالثضذا ] وهممو ،مقمارن لأل لممي الحمق :أ ل [أل ذك ريذذل حرورذي ثلتذذج ذة د
عونهذذا
يحذدش] فيسمتحيل عليمه أيرما التقمدم الزمماني علمى العمالم والتممأخر [ألن ثي مذان ف ذك م ذ
س ةعالر ذد أن ي عذذايو

ثيعذذايو ه ذ م ذ ضذذافامل ثيعذذايو] كممما ااممتحا علممى الحممق يممادة [فذذن
ً
ألاثتوذذا لونوذا م ثزً ذذا م ذذا ً ا ي ذ ثلترذ ييكذ فهذذحث س ال ررذذك س ةعالرذذده س يةذذان

ذذج
ً
ذ ث

ذ ثيعذذايو

هللا عاشا بعد أن لان هللا س شذا معذك] ألنمه لميس بمولمود [أش يذيا ثيعذايو ب ذ
زثودث ليا
د
ذ ث م ثزً ذا م ذذا ً ا ي ذ ييكذ ألن معتذ ثي ذ س ذذالروو س ألاث لذان م ذذالرال حثتذك ثيعذذايو
يذذيا يذذك هذذحه ثللاصذذوي فاةعذذدم

ذ ه مذ حوذذئ هذذحث ثيالع ذذي هذحث ثي ذ ط] .فممإن الحممدو والقممدم

أمممر إ ممافي يوصممل إلممى العقممل حقيقممة ممما [فر ينذذا قذذد و
كذحث كذذحيم ثو ذذد

ف ذذك م ذذد

ذذالدعة ألاك ذ يضذذافي أش قذذد و اين ذذيي شذذا

اين ذذيي شذذا كذذحث] .وذلمك أنممه لممو ا العممالم لممم يطلممق علممى الوالممم

الولممود قممديما ،وان كممان الشممر لممم يج مئ بهممذا اممم أعنممي القممديم ،وإنممما لمماء باامممه ألاو وألاخممر.
فممإذا لممت أنممت لممم تقممل أول ول خ مرا ،إذ الواممل العاقممد لألوليممة و خريممة ممما ثم ّمم ،فممال أو ول خممر،
وهك ممذا الظ مماهر والب مماطن وأام ممماء

ممافال كله مما ،فيكم ممون مول ممود مطل ممق مم ممن ري ممر تقي ممد بأوليم ممة أو

خرية ".ث الك
اذذت ل ونذذا ثيالناوذذك لي ذذا أن ق ينذذا :أن حرورذذي ثلترذذاوج تري ذذل ثلترورذذي يحد ذذي س عت ذ أ ن ذذا
أحهنذ ذذا ايذ ذذحثمل ييهوذ ذذي ألا ذ ذذال ول يحاإذ ذذي ايذ ذذحثمل كبذ ذذا ذ ذال ول يحاإذ ذذي األي هذ ذذي ذ ذذة عوناتهذ ذذا
م ثت ه ذذا ثو ال ف ذذي س ةع به ذذا س م ذ خ ذذال ثيفع ذذل ييك ذ ه ذذج ثي ذذاوك ثيالب و ذذل ي ذذا مع د
فو ذذا.
ل وذذك ف ذ ن حرورذذي ثلترذذاوج ت ذذل م العصذذوي ليذذا ثيعرذذل ي ذ أن ثيعرذذل ماايهذذا م ذذالر د ها ثفضذذي
د
ثيحهنوذذي وبممذلك نقممرر انفصممالها عممن الحممق تعممالى وعممدم ااممتمرار
ثلتذ دذد س مذ خذذال ثو ذذا ثيصذ ا
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لوهريهها من ذاته 25وإنما تستمد كينونههما فترا مية ممن فعلمه وتمظهمرال أاممائه وتعينمال مراتمم
حقيقته ألا لية.
ة هحث يإا

ر ثي وم يك ل ما ية:

"ه ذذحث ثيق ذذا ثي اي ذذئ س ر ذذد أح ذذد ن ر ذذي لي ذذا حرورال ذذك لي ذذا ا ي ذ ذ ذ ذ م يو ذذك ضذ ذ ب مذ ذ
ثي ذذاوك ثيالب وذذل وبهممذا ينفصممل عممن الحممق الممذي ل يممدخل تحممت املثمما إل مممن لهممة الفعممل ل إنممه
ينبئ عن حقيقته ،فكنا نحيل به علما ،وهذا ل ابيل إليه قد قا  " :س وه ن ك ل با" ث الك
ه ذذي قي يه ذذا ي ع ذذايو أش ثلل ذذج فه ذذحه ثلترور ذذي ثية و ذذي تب ذذل ذ إا مع فو ذذا ي

أم ذذا م ذ

ذ

س ذة مالا وذي فوذك .ذحيم س ت ذيعو س

ثو د فك يي ت قي ذك س بعذده حوذئ س الصذ ثو ذد
َ
تالا أ س تنره س ت د َ ...ين ج م اس لنها ي وم يك ل ثيحش ر :
"فنر ذ ذ  :ة ذ ذذيي هذ ذذحث ثيقذ ذذا ثيذ ذذحش س ذ ذذد س الصذ ذذي ذ ذذاي

ايردم شا ثيعايو كن ذيي ثلل ذيي (خصذاوه صذفامل ثلل ذت) شذا ثي
أ ثيفضذذي شذذا ي ثة ذ اسمل ثيع ذ صذذاك لذذل منهذذا لاو

س ايعذ ذذدم س التذ ذذد

س

ذا ثيالذا مل ثون ذل ثو بذل

ذذي ثيرذ ط ثللذذاتو  .....س ال وذذل ثيذذنره فوذذك

كبا س ال ول ة ثلل يي ا فصا ثو لا لنها ".ث الك
ر

أ ضا:
س ايعذذدم  ........س الصذذي ايةذذل س ذذاييعو

" هذذحث ثيقذذا ثي ايذذئ ثيذذحش س الصذذي ذاي
س ريل ثي ا ا ثينره ".ث الك

ذذه ثي ذذوم يك ذذل ذذة نها ذذي صذذك هذذحث شذذا أن هذذحث ثيقذذا ثي ايذذئ ثيذذحش هذ ثو تيذذي ثي اي ذذي
م ذ ذ م ثت ذ ذذت ثي ذ ذ

أص ذ ذذل ثيع ذ ذذايو مصذ ذذد ه يإ ذ ذذا ثيعذ ذذام ثي ذ ذذحش قي ذ ذذل حرذ ذذاوج ي نذ ذذا

ص ها ل ه حرورذي ثلترذاوج ثل امعذي ثيهوذ شا مذا ا ثيعذايو ي شذا .رذ

يلو ذ ذذان

ث ذ ل ذ ذة خاتبذي صذك

هحث:

د
ي ي وم أ حد ثيد ثيي واة (مل  661هذ 1266 /
كبردمي ي عايي ثي
ثعي مهبي قام هها بالش أفويل ن
 25ث
م) نف ف ها أ ي ثعالب ث ي ه ي ين ثلتج ثلل ج لايع ين ثي ص ثيش ا دثفس ايالاشة ل ثيف ثي ثشح ين ثلت يوي
 .أين التوثيق هنا ؟؟؟
حدا ثي
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"فس م مممه إذا شم م م ت :حقيق م ممة الحق م ممائق أو الهي م ممولى أو امل م ممادة ألاول م ممى أو ل م ممنس ألالن م مماأ .وا م م ّمم
الحقممائق التممي يترممم ها هممذا الشم يء الثالممث :الحقممائق ألاولممى أو ألالنمماأ العاليممة ،فهممذا الشم يء الثالممث
أ ل يقممارن الوالممم الولممود ،محاذيمما لممه مممن ريممر ولممود عينممي ،فانتفممت الجهممال والتلقمماءال ،وحتممى لممو
فر م م ممناه مولم م ممودا ولم م ممم نعقلم م ممه متميم م م ا ،لنتفم م ممت عنم م ممه التلقم م مماءال و

ل ،فتحقم م ممق هم م ممذا الفعم م ممل

واعلمه 26".ث الك
د
فضذذل يميذذل لوذذد ثيرذذا ( 1222ه ذ 1355 -هذ ذ ) أن ال ذ دذد ل ذ حرورذذي زخو ذي امعذذي ذذين
يحد ي ثي ثحد ي ب ها :م تيي ثي حدا ة م تيي د
عونت ف ها ثو تاالين يحد ي ثي ثحد ي قي تهبذا
هنالذ ذذين بعذ ذذد أن لا ذ ذذت ثيالنذ ذذز ي ثيالعذ ذ دذين ي م ذ ذ ثيذ ذذحثمل .ف ذ ذذت يميذ ذذل ف ذ ذ ن ثيذ ذذحثمل ثوه رذ ذذي
ثيص في (يحد ي

ة م تيي ثيحثمل عراط لل لاليا ثمل يضافامل) د
عونذت منهذا أ م تيذي امعذي

يةل ثو ثتت ثلتراوج ة م تيي ثي حدا ثوه ري ( ل ة لين ثيذحثمل س صذفي يهذا س ةعذت) ذة م تيذي
تف د ل ذذت لنه ذذا ثي ثحد د ذذي ثو اال ذذي ل بو ذذس يض ذذافامل لالي ذذا ثمل .فالة ذ ن ه ذذحه ثو تي ذي يخي ذذلا :ثي ثحد د ذذي
ثي ا وذي اين ذيي ي حذدا (م تيذي ثي حذدا– م تيذذي ثي ثحد ذي) ثي اي ذي اين ذيي يألحد ذي (م تيذي يحد ذذي –
م تيي ثي حدا – م تيي ثي ثحد ي).
ر

يميل ة كالا ك "ثو ثقي":

"ثو تيذذي ي شذذا مذ م ثتذذت ثيالعونذذامل ثية وذذي ذذة ثو ذذباا ذذة ثصذذهالح ثير ذ م :ب تيذذي ثي حذذدا
ثي ذذحثمل ذذال ذ ط .....فاي ذذحثمل و ذذا تنزي ذذت م ذ ثي ذذحثمل يحد ذذي ي ذذت ش ذذا م تي ذذي ثيالع ذذين ي

ذذة

ذذة ثي ح ذذدا

ثوه ر ذ ذذي ثيحثتو ذ ذذي ثلترورو ذ ذذي .بمعنم ممى أن الوحم ممدة عم ممين الم ممذال ل صم ممفة لهم مما ول نعم ممت .ة ذ ذذيي يحد ذ ذذي
ثو ذذرهي ل بوذذس لاليذذا ثمل ة ذذيي ثي ثحد ذذي ثو االذذي ل بوعهذذا ي هذا ليذذا ثي ذ ث  .....فبذ م تيذذي ثي حذذدا
ث

ذذسمل يحد ذذي ثي ثحد ذذي ثيع ذ ذذة ثو تي ذذي ثي ا و ذذي ي ح ذذدا ثي اي ذذي يألحد ذذي فةا ذذت زخ ذا امع ذذا
ونهبذذا مذ

ذذك م حذذدث فاصذذال ونهبذذا مذ

ذذك معذذد ث يهبذا يهذذحث لذذان مذ أعذذبا هذذحه ثو تيذذي :مرتبممة

الجمممع والولممود ،وأحديممة الجمممع .....فهممي البممر ج الجممامع بممين الولممود والعممدم والفاصممل بي هممما ،فهممي
ب ممر ج البم مرا ج ......يالر ذذدم م تي ذذي ثي ح ذذدا أص ذذايتها ل نه ذذا مني ذذس ثو ثت ذذت ثيالعون ذذامل س ع ذذين س عر ذذل
س وال وذ ذذل س ههذ ذذا عذ ذ دذبوت :حقيقم ممة الحقم ممائق .ف ذ ذ ن ثي حذ ذذدا ثيحثتوذ ذذي ذ ذذاإ لذ ذذل
وعر ذ ذ س و ذ ذ
حرور ذذي :يهو ذذي ل و ذذي تةذ ذ ن ذذة ييهو ذذي ث ي ذذي قد ب ذذي

ذذة ثية و ذذي مب ن ذذي حا ه ذذي ......وه ممي املس ممماة

بالحقيق ممة الكلي ممة ف ممي كت ممم الق مموم .....وه ممي الهب مماء والهي ممولى الك ممل والهي ممولى الخامس ممة ألن ثيهوذ ذ شا ذذة
 26محة ثيد

ثيع

ة ا ثيد ثو .
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ثصهالح عا ثتنا ثعذو ي قذا

الاليذا مذا هذ

ذاه فوذك

وذئ ةذ ن لذل ذاإ هوذ شا ثي ذاه ثيذحش هذ

ص ا فوك.
ب ذذا قو ذذل ف ه ذذا ثللام ذذي ألن ثل
ثية وي

ذذو ثية ذذل ثي ذذحش ه ذ أق ذذا م ثت ذذت ثي ه ذ ص ذ ا ذذة ثي ذذنفا

ة ص ا ة ثيعرل ه ص ا ة ثيع و ثيع و ص ا ه مل م ذاإ ثي حذدا ثوه رذي وهمي

حقيقممة الحقممائق املسممماة أيرمما بالحقيقممة املحمديممة .فالترورذذي ثو بد ذذي ص ذ ا وعت ذ حرورذذي ألايذذم
نسممان الكامممل ألاكمممل ،مظهممر

ثوعتذ  .ت ذذم ثلترورذذي ذذة حرورذذي ثلترذذاوج فهذ صذذيا هللا ل وذذك عذ و

التعممين ألاو  ،ولممذا قممالوا :الحقيقممة املحمديممة هممي الممذال مممع التعممين ألاو  ،ولهمما أاممماء كثيممرة حسممم
ولوهه مما ،ولميعه مما عب ممارة ع ممن علم ممه تع ممالى بنفس ممه باعتب ممار توح ممد الع ممالم والعل ممم واملعل مموم .لن ذذدما
عون ذذت ثي ذحثمل ه ذحث ثيالع ذذين تبي ذذزمل ثلتر ذذاوج ييهو ذذي ثية و ذذي ثيع ذ لا ذذت م ذذته ي ذذة ثي ذذحثمل يحد ذذي
ذة هذحه ثو تيذي ليذا ا لذ

تبويزث ة اوا س حروروا ك د ن ماب ي ة ثيحثمل .....يهحث لان ثي

ذدثن

ثيذذحثمل ف ذذها ذذة ف ذذها .....أش ثيذذحثمل ل بذذت ثيذذحثمل م ذ غيذذل ثلاليذذا زثو ذد ليذذا ثيذذحثمل ألا س غيذذل ذذة هذذحث
ثيالعين لل مع م ع غيلث ع ى ففوبا بعد م ثو ثتت 27"...ث الك
ه ذ ين ذذا م ذ خ ذذال ه ذذحث ثي ذ د
ذنه ثير ذ دذوو ع ذ دذد ثص ذذهالحامل ثيص ذ فوي ذذة ةع ذذت ه ذذحه ثلترور ذذي
هذذحث ثوفه ذ م .فرذذد بذذس يميذذل تر يذذا أغ ذذت ييفذذاظ ثيع ذ ا ذ ز إالقهذذا ليذذا حرورذذي ثلترذذاوج
ثي هي ثيع ن

ذذت

منها ي ها.

فك مرتبة الوحدة املطلقة م حوئ بعها لتراوج يحد ي ثي ثحد ي.
ة مرتبة الجمع والولود م حوئ بعها يلتراوج

ه ثي

ف ها.

ة بر ج البرا ج م حوئ ل نها زخا امعا ين ثي ذ (ثيصذ ش) ثيعذدم (ثي ذ ثيع ذ
ثي ا ت) ثيفاصل ونهبا.
ة حقيقة الحقائق م حوئ تردم تيتها ليا لل ثو ثتت ل نها منيعها س ُّ
عرذل د
ألش ع دذين
س هها.

 27ليد ثيرا ثل ثو ش ثو ثقي ت روج :ليد ثيياقة مفالاح ج  2م قي  216فصل  1ص  010-013إيعي :ث ثيهدى
لين مو ي ثل ثو عني.2557 :
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ذذة الحقيق ممة ا ّ
ملحمدي ممة الاليا ه ذذا ثيالع ذذين ي ي ذذحثمل [يي ه ذذي] وحقيق ممة نس ممان الكام ممل
د
ثيالعين ي د .28
ألاكمل م ه
ة أ ضا" :الحقيقة الكلية في كتم القوم ،وهي الهباء والهيولى الكل والهيولى الخامسة".
زث ثي وم يك ل مصهلتامل أخ ى كبا قا ة كالا ك :ة ا ثيد ثو :
"ف بك ألاث ئت :حروري ثلتراوج أ ثيهو شا أ املادة ألاولى أ لنس ألالناأ"
ر :

ة ثيفال حامل ة ثيياب ثي ا

" ة أصل الجوهر وفلك الحياة والحق املخلو ،به غيل ألايم ة الفلك املحيل املعقمو "

29

ث الك

ح ت يميل حجاب العزة :ه ثيالعوين ي

ثو

 :بالحقيقة املحمدية ليا صاح ها أفضل ثيصالا أزلى ثي

وو وبالعماء،

والروح الكلي ،و نسان الكامل ،والثوب ،والرداء غيل ألايم م يعبا ثي يلا عد مل أعباؤه يالعد
هنام ك يل م ثيعا فين عال ل ن أن ثلتروري ثو بد ي ة ف ها حروري ثلتراوج .فرد ألاك ثي وم عي ثين هاة ة
فضاول ثين ثو الا – ج 1ص  ( 112الص ) ق يي ي وم ليد هللا ثويلغت

ث

 :ثي وم م دبد ثي

نزثن ثلت وت م ع لي ثي

ع

28

هك ثلاليا ثتك.

ثه ثيي ا ة

ف ها حروري ثلتراوج ألا ر  :ه م بد صيا هللا ل وك ع و
ً
أل ك زخا ين ثلتروري ثلتروي ثلتروري ثلل روي.

نزثن فوبا ثصهلح ل وك أهل ثيالص

يعل ثينه ثيالاشة أ شح م عا رك ة ثلاليا ثلتروري ثو بد ي امعي يةل ثلتراوج ة ل

ثيع فان ط  1عني .2550

ثي وم أحبد ثينر اندش حوئ

ح

ت بوحه هحث ثير :
"هو ثل و ثن ثي فظ :ثلتروري ثو بد ي ة ليا ثمل و نا مامنا (أحبد ثي هندش ثينر اندش) ليا معان م ال في أ ا
ق ت التروري يحبد ي ثي عيي ثي ا وي

ث هها ما ألاك اه عا را م ث ك ثعو ثيك مناعت يال وي ثيعايو ثي فية مع ألاك مل مه ري رصد هها

ثلتروري ثل امعي يلتروري ثو بد ي يحبد ي ثي عيي ثي ا وي
ثورد

كبا ألاك

ع  :فبع

ة ثوع لا:

روري ثلتراوج

ة ثلتروري ثيع س ثعهي ونها ين ثيحثمل

و نا حبك هللا ة نخ م ال ب م ثل د ثي ايئ يك قيول صايك س ام ق و ي :إن الحقيقة املحمدية هور أو وحقيقة
الحقائق"ث الك

ث

 :عايي :د
لهوي ثي هاب ثيفاص ي ين ثللهس ثيص ثب تسيوي ثي وم م بد م كالاب ثي حبي ثيها هي ة أح ث يمام ثي اة ذ قي
يخالص م اليي ثلتروري ت كوا .ص161/175

 29ألاك مل ثيدكال ا ععا ثلت وو أن ث ل
ثيفص ص :ج 1ص 15ج 2ص.322/15
ة ا ثيد ثو  :ص .36/1
ثيالد يلثمل ييهوي :ص .126/125
كالاب يز ص.5

ألاك "حروري ثلتراوج" ة د
لدا مديفامل يك
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ة:

قذذد ح ص ذ ت ثيذذدكال ا عذذعا ثلت ذذوو ذذة م ع ذ لتها لذذل هذذحه ثيالعذذا ي ر يهذذا (ح ذذت ث ذ
ثيع ):
"حرورذذي ثلترذذاوج :ذذة ليذذا ا ل ذ حرورذذي معر يذذي تابذذس ذذة ألاثتهذذا بوذذس ماهوذذامل ثلت ذج ثلل ذذج
ثوعر يي .فك ماب ع ماهوامل ثلتض تين ييهوي ثية وي .ة حيم أصل ثيعايو" .30ث الك
ألاث أ ا أن ر م ا يي ة عا ي ثير م ف نا اد ما ية:
ر

ثي وم ليد ثي زث ثيرا اة (مل  735هذ ) ة" يهاوي يلالم ة ا ثمل أهل ييهام":

" حقيق ممة الحق ممائق :عنذ ذ ن هه ذذا ب مماطن الوح ممدة هذ ذ التع ممين ألاو ثي ذذحش هذ ذ أو رت ممم ال ممذال
ألاقدأ"
ر

ثي وم ث قضيت ثييان:

"حقيقممة الحقممائق ذذة مقممام الواحديممة ...غا ذذي ثي ا ذذامل ي ب ذذاكين نها ذذي ثينها ذذي ي ثص ذ ين م ذ
مرام قاب ق عين هها بس ثيف
ر

"

ة مابس ثيي

ثي وم ليد ثلتبود ثيال ل ش:

"حقيقممة الحق ممائق :ذذة الجمموهر ألاو  .ذذة مقب ممرة ألارواح الجبروتيممة

ذذة الول ممود الحقيق ممي

الهيولي ألاولى".
ر

ثي وم قهت ثيد ثيي ش ثيدم ر :

"ثلتج ه ثيقا ثي ا ت .فةل شا يك حروري يال م ثلتروري حروري امعي يال ذم ثلترورذي
ثل امعي حروري أ بس م ثي ا وي ي اي ي حرورذي أ عذس أ بذس حعذ نالكذ ثيذد

شذا حقيقمة الحقمائق

 [...ثيع ] ذة الهيمولى الجامعمة وحقيقمة الحمق تعمالى ذة ثوبذدا يةذل حرورذي مذ هذحه ثلترذاوج ثعذهي
يعذذياب ثيذذدقاوج

يذذل ثعذذهي لنذذد ثو رذذج ثيذذحثوج  ...فبذذا مذ زمذذان س مةذذان س يذك حرورذذي يال ذذم

كالاب ثيفال حامل ثو وي :ج 1ص  115ج 3ص.155
ث  :ثيدكال ا ععا ثلت وو ثوع و ثيص ة :ثلت بي ة حد ثية بي ص 310ط  1عني 1561
يينان.
30

ن.م.
37

د ا ي هيالي ثين

حروري ثعو خاص تبال ذاز ذك لذ غيلهذا مذ ثلترذاوج ي بابذ ع ثعذو يلترورذي ثي ذلى اين ذيي يأل شذا
ثعو ه حث "...

31

الفصل الثالث

العماء

من أامائه تعالى :الظاهر والباطن ،والظاهر هو العماء ،والباطن هو النفس الرحماني.
والعماء عن النفس ،فإن النفس ل صورة له كما هو في الشاهد ،ول يدرإلا إذا تصور بصورة

 31ثي وم م دبد ثي
ط  1عني .2550

نزثن ثلت وت م ع لي ثي

نزثن فوبا ثصهلح ل وك أهل ثيالص
38

ثيع فان (ث

 :حروري ثلتراوج)

العماء ،فهو عينه ل ريره ،وإنما رايره بالصورة التي هي اعتبار محا ،والعماء عين العالم.
فالباطن عين الظاهر ،والظاهر عين الباطن.

ألامير عبد القادر الجزائري
ثو ثقي ثل

ثي اة ثو قي  216ثيفصل 0

لكن مذا لالقذي حرورذي ثلترذاوج ب تيذي ثيعبذا ثيعذ لذان ف هذا نذا قيذل أن
د
ى ثيالمذذحش أن أ ذذا ز ذ ثيعرويذذة عذذس ع ذ هللا صذذيا هللا ل وذذك ع ذ و" :أ ذ لذذان د نذذا قيذذل أن

ذج ثلل ذج؟ فرذد
ذذج

ثلل ج؟؟" فس ا ك ل وك ثيصالا ثي الم ر يك" :لان ة لبا ما ف قك ه ث ما ت الك ه ث ".32
د
مذ ذذا قايذ ذذك ثي ع ذ ذ صذ ذذيا هللا ل وذ ذذك ع ذ ذ و ذ ذذة حذ ذذد ئ ثيعبذ ذذا ه ذ ذ يفذ ذذظ يذ ذذك سستذ ذذك ثي
ثوع فوذ ذذي وذ ذذئ ثلالت ذ ذ ذ ذذك ثيعذ ذذا ف ن دين ذ ذ ث تا واتذ ذذك ثيع فا وذ ذذي .33فيعضذ ذذهو ثلال ذ ذذل أن م تيذ ذذي ثيعبذ ذذا

ذ ذذي

م ذذا ي مالها رذذي مذذس حرورذذي ثلترذذاوج شذذا
ثي وم ليد ثي و ثل وية ثيحش ر

ذذي أنهذذو قذذاي ث صذ ثحي :ثيعبذذا هذ حرورذذي ثلترذذاوج م ذذل

ة كالا ك" :ية ان ثيةامل" [ ما ين ثوعرفين م تف يل ا]:

"ثل ذذو أن العممماء عبممارة عممن حقيقممة الحقممائق ثيع ذ س تالصذذي التروذذي س الل روذذي فك ذ ألاثمل
[معن ذذي] م ذذو ألنهذذا س تضذذا

شذذا م تيذذي س حروذذي س خ روذذي .فذذال ترالضذذا يعذذدم يضذذافي صذذفا س

 32حد ئ ثيعبا  :ثه ثيالمحش ة كالاب تف يل ثير نن
ثه ث حيان ة نتو ك ة كالاب د ثلل ج .
 33ر ثي وم يك ل ة ثيفال حامل:
د
د
د
فنزه أن ة ن تص فك يأل وا ليا يه ث ف ك
"...فرا (صيا هللا ل وك ع و) :لان ة لبا ما ف قك ه ث ما ت الك ه ث
وا د
با ه ثعو ي ستاب م دل تص ي يه ث فى أن ة ن ف ألايم ثيعبا ه ث أ ت الك ه ث ف ك ثي ي مل
كت ل ألايم ثي
ثيدثوو س ليا ه ث س ة ه ث ف ن ثي دث قس اعو ثي دب معناه :ثي ا ت"
ث  :ثي دث ثلتا ش ثي اله ن م عد مل ثيالمحش ثيع أ اب لنها ثي وم يك ل ة ثيياب  73م ثيفال حامل .
ةع اه
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ثلتد ئ قو .3155

ثعبا هحث معت ق يك ل وك ثيصالا ثي الم " :ن ثيعبا مذا ف قذك هذ ث مذا ت الذك هذ ث " عتذ س حذج س
خ ذذج .فصذذا ثيعبذذا مرذذا ال يألحد ذذي [ترذذا ال ذذال ثمالذذدث

ذ ه ش] .ف بذذا أن يحد ذذي تضذذب ل ف هذذا يعذذبا

ي صا س ة ن يقا ف ها ه
ذذين ثيعب ذذا يحد د ذذي أن يحد د ذذي ح ذذو ثي ذذحثمل ذذة ثي ذذحثمل برالض ذذا ثيالع ذذاشة [ثييه ذ ن ثي ب ذ ن] ه ذ
ف حيم ثيعبا ييا يقا م ألايم فوك ماذا س هذ  .ثيفذ

ثي ه ذ ثيذذحث يحذذدش ثيعبذذا ح ذذو ثيذذحثمل برالضذذا يإذذال [ثورا ذذل ي بروذذد] فذذال فهذذو منذذك ع ذا
تذذدثن هذ ثييهذ ن ثيذذحث ثيعبذذا [مرا ذذل ثي هذ

عذذبا ] ...فاألحد ذذي صذ ثفي ثيذحثمل

[تايذذة ثيذذحثمل ي ذذحثمل أ تايذذة ثي بذ ن] هذحه صذ ثفي ثيذذحثمل
هللا أن

ذذو ثيالايذذة

ذذو عذ الا [ عذ الا ذذاي ه ] .فالعذذاشا

ذذالال ل ذ ف ذذك ل ذ تاذذل [فه ذ ثوذذو ثيالايذذة] أ الايذذا ينف ذذك ل ذ ثع ذ الا [ ألا ثع ذ الا ه ه ذ

األعذذبا فه ذ تاذذل مذ ذ ع نخذ ] ذذل ح ذذو ألاثتذذك ه ذ ليذذا مذذا ه ذ ل وذذك قي ذل تا وذذك ل ونذذا ه ذ ه ينذذا
ف ذذيا يذذك س تاذذل ثحذذد [ألاث ذ يحثتذذك] يذذك ثعذذو ثحذذد ي صذذي ثحذذد غيذذل مالعذذد [ ذذة ألاثتذذك] فه ذ مالاذذل
ينف ذذك ذذة يز بذذا هذ مالاذذل يذذك ذذة ي ذذد [بع بذذك ذذة ف ذذك] هذذحث ثيالايذذة ثي ثحذذد ه ذ ثو ذذالسه ثيذذحش س
الايذا ذذك ي يذذله ف ذذيا يلل ذذج فوذذك صذذيت ثييالذذي أل ذذك س ريذذل لاليذذا س

ر ذذام س ي صذذا  ...ذذاقة

ثيالا وذذامل ييهوذذي [يعذذباووي] ذذة ةذذتي مذ عذذبا هذذحث ثيالايذذة ثيذذحث ثيذذحش ثعذذال رك ينف ذذك مذ حوذذئ
ل ب ذك ذذك [ل ذذو ألاثتذذك حثتذذك]

ذ ثقة ثيالا وذذامل ثعذذال رها ينف ذذك م ذ حوذذئ ل ذذو غيذذله ذذك [ل ذذو يضذذافامل

ثين ت يك] فافهو ....فه عاشا [م حوئ ألاثتك] قيل خ ج ثلل ذج ذة لبذا

عذد خ ذج ثلل ذج فوبذا لذان

ل وك م قيل فالعماء هو الحكم السابق إلى الذال بعدم عتبارال ،وخلمق الخلمق يقتيم ي الظهمور
الممذي هممو الحكممم الالحممق إلممى الممذال مممع ولممود عتبممارال ول قبممل ول بعممد [ف ذذيا هنذذام ز ذذا ا ل وذذك
الل ج] إذ هو قبل وبعد ،وهو أو وهو خر ،فظهوره عين بطونه ،حارل فيه العقو وانقطمع دون
عظمته الوصو "34ث الك .
ليا أن يميل ليد ثيرا ثل ثو ش حذين ت دذد لذ ثيعبذا س ذا ك رورذي ثلترذاوج

بذا

فصذذل ألايذذم تفصذذوال قورذذا معال ذلث أن ثيعبذذا ذ زخ ذذين "م تيذذي ثي ذ ب م تيذذي يمةذذان فاصذذل ذين
ح ذذدا ثي ذذحثمل كث ذذلا ص ذ ثو ذ ثمل ف ي ذذت ه ذذحه ثو تي ذذي لونهب ذذا س غيلهب ذذا ف ه ذذا ق ذ ا ل ذذل ثح ذذدا
ش ذذح ألايذذم ر ي ذذك ذذة
منهبذذا" ...ثيعب ذذا لن ذذد يميذذل م تي ذذي مالردم ذذي ع ذ دذين حب ذذاة ذذة كب ذذا أع ذذبا
"ثو ثقي":

 34ثي وم ليد ثي و ثل وية ية ان ثيةامل ثيياب ثيالاعس.
40

" و ذذا د
عون ذذت ثي ذذحثمل ثيالع ذذين ي ثيع ذ ي ب ذذاشة ثي ذذحث [م تي ذذي ثي ح ذذدا أ حرور ذذي ثلتر ذذاوج]

تي دذين أن يهذا كبذايين :كبذا ألاث ذ مابذل ذذال ذ ط قذد حصذل ذايالعين ي [أش م تيذي ثي حذدا] كبذذا

أعذذبا مفصذذل عذذا ذذة يعذذبا مال قذذي هذ ه ليذذا يعذذبا مده ثتهذذا هذذحث هذ ثيالعذذين ثي ذاة حوذذئ
ذذدثن ثيذذحثمل لونهذذا مذ حوذذئ ه هذذا ذذاه ثعذذو ثيذ حب

ثي ذ ليذذا ا لذ

هذذحه ثو تيذذي ثي ا وذذي ثية وذذي

هذ أعذذبا يي هذذي.

ذذالبل ليذذا م ثتذذت منهذذا :م تيذذي ثيصذذفامل ثوردعذذي م تيذذي يمةذذان ومرتبممة

ثالثة كالبر ج الفاصل الجامع بين مرتبتي الصفال و مكان".ث الك
هحه ثو تيي ثي لزخ ثيفاص ي ثل امعي ين م تيع ثيصفامل يمةان ذة م تيذي ثيعبذا  .رذ
يميل م ثصال حد ك:
"ف ذ ألاث

ي ذذت [أش ذ ذ مل ي ه ذذا مذ ذ

ل ه ذذا ه ذ ذذج يفذ ذذظ (هللا)

ه ذذي ثي ذ ب أش ثيص ذذفامل] لا ذذت أي ه ذذي فال ذذي مردع ذذي

ألاث أم نذ ذذت [أش ذ ذ مل ي هذ ذذا م ذ ذ

هذ ذذي يمة ذذان] اقالضذ ذذا حضذ ذ ا ثي ذ ذ ب

و اه هذذا مده ثته ذا لا ذذت خ رذذا مذذنفعال وهممذه املرتبممة الثالثممة هممي العممماء ،ألنممه ااممم للقممحاب الرقيممق
الحائممل بممين الن ما ر والشمممس .وهممذا العممماء حائممل بممين مرتبممة الولمموب ومرتبممة مكممان ،وفاصممل بممين
وحممدة الممذال وكثممرة صممور املولممودال ،فليسممت هممذه املرتبممة عي هممما ول ريرهممما ،وفيهمما قمموة كممل واحممدة
م هما".ث الك
دكد يميل أن ثيعبا ث

س م فا ثي حب

د
ثورود ه ييا س م ه ثعبك عاشا :ثي اه

يوةذ ن فاصذال قورذا ذين ثلتذج ثوه ذج ثلل ذج

ة حين أن ثي حب

ثعو هللا ثيياإ  .ر

" م ذ هذذحث ثي ذذلزخ ثيعبذذا ثتصذذي ثلتذذج صذذفامل ثلل ذذج [لذذاينز

يميل:

ثيالا ذذش ثيف ذ ح ثي ضذذت

ذذة ثي ال ذذت ييهو ذذي كب ذذا ثتص ذذي ثلل ذذج ص ذذفامل ثلل ذذج لالتو ذذاا
ثيالع ذذت ]..ةع ذذت نع ذ تهو كب ذذا
ََ
ثيع و ثيرذد ا ي ث ا .ومنشمأ همذا العمماء ممن المنفس الرحمماني  -بفمتح الفماء – فعنذدما قذا ثي ذاول:
"أ لان نا قيل أن

ذج ثلل ذج؟" ذد أن ثلتذج عذاشا ذاه ذة صذ خ رذك ذال ح ذ

س ثت ذا كبذا

ذذة ق ي ذذك " :ه ذ مع ذذو أ نب ذذا كن ذذالو" ف ممأين ك ممان ه مموره قب ممل خل ممق املخلوق ممال فك ممان الج ممواب :إن ممه ك ممان
اهرا بمعلوماته التي ّ
ترمنهها الحررة العمائية .ق يذك" :مذا ف قذك هذ ث مذا ت الذك هذ ث " وذان ي عبذا
ح

"ما"

ح أن تة ن م ص يي أش ثيحش ف قك حج ت الك خ ذج فهمو بمر ج بمين حمق مطلمق وخلمق

ّ
ذذح أن تة ذ ن "مذذا" افوذذي أي ل حممق مممن كممل ولممه ،ول خلممق مممن كممل ولممه،
مقيممد ،فهممو حممق وخل مق
فهممو ل عممين ول ريممر ف ذذك فاصذذل ونهبذذا ي ذ س ه ذ مذذا د
تبيذذز أحذذدهبا م ذ اخ ذ  .فالعممماء اامممه تعممالى
41

الظمماهر ،والممنفس الرحممماني اامممه تعممالى البمماطن ،ولمميس الظمماهر بشم يء ائممد علممى البمماطن ،إل باعتبممار
م مما ق م ّمدمنا ،فه ممو عين ممه .ب ذذا أض ذذوي ثي ذذنفا ثي حب ذذاة ن ذذاقة يع ذذبا ألن ثي حب ذذان ثع ذذو ي ذ ذ
ذذي فه ذ لذذين ثي حبذذي ثيعامذذي ثيع ذ عذذعت لذ دذل شذذا
ثوفذذا ليذذا ثوب نذذامل ألوا ذذا ها الذذي ص ذ ث
د
فالبي ذزمل حراورهذذا
حع ذ أعذذبا يي هذذي ف نهذذا ذذك حبذذت مبذذا لا ذذت فوذذك م ذ عذذتهالم ذذة حذذدا ثيذذحثمل
ههحث ثينفا"35ث الك
كذذسن مفهذ م ثيعبذذا لنذذد يميذذل الهذذا ج مذذس ؤ ذذي ثي ذذوم يك ذذل ثيذذحش ذ ى أ ذذك أ صذ ا قيذذل

َ
ثيذ َذنفا ثي حبذذاة فهذ " ذذا حبذذاة فوذذك ثي حبذذي ذذل هذ لذذين ثي حبذذي" وذذئ ةذ ن ثيعبذذا مذ خذذال
ع ذذي ث ذ ثيع ذ يذذك م تيذذي م ذ م ثت ذت ثلترورذذي ثية وذذي قي ذذت
ر

ذ ثلتذذج ثةسذذتيت ليذذا ثيعذذايو.

ثي وم يك ل ة ثيفصل ي م ثيياب 371 :م ثيفال حامل ما خالصالك:

" ..ل ذذان هللا س ش ذذا مع ذذك ....فسح ذ دذت أن عذ ذ
ثتص ذذي ين ذذا او ي ذذي ثو دي ذذي ح ذذو ذذت حب ذذي ثو ص ذ

يواذ ذ لي ذذا ثيع ذذايو ذذايع و ذذك لذ ذ

ذ دذل ....ف دب ذذا

ّ
هه ذذا نف ذذك ولهممذا يجممد املتممنفس راحممة ف ممي

تنفسمه ،فبممرو الممنفس ممن املتممنفس عممين رحمتممه بنفسمه .فممما خممر عنممه تعمالى إل الرحمممة التممي واممعت
كممل ش م يء ،فانق ممحبت عل ممى لمي مع العممالم ...ف ذذس ص ذ ا قي ذذل ف ذذا ثي ذ حب ص ذ ا ثيعب ذذا فه ذ
حب ذذاة فو ذذك ثي حب ذذي ذذل ه ذ ل ذذين ثي حب ذذي .فة ذذان ألاي ذم أ
لاير ت يإلة ان ...هو ن
ثوهوبذذي ف ذذو عذ
فوذذك

ذ

ذذا

قي ذذك

ذ ثلت ذذج فة ذذان ثلت ذذج ي ذذك

ه ألايم ثيعبا قيل ص ي ثح مذ ثي ثحذي

ذة ي ثح

عذال ثح ي هذا

غيذذل ثل ذ ه ثيذذحش هذ مل فوذذك ذذك هذ أصذ ها هذ ذذاإ ثلتذذج غويذذك هذ ف هذ

ذذك ثيعذذايو ف ذذك م ذ ثو ذذا أن ه ذ يعذذايو م ذ ح ذذو ثييذذاإ

هور صور العالم ف و

غيل ثيعبا فه

فممال بممد مممن هممور حممق بممه يكممون

عو ثي اه ثي حبان فهامت ة ف ها".ث الك

ت ذذا ثيذذدكال ا عذذعا ثلت ذذوو ثخالص ذا ثوفه ذ م يك ذذلش م ذ خذذال ثخاذزث ثو ذذسيي ذذة فرذ ا
قصيلا لايالاشة:
"ل ذذان ثلت ذذج كنذ ذزث م د
فو ذذا ي ذذو عذ ذ أح ذ دذت أن عذ ذ ف ه ذذحث ثلت ذذت ق ذذس ثيال ذذنفا هذ ذ ف ذذا
د
َ
ثيذ ذ حب  .فة ذذان صذ ذ تك "ثيعب ذذا " مذ ذ حو ذذئ أن ثيعب ذذا ثي ذذحش هذ ذ ثيس ذذتاب ال ي ذذد مذ ذ ي ذ ذ ا ف ذذا
َ
ثي حب ا حبذاة  .ألان أ صذ ا قي هذا ثي دذنفا ذة" :ثيعبذا " ذل ثيعبذا هذ لذين ثي دذنفا ثي حبذاة .

 35ليد ثيرا ثل ثو ش ثو ثقي ت روج :ليد ثيياقة مفالاح ج  2م قي  216فصل  0ص  003-002إيعي :ث ثيهدى
لين مو ي ثل ثو عني.2557 :
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مذ ثيعبذذا فوذذك هذ لذ دذل مذذا عذ ى هللا مذ حوذذئ دأن ثو
د
ََ
فا ثوالة و" .36ث الك

قذذامل ل بذذامل هللا فال هذ ك هذ ثية بذذي ذذة

د
نص ذين ي ذذوم يك ذذل
ذذالد د ثيذذدكال ا عذذعا ثلت ذذوو
لالقي ثيعبا د
اين َفا ثي حباة فور ضا هللا لنك ة د
ه أد :
"ث

د
شذذح ف هبذذا هذذحث ثوعت ذ م ذ حوذذئ

َ
ذذا هذ ذذحث ثيعبذ ذذا م ذ ذ فذ ذذا ثي ذ ذ حب م ذ ذ ل ذذك يهذ ذذا س م ذ ذ ل ذ ذذك حبا ذ ذذا فر ذ ذ

فجميم ممع

املول ممودال ه ممر ف ممي العم مماء بك ممن أو بالي ممد لهي ممة [ ن ذذي ل ذذدن] أو بالي ممدين [ن م] إل العم مماء فظه مموره
َ
ّ
خاص ممة ...وك ممان أص ممل ذلممك حك ممم الح م ّمم ...كب ذذا  :كن ذذت كن ذزث ي ذذو أل ذ فسحيا ذذت أن أل ذ
بممالنفس
ف هذذحث ثلتذ دذت ق ذذس ثيالذذنفا ف ه ذ ثيالذ د
ذنفا فةذذان ثيعبذذا ف هذذحث أ ق ذذس ل وذذك ثع ذذو ثيعبذذا ثي ذذا ع ألن
د
ثيعبا ثيحش ه ثيستاب ال يد م ي ا".ث الك
ة د
ه هان ر

ثي وم ث ثيع

ة ثيفال حامل:

ق ذذامل] أ ه ذ هو ذذة ثيعبذذا

"أل ذذك [ثلتذذج] خ رهذذو [ثو
د
ََ
فا ثوالة و ة ثو ا ج ة م ال في37"...ث الك

ََ
ه ذ فذذا ثي ذ حب

فهذذو ل ذذالت

ثي دث ثيحش ه حك هنا ة هذحث ثو ذال ى مذ ثيي ذئ :هذل عال ذل مذا فصذ ناه مذ قذ

ذذة

ذة حرورذي

ثلتراوج ثيعبا تناقضا ثخالالفا ين ثي وم يك ل روي ثي و خ ثيع فا وين؟؟
يإل ا ي ر :
أن حروري ثلتراوج ثل امعي ي ةل يها م اه :
فف ذ حض ذ ا ثيذذحثمل ت ه ذ خص ص ذا ذذة م تيذذي ثي حذذدا ثل امعذذي يألحد ذذي ثي ثحد ذذي كبذذا ف د ذ
يميل.
ذذة حض ذ ا ثيرذذدم ت ه ذ خص صذذا ذذة ثيعبذذا ثي ذحش لذذان فوذذك د نذذا قيذذل خ ذذج ثلل ذذج  -لذذان هنذذا
ش س عت ثي مان ثي ا ج -كبا د
فص ك ثي وم يك ل يميل ليا ثي ث .

ح

 36ثيدكال ا ععا ثلت وو ثوع و ثيص ة :ثلت بي ة حد ثية بي ص 621ط  1عني 1561
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ايالاشة فايعبا س عذد أن ةذ ن حرورذي ثلترذاوج ف ذها
يمةان كبا ل د ل ل ألايم ثي وم ثل وية.

ن ب هذ خذاص ضذ ا ثي ذ ب

فال تناقو ين ثيعا فين الاليا حدا مصد هو ثي ه ش ثيع فاة .
فايعبذذا

ألان

ذ ه حبذذاة

ه ذ فوذذك ثيعذذايو ب دهاتذذك ثو ال فذذي فةذذان لذذاو نا ي ص ذ  .قذذا

ثي وم يك ل ة ثيفصل ثيالاعس م ثيياب  371م ثيفال حامل:
ََ
"ف ممالجوهر الثاب ممت ه ممو العم مماء ،ول مميس إل نف ممس ال ممرحمن .والع ممالم ،لمي ممع م مما ه ممر في ممه م ممن
الص ممور ،فه ممي أعم مراض في ممه ،يمك ممن إ الهه مما .وتل ممك الص ممور ه ممي املمكن ممال ،ونس ممبهها م ممن العم مماء نس ممبة
الص ممور م ممن امل ممر ة ،تظه ممر فيه مما لع ممين الرا ممي .والح ممق تع ممالى ه ممو بص ممر الع ممالم ،فه ممو الرا ممي وه ممو الع ممالم
باملمكنال ،فما أدرإلا إل مما فمي علممه ممن صمور املمكنمال ،فظهمر العمالم بمين العمماء وبمين رغيمة الحمق،
فكان ما هر دليال على الرا ي ،وهو الحق ،فتفطن ،واعلم من أنت" ث الك
لي ذذا دأن مفه ذ م ثل ذ ه ثيعب ذذا
ذذان ضذذا هللا لنذذك
مفهذ م :ثلتذذج ثو ذ ذذك لذ دذل مذذا ع ذ ى هللا عذذاشا هذ م ذ عيي ذلثمل ثي ذذوم ث ذ
َ
منذذك ثج هذذحث ثوصذذهلح .فايعبذذا الاليذذا أ ذذك فذذا ثلتذذج هذ حذذج أل ذذك س صذذد لذ ثلتذذج س ثلتذذج
ك.
ه الك ي بب نامل قول لنك :ثلتج ثو
م حوئ قا دوالك يلل ج
و ن ذذا ش ذذا معت ذ إاو ذذا ثع ذذالعب ك ثيع ذذا ف ن ذذة ل ذ مهو ه ذ

قا ثي وم يك ل ة ثي د مل:
"ثي دث ثي ام

ثيع

ن :ما ثيعد ؟

ثل ثب :ثيعد ه ثلتج ثو

ك ثي ب ثمل ي

 .ف هل ث

ليد هللا غيله

بوك:

ثيعد  .وأبو الحكم عبد السالم بن برلان يسميه :الحق املخلو ،به أل ك عبس هللا ر " :ما
خ رناهبا س التج" "ما خ رنا ثي ب ثمل ي
يحيم ثو

ما ونهبا س التج" " التج أ يناه" أش با ات

مبا ترالضوك حايي خاصي ر يك عاشا "هو هدى" أش ين أ ك ألهى لل شا خ رك أش

ما خ رك س التج ه ما ات يك "...ث الك
قا ة م ضس نخ م ثيفال حامل:
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"فةذذان ثيعبذذا ثو ذ ذذالتج ثو ذ ذذك فةذذان ألايذذم ثيعبذذا ذ ه ثيعذذايو فريذذل ص ذ ثيعذذايو
أ ثح ذذك إيا ع ذذك ل ه ذذا ه ذ قا ذذل ش ذذا م ذذا س ن ذذا ا ...فايعب ذذا مذ ذ تنف ذذك [ثلت ذذج] د
ثيصذ ذ ثوع د ذذل لنه ذذا
ايعايو م ل بي :ك  38"...ث الك
ر

أ ضا:

"فايعبا أصل ي وا ثيص ل ها ه أ ف ع ه م أصل39 "...ث الك
ة م ضس هايئ:

ر

" ثيعبا ه

د
ه ثيعايو ل ك فايعايو ما ه س ة خوا فه مال َّول ينف ك40"...ث الك

م ذ هذذحه ي ذا ا يخي ذلا ي ذذوم يك ذذل ةع ذ

أن ثيعبذذا ه ذ "ثللوذذا ثوه ذج" ألايذذم سحال ثوذذك

ليا لل ثيص .
ر

ث ثيع

ة ثيفال حامل:

" ن حرورذذي ثللوذذا ثوه ذذج ه ذ ثو ذ ايعبذذا  ....ففذذال هللا عذذاشا ذذة ألايذذم ثيعبذذا ص ذ لذذل مذذا
د
ع ذ ثه م ذ ثيعذذايو أس أن ألايذذم ثيعبذذا ه ذ ثللوذذا ثوه ذذج أس ت ذ ثه ريذذل ص ذ ثيةاونذذامل ل هذذا ص ذ د مذذا
ييا ةاو

هحث س الك فه لين ثيعبا س غيله"41ث الك

ه ذذحث ذ ى ثيعبذذا مالها رذذا مذذس حرورذذي ثلترذذاوج ذذة م ذذال ى معذ دذين زخذذا ذذين م تيذذي ثي ذ ب
َ
م تي ذي يمة ذذان فاص ذذال ذذين ح ذذدا ثي ذذحثمل كث ذذلا ص ذ ثو ذ ثمل ذذة م ذذال ى نخ ذ  :ف ذذا حبا و ذذا
خواس مه را قا ال يلتج ثلل ج:
فمن لهة قبوله لمحمق" :هذ أ كون ذي أ نوذي يلتذج أ م هذ يكذ
ع ى هللا ه م ال ى ثعو ثي دب" .42ر ثي وم ة ثيفال حامل:

هذ

منذك هذ لذل مذا

 38ثيياب ثي ام ثي يع ن ماوي م ثيفال حامل ثو وي ه ة مع في مرام ثو ديي.
 39ثيياب يحد ثي يع ن هالهباوي م ثيفال حامل ثو وي.
 40ثيياب ثي ابس ثي يع ن ماوي م ثيفال حامل ثو وي ه ة مع في مرام ثوع في.
 41ثيياب ثي ابس ثي يع ن ماوي م ثيفال حامل ثو وي ه ة مع في مرام ثوع في.
 42ثيدكال ا ععا ثلت وو ثوع و ثيص ة :ثلت بي ة حد ثية بي ص 623ط  1عني 1561
يينان.
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"فه ذ أ م ص ذ

ون ذذي ثلتذذج فوذذك ف ذ ن يلتذذج ليذذا مذذا أخ ذذل خبذذا كون ذذامل :كون ذذي ذذة

ثيعبذذا  ....كون ذذي ذذة ثيعذ ش هذ ق يذذك" :ثيذ حب ليذذا ثيعذ ش ثعذذال ى" ( إذذك  ) 0 :كون ذذي ذذة ثي ذذبا
ة ق يك " :نز
ي

نا لل يو ي شا ثي با ثيد وا" كون ي ة ي

ه ق يك " :ه هللا ذة ثي ذبا ثمل ذة

"  3يةع ذذام كون ذذي لام ذذي هذ ذ م ذذس ثو ذ ذ ثمل ليذ ذا م ثت ه ذذا ...فر ذذا  " :هذ ذ مع ذذو أ نب ذذا كن ذذالو"

(ثلتد د  43) 1ث الك
ومممن لهممة قبولممه لمخل مق :ف ذ ن ثيعبذذا ه ذ "لذذايو "ثي ي ذ مل" اين ذذيي ي بب نذذامل بوعذذا حو ذذئ
ت اذذت فوذذك صذ ثو ذ ثمل ل هذذا ي ذ هيذ مل صذ ثوب نذذامل فوذذك ألهذذاه ثي ذ ثيعوتذ أ ضذذا .فايعبذذا
"هيذ مل" اين ذذيي ي بب نذذامل

ذ لوتذ اين ذذيي يذذك ذذة حذذا هي تهذذا .ح ذذت ثيذذدكال ا عذذعا ثلت ذذوو

ألاهت ثييعو شا أن ثيعبا ه ل و ثلتج (لايو ثي ي مل = ل و ثلتج)" .ر
" ثيعبا  :ه أ ي نوامل منك ه مل ثي

ثي وم يك ل:

ثوةا وامل ثو ثتذت ...هذ ثوعتذ ثيذحش هي ذت فوذك

ثعالر مل ألوان ثوب نامل"44ث الك
ة ه نخ أكثل ض حا الة و ثي وم ليا ي ان ثوب نامل فور :
"ف با عبعنا [ثوب نامل] كالمك [كالم ثلتج = كذ ]

ذ هذا ال ن ذة ذ ه ثيعبذا يذو ذالب

أن

ال قذذي لذ ثي ذ  .ف نذذا صذ ث ذذة ذ ه ثيعبذذا فسلهونذذا ه هذذا ذذة ثيعبذذا  :ثي ذ ي عبذذا بعذذدما
لان معر شة ثي

حصل يك ثي

ثيعوت "45ث الك

"ثي ي مل" ة ثيعبا هو الصفة الجامعة بين الحق واملمكنال [ثبول علمي] أص ك م تايذة
ثعو هللا :ثي ا ت م خال تاية ثعو ثي دب ثل امس.
ر ثي وم يك ل:
د
فنزه أن ة ن
"...فرا (صيا هللا ل وك ع و) :لان ة لبا ما ف قك ه ث ما ت الك ه ث
تص فك يأل وا ليا يه ث ف د ك وا د
با ه ثعو ي ستاب م دل تص ي
كت ل ألايم ثي
يه ث فى أن ة ن ف ألايم ثيعبا ه ث أ ت الك ه ث فله الثبول الدائم ل على هواء ول في
هواء ،فإن السلا وقع باام ّ
الرب ،ومعناه :الثابت"46ث الك .
د

 43ثيياب ثي ابس ثي يع ن ماوي م ثيفال حامل ثو وي ه ة مع في مرام ثوع في.
 44ثيفال حامل ثو دوي ثيياب .167
 45ثيياب ثي ام ثي يع ن ماوي م ثيفال حامل ثو وي ه ة مع في مرام ثو ديي.
 46ثي دث ثلتا ش ثي اله ن م عد مل ثيالمحش ثيع أ اب لنها ثي وم يك ل ة ثيفال حامل.
46

ث هالقا مبا عيج ت ضو ك ب ينا د
تيين م ال ي ثيالع فامل ثيع عورت ي عبا م قيل
ثيعا فين اهلل ب ينا فهو معا ها ثيع ل د ل ث لنها بصهلتامل د
ه لد دا.
مالعد ا م
ر ليد ثي زث ثيرا اة ( مل 735هذ ) ة "يهاوي يلالم ة ا ثمل أهل ييهام" :
َ
ّ
والتعين الثاني وإنها
"العماء هو الحررة العمائية التي عرفت بأنها هي النفس الرحماني،
هي البر خية الحايلة بكثرتها النسبية ،بين الوحدة والكثرة الحقيقيتين [ ....نها] محل تفصيل
الحقائق التي كانت في املرتبة ألاولى ،شلونا مجملة في الوحدةّ ،
فسميت بهذا عتبار بالعماء ه
ثي وو ثي قوج ألايم ية ن هحه ثلتض ا زخا حا ال ين ضافي ما ة هحه ثلتض ا م ثلتراوج شا
ثيعبا ثيحش ه ثي وو ثي قوج ين ثينا ين ثي با 47"...ث الك .
ثلتج شا ثلل ج كبا
ََ
ثية بامل
ى ثير ش أن ثيعبا م حوئ ه فا حباة ث سمل فوك ص ثلت
َ
ييهوي أن ح ييي ه م ه ثيعبا كبا تال د
ثية بامل َنفا ية ان .فور :
عين ثلت
"ييي :ه م ه ص ا ثيعبا ثيحش ه ثينفا ثي حباة ثي حدثة ثينعت ثيحش فوك ك
دمل عونت ص عاو ثو
ثلت

ثمل ثيع

ثية بامل ييهوي أعبا يعبا كبا تالعين

ة :ثلت

ثية بامل ية ا وي نفا ية ان .فال

لين س األيي ثيحش ه

ه يقا م ثلت

م ه ثي ثحد".
ثير ش يل ايعبا أ ضا شا ثي وت يضا ة ي
َ
ثلتج فضال ل ثينفا ثي حباة ثيرا ل ي بب نامل حوئ ر :

ي حثمل أش ي نوي ي شا ثيع قي ت

"ثي لزخ ي [
بعينه النيم

بوك :صاحيي يحد د ي] :ه

ا ا شا العماء الذي هو النفس الرحماني ،وهو

افي ألاو اين يي شا معر يوي ثيه ي ثيع يها ثي وت ثوه ج".

ثفرك ثي وم أ ثيعيا أحبد ثيالوااة (1235-1105هذ) ف ك ه ج يف ي ثيعبا ليا
د
ب ها ثيعبا ثيحث ف س نا زث لبا ألاث (أ ت ) ث س فوك منك
ثو تيي ثي نز ي ثويهني ة ثي وت
ثية بامل ييهوي .فه م تيي د
عين يلتج
ثيي ا ثي حباة (ثيعبا ثيي ا ش) ث الر ت فوك ثلت
يلل ج.
ر

ثي وم ثيالوااة ة كالاب " ثه ثوعاة " يال بوحه لية ح ثزم :

 47رال ل  :ثوع و ثيص ة :ثلت بي ة حد ثية بي ثيدكال ا ععا ثلت وو
 1561ص.620/621
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يينان ط  1عني

"م تيي يحد ي :ة م تيي كنك ثلتج
ي ها.

ة ثيحثمل ثي األاج ثيع س مهبس ألحد ة ول ثي ص

 :حض ا ثيهبا والعما الذاتي".
غو أ ك باهل ين يحد ي ثيحثمل ثي األاج س أ ك حك ف قا ونهبا م حوئ ثيالعين

ثي ه

حوئ ر :
"ثيف

ين يحد ي ثيحثمل ثي األاج :أن الذال الساذ س ثمالواز ف ها ألحد ي س كثلا ألا

إب ت ثين ت ل ها ف ها فليس فيها اختصاص نسبة ،وهي راية البطون وهي العماء ..يحد ي
تباه ها ة ثيحثمل ثي األاج س أن ف ها ه ة يي يحد ي ل ثي ثلا ثي يل ي وهي مرتبة هور الحق".
يميلليدثيرا أ ضا ع

ثيعبا م خال د
ثينفا ثي حباة كبا ة ثينه ثيالاشة:
والظاهر هو العماء

"م أعباوك عاشا :ثي اه ثيياإ
َّ َ
والعماء عن النفس ،فإن النفس ل صورة له كما هو في الشاهد ،ول يدرإلا إذا تصور بصورة
العماء ،فهو عينه ل ريره
لين ثي اه

با غا ه ايص ا ثيع

ثيياإ ه ثينفا ثي حباة .

ة ثلاليا م و والعماء عين العالم .فايياإ

ثي اه لين ثيياإ ".

ع د فك الاليا ه :ح اب ثيع د ا فور :
"ح اب ثيع ا :ه ثيالعين ي
ثي

ثو

 :بالحقيقة املحمدية ليا صاح ها أفضل ثيصالا أزلى

وو وبالعماء والروح الكلي و نسان الكامل والثوب والرداء غيل ألايم م يعبا ثي يلا

عد مل أعباؤه يالعد

 48ثي وم م دبد ثي

هك ثلاليا ثتك".48

نزثن ثلت وت م ع لي ثي

نزثن فوبا ثصهلح ل وك أهل ثيالص

.2550
48

ثيع فان (ث

 :ثيعبا ) ط  1عني

الفصل الرابع

49

الهباء النوري

حقيقة الش يء :هي ملكول ذلك الش يء وأصله الذي هو به هو ،كما قا تعالى:
َ
َ
" ِب َي ِد ِه َملكول ك ِ ّل ش يء" ( يس . ) 38:

50

الشيخ ألاكبر :محي الدين بن العربي

عقممد ثي ذذوم يك ذذل ذذة ثيفال حذذامل ثو وذذي ا ذذا ه ذ ثي ذذا
مع فذذي ذذد ثلل ذذج ثي حذذاة
يو

م ذ ه ذ أ م ذ فوذذك؟ مذذو

م ذ أ ذ ثب ثي الذذاب لن ث ذذك :ذذة

ذذد؟ فذذوو

ذذد؟

ذذد؟ ليذذا أش م ذذا

د؟ ما غا الك؟ مع في أفالم ثيعايو يك ل يص .
ي ذذدأ ث ذ ثيع ذ ه ذذحث ثيي ذذاب ذذحك لن ذ ثن ف ع ذذة ه ذ  :ذذد ثلل ذذج :ثيهي ذذا  .فوه ذ ح ب ذذي م ذ

يعذذئ ي ثي ذ عي لذ ثيعذذايو ألاثمل ثوضذذب ن ثي ذ ش يواوذذت لنهذذا ذذة أعذ ب قذذة فورذ

ضذذا هللا

لنك:
"أ م

فوك [ثيهيا ] ثلتروري ثو بد ي ثي حبا وي [م ه ها :ثير و أ ثيعرل ي ].49

سأ

ص ها [ثلتروري ثو بد ي] يعدم ثيال يز[ .ألنها عا ي ة ثيعايو ع ان ثلتواا فوك].

مذذو

س ايعذذدم [ ذذد م ذ

ذذد [ثيعذذايو]؟

ذذد م ذ ثلترورذذي ثوع مذذي ثيع ذ س تالصذذي ذذاي

حروري ثلتراوج فايعايو ألان حروري ألاهنوي ص ي].
فوو

د [هحث ثيعايو]؟ [ د] ة ثيهيا [ثوا ا ي شا ثيحهنوي ثيع قي ت ص ثيعايو].

د
 49قا ث ثيع ة مردمي ثيفال حامل م اإيا ثي ع يك م صيا هللا ل وك ع و:
د
" ...د
هو غبا ق و ي ث ا ة مدث ثيع و خ وبين ثيرد ا ة ثي ح ثو ف ظ ثوص ن لل ما لان ما ه لاو عوة ن ما س
ن غيله م يعبا  :إني أريد أن أخلق من أللك يا محمد العالم الذي هو ملكك،
ة ن .فةان أ ثعو كاليك ألايم ثير و يع
َ
َ
ين
فأخلق لوهرة املاء ،فخلقهها دون حجاب العزة ألاحم  ،وأنا على ما كنت عليه ول ش يء معي في عما (ثي وو ثي قوج ثيحش
ثينا ين ثي با)".
هو قا :
د
د
تايا يك ثعبك ثين م حض ا ثل
" ...وا لان هحث ثيف م (ثيهيا ) أصل ثي
ألايم ثيف م أ فوو ألايم ثين ف ه مل ص ا م دوي م اهدها لونوي م ا هها غواوي نتها لد وي معا فها ق بوي ل مها بونوي
أع ث ها مدث د ي أ ثحها ي حوي إونتها ن موي فس ت أب ينا ة ثي حا وي كبا لان أ مل شا ن م صيا هللا ل وك ة ألايم ثل بس أ ا ينا ة
لان ثي ه

د
قي ت ص تم صيا هللا ل وم م

ثل
51

بوي" .ث الك

ليا أش م ا
يو

د [هحث ثيعايو]؟ [ د ليا] ثيص ا ثوع مي ة فا ثلتج.

د [هحث ثيعايو]؟ [ د] إل ها ثلتراوج ييهوي [يعباووي ثيع لا ت منهب ي ة غوذت

ثي نز ي].
ما غا الك؟ [غا ي خ ج ثيعذايو هذ  ]:ثيال ذوه مذ ثو ذي [ثي ذعا ا ثي ذرا ] فوعذ

لذل لذايو

ح ذذك م ذ من ذذئك م ذ غي ذذل ثما ذزثج .50ف ا الذذك ه ذذا حراور ذذك مع فذذي أف ذذالم ثيعذذايو يك ذذل ه ذ م ذذا ل ذذدث
ية ذذان ذذة ثص ذذهالح ثل بال ذذي ثيع ذذايو يصذ ذ

ح ثيع ذذايو ل ال ذذك ع ذذايك أفالك ذذك

عتذ ذ ية ذذان

مراماتك ح لاتك تفصول إيراتك .فهحث بوس ما الضبنك هحث ثيياب".ث الك
م ذ خذذال هذذحث ثيع ذ

ثي ذ س ثيذذحش قذ دذدمنا ة ذذالهوس تيذ دذين معذذايو أإ ذ ث خ ذذج ثيعذذايو ث الذذدث

م حروري ثلتراوج ثيع فص نا خصاوصها ة ثيفصل ثي ا ج .فنر :
أول :ل ذذان هللا س ش ذذا مع ذذك هذ ذ م ذذا

ذذة ثلت ذذد ئ ثي ذ ذ ي زث ثيعذ ذا ف ن ثع ذذالنالا ا مذ ذ

معذ فتهو مفذذا ه :هذ ان ليذذا مذذا ه ذ ل وذذك لذذان ألايذذم ي السكوذذد ليذذا أن لذذل ثلل ذذج يذذو ذ ز ذذا ا ليذذا
هللا عاشا أل ك س الاد ليا ثلتج عاشا شا
يل م

ة لب وي خ رك يلل ج  .ف

هللا عاشا .قا ثي وم يك ل ة فا ثيياب ثي ا

ثيعذايو أ لدمذك س

:
ذذس يوذذك م ذ

"ل ذذان هللا س ش ذذا مع ذذك ه ذذو أ ج فو ذذك :ه ذ ان لي ذذا م ذذا ل و ذذك ل ذذان ي ذذو
ً
قيل خ رك "..ث الك
ل ها ل لان م ص فا ينف ك م
ثيعايو صفي يو

ا ذذا ه

ثاني مما :و ذذا أ ث هللا ع ذذاشا خ ذذج ثيع ذذايو ث فع ذذل عذ ذي ا ك الا ذ دذل تنز كذ ذ س ةع ذذو كنه ذذك ش ذذا حرورذ ذي
ذ ذ  :ثيهي ذذا لي ذذا ا لذ ذ ثو ذذا ا ي يو ذذي

ثلتر ذذاوج (ثيحهنو ذذي ثوعر ي ذذي فالثض ذذوي) يو ذذد ف ه ذذا حرور ذذي
ثيص ش ي عايو .هحه ثوا د ا ي شا أ ثيهو شا ة ثصهالح ثلت با  .قا ثي وم يك ل:
ي

د
يك م صيا هللا ل وك ع و:

 50قا ثي وم يك ل ة مردمي ثيفال حامل م اإيا ثي ع

" وا أ ص مل حقائق السعداء وألاشقياء ،عند قبا القدرة عليها ،بين العدم والولود ،وهي حالة نشاء :ح
ثيهدث ي ع

ثي ا ي بعين ثو ايفي ثي ث ي عا لت ثي عودا شا ثي

ه م ثي روي ثيالثي

ثينها ي بعين ثو ثفري
ياي

يهحث أخ ل ثلتج ل حايي

ثي عدث فرا " :أ يئم ا ل ن ة ثلليلثمل هو يها عا ر ن" (ثودمن ن  )61:يل شا ت م ثي لي .قا ة ي روا "ف يههو قول ثقعد ث مس
ثيرالد " (ثيال ي )16 :يل شا ت م ثي عي .ف س هي ب ت م ثينف امل ليا ي ا ما ه ة هحث ثيعايو عايم د
غة س ا يال م ثي د لي
د
ثيالثي أخ لتنا صيا هللا ل وم أن حبي هللا عيرت غضيك ه حث ة ت ثي ث ش يوم".ث الك
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ذ ذ ثيعذ ذذايو

" ف ب ذذا أ ث

ذذدأه ليذ ذذا حذ ذذد م ذذا ل بذ ذذك بع بذ ذذك نف ذ ذذك انفعم ممل عم ممن تلم ممك رادة

املقداة بررب تجل من تجليال التق يه إلمى الحقيقمة الكليمة ،انفعمل ع هما حقيقمة تسمم  :الهبماء ،همي
بمق لة طرح البناء الجص ،ليفتح فيها ما شاء ممن ألاشمكا والصمور ،وهمذا همو أو مولمود فمي العمالم.
قذذد ألاك ذ ه ليذذة ذ أ ذ إايذذت ضذذا هللا لنذذك عذذهل ذ لي ذد هللا حبذذك هللا غيلهبذذا م ذ أهذذل ثيال روذذج
أهل ثي

ي ثي

 ".ث الك

ثالثمما :وذذا تايذذا عذذو ثين ذ يهذذحث ثيهيذذا
ب هذ ذ ثلترور ذذي ثو بد ذذي  .فة ذذان

كذذس م ذ فوذذك ه ذ ثوع ذذل لنذذك :

ه ذ ثيعرذذل ي

ذذة حرور ذذي ثلتر ذذاوج .رذ ذ

ه ذذا مذ ذ ثينذ ذ ييكذ ذ ثيهي ذذا

ث ذذ

ثيع :
" هذذو ذذك عذذي ا ك تايذذا نذ ه شذذا ألايذذم ثيهيذذا
ل ك فوك ذاير ا ثيصذالحوي فريذل منذك عذاشا لذل شذا

ذذب ك :ثيهوذ شا ثيةذذل ثيعذذايو

أنذذتاب يفةذذا

ذة ألايذم ثيهيذا ليذا ح ذت ق تذك ثعذالعدث ه كبذا
قي يذك .قذا عذاشا" :م ذل ذ ه

ذالد ضذ
تريل ز ث ا ثيييت ثي ثج ليا قد ق ذك مذ ألايذم ثينذ
ً
كب ةاا ف ها مصياح" ف يك ه اوصياح ف ذو ذ أقذ ب يوذك قيذ س ذة ألايذم ثيهيذا س حرورذي م بذد
صذذيا هللا ل وذذك ع ذ و ثو ذذباا ايعرذذل فةذذان عذذود ثيعذذايو سع ذ ه أ
م ألايم ثين ييكذ
أق ب ثينا

يوك لية

مذ ثيهيذا

مذ ثلترورذي ثية وذي .ذة ثيهيذا

ذذاه ذذة ثي ذ

فةذذان

ذ ه

ذد لونذك لذين ثيعذايو مذ تا وذك

أ إايت أع ث ي اوا أ بعين"...ث الك

رابعمما :هذذحث ثيعذذايو ثيذذحش ث

ذذد لذ م ذذا مع ذ م لنذذد ثلتذذج عذذاشا م ذذا لذذان

ذذس مذ ثيهيذذا

أن ثيعذذايو ث

ذذس م ذ ثيعذذدم ثيص ذ

ثوه ذذج ق ذ

م ذ ث ذذة ل ذذو هللا عذذاشا ذذة ذذةل هي ذ  .فذذاير
د
ي .ناقش ثي وم يك ل هحه ثلتروري ر يك:
نتي يك س معت ل ايي ثلتراوج ثي

س

" أما ثو ا ثيحش ل وك د ثيعايو ل ك م غيل تفصذول فهذ  :ثيع ذو ثيرذاوو ذنفا ثلتذج عذاشا.
ذ ليذا هذحث ثي ذةل ثوع دذين ذة ل بذك
ف ك عي ا ك ل ِ بنا بع بذك نف ذك أ ذد ا ليذا حذد مذا ل ِ بنذا
يذ يذذو ذ يمذ كذذحيم ألخذذح ا هذذحث ثي ذذةل استفذذا س لذ قصذد أل ذذك س ع بذذك مذذا ذذالب أن ت ذ ج
ذذو تفذذا ف ذ س أن هذذحث ثي ذذةل ثوعذ دذين مع ذ م هلل عذي ا ك مذ ث يذذك مذذا أ ذذد ا
صذ ا ذذة ثي ذ
ل وذذك يذذو سخذذح هذذحث ثي ذذةل مذ غيذذله ألا قذذد هاذذت أ ذذك لذذان س شذذا معذذك ف ذذو يذذج س أن ةذ ن مذذا ذ ز
ً
ل وك ذة ف ذك مذ ثيصذ ا  .فع بذك نف ذك ل بذك نذا أزس س لذ لذدم فع بذك نذا كذحيم فب اينذا ثيذحش
ه لين ل بك نا قد و ردم ثلتج أل ك صفي يك س تر م نف ك ثلت ث
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ل هللا ل ألايم "..ث الك

خامسما :وذا أ ث هللا عذاشا أن عذ

َ
هذ ذة غوذذت ثي نز ذي أ هذ يعذبا ثيصذفامل فةذان خ ذذج

ثيع ذذايو مذ ذ أ ذذل ه ذذا حراوره ذذا ثيعذ ذ ته ذذت ثوع ف ذذي أش ثيال ر ذذج ايعي ذذا ا فسة ذذس حر ذذاوج ثي ذذعا ا
ثي را مباز ي يعضها

عل ثيال ه م ثو ي غا ي ثلل ج .ر ثي وم يك ل:
يةذذا س يوعيذذد ن"

" أمذذا ق ينذذا :يذذو ذذد؟ مذذا غا الذذك؟ رذ هللا لذ ذذل " :مذذا خ رذذت ثل ذ
د
خصصذنا ثل ذ ايذحك  .ثل ذ هنذا لذل م ذالال
فص ح اي ات ثيحش أل ك أ د ا ه حث ثيعايو ل ذك
ً
ً
م ذ م ذذم غي ذذله ق ذذد ق ذذا ع ذذاشا ذذة ح ذذج ثي ذذب ثمل ي " :ثو و ذذا إ ل ذذا أ ك ه ذذا قايال ذذا أتين ذذا إ ذذا عين"
ً
ً
كحيم قا " :فس ين أن ب نها" ألايم وا لان ل ضا دأما يذ لذان أمذ ث ألإذال ث حب هذا ف ذك س تالصذ
مذذنهو معصذذوي

ي ذ ث ليذذا ألايذذم .ثل ذ ثينذذا ش يةذذا مذذا ذذيال ليذذا ألايذذم .كذذحيم م ذ يةذذا أنذذتاب
ثيض ذ ثمل ثييذذداهوامل ر ي ذ ن :س ذذد أن ة ذ ن

يفةذذا م ذ أهذذل ثين ذ ي يذذي ثورص ذ ا ليذذا ثلت ذ ث
ً
ثوة ذي لذاقال وذئ فهذو مذا اإذذت ذك صذدق ث كذحيم هذ يمذ لنذذد ا :ثيعذايو ل ذك لاقذل حذة ذذاإج

مذ هذذي ثي ذذي ذ ثيعذذا ا ثيعذ ثينذذا ل هذذا ألتذ حصذ ثيع ذذو ههذذحث لنذذد ا غيذذل أنهذذو قذذاي ث :هذذحث
ً
بذا س عرذل قفذ ث لنذذدما ألهذاهو صذ هو يمذ لنذذد ا ذال ألايذم .فذ ألاث ذذا لذ ذ أن ح ذ ث
ل ب ذذك أ كال ذذي ذذاا أ

ذذحع

ذذي أ ههوب ذذي ر ي ذ ن :خ ذذج هللا فو ذذك ثلتو ذذاا ثيع ذذو ذذة ألاي ذذم ثي ق ذذت

يمذ لنذذد ا يذذيا كذذحيم ذذل عذ ثلتوذذاا ذة بوذذس ثيعذذايو

ن لذذل م ذ

ذذبس ثو ذدألان م ذ إذذت ذذابا

ذذهد يذذك س ذذهد س م ذ ل ذذو .هذذحث لذ ك ذذي لنذذد ا س لذ ثعذذالنياط مذ

ذ

بذذا رالضذذوك ذذاه

يو ذ م ثلل ذ ا ثي ذذحك ف ذ ن هللا

خ ذذل س غي ذذل ألاي ذذم م ذ أ ث أن ر ذذي ل و ذذك ف ي ذ م إ ذذج ثي ذذا
ً
ثم هحه ثلتراوج.
عوه عك ليا هحث ل ك لونا فوع و أن ثينا ة لبا ي ل

ً
ً
فس ذذد ثيعذذايو عذذي ا ك يو هذ عذ هان يعذذبا فذ ن قذذد ا ذذال مرذذد َ ذ ث ذذال لهذذا ثزقذذا
ً
ً
ً
ال م ز
حوبا ال م ح م حراوج معه ي ثيالسهيل عل ثيعايو ة ثيذد وا مباز ذا
م و ا ال م ا
م ج ثيريضالين ة ثيع ني هو فصل يةلاص منها فذدخل مذ هذحه ذة هذحه مذ لذل قيضذي ذة أختهذا
فاه ذذت يح ذ ث

ذذة هذذحث تفاض ذ ت ثيع بذذا ذذة ثعذذال ثج ثللييذذئ م ذ ثيهوذذت ثيهوذذت م ذ ثللييذذئ

غا الك ثيال وه م هحه ثو ذي تبويذز ثيريضذالين حعذ تنفذ هذحه بعاوهذا هذحه بعاوهذا كبذا قذا هللا
ً
عاشا" :يوبيز هللا ثللييئ م ثيهوت اعل ثللييئ بعضك ليا بعو فيلكبك بوعا فواع ك ة هذنو"
فب ذ ر ذ فو ذذك ش ذذا م ذ ثو ذذي حع ذ م ذذامل ل ه ذذا ي ذذو

ذ ذ م ثيروام ذذي م ذ امن ذذين ي ن ذذك م ذذنهو م ذ

ال ه م ثو ي ة ثلت ذاب مذنهو مذ س ذال ه منهذا س ذة هذنو فذ ألاث ت ذه أخذ ج فهذدس هذو
أهذذل ثي ذذفالي دأمذذا م ذ تبيذذز هنذذا ذذة حذذدى ثيريضذذالين ث ر ذذت شذذا ثيذذدث اخ ذ ا رورالذذك م ذ ق ذذله شذذا
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ةعوو أ شا لحثب جتوو ف ك قد ت ه فهحث غا ي ثيعايو .هاتان حرورالان ث عالان شذا صذفي هذ
ً
ً
ثلتج ل ها ة ألاثتك م هنا ق نا :ثه أهل ثينا معح ا أهل ثل ني منعبا هحث ع د ذ ي بذا ترذي
ل وك ة ثيدث اخ ا لند ثو اهدا ن ا هللا قد ايها ثو رر ن ة هحه ثيدث ".ث الك
ذذي ق ذ ثي ذذوم يك ذذل أن أ منفع ذذل لذ ذ ثلترور ذذي ثية و ذذي ال ذ ذك ي ث ا
ه ذذحث ألان
ييهوي :ه ثيهيا يصية ي د ثيحش ه مل فوك ثلترورذي ثو دبد د ذي منهذا ذ ز ثيعذايو .أش كذسن ثلترورذي
ثو دبد د ي ة هيا ثيعايو .يهحث اد ثي ذوم ليذد ثي ذ و ثل ويذة هذا ج ذين ثلترورذي ثو دبد د ذي ثيهيذا
ذذة ع ور ذذك لي ذذا خالص ذذي ثيي ذذاب ثي ذذا م ذ كالا ذذك " :ذ ح م ذ المل ثيفال ح ذذامل ثو و ذذي" حو ذذئ عال ذل أن
ق بين م غيل د
عد ة ثيعين د
هو قا :
ثلتج عاشا ق د و ثي
" ...ف ذ ذ أحذ ذذد ثير ذ ذذبين اي ث ذ ذذت ثيرذ ذذد و ثيذ ذ ب ثيفالذ ذذل ع ذ ذ ثير ذ ذذو ثي ذ ذذاة ذ ذذاوب
ثو د ثيعيد ثونفعل .فأو ما هر من ذلك القسم الثاني ،محمل حكممي امماه بالهبماء وبمالهيولى،
ّ
متحيم  ،ول بم ّمد للم ّ
ّ
تحيم مممن مكممان يحلممه ف ذ ن ل ذان ثوةذذان م قذذا فرذذد خذذل ذذة ح ذذو
ألن العممالم كلممه
ثيعايو س دذد يذك مذ مةذان ه ذحث شذا أن

ذل أ ذد أ نالكذ و ذل ح ذ س رذا أ ذك خ ذج يذئال
ي يذذله كبذذا أن غيذذله س ةذ ن فذذا

ذدخل ذذة ذذنا ثيعذذايو س حذذج ليذذا يإذذال ألن ثلتذذج يذذيا ذ
يذذك .فالهبمماء هممو الحممق املخلمموّ ،،
ونقيممد الحممق هنمما بالخلقيممة فممي هممذه املرتبممة مممن ألممل ذلممك نقسممام،
وهممذا املعنم ّمي بالهبمماء وهممو الهيممولى ّ
ّ
املحمديممة ،والقلممم
املعبممر عنممه عنممد املحققممين بالعقممل ألاو  ،والممروح
ألاعلى ،فكانت الحقيقة املحمدية أو مخلو ،،وكانت على النقخة لهية :صورة ومعنى" 51ث الك
ذذحهت ثيعذذا ف ن ذذاهلل ليذذا أعذذهو ثي ذذوم يك ذذل شذذا أن ثيعذذايو س ذ ألاث ذ يذذك س ثي ذ
ثيصذ ذ ش فالثض ذذا

و ذذئ أن ل ذذل ثو

ق ذذامل ذذة ثيهي ذذا

ذذة مذ ذ

ن ذذك هذ ذ أش ثيهي ذذا حرور ذذي
ق ذذامل أن تةذ ذ ن أل ثض ذذا زثو ذ ذي

ثيعوتذ ذ ثي ذذحث ذذل س ع ذذد ثو
صذ ذ ي معر ي ذذي س ذذالرل ذذاي
د
عباها ثي ال ييود :اإال ثفرك ثي ع صيا هللا ل ك عذ و .رذ ث ذ ل ذ ذة ثيفصذل ثيالاعذس مذ
ثيياب:)371( :
"ثل ذذو أن ثيعذذايو ليذذا ا ل ذ لذذل مذذا ع ذ ى هللا يذذيا س ثوب نذذامل ع ذ ث
ف نها حثتها لالمي ليا ل بنا أ ليا ثيع و ث ت ثي

 51ليد ثي و ثل وية

حم

المل ثيفال حامل ثو

دوي..
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ذذدمل أ يذذو ت ذذد

يحثتك ه هللا .فذ ن يمةذان ح ذو يهذا سزم ذة

حذذا لذذدمها

ح مع ذ م يهذذحث ع ذ د لاوذذا م ذ

ه ذا ذذل ه ذ ألاث ذ يه ذذا ألن ثياذذل و يه ذذا سزم .فذذاو

ثيعالمي أل ك ثيديول ليا ثو جح فال و ألايم.
يذذيا ثيعذذايو ذذة حذذا

ذ ه بقذذا ع ذ ى ثيص ذ ثيع ذ قي هذذا ثيعبذذا

ه ذ مل فوذذك .فايعذذايو ن

ذ مل حرورالذذك بذذا هذ لذ زثوذذل أش ذذة ح ذذو ثيذ ث هذ ق يذذك عذذاشا" :لذذل شذذا هايذذم س هذذك"
قذذا ع ذ هللا صذذيا هللا ل وذذك ع ذ و" :أصذذد يذذت قايالذذك ثيع ذ ب ق ذ ييوذذد :أس لذ دذل شذذا مذذا خذذال هللا
س ب يذذله .يذذحيم قذذا صذذيا هللا ل وذذك

اإذذل" .رذ  :مذذا يذذك حرورذذي اذذت ل هذذا مذ ف ذذك فبذذا هذ م ذ
ع و" :أصد يت قايالك ثيع ب ق ييود :أس د
لل شا ما خال هللا اإل".
فذذال ه ثي ا ذذت ه ذ ثيعبذذا
فكذ ألذ ث

ََ
ي ذيا س فذذا ثي ذ حب  .ثيعذذايو

فوذذك ب ذ زثيتهذا .ت ذذم ثيصذ

بوذذس مذذا ه ذ فوذذك م ذ ثيص ذ

ذذة ثوب نذامل ة ذيتها مذ ثيعبذا ة ذيي ثيصذ مذ ثوذ نا

ت هذ ف هذذا يعذذين ثي ث ذ  .ثلتذذج عذذاشا هذ صذ ثيعذذايو فهذ ثي ث ذ هذ ثيعذذايو اوب نذذامل فبذا أ م س مذذا
ذذة ل ب ذذك م ذ ص ذ ثوب ن ذذامل فظه ممر الع ممالم ب ممين العم مماء وب ممين رغي ممة الح ممق ،فك ممان م مما ه ممر دل مميال عل ممى
الرا ي ،وهو الحق فالفه

ثل و م أ ت" ث الك
ثلتج ثو

ي  :هل ثيعايو صا ل ثيعبا ثيحش ه ثينفا ثي حباة
صا ل ثل ه ثيهيا ؟؟
ي عبا أ ي هيا ف د ثيف ين
يرد اقش ثي وم يك ل م سيي ة يي ثيعايو ثو
ثير يين ما نالج ل ثير يين م م قفين ص ص يفعا ة يتها شا هللا عاشا أ شا هللا
ية ان اإل الثم فون ت ثو ب هلل ن ت ثوحم م يإلة ان .ألايم ة مع حد ك ل م سيي
الين :فاوع م أن يفعا
فرهوي م تيهي ايفد ي ة ثلح د فوفصل ة صل ثو سيي ف د ين
ك؟؟ أم ة ثيعايو؟؟
تصد ل ثيص ا ي ثخال ي ة ع ي ثيص ا :هل ة ثلتج ثو
ه ثيص ا ثيع ت ه ة ثيعايو ثيحش ه ألوان ثوب نامل أش
ي شا :عال ل أن ثلتج ثو
ثل ه ثيهيا أن ثيفعل ه فعل هللا أ فعل ثلتج.
ثل ه ثيهيا ه حص ثيص ا س د ثل ه ثيهيا س
ثي ا وي :ت ى أن ط
ايص ا ايالاشة ة ن ثيفعل م هللا م ية ان ري ك ثل ه ثيهيا ليا ةل ص .
ر ثي وم يك ل مف ث ألايم:
" أصل ما نيت ل وك هحث ثيياب بوس أفعا ثيعيا ثمل ل ها ل و ضافي يفعا  :هل تضا
ً
ها م رج ة يتها غيل م رري .ف نرل أ س :ة
شا هللا أ شا ثيعيا ؟ أ شا هللا شا ثيعيا ؟ ف ن
ً
منصي ل فالك أ قا ت ف ة أفصل س ألين يم ليا ما ه
مل فوك
ألايم ق س ألاث حررالك
ة ف ك وا فوك م ثيض ثخالال ثينا فوك ثللال س تفس م ثيعايو ر شة ف راؤه ة
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ك؟؟ أم أ ك

ثيعب م ليا ههامك أ شا ل با اينا فهب ن ما أ م يوك ف ها .فسق  :ن هللا قد قا  :ك ما خ ج
ك ما ص دح أ ك ك ما ه س أنهو أ ا ث شا
هللا ثلل ج س التج تة و ثينا ة هحث ثلتج ثو
أم ثن م رران أنهبا أم ثن لند
ك ثيعايو ثو
أم م الب ي فال و أن ثلتج ثو
ثل بوس غيل أنهبا يلث ثل ه ثيهيا د ثيص ا مع م لند ثل بالي أن يفعا تصد م
ك ثيحش ه ثلتج ثيحش قا هللا فوك "ما
ثيص ا ي م ه ثيص ا؟ هل ثيعايو أ ثو
خ رناهو س التج التج أ يناه التج "؟ فمن رأه أن الحق املخلو ،به مظهر صور العالم،
هرل فيه بحسم ما تعطيه حقائق الصور على اختالفها بحسم ألافعا إلى الخلق ،ومن رأه أن
أعيان املمكنال التي هي العالم هو الجوهر الهبا ّي ،وأن الحق املخلو ،به هو الصورة في هذا
العالمّ ،
وتنوعت أشكا صوره لختالف أعيان العالم ،فاختلفت عليه النعول وألالقاب ،كما
تنسم ألااماء لهية من اختالف ثارها في العالم .فمن رأه هذا ،نسم الفعل إلى هللا ص ا
ثيص ا ثي اه ا ومن رأه أن هور الصورة ل يتمكن إل في الجوهر الهبا ّي وإن الولود ل يصع
لمجوهر الهبا ي في عينه إل بحصو الصورة ،فال تعرف الصورة إل بالجوهر الهبا ّي ،ول يولد
الجوهر الهبا ّي إل بالصورة ،نسم ألافعا إلى هللا بوله وإلى العباد بوله فع ج ثو امد ثلت
با ن ت م يفعا يلتج ل ج ثوحثم ثيري مبا ن ت م يفعا ي عيا الل ج ثيحش ه
د
ليا
ثيعرية ثيال قي ة ثيع و ةل ثحد منهبا ت قي كبا ثي
الثم
ثيعايو لت و
هبا قد موت م ليا ثل ا د ا فهحث تف يل  " :ما موت ألا موت ي هللا مى" فنفى ثي م
لب أهات يك  ...فأثبت بهذه آلاية أن أعيان العالم هو الجوهر الهبا ّي إل أنه ل يولد إل بولود
الصورة ،وكذلك أعيان العالم ما اتصفت بالولود إل بظهور الحق فيها .فالحق املخلو ،به لها
كالصورة ،وقد أعلمتك إن الفعل كله إنما يظهر صدوره من الصورة ه ثيراول " :ي هللا مى"
فةان ثلتج لين ثيص ا ثيع ة اهد يلبا منها فال رج ما ألاك اه ف ك س أ شح مبا دين هللا ة
ا شا ص ثط م الروو...
ة حنا اها ليا ثيالفصول هللا اهدش م
هحه ا ي يناه
"52ث الك
خالصي ثير  :أن حروري ثلتراوج ثل امعي ي ةل يها م اه  :فف حض ا ثيحثمل ت ه
خص صا ة م تيي ثي حدا ثل امعي يألحد ي ثي ثحد ي ة حض ا ثيردم ت ه خص صا ة ثيعبا
ش س عت ثي مان ثي ا ج ألن ثي مان م
ثيحش لان فوك د نا قيل خ ج ثلل ج – لان هنا ح
ب ي ثلل ج – ة حض ا ثلتد ت ه أ د س ة ثيهيا يصية ثيحش ه مل فوك ثلتروري ثو دبد د ي
الاية ثين ييك م ت م ثلتروري ز ثيعايو ل ك د ث م ي ثح ثيعايوي ة ثيهيا ثين ش.
قا ثي وم يك ل ح هحث ثوعت ة ثيفصل ي م ثيياب ( )371م ثيفال حامل ما خالصالك:
"فس ص ا قيل فا ثي حب ص ا ثيعبا فه ا حباة فوك ثي حبي ل ه لين
ثلتج فةان ثلتج يك لاير ت يإلة ان ...هو ن ه ألايم
قي ك
ثي حبي .فةان ألايم أ
 52ثيفال حامل ثو وي ثيياب ثي اة ثي يع ن صل ة فصل فد ي يألاى.
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ثيعبا قيل ص ي ثح م ثي ثحي عال ثح ي ها ة ي ثح ثوهوبي ف و ع غيل ثل ه
ثيحش ه مل فوك ك ه أص ها ه اإ ثلتج غويك ه ف ه فوك ك ثيعايو ف ك م ثو ا
غيل
أن ه ثيعايو م ح و ثيياإ فال د م ه حج ك ة ن ه ص ثيعايو ف و
ثيعبا فه عو ثي اه ثي حبان فهامت ة ف ها.
ث الرش فوك ل و ما ة ن شا م
هو ن ثحدث م هحه ثيص ثي حوي الال خاص ل
ثيروامي مبا س ع بك ي ثح ثوهوبي ف اهدهو هو س اهد ك س هد بعضهو بعضا ف أى
ف ك م كيا منك م ثير ا ثيع دها ل و هها صد ه كوي لان ل و أن ة ثيع و حراوج
معر سمل عباها معر سمل م حوئ أ ك لر ها وا د
تبيزمل لنده فك يلتج مع مامل ه ح بها ة
 :أعبا يهوي تن ت أ ضا شا ثلل ج با ه م ح بها فوك فون ت
ثلتج فالن ت يوك
ي ها م ةع مل ثلتد ما ن ت شا ثلل ج فك ثلتا هي ثيرد بي ي د ي يزيوي .ل و لند ألايم هحث
أى أن ثيعبا فا ثي حبان أى ة ه ثيعبا
ثيعرل أن ثلتج ما أ د ثيعايو س ة ثيعبا
ص ا ية ان ثيةامل ثيحش ه يلتج بنزيي ل ثيشله م ثيشله أى ف ك اقصا ل ت م
ثيد ي قد ل و ما الة ن لنك م ثيعايو شا نخ ه ة ثيد وا ة ثو يدثمل فع و أ ك س دد أن صل
ف ها م ل ية ان ف ن ثي با ة ية ان ثيةامل
يك ي ثي با ثيع يإلة ان ثيةامل ألا يو
ايفعل ه ة ثيعرل ي اير د ا يهحث د ثيعايو ة لونك فسخ ك م ثير د ا شا ثيفعل يوالصي
قالدث ي لان ة يمةان اا ثوب نامل ل ها وا ت م منها ثحدث منع تا ايعدم ي
با
د
فال د أن ة ن مالناهوا".
ال ول ألايم يعدم ثيالنا ة ما دخل ة ثي
الال يك نخ ه ثي ح ثو ف ظ ثيحش ه ل ثيعرل ي :
"فالايا يك ثلتج ف أى يحثتك ال فكان ذلك الظل املمتد عن ذال العقل من نور ذلك
َ
َ
التجلي وكثافة املحد بالنظر إلى اللطيف الخبير نفسا ،وهو اللوح املحفوظ ثيهيوعي ثيحثتوي مس
ة ي ام :ح ث ا ي عي إ ي
هنام :حواا ل با ث ا ق س كبا
ألايم ل ك
و
ة ثلتو ثن :ع ث صف ث
ة ي لان :ا ث ه ث ما ت ث ا كبا
ا كبا
ما ثيعين ثحدا ثلت و م ال ي".
ل إ ج ثينةاح ثوعن ش ين ثيعرل ك ه ل ش ثي حب م بي ثيعبا ثيحش يو
ريل ثيالاية ي :
"ثم صرف العقل ولهه إلى العماء ،فرأه ما بقي منه لم يظهر فيه صورة قد أ ص ما
ه مل فوك ثيص منك قد أ ا ايص وما بقي دون صورة ر ه لمة خالصة ورأه أنه قابل
فعمه التجلي لهيّ .
للصورة و اينارة فال و أن ألايم س ة ن س ايال امم م ّ
فلما ع ّمه نور
التجلي رلع له إليه واتحد به ،فكان نكاحا معنويا ،صدر عنه العرش الذي ذكر الحق أنه ااتوه
عليه ام الرحمن ".ث الك
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الفصل الخامس

الهباء الجسمي
أعلى ما يش هها (حقيقة الحقائق/الحقيقة التائهة) من املحدثال :الهباء ،الذي خلق فيه
صور العالم ،ثم النور ،أنز منه في الشبه بها ،فإن النور صوره في الهباء ،كما أن الهباء صوره
س
فيها ،وأنز ش ها من النور بها الهواء ،وأنز منه املاء ،وأنز منه املعادن ،وأنز منه الخشم
وأمثاله ،إلى أن تنتهي إلى ش يء ل يقبل إل صورة واحدة إن ولدته......فهذه الحقيقة التائهة التي
تترمن الحقائق التائهال.
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الشيخ ألاكبر :محي الدين بن العربي
ثيياب ثي اة م ثيفال حامل :ة مع في م ثتت ثلت

رأينا

ثلت لامل م ثيعايو

ة نخ ثيفصل ثي ايئ أن ثينةاح ثوعن ش ذين ثير ذو يليذا ثي ذ ح قذد صذد منذك ثيعذ ش

ثو و أش دأن م تيي ثيعذ ش تذس ميا ذ ا بعذد م تيذي ثي ذ ح ثو فذ ظ ي ذ ذة ك يذل مذ ثو ثضذس يخذ ى
مذ كاليذك شذح ثي ذوم يك ذل أن بمين اللموح والعمرش :أربممع مراتمم لميس لهما ولمود عينمي ذة ثيعذ ل د ذذل
لنها يميل ليد ثيرا

ر يك:

"هذذو بعذذدما أ ذذد هللا عذذاشا ي ثح ثيعايوذذي [أش ثوهوب ذ ن ثير ذذو ثي ذ ح] اذذا ث ذذها ا لونوذذا
ع م ّمين هللا تع ممالى مرتب ممة الطبيع ممة ث م ّمم ع م ّمين بع ممدها مرتب ممة الهب مماء [أش هي ذذا ي ذذام ي ذذيا ثيهي ذذا ي

ايهو شا ة ثصهالح ثلت بذا ثمم ع ّمين

ثونفعل ميا ا ل ثلتروري ثية وي ثوحل عا را] ه ثو
هللا تع ممالى بع ممدها مرتب ممة الجس ممم الك م ّمل ،ث م ّمم ع م ّمين الش ممكل الك م ّمل .ه ذذحه ي ع ذذي ه ذذج ل ه ذذا ثع ذذو :ثلل ذذج
ثيالرذذد ش س ثلل ذذج اذذا ش فإنهمما ريممر مولممودة فممي أعيانهمما ،وإنممما هممي أمممور كليممة معقولممة كاألاممماء
لهيمة .معتذ ق ينذا ذة هذحه ي عذي أ ذك ع دذين كذحث هذ دذو كذحث :أنمه تعمالى لمو أولمدها فمي العيمان لكانمت هممذه
مرات ها ،مرتبة كما ذكرناها53".ث الك
دن ثينة ذذاح ثوعن ذ ش ذذين ثير ذذو
يهذذحث ا ذذد ثي ذذوم ذذة ثيي ذاب ثلت ذذا ش ل ذ م ذ ثيفال ح ذذامل ر ذ
د
ثي ذ ح أ ذذالج ت ذ أمين هبذذا :ثيهيوعذذي ثيهيذذا فة ذان أ د دأم (أش ثيذذنفا ثية دو ذذي أ ثي ذ ح ثو ف ذ ظ) ي ذذدمل
تذ أمين فذذس د مذذا أيرذذت :ثيهيوعذذي هذ دذو تيعتهذذا ايهيذذا فذذس ثيهيوعذذي ثيهيذذا ف يذذد ونهبذذا صذ ا ثل ذذو
ثي يذذة هذ أ
لا ت ثين واي ثل

ذذو هذ فةذذان ثيهيوعذذي يب فذ ن يهذذا يهذ
و (أش

و ثيع ش) .هو

ثيذذحش اهبنذذا ذذة هذذحث ثيعذ

لذذان ثيهيذذا د
يم فذ ن ف هذذا هذ يهذ

ثيال ثيد ة ثيعايو شا ثيالثب ليا ت تيت م ص ص.

ه ذ ثك ذذافنا لهبمماء ثممان ت ذد لنذذك ثي ذذوم يك ذذل يختلممف مممن

حي ممث الرتب ممة ل ذ ثيهي ذذا ي ثين ذ ثة

ه ذ هي ذذا

ن ثي ذ ح ثو ف ذ ظ ذذة ثو تي ذذي ق ذذا لن ذذك ثي ذذوم

يك ل:
"ف ذذال و أن هللا عذذاشا و ذذا خ ذذج ثير ذذو ثي ذ ح ع ذذباهبا ثيعر ذذل ثي ذ ح أله ذذى ثي ذ ح ص ذذفالين:
ً
ً
صذذفي ل بوذذي صذذفي لب وذذي عذذل ثيعرذذل يهذذا مع بذذا مفوذذدث فذذا ا م ذذاهدا حايوذذي كبذذا ذذالفود م ذ
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س
ص ذ ا ثي ذ ين ثيرهذذس م ذ غيذذل هذذج ة ذ ن منذذك ذذة ألايذذم وخلممق تعممالى لمموهرا دون ال منفس الممذي هممو
الروح املذكور ،امماه :الهبماء ،وهمذه اممية لمه نقلناهما ممن كمالم علمي بمن أبمي طالمم رضم ي هللا عنمه،
س
وأمما الهبماء ،فمممذكور فمي اللسمان العربممي ،قما تعمالى" :فكانممت هبماء منبثما" ،كممذلك ملما ر هما علممي بمن أبممي
طالممم ،أعنممي هممذه الجمموهرة ،منبثممة فممي لميممع الصممور الطبيعيممة كلهمما ،وأنهمما ل تخلممو صممورة م همما ،إذ ل
تكممون صممورة إل فممي هممذه الجمموهرة ،اممماها هبمماء ،وهممي مممع كممل صمورة بحقيقههمما ل تنقسممم ،ول تتج مزأ،
ول تتصممف بممالنقص ذذل ذذة لاييوذذا
ثييوا

ثو ذ

ذذة لذذل أ ذذوو حثتذذك حرورالذذك س رذذا قذذد رذذه م ذ

قد ما حصل منك ة هحث ي وو فهحث م ل حا هحه ثل ه ا.

ّ
والعمليمة] وبمين الهبماء ،أربمع
وعين هللا ابحانه بين هذا المروح املوصموف بالصمفتين [العلميمة
س
مراتممم ولعممل كممل مرتبممة مق م ل ألربعممة أمممالإلا [أي بممين اللمموح والهبمماء :مرتبممة الطبيعممة بأركانهمما ألاربعممة:
حم ممرارة وبم ممرودة ويبوام ممة ورطوبم ممة ،لكم ممل ركم ممن ملم ممك] ،ولعم ممل هم ممللء ألامم ممالإلا كم ممالولة علم ممى مم مما أحدثم ممه
اممبحانه دونهممم مممن العممالم مذ ل و ذين شذذا أعذذفل عذذاف ين

هذذت لذذل م ذذم م ذ هذذدس ثوالو ذذي ل ذو مذذا

د مضا ه ة ثيعايو .فأو ش يء أولمده هللا فمي ألاعيمان ممما يتعلمق بمه علمم همللء املالئكمة وتمدبيرهم،
الجسمم الكلمي ،وأو شمكل فمتح فمي همذا الجسمم :الشمكل الكمري املسمتدير ،إذ كمان أفرمل ألاشمكا
ذ عذذي ا ك اإل اذذا ثلل ذذج شذذا تبذذام ثيصذذنعي

هذو

عذذل بوذذس مذذا خ رذذك عذذاشا مب ذذي يهذذدس ثوالو ذذي

سه ذذو أم ه ذذا ذذة ثي ذذد وا اخ ذ ا لص ذذبهو لذ ذ ثو ايف ذذي فوب ذذا أم ذ هو ذ ذك فسخ ل ذذا ع ذذي ا ك أنه ذذو س
عص ن هللا ما أم هو

فع ن ما دم ن".....ث الك
ي ي ي ذ ذذئ ع ذ ذ

س ذ ذذد م ذ ذ ت ضذ ذذو بعذ ذذو ثينرذ ذذاط ثيض ذ ذ

يهذ ذذا ثي ذ ذذوم يك ذ ذذل ذ ذذة م ال ذ ذذي

ص صك:
أول :ذ ذة ثيفص ذذل ثي ثب ذذس ل ذ ذ مذ ذ ثيي ذذاب  156فص ذذل ثي ذذوم حرور ذذي ثيهي ذذا

رذ ذ

أن ع ذذو

"اخ " ه ثوال ك ليا خ ج هحث ثل ه ثيهيا  .ف باألاث ة ت ثي وم ثيهيا يالعو "اخ "؟
ثل ذ ذ ثب – هللا أل ذ ذذو – أن حرور ذ ذذي ثيهي ذ ذذا س ت هذ ذ ذ حعذ ذ ذ ت ه ذ ذ ي ذ ذذوا ثيصذ ذ ذ ثو صذ ذ ذ في
ال ذذبوي مذ ثيعذ ش شذذا ثو كذ أل ذذك هذ م ه هذذا هذذحه ثيصذ تال ديذذل ذذة لذ دل نن شذذا مذذا س نها ذذي .ألان
ف روري ثيهيا  :ة نخ ما ه م ثو اه ثيص ي مس دأن هحه ثو اه س ت ه س فوك.
ر

ثي وم – مس ثخالصا كييل ي المك:
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"ثل ذذو أن ه ممذا الج مموهر مث ممل الطبيع ممة ،ل ع ممين ل ممه ف ممي الول ممود ،وإنم مما تظه ممره الص ممورة ،فه ممو
معقمو ريمر مولممود الولمود العينمي ،وهممو فمي الرتبممة الرابعمة ممن مراتممم الولمود كبذا هذ ثلتذا ثوهب ذذي
َ
ة ثيذنفا ية ذاة ونسمميه العنقماء ،فإنمه يسممع بمذكره و عقمل
ة ثو تيي ثي ثبعي م م ا ج ثلت
ول ولمود لمه فممي العمين ،ول يعممرف علمى الحقيقمة إل باألمثلممة املرمروبة .هذ ل دذل أمذ ريذذل حثتذك ثيصذ
ثو ال فذذي ثيعذ ت وذذج ذذك هذ ذذة لذذل صذ ا رورالذذك .ثل ذذو أن هذذحث ثوعرذ

ثي ثبذذس مذ

ذ ثيعرذذل [أش

ي هذ ذ ثيعر ذذل ثي ذذاة ثي ذ ذ ح ثي اي ذذئ ثيهيوع ذذي] في ممه تظه ممر الع ممين الت ممي تقب ممل حك ممم الطبيع ممة وه ممو
الجسم الكل" .ث الك
ثانيا :ديين ثي وم م تيي ثيهيا ثل

فور :

د ب ذذا د
قو ذذد ا م تاال ذذك سنه ذذا الرابع ممة م ممن حي ممث نظرن مما إل ممى قبول ممه ص ممورة الجس ممم

" ه ذذحث ثوعرذ ذ
ّ
ّ
خاصة .وإنما بالنظر إلى حقيقته ،فليست هذه مرتبته ول ذلك امم ااممه ،وإنمما ااممه المذي يليمق
به :الحقيقة الكلية التي هي روح كل حق ،ومتى خال ع ها حق فليس حقا"...
ذذس عذ د ثيهيذذا ثل

هذ مذ ثيذذنه يخيذذل أن ثي ذذوم يك ذذل

ك حك هيا ثمل أخ ت س ة يخيل شا ثلتروري ثية وي ثل امعي .ر

ذ

شذذا عذ د ثلترورذذي ثية وذذي ذذل
ثي وم:

"فم مماملعنى القابم ممل لصم ممورة الجسم ممم هم ممو املم ممذكور املطلم مموب فم ممي هم ممذا الفصم ممل ،وهم ممو الهبم مماء لم ممه،
والجسممم القابممل للشممكل هممو هبمماء ،ألنممه الممذي يقبممل ألاشممكا لذاتممه ،ويظهممر فيممه كم ّمل شممكل ،ولمميس فممي
الشكل معه ش يء ،وما هو عين الشكل.
وألاركممان (أش ثيه ذ ث ثوذذا ثينذذا ثيا ذلثب) هبمماء للمولممدال (أش ثوعذذا ن ثينيذذامل ثلتو ذ ثن) وهممذا
ه ممو الهب مماء الطبيع ممي .ثلتد ذذد أم اي ذذك هي ذذا ية ذذل م ذذا تصذ ذ د من ذذك مذ ذ عذ ذ ين ع ذذوي ع ذذنان ق ذ دذد م
مفالاح ل ها ص أ ةا ومثل هذا يسم الهبماء الصمنا ي .فهذحه أ عذي لنذد ثيعرذال [ثيهيذا ثينذ ش
ثل ذ ذ ثيهيوع ذذة ثيص ذذناعة] يص ذذل هذ ذ ثية ذذل هذ ذ ثي ذذحش ض ذذعنا ي ذذك هذ ذحث ثيفص ذذل ز ذذا ذ ذ
حروري ثلترذاوج ذة ثيعذ ألاك اهذا ذة هذحث ثيفصذل ثيعذ ع دذو ثلل ذج ثلتذج مذا ألاك هذا أحذد مذ أ ذاب
ثين

س أهل هللا "...ث الك
ف ذ يميذل ليذد ثيرذا عذات إذال هذحه ثي ذبوي

ثالثا :ه ج ليا ثيهيا أ ضذا ثعذو :ثيعنرذا
ل وك ر يك:
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"...م ال :ثي

ص ا هو سها قهس ثلل ت قهس ثلل ذت صذ ا هو سهذا ثيشذ

ص ذ ذ ا هو سهذ ذذا ثيعناص ذ ذ

ثيعناص ذ ذ ص ذ ذ ا هو سهذ ذذا ثيهو ذ ذ شا ثيةذ ذذل .عذ ذذو أهذ ذذل هللا
يل قا ثو و

ثيعنرا ألن العنقاء إاو هيل ة ثيرا (أش ف

األ

ثيشذ
ذ ذ ثيهيذ ذذا :

) يسممع بااممه ول يمره"
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ث الك
يهحث اذد ثي ذوم ذة ع فذك لتذ

قذا

ذة ثييذاب ثي ذاة مذ ثيفال حذامل رذ

لنذك" :

ذد لنذك

ية ان ثيعنرا ".
ذ ثيهيذذا أ ضذذا :اي ذي ي ثي ذ ث كبذذا أ ذذا يوذك ثي ذذوم ذذة

ث ذذك لذ ثي ذذدث ( )103مذ

أعئ ي ثلت وو ثيالمحش حوئ ر :
"ف ن ق ت :وما السكينة؟ ق نا :ما تاده م ثيهبس ينذي لنذد تنذز ثي وذت ذالت  .فذ ن ق ذت :ومما
الحممرف؟ ق ن ذذا :م ذذا اإي ذذم ذذك ثلت ذذج م ذ ثيعي ذذا ثمل م ذذل م ذذا أ ذ ثير ذ نن لي ذذا ع ذذيعي أح ذ

ثلت ذ

صذ ا ذذة ثي ذذي ي ثي ذ ث  .فذ ن ق ذذت :وممما السممبخة قلنمما الهبمماء الممذي فممتح فيممه صمور ألسممام العممالم
املنفع ممل ع ممن الزم ممردة الخرم مراء .فذ ذ ن ق ذذت :وم مما الزم ممردة الخر مراء؟ ق ن ذذا :ثي ذذنفا ثونيع ذذي لذ ذ ثي ذذد ا
ثييوض ذ ذذا  .فذ ذ ذ ن ق ذ ذذت :وم م مما ال م ممدرة البير م مماء؟ ق ن ذ ذذا :ثيعر ذ ذذل ي ص ذ ذذاحت ثي ب ذ ذذبي .فذ ذ ذ ن ق ذ ذذت :وم م مما
السمس مممة؟ ق ن ذذا :مع ف ذذي قور ذذي ذذة غا ذذي ثللف ذذا ت ذذد لذ ذ ثيعي ذذا ا س ت ذذد م اإل ذذا ا م ذذس ل نه ذذا هبذ ذ ا
ةذ ا .فذ ن ق ذذت :وممما هممذه الرممجرة؟ ق نذذا :ية ذذان ثيةامذذل مذذد د هوةذذل ثي ذ ثب .فذ ن ق ذذت :وممما النمراب؟
ق نا :ثل

و ثيةل ثيحش ن ذ يوذك ثيعرذاب ثعذهي ثي قذا  .فذ ن ق ذت :ومما العقماب؟ ق نذا :ثيذ ح ييكذ

ثيحش نفم ثلتج منك ة ثيهوالل ل ها أ ثحهذا ثو كذي يهذا ثو ذ ني .والورقماء :ثيذنفا ثيعذ ذين ثيهيوعذي
ثيعرل

ن ثيهيوعي ة ثيعنرا  .ف ن ق ت :وما العنقاء قلنا :الهباء ،ل مولود ول معدوم"ث الك
صذذاحت ل ذذو ثي ب ذذبي ه ذ ثي ذ ح ثيةذ دذل ه ذ

ألان فب ذ أعذذبا ثير ذذو يليذذا :ثيعرذذل ي
ثيد د ا ثييوضا

ه العقاب.

م ذ أع ذبا ثي ذ ح ثو ف ذ ظ :ثيذذنفا ثية دوذذي ثي م ذ ا ثللض ذ ث (ألن يخض ذ م ذ ج ذذين ثي ذ ث
ه ذذا ي هيوع ذذي ثي ذ ث واض ذذها م ذ ثع ذذالبدث ها م ذ ثي ذذد د ا ثييوض ذذا ) ذذة
ثييو ذذا ف ذ ث ها م ذ
الورقاء.
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م أعبا ثيهيا  :ثي ي ي ثي
م أعبا ثل

ث والعنقاء.

و د
ثيةل :النراب.

ق ذذد خص ذذه ثي ذذوم يإلفص ذذاح ل ذ حرور ذذي ه ذذحه ثيهو ذ ي ع ذذي ثي م ذذي ثيةاون ذذي لن ذذد ة ذ ا
ية ذذان ثيةام ذذل (ثيعرذذاب ثي ق ذذا ثيعنرذذا ثي ذ ثب) خص ذذه عذذايي د ع ذي لن ثنهذذا " :ع ذذايي ت ذذا
ب ض ذ ثيش ذ ا ية ذذا وي ثيهو ذ ي عذذي ثي حا وذذي" فذذسل ب ل ذ

ثية ذ ة ذذة حض ذ ا ي ذذها ثيعوت ذ

م تيذذي ثيهيذذا ذذة فصذذل ت ذذت لن ذ ثن" :خهيذذي ثي يذذي ثيعنرذذا " حوذذئ قذذا – اعذذل ذذين ق عذذين ذ حا
م

ث ييعو ثية بامل:
" ...قام ممت العنق مماء تع ممرب ع ممن ولوده مما وتن ممرب بع ممزة ح م ّمدها ،قال ممت :أن مما عنق مماء من ممرب م مما ا

مسمكني بماملنرب باملقمام الواميل علمى اميف البحمر املحميل [ ذيل ثي ذوم هنذا شذا لالقذي ثيعنرذا ايذذل
ذذو ثيةذذل ثيذذحش

ه ذ هنذذا م ذ شذذا ثيع ذ ش ثو ذذو أ ثل
م ذ ثوذذك ثيي ذ ثو ذذو
قذذا ثيذذدثو ذذاأل
م ثوك ثيهيوعي أخت ثيهيا كبا عيج وا ك] اكتنفني ّ
العز ممن الجهتمين [لذ د ثي ذ ح ثو فذ ظ أم
ثيهي ذذا لذ ذ د ثيعذ ذ ش ثيع ذذوو ث ذ ذ ثيهيذ ذا ] وم مما ه ممر ق ممل لول ممودي ع ممين [ألن ثيهي ذذا م تي ذذي ترد ذذي س
لونوي].
فأنا التي ل عين لي مولود
فأنا التي ل حكم لي مفقود
[ألن بوس ثيص ثية وي ت ت ح و هحث ثل ه ثيهيا ]
عنقاء منرب قد تعورف ذكرها
عرفا وباب ولودها مسدود
ما ّ
صير الرحمن ذكري باطال
لكن ملعنى ّ
اره املقص مود
[ألاك ثعو ثي حب أل ك ه ثو ال ش ليا ثيع ش م تيي ثيهيا ف
ثيهيا ة ثير نن ثي و .ثي د ثورص م ث حروري ثيهيا ة حروري ثلتراوج ثية وي]
ثيعذ ش قذد
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ألاكذ ثعذو

هو ّأنني ّ
وهابة أاراره م م ممم
َ
ِعرفانها فصراطنا مم م مدود
والسالكون على مراتم نورهم
َ ُّ
فا َللهم من نوره التجري م مد
[هنا را ن ثي وم ين ثيهيا ثية ة

ين م تيي ثيهيا ية اة لنذد أهذل ثي ذيل ثي ذ م ألا مذا

مذ م تيذي ذذة ثيةذ ن س يهذذا م و هذذا ذذة ية ذذان .فب تيذذي ثيهيذذا ذذة ذذاإ ثي ذذايم ذذة مرذذام ثيالا ذذد ثيذذحش
ل د ف ذذك ثي ذذوم ذذة ( ع ذذايي ثص ذذهالح ثيصذ ذ فوي) ر ي ذذك :هذ ذ ماإ ذذي ثي ذ ذ ى ثي ذذة ن مذ ذ ثير ذذت ثي ذ ذ د .
د
ثيالروذذد ههذذا .ذذل لذذل ص ذ
فايالا ذذد ثيع فذذاة ه ذ ةعالذذا ل ذ لذذل ص ذ ا ل فا وذذي بعذذدم ثي ق ذ معهذذا
ثورامذذامل معا فهذذا مذذا ذذة س ص ذ
ثيهيذذا

دووذذي ي الا ذذد م هذذا م ذذل ثيص ذ ثية وذذي ثيع ذ ذذة ص ذ

يهذذحث قوذذل :صذذاحت ثيالا ذذد أعذ ثي ذذك ذذة ثيذذدث

ووذذي ذذة

كبذذا قوذذل لذ ثيهيذذا ذك ثي ذذي ي ثي ذ ث

ل ن ثي عيي].
(هو ثص ت ثيعنرا خهيتها قاو ي):
ّ
ب ممي تك ممون الح مدود ،وعل م ّمي توق ممف الول ممود ،يس مممع ب ممذكري ول أره ،ول مميس الح ممديث ب ممي ح ممديثا
د
ّ
يفتم مره ،أن مما النريب ممة العنق مماء ّ
املطوق ممة الورق مماء [أش ثي ذذنفا ثية دو ذذي أ ثي ذ ذ ح ثو فذ ذ ظ] ووال ممدي
وأم ممي
العقاب املالمك [أش ثيعرذل ي د أ ثير ذو يليذا] وولمدي النمراب الحالمك [أش ثل
َ
ّ
ومحل ألامانة ّ
ّ
والههم ،ل أقبمل النمور املطلمق فإنمه ّمدي ،ول أعمرف العلمم فمإني مما أعيمد
النور والظلم
وما أبمدي .ك ّمل ممن أثنمى عل ّمي فهمو بعيمد الفهمم ،مقهمور تحمت املطان الموهم [أش أل ذك يذيا يهيذا ثيصذ
ب ذا ه ذ م ذ ثلل ذذج لالي ذذا ش ثيالر ذذد ش ثوعر ذ فر ذ ] م مما ل ممي ع م ّمزة ف ممأحتمي،
ثل ذبوي ذ لوت ذ

ذو ثي يذة] .أنما عنصمر

وهياكل الكون ألاعلى وألاافل ّ
إلي تنتمي ،أنا الحقيقة معة ملا عنمدي ممن السمعة ،نلمبس لكمل حالمة
لبواممها :إممما نعيمهمما أو بلاممها ،ل أ جممز عممن حمممل الصممورة ولمميس لممي فممي الصممورة املعلومممة اممورة [أش
د
ثيعونوذذي م تيذذي ذذل م تيع ذ ترد د ذذي معر يذذي] لكممن و ِهبممت أن أهممم العلمموم
ذذي
يذذيا شذذة ذذة ثيص ذ ثي
ولسممت بعاملممة ،وأمممنح ألاحكممام ولسممت بحاكمممة ،ل يظهممر شم يء لممم أكممن فيممه ،ول يحصممله طالممم مممدرإلا
ول يسممتوفيه ،ف هممذا القممدر عظمممت فممي أعممين املحققممين [أش أن أهذذل ثيال روذذج ع ب ذ ن أن هيذذا ثيص ذ
ذي ذذين ثي ذ ح ثيعذ ش أ صذفي أ ذين ثيهيوعذذي ثل ذو ثية دذل مذا هذ
ثل ذبوي ثيذحش م تاالذك ثي
س أحد م اه حروري ثلتراوج ثية وي ثل امعي يلتج ثلل ج ي ص ثيرد بي ثلتا هي] ولمي لمولن فمي
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شذا يعذفل فذاوه ق ن هنذا هذو ثلت بذا أهذل ثين ذ

مجالس املطرقين [أش أن ثوه ه ثوالف ثينا
د
د
عب ه ايهو شا عن ن ذك هيذا ثيصذ ثل ذبوي ف قفذ ث لنذده مذا
ثيف ش ثيح تة ب ث ل ثيهيا
د
د
ذذك ثي ذ ع س شذذا ثلترورذذي ثية وذذي ثيع ذ ألاك هذذا ثو رر ذ ن] فهممذا قممد
فر ذ ث ي القذذة شذذا ثيعبذذا ثيذذحش
أبنت عن حالي وأ هرل صدقي من محالي55".ث الك
أمذذا ثي ذذوم ليذذد ثي ذ و ثل ويذذة(مل626ه ذ) – حبذذك هللا عذذاشا – د
فوبيذذز ذذة كالا ذذك (م ثتذذت ثي ذ )
ين م تيي ثيهو شا م تيي ثيهيا فيعد أن ألاك م تيي ثيهيوعي قا :
ذذة حضذ ا ثي ذ ول ثيالصذ

د
ت يذذد

"ثو تيذذي ثيالاعذذعي ل ذ مذ م ثتذذت ثي ذ  :وهممي الهيممولى
د
هذذحه ثيص ذ منهذذا كبذذا تال يذذد يم ذ ثج ذذة ثيي ذ  .فممإذا اقترممت الهي مولى صممورة مممن صممور الولممود ،كممان
حتممما علممى الطبيعممة إبرا همما فممي العممالم بالقممدرة و رادة لهيممة ،ألن هللا تعممالى لعممل اقترمماء الهيممولى
اممببا ليجمماد تلممك الصممورة ،كممما لعممل دعمماء املرممطر اممببا فلابتممه تعممالى ،فقمما تعممالىّ " :أمممن يجيممم
املرمطر إذا دعمماه" فاقترماء الصممورة ممن الهيممولى دعماء لسممان الحما لولممود مما ا ممطرل إلمى ولمموده،
وه ممي الص ممورة الت ممي ّ
تعين ممت ف ممي الهي ممولى تر ذذد ثلت ذذج لي ذذا ثيهيوع ذذي ا ذذا ت ذم ثيص ذ ا :ذذة ي ا ذذي
ييهوي .فمالهيولى بالنسمبة إلمى الصمور وألاشمكا كاملماء لأل مجار ،يتنيمر بحسمم كمل مجرة وثمرتهما .قذا
هللا عذذاشا " :ذذرى بذذا ثحذذد فضذذل بعضذذها ليذذا بعذذو ذذة يلذذل"فاوذذا أصذذل ل بوذذس ثينياتذذامل ذذة ألا ثتهذذا
غيل د
ثيرذي شذا غيذل ألايذم مذ
مالبيزا بعضها ل بعو ايفضل ثيهعو ثيرد ثيرد ا ثي ب ثلت

د
تالبيذذز ههذذا ي ذذوا ايفضذذل ذذا ا ثلتذذل ثيروبذذي ثينفذذس ثيههذذا ا ثي هذذي ف بذذا أن ثينياتذذامل
يمذ ثيعذ

ص ي با كحيم ثيص ل ها :ص حروري ثيهو شا تبامهذا البذام ثيصذ
يها نها ي .فك ت ت ثيهيوعي ألن ثقالضا ها با ه

يذيا ي صذ نخذ ف ذيا

و ثيهيوعي فافهو.

 :هي الهبماء وهمو مكمان حكممي ل ولمودي ،أولمد هللا العمالم
ثو تيي ثيع ن م م ثتت ثي
فيمه ،وأميممر املمملمنين علممي بممن أبمي طالممم رضم ي هللا عنممه ّأو مممن ا ّمم هممذا املكممان الحكمممي :الهبمماء .فذ ن

ق ذذت :ذ دذين ين ذذا كو ذذي الص ذ د

ذ ه ذذحث ثيهي ذذا ثي ذذحش ه ذ مة ذذان ثيع ذذايو؟ ق ذذت ي ذذم :أ ي ذذيا هللا قذذد خ ذذج

ثيعايو ثيعايو س بعك ثعو وا ع ثه ف ن لان أ ده هللا ة ف ك لا ذت ف ذك م ذال يلتذ ث

عذاشا

ل ذ ألايذذم .ن لذذان أ ذذده ذذة مةذذان م ذ لذذان ألايذذم ثوةذذان م ذ ب ذذي ثيعذذايو .فممما بقممي إل أن نقممو :
أولممده فممي مكممان حكمممي ريممر ولممودي ،حتممى يخممر ذلممك املكممان عممن حم ّمد العممالم ،ويخممر أن يكممون ذال
55

محة ثيد

ثيع

عايي

ت ا ثية ة

ة حض ا ي ها ثيعوت

ثي حا وي.
66

ب ض ثيش ا ية ا وي ثيهو

ي عي

الحممق تعممالى ،فممافهم .هذذحث

ذذك هيذذامل هذذحث ثيف ذذم ثيهيذذا

ه ذذج أش ثيعرذذال ثين ذ  .وأممما عنممدنا ،فهممو

اممبحانه أولممد العممالم مممن علمممه إلممى عينممه ،وعلمممه عينممه ،وعينممه ذاتممه .واملمراد مممن قممولي :أولممد العممالم
م ممن علم ممه إل ممى عين ممه ،ه ممو عب ممارة ع ممن إ ممافة الح ممق تع ممالى نس ممبة الول ممود إل ممى عين ممه ،ألن املول ممودال
بأاممرها لممم تممز مولممودة لممه فممي علمممه ،وعلمممه علممى الحقيقممة عينممه ،وعينممه علمممه ،ألنممه بذاتممه يعلممم،
وبذاتممه يسمممع ،وبذاتممه يبصممر ،ولممو قلممت يسمممع بسمممع ويبصمر ببصممر و علممم بعلممم ،قلنمما إن ذلممك العلممم
والسمممع والبصممر عممين ذاتممه ل ريرهمما .فولممود العممالم فممي الظمماهر الكمموني :إيجمماده لهممم فممي بصممره ،وهممو
عبممارة عممن إ ممافته تعممالى نسممبة ولممودهم إلممى بصممره ،وهممم قبممل ذلممك وبعممده ،مولممودون فممي علمممه ،ريممر
مفمارقين للعلمم حما إ ممافته نسمبههم إلمى عينمه ،وريممر مفمارقين لعينمه حما إ ممافة نسمبة ولمودهم إلممى
علمه ...فال ينيم عن ش يء .لكن إ افة نسبة الحمق لهمم إلمى عينمه ،أكسم هم يجماد العينمي ،فلمو رفمع
افة لعدم العالم بألمعه .فالعالم محفوظ بنظر هللا تعالى إليه .قد دينذا ألايذم س شذح
ع هم هذه
م هحث ثييوان ة كالا نا :ثيرام

 56ليد ثي و ثل وية م ثتت ثي

يقدم 56"...ث الك

يل و ثينام

.
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خالصة الفصو السابقة
أول  :ن ت ثي وم يك ل ة لر ي ثو ال ف حد ئ ثي نز ثو ف شا أحد ي اوا حين عس
َ
هللا عاشا :يو خ رت ثلل ج؟ فرا هللا عاشا يهحث ثين د  :كنت كق ا مخفيا فأحببت أن أع َرف فخلقت
َ
الخلق ألعرف ،قد د
نح هحث ثلتد ئ لند ثي وم ك فا فالالبده .
ثانيا  :هحث ثلتد ئ الضب لدا حراوج :أ يها حروري "كنت كق ا مخفيا" ة يحد ي ثيع
َ
ة ثلاليا ثيحثمل مس عراط بوس يضافامل (ثي ب ن) .ها ها حروري "فأحببت أن أع َرف" ة
َ
الخلق
حروري ثي ثحد ي ثيع ة ثيحثمل مس ثلاليا يعبا ثيصفامل (ثي ه ) .هايثها "فخلقت
ألعرف" ة حروري ثيالاية ثلت د ثي حباة ثيحش منك فوك ث

س ثيعايو س ثلك (ثلل ج).

ي ك لى امعي يلتراوج ييهوي (يحد ي
ثالثا  :ف سن حد ئ ثي نز ي ع ل ل حروري
د
عين
ثي ثحد د ي) ثية وي (ثلل ج) م دحدا يها يحيم ثلال ل اها حروري ثي حدا ثيحثتوي ة أ
م ثيحثمل ة ثوه ج.
رابعا  :لل يحا ئ ثيع تال د ل حراوج أخ ى ة مند ي ة حروري ثلتراوج (ثي نز ي)
م ل حروري ثيعبا حروري ثي

.

خامسا  :حد ئ "كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء" هحث ثلتد ئ نقائ حروري م تيي
َ
ثيعبا ثيع تند ج ة حروري ثلتراوج حع لدها ثييعو ة ف ها ة م تيي د
عونت م فا
ثي حبان لا ت زخا حاوال ين ثلتج ثلل ج حض ا امعي يهبا  .فك ثعو هللا ثي اه ثوالعين
م ثعبك ثيياإ .
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ااداا  :حد ئ "كان هللا ول ش يء معه" نقائ حروري ثي
هو َم

ه ث ت يحثتك غيل ثلتج ثوب

ثوعت ي

ث ت ثي

 :هللا

ك أل ك م ه ه ه

منستت اإلإال ليا هللا عاشا قيل ثلل ج أهنا ه
اابعا  :ي أ ا ق ث ا حد ئ ثي نز ي مس ثي

شا معة لان ح

ش ييا زماة

س شا معك أش ما
اه ك هحث

عده....

ي ل خيا اه ب ننا ثير " :كنت [أ ا هللا س

فس ا هللا س شا معة ليا يإال ] كق ا [ألاثتا صفامل

منهب ي ة ثيحثمل ثي األا ي هحه م تيع يحد ي] فأحببت
أعبا ] مخفيا [لل ثلاليا ث ة
َ
ها ها شا م تيي
م يئع ل ] أن أع َرف [م ِقيل ِة َ ثلاليا ث  :يعبا ثيصفامل
[ ث
َ
 :يلوان ثي ا الي ة ل ثيرد و ها ها
الخلق [ص أ ال ي وا ثيع
ثي ثحد ي] فخلقت
ة فا ثي حب ثيحش ه ثيعبا ل ل
هحه ثيص

و ثين ل ها م ثع  :ثين

ل اليك] ألعرف [م قيل

ثي ال مع في تامي يحث م غيل ثقالدث ليا يحاإي بعين ثلتروري ليا ما ة ل وك

ة مع في ثيع ل ي ثم ثيع ة " ه ثلتج التج م

عاع با ثي ك يحدش" (كبا قا

ثيةا اة )]"
ثامنا  :فالة ن لل ثوب نامل ثو

قامل :مال والمل س

حرور ألاث

َ
ص أش مال والمل ة ثللوا ثوه ج :فا ثي حبان ثيحش ه ثيعبا
ََ
ثو دهامل (كسنها ل بامل ة فا ثوالنفا) ه ثلتروري ثو بد ي ه ثيعايو.

يها ل ة ال

ه ثلتج ثو

ك لل

تااعا  :ف ألاث لان ثيعبا عاحي ثللوا ثوه ج ثيرا ل ي عايو ف ن ثيهيا ثين ش ه ثوا ا
ثللوايوي ي شا ثيع ةل ثيعايو منها م ثين ييك ة ثيهو شا ثيع أ ه مل ص
ص ا ه مل فوك :ثيعرل ي أ ثير و ثيحش ه م ه ثلتروري ثو دبد ي ثي حاة .

ي وا  .أ

فايهيا أ منفعل ل ثلتروري ثية وي ال ك ي ث ا ييهوي ه ثيحش ه مل فوك ثلتروري
ثو دبد د ي منها ز ثيعايو .أش كسن ثلتروري ثو دبد د ي ة هيا ثيعايو.
عاشرا  :ليا أن هنام هيا نخ

معر

باة

الاج ثينةاح ثوعن ش ين ثي ح ثير و

ت أم ثيهيوعي.
س ع د ثيهيا ثل

شا ع د ثلتروري ثية وي ل ن ثي وم يك ل حك هيا ثمل أخ

ت س ة يخيل شا ثلتروري ثية وي ثل امعي.
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خالصي ثير

 :أن حروري ثلتراوج ثل امعي ي ةل يها م اه  :فف حض ا ثيحثمل ت ه

خص صا ة م تيي ثي حدا ثل امعي يألحد ي ثي ثحد ي
ثيحش لان فوك د نا قيل خ ج ثلل ج – لان هنا ح
ب ي ثلل ج – ة حض ا ثلتد
الاية ثين ييك

ة حض ا ثيردم ت ه خص صا ة ثيعبا

ش س عت ثي مان ثي ا ج ألن ثي مان م
ت ه أ د س ة ثيهيا يصية ثيحش ه مل فوك ثلتروري ثو دبد د ي

م ت م ثلتروري ز ثيعايو ل ك د ث م ي ثح ثيعايوي ة ثيهيا ثين ش.

الفصل السادأ

القلم ألاعلى (العقل ألاو )

اللوح املحفوظ (النفس الكلية)

ثيعرل ه ج
لايو ف ك ة ف ك

ث ك ثود م ي ع م فوة ن ه ثير ت ألت ت م ثي هوفي.

ةع و دأن لل

ه أصل قاوو نف ك ثيع و صفي حايي فوك ثيصفي غيل ثو ص

ثيعرل قد ه ج ث ك صفي ثيعايو قد ه ج ث ك م ل ي ثم ألت ثود م ه ثو ث
ر يكَ « :أ َّ ما َخ َ َج هللا َ
ل س د أن ة ن
ثيعرل» ف دن ثيع و ل س الص د أن ة ن أ د م
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ثو ل م

ً
قا قي ك أ معك أل ك س ب

قا يك أ

فس  ...ثلتد ئ.

ثللهاب معك .ة ثلل ل :أ ك قا يك عاشا أقيل فسقيل هو

أبو حامد النزالي
إحياء علوم الدين

خطبة ثيعراب ثوايم ه ثيعرل ي (م عايي ت ا ثية ة س ثيع ):
أ ا ثيعراب شة ثورام ي فذ ذ ذ ذس
ثلت

ثين ثييك يعهذ ذ ذ ذس

أمضا يم ليا م ثتت ح بها
ة ثيعد ا ثيد وا ل ش أمنذ ذ ذ ذس
ذذ ه

أ ا فوضك ثي ام

أ ا ثيحش أ ل ثي

فو ضذ ذس

أ ا ثيحش ما زيت قيضي م ذدش
فال
ش ياله ت ما يها ة

ش ثلتراوج ت ض ذ ذس
ذه ذا

فسله م أ ا أمنذ ذ ذ ذ ذ ذذس
71

فو ه ة

أ

ذذذذ ه

با

أ سى فودل ة ثي ذي ذهذ ذا ي ع
ف ألاث

مل ف بي مري يذ ذ ذ ذ ذي
يها ق ت ثيعيا الص ذ ذ ذ ذذدع

ي
ألاث بعدمل ف م ا مر م ذ ذ ذ ذي

ثين م أ او ذذها
فس ا يميل ألاث بعدمل

ر تذ
ة م

فسع أ قا

عذ ذ ذ ذ س

عالد

ألا أ ذ ذ ذ ذ ع

أععدهذ ذ ذ ذا ألاث
لا نت ألوان يه ي تهذ ذ ذ ذ ذ ذذس

القلم ألاعلى واللوح املحفوظ
نمخص

ة ثينه ثيالاشة ما كاليك ثي وم يك ل ل ثير و يليا ثي ح ثو ف ظ ة كالا ك

"لر ي ثو ال ف " عايي "ثيد ا ثييوضا " أ ثب م "ثيفال حامل ثو وي" خص صا ثيفصالن 12 11
م ثيياب  156ثيياب :316
" ن هلل عيعين أيي ح اب م

بي ي ك فها ألح قت عي امل هك ما أ كك ص ه م

خ رك لان هللا س شا معك .قد عيج ة ل بك أن بل ثي

ثيع فاة

ه نها يعبا ييهوي

ثين ت يضافامل س أن بل ه حيم عاشا ل ألايم ل ث كييلث فه ثيةامل ليا يإال

فالايا

ثلتج عي ا ك نف ك ينف ك س ث ثي ي امل ثي هوي م ل ك لاوا م دث ف ه مل ي ثح ثوهوبي م
ثل ال ثل با  .ألايم أن هللا عاشا أحت أن ع

يوا ليا ثيعايو ايع و ك ل
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ل ل و أ ك عاشا

س ع و م حوئ ه الك س م حوئ ع و ف ك
ثيعايو أ ك س ع و كبا قا ثيصد ج :ثيع
ت حبي ثو ص

ح و

ك س صل م ثيع و ك عاشا ة ثيعايو س أن ع و
م ي ثم ثم .ف با ثتصي ينا او يي  -ثو يي

ل

هها نف ك يهحث اد ثوالنفا ثحي ة ف ك  -ف ل ز ثينفا م ثوالنفا

لين حبالك نف ك فبا خ ج منك عاشا س ثي حبي ثيع ععت لل شا
ما س نا ا فس ص ا قيل فا ثي حب ص ا ثيعبا فه
يك لاير ت يإلة ان كبا أ ك عاشا ير ت ية ان ثيعا
مايم ثو م فبا ح ثه غيله هو ن
ي ثح ثوهوبي ف و ع

فاةستيت ليا بوس ثيعايو شا

ا حباة ه لين ثي حبي فةان ثلتج

ثودم لاير ت يإلة ان فه ق ت ثير ت كبا أ ك

ه ألايم ثيعبا قيل ص ي ثح م ثي ثحي

غيل ثل ه ثيحش ه مل فوك ك ه أص ها ه اإ ثلتج غويك ه

ف ه فوك ك ثيعايو ف ك م ثو ا أن ه ثيعايو م ح و ثيياإ فال د م
ه ص ثيعايو ف و
ثي وت ثو ال ثيحش س ب
ما هو ح ع

ت تيت عي

عال ثح ي ها

ة

غيل ثيعبا فه
ك فك و

ه حج ك ة ن

عو ثي اه ثي حبان فهامت ة ف ها .خ ج عاشا ة
ثيعنص يل و لان هحث ثلل ج فعي ثحدا م غيل

أن هو ع ثه يفناوك ة ثلتج التج ثع وال ع هان ثل ال ل وك.

هو ك عي ا ك أ د ن هحه ي ثح الال نخ م غيل ت م ثو تيي أ ثحا مال يزا ة أ
وضا خ رهو ل ها هوبهو ف ها اي او ثيالرد ا س ع ف ن أن هللا خ ج ع ثهو س الثكهو مس ي
ة

ثيهوبان لل منهو ليا مرام م ثيع ذو اهلل ثلتا

تال ل س ت يد  .يإلة ان ة هحه ي

ما

يك حظ ف هو يك ة ي ثح ي م ا نخ

لل لايو يك م ا  .هو ن يحيم ثيعنص يل و ثو
ثيالد

ثي هيل س

هحه ي

ه ة

ن ة غوت ثي وت ثيالفاتي م ص صي شا لايو

يحيم ثيعايو ة ثيعين فس د عي ا ك لند ت م يالفاتي ثيعرل ي

يالفاتي با لا ت يلتروري ية ا وي ثيع ة ثورص
ال ك ثعبك "ثييد س" ثيعرل ي
خاص ل

خا ي ل لايو ثيهيوعي فك س

ثي ا ي لين ثل بس ثي

خ ج هللا عاشا

ه ثير و يليا ه ثحد م ت م ي ثح ثوهوبي خه الال

فا الرش فوك ل و ما ة ن شا م ثيروامي مبا س ع بك ي ثح ثوهوبي .ف د ة ألاثتك ق ا

ثمالاز هها ل عاو ي ثح ف اهدهو هو س اهد ك س هد بعضهو بعضا ف أى ف ك م كيا منك
م ثير ا ثيع

دها ل و هها صد ه كوي لان ل و أن ة ثيع و حراوج معر سمل م حوئ أ ك لر ها

وا تبيزمل لنده فك يلتج مع مامل ي عرل أل ف ها معر سمل
ثيةامل ثيحش ه يلتج بنزيي ل ثيشله م ثيشله

أى ة

أى ف ك اقصا ل ت م ثيد ي قد ل و

ما الة ن لنك م ثيعايو شا نخ ه ة ثيد وا فع و أ ك س د أن صل يك
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ه ثيعبا ص ا ية ان
ي ثي با ثيع يإلة ان

ثيةامل ن يو

ف ها م ك ف ن ثي با ة ية ان ثيةامل ايفعل ه ة ثيعرل ي

ثلتج ي عرل ف أى يحثتك ال فةان ألايم ثي ل ثونيعئ ل ألاثمل ثيعرل م
اين

ثو د

ثيهيوعي ثيحثتوي مس ألايم ل ك
ي عي إ ي كبا

ة ي لان :ا ث ه ث مذا ت ث ا كبا

صف ث

ة ي ام :ح ث ا
ة ثلتو ثن :ع ث

و ما ثيعين ثحدا ثلت و م ال ي .فاي ح ه أ م

ث يعاثى وا ث يعئ م ثيه ت

ة ثير ا ثيعر وي عالرال

هحث ثي ح فالس د اسعو

ثيراوو اير و و ضس الت فوك يو

ثييالئ اي ك ثللاص ثيحش ث يع ت لنك هحه ثينفا ه ق
ثيفر ثيحيي شا ا وك يك ة ت ضافامل
ألاث

ألايم ثيالاية ك افي

شا ثي هوي ثللييل :ف ا ه ثي ح ثو ف ظ ثيحش أ ده هللا ال ك ثعبك (ثييالئ).
هنام حواا ل بذذا ث ا ق س كبا

ا

اير ا تايا

هللا يها :كذ

ثيعرل ها ت ة مرام

ه ك يلا س ال ثل ة ألاثتك العد ها فوا

هين :فوو

فوو ث ش .فبا ه ة ثيحثمل مه را س الصي اونس ما ه اإل ث ا ف ك صي فوك اونس
حا

ثيعها  . .عباه ثلتج عاشا ة ثير نن حرا ق با

ة ثي ني لرال .ه ثللازن ثلتفوظ ثيع وو

يمين ليا ثي هاوي ية ا وي ثيع م أ ها د ل و ف ك فع و ميدلك فع و ثيعايو فع و ية ان
ثي هيل ه ثي ح م حوئ ثيالص

فه ثيعرل م هحث ثي ك ه ثير و م حوئ ثيالد

ه

ثيع ش ثواود م حوئ عال ث ايع و ثي حبي ه يمام ثويين م حوئ يحصا  .قاورك ثيع تبالد
شا ثينفا شا ثيهيا شا ثل

و شا يفالم ثي ا الي شا ثو ك شا ي لان ايصع

شا يفالم ثوال و ي شا

ثلت لامل شا ثو يدثمل شا ية ان شا ثةعرا ها ة ثيعنص يل و ال ثص ها ه حاصل ض بX360X “ :

 "365360قوري س ث هحث ثيعرل مال ث ين قيا
فو

ا

ريل ليا ا ك م الفودث فوالايا يك

ي ة ألاثتك ل بعو ما ه ل وك فوع و م ا ك قد ما ل و م ف ك ل بك حثتك س نا ا

فع بك ك س نا ا إ ري ل بك ك ثيالا وامل إ ري ل بك ك ل بك ك
مفودث ه حث أ د ا ا ة ثو د فه ثيفريل ثي ت ثيع
م

م د

ريل ليا م

ثيحيول ثيعيد ثي ود  ....ييا ف

ك
ثير و

سخح لنك ع ل لنك اين ن .با ك ثيع ة ثيد ثا ليا ا ل ل بك ي باشة ال تفصول

س ه يك تفصول س ة ثي ح يك  365عنا م حوئ ه ق و  365ها ة يي م حوئ ه لرل
 365ي ا ا م حوئ ما ه
هحه ثيي

البد لل ع م 365

ح مال و ل هللا

ث م أصنا ثيع م

ة با ثية بامل ييهوي ثيع س تنفد فسيرى منها ة ثي ح بوس ما لنده شا نها ي م

ثيروامي م ه ث من ما فةان مبا أيرى يوك ما ضبك ثي ح م ثية بامل  265255ن ي  -أش حاصل بس:
( )365 x 365( 2+ )155x155ه ما ة ن ة ثلل ج م
ة ن م ثي

ه ثللاصي ييهوي فحيم د

هي ما ت روك ثينفا ة ثيعايو لند يعياب أما ما

قت
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ه س ل و ي يل هللا ك هحث بوس ما حص ك

ثيعرل م ثينفا ثي حباة م حوئ ما ل بك ك ك .هحث ثيعرل ي
ثيع

ثيه

معت ثيه

فوك ما عه ي ثح مبا ك صالحها راؤها م تن ع ثلتاسمل

ليا ي ثح إ يك ل ضك ليا ثي ا ش ة ثي

ل ها كبا ت ن ع ثوعا
هبا ين أيي

ثيع

ه ثيحش عه ي وا ليا

ك أ عي ل

ك ة ل ضك يةل

ه ف ن يك ماوي أيي

ن أيي ص ا مس لل ص ا قاوج س ع و لد ها

س هللا يةل قوري ق ى س ع بها س هللا صالدا ازيي ة ت م ثي قاوج م هحث ثيعرل
د

يها لند صع ها ما

ة ثيعايو أعف ك ألاله م لل يئ هحه ثيع

عاشا( :عس عاول بعحثب ثقس) ه ثينز

ج هللا لند
ثوعا ج قا

ه حث ثي حبي هو قا ( :ييا يك ثفس م هللا) ية ك ه

ثللايج لندها س هها هو قا ( :ألاش ثوعا ج) ة ثي قاوج ( ع ج ثوالو ي) ة ثير ى ثي حا وي ثيع
ألاك اها ( ثي ح يوك) ه ثو

ي أش ثيعرل ي .

كبا عد مل أعبا ثيعرل ي
ثي قا

كحيم عد مل أعبا ثينفا ثية وي فك ثيع ش ثيع وو

ثي م ا ثللض ث ثو ا يوك ذ" لل شا " قا عاشا " :كالانا يك ة يي ثح م لل شا " ه

ثي ح ثو ف ظ… ألهاها هللا ق تين :ل بوي لب وي فيايعب وي ت ه ألوان ثيص
ي زثن م ثي ك ثللاص ة ن ثيرضا ثيرد هو ص

ثورا

ايع بوي ع و

ثيعرل هك شا ثيعبا ف أى ما ر

منك يو ه فوك ص ا قد أ ص ما ه مل فوك ثيص منك قد أ ا ايص  .ما ر

ن ص ا نه

ع نا ا فسل و أن ألايم س ة ن س ايال امم

م ص ا

بي خايصي أى أ ك قا ل ي ص

ثيال ر ييك ي عرل تال حباة ل م يي م ثوالاية ثوالايا يك فعبك ثيالاية ييك كبا عو يحا
ثل باع فا ثيناك حع

ويك ل ما ع ثها فلما عمه نور التجلي رلع له إليه واتحد به فكان نكاحا

معنويا صدر عنه العرش ،وااتوه الحق عليه بالام الرحمن فال أق ب م ثي حبي شا ثلل ج ألن ما
هو أق ب ي هو م

هو

هو حبي ال م م هحث ثورام عل هللا ين ثي

ثي حبي فرا  ) :م ن اتك أن خ ج ي و م أ ف
ة ألايم آل امل ير م الف
ثل و أ ك
فوك ص ي يقالم

و أز ث ا ي

عل ين و م ا حبي ن

ن).
ة مع ثج ثين – صيا هللا ل وك ع و – أ ك أع ش ك حع
ة تا ش با

ه و ال ى

بس

د هللا ة ثيعايو م يحةام .هحه يقالم م تيتها ن ثير و

ن ثي ح ثو ف ظ فإن الذي كتبه القلم ألاعلى ل ييبد  ،وامي اللوح باملحفوظ من

يليا

املحو فال يمحى ما كتم فيه هحه يقالم ت الت ة أي ثح ثو
ما

ن ث ي ها

ين ثو ا

ا

يهيامل ه ق يك عاشا ( :ب

هللا

ات) م هحه يي ثح تالنز ثي ث س ثي تي ثي الت ليا ثي عل ل هو ثي الم يهحث
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دخل ف ها النقخ ،وهو عبارة عن انههاء مدة الحكم ل على البدا فإن ذلك يستحيل على هللا وإلى
هنا كان يتردد صلى هللا عليه والم في شأن الصلوال الخمسين بين موس ى وبين ربه إلى أن أثبت
ة قيضي ة بي ثودم

م ها خمسة بألر الخمسين م هحه يي ثح صي ف ك عي ا ك ايال
او مل ه قد قضا ل وك م هحث ثيال ييك ة ن ثيال ثية ة ة يم
او

ممك و ب

ثلتيلا ف ها  .ثو لل

ليا ح ت ما سم ه ك ثلتج عاشا  .لد هحه يقالم ثيع ا ش ليا ح و
ي

ة هحه ثيد امل تال رى

كالا تها ثي ول ثينها  365ق با ليا لد

ج ثيف م يةل ق و

حا وامل ثية ثكت مالو ي ثي با ثمل ما النز ل ها م ي ثم ثير بوي

تال م أفالكها فوي غ يه

شا ي لان هو ثو يدثمل م معدن يامل حو ثن
م ثي ا ا ثينرصان لل ألايم الرد ثيع

ت ما قي الك

ةا فو د ف ها ما ا هللا

ثيع وو".57

القلم ألاعلى عند الجيلي
اعلم أن ثير و يليا :ليا ا ل أ د
ثيالبويز ه ألن ثلل ج يك عين ههام أ د س ة ثيع و ييك هو يك

58

عونامل ثلتج ة ثو اه ثلل روي ليا ثيالبويز ق شة ليا

قد ينا أن ثيع ش أحد

هك ه ثو

ة ثيع ش أل ا

ه مابل ح

ثمل ثلل روي هو يك ه تفصوية ة ثي

ليا ثيالبويز ة ثير و يليا ألن ه ه ة ت م ثوااشة ي

بوعها غوت

ا

هو يك ه

ه ة ثير و

لوت مبيز ل ثلتج ه ألت ثير و يليا أ ب ألاج نالرش ما رالضوك ة ثي ح ثو ف ظ لايعرل
ف ك أ ب ألاج نالرش ما رالضوك ة ثينفا فايعرل بةا ي ثير و ثينفا بةا ي ثي ح ثيرضا ا
ي ثو ال ي ة ثي ح
دمل ة ثينفا ايرا ن ثيعرية ة ب ا ي ثيص ثي
ثيف ي ثيع
ثو ف ظ يهحث قا ل وك ثيصالا ثي الم" :أ د ما خ ج هللا عاشا ثيعرل" قا  " :أ د ما خ ج هللا
ثير و"  .والقلم هو العقل ّ
ألاو  ،وهما ولهان للوح املحمدي قا ل وك ثيصالا ثي الم" :أ د ما خ ج
هللا ح اوم ا ا " فصار القلم ألاعلى والعقل ّ
ألاو والروح املحمدي عبارة عن لوهر فرد ،وهو
بنسبته إلى الخلق يسم القلم ألاعلى ،وبنسبته إلى مطلق الخلق يسم العقل ألاو  ،وبإ افته إلى
س
س
نسان الكامل يسم روحا محمديا – صلى هللا عليه والم . -
57
58

ن تفصول يهحث ثيالنز د ث م ثير و يليا ث تها ث او يدثمل ة ثيياب  357م "ثيفال حامل ثو وي".
ثي وم ليدثي و ثل وية ية ان ثيةامل ثيياب .17
76

في العقل ألاو
وأنه محتد لبريل عليه السالم من محمد – صلى هللا عليه والم-
اعلم
ثي ةل ثيع

فرنا هللا ام
ييك ة ثي

يم ليا ف م

59

شا ثيال روج ك هدثم أن ثيعرل ي ه م ل

أل ك ثير و يليا هو نز منك ثيع و شا ثي ح ثو ف ظ فه

با

ثي ح ثي ح تفصو ك ل ه تفصول ل و ي با ييك ثي ح ه م ل عونك تنزيك هو ة ثيعرل
ً
ي م يع ث ييهوي ما س عك ثي ح كبا أن ة ثيع و ييك ما س ة ن ثيعرل ي م ال يك.
فالعلم لهي هو أم الكتاب ،والعقل ألاو هو مام املبين ،واللوح هو الكتاب املبين .فاي ح مسم م
حاكو ليا ثي ح مفصل ي رضا ا ثواب ي ة ثا

اير و تابس يك ثير و ثيحش ه ثيعرل ي
ثيع و ييك ثوع ل لنها اين ن.
ثيف

ين ثيعرل ي

ثيعرل ثي ية لرل ثوعاش أن ثيفعل ي ه
تفصول ي با ييك

ن ئت ق ت أ

ل و يك

ه ة

يهحث قا ل وك ثيصالا

أ تنزستك ثيالعوونوي ثلل روي
ثي الم ( :ن أ د ما خ ج هللا ثيعرل) فه أق ب ثلتراوج ثلل روي شا ثلتراوج ييهوي ثم إن العقل
الكلي هو القسطاأ املستقيم ،فهو مي ان العد في قبة اللوح الفصل .وبالجملة فالعقل الكلي هو
العاقلة :أي املدركة النورية التي هرل بها صور العلوم املودعة في العقل ألاو س كبا ر
ب

م

أف ث ثل نا ي عرل م لل ألاش لاق ي

ييا يك مع في ههحه يم ألن ثيعرل ثي ية ليا ا ل
ألن العقل ل ّ
تعدد له ،إذ هو لوهر فرد ،وهو في املثل كالعنصر لألرواح نسانية
هحث منر
وامللكية والجنية ،ل لألرواح املهيمية.
هو ن ثيعرل ثوعاشا ه ثين
كم

ثكك

ه ثيعرل ثي ية فر

ثو ز ن ايرا ن ثيف ش فه س د م س آيي ثيف
س إ ج يك شا ثيعرل ي

هو

ّ
ألن العقل ألاو مق ه عن

القيد بالقياأ وعن الحصر بالقسطاأ ،بل هو محل صدور الوحي القدس ي إلى مركز الروح
النفس ي ،والعقل الكلي هو املي ان العد لألمر الفصلي ،وهو مق ه عن الحصر بقانون دون ريره ل
59

ثي وم ليدثي و ثل وية ية ان ثيةامل ثيياب .03
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ز ك يأل وا ليا لل معوا

ييا يعرل ثوعاش س معوا ثحد ه ثيف
ثحد ه ثوع م ييا يك س

ة ثيعا ا ييا يك س إ

يي ت يك س كفي ثحدا

كي ثحدا

ال

ة ثيهيوعي

ثيعرل الكلي ،فإن له كفتين :إحداهما الحكمة ،والثانية القدرة .وله طرفان :أحدهما قتراءال
لهية ،والثاني القوابل الطبيعية .وله شوكتان :إحداهما

رادة

لهية ،والثانية املقتريال

الخلقية .وله معاير شتى .ومن لملة معاييره أن ل معيار ،ولهذا كان العقل الكلي هو القسطاأ
املستقيم ،ألنه ل يحيف ول يظلم ،على كفة واحدة ول يفوته ش يء
وي ف تك أ وا ك يلا إ

ثحد فروا

ثلل ص قد قا هللا عاشا{ :ق ِالل ثلل ثص ن}
ألنهو س ميزثن يهو

60

ال لرل ثوعاش ف ك قد

لرل ثوعاش س ليا ثيال تو

ن يم ييهوي بعر يهو فوي

هو ثيح

با هو خ ثص ن ثلل ص بعت ثيف

ل ليا عاول
ن

.

س
فنسبة العقل ألاو مثال نسبة الشمس ،ونسبة العقل الكلي نسبة املاء الذي وقع فيه نور
الشمس ،ونسبة عقل املعاش نسبة شعا ذلك املاء إذا وقع على لدار فا

م ال ة ثوا سخح
ونهبا س

ه ثيف

هوئي ثي با ليا نتي سخح ها ليا وي كبا ي أى ثي با س ةا
أن ثينا شا ثي با فس أعك شا ثيع د ثينا شا ثوا ن ا أعك شا أعفل ف حيم ثيعرل

ثي ية ن ا ن ق يك شا م ل ثي الاب فوسخح منك ثيع م ثوالع ري األل ثن ه ثلتد ثيحش أ لك
هللا عاشا ة ثي ح ثو ف ظ

ال ثيعرل ي ف ك ال رى ل ثلتج نف ك.

هو ن ثيعرل ثي ية ألاث أخح م ثي ح ه ثي الاب با سخح ل بك ما را ن ثلت بي
بعوا ثيرد ا ليا قا ن غيل قا ن فهحث عالر ث منك ث الةا
ةا

ه س فوبا ثعالسه هللا ك ف ن هللا ن أ يك شا ثي

ه حث عني هللا فوبا ثعالسه ك م ل مك س أن س

ما

أل ك م ثي ثزم ثلل روي ثية وي س
س نزيك س شا ثيعرل ي

فر

د ة ثي ح ثو ف ظ.

واعلم أن العقل الكلي قد يستدر به أهل الشقاوة فيفتح به عليهم في مجا أهويههم ل في
ريرها فو ف ن ليا أع ث ثيرد ا م ت ت عري يل ثن يفالم ثين
حهي ن شا ليا ا هحه ي وا

ثيضوا

أم ا ألايم

ألايم ب هللا ههو ثين الي فوك :أن هللا عي ا ك الايا ة ييا

هحه

ي وا ثيع عيد نها فود كها هدس ايعرل ثي ية فور ي ن أنها ة ثيفال ي ألن العقل الكلي ل
يتعده الكون ،فال يعرفون هللا به ،ألن العقل ل يعرف هللا إل بنور يمان ،وإل فال يمكن أن
س س
يعرفه العقل من نظره وقيامه ،اواء كان عقل معاش أو عقال كليا ليا أ ك قد ألاهت أوبالنا شا أن
 15 60ثيحث امل.
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ثيعرل م أعياب ثوع في هحث م إ ج ثيال عس إلقامي ثلح ي ه محهينا .غيل أة أق  :ن هحه
ثوع في ثو الفا ا ايعرل من ص ا مرودا ايدسول اها

ال

مع في ي بان ف نها مه ري
ي لا ت مع في

فبع في ي بان مالع ري األعبا ثيصفامل مع في ثيعرل مالع ري اآلها فك

ي نها يي ت لند ا اوع في ثوه ي ألهل هللا عاشا هو ة يي لرل ثوعاش شا ثيعرل ثي ية ة يي
ثينا شا ثي عاع س ة ن ثي عاع س م هي ثحدا فه س اله د شا هوئي ثي با س ع
ص تك س ع و ثين ثو ةل ة ثوا س إ يك س ل ضك ل
ه يك وا لو أ ك يول ليا ثيه

تا ا ر

ص ايف

ثيالرد

فالا ا ر

بع ضك كحيم فه ليا غيل ت روج م يم وكذلك

عقل املعاش فإنه ل يي يء إل من لهة واحدة ،وهي ولهة النظر والدليل بالقياأ في الفكر،
فصاح ها إذا أخذ في معرفة هللا به فإنه ل يخطئ ،ولهذا متى قلنا بأن هللا ل يدرإلا بالعقل أردنا به
ف هحث قا هللا عاشا{ :ق ِالل

عقل املعاش ،ومتى قلنا أنه يعرف بالعقل أردنا به العقل ألاو
ثلل َّ ثص ن ثيح هو ة غب ا عاه ن} با قال ث يرهعهو با خ ص ه ح بهو ليا يم س ك ليا
ألايم فه ة ث ألنهو قهع ث با اه هو هبا ليا أ ث هو فرال ث هو ثيرات ن أل ف هو ألا خ ص ث
ل ها ا الفا دنها قهع ث ل ها أن س حواا يها بعد مباتهو هو لا د ث ثو ل ثيصا

ثيحش ا هو شا

ععا تهو ف و دمن ث ك ف هحث ه ة ث قال ث ما أه هو س أ ف هو ما قال هو س ما هو ل وك
فافهو.
هو ثل و أن ثيعرل ي

ثحد فن االك شا ثيعيد

ثير و يليا

ثيعرل ي

ثير و يليا ثم إن العقل ألاو املنسوب إلى محمد – صلى هللا عليه والم -
ة االك شا ثلتج
س
س
خلق هللا منه لبريل عليه السالم في ألا  ،فكان محمد – صلى هللا عليه والم  -أبا لجبريل وأصال
لجميع العالم فال و ن كنت مب

ع و فد ت م

عرل فد ت م

فهو ولهذا وقف لبريل في

إارائه وتقدم وحده .وامي العقل ألاو بالروح ألامين ألنه خزانة علم هللا وأمينه ،و سم بهذا
ام لبريل من تسمية الفر باام أصله فافهم  .هللا أل و.

79

في اللوح املحفوظ

فا ح مل ايحثمل ل و لاي ذو
ة ي حنا ثو ف ظ ا ث ا مذ
بوعها منرذ ذذي

ص ثي

ة قا وتها ب ذ يل ت ذ ذذات ذ ذ ذ ذو

61

ثي وم ليدثي و ثل وية ية ان ثيةامل ثيياب .16
80

61

فذ ألاث زكت يهها صفت ذ ذك
بذي ثي وو ثي و م ثيرات ذ ذ ذذ ذ و

م
ه مل يها ي وا ف هالنده ذا

دمل يها م ال ذ فوامل ثيعاي ذ ذ ذو
ثل و هدثم هللا أن اللوح املحفوظ :عبارة عن نور إلهي حقي متجل في مشهد خلقي،
س
س
انطبعت املولودال فيه انطباعا أصليا ،فهو ّأم الهيولى ألن الهيولى ل تقتي ي صورة إل وهي
منطبعة في اللوح املحفوظ ف ألاث ثقالضت ثيهو شا ص ا ما
ثيهو شا م ثيف

ثوه ي ألن ثير و يليا

د ثيعايو ليا ح ت ما ثقالضالك

ى ة ثي ح ثو ف ظ اا ها ثقالضتها ثيهو شا فال د

م اا ها ليا ح ت ثورالضا ولهذا قالت الحكماء لهيون :إذا اقترت الهيولى صورة ،كان
س
س
حقا على واهم الصور أن يبر تلك الصورة في العالم ،وقولهم حقا على واهم الصور من باب
س
س
س
التواع ،لاريا مجره قوله عليه الصالة والسالم" :إن حقا على هللا أن ل يرفع شيئا من الدنيا إل
س
ّس
علوا كبيرا.
و عه" ل من أنه يجم عليه ش يء ،تعالى هللا عن ذلك
هو ثل و أن ثين ييك ثونهيس فوك ثو
كاليك ثير و يليا ة ألايم ثين

ثمل ه ثوع ل لنك اينفا ثي ية هو ي ثم وا

ثوع ل لنك اي ح ثو ف ظ س ة ن س

ألايم ثي ك ه ثوع ل لنك لند ا ايعرل ثي ية كبا أن
ثيالفصول يصية ثيحش ه مرالضا ثي صي ييك

هياع ة ثين

كم

ه ألايم ثين

ه ثوع ل لنك ايرضا

قد ل ل ا ل مااله اي

ه

ا  .هو ثيالرد ة ثي ح
هحث ه ثوع ل

ه ثلت و ثز ثلل ج ليا ثيص ا ثوعوني التايي ثو ص صي ة ثي قت ثوف
ل مااله اير و يليا ه ة ثصهالحنا ثيعرل ي د مثاله :قي ى الحق تعالى بإيجاد يد على

الهيئة الفالنية في الزمن الفالني ،فاألمر الذي اقتي ى هذا التقدير في اللوح هو القلم ألاعلى ،وهو
املسم بالعقل ّ
ألاو  ،واملحل الذي ولد فيه بيان هذا قتراء هو اللوح املحفوظ ،وهو املعبر
عنه بالنفس الكلي ،ثم ألامر الذي اقتي ى إيجاد هذا الحكم في الولود ،هو مقتي ى الصفال
لهية ،وهو املعبر عنه بالقراء ،ومجاله هو الكرس ي ،فاعرف ما املراد بالقلم ،وما املراد باللوح،
وما املراد بالقراء ،وما املراد بالقدر.
هو ثل و أن ل و ثي ح ثو ف ظ يحا م ل و هللا عاشا أ ثه هللا ليا قا ن ثلت بي ييهوي
ح ت ما ثقالضالك حراوج ثو

ثمل ثلل روي هلل ل و ث ألايم ه ح ت ما ترالضوك ثلتراوج
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س تة ن م االي ة ثي ح ثو ف ظ ل قل ت ه فوك
ثلتروي ز ليا ب ثخالثع ثيرد ا ة ثي
ً
لند ه ها ة ثيعايو ثيعوت قد س ت ه فوك بعد ه ها أ ضا .بوس ما ة ثي ح ثو ف ظ ه
ثلت ا شا م ثيروامي ما فوك م ل و أهل ثل ني ثينا شا ليا ثيالفصول ألن
ل و ميالدأ ثي
ً
ألايم م ثخالثع ثيرد ا أم ثيرد ا م هو س معين ةعو د فوك ل بها ليا ي با مه را لايع و
ً
ى يك ثير و اي عا ا ي د ي هو ي فصل ألايم ثينعوو يةان تفصول ألايم
اينعوو مه را و
ً
ثل نا ه أ ضا ب ي كبا تر س ك م أهل ني ثوس ى أ م أهل ني ثلل د أ ني ثينعوو
أ ني ثيف

ليا ي با س عاول شا غيل ألايم كحيم حا أهل ثينا .

ثم اعلم أن املقتي ى به املقدر في اللوح على نوعين :مقدر ل يمكن التنيير فيه ول التبديل،
ومقدر يمكن التنيير فيه والتبديل فالذي ل يمكن فيه التنيير والتبديل هي ألامور التي اقترهها
الصفال لهية في العالم ،فال ابيل إلى عدم ولودها ،وأما ألامور التي يمكن فيها التنيير ،فهي
ألاشياء التي اقترهها قوابل العالم على قانون الحكمة املعتادة ،فقد يجر ها الحق ابحانه وتعالى
على ذلك الترتيم ،فيقع املقتي ى به في اللوح املحفوظ ،وقد يجر ها على حكم خترا

لهي ،فال

يقع املقي ى به ،ول شك أن ما اقترته قوابل العالم هو نفس مقتي ى الصفال لهية ،ولكن
س
بي هما فر ،،أعني بين ما اقترته قوابل العالم وبين ما اقترته الصفال مطلقا ،وذلك أن قوابل
س
العالم ولو اقترت شيئا فإنه من حكمها العجز لايناد أمرها إلى ريرها ،فأللل هذا قد يقع وقد
ل يقع ،بخالف ألامور التي اقترهها الصفال لهية ،فإنها واقعة رورة قتراء لهي وثم وله
س
ثان ،وهو أن قوابل العالم ممكنة ،واملمكن يقبل الش يء و ده .فإذا اقترت القابلية شيئا ولم
س
يجر القدر إل بوقو نقيره ،كان ذلك النقيا أيرا من مقتي ى القابلية التي في املمكن ،فنقو
بإيقا ما اقترته قوابل العالم على قانون الحكمة؛ وهذا أمر ذوقي ل يدركه العقل من حيث نظره
الفكري ،بل هو كشف إلهي يمنحه هللا من يشاء من عباده فايرضا ثو و ه ثيحش س ويل فوك
ّ
النبي – صلى هللا عليه
س تيد ل ثيرضا ثو لم :ه ثيحش ب فوك ثيال ويل ولهذا ما ااتعاذ
والم -با

إل من القراء املبرم ،ألنه يعلم أنه يمكن أن يحصل فيه التنيير والتبديل ،قا هللا

تعالى{ :يمحو هللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} 62بخالف القراء املحكم ،فإنه املشار إليه
بقوله{ :وكان أمر هللا قدرا مقدورا} ،63وأصعم ما على املكاشف بهذا العلم معرفة القراء املبرم

62
63

 35ثي لد.
 36يح ثب.
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س
س
ّ
فيتأدب فيما يعلمه محكما ،و شفع فيما يعلمه مبرما ،وإعالم الحق له
من القراء املحكم،
بالقراء املبرم ،هو ذن في الشفاعة ،قا هللا تعالى{ :من ذا الذي يشفع عنده إل بإذنه}.64
ثم اعلم أن النور لهي املعبر عنه باللوح املحفوظ :هو نور ذال هللا تعالى ،ونور ذاته عين
ذاته ،لاتحال ة التبعيا و نقسام عليه ،فهو حق مطلق ،وهو املعبر عنه بالنفس الكلية ،فهو
خلق مطلق ،وإلى هذه شارة بقوله{ :بل هو قر ن مجيد في لوح محفوظ} 65يعني :بالقر ن نفس
ذال املجد الشامخ ،والعز الباذج في لوح محفوظ في النفس الكلية ،أعني :نفس نسان الكامل
ثلتج ه اهدش شا عاول ثي ا .

بنير حلو  ،تعالى عن الحلو و تحاد هللا ر

 200 64ثيير ا.
 22-21 65ثي ل ج.
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القلم وأسماؤه

66

املرتبة ثي اي ي م ثيالنز ه د
تنز ثيحثمل شا م تيي ي ثح ه ليا ا ل

الباع ثي ثقس ة

وبين ف ن ي ثح ثيع وي هوئامل ث البالوي
لايو ثوعاة يال يود ي ثح ثيعايوي هو :ثيعرل ثو ِه ِ
ييهوي ثلتراوج يمةا دوي ف د
مال د
د
ة يعبا
ص ي م ث الباع ب ي ِم أحةام ثي
ثوده ثمل :أحةام ثي ب ثير ث ل ثوالسه ثمل :أحةام يمةان ف دبا خ ج يألان ييك يألعبا اي ه
ثمل ثللا وي ثيع أ د يها لايو ي ثح

ثيالسهيل ت ك لل ثعو شا ما ترالضوك حرورالك فةا ت ثو
ثيعايوي ثيعرل ي د م ة م تاالك م ثوهوبين ة هللا ثيح ما ل ف ث أن هللا – عاشا  -خ ج غيلهو
س أ ف هو هو ثي و ن ( ايال فوي) عا ا ثوالو ي ثور ين ل يي ث بالو ي با هو أ ثح
ثينفا (ثية وي) ة ثي ح ثو ف ظ م ثيعايين ن لان م قا ثعهي ثيعرل ي د  .دأما ثيعرل
ي ثوهوب ن فب غيل ثعهي .هحه ثو تيي دب ها بعو أهل هللا ذ (لايو ثو ة مل) عضهو دب ها
ه ل أم ثلتج فر ِم غيل ثعهي عات
ذ (لايو ثل ل مل) عضهو دب ها ذ (لايو يم ) ي
صد ل ما ا عات
ل ما ا .لايو ثلل ج لل م
غيل يم ه ق يك( :ك ) فبا ه م
َ
َ
مالردم كصد ثي يد ل أ ك .ة ثيال روج ثيةل لايو يم كبا قا عاشاَ{ :أس يك ثلل ج
َ
َ يم }.67
يميل ليد ثيرا ثل ثو ش :ثو ثقي ثو قي . 216
67

يل ث .01
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66

غيل أن لايو ثلل ج يك

هان :ك شا عايك ثلتا

ثيعوت د

ك شا يم ه عايك ثي و

لايو

يم يك ك ثحد .حوئ لا ت حراوج ثوب نامل ة يلوان ثي ا الي ص يعبا ة ثو تيي ثي ا وي
د
د
د
ثيالعين ي
ثيالعين ثي اة  .يعبا لا ت د ن ثيحثمل ة ثو تيي ي شا ثيع ة
ثيع ة
د
ثيعايوامل) لا ت حراوج ثي د ن ألا ثتها ترالضا تردم بعضها تسخ
ثلتراوج هنايم ذ(ثلت
بعضها ألن بعضها سن ثيحثمل ال ثعهي عضها سن ثيحثمل ثعهي لالتواا :ف نها سن ثيحثمل
ال ثعهي ثيع و :ف ك سن ثيحثمل ثعهي ثلتواا ن لا ا لند ثو ررين مالالزمين ف ن لل د
حة
د د
لايو كبا أن َّ
حة فايعايو ل ك ٌّ
لل لايو ٌّ
ييهوي ل ي عضها
حة لايو لان بعو م اه ثلتراوج
د
م ثوع  .يحيم وا أ ث ثلتج اا يلوان ثللا وي لان
مع س ثيع ي أق ب شا ثيحثمل ثي
د
ه ثيص ا ة ثو نا كان ّأو تجليه ألقرب
ثي
ألايم الا وك يأللوان ثي ا الي ه ها ة
كل ما بعده من املخلوقال ،وهو العقل ّ
املعلولل ،ولعله علة وشرطا فيجاد ّ
ألاو الذي هو
املحمدية في الخار بمعنى أن العقل ألاو مظهر الحقيقة امل ّ
ّ
حمدية ،التي هي الذال مع
الحقيقة
ّ
التعين ألاو  ،وهي حقيقة الحقائق .وما بعد العقل ّ
ألاو من املخلوقال إلى رير نهاية هو مظهر
العقل ّ
ّ
املحمدية بذاته ،و هر فيما عداها
ألاو  .ولهذا يقا  :الحق – تعالى – هر في الحقيقة
بصفاته ،وقد ورد في الخبر" :أنا نور رّبي وامللمنون من نوري" . 68أي لميع املخلوقال من نوره ،كما
ّ
ورد في حديث لابر ،الذي خرله عبد الر ا ،في مصنفه.

ثمل أ فها أل ك ة م نا ثي

ال ثعهي

فةان ثيعرل (ي )  -وا قدمناه  -أيهي ثو
ثيحثمل فكل من ينظر
فصا مل حروري ثيعرل ي د ثيع ة ثلتروري ثو دبد ي لالح اب ليا ثي
ّ
بعده في مر ة الولود الحق فال يره إل صورة العقل ،كما أن من ينظر في مر ة العقل ل يره إل
صورة النفس (الكلية) ،ومن ينظر في مر ة النفس ل يره إل صورة الطبيعة ،وهكذا إلى خر
تنزس) .فالعقل ّأو الحجم الكونية ،ل بمعنى أن الذال الولود
السلسلة (ع ي م ثتت ثي
ّ
حل في حقيقة العقل ،أو حقيقة العقل اتصلت بالذال الولود ،وإنما ذلك أن الولود الذال
وتولهه عينه وعين ما ّ
تولها خاصاّ ،
عندما يتوله على عين من ألاعيان الثابتة ّ
توله عليه ،تنصب

تلك العين بالنور الولود الذال ،وينصب الولود الذال بأحكام تلك العين ونعوتها ،فيظهر من
وريرا واوه .وهذا الحجاب ّ
هذا نصباغ ما ّ
يسم  :خلقا س
ألاو ل يرتفع دنيا ول خرة ،وهو الرداء
املشار إليه في الخبر الصحيح" :وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى رّبهم إل رداء الكبرياء على ولهه
68

ثيع ة  :ك ي ثللفا ص  615إيعي ث ثي الت ثيع بوي يل مل.
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ّ
متولهة إليه ،فهو املكنى عنه بليلى ،والم ،
في لنة عدن" .ولميع إشارال الصوفية وتنزلتهم
والكأأ ،والشمس ،والبر ،،والنور والنار . . .وهو راية اير السائرين ،ونهاية السالكين .فإذا وصلوا
س
إليه س
وشهودا وذوقا؛ وصلوا إلى يمان بالنيم ،وعرفوا أن هللا  -تعالى  -وراء ذلك .م أهل
علما
عي من خي َم

ثي اضامل ثوااهدثمل تهح ت يخال ثينف وي د
مب ليا غيل
صل شا ه ثيعرل ي د فو أ ك ثلتج  -عاشا  -أ ك ييا ث ه م مى ي ٍثم فيز ث ضالس ات
بان با معك ثينفا خص د
صوتها س تناية ي وا ليا ثلتروري س
اس أل ك ييا معك
عي أ ليا

يحش

لونين.
وا كثلمل

ه ثيعرل ثلاليا ثتك كثلمل أعباؤه ألا ُّ
لل م قام ك صي ث الج منك ثعو .منها:

"العقل ّ
ألاو " لند قدما ثلت با ألخحه ثي
ه.
لرل م ِد ك أ َّ قا ل يفوو

ثيع و مابال ال ثعهي فه أ د م

منها" :القلم ألاعلى" يالفصو ك ما أخحه مابال ة ثي ح ثو ف ظ فه ثير و ِم
ثي هيل.

هي ثيالد

منها :الروح ألاعظم"لند أهل هللا فه ثي ح م حوئ ثيالص د
ي الاية ي د
من ا شا م ه د الك ي يي ح و ثي حدا ثيا اإي ل وك ف ن هللا خ رك ه ث
ب وها س ُّ
عد فوك س ت كوت بعت أ ك س يك ثو كيامل ثيهيوعوي أ ثيعنص ي س ُّ
فةل م
يمدث

م كت يك اه اإ  .فايا او معر يي س
حج س ص ا يهحث ثي ح فال َّ
البيز س ايص

ية ك حامال

يها خا ا فاأل ثح م كيي م حراوج مةا وي

ييهوي وا تايا يك ثلتج ل و بوس ما
ثل ثه يل ث

ثيع ت ب ك ه

امس ل بوس ثيالا وامل
ثو كيامل

ه لنك م ثي هاوي ثي اوي ثيا او

يزمني يم ني شا م ثيروامي .

منها" :روح ألارواح" أل ك من س بوس ي ثح ثية وي ثل ووي.
منها " :مام املبين" أل ك اه صفي د
لل شا
ِ
َ
كبا أ ه ثلت ل ثية بامل ثلت .

مفصل ميين يةل شا

منها" :العرش" ثيحش ثعال ى ل وك ثي حب أل ك م ه ل بوس يعبا م
فاعال ى ل وك  -عاشا  -كبا ع و ه .
86

ه ه ة لل شا

با

ال

منها" :مر ة الحق :أل ك  -عاشا  -ا أن ى ألاثتك اه ا يك ف ه نف ك ة ص ا ثيعرل
ي د فرامت يك ف ك ة ص ا ثو ا ا مرام ثو نا م غيل ث فصا س عدث ف ه لل ما ة
ثيص ا ييهوي ة ت م ثو نا ثيع ة فا ثلتج  -عاشا  -ة ثلتروري ثيعرل ي د ة ثلل ج ي د
حراوج ثيعايو ة حض ا ثيالفصول.
منها" :الكلمة" أل ك صد ل ل بي ثلتض ا ة "ك " ة ص ا ي ث ا ييهوي ثيال ُّ ك
ً
َ
لاوا اوع مامل ثيع س ت د
يد كبا قا " :س تيد ل ية بامل هللا" .69قا َ " :ما َي َّد ثير
ييك فصد
َ
ي َد َّش".70
منها" :املادة ألاولى" أل ك أ د م
ثيص يل م

َّ
تفصل منك بوس ما ة ثيعايو ثي ييل
تيين م ثي وت

با حو ثن يامل ة ان م م

ل ل  . . .غيله م عاو ي ثح ثوالو ي.

منها" :الفيا ّ
ألاو " أل ك عاشا أ زه م حض تك قيل لل شا
ف ه ُّ
لل شا

أفاضك ليا لين لل شا

مبالدث منك ب ات فوضا ك ل وك.

منها" :نفس الرحمن" – فال ثيفا  -ف ك عاشا قا  َ " :ف ت ِف ِوك ِم
رك
ثينفا ليا ثونف خ فوك فه ح لل ص ا عل يك عاشا مس لل شا

ِحة" .71ثينفم عا
ها خاصا.

د
منها" :العقل الكلي" "العقل ُّ
ماهوالك لر وي يها
الكل" ثيف ونهبا ه دأن ثيعرل ثي ية
د
ُّ
ثواهوامل ثيع ت ه ة وواتها  .فايعرل ثي ية
عونامل س ت نا ا اير د ا ة لاو ث ا ت ه ف ها ك او
ثيةل ه ص ا ثيعرل ثي ية ة ثي ُّ
شله ألن لل د
ص ا ثيع و ة ثيعرل .ثيعرل د
ماهوالك س د أن
ه ةلصها ثي ييل ثيحش ثقالضاه ثي ية نف ك فا ص فوك ابوس
وواتها
ة ن ي ها م
خاصواتك معا وك ي ثزمك فه ثلتروري ثل ووامل ثو عامل اليك كآ م د
واهوي ية ان ف ك
د
ثواهوي خ ثصها .د
لل ما ع ثه م أةلاص ية ان ال
ثيشله ثي ييل ثل امس ل بوس معاة هحه
يهحث ثيشله .وبهذا تعرف أن العقل الكلي مولود ٌّ
عيني متناه رير متحي في مكان.
منها" :الروح ّ
الكل" "الروح الكلي" ثي الم ف هبا لايعرل ثي ية ثيعرل د
ثيةل.

69
70
71

ةا .61
.25
ثلح .25
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منها" :مركز الدائرة" ألن رهي ثو ك ترا ل حثتها لل رهي م ر ثيدثو ا يي ت ة م
ثيدثو ا كحيم ه فا ك ثحد ب و را ل بوس ثيص ي ام ثل ثه ال َّ ن ةل ص ا
فه ثي ثحد ثي يل .منها" :العقاب" أل ك صها ثينفا

هفها م عفل هوال ها ثي با وي شا

ل ثوها ثين ث وي.
منها" :الدرة البيراء" ية ك أ ُّد ثوب نامل ب اإي
"أ د ما خ ج هللا :د ا فن ي ها هويي ف ايت ". . .ثلتد ئ.

ثهي فه غيل مال د ن قد

ة خ ل:

منها " :العد " أل ك عه لل شا خ رك ثعالعدث ه َم ألهى ي وا ثعالعدث ثتها ما
ره َ
ترالضوك حراورها ألهى لل شا خ رك س أز َد س أ َ
فعد لل ثيعد .
منها" :أمر هللا" قا عاشا َ َ " :ئ َ َم َل ثي ُّ ح قل ثي ُّ ح م أم َ د
ِ
ِ
ِ
ِ
فذ(م ) وا وي ألن يم ه ما صد ل ثلتج ال ثعهي فه ثي ح ه ثين
اوم ا ا " ثلتد ئ ه يك .يهحث م أعباوك
ثلل ل ثيحش خ د ك ليد ثي زث " :أ د ما خ ج هللا
" .72أش :ثي ح أم د ى
ة
ثو دبدش كبا

"قبرة النور".
ةلصا حروري ف ك ُّ
ثيالعين ي د
ً
فابوس ما تردم م يعبا ث ل وك مال د ك يوك
يم ثيصا م حض ا يإال حوئ س ُّ
عين صد ص ا ثين ثو دبدش فه ثيالعين ثي اة الاليا
قوام ثين ثو دبدش األم ثيالعين ثي ايئ الاليا يك ة لايو ثلل ج .فاو ثتت هال صاح ها
ألا

ثحد فالتروري ثو دبد ي حروري ثي ح ي
ثو دبد ي بوس ي ثح ه ثتك ثي ح َّ
منزه ل بوس ثينراوه يمةا وي ما لدث ثي
د
منزها ل ثينراوه س ثلتج  -عاشا  -فرد هل ثي ح.
فب يو ع
ه حروري بوس ي ثح فه

مس ل ن ثيعرل ي د أ

ثو

ه

ثلتروري
ب اي يل

قامل أق هها شا ثلتج  -عاشا  -أل ك خ رك م غيل ثعهي

فه أ هل اهلل م ثوصن لامل صاةعها ف ن ثوصن لامل ونها ين صاةعها مناعيي ما ي ة يمةان
ً
ثلتد  .ثيعرل ي ثي ح د
ك أصال فه س ع و م
ثيةل ييا ينك ين ميدلك مااة ي م
ن ثيعرل ي د س ع ب ن م ثيعرل ي ثي ح س
ه كبا أن ثيح
ثلتج  -عاشا  -س
ه أما حرورالك فال .فب أ ي ب نا مع في حروري ألاش ثيص ا ثوال ك ليا ثو نا؟ ِم أ
ي ل مع في ألاش ثي ل ثيحش د
ُّ
بد ثلل ج س ل و يك
ثمالد لنك؟! ه البد م ثلتج  -عاشا -
72

يع ث .60
88

د
ثلتج  -عاشا– يك ف ن يمدث ايالاية .ثيع و وفوي ثيالاية م خصاوه ييك ف ن
وفوي مدث
ت ا ة ي وي ،واتحاد إنية الخالق باملخلو ،محا .

ثيع و وفوي ثيالاية رالضا
ل و ثيعرل ي د

لين ألاثتك ما ه صفي يك ه مابل الفصل

و ت الك ة ثو تيي ألاث س صي فوك اونس
لان أ د م ال راه م ثلتج  -عاشا  -ثيعرل ي د

ت ثيالا وامل .مدث ه

ث ش صي فوك اونس  .ف ألاث أ ث هللا فاألا أم ما
ه سم غيله

ل ل موةاوول عاو ثوالو ي .لندما سم ه هللا سم

م ثوالو ي فهو ثل ند يك م ل

ج منك م ةا سورا حيم يم فيلع ك ثي ح

يرضا ألايم يم .
ين خ ج ثيعرل ي د

يو

عد هحث م ا  .ي

ثلتج  -عاشا  -مان د
الردم ك هحث السخ ك هحث فورا  :قيل
ز

ثي هو ال دول أن ين ثلتج  -عاشا  -ين اا ه ثلل ج ثمالدث

ييا يم
بي

كحيم .با تردم ثلتج  -عاشا  -او تيي س اي مان كالردم أما ليا ثيو م ف ن ثي مان م
ة زمان .ي يوي ثون ي ي عرل ي د ي يوي ة ثو قامل خال
ثو قامل لدم ثيعايو يو
ي يوي ثيع يلتج  -عاشا . -

وقد لعل الحق  -تعالى  -للعقل ّ
ألاو تولها خاصا إلى كل ما يريد  -تعالى – إيجاده .ويخلق
التوله ما شاء ل ُّ
ُّ
بتوله العقل ،فإنه يتعالى عن الشريك واملعين ،فال يخلق  -تعالى -
 تعالى – عندشيئا بش يء .وإن خلق شيئا لش يء ،فتلك (لم) الحكمة ،وخلقه عين الحكمة( .فالباء) في خلقه تعالى
بالحق ،بمعنى الالم ،فليست للسببية ول لالاتعانة ،ومن هنا يعلم رلل من قا في قوله تعالى:
ض َو َما َبي ه َما إل َ
{ َو َما َخلقنا َّ َ
موال َوألار َ
بالح ِق} .73إن الحق املخلو ،به عين مولودة ،وإنما
الس ِ
(الباء) بمعنى (الالم) ،كما قدمنا.
ة يي ثي

شا ثيعرل ي

ييا ه كبا ر يك ثوالة ب ن
ثو

مب

ثمل م

غيله م عاو ثوب نامل د
مبا يك ماهوي ل

به ثلت با  :أن ثوب نامل يها
ا ة ثللا ج حروري س أنها م

ثمل

يها ثي

رها هللا  -عاشا  -يها د
يةل

ثمل ة ثللا ج حروري
شا لل مب

م الم ين بوس ثوب نامل كبا ر يك بعو قدما ثلت با  .با معت ة يي ثي
د
أ ك  -عاشا  -وا تايا أللوان ثوب نامل ثي ا الي ة ل بك  -عاشا -
لند أهل هللا أهل ثي ي ثي
ش فاةع ت ل ها ف أمل أ ف ها قد ث صي ت
يو الهس أ صا ها ثي ي دتوي ثينف ألا ة ثين ثي
73

ثلح .60
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حيم ثين

ثي

ش فع بت أ ف ها غيلها ث صيغ ثين
ثي

ثي

سحةامها ةع تها

ش سحةامها ةع تها فال هبت
ة يو ت ج س ت ج أ دث ف

يحيم أنها دمل خا ج ثيع و ي ه
خ ت خا ج ثيع و كبا ت َّو ت س ر يت حراورها ق ت ثلتراوج م ا وا م ل وك م ف ثيع و
د
ل ثلتج  -عاشا  -ثلل ج وا ثعال ا ليا يلوان ثي ا الي أن ت ه ألا ثتها ثعال ا ليا ثلتج -
د
ثمل م قامل با ة
عين أن تة ن هحه ثو دباا م
عاشا -أن ه حثتك ما د ث ل ثو اه
س غيل ثلتج
تا وامل ثلتج  -عاشا  -سح ث ثوب نامل ةع تها يي ت لين ثلتج س لين ثوب
ثمل لايص ا ة ثو نا ما ة لين ثي د ث س لين
س غيل ثوب فعين ما ت ى لين ما س ت ى  .فاو
ثو فوك ي او ل ثو فوك اينا ي ب دل ه مل ثيص ا .قا عاشاَ َ { :ما َ َمو َت} فنف { ألا
َمو َت} فسهات ما ف { َ ي َّ َ
هللا َ َمى} [ي فا  :ا ي  ]17فسهات هلل ما أهاالك و دبد صيا هللا ل وك
ِ
ع و.

اللوح وأاماغه
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ثيهيوعي ه ثينفا ثيةل .وا خ ج هللا

ثي اة م لايو ي ثح ثيعايوي ثيع ة ف
ثو
 عاشا  -ثيعرل ي دد
ة ثلل ل س ة ن ثير و ق با ايفعل س ألاث لان يك ي ح
عباه ق با كبا
د
ثيصالحوي أ د  -عاشا ِ -م ثيعرل (ثينفا ثيةل) ه ثي ح
الت فوك س فه ق و اير ا
ث ث يعاهوا كإيجاد حواء من دم  -عليهما السالم  -فكانت من لعه القصيري ،ل
ثو ف ظ
ُّ
بمعنى أن الرلع صارل حواء ،وإنما َّ
كتكون دم من التراب ،ل بمعنى أن التراب صار
تكونت م ها
ة خ ل أخ ك أ

عيا

دم .فةان ثي ح ثو ف ظ م ال وا الت فوك هحث ثير و ييك  .قد
د
ثو صية ب ند ح " :أ د ما خ ج هللا ثير و هو خ ج ثي ح قا ي ر و ثكالت .قا ثير و :ما أكالت؟
َّ
قا هللا يك :ثكالت أ ا أمية ل وم" .ف ثير و ة ثي ح ما بية ل وك ثلتج ه ل بك ة خ رك ثيحش
ج شا م ثيروامي  .فجميع ما يحد عند ألااباب من ألاشياء والعلوم فهو ّ
مما علمه القلم،
وكتبه في اللوح .وهنالك علوم ه ها هللا ملن يشاء ِمن الوله الخاص الذي له  -تعالى  -في كل
مخلو ،،ل علم لنير هللا بها ،ل العقل ول النفس،وهو اللوح املحفوظ.
هو أ د هللا  -عاشا  -ة ثينفا ه ثي ح ه م م ك و :صفالين :صفك ل و صفك لبل
فيصفي ثيعبل ت ه ص ثيعايو لنك كبا ت ه ص ا ثيالا مل غيله م ثيص لند لبل ثيناا
ههحه ثيصفي عه ثيص ي عايو .ثيص منها اه ا ح دوي ة ي ثم ي ةا يي ثن ص
اإني

ة ثيع م ثوعا

ي ثلامل فيايصفالين ثي الين ي نفا ثي ح ثو ف ظ

ثمل ل ها منهيعي ف ها ث هيالا أص وا
ثيص ألن ثو
ترالضا ثيهو شا ص ا س ة منهيعي ة ثي ح فال دد م
ثيهو شا ص ا لان حرا ليا ثهت ثيص

ه ما ه م

ى حيم ثير و يليا فوك اا ها فال
اا ها يهحث تر

ثلت با  :ألاث ثقالضت

اا ت م ثيص ا  .با ع

ي حا م ف ا لتف ك م

ثياليد ل ثيال ويل .ف ن ثو ال ب فوك ه ل و هللا ل و هللا س ال يل .م
ديل ة لايو ثية ن ثيف ا .

ب ي ما كالت فوك ما يد

فايحش كاليك ثير و ة ثي ح ليا لين :ع ثقالضالك يعبا ييهوي ح ثتها م غيل ثعهي
فهحث س يد س ال يل .ع ثقالضالك ثير ث ل يمةا وي لاألم ثل ا ي ليا ح ت ثيعا ا فهحث قد س
د
فوك ثيعا ا ثوعالا ا .س را :
ا ك هللا  -عاشا  -ليا ثيعا ا ثوعالا ا قد س ا ك
يد
ثقالضا يعبا ييهوي ه لين ثقالضا ثير ث ل أل ا ر  :ين ما ترالضوك يعبا
ثعهي ف قان .أ ضا م حروري ثلتراوج يمةا وي يمةان ه نتي ثي
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ثعهي

يل

ثيعدم ف حيم ما

ُّح

ثقالضالك
ب

ما

ه لدمك قا

ا م ه م ي ح ثي

عاشا َ { :ب ث هللا َما َ آ َ د َ َ ُّ َ
اب} .75أخ ل أ ك
ِات ِلنده أم ثي ِ ال ِ
مبا لان أهاالك ألا س م َ س بعد هيامل د
د
مبا يك أ ل م د أش

د ه شا أص ك ه ثي ي مل ة ثي وت ثيحش لان فوك
ن لان د
مبا يك ن ا م د ا ه حث ليا ثيد ثم فه ثللال ليا ثيد ثم .ثوب مفالر ليا ثيد ثم
با هبا ة ثيص  .دأما ثل ثه ة ي ثح فبا أهاالك منها س
ثو يهيامل ثوالعاقيان ليا ثوب
ب ه با ت د
ّ
فكل ش يء من صور العالم هالك ،ل ِمن لواهره ،فليس بهالك،
يد ل وك ثيص
ول ممحو .ليا هحث ثيالس ل س ع ج يآل ي اي ح ثو ف ظ ثينفا ثية دوي " .لنده دأم ثي الاب"
ات ما

ا هياتك ة ي ح ثي

ثيضبيل ع ليا عو (هللا) ثيع و ليا م تيي ي ي هي ثيع يها ي ا ا ثو
بوس اها ثو باا ب تيي ثيع و يزشة ثيحث

يهيامل

هو ب ه

ي ها تن ت

يم ثيحثمل ثي الاب م تيي ثيع و ثيالفصوية م تيي

يي هي .فاي حثمل ثيع ة م تيي ثيع و ي باشة ثوالع ج با س نا ا مصاحيي ثي الاب ثيحش ه م تيي
ثيع و ثيالفصوية ل ة لونك ه م تيي م م ثت ها فايحثمل أم ل بها ثي الاب ثويين م حوئ أن
 .كبا أن ثير و دأم ثي ح ثو ف ظ
ما ة ثيحثمل ليا ثي ك ي باشة ثي ية ه ة ثيع و تفصوية
ثي الاب ثويين م ثلتراوج ثية وي م حوئ أن ما ة ثير و ليا ثي ك ثي ية ي باشة ه ة ثي ح
تفصوية .فك (أش ثيحثمل) اه ا بع بها ...ل م ثي ح يحا م ل و ثلتج  -عاشا  -مس هحث يو
مالناه.
نرل أن أحدث أحاط ك مس أن ل بك ٍ
م أعبا هحث ثو م ثي و ثي ح :النفس الكلية أل ك مال ك ايالد يل ثيال بول يةل ما
تفصل منك م ثيص

ف ه ص

ثو

ثمل ثلت وي ثو ايوي ثو كيي ثيا وهي فن يي ثينفا

ثية وي شا لل ص ا ة ثيعايو ة يي ثحدا س تفاضل ونها س أن ثيص تريل ِم ألايم
ثعالعدث ثتها ثيع ة ل ها أل ك عاشا فا هها ل ثير و ألا ع ها ي ًحا وا رى يوك.

ت

حة} .76فه ثي ح ثونف خ

م أعباوك :الروح املراف ثو ا يوك ر يك { :ف ت فوك م
ي ت وج هها ب تيتها خوايوي أ ح وي أ معن ي ف ألاث
منك ة ثيص ثو د ثا يةل ص ا
َ
ع د ثها ثلتج  -عاشا  -ت ك ل ها ح ثلتج ه ثو ث اينفم ة ق يك " :ف ت"  .فاينفم لام ة
ا أ حوي ة ثي مل

بوس ثيص لا ت ما لا ت ِم لل ما ه ج ل وك ثعو ص ا حع ألاث م ت
لان م أه ها ص ا فم عاشا ة ت م ثيص ا حا فظ ل ها ص تها شا أن سألان هللا اةعدثمها
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ثي لد .35
ثلح .25
ِ
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فوفا قها حها شا ص ا أخ ى .فالروح له مداد ،والنفس لها التدبير تد لل ص ا با د
قد يها
ت م ث ها ثعالعدث ها كبا أن ثينفا ثل ووي ثللاصي ةل ة ان

أ ل ها تنصيغ ة لل ص ا

تنصيغ ة لل لض با ه م العد يك فال ه ة ثي بس عبعا

ة ثيعين ص ث

ة ي ي با. . . .
م

ِقا ليا هحث بوس ي ثلامل ثي اه ا ثيياإني .فايعايو ل ك حامل م حوئ أ ك ص م ب
د
عبوت با ث
حوئ أ ك أ ثح .ف ألاث لا ت ثيص ا لنص ي يو ت ه منها ي عين ح كي س ح ا
ه مل منها ي عين ح كي عبوت ياتا .ألاث ه مل لنها ح كي ح ا

معد ا ألاث لا ت لنص ي
د
عبوت ة ا ا .ألاث لا ت ثيص ا معن ي معر يي ف ن ه مل لنها ح كي معن ي
لرل ف تص
عبوت ل و ف ن يو ت ه لنها ح كي معن ي د
د
عبوت لبال.
ثيص ا  -مه را  -ة ل ثينفا ة

ه ثيهو شا ثينفا ل ثي ح ثي ح ل ثلتواا

ه صاحت ثلتواا ثي ح ثينفا
ثلتج يإل ثم ثيفعل .فاي
ثلتواا ة ثقالضا ثي
ثيص ا التروري ألايم ي شله اوااز .ص ا لل شا ما ك العين رس ل وك ي ثم ُّ
أش
ثم لان .فايص ثلت دوي ة ص ي ثح ي ثح ص يلوان ثي ا الي يلوان ثي ا الي ص
يعبا ييهوي يعبا ييهوي ص ثيحثمل ثي وت ثوه ج.
َ
َ
م أعباوك" :كل ش يء" يوك ي ا ا ر يك َ " :ك َالا َنا يك ِ ة يي َ ثح ِم ل دل شا ٍ " .77أل ك قيل ما
د
شا
مفص ي م لل ما دخل ة ثي
ر ك ثير و يليا فوك فصا مالضبنا ي ة و ثير يوي ثيفع وي
م ثيروامي .
د
تنز

م أعباوك :الكتاب املبين يوك ي ا ا ر يك َ { :س َ إت َ س َ ابا س ة كال د
يين} .78أل ك
ٍ
ٍ
اب م ِ
ٍ
ه مالص ث ةل ص ا :ل ا أ ضا أفاللا ما ف ها شا نخ ص ا.
م أعباوك :الكوكم الدري ة يي شا ثيد ا ثييوضا
م أعباوك :الزمردة ع

حيم ألن

ه ثيعرل ي د .

ه م ب ب ث ثيهيوعي ثيع

ثيهيوعي ة سمل م ثينفا ثيةل.
م أعباوك :العرش العظيم ف ن ثينفا ل ش ثيعرل ي .
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يل ث .110
يةعام .05
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ة نت ثينفا ألن

م أعباوك :الذكر كبا ة نتو ثيي ا ش " :كالت ة ثيحك لل شا " ثلتد ئ.

القسم الثاني
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الفصل األول

عرش الرحمــــــــــــــــن

أنواع العروش:
قال الشيخ األكبر في كتابه( :عقلة المستوفز)
[ اعلم أنّ العروش خمسة :عرش الحياة وهو عرش الهوية  .وعرش الرحمانية  .والعرش العظيم .
والعرش الكريم  .والعرش المجيد  .فعرش الحياة هو عرش المشيئة وهو مستوى الذات (يشير الشيخ هنا
ان َعرْ ُ
ش ُه
إلى قول أبي طالب الم ّكي :المشيئة عرش الذات ) ،وهو عرش الهوية  .قال هللا تعالىَ " :و َك َ
َعلَى ْال َمآء"  ،فأضافه إلى الهوية وجعله على الماء ،فلهذا قلنا فيه عرش الحياة  .قال هللا تعالىَ " :و َج َع ْل َنا
ان َعرْ ُ
ش ُه َعلَى ْال َمآء ل َي ْبلُ َو ُكم"  ،أي أظهر الحياة فيكم ليبلوكم .
م َن ْال َمآء ُك َّل َشيْ ٍء َحي" ،وقال فيه َ " :و َك َ
ت ْ
وكذلك قال في موضع آخرَ " :خلَ َق ْال َم ْو َ
وال َح َيا َة ل َي ْبل ُ َو ُكم" إلى جانب الحياة فإنّ الميت ال يختبر ،وهو
قولهَ ..." :علَى ْالمآء ل َي ْبلُ َو ُكم" وهو قوله َ " :و َج َع ْل َنا م َن ْال َمآء ُك َّل َشيْ ٍء َحي"  ،فهو العنصر األعظم أعني
فلك الحياة  ،وهو اسم األسماء ومق ّدمها وبه كانت  .وقوله َ " :و َج َع ْل َنا م َن ْال َمآء ُك َّل َشيْ ٍء َحي" من حيث
هو حي ال من حيث هو جوهر .والعرش المجيد النفس (أي النفس الكلية) وهو اللوح المحفوظ الذي
نذكره بعد هذا ،ويتلوه العرش الذي هو عرش الرحمانية وهو فلك األفالك ،ويتلوه العرش الكريم وهو
الكرسي].
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مرتبة العرش:

في المراتب الكونية نجد العرش – حسب الشيخ  -في المرتبة التي تتلو اللوح المحفوظ ،لكن بينهما أربع
مراتب اعتبارية ليس لها وجود عيني في الخارج وإ ّنما تظهر حقائقها في العرش وما تحته ،وهي حسب
الترتيب الذي فصّله في الباب ( )891من الفتوحات :مرتبة الطبيعة بحقائقها األربعة :الحرارة والبرودة
واليبوسة والرطوبة ،ثم مرتبة الهباء  ،ثم مرتبة الجسم الكل ،ثم مرتبة الشكل الكل  .ولهذا نجد الشيخ في
"عقلة المستوفز" وبعد الباب المخصوص باللوح المحفوظ يقول:
[ العرش الرحماني الجامع للموجودات األربعة وهي :الطبيعة والهباء والجسم والفلك ،مثل ما الح لعين
في الهواء برق يماني  .ثم أوجد هللا سبحانه الهباء ،فأوّ ل صورة قبل صورة الجسم وهو الطول والعرض
والعمق ،وظهرت فيه الطبيعة  .فكان طوله من العقل ،وعرضه من النفس ،وعمقه الخالء إلى المركز.
فلهذا كانت فيه الثالث الحقائق فكان مثلثا ،وهو الجسم الكل  .وأوّ ل شكل َقبل هذا الجسم :الشكل الكري
فكان الفلك ،فسماه العرش  .واستوى عليه سبحانه باالسم الرحمن ،باالستواء الذي يليق به الذي ال يعلمه
إال هو من غير تشبيه وال تكييف  .وهو أوّ ل عالم التركيب  .وعمّر سبحانه هذا الفلك بالمالئكة الحافين
وهم الواهبات ،وهنا مقام إسرافيل  ،وبمشاهدة هذا االستواء يصير كذا وكذا مرة في اليوم كالوضع ( أي
كالعصفور ) من استيالء سلطان العظمة اإللهية على قلبه  .ومن هنا سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
صريف األقالم ،ومن هنا غلبت عليه حالة الفناء فتجرد عن عالم التركيب ،ومن هنا نودي بصوت أبي
بكر الصديق رضي هللا عنه تأنيسا له إذ كان أنيسه  " :قف إنّ ربك يصلي" ثم تلي عليه  " :ه َُو الذي
ُصلِّي َعلَ ْي ُك ْم َو َمالئ َك ُت ُه " .وهو آخر الحجب الثالثة التي تبقى بين أهل الجنة وبين الحق إذا جمعوا
ي َ
للرؤية ،وهو آخر الحجب والفلكان اللذان بعده (أي الكرسي وفلك البروج)] انتهى.

والدا العرش وأنواع قوائمه :

في الباب ( )178من الفتوحات يذكر الشيخ كيفية بداية الظهور الخلقي عند العقل األوّ ل واللوح والعماء
ثم يقول :
[ فتجلى له الحق (أي تجلى للعقل األوّ ل) فرأى لذاته ظال ( )...فكان ذلك الظل الممتد عن ذات العقل
من نور ذلك التجلي وكثافة المحدث بالنظر إلى اللطيف الخبير نفسا وهو اللوح المحفوظ ( )...ثم صرف
العقل وجهه إلى العماء ،فرأى ما بقي منه لم يظهر فيه صورة  ،وقد أبصر ما ظهرت فيه الصور منه قد
أنار بالصور ،وما بقي دون صورة رآه ظلمة خالصة ،ورأى أنه قابل للصور واالستنارة  ،فاعلم أنّ ذلك
اليكون إال بالتحامك بظلك  ،فعمه التجلي اإللهي ؛ فلما عمه نور التجلي رجع ظله إليه واتحد به ،فكان
ّ
الحق أ ّنه استوى عليه االسم الرحمن  ...وهو سرير ذو أركان
نكاحا معنويا صدر عنه العرش الذي ذكر
أربعة ووجوه أربعة هي قوائمه األصلية التي لو استقل بها لثبت عينه  .إال أنّ في كل وجه من الوجوه
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األربعة التي له قوائم كثيرة على السواء في كل وجه ،معلومة عندنا أعدادها ،زائدة على القواعد األربعة
 .وجعله مجوفا محيطا بجميع ما يحوي عليه من كرسي وأفالك وجنات وسماوات وأركان ومولدات .
فلما أوجده استوى عليه الرحمن واحد الكلمة ال مقابل لها  ،فهو رحمة كله ليس فيه ما يقابل الرحمة .
وهو صورة في العماء ،فا لعقل أبوه ( أي العقل األول أو القلم األعلى ) والنفس أمه ( أي النفس الكلية أو
اللوح المحفوظ )  ،ولذلك استوى عليه الرحمن ،فإنّ األبوين ال ينظران أبدا لولدهما إال بالرحمة  ،وهللا
أرحم الراحمين  .والنفس والعقل موجودان كريمان على هللا محبوبان هلل  ،فما استوى على العرش إال بما
تقر به أعين األبوين وهو الرحمن  ،فعلمنا أ ّنه ما يصدر عنه إال ما فيه رحمة  ...وما استوى عليه
الرحمن إال بعد ما خلق األرض وق ّدر فيها أقواتها ،وخلق السماوات وأوحى في كل سماء أمرها ،وفرغ
من خلق هذه األمور كلها ،ور ّتب األركان ترتيبا يقبل االستحاالت لظهور التكوين والتنقل من حال إلى
حال ،وبعد هذا استوى على العرش  ....ثم إ ّنه تعالى خلق مالئكة من أنوار العرش يحفون بالعرش ،
وجعل فيما خلق من المالئكة أربع حملة تحمل العرش من األربع القوائم الذي هو العرش عليها  ،وكل
قائمة مشتركة بين كل وجهين إلى حد كل نصف وجه  .وجعل أركانه متفاضلة في الرتبة ،فأنزلني في
أفضلها وجعلني من جملة حملته  ،فإنّ هللا وإن خلق مالئكة يحملون العرش فإنّ له من الصنف االنساني
أيضا صورا تحمل العرش الذي هو مستوى الرحمن أنا منهم  ،والقائمة التي هي أفضل قوائمه هي لنا ،
وهي خزانة الرحمة  ،فجعلني رحيما مطلقا مع علمي بالشدائد  ،ولكن علمت أ ّنه ما ث ّم شدة إال وفيها
رخاوة وال عذاب إال وفيه رحمة وال قبض إال وفيه بسط وال ضيق إال وفيه سعة فعلمت األمرين ؛
والقائمة التي على يميني قائمة رحمة أيضا ،لكن ما فيها علم شدة  ،فينقص حاملها في الدرجة عن حامل
القائمة العظمى التي هي أع ّم القوائم ؛ والقائمة التي على يساري قائمة الش ّدة والقهر ،فحاملها ال يعلم غير
ذلك ؛ والقائمة الرابعة التي تقابلني أفاضت عليها القائمة التي أنا فيها مما هي عليه فظهرت بصورتها
فهي نور وظلمة وفيها رحمة وشدة  .وفي نصف كل وجه قائمة؛ فهي ثمانية قوائم  ،ال حامل لتلك
األربعة اليوم إلى يوم القيامة ؛ فإذا كان في القيامة و ّكل هللا بها من يحملها فيكونون في اآلخرة ثمانية
وهم في الدنيا أربعة  .وما بين كل قائمتين قوائم العرش عليها ،وبها زينته  ،وعددها معلوم عندنا ال
أبينه لئال يسبق إلى األفهام القاصرة عن إدراك الحقائق أنّ تلك القوائم عين ما توهموه وليست كذلك ،
فلهذا لم نتعرض إليضاح كميتها  .وبين مقعر العرش وبين الكرسي فضاء واسع وهواء محترق .
وصور أعمال بعض بني آدم من األولياء في زوايا العرش تطير من مكان إلى مكان في ذلك االنفساح
الرحماني  .وقوائم هذا العرش على الماء الجامد ،ولذلك يضاف البرد إلى الرحمة ،كما قال صلّى هللا
عليه وسلم" :وجدت برد أنامله"  ،فأعطاه العلم الذي فيه الرحمة  .فالعرش إ ّنما يحمله الماء الجامد،
والحملة التي له إ ّنما هي خدمة له تعظيما وإجالال ،وذلك الماء الجامد مقره على الهواء البارد وهو الذي
جمّد الماء ،وذلك الهواء نفس الظلمة التي هي الغيب؛ وال يعلم أحد ما تلك الظلمة إال هللا كما قالَ " :عال ُم
ْال َغيْب َف َال ي ُْظه ُر َعلَى َغيْبه أَ َح ًدا"  ،وفيها يكون الناس على الجسر إذا بدلت األرض غير األرض .
والتبدل في الصفة ال في العين فتكون أرض صالح ال أرض فساد  ،وتمد مد األديم فال ترى فيها عوجا
وال أمتا ] .

اإلحاطة العرشية :
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وفي الفصل السابع عشر من الباب ( )891المخصوص بإيجاد العرش بتوجّ ه اسمه تعالى المحيط يقول
الشيخ :
[ اعلم أنّ العرش أحاط بالعالم الستدارته بما أحاط به من العالم ،وكل ما أحاط به فيه االستدارة ظاهرة
حتى في المولدات  ...معدنا كان أو نباتا أو حيوانا ،وذلك ألنّ الحركة دورية فال تعطي إال ما يشاكلها.
فالعرش أعظم األجسام من حيث اإلحاطة ،فهو العرش العظيم جرما وقدرا .وبحركته أعطى ما في قوته
لمن هو تحت إحاطته وقبضته فهو العرش الكريم لذلك .وبنزاهته أن يحيط به غيره من األجسام كان له
الشرف فهو العرش المجيد  .ثم إ ّنه ما استوى عليه االسم الرحمن إال من أجل ال َّن َفس الرحماني ،وذلك أنّ
المحاط به في ضيق من علمه بأ ّنه محاط به من حيث صورته  ،فأعطاه النفس الرحماني روحا من أمره
فكان مجموع كل موجود في العالم صورته وروحه المدبّر له  .وجعل روحه ال داخال في الصورة وال
خارجا عنها أل ّنه غير متحيز فانتفى المشروط والشرط  ،فإنّ ال ّنفس الذي صدرت عنه األرواح ال داخل
في العالم وال خارج عنه  .فإذا نظر الموجود في كونه محاطا به ضاق صدره من حيث صورته ،وإذا
نظر في نفسه من حيث روحانيته ن َّفس هللا عنه ذلك الضيق بروحه  ،لما علم أ ّنه ال توصف ذاته بأ ّنه
محاط به إحاطة العرش بالصور ،فزال عنه ذلك وأورثه ذلك االبتهاج والسرور والفرح بذاته من حيث
روحه  ،فلهذا كان االستواء باالسم الرحمن  .وإحاطة هذا العرش من اإلحاطة اإللهية بالعلم في قوله:
"أَ َحا َط ب ُك ِّل َشيْ ٍء ع ْلمًا"َ " ،وهللا ُ منْ َو َرآئه ْم مُحيط"  ،وليس وراء هللا مرمى لرام  ،ووراء العالم هللا فهو
المنتهى وماله انتهاء ال إله إال هو العزيز الحكيم  .فالكلمة في العرش من ال ّن َفس الرحماني واحدة
وهواألمر اإللهي إليجاد الكائنات ؛ فال ّن َفس سار إلى منتهى الخالء  ،فيه حيي كل شيء  ،فإنّ العرش
على الماء فقبل الحياة بذاته  ،فخلق هللا تعالى منه كل شيء حي  ،أفال يؤمنون بما يرونه من حياة
األرض بالمطر وحياة األشجار بالسقي  ،حتى الهواء إن لم يكن فيه مائية وإال أحرق  .واعلم أنّ هذا
العرش قد جعل هللا له قوائم نورانية  ،ونورها يشبه نور البرق ،ومع هذا فرأيت له ظال فيه من الراحة
ما ال يق ّدر قدرها ،وذلك الظل ظل مقعر هذا العرش يحجب نور المستوي الذي هو الرحمن  .ورأيت
الكنز الذي تحت العرش الذي خرجت منه لفظة " ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم "  ،فإذا الكنز آدم
صلوات هللا عليه ؛ ورأيت تحته كنوزا كثيرة أعرفها ].....إلى آخر ما ذكره رحمه هللا .

كنز العرش اآلدمي في " ال حول وال قوة إال باّلل العلي العظيم":

وفي الباب ( )674في معرفة حال قطب كان منزله " ال حول وال قوة إال باهلل " ،يعود الشيخ إلى هذا
الكنز فيقول:
[أال تراها كنز أخفاه هللا في المُلك حتى أوجد آدم على صورته  ،وجعله خليفة في أرضه ،واعترض من
اعترض كما أخبر هللا تعالى في ذلك  .وما سُمع قبل خلق آدم" :ال حول وال قوة إال باهلل"  ،وكل قائل
يقولها من غير العبد الجامع فإ ّنما يقولها بحكم التبعية له  .ولما خلق العرش وأمرت المالئكة أن تحمله لم
تطقه  ،فلما عجزت قام الحامل الواحد منهم الذي على صورة االنسان فقال بلسانه لما أعطاه هللا" :ال
حول وال قوة إال باهلل"  ،فقال من بقي من الحملة بقوله فحملت العرش وأطاقته  .فلما أوجد هللا االنسان
الكامل جعل له قلبا كالعرش جعله بيتا له  ،فما في العالم من يطيق حمل قلب المؤمن ألنهم عجزوا عن
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حمل العرش  ،وهو في زاوية من زوايا قلب المؤمن ال يحس به وال يعلم أنّ ث ّم عرشا لخفته عليه ،
وجعل أسماءه الحسنى تحف بهذا القلب كما تحف المالئكة بالعرش ،وجعل حملته العلم اإللهي والحياة
واإلرادة والقول ،أربعة  :فالحياة نظير الحامل الذي على صورة االنسان من حملة العرش لسريان الحياة
في األشياء فما ث ّم إال حيّ  ،والحياة الشرط المصحّح لبقية الصفات من علم وإرادة وقول  .ورد في الخبر
أنّ جبريل لما علّم آدم الطواف بالبيت وقال له  :إ ّنا طفنا بالبيت قبل أن تخلق بكذا وكذا ألف سنة  ،فقال
له آدم  :فما كنتم تقولون عند الطواف به ؟ فقال جبريل  :كنا نقول " :سبحان هللا والحمد هلل والإله إال هللا
وهللا أكبر"  .فقال آدم  :وأزيدكم أنا " الحول وال قوة إال باهلل "  .فاختص بهذا الكنز آدم عليه السالم ).
وقد ورد في الخبر أيضا أن فاتحة الكتاب السبع المثاني نزلت من أحد الكنوز العرشية  ،أي الكنوز
العرشبة المودعة في النشأة االنسانية  ،بل في أشرفها حيث ظهرت على القلب واللسان المحمدي .
وسيأتي كون الصورة المحمّدية هي أحد حملة العرش الثمانية ،بل هي قطب حملة العرش  .وحقيقة "ال
َّاك َنسْ َتعينُ " من الفاتحة ،بل كل الحقائق العرشية منطوية في
حول وال قوة إال باهلل" منطوية في آية " :إي َ
آيات الفاتحة .

في معرفة حملة العرش:
خصص الشيخ الباب الثالث عشر من الفتوحات لمعرفة حملة العرش الثمانية فقال :
العرش وهللا بالرحمن محمـول

وحاملوه وهذا القول معـقـول

وأي حول لمخلـوق ومـقـدرة

لواله جاء به عقـل وتـنـزيل

جسم وروح أقـوات ومـرتـبة

ما ثم غير الذي رتبت تفصـيل

فذا هو العرش إن حققت سورته

والمستوى با سمه الرحمن مأمول

وهم ثمانية واللـه يعـلـمـهـم

واليوم أربعة ما فيه تـعـلـيل

محمد ثم رضوان ومالـكـهـم

وآدم وخـلـيل ثـم جـبـريل

والحق بميكال إسرافيل ليس هنا

غـر بـهـا لـيل
سوى ثمانية ه

اعلم أيد هللا الولي الحميم أن العرش في لسان العرب يطلق ويراد به الملك  ،يقال ثل عرش
الملك إذا دخل في ملكه خلل ؛ ويطلق ويراد به السرير  .فإذا كان العرش عبارة عن الملك
فتكون حملته هم القائمون به ؛ وإذا كان العرش السرير فتكون حملته ما يقوم عليه من القوائم
أو من يحمله على كواهلهم ؛ والعدد يدخل في حملة العرش  ،وقد جعل الرسول حكمهم في
الدنيا أربعة وفي القيامة ثمانية  ،فتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :ويحمل عرش ربك
فوقهم يومئذ ثمانية"  ،ثم قال"وهم اليوم أربعة " يعني في يوم الدنيا  ،وقوله يومئذ ثمانية يعني
يوم اآلخرة .
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روينا عن ابن مسرة الجبلي من أكبر أهل الطريق علما ً وحاالً وكشفا ً  :العرش المحمول هو
الملك ،وهو محصور في جسم وروح وغذاء ومرتبة  .فآدم وإسرافيل للصور ،وجبريل ومحمد
لألرواح  ،وميكائيل وإبراهيم لألرزق  ،ومالك ورضوان للوعد والوعيد ؛ وليس في الملك إال
ما ذكر؛ واألغذية التي هي األرزاق حسية ومعنوية  .فالذي نذكر في هذا الباب الطريقة
الواحدة التي هي بمعنى الملك لما يتعلق به من الفائدة في الطريق  ،وتكون حملته عبارة عن
القائمين بتدبيره  ،فتدبر صورة عنصرية أو صورة نورية  ،وروحا ً مدبرا لصورة عنصرية
وروحا ً مدبراً مسخرا لصورة نورية ؛ وغذاء لصورة عنصرية  ،وغذاء علوم ومعارف
ألرواح ؛ ومرتبة حسية من سعادة بدخول الجنة  ،ومرتبة حسية من شقاوة بدخول جهنم ،
ومرتبة روحية علمية  .فمبنى هذا الباب على أربع مسائل :المسئلة األولى الصورة  ،والمسئلة
الثانية الروح  ،والمسئلة الثالثة الغذاء  ،والمسئلة الرابعة المرتبة وهي الغاية ؛ وكل مسئلة
منها تنقسم قسمين فتكون ثمانية وهم حملة عرش الملك؛ أي إذا ظهرت الثمانية قام الملك
وظهر واستوى عليه مليكه  .المسئلة األولى :الصورة  ،وهي تنقسم قسمين صورة جسمية
عنصرية تتضمن صورة جسدية خيالية  ،والقسم اآلخر صورة جسمية نورية .
فلنبتدىء بالجسم النوري فنقول :إن أول جسم خلقه هللا أجسام األرواح الملكية المهيمة في
جالل هللا ومنهم العقل األول والنفس الكل  ،وإليها انتهت األجسام النورية المخلوقة من نور
الجالل ،وما ثم ملك من هؤالء المالئكة من وجد بواسطة غيره إال النفس التي دون العقل ؛
وكل ملك خلق بعد هؤالء فداخلون تحت حكم الطبيعة فهم من جنس أفالكها التي خلقوا منها
وهم عمارها ؛ وكذلك مالئكة العناصر ،وآخر صنف من األمالك المالئكة المخلوقون من
أعمال العباد وأنفاسهم  .فلنذكر ذلك صنفا ً صنفا ً في هذا الباب إن شاء هللا تعالى  :اعلم إن هللا
تعالى كان قبل أن يخلق الخلق ،وال قبلية زمان  ،وإنما ذلك عبارة للتوصيل تدل على نسبة
يحصل بها المقصود في نفس السامع  ،كان جل وتعالى في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء
 ،وهو أول مظهر إلهي ظهر فيه  ،سرى فيه النور الذاتي كما ظهر في قوله " هللا نور
السموات واألرض"  ،فلما انصبغ ذلك العماء بالنور ،فتح فيه صور المالئكة المهيمين الذين
هم فوق عالم األجسام الطبيعية ،وال عرش وال مخلوق تقدمهم ؛ فلما أوجدهم تجلى لهم فصار
لهم من ذلك التجلي غيبا ً  ،كان ذلك الغيب روحا ً لهم أي لتلك الصور ،وتجلى لهم في اسمه
الجميل فهاموا في جالل جماله فهم ال يفيقون  .فلما شاء أن يخلق عالم التدوين والتسطير عين
واحداً من هؤالء المالئكة الكروبيين  ،وهو أول ملك ظهر من مالئكة ذلك النور سماه العقل
والقلم  ،وتجلى له في مجلى التعليم الوهبي بما يريد إيجاده من خلقه ال إلى غاية وحد  ،فقبل
بذاته علم ما يكون وما للحق من األسماء اإللهية الطالبة صدور هذا العالم الخلقي ؛ فاشتق من
هذا العقل موجوداً آخر سماه اللوح ،وأمر القلم أن يتدلى إليه ويودع فيه جميع ما يكون إلى يوم
القيامة ال غير؛ وجعل لهذا القلم ثالثمائة وستين سنا ً في قلميته أي من كونه قلما ً  ،ومن كونه
عقالً ثالثمائة وستين تجليا ً أو رقيقة  ،كل سن أو رقيقة تغترف من ثالثمائة وستين صنفا ً من
العلوم اإلجمالية فيفصلها في اللوح ؛ فهذا حصر ما في العالم من العلوم إلى يوم القيامة ،
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فعلمها اللوح حين أودعه إياها القلم  ،فكان من ذلك علم الطبيعة وهو أول علم حصل في هذا
اللوح من علوم ما يريد هللا خلقه  .فكانت الطبيعة دون النفس ،وذلك كله في عالم النور
الخالص  .ثم أوجد سبحانه الظلمة المحضة التي هي في مقابلة هذا النور بمنزلة العدم المطلق
المقابل للوجود المطلق ،فعندما أوجدها أفاض عليها النور إفاضة ذاتية بمساعدة الطبيعة فألم
شعثها ذلك النور ،فظهر الجسم المعبرعنه بالعرش فاستوى عليه االسم الرحمن باالسم الظاهر،
فذلك أول ما ظهر من عالم الخلق  .وخلق من ذلك النور الممتزج الذي هو مثل ضوء السحر
المالئكة الحافين بالسرير ،وهو قوله "وترى المالئكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد
ربهم"  ،فليس لهم شغل إال كونهم حافين من حول العرش يسبحون بحمده  .وقد بينا خلق العالم
في كتاب سميناه "عقلة المستوفز"  ،وإنما نأخذ منه في هذا الباب رؤوس األشياء .
ثم أوجد الكرسي في جوف هذا العرش ،وجعل فيه مالئكة من جنس طبيعته  ،فكل فلك أصل
لما خلق فيه من عماره  ،كالعناصر فيما خلق منها من عمارها ،كما خلق آدم من تراب وعمر
به وببنيه األرض  .وقسم في هذا الكرسي الكريم الكلمة إلى خبر وحكم  ،وهما القدمان اللتان
تدلتا له من العرش كما ورد في الخبر النبوي  .ثم خلق في جوف الكرسي األفالك فلكا ً في
جوف فلك ،وخلق في كل فلك عالما ً منه يعمرونه سماهم مالئكة يعني رسالً  ،وزينها
بالكواكب وأوحى في كل سماء أمرها  ،إلى أن خلق صور المولدات ( أي المعادن والنبات
والحيوان والجن واإلنسان ) .
ولما أكمل هللا هذه الصور النورية والعنصرية بال أرواح تكون غيبا ً لهذه الصور ،تجلى لكل
صنف من الصور بحسب ما هي عليه  ،فتكون عن الصور وعن هذا التجلي أرواح الصور،
وهي المسئلة الثانية فخلق األرواح وأمرها بتدبير الصور ،وجعلها غير منقسمة بل ذاتا ً واحدة
وميز بعضها عن بعض فتميزت  ،وكان تميزها بحسب قبول الصور من ذلك التجلي  ،وليست
الصور بأينيات لهذه األرواح على الحقيقة  ،إال أن هذه الصور لها كالملك في حق الصور
العنصرية  ،وكالمظاهر في حق الصور كلها  .ثم أحدث هللا الصور الجسدية الخيالية بتجل
آخر بين اللطائف والصور ،تتجلى في تلك الصور الجسدية الصور النورية والنارية ظاهرة
للعين  ،وتتجلى الصور الحسية حاملة للصور المعنوية في هذه الصور الجسدية في النوم وبعد
الموت وقبل البعث  ،وهو البرزخ الصوري وهو قرن من نور أعاله واسع وأسفله ضيق  ،فإن
أعاله العماء وأسفله األرض  .وهذه األجساد الصورية التي يظهر فيها الجن والمالئكة وباطن
اإلنسان  ،وهي الظاهرة في النوم وفي الصور وفي سوق الجنة  ،وهي هذه الصور التي تعمر
األرض التي تقدم الكالم عليها في بابها ( وهو الباب الثامن من الفتوحات حول أرض السمسمة
أرض عوالم الخيال  ،وفي آخر هذا الكتاب شرح لهذا الباب ) .
ثم إن هللا تعالى جعل لهذه الصور ولهذه األرواح غذاء وهو المسئلة الثالثة  ،يكون بذلك
الغذاء بقاؤهم وهو رزق حسي ومعنوي  ،فالمعنوي منه غذاء العلوم والتجليات واألحوال،
والغذاء المحسوس معلوم وهو ما تحمله صور المطعومات والمشروبات من المعاني الروحانية
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أعني القوى ،فذلك هو الغذاء  ،فالغذاء كله معنوي على ما قلناه وإن كان في صور محسوسة ،
فتتغذى كل صورة نورية كانت أو حيوانية أو جسدية بما يناسبها وتفصيل ذلك يطول .
ثم إن هللا جعل لكل عالم مرتبة في السعادة والشقاء ومنزلة وتفاصيلها ال تنحصر ،فسعادتها
بحسبها فمنها سعادة غرضية  ،ومنها سعادة كمالية ،ومنها سعادة مالئمة ،ومنها سعادة وضعية
أعني شرعية ؛ والشقاوة مثل ذلك في التقسيم بما ال يوافق الغرض وال الكمال وال المزاج
وهو غير المالئم وال الشرعي؛ وذلك كله محسوس ومعقول ،فالمحسوس منه ما يتعلق بدار
الشقاء من اآلالم في الدنيا واآلخرة ،ويتعلق بدار السعادة من اللذات في الدنيا واآلخرة ؛ ومنه
خالص وممتزج ،فالخالص يتعلق بالدار اآلخرة  ،والممتزج يتعلق بالدار الدنيا فيظهر السعيد
بصورة الشقي والشقي بصورة السعيد ،وفي اآلخرة يمتازون ،وقد يظهر الشقي في الدنيا
بشقاوته ويتصل بشقاء اآلخرة وكذلك السعيد،ولكنهم مجهولون وفي اآلخرة يمتازون "وامتازوا
اليوم أيها المجرمون"  ،فهنالك تلحق المراتب بأهلها لحوقا ً ال ينخرم وال يتبدل ،وهذه هي
المسئلة الرابعة .
فقد بان لك معنى الثمانية التي هي مجموع الملك المعبر عنه بالعرش  .وهذه الثمانية للنسب
الثمانية التي يوصف بها الحق وهي :الحياة والعلم والقدرة واإلرادة والكالم والسمع والبصر
وإدراك المطعوم والمشموم والملموس بالصفة الالئقة به  ،فإن لهذا اإلدراك بها تعلقا ً كإدراك
السمع بالمسموعات والبصر بالمبصرات  ،ولهذا انحصر الملك في ثمانية  ،فالظاهر منها في
الدنيا أربعة  :الصورة والغذاء والمرتبتان  ،ويوم القيامة تظهر الثمانية بجميعها للعيان وهو
قوله تعالى "ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية"  ،فقال صلى هللا عليه وسلم "وهم اليوم
أربعة وغداً يكونون ثمانية "  .وورد في صور هؤالء األربعة الحملة ما يقاربه قول ابن مسرة
 ،فقيل الواحد على صورة اإلنسان ،والثاني على صورة األسد ،والثالث على صورة النسر،
والرابع على صورة الثور وهو الذي رآه السامري فتخيل أنه إله موسى ،فصنع لقومه العجل
وقال "هذا إلهكم وإله موسى" القصة  .وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل  .انتهى كالم الشيخ .
ومنحيث اعتبارطبيعة العرش ،فوجوهه األربعة هي األركان األربعة  ،وتقاطعها مثنى مثنى
يولد قوائم العناصر األربعة  :تقاطع وجهي الحرارة واليبوسة يعطي قائمة عنصر النار ،
وتقاطع وجهي اليبوسة والبرودة يعطي قائمة التراب  ،وتقاطع وجهي البرودة والرطوبة يعطي
قائمة الماء  ،وتقاطع وجهي الرطوبة والحرارة يعطي قائمة الهواء .

تأمالت حول قوائم العرش وحروفها وجهاتها :
قال الشيخ في نص سابق أ ّنه ال يعلم كم هو عدد قوائم العرش ،مع قوله في نصّ آخر( :وعددها معلوم
عندنا ال أبينه لئال يسبق إلى األفهام القاصرة عن إدراك الحقائق أنّ تلك القوائم عين ما توهموه وليست
كذلك) ،فلرفع التناقض يمكن القول أنّ ثمّة قوائم أصلية هي بمثابة األمهات وهي التي عددها ثابت معلوم
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ال يتب ّدل ،وثمة قوائم فرعية تبرز من أمّهاتها األصلية فهي في مزيد متج ّدد وهي التي قال عنها الشيخ أن
ال يعلم عددها  .وهللا أعلم .
والذي يظهر – وهللا أعلم -أنّ لتلك القوائم وعددها عالقة بأمرين :األمر األوّ ل أنّ لها عالقة بعدد
الكمّل من بني آدم وهم األنبياء وعددهم ( )806111نبي وأكملهم الرسل الذين عددهم ( ،)186ولكل
منهم ورثة في كل زمان ،فعددهم اإلجمالي ،أي قوائم األنبياء األصلية وقوائم األولياء الورثة الفرعية،
تتجدد زيادتها في كل عصر.
األمر الثاني أنّ لها عالقة بعدد الصّور الفلكية أي المجموعات النجمية الظاهرة تحت فلك البروج الذي
نسبته للعرش كنسبة فلك المنازل للكرسي ،وعدد تلك الصور حصره القدماء في  8108صورة وبإضافة
الدراري السبعة يكون العدد هو  ،8101وهذه الصور هي زينة إزار العظمة اإللهية الذي أعاله العرش
العظيم ،فهي رمز ظاهر لزينة الحقائق العرشية  ،والعالقة الرمزية بين النجوم في مواقعها وبين الكمّل
ومقاماتهم العرشية معلومة عند القوم.
ثم إن للقوائم العرشية عالقة عميقة مع الحروف والجهات وفق الترتيب التالي :

الدائرة العرشية مقسّمة على الح َملة الثمانية  ،واألسماء العرشية لهؤالء الثمانية تتكون من
مجموعات الحروف الثمانية والعشرين وذلك وفق الجهات التالية :
 الشرق :أ  -ب  -ج  -د = 11 =3+3+2+1 -الغرب :هـ  -و – ز

= 7+6+5

= 11

 الشمال :ح – ط – ي = 27 = 11+9+ 1 الجنوب :ك – ل -م -ن = 101 = 51+01+31+21 الشمال الشرقي :س-ع -ف -ص = 311 = 91 +11+71+61 الشمال الغربي :ق -ر -ش -ت = 1111 = 011 +311+211+111 الجنوب الشرقي :ث – خ  -ذ = 1111 = 711+611+511 -الجنوب الغربي :ظ -ض  -غ = 2711 =1111+911+111

فمجموعها الكلّي ،)5995( :فقلب هذا العدد يشير إلى األسماء الحسنى التسعة
والتسعين المتصرفة في العرش ،وقطبها هو االسم األعظم الذي مظهره العرشي
الروح المركزي المناسب لمقام الركن األصلي الخامس ،وهذه الحروف منها ما هو
ناري أو هوائي أو مائي أو ترابي حسب ترتيبها في المنازل الفلكية  ،لكل منزلة
حرف  .وهذا العدد  5995يساوي مجموع األعداد من واحد إلى  . 909والعدد 909
هو عدد كلمة ( العدد ) أو عدد االسم ( الحكيم ) ،أو فاتحة السورة  82أي القصص وهي (طسم )
.
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العرش المحيط وعرش الفصل والقضاء :

ويفرق الشيخ بين العرش الرحماني المحيط وعرش الفصل والقضاء يوم القيامة فيقول:
[ فإن قلت والمالئكة الحافون من حول العرش ما بقي لهم خالء يتصرفون فيه والعرش قد عمّر الخالء،
قلنا  :ال فرق بين كونهم حافين من حول العرش وبين االستواء على العرش ،فإنّ من ال يقبل التحيز ال
يقبل االتصال واالنفصال  .ثم إنّ المالئكة الحافين من حول العرش فما هو هذا الجسم الذي عمر الخالء
 ،وإ ّنما هو ذلك العرش الذي يأتي هللا به للفصل والقضاء يوم القيامة  ،وهذا العرش الذي استوى عليه
ُون ب َحمْد َربِّه ْم
ين منْ َح ْول ْال َعرْ ش ي َُس ِّبح َ
هو عرش االسم الرحمن ،أمّا سمعته يقولَ " :و َت َرى ْال َمالئ َك َة حآ ِّف َ
َوقُض َي َب ْي َنهُم ْ
ين" عند الفراغ من القضاء ،فذلك يوم القيامة تحمله
بال َح ِّق َوقي َل ْال َحمْ ُد هلل َربِّ ْال َعالَم َ
الثمانية األمالك وذلك بأرض الحشر؛ ونسبة العرش إلى تلك األرض نسبة الجنة إلى عرض الحائط في
قبلة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو في صالة الكسوف ؛ وهذه من مسائل ذي النون المصري
في إيراد الواسع على الضيق من غير أن يوسع الضيق أو يضيق الواسع  ،ومن عرف المواطن هان
عليه سماع مثل هذا ] انتهى.

العرش كجسد للعالم عند األمير عبد القادر :

ويتكلم األمير عبد القادر الجزائري في كتابه "المواقف" عن العرش ويجعله في المرتبة الخامسة من
المراتب الكلية ،فالمرتبة األولى هي الوحدة المطلقة الذاتية أي الذات بال شرط حيث ال صفة وال نعت.
المرتبة الثانية هي الواحدية أي الذات من حيث انتشاء األسماء منها وتسمّى أيضا بحضرة األلوهية ،
وبمحل نفوذ االقتدار ،وبالحقيقة االنسانية الكمالية ،وبقاب قوسين وغير ذلك  .المرتبة الثالثة  :مرتبة
األرواح العالية المهيِّمة في هللا ،ومنهم العقل األوّ ل ثم النفس الكلية أي اللوح المحفوظ  .المرتبة الرابعة:
مرتبة عالم المثال والخيال  ،ثم المرتبة الخامسة التي يقول عنها :
[ وهي مرتبة عالم األجسام وأوّ لها العرش  ...فهو موجود عيني طبيعي بعد النفس الكلية  ....وكان إيجاد
العرش بتوجهات األرواح العالية بما سرى فيها من أحكام األسماء اإللهية من حيث مظاهرها المثالية
المتعينة في عالم المثال  .فكانت األرواح بمثابة الذكر ،والطبيعة بمثابة األنثى ،والجسم الكل بمثابة
المحل ،والعرش بمثابة المولود  .وهذا من النكاح الثالث ،فإنّ درجة عالم المثال ودرجة العرش واحدة
طبيعية  .وهو غير متحرك ،خالفا ألهل النظر من الحكماء ،إذ لو كان متحركا ما أخبر هللا ورسوله -
صلى هللا عليه وسلم  -أ ّنه على الماء مستقر  ...وإذا أطلق الشيخ لفظة الحركة على العرش والكرسي
فإ ّنما يريد الحركة المعنوية بالتأثير واالمداد ،كالحركة االرادية والحركة في الكيف ونحو هذا ...
فالعرش جسد العالم  ...غير أ ّنه وإن أحاط بالعالم من حيث صوره فما أحاط به من حيث أرواحه ،فإنّ
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األرواح ليست تحته فإ ّنها غير متحيزة  ،كروح العرش ال هي داخلة فيه وال خارجة عنه  ...وما ق ّدمنا
من أنّ مرتبة العرش بعد النفس هو ما عليه ج ّل العارفين المحققين والمتشرعين ،وخالف في ذلك العارف
الكبير عبد الكريم الجيلي فقال " :مرتبة العرش أعال من العقل األوّ ل فضال عن النفس "  .وما قاله هذا
السيّد يشهد له حديث الطبراني عن ابن عباس " :خلق هللا العرش فاستوى عليه ثم خلق العالم " الحديث]
انتهى.

العرش مظهر العظمة عند عبد الكريم الجيلي:

وفعال فإنّ الجيلي يجعل العرش أوسع المخلوقات إحاطة ،ففي كتابه (االنسان الكامل) يقول في الباب
(:)64
[اعلم أنّ العرش على التحقيق مظهر العظمة ومكانة التجلي وخصوصية الذات ،ويسمّى جسم الحضرة
ّ
المنزه عن الجهات الست؛ وهو المنظر األعلى والمحل األزهى والشامل لجميع
ومكانها ،لكنه المكان
أنواع الموجودات ،فهو في الوجود المطلق كالجسم للوجود االنساني ،باعتبار أنّ العالم الجسماني شامل
للعالم الروحاني والخيالي والعقلي إلى غير ذلك  .ولهذا عبّر بعض الصوفية عنه بأ ّنه الجسم الكل وفيه
نظر ،ألنّ الجسم الكلي وإن كان شامال لعالم األرواح فالروح فوقه والنفس الكلي فوقه  ،وال نعلم أنّ في
الوجود شيئا فوق العرش إال الرحمن ،وقد عبّروا عن النفس الكلي بأنها اللوح ،فهذا حكم بأنّ اللوح فوق
العرش ،وهو خالف اإلجماع  .على أنّ من قال من أصحابنا الصوفية إنّ العرش هو الجسم الكلي ال
يخالفنا أ ّنه فوق اللوح ،وقد عبّر عنه بال ّنفس الكلي ،وال شك أنّ مرتبة النفس أعلى من مرتبة الجسم .
والذي أعطانا الكشف في العرش مطلقا إن أنزلناه في حكم العبارة قلنا بأ ّنه فلك محيط بجميع األفالك
المعنوية والصورية ،سطح ذلك الفلك هي المكانة الرحمانية ،ونفس هوية ذلك الفلك هو مطلق الوجود
عينيا كان أو حكميا ،ولهذا الفلك ظاهر وباطن ،فباطنه عالم القدس ،ومجاله هو المعبّر عنه بالكثيب الذي
يخرج إليه أهل الجنة يوم سوقهم لمشاهدة الحق  .وظاهره عالم األنس  ،وهو محل التشبيه والتجسيم
والتصوير ،ولهذا كان سقف الجنة  .فكل تشبيه وتجسيم وتصوير من كل جسم أو روح أو لفظ أو معنى
أو حكم أو عين فإ ّنه ظاهر هذا الفلك  .فمتى قيل لك العرش مطلقا فاعلم أنّ المراد به هذا الفلك المذكور،
ومتى قيد بشيء من الصفات فاعلم أنّ المراد به ذلك الوجه من هذا الفلك ،كقوله  :العرش المجيد ،فإنّ
المراد به من عالم القدس المرتبة الرحمانية التي هي منشأ المجد ،وكذلك العرش العظيم فإنّ المراد به
الحقائق الذاتية والمقتضيات النفسية التي مكانتها العظمة ،وذلك من عالم القدس ،وعالم القدس عبارة عن
المعاني اإللهية المقدسة عن األحكام الخلقية والنقائص الكونية  .واعلم أنّ الجسم في الهيكل االنساني
جامع لجميع ما تضمنه وجود االنسان من الروح والعقل والقلب وأمثال ذلك ؛ فهو في االنسان نظير
العرش في العالم ،فالعرش هيكل العالم وجسده الجامع لجميع متفرقاته  .وبهذا االعتبار قال أصحابنا إ ّنه
الجسم الكلي ،وال اختالف بيننا التحاد المعنى في العبارتين .وهللا أعلم] انتهى.
ويتكلم الجيلي أيضا في كتابه (االنسان الكامل) عن مكانة الجنان من العرش  ،فيقول أنّ الجنان على
ثمان طباق:
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األولى جنة السالم والمجازاة  ،والثانية وهي أعلى من األولى بل هي سقف األولى جنة الخلد والمكاسب
 ،والثالثة جنة المواهب وهي سقف الثانية  ،والرابعة جنة االستحقاق والنعيم والفطرة وهي سقف الثالثة ،
والخامسة جنة الفردوس وهي على باب العرش وسقفها سقف الباب ،وأهلها في مشاهدة دائمة فهم شهداء
الجمال اإللهي قتلوا في محبة هللا بسيف الفناء عن نفوسهم فال يشهدون إال محبوبهم ،وهذه الجنة هي ج ّنة
المعارف وج ّنة الوسيلة  .والطبقة السادسة ج ّنة الفضيلة وأهلها هم الص ّديقون عند مليك مقتدر وهي ج ّنة
األسماء  ،وهي منبسطة على درجات العرش ،كل طائفة من أهل الطبقة على درجة من درجات العرش
 .والطبقة السابعة تسمّى الدرجة الرفيعة وهي ج ّنة الصفات من حيث االسم  ،وهي ج ّنة الذات من حيث
الرسم  ،أهلها هم المحققون بالحقائق اإللهية وأرضها باطن العرش  .والطبقة الثامنة تسمّى المقام
المحمود وهي ج ّنة الذات  ،أرضها سقف العرش وقطبها سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم.

التناسب بين العرش والكعبة والقلب :

ونشير أخيرا إلى وجود تناسب بين وجوه العرش األربعة وحيطان الكعبة األربعة ،وكذلك بين أركانه
األربعة وأركان الكعبة األربعة  ،وكذلك بين العرش والكعبة وقلب العبد المومن  ،وهو ما بيّنه الشيخ في
الباب ( )70المخصوص بالحج وأسراره ( ج 8ص  .)447-444فللقائمة العرشية المحمدية نسبة مع
ركن الحجر األسود في الكعبة ومع الخاطر اإللهي في القلب ،وللقائمة اإلبراهيمية العرشية نسبة مع
الركن اليماني ومع الخاطر الملكي ،وللقائمة الرضوانية نسبة مع الركن الشامي ومع الخاطر النفسي ألنّ
الجنة فيها ما تشتهيه األنفس ،وللقائمة المالكية نسبة مع الركن العراقي ومع الخاطر الشيطاني ،فمالك
خازن النار وقائمته قائمة النار والشيطان وأتباعه من النار وفي النار .يقول الشيخ:
[ ...إنّ هللا جعل هذا البيت (أي الكعبة) الذي هو محل ذكر اسم هللا على أربعة أركان ،كذلك جعل هللا
القلب على أربع طبائع تحمله وعليها قامت نشأته كقيام البيت اليوم على أربعة أركان ،كقيام العرش على
أربعة حملة اليوم كذا ورد في الخبر أنهم اليوم أربعة وغدا يكونون ثمانية  ،فإنّ اآلخرة فيها حكم الدنيا
واآلخرة  ،فلذلك تكون غدا ثمانية فيظهر في اآلخرة حكم سلطان األربعة األُخر؛ وكذلك يكون القلب في
اآلخرة تحمله ثمانية  :األربعة التي ذكرناها (أي الخواطر األربعة) واألربعة الغيبية وهي :العلم واإلرادة
والقدرة والكالم ليس غير ذلك ؛ فإن قلت فهي موجودة اليوم فلماذا جعلتها في اآلخرة ؟ قلنا :وكذلك
الثمانية من الحملة موجودون اليوم في أعيانهم لكن ال حكم لهم في الحمل الخاص إال غدا ،كذلك هذه
الصفات التي ذكرناها ال حكم ينفذ لهم في الدنيا دائما وإ ّنما حكمهم في اآلخرة للسعداء؛ وحكم األربعة
الذين هم طبائع هذا البيت ظاهرة الحكم في األجسام .
وفي موقف آخر يترجم الشيخ األكبر عن لسان الحق تعالى مخاطبا عبده الطائف بالكعبة ويقارنه
بالمالئكة الطائفين بالعرش فيقول :
[ كعبتي هذه قلب الوجود ،وعرشي لهذا القلب جسم محدود ،وما وسعني واحد منهما وال أخبر
عني بالذي أخبرت عنهما ،وبيتي الذي وسعني قلبك المقصود المودع في جسدك المشهود  .فالطائفون
بقلبك األسرار ،فهم بمنزلة أجسادكم عند طوافها بهذه األحجار .والطائفون الحافون بعرشنا المحيط
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كالطائفين منك بعالم التخطيط  .فكما أنّ الجسم منك في الرتبة دون قلبك البسيط كذلك هي الكعبة مع
العرش المحيط  .فالطائفون بالكعبة بمنزلة الطائفين بقلبك الشتراكهما في القلبية ،والطائفون بجسمك
كالطائفين بالعرش الشتراكهما في الصفة اإلحاطية .فكما أنّ عالم األسرار الطائفين بالقلب الذي وسعني
أسنى منزلة من غيرهم وأعلى ،كذلك أنتم بنعت الشرف والسيادة على الطائفين بالعرش المحيط ْأولى،
فإنكم الطائفون بقلب وجود العالم ،فأنتم بمنزلة أسرار العلماء ،وهم الطائفون بجسم العالم فهم بمنزلة
الماء والهواء ،فكيف تكونون سواء ،وما وسعني سواكم ،وما تجليت في صورة كمال إال في معناكم ،
فاعرفوا قدر ما وهبتكموه من الشرف العالي ].إلى آخر ما ترجم رحمه هللا.

الفصل الثاني
ترتيب الكون مكانا ومكانة وزمانا

ترتيب الكون بالظهور في اإليجاد
أهم المراجع حول مراتب الوجود عند الشيخ األكبر هي في الفتوحات األبواب التالية :
 992 / 961من الفصل  99إلى الفصل  ،95 / 819 / 861 / 82ومن كتبه األخرى :
عقلة المستوفز /اإلتحاد الكوني أو الشجرة والطيور األربعة  /كتاب اإلسراء  /رسالة
األنوار  /الدرة البيضاء  .ويمكن الرجوع أيضا إلى الموقف  842من كتاب " المواقف "
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لألمير عبد القادر الجزائري  ،وكتاب " اإلنسان الكامل " وكتاب " مراتب الوجود " للشيخ
عبد الكريم الجيلي .
يقول الشيخ األكبر في الفصل التاسع من الباب  819من الفتوحات :
( اعلم أن العالم عبارة عن كل ما سوى هللا  ،وليس إال الممكنات سواء وجدت أو لم توجد ،
فإنها بذاتها عالمة على علمنا أو على العلم بواجب الوجود لذاته وهو هللا  ،فإن اإلمكان حكم
لها الزم في حال عدمها وفي حال وجودها ،بل هو ذاتي لها ألن الترجيح لها الزم فالمرجح
معلوم  ،ولهذا سمي عالم من العالمة ألنه الدليل على المرجح  ،فاعلم ذلك  .وليس العالم
في حال وجوده بشيئ سوى الصور التي قبلها العماء وظهرت فيه  .فالعالم إن نظرت
حقيقته إنما هو عرض زائل أي في حكم الزوال  ،وهو قوله تعالى  ( :كل شيئ هالك إال
وجهه )  ،وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ( :أصدق بيت قالته العرب قول لبيد  " :أال
كل شيئ ما خال هللا باطل " )  ،يقول  :ماله حقيقة يثبت عليها من نفسه  ،فما هو موجود إال
بغيره  .فالجوهر الثابت هو العماء  ،وليس إال نفس الرحمن  ،والعالم جميع ما ظهر فيه من
الصور  ،فهي أعراض فيه يمكن إزالتها  ،وتلك الصور هي الممكنات  ،ونسبتها من العماء
نسبة الصور من المرآة تظهر فيها لعين الرائي  ،والحق تعالى هو بصر العالم  ،فهو الرائي
 ،وهو العالم بالممكنات  ،فما أدرك إال ما في علمه من صور الممكنات  .فظهر العالم بين
العالم وبين رؤية الحق فكان ما ظهر دليال على الرائي وهوالحق  ،فتفطن واعلم من أنت) .

نضد العالم على الظهور والترتيب
العنصر األعظم ،وأرواح نورية إلهية مهيمة في صور نورية خلقية إبداعية في جوهر نفس – بفتح
الفاء -هو العماء  ,من جملتها العقل األول وهو القلم األعلى خلقه هللا تعالى بتوجه اسمه  :البديع .
ثم النفس الكلية وهو اللوح المحفوظ بتوجه اسمه تعالى  :الباعث .
ثم أرواح مهيمة بالتقديس والتسبيح في أرض بيضاء ملكوتية .
ثم مرتبة الطبيعة بأركانها األربعة  :الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة  ,لكل ركن ملك  .وهذه
المرتبة ليس لها وجود عيني  ,والمتوجه على إيجادها اسمه تعالى  :الباطن .
ثم مرتبة الهباء  ,وهي الهيولي  ,وهي أيضا ليس لها وجود عيني  ,وإنما هي مجلى الصورالوجودية ,
المتوجه على إيجادها اسمه تعالى  :اآلخر.
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ثم مرتبة الجسم الكل  ,وليس لها وجود عيني والمتوجه على إيجادها اسمه تعالى  :الظاهر.
ثم مرتبة الشكل الكل  ,وليس لها وجود عيني  ,والمتوجه على إيجادها اسمه تعالى  :الحكيم .
ثم العرش ومقره الماء الجامد والهواء وظلمة الغيب  ,والمتوجه على إيجاده اسمه تعالى  :المحيط .
ثم مالئكة العرش  ,وهم الواهبات  ,ومقدمهم  :إسرافيل عليه السالم .
ثم تحت العرش عالم الهباء .
ثم الكرسي  ,والمتوجه على إيجاده اسمه تعالى  :الشكور .
ثم مالئكة الكرسي  ,وهم المدبرات  ,ومقدمهم  :ميكائيل عليه السالم .
ثم تحته عالم الرفارف والمثل العليا .
ثم الفلك األطلس وهو فلك البروج االثني عشر  ,وهو المظهر المحسوس للعرش  ,والمتوجه على إيجاده
اسمه تعالى  :الغني  .فباطنه الملكوتي العرشي فوق الكرسي  ،ومظهره المحسوس تحته .
ثم مالئكة الفلك األطلس  ,وهم المقسمات  ,ومقدمهم  :جبرائيل عليه السالم .
ثم تحته عالم الرضوان .
ثم فلك المنازل المكوكب  ,المتوجه على إيجاده اسمه تعالى  :المقدر  .وهذا الفلك هو المظهر المحسوس
للكرسي.
ثم مالئكة فلك المنازل  ,وهم التاليات  ,و مقدمهم رضوان .
ثم الجنات بما فيها  ,ثم مايختص بها وبهذا الفلك من الكواكب  .وسقف الجنة العرش وأرضها الكرسي .
ثم األرض بطبقاتها السبعة  ,والمتوجه على إيجاد التراب فيها اسمه تعالى  :المميت .
ثم فوقها كرة الماء  ,المتوجه على إيجاده اسمه تعالى  :المحيي .
ثم فوقها كرة الهواء  ,المتوجه على إيجاده اسمه تعالى  :الحي .
ثم فوقها كرة النار أو األثير  ,المتوجه على إيجاده اسمه تعالى  :القابض .
ثم فوقها الدخان وفتق فيه سبع سماوات :
 سماء القمر المتوجه على إيجادها االسم  :المبين المتين . ثم فوقها سماء الكاتب (عطارد) المتوجه على إيجادها االسم  :المحصي . ثم فوقها سماء الزهرة المتوجه على إيجادها االسم  :المصور . ثم فوقها سماء الشمس المتوجه على إيجادها االسم  :النور .110

 ثم فوقها سماء األحمر (المريخ) المتوجه على إيجادها االسم  :القاهر . ثم فوقها سماء المشتري المتوجه على إيجادها االسم  :العليم . ثم فوقها سماء المقاتل ( زحل) المتوجه على إيجادها االسم  :الرب .فهذه الكواكب وأفال كها هي المظهر المحسوس للسماوات السبعة الملكوتية .
ثم مالئكة سماء القمر األولى  ,وهم السابحات ومقدمهم  :المحيي .
ثم فوقها عالم المزج .
ثم فوقه مالئكة سماء الكاتب الثانية  ,وهم الناشطات ومقدمهم الروح .
ثم فوقها عالم الحفظ .
ثم فوقه مالئكة سماء الزهرة الثالثة  ,وهم الفاتقات ومقدمهم الجميل .
ثم فوقها عالم األنس .
ثم فوقه مالئكة سماء الشمس القطبية القلبية الرابعة  ,وهم الصافات ومقدمهم الربيع .
ثم فوقها عالم البسط .
ثم فوقه مال ئكة سماء المريخ الخامسة  ,وهم الفارقات ومقدمهم الخاشع.
ثم فوقها عالم الهيبة.
ثم فوقه مالئكة المشتري السادسة وهم الملقيات ومقدمهم المقرب .
ثم فوقهاعالم الجمال .
ثم فوقه مالئكة السماء السابعة وهم النازعات ومقدمهم عزرائيل .
ثم فوقها عالم الجالل .
ثم مالئكة كرة النار وعالم الخوف بين سماء القمر وكرة النار  ,وهم السابقات .
ثم تحتهم مالئكة عالم الشوق و كرة الهواء وهم الزاجرات ومقدمهم الرعد .
ثم تحتهم مالئكة عالم الحياة وكرة الماء  ,وهم الساريات ومقدمهم الزاجر.
ثم تحتهم مالئكة عالم الذكر وكرة التراب وهم الناشرات ومقدمهم قاف .
واالسم اإللهي المتوجه على إيجاد المالئكة هو  :القوي .
ثم المولدات وهي  :المعدن والمتوجه على إيجاده االسم  :العزيز  ,والنبات المتوجه على إيجاده االسم :
الرزاق ,
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ثم الحيوان المتوجه على إيجاده االسم  :المذل  ,ثم الجن المتوجه على إيجاده االسم  :اللطيف  ,ثم نشأة
جسد اإلنسان المتوجه على إيجاده االسم  :الجامع .
ثم ما ظهر من أشخاص كل نوع من المعدن والنبات والحيوان .
ثم الصور المخلوقات من أعمال المكلفين  ,وهي آخر نوع .

ترتيب العالم بالمكان الوجودي في عالم الدنيا

العنصر األعظم واألرواح المهيمة والقلم األعلى واللوح المحفوظ  ,في عالم الملكوت األعلى .
ثم المراتب المتوهمة المعقولة التي ال عين لها أي  :الطبيعة ثم الهباء ثم الجسم الكل ثم الشكل الكل .
ثم العرش ,وهو سقف الجنة .
ثم مراتب الجنان والرفارف والمثل .
ثم الكرسي  ,وهو أرض الجنة .
ثم فلك البروج األطلس الذي هو المظهر الخارجي المحسوس للعرش .
ثم الفلك المكوكب الذي هو المظهر الخارجي المحسوس للكرسي .
ثم السماء السابعة ومظهرها الخارجي المحسوس فلك زحل.
ثم السماء السادسة ومظهرها الخارجي المحسوس فلك المشتري .
ثم السماء الخامسة ومظهرها الخارجي المحسوس فلك المريخ .
ثم السماء الرابعة ومظهرها الخارجي المحسوس فلك الشمس .
ثم السماء الثالثة ومظهرها الخارجي المحسوس فلك الزهرة .
ثم السماء الثانية ومظهرها الخارجي المحسوس فلك الكاتب .
ثم السماء األولى ومظهرها الخارجي المحسوس فلك القمر .
ثم كور األثير أي النار ثم الهواء ثم الماء ثم األرض بطباقها السبع .
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مالحظة  :ينظرالتناسب بين مراتب الوجود الثمانية والعشرين ،و األسماء الحسنى المتوجهة
على إيجادها ،والمنازل الفلكية ،والحروف اللفظية ،وترتيب األنبياء في أبواب كتاب " فصوص الحكم "
حسب تسلسل أبوابه ،وسور قرآنية  ،كل هذا ينظر تفصيله في كتابنا " المفاتيح الوجودية والقرآنية
لفصوص الحكم البن العربي " .

ترتيب العالم بالمكان الوجودي في اآلخرة

نفس الترتيب السابق نزوال حتى العرش ،وتحته الجنان السبعة بالترتيب النازل التالي  :جنة عدن
وأعالها الكثيب حيث يرى السعداء ربهم عز وجل  ,ثم تحتها الفردوس ثم النعيم ثم المأوى ثم الخلد ثم
دار السالم ثم دار المقامة  .وأما الوسيلة فهي أعلى درجة في كل جنة وهي مخصوصة برسول هللا-
صلى هللا عليه وسلم -وحده  .وأرض الجنة الفلك المكوكب الذي هو سوراألعراف وهو الكرسي  ,وهو
سقف جهنم بدركاتها السبعة التالية  :سجين ثم تحتها الحطمة ثم لظى ثم سقر ثم السعير ثم الجحيم ثم
جهنم  .وفي هذه الدركات تكون الكواكب الدراري السبعة  .أي أن ما بسمى في عصرنا بالمجموعة
الشمسية كلها يتحول في اآلخرة إلى النار ،ما عدا أجزاء من األرض فهي تتلطف متحولة إلى الجنة .

ترتيب العالم بالمكانة
اإلنسان الكامل ثم القلم األعلى ثم األرواح المهيمة ثم اللوح المحفوظ ،ثم العرش ثم الكرسي ثم الفلك
األطلس ،ثم الكثيب ثم الوسيلة ثم عدن ثم الفردوس ثم دار السالم ثم دار المقامة ثم المأوى ثم الخلد ثم
النعيم ،ثم فلك المنازل ثم البيت المعمور  ،ثم سماء الشمس القطبية ثم القمر ثم المشتري ثم زحل ثم
الزهرة ثم الكاتب ثم المريخ  ،ثم الهواء ثم الماء ثم التراب ثم النار ،ثم الحيوان ثم النبات ثم المعدن .
أما ترتيب الناس بالمكانة  ,فأفضلهم الرسل ثم األنبياء ثم األولياء ثم المؤمنون ثم سائر الخلق .
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الفصل الثالث
األزل والزمن

معرفة األزل والزمان المتوهم والموجود والمقدر
في الباب  59قال الشيخ األكبر ما خالصته :
( اعلم أن نسبة األزل إلى هللا نسبة الزمان إلينا  .ونسبة األزل نعت سلبي ال عين له  ،فال يكون عن هذه
الحقيقة وجود ،فيكون الزمان للممكن نسبة متوهمة الوجود ال موجودة  ،ألن كل شيء تفرضه يصح عنه
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السؤال بمتى  ،ومتى سؤال عن زمان  .فال بد أن يكون الزمان أمرا متوهما ال وجودا  .ولهذا أطلقه
الحق عن نفسه في قوله  ( :وكان هللا بكل شيء عليما ) ( وهلل األمر من قبل ومن بعد ) .وفي السنة
تقرير قول السائل  ":أين كان ربما قبل أن يخلق خلقه "  .فلو كان الزمان أمرا وجوديا في نفسه ما صح
تنزيه الحق عن التقييد إذ كان حكم الزمان يقيده  .فعرفنا أن هذه الصيغ ما تحتها أمر وجودي  .ثم نقول
إن لفظة الزمان اختلف الناس في معقولها ومدلولها  .فالحكماء تطلقه بإزاء أمور مختلفة  ،وأكثرهم على
أنه مدة متوهمة تقطعها حركات األفالك  .والمتكلمون يطلقونه بإزاء أمر ،آخر وهو مقارنة حادث لحادث
يسأل عنه بمتى  .والعرب تطلقه وتريد به الليل والنهار ،وهو مطلولبنا في هذا الباب  .والليل والنهار
فصال اليوم  :فمن طلوع الشمس إلى غروبها يسمى نهارا  ،ومن غروب الشمس إلى طلوعها يسمى ليال
 .وأظهر هذا اليوم وجود الحركة الكبرى .فما في الوجود العيني إال الوجود المتحرك ال غير  ،وما هو
عين الزمان  .فرجع محصول ذلك إلى أن الزمان أمر متوهم ال حقيقة له  .وورد في الحديث الصحيح
اسمه تعالى ( الدهر) وهو الجامع لألزل ولآلن ولألبد .
وإذا تقرر هذا فاليوم المعقول المقدر هو المعبر عنه بالزمان الموجود ،وبه تظهر الجمعات والشهور
والسنون والدهور  ،وتسمى أياما  ،وتقدر بهذا اليوم األصغر المعتاد الذي فصله الليل والنهار  .فالزمان
المقدر هو ما زاد على هذ اليوم األصغر الذي تقدر به سائر األيام الكبار ،فيقال  ( :في يوم كان مقداره
ألف سنة مما تعدون ) وقال ( :في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة )  .فاأليام كثيرة ومنها كبير وال حد
ألكبرها يوقف عنده  ،ومنها صغير فأصغرها الزمن الفرد وعليه يخرج ( كل يوم هو في شأن ) ،
وبينهما أيام متوسطة أولها اليوم المعلوم في العرف وتفصله الساعات والدرج والدقائق  ،وهكذا إلى ما ال
يتناهى عند بعض الناس  ،فإنهم يفصلون الدقائق إلى ثوان  .فلما دخلها حكم العدد  ،والعدد ال يتناهى ،
فالتفصيل في ذلك ال ينتهي  .وبعض الناس يقولون بالتناهي في ذلك  ،وينظرونه من حيث المعدود  ،وهم
الذين يثبتون أن للزمان عين موجودة  ،وكل ما دخل في الوجود فهو متناه بال شك  .والمخالف يقول
المعدود من كونه بعد ما دخل في الوجود فال يوصف بالتناهي  ،فإن العدد ال يتصف بالتناهي  .وبهذا
يحتج منكر الجوهر الفرد  ،وأن الجسم ينقسم إلى ماال نهاية له في العقل  ،وهي مسألة خالف بين أهل
النظر حدثت من عدم اإلنصاف والبحث عن مدلول األلفاظ ) .
وفي الباب  861يورد الشيخ األكبر حوارا جرى بينه وبين سيدنا إدريس -عليه السالم ، -وفيه بيان
عميق لعالقة الزمان بالخلق  ،فيقول :
( قلت  -أي ألدريس  : -فإني رأيت في واقعتي شخصا بالطواف أخبرني أنه من أجدادي وسمى لي نفسه
 ،فسألته عن زمان موته فقال لي :أربعون ألف سنة  ،فسألته عن آدم لما تقرر عندنا في التاريخ لمدته ،
فقال لي  :عن أي آدم تسأل عن آدم األقرب ؟ فقال – أي إدريس عليه السالم  : -صدق أني نبي هللا وال
أعلم للعالم مدة نقف عندها بجملتها  ،إال أنه بالجملة لم يزل خالقا وال يزال دنيا وآخرة  ،واآلجال في
المخلوق بانتهاء المدد ال في الخلق  ،فالخلق مع األنفاس يتجدد  ،فما أعامناه علمناه وال يحيطون بشيئ
من علمه إال بما شاء  .فقلت له  :فما بقي لظهور الساعة ؟ فقال  " :اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة
معرضون "  .قلت  :فعرفني بشرط من شروط اقترابها  .فقال  :وجود آدم من شروط الساعة  .قلت :
فهل كان قبل الدنيا دار غيرها ؟ قال :دار الوجود واحدة  ،والدار ما كانت دنيا إال بكم  ،واآلخرة ما
تميزت عنها إال بكم  ،وإنما األمر في األجسام أكوان واستحاالت وإتيان وذهاب لم يزل وال تزال ...قلت
 :ما األمر األعظم ؟ قال  :العالم به أعظم ).
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وللشيخ األكبر رسالة نفيسة عنوانها " كتاب األزل " بين فيها مختلف أقوال المتكلمين في حقيقة الزمان
واألزل  ،ووضح أخطاء بعضهم في هذا الموضوع  .ولب خالصتها في ما يلي :
تخيلت طائفة أن األزل مثل الخالء  ،امتداد معقول كما الخالء امتداد في غير جسم  ،كذلك األزل امتداد
من غير توالي حركات زمان ،فكأنه تقدير زمان  .وهذا كله خطأ  .فاألزل حكمه حكم القدم وهو نفي
األولية  ،فهو نعت سلبي ليس بصفة أصال  .فإياك أن تتوهم كما توهمه الضعفاء من أن العالم كان يجوز
أن يوجد قبل او بعد الوقت الذي أوجده فيه  ،أي تقدير وقت إيجاده  .فهذا خلف من الكالم ألن التقدير في
ال شيئ فيه ما فيه  .والذي ينبغي أن يقال :أن الباري موجود بنفسه غير مستفاد الوجود من أحد  ،والعالم
موجود به مستفاد الوجود منه ،ألنه ممكن بذاته واجب الوجود بغيره من حيث أنه مستفيد  .فليس بين
وجود الحق والخلق امتداد كما يتوهم  ،وال أنه بقي كذا وكذا ثم أوجد  ،فإن هذه كلها توهمات فاسدة
تردها العقول السليمة  .فال بينية عند الحق وال عند الخلق  ،إنما هو ارتباط محدث بقديم  ،أو ممكن
بواجب  ،أ و واجب وجود بغير واجب الوجود بذاته ليس إال  .واعلم أن سر األزل وروحه إنما هو أنا (
أي المخلوق الحادث)  .وهكذا إخوان األزلية كالقدمية واألولية واآلخرية والظاهرية والباطنية  .فهذه كلها
لوال أنا ما كان منها شيئ  .فإن صحت هذه النعوت له أزال فأنا هناك أزال بال أزلية  .وإن لم تصح وال
عيني فلست هناك .

األزل واألبد والقد م وأيام هللا عند الجيلي
في كتابه " اإلنسان الكامل " خصص الشيخ عبد الكريم الجيلي أ ربعة أبواب هي على التتالي  :في األزل
واألبد والقدم وأيام هللا  .وخالصتها في ما يلي :
األزل عبارة عن معقولية القبلية المحكوم بها هلل تعالى من حيث ما يقتضيه كماله  ،ال من حيث إنه تقدم
على الحادثات بزمان متطاول العهد كما يسبق ذلك إلى فهم من ليس له معرفة باهلل  .فأزله موجود اآلن
كما كان موجودا قبل وجودنا  ،لم يتغير عن أزليته ولم يزل أزليا في أبد اآلباد  .وأما الوجود الحادث فله
أزل  ،وهو عبارة عن الوقت الذي لم يكن للحادث فيه وجود  .فأزلية المعدن غير أزلية النبات ألنه قبله
إذ ال وجود للنبات إال بعد وجود المعدن  .وأزلية المعدن في حال وجود الجوهر  .ووجود الجوهر في
حال وجود الهيولى  .وأزلية الهيولى في حال وجود الهباء  .وأزلية الهباء في حال وجود الطبائع .
وأزلية الطبائع في حال وجود العناصر  .وأزلية العناصر في حال وجود العليين كالقلم األعلى والعقل
والملك المسمى بالروح  .وهم وجميع العالم أزلهم كلمة الحضرة  ،وهو معنى قوله للشيئ " كن فيكون "
 .فأما األزل المطلق  ،فما يستحقه إال هللا لنفسه  ،ليس لشيئ من المخلوقات فيه وجود ال حكما وال عينا
116

وال اعتبارا  ،ألنه عبارة عن حكم القبلية هلل وحده  .وقول القائل  :كنا في األزل عند هللا  ،فهي أزلية
الخلق  ،وإال فهم غير موجودين في أزلية الحق  .فأزل الحق أزل اآلزال  ،وهو له حكم ذاتي استحقه
لكماله .
واألبد عبارة عن معقول البعدية هلل تعالى  ،وهوحكم له من حيث ما يقتضيه وجوده الوجوبي الذاتي ،
فلهذا صح له البقاء ألنه غير مسبوق بالعدم  .والبعدية والقبلية هلل تعالى حكمان في حقه ال زمانيان
الستحالة مرور الزمان عليه  .فأبد الحق شأنه الذاتي باعتبار استمرار وجوده بعد وجود انقطاع الممكن .
وكل شيئ من الممكنات له أبد  ،فأبد الدنيا بتحول األمر إلى اآلخرة  ،وأبد اآلخرة بتحول األمر إلى
الحق تعالى  .فليس لمخلوق أن يسايره في بقائه  .وأزله تعالى عين أبده  ،فهما نعتان أظهرتهما اإلضافة
الزمانية لتعقل وجوب وجوده  .وإال فال أزل وال أبد " كان هللا وال شيئ معه " .
أما القدم فهو عبارة عن حكم الوجوب الذاتي  .فليس بينه سبحانه وبين خلقه زمان وال وقت جامع  ،بل
تقدم وجوده على وجود المخلوقات هو المسمى بالقدم  ،وطرو المخلوق الفتقاره إلى موجده هو المسمى
بالحدوث .
وأيام الحق تجلياته وظهوره بما تقتضبه ذاته من أنواع الكماالت  .ولكل تجل حكم يعبر عنه بالشأن .
ولذلك الحكم في الوجود أثر الئق بذلك التجلي  .فتغير الوجود في كل آن إنما هو أثر للشأن اإللهي الذي
اقتضاه التجلي  ،وهو معنى قوله ( كل يوم هو في شأن )  ،فشؤو نه تعالى هي المعبر عنها بتحوله في
الصور  ،مع بقائه تعالى في عزة أحديته التي ال تتغير .
.

أنواع األيام في األرض عند الشيخ األكبر
من تآليف الشيخ كتاب " أيام الشأن "  ،بين فيه وجود ثالثة أصناف من األيام في الدورة الزمنية
لألرض  ،وهي:
 أيام التكوير  :من قوله تعالى ( :يكور اليل على النهار ويكور النهار على اليل )  ،وهياأليام الطبيعية المشهودة المشكلة لألسبوع المعروف  .والحساب القمري كما هو عند العرب يعتبر الليل
مقدما على النهار  ،والحساب الشمسي يعتبر النهار مقدما على الليل  .ولكل ليلة ولكل نهار عالقة
بكوكب من السيارة السبعة كما هو مشهور في علم الفلك التراثي األصيل  :وكما تدل عليه أسماء األيام
في العديد من اللغات األجنبية  .ولها أيضا عالقة بصفة إلهية  .فلألحد ارتباط بالسمع وكوكبه الشمس ،
ولالثنين الحياة والقمر  ،وللثالثاء البصروالمريخ  ،ولإلربعاء اإلرادة وعطارد  ،وللخميس القدرة
والمشتري  ،وللجمعة العلم والزهرة  ،وللسبت الكالم وزحل .
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 أيام السلخ  :من قوله تعالى  ( :وءاية لهم اليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون )  .وذلك وفق الترتيبالتالي  :بين كل ليلة والنهار المسلوخ منها ثالث ليال وثالثة نهارات  .فنهار األربعاء مسلوخ من ليلة
األحد ألن الحاكم على أول ساعة منهما هو كوكب عطارد فشأنهما واحد  .ونهار الخميس مسلوخ من
ليلة االثنين ألن الحاكم على أول ساعة منهما هو كوكب المشتري  ،فشأنهما واحد  .ونهار الجمعة لليلة
الثالثاء فشأنهما واحد  .ونهار السبت لليلة األربعاء  .ونهار األحد لليلة الخميس  .ونهار االثنين لليلة
الجمعة  .ونهار الثالثاء لليلة السبت  .ونهار الثالثاء لليلة السبت  .وسبب هذا الترتيب هو أن بداية العد
تنطلق من أول ساعة لنهار األحد وهي للشمس  ،والساغة التي تتلوها للكوكب الذي يتلو الشمس نزوال
وهو الزهرة  ،والساعة الثالثة لعطارد الذي يتلو الزهرة  ،والساعة الرابعة للقمر  ،والخامسة لزحل ،
والسادسة للمشتري  ،والسابعة للمريخ  ،والساعة الثامنة يعود فيها الحكم للحاكم األصلي األول أي
الشمس  .والتاسعة للزهرة  ،والعاشرة لعطارد  ،والحادية عشر للقمر والثانية عشر لزحل  .وهنا ينتهي
نهار األحد  ،وتبتدأ الساعة األولى من ليلة اآلثنين بحكم المشتري  .وهكذا يستمر التتابع إلى منتهى
األسبوع  .والمقصود بالساعة النهارية جزء من اثني عشرة جزء من المدة بين طلوع الشمس وغروبها ،
والساعة الليلية كذلك بين الغروب والشروق .
 أيام التوالج  :من قوله تعالى ( :يولج اليل في النهار ويولج النهار في اليل )  .بالرجوع إلى ترتيبحكم الكواكب السبعة في كل ساعة خالل أسبوع كامل يتيين أن لكل واحدة منها اثنتاعشرة ساعة نهارية
واثنتا عشرة ساعة ليلية موزعة على األسبوع .
فهذه األصناف الثالثة لأليام متداخلة في بعضها البعض  ،ولكل يوم أحداث وآثار تظهر من حكم طبيعة
الكوكب الحاكم في اليوم مع طبيعة الكوكب الحاكم في الساعة ومنزلتهما الفلكية وبرجهما  .فطبيعة زحل
ترابية باردة يابسة  ،فلها حفظ بقاء صور العالم وإمساكها وتكوينها  .وطبيعة المشتري هوائية حارة
رطبة  ،فحكمها السيالن من الرطوبة والتحليل من الحرارة  .وطبيعة المريخ والشمس نارية حارة يابسة
 ،فلهما التسخين والتلطيف  .وطبيعة الزهرة والقمر مائية باردة رطبة  ،فلهما االتقطير وإمداد المولدات
بالعصارات .
وأحكام وآثار هذه األيام من حيث كواكبها واقعة بتمامها في كل آن ،ألن األربعة وعشرين ساعة المشكلة
لليوم موجودة في كل آن موزعة على الكرة األرضية بجملتها .
مثال يشرح كالم الشيخ في كتابه " أيام الشأن " (والشرح بين قوسين ) :
يقول  :وأما ليلة الخميس اإليالجي الشأن ( الحاكم فيه هو المشتري  ،وبالتالي فهو مؤلف من الساعات
التي يكون فيها الحكم لهذا الكوكب ) فمركبة من الساعة األولى من ليلة االثنين والثامنة منها  ،والثالثة
من يوم ( أي نهار ) االثنين ( ألن الساعة األولى منه للقمر  ،والثانية لزحل  ،والثالثة للمشتري ) ،
والعاشرة منه ( ألن الساعة الرابعة منه للمريخ  ،والخامسة للشمس  ،والسادسة للزهرة  ،والسابعة
لعطارد  ،والثامنة للقمر  ،والتاسعة لزحل  ،والعاشرة للمشتري )  ،والخامسة من ليلة الثالثاء والثانية
عشرة منها ( ألن الحاكم األول فيها الزهرة  ،وبتتبع نفس الترتيب نجد للمشتري الساعتين المذكورتين )
 ،والسابعة من يوم (أي نهار ) الثالثاء ( ألن الحاكم األول فيه المريخ فللسابعة المثتري )  ،والثانية من
ليلة األربعاء والتاسعة منا (ألن حاكمها األول زحل )  ،والرابعة من يوم (أي نهار ) األربعاء والحادية
عشرة منه ( ألن حاكمه األول عطارد )  ،والسادسة من ليلة الخميس (ألن حاكمها األول الشمس )(.
فهذه اثنا عشرة ساعة) .
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وأما نهاره ( أي الساعات األخرى االثنا عشرة التي لها حكم المشتري بدءا من الساعة األولى من نهار
الخميس ) فمركبة ساعاته من يوم الخميس من أيام التكوير والثامنة منه  ،والثالثة من ليلة الجمعة
والعاشرة منها  ،والخامسة من نهار الجمعة والثانية عشرة منها  ،والسابعة من ليلة السبت والثانية من
نهار السبت والتاسعة منه  ،والرابعة من يوم األحد  ( .فهذه اثناعشرة ساعة أخرى  ،فالمجموع أربعة
وعشرون ساعة )  .فهذا يوم الخميس قد أتممنا نشأته من ساعات أيام التكوير ( أي األيام المألوفة العادية
)  .والشان اإللهي فيه السيالن والتحليل ( ألن طبيعة المشتري هوائية حارة رطبة  ،فحرارتها تحدث
التحليل  ،ورطوبتها تحدث السيالن )  .أمر هللا تعالى روحانيات األفالك بمساعدة في النفس ( أي
النفس الكلية أو اللوح المحفوظ ) في هذا الشأن  ،فساعدها الفلك األول بنصف قوته ( أي ساعدها فلك
القمر بالرطوبة ألنه مائي بارد رطب ) وكذلك جميع روحانيات األفالك ساعدوها بنصف قواهم ( ألن
طبع الزهرة مائي كالقمر فساعد برطوبته  ،وفلك الشمس وفلك المريخ ناريان حاران يابسان فساعدا
بالحرارة  ،وفلك عطارد ممتزج له الطبائع األربعة التي نصفها الحرارة والرطوبة ) إال الفلك السابع (
أي فلك زحل فطبعه على الضد من طبع المشتري ألنه ترابي بارد يابس ضد الحار الرطب )  ،وأما
السادس فساعد بقوته كلها ( ألنه فلك المشتري نفسه )  ،ويقاس على هذا المثال بقية ما فصله الشيخ في
كتاب " أيام الشأن " .

مالحظة

 :جل ما ذكره الشيخ األكبر في كتبه حول العلوم الفلكية والكونية كان معروفا عند حكماء

جل األمم منذ عهد إدريس عليه السالم  .فهو الذي علمها للناس بوحي وكشف من هللا تعالى  .وهو الذي
سما ه الشيخ في البابين  94و 95من الفتوحات باسم " مداوي الكلوم "  ،وذكر بعض العلوم التي علمها
وعلوم ستة من خلفاءه في الباب . 95
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الفصل الرابع
العناصر
التعريف العام للعناصر ومراتب الوجود
لك ّل مرتبة من مراتب الوجود عناصرها ،وعناصر ك ّل مرتبة هي عبارة عن اللبنات األساسية
التي باتحادها أو التفاعل فيما بينها ثم امتزاج نواتج تلك التفاعالت تتفرّ ع ك ّل الموجودات التي تؤلّف تلك
المرتبة  .وكل مرتبة وجودية ما هي إال حضرة تجلي اسم إلهي خاصّ يكون تحت سلطانه آثار األسماء
الحسنى األخرى ،وهذا يعني أنّ عناصر ك ّل مرتبة ما هي إال مظاهر ناتجة عن تداخل توجّ هات تلك
األسماء بوجوه مختلفة حسب مقتضيات تجليات الكمال المطلق .
وأمّا عدد المراتب الكلية لمراتب الوجود فيختلف حسب التعميم والتخصيص .فمن حيث األحدية الذاتية
ليس هناك إال مرتبة واحدة تسمّى حقيقة الحقائق ،ومن حيث مرتبة األلوهية ليس هناك إال مرتبتان :إله
واحد ومألوه ،أي وجود حق مطلق ووجود خلق مقيد  .ومن حيث مرتبة فردية الربوبية هناك ثالث
مراتب  :ربّ ومربوب ورابط بينهما هو عبارة عن نسب ٍة بينهما ،هذه النسبة تسمّى حضرة األسماء
الحسنى ،ولحضرة األسماء الحسنى ثالثة مراتب :أسماء الذات وأسماء الصفات وأسماء األفعال  .وهناك
أيضا تقسيم خماسي للوجود إلى خمس حضرات :األولى :حضرة األلوهية ،الثانية :حضرة األرواح
العليا ،الثالثة :حضرة عالم المثال ،والرابعة :عالم األجسام الكثيفة ،والحضرة الخامسة هي حضرة
االنسان الكامل الجامعة لما تفرّ ع في الحضرات األخرى  .وهناك أيضا من يقسّم الوجود إلى أربعين
مرتبة كما بينه الشيخ عبد الكريم الجيلي في كتاب له عنوانه" :مراتب الوجود"  .أمّا الشيخ األكبر فنجده
في الباب ( )891من "الفتوحات المكية" يقسّم مراتب الوجود الكوني إلى ثمان وعشرين مرتبة مناسبة
للحروف الثمانية والعشرين حسب مخارجها وللمنازل الفلكية الثمانية والعشرين...
هذا وإنّ عناصر كل مرتبة تنشأ من مسقط مركز المرتبة التي فوقها ومن تناكح حقائق الفعل وحقائق
االنفعال فيها  .وعن ذلك النكاح الساري في كل المراتب راجع الباب (8/88ص  .)860-811ثم إنّ كل
عنصر من عناصر المرتبة له صورة وروح ،فصورته من طبيعة المرتبة (راجع المبحث الخاص
بالطبيعة) ،وروحه من الروح الك ّل بنفخ يسري من مدد النفس الكلية المعبر عنها باللوح المحفوظ .
العناصر األصلية العليا
فالعناصر المعنوية العليا عبارة عن األسماء الحسنى ،فروح كل اسم عبارة عن معنى حقيقة ذلك االسم،
ولهذه الحقيقة صورة خلقية يعبر عنها بروحانية االسم أو الملك الخادم لالسم ،فلكل اسم من األسماء
الحسنى روحاني هو كالصورة لروح االسم  .ويتكلّم الشيخ عن نشأة هذه العناصر العليا في الباب ()88
فيقول:
مؤ َّثرفيها ،وكل نسبة بينهما معينة نكاح وتوجه ،وكل
[...فكل أب علوي فإ ّنه مؤثر وكل أ ّم سفلية فإ ّنها َ
نتيجة ابن....فأول اآلباء العلوية معلوم ،وأوّ ل األمّهات السفلية شيئية المعدوم الممكن ،وأوّ ل نكاح القصد
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باألمر ،وأوّ ل ابن :وجود عين تلك الشيئية التي ذكرناها  .فهذا أب ساري األبوة وتلك أ ّم سارية األمومة ،
وذلك النكاح سار في كل شيء  ،والنتيجة دائمة ال تنقطع في حق كل ظاهر العين ،فهذا يسمّى عندنا
النكاح الساري في جميع الذراري  .يقول هللا تعالى في الدليل على ما قلناه" :إ َّن َما َق ْولُ َنا ل َشيْ ٍء إ َذا أَ َر ْد َناهُ
أَن َّنقُو َل لَ ُه ُكن َف َي ُكونُ "...وبعد أن أشرت إلى فهمك الثاقب ونظرك الصائب باألب األوّ ل الساري وهو
االسم الجامع األعظم الذي تتبعه جميع األسماء في رفعه ونصبه وخفضه  ،واأل ّم األوّ لية اآلخرية السارية
في نسبة األنوثة في جميع األبناء  ،فلنشرع في اآلباء الذين هم أسباب موضوعة بالوضع اإللهي
واألمّهات واتصالهما بالنكاح المعنوي والحسّي المشروع حتى يكون األبناء أبناء حالل ]...اهـ.
واألسماء الحسنى ال تحصى ألنّ كماالت الحق تعالى ال نهاية لها ،لك ّنها ترجع إلى أصول أمّهات هي
التي عبّرنا عليها بلفظة (العناصر العلوية) ،وقد قيل أ ّنه ظهر منها في الكتب والصّحف المنزلة ألفُ اسم،
وهي مؤلّفة من الحروف الثمانية والعشرين ،بل إنّ لكل حرف اسم معيّن مخصوص يناسبه ،فمجموع
العددين أي  8111و  01هو ( ،)8101وهو العدد الذي نبه الشيخ إلى أهميته في عدة مواضع ،إذ أ ّنه هو
عدد الصور الكوكبية التي بسباحتها في أفالكها تظهر االنفعاالت الكونية  ،كما أ ّنه بتوجهات األسماء
الحسنى في حضراتها تنشأ المكونات كلها ،فهناك تطابق تام ومناسبة أصلية بين مواقع النجوم الكونية ،
وحضرات األسماء الحسنى ،ومراتب الوجود ،ومقامات األولياء وطبقاتهم ،ومنازل سور وآيات القرآن
العظيم...
ث ّم إن مرجع تلك األسماء إلى المائة اسم التي ظهرت في القرآن وعلى لسان نبينا صلى هللا عليه وسلم
منها التسعة والتسعون المشهورة ،والواحد الوتر الذي هو االسم األعظم (انظر حقيقة معانيها في الباب
 441من الفتوحات المكية وفي الباب  . )877وأئمة هذه األسماء سبعة؛ فمن حيثية أولى هي :الحي
العليم المريد القادر القائل السميع البصير ،ومن حيثية أخرى الخمسة األوائل ثم الجواد المقسط (راجع
كتاب "إنشاء الدوائر" للشيخ األكبر والباب  6من الفتوحات)  .ومرجع السبعة لألربعة األوائل ،ومرجع
األربعة للحي العليم ،ومرجع العليم للحي،ومرجع الحي لالسم األعظم (هللا).
وكما أنّ لك ّل حرف من الحروف اللفظية أو الحروف الرقمية طبعه من حرارة أو برودة أو يبوسة أو
رطوبة أو مزج (انظر الباب الثاني من الفتوحات) فكذلك لكل اسم لفظي أو اسم رقمي طبعه وعدده،
وسرّ فعله وتأثيره متعلق بهما .
األخالق اإللهية
من ناحية أخرى ،من (العناصر العلوية) التي هي مظاهر الحضرة اإللهية ما يسمى باألخالق اإللهية .
فقد روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم قوله[ :إنّ هلل ثالثمائة ُخلُق من تخلّق بواحد منها دخل الجنة] كما
روي[ :إنّ هلل مائة وسبعة عشر خلقا] – (راجع ما ذكره الشيخ حول هذين الحديثين في جوابه عن
األسئلة 41-69-61-67-64 :من أسئلة الترمذي – ج  0ص  . 71-70ولنختصر ما قاله الشيخ حول
الحديث الثاني فيما يلي:
[إنّ هذه األخالق مخصوصة باألنبياء عليهم السالم ليس لمن دونهم فيها ذوق ،ولكن لمن دونهم تعريفاتها
فتكون عن تلك التعريفات أذواق ومشارب ال يحصيها إال هللا علما وعددا .فمن هذه األخالق ُخلُق الجمع
الدال على التفريق ،والجمع الذي يتضمن التفريق ،والفرق الذي يتضمن الجمع ،ويظهر هذا ُ
الخلُق من
حضرة العزة واإلبانة والحكمة والكرم ،ومن هذه األخالق ُخلُق النور المستور وهو من ّ
أعز المعارف إذ
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ال يتمكن في النور أن يكون مستورا فإ ّنه لذاته يخرق الحجب ويهتك األستار فما هذا الستر الذي يحجبه،
أَال إنّ ذلك الحجاب هو أنت ! ومن هذه األخالق ُخلُق اليد ،وهو القوة وهو مخصوص بالقلوب
وأصحابها ،وهو على مراتب ،ومن هذه األخالق خلق إعدام األسباب في عين وجودها وهو على مراتب
وقفت منها في األندلس على مائة مرتبة ال توجد في الكمال إال في روحانية ذلك اإلقليم  ،فإ ّنه لكل جزء
من األرض روحانية علوية تنظر إليه ،ولتلك الروحانية حقيقة إلهية تم ّدها ،وتلك الحقيقة هي المسماة
ُخلُقا إلهيا ،وأمّا بقية األخالق فلها مراتب دون هذه التي ذكرناها في اإلحاطة والعموم ،ولكل خلق من
هذه األخالق درجة في الجنة ال ينالها إال من أدى هذا الخلق  .وهذه األربع التي ذكرناها منها للرسل
ومنها لألنبياء ومنها لألولياء ومنها للمومنين  .وكل طبقة من هؤالء األربع على منازل بعددهم ،ومن
الباقي أربعة عشر خلقا ال يعلمها إال هللا ،والباقي من األخالق تعيّنها أسماء اإلحصاء )...إلى آخر ما
فصّله رحمه هللا ،وهذه االشارة نجدها في جواب الشيخ عن السؤال األوّ ل من أسئلة الترمذي حيث يقول:
( أنّ منازل األولياء منحصرة في أربعة مقامات :مقام العلم اللدني وعلم ال ّنور وعلم الجمع والتفرقة وعلم
الكتابة اإللهية  .ثم بين هذه المقامات مقامات من جنسها تنتهي إلى بضع ومائة مقام )  .أي أنّ لكل مقام
سورة مخصوصة  ،فعلم النور مناسب لخلق النور المستور ،وعلم الجمع والتفرقة مناسب لخلق الجمع
والتفريق بأنواعه الثالثة المذكورة سابقا ،وعلم الكتابة اإللهية مناسب لخلق اليد التي هي واسطة الكتابة،
وأمّا خلق إعدام األسباب فهو من فروع العلم اللدني ،فكأ ّنه يشير بالعدد  887إلى سور القرآن الـ 886
وخلُق اليد) وعلم الزبور (علم النور ُ
والثالثة الباقية هي التوراة (علم الكتابة اإللهية ُ
وخلُق النور
المستور) واالنجيل (العلم اللدني ُ
وخلُق األسباب).وهللا أعلم .
مالحظة :قول الشيخ أنّ من تلك األخالق ُخلُق الجمع الدال على التفريق والجمع الذي يتضمن التفريق،
والفرق الذي يتضمن الجمع ،يشير به إلى ثالثة حقائق مقترنة غالبا بفواتح السور :فالجمع هو القرآن،
ض َّم ،فالكتاب هو الذي
ب يعني َ
واآليات هي التفريق ،وبين الجمع والتفريق حقيقة الكتاب ،ألنّ فعل َك َت َ
يض ّم ما تفرّ ق ،فهو الجمع الدال على التفريق ،والقرآن هو الجمع الذي يتضمّن التفريق ،واآليات هي
الفرق الذي يتضمّن الجمع  .وقول الشيخ أنّ هذا ُ
الخلُق من حضرة العزة واالبانة والحكمة والكرم ،يشير
إلى صفات القرآن كما وردت في القرآن فهو العزيز المبين الحكيم الكريم .

منشأ العناصر الكثيفة
لكل من حقائق األركان األربعة مظاهر عبر مراتب الوجود ،فإذا سقطت تلك الحقائق في
ك ّنا رأينا أنّ ٍ
الحضرة المتجلية تحت حضرة السماء الدنيا ،أي في نهاية المراتب الكلية نزوال ،تبدأ عملية الرجوع
عروجا إلى األصل ،لكن عبر مراحل جديدة تتجلى فيها كماالت أخرى للعظمة اإللهية المطلقة...فالذي
يحدث بعد سقوط حقائق األركان األربعة في محيط المركز هو توجّ ه الروحانية الفلكية السابحة في
مقاماتها على تلك الحقائق األربعة ،فيحدث بينهما نكاح معنوي يتولد منه عالم العناصر الحسية الكثيفة،
فتلك األرواح العلوية بمثابة اآلباء ،والحقائق السفلية لألركان األربعة بمثابة األمّهات ،واالتصال بينهما
بمثابة النكاح ،واألبناء هم العناصر وبقية المولدات من نبات وحيوان...وكما تولد العرش من اتصال
معنوي بين القلم األعلى واللوح ،وظهرت بين اللوح أ ّم الكتاب والعرش أربع مراتب معقولة هي :الطبيعة
والهباء والجسم الكل والشكال الكل ،فكذلك هنا في العالم األسفل :لكل عنصر طبعه الغالب عليه ومادته
وجسمه وشكله الخاص ،وله أيضا نفس وروح  .فجسمه ناشئ من مرتبة الطبيعة ،ومادته من الهباء،
وروحه من نفس الرحمان – بفتح الفاء  -بواسطة النفس الكلية أي اللوح المحفوظ ،ونفسه من التحام تلك
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الروح اللوحية مع هذا الجسم الطبيعي العنصري ،ومجموع هذه النشأة العنصرية من ذلك النكاح
المذكور .فجسم العنصر هو مظهره الخارجي المحسوس ،ولنفس العنصر صلة بالنفوس السفلية األرضية
 ،ولروحه صلة بالروحانيات العلوية السماوية  ،ومن هنا جاء استعمال عناصر معينة في البخورات
والروائح والمعادن ومواد أخرى في األعمال السحرية لجلب وتسخير النفوس السفلية  ،أو في استنزال
روحانيات الكواكب ،وقد أشار الشيخ إلى أرواح المواد العنصرية في الباب ( ج 8 / 0ص  )79فقال:
(فاعلم أنّ في الخبز والماء وجميع المطاعم والمشارب والمالبس والمجالس أرواحا لطيفة غريبة هي
سرّ حياته وعلمه وتسبيحه ربه وعلوّ منزلته في حضرة مشاهدة خالقه  ،وتلك األرواح أمانة عند هذه
الص ور المحسوسة يؤدونها إلى هذه الروح المودع في الشبح ،أال ترى بعضهم كيف يوصل أمانته إليه
الذي هو سرّ الحياة فإذا أ ّدى إليه أمانته خرج إمّا من الطريق الذي يدخل منه فيسمّى قيئا وقلسا وإمّا من
طريق آخر فيسمّى عذرة وبوال ،فما أعطاه االسم األوّ ل إال السرّ الذي أ ّداه إلى الروح وبقي باسم آخر
يطلبه من أصله المدبّرين أسباب االستحاالت ،هكذا يتقلّب في أطوار الوجود فيعرى ويكتسي ويدور
بدوراألكرة كالدوالب .فالروح معذور في تعشقه بهذه المحسوسات أل ّنه عاين مطلوبه فيها فهي في منزل
محبوبه) فالعنصر المتولّد من فعل روحانية مائية (كروحانية الزهرة والقمر وكواكب البروج المائية)
يكون الغالب عليه البرودة ،ومظهره المحسوس تغلب عليه مميزات السوائل .والعنصر المتولد من فعل
روحانية هوائية (كروحانية المشتري وكواكب البروج الهوائية) يكون الغالب عليه الرطوبة ،ومظهره
المحسوس تغلب عليه مميزات البخارات والغازات .والعنصر المتولد من فعل روحانية نارية (كروحانية
الشمس والمريخ وكواكب البروج النارية) يكون الغالب عليه الحرارة ومظهره المحسوس تغلب عليه
مميزات العناصر األثيرية الخفيفة جدا والحارة .والعناصر المتولدة من فعل روحانية ترابية (كروحانية
زحل وكواكب البروج الترابية) يكون الغالب عليها اليبوسة ومظاهرها المحسوسة تغلب عليها مميزات
األجسام الجامدة  .والعناصر المتولدة من فعل روحانية ممتزجة (كروحانية عطارد وروحانيات المنازل
المشتركة بين برجين) يكون الغالب عليها االمتزاج وعدم االستقرار وسرعة االستحالة .
فلكل عنصر جسم ونفس وروح ،فروحه تستم ّد من األسماء الحسنى ،ونفسه من الروحانيات الفلكية
والسفلية ولها طبع خاص ،وجسمه له ما ّدة وشكل مميز وهو مظهر خارجي محسوس.

هل النظرية الذرية الحديثة للعناصر نظرية كاملة الصحة؟

الجواب  :ثمّة ثالثة اعتراضات على هذه النظرية :
أوّ ال  :هذه النظرية بعيدة عن واقع حقيقة العنصر أل ّنها ال ترى من العنصر إال أدنى مظاهره أي جسمه،
وال تعترف بنفسه وروحه  .فهذه النظرية بترت الفرع األدنى الذي هو الجسم عن أصله الثاني الذي هو
نفسه ،وعن أصله األوّ ل الذي هو روحه المستم ّد من الحقائق اإللهية  .وال يمكن إدراك حقيقة الفرع إال
بمعرفة األصل  .فالجسم ما هو إال مظهر خارجي محسوس لتلك النفس العنصرية التي هي مطية ذلك
الروح األسمائي اإللهي .
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أمّا القول بوجود جوهر مادي ال يتجزأ فقد ر ّد عليه الشيخ عبد الواحد يحيى ( )R. Guénonفي
العديد من نصوصه حيث يقول ما ملخصه :
[ الدقيقة المادية العنصرية أو الجوهر الذي ال ينقسم يلزم أن يكون بال أجزاء أي بدون أبعاد ،ومجموعة
دقائق بال أبعاد ال يمكن أن تشكل أبدا حيزا بأبعاد  ،إذن إذا كانت الدقائق العنصرية ال تنقسم فهذا يستلزم
أ ّنه من المستحيل أن تتألف منها األجسام  ،وهذا برهان قاطع على بطالن اعتقاد وجود جوهر مادي ال
ينقسم .
والبرهان الثاني هو أنّ شيئان يمكن أن يتالمسا بجزء واحد منهما أو بمجموعهما ،وبالنسبة للدقائق الذرية
العنصرية التي يظن أنها ال تنقسم ،االحتمال األوّ ل غير ممكن لعدم وجود أجزاء متعددة فيها ،فال يبقى
إال االحتمال الثاني الذي يستلزم التطابق الكلي بين دقيقتين ماديتين ،أي أنّ مجموعهما ،مثل ما هو الحال
بالنسبة لدقيقة واحدة ،ليس له بعد وال امتداد ،وهذا ينسحب أيضا على عدد غير محدد من تلك الدقائق،
فالنتيجة هي أنّ دقائق مادية بعدد غير محدود ال يمكن أبدا أن تشكل أجساما ذات أبعاد] .
نعم  ،في مستوى معين من اإلدراك الحسي قد تبدو المادة بالفعل على شكل جزيئات متنوعة متفاوتة الدقة
 ،لكن حقيقة مادتها ماهي إال محصلة تداخل االهتزازت الطاقوية األربعة المعبرعنها بالتراب والماء
والهواء والنار ،تداخال يختلف كيفه وكمه باختالف األجسام .

العناصراألرضية واألخالق اإلنسانية
هناك عالقة أصلية بين األخالق اإللهية واألخالق اإلنسانية والعناصر األرضية  ،فكل ُخلُق من األخالق
اإلنسانية ،ككل شيء في الكون ،يستند إلى اسم من أسماء هللا تعالى ،إذ ال خالق إال هللا تعالى ،وقد ورد
في الحديث " :تخلقوا بأخالق هللا " ،وقال تعالى " :وأحسن كما أحسن هللا إليك " ،وال يمكن للعبد أن
يحسن كما أحسن هللا إليه إال إذا كان هللا هو المحسن في مظهر عبده أي إال إذا كان العبد متخلقا بأسمائه
الحسنى  .وأخالق النفس نابعة من التحام أصلين :األوّ ل هو نصيب النور المرشوش على الروح في يوم
"ألست بربكم" أي النور الفطري األصلي القديم ،والثاني هو المزاج العنصري الطبيعي للجسم حسب
ً
ً
وكثافة أو
لطافة
اعتداله وانحرافه ،ومن هذا األصل الثاني كثيرا ما ُتشبَّه أخالق النفس بالمواد األولية
طيبا وخبثا أو صفاء وكدورة...وقد ورد في خبر نبوي ":الناس معادن" ،وشبه صلى هللا عليه وسلم
الجليس السوء بنافخ الكير ،والجليس الطيب ببائع العطر ،كما رُوي عنه صلى هللا عليه وسلم قوله" :إنّ
هللا خلق آدم من قبضة قبضها من جميع األرض ،فجاء بنو آدم على قدر األرض ،فجاء منهم األبيض
واألحمر واألسود وبين ذلك ،والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك" ،فانظر كيف ربط بين مزاج
الجسم وأخالق النفس وعناصر األرض...وأصل هذا االرتباط أنّ العناصر األرضية السفلية ما هي إال
مظاهر حسّية لتلك العناصر العلوية المتمثلة في األسماء الحسنى ،أو فواتح السور المتفرعة من الحقيقة
المحمّدية ....
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الكيمياء واالكسير وتحويل المعادن

في الفصل ( 10من الباب /891ج 0ص  )648-641وفي الباب(/847ج 0ص  )078-071يتكلم الشيخ
عن حقيقة المعادن وكيفية تحويلها من خسيس إلى نفيس  ،وصلة الكيمياء الظاهرية العنصرية بكيمياء
ّ
فلنلخص بإيجاز ما ذكره في ما يلي:
السعادة الروحانية،
[االسم اإللهي (العزيز) هو المتوجه على إيجاد المعادن وحرف الظاء وسعد الذابح من المنازل ،وملك
برج الجوزاء هو الذي بيده مفتاح خلق المعادن وتدبير األجسام  .واعلم أنّ ّ
الذات لما اختصت بسبع نسب
تسمّى صفات إليها ترجع جميع األسماء والصفات ،وكانت السماوات سبعا والكواكب السيارة سبعة
واألرضون سبعة واأليام سبعة  ،جعل هللا تكوين المعادن في هذه األرض عن سباحة هذه السبعة
الدراري بسبعة أفالكها ،فأوجد فيها سبعة معادن  .ويبعد حكم االستحالة في المعادن فال تتغير األحجار
مع مرور الدهور إال عن بعد عظيم وذلك لعزتها التي اكتسبتها من االسم (العزيز)  .ثم إنّ هذا االسم
طلب بإيجادها رتبة الكمال لها حتى تتحقق بالعزة فال يؤثر فيها دونه اسم إلهي نفاسة منه ألجل انتسابها
وعل َم العلماء أنّ وجودها مضاف إليه فلم يكن القصد بها إال صورة واحدة فيها عين الكمال وهو
إليه َ .
الذهبية  ،فطرأت عوارض لها في الطريق من االسم (الضار) وإخوانه  ،فأمرض أعيانهم وعدل بهم عن
طريقهم حكمت عليهم بذلك المرتبة التي مروا عليها ،وال يتمكن السم أن يكون له حكم في مرتبة غيره،
بقي االسم (العزيز) يحفظ عين جوهر المعدن  ،وصاحب المرتبة من األسماء يتحكم في صورته ال في
عين جوهره  .و رتبة الكمال من تعتدل فيه أحكام الطبيعة وال يقوى واحد منهم على إزالة حكم اآلخر .
فإذا تنزه الجوهر عن التأثير فذلك حكم رتبة الكمال وليس إال الذهب في المعدن  .وأمّا سائر الصور فقد
قامت بها أمراض أخرجتهم عن طريق الكمال ،فظهر الزئبق واألسرب والقزدير والحديد والنحاس
والفضّة  ،كما ظهر الياقوت األصفر واألكهب في جوهر الياقوت .فالحاذق من علماء الكيمياء إذا أراد
أن يلحق ذلك المعدن برتبة الكمال ،نظر إلى المرض الذي صيّره حديدا أو نحاسا  ،وليس المرض إال
زيادة أو نقصا في الجوهر ،وليس الطبيب إال أن يزيد في الناقص أو ينقص من الزائد ،وتساعد هذا
الطبيب سباحة أنوار الدراري السبعة في أفالكها ،حسب سلطان زمانها ،فير ّد الجوهر المعلول إلى
طريق الكمال ليتمكن من تدبيره وحفظ بقاء صحّ ته عليه  .وحال سبحانه بين األطباء وبين العلم بإزالة
هذه األمراض من هذا الجوهر إال األمناء منهم الذين علم هللا منهم أنهم يبقون الحكمة على ما وضعها هللا
في العالم  ،فيبقى الحديد حديدا لما فيه من المنافع التي ال تكون في الذهب وال في غيره ،يقول تعالى:
"وأنزلنا الحديد" يريد أنزله عن رتبة الكمال ألجل ما فيه من منافع الناس ،وهكذا سائر المعادن  .وقد
جعل هللا في قوة االنسان إيجاد األحجار النفيسة كاليواقيت والآللئ أي هو قابل أن يتكون عنه مثل هذا ،
ويسمّى ذلك في األولياء خرق عادة والحكايات في ذلك كثيرة  ،ولكن الوصول إلى ذلك من طريق
التربية والتدبير أعظم في المرتبة واإللهيات ممن يتكون عنه في الحين بهمته وصدقه ،فإنّ الشرف العالي
في العلم بالتكوين ال في التكوين  .وأرواح السالكين في عروجها تقف في السماء الدنيا عند آدم عليه
السالم على الوجه اإللهي الخاص الذي لكل موجود سوى هللا الذي يحجبه عن الوقوف مع سببه وعلّته،
والعلم بذلك الوجه هو العلم باإلكسير في الكيمياء الطبيعية  ،فهذا هو اكسير العارفين وما رأيت أحدا نبّه
عليه غيري .
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فالمعادن كلها ترجع إلى أصل واحد يطلب بذاته اللحوق بدرجة الكمال الذهبية ،غير أ ّنه لما كان أمرا
طبيعيا وغلبت عليه علة فسمّي كبريتا أو زئبقا ،وهما األبوان لما يظهر من التحامهما من معادن لعلل
طارئة على الولد ،فهما إ ّنما يتناكحان ليخرج بينهما جوهر شريف كامل يسمّى ذهبا فيشرف به األبوان
إذا كانت تلك الدرجة مطلوبة لكل واحد من األبوين من حيث جوهريتهما  .فإذا التحما وتناكحا في المعدن
 ،وظهرت صورة الحديد أو غيره بحسب ما يحكم عليه الطبع  ،تتواله في ذلك الوقت روحانية كوكب
من الكواكب السيارة السبعة  ،ألنّ هللا هو الذي وجّ هه إلى غاية يقصدها إبقاء لعين ذلك الجوهر .فإذا
جاء العارف بالتدبير نظر في األمر األهون عليه  ،فإن كان األهون عليه إزالة العلة من الجسد فهو
األولى ،فإنّ الكوكب السابح يراه صاحب الرصد وقتا في المنزلة عينها ،ووقتا عادال عنها منحرفا فوقها
أو تحتها  .فيعمد العارف إلى السبب الذي ر ّده حديدا أو ما كان ،ويعلم أ ّنه ما غلب الجماعة إال بما فيه
من الكمية فنقص من الزائد وزاد من الناقص ،فيزيل عنه بهذا الفعل صورة الحديد مثال أو ما كان عليه
من الصور ،فإذا ر ّده إلى طريق االعتدال حفظ عليه تقويم صحته وإقامته فيها إلى أن يكسو ذلك الجوهر
صورة الذهب أي رتبة الكمال الذي ال يقبل النزول إلى النقصان أبدا...
وأمّا إذا أراد صاحب هذه الصنعة إنشاء العين المسمّى إكسيرا ليحمله على ما يشاء من األجساد المعدنية
فيقبلها لما تحكم به طبيعة ذلك الجسد القابل والدواء واحد الذي هو اإلكسير ،فمن األجساد من يرده
اإلكسير إلى حكمه فيكون إكسيرا يعمل عمله وهو المسمّى بالنائب فيقوم في باقي األجسام المعدنية
ويحكم بحكمه  .مثل أن يأخذ وزن درهم أو أيّ وزن شاء من عين االكسير فيلقيه على ألف وزن من أيّ
جسد شئت ،فإذا كان قزديرا أو حديدا أعطاه صورة الفضة  ،وإن كان نحاسا أو رصاصا أسودا أو فضة
أعطاه صورة الذهب ،وإن كان الجسد زئبقا أعطاه قوته وتركه نائبا عنه يحكم في األجساد حكمه ولكن
بوزن يخالف وزن باقي األجساد وذلك وزن درهم من االكسير ،فيلقيه على رطل الحكمة خاصة من
الزئبق فيرده إكسيرا كله  ،فيلقي من ذلك النائب وزنا على ألف وزن من بقية األجساد مثل اإلكسير،
فيجري في الحكم مجراه ،فهذه صورة االنشاء] انتهى.
وفي الباب ( )847يعرّف الشيخ الكيمياء بقوله:
[ الكيمياء عبارة عن العلم الذي يختص بالمقادير واألوزان في كل ما يدخله المقدار والوزن من األجسام
والمعاني محسوسا ومعقوال ،وسلطانها في االستحاالت أعني تغير األحوال على العين الواحدة ،فهي علم
طبيعي روحاني إلهي ،وإ ّنما قلنا إلهي لورود االستواء والنزول والمعية وتعدد األسماء اإللهية على
المسمّى الواحد باختالف معانيها] .
علم الميزان عند جابر بن حيان
فهذا التعريف مماثل لما يسميه رائد علم الكيمياء جابر بن حيان بـ "علم الميزان" الذي قيل أ ّنه فتح هللا به
عليه من حروف فاتحة سورة مريم أيَ ( :كهيعص) .وعن هذا العلم يقول األستاذ داود ( )D. Crilما
خالصته مع بعض التصرف :
[ يشكل الميزان – ميزان الحروف  -خاتمة الدعائم التي تقوم عليها كيمياء جابر بن حيان ،وهو العلم
الذي ورثه عن اإلمام جعفر الصادق رضي هللا عنه ،والذي يضع القواعد التقييمية والقياسية ك ًّما وكي ًفا
لخصائص كل األصناف الخلقية التي تدخل تحت الفلك األعلى للتجليات الكلية ،أو تقول لكل ما تحت
العرش المحيط  .لقد كان أول ظهور للمادة الهبائية داخل الفلك النوري المحيط بالعالم  ،بلباسها لباس
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الشكل المميز لعالم األجسام  .ومن جهة أخرى فإنّ نفس هذا الفلك المحيط (أي بمظهره الباطني الذي هو
العرش وبمظهره الظاهري الذي هو فلك البروج األطلس) لم يزل محال لألركان األربعة اللطيفة
الالعنصرية والتي متى برزت إلى مرتبة أقل تجردا اكتسبت نوعا من الجسمية ،ذلك أنّ الفلك األعلى
الذي يجتمع فيه عالم الطبيعة العنصرية وعوالم العناصر المجردة (أو األركان األربعة والطبائع األربعة
العلوية) يمثل الواسطة بين ما هو كثيف مجسم وما هو لطيف مجرّ د ،وهو في نفس الوقت آخر العوالم
اللطيفة وأوّ ل العوالم الكثيفة  .وهذا البرزخ تلتقي فيه الحقائق الجزئية والكلية ،ومن حيث أ ّنها كثيفة
ومركبة فهي تدخل ضمن الحركة وتخضع لحكم الزمان والمكان  .وبسبب تشبث النفس الكلية بالطبيعة
واختالطها بها (أو بعبارة أحسن  :بسبب انطباع ظلمة الطبيعة في مرآة اللوح المحفوظ) تحوّ لت الطبيعة
من طور اللطافة إلى طور الكثافة  ،وبرزت األجسام ووقع الفصل بين الحسّ والمعنى وبين المركب
والبسيط  .وإذا ما التحمت النفس الكلية بالطبيعة بحيث يصيرا كاألمر الواحد  ،فإ ّنهما ّ
تتنزالن إلى عوالم
أو أفالك األركان األربعة تباعا لتتلبّسا بأشكالهما  .أمّا األساس في هذه النشأة الكونية فهو الشوق أو
التوقان الذي تجده النفس الكلية تجاه الطبيعة (وأصل هذا الشوق من الحقيقة اإللهية التي عبّر عنها
ُ
كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أُعرف فخلقت الخلق ") ،وعلى أساس هذا الشوق أو
الحديث القدسي" :
التعشق قامت الموازين التي يجري حكمها على كل ما يتصف بهذه ال ّنفس.
وبالتالي فإنّ وضع الموازين لطبائع األشياء هو بمثابة قياس مدى ما انطبع في ال ّنفس منها ،أو قياس
مدى شوقها وتشوفها إلى التنزل إلى هذه الطبائع  .وفي المقابل فإنّ استحالة النفس وتخلقها هو األصل
والشرط في استحالة األجسام والمعادن ،أي أنّ استحالة األجسام تت ّم في باطن النفس الذي هو المح ّل
األمثل للتحوّ ل والترقي" (أي بعبارة أخرى :كما تستحيل الصور الوجودية في مرآة خيال العماء األوّ ل،
وكما تستحيل الصور الكونية في مرايا ألواح المحو واالثبات ،فكذلك استحالة صورة معدنية إلى أخرى
ال تص ّح في الحسّ إال بعد أن يت ّم ذلك في باطن ال ّنفس االنسانية) .
وهكذا فإنّ عالم الموازين ال يقتصر على هدف واحد هو إرجاع كل المعارف إلى نظام قياسي موحد
ليضفي عليها طابع العلم الصحيح  ،ولك ّنه بالتزامه قياس األشياء كلها فإ ّنه بذلك يضعها في مواضعها
ص َر َه ْل َت َرى من
التي تبرز مدى االنسجام التام في خلق الرحمن (الذي أَحْ َس َن ُك َّل َشيْ ٍء َخلَ َق ُه) ( َفارْ جع ْال َب َ
طور)  .فإنّ كل األشياء والحقائق العلوية بالدرجة األولى محدودة بحدود موازينها الذاتية ،وأمّا تدريج
فُ ٍ
الموازين فهو تبع لمراتب الموجودات  ،فلهذا نجد ميزانا خاصا للعقل وآخر للنفس وكذلك للطبيعة
والشكل واألفالك والكواكب والطبائع األربعة والحيوان والنبات والمعدن  .وأكمل الموازين هو ميزان
الحروف ،ويظهر في تقسيم جابر بن حيان للعلوم في كتابه "الحدود" مدى أهمية علم الحروف ودوره
المركزي ،فهذا العلم ال يعبّر عن النشأة األولى للكون فحسب بل ويعمل على تحقيقها (في أعماق الذات)
 ،وسواء كان ذلك وفق المفاهيم الفيثاغورية من خالل عالقة الحروف باألعداد  ،أو االفالطونية الحديثة
من خالل عالقتها بمواقع النجوم ،أو األرسطوطالية والرواقية من خالل عالقتها بالطبائع والعناصر.
وهكذا فإنّ لّهذا العلم مقدرة تفوق كل العلوم األخرى على استيعاب كل المعارف األصلية في التصوّ ف
اإلسالمي من خالل األحرف الثمانية والعشرين التي يمكن اعتبارها نتيجة سريان حقائق الطبيعة األربعة
في مختلف مراتب النظام السباعي العام  .وكما يوضّحه كتاب "التصريف" فإنّ تركيب الكلمات يخضع
ضروريا للمبادئ التي تتح ّكم في التكوين الظاهر والباطن للحقائق التي تعنيها تلك الكلمات ،ومن هنا
يظهر أنّ الهدف من علم الحروف ليس هو تحديد خواص األشياء وتطبيقاتها الطبية والفلكية والكيميائية
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والسحرية الخ .فحسب  ،بل إ ّنه يهدف أساسا إلى اكتشاف مفاتيح تحصيل كل المعارف من خالل هذه
العناصر البسيطة المكوّ نة للكلمات(اإللهية)] انتهى.

حقيقة الكيمياء عند بعض الصوفية
خصّص الشيخ عبد الوهاب الشعراني في الباب الثاني من كتابه (لطائف المنن واألخالق) فصال
طويال مفيدا حول الكيمياء والتحذير من الدجّ الين وأدعياء هذا العلم ،فلنذكر بعض الفقرات من كالمه مع
اختصار لها:
[ كيمياء الفقراء – أي رجال السلوك  -إ ّنما هو أن يعطيهم هللا تبارك وتعالى حرفُ :كنْ  ،فال تظنّ أنّ
كيمياء السلف كانت بشراء حوائج من العطار ،وإ ّنما كانت أبدانهم تتجوهر من كثرة األعمال الصالحة
حتى يسري ذلك إلى فضالتهم ،فإذا بال أحدهم على حديد أو رصاص صار ذهبا خالصا وانقلبت عينه
كما وقع ذلك لبعض مريدي سيدي أبي الحسن الشاذلي وسيدي يوسف العجمي ،وشاع بذلك الخبر حتى
أنّ مريدا للشاذلي بال على نحو خمسة قناطير من الرصاص فصارت ذهبا حتى بلغ ذلك السلطان محمّد
بن قالوون ،فنزل لزيارة الشيخ لظ ّنه أنّ ذلك من الكيمياء ،فقال له الشيخ :ليس كل من عرف الكيمياء
يق ّدره هللا على العمل بها ويأذن له فيها ،وال كل من تجوهر بدنه وفضالته تمشي له القدرة ذلك ،فرجع
السلطان بالخمسة القناطير هديّة من الشيخ له.
وقد أخبرني أخي أفضل الدين أنّ أصحاب الكيمياء مأخوذ عليهم العهد من أيام جابر أن ال يذكروا قط
تدبيرا كامال ،وإ ّنما يحذفون منه أركانا وشروطا ويكلون علم ذلك إلى العالم بالفن ،وجميع ما يذكرونه
من الرموز واللغوز وأسماء العقاقير المراد به غير ما يتبادر إلى األذهان.
وسمعت سيدي علي الخواص يقول :كل شيء في الوجود إذا أضفته إلى شيء آخر على مقدار ووزن
معلوم يعلمه أهل الكشف صار حجرا ،مكرما فالسرّ إ ّنما هو في معرفة مقدار ما يُضاف من كل جزء إلى
اآلخر ،وذلك يختلف باختالف األعيان ،وال يص ّح علم الكيمياء من طريق علم جابر إال من صار الذهب
عنده كالتراب على حد سواء ،فإ ّنه من علم الحكمة والحكمة ال تدخل قلبا يحبّ الدنيا .
ُ
فأحببت إثباتها هنا لكونها من كالم
ودخل عليّ شخص برسالة عن هذا األمر من كالم أخي أفضل ال ّدين،
عارف باهلل تعالى وبطبائع الكون ،وكلها نصح ،ومما ورد فيها :
[أُوصي جميع إخواني من المسلمين بالزهد في الدنيا وعدم االصغاء إلى كالم من يزعم من فسقة
المتصوفة أ ّنه يعرف علم الكيمياء فإ ّنه كاذب ،وذلك ألنّ جميع العلوم الحاصلة للعبد من عين الجود
والمنة وال يحصرها عقل وال نقل وال يمكن ألحد االطالع عليها إال من طريق الكشف ،ومحبّ الدنيا
محجوب عن مقام الكشف بألف ألف حجاب ،ثم إنّ من خصائص من عرف هذا العلم وصح له العمل به
أ ّنه ال ينتفع بجسمه بعد ذلك ،بل تحدث له أمراض تمنعه التلذذ بشيء من الدنيا لمزاحمته الملوك على
حطام الدنيا التي أمره هللا بالزهد فيها ،فعلم أن كل من لم يكن عنده كشف وقنع بما رآه مكتوبا في الكتب
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فهو مغرور هالك ،ألنّ أهل هذا العلم رمزوه برموز ال يعلمها إال هم ،ومن أطلعه هللا جل وعال من
وعلم جملته وتفصيله .
طريق كشفه على حقيقة العلم وغايته َ
وقد استخرج جابر بن حيان الكوفي األزدي صاحب علم الحكمة علم الكيمياء والحجر والخواص من
قوله تعالى" :كـهـيـعـص" استخرج من ذلك زبدة علومه ورئيسها وقطبها الذي عليه مدار علم الحكمة
وهو علم الميزان الذي هو علم الوقت ،وأشبع القول في ذلك في كتابه المسمّى بالسبعة ،وذكر في هذا
الكتاب أصل الميزان ،وفي بقية كتبه شروط العمل بها غيرة على هذا العلم أن يطلع عليه غير أهله ،فما
أخطأ من أخطأ في التدبير إال من حيث جهله بالشروط والموازين ،وظ ّنه أنّ المراد بتلك المُسمّيات
ظواهرها المعروفة بين الناس.
فإذا علمتم ذلك أيها اإلخوان فأقول بأعلى صوتي :حسب اإلذن الكريم من ربّ العالمين إلى جميع عباده
المقلين المفلسين ،إ ّنا ولو أقدرناكم على هذا العلم لم نأذن لكم في العمل به ،فإنّ العمل به رُفع في سنة
أربعين وتسعمائة ،كما رُفع العلم به سنة ثالث وثالثين وتسعمائة ،وال يجوز االشتغال بعلم رفع علمه من
القلوب ،مع عدم أمان فاعله على نفسه وماله وعرضه.
قال :وقد سألت هللا تعالى أن يطلعني على هذا العلم من غير طريقه المعتاد ،فسمعت هاتفا يقول :اقرأ" :
ُ
إ َّنا أَ َ
فسررت بذلك .فإياكم أيها
نز ْل َناهُ في لَ ْيلَ َة ْال َق ْدر" فقرأتها فعلمت أنّ هذا العلم قد ارتفع من القلوب
اإلخوان في االش تغال بذلك ثم إياكم ،وعليكم بالصبر على قيامكم في الصنائع والحرف التي بها معاشكم
وأجركم على هللا تعالى؛ ثم اعلموا أنّ علم الحكمة ينقسم إلى ثالثة أقسام ،وهي في الحقيقة مراتب
األقسام:
األوّ ل :علم الكيمياء ،وهو علم الجمادات على اختالف مراتبها وأحكامها .
الثاني :علم الحجر المكرم ،وهو على صورة تدبير أعيان العالم من حال ظهوره إلى حال استوائه ،من
غير نظر إلى كثرة الصور المتولدة في العالم  ،ويحتاج صاحب هذا العلم إلى معرفة عين الحجر المكرم
المأخوذ بدليل البراهين القاطعة وذلك بالكشف الثابت الذي ال يدخله محو وال تغيير ،فكل من ادعى
معرفته فامتحنه بما يخطر على بالك ،فإن علم ذلك مع اختالفه وتنوعه فهو صادق وإال فهم كاذب .
الثالث :علم الخواص الموضوعة في المفردات بغير واسطة الطبيعة الكلية ،وصورها العنصرية
المزاجية ،لعلوه عن العالم بأسره ،إذ هو محل خزانة الملك ،وموضع أسراره ،وليس لهذا العلم دليل عليه
من خارج ،إ ّنما يوصل إليه بالعناية الربانية فيطلع هللا تعالى من يشاء من عباده على خاصية كل شيء
وحكمها بلسان تسبيحها ،فتقول :سبحان من جعلني أنفع لكذا وكذا ،سواء الجماد والنبات والحيوان ،إذ
ليس في العالم العنصري المزاجي غير هذه الثالثة أنواع .
فأما علم الكيمياء فطريقه معرفة الميزان من غير تدبير حكمي ،ويحتاج صاحبه إلى معرفة الذوات
وتفاصيلها من حيث الحكم واألثر ،علما يطابق عين الوصف القائم بذلك الجوهر حكما وأثرا فعال
وانفعاال  .ثم معرفة علم الدرجات والدقائق باألعراض الملكوتية في الجوهر بسبب انحراف القطر ،أو
نقص شرط أو علة في الما ّدة ،مع تمييز األعراض وحكمها في االستحالة أو عدمها  .ثم يحتاج بعد ذلك
إلى علم معرفة الكم المفصل لتلك األعراض تفصيال ال يقبل القسمة الواضحة بالمثال ،وذلك كله سهل
على من أذن له الحق تعالى فيه ،بل ذلك أسهل مما كلفنا للعمل به واإليمان به ،من جهة الحق تعالى
وكتبه ورسله ومالئكته وغير ذلك  .والضابط الجامع لعلم جميع ما تق ّدم هو النظر في ثقل بعضها وخفته
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وصفائه وكدورته ،ومشابهة أدناها ألعالها في الوصف ،واختالفها عند امتحانها بالنار في اللين واليُبس
إلى غير ذلك مما هو معلوم للعارفين  .ثم ينحصر علم مجموع هذا القسم في معرفة رتبة أنواع الجمادات
بأسرها ،ثم ينقسم ذلك إلى قسمين :قسم مازجت أرواحها وأنفاسها أجسادا ثابتة الحكم واألثر ال تقبل
ذواتها االستحالة ،وهي المعادن السبعة ،أو قابلة لالستحالة ثابتة الحكم واألثر وهو الياقوت والبلخش،
وأمثال ذلك ،وقسم لم تمازج األرواح واألنفاس منه أجسادا ثابتة الحكم ،بل هو سريع االستحالة حكما أو
عينا ،سواء استحال بواسطة أم غيرها ،كاألمالح والشبوب والبوارق وأمثال ذلك  .ثم ال يخفى أنّ
الجمادات كلها بأقسامها تحت رتبة واحدة كما يعرف ذلك ك ّل من في قلبه نور ،وأنّ أعلى ما فيها وأكمل
هو المعادن السّبعة ،وهي المطلوبة ألنّ تغيّر أوصاف بعضها إلى بعض بواسطة عقار أكمل منها رتبة
ّ
الحق الواقع على يدي إدريس عليه الصالة السالم  .فاقطعوا
وأثرا  .وال يثبت إال ما كان على الميزان
أطماعكم أيها االخوان عن كون ذلك يص ّح لكم في هذا ّ
ّ
الحق قد رُفع
الزمان ،فإنّ العمل بعلم الميزان
أوائل المائة السّادسة ،كما رفعت الطريقة المسمّاة بالميزان بين أهل عصرنا أوائل المائة الرّ ابعة ،كما
رفع العلم بها في أوائل المائة السابعة ،وما بقي مع أحد علم بها غير أهل الكشف الثابت ال غير ،أل ّنه
ليس عارف يظهره هللا ّ
عز وج ّل بين العباد إال بعد أن يغمسه طباقا في ظلمات الطبيعة ليشهد في نفسه
التغيّر واالستحالة قبل شهودها في الكون ،ولوال ذلك لما قدر أن يترجم عن شيء بأحسن وصفه أبدا .
وأمّا علم الحجر المكرم فهو الذي ال يقبل االستحالة بوجه من الوجوه ،إذ لو قبل االستحالة لفسد نظام
العالم ،وحكمت فيه كلمة االستحالة ،فكان الجماد ينقلب نباتا ،والنبات حيوانا ،والحيوان إنسانا ،ولو لم
يكن ثابتا لم يوصف نحو ثلثي العالم بالبقاء ،وإن كان عين ما ثبت هو عين ما استحال وعكسه عند أهل
الكشف ال ّناظرين في المرآة الكبرى من خلف ظهور االستواء ،ومن شهد ذلك شهد صورة العدم ،وعلم
أنّ كل ما سلم من التغيير والتبديل هو الحجر المكرم ،ومن لم يكشف له عن ذلك ال يعرف الحجر المكرم
ولو عبد هللا ج ّل وعال عمر نوح عليه السالم.
وإيضاح ذلك أن تعلم يا أخي أنّ ك ّل ما خرج عن االنسان من جميع ما دار عليه الفلك السفلي سالما من
تأثير النار والماء والهواء والتراب ،فهو الحجر المكرم ،أل ّنه لو أقام في الطبيعة أبد اآلبدين ودهر
ال ّداهرين ولم يتغير عما خلق عليه أوّ ل مرة ال صورة وال صفة وال ذاتا ،فهو كالكليات المخلوقة للبقاء،
وما بعد هذا البيان من بيان.
المؤثرة بالخاصّية دون ّ
ّ
الطبع تأثيرا أعلى وأثبت من تأثير الطبيعة المضا ّدة في الحكم
وأمّا علم المفردات
والمحكوم به أو عليه ،وهو عام في الجماد والنبات والحيوان ،فليس ذلك ألحد إال لسليمان بن داود
عليهما الصالة والسالم ومن ورثه في المقام وهم قليلون في األولياء ،ال يكاد يظهر لهم عين ،وقد أُمروا
بكتمه إال عن أفراد  .وال يدخل هذا القسم رفع وال تغيير ،بل هو على حالة واحدة وال ينال بالكسب إ ّنما
هو هبة من هللا تبارك وتعالى سالمة من األسباب والروابط  ،خارج عن علم الحكمة ألنّ موضوعها إقامة
األسباب وإثبات الوسائط في محالها الالئقة بخالف علم خواص المفردات ،أل ّنه أمر خارق للعادة غير
معقول في نفسه  .ثم ال يخفى أنّ هذا القسم ليس من علم الحكمة في شيء ،وإ ّنما ذكرناه هنا لحكمة
أطلعنا هللا عز وجل وعال عليها ،إذ ما من عبد حفته العناية الربانية إال ويصير يقلب عين كل شيء توجه
إليه بقلبه كاإلكسير الخالص ،أو المدبّر لصورة المعدن الناقص ،بل يكون كالمه وسائر أحواله حتى بوله
وغائطه إكسيرا .

سؤال أخير:
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ه
كالزمان والمكان واأللوان واألشكال والخ هفة وال هثقل واللطف والكثافة
خواص األجسام وملحقاتها
هل
ه
والصالبة وما أشبه ذلك ،هل هي راجعة إلى ذوات تلك األجسام أنفسها  ،أم
والصفاء واللين
والكدورة
ه
ه
هي راجعة لل ُمدْ ِركِ لها  ،أم لهما معا؟
في الفصل 18 :من الباب  0( 891ص  )649-644من الفتوحات يجيب الشيخ عن هذا السؤال بما
خالصته :
الزمان أمر متوهم ال وجود له تظهره حركات األفالك أو حركات المتحيزات إذا اقترن بها السؤال بمتى
 .فالحيز والزمان ال وجود لهما في العين  ،وإنما الوجود لذوات المتحركات والساكنات  .وأما المكان
فهو ما تستقر عليه المتمكنات ال فيه  ،فإن كانت فيه فتلك األحياز ال المكان  ،فالمكان أيضا أمر نسبي في
عين موجودة يستقر عليها المتمكن أو يقطعه باالنتقاالت عليه ال فيه  .فإن اتصلت المتحيزات بطريق
المجاورة على نسق خاص ال يكون فيه تداخل فذلك االتصال  .فإن توالت االنتقاالت حال بعد حال فذلك
التتابع والتتالي من غير أن يتخللها فترة  .فإن دخل بعضها على بعض ولم يفصل الداخل بين المتصلين
فذلك االلتحام  .فما دخل في الوجود منه وصف بالتناهي  ،وما لم يدخل قيل فيه أنه ال يتناهى إن فرض
متتاليا أبدا  .فانتقال الشيء من العدم إلى الوجود يكون كونا  ،وإزالة ما ظهر عنها من صورة الكون
يسمى فسادا  .فإذا انتقل من وجود إلى وجود يسمى متحركا .
واما ما يلحق هذه األجسام من األلوان واألشكال والخفة والثقل واللطف والكثافة والكدورة والصفاء
واللين والصالبة وما أشبه ذلك من لواحقه  ،فإنه يرجع إلى أسباب مختلفة  .فأما األلوان فعلى قسمين
منها ألوان تقوم بنفس المتلون  ،ومنها ألوان تظهر لنظر الرائي وما هي في عين المتلون الختالف
األشكال وما يعطيه النور في ذلك الجسم  ،فإنه بالنور يقع اإلدراك  .وكذلك األشكال مثل األلوان ترجع
إلى أمرين  :إلى حامل الشكل وإلى حس المدرك له  .وأما ما عداه مما ذكرناه من لواحق األجسام فهي
راجعة إلى المدرك في ذلك ال إلى انفسها وال إلى الذات الموصوفة التي هي األجسام الطبيعية  ،هذا
عندنا  .فإن اللطيفة كالهواء ال تضبط صورة النور والجسم الكثيف يظهره  .ورأينا من ال تحجبه الكثائف
 ،وصورتها عنده صورة اللطائف في نفوذ اإلدراك  .فإذن ما هي كثائف إال عند من ليس له هذا النفوذ .
فمنا من ال تحجبه الجدران وال يثقله شيء  ،فصار مآل هذه األوصاف إلى المدرك لذلك  ،ولو كانت
لذوات األجسام لوقع التساوي في ذلك كما وقع التساوي في كونها أجساما  .فإذن ليس حكم اللواحق
يرجع إلى ذوات األجسام عندنا  .وأما عند الطبيعيين فإنهم وإن اختلفوا فما هم على طريقنا في العلم بهذا
.
ويقول الشيخ في الباب  ( : 091اعلم أن النور المنبسط على األرض الذي هو من شعاع الشمس الساري
في الهواء ليس له حقيقة وجودية إال بنور البصر المدرك لذلك  .فإذا اجتمعت العينان  :عين الشمس
وعين البصر استنارت المبصرات وقيل قد انبسط نور الشمس عليها  ،ولذلك يزول ذلك اإلشراق بوجود
السحاب الحائل ألن العين فارقت هذه العين األخرى بوجود السحاب  .وهي مسألة في غاية الغموض ،
ألني أقول  :لو أن الشمس في جو السماء وما في العالم عين تبصر من حيوان ما كان لها شعاع منبسط
في األرض أصال  .فإن نور كل مخلوق مقصور على ذاته ال يستنير به غيره  .فوجود أبصارنا ووجود
الشمس معا أظهرا النور المنبسط  .أال ترى األلوان تنقلب في الجسم الواحد المتلون بالخضرة مثال أو
الحمرة إذا اختلفت منك كيفيات النظر إليه من االستقامات واالنحرافات كيف يعطيك ألوانا مختلفة
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محسوسة تدركها ببصرك ال وجود لها في الجسم المنظور إليه في الشمس  ،فقد أدركت ما ال وجود له
حقيقة بل نسبة  ،كذلك النور المنبسط على األرض :
فذاك النور من قبلي أتاها )

(إذا ما الشمس كان لها شعاع

الفصل الخامس
مبحث في شروط الوجود الحسي
(كتبه بالفرنسية الشيخ عبد الواحد يحيى)  ) R . Guenonونشره في مجلة " العرفان " في فرنسا  ،عدد
جانفي  ،8980و هنا ترجمته مع بعض االختصار )

توجد خمس جواهر بسيطة ،يمكن إدراكها مثاليا – أو باألحرى" تعقلها " تجريديا  ، -لكن يتعذر فهمها
وتصورها في أي شكل من أصناف الظهور ،ألنها في ذاتها ال تقبل التجلي الكوني  .وهو السبب الذي
جعل من غير الممكن تحديدها بتسميات معينة  ،إذ يتعذر تعريفها بأي تمثيل صوري  .وبالتالي ال يمكن
لنا التكلم عنها إال قياسيا مع مختلف أنماط الكيفيات الحسية إذ ال سبيل إلى التعرف عليها إال من خالل
بعض آثارها الخاصة بالنسبة لكينونتنا الفردية النسبية المنتمية إلى العالم الظاهر .
وهذه األعيان األولية الخمسة هي عبارة عن األصول الباطنة أو النماذج المثالية للعناصر المادية الخمسة
المميزة لعالم الحس  .وإلى نفس هذه األصول الخمسة تستند الشروط التي تتحدد بمقتضى تركيباتها تلك
اإلمكانية الخاصة للتجلي المسماة بالوجود الحسي ؛ كما يستند أيضا إلى مساقطها عبر مراتب الوجود
عدد غير محدد من أنماط أخرى للوجود الظاهر  .ثم إن هذه النماذج تستلزم بالقوة  ،وعلى التتالي،
الشروط الخمسة التي بالتداخل في ما بينها تشكل حدود اإلمكانية الخاصة لمجلى الظهور المسمى
بالوجود الجسمي  .وتبدو هذه األعيان أو النماذج المثالية الخمسة كالعلل األصلية للعناصر المادية
المميزة للعالم المحسوس التي هي تعينات خاصة ومظاهر خارجية لها ؛ كما أنّ الشروط المذكورة
والقوانين الفيزيائية التي تعبر عنها ينبغي اعتبارها كالواسطة بين العلة الفاعلة والمعلول المنفعل ،أو بين
الجوهر والعرض ،وبعبارة أخرى كالواسطة بين نهايتي مجال الظهور اللتين تقعان في الحقيقة خارج
هذا المجال الخاضع لمبدأ الدورية .
وكما هو معلوم فإنّ العناصر الخمسة للعالم المحسوس هي األثير [األصل الخامس] والهواء والنار والماء
والتراب ،على هذا الترتيب في ظهورها التكويني .
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وكثيرا ما اعتبرت العناصر الخمسة كأحوال أو درجات تكثف مختلفة لمادة العالم المحسوس انطالقا من
عنصر األثير المتجانس المالئ لكل الفضاء والرابط بين كل أجزاء العالم المحسوس  .وباعتبار وجهة
النظر المقابلة فإنّ االنطالق من الحالة األكثر كثافة إلى الحالة األكثر لطافة يعطي التراب في حالته
الصلبة  ،ثم الماء في الحالة السائلة ،ثم الهواء في حالته الغازية  ،ثم النار في حالة أكثر طالقة (قريبة
من الحالة اإلشعاعية) .ووجهة النظر هذه وإن كانت ال تخلو من نوع إصابة لما عليه األمر في حقيقته إال
أنها ُتع ُّد مفرطة في التحديد والتقيد بجانب مخصوص ،باإلضافة إلى أنّ الترتيب الذي تعتمده للعناصر
يختلف مع الترتيب األول فيما يتعلق بعنصر النار الذي تجعله بعد الهواء وقبل األثير أو فوق الماء
وتحت األثير ،في حين أنّ كل العلوم التراثية األصيلة تجعل الرتبة األولى للهواء وتعتبره عنصرا حياديا
(تجتمع فيه ازدواجية الفعلية واالنفعالية بالقوة فقط) ،وأنّ النار تنشأ عنه باالستقطاب كعنصر فاعل ،
كما ينشأ عنه الماء كعنصر انفعالي أو انعكاسي ؛ ومن الماء ينشأ  -بنوع من التكاثف أو التبلور أو
الترسب  -عنصر التراب الذي يمثل آخر حلقة من سلسلة الظهور الحسّي  .وباإلمكان اعتبار هذه
العناصر بكيفية أحسن كظواهر اهتزازية مدركة لحواسنا الجسمية واحدة بعد األخرى على التوالي حسب
ترتيب تواتراتها .
وقبل الشروع في بيان التغاير بين األثير والهواء ،نشير إلى أنّ الشروط الخمسة التي تعيّن الوجود
الحسي هي المكان والزمان والمادة والشكل والحياة  ،ويمكن تلخيصها في جملة واحدة هي أخصر
تعريف للجسم من حيث أ ّنه " شكل محسوس حي في الزمان و في المكان " .وفيما يلي بيان عالقة هذه
الشروط بالحواس والعناصر الخمسة على التوالي:
 -8أمّا األثير فهو ألطف العناصر وأصلها ،كما أ ّنه محيط باألشياء مالئا كل المكان إحاطة كاملة
ظاهرا وباطنا  .ويمكن القول أنّ الخاصية المميزة له ليست االمتداد المكاني ،إذ ال يدرك
بواسطته المكان  ،وإنما هو الصوت ؛ أي يمكن اعتبار الصوت كتعينه األول  ،ألن األثير في
ذاته متجانس  ،ومن تعيناته تنشأ باقي العناصر األربعة  .و منشأ تعينه األول حركة اهتزازية
بسيطة لنقطة ما من المجال الكوني الالمحدد  .وتبدو هذه الحركة البسيطة كاالنموذج األول
للحركة االهتزازية للمادة المحسوسة  .ومن وجهة النظر المكانية تنتشر تلك االهتزازة األولى
في كل االتجاهات على نمط األمواج الكروية المتمركزة المشكلة لكرة ال تنغلق أبدا  ،مع
اإلشارة إلى أنّ الشكل الكروي هو االنموذج األصلي لكل األشكال األخرى وأ ّنه يحتويها جميعا
بالقوة .
هذا ووجود الحركة بما في ذلك العنصرية منها يقتضي وجود المكان والزمان ،بحيث يمكن
اعتبارها نتيجة لهما معا كتعلق المعلول بالعلة  ،رغم أن الحركة ال تنشأ إال بفعل سبب مبدئي
مستقل عنهما  .وتعقل االمتداد المكاني على هذا المستوى يستند في الحقيقة إلى وجود تلك
الحرك ة العنصرية التي هي من البساطة بحيث تكون لطول موجتها ولدورها قيما ال متناهية في
الصغر .لكن اإلحساس المباشر بالمكان – أو بتعبير أدق الشعور باالمتداد – اليصدر من هذه
الحركة العنصرية لألثير من حيث هي في حد ذاتها ؛ وال بد من اعتبار باقي العناصر األخرى
لتفسير التغيرات أو التركيبات المعقدة لتلك الحركة العنصرية على مختلف المستويات للمدارك
الحسية  ،الشيء الذي يم ّكن من التمييز بين الخواص الذاتية لألثير من جهة والهواء من جهة
أخرى.
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وال ب ّد من التساءل عن أي من مداركنا الحسية يمكنها أن ُتشعرنا – بصفة مباشرة – بوجود تلك
الحركة االهتزازية البسيطة  .وتفيد المبادئ األولى للعلوم الفيزيائية أنّ هذا الشرط متوفر في
االهتزازات الصوتية التي يميزها طول موجة وسرعة انتشار ضمن المجال السمعي؛ وهنا يبرز
سؤال يتعلق بوسط االنتشار حيث أنّ حاسة السمع ال تشعر إال باهتزازات تنتشر في وسط ما ّدي
(في حالة غازية أو سائلة أو صلبة) ،والكالم هنا عن وسط من األثير .ويمكن اإلجابة عنه بأنّ
الوسط األثيري المعني بالذكر إ ّنما يتعلق بالحركة البسيطة اآلنفة الذكر والتي ال ب ّد لها – لكي
تدخل حيّز إدراكنا السّمعي – من نوع تضخم خالل انتشارها في وسط يكون أكثر كثافة ولكنه
ال يغير من طبيعتها األصلية وإ ّنما يضاعف من طول موجتها ودورها.
وهكذا يمكن القول أنّ الخاصية الصوتية تكمن بالقوة في هذه الحركة االهتزازية البسيطة ضمن
وسطها األثيري األصلي.
وإذا ما بحثنا عن أي من حواسنا الخمسة تختص األكثر بإدراك الزمان ،أمكن الجزم بأ ّنها حاسة
السمع؛ وهو مما يسوغ التأكد من صحته عمليا نظرا لضرورة تعلق الزمان بمقدار آخر يخضع
للقياس حتى يتم إدراكه حسيا  ،وهذا المقدار ليس سوى المكان  .وهكذا يمكن قياس الزمان من
خالل دراسة الحركة التي هي نتيجة تركيبهما ،فينوب قياس المسافة عن قياس الزمن الذي
قطعت فيه تلك المسافة  ،وفي هذا نوع من التمثيل المكاني للزمان  .وأقرب تمثيل لذلك هو الذي
يستعمل الدالة التي تأخذ أبسط القيم العددية والصيغة الجيبية الممثلة لحركة اهتزازية انسحابية أو
دورانية  ،وهذه هي حالة االهتزازات الصوتية التي تمكننا من فهم الصلة الخاصة بين حاسة
السمع وإدراك البعد الزمني  .وال بد من اإلشارة هنا إلى أنّ الزمان والمكان إذا تقرر أنهما
شرطان ضروريان لوجود الحركة فال يعني هذا أنهما بمثابة العلل األولى لهذه الحركة  ،فإنّ
الحركة تظهر عند اجتماعهما ال بهما  ،إذ ما هما أيضا سوى أثر من بين اآلثار الصادرة عن
نفس العلل الجوهرية الراجعة في نهاية األمر إلى العلة الجامعة العلوية التي هي عبارة عن
القدرة الكلية الكاملة الالمحدودة والالمشروطة .
ومن جهة أخرى ،من الضروري – لكي تظهر الحركة بالفعل – وجود متحرك أي وجود جسم
مادي يخضع لهذه الحركة ،وبالتالي فإنّ المادة ليست إال شرطا انفعاليا بحتا في نشأة الحركة.
وحيث أنّ وجود أي فعل يقتضي وجود رد فعل ،فإنّ الخواص المحسوسة للمادة هي نتيجة
لردود فعلها حالة خضوعها للحركة ،وتتعلق هذه الخواص كما سبق ذكره بالعناصر التي مهما
رُ ّكبت أعطت كيفية من كيفيات المادة يمكن إدراكها تعقال (ال حسا) كأساس للظهور الحسي.
ومن هنا نفهم أنّ الحركة ليست كامنة في المادة أو صادرة تلقائيا عنها  ،وأ ّنها ال تمثل الحياة في
نفسها لك ّنها مظهر من مظاهرها يناسب الميدان الذي نعتبره .
وأول أثر لهذا النشاط في المادة هو أن يعطيها شكال من األشكال النعدام التشكل في حالتها
األثيرية األولية المتجانسة  ،وتكون – وهي على هذه الحالة األصلية – قابلة للظهور بكل
األشكال الكامنة في مجال إمكانياتها الخاصة  .فالحركة هي حينئذ التي تعيّن ظهور األشكال في
النوع المادي أو الجسماني  .وكما أنّ كل األشكال تتمايز انطالقا من الشكل األصلي الكروي ،
فإنّ كل حركة بإمكانها أن تتحلل إلى مجموعة من الحركات العنصرية االهتزازية البسيطة .
 -0وأما الهواء – وعلى وجه الخصوص ما كان منه متحركا – الذي هو مرادف في معناه األصلي
للنفس – بفتح الفاء  -فله ارتباط مباشر بالحركة من حيث أ ّنه أول ما يتميز من األثير المتجانس
مع بقاءه محايدا .ويتم هذا التمايز عن طريق التركيب والتداخل لمجموعة من الحركات
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االهتزازية البسيطة ،وعند تميزه يفقد الفضاء خاصية التماثل في كل االتجاهات ،ويصبح
باإلمكان إرجاعه لعدد من االتجاهات المعينة تتخذ كمحاور إحداثيات أو أبعاد فضائية .
وهذه األبعاد تتمثل في ثالث أقطار متعامدة لكرة غير محدودة تشمل كل االمتداد الفضائي
المحسوس ،وهذا االمتداد هو بمثابة النشر لكل االمكانيات المكانية المحتواة في نقطة التقاطع
المركزية لتلك المحاور ،على أنّ هذه النقطة ليست في حقيقتها جزءا من الفضاء أو متقيدة به
وإ ّنما هي المنشأة له والمحتوية عليه ،كما أنّ الدائرة التي ترمز إلى الكثرة الخلقية محتواة مبدئيا
في مركزها  .وهذا التجلي الذاتي للنقطة في الفضاء يحقق نشر إمكانيات الذات للظهور في
الكثرة فال يظهر في الفضاء إال آثار فعلها ،فيبدو كأنّ الفضاء بكامله هو المنطوي فيها النفعاله
عنها ،على أ ّنه ال يصح القول بحلول النقطة في الفضاء إال بشرط اإلطالق وعدم التحيز من
حيث أنها تشغل كل موضع في آن واحد .
وهكذا يبدو االمتداد المكاني كأنه منطوي مبدئيا في النقطة ،وال ينبسط إال بعد التجلي األوّ ل لتلك
النقطة عندما تتثنى في نقطة ثانية ليست مغايرة لها إال بحكم هذا التجلي الذاتي.
وبهذا االعتبار يمكن التكلم عن المسافة العنصرية بين نقطتين (هما في حقيقة األمر نقطة واحدة
) مع كون هذه المسافة ال معنى لها في عين الجمع من وجهة النظر األحدية ؛ وإلى جانب هذا
فإنّ هذه الثالثة  ،أي :النقطة  -التي ترمز من وجهة النظر المثالية إلى الذات الواجبة الوجود ،-
و نقطة ظهورها من غيب أحديتها  ،والعالقة البسيطة الرابطة بينهما والممثلة بخط يصل
إحداهما باألخرى  ،تشكل ثالثية الذات الناظرة إلى نفسها بنفسها.
ومن أجل توضيح هذه الرمزية يمكن اعتبار ذلك الخط الواصل كبعد حسي له قياس كمي أي
كمسافة  ،وبالتالي فيعتبر كمقدار يمكن تقييمه بعدد مجرد "ب"  ،كما يمكن تقييم االمتدادا المكاني
على مستوى ذي بعدين بعدد من الصيغة "ب ، "0وعلى مستوى فضائي ذي ثالث أبعاد بعدد من
الصيغة "ب "1أي كسطح أو حجم  .وبذلك يظهر أ ّنه كلما أضيف بعد زائد إلى االمتداد على
مستوى معين ظهر ذلك في زيادة  8إلى أس ذلك المقدار الكمي القياسي  ،كما يظهر أ ّنه كلما
أنقص بُعد من االمتداد ُ
طرح  8من األس المذكور حتى إذا لم يبق إال الخط ذو البعد الواحد
والمقاس بالعدد "ب" كان انقاص هذا البُعد يعني هندسيا إحالته إلى شكل نقطة  ،أي الصفر في
المعادلة ب ، 8=1فالصفرهنا ال يعني العدم كما قد يتبادر إلى أذهان البعض ،ولك ّنه على العكس
من ذلك اثبات للوجود الواحد المحض  .وما دامت النقطة ال بُعد لها فمن البديهي كذلك أ ّنه ال
شكل لها ،وال يعني هذا أ ّنها عدم ،بل يعني أنّ كل األشكال كامنة فيها بالقوة  .ويكفي اإلشارة
إلى أنّ انتقال النقطة يعطي الخط  ،وانتقال الخط يعطي السطح  ،وانتقال السطح يعطي الحجم،
انتقاال آنيا ال عالقة له بالزمان في المجال الكروي الالمحدود  .وهذا المجال هو بمثابة "المحل
الهندسي" لكل االستعدادات اإلمكانية لتلك النقطة األصلية  ،وهو عكس العدم الذي ينفي إمكان
كل تعين .
وأمّا قولنا أنّ االمتداد المكاني ينشأ بالفعل بمجرد بروز النقطة من حالة البطون إلى حالة
الظهور ،فال يلزم منه إسناد مبدأ زمني لالمتداد المكاني ألنّ األمر يتعلق ببداية منطقية اعتبارية
لالمتداد بجميع أبعاده ( غير الحسية منها والحسية  -أي الحسية عند علماء الفلك المحصورين
في دائرة ما تدركه وسائلهم والمحجوبين عما لم يبلغه نظرهم الحسي في ميدان الحس فضال عما
وراء ذلك )  .وال يدخل الزمان في االعتبار إال إن نظرنا لوضعين تشغلهما النقطة على أنهما
متواليين ،مع أنّ العالقة السببية التي بينهما تد ّل على أنهما متواقتين .ومن خالل هذه النظرة
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أيضا تبدو المسافة كقياس لسعة الحركة االهتزازية البسيطة اآلنفة الذكر .والواقع أنّ الحركة
نفسها ما كانت لتنشأ لوال اجتماع التواقت والمواالة حيث أنّ النقطة المتحركة – لوال ذلك – إمّا
أن تكون في موضع ليست فيه – وهو افتراض باطل – أو أن ال توجد أصال وهذا يعادل القول
بأ ّنه ال يوجد فضاء قابل لظهورالحركة  .وإلى هذه االستحالة النظرية لوجود الحركة كانت
ترمي كل البراهين التي أوردها الفالسفة اإلغريق  ،وهي إشكالية ح هيرت بالمثل العلماء
والفالسفة المعاصرين ،مع أنه حلهها من البساطة بمكان إذا عدنا إلى ما قررناه في غير ما
مناسبة من تواجد أو اجتماع المواالة والتواقت  :مواالة كيفيات الظهور في الوقت الراهن مع
تواقت مبدئي يجعل من التسلسل المنطقي للمعلوالت بعللها في اآلن الدائم أمرا ممكنا (حيث أنه
أي نوع من التغير
حتوى بالقوة في العين التي ظهر عنها دون أن يطرأ على العين ه
كل أثر ُم َ
بسبب ذلك).
أمّا من وجهة النظر الفيزيائية فإنّ المواالة مرتبطة باإلمكانية الزمنية ،كما أنّ التواقت مرتبط
باإلمكانية المكانية  ،وعلى هذا تكون الحركة الناشئة عن تركيب هاتين اإلمكانيتين هي التي
توفق بين وجهتي النظر المذكورة  ،وذلك بجعلها كل جسم يتواجد مع نفسه في المكان الصرف
أي خارج إطارالزمن  ،وهو ما يضمن له الحفاظ على حقيقته الذاتية مع توالي التغيرات
العرضية عليه داخل اإلطار الزمني .
َ
ث ّم إنّ ارتباط الحركة الراهنة بوجود الزمان والمكان ،يدفعنا إلى القول أنّ أحد األبعاد الفضائية
أو وفق اتجاه ،له مركبات على ك ّل منها مع تقييد حركته بالزمان  .ويمكن اعتبار هذا األخير
كبعد رابع للفضاء إذا أبدلنا المواالة بالتواقت ،وبعبارة أخرى فإنّ حذف اإلمكانية الزمانية يكون
كاالمتداد للفضاء الحسي المعهود  .وهذا البعد الرابع راجع إلى اعتبار الوجود المطلق غير مقيّد
بموضع دون آخر .ويمكن  -عن طريق عملية االنتقال إلى هذه اإلمكانية المعتبرة في "الالوقت"
– إدراك معنى اآلن الدائم للوجود الظاهر ،وكذلك كل الظواهر التي تعتبر من قبيل المعجزات
والخوارق في نظر العامة لعجزها عن التحرر من قيود الزمان "الحسي" ،وهو نظر مخطئ
لتعلق تلك الظواهر بأشخاصنا في الوضع الراهن ،أي في طور من أطوار تغيراته العرضية
التي من بينها الحالة الحسية الراهنة  ،وهذه األخيرة ليست إال جزءا ضئيال جدا من جملة
مكونات الشخصية .
وبالعودة إلى النقطة التي تمأل بإمكاناتها للظهور كل االمتداد ،فإنّ هذه اإلمكانات المختلفة يجب
النظر إليها كمراكز قوة واحدة بواحدة ،حيث أنّ القوة ليست سوى التأكيد الفعلي إلرادة الذات
المرموز لها بالنقطة  ،وهي إرادة تعني – على مستوى الكون – القدرة الفاعلة أو الطاقة المنتجة
التي ال انفصال لها عن الذات  ،والتي تعمل في االمتداد المنفعل كمناطق نفوذ لمراكز القوى
المذكورة  .فالنقطة باستقطابها إلى زوجية متكاملة ترمز حينئذ – باعتبار الفاعلية – إلى
الجوهر الفاعل ،وباعتبار القابلية إلى المادة الكونية  ،وهو اعتبار ال يمس من وحدة النقطة
الذاتية وال من ثبوها  ،مع جمعه بين حقيقة الجوهر الذاتي المطلق الفعال وحقيقة الوجود الظاهر
المقيد المنفعل كقطبين لحقيقة واحدة .
وال يختلف االمتداد المذكور آنفا عن األثير األصلي ما لم تظهر فيه حركة مركبة تؤدي إلى
تمييز جزء منه عن جزء آخر من حيث الشكل  .لكن لمّا كانت كيفيات تركيب الحركة ال حصر
ألعدادها ،فإ ّنه ينشأ عن هذه التركيبات األشكال التي ال حصر لها ،انطالقا من الشكل الكروي
األصلي  .فظهور األشكال مرتبط حينئذ بالحركة ،وكذلك الحال بالنسبة لظهور األنماط الحياتية .
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ومن المه ّم أن نشير إلى أنّ ك ّل شكل مجسّم هو بالضرورة حيّ  ،لكون الوجود الحسّي مشروط
بوجود الحياة والشكل معا  .والحياة الحسّية تشتمل على درجات غير محصورة العدد وإن كانت
على المستوى األرضي تنقسم عموما إلى الميادين الثالثة المعروفة  :معدني ونباتي وحيواني،
وليست الفوارق بينها إال فوارق نسبية .
وأمّا على مستوى حواسّنا فإنّ الحركة هي التي يتجلى فيها الشكل ،كما أ ّنها الخاصية المميزة
للهواء ،وحاسة اللمس هي المناسبة له ،وهي تع ّم كامل ظواهر أجسامنا لكنها محدودة ؛ وال يمكن
إدراك االمتداد شموليا إال بواسطة الحاسة البصرية  .ولما كان الهواء منحدرا من األثير ،فإنّ
ُدرك فيه تبعا  ،ويتلخص دوره – باإلضافة إلى كونه وسطا تتضاخم فيه االهتزازات
الصوت م َ
األثيرية – في تحديد الجهة التي ينبعث منها الصوت؛ ولذلك نجد أذن االنسان مزودة بما يسمّى
القنوات النصف دائرية والموجهة وفق الجهات الفضائية الثالثة  .والهواء باإلضافة إلى هذا هو
الوسط العنصري الحامل لل ّن َفس الحياتي  .وكذلك باقي العناصر (النار والماء والتراب) ترتبط
مثل الهواء بالشروط الخمسة للوجود الحسّي وعالقاتها في ما بينها.

القسم الثالث
الطبيعة وأركانها والرباعيات الوجودية

الفصل األول
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مرتبة الطبيعة و ثارها

ألامهال ألاربعة لألاماء لهية والطبا ع ألاربعة

بعد أن خلق هللا القلم األعلى مع األرواح المهيمة ،وانبعث من ذلك القلم اللوح المحفوظ ،بقوّ تيه :
العلمية والعملية – والبعدية هنا للترتيب االعتباري السببي في بساط الحكمة ،ال الترتيب الزمني وال
المكاني ،إذ ال مكان وال زمان في ذلك الملكوت األعلى – توجه الحق باسمه "الباطن" على خلق المرتبة
الثالثة ،وهي الطبيعة  .وإليك التفصيل:
من المعلوم أن األسماء األمهات األربعة التي ترجع إليها حقائق جميع األسماء الحسنى هي:
الحي ،العليم ،المريد ،القادر ،أو القائل ،ألن قدرته تعالى تتجلى في قوله (كن) للشيء المعدوم عينا،
الموجود في علمه تعالى القديم ،فيكون .وفي هذه المرتبة الثالثة ،بعد القلم واللوح ،توجّ ه الحق باسمه
"الحيّ " فخلق ملكا عظيما ،هو :ملك الحرارة ،أصل حقيقته الخلقية من القوة العملية التي أودعها هللا في
النفس الكلية ،المعبّر عنها :باللوح المحفوظ .
ومفهوم حقيقة الحرارة يستلزم حقيقة معاكسة لها تكون كالظل للحرارة ،أال وهي :البرودة .فكما
أن صفة العلم ظل لصفة الحياة ،فكذلك ،لما ظهر نور الوجود على ملك الحرارة ،امتد منه ظلّ ،فتوجّ ه
الحق تعالى باسمه"العليم" على ذلك الظل ،فخلق ملكا عظيما ،هو :ملك البرودة ،وجعله مقابال لملك
الحرارة ،مقابلة الشخص لظله .
وأصل الحقيقة الخلقية لملك البرودة هذا ،من القوّ ة العلميّة التي أودعها هللا في اللوح المحفوظ،
والمستم ّدة من اسمه تعالى" :المدبّر" ،كما أن القوّ ة العمليّة من اسمه " :المفصّل".
ث ّم إن حقيقة الحياة وحرارتها تستدعي الحركة .فالحركة المعنوية لصفة الحياة أبرزت صفة
اإلرادة ،وحيث أن العلم ظ ّل الحياة ،فظ ّل حركة الحياة استدعت ،في ظلها العلمي ،تبسطا وتوسعا ،أبرز
صفة القدرة وقول" :كن".
ث ّم توجّ ه الحق تعالى باسمه" :المريد" في حضرة الجالل والقهر والقبض على ملك الحرارة،
فانفعل عن هذا التجلي ملك كريم عظيم ،هو ملك اليبوسة ،وجعل مرتبته على يمين أصله ،أي ملك
الحرارة ،وعلى يسار ملك البرودة .
وكذلك في الظ ّل المقابل ،توجّ ه الحق تعالى باسمه" :القدير" في حضرة الجمال واألنس والبسط
على ملك البرودة العلمية المنبسطة ،فانفعل عن هذا التجلي ملك كريم عظيم ،هو ملك الرطوبة ،وجعل
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مرتبته على يمين أصله ،أي ملك البرودة ،وعلى يسار ملك الحرارة ،مقابال لملك اليبوسة ،مقابلة
الشخص لظلّه .
وموقع الحرارة ويبوستها في جانب الجالل ،وموقع البرودة ورطوبتها في جانب الجمال.
وقد اشتملت كلمة التكوين " كن " إجماال على هذا التربيع  :فالكاف وحركة رفعه لالسم ( الحي )
وللحرارة المنفعلة عنها اليبوسة  ،والنون وسكونها لالسم ( العليم ) وللبرودة المنفعلة عنها الرطوبة .
فكملت الدائرة ،المربّعة األركان الجامعة .وجمعيّة هذه األركان األربعة في المرتبة الثالثة ،هي:
الحقيقة المسماة بالطبيعة ،فهي الركن الخامس الذي منه ظهرت األركان األربعة ،كما أن حقائق األسماء
الحسنى األربعة المتوجهة لخلق األركان األربعة ،مجتمعة ونابعة من عين واحدة ،هي :حضرة الذات،
التي هي أ ّم الكتاب.

الطبيعة كرحم األم للكون :

فالطبيعة بحقائقها األربعة ،كالبنت المعنوية لتلك األم الكبرى ،وهي كالرحم ،للعرش وما فيه .
فالعرش هو أوّ ل قابل آلثار الطبيعة ،والرحمن على العرش استوى ،وقد ورد في الخبر النبوي" :الرحم
شجنة من الرحمن ،تعلقت بالعرش ،"...وهي تظهر في الكشف على صورة األ ّم ،كما ذكره الشيخ األكبر
في الفصل  ،81الباب  ،891الجزء الثاني ص ،611 :وفيه يقول مع اختصار لكالمه  ،ومابين قوسين
شرح له :
[اعلم أن الطبيعة في المرتبة الثالثة عندنا من وجود العقل األول ،وهي معقولة الوجود غير
موجودة العين .فمعنى قولنا :مخلوقة ،أي مق ّدرة ،ألن الخلق التقديري وما يلزم من تقدير الشيء:
وجوده ....فهي مشهودة للحق ،ولهذا ميّزها ،وعيّن مرتبتها ،وهي للكائنات الطبيعية [أي العرش فما
دونه] كاألسماء اإللهية ،تعلم وتعقل وتظهر آثارها ،وال عين لها جملة واحدة من خارج ،وكذلك الطبيعة،
تعطي ما في قوتها من الصور ،وال وجود لها من خارج ،فما أعجب مرتبتها ،وما أعلى أثرها[ ،قلت:
ولهذا كان المتوجه على خلق الطبيعة هو االسم اإللهي :الباطن ،ألن الباطن هو المشهود أثره ،المفقود
عينه ،مثل الطبيعة :آثارها مشهودة ،وعينها الخارجية غير موجودة] فهي ذات معقولة ،مجموع أربع
حقائق ،يسمّى أثر هذه األربع في األجسام المخلوقة الطبيعية :حرارة ويبوسة وبرودة ورطوبة ،وهذه
آثار الطبيعة في األجسام ال عينها ،كالحياة والعلم واإلرادة والقول في النسب اإللهية ،وما في الوجود
العيني سوى ذات واحدة .فالحياة تنظر إلى الحرارة ،والعلم ينظر إلى البرودة ،واإلرادة تنظر إلى
اليبوسة والقول ينظر إلى الرطوبة ....وأما ما تعطيه [أي الطبيعة] من أنفاس العالم ،فهو ما تقع به الحياة
في األجسام ،من نموّ وحسّ ال غير ذلك ،وك ّل َن َفس غير هذا ،فما هو من الطبيعة ،بل علّته أمر آخر،
وهي :الحياة العقلية وهي حياة العلم ،وهي عين النور اإللهي وال َّن َفس الرحماني ...ولما كان للطبيعة
وجود أعيان الصور ،لهذا كان لها من الحروف :العين المهملة ،ألن الصور الطبيعية ال روح لها من
حيث الطبيعة ،وإنما روح الصور الطبيعية من الروح اإللهي [أي عند مقارنة مراتب الوجود الظاهرة في
ال َّن َفس الرحماني ،بمراتب الحروف اللفظية حسب مخارجها في ال َّن َفس اإلنساني ،نجد أنّ أوّ ل حرف بارز
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من الصّدر ،هو :الهمزة ،يناسب أول موجود ،أي :العقل األول أو القلم األعلى ،ث ّم حرف الهاء للمرتبة
الثانية ،أي اللوح المحفوظ ،ث ّم حرف العين للمرتبة الثالثة ،وهي الطبيعة .وعين الشيء كعين الماء ،أي
منبعه ،كذلك الطبيعة ،هي مصدر لكل الصور الطبيعية ،من العرش إلى أسفل سافلين .وللعين العدد سبعة
بالجزم الصغير] وكان لها [أي للطبيعة] وجود الثريا ،وهي سبع كواكب ،ألن الطبيعة في المرتبة
الثالثة ،وهي أربع حقائق كما تق ّدم ،وكان من المجموع :سبعة ،وظهرت عنها الثريا [أي عند مقارنة
مراتب الوجود الثمانية والعشرين ،التي ذكرها الشيخ في الباب  ،891بمنازل فلك المنازل الثمانية
والعشرين ،نجد أنّ أوّ ل منزلة وهي الشرطين :للعقل األوّ ل ،والمنزلة الثانية وهي البطين :للوح
المحفوظ ،والمنزلة الثالثة وهي الثريا الواقعة بين برج الحمل وبرج الثور :للطبيعة] كما كان للعقل ثالث
نسب ووجوه ،فوجدت عنه الكثرة التي ذكرها بعض أهل النظر في سبب صدور الكثرة عن العقل األول،
مع كونه واحدا ،فكان الشرطين ثالثة أنجم والنفس (أي اللوح المحفوظ) مثل العقل في ذلك ،فكان البطين
ثالثة أنجم ،ومن كون النفس ثانية ،كان البطين في المرتبة الثانية من الشرطين .وعن هذه السبعة التي
ظهرت في الطبيعة ،ظهرت المسبعات في العالم ،وهي أيضا :السبعة أيام ،أيام األسبوع ) انتهى .

التجلي في الصور والتحوالت الطبيعية والطبيعة الذاتية العامة :

يواصل الشيخ كالمه في الباب السابق فيقول :
[واعلم أن الطبيعة هذا حكمها في الصور ،ال يمكن أن تثبت على حالة واحدة ،فال سكون
عندها ،ولهذا :االعتدال في األجسام الطبيعية العنصرية ،ال يوجد ،فهو معقول ال موجود ،ولو كانت
الطبيعة تقبل الميزان على السواء ،لما صح عنها وجود شيء ،وال ظهرت عنها صورة ،بل ال بد من
ظهور بعض حقائقها على بعض ألجل اإليجاد ،ولو ال ذلك لما تحرك فلك ،وال سبّح ملك ،وال وصفت
الجنة بأكل وشرب وظهور في صور مختلفة ،وال تغيّرت األنفاس في العالم جملة واحدة ،وأصل ذلك في
العلم اإللهي ،أنه تعالى ":كل يوم هو في شأن" ،واليوم :هو الزمن الفرد ،والشأن :ما يحدثه هللا فيه .فمن
أين يص ّح أن تكون الطبيعة معتدلة الحكم في األشياء ،وليس لها مستند في اإللهيات].
وفي الباب ( 178ج 1ص )601يشير الشيخ إلى عالقة تغير الصور الطبيعية بتجلي الحق في
الصور ،فيقول ( وما بين معكوفين شرح لكالمه ):
( ...فما في الوجود إال الواحد الكثير ،وفيه ظهرت المالئكة المهيّمة والعقل والنفس والطبيعة.
والطبيعة هي أحق نسبة بالحق مما سواها ،فإن كل ما سواها ما ظهر إال فيما ظهر منها ،وهو :ال َّن َفسُ –
بفتح الفاء -وهو الساري في العالم ،أعني في صور العالم .وبهذا الحكم ،يكون تجلّي الحق في الصور
التي ذكرها عن نفسه لمن غفل عن ما أخبر به عن نفسه تعالى .فانظر في عموم حكم الطبيعة ،وانظر
في قصور حكم العقل ،أل ّنه في الحقيقة صورة من صور الطبيعة ،بل من صور العماء ،والعماء هو من
صور الطبيعة [ال يعني الشيخ هنا :الطبيعة الكونية ،التي رتبتها بين اللوح المحفوظ والهباء ،وإنما يعني
الطبيعة الذاتية األصلية الكلّيّة ،التي هي أ ّم الكتاب ،أي األم األولى العظمى األصلية] وإ ّنما جعل من جعل
رتبة الطبيعة دون النفس [أي دون اللوح المحفوظ ،الذي هو النفس الكليّة] وفوق الهيولى [أي الجوهر
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الهبائي] لعدم شهوده األشياء [وهذا ما ذهب إليه اإلمام :أبو حامد الغزالي رحمه هللا تعالى] وإن كان
صاحب شهود ومشى هذه المقالة [مثل الشيخ األكبر نفسه ،فقد مشى هذه المقالة في الباب  891المذكور
أعاله ،وفي الباب السادس وغيره] فإنه يعني بها :الطبيعة التي ظهرت بحكمها في األجسام الشفافة ،من
العرش فما حواه :فهي بالنسبة إلى الطبيعة [أي نسبة الطبيعة الكونية التي مرتبتها بين اللوح والهباء،
بالنسبة للطبيعة الحقية الذاتية الكلية ،أ ّم الكتاب] نسبة البنت إلى المرأة التي هي األ ّم ،فتلد كما تلد أمّها،
وإن كانت البنت مولودة عنها ،فلها والدة على كل من يولد عنها .وكذلك العناصر عندنا ،القريبة إلينا:
هي طبيعة ما تولد عنها ،وكذلك األخالط في جسم الحيوان ،فلهذا سميناها :طبيعة ،كما تسمى البنت
والبنات واأل ّم :أنثى ،ونجمعها :إناثا .....والعماء الذي هو الجسم الحقيقي العام الطبيعي ،الذي هو صورة
من قوّ ة الطبيعة ،تجلى لما يظهر فيه من الصور ،وما فوقه رتبة إال رتبة الربوبية ،التي طلبت صورة
العماء من االسم :الرحمن ،فتن ّفس ،فكان العماء ،فشبهه الشرع بما ذكر عنه من هذا االسم [يشير الشيخ
إلى الحديث الذي قاله النبي صلى هللا عليه وسلّم ،لما سئل :أين كان ربّنا قبل أن يخلق الخلق؟ فأجاب:
كان في عماء ،ما فوقه هواء وما تحته هواء] فلما فهمنا صورته بالتقريب ،قال :ما فوقه هواء يعلو عليه،
فما فوقه إال حق ،وما تحته هواء يعتمد عليه ،أي ما تحته شيء .ثم ظهرت فيه األشياء .فالعماء أصل
األشياء والصور كلّها ،وهو أوّ ل فرع ظهر من أصل [أي أصل الطبيعة الكلية :أ ّم الكتاب] فهو نجم ال
شجر ،ث ّم تفرّ عت منه أشجار إلى منتهى األمر والخلق ،وهو األرض ،وذلك بتقدير العزيز العليم. ) ...
وفي الفصل األول من هذا الباب  178ص ،611المخصوص بالعماء ،يعود الشيخ إلى ذكر
الطبيعة الذاتية الجامعة العظمى ،بعد ذكره النبعاث اللوح من القلم ،فيقول:
[ ...والطبيعة الذاتية مع ذلك كلّه ،وتسمى هناك :حياة وعلما وإرادة وقوال ،كما تسمى في
األجسام :حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة ،كما تسمى في األركان :نارا وهواء وماء وترابا ،كما تسمى
في الحيوان :سوداء وصفراء وبلغما ودما ،والعين واحدة والحكم مختلف ،وذاك سرّ ألهل العلم ينكشف]
انتهى .
وكما أن الطبيعة أ ّم من الحيثية المذكورة سابقا ،فهي من جهة أخرى تعتبر أبا ،كما بيّنه الشيخ
في الباب الحادي عشر ،في معرفة اآلباء العلويات واألمهات السفليات (ج 8ص )861-811حيث يقول:
[ ....فاألرواح كلها آباء ،والطبيعة أ ّم ،لما كانت محل االستحاالت ....فأوّ ل اآلباء العلويّة معلوم،
وأوّ ل األمّهات السفلية :شيئيّة المعدوم الممكن ،وأوّ ل نكاح :القصد باألمر ،وأوّ ل ابن :وجود عين تلك
الشيئيّة التي ذكرنا ،فهذا أب ساري األبوّ ة ،وتلك أ ّم سارية األمومة ،وذلك النكاح سار في كل شيء،
والنتيجة دائما ال تنقطع في حق كل ظاهر العين ،فهذا يسمى عندنا :النكاح الساري في جميع الذراري.
يقول هللا تعالى في الدليل على ما قلناه" :إّما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له :كن فيكون" ...وبعد أن
أشرت إلى فهمك ....باألب األول الساري وهو االسم الجامع األعظم ...واألم األوّ لية اآلخرية السارية في
نسبة األنوثة في جميع األبناء ،فلنشرع في اآلباء ...واألمهات ،واتصالهما بالنكاح المعنوي والحسي
المشروع]..
ثم بيّن الشيخ أنّ األب الثاني هو القلم األعلى ،ومنه اشتق األ ّم الثانية ،أي اللوح ،كانبعاث حواء
من آدم ،إلى أن قال:
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[ ...وبعد أن عرفت األب الثاني من الممكنات ،وأنه أ ّم ثانية للقلم األعلى ،كان ممّا ألقى إليها من
اإللقاء األقدس الروحاني :الطبيعة والهباء .فكان أوّ ل أ ّم ولدت توأمين ،فأوّ ل ما ألقت :الطبيعة ،ث ّم تبعتها
بالهباء [أي الهيولى عند الحكماء] فالطبيعة والهباء أخ وأخت ألب واحد [أي القلم األعلى] وأ ّم واحدة [أي
اللوح المحفوظ] فأنكح الطبيعة الهباء [كنكاح أوالد آدم بنات حواء في أوّ ل جيل البشريّة] فولد بينهما
صورة الجسم الكلي [أي العرش] وهو أول جسم ظهر ،فكان الطبيعة :األب ،فإن لها األثر ،وكان الهباء:
األ ّم ،فإنّ فيها ظهر األثر ،وكانت النتيجة :الجسم ،ث ّم نزل التوالد في العالم إلى التراب على ترتيب
مخصوص دكرناه في كتابنا المسمىبـ :عقلة المستوفز ]...اهـ

مالئكة الطبيعة وآ ثارها في البروج واألفالك :

في الباب السابع (ج 8ص )800يشير الشيخ إلى أمالك الطبيعة األربعة ،أي أمالك الحرارة
والبرودة واليبوسة والرطوبة ،فيقول:
[وعيّن هللا سبحانه بين هذا الروح [أي اللوح المحفوظ] الموصوف بالصفتين [العلمية والعملية] وبين
الهباء :أربع مراتب ،وجعل كل مرتبة منزال ألربعة أمالك ،وجعل هؤالء األمالك كالوالة على ما أحدثه
سبحانه دونهم من العالم ،من علّيّين إلى أسفل سافلين ،ووهب كل ملك من هؤالء المالئكة ،علم ما يريد
إمضاءه في العالم ،فأوّ ل شيء أوجده هللا في األعيان ممّا يتعلّق به علم هؤالء المالئكة وتدبيرهم :الجسم
الكلّي ،وأوّ ل شكل فتح في هذا الجسم :الشكل الكري المستدير [أي العرش] إذ كان أفضل األشكال ،ث ّم
نزل سبحانه باإليجاد والخلق إلى تمام الصنعة ،وجعل جميع ما خلقه هللا تعالى مملكة لهؤالء المالئكة،
ووالهم أمورها في الدنيا واآلخرة ،وعصمهم عن المخالفة فيما أمرهم به]
فحاصل قول الشيخ ،أنّ للطبيعة س ّتة عشر ملكا ،لكل نوع منها أربعة أمالك .لماذا؟ الجواب،
وهللا أعلم :أن لكل ملك من المالئكة األربعة العظام للطبائع األربعة ،ثالثة مظاهرّ ،
وزعهم الحق تعالى
في دائرة فلك البروج اإلثني عشر.
فلملك الحرارة ثالثة خلفاء ،أوّ لهم :وال على أوّ ل البروج :الحمل ،ألنّ طبيعة هذا البرج :حار
يابس ،ورأينا أن اليبوسة منفعلة عن الحرارة .وثانيهم :وال على البرج الخامس :األسد ،وثالثهم :وال
على البرج التاسع :القوس .فهذه البروج الثالثة كلها على طبع الحرارة واليبوسة ،وسلطانها ملك
الحرارة.
أما سلطان البرودة ،فخلفاؤه الثالثة لهم البروج التي طبعها بارد رطب ،ألن الرطوبة منفعلة عن
البرودة ،فلهم البرج الرابع :السرطان ،والثامن :العقرب ،والثاني عشر :الحوت.
وأما سلطان اليبوسة ،فخلفاؤه الثالثة لهم البروج التي طبعها بارد يابس ،فال يوجد في هذه
البروج الرطوبة المعاكسة لليبوسة ،وإن كانت فيها البرودة فإنها ال تقاوم يبوستها لعدم وجود أثرها
المنفصل عنها ،أي الرطوبة ،فبروج اليبوسة :البرج الثاني :الثور ،والسادس :السنبلة ،والعاشر :الدلو.

142

وبالمثل ،فسلطان الرطوبة خلفاؤه ثالثة على البروج التي طبعها حار رطب ،أي البرج الثالث:
الجوزاء ،والسابع :الميزان ،والحادي عشر :الدلو.
فمن هذا التفصيل يظهر أنّ لك ّل برج طبيعتين ممتزجتين ،لكن الغلبة لواحدة منهما .والسبب في
هذا ،أنّ فلك البروج توجد رتبته تحت الكرسيّ مباشرة ،والكرسيّ هو محل االزدواجيّة وانقسام الحقيقة
الواحدة إلى مظهرين .فعندما تنزل رقائق حقائق السالطين األربعة للطبيعة لتسقط على فلك البروج ،ك ّل
رقيقة منها تزدوج بأخرى عند الكرسيّ ،بحيث تسقط في محلّها المعيّن ،أي برجها المخصوص ،وهي
مزيج بين طبعين .وحيث أنه ال يمكن للطبيعة في أيّ مح ّل أن تكون على تمام االعتدال كما سبق ذكره،
فإن إحدى الطبيعتين تكون هي الغالبة في كل برج ،وواليه يستم ّد من ملك تلك الطبيعة الغالبة ،مع نظره
لملك الطبيعة المغلوبة .فوالي برج الحمل مثال ،يستمد من ملك الحرارة ،وله نظر إلى ملك اليبوسة.
وقس الباقي على هذا النمط.
وفي جوف فلك البروج ،يوجد فلك المنازل الثمانية والعشرين بنجومها وكواكبها وطبائع كل
منزلة تابعة لطبيعة برجها ،حسب تقسيم المنازل على البروج كما هو معروف .فنحن اآلن مثال ،منذ بعثة
النبيّ صلى هللا عليه وسلّم في حكم المنزلة الخامسة عشر ،أي منزل غفر ،وهي تقع في أول برج
الميزان ،وهو البرج السابع الذي طبعه حار رطب ،كطبع الهواء .فطبع منزل غفر إذن هو حار رطب.
أمّا منزلة الثريا المناسبة لمرتبة الطبيعة كما سبق ذكره ،فيقع ثلثها األوّ ل في آخر برج الحمل ،وهو حار
يابس ،وثلثاها الباقيان يقعان في أوّ ل برج الثور ،وهو بارد يابس ،فالغالب على طبعها إذن :اليبوسة
والبرودة ،مع غلبة الحرارة في ثلثها األوّ ل.
وفي جوف فلك المنازل ،توجد أفالك السماوات السبعة بدراريها ،وقد سبق ذكر طبائعها.دنيا،
يوجد فلك األثير ،وهو فلك النار ،وطبعها حار يابس ،ث ّم فلك الهواء ،وطبعه حار رطب ،ث ّم فلك الماء،
وهو رطب بارد ،ثم فلك التراب ،وهو بارد يابس .ولمعرفة سبب هذا الترتيب ،راجع األبواب من
الفتوحات المذكورة سابقا .وما من شخص من المولدات – أي المعادن والنبات والحيوان واإلنس والجان
والمالئكة – إال ويغلب عليه طبع معيّن ،مع وجود الطبائع األخرى فيه ،وكذلك الحال في الحروف
واأللوان واأللحان الموسيقية واألوزان الشعرية ،واألدوية ،وفصول السنة ومراحل العمر وغير ذلك .

خالصة القول  :الطبيعة عبر مراتب الوجود
الطبيعة الكلّيّة العظمى العامة :أ ّم الكتاب ،هي الحاكمة على ك ّل الوجود ،بدءا من العماء األصلي
وعالم العظمة والملكوت األعلى ،أي :القلم والمالئكة المهيّمة واللوح المحفوظ ،إلى أسفل سافلين ،لكن
بتنزلها من أقصى درجات اللطافة الملكوتية إلى أقصى دركات الكثافة الحسية ،تتحوّ ل صورها حسب
مراتب الوجود .فبين اللوح ومرتبة الهباء ،تظهر في صورة الطبيعة الحاكمة على كل األجساد ،من
العرش إلى األرض ،فهي الطبيعة الجسدية بحقائقها األربعة :حرارة ،برودة ،يبوسة ورطوبة .لكنها ما
بين العرش وفلك المنازل ،تبقى الطبيعة الجسدية بسيطة لطيفة ،ولذلك فإنّ أجساد تلك العوالم ُخلقت للبقاء
رغم تنوع صورها ،مثل أجساد أهل الج ّنة .وكل ما في الجنة :فأجسادها طبيعية لطيفة – غير عنصرية،
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ألنّ موقع الج ّنة الح ّسيّة بين فلك البروج الذي هو سقفها ،وفلك المنازل الذي هو أرضها – أما العوالم
التي تحت فلك المنازل وأجسامها ،كعالم الدنيا بسماواته السبعة واألراضي السبعة ،وكعالم جه ّنم في
اآلخرة ،إلى أسفل سافلين ،فهي طبيعيّة عنصريّة مر ّكبة كثيفة.
فمن العماء إلى اللوح :الطبيعة عظموتية عليا .
ومن العرش إلى سطح فلك المنازل :الطبيعة ملكوتية لطيفة بسيطة .
ومن فلك المنازل إلى السماء الدنيا :الطبيعة جبروتية عنصرية لطيفة مركبة .
ومن فلك النار إلى األرض :الطبيعة عنصرية كثيفة مركبة .
ففي عالم العظمة :للحرارة نسبة متميزة مع الحقيقة المحمدية األصلية ذات ُ
الخلُق العظيم
لتجلي الحق عليها باسمه (الحي)  .وللبرودة نسبة مع الملَك النوني أي حضرة العلم اإلجمالي لتجلي الحق
عليه باسمه (العليم)  .ولليبوسة نسبة مع القلم األعلى المفصّل لإلجمال العلمي لتجلي الحق عليه باسمه
(المُريد)  ،والنون والقلم مظهران للحقيقة المحمدية الواحدة  .وللرطوبة نسبة مع التفصيل القلمي
وتسطيره للعلم اإللهي في اللوح المحفوظ مجلى االسم (القدير)  .وهذه األربعة مجموعة في قوله تعالى:
" ُنون َو ْال َقلَم َو َما َيسْ ُ
ّ
موزعة بترتيب بديع حكيم
رُونَ ...وإ َّن َك لَ َعلَى ُخلُ ٍق َعظ ٍيم"  .ثم ظهرت هذه األربعة
ط َ
على أركان العرش الثمانية  .ثم تزاوجت في الكرسي  ،وظهرت في فلك البروج وفلك المنازل كما سبق
بيانه  .لكن نسبة العرش للحرارة أكبر ،ألنّ مركزه هو الروح الكل مظهر االسم (الحي)  .والبرودة
ض
العلمية للكرسي أنسب  ،ومن هنا قيل :الكرسي هو العلم في قوله تعالى ( َوس َع ُكرْ س ُّي ُه ال َّس َم َوات َواألَرْ َ
) .وكذلك في السماوات السبعة كما مر بيانه  .ثم في األفالك العنصرية األربعة تحت السماء الدنيا ،
وأولها فلك النار حار يابس  ،لكنّ نسبته للحرارة أشد  ،ونظيرها في االنسان الصفراء والقوة الهاضمة .
ثم فلك الهواء حار رطب  ،لكنّ نسبته للرطوبة أقرب ،ونظيره الدم والقوة الجاذبة  .ثم فلك الماء بارد
رطب  ،لكنّ نسبته للبرودة أتم ونظيره البلغم والقوة الدافعة  .ثم فلك التراب بارد يابس  ،لكنّ نسبته
لليبوسة أش ّد ونظيره السوداء والقوة الماسكة  .أمّا المولدات فللمعادن نسبة للتراب أي اليبوسة أكثر من
غيرها  .ولل ّنبات الماء أي هو للبرودة أنسب  .وللحيوان واالنسان التراب والماء أكثر من غيرهما ،
بعكس الجن فنسبتهم للهواء والنار أش ّد  .وأمّا األجسام النورية للمالئكة فطبعها نفس طبع الفلك المخلوقة
منه والمُقامة فيه .

المخطئون والمنصفون في حق الطبيعة :

في الباب ( )481يتكلم الشيخ على الذين غلطوا في فهم حقيقة الطبيعة فيقول ...[ :وتمم التعريف بقوله:
اب ال َّنار"  ،وليست إال الطبيعة في هذه الدار  ،فإ ّنها محل االنفعال فيها أل ّنها للحق بمنزلة
" َفق َنا َع َذ َ
األنثى للذكر  ،ففيها يظهر التكوين أعني تكوين كل ما سوى هللا  .وهي أمر معقول  ،فلما رأى من رأى
قوة سلطانها وما علم أنّ قوة سلطانها إ ّنما هو في قبولها لما يكوّ نه الحق فيها فنسبوا التكوين لها وأضافوه
إليها  ،ونسوا الحق بها فأنساهم أنفسهم إذ صرفهم عن آيات نفوسهم وهو قولهَ " :سأَصْ رفُ َعن آ َياتي"
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الذين وصفهم الحق  .فانقسم الخلق إلى قسمين :قسم إلى الحق الصرف وقسم إلى الطبيعة الصرف؛
وظهر بينهما برزخ ظهر فيه عالم ما هو وال واحد من هذين القسمين ،فرأى ما يستحقه الحق فأعطاه
حقه  ،ولو لم يعطه فهو له  ،ورأى ما تستحقه الطبيعة فأعطاها حقها ،ولو لم يعطها فهو لها  .فإنّ
الطبيعة ليست بمجعولة بل هي لذاتها في العقل ال في العين  ،كما هو الحق لذاته في العقل والعين  .فإنّ
الحق له الوجود العيني والعقلي ،والطبيعة لها الوجود العقلي ما لها وجود عيني  .وذلك ليكون الحكم في
الخلق بين الوجود والعدم ،فيقبل العدم من حيث الطبيعة ويقبل الوجود من جانب الحق  .فلهذا يتصف كل
ما سوى هللا بقبول العدم والوجود ،فكان الحكم فيه للعدم كما كان الحكم فيه للوجود  .ولو لم يكن األمر
على ما ذكرناه الستحال على المخلوق قبول العدم في وجوده أو قبول الوجود في عدمه  .فهكذا ينبغي أن
تعرف الحقائق وال سبيل إليها إال بعدم الصرف عن اآليات ......فللطبيعة القبول وللحق الوهب والتأثير .
فهي األ ّم العالية الكبرى للعالم الذي ال يرى العالم إال آثارها ال عينها  ،كما أ ّنه ال يرى أيضا من الحق إال
آثاره ال عينه  ،فإنّ األبصار ال تدركه والرؤية ليست إال بها  ،فهو المجهول الذي ال يُعلم سواه  ،وهو
المعلوم الذي ال يمكن ألحد الجهل به وإن لم يعلم ما هو] انتهى.

الطبيعة ظاهر أمر هللا عند األمير عبد القادر :

يتكلم األمير عبد القادر الجزائري في كتابه (المواقف) عن مرتبة الطبيعة فيقول ...( :وبهذا تعرف
أنّ الطبيعة عند أهل هللا المحققين أعال من جميع العالم ،فإ ّنها حقيقة إلهية فعالة تفعل الصور األسمائية
اإللهية الوجودية بباطنها ،وهو أحدية الجمع ،ومادة هذه الصور األسمائية وهيوالها العماء؛ وتفعل
الصور الروحية كالعقل األول والمهيمين والنفس الكلية وعالم المثال ،ومادة هذه الصور ال ّنور؛ وتفعل
األجسام غير العنصرية كالعرش والكرسي واألطلس (أي فلك البروج) والمكوكب (أي فلك المنازل)
ومادتها الجسم الكل؛ وتفعل صور جميع ما حواه العرش إلى غير نهاية ومادتها معروفة  .والظاهر في
األجسام آثار الطبيعة ال عينها ،كاألسماء اإللهية ُتعلم و ُتعقل وتظهر آثارها وال عين لها في الخارج .
فالطبيعة ظاهرا أمر هللا وأمر هللا باطنها  .وفي هذه المرتبة تعيّن النكاح الثالث الطبيعي الملكوتي ،وهو
توجّ ه األرواح العالية بما سرى فيها من أحكام أسماء األلوهة بذواتها دون أحكام مظاهرها المثالية في
مرتبة الطبيعة إلى إيجاد عالم المثال واألرواح الملكية عمار السموات واألرضين].

الطبيعة المجردة عند عبد الكريم الجيلي :

وفي كتاب (مراتب الوجود) يتكلم الشيخ عبد الكريم الجيلي عن مرتبة الطبيعة  ،ويسميها الطبيعة
المجردة عن لباس االستقصاآت واألركان التي خلق هللا تعالى العالم فيها  .وهذه الطبيعة لالستقصاآت
كالمداد للحروف الرقمية وكالصوت للحروف اللفظية  .ونعني باالستقصاآت الحرارة والبرودة والرطوبة
واليبوسة بحكم انفراد كل واحد منها عن اآلخر .وهذه االستقصاآت لألركان كالطبيعة لالستقصاآت .
فاالستقصاآت جميعها موجودة في كل ركن من األركان  ،لكن النار يغلب فيها استقصاآن وهما الحرارة
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واليبوسة ،والهواء يغلب عليه استقصاآن وهما البرودة واليبوسة  .فمتى لبست الطبيعة صورة استقصاء
من االستقصاآت ال يمكن خلعها  .ومتى لبست االستقصاآت صورة ركن من األركان ال يمكن خلعها.
ومتى لبست األركان صورة من صور الموجودات العنصرية ال يمكن خلعها  .فيبقى ذلك الموجود
موجودا بعد فناء ظاهره في الطبيعة يشاهدها المُكاشف عيانا كما يشاهدها الناس في الحس  .وهذا الفلك
الطبيعي واسع جدا ،خلق هللا تعالى فيه الجنة والنار والمحشر والبرزخ وجميع ما في الدنيا وما هو قبل
خلق الدنيا مما علمنا ومما ال نعلمه من المخلوقات الطبيعية  .وظاهره المحسوس لنا اليوم هو العالم
الدنياوي  ،وباطنه الغائب عنا هو العالم األخراوي  ،وقابلية البطون والظهور هو البرزخ وهو عالم
الخيال وعالم المثال وهو عالم السمسمة  .فنسخة الدنيا منك ظاهرك من الجوارح وغيرها ،ونسخة
البرزخ منك خيالك ،ونسخة اآلخرة منك العالم الروحي وهو باطنك  .وقد شرحنا أمر كونك نسخة
للموجودات في كتابنا المسمّى بـ" قطب العجائب وفلك الغرائب "  .وهللا أعلم با لصواب وإليه المرجع
والمآب] انتهى.

الرحم المعلقة بالعرش اسم لحقيقة الطبيعة عند القونوي :
ذكرنا سابقا أنّ الطبيعة هي كالرَّ حم للكون وأنها تظهر كشفا على صورة األ ّم .وهذا ما أ ّكده الشيخ صدر
الدين محمد بن اسحاق القونوي – وهو التلميذ األنجب للشيخ األكبر -في كتابه (شرح األربعين حديثا)
حيث يقول:
ُ
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :قال هللا
[الحديث العشرون :عن عبد الرحمن بن عوف قال:
ُ
خلقت الرَّ ح َم وشققت لها اسما من إسمي ،فمن وصلها وصلته ومن قطعها
عز وجل :أنا هللا وأنا الرحمن
قطعته ،أو قالَ :ب َت ُّت ُه [ ]...وعن أبي هريرة أنّ النبيّ صلى هللا عليه وسلم قال :إنّ هللا خلق الخلق حتى إذا
بح ْقو الرَّ حمن ،فقال :مهْ ،قالت :هذا مقام العائذ من القطيعة ،قال :نعم ،أما
فرغ منهم قامت الرَّ ح ُم ،فأخذت َ
ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ،قالتَ :بلى ،قال :فذلك لك .ولمسلم والبخاري عن عائشة
رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الرَّ ح ُم معلقة بالعرش تقول :من وصلني
الرح ُم فاسم لحقيقة الطبيعة ،والطبيعة عبارة
وصله هللا ومن قطعني قطعه هللا [ ]...فأقول بتأييد هللا :أمّا َ
عن حقيقة جامعة بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة  ،بمعنى أ ّنها عين كل واحدة بل األربعة من
غير مضادة ،وليس كل واحد من األربعة من كل وجه عينها،بل من بعض الوجوه  .وأمّا أ ّنها معلقة
بالعرش فمن حيث أنّ جميع األجسام الموجودة عند المحققين طبيعية ،والعرش أوّ لها ،وبهذا وردت
اإلخبارات الشرعية في أمر الجنة وغيرها ،وشهدت بصحة ذلك مكاشفات الكمّل قاطبة  .وأمّا أ ّنها شجنة
من الرحمن ،فمن أجل أنّ الرحمة نفس الوجود أل ّنها هي التي وسعت كل شيء ،فإنّ ما ث ّم شيء وسع كل
شيء إال الوجود [ ]...ثم اعلم أنّ الرحمة لما كانت اسما للوجود على ما تقرر فالرحمن اسم للحق من
كونه عين الوجود وأمّا أنها شجنة من الرحمن فذلك من أجل أنّ الموجودات تنقسم إلى ظاهر وباطن،
فاألجسام صور ظاهر الوجود ،واألرواح والمعاني تعينات باطن الوجود ،والعرش مقام االنقسام ،فافهم.
وأمّا كون الرحم أخذت بحقو الرحمن ،فهو من أجل أنّ الرحمن الذي هو عبارة عن التجلي الوجودي
الرباني الشامل عالم األرواح والمعاني واألجسام ،وعالم األرواح متقدم في الوجود والمرتبة على عالم
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األجسام وله من وجه درجة السببية أيضا بالنسبة إلى الرّ حم ،فله العلوّ وهو على النصف األوّ ل من
صورة الحضرة اإللهية ،ولهذا كانت الرّ حم معلقة بالعرش فإنّ العرش هو أوّ ل عالم األجسام والمحيط
بجميع الصور الظاهرة وبه تميّز ما ظهر عمّا بطن .والحق الذي هو مش ّد االزار مبدأ النصف الثاني
النازل المستور باالزار الذي هو عالم الطبيعة محل استتار الحق في التجليات الخصيصة بالطبيعة التي
هي العورة ،ولهذا جهلتها المالئكة المأمورة بالسجود آلدم فنفرت من نشأته الطبيعية وذمّته وأثنت على
نفسها .وأمّا استعاذتها –أي الرّ حم -من القطيعة فهو من أجل شعورها بالتمييز الذي عرض لها من عالم
األرواح وحضرة ال َّن َفس الرحماني الذي هو مقام القرب التام الرباني ،فتألّمت من حالة البعد بعد القرب
وخافت من انقطاع االمداد الرباني بسبب الفعل الذي شعرت به فنبهها الحق في عين إجابته سبحانه
لدعائها على استمرار االمداد ودوام الوصلة من حيث المعية والحيطة اإللهيتان الذاتيتان ،فسرّ ت بذلك
واطمأنت واستبشرت بإجابة الحق لها في عين ما سألت فاستمرّ دعاؤها لمن وصلها ،والدعاء على من
قطعها وصلتها هو بمعرفة مكانتها وتفخيم قدرها ،إذ لوال المزاج المتحصل من أركانها لم يظهر تعيّن
الروح االنساني وال أمكنه الجمع بين العلم بالكليات والجزئيات ،بل كان األرواح االنسانية بالكلية أيضا
مستهلكا كما أخبر الحق عن ذلك بقولهَ ( :وهللا ُ أَ ْخ َر َج ُكم مِّن ب ُ
ُون َش ْي ًئا) –اآلية-
ُطون أ ُ َّم َهات ُك ْم َال َتعْ لَم َ
فبالنشأة الطبيعية وما أودع الحق فيها من الخواص والقوى واآلالت َتأ َّتى لالنسان الجمع بين الخواص
واألحكام والكماالت الروحانية والطبييعية ،وبهذا الجمع توصل إلى التحقيق بالمرتبة البرزخية المحيطة
بأحكام الوجوب واإلمكان ،فكملت له المضاهات وصحت له المحاذاة ،فظهر بصورة الحضرة اإللهية
وصورة العالم ظاهرا وباطنا فافهم .فهذا بعض خواص صلتها التي يمكن ذكرها .وأمّا قطعها فأخبرها
الحق أنه يقطع من قطعها ،فقطعها هو بازدراءها –أي ازدراء الطبيعة -والجهل بمكانتها وبخسها حقها،
فإنّ من بخسها حقها وازدراها فقد بخس حق هللا وجهل ما أودع الحق فيها من خواص األسماء التي من
حيث هي تستند الرّ حم إلى الحق وترتبط به ،إذ لوال علوّ مكانتها عند الحق لم يخبرها الحق حال االجابة
صلك وصلته ومن قطعك قطعته .ومن جملة االزدراء والقطع مذمّة متأخري الحكماء لها –
بقوله :من َو َ
أي للطبيعة -ووصفها بالظلمة والكدورة وطلب الخالص من أحكامها واالنسالخ من صفاتها ،فلو علموا
ّ
متعذر ،وأنّ كل كمال يحصل لالنسان بعد مفارقة النشأة الطبيعية (أي العنصرية) فهو من نتائج
أنّ ذلك
مصاحبة الروح للمزاج الطبيعي وثمراته ،وأنّ االنسان بعد المفارقة إ ّنما ينتقل من الصور الطبيعية إلى
العوالم التي هي مظاهر لطائفها وفي تلك العوالم يتأتى لعموم السعداء رؤية الحق الموعود بها في
الشريعة ،والمخبر عنها أنها أعظم نعم هللا على أهل الجنة .فحقيقة تتوقف مشاهدة الحق عليها كيف يجوز
أن ُتزدرى .وأمّا حال الخواص من أهل هللا كالكمّل ومن يُدانيهم وإن فازوا بشهود الحق ومعرفته المحققة
هنا ،فإ ّنه إ ّنما يتيسر لهم ذلك بمعونة هذه النشأة الطبيعية ،حتى التجلي الذاتي األبدي الذي ال حجاب بعده
وال مستقر للكمل دونه ،فإ ّنه باتفاق الكمّل من لم يحصل له ذلك في هذه النشأة الطبيعية لم يحصل له ذلك
بعد المفارقة وإليه االشارة بقوله عليه السالم" :إذا مات ابن آدم انقطع عمله" الحديث .وبقوله" :صنف
من أهل الجنة ال يستتر الربّ عنهم وال يحتجب" .وأمّا قيامها ودعاؤها –أي الرّ حم أو الطبيعة -فعبارة
عن توجهها الذاتي بصفة االفتقار إلى الحق ،فإنّ الحق سمّى توجهه إلى الخلق باالمداد قياما ،فقال" :أَ َف َمنْ
س ب َما َك َس َب ْ
ت" فاعلم ذلك ،وتدبّر ما أدرجت لك في شرح هذا الحديث المشتمل على
ه َُو َقائم َعلَى ُك ِّل َن ْف ٍ
العلوم العلية واألسرار الخفية تفز وتفلح إن شاء هللا تعالى ].انتهى.
فقول القونوي :الرّ حم اسم لحقيقة الطبيعة يفصّله الشيخ األكبر في الباب ( )118المخصوص بسورة
البقرة ( 1ص  )484عند حديثه على النكاح اإللهي والروحاني والطبيعي ،فراجعه هناك.
147

خالصة :

الطبيعة
الكلية
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األربعة
األرض

طبيعية

جــهـــ ّنـــــــم

الكتاب

طبيـــعـــــــة جسـديـــــــــة روحية

الجامعة

طبيعة
ملكوتية
بسيطة
لطيفة

عالم
الملكوت

العرش

عنصرية

والحسّ

الفصل الثاني
[ حول األركان األربعة ]

تنبيه هام :
في العلوم التراثية األصيلة  ،األركان األربعة التي سنتكلم عنها في هذا البحث  ،أي الهواء والماء
والنار والتراب  ،ال تعني األجسام المركبة المعروفة في األرض  ،وإنما تعني أربعة مبادئ كلية ،
مظاهرها الكونية تتمثل في أربعة أصناف من التموجات الطاقوية الناتجة من تداخل أربعة أنواع من
اهتزازات الطاقة الوجودية الكلية األصلية  ،تسمى اهتزازات الطبائع األربعة  :أي الحرارة والبرودة
واليبوسة والرطوبة  .وبتداخل هذه األمواج في بعضها البعض بكيفيات وكميات مختلفة  ،و بتداخلها
أيضا مع األمواج الطاقوية المنبثة من الكواكب  ،ينتج ما يسمى بالمولدات  ،أي كل الكائنات التي
تعمر مرتبة وجودية معينة  .فالمولدات في كوكب األرض هي  :المعادن واألجسام المادية المركبة ،
والنباتات  ،والحيوانات  ،ومالئكة األرض  ،والجن  ،واإلنسان .

-8

ركن الهواء

تنبيه هام حول األركان األربعة وأصلها الخامس :
في العلوم التراثية األصيلة  ،األركان األربعة التي سنتكلم عنها وعن أصلها الخامس في هذا البحث ،
أي الهواء والماء والنار والتراب  ،ال تعني األجسام المركبة المعروفة في األرض  ،وإنما تعني أربعة
أصناف من التموجات الطاقوية الناتجة من تداخل أربعة أنواع من اهتزازات الطاقة الوجودية الكلية
األصلية  ،تسمى اهتزازات الطبائع األربعة  :أي الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة  .وهذه األربعة
مع أصلها الخامس ،مظاهر لنماذج مثالية لحقائق ذاتية متجلية في مراتب الوجود  .فبتداخل هذه
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االهتزازات في بعضها البعض بكيفيات وكميات مختلفة ،تنشأ مراتب الوجود الكوني  ،انطالقا من
أقصى مراتب اللطافة في الملكوت األعلى  ،إلى أدنى درجات الكثافة الحسية في العالم األسفل .
وبتداخالتها في ما بينها  ،وأيضا بينها وبين المراتب االتي فوقها  ،ينتج ما يسمى بالمولدات  ،أي كل
الكائنات التي تعمر مرتبة وجودية معينة .وبتداخالتها في العالم الحسي مع بعضها البعض من جهة ،
ومن جهة أخرى تفاعالتها مع األمواج الطاقوية المنبثة من الكواكب تنشأ المولدات في كوكب األرض
بطباقها السبع ،وهي  :المعادن واألجسام المادية المركبة  ،والنباتات  ،والحيوانات  ،ومالئكة األرض
 ،والجن  ،واإلنسان .

الفصل الثاني
ركن الهواء
تولد األركان ا ألربعة من الطبائع األربعة
في الباب ( 88ج8ص )861-811في معرفة آبائنا العلويات وأمهاتنا السفليات  ،يبين الشيخ كيف
تولدت األركان األربعة من الطبائع األربعة فيقول :
[  ...فاألبوان هما الفاعالن واألمان هما المنفعالن وما يحدث عنهما هو المنفعل عنهما:
فالحرارة والبرودة فاعالن ،والرطوبة واليبوسة منفعالن ،فنكحت الحرارة اليبوسة فأنتجا ركن
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النار ،ونكحت الحرارة البرودة فأنتجا ركن الهواء ،ثم نكحت البرودة الرطوبة فأنتجا ركن الماء،
ونكحت البرودة اليبوسة فأنتجا ركن التراب ،فحصلت في األبناء حقائق اآلباء واألمهات  .فكانت
النار حارة يابسة فحرارتها من جهة األب ويبوستها من جهة األم ،وكان الهواء حارا رطبا
فحرارته من جهة األب ورطوبته من جهة األم ،وكان الماء باردا رطبا فبرودته من جهة األب
ورطوبته من جهة األم ،وكانت األرض يابسة باردة فبرودتها من جهة األب ويبوستها من جهة
األم .فالحرارة والبرودة من العلم ( لم يذكر الشيخ أنّ الحرارة من الحياة واكتفى بنسبة البرودة
للعلم من حيث أنّ العلم فرع عن الحياة وتابع لها اتباع الظل للشخص ،فإذا رأينا الظل علمنا
حتما وجود الشخص ).والرطوبة واليبوسة من اإلرادة (أو بصفة أدق الرطوبة من القدرة
واليبوسة من اإلرادة ،فلم يذكر الشيخ القدرة ألنها تابعة ومتفرعة من اإلرادة ).هذا حد علتها في
وجودها من العلم اإللهي وما يتولد عنهما من القدرة ،ثم يقع التوالد في هذه األركان من كونها
أمهات آلباء األنوار العلوية ] ...انتهى.
يعني باألنوار العلوية أنوار الكواكب كما وضحه في قوله :
[ وجعل لهذه األنوار المسماة الكواكب أشعة متصلة باألركان تقوم اتصاالتها في مقام نكاح
اآلباء لألمهات ،فيُحدث هللا تعالى عند اتصال تلك الشعاعات النورية في األركان األربعة من
عالم الطبيعة ما يتكون فيها مما نشاهده حسا  .هذه األركان لها بمنزلة األربعة النسوة في شرعنا
وكما ال يكون نكاح شرعي عندنا حالال إال بعقد شرعي  ،كذلك أوحى في كل سماء أمرها فكان
من ذلك الوحي ّ
تنزل األمر بينهنّ كما قال تعالى { :يتنزل األمر بينهن} ].انتهى .أي انّ أشعة
الكواكب كاألجساد لتوجهات روحانيات السماوات نحو األركان الطبيعية السفلية ،وهو ما
يوضحه بقوله ... [ :فاألرواح كلها آباء والطبيعة أ ّم لما كانت محل االستحاالت  .وتوجه هذه
األرواح على هذه األركان التي هي العناصر القابلة للتغيير واالستحالة فتظهر فيها المولدات
وهي المعادن والنبات والحيوان والجان ،واإلنسان أكملها  .وكذلك جاء شرعنا أكمل الشرائع
حيث جرى مجرى الحقائق الكلية ،فأوتي جوامع الكلم ،واقتصر على أربع نسوة ،وحرم ما زاد
على ذلك بطريق النكاح الموقوف على العقد  ،فلم يدخل في ذلك ملك اليمين  ،وأباح ملك اليمين
في مقابلة األمر الخامس الذي ذهب إليه بعض العلماء .كذلك األركان من عالم الطبيعة أربعة .
وبنكاح العالم العلوي لهذه األربعة يوجد هللا ما تولد فيها  .واختلفوا في ذلك على ستة مذاهب:
فطائفة زعمت أن كل واحد من هذه األربعة أصل في نفسه؛ وقالت طائفة ركن النار هو األصل:
فما كثف منه كان هواء ،وما كثف من الهواء كان ماء ،وما كثف من الماء كان ترابا؛ وقالت
طائفة ركن الهواء هو األصل :فما سخف منه كان نارا ،وما كثف منه كان ماء؛ وقالت طائفة
ركن الماء هو األصل؛ وقالت طائفة ركن التراب هو األصل؛ وقالت طائفة األصل أمر خامس
ليس واحدا من هذه األربعة ؛ وهذا هو الذي جعلناه بمنزلة ملك اليمين  .فعمت شريعتنا في
النكاح أتم المذاهب ليندرج فيها جميع المذاهب  .وهذا المذهب باألصل الخامس هو الصحيح
عندنا  ،وهو المسمى بالطبيعة فإنّ الطبيعة معقول واحد عنها ظهر ركن النار وجميع األركان،
فيقال ركن النار من الطبيعة بل هو عينها  ،وال يصح أن يكون المجموع الذي هو عين األربعة ،
فإنّ بعض األركان مناقض لآلخر بالكلية ]...إلى آخر ما فصله رحمه هللا...
الهواء حياة العالم من اسمه  -تعالى  : -الحي  ،وهوأول ظاهر من الركن األصلي الخامس
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إذن فالركن الخامس هو أصل األركان األربعة ،كما أنّ الذات أصل األسماء األمهات األربعة،
فللحيّ الهواء ،وللعليم الماء  ،وللمريد النار ،وللقدير التراب .وإنما كان الهواء تابعا لالسم (
الحيّ ) ألنه مظهر نفس الرحمن الذي به حياة الوجود بأسره ،وإذا انقطع نفس الهواء عن
الكائنات الحية في األرض ماتت في الحين .وكما أنّ ( الحيّ ) هو أوّ ل األسماء الظاهرة من
األصل ،فكذلك الهواء هو أول ركن ظهر من ذلك األصل الخامس ،وذلك أنّ حياة (الحيّ )
تستلزم الحركة ،فلما ظهرت الحركة في ذلك األصل حصل تموّ ج فحدث ركن الهواء .وبظهور
الحركة تظهر حقيقة الزمان والمكان .ولهذا نجد أنّ بداية العالم المنحصر في المكان والزمان
تحت فلك البروج ،تقع في بداية برج الميزان ،وهو برج هوائي كما بينه الشيخ في الباب ( /80
 8ص  )864-861وبحركة هذا البرج  -وواليته تدوم ( 4111سنة)  -تولّد برج العقرب وهو
مائي  .فالماء ناتج من تكاثف الهواء ،والجامع بينهما طبع الرطوبة ،وفي هذا يقول الشيخ في
الفصل الرابع من الباب ( 1 /148ص  [ :)617والهواء يعم ّ جميع المخلوقات فهو حياة العالم
وهو حار رطب ،فما أفرطت فيه الحرارة والسخونة سمّي نارا ،وما أفرطت فيه الرطوبة وقلت
حرارته سمّي ماء ،وما بقي على حكم االعتدال بقي عليه اسم الهواء .وعلى الهواء أمسك الماء
وبه جرى وانساب وتحرك  .وليس في األركان أقبل لسرعة االستحالة من الهواء أل ّنه األصل،
وهو فرع الزدواج الحرارة والرطوبة على االعتدال والطريق المستقيم ،فهو األسطقس األعظم
أصل األسطقسات كلّها.والماء أقرب أسطقس إليه ،ولهذا جعل هللا منه كل شيء حي ،ويقبل بذاته
التسخين ،وال تقبل النار برودة وال رطوبة ال بالذات وال بالعرض بخالف الماء  .فأعظم البروج
البروج الهوائية وهي الجوزاء والميزان والدالي] انتهى.
وإنما كان الهواء هو أول ركن ظهر في األصل  ،ثم من الهواء تولدت األركان األخرى ،ألن
للهواء نسبة متميزة ألول عالقة ظهرت بين الخالق تعالى والمخلوق إذ أ ّنه تعالى بقولهُ ( :كنْ )
ُ
المخلوق األمر وهو ال يزال عينا ثابتة في علم هللا تعالى ،فبرز للوجود العيني بالنسبة لنفسه
َسم َع
في حضرة ( فيكون ) .ومعلوم أ ّنه في عالمنا الحسّي الذي هو مظهر سفلي للعالم األعلى
الملكوتي ،ال يتكلم المتكلم وال يسمع السامع إال بواسطة الهواء  .خالصة القول :إنّ المتوجّ ه على
إيجاد الهواء هو اسمه تعالى ( الحيّ )  ،وللهواء نسبة خاصّة مع صفة ( القول ) ومع صفة (
السمع ) التي هي أوّ ل الصفات ظهورا في اإلنسان ،كما هي أوّ ل صفة ظهرت في المخلوق
عموما عند سماعه لألمر اإللهيُ ( :كنْ ).
خصوصيات الهواء
خصص الشيخ لهذا الركن الفصل ( )09من الباب (  0 /891ص  ) 644-641تحت عنوان" :
االسم اإللهي الحي وتوجهه على إيجاد ما يظهر في ركن الهواء وله من الحروف حرف الزاي
ومن المنازل منزلة الشولة " وفيه يقول:
[  ...وهو ركن أقوى من الماء ،والماء أقوى من النار ،والنار أقوى من الحديد ،والحديد أقوى
من الجبال ،والجبال أقوى من األرض ،وما ثم أقوى من الهواء إال اإلنسان حيث يقدر على قمع
هواه بعقله الذي أوجده هللا فيه...فالهواء موجود عظيم وهو أقرب األركان نسبة إلى َن َفس
الرحمن ...والهواء هو ن َفس العالم الكبير وهو حياته،وله القوة واالقتدار .وهو السبب الموجب
لوجود النغمات ،فيؤثر السماع الطبيعي في األرواح فيحدث فيها هيمان وسكر وطرب .فالهواء
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إذا تحرك أقوى المؤثرات الطبيعية في األجسام واألرواح .وقد جعل هللا هذا الركن أصل حياة
العالم الطبيعي ،كما جعل الماء أصل الصور الطبيعية  .فصورة الهواء من الماء،وروح الماء من
الهواء .ولو سكن الهواء لهلك كل متنفس ،وكل شيء في العالم متنفس ،فإن األصل َن َفس
الرحمن ...والهواء هو الذي يسوق األرواح إلى المشام من طيب وخبيث ،وفيه تظهر صور
الحروف والكلمات ،فلوال الهواء ما نطق ناطق وال صوّ ت مصوّ ت .ولما كان البارئ متكلما
ووصف نفسه بالكالم ،وصف نفسه بأنّ له َن َفسًا وإن كان ليس كمثله شيء ،ولكن نبّه عباده
العارفين أنّ علمه بالعالم علمه بنفسه .ووصف نفسه سبحانه بأ ّنه ينفخ األرواح فيعطي الحياة في
الصور المسوّ اة  ،فجاء بالنفخ الذي يدل على ال َن َفس ،فحياة العالم بالنفخ اإللهي من حيث أنّ له
نفسا .فلم يكن في صور العالم أحق بهذه الحياة من الهواء ،فهو الذي خرج على صورة ال َنفس
الرحماني الذي يُنفِّس هللا به عن عباده ما يجدونه من الكرب والغم الذي تعطيه الطبيعة ...
فالهواء الذي يشعل النارمن الرياح اللواقح ،والذي يطفئ السرج من الريح العقيم،وإن كانت
واحدة في العين فما هي واحدة عند من يرى تجديد العالم في كل نفس،فإنهم في لبس من خلق
جديد .وأصل هذا في العالم اإللهي أنّ اللواقح ما تعطيه الربوبية من وجوه أعيان المربوبين،
والعقيم سبحات الوجه المذهبة أعيان الممكنات من خلقه } ...إلى آخر ما ذكره رحمه هللا تعالى.
الحقيقة الهوائية عبر مراتب الوجود
إذا تتبّعنا حقيقة الهواء في مراتب الوجود من أعاله إلى أدناها فإننا نجد ما يلي:
 في مرتبة األسماء اإللهية أقرب ال ّنسب للحقيقة الهوائية هو  -كما مرّ بيانه  -أوّ لاألسماء الصفاتية أي  " :الحيّ .
 وفي المرتبة البرزخية بين البطون والظهور ،أو بين الحضرات الحقية والحضراتالخلقية ،أقرب حقيقة للهواء هي ال َّن َفس الرحماني  -كما مرّ ذكره  .-وكما أنّ أوّ ل صورة
الع َما ُء الذي ورد ذكره في الحديث الشريف ،فكذلك أوّ ل
ظهرت في ذلك ال َّن َفس هي َ
حقيقة ظهرت وتفرعت من الهواء هي الماء ،والعماء هو السحاب الرقيق أي كالبخار
الجامع للحقيقة الهوائية والمائية معا ،وفي هذا يقول الشيخ في (  / 1الفصل األول من
الباب  178ص  [ :) 611فأول صورة قبل نفس الرحمن صورة العماء فهو بخار
رحماني فيه الرحمة بل هو عين الرحمة  ،فكان ذلك أول ظرف قبله وجود الحق  ،فكان
الحق له كالقلب لإلنسان ( - ] ...راجع ما ذكرناه حول العماء في البحث الخاص بحقيقة
الحقائق وفي البحث الخاص بالخيال )  -ولنسبة هذا العماء مع الهواء قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم لما سئل :أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق"؛ قال " :كان في عماء
ما فوقه هواء وما تحته هواء".
 وفي حضرة الملكوت األعلى حيث األرواح الخارجة عن طبيعة األجساد ،نجد أنّ مرتبةّ
الحق تعالى ،وقد
العقل األوّ ل أي القلم األعلى هي األنسب للهواء ،ألنّ القلم هو أوّ ل سامع ألمر
مرّ ذكر عالقة الهواء بالسمع .أمّا مرتبة النفس الكلية أي اللوح المحفوظ فهي للماء أنسب ،ألنه
هو القابل لما يسطره فيه القلم األعلى ما يُمليه عليه الحق تعالى.
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 وفي الحضرات العليا للطبيعة تحت اللوح المحفوظ نجد الهواء الطبيعي الملكوتي البسيطمحيطا بالماء البسيط الجامد الذي عليه قوائم العرش وقوائم الكرسي .ويتكلم الشيخ في ( الفصل
الثاني من الباب  /178ص  ) 618عن الظلمة التي ظهر عنها هذا الهواء المحيط بالماء الذي
عليه العرش فيقول ... [ :اعلم أنّ هذه الظلمة هي ظلمة الغيب ...فنحن ننظر إلى ما ظهر من
ص َُور العالم في مرآة الغيب وال نعرف أنّ ذلك في مرآة الغيب ،وهي للحق كالمرآة فإذا تجلى
الحق لها انطبع فيها ما في العلم اإللهي من صور العالم وأعيانه .وما زال الحق متجليا لها ،فما
زالت صور العالم في الغيب.وكل ما ظهر لمن وجد من العالم فإ ّنما هو ما يقابله في نظره في
هذه المرآة التي هي الغيب ...فكان ممّا رآه فيها صورة العرش الذي استوى الرحمن عليه] .
 وفي المرتبة العرشية نجد الحقائق الثمانية الحاملة له ،وأنسبها للهواء حقيقة قائمة األرواحالمخصوصة بسيدنا محمد وجبريل عليهما السالم ،ث ّم قائمة األرزاق المخصوصة بسيدنا
إبراهيم وميكائيل عليهما السالم .وقد سبق ذكر عالقة الهواء بالروح واسمه تعالى ( الحيّ ).
كما أنّ للهواء عالقة أيضا بالمقام اإلسرافيلي العرشي لكون إسرافيل عليه السالم هو المكلف
بالنفخ في الصّور ،وهو مخلوق من قلب الحقيقة المحمدية في صدر الوجود الذي منه يبرز
الن َفس الرحماني الذي هو حقيقة الهواء الوجودي...
الحقيقة الهوائية في الكرسي والجنان
 وفي مرتبة الكرسي نجد بروز القدمين المتدليتين من العرش ،وهما قدم الصدق ألهلالسعادة وقدم الجبّار ألهل الشمال  .كما نجد حقيقتي األمر والنهي ،فحقيقة ال ّنهي وقد ُم
الصِّدق هما األنسب لحقيقة الهواء ،ألنّ هواء النفس هو الهوى كما قال تعالى في وصف
الذين لم يمتثلوا لنهيه { :وأفئدتهم هواء} .ومن امتثل لنهيه تعالى فهو من أهل قدم الصدق كما
قال عز وجل [ :وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإنّ الجنة هي المأوى ].
وحيث أنّ ال ُم َكلف بتدبير الجنان هم المالكة وُ الة البروج االثني عشر ( راجع : 0الفصل 01
من الباب  /891ص  // 668-661و : 1الفصل  1من الباب  :178ص ) 614-611كما
هم مكلفون بتدبير جهنم ،فإنّ وُ الة البروج الهوائية هُم الذين تفيض منهم أعظم الرحمات
ألهل الدارين .ولهذا نجد الشيخ في ( 8الباب  /01ص  ) 849يتكلم عن األدوار الزمنية
التي تتعاقب على أهل النار فيربطها بالمدة الزمنية لوالية البروج .وبتتبع كالمه نجد أنّ
البروج النارية والترابية هي التي ينزل منها العذاب األليم الحسّي والنفسي على أهل جهنم،
ُرح ُم
وأما البروج الهوائية وبعدها المائية فهي للراحة والرحمة .فخالل دورة العذاب الحسّي ي َ
أهل النار بالنوم في البروج الهوائية والمائية .وخالل دورة العذاب النفسي ،يُحجبون عن
خوف توقع العذاب ويستريحون ُم ّدة والية البروج الهوائية الثالثة ...ولهذا نجد الشيخ في
آخر الباب (  8/48ص  ) 118-111يتكلم عن المتولين عذاب أهل النار فيقول - :ما بين
قوسين هو توضيح لكالم الشيخ – [ وإنّ المتولي عذابهم من الوالة :القائم ( أي الوالي على
برج القوس الناري) واإلقليد ( أي ملك برج األسد الناري ) والثابت ( أي ملك برج الجدي
الترابي ) ( فانظر كيف لم يذكر الشيخ البروج الهوائية والمائية وإنما ّ
أخرهم ليذكرهم مع
الج ّنة إشارة إلى كونهم بروج رحمة ونعمة فقال ):فهؤالء األمالك ( أي الذين سبق ع ّدهم )
من الوالة هم الذين يرسلون عليهم العذاب بإذن هللا تعالى ،ومالك هو الخازن .وأمّا بقية
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الوالة مع هؤالء الذين ذكرناهم وهم :الحائر ( أي والي برج الجوزاء الهوائي ) والسائق (
أي والي برج السرطان المائي ) والمانح ( أي ملك برج الميزان الهوائي ) والعادل ( أي
ملك برج العقرب المائي ) والدائم ( أي ملك برج الدلو الهوائي ) والحافظ ( أي ملك برج
الحوت المائي ) فإنّ جميعهم يكونون مع أهل الجنان ،وخازن الجنان رضوان ،وأمدادهم إلى
أهل النار ( أي برحمة خاصة بهم ) مثل أمدادهم إلى أهل الجنة ] ...انتهى.
وعالقة الهوى بالهوى يشير إليها الشيخ في األبيات التي افتتح بها الباب (  0/071ص 414
) المخصوص بمنزل سورة المسد وعنوانه "في معرفة منزل الهالك للهوى والنفس من
المقام الموسوي" ومنها:
[هالك الخلق في الريح
والذ بغير مـــــــــــواله

إذا ما هب في اللوح
إله الجسم والــــروح]

فالريح تشير إلى ش ّدة غلبة الهوى في النفس التي هي اللوح ،ألن النفس الكلية هي اللوح
المحفوظ ،والنفوس الجزئية ألواح جزئية ،وريح اشتداد الهوى تشير إليه اآلية التي تصف
حال المشرك في قوله تعالى [ :أو تهوي به الريح في مكان سحيق ].
البروج الهوائية
بعد العرش والكرسي ننزل إلى فلك البروج األطلس فنجد للهواء بروجه الثالثة :أولها
الميزان وأوسطها الدلو وآخرها الجوزاء  .وقد تكلّم الشيخ عن وُ الة البروج في كتابه "عقلة
المستوفز" فقال عن هؤالء الثالثة [ :فالملك األول على صورة الميزان ...وهذا الفلك حار
رطب وواله الحكم في عالم التكوين ستة آالف سنة ثم ينتقل الحكم إلى غيره إلى أن ينتهي
إليه فيمكث هذه السنين المعلومة ،وهو أول فلك دار بالزمان وفيه حدثت األيام دون الليل
والنهار .وكان أول حركة الزمان بهذا الفلك ،وقد استدار في زمان رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،ولذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه
هللا" وجعل بيد هذا الملك الكريم مفاتيح خلق األحوال والتغيرات والزمان الذي خلق هللا فيه
السماوات واألرض وأحدث فيه الليل والنهار وهو متحرك ( راجع الباب  8/80ص -861
 867من الفتوحات )  ...والملك الخامس خلقه هللا على صورة دلو وجعل طبيعته بيته الذي
هو قسمة من هذا الفلك حار رطب .وجعل واليته في عالم التكوين ألفي سنة .وهو ملك كريم
عليه سكون ووقار وهيبة ،وجعل بيده مفتاح األرواح ...والملك التاسع خلقه هللا على صورة
توأمين ( الجوزاء ) وجعل قسمه من هذا الفلك حارا رطبا ،وجعل دولته عشرة آالف سنة،
وله اشتراك مع ملك األجسام ،وجعل بيده مفتاح خلق المعادن] .
 ث ّم إنّ لبرج الجوزاء الهوائي وظائف أخرى أشار إليها الشيخ في بعض المواقع ،ففيالفصل (  89من الباب  0 /891ص  ) 617يقول عن حركة الفلك األطلس ...[ :وكان
ابتداء حركته وأوّ ل درجة من برج الجوزاء يقابل هذا القدم ( أي أحد قدميّ الكرسي وهي
بال شك قدم الصدق السعيدة ) وهو من البروج الهوائية ،فأول يوم ظهركان بأوّ ل درجة من
الجوزاء ويسمّى ذلك اليوم األحد .]...ويقول أيضا أنّ حكم اآلخرة لملك الميزان ،فيذكر في
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الباب (  8/ 41ص  ...[ :) 096فلما انتهى الحكم إلى السنبلة ظهرت النشأة اإلنسانية...
وجعل هللا لها من الوالية في العالم العنصري سبعة آالف سنة وينتقل الحكم إلى الميزان وهو
زمان القيامة وفيه يضع هللا الموازين القسط ليوم القيامة ...ويدخل الناس الجنة والنار وذلك
في أوّ ل الحادية إحدى عشرة درجة من الجوزاء وتستقر كل طائفة في دارها .]...وكذلك
يقول في الفصل الثالث من الباب (  1 /178ص  ...[ : ) 611فإنه قد كان صاحب الدنيا
بحكم األصل السرطان فلما عادت نارا عزل السرطان ووليها برج الميزان وتبعه الباقون في
الحكم ...فإذا انقضى عذاب أهل النار وليها برج الجوزاء ].انتهى.
 وإلى وُ الة هذه البروج االثني عشر يشير الشيخ عندما يتكلم على لسان خطيب السعداء منأهل األسرة في الجنة في باب يوم االثنين من كتابه ( لطائف األسرار ) فيقول – وما بين
قوسين شرح لكالمه : -
 [ ...أفاض على األكوان عامّة أنوار رحمانيته ( إشارة إلى العرش الذي استوى عليهالرحمن ) ،وحكم فيهم أسماء ربانيته ( إشارة إلى مرتبة العماء مجلى تجلي االسم :الرب
) ،ونظم اثني عشر نقيبا في سلكه وأقامهم سائسين في ملكه  ،وجعل لكل نقيب أمدا ينتهي
إليه حكمه ( أي جعل لوالية كل برج م ّدة زمنية محددة ) ،وح ّدا يقف عنده علمه  ،وجعلهم
على أربعة مذاهب ( أي من البروج ما هو ناري أو ترابي أو هوائي أو مائي ) التحاد
الرسالة والنبوة والوالية واإليمان بالمنابر واألسرة والكراسي والمراتب ( أي أصناف أهل
الجنة األربعة ) فمنهم من وصلت مادته إلى الفلك األثير واستقرت ( وهي البروج النارية )
فتكونت المعادن والنباتات والحيوانات النارية واستمرت  ،وم ّدتهم أربعة وعشرون ألف سنة
( أي ألنّ م ّدة والية تلك البروج النارية هي الحمل 80111 :سنة  +األسد  1111سنة +
القوس  6111سنة ) .ومنهم من وصلت مادته إلى فلك الهواء وأنبثت ( وهي البروج
الهوائية ) فتكونت المعادن والنباتات الحيوانية وثبتت ،م ّدتهم ثمانية عشر الف سنة ( أي
الجوزاء  81111سنة  +الميزان  4111سنة  +الدالي  0111سنة ) ،ومنهم من بلغت مادته
إلى فلك الماء وسكنت ( وهي البروج المائية ) فتكونت المعادن والنباتات والحيوانات المائية
وتمكنت ،ومدتهم خمسة عشر ألف سنة ( أي السرطان  0111سنة  +عقرب  4111سنة +
حوت ألف سنة ) ،ومنهم من بلغت مادته األرض ( وهي البروج الترابية ) فتكون اإلنسان
والمعادن والحيوانات والنباتات الترابية ومدتهم واحد وعشرون ألف سنة ( أي الثور
 88111سنة  +السنبلة  7111سنة  +الجدي  1111سنة ) ].انتهى.
المنازل الفلكية الهوائية
 فإذا نزلنا من الفلك األطلس إلى فلك المنازل نجد المنازل الهوائية الواقعة في بروجهاالهوائية ،فنجد :الغفر والزبانا والثلث األول من االكليل في الميزان ،كما نجد سعد األخبية
والثلثين األخيرين من سعد السعود والثلثين األولين من الفرع المقدم في الدلو ،ونجد الهنعة
والذراع والثلث األخير من الهقعة في الجوزاء .ويتكلم الشيخ في كتابه ( لطائف األسرار )
بلسان القمر ما تعطيه روحانيته من اآلثار خالل تنقله في هذه المنازل الهوائية فيقول:
 [ ...وإذا نزلت بالهنعة والذراع والغفر والزبانا والسعود واألخبية والمقدم أعطيت مناألعمال ما تكثر فيه الحركات ويسرع فيه تغير الحاالت ،ومن التنزالت ما تحمله
المعصرات ،ومن التجليات ما يظهر في المواطن البرزخيات :ومن الكرامات اختراق الهواء
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كالطير والذاريات ] .وعند تنقله في المنازل المائية يقول ...[ :أعطيت من األعمال الوصال
في الهاجرات ،ومن التنزالت ما يختص بسريان الحياة في الحيوانات ،ومن التجليات ما يأتي
على أيدي المرسالت ،ومن الكرامات إحياء الموات ] ...وحركته في المنازل الترابية تعطي
ما يبينه بقوله [ :أعطيت من األعمال الرياضات والخلقيات ،ومن التنزالت برد األنامل
الحامالت لجميع العلوم الكائنات ،ومن التجليات ما يختص بالنزول في السموات ،ومن
الكرامات قطع ما بعد من المسافات بيسير الخطوات ]  .وحركته في المنازل النارية تعطي:
[ من األعمال المجاهدات ،ومن التنزالت اإلشارات ،ومن التجليات االصطالمات ،ومن
الكرامات المشي على البحور الزاخرات ].
سماء المشتري السادسة الهوائية
 فإذا نزلنا من فلك المنازل إلى السماوات السبعة فإننا نجد سماء واحدة لها نفس طبع الهواءفهي سماء هوائية ،وهي السماء السادسة حيث كوكب المشتري أو البرجيس ،ويسميها الشيخ
في كتاب ( اإلسراء ) بسماء القضاة ،وكوكبها للسعد المحض ،ولهذا نجد الشيخ يتكلم عنها
في كتابه ( عقلة المستوفز ) فيقول:
 [ ...ثم أدار بهذا الهواء السماء السادسة وعمّره من المالئكة بالملقيات ،وعليهم َملك يسمىالمقرب ،وخلق هللا فيه كوكبا يقال له المشتري ،ثم أدار بهذه السماء هواء عمره بعالم الجمال
] انتهى.
ويؤكد الشيخ في كتابه ( لطائف األسرار ) على جمالية وكمال هذه السماء الهوائية ،وأنها
سماء القبول وإجابة الدعوات ،وأن لها يوم الخميس وقطبها موسى عليه السالم ،ومختصة
من الصلوات بصالة الظهر فيقول:
[  ...فانفتح الباب من خلفه جنتان ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان ....فهنالك يبدو لك شرف
االعتدال وصورة الكمال ،وسر الثوب الذي مال ،وروح الضياء والظالل ،والتحاق النساء
بالرجال وشفوفهن عليهن في جنات األحوال ،ويظهر لعينيك استواء المنحرف الميال ،ويبقى
العلم ويذهب الخيال ،وتتضح المعاني ويزول اإلشكال ،وينحفظ الترتيب باعتدال التركيب ،
وتبرز حقيقة األبد  ،ويدوم البقاء بالديمومة اإللهية من غير أمد ،وتلوح كيفية التولد وماهية
التعبد ،وأسرار الصالة والصدقات ،وسبب األولياء والشهود في النكاح والصدقات ،ومعالم
الوقوف بعرفات ،وسفك دماء القرابين بمنى البتغاء القربات  ،ومقام الذاكرين هللا كثيرا
والذاكرات ،المقرون بذكر اآلباء واألمهات ،وانتظام الشمل بالحبايب ،والتحاق األحباب
باألقارب ،وتنوع المراتب باختالف المذاهب ،وسرور الروح والنفس بتحصيل الجمال
واألنس ،وتقف على سر إجابة دعوة المضطر وإن كان كافرا ،وهدي الطالب إذا كان حائرا
،وتعلم أن هللا ال تضره معصية عاص وال تنفعه طاعة طائع ،ول َم يسمى بالمانع والجواد
وليس بمانع ] انتهى ...
الزمان الهوائي
وقد ذكر الشيخ في ( كتاب أيام الشأن ) – كما هو معلوم في علم الفلك القديم  ،وقد سبق
ذكره – أنّ ليلة االثنين قد سلخ هللا منها نهار الخميس ،ألنّ ُكال من ليلة االثنين ونهار
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الخميس تحت حكم الروحانية الهوائية لكوكب المشتري ،خصوصا في الساعة األولى
والساعة الثامنة منهما ...لكن رغم أنّ النهار أو الليلة يكونان تحت حكم أحد روحانيات
الكواكب السبعة ،فإن الستة الباقين ينوبون عنها في كل ساعة حسب ترتيبهم نزوال .
ومجموع الساعات التي يحكم فيها روحاني كوكب ما خالل أسبوع يشكل ما يسميه الشيخ
بيوم الشأن  .ويفصل الشيخ يوم شأن روحانية المشتري ،أي ساعات األسبوع التي تكون
فيها روحانية المشتري الهوائية هي الفاعلة في المحط األرضي فيقول:
[ وأمّا ليلة الخميس اإليالجي الشأني فمركبة من الساعة األولى من ليلة االثنين والثامنة
منها ،والثالثة من يوم االثنين ( أي نهاره ) والعاشرة منه ،والخامسة من ليلة الثالثاء والثانية
عشر منها ،والسابعة من يوم الثالثاء ،والثانية من ليلة االربعاء والتاسعة منها ،والرابعة من
يوم االربعاء والحادية عشر منه ،والسادسة من ليلة الخميس  .وأما نهاره ( أي نهار شأن
روحانية المشتري ) فمركبة ساعاته من الساعة األولى من يوم الخميس من أيام التكوير
والثامنة منه ،والثالثة من ليلة الجمعة والعاشرة منها ،والخامسة من يوم الجمعة والثانية
عشرة منه ،والسابعة من ليلة السبت ،والثانية من يوم السبت والتاسعة منه ،والرابعة من ليلة
األحد والحادية عشرة منها ،والسادسة من يوم األحد  .فهذا يوم الخميس قد تممنا نشأته من
ساعات أيام التكوير والشأن اإللهي فيه ( أي في هذه الساعات التي يكون واليها روحانية
المشتري الهوائية ) السيالن والتحليل؛ أمر هللا تعالى روحانيات األفالك بمساعدة النفس ( أي
النفس الكلية التي هي اللوح المحفوظ ) في هذا الشأن فساعدها الفلك األول بنصف قوته (
أي ساعد روحانية المشتري التي لها طبع الهواء وهو الحرارة والرطوبة ،ساعدها الفلك
األول أي سماء الدنيا األولى ألنها مائية طبعها بارد رطب فساعدتها بنصف قوتها التي هي
الرطوبة الشتراك الماء والهواء فيها ) ،وكذلك جميع روحانيات األفالك ساعدوها بنصف
قواهم ( ألنّ السماء الرابعة والخامسة لهما طبع النار الحار اليابس فاشتركا مع الهواء في
الحرارة ،وطبع السماء الثالثة مائي بارد رطب فاشتركت مع سماء المشتري في الرطوبة
مثل السماء األولى ) إال الفلك السابع ( أي ألنّ فلك السماء السابعة طبعها ترابي باردة يابسة
ليس لها اشتراك مع نقيضها الرطب الحار ) .وأمّا السادس فساعد بقوته كلها ( أي ألنها هي
سماء الهواء ،وأمّا السماء الثانية فهي ممتزجة من الطبائع األربعة فساعدت هذا الشأن
الهوائي بنصف قوتها أي بطبعي الحرارة والرطوبة ) .وإذا تقرب العشاق الذين حنوا في
هواهم ( تأمّل عالقة الهواء بالهوى ) إلى هيكل هذا اليوم بما يليق به من الدعوات
والصدقات ويلجؤون فيه إلى هللا فالشأن بره وتحليل ما يعقد من أمره ( أي ألنّ للمشتري
السعد األكبر عند علماء النجوم فساعات واليته ساعات قبول بإذن هللا تعالى ) .وقد ذكرنا
هذا في كتاب الهياكل ،وثمة تكلمنا في شأن هذه األيام على االستيفاء وهو كتاب شريف ]
انتهى.
وظائف سماء المشتري الهوائية وعلومها
وفي عدة أبواب من الفتوحات يتكلم الشيخ عن وظائف هذه السماء السادسة ،ففي الفصل (
 00من الباب  0 /891ص  ) 664-666يقول أنّ االسم ( العليم ) هو المتوجه على إيجادها
 ،ثم يقول عن أمر هللا المُوحي إليها:
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[ فمن أمرها حياة قلوب العلماء بالعلم واللين والرفق وجميع مكارم األخالق ،ولذلك لم ينبه
أحد من سكان السماوات من أرواح األنبياء عليهم السالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة
فرض هللا على أمته صلى هللا عليه وسلم خمسين صالة غير موسى عليه السالم  ....فكل
سر يكون للعارفين وعلم وتجل فمن حقيقة موسى من هذه السماء  ،وكل أثر يظهر في
األركان والمولدات يوم الخميس فمن كوكب هذه السماء وحركة فلكها مجمال من غير
تفصيل .ولها الضاد المعجمة ،ومن المنازل الصرفة .فأما وجود الحروف المذكورة في كل
سماء فلتلك السماء أثر في وجودها .وأما قولنا أنّ لها من المنازل الصرفة أو كذا لكل سماء
فلسنا نريد أنّ لها أثرا في وجود المنزلة كما أردنا بالحروف ،وإنما أريد بذلك أنّ هذا
الكوكب الخاص بهذا الفلك أول ما أوجده هللا وتحرك أوجده في المنزلة التي نذكرها له
بعينها فهي منزلة سعده حيث ظهر فيها وجوده ...ولكل سماء وفلك أثر في معدن من
المعادن السبعة يختص به وينظر إلى ذلك المعدن بقوته ] انتهى .ومعدن هذه السماء هو
اآلنك ( راجع معادن السماوات وأمالكها وأسمائها في الجدول الثالث من المالحظات حول
الباب الثاني من الفتوحات المكية ).
وفي الباب (  0 /847ص  ) 477يتكلم الشيخ عن العلوم التي تتجلى للسالك في هذه السماء
فيقول أنّ موسى عليه السالم يفيده اثني عشر ألف علم من العلم اإللهي ( أي على عدد
الكلمات التي سمعها موسى من ربّه حين كلمه ) سوى ما أفاده من علوم الدور والكور،
وأعلمه أنّ تغير الصور ال يعني تغير األعيان ألنّ انقالب الحقائق محال ...وفي الباب (
 1/147ص  ) 169المخصوص بسورة ( اإلسراء ) يتكلم الشيخ عن حواره مع موسى في
السماء السادسة الذي دار خصوصا حول مسألة رؤية العبد هلل تعالى فراجعه هنالك .وفي
الفصل التاسع من الباب (  1 /178ص  ) 664يتكلم عن فلك هذه السماء فيقول ...[ :خلق
فيه كوكبا سابعا من الخنس الكنس ( أي المشتري ) أودع لديه النخل الباسقات ،والعدل في
القضايا والحكومات ،وأسباب الخير والسعادات ،والبيض الحسان المنعمات ،واالعتدال
والنمايات ،وأسرار العبادات والقربات والصدقات البرهانيات والصلوات النوريات ،وإجابة
الدعوات والناظرين إلى الواقفين بعرفات وقبول النسك بموضع رمي الجمرات  .وخلق عند
مساعدته النفس الكلية تحليل المياه الجامدات  .وأسكن في هذا الفلك روحانية نبيه موسى
عليه السالم عبده ونجيّه  ] .انتهى.
وفي الباب (  8 /80ص  ) 867يتكلم الشيخ عن ما أعطاه هللا تعالى لسيدنا محمد صلى هللا
عليه وسلم من وحي أمر السموات ما لم يعط غيره في طالع مولده فيقول عن سماء المشتري
وهي الثانية بعد سماء زحل األولى [ :ومن األمر المخصوص بالسماء الثانية من هناك أيضا
ُخصّ بعلم األولين واآلخرين  ،والتؤدة والرحمة والرفق وكان بالمؤمنين رحيما ،وما أظهر
في وقت غلظة على أحد إال عن أمر إلهي ...ومنها ما حلل هللا له من الغنائم ،وجعلت له
األرض مسجدا وطهورا من السماء الثانية من هناك ] .
وفي الباب (  8 /84ص ) 844يتكلم الشيخ عن األبدال السبعة الحاكمين في أقاليم األرض
السبعة واستمدادهم من أرواح أنبياء السماوات السبعة ،فيقول عن سماء المشتري:
[ وكل أمر علمي يكون في يوم الخميس فمن روحانية موسى عليه السالم ،وكل أثر علوي
في ركن النار والهواء فمن سباحة المشتري ،وكل أثر سفلي في عنصر الماء والتراب فمن
حركة فلكه  .ولهذا البدل من األقاليم اإلقليم الثاني ،ومما يحصل له من العلوم في هذا اليوم
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وفي ساعاته من األيام :علم النيات والنواميس وعلم أسباب الخير ومكارم األخالق وعلم
القربات وعلم قبول األعمال وأين ينتهي بصاحبها .] .ثم ذكر الشيخ هجّ ير هذا البدل فقال انه
اآلية من سورة الكهف" :لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي" وهو مقام العلم اإللهي وتعلقه
بما ال ينتهي...
وفي الفصل (  89من الباب  0 /891ص  ) 611يتكلم الشيخ عن الصفات اإللهية التي
ظهرت عنها حركات األيام السبعة فيقول [ :ويوم الخميس وُ جدت حركته عن صفة القدرة ،
فما في الوجود جزء إال وهو متمكن من الثناء على موجده ) .وإنما اختصت القدرة بحركة
يوم الخميس ألنّ القدرة راجعة للعلم كرجوع اإلرادة للحياة  ،وقد سبق أنّ المتوجّ ه على
إيجاد سماء المشتري ويومها الخميس هو االسم ( العليم ).
خصوصيات سماء المشتري ومالئكتها
ويتكلم الشيخ عبد الكريم الجيلي في كتابه ( االنسان الكامل ) عن هذه السماء فيقول [ :وأمّا
السماء السادسة فمحتدها من نور الهمّة  .وهي جوهر شفاف روحاني أزرق اللون،
وكوكبها مظهر القيومية ومنظر الديمومية ذو النور المم ّد المسمى المشتري  .رأيت موسى
عليه السالم متمكنا في هذا المقام واضعا قدمه على سطح هذه السماء ،قابضا بيمينه ساق
سدرة المنتهى  ،سكران من خمر تجلي الربوبية ،حيران من عزة األلوهية ،قد انطبعت في
مرآة علمه أشكال األكوان ،وتجلت في إ ّنيّته ربوبية الملك الديان ،يهول منظره
الناظر.......واعلم أنّ هللا تعالى جعل دور فلك هذه السماء مسيرة اثنتين وعشرين ألف سنة
وستا وستين سنة وثمانية أشهر ،فيقطع كوكبها وهو المشتري فيها في كل ساعة مسيرة
تسعمائة سنة وتسع عشرة سنة وخمسة أشهر وسبعة وعشرين يوما ونصف يوم ،فيقطع
جميع الفلك في مضي أربع وعشرين ساعة ،ويقطع جميع الفلك الكلي في مضي اثنتي عشرة
سنة ،يقطع كل سنة برجا من الفلك الكبير ...وجعل ميكائيل موكال بمالئكتها وهم مالئكة
الرحمة ،جعلهم هللا معارج األنبياء ومراقي األولياء ،خلقهم هللا تعالى إليصال الرقائق إلى
من اقتضتها له الحقائق ،دأبهم رفع الوضيع وتسهيل الصعب المنيع ،يجولون في األرض
بسبب رفع أهلها من ظلمة الخفض ،فهم أهل البسط من المالئكة والقبض ،وهم الموكلون
بإيصال األرزاق إلى المرزوقين على قدر الوفاق  ،جعلهم هللا تعالى من أهل البسط
والحظوة ،فهم بين المالئكة مجابوا الدعوة ال يدعون ألحد بشيء إال أجيب ،وال يمرون بذي
عاهة إال ويبرأ ويطيب ،وإليهم أشار عليه الصالة والسالم في قوله ":فمن وافق تأمينه تأمين
المالئكة أجيبت دعوته " وحصلت بغيته ،فما كل ملك يُجاب دعاه وال كل حامد يُستطاب ثناه
 .ثم إني رأيت مالئكة هذه السماء مخلوقة على سائر أنواع الحيوانات فمنهم من خلقه هللا
تعالى على هيئة الطائر وله أجنحة ال تنحصر للحاصر ،وعبادة هذا النوع خدمة األسرار
ورفعها من حضيض الظلمة إلى عالم األنوار .ومنهم من خلقه هللا تعالى على هيئة الخيول
المسوّ مة ،وعبادة هذه الطائفة المكرمة رفع القلوب من سجن الشهادة إلى فضاء الغيوب .
ومنهم من خلقه هللا تعالى على هيئة النجائب وفي صورة الركائب ،وعبادة هذا النوع رفع
النفوس إلى عالم المعاني من عالم المحسوس  .ومنهم من خلقه هللا تعالى على هيئة البغال
والحمير ،وعبادة هذا النوع رفع الحقير وجبر الكسير والعبور من القليل إلى الكثير .ومنهم
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من خلقه هللا على صورة االنسان ،وعبادة هؤالء حفظ قواعد األديان  .ومنهم من خلق على
صفة بسائط الجواهر واألعراض ،وعبادة هؤالء إيصال الصحة إلى األجسام المراض .
ومنهم من خلق على أنواع الحبوب والمياه وسائر المأكوالت والمشروبات ،وعبادة هؤالء
إيصال األرزاق إلى مرزوقها من سائر المخلوقات  .ثم إني رأيت في هذه السماء مالئكة
مخلوقة بحكم االختالط مزجا فالنصف من نار والنصف من ماء عقد ثلجا  ،فال الماء يفعل
في إطفاء النار وال النار تغير الماء عن ذلك القرار .واعلم أنّ ميكائيل عليه السالم هو
روحانية كوكب هذه السماء وهو الحاكم على سائر المالئكة المقيمين في هذا الفلك ،جعل هللا
محتده هذه السماء ومنصته عن يمين سدرة المنتهى ،سألته عن البراق المحمدي هل كان
مخلوقا من هذا المحتد العلي؟ فقال :ال ،ألنّ محمدا صلى هللا عليه وسلم لم تتكاثف عليه
الستور ،فلم ينزل سرّ ه عن سماء النور ،وذلك محتد العقل األول ومنشأ الروح األفضل،
فبراقه من فلك هذا المقام المكين وترجمانه جبريل وهو الروح األمين ،وأما من سواه من
األنبياء وسائر الكمّل من األولياء فإنّ ركائبهم في السفير األعلى على نجائب هذه السماء،
فيصعدون عليها من حضيض أرض الطبائع حتى يجاوزوا الفلك السابع  ،ثم ليس لهم مركب
إال الصفات وال ترجمان إال الذات] انتهى.
الهواء العنصري في عالم الكثافة األرضي والمولدات
 فإذا نزلنا من ملكوت السماوات إلى عالم الكثافة والملك الذي تدركه حواسنا ،فأنسب األجسامالعنصرية للحقيقة الهوائية هي الغازات وبخارات العناصر ،وأكملها نسبة غاز األكسجين
الضروري للتنفس واالحتراق .فتحت فلك القمر بالسماء الدنيا يوجد فلك النار واألثير ،ثم
فلك الهواء أي الهواء العنصري الكثيف الذي هو مزيج غازات وبخارات .ثم فلك الماء ثم
فلك التراب  .يقول الجيلي في ( االنسان الكامل ) [ :واعلم أنّ كل واحد من فلك النار والماء
والهواء على أربع طباق ،وفلك التراب على سبع طباق] .فجاء فلك الهواء تحت فلك النار
الشتراكهما في الحرارة ،وفوق فلك الماء الشتراكهما في الرطوبة  ،كما جاء الماء فوق
التراب الشتراكهما في البرودة.
يتكلم الشيخ في ( رسالة األنوار )،عن ما يُكشف لروح السالك في فلك الهواء فيقول[ :
رُفعت لك اللوائح اللوحية ،وخوطبت بالمخاويف ،وتنوعت عليك الحاالت  ،وأقيم لك دوالب
تعاين فيه صور االستحاالت وكيف يصير الكثيف لطيفا واللطيف كثيفا وما أشبه ذلك ]
انتهى .فاللوائح اللوحية هي ما يلوح من حقائق لوح النفس عند تغلبها على هواها وقطعها له
في معراجها نحو السماوات...
وفي ( عقلة المستوفز ) يتكلم الشيخ عن هذا الفلك الهوائي فيقول ...[ :ثم أدار بالماء الهواء
،وجعل بين الهواء والماء من المالئكة الزاجرات  ،وعليه ملك يسمى الرعد  .وجعل بين
الهواء والماء من المالئكة عالم الحياة ،ثم أدار بالهواء كرة األثير وهو النار ،وجعل عماره
من المالئكة السابقات  ،وعليهم ملك كريم هو مقدمهم ال أعرف له اسما فإني ما عُرفت
بذلك ،وجعل عالم الشوق ممزوجا من الهواء واألثير ] .انتهى.
 فإذا انتقلنا من األركان إلى المولّدات أي المعادن والنبات والحيوان والجنّ واالنسان ،فأنسبهاللهواء هم الجنّ للطافتهم ،ونشأ ُتهم تتكون أساسا من الهواء ثم النار ( راجع الباب التاسع من
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الفتوحات والمالحظات حوله ) .أمّا في جسد االنسان فأنسب الحواس للهواء هو السمع ،ثم
جهاز التنفس والنطق ،وأنسب األخالط الدم وروحه القوة الجاذبة  .وكوكب المشتري
وفلكه في سمائه الهوائية نظيرهما في االنسان القوة الذاكرة ومؤخر الدماغ كما ذكره الشيخ
في آخر الباب السادس (  8ص  . ) 808-801وحول عالقة الهواء بالركن األوّ ل الذي هو
أصل األركان األربعة األخرى وعالقته بالزمان والمكان راجع ( مبحث في شروط الوجود
الحسّي ) للشيخ عبد الواحد يحي.

الفصل الثالث
ركن الماء
تكون الركن المائي
في المبحث حول الهواء رأينا أنّ الحقيقة المائية تظهر عند تكاثف الهواء  .وإلعطاء تصور
خيالي لهذا التكاثف نعتبر ما يلي:
رأينا أنّ اهتزاز الركن الخامس الذي هو أصل األركان ( وهو الذي يسميه الشيخ الطبيعة
ويسميه آخرون :األثير ) ينتج الهواء  .ويمكن تصور هذا االهتزاز على شكل أمواج كروية
من الطاقة لها طول موجة وتواتر ودور زمني معلوم  .فما دام طول الموجة المكاني ودورها
الزماني منحصر في حدود االعتدال بين حقيقتي الحرارة والرطوبة فالحقيقة الهوائية هي
الظاهرة  .فإذا تقلصت شدة الحرارة بتوجه َملك البرودة ينقص تواتر االهتزاز الهوائي ويزداد
دوره الزمني ،فيخرج الهواء عن حدود اعتداله متكاثفا وتظهر الحقيقة المائية .
مساقط الحقيقة المائية عبر مراتب الوجود
لهذه الحقيقة المائية مظاهر عبر مراتب الوجود عند سقوطها عليها :
 ففي حضرة األسماء اإللهية نجد صفة العلم هي األنسب إليها كما أنّ صفة الحياة هي األنسبللهواء ،وذلك ألنّ منشأ الماء كان بتوجّه ملك البرودة على الحقيقة الهوائية كما مر ذكره،
والبرودة منفعلة من العلم كانفعال الحرارة من الحياة ،فكما أنّ أصل العلم هو الحياة فكذلك
أصل الماء هو الهواء .
 وفي الحضرة البرزخية بين البطون والظهور ،نجد أنّ أنسب حقيقة للماء هي العماء كماسبق ذكره في الحديث عن ركن الهواء ،ألنّ العماء هو أوّ ل صورة ظهرت في النفس
الرحماني الذي هو عين الهواء الوجودي ،والعماء في اللغة هو السحاب الرقيق  ،فهو ماء
ال يزال بُخارا لقربه من الحقيقة الهوائية .
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وفي أول المراتب الخلقية رأينا أنّ سطور اللوح المحفوظ أي النفس الكلية هي األنسب للماء،
وما ّدة تلك السطور من الحقيقة المائية  ،فكما انبعث اللوح من القلم كذلك انبعث الماء من
الهواء  .وكما أنّ منشأ الصور الطبيعية من الماء ،فكذلك منشأ الصّور الوجودية من العماء ،
ومنشأ الصور الكونية وأرواحها إلى يوم القيامة من اللوح المحفوظ .
وفي حضرة الطبيعة تحت اللوح نجد أنّ أنسب الطبائع للماء هي البرودة كما سبق بيانه .
ثم ننزل إلى حضرة األشكال واألجسام فنجد الهواء حامال للماء الجامد الذي استقر عليه
العرش كما قال تعالى" :وكان عرشه على الماء"  ،وهو الماء الطبيعي الملكوتي البسيط ال
العنصري الكثيف  .وفي العرش الرحماني :تقاطع وجه البرودة بوجه الرطوبة أنشأ قائمة
الماء العرشي التي تحملها الروحانية التي على صورة سيدنا محمد  -صلى هللا عليه وسلم-
الذي هو ماء حياة الوجو د .
وكما رأينا أنّ الحقيقة الهوائية العرشية مشتركة بين حضرة األرواح التي يُشرف عليها
جبريل ومحمد عليهما السالم ،وحضرة األرزاق التي يُشرف عليها ميكائيل وإبراهيم عليهما
السالم ،فكذلك الحقيقة المائية العرشية مشتركة بين قائمة سيدنا محمد عليه الصالة والسالم
وحضرة الص َُّور التي يشرف عليها إسرافيل وآدم عليهما السالم  ،ألنّ الماء هو منشأ تلك
الصور الطبيعية كما سبق ذكره .
فإذا نزلنا من العرش إلى الكرسي ووجدنا قدميْ الصدق والجبر ،أو األمر والنهي ،أو اليمين
والشمال ،فأين نجد َمسقط الحقيقة المائية هناك؟ الجواب – وهللا أعلم  : -رأينا عند الحديث
عن ركن الهواء ،أنّ قدم النهي أي قدم الصدق واليمين هوائية  ،والهواء حار رطب ،وعكس
طبعه البارد اليابس أي طبع التراب هو المنافر كلية للهواء ،فله قدم الجبر واألمر والشمال
 .ولهذا نجد الشيخ يجعل والة البروج الترابية والنارية هم القائمون بتعذيب أهل النار التي"
وقودها الناس والحجارة " ...وحيث أنّ الماء بارد رطب يقع بين الهواء والتراب ،فموقع
الحقيقة المائية في الكرسي بين قدميْ األمر والنهي  ،وهي إلى قدم السعادة واليمين أنسب،
فهي شبيهة باالسم ( الرحمان ) إذ أ ّنه يعني الرحمة الشاملة للجميع حتى ألهل الشمال
ّ
المعذبين  ،بخالف االسم ( الرحيم ) المخصوص بأهل السعادة فقط  .فكما أنّ ( الرحمان )
على العرش استوى ،فكذلك أحاط الماء البارد بالعرش .
ولهذه العالقة بين الماء و ( الرحمان ) نجد الشيخ في آخر الباب (  /01ج 8ص ) 894
يتكلم عن أدوار عذاب أهل النار فيقول ...[ :وإذا أراد هللا أن ينعمهم من اسمه الرحمان
ينظرون في حالهم التي هم عليها في الوقت وخروجهم بما كانوا فيه من العذاب فينعمون
بذلك القدر من النظر  ،فوقتا يدوم لهم هذا النظر ألف سنة ( أي م ّدة والية برج الحوت
المائي ) ووقتا تسعة آالف سنة ( أي مدة والية برج السرطان المائي ) ووقتا خمسة آالف
سنة ( أي م ّدة والية برج العقرب المائي ) ]..انتهى.
ت َتجْ ري من َتحْ ت َها األن َهارُ }
ونسبة الماء ألهل قدم الصدق نجدها في مثل قوله تعالىَ {:ج َّنا ٍ
وقوله تعالى { :في َهآ أَ ْن َهار من مَّآ ٍء َغيْر آس ٍن }  ،ونسبته ألهل قدم الجبر الشمالية نجدها في
ُون ُ
ب ْالهيم } وقولهَ { :ك َمنْ ه َُو
شرْ َ
ُون َعلَيْه م َن ْال َحميم َف َشارب َ
مثل قوله تعالىَ ...{ :ف َشارب َ
َخالد في ال َّنار َو ُسقُو ْا َما ًء َحميمًا َف َق َّط َع أَمْ َعآ َء ُه ْم...}.
فإدا انتقلنا من الكرسي إلى فلك البروج حيث ثالثة منها مائية  ،فالملك الذي له العقرب بيده
مفتاح خلق النباتات وهو ساكن ،والملك الذي على صورة الحوت بيده مفتاح خلق الحيوان
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وله اشتراك مع ملك القوس الناري الذي بيده أزمة األجساد النورية والظلمانية الشتراكهما
في خلق األجساد ،والثالث هو الملك الذي على صورة السرطان وبيده مفتاح خلق الدنيا وهو
متحرك  .هذا ما ذكره الشيخ في " عقلة المستوفز " .
 فإذا نزلنا إلى فلك المنازل ،وجدنا المائية منها تلك التي تقع في البروج المائية وهي  :الثلثاناألخيران من االكليل  ،والثلثان األوالن من الشولة وقلب العقرب ،وللحوت الثلث األخير من
الفرع المقدم والفرع المؤخر والرشا ،وللسرطان النثرة والطرف والثلث األول من الجبهة .
وكمثال ألفعال روحانيات هذه المنازل لنستمع الشيخ البوني ( توفي سنة  410هـ) في كتابه
( شمس المعارف الكبرى ) وهو يقول ...[ :القول على منزلة النثرة  ،ولها حرف الحاء ،إذا
نزل القمر بها وهو بارد ممتزج سعد ينحط فيه إلى العالم بإذن هللا تعالى روحانية تفعل في
العداوة والبغضاء والقطيعة وما أشبه ذلك  ،وتصلح لعمل الطلسمات والدعاء على األعداء
والطغاة والبغاة والشحناء  ،ويتحرك فيها روحانية شرع فيها بأعمال آالت الحرب أل ّنها
ر ّدية تصلح للشر كما ذكرنا وهللا أعلم  ...القول على منزلة القلب وله حرف الصاد  ،إذا
نزل القمر به وهو كوكب سعيد مائي ،ينزل منه روحانية تصلح ما أفسدت المتقدمة ،وتصلح
لشراء السالح وشراء الدواب وقلع الشجر والزرع والحرث وإخراج الدفين وعالج البهائم
وشرب األدوية .....وبخوره ورق األهليلج وهللا أعلم. ]...
 فلكل منزل روحانية وظيفة مخصوصة أشار إلى بعضها الشيخ األكبر في كتابه ( التنزالتالموصلية ) عند حديثه عن سير القمر عبر هذه المنازل  .كما ذكر في كتابه ( عقلة
المستوفز ) عالقة أقسام فلك المنازل بالحروف واألصوات واأللحان ،كما أوضح هذا المعنى
في الباب (  ) 891من ( الفتوحات المكية ) وفي الفصل (  ) 01منه ( ج 0ص ) 669
يقول [ :ولكل حرف ليلة من الشهر ،أعني الشهر الذي يعرف بالقمر ،فإذا مشى القمر وقطع
في سيره أربع عشرة منزلة ،أعطى في كل حرف من هذه الحروف من حيث صورها قوتين
من حيث ذاته ومن حيث نوره  ،وأعطاه قوتين أخريين من حيث المنزلة التي نزل بها ومن
حيث البرج الذي لتلك المنزلة ولكن بقدر ما لتلك المنزلة من البرج  ،فيصير في ذلك
الحرف أربع قوى ،فيكون عمله اقوى من عمل كل واحد من أصحاب هذه القوى  .ويكون
عمله في ظهور أعيان المطلوب  .فإذا أخذ القمر في النقص فقد أخذ في روحانية هذه
الحروف إلى أن يكملها بكمال المنازل  .فتلك ثمان وعشرون والقوى مثل القوى  ،إال أنه
يكون العمل غير العمل  ،فالعمل الظاهر في المنافع والعمل الثاني في دفع المضار .وفي قوة
النور الذي للقمر لهذا الحرف مراتب بحسب المنزلة والبرج الذي تكون فيه الشمس
واتصاالت القمر بالمنزلة في تسديسها وتثليثها وتربيعها ومقابلتها ومقارنتها  ،فتختلف
األحكام باختالف ذلك ،هذا للحرف من قوة النور القمري  .فالعمل بالحروف يحتاج إلى علم
دقيق ]....إلى آخر ما فصّله الشيخ.
الماء أول العناصر في الملك واختالف المواقف في ذلك
واعلم أنّ ما فوق فلك البروج الغالب عليه الروحانية واللطافة الملكوتية  ،و في ما تحته
يظهر الزمان والمكان واألجسام المتحيزة والعناصر الكثيفة  .كما يمكن اعتبار فلك البروج
كمظهر محسوس للعرش ،وفلك المنازل كمظهر محسوس للكرسي ،وأفالك الدراري
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والشمس والقمر التي مجموعها سبعة كمظهر محسوس للسماوات الروحانية السبعة  .وهذا
يعني أنّ حقيقة األركان األربعة الملكوتية إذا سقطت إلى تلك المظاهر المحسوسة تحت فلك
البروج تصبح أركانا عنصرية كثيفة  .وهنا سؤال  :ما هو أول العناصر ظهورا أو بعبارة
أخرى :ما هو العنصر األول الذي تفرعت منه بقية العناصر؟ يجيب الشيخ عن هذا السؤال
فيقول في الباب (  0 /094ص  - ) 477وهو الباب المخصوص بمنزل سورة "الفجر":-
[  ...والماء كان أول العناصر ،فما كثف منه كان أرضا  ،وما سخف منه كان هواء  ،ثم ما
سخف منه كان نارا وهو كرة األثير  .فأصل العناصر عندنا الماء ...والحكماء في هذه
المسئلة على ستة مذاهب ،خمسة منها خطأ والواحد منه صواب  ،وهو الذي وافق الكشف
والتعريف اإللهي ألهل خطابه من ملك ونبي وولي .وكان وجود هذه العناصر ببرج
السرطان ] انتهى .والسرطان هو البرج الذي بيد ملكه مفتاح خلق الدنيا وهو مائي .لكن هل
كالم الشيخ هذا مناقض لقوله في الباب (  1 /148ص  [ :) 617والهواء يعم جميع
الخلوقات فهو حياة العالم ...هو األسطقس األعظم أصل األسطقسات كلها والماء أقرب
أسطقس اليه ]...انتهى .وهل كالمه هذا مناقض لقوله في الباب (  8 /88ص .) 816
[ ...األركان من عالم الطبيعة أربعة ...واختلفوا في ذلك على ستة مذاهب ...وقالت طائفة
األصل أمر خامس ليس واحدا من هذه األربعة ...وهذا المذهب باألصل الخامس هو
الصحيح عندنا] ...
الجواب :يمكن التوفيق بين هذه األقوال الثالثة للشيخ التي تبدو في الظاهر وكأ ّنها متناقضة
كتناقض ما ورد في األحاديث أنّ أوّ ل ما خلق هللا النور المحمدي ،وفي حديث آخر أوّ ل ما
خلق هللا العقل ،وفي حديث آخر الروح ،وفي حديث آخر العرش ،والتوفيق بينها أنّ العقل
والروح هما من مظاهر النور المحمدي األصلي ،أمّا العرش فهو أوّ ل ما خلق هللا من عالم
األجسام  ....كذلك هنا :بالنسبة لعالم الخلق كله  :األصل الخامس الذي هو الطبيعة الكلية هو
أصل جميع األركان  ،وبالنسبة للعالم األعلى الروحاني الملكوتي الهواء هو األصل األوّ ل ،
أمّا بالنسبة للعالم العنصري فالماء هو األصل ،ولهذا فإنّ الحركة الروحانية نجدها قد ابتدأت
ببرج الميزان الهوائي أمّا خلق الدنيا – أي العالم العنصري – نجده قد ابتدأ ببرج السرطان
المائي...
وقد ذكر الشيخ في الباب (  ) 891أنّ المتوجه على إيجاد الهواء هو اسمه تعالى ( الحي )
والمتوجه على إيجاد الماء هو ( المحيي )  ،فالعالقة بين الهواء والماء وأوليتهما هي نفس
العالقة بين ( الحي ) و ( المحيي ) :فالحي اسم ذاتي فله توجّ ه لعالم األرواح ،وبالنسبة
للملكوت :األرواح هي األصل ولها البدء ولوالها لما وُ جدت األجساد  ،فالهواء هو األصل.
أمّا ( المحيي ) فهو اسم فعل فله توجه لحضرة األفعال ولعالم األجسام ،وبالنسبة لعالم
األجسام الجسم هو األصل ولواله لما كان للروح ظهور أي أنّ الماء هو األصل .وفي
للحقيقة  :الحق هو األصل فهو إله الجسم والروح ،والروح كالجسم ال قيام لهما إال به تعالى
أي أنّ األصل الخامس هو األصل ...ومنشأ هذا االختالف ال ّنسبي في اإللهيات أ ّنه إذا
اعتبرنا العلم تابعا للمعلوم فالمعلوم هو األصل  ،وهذه الحضرة العلمية هي الماء األوّ ل حين
ك ّنا كما قال الشيخ في أبيات له [ :ك ّنا حروفا عاليات في ُذرى أعلى القُلَ َل ] .أمّا إذا اعتبرنا
كلمة األمر الفهوانية ( ُكنْ ) كأصل إلبراز األعيان الثابتة لوجودها العيني فالهواء هو
األصل  ،إذ هذه الحضرة الفهوانية هي عين النفس الرحماني الذي هو الهواء الوجودي .
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وأمّا إذا اعتبرنا أنّ العلم والمعلوم واألمر والمأمور والعالم واآلمر ما هي إال نسب في نفس
الذات ،فهذه الذات المشار إليها بالخامس هي األصل ،والخمسة هي عدد الهاء أي هاء هوية
الذات  .قال شاعرهم [ :اشهده منك فرعا وأصال من غير كيف منك إياه ] .
وفي ع ّدة مواقع من الفتوحات يؤكد الشيخ على أنّ الماء هو أوّ ل العناصر وأصلها ففي
الباب (  0 /091ص  ) 419مثال يعطي تفصيال طويال لذلك ويقول أنّ الماء أب األرض
ولبني آدم  ،والزبد وهو جد آلدم وللنار -إلى آخره ...ولك ّنه في مواقع أخرى يعود إلى أوّ لية
الهواء وكونه هو األصل ،فمثال في الباب (  0 /098ص  ) 414يقول [ :أنّ الصدر في
الرتبة الثانية من كل صورة ...وصدر العناصر الماء ]...فإذا اعتبرنا ذلك األصل الخامس
في الرتبة األولى فالماء سابق للهواء وهذا في العالم الطبيعي العنصري ،وإذا اعتبرنا الهواء
كأصل والماء هو الصادر منه فذلك في العالم الطبيعي األعلى...
السماوات والكواكب واأليام والساعات المائية
 فإذا نزلنا من فلك المنازل إلى السماوات  ،فإننا نجد السماء الثالثة حيث كوكب الزهرةوسماء الدنيا األولى حيث القمر لهما طبع الماء البارد الرطب  .فسماء الزهرة يسميها الشيخ
في كتاب ( اإلسراء) بسماء الشهادة وسماء الجمال ومعدن الجالل ،وكوكبها سعيد ولهذا نجد
الشيخ في ( عقلة المستوفز ) يقول عنها ... ( :ثم أدار بالهواء السماء الثالثة وعمره
بالمالئكة الفاتقات ،وعليهم ملك يسمى الجميل ،وفيه خلق هللا كوكبا يسمى الزهرة  ،وأدار
به هواء أسكنه عالم األنس )  .ولجمالها أسكن فيها روح من أوتي شطر الحسن أي يوسف
عليه السالم ،ولها من األيام أجملها وهو الجمعة ،ومختصة بصالة المغرب كما ذكره الشيخ
في ( لطائف األسرار ) حيث يقول عنها ...[ :ثم نزلنا من سماء النظام إلى سماء التصوير
التام بحسن االنتظام ،لنأخذ إرثنا من يوسف عليه السالم ]...ثم أطنب الشيخ في التأكيد على
جمالية هذه السماء وكوكبها وأنها سماء النكاح واللذة والعشق وأنها مجلى قوله عليه السالم:
[ إنّ هللا جميل يحب الجمال ].
وفي كتاب ( أيام الشأن ) ذكر أنّ ليلة الثالثاء سلخ منها نهار الجمعة ألنّ كال منهما تحت
حكم الروحانية المائية للزهرة ...ثم يفصّل الشيخ الساعات المتفرقة خالل أيام األسبوع والتي
هي تحت حكم الزهرة ومجموعها هو يوم شأن روحانيتها المسمى يوم شأن الجمعة فيقول:
[ وأما ليلة الثالثاء فمركبة من الساعة األولى من ليلة الثالثاء والثامنة منها  ،والثالثة من
يوم الثالثاء والعاشرة منها ،والخامسة من ليلة األربعاء والثانية عشرة منها ،والسابعة من
يوم األربعاء ،والثانية من ليلة الخميس والتاسعة منها ،والرابعة من يوم الخميس والحادية
عشرة منهاا ،والسادسة من ليلة الجمعة  .وأما ساعات نهاره فمؤلفة من الساعة األولى من
يوم الجمعة والثامنة منه  ،والثالثة من ليلة السبت والعاشرة منها  ،والخامسة من يوم السبت
والثانية عشرة منه  ،والسابعة من ليلة األحد ،والثانية من يوم األحد والتاسعة منه ،والرابعة
من ليلة االثنين والحادية عشرة منها ،والسادسة من يوم االثنين  .فهذا قد كمل يوم الجمعة .
والشأن في هذا اليوم تقطير ما رطب من ركن البخار بمساعدة روحانية الفلك الثالث ( أي
سماء الزهرة المائية) واألول ( أي سماء القمر المائية ) للنفس الكلية عن القول اإللهي ،
وساعدها الثاني بنصف قوته في هبوطه ( أي ألنّ السماء الثانية ممتزجة الطبائع ،فالماء
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البارد الرطب نصف الطبائع األربعة) وكذلك السادس والسابع ( ألنّ السماء السادسة هوائية
حارة رطبة فنصف طبعها الرطوبة ،والسماء السابعة ترابية باردة يابسة فنصف طبعها
البرودة )] انتهى.
وفي ع ّدة أبواب من الفتوحات يتكلم الشيخ عن هذه السماء الثالثة ،ففي الباب ( 0 /891
الفصل  04ص  [ :) 664في االسم المصور  :توجه هذا االسم اإللهي على إيجاد السماء
الخامسة ( أي بدءا من سماء زحل العليا ) وفلكها وكوكبها  .وكان ظهور ذلك في منزلة
الغفر  .وأوحى فيها إظهار صور األرواح واألجسام والعلوم في العالم العنصري .
واختصت باألثر الكامل بطريق التولية بيوم الجمعة  .وأسكن فيها يوسف عليه السالم .
وعنها ظهر حرف الراء] انتهى.
ونحن اآلن ،منذ بعثة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،تحت والية منزلة الغفر في أوّ ل برج
الميزان فناسبت واليتها يوم الجمعة المخصوص باألمة المحمدية الجمالية  .ومعدن هذه
السماء النحاس ولونها أصفر...
وفي الباب (  0 /847ص  ) 074يتكلم الشيخ عن العلوم التي تتجلى للسالك في هذه السماء
فيقول أنّ منها ...[ :العلوم المتعلقة بصور التمثل والخيال ...وتجسد المعاني والنسب ...فإ ّنها
سماء التصوير التام والنظام ومن هذه السماء يكون اإلمداد للشعراء ......وفي هذه السماء
هو النائب الخامس الذي يتلقى تدبير النطفة في الرحم في الشهر الخامس ]...إلى آخر ما
ذكره فراجعه هناك  .وراجع أيضا ما ذكره في حواره مع يوسف عليه السالم في تلك السماء
في الباب (  1 /147ص  .) 167وأعطى لها وصفا آخر في الباب (  1 /147ص ) 664
وفي الباب (  /891الفصل  0 /89ص  )611يقول [ :ويوم الجمعة وُ جدت حركته عن صفة
العلم  ،فما في العالم جزء إال وهو يعلم موجده من حيث ذاته ال من حيث ذات موجده]  .وفي
الباب (  8 /80ص  )867-864يقول الشيخ أنّ من أمر هللا الذي أوحاه في سماء الزهرة
المخصوص بسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ،حُب الطيب والنساء حتى كان من سنته
النكاح...
وفي الباب (  8 /84ص  ) 844يتكلم الشيخ عن األبدال السبعة الحاكمين في األقاليم السبعة
من األرض فيقول [ :وكل أمر علمي يكون يوم الجمعة يكون لهذا الشخص الذي يحفظ هللا
به اإلقليم الخامس ،فمن روحانية يوسف عليه السالم  ،وكل أثر علوي يكون في ركن النار
والهواء فمن نظر كوكب الزهرة  ،وكل أثر سفلي في ركن الماء واألرض فمن حركة فلك
الزهرة ...وممّا يحصل له من العلوم في هذا اليوم وفي ساعاته من األيام علم التصوير من
حضرة الجمال واالنس وعلم األحوال ...ومقامه ( أي مقام هذا البدل الخامس ) َ " :فاسْ أَلُو ْا
أَهْ َل ّ
ُون "  .وال يسأل إال المولود  ،فإ ّنه في مقام الطفولة من الطفل
الذ ْكر إن ُكن ُت ْم َال َتعْ لَم َ
وهو الندا ،قال تعالى " :أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئ ا"  ،فال يعلم حتى يسأل
 .فالولد في المرتبة الخامسة فلهذا كان السؤال هو هجير البدل الخامس] انتهى.
والسماء األخرى التي لها طبع الماء فهي سماء القمر ،فراجع ما ذكره حولها الشيخ في
الكتب واألبواب المذكورة سابقا  .وراجع ما ذكره أيضا الشيخ عبد الكريم الجيلي في كتابه (
االنسان الكامل ) .راجع أيضا تفصيل الشيخ للحروف التي لها طبع الماء في الباب( 0:
8ص  /41ص  ) 44وكالمه عن الماء البسيط المعقول وغيره من األركان في الباب (
 8 /41ص  ) 191وكالمه عن أسرار الطهارة المائية في الباب (  8 /40ص -111
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. ) 114-141/169/.../111/110وراجع نفس هذه األسرار أيضا في كتابه ( لطائف
األسرار )  ،وكالمه عن عالقة الماء بالمالئكة وأنواع الماء في الباب (  0/891فصل 11
ص  640و  ، ) 641وكالمه عن عالقة الماء بالحياة في الباب (  /891فصل  11ص 641
)  ،وكالمه عن ترتيب األركان ( الباب  0 /091ص  ،) 441وكالمه عن خلق األرض من
تموج الماء ( الباب  0 /091ص  ، ) 419وكالمه حول الماء من حيث أنه هو عرش الحياة
اإللهية ( الباب  1 /187ص  ، )..44/44وكالمه عن أنهار السدرة ( الباب  1 /161ص
. ) 011

الفصل الرابع
ركن ال هنار (ويسمى أحيانا األثير )
تكون الركن الناري ومساقطه عبر مراتب الوحود
توجّ ه َملك الحرارة على االعتدال الهوائي يزيد في تواتر اهتزازه  ،أي ينقص دوره الزمني
فتزداد حرارة الهواء إلى أن تتجاوز الح ّد األقصى العتدالها  ،فيتلطف الهواء متحوال إلى أثير
فتظهر الحقيقة النارية بطبعها الحاراليابس بعد زوال الرطوبة من الهواء وظهور اليبوسة
عوضها الشتداد الحرارة .
فإذا تتبعنا مساقط الحقيقة النارية عبر مراتب الوجود فإننا نجد ما يلي:
 في الحضرة اإللهية تتمثل في السُّبحات الوجهية المحرقة التي قال عنها الحديث النبويالشريف [ :أنّ هلل تعالى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها ألحرقت سبحات وجهه
ما أدركه بصره من خلقه].
راجع سرّ هذا الحديث في جواب الشيخ عن السؤال (  ) 884من أسئلة الترمذي ( ب/ 71
0ص  ) 881وفي الباب (  6 /604ص  ) 19-11والباب (  6 /660ص  ) 44والباب (
 1 /141ص  /) 491-419والباب(  0 /891فصل  18ص . )681
 في حضرة الملكوت األعلى تتمثل الحقيقة النارية في األنوار المحرقة للتجليات الجاللية علىاألرواح المُهيَّمة والمالئكة العالين الكروبيين ،حتى أ ّنها أحرقت شعورهم بوجودهم فضال
عن وجود غيرهم.
 في الحضرة الطبيعية بين اللوح المحفوظ والعرش أنسب الطبائع لحقيقة النار هي الحرارة إذأنّ توجّ ه ملكها على االعتدال الهوائي هو سبب ظهورها كما سبق ذكره.
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 في الحضرة العرشية ،تقاطع وجه الحرارة مع وجه اليبوسة يُعطي قائمة نارية تحملها حقيقةالملك الجليل خازن النارَ :مالك المكلف بتنفيذ الوعيد ( راجع المبحث حول العرش الرحماني
).
حكم األركان األربعة في الكرسي والجنة والنار
 في حضرة الكرسي رأينا أنّ قدم اليمين أو قدم الربّ هي للهواء  ،وأنّ قدم الشمال أو قدمالجبار هي للتراب  ،وأنّ الماء يقع بينهما لك ّنه إلى قدم اليمين أقرب  .أمّا النار فبعكس الماء
فهي تقع أيضا بين القدمين مقابلة للماء كمقابلة ملك الحرارة لملك البرودة ( راجع المبحث
حول الطبيعة )  ،لك ّنها إلى قدم الشمال الترابية أقرب وأنسب الشتراكهما في اليبوسة،
كاشتراك الماء والهواء في الرطوبة ،كما ال يخلو الماء من ارتباط بالتراب الشتراكهما في
البرودة  .ولقرب النار من قدم الشمال الترابية كانت البروج النارية والترابية هي
المخصوصة بالعذاب األليم ألهل جهنم  .ولقرب الماء من قدم اليمين الهوائية كانت البروج
الهوائية والمائية بروج راحة ورحمة لهم كما سبق ذكره ....وحيث أنّ النار ال تخلو من
ارتباط بقدم اليمين ،فهذا يعني أنّ لها حكما أيضا على أهل اليمين في الجنة ،وذلك ألنّ فلك
الجنة محيط بفلك النار إحاطة فلك المنازل بالسموات ،إذ أنّ فلك المنازل هو سقف جهنم
وأرض الجنة  ،فهو عين سور األعراف الفاصل بين الدارين .وأرض الج ّنة مسك  ،فبحرارة
النار التي تحته واألنهار الجارية فيه تنمو أشجار الجنان ويعتدل طبعها  .وهذا الحكم الذي
للنار في الجنة ال يقف عند هذا المظهر المحسوس بل له أيضا مظهر معنوي نابع من االسم
المتوجه على خلق النار وهو اسمه تعالى ( القابض ) كما ذكره الشيخ في الفصل (  01من
الباب  0 /891ص  . ) 641وقد أشار الشيخ إلى أثر تجلي ( القابض ) حتى على أهل الجنة
في الباب (  1 /141ص  ) 011حيث يقول:
[ لتعلم أنّ هللا أطلعني على حكم غريب يتعلق بالعالم االنساني وال أدري هل له تعلق بما عدا
اإلنسان من العالم أم ال ...وهذا الحكم يظهر في العالم االنساني عند انقضاء كل ثالثة آالف
عام من أعوام الدنيا وهو عند هللا يوم واحد  ،ال أدري ألي اسم إلهي يرجع هذا اليوم أل ّني ما
عُرفت به ،غير أنّ الحق تعالى قسّمه لي على ثالثة أثالث كل ثلث ألف سنة ،واأللف سنة
يوم واحد من أيام الربّ  ،هذا الذي أخبرني به ربّي  ،وهذه الم ّدة التي هي ثالثة آالف سنة
حكمها في اإلنسان حكم بدء وعود وحياة وموت كيف يشاء هللا وحيث يشاء هللا .غير أنّ هللا
لما رقم لي هذا األمر في درجى كلمات وقفت عليها مشاهدة جعل كلمة بفضة وكلمة بذهب
على هذه الصورة رقمها  ،فعلمت أ ّنها أحوال وأحكام تظهر في االنسان في الجنة بمرور
هذه الم ّدة المعينة .وما أثر وهللا عندي خبر إلهي ورد عليّ ما ّأثر هذا من الجزع والخوف
المقلق  ،فما سكن روعي إال كون الكلمات من ذهب وفضة الكلمة الذهبية إلى جانبها الكلمة
الفضية] انتهىُ .
قلت  :هذه المنازل لبرج واحد من البروج االثني عشر ،ألنها تقطع كل
درجة في مائة سنة وفي البرج ثالثون درجة ( كما ذكره الشيخ في الباب  1 /161ص-010
 ، /011والباب  891الفصل  0 /01ص  ،668والباب 1 /178فصل  1ص  . ) 616فعند
انتقال تلك الكواكب الموجودة تحت أرض الجنة من حكم برج مائي مثال إلى حكم برج
ناري ،كاالنتقال من الحوت إلى الحمل ،يحصل التغير الذي أشار إليه الشيخ في العالم
االنساني بالجنة  ،كما يحدث تغير مناسب للعالم الجه ّنمي الذي هو تحت تلك الكواكب...
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وتقسيم تلك الم ّدة لثالثة أثالث متساوية راجع لكون كل برج منقسم على ثالثة وجوه  -كما
هو معلوم عند الفلكيين  -ولكل وجه كوكب معيّن من الدراري السبعة في السماوات السبعة
حسب ترتيبها ،أي أنّ االنتقال من وجه إلى وجه آخر في نفس البرج يعني تغيّرا في
الروحانية الحاكمة في تلك ال ُم ّدة.
إذن فلألركان األربعة حكم في الجنة لكن بنسب مختلفة وأعالها نسبة الهواء والماء  .وإلى
عالقة الجنة بالهواء ون َفس الرحمان يشير الشيخ في قوله في الباب (  – 891فصل 0 /01
ص  ...[ :) 668وتختلف الجنات فتختلف األذواق  ،ون َفس الرحمن فيها دائم ال ينقطع،
تسوقه ريح تسمى المثيرة  .وفي الجنة شجرة ما يبقى بيت في الجنة إال دخل فيه منها تسمى
المؤنسة  ،يجتمع إلى أهلها أهل الجنة في ظلها يتحدثون بما ينبغي لجالل هللا بحسب مقاماتهم
في ذلك بطريق اإلفادة  ،فيحصل بينهم لكل واحد علم لم يكن يعرفه  ،فتعلو منزلته بعلو
ذلك العلم  .فإذا قاموا من تحت تلك الشجرة وجدوا لهم درجات ومنازل لم يكونوا يعرفونها
في جناتهم  ،فيجدون من اللذة بها ما ال يقدر قدره  ،فيتعجبون وال يعرفون من أين ذلك،
فتهب عليهم الريح المثيرة من َن َفس الرحمن تخبرهم أنّ هذه الدرجات التي حصلتموها هي
منازلكم في منازل العلم الذي اكتسبتموه تحت الشجرة المؤنسة في ناديكم هذه منازله ،
فيحصل لكل واحد منزل يعلمه  .فال يمر لهم ن َفس إال ولهم فيه نعيم مقيم جديد ] انتهى.
البروج والمنازل والسماوات والمولدات النارية
-

-

-

-

فإذا نزلنا إلى فلك البروج فإننا نجد البروج النارية الثالثة ،وهي أطول البروج حكما في
العالم إذ أنّ م ّدتها الكلية 06111 :سنة  ،كما أنّ سماء الشمس ولها طبع النار هي أعظم
السماوات حكما في عالم الدنيا  .يتكلم الشيخ عن هذه البروج النارية في ( عقلة المستوفز )
فيقول  -وما بين قوسين شرح لكالمه : -
[ ...والملك الثالث الذي يليه ( أي يلي برج الميزان ) على صورة القوس .وهو ملك كريم
بيده أزمّة األجساد النورية ( أي المالئكة ) والظلمانية ( أي الجان ) وجعل بيده مفتاح خلق
النار ( وقال في الباب  9من الفتوحات أنّ الجنّ أيضا خلقوا عند مطلع والية هذا البرج)...
والملك السابع خلقه هللا على صورة كبش ( أي الحمل ) وهو ملك متحرك ( ألن برجه
منقلب يحصل فيه االنتقال من الشتاء إلى الربيع ) وجعل بيده مفتاح خلق األعراض
والصفات ( وقال في الباب  1 /174ص  ، 648يقول  :ظهر أوّ ل اليوم بطلوع الشمس إلى
غروبها  ،ولم يكن لها وجود إال في برج الحمل فإ ّنه بيت شرفها  ،فوجدت طالعة في برج
الحمل )  ...والملك الحادي عشر خلقه هللا على صورة أسد  ،وهو ملك كريم تعلوه مهابة ،
وجعل بيده مفتاح خلق اآلخرة ( وقال في الباب  8 /44ص  : 187أنّ الج ّنة المحسوسة
ُخلقت بطالع األسد الذي هو اإلقليد )] .
فإذا نزلنا إلى فلك المنازل فإننا نجد المنازل التابعة لتلك البروج النارية ،لكل منزلة ملك
كريم هو كالنائب لوالي برجه ،ويفعل في األرض ومحيطها بواسطة نقبائه في السماوات
السبعة خالل سير كواكبها في أفالكها .
ثم إذا نزلنا إلى السماوات فإننا نجد سماء المريخ الخامسة حيث هارون ،وسماء الشمس
الرابعة حيث إدريس عليهما السالم ،لهما الطبع الناري الحار اليابس ،وحول مميزات
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وخواص وروحانيات هاتين السماءين وكوكبيهما وآثارهما في الدنيا راجع الكتب واألبواب
التي ذكرناها حول السماوات في الفقرات السابقة حول ركني الهواء والماء.
 ومباشرة عند النزول من فلك القمر بالسماء ال ّدنيا نجد فلك النار العنصرية  .ويقول الشيخفي ( عقلة المستوفز ) أنّ من سطح األرض إلى سطح هذا الفلك الناري اثنان وسبعون سنة
 .وقال أنّ من أسباب وجود هذا الفلك الناري تحت فلك القمر البرودة الشديدة للفلك القمري
أل ّنه مائي بارد رطب ،فجعل هللا تعالى فلك النار وقاية لمحيط األرض وسكانها من تلك
البرودة ( راجع ما ذكره الشيخ حول هذا الفلك في الفصل 01من الباب  0 /891ص -669
.) 641.
 ويستعمل الشيخ عوض كلمة النار – أحيانا – كلمة األثير  ،وكأنّ لألثير مرتبة برزخية بينالهواء والماء  ،فإذا سقطت الحقيقة األثيرية النارية إلى عالم الكثافة العنصرية المحسوسة،
فأنسب العناصر لألثير هو غاز الهيدروجين الذي هو أبسط العناصر وألطفها وأخ ّفها،
وأنسب المولدات للنار من عناصر ومعادن ونبات وحيوان وجان وإنسان هو من غلبت على
طبعه الحرارة واليبوسة...
 وفي االنسان نجد في أخالطه نظير النار وهي الصفراء وروحها القوة الهاضمة  ،كما أنّنظير الهواء الدم وروحه القوة الجاذبة  ،ونظير الماء البلغم وروحه القوة الدافعة  ،ونظير
التراب السوداء وروحه القوة الماسكة  .أمّا نظير المريخ وفلكه الناري بالسماء الخامسة
فيافوخ الدماغ حيث القوة العاقلة  .ونظير الشمس وفلكها الناري بالسماء الرابعة وسط الدماغ
حيث القوة المفكرة  .كما أنّ زحل وفلكها الترابي نظيرهما من االنسان القوة العلمية والنفس
 .وأما المشتري وفلكها الهوائي فنظيرهما القوة الذاكرة ومؤخر الدماغ  .وعطارد وفلكها
الممتزج نظيرهما القوة الخيالية ومق ّدم الدماغ  .والقمر وفلكها المائي نظيرهما القوة الحسية
والجوارح ( راجع هذا التفصيل آخر الباب  8 /4ص .) 808-801

الفصل الخامس
ركن التراب
تكون الركن الترابي
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َتوجُّ ُه ملك اليبوسة على الحضرة المائية يُنقص تواتر اهتزازها ،أي يزداد دورها الزمني
فتتقلص رطوبة الماء إلى أن تنعدم بظهور حكم اليبوسة ،فتتكثف الحقيقة المائية عندها إلى
أن تظهر الحقيقة الترابية ،كما ظهر الماء من الهواء بتوجّ ه ملك البرودة ،وفي هذا المعنى
يقول الشيخ في الباب (  1 /171ص  – ) 649وهو المخصوص بمنزل سورة هود ...[ : -
واألرض منفعلة عن الماء المنفعل عن الهواء ،فإنّ الهواء هو األصل عندنا ،ولذلك هو
أقرب نسبة إلى العماء الذي هو ن َفس الرحمن ،فجمع بين الحرارة والرطوبة ،فمن حرارته
ظهر ركن النار ،ومن رطوبته ظهر ركن الماء ،ومن جمود الماء كانت األرض  .فالهواء
ابن للنف س وهو العماء  ،والنار والماء ولدان للهواء  ،واألرض ولد الولد وهو ما جمد من
الماء ،وما لم يجمد بقي ماء على أصله ،واألرض على ذلك الماء ] .وفي الباب ( 0 / 091
ص  – ) 419المخصوص بسورة الطارق – يقول...[ :إنّ األرض خلقت من تموّ ج الماء
حتى أزبد ،فكان ذلك الزبد عين األرض أل ّنه انتقل من المائية إلى الزبدية ،وفي الزبد تكون
األرض  .وهذا هو السبب في اختراق الصالحين لها  ،وجلوس الميت في قبره مع ردم
األرض عليه  .وحكم كل ما خلق منها حكمها  ،وحكمها حكم الزبد  ،وحكم الزبد حكم الماء
 ،والماء يقبل الخرق وتتحرك األشياء فيه  ،فيجري حكم هذا األصل في جميع ما وُ جد عنه].
مساقط الحقيقة الترابية عبر مراتب الوجود
فإذا تتبعنا مساقط الحقيقة الترابية في مراتب الوجود فإننا نجد ما يلي:
 في الحضرة اإللهية ،كنا ذكرنا في مبحث الطبيعة أنّ اإلرادة متفرعة من الحياة ،كما أنّاليبوسة منفعلة من الحرارة أي حرارة الحياة ،فأنسب األسماء لليبوسة الترابية هو ( المريد
) ،ومن أبرز مميزات التراب ثبات التماسك فيه ألنّ اإلرادة اإللهية ال تبديل لها ،قال تعالى:
[ َما ُي َب َّد ُل ْال َق ْو ُل لَدَيَّ ]  ،والقول مظهر اإلرادة لقوله عز وجل [ :إنما أمرنا لشيء إذا أردناه
أن نقول له كن فيكون]  .ومن حضرة البقاء والثبات هذه نزل مثل قوله تعالىَ [ :ولَن َتج َد
ل ُس َّنة هللا َتبْديال َولَن َتجدَ ل ُس َّنة هللا َتحْ ويال ]  .وأصله ثبوت األعيان الثابتة في الحضرة
الوجودية العلمية القديمة .
 وفي حضرة الملكوت األعلى تتمثل الحقيقة الترابية في ثبوت المعلومات المتعلقة بالدنيا فياللوح المحفوظ بدون تغيير وال تبديل ( راجع ما ذكره الشيخ عن اللوح المحفوظ من المحو
وألواح المحو واالثبات في الباب  184المخصوص بسورة القلم 1 :ص )...48
 وبين مرتبتي اللوح والعرش نجد أنّ أنسب الحضرات للتراب في مرتبة الطبيعة هياليبوسة كما سبق ذكره ،ثم مرتبة الشكل ألنّ الحقيقة الترابية هي التي تقيد الصور في
أشكالها  .يتكلم الشيخ عن هذه المرتبة في الفصل (  84من الباب  0 /891ص ) 614
فيقول:
[ في االسم اإللهي الحكيم وتوجهه على إيجاد الشكل ...الشكل القيد ...والمتشكل هو المُقيد
بالشكل الذي ظهر به  .يقول هللا ُ " :ك ٌّل َيعْ َم ُل َعلَى َشاكلَته " أي ما يعمل إال ما يشاكله...
والعالم كله عمل هللا فعمله على شاكلته  .فما في العالم شيء ال يكون في هللا ...وإ ّنه على
صراط مستقيم  ،فالعالم على صراط مستقيم ،اعوجاج القوس استقامته ...أال ترى الخالء
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حكم على الجسم باالستدارة فأظهره فلكا مستديرا  ،فتلك شاكلته فحكمت عليه شاكلة
الموطن ...والدنيا لالمتزاج  ،واآلخرة للتخليص فهي على شكل القبضتين].
فمن الحقيقة الترابية ظهر لكل من القبضتين شكلها الثابت في اآلخرة  " :فريق في الجنة
وفريق في السعير" ،وأصلها االسم ( المريد ) الذي ورد في نهاية بيان شكل القبضتين إذ
كانت منه البداية وهو قوله تعالى [ :فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين
فيها ما دامت السموات واألرض إال ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا
ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات واألرض إال ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ] .
وقرن الفريقين بثبات القول اإللهي الصادر من االرادة فقال تعالى [ :فمنهم شقي وسعيد ]
وقال [ :ما يبدل القول لدي وما أنا بظالم للعبيد].ألنّ ثبوت إرادته تعالى تابع لعلمه الثابت
بما هم عليه  ،والعلم تابع للمعلوم  .فرجوع ثبوت االرادة إلى ثبوت العلم والمعلوم ،هو
األصل اإللهي في رجوع الحقيقة الترابية للحقيقة المائية ...وأصل كل ذلك هو أنّ من
مقتضيات إطالق الكمال الجمع بين األضداد كما قيل للعارف :بم ع َ
رفت ربك ؟ فأجاب:
بجمعه بين الض ّدين ،فظهر الجمال والجالل والبسط والقبض  ،وظهر قوله تعالىَ [ :ف َي ْغفرْ
ل َمن َّي َشا ُء َوي َُع ّذبْ َمن َّي َشا ُء َوهللا ُ َعلَى ُك ِّل َشيْ ٍء َقدير ]
المظهران المتعاكسان لرمزية التراب
فكما تجلت اإلرادة في إظهار النقيضين ،كذلك الحقيقة الترابية المنفعلة عن االرادة لها
مظهران متعاكسان :مظهر علوي شريف سعيد ومظهر سفلي خسيس نحيس  .وكذلك لون
التراب وهو السواد  ،له الرمزان األعلى واألدنى ،فرمزه األعلى هو حضرة الغيب المطلق
 ،أو الهوية الذاتية أو البطون بالنسبة للحضرة اإللهية  .وأمّا بالنسبة للحضرة الكونية فالرمز
األعلى للسّواد الترابي هو الهباء الذي فتح فيه صور أجسام العالم ولذلك يسمّى بالسبخة
ُصور في
السوداء  .وأوّ ل شكل ظهر فيها هو شكل الجسم الكل ،وله السواد أيضا ألنه م َّ
سواد السبخة ولهذا يرمز إليه بالغراب الحالك  .وفي هذا يقول الشيخ في جوابه عن السؤال
( )841من أسئلة الترمذي ( ب 0/ 71ص  [ :) 811فإن قلت :وما الحرف؟ قلنا :ما
يخاطبك به الحق من العبارات مثل ما أنزل القرآن غلى سبعة أحرف ،والحرف صورة في
السبخة السوداء  .فإن قلت :وما السبخة؟ قلنا :الهباء الذي فتح فيه صور أجسام العالم......
فإن قلت :وما الغراب ؟ قلنا :الجسم الكل الذي ينظر إليه العقاب بواسطة الورقاء (يعني
بالعقاب القلم األعلى أو العقل األول  ،ويعني بالورقاء اللوح المحفوظ أو النفس الكلية )] ...
إلى آخره ...وأمّا بالنسبة لإلنسان السالك ،فالسّواد العلوي فيه عبارة عن مقام التجريد الكلي
المُشار إليه بـاآلية " :يا أهل يثرب ال مقام لكم"  ،وهو مقام حقيقة الفقر الدائم  ،ومن هنا قال
القوم  " :العبد المحض أسود الوجه في الدارين"  ،كما قالوا " :إذا صح الفقر كان هللا " ،
وهذا هو مقام سقيط الرفرف بن ساقط العرش الذي ذكره الشيخ في طبقات األولياء في
الباب 0( 71ص  ) 86حيث يقول [ :ومنهم رضي هللا عنهم رجل واحد يسمى بمقامه سقيط
الرفرف بن ساقط العرش  ،رأيته بقونية  ،آيته من كتاب هللا" :والنجم إذا هوى"  ،حاله ال
يتعداه  ،شغله بنفسه وبربه  ،كبير الشأن عظيم الحال  ،رؤيته مؤثرة في حال من يراه  ،فيه
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انكسار  ،هكذا شاهدته صاحب انكسار وذل  ،أعجبتني صفته  ،له لسان في المعارف  ،شديد
الحياء] انتهى.
المقام الترابي لسقيط الرفرف بن ساقط العرش
فمقام سقيط الرفرف وأمثاله من األولياء هو المقام الترابي ،وإمامهم سيد األفراد سيدنا علي
بن أبي طالب كرم هللا وجهه ،وقد ك ّناه النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -بأبي تراب ،وهو مقام
أرواح الجمادات الذي تكلم عنه الشيخ في ( كتاب التجليات ) تحت عنوان " :تجلي الحق
واألمر" فقال:
[ هلل رجال كشف لهم عن قلوبهم فالحظوا جالله المطلق ،فأعطاهم بذاته ما تستحقه من
اآلداب واإلجالل ،فهم القائمون بحق هللا ال بأمره ،وهو مقام جليل ال يناله إال األفراد من
الرجال ،وهو مقام أرواح الجمادات ،ومن هذا المقام تدكدك الجبل فصعق موسى عليه
السالم ولم يفتقر في ذلك إلى األمر بالتدكدك والصعق ،فهؤالء خصائص هللا ،قاموا بعبادة
هللا على حق هللا ...يتصرفون بالذات تصرف الخاصية ]  .ثم إثر هذا التجلي ذكر الشيخ
"تجلي المناظرة" واجتماعه فيه بالجنيد ( ت  091 :هـ ) ثم قال" :وكنت في وقت اجتماعي
به قريب عهد بسقيط الرفرف بن ساقط العرش في بيت من بيوت هللا عز وجل"  .يشير
الشيخ إلى أنّ مقام سقيط الرفرف هو المقام الذي ذكره في التجلي السابق أي مقام أرواح
الجمادات َ ،و َقرنه بالجنيد أل ّنه أجاب من سأله ( :لماذا ال يتحرك األكابر عند السماع؟ )
بقولهَ " :و َت َرى ْالج َبا َل َتحْ س ُب َها َجامدَ ًة َوه َي َتمُرُّ َمرَّ الس ََّحاب"  .فأكابر األولياء ،وخصوصا
األوتاد األربعة  ،يرمز إليهم باسم الجبال ...وللشيخ كتاب عنوانه ( :كتاب األحجار المتفجرة
ارة لَ َما َي َت َفجَّ ُر م ْن ُه األ ْن َها ُرَ .....وإنَّ م ْن َها
والمتشققة والهابطة ) إشارة لآليةَ [ :وإنَّ م َن ْالح َج َ
لَ َما َيهْب ُ
ط منْ َخ ْش َية هللا ] وهذه اآلية هي قريبة من هجير سقيط الرفرف كما ذكره الشيخ في
ُ
رأيت بقونية في مشهد من المشاهد شخصا إلهيا
الباب ( 1 /148ص  ) 001حيث يقول[ :
يقال له سقيط الرفرف بن ساقط العرش ...قال تعالى" :وما تسقط من ورقة" – وهي ال
تسقط إال من خشية هللا – كما قال تعالى" :وإنّ منها لما يهبط من خشية هللا" ] فهذا الهبوط
مناسب لهجيره" :والنجم إذا هوى" ولهذا ختم الشيخ الفقرة السابقة بقوله:
وكان السقوط على وجهه
إذا سقط النجم من أوجه
[
تدلى إلى السفل من كنهه
فما كان إال ليبــــدي إذا
كما يعرف الشبه من شبهه ].
فيعرف من نفسه ربه
فقول الشيخ عن سقيط الرفرف أنّ (حاله ال يتعداه وأنّ شغله بنفسه وبربه كبير) مرجعه إلى
تحققه بالمقام الترابي في عبوديته الدائمة وذله الثابت لربه كما قال تعالى " :هو الذي جعل
لكم األرض ذلوال" ،وقوله عنه ( فيه انكسار ) مناسب لقوله تعالى عن الحجارةَ " :وإنَّ م ْن َها
لَ َما َي َّش َّق ُق َف َي ْخرُ ُج م ْن ُه ْال َما ُء" ،وقوله ( :له لسان في المعارف ) مناسب لآلية" :وإنّ من
الحجارة لما يتفجر منه األنهار" أي أنهار المعارف المنفجرة من القلوب التي وجلت لذكر هللا
 .وقوله عنه ( شديد الحياء ) مناسب لـ" :وإنّ منها لما يهبط من خشية هللا" .فمقام سقيط
الرفرف الترابي قريب ج ّدا من مقام البدل الذي يحفظ هللا به اإلقليم الرابع والذي هو على
قلب إدريس عليه السالم ألنّ هجيره [ :يا ليتني كنت ترابا ] كما ذكره الشيخ في الباب ( /84
174

 8ص  ) 844/844حيث يقول [ :وهو – أي التراب  -الركن الرابع من األركان الذي
يطلب المركز عند من يقول به ،فليس لنقطة األكرة أقرب من األرض  .وتلك النقطة كانت
سبب وجود المحيط  .فهو يطلب القرب من هللا موجد األشياء ،وال يحصل إال بالتواضع وال
أنزل في التواضع من األرض ،وهي منابع العلوم وتفجّ ر األنهار .]...ولهذه العالقة الترابية
بين هذا البدل وسقيط الرفرف يقول الشيخ في الباب (  /891فصل  0ص :) 644
[ واجتمعت بهؤالء األبدال السبعة بحرم مكة.....فما رأيت فيما رأيت أحسن سمتا وال أكثر
شغال منهم باهلل  ،ما رأيت مثلهم إال سقيط الرفرف ابن ساقط العرش بقونية وكان فارسيا].
ومن هذا المظهر العلوي للتراب جاء السجود حيث يكون العبد أقرب ما يكون من ربّه،
وجاء الصعيد الطاهر في التيمم نائبا عن الماء ،كنيابة االبن عن والده إذ أنّ التراب ابن الماء
 .وفي هذا يقول الشيخ عند حديثه عن التيمم في الباب (  8 /41ص :) 171
[...القصد إلى األرض من كونها ذلوال وهو القصد إلى العبودية مطلقا ،ألنّ العبودية هي
الذلة والعبادة منها.....ثم إنّ التراب أسفل العناصر ،فوقوف العبد مع حقيقته من حيث نشأته
طهوره من كل حدث يخرجه من هذا المقام  ،وهذا ال يكون إال بعدم وجدان الماء  .والماء
العلم  ،فإنّ العلم حياة القلوب كما بالماء حياة األرض ،فكأنه حالة المقلد في العلم باهلل .
والمقلد عندنا في العلم باهلل هو الذي قلد عقله في نظره في معرفته باهلل من حيث الفكر .فكما
أنه إذا وجد المتيمم الماء أو قدر على استعماله بطل التيمم ،كذلك إذا جاء الشرع بأمر ما من
العلم اإللهي بطل تقليد العقل لنظره في العلم باهلل] إلى آخر ما فصله في األبواب الخاصة
بالتيمم (  8ص  .) 174-171وراجع أيضا سرّ السجود في الباب (  8 /49ص668-661
) وفي كتابه ( لطائف األسرار )  .وراجع معنى قوله صلى هللا عليه وسلم [ :جُعلت لي
األرض مسجدا وطهورا ] في الباب ( 1 /117ص  ) 866وهو المخصوص بمنزل سورة
( محمد ) عليه الصالة والسالم.

رمزية سواد التراب
أمّا المظاهر الدنيا لسواد الحقيقة الترابية ،فبالنسبة للحضرة اإللهية ،إليها اإلشارة فيما ورد
في الحديث الصحيح أنّ الحق تعالى يتجلى للموحّ دين في " أدنى صورة " فينكره أكثرهم،
ُ
مرضت فلم َتعُدني وجعت فلم تطعمني ] الحديث.
وما ورد في الحديث اآلخر[ :
وبالنسبة للحضرة الكونية ،فذلك السواد يظهر في ظلمة الطبيعة عموما ،وفي سواد التراب
األرضي العنصري خصوصا ،والخلود إلى أرض الطبيعة هو عين الطرد والشقاء كما إليه
اإلشارة في قوله تعالى عن أحد المطرودين ...[ :ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى
األرض واتبع هواه ]  .فسواد تراب الكثافة في مظهرها السفلي هو عين الحجاب والكفر كما
قال تعالى [ :والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من ال ّنور إلى الظلمات ] .
وهاذان المظهران المتعاكسان للتراب وسواده تظهر في هيئة عالم الدنيا ،فأعلى فلك فيها
هو فلك زحل بالسماء السابعة التي لها طبع التراب ولونها أسود ،وأسفل فلك فيها هو فلك
األرض الترابي ،وتلك السماء على أطراف هذه األرض ( كما ذكره الشيخ في الفصل  9من
الباب  1 /178ص  .) 617فعالم الدنيا مُحاط بالتراب وسواده ،كما أنّ العرش محاط بالماء
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 ،وذلك الماء على الهواء ،والهواء مُحاط بالظلمة التي ال يعلم غيبها إال هللا تعالى ،وفيها
يكون الناس على الجسر إذا ب ّدلت األرض غير األرض عند البعث والنشور وانتقال أمر
الدنيا إلى اآلخرة ( راجع الفصل  0من الباب  1 /178ص . ) 614-611
 ث ّم إنّ هاذين المظهرين المتناقضين للتراب يظهران في العرش والكرسي:ففي العرش الرحماني تقاطع وجه اليبوسة مع وجه البرودة يعطى قائمة التراب العرشي
الجناني ،فهذا التراب العرشي الرحماني هو التراب العلوي السعيد وسواده سواد السيادة في
الجنة ،وما سميت الجنة جنة إال لكثرة خضرتها بحيث تكاد تحجب ما وراءها ،والجنة
السّتر ،فقيل في اللغة  :جنّ الليل أي انسدل ظالمه....والمظهر المحسوس للعرش هو فلك
البروج الذي هو سقف الجنة  .وقد تكلم الشيخ طويال عن عالقة الجنة بهذه البروج .فمثال في
الفصل الثالث من الباب ( 1 /178ص  ) 616-611يقول:
[ وجعل لهؤالء االثني عشر نظرا في الجنات وأهلها وما فيها مخلصا من غير حجاب  .فما
يظهر في الجنان من حكم فهو عن تولي هؤالء االثني عشر بنفوسهم تشريفا ألهل الجنة .
وأما أهل الدنيا وأهل النار فما يباشرون ما لهم فيها من الحكم إال بالنواب ( أي مالئكة فلك
المنازل والسماوات السبعة )  ....فكل ما يظهر في الجنات من تكوين وأكل وشرب ونكاح
وحركة وسكون وعلوم واستحالة ومأكول وشهوة فعلى أيدي هؤالء النواب االثني عشر...
ولهذا كان ما يحصل عنهم بمباشرتهم وبين ما يحصل عنهم ( أي في النار والدنيا ) بغير
مباشرتهم بل بواسطة النازلين بهم ( أي مالئكة منازل الكواكب ) الذين هم لهم في الدنيا
والنار كالحُجاب والنواب بون عظيم وفرقان كبير .....وهؤالء النوّ اب االثنا عشر هم الذين
تولوا بناء الجنات كلها إال جنة عدن فإنّ هللا خلقها بيده  ،وجعلها له كالقلعة للملك ،وجعل
فيها الكثيب األبيض من المسك...وجعل بأيديهم غراس الجنات إال شجرة طوبى ،فإنّ الحق
تعالى غرسها بيده في جنة عدن ،وأطالها حتى علت فروعها سور جنة عدن وتدلت مطلة
على سائر الجنات كلها .وليس في أكمامها ثمر إال الحلي والحلل لباس أهل الجنة وزينتهم
زائدا في الحسن والبهاء على ما تحمل أكمام شجر الجنات من ذلك ]...إلى آخره .
خالصة القول انّ المظهر األعلى اللطيف السعيد للتراب متمثل في قائمة العرش الرحماني
الجنانية والمم ّدة لوالة البروج االثني عشر ما يلزم من شؤون الجنات  ،بما في ذلك البروج
النارية والهوائية والمائية ،وقد أشرنا سابقا لحكم هذه األركان في الجنة  .والحقيقة الترابية
العلوية اللطيفة التي هي نشأة الجنة أشار إليها القطب مداوي الكلوم – وهو سيدنا إدريس
عليه السالم – حين أوصى أصحابه بقوله...[ :وإن لطف مغناه وغلب على الحرف معناه،
فالحقيقة الحقيقة والطريقة الطريقة ،فقد اشتركت الجنة والدنيا في اللبن والبناء وإن كانت
الواحدة من طين وتبن ،واألخرى من عسجد ولجين ( ].راجع هذه الوصية في الباب 8 /84
ص .) 841
البروج الترابية
والبروج الترابية الثالثة هي :الجدي الذي م ّدة واليته  1111سنة وهو متحرك ( أي منقلب
يتم فيه االنتقال من الخريف إلى الشتاء ) ،جعل هللا بيده مفتاح الليل والنهار .وبرج الثور
ولملكه وقار وهيبة ،وعلى صورته عمل السامري العجل الذي عبده بنو إسرائيل ،ودولته في
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عالم التكوين  88111سنة  ،وبيده مفتاح خلق الجنة والنار .يقول الشيخ في الباب8 /48 ( :
ص  ) 091المخصوص بمعرفة جهنم [ :وأوجدها هللا بطالع الثور ولذلك كان خلقها في
الصورة صورة الجاموس سواء ،هذا الذي يعوّ ل عليه عندنا ،وبهذه الصورة رآها أبو الحكم
بن برجان في كشفه ....ولما خلقها هللا تعالى كان زحل في الثور ( ولهما طبع التراب ) ،
وكانت الشمس واألحمر( أي المريخ ) في القوس ( ولهما طبع النار )  ،وكانت سائر
الدراري في الجدي( وطبعه التراب)  .وخلقها هللا تعالى من تجلي قوله في حديث مسلم:
ُ
ُ
ُ
ومرضت فلم تعدني"  ،وهذا أعظم نزول نزله الحق
وظمئت فلم تسقني
جعت فلم تطعمني
"
إلى عباده في اللطف بهم  .فمن هذه الحقيقة خلقت جهنم أعاذنا هللا وإياكم منها ] انتهى .وقد
سبق القول أنّ حقيقة هذا الحديث الذي ُخلقت منها جهنم تشير إلى المظهر الترابي األدنى
بالنسبة للحضرة اإللهية  ،فانظر كيف ناسبت تماما حقيقة جهنم وأهلها الذين حُجبوا بكثافة
المظهر السفلي الظلماني للتراب ،ولجهنم التي وقودها الناس والحجارة  .وتلك الهيئة
الكوكبية التي وُ جدت عندها جهنم هي األنسب لها :فالثور ُترابي سفلي ،وأخالق الثور هي
أخالق ال ّنفس الغضبية األمّارة بالسوء الهائجة ،وزحل هو أنحس الكواكب وهو أيضا ترابي
بارد يابس أسود مظلم موحش ،وأوجه في القوس الناري الذي بيده مفتاح خلق ال ّنار
واألجساد النورية والظلمانية؛ وكانت الشمس وهي نارية في هذا البرج الناري وكذلك
األحمر الذي هو المريخ ،أي أنّ كوكب التراب والنحس كان في أوسط البروج الترابية
وأش ّدها كثافة ،وكوكبا النار كانا في أول البروج النارية وأبعد ما يكون عن بروج شرفها
وسعدها وهي الحمل بالنسبة للشمس والجدي بالنسبة للمريخ ،بينما كانت الدراري األخرى
أي المشتري والزهرة وعطارد والقمر في الجدي الترابي ،وهو برج السقوط للمشتري الذي
هو من أسعد الكواكب ،أي أنّ وجوده في سقوطه يقلب سعده نحسا ...أي أنّ تلك الهيئة
الفلكية كانت أنحس هيئة ممكنة ،ولذلك وُ جدت النار عندها...
أمّا البرج الترابي الثالث فهو السنبلة ودولته  7111سنة وله اشتراك مع مالئكة األجسام
كالقوس والحوت والتوأمين  ،وله اختصاص معيّن باألجسام االنسانية ،وعند مطلع دولته
خلق هللا تعالى آدم عليه السالم ( راجع ما ذكره عنه الشيخ في األبواب :خطبة الفتوحات ص
 /814باب  8 -7ص  / 81-80الباب  8 / 41ص  /096باب  8 :84ص .)...844
خلق الجنس اإلنساني عند حكم برج السنبلة
وبحركة هذه البروج الترابية الثالثة وُ جدت كرة األرض ،كما أ ّنه بحركة السرطان
والعقرب والحوت وُ جد فلك الماء ،وبحركة الجوزاء والميزان والدلو وجد فلك الهواء ،وبحركة
الحمل واألسد والقوس وُ جد فلك النار.
لكن قول الشيخ أنّ آدم -عليه السالمُ -خلق في أول دولة السنبلة ،وأنّ بعثة النبي -صلى هللا
عليه وسلم -كانت في أول دولة الميزان بحيث يكون بينهما  7111سنة ال ينبغي أن يؤخذ
على ظاهره ،لقول الشيخ في مواضع أخرى أنّ تاريخ ال ّنوع االنساني أقدم من هذا بكثير،
ففي الباب (  1 /147ص  ) 161يذكر حواره مع إدريس عليه السالم فيقول...[ :قلت :فإ ّني
رأيت في واقعتي شخصا بالطواف أخبرني أ ّنه من أجدادي وسمى لي نفسه فسألته عن زمان
موته فقال لي  :عن أي آدم تسأل عن آدم األقرب ؟ فقال ( أي إدريس ) :صدق أ ّني نبي هللا
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وال أعلم للعالم مدة نقف عندها بجملتها ،إال أ ّنه بالجملة لم يزل خالقا وال يزال دنيا وآخرة ،
واآلجال في المخلوق بانتهاء المدد ال في الخلق .فالخلق مع األنفاس يتجدد  .فما أعلمناه
علمناه وال يحيطون بشيء من علمه إال بما شاء] انتهى.
وذكر الشيخ أيضا في الباب (  0 /891ص  ) 600قوله [ :وقد نقل إلينا أنّ بعض أهرام
مصر وجد تاريخ عمله والنسر في األسد ،وهو اليوم في الجدي  .فانظر ما مرّ عليها من
السنين ويقول أصحاب تسيير الكواكب أنّ هذه الكواكب الثابتة تقطع في كل ستين سنة من
الفلك درجة واحدة  ،ونقلت عن بعضهم مائة سنة ].
وقد أ ّكد هذا المعنى الشيخ صدر الدين القونوي في شرحه لقول النبي صلى هللا عليه وسلم:
[ إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق هللا السموات واألرض ] فقال:
[...فاعلم أنّ الكشف الكامل أفادني هذا السرّ الكلّي :أنّ مبدأ الدورة العرشية كان من الميزان،
ومنه إلى الحوت أوجد هللا فيه األرواح السماوية والصور األصلية الكلية المتعيّنة في جوف
العرش ،ومدة حكم هذه البروج الستة إحدى وعشرون ألف سنة  .ومن أوّ ل حكم دور السنبلة
بموجب األمر اإللهي الموحى به هناك ظهر النوع االنساني وم ّدته ( أي دور السنبلة) سبعة
آالف سنة  .وبُعث نبينا عليه السالم في األلف اآلخر من السبعة  .وفي األجزاء البرزخية
الجامعة بين أحكام دور السنبلة ودور الميزان المختصّ باآلخرة نظير ما يذكره أهل التعاليم
في البروج ذوات الجسدين بأنّ النصف األخير منها ممتزج بخاصية الفصل المستقبل  .كذلك
من مبعث النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -هو امتزاج الدنيا باآلخرة ......لكن ال يتوهم أنّ
زمان ظهور النوع االنساني محصور في سبعة آالف سنة  .هذا إنما كان يلزم أن لو لم يكن
إال دورة واحدة  ،وليس األمر كذلك  ،بل المقصود التنبيه على أن هللا سبحانه أوجد في أوّ ل
الدورة الكلية األمور المذكورة ،وعند انتهاء الحكم واألمر اإللهي إلى السنبلة أوجد آدم  .وهللا
يعلم عدد األدوار التي مدة كل واحدة منها  71111سنة واالنتهاءات إلى برج السنبلة  .وقد
يعرّ فها سبحانه بعض عباده فيعلمها ...فاعلم ذلك] انتهى.
فانظر كيف سمّى الشيخ دورة فلك البروج بالدورة العرشية إشارة إلى أنّ فلك البروج هو
المظهر المحسوس للعرش  ،كما أنّ فلك المنازل هو المظهر المحسوس للكرسي ولألعراف
 ،وهو ما يكاد يصرّ ح به في شرحه للحديث الشريف ،وهو أنّ رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم بينما هو جالس بين أصحابه قال :لو أنّ لي رصاصة مثل هذه ،وأشار إلى الجمجمة،
أرسلت من السماء لبلغت األرض قبل الليل ،ولو أ ّنها أرسلت – أو قال :أُلقيت – من رأس
َوالنهار حتى تبلغ أصلها ،أو قال :قعرها  .ونبّه في
السلسلة لسارت أربعين خريفا الليل
َ
حديث آخر :أنّ المراد بقعرها قعر جهنم  .فيشرح القونوي – وهو تلميذ الشيخ األكبر
وخليفته – قائال [ :اعلم من معرفة سرّ هذا الحديث تبنى مق ّدمة ثابتة شرعا وكشفا ،وهو أنّ
السماوات السبع طبيعية عنصرية قابلة للكون والفساد ،وأ ّنها تسيل وتصير وردة كالدهان .
فقوله :من السماء إلى األرض ،يريد السماء األولى من هذا الذي هو فلك القمر ،وأمّا رأس
السلسلة فمبدأه من مقعّر الكرسي ( يريد الشيخ مقعّر فلك الكواكب التي تبدوكأنها ثابتة) ألنّ
الكرسي هو أرض الجنة ،وسقفها العرش (أي بمظهره المحسوس الذي هو فلك البروج)،
وإذا كانت السماوات تستحيل وتصير من جملة جهنم ،فاألعراف المذكور أ ّنه سور بين الج ّنة
والنار يكون نفس جرم الكرسي ( أي الذي مظهره المحسوس فلك المنازل) وهو الذي
باطنه ،يعني م ّ
ُسطحه فيه الرحمة ،يعني الج ّنة ،وظاهره ،يعني الوجه الذي يلي السموات
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واألرض من ق َبله العذاب  .فرأس السلسلة مبدأه من مقعر الكرسي الذي هو األعراف .
فمراده صلى هللا عليه وسلم ممّا ذكر بيان تفاوت المسافة ،بمعنى أنّ مسافة ما بين السماء
األولى إلى األرض يسيرة بالنسبة إلى المسافة التي بين مقعر الكرسي إلى األرض ،وأنّ
التفاوت بين المسافتين بمقدار ما حده صلى هللا عليه وسلم ،ومثل به .فاعلم ذلك وهللا المرشد]
انتهى.
وإنما ذكرنا كل ما سبق إيضاحا لمعنى المظهرين المتعاكسين للحقيقة الترابية في الكون ،
حيث أنّ القائمة العرشية الرضوانية ترابية لطيفة سعيدة طبيعية حاكمة في الجنان بواسطة
البروج االثني عشر ،أمّا الحاكم على جهنم فهي حركة فلك المنازل ،أو بصفة أدق هو القدم
الثانية من الكرسي التي هي قدم الجبار والشمال والنحس والشقاوة  ،وهي ترابية عنصرية
ظلمانية كثيفة ،ومددها من القائمة العرشية المالكية النارية بواسطة وُ الة البروج خصوصا
النارية والترابية أوّ ال ،ثم بواسطة نوّ ابهم في فلك المنازل وفي أفالك الدراري السبعة بسقف
جهنم ...وقد ذكرنا سابقا أنّ القدم األولى اليمينية هوائية ،وبين القدمين موقع الماء وهو إلى
قدم الهواء أقرب ،وموقع النار وهو إلى قدم التراب أقرب.
السماء السابعة لكوكب زحل الترابي
أمّا االسم المتوجّ ه على إيجاد سماء زحل الترابية السابعة فهو (الربّ ) ،كما ذكره الشيخ في
الفصل ( )08من الباب (0/891ص  .)666-661وهذا االسم – مثل الحقيقة الترابية – له
مظهران :مظهر الش ّدة والقوة ألنّ من معانيه (السيد المالك) ،ومظهر اللين والرحمة ألنّ من
معانيه (المربّي المصلح) ،وهو في غاية المناسبة مع أبرز مميزات التراب وهو الثبات
والسكون ،ألنّ من معاني (الربّ ) :الثابت .
ويتكلم الشيخ القونوي عن سرّ سلطان هذا االسم فوق السماء السابعة عند شرحه للحديث:
"رأيت ربي في أحسن صورة" فيقول مع اختصار لكالمه :
[ اعلم أنّ هذا التجلي ظهر وتعيّن من حضرة االسم الربّ  ،وعنها يصدر التشريع
والتكليف،ومقامه مقام برزخي بين السماء السابعة والكرسي ،وهذا المقام البرزخي متوسط
بين المقام الجبرائيلي والمقام الميكائيلي عليهما السالم ،ومنه يأخذ جبرائيل ما يلقيه على
األنبياء من األحكام الشرعية  .....وأمّا سرّ برزخية هذه الحضرة فمن أجل أنّ اإلخبارات
الربانية والنبوية متفقة بأنّ السماوات السبع طبيعية عنصرية وأنها قابلة للكون والفساد،
بخالف العرش والكرسي فإنّ طبيعتهما على مزاج آخر  .....فمعقولية مرتبة االسم الرب في
الوسط بينهما كالبرزح الجامع بين ما يقبل التغيير والتبديل وبين ما ال يقبله ،فحضرة تعيّن
االسم (الربّ ) هي األعراف والسور الذي بين الجنة والنار ،أي هو نفس الكرسي الذي هو
ّ
مسطحه الجنة  .وأمّا منزلة تدلي االسم (الربّ ) ومرآة تجليه فالبيت
سقف جهنم وفي
المعمور كما ُذكر في الفصّ االسماعيلي (من كتاب فصوص الحكم للشيخ األكبر)] انتهى.
ويصف الشيخ عبد الكريم الجيلي هذه السماء السابعة الترابية في كتابه (االنسان الكامل)
فيقول:
[ وأمّا السماء السابعة ،فسماء زحل المكرم ،وجوهرها شفاف أسود كالليل المظلم ،خلقها هللا
من نور العقل األول ،وجعلها المنزل األفضل  ،فتلونت بالسواد إشارة إلى سوادها (أو
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سيادتها) والبعاد ،فلهذا ال يعرف العقل األول إال كل عالم أكمل ،هذا هو سماء كيوان المحيط
بجميع عالم األكوان ،أفضل السماوات وأعلى الكائنات ...دورة فلكه مسيرة أربع وعشرين
ألف سنة وخمسمائة عام ،يقطع كوكبه في كل ساعة معتدلة مسيرة ألف سنة وعشرين سنة
وعشرة أشهر ،ويقطع الفلك الكبير في م ّدة ثالثين سنة ...واعلم أنّ مالئكة هذه السماء كلهم
مقرّ بون ،ولكل من المقربين منزلة على قدر وظيفته التي أقامه هللا فيها.]...
وفي الباب (0/847ص )079يتكلم الشيخ عن العلوم التي تتجلى للسالك في هذه السماء
فيذكر منها [ :االستدراج الذي ال يُعلم ،والمكر الخفي الذي ال يُشعر به ،والكيد المتين
والحجاب (وهذه األوصاف مناسبة لنحس ُزحل والمظهر السفلي للتراب) والثبات في األمور
والتأني فيها (أي ألنّ التراب ثقيل ثابت متماسك) ومن هنا يعرف قوله تعالى" :لخلق
السموات واألرض أكبر من خلق الناس" ألنّ لهما في ال ّناس درجة األبوّ ة فال يلحقهما أبدا
قال تعالى" :أن اشكر لي ولوالديك" (وهذا المقام مناسب لقطب هذه السماء سيدنا إبراهيم
عليه السالم الذي هو أب األنبياء وأب المسلمين) ،ومن هذه السماء يعلم أنّ كل ما سوى
االنس والجان سعيد ال دخول له في الشقاء األخروي (ألنّ االنس والجن هما الثقالن
وشقاوتهم من ثقلهم الترابي السفلي ،ولذلك جاء وصف السعداء في القرآن بـ"السابقين"
ووصف األشقياء بـ "ث َّبطهم" و " ُك َسالَى" و"أخلد إلى األرض"،)...فالشقي يجري إلى أجل
َ
في الشقاء ألنّ الرحمة سبقت الغضب  ،والسعيد إلى غير أجل  .ومن هنا يُعرف تفضيل
خلق االنسان ،وتوجه اليدين على خلق آدم دون غيره من المخلوقات ...ومن هنا ُزين
لإلنسان سوء عمله فرآه حسنا.....ومن هنا تثبت أعيان الصور في الجوهر التي تحت هذا
الفلك إلى األرض خاصة (أي ألنّ الحقيقة الترابية تعطي التماسك والثبات) ومن هنا تعرف
ملّة إبراهيم أ ّنها ملة سمحاء ما فيها من حرج] إلى آخر ما فصله الشيخ فراجعه هناك .
ث ّم إنّ روحانية هذه السماء هي التي تتكفل بالجنين في بطن أمّه في شهره األوّ ل حتى
تتماسك أجزاء النطفة وتثبت في الرحم ،وفي الشهر الثاني تتواله روحانية المشتري ،وللثالث
المريخ ،وللرابع الشمس وفيه تنفخ الروح  ،وللخامس الزهرة  ،وللسادس عطارد ،وللسابع
القمر ،وللثامن يرجع الدور ُ
لزحل .ولهذا نجد الشيخ يقول في الفصل ( )81من الباب
( 0/891ص  [ :)618ولم أر للثمانية وجودا في نجوم المنازل  ،فعلمت أنه لما لم تكن
للثمانية صورة في نجوم المنازل لهذا كان المولود إذا وُ لد في الشهر الثامن يموت وال يعيش
أو يكون معلوال ال ينتفع بنفسه ،فإ ّنه شهر يغلب على الجنين فيه برد ويبس وهو طبع الموت
(أي طبع التراب المتوجه على إيجاده اسمه تعالى "المميت" ) وله من الجواري كيوان( أي
زحل ) وهو بارد يابس ] انتهى.
وفي الفصل التاسع من الباب (1/178ص )664يذكر الشيخ بعض آثار فلك سماء ُزحل في
المحيط األرضي فيقول [ :خلق فيه كوكبا سابحا من الخنس الكنس مسخرا فقيرا أودع لديه
َ
والحزن والكرب الحُزن ،وحسرات
كل أسود حالك ،وقرن به ضيق المسالك  ،والوعر
الفوت وسكرات الموت ،وأسرار الظلمات والمفازات المهلكات ،واألشجار المثمرات،
واألفاعي والحيات والحيوانات المضرات  ،والطرق الدارسات ،والعناء والمشقات  .وخلق
عند مساعدته النفس الكلية الجبال لتسكين األرضين المد حيات] انتهى.
وفي الباب (8 /80ص  )866يقول الشيخ أنّ من األمر اإللهي الموحى به إلى هذه السماء
والمخصوص بسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم أ ّنه  [ :لم ُي َبدل حرف من القرآن وال كلمة ،
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ولو ألقى الشيطان في تالوته ما ليس منها بنقص أو زيادة لنسخ هللا ذلك ،وهذا عصمة  .ومن
ذلك الثبات  ،ما نسخت شريعته بغيرها بل ثبتت محفوظة واستقرت بكل عين ملحوظة]
انتهى .وهذا الثبات وعدم التبديل عين صفات الحقيقة الترابية.
األيام والساعات الترابية وخصوصا يوم السبت
في الباب (8/84ص  )844يتكلم الشيخ عن األبدال السبعة ،لكل بدل يوم من أيام األسبوع ،
فيقول عن بدل اإلقليم األول  ،وهواإلقليم المناسب لسماء زحل األولى  [ :وكل أمر علمي
يكون في يوم السبت لهذا البدل الذي له حفظ اإلقليم األول فمن روحانية إبراهيم الخليل عليه
السالم  .وما يكون فيه من أثر علوي في ركن النار والهواء فمن حركة كوكب كيوان في
فلكه ،وما كان من أثر في العالم السفلي في ركن األرض والماء فمن حركة فلكه....ومما
يحصل له من العلوم في هذا اليوم وفي ساعاته من باقي األيام ليال ونهارا علم الثبات
والتمكين وعلم الدوام والبقاء] انتهى.
وقد تكلم الشيخ عن عالقة هذه السماء بنهار السبت وليلة األربعاء إذ أنّ الوالي عليهما هو
روحانية زحل ،وجعل هذا اليوم مخصوصا باالستحاالت والتغيرات أل ّنه هو آخر األيام ففي
الباب (8/0ص  )48مثال يقول:
[ ...فتكوّ ن العالم كله من أوله إلى آخره في ستة أيام أجناسا ،من أول يوم األحد إلى آخر يوم
الجمعة ،وبقي يوم السبت لالنتقاالت من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام واالستحاالت من
كون إلى كون  .ثابت على ذلك ال يزول وال يتغير .ولذلك كان الوالي على هذا اليوم البرد
واليبس ،وله من الكواكب زحل].
وكذلك في الباب ( /891فصل 0 -08ص )666يقول[ :ومن هذا الفلك أعطى هللا وجود يوم
السبت وهو يوم األبد،فليله في اآلخرة ال انقضاء له ونهاره أيضا في المحل الثاني ال انقضاء
له (المحل األول هو جهنم فلها ليل السبت ،ونهاره للمحل الثاني الذي هو الجنة ،كما أن
كثافة التراب وظلمته لجهنم ولطافته العلوية للجنة) ،وفيه تحدث األيام السبعة ومنها السبت،
وهذا من أعجب األمور أيضا أنّ األيام منها السبت تحدث في يوم السبت ،فهو من جملة
األيام وفيه تظهر األيام .....وفي هذا الفلك عين الموت ومعدن الراحة وسرعة الحركة في
ثبات وطرح الزينة واألذى].
وفي الفصل ( )89من هذا الباب (0ص )611يقول [ :ويوم السبت وُ جدت حركته عن صفة
الكالم ،فما في الوجود جزء إال وهو يسبّح بحمد خالقه ولكن ال نفقه تسبيحه إنّ هللا كان حليما
غفورا  .فما في العالم جزء إال وهو ناطق بتسبيح خالقه عالم بما يسبّح به مما ينبغي
لجالله .]...فانظر كيف أنّ اسمه تعالى (القائل) أوجد حركة يوم السبت الذي له ركن
التراب ،و قد سبق القول أنّ الحقيقة الترابية مستندة السمه تعالى (المريد) ،وحركة االرادة
تتجلّى في الكالم أي قول ( ُكنْ ).
وفي فصل المنازالت يخصص الشيخ الباب ( 6 /611ص  )80-88الذي عنوانه "منازلة
يوم السبت حُ ّل عنك مئزر الجد الذي شددته فقد فرغ العالم م ّني وفرغت منه"  ،وذكر
اعتبار محمد السبتي بن هارون الرشيد أمير المؤمنين ليوم السبت ،وهو الذي كان قطب
زمانه ،ويختم هذا الباب بقوله ...[ :إنّ الفراغ اإللهي إ ّنما كان من األجناس في الستة األيام،
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وأمّا أشخاص األنواع فال  .فبقي باألزمان ال عن األشخاص وهو قوله تعالى" :سنفرغ لكم"
من الشؤون الذي قال فيها " :كل يوم هو في شأن" في هذه الدنيا  ،فيفرغ لنا م ّنا  .وتنتقل
الشؤون إلى البرزخ والدار اآلخرة  .فال يزال األمر من فراغ إلى فراغ إلى أن يصل أوان
عموم الرحمة التي وسعت كل شيء ،فال يقع بعد ذلك فراغ يحده حال وال يميزه  ،بل وجود
مستمر ووجود ثابت مستقر إلى غير نهاية في الدارين دار الجنة ودار النار .هكذا هو األمر
في نفسه .ففراغه من العالم هذا القدر الذي ذكرته آنفا  ،وفراغ العالم منه من حيث الداللة
عليه ال غير .وأما الوهب من العلم به فال يزال دائما لكن من غير طلب في اآلخرة مقالي ،
لكن التجلي دائم والقبول دائم  .فالعلم متجدد الظهورعلى الدوام] انتهى .فانظر هذا الفراغ
والراحة كيف اقترنا بيوم السبت األبدي من حقيقته الترابية ،إذ التراب آخر األركان وله
اإلمساك والثبوت والبقاء ،وقد قرن الحق تعالى هذا الفراغ بالثقل – وال أثقل في األركان من
التراب – فقال" :سنفرغ لكم أيها الثقالن".
وقد خصص الشيخ لهذا الباب فقرة من الباب ( )449تحت عنوان" :السبت في السبت" (6
ص  )608وختمها بقوله :
[ وأمّا في اآلخرة فال بد من الراحة ،والسبت الراحة  ،والسبت سير سريع في اللسان،
وللراحة تسمى السبت سبتا ،وما عامله بما ينبغي له إال أهل هذه البالد وفي المغرب أهل
سبته ال غير] انتهى .فمعنى "السبت في السبت" هو أنّ الراحة هي عاقبة من يسير سريعا
أي الذي يسابق إلى الخيرات ويسارع إلى الصالحات...
ويؤكد الشيخ هذا المعنى في كتابه (لطائف األسرار) في فصل عنوانه" :في أنّ يوم السبت
هو يوم األبد وهو يوم االستحاالت" فيقول [ :سرى يوم السبت في الموجودات سريان العدد
في المعدودات والدوام في الدائمات والقيام في القائمات ،فهو ال معدوم وال موجود وال
حاضر وال مفقود ،فيه استلقى الفاعل من إيجاد األجناس واألمهات وشهد لك بالملك والثبات،
وذلك أنّ هللا جل أن يسبق وجوده عدم أو يتصف بما يناقض القدم ،خلق الخلق أسفله وأعاله
في ستة أيام من أيام هللا ،فلما كملت أجناس العالم ابتدأت يوم السبت االستحاالت والتكوين
والتغييرات والتلوين ،فتنوعت الصور واألشكال وتغيرت المناصب واألحوال ،فصارت
اآلباء أبناء واألبناء آباء ،وتداخلت الموجودات بعضها في بعضها وحصل خفضها في رفعها
ورفعها في خفضها ،واستحال المعدن نباتا والنبات حيوانا والحيوان إنسانا واالنسان معدنا،
وضرب الكل بالكل ،وظهرت القوة بالفعل  ....فقد بان أنّ يوم السبت هو يوم األبد وعنده
انتهى العدد ،وليس وراءه يوم ينتظر وال وقت يُق ّدر ،وقد ثبتت أعيان الذوات ودخلت
االستحاالت والتغيرات في األشكال والصفات] انتهى.

الصالة المناسبة ليوم السبت الترابي
في فقرة أخرى من هذا الكتاب يقول الشيخ أنّ لكل صالة إمام مخصوص من أقطاب
السماوات السبعة ،وقد اختصت صالة الصبح بيوم السبت أي أنّ إمامها إبراهيم عليه السالم،
ويصف معراجه الروحي إليه فيقول [ :ثم جاءت الروحانيات اإلنسانية ،بأيديهم الرايات
السود الخراسانية ،ومعهم براق أدهم كأ ّنه قطعة ليل مظلم (انظر كيف أنّ هذه األلوان
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السوداء مناسبة للون السماء السابعة الترابية) فامتطيته عشاء ،واندفعت طالبا اعتالء ،إلى أن
وصلنا َسماء الخليل  ]...ثم بعد حوار ،يدعوه الخليل إلى النزول لألرض ألداء عُمرة ،فينزل
في اإلقليم الذي يحكمه البدل الذي هو على قلب إبراهيم وهو اإلقليم األوّ ل الترابي فتأمّل
نسبته مع سماء ُزحل في قوله :
[  ...فنزلت بهمة مهمة فوقعت في بيداء مدلهمه ،ليس فيها نبات إال السمرات (أي أشجار
ذات شوك) وال سكان سوى األفاعي والحيات (أي الحيوانات الترابية والسامة) ،قد درست
طرقها فتاه طارقها ،عديمة األنس ،لم يسكنها جن وال إنس ،وحشية الطبع ،كريهة الوضع،
ُ
فلبيت بعمرة يا ذا الجالل
فقطعتها بجهد وعناء ومقاساة وبالء ،إلى أن أشرقت عليّ األعالم
واإلكرام  ] ....إلى آخر ما فصّله رحمه هلل...
األرض الترابية واألراضي السبعة واأليام السبعة واألسماء اإللهية السبعة
فلننزل مع الشيخ األكبر إلى األرض  ،أي إلى كرة التراب السّفلية إذ أ ّنه ليس تحت سماء
زحل فلك ترابي غيرها :
عند سقوط الحقيقة الترابية تحت فلك الماء ،انقسم اهتزازها الخاصّ بها إلى سبعة أصناف
من األلطف إلى اللطيف إلى الكثيف إلى األكثف حسب قيمة تواتر االهتزاز ،أي أنّ توجّ ه
ملك اليبوسة جعل ذلك التواتر يتناقص وفق سبع دورات  ،أي أنّ دورها الزمني يتزايد وفق
سبع درجات وتزداد معها الكثافة الترابية ،فظهرت عندئذ تحت فلك الماء سبع أراض لكل
أرض دورتها الزمنية الخاصة ،واهتزاز خاص ،وهي واحدة فوق األخرى من حيث المكانة
والمرتبة والخواص ال من حيث المكان الحسي ،فإ ّنها من حيث المكان متداخلة في بعضها
البعض كتداخل األمواج الكهرومغناطيسية في نفس النقطة من دون تزاحم  .وإنما كانت
سبعة ألنّ العالم األسفل كالصورة للعالم األعلى ،فكما أنّ أعلى ما في العالم الملكوتي األوّ ل
حقائق األسماء األمهات السبعة (حي عليم مريد قادر سميع بصير متكلم) ،فكذلك في أسفل
العالم العنصري الكثيف توجد هذه األراضي السبعة  .ومن هذه األراضي السبعة كانت نشأة
السماوات السبعة بعد صعود البخارات منها إلى مقعر فلك الكواكب الثابتة ،وبحركتها
ظهرت األيام السبعة ،ولهذا كانت حركات هذه األيام السبعة من تلك األسماء السبعة
األمهات ،وفي هذا يقول الشيخ في الفصل (( )89من الباب 0/891ص  )614-617عن
حركة فلك البروج  -وما بين قوسين ليس من كالم الشيخ : -
[ وكانت أوّ ل ابتداء حركته وأوّ ل درجة من برج الجوزاء يقابل هذا القدم (أي أحد قدميْ
الكرسي وهي – وهللا أعلم – قدم اليمين الهوائية) وهو من البروج الهوائية ،فأول يوم في
العالم ظهر كان بأوّ ل درجة من الجوزاء ويسمى ذلك اليوم األحد ،فلما انتهى ذلك الجزء
المعيّن عند هللا من هذا الفلك إلى مقارنة ذلك القدم من الكرسي انقضت دورة واحدة هي
المجموع ،قابلت أجزاء هذا الفلك كلها من الكرسي موضع القدم منه ،فعمت تلك الحركة كل
درجة ودقيقة وثانية وما فوق ذلك من الفلك (الحظ أنّ أوج الشمس في برج الجوزاء ولها
يوم األحد) فظهرت األحياز وثبت وجود الجوهر الفرد المتحيّز الذي ال يقبل القسمة من
حركة هذا الفلك  .ثم ابتدأ عند هذه النهاية بانتقال آخر في الوسط أيضا إلى أن بلغ الغاية مثل
الحركة األولى بجميع ما فيه من األجزاء األفراد التي تألف منها أل ّنه ذو كميات ،وتسمّى
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هذه الحركة الثانية يوم االثنين ،إلى أن كمل سبع حركات دورية كل حركة عيّنتها صفة إلهية
 ،والصفات سبع ال تزيد على ذلك  ،فلم يتمكن أن يزيد الدهر على سبعة أيام يوما ،فإ ّنه ما
ث ّم ما يوجبه  .فعاد الحكم إلى الصفة األولى فأدارته ومشى عليه اسم األحد وكان األولى
بالنظر إلى الدورات أن تكون ثامنة ،لكن لما كان وجودها عن الصفة األولى عينها لم يتغير
عل يها اسمها ،وهكذا الدورة التي تليها إلى سبع دورات  ،ثم يبتدئ الحكم كما كان أول مرة
عن تلك الصفة ويتبعها ذلك االسم أبد اآلبدين دنيا وآخرة بحكم العزيز العليم  .فيوم األحد
عن صفة السمع فلهذا ما في العالم إال من يسمع األمر اإللهي في حال عدمه بقوله :كن
(الحظ عالقة السمع بالهواء وبداية األحد كانت في أول درجة من برج الجوزاء الهوائي) .
ويوم االثنين وُ جدت حركته عن صفة الحياة وبه كانت الحياة في ا لعالم ( الحظ عالقة
الحياة بيوم االثنين الذي هو يوم سيّدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي به حياة العالم ،
إذ هو الذي أرسله هللا األحد رحمة للعالمين ،وكوكب االثنين هُو القمر كما أنّ كوكب األحد
الشمس  ،فتأمّل عالقة شمس األحدية بقمر المحمّدية) .ويوم الثالثاء وجدت حركته عن صفة
البصر فما في العالم جزء إال وهو يشاهد خالقه من حيث عينه ال من حيث عين خالقه
(الحظ نسبة البصر للمرتبة الثالثة ،إذ أنّ المخلوق بعد أن حي َي بسماع ُكنْ أبصر نفسه فشاهد
خالقه من حيث عينه) .ويوم األربعاء وُ جدت حركته عن صفة اإلرادة فما في العالم جزء إال
وهو يقصد تعظيم موجده (أي أ ّنه لما أبصر نفسه شاهد خالقه فلم ينتج عن هذه المشاهدة إال
إرادة التعظيم لما رآه من الكمال) .ويوم الخميس وُ جدت حركته عن صفة القدرة فما في
الوجود جزء إال وهو متمكن من الثناء على موجده (أي أ ّنه لما أراد التعظيم قدر على
التسبيح بحمد خالقه )  .ويوم الجمعة وجدت حركته عن صفة العلم فما في العالم جزء إال
وهو متمكن بعلم موجده من حيث ذاته ال من حيث ذات موجده (أي ألن هللا قال" :إلن
شكرتم ألزيدنكم" فلما أثنى المخلوق على خالقه زاده هللا علما به)  ...ويوم السبت وُ جدت
حركته عن صفة الكالم فما في الوجود جزء إال وهو يسبح بحمد خالقه (انظر كيف أنّ
الكالم مظهر لإلرادة ،وكذلك نهار السبت منسلخ من ليلة األربعاء ألنّ الوالي عليهما واحد
وهو روحانية ُزحل ،فتأمل هذه العالقة وصلتها باستناد الحقيقة الترابية لإلرادة وطبيعة ُزحل
الترابية)] انتهى.
خصوصيات األرض الترابية
المظهر الخارجي المحسوس للحقيقة الترابية الواقع تحت فلك الماء يتمثل في العناصر
واألجسام الثقيلة الجامدة...وقد تكلم الشيخ في (عقلة المستوفز) وفي الباب ( )18من الباب
(0/8991ص  )644-641عن األرض ،فلنذكر ما قاله فيهما مع اختصار لكالمه:
[ قال تعالى" :خلق األرض في يومين" وقال" :ق ّدر فيها أقواتها" .وهي أوّ ل مخلوق من
األركان (أي هي أوّ ل مخلوق من عالم الدنيا الذي هو تحت مقعّر فلك المنازل) ثم الماء ثم
الهواء ثم النار ثم السماوات  .وأخبر تعالى عنها بأمور تقضي أنها تعقل فوصفها بالقول
واإلباية  ،وقال لها وقالت له ،ونعتها بالطاعة واألخذ باألحوط ليدل بذلك على علمها
وعقلها ،وجعلها محال لتكوين المعادن والنبات والحيوان واالنسان ،وجعلها حضرة الخالفة
ّ
وسخر في حقها جميع األركان واألفالك واألمالك ،
والتدبير ،فهي موضع نظر الحق،
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وأنبت فيها من كل زوج بهيج من كل ذكر وأنثى  .وما جمع لمخلوق بين يديه سبحانه إال لما
خلق منها وهي طينة آدم عليه السالم  ،خمرها بيديه وهو ليس كمثله شيء ،وأقامها مقام
العبودية فقال" :الذي جعل لكم األرض ذلوال" ،وجعل لها مرتبة النفس الكلية التي ظهر عنها
العالم ،كذلك ظهر عن هذه األرض من العالم المولدات إلى مقعر فلك المنازل .وهذا الركن
ال يستحيل إلى شيء وال يستحيل إليه شيء ،وإن كان بهذه المثابة بقية األركان ولك ّنه في هذا
الركن أظهر حكما منه في غيره (أي أنّ الحقائق ال تتبدل واالستحاالت ما هي إال فرع من
قوله تعالى" :بل هم في لبس من خلق جديد" )  ....فيظهر فيها (أي األرض) أحكام األركان
وال يظهر لها حكم في شيء  .تعطي جميع المنافع من ذاتها ،هي محل كل خير فهي أعز
األجسام ،وهي الصبور القابلة الثابتة  ،سكن ميدها جبالها لما تحركت من خشية هللا ،فسكنت
سكون الموقنين ،ومنها تعلم أهل اليقين يقينهم  ،فإنها األ ّم التي منها أخرجنا وإليها نعود
ومنها نخرج تارة أخرى  .لها التسليم والتفويض  .هي ألطف األركان معنى  ،وما قبلت
الكثافة والظلمة والصّالبة إال لستر ما أودع هللا فيها من الكنوز لما جعل هللا فيها من الغيرة .
أعطاها صفة التقديس فجعلها طهورا  .ثم أنزلها منزلة النقطة من المحيط فلو زالت زال
المحيط  ،ولو زال المحيط لم يلزم زوالها ،فهي الدائمة الباقية في الدنيا واآلخرة .أشبهت
نفس الرحمن في التكوين  .وفيها نكون في الجنة  ،وعليها يُحشر ال ّناس غير أنّ صفتها تتبدل
فتكون في الحشر الساهرة – أي ال ينام عليها – والجنة مبنية كلها وخلقها من نفائس معادنها
من اللؤلؤ والمرجان والجوهر والدر والياقوت والذهب والفضة والزمرد والمسك والعنبر
والكافور وما أشبه ذلك  .وكما كانت األرض للجنة من حيث ما ذكرناه (ولهذا ذكرنا أنّ
قائمة التراب العرشية جنانية رضوانية)  ،فمنها أيضا عناصر جه ّنم من كل معدن خسيس
مثل الكبريت والحديد والرصاص والنحاس والقار والقطران وكل نتن وقذر .وقد عبر
الشارع فقال" :سرابيلهم من قطران" و "ولهم مقامع من حديد" و "صبّ في أذنيه اآلنك"
ويجعل لمن كان يسجد رياء وهو منافق ظهره طبقة نحاس ،وقد نبه على وادي جهنم بالبيت
المقدس وبطن محسر...وقسم هذه األرض وفصلها بين الجنة والنار ،فللنار منها جزء وللجنة
منها جزء آخر" :بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة" .فاألصل األرض ،خلقها بما
فيها في أربعة أيام وهي أربعة آالف سنة  ،فتعين فيها أماكن الخير وأماكن الشر...وذلك بعد
أن ت ّم خلق فلك الكواكب الثابتة فانصرف التوجّ ه اإلرادي اإللهي إلى النفس الكلية (أي الملك
الكريم المعبّر عنه باللوح المحفوظ) فأوحى هللا إليها أن تنحدر بالتدبير في عمق الجسم الك ّل
إلى أقصاه ،وهو المركز المعبّر عنه بعجب الذنب الذي تقوم عليه النشأة وهو جزء ال يبلى ،
وهو محل نظر العنصر األعظم الذي ُخلق العقل األوّ ل من التفاتته  .فانحدر الملك الكريم
إلى أن انتهى إلى المركز فوجد نظر العنصر األعظم إليه وأنّ أمر الكون كله منه صدر
وإليه يعود ،فأدار كرة األرض ابتداء وكانت هذه الحركة من هذا الملك بطالع السرطان،
وجعل ما يلي المركز صخرة عظيمة لديه في نقطة تلك الصخرة الصماء حيوانا في فمه
ورقة خضراء يسبّح هللا ويمجده وهو الحيوان األشرف ولنا فيه كالم طويل فإنّ مقامه من
أشرف المقامات  .وعمّر هذه األرض بصنف من المالئكة يقال لهم الناشرات ،وقد نبّه
الشرع عليها "أنّ المالئكة تنشر أجنحتها لطالب العلم" وهم هؤالء ،وجعل فيها مقدما من
المالئكة عظيما اسمه (قافا) وإليه يُنسب الجبل المحيط لألرض أي جبل قاف فإ ّنه مقعد هذا
الملك وبيده حكم األرض وحكم الزالزل والرجفات والخسف ،وكل ما يحدث في األرض بيد
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هذا الملك زمامه  .ثم إنّ هللا تعالى خلق األفالك الثابتة دائرة بالتوجه نحو الكمال ،فخلق في
جوف كرة األرض ما خلل وسخف ولطف فكان ماء نتنا ،وهو البحر العظيم الذي ي َّ
ُعذبُ به
أهل الشقاء وهو ماء أسود كثيرا ما تظهر آثاره في األماكن المخسوفة ،ينفتح له منفس
فيظهر ،ومنه منبع المياه الردية كلها  .فدار هذا الماء بالصخرة وصارت األرض عليه  .ثم
خلل سبحانه ما خلل ولطفه مما يلي المركز فكان الهواء المظلم  ،وهو اليحموم ،فدار ذلك
الريح بالمركز الذي هو الصخرة واستوت حركة هذا الهواء فامتسك هذا الماء عليه،
واألرض فوق هذا الماء ،وتوج الماء بهذه الريح المظلمة السمومية فمادت األرض ،فقالت
األمالك يا ربنا كيف استقرار عبادك على هذه األرض؟ فأبدى لهم تجليا أصعقهم ،وبه خلق
من األبخرة الغليظة المتراكمة الكثيفة الصاعدة من األرض الجبال فسكن ميد األرض.
وطوق هذه األرض بجبل محيط بها وهو من صخرة خضراء وطوق به حية عظيمة اجتمع
رأسها بذنبها رأيت من صعد هذا الجبل ومن عاين هذه الحية وكان من األبدال أصحاب
الخطوة فقال :صليت الضحى في أسفله والعصر في أعاله وأنا بهذه المثابة يعني من اتساع
الخطوة (راجع هذه القصة بالتفصيل في الباب  1 /116ص  811وهو المخصوص بسورة
ق~) ثم أفاق المأل األعلى من صعقتهم فرأوا من قدرة هللا تعالى ما هالهم فقالوا :ربنا هل
خلقت شيئا أشد من هذه الجبال؟ فقال لهم الحديد  .فقالوا :ربنا فهل خلقت شيئا أشد من
الحديد؟ قال نعم النار .فقالوا :ربنا فهل خلقت شيئا أشد من النار؟ فقال نعم الماء .قالوا :ربنا
فهل خلقت شيئا أشد من الماء؟ فقال نعم الريح .فقالوا :ربنا فهل خلقت شيئا أشد من الريح؟
قال نعم االنسان يتصدق بصدقة فال تعرف شماله ما تنفقه يمينه  ،وهذا هو الذي ملك الهواء،
فمن ملك هواه فهو أش ّد من الهواء وهو الذي ينبغي أن يقال له إنسان ...واعلم أنّ هللا تعالى
قد جعل هذه األرض بعدما كانت رتقا كالجسم الواحد  -كما كانت السماء  -ففتق رتقها
وجعلها سبعة أطباق كما فعل بالسموات  ،وأدار باألرض كرة الماء بتسخيف من األرض
وتحليل ،وعمر هذه الكرة بمالئكة يقال لهم الساريات وعليهم مق ّدم يسمّى الزاجر .وخلق
العالم الملكي الذي هو عالم الذكر بين الماء واألرض ،وجعل لكل أرض من األطباق السبعة
استعداد انفعال ألثر حركة فلك من أفالك السماوات وشعاع كوكبها  .فاألرض األولى وهي
التي نحن عليها للفلك األوّ ل من هناك (أي فلك ُزحل) ثم ننزل إلى أن تنتهي إلى األرض
السابعة والسماء الدنيا  .وجعل كل أرض أصغر من األخرى ألن على كل أرض قبه سماء
أطرافها عليها نصف كرة ،واألرض لها كالبساط فهي مدحية دحاها من أجل السماء أن
تكون عليها  .وجعل هذه األرض التي نحن عليها سبعة أقاليم واصطفى من عباده المومنين
سبعة سماهم األبدال لكل بدل إقليم يمسك هللا وجود ذلك اإلقليم به  .فاإلقليم األوّ ل ينزل األمر
إليه من سماء إبراهيم عليه السالم وهو على قلبه وتنظر إليه روحانية كوكب زحل  ،وللبدل
الثاني اإلقليم الثاني الذي له سماء المشتري وموسى  ،وللثالث المريخ وهارون مع يحي
،وللرابع الشمس وإدريس  ،وللخامس الزهرة ويوسف  ،وللسادس عطارد وعيسى مع يحي
 ،وللسابع القمر وآدم عليهم جميعا أزكى السالم ،وكلهم بتأييد سيّدنا محمد صلى هللا عليه
وسلم] انتهى.
األراضي السبعة وسكانها من الجن ومناسباتها مع أقسام الجسم والنفس
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خلق هللا تعالى بني آدم من األرض األولى  ،ولذلك فإنّ إدراكهم ال يتع ّدى حدود هذه
األرض ،وهم محجوبون عن األراضي الستة األخرى ،أو بعبارة أخرى :إنّ اهتزاز الطبيعة
المادية المخلوق منها جسم االنسان وحواسه وعقله موافق الهتزاز طبيعة األرض األولى
التي نحن عليها ألننا مخلوقون منها  .وال يتمكن االنسان العادي من كشف األراضي
األخرى أو الدخول فيها واالتصال بوعي مع ُعمّارها إال في حاالت نادرة يقع فيها تداخل
بين اهتزاز الطبيعة البشرية واهتزاز طبع تلك األراضي األخرى...ويقارن الشيخ في الباب
(8/1ص )808بين هذه األراضي وطبقات جسم االنسان فيقول:
األرض فسبع طباق :أرض سوداء وأرض غبراء وأرض حمراء وأرض صفراء
[ وأمّا ٍ
وأرض بيضاء وأرض زرقاء وأرض خضراء  .نظير هذه السبعة من االنسان في جسمه :
الجلد والشحم واللحم والعروق والعصب والعضالت والعظام ]انتهى.
وفي كتاب (االنسان الكامل) للشيخ عبد الكريم الجيلي نجد وصفا لهذه األراضي السبعة
وس ّكانها ،لك ّنه ممزوج بوصف دركات النفس البشرية وأحوالها ،ألنّ كل حركة منها مناسبة
في طبعها ألرض معينة ،فكالمه جامع لوصف اآلفاق األرضية وما يناسبها من األفاق
النفسية ،يقول – رحمه هللا – مع اختصار لبعض كالمه ( -ونجعل ما بين قوسين بعض
الشرح أو التعليق عليه) :
أما الطبقة األولى من األرض األولى فأوّ ل ما خلقها هللا تعالى كانت أش ّد بياضا من اللبن
(يشير الشيخ إلى صفاء الفطرة االنسانية األولى) وأطيب رائحة من المسك ،فاغبرت لما
مشى آدم عليه السالم عليها بعد أن عصى هللا تعالى (أي أنّ النفس تفقد صفاء فطرتها عند
غفلتها عن خالقها) ،وهذه األرض ُتسمّى أرض النفوس ،ولهذا كانت تسكنها الحيوانات (أي
ألنّ كل حيوان يمثل مظهرا من مظاهر ال ّنفس البشرية)  .دور كرة هذه األرض مسيرة ألف
عام ومائة عام وستة وستون عاما ومائتا يوم وأربعون يوما ( دور كل طبقة هي ضعف دور
التي تحتها مباشرة ،ودور هذه األرض األولى هو تقريبا عُشر دور فلك سماء القمر األولى).
وقد غمر الماء منها ثالثة أرباعها بحكم الحيطة.....ويأجوج ومأجوج في الجانب الجنوبي
من األرض ،نسبتهم من األرض نسبة الخواطر من النفس ،ال يعرف عددهم وال يدرك
حصرهم ،لم تطلع الشمس على أرضهم أبدا فألجل هذا غلب عليهم الضعف حتى إ ّنهم لم
يقدروا في هذا الزمان على خراب الس ّد (أي أنّ يأجوج ومأجوج يمثلون ويرمزون إلى قوى
الوالية الشيطانية الظلمانية التي لم تتصل بشمس الحقيقة ،وهي تحاول باستمرار تهديد س ّد
اإليمان والتوازن الكوني بمقاومتها لقوى الوالية الرحمانية ،ولن تتمكن من ذلك إال في آخر
الزمان عند طغيان الظلمة وسلطان الكفر في دولة الدجال ،وقد بدأت حضارة الدجال
المهيمنة على األرض بانحجاب شمس الشريعة المحمدية وراء دخان األهواء من سنة
( )8161من الهجرة النبوية ،ولم تزل في تزايد وتوسع إلى يومنا هذا ،وستستمر في ذلك
إلى أن يظهر اإلمام المهدي وينزل روح هللا عيسى عليهما السالم الذي بدعوته يُميت هللا
يأجوج ومأجوج بعد خروجهم وغزوهم األرض كما هو ثابت في صحيح األحاديث) ....
وبالجانب الشمالي (أي في المحل المعاكس لقوى يأجوج ومأجوج وهو يرمز إلى الوالية
الرحمانية المستمرة عبر كل األزمنة والتي يحفظ هللا بها توازن الكون وهي الحقيقة الباطنية
للس ّد الذي يحمي األرض من غزو الظلمات الدجالية والماجوجية) وهذه األرض (أي أرض
نفوس أولياء الرحمن) بيضاء على ما خلقها هللا تعالى عليه ،هي مسكن رجال الغيب ،وملكها
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الخضر عليه السالم ،أهل هذه البالد تكلمهم المالئكة ،لم يبلغ إليها آدم وال أحد ممّن عصى
هللا تعالى ،فهي باقية على أصل الفطرة ،وهي قريبة من أرض بلغار ،ال تجب فيها صالة
َ
العشاء ألنّ شفق الفجر يطلع قبل غروب شفق المغرب فيها (يشير الشيخ هنا إلى المركز
الروحي األصلي األوّ ل في األرض والذي تفرعت منه كل المراكز األخرى عبر أجيال
االنسانية ،ومحلّه بوسط القطب الشمالي في ذلك العهد ،ألنّ وضع هذا القطب قد تحوّ ل خالل
مختلف األدوار الزمنية ،فهو ّ
يمثل ما يسمّيه المرحوم الشيخ عبد الواحد يحي " René
 "Guénonبالفرنسية ،"Le centre de la tradition primordiale" :وأهل هذا
المركز أي رجال الفطرة الربانية األولى ال عشاء عندهم أل ّنه ال ليل عندهم ،فهم دائما تحت
إشراق شمس الحقيقة بعكس يأجوج ومأجوج الذين لم تطلع الشمس على أرضهم أبدا .قال
الشاعر:
إنّ شمس النهار تغرب بالليل *** وشمس القلوب ليست تغيب
وقال آخر" :وشمس الذات ليس لها مغيب") وهذه األرض أشرف األراضي وأرفعها قدرا
عند هللا تعالى ألنها محل النبيين والمرسلين واألولياء الصالحين (كما أ ّنها مح ّل الكعبة
المشرفة والحجر األسود يمين هللا المق ّدسة ،ومسكن أفضل الكائنات وسيدها سيّدنا محمد
صلى هللا عليه وسلم) .فلوال ما أخذ الناس من الغفلة عن معرفتها لكنت تراهم يتكلمون
بالمغيبات ويتصرّ فون في األمور المعضالت ،ويفعلون ما يشاءون بقدرة صانع البريات،
فافهم جميع ما أشرنا إليه ،واعرف ما دللناك عليه ،وال تقف مع الظاهر ،فإنّ لكل ظاهر
باطنا ،ولكل حق حقيقة ،والسالم.
وأ هما الطبقة الثانية من األرض فإنّ لونها كالزمردة الخضراء تسمّى أرض العبادات ،يسكنها
مؤمنوا الجن ،ليلهم نهار األرض األولى ونهارهم ليلها( ،أي كما قال تعالى عن العباد :من
الليل ما يهجعون – الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما) ال يزال أهلها قاطنين فيها حتى تغيب
الشمس عن أرض الدنيا ،فيخرجون إلى ظاهر األرض ،يتعشقون ببني آدم تعشق الحديد
بالمغناطيس ،ويخافون منهم أشد من خوف الفريسة لآلساد( .دور كرة هذه األرض ضعف
دور األرض األولى ،وهذا يعني أنّ زمانها مخالف لزمان أرضنا ،فزمن طويل في أرضنا
يعتبر قصيرا في هذه األرض الثانية ،وهكذا زمان كل أرض بالنسبة للتي تحتها ،ولهذا فإنّ
عُمْ ر الجنّ  ،زيادة على نشأتهم النارية الهوائية المخالفة لنشأة االنسان الطينية ،طويل جدا
بالنسبة ألعمار بني آدم ،فالواحد من الجنّ قد يصل عمره قرونا عديدة ) ...و ليس فيها
خراب بل الجميع معمور بالسكن ،وأكثر مؤمني الجنّ يحسدون أهل األرادات والمخالفات،
فاكثر هالك السالكين من جنّ هذه األرض  .يأخذون الشخص من حيث ال يشعر بهم ،ولقد
رأيت جماعة من السادات ،أعني طائفة من متصوّ فة هذا الزمان (أي من ال ُعبّاد المتشبهين
بأهل هللا في ظواهرهم) مقيّدين مغلغلين قد قيدهم جنّ هذه األرض (أي ال ُعبّاد الواقفون مع
جهدهم النفسي ،العاشقون لحالهم ظ ّنا منهم أ ّنه الكمال ،وما هم إال في أوّ ل درجات السّير
فوقفوا عندها وسُجنوا فيها) فأصمّهم وأعمى أبصارهم ،وقد كانوا ممن يسمع كالم الحضرة
بأذنيه ،فصار إذا خوطب من غير جهة هذه األرض ال يسمع وال يعقل ( أي هذا حال من
يصل إلى مقامات عالية مثل مقام المخاطبة اإللهية ثم يسقط فيقع في هذه األرض النفسية)
وهم محجوبون بما هم فيه ،فلو قيل لهم بما هم عليه ألنكروا ذلك ،فافهم ما أشرت إليه
وتحقق بما دللتك عليه ،واستعن باهلل في إحكام الطريق ينجيك الحق من كيد هذا الفريق.
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وأ هما الطبقة الثالثة من األرض فإنّ لونها أصفر كالزعفران تسمّى أرض الطبع  ،يسكنها
مشركو الجنّ  ،ليس فيها مؤمن باهلل ،قد ُخلقوا للشرك والكفرّ ،
يتمثلون بين الناس على صفة
بني آدم ،ال يعرفهم إال أولياء هللا تعالى ،ال يدخلون بلدة فيها رجل من أهل التحقيق إذا كان
متمكنا بشعاع أنواره ،وأما قبل ذلك فإنهم يدخلون عليه ويحاربهم فال يزالون كذلك حتى
ينصره هللا تعالى عليهم فال يقربون بعد هذا من أرضه (أي أنّ السالك ال يبلغ درجة التحقيق
حتى يتخلص تماما من جميع نوازع الطبع وحُجبه) ،ومن توجه منهم إليه احترق بشعاع
أنواره ،ليس لهؤالء عمل إال إشغال الخلق عن عبادة هللا تعالى بأنواع الغفلة ،كلها عامرة
بالسكن ليس فيها خراب ،لم يذكر الحق سبحانه وتعالى فيها منذ خلقها إال مرة واحدة بلغة
غير لغة أهلها (أي أنّ االنسان إذا فقد صفاء فطرته الذاكرة هلل ،وعصى هللا فاغبرّت أرضه،
ثم غفل عن عبادة ربه الشرعية يهبط من األرض الثانية ،فيسقط في أرض الكفر حيث يفقد
نطق الروح األصلي الذي هو التسبيح بحمد خالقه ...وفي كالم الشيخ إشارة إلى أنّ انحراف
اللغة عن أصلها الروحاني الجناني تابع النحراف االنسان عن طريق الحق )...فافهم ما
أشرنا إليه واعرف ما دللناك عليه .
وأ هما الطبقة الرابعة من األرض :فإنه لونها أحمر كالدم تسمى أرض الشهوة( ،أي هي
تحت أرض الطبع ألنّ الطبع إذا اشت ّد حكمه يصبح شهوة)  .كلها عامرة بالسكن ،يسكنها
الشياطين وهم على أنواع كثيرة يتوالدون من نفس إبليس (أي أنّ هذه األرض مقابلة عكسيا
للسماء الرابعة التي بها قطب األرواح إدريس وقطب الكواكب الشمس فهي قلب السماوات،
وهذه األرض الرابعة ينزل إليها األمر اإللهي من تلك السماء الرابعة،فتنعكس نورانيته
ظلمة  ،ولذلك نجد بها قطب األرواح والنفوس السفلية الظلمانية إبليس ،فمنبع الظلمات من
مركزها ،كما أنّ منبع األنوار من الشمس) فإذا تحصلوا بين يديه جعلهم طوائف ،يعلم طائفة
منهم القتل أدلة عليه لعبادة هللا ،ثم يعلم طائفة منهم الشرك ليوطن بنيان الكفر في قلوب أهله،
ويعلم طائفة العلم ليجادلوا العلماء ،ويعلم طائفة منهم المكر ،وطائفة الخداع ،وطائفة الزنا
وطائفة السرقة ،حتى ال يترك معصية صغيرة وال كبيرة إال وقد أرصد لها طائفة من حفدته،
ثم يأمرهم أن يجلسوا في مواضع معروفة ،فيعلموا أهل الخدع والمكر وأمثال لك أن يقيموا
في دركة الطمع ،ويعلموا أهل القتل والطعن وأمثال ذلك أن يقيموا في دركة الرياسة ،وأهل
الزنا والسرقة وأمثالهما في دركة الطبع .ثم جعل بأيديهم سالسل وقيودا يأمرهم أن يجعلوها
في أعناق من يحتكم لهم سبع مرات متواترات ليس بينها توبة ،ثم يسلمونه إلى عفاريت
الشياطين فينزلون إلى األرض التي تحتهم ،ويجعلون أصول تلك السالسل فيها ،فال يمكنه
مخالفتهم بعد أن توضع تلك السالسل في عنقه أبدا (أي يُمسي صاحبها من أولياء الشيطان
وعبدة الطاغوت) وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل.
وأمّا الطبقة الخامسة من األرض فإنّ لونها أزرق كالنيلة واسمها أرض الطغيان.كلها عامرة
بالسكن ،يسكنها عفاريت الجن والشياطين ،ليس لهم عمل إال قيادة أهل المعاصي إلى
الكبائر ،وهؤالء كلهم ال يصنعون إال بالعكس فلو قيل لهم اذهبوا جاؤوا  ،ولو قيل لهم تعالوا
ذهبوا ،هؤالء أقوى الشياطين كيدا ،فإنّ من فوقهم من أهل الطبقة الرابعة كيدهم ضعيف كما
قال هللا تعالى( :إنّ كيد الشيطان كان ضعيفا) ،وأما هؤالء فكيدهم عظيم يحكمون على بني
آدم بغلبة القهر فال يمكنهم مخالفتهم أبدا.
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وأمّا الطبقة السادسة من األرض فهي أرض اإللحاد لونها أسود كالليل المظلم  ،كلها عامرة
يسكنها المردة ومن ال يتحكم ألحد من عباد هللا تعالى.
واعلم أنّ سائر الجن على اختالف أجناسهم كلهم على أربعة أنواع :نوع عنصريون ونوع
ناريون ولو كانت النار راجعة إلى العنصريين فثمة نكتة ،ونوع ترابيون  .فأمّا العنصريون
فال يخرجون عن عالم األرواح وتغلب عليهم البساطة ،وهم أش ّد الجنّ قسوة ،سموا بهذا
االسم لقوة مناسبتهم للمالئكة وذلك لغلبة األمور الروحانية على األمور الطبيعية السفلية
منهم ،وال ظهور لهم إال في الخواطر .قال هللا تعالى( :شياطين االنس والجن) ،وال يتراءون
إال لألولياء (أي ألنهم هم الذين يعرفون التمييز الدقيق بين الخواطر)  .وأمّا الناريون
فيخر جون من عالم األرواح غالبا ،وهم يتنوعون في كل صورة ،أكثر ما يفاجئون االنسان
في عالم المثال ،فيفعلون به ما يشاءون في ذلك العالم وكيد هؤالء شديد ،فمنهم من يحمل
الشخص بهيكله فيرفعه إلى موضعه ،ومنهم من يقيم معه فال يزال الرائي مصروعا ما دام
عنده  .وأمّا الهوائيون فإ ّنهم يتراءون في المحسوس مقابلون للروح فتنعكس صورتهم على
الرائي فينصرع  .وأمّا الترابيون فإ ّنهم يلبسون الشخص ويعفرونه بترابهم ،وهؤالء أضعف
الجنّ قوة ومكرا.
وأمّا الطبقة السابعة من األرض فإ هنها تسمى أرض الشقاوة وهي سطح جهنم خلقت من
سفليات الطبيعة يسكنها الحيات والعقارب وبعض زبانية جه ّنم ،وحيّاتها وعقاربها كأمثال
الجبال وأعناق البخت  .وهي ملحقة بجه ّنم نعوذ باهلل منها.
ثم اعلم أنّ أطباق األرض إذا أخذت في االنتهاء دار الدور عليها في الصعود) انتهى كالم
الجيلي.
وفي الجملة األخيرة نجد توافقا مع القول الذي يقول به آخرون  ،وهو أنّ هذه الطبقات السبع
تظهر واحدة تلو األخرى في العالم المحسوس ،حسب ترتيبها ،وفي أدوار زمنية مح ّددة
طويلة األمد ،ولكل طبقة دورة ظهور معينة ،ومخلوقات يسكنون فيها ...
مقامات الوالية المناسبة لألركان األربعة
ذكرنا أن المقام الترابي عند أولياء هللا يرمز إلى مقام العبودية المحضة ،واالنكسار الدائم،
والثبات واليقين والسكينة ،والستر والغيرة على األسرار ،فهو مقام أكابر المالمتية الذين
رغم علو مقامهم ودوام شهودهم ال يظهر على ظواهرهم شيء خارجا عن العادة ،وسبق
القول أنّ هذا المقام الترابي مناسب لمقام سقيط الرفرف بن ساقط العرش ولألبدال السبعة ،
خصوصا رابعهم الذي هجيره( :يا ليتني كنت ترابا)...
وذكرنا في ركن النار كيف أنّ المقام الناري عند أهل هللا هو مقام تجلي السبحات الوجهية
وما يتعلق به من مقامات الرؤية والشهود والفناء والسحق والمحق والبقاء  ،وكثيرا ما يشير
الشيخ للمقام الناري باالصطالم الذي خصص له بابا في فصل المقامات...
وأمّا الركن الهوائي فمقامه في السلوك هو مقام (نفس الرحمن) ،ورجاله هم رجال النفس
الرحماني الذين تكلّم الشيخ عنهم في ع ّدة أبواب من الفتوحات مثل األبواب
(.)...891/48/69/14/16/84

190

وأمّا الماء فمقامه عند أهل البداية خصوصا هو مقام التوبة التي خصص لها الشيخ البابين
( ،)74/76وعند أهل الوصول – وال نهاية للوصول – فهو مقام الرحمة العامة والعلم
اللدني ،ولذلك قرن هللا سبحانه بين الرحمة والعلم ومجمع البحرين في شأن عبده خضر عليه
السالم ،فلقيه موسى بمجمع البحرين بعد إحياء الحوت ثم قال عنه  " :آ َت ْي َناهُ َرحْ َم ًة مِّنْ عند َنا
َو َعلَّ ْم َناهُ من لَ ُدنا ع ْلمًا ".

الفصل السادس
الركن الخامس
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الركن الخامس هو أصل األركان األربعة األخرى

ك ّنا ذكرنا أنّ الر كن الخامس هو أصل األركان األخرى ،فهو عين المسمى بالطبيعة في
اعتدالها األصلي المبدئي  .وباهتزاز منه ظهرت الحقيقة الهوائية ،وبتو ّجه ملك البرودة
تكثف فظهرت الحقيقة المائية ،وبتوجّه ملك الحرارة على الهواء ّ
على الهواء ّ
تلطف فظهرت
الحقيقة ال ّنارية ،وبتوجّه ملك اليبوسة على الماء تكثف فظهرت الحقيقة الترابية  .وأصل ذلك
االهتزاز األصلي األوّ ل في الركن األوّ ل كان بتوجّه ملَكيْ الرطوبة والحرارة  ،وتوجّه ملك
الحرارة أصله من أمر نازل من القوة العملية للنفس الكلّية حرّ كها اسمه تعالى " المفصِّل"
ص ُل األ َيات" .وتوجّه ملك الرطوبة أصله من القوة العلمية
كما قال تعالىُ " :ي َد ِّب ُر األم َْر ُي َف ِّ
لل ّن ْفس الكلّية التي تحرّ كت باسمه تعالى " المدبّر" ،ولهذا قال تعالىَ " :وال َر ْط ٍ
س
ب َوال َياب ٍ
إال في ك َتا ٍ
ين "  ،فذكر الرطوبة المنفعلة عن البرودة واليبوسة المنفعلة عن الحرارة ،
ب مُّب ٍ
والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ الذي هو ال ّنفس الكلّية ،ولهذا كان لتموّ ج االهتزاز ميّزتين
أساسيتين وهما طاقة أو قدرة االهتزاز وتواتر االهتزاز ،ثم بانتشار تموّ ج االهتزاز ظهر
المكان والزمان ،فكلّما كان تواتراالهتزازأكبر تكون الدورة الزمنية وطول التموج أصغر .

مختلف وجهات النظر في تعيين أصل األركان

وكما سبق ذكر مواقع حقائق األركان األربعة عبر مراتب الوجود ،فكذلك لحقيقة هذا الركن
األصلي – والذي يُسمَّى عند بعضهم باألثير – نظائر مواقعها عبر تلك المراتب تكافئ
موقعه المركزي .
*فالموقع المكافئ له بالنسبة للحضرة اإللهية هو عين الذات ،وفي حضرة األسماء الحسنى
موقعه هو حضرة (هللا الحي القيوم) أي االسم األعظم للذات العلية .
وقد سبق القول أنّ الحكماء اختلفوا في أصل األركان األربعة على س ّتة مذاهب ،ومستند هذا
االختالف هو كما يلي :
 فمن رأى أنّ أصلها هو هذا الركن األصلي الخامس فألنّ األسماء األمّهات األربعةأصلها الذات ،وقد ذكرنا كيف أ ّنه من تلك األسماء انفعلت الطبائع األربعة التي
بازدواجها ظهرت األركان األربعة .
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 ومن رأى أنّ أصلها الهواء ،فذلك من حيث حضرة الظهور التي برزت ب َن َفسالرحمن الذي هو الهواء الوجودي العام  .والمتوجّه على إيجاد الهواء هو االسم
(الحي) الذي إليه ترجع حقائق األسماء األمّهات الثالثة األخرى ،إذ أنّ القدرة تابعة
لإلرادة ،واإلرادة تابعة للعلم ،والعلم نابع من الحياة .
 ومن رأى أنّ أصلها الماء فمن حيث حضرة الوجود َالخلقي الذي أصله الحقيقة
المحمّدية التي هي ماء حياة الكون ،والعرش المحيط محمول في الماء ،فبه حياة
العالم ،وأصل المخلوقات ثبوتها في العلم اإللهي القديم الذي هو عين الماء األوّ ل
العام ،وعالقة الماء بالعلم وباألحياء سبق ذكرها .يقول الشيخ األكبر في باب منزل
سورة "الملك" (  / 8الباب : )66-65 /891
ان َعرْ ُ
ش ُه َعلَى ْال َماء " :على هنا بمعنى :في ،أي كان العرش في الماء ،كما
[ " َو َك َ
أنّ االنسان في الماء أي منه تكوّ ن ،فإنّ الماء أصل الموجودات كلها وهو عرش
الحياة اإللهية  ،ومن الماء خلق هللا كل شيء ،وكل ما سوى هللا حيّ  ،فإنّ كل ما
سوى هللا مسبّح بحمد هللا وال يكون التسبيح إال من حي  ...فالعرش هنا هو عبارة
عن الملك ،وكان حرف وجودي  ،فمعناه أنّ الم ُْلك موجود في الماء  ،أي الماء أصل
ظهور عينه  ،فهو للمُلك كالهيولى ظهر فيه صور العالم الذي هو مُلك هللا ] انتهى .
 ومن رأى أنّ أصل األركان النار ،فأل ّنها أنسب األركان للحرارة ،والحرارة منفعلةعن الحياة أي من االسم األوّ ل (الحيّ ) الذي هو ينبوع الكماالت ،والنار هي أنسب
األركان للنور ،وال ظهور إال بالنور ،أي أنّ أصل الظهور النور الذي هو المظهر
العلوي للنار .ث ّم إنّ أصل الحياة في األرض مرتبط بالشمس التي هي من أكمل
مظاهر النار والنور في عالم الدنيا ،ولهذا نجد الشيخ عبد الكريم الجيلي يصف سماء
الشمس في( االنسان الكامل) فيقول [ :وأمّا السماء الرابعة فهي الجوهر األفخر ذات
اللون األزهر سماء الشمس األنور ،وهو قطب األفالك ،خلق هللا تعالى هذه السماء
من النور القلبي ،وجعل الشمس فيها بمنزلة القلب للوجود ،به عمارته ومنه نضارته،
 ...فالشمس أصل لسائر المخلوقات العنصرية كما أنّ االسم (هللا) اسم لسائر المراتب
العلية ،نزل ادريس عليه السالم هذا المقام الرفيع لعلمه بالحقيقة القلبية  ...ثم إنّ
الملك الجليل المسمّى إسرافيل هو الحاكم على مالئكة هذه السماء ،وهي روحانية
الشمس ذات السناء ،ال يرفع في الوجود خفض وال يحدث فيه بسط وال قبض إال
بتصريف هذا الملك  ...وهو أعظم المالئكة هيبة وأكبرهم وسعا و أقواهم همّة ،له
من سدرة المنتهى إلى ما تحت الثرى يتصرف في جميعها ،ويتمكن من شريفها
ووضيعها ،منصّته عند الكرسي ومحتده هذا الفلك الشمسي ،وعالمه السماوات
واألرض وما فيهما من عقل وحس....واعلم أنّ هللا تعالى جعل الوجود بأسره
193

مرموزا في قرص الشمس ،تبرزه القوى الطبيعية في الوجود شيئا فشيئا بأمر هللا
تعالى ،فالشمس نقطة األسرار ودائرة األنوار ،أكثر األنبياء أهل التمكين في دائرة
هذا الفلك المكين مثل عيسى وسليمان وداوود وإدريس وجرجيس وغيرهم ممن يكثر
عدده ويطول أمده  ،كلّهم نازلون في هذا المنزل الجلي وقاطنون في هذا المكان
العلي ] .
 ومن رأى أنّ أصل األركان هو التراب فلكونه وُ جد بتوجّه ملك اليبوسة المنفعلةعن اإلرادة ،وأصل اإليجاد كله هو اإلرادة اإللهية كما قال تعالى" :إ َّن َما أَ ْم ُر َنا إ َذا
أَ َر ْد َناهُ أَن َنقُو َل لَ ُه ُكنْ َف َي ُكونُ " .واالرض هي أوّ ل ما وُ جد من عالم الدنيا الكائن تحت
فلك الكواكب الثابتة ،ومن دخانها خلقت السموات السبعُ ...ث َّم هي المقصودة َّأوال
ّ
محال لخليفته وأصال لعمد قبة الوجود
باإليجاد ْإذ أ ّنها هي التي اختارها هللا تعالى
بأسره ،فكل األفالك واألمالك واألركان لخدمتها دائرة دوران المحيط حول مركزه،
فكما أنّ المركز أصل المحيط ،فالتراب من هذه الحيثية أصل األركان....
 ومن رأى أنّ كل واحد من األركان أصل لنفسه ال لغيره فمن حيث أنّ ك ّل اسم مناألسماء الحسنى التي بها قيام تلك األركان ،له نفس النسبة للذات ،فلك ّل اسم حقيقته
الذاتية المتميّزة [ .حول موضوع األسماء الحسنى راجع الباب 9 :باب  9 4ص -99
 8 /909باب  911ص  4 /801-899باب  552فصل حضرات األسماء /راجع
أيضا كتاب (إنشاء الدوائر)]  .وقد نبّه الشيخ في الفصل ( )89من الباب (8/992
ص  )454على أ ّنه ال يستحيل ركن إلى ركن وال شيء إلى شيء فقال:
[...واعلم أنّ العالم واحد بالجوهر كثير بالصورة  ،وإذا كان بالجوهر فإنه ال يستحيل
وكذلك الصورة أيضا ال تستحيل لما يؤدي إليه من قلب الحقائق ،فالحرارة ال تكون
برودة واليبوسة ال تكون رطوبة والبياض ال يستحيل سوادا والتثليث ال يصير تربيعا،
لكن الحا ّر قد يكون باردا ال في زمان كونه حارا ،وكذلك البارد قد يوجد حارا ال في
زمان كونه باردا ،وكذلك األبيض قد يكون أسودا بمثل ما ذكرنا ،فبطلت االستحالة،
فاالرض والماء والهواء واألفالك والمولدات صور في الجوهر ،فصور تخلع عليه
فيسمّى بها من حيث هيئته وهو الكون ،وصور تخلع عليه فيزول عنه بزوالها ذلك
االسم وهو الفساد ،فما في الكون استحالة يكون المفهوم منها أنّ عين الشيء استحال
عينا آخر إ ّنما هو كما ذكرنا ،والعالم في كل زمان فرد يتكوّ ن ويفسد ،وال بقاء لعين
جوهر العالم لوال قبول التكوين فيه  ،فالعالم مُفتقر على الدوام ]....إلى آخر ما فصّله
رحمه هللا  ...وكذلك في الفصل ( )44من هذا الباب يقول...[ :اعلم أنّ اللطف من
المحال أن يرجع كثافة ،فإنّ الحقائق ال تنقلب  ،ولكن اللطيف يرجع كثيفا كالحار
يرجع باردا] انتهى.
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نظيرالركن األصلي الخامس في الملكوت األعلى

وبعد أن ذكرنا نسبة الركن الخامس األصلي للذات واسمها (هللا الحي القيوم) فلنتتبع المواقع
المكافئة لحقيقة هذا الركن عبر مراتب الوجود:
 ففي مرتبة الملكوت األعلى وفي الحضرة الجامعة لمواقع حقائق األركان الخمسة ،
هنالك نجد الحقيقة الهوائية عند العقل األوّ ل أي القلم األعلى وهو المخاطب بقول
الحق ع ّز وج ّل [ أقبل ] و [ أدبر ] و [ اكتب علمي في خلقي إلى يوم القيامة ]  .فهذا
الخطاب تحمله الحقيقة الهوائية كما سبق ذكره ،والعلم اإلجمالي الذي يستمد منه القلم
هو ما يُسمّى بحضرة الملك ال ُّنوني الذي هو بمثابة دواة مداد سطور الكائنات ،
فالحقيقة المائية عند النون  ،أمّا الحقيقة الترابية فلها اللوح المحفوظ المنبعث من القلم
 .وكلمة (اللوح) وما توحي به من كثافة وتماسك وثقل ووصفه بـ (المحفوظ) أي
الذي له البقاء والثبات كاف في بيان عالقته بالتراب الذي له نفس هذه المميّزات .
وأمّا الحقيقة النارية فقد سبق القول أنّ لها أنوار الجالل الماحقة المتجلّية على
األرواح المهيّمة في ذلك الملكوت األعلى .وأمّا الركن الخامس األصلي فمكافؤه عند
العنصر األعظم الذي تكلّم الشيخ عنه في كتابه (عقلة المستوفز) فقال ما خالصته :
[ اعلم أنّ هلل سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها ألحرقت سبحات وجهه ما
أدركه بصره من خلقه ،فلهذا نرى الحق من غير الوجه الذي يرانا ،وإ ّنما يقع
االحتراق واألثر إذا وقعت الرؤية من وجه واحد وهو البصر منا على البصر منه .
واعلم أنّ هللا كان وال شيء معه  ،هذا نصّ الخبر النبوي وزاد علماء الشريعة :
"وهو اآلن على ما عليه كان"  ،فهذه الزيادة مدرجة في كالم رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وال يعرفها كل أحد  ،وقد سبق في علمه أن يكمل الوجود العرفاني
بظهور آثار األسماء اإللهية والنسب واالضافات  ،ال أن يكمل هو بذلك تعالى عن
ذلك علوا كبيرا فهو الكامل على اإلطالق  .فتجلى الحق سبحانه بنفسه لنفسه بأنوار
السّبحات الوجهية من كونه عالما مريدا ،فظهرت األرواح المهيّمة من الجمال
والجالل ،وخلق في الغيب المستور الذي ال يمكن كشفه لمخلوق العنصر األعظم،
وكان هذا الخلق دفعة واحدة من غير ترتيب سببي أو على ترتيب نسبي ال سبيل إلى
ّ
ّ
بالحق واستيالء سلطان الجالل
الحق
ذلك  ،وما ثم روح يعرف أنّ ث ّم سواه لفنائه في
عليه .ثم إنّ هذا العنصر األعظم المخزون في غيب الغيب له التفاتة مخصوصصة
إلى عالم التدوين والتسطير وال وجود لذلك العالم في العين  .وهذا العنصر المشار
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إليه ،لكل موجود في العالم تعلّق به ،فأوجد سبحانه عند تلك االلتفافة على ما قال
القادر الشاهد العقل األوّ ل ،وقيل فيه أوّ ل أل ّنه أول عالم التدوين والتسطير ،وااللتفاتة
إ ّنما كانت للحقيقة االنسانية من هذا العالم ،فكان المقصود بخلق العقل وغيره إلى
أسفل عالم المركز أسبابا مقدمة لترتيب نشأته كما سبق في العلم ترتيبه  .فعين
االنسان هي المقصودة وإليه توجهت العناية الكلية فهو عين الجمع والوجود والنسخة
العظمى والمختصر األكمل  .فالعنصر األعظم الشريف لكرة العالم كالمركز والقلم
لها كالمحيط  .وللعنصر التفاتة واحدة وللعقل وجوه كثيرة في القبول  .وليس فوق
القلم موجود مُحدث يأخذ عنه يعبر عنه بالدواة وهي النون كما ذكر بعضهم ،وإ ّنما
نونه التي هي الدواة عبارة عن ما تحمله في ذاته من العلوم بطريق اإلجمال من غير
تفصيل ،فال يظهر لها تفصيل إال في النفس الذي هو اللوح  ،فهو محل اإلجمال،
واتلنفس محل التفصيل  .وهذا القلم له ثالثمائة وستون سنا من حيث ما هو قلم،
وثالثمائة وستون وجها ونسبة من حيث ما هو عقل ،وثالثمائة وستون لسانا من
حيث ما هو روح مترجم عن هللا ،ويستم ّد كل سن من ثالثمائة وستين بحرا]...
انتهى.

استطراد  :العنصر األعظم و ( يس ) وأقسام األفالك في إزار العظمة
فالعنصر األعظم هو قلب الحقيقة المحمّدية المرموز إليه بحرف السين في فاتحة
(يس~) من سورتها التي هي قلب القرآن وتعد له عشر مرات "تلك عشرة كاملة" ...
فهي سين س ّر العنصر األعظم التي يصفها الشيخ بقوله في الباب الثاني ( 9ص
:)18
في السين أسرار الوجود األربع

وله التحقيق والمقام األرفع

من عالم الغيب الذي ظهرت به

آثار كــون شمسها تتبرقع

وعدد هذا الحرف بحساب أهل األسرار المغاربة هو( :سين=  )50+90+800أي
( )860عدد البحور العلمية النابعة منه  ،وحيث أنّ نهاية كلمة (سين) هي ال ّنون،
فكسرة السين تشير إلى التفاتة العنصر األعظم إلى عالم التدوين والتسطير التي هي
عين تلك النون ،أي أنّ سين (السين) تشير للعنصر األعظم ،وياءه تشير اللتفاتته،
ونونه إلى دواة العلم االجمالي رأس عالم التسطير .وحيث أنّ ال ّنون دائرة وشاملة
إجماليا كتلك الثالثمائة والستين ،فقد ظهرت دائرة الفلك ولها نفس هذا العدد من
الدرجات  ،ونجد في القرآن اقتران الدرجات بذلك العدد نفسه ،فقد ورد اسمه تعالى
(رفيع) مرة واحدة في القرآن في سورة (غافر) وهو قوله تعالىَ " :رفي ُع ال َّد َر َجات ذو
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ال َعرْ ش" وعدد (رفيع =  )10+90+20+800يساوي ( ، )860وقرنه بالعرش
أل ّنه سبق القول أنّ فلك البروج هو المظهر المحسوس الخارجي للعرش  ...ثم قُسِّم
هذا الفلك إلى اثني عشر برجا ،أي على العدد الصغير بحساب المشارقة أهل األنوار
والظهور لحروف (سين= ...)98=5+9+6وإلى هذا كلّه اإلشارة في قوله تعالى
في سورة (القلم)" :ن~ َو ْال َقلَم َو َما َيسْ ُ
ك لَ َعلَى ُخل ُ ٍق َعظ ٍيم"،
ُون" إلى قوله " َوإ َّن َ
طر َ
فعدد( :نون والقلم=  )898كما أنّ (ياسين =  )989منطوية في عدد (محمد=)988
فبينهما درجة واحدة  .وحرف ( َو َما) نائبه عن العلوم التي يسطرها القلم في اللوح،
ولهذا إذا أضفنا عدد (نون والقلم= )898إلى عدد (وما= )41فإننا نجد عدد أمّهات
تلك العلوم أي ( ،)860ثم جعل الحق تعالى هذا كله َق َسمًا على أنّ سيّدنا محمد صلى
هللا عليه وسلم على ُخلُق عظيم لبيان أنّ ذلك كله مداره على الحقيقة المحمّدية
وعنصرها األعظم  .وكلمة ( َيسْ ُ
ُون) نافذة في اللوح المحفوظ وأوّ لها حرف الياء
طر َ
الذي عدده ( )90وأقسام العلوم المسطرة في اللوح راجعة إلى العشرة كما بيّنه الشيخ
في الفصل ( )98من الباب ( /992ص  )489وهي المقوالت العشرة المشهورة
عند الحكماء .
وأخيرا فإنّ عدد (نون  +القلم=  )82=98+96بالجزم الصغير هو نفس عدد
المنازل القمرية في فلك المنازل  .وكما أنّ عدد( :نون والقلم َو َما= )860فإ ّنها اثنا
عشر حرفا على عدد البروج التي مجمل درجاتها ( ،)860ث ّم إنّ عدد اآلية (نون
والقلم وما يسطرون) بالحساب المغربي الكبير يساوي ( )985وبالحساب المغربي
الصغير تساوي ( )19وهي ( )92حرفا في ( )4كلمات ،فالمجموع هو)9082( :
وهو عدد مواقع المجموعات النجمية منها ( )9089في فلك الكواكب الثابتة وأفالك
الدراري السبعة ،وهذا العدد له عالقة أصيلة بإزار العظمة إذ أ ّنه عند الشيخ عدد
الصور المنطبعة في إزار العظمة الذي هو عين الكون المشهود ،كما أنّ االنسان
الكامل هو عين الرّداء .واالسم (عظيم) عدده ( )9080أي ينقص بدرجة واحدة عن
ذلك العدد النجمي ،وأقسم هللا تعالى في سورة الواقعة بمواقع النجوم وقرنها بالعظمة
ُون َعظيم" ،كذلك قرن َق َسم اآلية
فقالَ " :ف َال أ ُ ْقس ُم ب َم َواقع ال ُّنجُوم َوإ َّن ُه لَ َق َسم لَ ْو َتعْ لَم َ
األولى من سورة القلم التي لها ذلك العدد ( )9082بعظمة الخلق المحمّدي فجعل
ك َس ْب ًعا م َن
ك لَ َعلَى ُخل ُ ٍق َعظ ٍيم" كما قال له " َولَ َق َد آ َت ْي َنا َ
خبر جواب القسم قولهَ " :وإ َّن َ
ْال َم َثاني ْ
آن ْال َعظي َم" كما أقسم بمواقع النجوم على كرم القرآن بقوله عقبها" :إ َّن ُه
والقُرْ َ
لَقُرْ آن َكريم" ...وقد ذكرنا سابقا كيف أنّ فلك المنازل مظهر خارجي للكرسي وله
عالقة أصيلة مع الحروف واألصوات والنغمات والسماع ،ولهذا ورد في قصّة
المعراج أنّ النبي صلى هللا عليه وسلم أصابه هيمان حين سمع صريف األقالم في
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مقام ( َو َما َيسْ ُ
ُون) ،وإلى هذا يشير الشيخ في (عقلة المستوفز) عند حديثه على
طر َ
فلك الكواكب الثابتة:
[ ...وإن هللا لمّا خلق الفلك ر ّتب في مقعره ألف مرتبة وإحدى وعشرين مرتبة َقسَّم
الفلك عليها أقساما ...وجعل في كل قسم ملكا من المالئكة على صورة عالم من
العوالم الكائنة في عالم األركان بحصر صور عالم األركان بتلك األقسام ،فدار هذا
الفلك دورة برز فيها عالم الج ّنات بحركة األرض في إخراج ال ّنبات....وهذا الفلك
فلك الحروف ،ومن هنا ا ْنشأَت في عالم األجسام على الثمانية والعشرين منزلة
وثمانية وعشرين حرفا على المخارج المستقيمة ث ّم حروف خرجت على حدود
االستقامة في االنسان وغيره من الحيوانات وهي تعدد ما بقي من األقسام مقدار
بمقدار ال يزيد وال ينقص ومثالها في االنسان كالحروف بين الباء والفاء وكالحروف
بين الجيم والشين وكحروف الخيشوم وهكذا في الحيوانات] انتهى.
وفي الباب ( 8 /961ص  )829-820من الفتوحات يقول عند وصول السالك إلى
فلك المنازل والكرسي ...[ :فرقي في فلك المنازل فتلقّاه من هنالك من المالئكة
واألرواح الكوكبية ما يزيد على ألف وعشرات من الحضرات تسكنها هذه األرواح
(يشير الشيخ إلى ذلك العدد  ....)9089ث ّم يخرج بالتتابع مع حاصله إلى
الكرسي....ثم إ ّنه يفارق هذا الموضع ويزج به في النور األعظم فيغلبه الوجد ،وهذا
النور هو حضرة األحوال الظاهر حكمها في األشخاص اإلنسانية ،وأكثر ما يظهر
عليهم في سماع األلحان ،فإ ّنها إذا نزلت عليهم تم ّر على األفالك ولحركات األفالك
نغمات طيبة مستلذة تستلذ بها األسماع كنغمات الدوالب ،فتكسو األحوال وتنزل بها
على النفوس الحيوانية في مجالس السماع ]...انتهى...
كذلك في الباب ( 8 /861ص  )848الذي يصف فيه معراج النبي صلى هللا عليه
وسلم ،يقول أنّ بعد شهوده سدرة المنتهى فوق السماء السابعة [ :يمشي به إلى أن
ظهر لمستوى سمع منه صريف القلم واألقالم في األلواح ....ثم ُز َّج في النور ز ّجة
فأفرده الملك الذي كان معه وتأخر عنه ...وأخذه هيمان مثل السكران في ذلك النور
وأصابه الوجد ...وكان سببه سماع إيقاع تلك األقالم وصريفها في األلواح فأعطت
من النغمات المستلذة أداه إلى ما ذكرناه. ]...

نظيرالركن الخامس في العرش وفلك البروج األطلس
 ففي المراتب المعقولة األربعة بين اللوح والعرش  ،وهي الطبيعة والهباء والشكلال كل والجسم الكل ،موقعه في الطبيعة بل هي عينه وفي هذا يقول الشيخ في الباب
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( 9 /99ص ...[ :)989وهذا المذهب باألصل الخامس هو الصحيح عندنا وهو
المسمى بالطبيعة ،فإنّ الطبيعة معقول واحد عنه ظهر ركن النار وجميع األركان،
فيقال ركن النار من الطبيعة ما هو عينها.]...
 وفي مرتبة العرش نجد الموقع المكافئ للركن األصلي في مركز وسط الدائرةالعرش حيث الروح األكبر الذي منه تستم ّد حقائق العرش الثمانية  ،فهو مركز وجوه
طبائعه األربعة ومركز قوائم أركانه األربعة ،والدائرة العرشية مقسّمة على الح َملة
الثمانية .
فقد جعل هللا تعالى لكل جهة تناسبا مع أحد األركان األربعة كما سنذكره في تقسيم
البروج على الجهات ،فإذا أسقطنا مقام الركن الخامس بمركز العرش على مظهره
المحسوس في فلك البروج فأين موقعه؟ الجواب  -وهللا أعلم  -أنّ موقعه في أول درجة
من برج الميزان ،ومعلوم أنّ نقطة االعتدال األولى بين الليل والنهار عند الميزان
والثانية عند الحمل ،والميزان هوائي الطبع  ،فلمّا ابتدأت الحركة االهتزازية للركن
األصلي في أوّ ل درجة الميزان ظهرت الحقيقة الهوائية في فلك البروج ،وبظهور تلك
الحركة ظهر الزمان والمكان واألجسام المتحيزة (راجع الباب  9 /98ص -948
 )946ولهذا نجد الشيخ في (عقلة المستوفز) يقول عن الميزان" :وجعل بيد هذا الملك
الكريم مفاتيح خلق األحوال والتغيرات والزمان الذي خلق هللا فيه السماوات واألرض
وأحدث فيه الليل والنهار وهو متحرك" انتهى ،وبحركته نشأت البروج األخرى كما
أ ّنه من الهواء نشأت األركان األخرى ،وفي هذا يقول الشيخ في الباب (( /98ص
:).. 946
[فبالميزان أوحى في كل سماء أمرها وبه ق ّدر في األرض أقواتها ،ونصبه الحق في
العالم في كل شيء ،فميزان معنوي وميزان حسي ال يخطئ أبدا ،فدخل الميزان في
الكالم وفي جميع الصنائع المحسوسة وكذلك في المعاني إذ كان أصل وجود األجسام
واألجرام وما تحمله من المعاني عند حكم الميزان ،وكان وجود الميزان وما فوق
الح َكم العدل ال إله إال هو،
الزمان عن الوزن اإللهي الذي يطلبه االسم الحكيم ويظهره َ
وعن الميزان ظهر العقرب وما أوحى هللا فيه من األمر اإللهي والقوس والجدي والدلو
والحوت والحمل والثور والجوزاء والسرطان واألسد والسنبلة وانتهت الدورة الزمانية
إلى الميزان لتكرار الدور ،فظهر محمد صلى هللا عليه وسلم وكان له في كل جزء من
أجزاء الزمان حكم اجتمع فيه بظهوره صلى هللا عليه وسلم ...فكانت روحانية محمد
صلى هللا عليه وسلم تكتسب عند كل حركة من الزمان أخالقا بحسب ما أودع هللا في
تلك الحركات من األمور اإللهية  ،فما زالت تكتسب هذه الصفات الروحانية قبل وجود
تركيبها إلى أن ظهرت صورة جسمه في عالم الدنيا بما جبله هللا عليه من األخالق
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وإنما تطابق موقع الركن
ك لَ َعلَى ُخل ُ ٍق َعظ ٍيم" ] انتهى.
المحمودة فقيل فيهَ " :وإ َّن َ
األوّ ل في فلك البروج مع الميزان المحمدي الهوائي ألنّ نظير موقع الركن األول في
الملكوت األعلى هو العنصر األعظم الذي ْقلبه الحقيقة المحمدية ،كما أنّ نظيره
العرشي هو عين مقام الروح المحمدي ،فتأمّل كيف قابلت نقطة اعتدال القمر المحمدي
بالميزان نقطة اعتدال الشمس ببرج شرفها الذي هو الحمل ،والليل عند المسلمين سابق
على النهار ألنّ الميزان الذي منه البداية سابق بنصف دورة الفلك على الحمل،
فحسابهم بالشهرالقمري ،وبداية السنة عندهم في أوّ ل الخريف المناسب لليل ،وعند
آخرين بدايتها أوّ ل الربيع بالحمل المناسب للنهار ،وبدايتها في األصل أول الشتاء عند
أول درجة من برج الجدي .
ّ
تتوزع على البروج
ثم إذا سقطت الجهات العرشية على فلك البروج فإننا نجدها
حسب طبائعها :فالشرق للبروج النارية (حمل -أسد  -قوس) ،والجنوب للبروج
الترابية (ثور -سنبلة  -جدي)  ،والغرب للبروج الهوائية (جوزاء – ميزان  -دلو)،
والشمال للبروج المائية ( سرطان – عقرب  -حوت ) .

نظيرالركن الخامس في الكرسي وأركان اإلسالم وأحكام الشريعة

* وبعد هذه الجولة الطويلة مع األوتاد نرجع إلى نظائر الركن األصلي الخامس في
مراتب الوجود .فبعد أن ذكرنا نظيره في العرش ومسقطه في فلك البروج ،فلننزل إلى
الكرسي ونظيره في فلك المنازل  .فموقع نظيره في الكرسي في مركز دائرة القدم
الصدق الهوائية المخصوصة بأهل اليمين ،ومظهر هذا المركز في اآلخرة ج ّنة
الوسيلة التي يصفها الشيخ في الباب (9 /65ص  )899بقوله:
[وأمّا الوسيلة فهي أعلى درجة في ج ّنة عدن وهي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
حصلت له بدعاء أمّته...فإ ّنا بسببه نلنا السعادة من هللا وبه ك ّنا خير أمّة أخرجت للناس
وبه ختم هللا بنا األمم كما ختم به النبيين .]...وعدن هي أعلى الجنان ،وبناها الحق ع ّز
وج ّل بيده  ،وفي وسطها الكثيب حيث يرى المؤمنون ربّهم  .فكما تفرّعت األركان من
الركن األصلي الخامس ،فكذلك ك ّل الجنان تف ّرعت من وسيلته صلّى هللا عليه وسلم .
ونظير هذا الركن في الدين شهادة أن ال إله إال هللا وأنّ محمدا رسول هللا  ،فمن هذا
الركن األوّ ل تتفرّ ع األركان األربعة األخرى ،فللصالة نسبة مع ركن النار ،ولهذا فإنّ
كلمة الصالة من التصلية أي االصطالء بأنوار المشاهدة في مقام "وقرة عيني في
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الصالة" ،وللزكاة نسبة مع الركن المائي ألنّ التزكية هي التطهير والتقديس وهذا هو
شأن الماء ،وللصوم نسبة مع الركن الهوائي أل ّنه تغلب على هوى النفس وشهواتها،
وللح ّج نسبة مع الركن الترابي أل ّنه عبودية محضة كشأن التراب  ،وفيه طواف حول
الكعبة وهي من تراب  ،ووقوف على تراب عرفة  ،ورجم بحصى من تراب  ،وسعي
بين الصفا والمروة وهما من تراب  .ومن هذه األركان األربعة تفرّعت شعب اإليمان
الثمانية والسبعين التي أعالها قول " ال إله إال هللا "  .ومن هذه الشعب نشأت جنات
األعمال بدرجاتها الثمانية والسبعين كتفرّ ع الحروف الثمانية والسبعين فواتح السور
التسعة والعشرين من أوّ لها أي األلف ،وكتفرع الثمانية والسبعين مقاما فلكيا من أول
درجة لبرج الميزان...
وأمّا المسقط الظلماني لنظير الركن األصلي في جه ّنم فهو الباب الثامن المغلوق الذي
ُون" ،ومن هذا الحجاب
يمثل مقام أهلها في قوله تعالى" :إ َّن ُه ْم َعن رَّ بِّه ْم َي ْو َمئ ٍذ لَّ َمحْ جُوب َ
تفرّعت المظاهر الجهنمية األخرى....
وحيث ذكرنا نسبة أركان اإلسالم مع أركان الطبيعة ،فلنذكر أيضا ما قاله الشيخ عن
نسبة هذه األركان مع الصلوات الخمس ،فهو يقول في الباب الرابع من (لطائف
األسرار) [ :واختصت منها الصلوات الخمس ،لمطابقتها أصول تركيب اإلنس ،وألنّ
الخمسة وحدها من بين سائر األعداد تحفظ نفسها وغيرها  ،فاعرف قدرها واشكر
خيرها :فصالة الظهر نورية ،وصالة العصر نارية ،وصالة المغرب مائية ،وصالة
العشاء ترابية  ،وصالة الصبح هوائية  ،والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفّس إ ّنه لقول
رسول كريم ] انتهى .وفي كتابه هذا ذكر الشيخ المناسبة بين الصلوات والسماوات ،
فللظهرسماء المشتري الموسوية السادسة  ،وللعصر سماء الكاتب العيسوية الثانية
الجامعة لكل الطبائع  ،وللمغرب سماءالزهرة اليوسفية الثالثة  ،وللعشاء سماء المريخ
الهارونية الخامسة  ،وللصبح سماء زحل اإلبراهيمية السابعة  ،و لإلمام سماء الشمس
القطبية  ،وللمأموم سماء الخالفة الآلدمية األولى .
فلماذا هذه المناسبات؟ أوال يبدو من كالم الشيخ أنّ الصالة المناسبة للركن األصلي
األول هي صالة الظهر ،ولذلك نسبها للنور أي النور األصلي األول الذي بحركته
نشأت الحقيقة الهوائية كما م ّر ذكره  .وقد ورد في الحديث المعروف أنّ أول صالة
صالها جبريل بالنبي صلّى هللا عليه وسلم صالة الظهر ،ووقت الظهر هو وقت
انتشار أنوار الشمس عند الزوال ،فالوقت المقابل عكسيا للظهر هو وقت انتشار
ظلمات الليل عند العشاء ،وكما أنّ نور الظهر يمثل اللطافة التامّة ،فمقابله أي ظلمة
العشاء تمثل الكثافة التامّة المتمثلة في التراب ومعلوم أنّ لون التراب أسود ،فهو
األنسب لسواد الليل .ولهذا قال الشيخ أنّ صالة العشاء ترابية  .أمّا إذا اعتبرنا الرمزية
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العليا لسواد الليل والتراب  ،فالليل يمثل الغيب الذاتي في إطالق الهوية  ،ورجال هذا
المقام األعلى هم المتحققون بالمقام األسفل أي العبودية الترابية المحضة ،ألنّ نهاية
األطراف المتقابلة تتحد في ال ّدور ،وأمر الوجود دوري...
وكما أنّ أنسب األركان للنور هي النار ،وأقرب صالة للظهر هي صالة العصر فلهذا
كانت العصر نارية ،خصوصا وأنّ وقتها هو وقت سلطان الشمس في نقطة االعتدال
بين الليل والنهار أي الغيب والشهادة  ،وطبع الشمس ناري...وقد ذكرنا أنّ أنسب
أركان االسالم الخمسة للركن الناري هو الصالة ،فهذا يستلزم أنّ كمال حقيقة الصالة
تتجلى خصوصا في صالة العصر ،ولهذا فإنّ صالة العصر لها خصوصية على
الصلوات األخرى ،وهي الصالة الوسطى بال شك عند العارفين كما صرّح بذلك
الشيخ في آخر كتاب (لطائف األسرار) حيث يقول:
[ شاهدت عين الس ّر في حضرة الوتر أنّ الصالة الوسطى هي صالة العصر ،ألنّ
الظهر لظهوره في مقام الفناء ،والمغرب لظهوره في مقام البقاء ،والعشاء لظهوره في
مزج األولياء باألعداء ،والصبح لظهوره في طريق أخبار السفراء ،والعصر لظهوره
في خط االستواء ،ألنّ شجرة المشاهد ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم
تمسسه نار ( في كالم الشيخ هذا إشارة لتناسب مواقع الشمس خالل اليوم مع شهود
شمس الذات عند المصلي) والمراد بقاء األبصار ،فجمع بين العالم البسيط اللطيف،
وعالم التخطيط الكثيف ،ولم يتغير في هذا المشهد شيء من أشكال نظام األحوال
فشاهده االنسان في كماله ،بقوة اعتداله ،وما عدا هذا المقام فانحراف عن االعتدال
ّ
والحق المطلوب والفضيلة عند الرجال إنما هي في المشاهدة واالعتدال
بنور أو ظالم،
 ،فضمّه إليه عند صحوه ،وأثبته بعد محوه ،وألحفه لحف الجمال واالنس ،وأمره أن
يخلع على عالم النفس ،فال تعرف الحقائق الروحانية إال ب ّ
تنزالت الرقائق اإللهية،
ولتكف هذه االشارة في الوسطى من الوسط واألوسط ،فإ ّنها تنزيل من الحكيم
المقسط ].انتهى( .راجع أيضا أسرار أوقات الصلوات في الباب 9 /69 :ص -821
)896
وقد تكلم الشيخ بكالم نفيس جدا عن كون أنّ الصالة العصر هي عين االنسان الكامل
في الباب ( 8 /829ص  )695-694وهو المخصوص بمنزل سورة العصر)
وافتتحه بقوله:
لض ّم الشمل فيها بالحبيب

[صالة العصر ليس لها نظير

محصّلة على أمر عجيب].

هي الوسطى ألمر فيه دور
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فإذا كانت النار وهي ألطف األركان للعصر ،والتراب وهو أكثف األركان للعشاء ،فما
بينهما وسط بين اللطافة والكثافة ،وحيث أنّ المغرب أقرب للعشاء من الصبح ،كما أنّ
الماء أقرب للكثافة الترابية من الهواء ،فلهذا فإنّ صالة المغرب مائية ،والصبح
هوائية ،خصوصا وأنّ ال ّن َفس الهوائي ينتشر عند الفجر وإشراق الشمس كما قال
س" .
س َوال ُّ
صبْح إ َذا َت َن َّف َ
تعالىَ " :واليْل إ َذا َعسْ َع َ
وكما أنّ أركان االسالم خمسة وأصلها الشهادتين ،فكذلك أحكام الشرع خمسة وهي:
الواجب وهو مناسب لركن الهواء ،والمندوب وهو للماء ،والمحظور وهو للنار،
والمكروه وهو للتراب ،والمباح وهو للركن األصلي الخامس ،ألنّ األصل في األشياء
اإلباحة ،واألحكام األربعة األخرى عارضة وتتب ّدل حسب الشرائع ،وما يقع فيها من
النسخ هو بمثابة استحالة ركن إلى آخر ،وذلك ألنّ أصل الوجود اإلطالق  ،والتقييد
تابع للحدوث أي التغير والزوال ،ولهذا كان مآل الخلق في الجنة إلى اإلباحة المطلقة
فلهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما ي ّدعون ...ولهذه الحقيقة شرع للرجل في
االسالم الزواج بأربعة نساء ونكاح ما يشاء ممّن ملكت يمينه ،وهذا ما يشير إليه
الشيخ في الباب ( 9 / 99ص  )982حين يقول...[ :وكذلك جاء شرعنا أكمل الشرائع
حيث جرى مجرى الحقائق الكلية  ،فأوتي جوامع الكلم  ،واقتصر على أربع نسوة
وحرّم ما زاد على ذلك بطريق النكاح الموقوف على العقد فلم يدخل في ذلك ملك
اليمين ،وأباح ملك اليمين في مقابلة األمر الخامس الذي ذهب إليه بعض العلماء ،كذلك
األركان من عالم الطبيعة أربعة ،وبنكاح العالم العلوي لهذه األربعة يوجد هللا ما يتولد
فيها] انتهى.

مواقع األركان في السدرة

ث ّم إنّ لألحكام الشرعية الخمسة مصدر ومستقر ،وفي هذا يقول الشيخ في الباب (52
 9 /ص  ( :)890والتكليف إ ّنما انقسم من السدرة ،فإ ّنه قطع أربع مراتب والسدرة
هي المرتبة الخامسة  ،فنزل من قلم إلى لوح إلى عرش إلى كرسي إلى سدرة  .فظهر
الواجب من القلم ،والمندوب من اللوح ،والمحظور من العرش ،والمكروه من
الكرسي ،والمباح من السدرة ،والمباح قسم النفس وإليها تنتهي نفوس عالم السعادة،
وألصولها وهي الزقّوم تنتهي نفوس أهل الشقاء. ]...
فمن كان هواه تابعا للواجب الهوائي القلمي والمندوب المائي اللّوحي كان مآله الجنة
'"عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى"  ،ولهذا فقد ذكرنا سابقا أنّ ّ
والة البروج
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الهوائية والمائية هم الذين يرسلون الرحمات على أهل الجنان والتخفيف من العذاب
على أهل النيران ،ألنّ الهواء والماء راجعان لحضرة الجمال والبسط والحياة  .ومن
كان هواه تابعا للمحظور الناري العرشي والمكروه الترابي الكرسي كان مآله جهنم
وغذاؤه من زقوم أصول السدرة ،ولهذا فإنّ والة البروج النارية والترابية هم الذين
يرسلون العذاب على أهل النار ،ألنّ النار والتراب راجعان لحضرة الجالل والقبض
والموت  .إذن فنظيرالركن األصلي الخامس في هذه المرتبة هو مركز سدرة المنتهى
 .ويتفجر من أصلها أربعة أنهار :نهر الماء ونهر اللبن ونهر العسل ونهر الخمر
الوارد ذكرها في القرآن؛ فنهر الماء له ركن الماء ،ونهر اللبن له ركن الهواء ،ونهر
العسل له ركن التراب ،ونهر الخمر له ركن النار .ولها أربعة مظاهر في الدنيا أشار
إليها الحديث النبوي الذي ذكر أنّ األنهار سيحان وجيحان والنيل والفرات من الجنة .
وقد تكلم الشيخ عن السدرة وأنهارها في ع ّدة أبواب من الفتوحات نذكر منها:
األبواب8-961( :ص8-992 / 820-819ص8-861 / 448 -449ص-849
8-819 / 858-850-848ص )484-486فلنختصر ما ذكره في هذه األبواب فيما
يلي:
[ يرى السالك العارج بروحه في أعلى السماوات سدرة المنتهى ،وعندها صور أعمال
السعداء ،ويرى عمله من جملة أعمالهم ،ويعاين هنالك أربعة أنهار منها نهر كبير
عظيم وجداول صغار تنبعث من ذلك النهر الكبير ،وذلك النهر الكبير تنفجر منه
األنهار الكبار الثالثة؛ فالنهر األعظم هو القرآن ،والثالثة الكبار التوراة والزبور
واالنجيل ،والجداول الصحف المنزلة على األنبياء  .فمن شرب من أي نهر أو أي
جدول فهو لمن شرب منه وارث (تأمل هنا عالقة الكتب األربعة باألركان األربعة) .
ونظر السالك إلى حسن النور الذي غشى تلك السدرة فرأى قد غشاها منه ذلك الذي
غشى فال يستطيع أحد أن ينعتها للغشاء النوري الذي ال تدركه األبصار ،فهي شجرة
الطهور ،فيها مرضاة الحق ،ومن هنا شرع السدر والماء في غسل الميت ليناله
طهورهما للقاء هللا  ،وإليها تنتهي أعمال بني آدم السعادية وفيها مخازنها إلى يوم
الدين  ،وهناك أوّ ل أقدام السعداء ،واالسم (الربّ ) هو الذي أعطى السدرة نبقها
وخضرتها ونورها منه ومن االسم :هللا  ،وأعطى االسم (الرحمن) من نفسه –بفتح
الفاء  -عرفها أي رائحتها  ،ومن االسم (هللا) أصولها  ،وزقومها ألهل جهنم  .وقد
جللها هللا بنور الهوية فال تصل عين إلى مشاهدتها  ،والنور الذي كساها نور أعمال
العباد ،ونبقها على عدد نسم السعداء ،ال بل على عدد أعمال السعداء ،ال بل هي أعيان
أعمال السعداء  .وما من جنة األعمال قصر وال طاق إال وغصن من أغصان هذه
السدرة داخل فيه  ،وفي ذلك الغصن من النبق على قدر ما في العمل من الحركات،
وما من ورقة في ذلك الغصن إال وفيها من الحسن بقدر ما حضر هذا العبد مع هللا في
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ذلك العمل  ،وأوراق الغصن بعدد األنفاس في ذلك العمل  .وشوك هذه السدرة كله
ألهل الشقاء ،وأصولها فيهم ،والشجرة واحدة ،ولكن تعطي أصولها النقيض مما تعطيه
فروعها من كل نوع  ،فكل ما وصفنا به الفروع توصف بنقيضه األصول  .وأسعد
الناس بهذه السدرة أهل بيت المقدس  ،كما أنّ أسعد الناس بالمهدي أهل الكوفة ،كما
أنّ أسعد الناس برسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل الحرم المكي ،كما أنّ أسعد الناس
بالحق أهل القرآن  .وإذا أكل أهل السعادة من هذه الشجرة زال الغ ّل من صدورهم .
ومكتوب على ورقها  " :سبوح قدوس رب المالئكة والروح "  .وللحق فيها تجل
خاص عظيم يقيد الناظر ويحير الخاطر .وإلى جانبها منصة مقعد جبريل عليه السالم
 .وفيها من اآليات ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر .وقد
وصفها النبي صلى هللا عليه وسلم بأنّ نبقها كالقالل وورقها كآذان الفيلة وأنها مقر
األرواح  ،فهي نهاية لما ينزل مما هو فوقها ونهاية لما يعرج إليها مما دونها كأعمال
بني آدم  ،ورأى يخرج من أصلها أربعة أنهار ،نهران ظاهران ونهران باطنان،
فالظاهران النيل والفرات ويرجعان يوم القيامة إلى الجنة وهما نهر العسل واللبن،
والباطنان نهران يمشيان للجنة  .والمظهر األعلى لهذه السدرة في الجنة هو شجرة
طوبى التي تولى الحق تعالى غرسها بيده في جنة عدن  ،ولما سوّ اها نفخ فيها من
روحه وزينها بثمر الحلي والحلل ،فنحن أرضها فإنّ هللا جعل ما على األرض زينة
لها  ،وأعطت في ثمر الجنة كله من حقيقتها عين ما هي عليه كما أعطت النواة النخلة
وما تحمله مع النوى الذي في ثمرها (فسدرة المنتهى هي أصل كل األشجار الدنيوية
والجنانية والجهنمية)  .وقسّم الحق تعالى الجنات على ثالثة أقسام للثالثة الوجوه التي
لكل برج :جنات االختصاص وهي األولى ،وجنات الميراث ،وجنات األعمال  .ثم
جعل في كل قسم أربعة أنهار مضروبة في ثالثة يكون منها اثنا عشر نهرا  ،ومنها
ظهر في حجر موسى اثنتا عشرة عينا الثني عشر سبطا  " ،قد علم كل أناس
مشربهم"  ،النهر الواحد نهر الماء الذي هو غير آسن أي غير متغير وهو علم الحياة،
ونهر الخمر وهو علم األحوال ،ونهر العسل الذي فيه شفاء للناس ،وهو علم الوحي
على ضروبه ،ولهذا تصعق المالئكة عندما تسمع الوحي كما يسكر شارب الخمر،
ونهر اللبن وهو علم األسرار الذي تنتجه الرياضات والتقوى فهذه علوم الوهب
األربعة  .واالنسا ن مثلث النشأة نشأة باطنة معنوية روحانية ،ونشأة ظاهرة حسية
طبيعية ،ونشأة متوسطة برزخية مثالية ،ولكل نشأة من هذه األنهار نصيب ،كل نصيب
نهر لها مستقل يختلف مطعمه باختالف النشأة فيدرك منه بالحس ما ال يدركه بالخيال،
ويدرك منه بالخيال ما ال يدركه بالمعنى ،وهكذا كل نشأة  ،فلإلنسان اثنا عشر نهرا:
في كل واحدة من الجنات الثالثة أربعة أنهار ]...انتهى.

205

نظيرالركن الخامس في فلك المنازل
 فإذا وصلنا إلى فلك المنازل فأين نجد هذا النظير؟
الجواب – وهللا أعلم -أننا نجده في بداية أوّ ل منزل من المنازل التابعة للبروج الهوائية
الثالثة ،أي أننا نجده أوال باألصالة في أوّ ل منزلة غفر من برج الميزان الذي بحركته
ظهر الزمان وبيد ملكه مفتاح الليل والنهار ،ونجد مرتبته الثانية في أول الثلث الثاني
من منزلة سعد السعود ببرج الدلو الذي بيد ملكه مفتاح خلق األرواح ،ونجد مرتبته
الثالثة في أول الثلث األخير من منزل الهقعة التابع لبرج الجوزاء الذي يناسب قدم
الكرسي الهوائية اليمينية السعادية وعنده ابتدأت أوّ ل حركة فلكية في يوم األحد ،كما
سبق ذكره .

نظيرالركن الخامس في السماوات السبع

فإذا نزلنا إلى السموات ،فأي سماء أنسب إلى الركن األصلي الخامس؟
الجواب – وهللا أعلم -إنها سماء عيسى ويحيى الثانية  ،أي سماء عطارد أو الكاتب
التي لها معدن الزئبق ،ولها من األيام ليلة األحد ونهار األربعاء  .ولعطارد من
البيوت :برج الجوزاء الهوائية والسنبلة الترابية (أي الركنين المتنافرين فمجموعهما
يعطي الطبائع األربعة) ،ووابل هذا الكوكب القوس الناري والحوت المائي (أي
الركنين اآلخرين المتنافرين أيضا ،فبيوت عطارد األربعة جامعة لألركان األربعة)،
وأوجه في الميزان ورأس جوزهره في الحمل ،وشرفه وسقوطه في العذراء
والحوت...أمّا صفة هذه السماء وكوكبها فهي ممتزجة من كل الصفات والطبائع
واألزمان خالفا لكل السماوات الستة األخرى  .فكوكبها مذكر مؤنث سعيد نحس ليلي
نهاري هوائي مائي ناري ترابي حار بارد رطب يابس  .فهذه السماء قابلة لكل صفة
ولون وطبع وهيئة  ،ولهذا كان لونها أشهبا أي خليطا لع ّدة ألوان بدون أن يغلب لون
على اآلخر .ولعدم اختصاصها بهيئة ثابتة كانت أنسب سماء للركن األصلي الخامس
.
وقد ذكر الشيخ في (لطائف األسرار) ما منحه عيسى عليه السالم من العلوم في هذه
السماء فقال[ :ث ّم منحني عوارف اللطائف وفنون المعارف وترتيب المواقف ومنازل
العلوم واألسرار وما تحمله في سباحتها النجوم ،وميّز لي بين الخواطر ،وأوقفني على
المراتب والكراسي واألسرة والمنابر ،وأدخلني حضرة اإللهام والوحي ،وحذرني
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موارد القياس والرأي ،ورفع عن منازل المبشرات ،وكشف لي عن معادن النبوات،
ونصب لي موازين الفكر ،وعرض عليّ مقادير النظم والنثر ،وخاطبني بغرائب
السجع والشعر ،وأبان لي عن سر التحقيق بالتحليل ،وفرق لي بين التحقيق والتخييل،
وأوقفني على غلطات األذهان ،والتفرس في األعيان ،وس ّر المشي على الماء وإبراء
األكمه واألبرص وإحياء الموتى ،وكشف لي عن خواص المعادن واألحجار.]..
وفي الباب (8/819ص )445يصف الشيخ فلك هذه السماء فيقول:
[خلق فيه كوكبا س ابحا من الخنس الكنس أودع لديه األوهام واإليهام  ،والوحي
وااللهام ،ومهالك اآلراء الفاسدة والقياسات واألحالم الرديئة ،والمبشرات،
واالختراعات الصناعيات ،واالستنباطات العمليات ،وما في األفكار من الغلطات
واالصابات  ،والقوى الفعاالت والوهميات ،والزجر والكهانات والفراسات والسحر
والعزائم والطلسميات  .وخلق عند مساعدته النفس الكل مزج البخارات الرطبة
بالبخارات اليابسات. ]...
وفي الباب (9/95ص )955يتكلم عن يوم هذه السماء والبدل الذي على قلب عيسى
والحاكم على إقليم األرض السادس فيقول:
[وكل أمر علمي يكون في يوم االربعاء فمن روحانية عيسى عليه السالم وهو يوم
النور ...وكل أثر في عنصر الهواء والنار فمن روحانية سباحة الكاتب في فلكه ،وكل
أثر سفلي في ركن الماء والتراب فمن حركة فلك السماء الثانية  .وللبدل صاحب هذا
اليوم اإلقليم السادس  ،ومما يحصل له من العلوم في هذا اليوم وفي ساعته من األيام :
علم األوهام واإللهام والوحي واآلراء واألقيسة والرؤيا والعبادة واالختراع الصناعي
والعطردة وعلم الغلط الذي يعلق بعين الفهم وعلم التعاليم وعلم الكتابة واآلداب
والزجر والكهانة والسحر والطلسمات والعزائم] .
وقد ذكر الشيخ في الباب (8/992ص )445أنّ االسم المحصي هو المتوجه على
إيجاد هذه السماء كما ذكر في الباب (9/6ص )980أنّ نظير كوكب الكاتب وفلكه في
االنسان القوة الخيالية ومق ّدم الدماغ .
وفي الباب (8/961ص )814يذكر العلوم التي توهب للسالك في هذه السماء فيقول:
[فأوقفاه (أي عيسى ويحي عليهما السالم) على صحّة رسالة المعلم رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم بداللة إعجاز القرآن فإ ّنها (أي هذه السماء) حضرة الخطابة واألوزان
وحسن مواقع الكالم  ،وامتزاج األمور وظهور المعنى الواحد في الصور الكثيرة،
ويحصل له الفرقان في مرتبة خرق العوائد ،ومن هذه الحضرة يعلم علم السيمياء
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الموقوفة على العمل بالحروف واألسماء ال على البخورات والدماء وغيرها ،ويعرف
شرف الكلمات وجوامع الكلم ،وحقيقة كن واختصاصها بكلمة األمر ال بكلمة الماضي
وال المستقبل وال الحال ،وظهور الحرفين من هذه الكلمة مع كونها مركبة من ثالثة،
ولماذا حذفت الكلمة الثالثة البرزخية التي بين حرف الكاف وحرف النون وهي حرف
الواو الروحانية  ،ويعلم س ّر التكوين من هذه السماء وكون عيسى يحيي الموتى ،
وإنشاء صورة الطير ونفخه في صورته وتكوين الطائر طائرا هل هو بإذن هللا أو
تصوير عيسى ( خلق الطير ونفخه فيه هو بإذن هللا ) وبأي فعل من األفعال اللفظية
يتعلق قوله " بإذني" وبإذن هللا  ،فعند أهل هللا العامل فيه "يكون"  ،وعند مثبتي
األسباب وأصحاب األحوال العامل فيه "تنفخ"  .فيحصل لمن دخل هذه السماء
واجتمع بعيسى ويحيى علم ذلك وال بد ،وال يحصل ذلك لصاحب النظر وأعني
حصول ذوق  .وعيسى روح هللا ،ويحيى له الحياة  ،فكما أنّ الروح والحياة ال يفترقان
لما يحمالنه من هذا السرّ ،فإنّ لعيسى من علم الكيمياء الطريقين :االنشاء وهو خلقه
الطير من الطين والنفخ ،فظهرت عنه الصورة باليدين والطيران بالنفخ الذي هو
النفس ،فهذه طريقة االنشاء في علم الكيمياء  .والطريق الثانية إزالة العلل الطارئة ،
وهو في عيسى إبراء األكمه واألبرص ،وهي العلل التي طرأت عليها في الرحم .
ومن هنا يحصل للتابع علم المقدار والميزان الطبيعي والروحاني لجمع عيسى بين
األمرين ،ومن هذه السماء يحصل لنفس هذا التابع الحياة العلمية التي يحيي بها القلوب
ان َم ِّي ًتا َفأَحْ َي ْي َناهُ"  .وهي حضرة جامعة فيها كل شيء (أي هذه السماء
كقوله" :أَ َو َمن َك َ
حضرة جامعة ولهذا فهي أنسب السماوات للركن الجامع األصلي الخامس) ،وفيها
الملك الموكل بالنطفة في الشهر السادس ،ومن هذه الحضرة يكون االمداد للخطباء
والكتاب ال للشعراء  .ولما كان لمحمد صلى هللا عليه وسلم جوامع الكلم خوطب من
هذه الحضرة وقيل "ما علمناه الشعر" أل ّنه أرسل مبينا مفصال ،والشعر من الشعور
فمحله االجمال ال التفصيل وهو خالف البيان  .ومن هنا تعلم تقليبات األمور ،ومن هنا
توهب األحوال ألصحابها  .وكلما ظهر في العالم العنصري من النيرنجيات األسمائية
فمن هذه السماء ،وأمّا الفلقطيرات فمن غير هذه الحضرة ،ولكن إذا وُ جدت فأرواحها
من هذه السماء ال أعيان صورها الحاملة ألرواحها(...ومن هذه السماء علم) ما يكون
عن سبب في مدة طويلة يكون عن ذلك السبب في لمح البصر أو هو أقرب...ومن هذه
السماء قوله في ناشئة الليل أنها أقوم قيال] .
ويتكلم الشيخ عبد الكريم الجيلي في كتابه (االنسان الكامل) عن هذه السماء  ،فلنختصر
ما ذكره فيما يلي [ :إنها جوهر شفاف لطيف لونها أشهب ،خلقها هللا من الحقيقة
الفكرية  ،فهي للوجود بمثابة الفكر لإلنسان ،ولهذا كانت محال لفلك الكاتب مظهر
اسمه تعالى (القدير) ،وسماؤه من نور اسمه (العليم الخبير) ،هي أكثر مالئكة من
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جميع السماوات  ،ومنها ينزل العلم إلى األكوان ،ومالئكتها تم ّد أهل الصنائع ،وال
يتصور شيء في الوجود إال وهي المتولية لتصويره ،عليها يدور أمر اآليات
ّ
الحق ،من ركب على ظهر
والمعجزات والكرامات ،مالئكتها ترشد الخلق إلى أنوار
ملك منها طار بجناحه إلى السبعة األفالك ،وأنزل الصور الروحانية في القوالب
الجسمانية متى شاء وكيف شاء  .والملك الحاكم فيها اسمه نوحائيل عليه السالم ،
ورأيت نوحا عليه السالم في هذه السماء جالسا على سرير خلق من نور. ]...
من ناحية أخرى :ك ّنا ذكرنا أنّ موقع الركن األصلي الخامس من الصلوات الخمس هو
في صالة الظهر التي وصفها الشيخ بالنورية ،والنور هو المظهر العلوي للنار ،فأقرب
األركان ،من حيث اللطافة إلى الركن األصلي هو النار التي لها صالة العصر
الوسطى ،فلهذا نجد أنّ هناك عالقة أصلية بين هذه السماء الثانية والسماء الوسطى
النارية سماء الشمس ومح ّل قطب األرواح إدريس عليه السالم ولها يوم األحد  .ولهذا
فإنّ نهار االربعاء الذي هو تابع للسماء الثانية ليلته هي ليلة األحد التابعة للسماء
الرابعة ،أي أنّ روحانية عطارد هي المتص ّرفة في ليلة األحد ونهار األربعاء .ولألحد
وإدريس في حضرة الصلوات مقام اإلمام الذي هو الركن األصلي للجماعة كما ذكره
الشيخ في (لطائف األسرار)...ولهذه العالقة بين سماء الشمس االدريسية وسماء
الكاتب العيسوية نجد الشيخ الجيلي في (االنسان الكامل) جاعال عيسى عليه السالم في
السم اء الرابعة مع إدريس عليه السالم ،فسماء الشمس هي قلب السماوات ،والقلب هو
موقع الركن األصلي الخامس في االنسان وهو إمام الجوارح ،كما أنّ إدريس هو قطب
األرواح وله موقع ركن الحجر األسود من األوتاد األربعة  ،وعلى يمينه عيسى
صاحب الركن اليماني  .فالسماء الرابعة والسماء الثانية مشتركتان في حقيقة الركن
األصلي الخامس  .ولهذا فإنّ العلوم االدريسية والعيسوية متداخلة متشابكة مع بعضها
البعض ،ومن هنا جاء الرمز الشمسي المشهور به عيسى عليه السالم  .فعيسى له علم
الحروف واألسماء والطب والكيمياء ،وإدريس يسميه الشيخ في الباب
(9/95ص )958بمداوي الكلوم أي الطبيب ،وهو أول من خط بالقلم الحروف وشرح
أسرارها وعلوم الكيمياء ترجع إليه ،والحروف واألسماء اللفظية من ن َفس الرحمان
متصلة بالمقام االدريسي حيث أنّ أقطاب االنفاس هم ورثته عليه السالم كما ذكره في
الباب المذكور أعاله...وحيث أنّ روح عيسى وحياة يحيى ال يفترقان ،وحيث أنّ
لعيسى مقاما قريبا من مركز سماء الشمس الرابعة ،فكذلك ليحيى مقاما قريبا من
مركز سماء المريخ الخامسة التي لها نفس طبع الرابعة  ،أي أنّ لهما معا ركن النار،
ولهذا نجد الشيخ يقول أ ّنه رأى يحيى مع عيسى في الثانية ثم التقى به أيضا مع قطب
الخامسة هارون الخليفة عليه السالم ،فلنذكر باختصار ما ذكره الشيخ من بعض علوم
هذين الفلكين:
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[ فكل أمر علمي يكون في يوم األحد فمن ما ّدة إدريس عليه السالم  ،وكل أثر علوي
يكون في ذلك اليوم في عنصر الهواء والنار فمن سباحة الشمس ،وما يكون من أثر
في عنصر الماء والتراب في ذلك اليوم فمن حركة الفلك الرابع  .ويحصل للبدل الذي
على قلب إدريس من العلوم علم أسرار الروحانيات وعلم النور والضياء وعلم البرق
والشعاع وعلم كل جسم مستنير ولماذا استنار وعلم الكمال في المولدات والملك وعلم
الحركة المستقيمة ومعالم التأسيس وأنفاس األنوار وخلع األرواح المدبّرات وإيضاح
المبهمات وعلم النغمات واألصوات وآثارها في الحيوان والنبات ونهاية المعاني
الروحانية والروائح العطرية وعلم الش ّم  .وأمّا علوم البدل الذي على قلب هارون وله
االقليم الثالث والمريخ :فتدبير الملك والسياسة والحمية والحماية والجيوش والحروب
وعلم القرابين وأيام النحر وعلم الهدى والضالل وتمييز الشبهة من الدليل] .
ويتكلم الجيلي في (االنسان الكامل) عن السماء الخامسة فيقول عنها – مع اختصار
لكالمه : -
[إنها سماء الكوكب بهرام ،وهو مظهر العظمة اإللهية واالنتقام  ،نزل به يحيى عليه
ا لسالم لمالحظته العظمة والجبروت والعزة والملكوت ،سماؤه مخلوقة من نور الوهم
ولونها أحمر كالدم ،جعل هللا عباد مالئكة هذه السماء تقريب البعيد وإيجاد الفقيد،
فمنهم من عبادته تأسيس قواعد االيمان في القلوب ،ومنهم من يطرد الكفارعن
األسرار ،ومنهم من عبادته شفاء المريض وجبر الكسير ،ومنهم من خلق لقبض
األرواح ،وحاكم هذه السماء عزرائيل وهو روحانية المريخ صاحب االنتقام والتوبيخ]
انتهى210.
فتأمل مناسبة يحيى عليه السالم الذي له حياة الروح مع عزرائيل الذي يقبض األرواح
عند موتها ،كما أنّ يحيى هو الذي يذبح الموت في صورة كبش بين الجنة والنار عند
انقضاء يوم القيامة .
وأخيرا راجع عالقة عيسى وسماءه الثانية بإدريس وسمائه الرابعة في مقال كتبه
الشيخ عبد الواحد يحيى ( )R. Guénonتحت عنوان( :هرمس – أي إدريس-
 )Hermèsوهو موجود في كتاب جامع لبعض بحوثه تحت عنوانFormes ( :
. )traditionnelles et cycles cosmiques
ونشير أيضا أنّ ما يقابل المقام االدريسي القطبي الشمسي العلوي ،أي ما يقابله عكسيا
في العالم الظلماني األسفل هو الدرك االبليسي في وسط األرض الرابعة التي سماؤها
تلك السماء االدريسية القلبية الرابعة  .فإلدريس شمس النور ،وفي مقابله العكسي
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إبليس قطب الزور ،وكذلك مقامه الجه ّنمي ،فإ ّنه يكون في الطبقة الرابعة الوسطية
ليكون له من كل أصناف العذاب العليا والدنيا نصيب...

الفصل السابع
بعض مظاهر الرباعيات الوجودية

أوتاد البروج العرشية وعلومهم
ولك ّل جهة مع بروجها رجل من أولياء هللا يحفظها ،فهم األربعة أوتاد الذين تكلّم الشيخ
عن علومهم في آخر الباب (9 /91ص ص  )969-960فقال:
[ ...فمنهم من تمده روحانية إسرافيل وآخر روحانية ميكائيل وآخر روحانية جبرائيل
وآخر روحانية عزرائيل ،ولك ّل وتد ركن من أركان البيت؛ فالذي على قلب آدم عليه
السالم له الركن الشامي ،والذي له الركن العراقي على قلب إبراهيم ،والذي على قلب
عيسى عليه السالم له الركن اليماني ،والذي على قلب محمد صلى هللا عليه وسلم له
ركن الحجر األسود وهو لنا بحمد هللا  ...واعلم أنّ هؤالء األوتاد يحوون على علوم
جمة كثيرة  ،فالذي ال بد لهم من العلم به وبه يكونون أوتادا فما زاد من العلوم ،فمنهم
من له خمسة عشر علما ،ومنهم من له وال ب ّد ثمانية عشر علما ،ومنهم من له أحد
وعشرون علما ،ومنهم من له أربعة وعشرون علما ...فمنهم من له الوجه وهو قوله
تعالى عن إبليسَ " :آلت َي َّنهُم مِّن َبيْن أَيْديه ْم َومنْ َخ ْلفه ْم َو َعنْ أَ ْي َمانه ْم َو َعن َش َمائله ْم" .
لك ّل جهة وتد يشفع يوم القيامة فيمن دخل عليه إبليس من جهته] .
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وفي الباب ( 8 /18ص )1يقول عنهم...[ :الواحد منهم يحفظ هللا به المشرق وواليته
فيه  ،واآلخر المغرب واآلخر الجنوب واآلخر الشمال والتقسيم من الكعبة  .وهؤالء قد
ض م َها ًدا َو ْالج َبا َل أَ ْو َتا ًدا" فإ ّنه بالجبل
يعبّر عنهم بالجبال لقوله تعالى " :أَلَ ْم َنجْ َعل َاألرْ َ
سكن ميد األرض ،كذلك حكم هؤالء في العالم حكم الجبال في األرض ....فيحفظ هللا
باألوتاد هذه الجهات ،وهم محفوظون من هذه الجهات فليس للشيطان عليهم سلطان ،إذ
ال دخول له على بني آدم إال من هذه الجهات] .
وفي هذا الباب بيّن الشيخ أنّ هؤالء األربعة نوّ اب لألوتاد الدائمين األربعة الحافظين
ألركان بيت الدين األربعة وهي الرسالة والنبوة والوالية واإليمان  .فأولهم القطب
الذي له ركن الحجر األسود هو إدريس ،والثاني الذي له الركن اليماني عيسى،
والثالث الذي له الركن الشامي إلياس والرابع الذي له الركن العراقي الخضر عليهم
السالم (هذا التفصيل لم يذكره الشيخ وإ ّنما هو اجتهاد مني وهللا أعلم بصحّ ته فليصحّ حه
من تحقّق بخطئه).
خالصة القول :أنّ الوتد األوّ ل على قلب سيدنا محمد وإدريس عليهما السالم وله ركن
الحجر األسود ،وله الوجه ،وله جهة الشرق ،وهو الحاكم للبروج النارية وهي الحمل
– الذي م ّدة دولته في العالم  98000سنة  -واألسد – وم ّدة واليته  9000سنة –
والقوس  -وم ّدة واليته  8000سنة  ،-أي أنّ مجموع هذه المدد  84000سنة  ،ولذلك
فإنّ هذا الوتد الناري له أربعة وعشرون علما ،كل علم يناسب يوما واحدا من أيام
الربّ أي ألف سنة ،واسم هذا الوتد :عبد الحي ،أل ّنه من الحياة انفعلت الحرارة التي
هي الطبع الغالب على النار ،والحرارة سبب حركة العالم  .وقد ذكر الشيخ أسماء هذه
العلوم فإذا تأمّلتها وجدتها كلها متعلّقة بخواصّ النار المعنوية أو الحسية وآثارها وهي:
(-9علم االصطالم -8 .والوجد -8 .والشوق -4 .والعشق -5 .وغامضات المسائل.
 -6وعلم النظر -1 .وعلم الرياضة -2 .وعلم الطبيعة -9 .والعلم اإللهي -90 .وعلم
الميزان -99 .وعلم األنوار -98.وعلم السبحات الوجهية -98 .وعلم المشاهدة-94 .
وعلم الفناء -95 .وعلم تسخير األرواح -96 .وعلم استنزال الروحانيات العلى-91 .
وعلم الحركة -92 .وعلم إبليس -99 .وعلم المجاهدة -80 .وعلم الحشر -89 .وعلم
النشر -88 .وعلم موازين األعمال -88 .وعلم جهنم-84 .وعلم الصراط)  .فاالثنا
عشر علما منها تابعة لبرج الحمل ،وتسعة منها لألسد ،وثالثة للقوس.
أمّا الوتد الثاني فعلى قلب عيسى عليه السالم وله الركن اليماني ،وله اليمين ،وله
الغرب والبروج الهوائية وهي :الجوزاء وم ّدة واليتها  90000سنة ،والميزان وم ّدة
دولته  6000سنة ،والدلو وم ّدة واليته  8000سنة ،أي أنّ المجموع  92000سنة .
ولذلك فإنّ هذا الوتد الهوائي له ثمانية عشر علما ،واسمه :عبد القدير ،أل ّنه من القدرة
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انفعلت الرطوبة التي هي الطبع الغالب على الهواء ،وقدرة عيسى على إحياء الموتى
وإبراء األكمه واألبرص بإذن هللا معلومة ،واسمه روح هللا ،وعالقة الروح بالهواء
والرّيح وال َّن َفس الرحماني بال َّن َفس سبق ذكرها ،وعلوم هذا الوتد كلها متعلّقة بخواصّ
الهواء المعنوي والحسّي وآثارها وآثار البروج الهوائية ،وهي-9( :علم البرازخ-8 .
وعلم األرواح البرزخية -8 .وعلم منطق الطير -4.وعلم لسان الرياح -5 .وعلم
التنزيل -6 .وعلم االستحاالت -1 .وعلم الزجر -2 .وعلم مشاهدات الذات -9 .وعلم
تحريك النفوس -90 .وعلم الميل -99 .وعلم المعراج -98 .وعلم الرسالة-98 .
وعلم الكالم -94 .وعلم األنفاس -95 .وعلم األحوال -96 .وعلم السماع -91 .وعلم
الحيرة -92 .وعلم الهوى)  .فعشرة من هذه العلوم تابعة لبرج الجوزاء ،وستة
للميزان ،واثنان للدلو.
أمّا الوتد الثالث فعلى قلب إبراهيم والخضر عليهما السالم وله الركن العراقي ،وله
جهة الجنوب ،وله البروج الترابية  ،وهي الثور الذي واليته  99000سنة ،والسنبلة
وواليتها  1000سنة ،والجدي وواليته  4000سنة ،فمجموعها  89000سنة ،
ولذلك فإنّ عدد علومه واحد وعشرون كلها تتعلق بخواصّ التراب وبروجه وآثاره ،
وهي -9 [ :علم األسرار-8 .علم الغيوب-8 .علم الكنوز-4 .علم النبات-5 .علم
المعدن-6 .علم الحيوان-1 .علم خفيات األمور-2 .علم المياه-9 .علم التكوين-90 .
علم التلوين-99 .علم الرسوخ-98 .علم الثبات-98 .علم المقام-94 .علم القدم-95 .
علم الفصول المقومة-96 .علم األعيان-91 .علم السكون-92 .علم الدنيا-99 .علم
الجنة-80 .علم الخلود-89 .علم التقلبات ].انتهى .فعشرة منها لبرج الثور ،وسبعة
للسنبلة ،وأربعة للجدي ،واسم هذا الوتد عبد المريد أل ّنه من اإلرادة انفعلت اليبوسة
التي هي الطبع الغالب على التراب...
وأمّا الوتد الرابع فعلى قلب آدم وإلياس عليهما السالم واسمه عبد العليم ألنّ له البروج
المائية ،والماء يغلب علبه طبع البرودة المنفعلة عن العلم ،وله جهة الشمال الجوفية
وله  95علما ألنّ م ّدة والية برجه  95000سنة ،منها تسعة للسرطان وستة للعقرب
وواحد للحوت ،وكلها تتعلق بخواصّ الماء وآثاره الحسية والمعنوية وهي-9[ :علم
الحياة-8 .علم األحوال المتعلقة بالعقائد-8 .علم النفس-4 .علم التجلي-5 .علم
المنصات-6 .علم النكاح-1 .علم الرحمة-2 .علم التعاطف-9 .علم التودد-90 .علم
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ث ّم إنّ لكل واحد من هؤالء األوتاد األربعة سورة معينة هي السور األوتاد من القرآن
و منها تنبع علومه  .وكذلك لكل بدل من األبدال السبعة سورة معينة منها يستمد
علومه وأحواله .

علوم الوالية واألدوار الزمنية

وعالقة أنواع العلوم بالمُدد الزمنية نبّه الشيخ عليها في ع ّدة مواضع ،فعدد أمّهات
العلوم التي سطرها القلم في اللوح هو ( ،)860وهو عدد أيام السنة في نقطة االعتدال
القطبية  .وفي الباب (9 /95ص )951يقول أنّ خليفة مداوي الكلوم – أي إدريس
عليه السالم -واسمه المستس لم له علم الزمان وما مات حتى علم من أسرار الحق في
خلقه )86500( :علم من العلوم العلوية خاصة ،أي أ ّنه له في كل يوم من أيام السنة
علم ألنه عاش مائة سنة  .وقد رأينا أنّ علوم األبدال السبعة متعلقة باأليام السبعة
وساعاتها ،واالثنا عشر نبيا لهم العلوم المتعلقة بالبروج االثني عشر وأزمانها،
والرجبيّون األربعون لهم حال وعلوم متعلقة بشهر رجب ،والثالثمائة الذين هم على
قلب آدم عليه السالم يقول الشيخ عنهم في الباب ( 8 /18ص :)9
[ولهذه الطائفة من الزمان الثالثمائة من السنين التي ذكر هللا أ ّنها لبثها أهل الكهف
وكانت شمسية ولهذا قالَ " :و ْ
از َدا ُدو ْا تسْ ًعا" فإنّ الثالثمائة سنة الشمسية تكون من سنين
القمر( )809سنين قمرية على التقريب ،وكل سنة تمام الزمان بفصوله ،وهذه الجملة
قريبة من ثلث يوم واحد من أيام الربّ وإنّ يوما عند ربّك كألف سنة ممّا تع ّدون ،فإذا
أخذ العارف في مشهد من مشاهد الربوبية حصّل في مقدار يومها في تلك اللحظة من
العلوم اإللهية ما يحصّل غيره في عالم الحسّ مع االجتهاد والتهيؤ من العلوم اإللهية
في ألف سنة من هذه السنين المعلومة ،وعلى هذا المجرى يكون ما يحصله واحد من
هؤالء الثالثمائة من العلوم اإللهية إذا اختطف عن نفسه وحصره يوم من أيام الربّ ]
انتهى.
وفي هذا الباب ذكر الشيخ أيضا أنّ من أولياء الطبقات الثابت عددها ،طبقة الرجال
الستة الذين لعلومهم تعلق بالجهات الستة واأليام الستة التي ت ّم فيها خلق السماوات
واألرض ،وكذلك طبقة الرجال األربعة وعشرين وهم رجال الفتح الذين بهم يفتح هللا
على قلوب أهل هللا ما يفتحه من المعارف واألسرار ،فهم على عدد الساعات لكل
ساعة رجل ُم َعيّن ...وكذلك في جوابه عن السؤال السادس من أسئلة الترمذي (الباب
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 8 / 18ص  )44يربط الشيخ بين عدد أهل الشهود والحديث وهم أربعون ،مع عدد
أيام الخلوة األربعينية...

األوتاد والكعبة والركن الخامس وموقعه في األعداد والحروف
فاألركان األربعة للكعبة ( أربعة للحس وأربعة للمعنى ) مناسبة للحقائق العرشية
الثمانية  ،وإذا أضفنا الروحانيات الملكية األربعة المم ّدة لهم أي جبريل وميكائيل
وعزرائيل وإسرافيل فالعدد يصبح اثنا عشر على عدد البروج  .والمنازل الثمانية
والعشرون راجعة للبروج االثني عشر ،والبروج راجعة لثمانية العرش ،وثمانية
العرش راجعة ألربعة الطبيعة (حرارة برودة يبوسة رطوبة) وهذه األربعة راجعة
لالثنين أي قوتيْ النفس الكليّة  :العلمية والعملية  ،وهاتان القوتان راجعتان إلى
مظهريْ العقل األوّ ل وهما علمه اإلجمالي المعبّر عنه بال ّنون وقدرته التفصيلية المعبّر
عنها بالقلم األعلى ،وهذان المظهران راجعان لالسمين (العليم المدبر) و (القدير
المفصّل) ،فللعليم المدبّر اإلجمال واألمر ،وللقدير المفصّل التفصيل والخلق ،قال
صر" فاألمر واحد
تعالى" :أَ َال لَ ُه ْال َخ ْل ُق َو ْاألَ ْم ُر" ،وقالَ " :و َما أَمْ ُر َنا إ َّال َواح َدة َكلَ ْم ٍح ب ْال َب َ
ص ُل ْاآل َيات" فاآليات الخلقية مفصّلة ،فالعليم المدبّر له
مجمل ،وقال" :يُدَ ِّب ُر ْاألَم َْر ُي َف ِّ
الكيف ،والقدير المفصّل له الك ّم...وهذان االثنان أصلهما من الكمال المطلق الجامع
لألضدادَ ،ف َك ُّم تفصيل اآليات الخلقية من التقييد والحدوث ،وكيفُ إجمال األمر العلمي
الواحد من اإلطالق والقدم ،وهُما وجهان لحقيقة الحقائق في وحدة أحديتها المتجلية
في الكثرة الالمتناهية ...
وكما أنّ موقع نظير الركن الخامس في العرش في مقام الروح المركزي ،وموقعه في
فلك البروج عند أوّ ل درجة الميزان ،فموقع نظيره في الكعبة هو ركن الحجر األسود
أي ركن قطب األوتاد األربعة الذي اسمه (عبد هللا)  ،ونظيره في األعداد العدد
(واحد)  ،ومجموع أعداد الحروف الثمانية والعشرين كما سبق ذكره هو (، )5995
ومجموع هذه األرقام هو ( ، )82و  ، 90=8+2ثم  9=9+0فهذا الواحد هوالنظير
لذلك الركن الخامس .
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وكذلك نظيره في الحروف حرف األلف  ،ولهذا يقول الشيخ في الباب الثاني ( 9ص
 [ :)56وعن حقيقة األلف صدرت هذه الحروف كلّها ،وهو فلكها روحا وحسّا،
وكذلك ثم موجود خامس هو أصل لهذه األركان] .
ثم إن لألركان الخمسة تناسبا مع األلوان الخمسة  :األبيض واألصفر واألحمر
واألزرق واألسود .

علوم األوتاد وفواتح السور النورانية المحمدية الثمانية والسبعون

ولهذا فإنّ أوّ ل حرف تحققت به الروحانية المحمّدية عند بداية حركتها بمطلع برج
الميزان هو األلف ،وهذا ألنّ ثمة عالقة أصيلة بين فواتح السور الثمانية والسبعين ،أي
الحروف المقطعة التي افتتحت بها تسعة وعشرون سورة ،وبين العلوم الثمانية
والسبعين الالزمة لألوتاد األربعة ،وبين الم ّدة الدهرية للدورة البرجية أي 12000
سنة  .وفي هذا المعنى يقول الشيخ في الباب ( 8 /855ص [ :)555وال يتمكن لهذا
الخليفة (أي قطب األوتاد) أن يقوم في الخالفة إال بعد أن يحصّل معاني حروف أوائل
السور سور القرآن المعجمة . ]...وهذا ألنّ القطب هو خليفة لإلنسان الكامل سيّدنا
محمّد صلى هللا عليه وسلم الذي اكتسبت روحه بحركة الزمان عبر البروج أخالق
الكمال ببروزها من كمونها الغيبي إلى فعلها الروحاني ،ولهذا كان بينه صلى هللا عليه
وسلم وبين كل واحد من الرسل ثمانية وسبعون حظا ومقاما كما ذكره الشيخ في جوابه
الخامس والسبعين عن أسئلة الترمذي ( 8ص  ، )21أل ّنه كان نبيا وآدم بين الماء
والطين  ،فكان صلى هللا عليه وسلم هو المُم ّد لهم جميعا وقت ظهورهم  .ومن هذه
األخالق المحمّدية الثمانية والسبعين نشأت ُ
شعبُ اإليمان الثمانية والسبعين التي منها
ظهرت ج ّنات األعمال التي لها نفس هذا العدد (راجع جوابه عن السؤالين  14و 15
من أسئلة الترمذي 8 :ص.) 21
فكما أنّ مبدأ ظهور الخلق الملكوتي األعلى كان من حضرة ال ّنون ،فكذلك إلى هذا
الحرف انتهت الدورة الفلكية العرشية التي ابتدأت من األلف ،وكذلك أقسم الحق تعالى
بهذا الحرف على عظمة ال ُخل ُق المحمّدي ،أل ّنه بانتهاء تحقق روحه صلى هللا عليه
وسلم بأخالق هذا الحرف في آخر برج السنبلة ،ظهر بجسده الشريف كامال مك ِّمالً في
أوّ ل برج الميزان مع ألف التوحيد فقال الشيخ عنه صلى هللا عليه وسلم[ :فما زالت
تكتسب هذه األخالق الروحانية قبل وجود تركيبها إلى أن ظهرت صورة جسمه في
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ك َل َعلَى ُخل ُ ٍق َعظ ٍيم"
عالم الدنيا بما جبله هللا عليه من األخالق المحمودة فقيل فيهَ " :وإ َّن َ
فكان ذا خلق لم يكن ذا تخلّق – ]...الباب  9 /94ص -946
ويشير الشيخ إلى عالقة فواتح السور بشعب االيمان فيقول في الباب الثاني ص :60
[فال يكمل عب د األسرار التي تتضمنها شعب االيمان إال إذا علم حقائق هذه الحروف
على حسب تكرارها في السُّور ،كما أ ّنه إذا علمها من غير تكرار علم تنبيه هللا فيها
على حقيقة اإليجاد وتفرد القديم سبحانه بصفاته األزلية  .....ثم إ ّنه سبحانه جعل أوّ لها
األلف في الخط والهمزة في اللفظ وآخرها النون ،فاأللف لوجود الذات على كمالها
ألنها غير مفتقرة إلى حركة ،والنون لوجود الشطر من العالم .....فاأللف كاملة من
جميع وجوهها والنون ناقصة فالشمس كاملة والقمر ناقص أل ّنه محو فصفة محوه
معارة وهي األمانة التي حملها] انتهى.
ولفواتح السّور توزيع آخر حسب أيام الشهر القمري لك ّل منزلة حروفها حسب ترتيبها
في السّور نبّه الشيخ عليه في الباب ( /992فصل  8 -81ص  )449-442حيث
يقول [ :فصورها مع التكرار تسعة وسبعون ملكا بيد كل ملك شعبة من اإليمان ...فمن
نظر في هذه الحروف بهذا الباب الذي فتحت له يرى عجائب ،وتكون هذه األرواح
الملكية التي هذه الحروف أجسامها تحت تسخيره ،وبما بيدها من شعب اإليمان تمده
وتحفظ عليه إيمانه...ولكل حرف ليلة من الشهر ]....إلى آخر ما فصّله فراجعه...

األوتاد والطبائع اإلنسانية وجهاتها األربعة وطوائف الجنة والنار

ث ّم إنّ أولئك األوتاد هم الذين يحفظ هللا بهم أركان بيت ال ّدين وهي الرسالة والنبوة
والوالية وااليمان ،وأصحابها هم أهل الج ّنة بطوائفها األربعة،أي أهل المنابر
والكراسي واألرائك والمراتب (راجع أحوالهم في "لطائف األسرار" وفي الباب /65
ج 9ص  ....891والبابين  ، )68/69أل ّنهم حفظوا جهاتهم األربعة من دخول
الشيطان عليهم منها ..وأمّا الذين توالهم الشيطان بدخوله فيهم من أحدها فهم طوائف
جهنم األربعة  :المشركون والمعطلة والمتكبرون على هللا والمنافقون...وإنما يدخل
الشيطان على العبد حسب طبع مزاجه وميل هواه ،ألنّ طبعه هو حجابه الذي يخلد به
إلى األرض ،وهواه هو الذي يضلّه عن سبيل هللا تعالى..
فجهة األمام مناسبة لركن النار ،ولصاحب المزاج الصفراوي (راجع ما قاله الشيخ
عن اعتدال المزاج وانحرافه حسب أخالطه وطبائعه في باب معرفة الفراسة وهو
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الباب /942ج  8ص  )...885وعنه يقول الشيخ[ :وأمّا كون ميل طباعه إلى ال ُمرّتين
فهو أن يغلب عليه في الصفراء الجنوح إلى العالم العلوي ،وفي السوداء إلى العالم
السفلي واستخراج ما أخفى فيه من ق ّرة أعين ممّا تحجب الطبيعة أكثر العقول في
النظر فيها .]...فوتد هذه الجهة هو الذي يحفظ هللا به عباده المؤمنين حتى ال يشركوا
به ،ألنّ جهة األمام هي التي يدخل منها الشيطان للمشرك ليفسد عليه رؤية شمس
التوحيد وهي مشرقة كما ورد في الحديث أنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان،
فالقرنان يشيران لالثنينية التي هي عقيدة المشرك ،وفي هذا يقول الشيخ في الباب
( /96ج  9ص  )952عن الشيطان (وما بين قوسين توضيح لكالمه):
[ويستعين على االنسان بالطبع فإ ّنه المساعد له فيما يدعوه إليه من اتباع الشهوات،
فأُمر االنسان أن يقاتله من هذه الجهات وأن يحصّن هذه الجهات بما أمره الشرع أن
يحصنها به حتى ال يجد الشيطان إلى الدخول إليه منها سبيال ،فإن جاء من بين يديك
وطردته الحت لك من العلوم علوم النور م ّنة من هللا عليك وجزاء حيث آثرت جناب
هللا على هواك ،وعلوم النور على قسمين علوم كشف وعلوم برهان بصحيح فكر
(تأمّل عالقة علوم ال ّنور بعلوم الوتد الذي له هذه الجهة األمامية الشرقية أي البروج
النارية ،فعلوم الكشف هي المظهر العلوي للحقيقة النارية ولها النور ،وعلوم البرهان
هي مظهرها الوسطي المتزاجها بدخان الفكر ].....).إلى آخر ما فصّله...
وجهة الخلف الغربية مناسبة لركن الهواء ،ولصاحب المزاج الدموي ،فإذا غلب هذا
المزاج على صاحبه بحيث ينحرف عن االعتدال ويكون عبدا لهواه كما وصف الحق
صاحبه بقولهَ " :و َم َث ُل َكل َم ٍة َخبي َث ٍة َك َش َج َر ٍة َخبي َث ٍة اجْ ُت َّث ْ
ت من َف ْوق األرْ ض َما لَ َها من
ار" ،وإ ّنما يجتث بها الريح إذا اشت ّدت ،وهي ريح الهوى التي يقول عنها الشيخ في
َق َر ٍ
فاتحة الباب : 818
[ هالك الخلق في الريح

إذا ما هبّ في اللوح

والذ بغير مــــــــواله

إله الجسم والروح ]

وجهة الخلف هذه هي التي يدخل الشيطان منها على المعطلة الذين ينفون وجود إله
للعالم ألنّ الخلف ما هو مح ّل للنظر ،وهم الذين قال هللا عنهم ( َوأَ ْفئ َد ُت ُه ْم َهوآء) .يقول
الشيخ:
[ وإن جاءك من خلفك وهو ما يدعوك إليه أن تقول على هللا ما ال تعلم وت ّدعي النبوة
والرسالة.....فإذا طردته من خلفك الحت لك علوم الصدق ومنازله وأين ينتهي
بصاحبه كما قال تعالى" :في َم ْق َعد ص ْد ٍق" ،أال إنّ ذلك صدقهم هو الذي أقعدهم ذلك
المقعد " :عن َد َمليكٍ ُّم ْق َتد ٍر" فإنّ االقتدار يناسب الصدق فإنّ معناه القوى ،يقال رمح
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صدق أي صلب قوي  .ولما كانت القوة صفة هذا الصادق حيث قوي على نفسه فلم
يتزين بما ليس له والتزم الحق في أقواله وأحواله وأفعاله وصدق فيها أقعده الحق عند
مليك مقتدر ،أي أطلعه على القوة اإللهية التي أعطته القوة في صدقه الذي كان عليه،
فإنّ الملك هو الشديد أيضا فهو مناسب للمقتدر (تأمل العالقة بين هذه القوة والهواء
الذي هو أقوى األركان ،فللهواء مظهرين متعاكسين :الهواء السفلي هو الريح العقيم
المميت الذي يطفئ سراج نور الهداية باتباع الهوى النفساني الشيطاني ،والهواء
العلوي وهو الرياح اللواقح من َن َفس الرحمان التي تبعث الحياة وتسوق السحب وتنعش
نور ذلك السراج في مقام قول النبي صلى هللا عليه وسلم" :ال يومن أحدكم حتى يكون
هواه تبعا لما جئت به") فيحصل لك إذا خالفته (أي الشيطان) في هذا األمر الذي
جاءك به علم تعلق االقتداراإللهي باإليجاد....ويحصل لك علم العصمة والحفظ اإللهي
حتى ال يؤثر فيك وهمك وال غيرك فتكون خالصا لربك] انتهى.
وجهة اليمين الجوفية مناسبة لركن الماء ولصاحب المزاج البلغمي ،فإذا انحرف عن
االعتدال ودخل عليه الشيطان من هذه الجهة الموصوفة بالقوة ،فإ ّنه يعمل على نفخ
التكبّر في نفسه إلى أن يصل إلى دركة فرعون الذي قال لقومه" :أنا ربكم األعلى"،
فجهة اليمين هي التي يأتي منها الشيطان إلى المتكبر ألنّ لليمين القوة ،ولوال القوة
الذي توهمها المتكبّر في نفسه لما تكبّر عن الحق وعباده .يقول الشيخ[ :وإن جاءك من
جهة اليمين فقويت عليه ودفعته ،فإ ّنه إذا جاءك من هذه الجهة الموصوفة بالقوة فإ ّنه
يأتي إليك ليضعف أيمانك ويقينك ويلقي عليك شبها في أدلتك ومكاشفاتك...وإن جاءك
من جهة الشمال بشبهات التعطيل أو وجود الشريك هلل تعالى في ألوهيته فطردته فإنّ
هللا يقويك على ذلك بدالئل التوحيد وعلم النظر . ]....وهذه الجهة الشمالية الجنوبية
مناسبة لركن التراب ولصاحب المزاج السوداوي ،ومنها يدخل الشيطان على
المنافقين ،وهي أضعف الجهات ألنّ الشمال له الضعف وال أضعف من ركن التراب،
فال ّنار أقوى منه ،والماء أقوى من ال ّنار ،والهواء أقوى من الماء ،وكذلك فإنّ المنافق
هو أضعف الطوائف األربعة الهالكة أل ّنه لم يتمكن من االسالم لضعف يقينه وتوحيده،
ولم يتمكن من التصريح بالكفر لخوفه على نفسه ،ولذلك فقد أخبر القرآن أنّ المنافقين
في الدرك األسفل من النار ،ألنّ ترابيتهم السوداء هي أسفل األركان ،وعندما يلتمسون
يوم القيامة ال ّنور من المؤمنين يقال لهم ارجعوا وراءكم ،أي ارجعوا إلى طبيعتكم
الشمالية السوداء ،كما قال تعالىَ " :س َيجْ زيه ْم َوصْ َف ُه ْم".
وإ ّنما يدفع المومن الشيطان بواسطة قلبه وجوارحه السبعة المُكلَّ َفة ،وكلما دفعه من
جهة ترقى إلى سبع مقامات ،لكل جارحة مقام (راجع مقامات الجوارح وما تنتجه
طاعاتها في كتاب "مواقع النجوم" للشيخ األكبر) ،فمجموع هذه المقامات ()82=4*1
 ،والتاسع والعشرون هو مقام القلب القطبي الذي هو موقع الركن الخامس األصلي في
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االنسان كموقع الروح في مركز العرش  .فتأمل عالقة هذا العدد بمواقع فواتح السّور
التسعة والعشرين  .ثم إنّ هذه المقامات الثمانية والعشرين منسحبة على كل ركن من
أركان بيت ال ّدين أي الرسالة والنبوة والوالية وااليمان ،فالمجموع الكلي هو حينئذ
( )998=4*82أي على عدد سّور القرآن باعتبار األنفال والتوبة سورة واحدة ،كما
هو موقف الشيخ األكبر ،وكمال الـ 998هو فاتحة الكتاب التي لها منزل القلب
وموقعها من القرآن موقع الركن الخامس األصلي من بقية األركان ،ومن هنا جاءت
نسبتها الكاملة مع سورة (يس~) قلب القرآن  .فمن أكمل التحقيق بهذه الـ 998مرتبة
قرآنية فهو العبد القرآني الكامل وهو عين بيت ال ّدين الجامع لألركان األربعة ،و
طول ارتفاع الكعبة مناسب لهذا العدد نفسه...
من ناحية أخرى :قلنا إنّ المومن إذا دفع الشيطان من إحدى الجهات األربعة فإ ّنه
يكتسب  1مقامات ،وإ ّنما ت ّم له ذلك ال ّدفع بإمداد باطني من حضرة األسماء الحسنى
المائة ،أي أنّ له في تلك المقامات السبعة ،سبعمائة درجة كما إليه اإلشارة في قوله
تعالى متكلما عن ثواب صدقات أهل الجنةَ " :ك َم َثل َح َّب ٍة أَن َب َت ْ
ت َسب َْع َس َناب َل في ُك ِّل سُن ُبلَ ٍة
ما َئ ُة َح َّب ٍة" ،وفي مقابلهم يتكلّم عن عذاب البخالء الذين يكنزون الذهب والفضة وال
ينفقونها في سبيل هللا فيقول أ ّنه ُتكوى بها جباههم (أي جهة األمام بدرجاتها السبعمائة)
وجنوبهم (أي جه َتيْ اليمين والشمال لكل جهة ذلك العدد من الدرجات) وظهورهم (أي
جهة الخلف وله أيضا ذلك العدد) فمجموع الدرجات الجهنمية 8200=4*100
وكذلك الدرجات الجنانية.

األوتاد وفاتحة الكتاب ومنازل القمر

وتأكيدا لعالقة األوتاد بالفاتحة وارتفاع الكعبة ومنازل القمر ودرجات الجنان والنيران
نذكر باختصار كبير بعض ما ذكره الشيخ في هذا الشأن:
ففي الباب ( 8 /828ص  )588-589المخصوص بمنزل فاتحة الكتاب يقول:
[...فهو تعالى حافظ هذه المدينة االنسانية (أي ذات العبد) لكونها حضرته التي وسعته
وهي عين مملكته  .وما وصف نفسه بالجنود والقوة إال وقد علم أنه تعالى قد سبقت
مشيئته في خلقه أن يخلق له منازعا ينازعه في حضرته (أي الشيطان) وسلطه على
االنسان ...فجعل هللا في مقابلة أجناده أجناد مالئكته ،فلما تراءى الجمعان ،وهو في
قلب جيشه في باطن االنسان في مقابلة قلب جيش الشيطان ،وجعل على ميمنته االسم
الربّ وعلى ميسرته االسم الملك وعلى تقدمته االسم الرحمان وفي ساقته االسم
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الرحيم ،وجعل االسم الهادي يمشي برسالة الرحمن في المقدمة إلى هذا
الشيطان....وال يزال القتال يعمل على هذا االنسان المومن خاصة فيقاتل هللا عنه
ليحفظ عليه إيمانه ،ويقاتل عليه إبليس ليسلبه االيمان ويخرجه عن طريق سعادته
حسدا منه ]...انتهى.
وفي الباب  19الخاص بالصيام يقول ( 9ص :)652
[واعلم أنّ الشهر هنا باالعتبار الحقيقي هو العبد الكامل إذا مشى القمر الذي جعله هللا
نورا فأعطاه اسما من أسمائه ليكون هو تعالى المراد ال جرم القمر ،فالقمر من حيث
جرمه مظهر من مظاهر الحق في اسمه النور ،فيمشي في منازل عبده المحصورة
في ثمانية وعشرين ،فإذا انتهى سمّي شهرا على الحقيقة أل ّنه قد استوفى السير
واستأنف سيرا آخر ،هكذا من طريق المعنى دائما أبدا .فإنّ فعل الحق في الكائنات ال
يتناهى فله الدوام بإبقاء هللا تعالى ،كما أن العبد يمشي في منازل األسماء اإللهية وهي
تسعة وتسعون ،التاسع والتسعون منها الوسيلة ،وليست إال لمحمد صلى هللا عليه
وسلم ،والثمانية والتسعون لنا كالثمانية والعشرين من المنازل للقمر .والعشرون ُخمس
المائة أل ّنها في األصل مائة اسم ،لكن الواحد أخفاه للوترية فإنّ هللا وتر يحب
الوتر...وإ ّنما قلنا منبهين على منازل القمر ثمان وعشرين منزلة أل ّنها قامت من
ضرب أربعة في سبعة ،ونشأة االنسان قامت من أربعة أخالط مضروبة في سبع
صفات من حياة وعلم وإرادة وقدرة وكالم وسمع وبصر ،فكان من ضرب المجموع
بعضه في بعضه االنسان ،ولم يكن له ظهور إال باهلل من اسمه النور ].....انتهى.
وفي الباب  18الخاص بالحج ( 9ص  )661-666يقول مع اختصار كبير لكالمه:
[ إنّ هللا تعالى جعل لبيته أربعة أركان لس ّر إلهي ،كما جعل للقلب أربعة خواطر،
فالخاطر اإللهي لركن الحجر األسود ،والملكي للركن اليماني ،والنفسي للركن
الشامي ،والشيطاني للركن العراقي .....وارتفاع البيت سبعة وعشرون ذراعا وذراع
التحجير األعلى فهو ثمانية وعشرون ذراعا ،كل ذراع مقدار ألمر ما إلهي يعرفه أهل
الكشف ،فهذه المقادير نظير منازل القلب التي تقطعها كواكب االيمان السيارة إلظهار
حوادث تجري في النفس المضاهي لمنازل القمر والكواكب السيارة إلظهار الحوادث
في العالم العنصري ،حرفا بحرف ومعنى بمعنى] انتهى.
ويقول أيضا :
[...جه ّنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم...فإذا ضربت األربعة التي هي
المراتب التي دخل عليهم منها إبليس في السبعة األبواب (المناسبة للجوارح السبعة:
باب سجين للبصر ،باب الحطمة للسمع ،باب لظى للسان ،باب سقر لليدين ،باب
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السعير للبطن ،باب الجحيم للفرج ،باب جه ّنم للقدمين ،والباب الثامن المغلق للقلب
المحجوب عن رؤية ربه ،وهو عين الباب المفتوح في أعلى الج ّنة ومنه يدخل السعداء
لكثيب الرؤية في جنة عدن ،وتلك السبعة في مقابلة الجنان السبعة وهي :جنة عدن
فالفردوس فالنعيم فالمأوى فالخلد فدار السالم فدار المقامة) كان الخارج ثمانية
وعشرون منزال ،وكذلك جعل هللا المنازل التي ق ّدرها هللا لإلنسان المفرد وهو القمر
وغيره من السيارة الخ ّنس الك ّنس ،تسير فيها وتنزلها إليجاد الكائنات  ،فيكون عنده
هذا السير ما يتكون من األفعال في العالم العنصري ،فإنّ هذه السيارة قد انحصرت في
أربع طبائع مضروبة في ذواتها وهنّ سبعة فخرج منها منازلها الثمانية
والعشرون...وكان مما ظهر عن هذا التسيير اإللهي في هذه الثمانية والعشرين وجود
ثمانية وعشرين حرفا ،ألّف هللا الكلمات منها وظهر الكفر في العلم وااليمان بأن تكلم
كل شخص بما في نفسه من إيمان وكفر(....راجع في الباب  992عالقة هذه الحروف
بمراتب الوجود الثمانية والعشرين) فجعل منازل النار ثمانية وعشرين منزال ،وجهنم
كلّها مائة درك من أعالها إلى أسفلها نظائر درج الجنة التي ينزل فيها السعداء ،وفي
كل درك من هذه الدركات ثمانية وعشرين منزال ،فإذا ضربت ثمانية وعشرين في
مائة فما برحت الثمانية والعشرون تصحبنا وهذه منازل النار ،فلكل طائفة من األربع
سبعمائة نوع من العذاب ،وهم أربع طوائف فالمجموع ثمان وعشرون مائة نوع من
العذاب ،كما ألهل الج ّنة سواء من الثواب ،يبين ذلك في صدقاتهم كمثل حبة أنبتت
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ،فالمجموع سبعمائة ،وهم أربعة طوائف رسل
وأنبياء وأولياء ومؤمنون ،فلك ّل متصدق من هؤالء األربعة سبعمائة ضعف من النعيم
في عملهم  .فانظر ما أعجب القرآن في بيانه الشافي ]...انتهى.

هالك األمم عند انحرافهم بغلبة أحد األخالط األربعة

يوجد تناسب بين األركان والحواس واألخالط في جسم اإلنسان  :فللنار بصرالعين
والصفراء  ،وللهواء سمع األذن وشم األنف والدم  ،وللماء ذوق اللسان والبلغم ،
وللتراب لمس الجلد والسوداء  .ونظير الركن الخامس في الحواس روحها الحيواني ،
ونظيره في األخالط المزاج .
ولعالقة الشيطان والفوز أو الهالك باألركان والجهات واألخالط األربعة نجد أنّ هالك
األمم الضالة كان بواسطة هذه األركان األربعة ،فاألمم التي غلب عليها التراب األسود
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كقوم لوط أو مثل قارون هلكوا بالتراب فخسفت بهم األرض ،ألنّ جزاء كل أحد من
جنس عمله وطبعه كما قال تعالىَ " :س َيجْ زيه ْم َوصْ َف ُه ْم" .واألمم التي غلب عليها الهواء
باتباع الهوى هلكوا بالريح العقيم ال تأتي على شيء إال جعلته كالرميم أو هلكوا
بالصيحة  .واألمم التي غلب عليها الطبع الناري هلكوا بالصواعق وريح السموم
المحرقة كقوم هود وصالح  .واألمم التي غلب عليها المزاج البلغمي باإلفراط في طبع
الماء هلكوا بالغرق كقوم نوح وفرعون ،وإلى هذا يشير الشيخ في (باب سفر نوح
عليه السالم) من (كتاب األسفار) فيقول:
[ ولما كان الماء يماثل العلم في كون الحياة عنهما حسا ومعنى ،لهذا أهلكوا بالماء
لردهم العلم ،وكان من التنور ألنهم ما كفروا إال بماء التنور ،وما ردوا إال العلم الذي
شافههم به على لسان تنور جسمه ،وما علموا أ ّنه مترجم عن معناه الذي هو النور
المطلق ،فانحجبوا بماء التنور عن التنور ،وما علموا أ ّنه النور دخلت عليه تاء تمام
النشأة بوجود الجسم فعاد تنورا أي نورا تام الملك فهو نور ،النار مظهره....أال ترى
أنّ موسى عليه السالم لما أراد أن يدعو على قومه بالهالك دعا عليهم بالبخل فلما
بخلوا هلكوا .]...فقول الشيخ أنهم انحجبوا بماء التنور عن نوره ،دليل على غلبة طبع
الماء على أمزجتهم حتى أفقدهم االعتدال الذي يجعل العبد ثابتا في الطريق المستقيم...
ث ّم إنّ غلبة هذه الطبائع إلى ح ّد االنحراف تابع ألدوارزمنية تتعلق بوالية البروج،
فطوفان نوح عليه السالم مثال متعقل بحكم خاص لبرج السرطان المائي ،وفي هذا
يقول الشيخ في (كتاب األسفار) باختصار [ :واعلم أنّ إدريس عليه السالم لمّا علم أنّ
هللا تعالى قد ربط العالم بعضه ببعضه ،وعاين أن الكواكب قريبة االجتماع من برج
السرطان ،علم أ ّنه ال ب ّد أن يكون طوفانا عاما ويهلك الناس وينسى العلم ،وأراد بقاء
هذا العلم على من يأتي بعدهم فأمر بنقشها في الصخور واألحجار ....ولما عرف نوح
عليه السالم أنّ الطوفان الذي قدره هللا قد قرب وقته ورأى أنّ ذلك يكون في برج
السرطان وهو مائي ،وهو البرج الذي خلق هللا الدنيا به وهو متقلب غير ثابت  .ولما
كان البرج بهذه الصفة فكان طالع الدنيا به ،شاء الحق بفنائها وانقالبها إلى الدار
اآلخرة مثل طالعها وهو األسد وهو برج ثابت ،فأخذ نوح ينشئ السفينة]انتهى.
يقول الشيخ أنّ الدنيا – أي كل ما تحت مقعر فلك الكواكب الثابتة  -خلقت عند مطلع
برج السرطان المائي ،وهو أحد األربعة بُروج المنقلبة ،والثالثة األخرى هي الحمل
والميزان والجدي ،وأمّا الثابتة فهي الثور واألسد والعقرب والدلو ،واألربعة الباقية
تسمّى ذات جسدين -ولذلك كان مصير الدنيا بانقالب أمرها لآلخرة الثابتة أل ّنها
مخلوقة بطالع برج األسد الناري الثابت .وكما وقع الطوفان لما كانت الكواكب السيارة
في هيئة هي أقرب ما يكون من السرطان ،فكذلك ستنقلب الدنيا إلى اآلخرة عندما
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تكون تلك الكواكب في هيئة فلكية وحكم برجي مناسب  .والمتفق عليه في جميع الكتب
المقدسة أنّ انقالب أمر الدنيا إلى اآلخرة سيكون تحت حكم النار ،ولهذا كثيرا ما يقول
الشيخ أنّ كل عالم الدنيا يتحوّ ل إلى جه ّنم ما عدا أماكن معينة من األرض .ويقول
بعض أهل هذا العلم أ ّنه إذا بلغ قلب األسد إلى حد المريخ – وهو الكوكب الناري وهو
نحس محض -في برج األسد ،فيكون طالع القران بين المريخ وزحل وطالع األسد
ويستولي المريخ عليها ،فيكون طوفان من النار يع ّم الدنيا .وفي القرآن آيات كثيرة دالة
على هذا ح ّتى أنّ الماء الذي له طبع منافر تماما للنار يتحوّ ل نارا كما قال تعالى:
ْ
" َوإ َذا ْالب َحا ُر سُجِّ َر ْ
ين" ،ومن شدة
ان مُّب ٍ
ت" ،وقالَ " :فارْ َتقبْ َي ْو َم َتأتي ال َّس َما ُء ب ُد َخ ٍ
الحرارة حينئذ تكون الجبال "كثيبًا َمه ً
يال" ،ثم تزداد حرارتها فتكون " َك ْالعهْن
ْال َمنفُوش" ،إلى أن يتحقق فيها قوله ّ
عز وج ّلَ " :و ُسي َِّرت ْالج َبا ُل َف َكا َن ْ
ت َس َرابًا"  .فإذا
أصبحت أقوى أجزاء األرض سرابا فكيف بما عداها .

رجال الهيبة والجالل األربعة

فألولئك األوتاد األربعة عالقة بمثل هاته العلوم  .ومع جاللة قدرهم فإ ّنهم يستمدون
من رجال أربعة آخرين يصفهم الشيخ في الباب ( 8 /18ص )98بقوله – وما بين
قوسين هو كالتعقيب على كالمه  [ -ومنهم رضي هللا عنهم أربعة أنفس في كل زمان
ال يزيدون وال ينقصون آيتهم من كتاب هللا تعالى" :هللا ُ الذي َخلَ َق َسب َْع َس َم َوا ٍ
ت َوم َن
األرْ ض م ْثلَهُنَّ َي َت َن َّز ُل َاأل ْم ُر َب ْي َنهُنَّ " ،وآيتهم أيضا في سورة "تبارك الملك"" :الذي َخلَ َق
ت ط َبا ًقا مَّا َت َرى في َخ ْلق الرَّ حْ َمن من َت َفاوُ ٍ
َسب َْع َس َم َوا ٍ
ت" ،هم رجال الهيبة والجالل،
كأ ّنما الطير منهم فوق رؤوسهم ال خوف ظلم ولكن خوف إجالل ،وهم الذين يم ّدون
األوتاد ،الغالب على أحوالهم الروحانية ،قلوبهم سماوية ،مجهولون في األرض،
معروفون في السماء ،الواحد من هؤالء األربعة هو ممّن استثنى هللا تعالى في قوله:
صع َق َمن في ال َّس َم َوات َو َاالرْ ض إ َّال َمن َشا َء هللا ُ" ،والثاني له العلم
" َو ُنف َخ في الصُّور َف َ
بما ال يتناهى وهو مقام عزيز يعلم التفصيل في المجمل وعندنا ليس في علمه مجمل،
والثالث له الهمّة الفعالة في اإليجاد ولكن ال يوجد عنه شيء  ،والرابع توجد عنه
األشياء وليس له إرادة فيها وال همة متعلقة بها .أطبق العالم األعلى على علوّ مراتبهم،
أحدهم على قلب محمد صلى هللا عليه وسلم ،واآلخر على قلب شعيب عليه السالم،
والثالث على قلب صالح عليه السالم ،والرابع على قلب هود عليه السالم (قال الشيخ
في الفتوحات أنّ هؤالء الرسل األربعة هم بمثابة األشهر الحرم األربعة من بقية
الشهور ،وهم من العرب) ينظر إلى أحدهم من المأل األعلى عزرائيل ،وإلى اآلخر
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جبرائيل ،وإلى اآلخر ميكائيل ،وإلى اآلخر إسرافيل (أي مثل األوتاد)  .أحدهم يعبد
هللا من حيث نسبة العماء (وهذا هو المم ّد لوتد البروج الهوائية ألنّ الهواء هو أقرب
األركان للعماء – وهللا أعلم  ،) -و الثاني يعبد هللا من حيث نسبة العرش إليه (وهو
ان َعرْ ُ
ش ُه َعلَى ْال َماء" )  ،والثالث يعبد هللا
المم ّد لوتد البروج المائية لقوله تعالىَ " :و َك َ
من حيث نسبة السماء إليه (وهو المم ّد لوتد البروج النارية لقوله تعالىُ " :ث َّم اسْ َت َوى
إلَى ال َّس َماء َوه َي ُد َخان" والدخان من مظاهر النار) ،والرابع يعبد هللا من حيث نسبة
األرض إليه (وهو المم ّد لوتد البروج الترابية)  .فقد اجتمع في هؤالء األربعة عبادة
العالم كله  ،شأنهم عجيب وأمرهم غريب ما لقيت فيمن لقيت مثلهم ]...انتهى.
خالصة القول أنّ رجال الجالل األربعة قلوبهم تنظر إليها مالئكة الطبائع األربعة
الذين مقامهم بالملكوت األعلى بين اللوح المحفوظ والعرش ،ولذلك سمّاهم الشيخ
برجال الهيبة والجالل ألنّ مقامهم في عالم الجالل األعلى الملحق باألرواح المهيّمة
والقلم واللوح؛ فإسرافيل ناظر لرجل العماء ،وميكائيل لرجل العرش ،وجبريل لرجل
السماء ،وعزرائيل لرجل األرض .أمّا األوتاد األربعة فقلوبهم تنظر إليها روحانيات
األركان األربعة  ،ومالئكة البروج االثني عشر تنظر إلى قلوب األقطاب االثني عشر
وإلى النقباء االثني عشر.

األوتاد والفصول األربعة

وكل هؤالء الرجال واألمالك لهم التصرّف في الفصول األربعة من السنة ،ولهذا نجد
الشيخ في كتابه (لطائف األسرار) يتكلم عن بعض العلوم التي أخذها من إدريس عليه
السالم في سماء الشمس  ،فيذكر منها علوم كل فصل وآثاره الحسية والمعنوية في
الكون ،فلنذكر ما قاله باختصار ،ونجعل بين قوسين شرحا بسيطا للغامض من كالمه،
قال:
[ فقلت له (أي إلدريس عليه السالم) :أريد أن توقفني مشاهدة عين ،على تأثيراتك في
قلوب العارفين والعلماء والمريدين من عالم الكون وما تعطيه أفالكك وما تهبه
أمالكك ،فأشار إلى أكرم ُخدمائه (أي روحانية الشمس) وقال :اخترق به الدور المربّع
(أي فلك البروج بأقسامه األربعة) وأشرف به على الكون المسبّع (أي فلك المنازل،
ففي كل ربع من دائرة الفلك سبعة منازل  ،أو الكواكب الدراري السبعة في أفالكها)،
فإذا حصّل مفاتيح الخزائن ( لكل خزانة درجة فلكية ) وموازين المعارف ُر ّده إل ّي.
فاخترق بي تسعين فلكا (أي هي التسعين درجة فلكية في البروج الثالثة األولى التي
225

تقطعها الشمس وهي الحمل والثور والجوزاء ،في كل برج ثالثون درجة) فرأيت مع
كل فلك ملكا ،يرجع أمر هؤالء األمالك إلى ثالثة أمالك :الملك الواحد موكل بالتحليل
(وهو ملك الحمل الناري وللنار التحليل) وم ّدة تدبيرهم في العالم ثالثة وثالثون ألف
سنة ( أي للحمل اثنا عشر ألف وللثور إحدى عشر ألف وللجوزاء عشرة آالف)،
وتدبيراتهم شريفة حسنة (لشرف الربيع وحسنه) بين أيديهم سبعة أمالك على صورة
المردان ال نبات بعوارضهم (هم أمالك المنازل السبعة األولى :النطح والبطين والثريا
والدبران والهقعة والتحية والذراع ،وكونهم في صورة المردان إشارة إلى مناسبة
الربيع مع فترة الصّبا أي الربع األوّ ل من عمر االنسان) وال تأخر عندهم في أداء
فرائضهم ،بأيديهم الطوالع والمفاتح (إشارة إلى طلوع الكوكب ونقطة شرفه وأوجه
وسقوطه) ،فمنهم خمسة لهم حركة واحدة (أي خمسة من هذه المنازل لهم طبع واحد
وهم الموجودون بكاملهم في نفس البرج  ،وهم النطح والبطين والدبران والتحية
والذراع) واثنان لهما حركتان (أي منزلتان لهما طبعين  ،وهم الثريا بين الحمل الناري
والثور الترابي ،والهقعة بين الثور والجوزاء الهوائية ) .واثنان منهم بين يدي ملك
التحليل ( أي ملكا النطح والبطين يستم ّدان من ملك برج الحمل الناري) واثنان بين
يدي ملك األنفاس (أي ملكا التحية والذراع يستم ّدان من ملك الجوزاء الهوائي وللهواء
األنفاس) .وواحد منهم بين يدي ملك الموت (أي ملك الدبران يستم ّد من ملك الثور
الترابي) .وأمّا االثنان ( أي ملكا المنزلتين اللتين لهما طبعين لوجودهما في برجين)
فالواحد منهم (وهو ملك الثريا) له علم التحليل (لوجود الثلث األوّ ل من الثريا في
الحمل الناري) والموت (لوجود الثلثين األخيرين من الثريا في الثور الترابي) ،والثاني
(أي الهقعة) له علم األنفاس (لوجود الثلث األخير من الهقعة في الجوزاء الهوائية)
والموت (لوجود ثلثيهما األولين في الثور الترابي) فلملك الموت تصريفهما معا،
ولملك التحليل تصريف الواحد منهما ،ولملك األنفاس تصريف اآلخر .وهم على
درجات متساوية في العد والقوة وأحكام الفعل ،غير أنّ االثنين (أي الثريا والهقعة)
أعلم من الخمسة لتحصيلهم العلمين (أي لوجودهم في برجين متتابعين) .فلمّا عاينت
هذه المراتب ،أشرف بي على الكون المسبّع والعرش األكمل المعظم المكرم األرفع،
فعاينت ما أحدث هللا في قلوب العباد وعلى مراتبهم في حركات تلك األفالك
وتوجيهات أولئك األمالك ،وذلك أنّ هللا تعالى خلق عند تلك الحركات الفلكية
والتوجّهات الملكية يجمع بين األنوار واألسرار في موقف السواء على دقيقة من
الحقيقة في العالم المعقول والمحسوس ،ويسوّ ي بين حقائق النفوس ويظهر معارف
التأسيس (يبدأ الشيخ هنا في ذكر آثار فصل الربيع في الحسّ والمعنى) ويكسو
األرواح أنفاس النور ويذهب كل باطل وزور ،ويح ّل على العلماء باهلل وباألحكام
المسائل المعقدة ،في العلوم المقيدة وغير المقيدة ،ويوضح المبهمات ويشرح
المشكالت ،ويفتح معالم الصنائع في قلوب الصناع ،ويحسن مواقع النغمات في
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األسماع (ولكل شأن من هذ ه الشؤون سماء معيّنة ،روحانية كوكبها السابح عبر
البروج هي التي تنزله إلى األرض في أوقاته المعيّنة  ،فكسو األرواح أنفاس النور من
روحانية القمر بالسماء األولى ،وحل العلماء للمشكالت من روحانية الكاتب بالسماء
الثانية ،وفتح الصنائع وتحسين المواقع من روحانية الزهرة بالسماء الثالثة) ،وتسبيل
أودية المعارف في قلوب العارفين ،وتتفجر عيون العلوم في نفوس العالمين وتعظم
أسرار األسرار والحكم في قلوب الحكماء المحققين (تأمّل الترقي من النفس والعلماء
إلى القلب والعارفين إلى الس ّر والمحققين ،وهذا الشأن من روحانية الشمس بالسماء
الرابعة) وتترادف التنزالت الغيبيات وترتفع األسرار الرحموتيات إلى أعلى فروع
سدرة االنتهاءات (أي إلى عليين بالجنة) وتنفتح على الشيوخ المربين علوم العلل
واألدوية ومعرفة اعتداالت األهوية النفسانية المردية وغير المردية (وهذا أيضا من
شأن سماء ادريس الذي يسمّيه الشيخ بمداوي الكلوم ومن شأن سماء إبراهيم عليه
السالم أب المسلمين ومربّي أطفال المؤمنين) ،وتبدو ألهل المشاهدات نتائج
المجاهدات(وهذا من شأن سماء المريخ سماء الحرب والجهاد والنصر واالستشهاد)
فطائفة منهم تنعم بالمشاهدات الذوقية (أي ألنّ لربيع الحسّ فواكه وكذلك لربيع
األرواح) وطائفة منهم تتنعم بمشاهدات األنفاس والروائح العطرية ( فنار المجاهدة من
نار الحمل ،وذوق المشاهدة من تراب الثور ،ومشاهدة األنفاس من هواء الجوزاء)
وفي الحضرة تجتمع هذه المقامات ،وفي هذه التوجّ هات والحركات ،تنفخ أرواح
المعاني في قلوب أهل البدايات (ألنّ النفخ راجع للهواء الربيعي أوّ ل فصول السنة
الشمسية) ويرضع أطفال المريدين ثدي أوائل التجليات وينتشر عالم الصعود (أي ألنّ
بروج الربيع تشكل الربع الشمالي الصاعد في الفلك) وتقلب أحوال البقاء (ألنّ الحمل
برج منقلب) ،وتتشوق همم العارفين إلى الوصال ويتسابق العبّاد باألعمال والمريدون
باألحوال ،ويفنى ما يضاد البقاء ويمحى ما يناقض اإلثبات (ألنّ الربيع هو فصل
انبعاث الحياة من جديد) .فهذا ذكر ما عاينت في الكون من تأثير النمط األوّ ل من هذا
ال ّدور.
ث ّم ردني إلى النمط الثاني من هذا ال ّدور ( أي دور فصل الصيف  ،وله في دائرة
الفلك الربع الشرقي الصاعد الذي يشمل برج السرطان واألسد والسنبلة) فقطع بي
تسعين فلكا ،أبصرت أيضا مع كل فلك ملكا ،يرجع أمرهم إلى ثالثة أمالك :الواحد
مو ّكل بالحياة (أي السرطان المائي) واآلخر مو ّكل بالتركيب (أي ملك األسد الناري،
فالنار لها التركيب من يبوستها كما أنّ لها التحليل من حرارتها) والملك اآلخر موكل
بالفناء (أي ملك السنبلة الترابي ،والموت للتراب) وم ّدة تدبيرهم في العالم أربع
وعشرون ألف سنة (أي منها تسعة للسرطان وثمانية لألسد وسبعة للعذراء) بين
أيديهم سبعة أمالك (هي للمنازل السبعة في هذا الربع الفلكي الثاني) مقتبلوالشباب
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كأنهم أبناء خمس وعشرين سنة (أي أنّ فصل الصيف يناسب فترة الشباب أو الربع
الثاني من عمر االنسان) معصومون في أعراضهم ،أشداء على التصريف ،وحالهم
مع الثالثة األمالك (أي استمداد مالئكة المنازل من أمالك البروج) كحال السبعة
األمالك المتق ّدمين في الخدمة وترتيب الحكمة :خمسة منهم علماء بفن واحد (ألنّ لهم
طبع ركن واحد لوجودهم في برج واحد) واثنان (أي ملكا النثرة والطرف) لملك الحياة
(أي لبرج السرطان) وواحد (أي الخرثان) لملك التركيب ( أي لبرج األسد ) ،واثنان
(أي الصرفة بين األسد والعذراء) لملك الفناء ( أي لبرج السنبلة )  .فلما عاينت
منحاهم أشرف بي على الكون المحبوب (اختار الشيخ هذا الوصف ألنّ الحبّ مناسب
لحرارة الصيف وناره ،وهو فصل الشباب الفائض بالحب) ألرى تأثيراتهم في القلوب
بأنواع الغيوب ،وذلك أنّ هللا تعالى عند هذه الحركات الفلكية والتوجهات الملكية يظهر
عالم األسرار على عالم األنوار ،ويكون العلم في المغرب أكثر منه في المشرق (ألنّ
الحركة في هذا الفصل متجهة إلى وتد الغروب ببرج الميزان) ويقر العارف الرباني
بالسبق اإللهي المحقق (أي أنّ العارف رباني المقام ،أما المحقق فهو إلهي المقام،
فالعارف الرباني قمري ليلي ويستم ّد من المحقق اإللهي الشمسي النهاري ،وفي بروج
الربيع والصيف أي من الحمل إلى نهاية السنبلة الليل أقصر من النهار فالعارف الليلي
يق ّر في هذين الفصلين بسبق المحقق اإللهي) ويتقوى سلطان االصطالم على أهل
األحوال والكرامات ( أي ألنّ حال االصطالم مناسب لش ّدة حرارة الصيف) ،ويتمكن
العلم النوري في قلوب أهل المقامات (أي ألنّ الصيف مناسب لركن النار التي لها
النور ،فألهل األحوال االصطالم ،وألهل المقامات التمكين) واستحكم سلطان
الشهوات على عالم النفوس (أي لغلبة الشهوة فى فصل شباب الزمان) وبانت حقائق
الحس والمحسوس (أي إلشراق ا لشمس في صفاء سماء الصيف) وظهر الضعف في
العقول وانقطعت موارد المعقوالت (أي أنّ الظهور الحسي يغلب البطون المعنوي
كغلبة النهار على الليل في الصيف) واستمرت مواد المنقوالت ،واحترقت النفوس
شوقا إلى التجليات ،واستحكم سلطان الحبّ في نفوس المحبين حين ظهرت لهم
اتصاالت النهايات ،ورفعت لهم أعيان الغايات ،وتعمّرت بحار المحسوسات بفنون
االنفعاالت ،ورضع أطفال المريدين ثدي الملقيات ،وتجلت العظمة المعظمة ألسرار
األولياء ( إشارة إلى عظمة شمس الذات المشرقة في صفاء سماء أسرارهم الصيفية)
وتمكنت النشأة البشرية بما أعطيت من األسرار اإللهية (أي ألنّ في السنبلة آخر
بروج الصيف ،كان ظهور آدم عليه السالم الذي علّمه هللا األسماء كلها) من تسخير
األرواح البرزخية (أي الجنّ ) واألرواح التي أسرارها في أقدامها ( كالحيوان
واإلنسان) واألرواح التي معارفها في جوانبها (أي المالئكة ذات األجنحة) .)...فهذا
بعض ما عاينت في الكون من تأثير النمط الثاني من هذا الدور) .
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ث ّم ر ّدني إلى النمط الثالث من هذا الدور (أي دور فصل الخريف وله في الفلك الرب ُع
ُ
فجبت تسعين فلكا قد و ّكل هللا
الجنوبي الهابط الذي يشمل الميزان والعقرب والقوس)
مع كل فلك ملكا ،يرجع أمرهم إلى ثالثة أمالك ،الملك الواحد موكل بالتنفيس (وهو
الميزان الهوائي) ،واآلخر موكل باألرواح (وهو العقرب المائي ومن الماء الحياة التي
للروح) ،والثالث موكل بالنيران (وهو القوس الناري)  .وم ّدة تدبيرهم في العالم خمسة
عشر ألف سنة (أي منها ستة للميزان وخمسة للعقرب وأربعة للقوس) ،يتصرف بين
أيديهم سبعة أمالك كهول (أي للمنازل السبعة الواقعة في تلك البروج) و قد كملت
قواهم وتحكمت عقولهم (أي أنّ الخريف مناسب للكهولة في عمر االنسان)  .فلما
اطلعت على سرهم نزلت إلى الكون ألرى تأثيرهم  ،وذلك أنّ هللا تعالى ساوى في
الدقيقة بين عالم األسرار وبين عالم األنوار (أ ي بين عالم التوجّ هات الروحية وعالم
الظواهر الحسية) وسكن قلق المشتاق وخمدت نيران االشتياق (أي انقضت حرارة
الصيف) وطرأت على القلوب التغيرات (ألنّ الميزان منقلب بالزمان) وقلّت المعارف
وتوقفت التن ّزالت واحتجبت المقامات وانقطعت موارد علوم العلل والشفاء (ألنّ
الخريف له ركن التراب وهو ركن الفناء والموت) وذهبت أسرار األقدام فكان
أصحابها على شفا ،ورجع العارفون عالمين بس ّراالنتقاص (أل ّنه في هذا الفصل ينقص
النهار ويطول الليل) وتوفرت دواعي اإلخالص ،وحصل الواقفون في موقف السلب
وتجلى االسم الحفيظ وسمع في المأل األعلى من انظغاطهم كظيظ ،وانتقلت المحبة من
المحبوب إلى المحبوب المطلوب ووقعت العصمة على الخواطر والقلوب وانطردت
الوساوس واألبالس ،ولم يكن لعالم األرواح قوة التصرف إال في الخسائس ،فظهرت
أسرار األكوان وما تضمنه الملوان ،واستوى الخفيف والثقيل والبعيد والقريب  .فهذا
بعض ما عاينت في الكون من هذا النمط الثالث من هذا الدور.
ثم ردني إلى النمط الرابع من هذا الدور (أي دور الشتاء بالربع الغربي الهابط و
دائرة الفلك الذي له الجدي والدلو والحوت) فدرت مع تسعين فلكا  ،قد رتب هللا بكل
فلك ملكا  ،يرجع أمرهم أيضا إلى ثالثة أمالك الملك الواحد موكل بالمحو (وهو
للجدي الترابي) واآلخر باألرجاء (وهو للدلو الهوائي) والثالث موكل بالعلم (وهو
للحوت المائي)  ،وم ّدة تدبيرهم ستة آالف سنة (منها ثالثة للجدي واثنان للدلو وواحد
للحوت) بين أيديهم سبعة أشياخ هرم (أي المنازل السبعة األخيرة المناسب ربعهم إلى
الربع األخير من العمر)  .فلما فككت رموزهم اطلعت على الكون ألرى ما ظهر من
سلطان هذا الدور ،وذلك أنّ هللا تعالى عند هذه الحركات العلويات والتوجهات
األفقيات أظهر عالم األنوار على عالم األسرار ووقعت النجوم وكثرت التنزالت من
الحي القيوم (أي كنزول أمطار الشتاء الذي به الحياة والقيومية) وكورت الشمس
وطمس الحسّ (أي لكثرة السحب) ،وسيرت الجبال (النجراف تربتها بالمياه) ونسفت
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الرمال(بالرياح الشتوية) وعُطلت العشار الظاهرة وحشرت الوحوش المتنافرة (أي أنّ
الشتاء مناسب في أحواله آلخر الزمان وقرب قيام الساعة) ووقع الطوفان وزفر
البركان ،وزوجت النفوس وتعشق بالمحسوس ،ونشرت الصحائف وبثت المعارف
وظهرت اللطائف واتصل حبل التالق (إشارة إلى آخر منزلة وهي الرشا ومعناه
الحبل) وخلى البرزخ من سكانه وتعشق التاجر بدكانه ،وتبحّر أهل السلوك وتنعّم
سمراء الملوك ،ونبت الريحان في النيران ،وعمرت المعادن كلها بروح التكوين،
وجاء الربّ في ظلل من الغمام والمالئكة في لحف الظالم  ...فهذا ما عاينت في الكون
من تأثير هذا النمط ].انتهى...
وكما أنّ الكواكب السيارة السبعة تسير عبر المنازل الفلكية فتحدث االنفعاالت الكونية،
فكذلك األبدال السبعة ،ولك ّل بدل كوكبه ،يسيرون في مقاماتهم مستمدين من األوتاد
األربعة للتصرّف بإذن هللا تعالى في أقاليمهم السبعة  ...ولهؤالء األبدال في كل فصل
من الفصول األربعة سفر روحاني في مقامات سبعة مناسبة للمنازل الفلكية السبعة في
ذلك الفصل ،فسفرهم في رحلة الشتاء من وتد المغرب إلى وتد األرض عبر المنازل
التي في برج الجدي والدلو والحوت  ،فيمكثون في هذه الرحلة ستة أيام مكتسبين في
كل يوم علما ألنّ الوالية الزمنية لهذه البروج ستة آالف سنة أي ستة أيام من أيام
الربّ  .وفي رحلة الصيف يرحلون من وتد المشرق إلى وتد السماء عبر المنازل
السبعة الواقعة في السرطان واألسد والسنبلة فيمكثون في هذه الرحلة أربعة وعشرون
يوما لكل يوم علمه الصيفي .وقس على ما ذكرناه رحلة الخريف والربيع  .وهؤالء
السبعة األبدال يُرمز إليهم بكلمة (قريش) ،فإنّ مجموع أعداد حروفها بالجزم الصغير
سبعة ( ، )8+9+8+9ولهذا نجد الشيخ يشير إلى ما ذكرناه في الباب الذي خصصه
لمنزل سورة (قريش) وهو الباب ( 8 / 812ص  )605-604فيقول - :وما بين
قوسين تعقيب على كالمه  [ : -فاعلم أنّ هذا المنزل هو منزل َسفر األبدال السبعة
المجتمعين (ألنّ التقرّ ش هو التجمع ،فالكواكب السبعة مجتمعة في السماوات متفرقة
في األفالك والحركات ،وكذلك األبدال السبعة مجتمعين في المقام البدلي ومتفرقين في
أقاليمهم) المتألفين مع القبض الذي هم عليه بعضهم عن بعض وإنكار بعضهم عن
بعض (أي كإنكار روحانية المشتري الهوائية على روحانية زحل الترابية ألنّ طبع
الهواء الحار الرطب منافر لطبع التراب البارد اليابس ،فب َد ُل اإلقليم الثاني يعارض ما
يراه بدل اإلقليم األول) مع وجود الصفاء فيما بينهم (أل ّنهم جميعا من أولياء هللا
القائمين بأمره مع اختالف مظاهره) ،ولهم سفران في باب المعرفة (أي إشارة إلى
صيْف") ،سفر منهم إلى اإلله في مظاهره (وهو سفر الشتاء
اآلية" :رحْ لَ َة ال ِّش َتاء َوال َّ
حين تحتجب شمس الذات بسحب المظاهر) ،وسفر آخر منهم أيضا إلى الذات (وهو
سفر الصيف حين تتجلى شمس الذات في صفاء الس ّر)  .فسفرهم إلى اإلله من
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ربوبيتهم ،وسفرهم إلى الذات من ذواتهم (ألنّ الذات واحدة وللربوبية مظاهر) .فإذا
أرادوا السفر إلى الذات قصدوا اليمن (وهذا في رحلة الصيف)  ،وإذا أرادوا السفر
إلى اإلله قصدوا الشام وبالد الشمال (أي في رحلة الشتاء) ....فإذا قصدوا اليمن لم
يقيموا فيه سوى أربعة وعشرين يوما يحصلون فيها مرادهم ويرجعون إلى سنة
أخرى ،وإذا قصدوا الشمال لم يقيموا فيه إال ستة أيام يحصلون فيها مرادهم ويرجعون
إلى سنة أخرى (أي أنّ عدد أيام رحلتيهم على عدد أيام شهر الكمال االنساني لكل يوم
من تلك األيام الربّية حرف فبتمام الثمانية والعشرين مع الهمزة والم األلف تت ّم لهم
الثالثين) .وسفرهم روحاني ال جسماني .فأمّا العلوم التي يستفيدونها في سفرهم إلى
اليمن فعلوم االصطالم (أي االصطالء بأنوار شمس الذات في صفاء صيف الس ّر)،
وعلم السبحات من وراء الحجب علم ذوق .وأما العلوم التي يستفيدونها في سفرهم إلى
الشمال فعلوم زي ادات اليقين بما يتجلى لهم ،وعلم العبودية والقبض وما تنتجه الخلوات
لهم من ذوق ،وموطنهم الذي يستقرون فيه مكة (فمكة هي موقع الركن الخامس أصل
األركان ،ألنّ الكعبة بم ّكة هي مركز دائرة الجهات) فإنّ التن ّزل في روحانيتها أت ّم
التن ّزل أل ّنها كما قال تعالى ":أ ّم القرى " وقال ُ " :تجبى إليه ثمرات كل شيء" فع ّم ،
وقال فيه " :رزقا من لدنا " فما أضافه إلى غيره  ،فهي علوم وهب تحيا بها أرواحهم،
ولم يقل ذلك في غير مكة (أي كعبة القلب في م ّكة الجسم الطاهر)  .وال تحصل هذه
العلوم التي أشرنا إليها إال لمن كان حاله الذلّة واالفتقار ومقامه الجالل والقبض
والهيبة والخوف (يشير الشيخ إلى اآلية " َف ْل َيعْ ُب ُدو ْا َربَّ َه َذا ْال َبيْت" وهذا الحال الجاللي
مناسب ألولئك األربعة الرجال رجال الهيبة والجالل)...واعلم أنّ هذا المنزل إذا دخلته
تجتمع فيه مع جماعة من الرسل صلوات هللا عليهم ( وهم األنبياء أقطاب السماوات
السبعة بكواكبها السبعة في رحلتها الفلكية بين اليمين والشمال في الدورة السنوية ،
وهم  :إبراهيم وموسى وهارون وإدريس ويوسف وعيسى ويحيى وآدم عليهم السالم
 .ويمكن أيضا أن تكون اإلشارة إلى سيدنا محمد وشعيب وصالح وهود أي الرسل
العرب ألنّ سورة قريش هي منزل الس ّر القريشي العربي) ،فتستفيد من ذوقهم الخاص
بهم علوما لم تكن عندك فتكون لك كشفا كما كانت لهم ذوقا (ث ّم ع ّدد الشيخ بعض هذه
العلوم ) ]...انتهى.
وأخيرا نشير إلى أنّ ثمّة عالقة بين األوتاد األربعة والجالليين األربعة وأربعة أقطاب
آخرين لهم صلة با لخضر عليه السالم ،ولهذا ذكرهم الشيخ في الباب الذي خصصه
للخضر وهو الباب ( 9/85ص  )922-925الذي عنوانه [ :في معرفة وتد
مخصوص معمر وأسرار األقطاب المختصين بأربعة أصناف من العلوم وس ّر المنزل
والمنازل ومن دخله من العالم  ].وفيه يقول – وما بين قوسين تعقيب على كالمه [ :-
اعلم أنّ رجال هللا على أربع مراتب :رجال لهم الظاهر ،ورجال لهم الباطن  ،ورجال
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لهم الح ّد ،ورجال لهم المطلع (أي على حسب مراتب فهم اآليات القرآنية كما بينها
الحديث الشريف" :ما من آية إال ولها ظاهر وباطن وحد ومطلع" ) ..ولكل طائفة من
هؤالء الطوائف قطب وعلى ذلك القطب يدور فلك ذلك الكشف  .دخلت على شيخنا
هللا
أبي محمد عبد هللا الشكاز...فقال لي الرجال أربعة" :ر َجال َ
ص َدقُو ْا َما َعا َه ُدو ْا َ
ارة َو َال َبيْع َعن ذ ْكر هللا" وهم رجال
َعلَيْه" وهم رجال الظاهر ،ورجال " َال ُت ْلهيه ْم ت َج َ
ّ
الحق تعالى ولهم المشورة ،ورجال األعراف وهم رجال الح ّد قال هللا
الباطن جلساء
تعالى " َو َع َلى األعْ َراف ر َجال" أهل الش ّم والتمييز والسراح عن األوصاف فال صفة
ّ
الحق إليه يأتونه رجاال لسرعة
لهم كان منهم أبو يزيد البسطامي ،ورجال إذا دعاهم
ك ر َجاال" وهم رجال المطلع  .فرجال
اإلجابة ال يركبونَ " :و ِّأذن في ال َّناس ب ْال َح ِّج َيأ ُتو َ
الظاهر هم الذين لهم التصرّف في عالم الملك والشهادة .وأمّا رجال الباطن فهم الذين
لهم التصرّف في عالم الغيب والملكوت فيستنزلون األرواح العلوية بهممهم فيما
يريدونه وأعني أرواح الكواكب ال أرواح المالئكة  ،فيفتح لهؤالء الرجال في باطن
الكتب المنزلة والصحف المطهرة وكالم العالم كلّه ونظم الحروف واألسماء من جهة
معانيها ما ال يكون لغيرهم اختصاصا إلهيا  .وأمّا رجال الح ّد فهم الذين لهم التصرّف
في عالم األرواح النارية عالم البرزخ والجبروت فإ ّنه تحت الجبر،وهم رجال
األعراف ،وهم رجال الرحمة التي وسعت كل شيء فلهم في كل حضرة دخول
واستشراف  .وأمّا رجال المطلع فهم الذين لهم التصرف في األسماء اإللهية
فيستنزلون بها منها ما شاء هللا وهذا ليس لغيرهم ،وهم يستنزلون بها كل ما هو تحت
تصريف الرجال الثالثة رجال الحد والباطن والظاهر ،وهم أعظم الرجال ،وهم
المالمية هذا في قوتهم وما يظهر عليهم من ذلك شيء منهم ] انتهى.

المشارب األربعة وعلوم الوهب :

يقول هللا تعالى في اآلية  95من سورة " محمد "  ( :مثل الجنة التي وعد المتقون
فيها أنهار من ماء غيرآسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة
للشاربين وأنهار من عسل مصفى )  .فبين الرباعيات األوتاد السابق ذكرها وهذه
األنهار الجنانية األربعة تناسبات  ،كما لها أيضا تناسب مع الكتب اإللهية األربعة :
ا لقرآن العظيم والتوراة والزبور واإلنجيل  ،ومنها تتفرع جداول الصحف األخرى
المنزلة على األبياء عليهم السالم  ،حسبما بينه الشيخ األكبر في الباب  961والباب
 861من الفتوحات عند ذكره لألنهار األربعة المتفجرة من أصل شجرة سدرة
المنتهى .
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وله أيضا رسالة عنوانها " مراتب علوم الوهب " بين فيها ماترمز إليه هذه المشارب
األربعة من علوم العارفين باهلل تعالى  .وخالصتها أن الماء الخالص هو العلم العقيم
الذي ال ينتج أصال وهو العلم بالذات المقدسة التي تجل عن اإلدراك  .وإن خالصا بعد
المزج بما طرأعليه في أطوار االستحاالت  ،فإنه العلم باإلعادة والنشأة اآلخرة،
وتمييز طبقات ذلك العالم مخلصة من المزج والتداخل فال الشقي يظهر في صورة
السعيد وال العكس .وإن كان من الماء الممتزج بمياه األنهار والعيون بعد التخليص ،
فإنه يعطيك العلم بتنزل المعاني الروحانية المنشأة من القوالب الجسمانية  ،وهي
اللطائف اإلنسانية والحيوانية  ،والمالئكة المخلوقون من األنفاس  ،فستعرف مراتب
هذه األرواح المدبرة لهذه األجسام  .فإذا كان من الماء المنبعث من األرض كالعيون
وشربه  ،فحظه من صور العلوم علم الطبيعة وكيفيتها ،ولماذا ترجع؟ وهل هي حقيقة
في نفسها غير معلولة لعلة أو هي معلولة لعلة معلولة ؟ وأين مرتبتها ؟ وما سبب
ظهورها ؟ وهل يتقيد أول ظهورها بالزمان أم ال ؟ ومن شرب هذا الماء يعرف لماذا
تعلق التكوين والفساد بالدار الدنيا  ،ولم يتعلق بالدار األخرى مع وجودها فيها .
وإن كان المشروب لبنا  ،فإنها علوم الفطرة واألحكام المشروعة ومن أين صدرت وما
حضرتها وإلى أين ترجع ؟ وتقف كشفا على مقامات الرسل وأن الدين واحد
والشرائع مختلفة األحكام  ،وما يثمر اإليمان والكفر  .ويعلم أيضا تنزل الروحانيات
األمناء على قلوب األنبياء  ،وعلى قلوب األولياء  ،واين يجتمع الرسول والولي .
وإذا كان المشوب عسال ،فإنه يعطيه معرفة الشرائع الحكمية والرهبانية المبتدعة،
وما تقتضيه دورات األفالك وحركات الكواكب من األوضاع اإللهية واألسرارالحكمية
 ،ومن هذا الشرب تكون علوم اإللهام الواضحة واالصطالم والوله الغالب على القلب
.
وإذا كان المشروب خمرا  ،فإنه يعطي علوم األحوال العجيبة وضروب التجليات وما
تعطيه من اآلثار في النفوس  ،ولصاحبها جوالن في عالم التركيب والتصريف
والتسخير وقوة الكشف المستصحبة .
فإذا امتزج بعض هذه المشروبات ببعض فإنه يعطي من العلوم ما يعطيه كل منها ،
ويعطي المزج ذوقا آخر يعرفه شاربه .

القسم الرابع
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نشأة اإلنسان
نلخص في ما يلي ما فصله الشيخ األكبر حول نشأة اإلنسان وجمعيته ومرتبته من " فصوص
الحكم "  ،ومن " الفتوحات المكية " األبواب  / 51 / 7 :الفصل  77من الباب / 717 / 591
باب نشأة اإلنسان األول من " عقلة المستوفز " .

اإلنسان الكامل الخليفة روح العالم وجمعه للحضرتين األسمائية والكونية

في فص حكمة إلهية في كلمة آدمية من كتابه " فصوص الحكم " يقول الشيخ األكبر ما
خالصته :
ّ
الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى الّتي ال يبلغها اإلحصاء أن يرى
لمّا شاء
أعيانها ،وإن شئت قلت أن يرى عينه ،في كون جامع يحصر األمر كلّه لكونه م ّتصفا بالوجود،
ويظهر به سرّه إليه ؛ فإنّ رؤية ال ّشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر له
كالمرآة  ،فإ ّنه يظهر له نفسه في صورة يعطيها المح ّل المنظور ممّا لم يكن يظهر له من غير
ّ
الحق سبحانه أوجد العالم كلّه وجود شبح مسوّ ى ال
وجود هذا المح ّل وال تجلّيه له  .وقد كان
سوى محال ّ إالّ ويقبل روحا
روح فيه  ،فكان كمرآة غير مجلوّ ة  .ومن شأن الحكم اإللهيّ أ ّنه ما ّ
إلهيّا عبّر عنه بال ّنفخ  ،وما هو إال ّ حصول االستعداد من تلك الصّورة المسوّ اة لقبول فيض
التجلّي ال ّدائم الّذي لم يزل وال يزال  .وما بقي إال ّ قابل ،والقابل ال يكون إال ّ من فيضه األقدس .
فاألمر كلّه منه ،ابتداؤه وانتهاؤه "وإليه يرجع األمر كلّه"  ،كما ابتدأ منه  .فاقتضى األمر جالء
مرآة العالم ،فكان آدم عين جالء تلك المرآة  ،وروح تلك الصّورة  .وكانت المالئكة من بعض
قوى تلك الصّورة الّتي هي صورة العالم المعبّر عنه في اصطالح القوم "باإلنسان الكبير"،
فكانت المالئكة له كالقوى الرّ وحانيّة والحسيّة الّتي في ال ّنشأة اإلنسانيّة  .فك ّل قوّ ة منها محجوبة
بنفسها ال ترى أفضل من ذاتها ،وأنّ فيها فيما تزعم األهليّة لك ّل منصب عال ،ومنزلة رفيعة
عند هللا  ،لما عندها من الجمعيّة اإللهيّة ممّا يرجع من ذلك إلى الجناب اإللهي ،وإلى جانب
حقيقة الحقائق ،وفي ال ّنشأة الحاملة لهذه األوصاف إلى ما تقتضيه ّ
الطبيعة الكلّيّة الّتي حصرت
قوابل العالم كلّه أعاله وأسفله .وهذا ال يعرفه عقل بطريق نظر فكريّ  ،بل هذا الفنّ من
اإلدراك ال يكون إال ّ عن كشف إلهيّ منه يعرف ما أصل صور العالم القابلة ألرواحه  .فسمّي
ّ
للحق
هذا المذكور إنسانا وخليفة  .فأمّا إنسانيّته فلعموم نشأته وحصره الحقائق كلّها  .وهو
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بمنزلة إنسان العين من العين الّذي يكون به ال ّنظر ،وهو المعبّر عنه بالبصر .فلهذا سمّي
ّ
الحق إلى خلقه فيرحمهم ،فهو اإلنسان الحادث األزليّ  ،والن ّشئ ال ّدائم
إنسانا ،فإ ّنه به ينظر
األبديّ  ،والكلمة الفاصلة الجامعة  ،قيام العالم بوجوده  ،فهو من العالم كفصّ الخاتم من
الخاتم ،وهو مح ّل ال ّنقش والعالمة الّتي بها يختم الملك على خزانته  .وسمّاه خليفة من أجل
هذا ،أل ّنه تعالى الحافظ به خلقه كما يحفظ الختم الخزائن  .فما دام ختم الملك عليها ال يجسر
أحد على فتحه إال ّ بإذنه ،فاستخلفه في حفظ الملك  .فال يزال العالم محفوظا ما دام هذا اإلنسان
ّ
الحق فيها ،وخرج ما
ك من خزانة ال ّدنيا ،لم يبق فيها ما اختزنه
الكامل  .أال تراه إذا زال وف ّ
كان فيها ،والتحق بعضه ببعض ،وانتقل األمر إلى اآلخرة ختما على خزانة اآلخرة ختما أبديّا
 .فظهر جميع ما في الصّور اإللهيّة من األسماء في هذه ال ّنشأة اإلنسانيّة فحازت رتبة اإلحاطة
والجمع بهذا الوجود ،وبه قامت حجّة هللا تعالى على المالئكة َ .ف َت َح ِّف ْظ فقد وعظك هللا بغيرك،
وانظر من أين أُت َي من أوتي عليه  .فإنّ المالئكة لم تقف مع ما تعطيه نشأة هذا الخليفة ،وال
الحق من العبادة ّ
الذاتيّة  ،فإ ّنه ما يعرف أحد من ال ّ
ّ
حق إال ّ ما
وقفت مع ما تقتضيه حضرة
تعطيه ذاته  ،وليس للمالئكة جمعيّة آدم ،و ال وقفت إال ّ مع األسماء اإللهيّة الّتي تخصّها،
ّ
الحق بها وق ّدسته  ،وما علمت أنّ هلل أسماء ما وصل علمها إليها ،فما سبّحته بها وال
وسبّحت
ق ّدسته تقديس آدم  .فغلب عليها ما ذكرنا ،وحكم عليها هذا الحال فقالت من حيث ال ّنشأة " :
أَ َتجْ َع ُل في َها َمن ُي ْفس ُد في َها"  ،وليس إال ّ ال ّنزاع وهو عين ما وقع منهم .فما قالوه في ّ
حق آدم هو
الحق  .فلوال أنّ نشأتهم تعطي ذلك ما قالوا في ّ
ّ
حق آدم ما قالوه وهم ال
عين ما هم فيه مع
يشعرون  .فلو عرفوا نفوسهم لعلموا ،ولو علموا ل ُعصمُوا .ث ّم لم يقفوا مع ال ّتجريح ح ّتى زادوا
في ال ّدعوى بما هم عليه من ال ّتسبيح وال ّتقديس .وعند آدم من األسماء اإللهيّة ما لم تكن المالئكة
ّ
الحق لنا ما جرى
عليها ،فما سبّحت ربّها بها وال ق ّدسته عنها تقديس آدم وتسبيحه  .فوصف
لنقف عنده ونتعلّم األدب مع هللا تعالى ،فال ن ّدعي ما نحن متح ّققون به وحاوون عليه بال ّتقييد .
فكيف أن نطلق في ال ّدعوى فنع ّم ما ليس لنا بحال وال نحن منه على علم فنفتضح  .فهذا
ّ
الحق األدباء األمناء الخلفاء .
ال ّتعريف اإللهيّ ممّا أ ّدب
ك أَن َتسْ ُجدَ ل َما َخ َل ْق ُ
ت
فما جمع هللا آلدم بين يديه إال ّ تشريفا  .ولهذا قال إلبليس " َما َم َن َع َ
ّ
ّ
الحق .
الحق ،وهما يدا
ب َيدَ يَّ " ،وما هو إال ّ عين جمعه بين الصّورتين :صورة العالم ،وصورة
وإبليس جزء من العالم لم تحصل له هذه الجمعيّة  .ولهذا كان آدم خليفة ،فإن لم يكن ظاهرا
بصورة من استخلفه فيما استخلفه فيه ،فما هو خليفة  .وإن لم يكن فيه جميع ما تطلبه الرّ عايا
الّتي استخلف عليها ،ألنّ استنادها إليه فال ب ّد أن يقوم بجميع ما تحتاج إليه ،وإال ّ فليس بخليفة
عليهم  .فما صحّ ت الخالفة إال ّ لإلنسان الكامل ،فأنشأ صورته ّ
الظاهرة من حقائق العالم،
وصوّ ره وأنشأ صورته الباطنة على صورته تعالى ،ولذلك قال فيه  " :كنت سمعه وبصره "
 ،ما قال :كنت عينه وأذنه  ،ففرّ ق بين الصّورتين  .وهكذا هو في ك ّل موجود من العالم بقدر
ما تطلبه حقيقة ذلك الموجود .ولكن ليس ألحد مجموع ما للخليفة؛ فما فاز إال ّ بالمجموع .
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خلق هللا الجان من النار ،والطير والدواب البرية والبحرية والحشرات من عفونات األرض،
ليصفو الهواء لنا من بخارات العفونات التي لو خالطت الهواء الذي أودع هللا حياة هذا اإلنسان
والحيوان وعافيته فيه لكان سقيما ً مريضا ً معلوالً ،فصفى له الجو سبحانه لطفا ً منه بتكوين هذه
المعفنات  ،فقلت األسقام والعلل .
ولما استوت المملكة وتهيأت وما عرف أحد من هؤالء المخلوقات كلها من أي جنس يكون
هذا الخليفة الذي مهد هللا هذه المملكة لوجوده ،فلما وصل الوقت المعين في علمه إليجاد هذا
الخليفة  ،وذلك لما دخل حكم برج السنبلة  ،أمر هللا بعض مالئكته  ،قيل أنه عزرائيل  ،أن
يأتيه بقبضة من كل أجناس تربة األرض ،فأتاه بها في خبر طويل معلوم عند الناس ،فأخذها
سبحانه وخمرها بيديه  ،فهو قوله  " :لما خلقت بيدي"  .وكان الحق قد أودع عند كل ملك من
المالئكة الذين ذكرناهم وديعة آلدم ،وقال لهم إني خالق بشراً من طين وهذه الودائع التي
بأيديكم له فإذا خلقته فليؤد إليه كل واحد منكم ما عنده مما أمنتكم عليه  ،ثم إذا سويته ونفخت
فيه من روحي فقعوا له ساجدين .فلما خمر الحق تعالى بيديه طينة آدم حتى تغير ريحها وهو
المسنون وذلك الجزء الهوائي الذي في النشأة  ،جعل ظهره محالً لألشقياء والسعداء من ذريته،
فأودع فيه ما كان في قبضتيه فإنه سبحانه أخبرنا أن في قبضة يمينه السعداء وفي قبضة اليد
األخرى األشقياء وكلتا يدي ربي يمين مباركة  ،وقال هؤالء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون،
وهؤالء للنار وبعمل أهل النار يعملون  .وأودع الكل طينة آدم وجمع فيه األضداد بحكم
المجاورة  ،وأنشأه على الحركة المستقيمة ؛ وصوره وعدله وسواه ثم نفخ فيه من روحه
المضاف إليه ،فعين له بهذا النفخ من النفس الكلية النفس الناطقة الجزئية  ،فكان الروح
الحيواني والقوى من النفس الرحماني – بفتح الفاء –  ،وكانت النفس الناطقة الجزئية من أشعة
النفس الكلية  ،وجعل بيد الطبيعة العنصرية تدبير جسده  ،وبيد النفس الجزئية تدبير عقله ؛
وأيدها بالقوى الحسية والمعنوية  ،وتجلى لها في أسمائه لتعلم كيفية تدبير ما ملكها إياه  .ثم
جعل في هذه النفس الناطقة قوة اكتساب العلوم بواسطة القوى التي هي كاألسباب لتحصيل ما
تريد تحصيله  .فبالنفس الرحماني كانت حياة هذه النشأة  ،وبالنفس الناطقة علمت وأدركت ،
وبالقوة المفكرة فصلت ما أجمل الجق فيها فأنزلت األشياء مراتبها وأعطت كل ذي حق حقه .
فبما هو من الطبيعة هو من ماء مهين  ،وبما هو من النفس الكلية والروح المضاف إليه تعالى
هو حافظ عاقل دراك متصور ذاكر  ،إلى أمثال هذه الصفات اإلنسانية والقوى .
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الطبائع واألخالط في مزاج اإلنسان
وحدث عند ذلك النفخ فيه بسريانه في أجزائه أركان األخالط التي هي الصفراء والسوداء
والدم والبلغم  .فسوى جسده من التراب  ،ورطوبته من الماء  ،وحرارته من النفس  ،وبرودته
من الروح  .وجعل في الجسد أربعة أنواع أخر ال تقوم واحدة منهن إال باألخرى  ،وأسكن
بعضهن في بعض  :فأسكن الحرارة في المرة الصفراء عن الركن الناري الذي أنشأه هللا منه
في قوله تعالى " :من صلصال كالفخار" ،وأسكن اليبوسة في المرة السوداء عن التراب وهو
قوله " :خلقه من تراب " ،وأسكن الرطوبة قي الدم من الهواء وهو قوله " :مسنون "  ،وأسكن
البرودة في البلغم من الماء الذي عجن به التراب فصار طينا ً  .فإذا اعتدلت هذه األخالط كملت
صحة الجسد  ،وإذا اختل االعتدال بغلبة إحداهن دخل عليه السقم  ،وعلم الطب يزيد في
الناقص أو ينقص من الزائد طلبا لالعتدال .

أنواع القوى في نشأة اإلنسان

ثم أحدث فيه القوة الجاذبة التي بها يجذب الحيوان األغذية  ،ثم القوة الماسكة وبها يمسك ما
يتغذى به الحيوان ،ثم القوة الهاضمة وبها يهضم الغذاء ،ثم القوة الدافعة وبها يدفع الفضالت
عن نفسه من عرق وبخار ورياح وبراز وأمثال ذلك  .وأما سريان األبخرة وتقسيم الدم في
العروق من الكبد وما يخلصه كل جزء من الحيوان فبالقوة الجاذبة ال الدافعة  ،فحظ القوة
الدافعة ما تخرجه كما قلنا من الفضالت ال غير؛ ثم أحدث فيه القوة الغاذية والمنمية والحاسية
والخيالية والوهمية والحافظة والذاكرة  .وهذا كله في اإلنسان بما هو حيوان ال بما هو إنسان
فقط  ،غير أن هذه القوى األربعة قوة الخيال والوهم والحفظ والذكر هي في اإلنسان أقوى منها
في الحيوان  .ثم خص آدم الذي هو اإلنسان بالقوة المصورة والمفكرة والعاقلة ،فتميز عن
الحيوان  .وجعل هذه القوى كلها في هذا الجسم آالت للنفس الناطقة لتصل بذلك إلى جميع
منافعها المحسوسة والمعنوية ،ثم أنشأه خلقا ً آخر وهو اإلنسانية ،فجعله دراكا ً بهذه القوى حيا ً
عالما ً قادراً مريدا متكلما ً سميعا ً بصيرا على حد معلوم معتاد في اكتسابه ،فتبارك هللا أحسن
الخالقين .ثم إنه سبحانه ما سمى نفسه باسم من األسماء إال وجعل لإلنسان من التخلق بذلك
االسم حظا ً منه يظهر به في العالم على قدر ما يليق به  ،ولذلك تأول بعضهم قوله عليه السالم
 " :أن هللا خلق آدم على صورته " على هذا المعنى؛ وأنزله خليفة عنه في أرضه  ،إذ كانت
األرض من عالم التغيير واالستحاالت ،بخالف العالم األعلى فيحدث فيهم من األحكام بحسب
ما يحدث في العالم األرضي من التغيير فيظهر لذلك حكم جميع األسماء اإللهية ،فلذلك كان
خليفة في األرض دون السماء والجنة  .ثم كان من أمره ما كان من علم األسماء وسجود
المالئكة وإباية إبليس.
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ولم ا خلق هللا النفس الناطقة في اإلنسان سلط عليه ثالثة أشياء جعلها من لوازم نشأته
وهي النفس النباتية والنفس الشهوانية والنفس الغضبية  .فالنباتية والغضبية تزوالن في أهل
الجنان وال تبقى في نشأتهم إال الشهوانية وبها تكون اللذة  .والنباتية هي التي تطلب الغذاء
فينمى به الجسم  ،ولها أربعة وزعة  :الجاذب والماسك والهاضم والدافع .وأما الشهوانية
فتطلب ما يحسن عندها وال تعرف هل يضرها ذلك أو ينفعها  ،وهذا ليس إال في نشأة
اإلنسان  ،وأما سائر الحيوان فال يتناول الغذاء إال باإلرادة ال بالشهوة ليدفع عن نفسه ألم
الجوع والحاجة وال يقصد إال لما فيه المنفعة  ،و يبقى حكم الشهوة في الحيوان في
االستكثار من الغذاء  ،فمنه يدخل عليه الخلل  .واما النفس الغضبية فهي التي تطلب
القهرواالنتقام وال تعرف ميزان الظلم والعدل إال بالعقل وناموس الوقت .

األنواع األربعة لألجسام اإلنسانية وسبب المودة بين الرجل والمراة

ثم إن هللا قد جعل خلق اإلنسان على أربعة أنواع جمعها في آية من القرآن في سورة
الحجرات فقال "يا أيها الناس إنا خلقناكم" يريد آدم " من ذكر" يريد حواء " وأنثى" يريد
عيسى ومن المجموع " من ذكر وأنثى" يريد بني آدم بطريق النكاح والتوالد.
ولما ظهر جسم آدم كما ذكرناه ولم تكن فيه شهوة نكاح ،وكان قد سبق في علم الحق إيجاد
التوالد والتناسل  ،والنكاح في هذه الدار إنما هو لبقاء النوع ،فاستخرج من ضلع آدم من
القصيري حواء ،وكانت من الضلع لألنحناء الذي في الضلوع لتحنو بذلك على ولدها وزوجها
 ،فحنو الرجل على المرأة حنوه على نفسه ألنها جزء منه ،وحنو المرأة على الرجل كونها
خلقت من الضلع ،والضلع فيه انحناء وانعطاف  .وعمر هللا الموضع من آدم الذي خرجت منه
حواء بالشهوة إليها إذ ال يبقى في الوجود خالء  ،فلما عمره بالهوى حن إليها حنينه إلى نفسه
ألنها جزء منه  ،وحنت إليه لكونه موطنها الذي نشأت فيه  ،فحب حواء حب الموطن ،وحب
آدم حب نفسه  ،ولذلك يظهر حب الرجل للمرأة إذ كانت عينه  .وأعطيت المرأة القوة المعبر
عنها بالحياء في محبة الرجل ،فقويت على اإلخفاء  ،ألن الموطن ال يتحد بها اتحاد آدم بها ،
فصور في ذلك الضلع جميع ما صوره وخلقه في جسم آدم  .فكان نشء جسم آدم في صورته
كنشئ الفاخوري فيما ينشئه من الطين والطبخ ،وكان نشء جسم حواء نشء النجار فيما ينحته
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من الصور في الخشب ،فلما نحتها في الضلع وأقام صورتها وسواها وعدلها نفخ فيها من
روحه  ،فقامت حية ناطقة أنثى ليجعلها محالً للزراعة والحرث لوجود اإلنبات الذي هو
التناسل ،فسكن إليها وسكنت إليه ،وكانت لباسا ً له وكان لباسا ً لها ،قال تعالى "هن لباس لكم
وأنتم لباس لهن" ،وسرت الشهوة منه في جميع أجزائه فطلبها فلما تغشاها وألقى الماء في
الرحم ودار بتلك النطفة من الماء دم الحيض الذي كتبه هللا على النساء  ،تكون في ذلك الجسم
جسم ثالث على غير ما تكون منه جسم آدم وجسم حواء  .فهذا هو الجسم الثالث ،فتواله هللا
بالنشء في الرحم حاالً بعد حال باالنتقال من ماء إلى نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظم ،ثم
كسا العظم لحما ً ،فلما أتم نشأته الحيوانية أنشأه خلقا ً آخر فنفخ فيه الروح اإلنساني ،فتبارك هللا
أحسن الخالقين .
ولوال طول األمر لبينا تكوينه في الرحم حاالً بعد حال ومن يتولى ذلك من المالئكة الموكلين
بإنشاء الصور في األرحام إلى حين الخروج  ،ولكن كان الغرض اإلعالم بأن األجسام
اإلنسانية وإن كانت واحدة في الحد والحقيقة والصور الحسية والمعنوية ،فإن أسباب تأليفها
مختلفة  ،لئال يتخيل أن ذلك لذات السبب ،تعالى هللا  ،بل ذلك راجع إلى فاعل مختار يفعل ما
يشاء كيف يشاء من غير تحجير وال قصور على أمر دون أمر ال إله إال هو العزيز الحكيم .

اتصال اإلنسان بالعقل األول

فهذا قد ذكرنا ابتداء الجسوم اإلنسانية وأنها أربعة أجسام مختلفة النشء كما قررنا  ،وأنه آخر
المولدات ،فهو نظير العقل األول وبه ارتبط  ،ألن الوجود دائرة  ،فكان ابتداء الدائرة وجود
العقل األول فهو أول األجناس  ،وانتهى الخلق إلى الجنس اإلنساني ،فكملت الدائرة واتصل
اإلنسان بالعقل كما يتصل آخر الدائرة بأولها ،فكانت دائرة وما بين طرفي الدائرة جميع ما
خلق هللا من أجناس العالم بين العقل األول الذي هو القلم أيضا ً وبين اإلنسان الذي هو الموجود
اآلخر.

اإلنسان عمد خيمة الكون دنيا وأخرى

وأقام سبحانه هذه الصورة اإلنسانية بالحركة المستقيمة صورة العمد الذي للخيمة فجعله لقبة
هذه السموات ،فهو سبحانه يمسكها أن تزول بسببه ،فعبرنا عنه بالعمد  .فإذا فنيت هذه
الصورة ولم يبق منها على وجه األرض أحد متنفس وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ألن
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العمد زال وهو اإلنسان  ،ولما انتقلت العمارة إلى الدار اآلخرة بانتقال اإلنسان إليها وخربت
الدنيا بانتقاله عنها علمنا قطعا ً أن اإلنسان هو العين المقصودة هلل من العالم ،وأنه الخليفة حقا ً ،
وأنه محل ظهور األسماء اإللهية ،وهو الجامع لحقائق العالم كله من ملك وفلك وروح وجسم
وطبيعة وجماد ونبات وحيوان  ،إلى ما خص به من علم األسماء اإللهية  ،مع صغر حجمه
وجرمه .

ابتالء اإلنسان بالفكر

وإنما قال هللا فيه بأن " خلق السموات واألرض أكبر من خلق الناس " ،لكون اإلنسان متولداً
عن السماء واألرض فهما له كاألبوين ،فرفع هللا مقدارهما ولكن أكثر الناس ال يعلمون  ،فلم
يرد في الجرمية فإن ذلك معلوم حسا ً  ،غير أن هللا تعالى ابتاله ببالء ما ابتلى به أحداً من خلقه
إما ألن يسعده أو يشقيه على حسب ما يوفقه إلى استعماله  .فكان البالء الذي ابتاله به أن خلق
فيه قوة تسمى الفكر ،وجعل هذه القوة خادمة لقوة أخرى تسمى العقل وجبر العقل مع سيادته
على الفكر أن يأخذ منه ما يعطيه  ،ولم يجعل للفكر مجاالً إال في القوة الخيالية ؛ وجعل سبحانه
القوة الخيالية محالً جامعا ً لما تعطيها القوة الحساسة؛ وجعل له قوة يقال لها المصورة فال
يحصل في القوة الخيالية إال ما أعطاه الحس أو أعطته القوة المصورة من المحسوسات فتركب
صوراً لم يوجد لها عين لكن أجزاؤها كلها موجودة حسا ً ،وذلك ألن العقل خلق ساذجا ً ليس
عنده من العلوم النظرية شيء  ،وقيل للفكر ميز بين الحق والباطل الذي في هذه القوة الخيالية
 ،فينظر بحسب ما يقع له فقد يحصل في شبهة وقد يحصل في دليل عن غير علم منه بذلك
ولكن في زعمه أنه عالم بصور الشبه من األدلة وأنه قد حصل على علم  ،ولم ينظر إلى
قصور المواد التي استند إليها في اقتناء العلوم فيقبلها العقل منه ويحكم بها فيكون جهله أكثر
من علمه بما ال يتقارب  .ثم إن هللا كلف هذا العقل معرفته سبحانه ليرجع إليه فيها ال إلى غيره
 ،ففهم العقل نقيض ما أراد به الحق بقوله تعالى "أولم يتفكروا" "لقوم يتفكرون" فاستند إلى
الفكر وجعله إماما ً يقتدى به وغفل عن الحق في مراده بالتفكر أنه خاطبه أن يتفكر فيرى أن
علمه باهلل ال سبيل إليه إال بتعريف هللا فيكشف له عن األمر على ما هو عليه  ،فلم يفهم كل
عقل هذا الفهم إال عقول خاصة هللا من أنبيائه وأوليائه يا ليت شعري هل بأفكارهم قالوا" :
بلى" حين أشهدهم على أنفسهم في قبضة الذرية من ظهر آدم ؟ ال وهللا ،بل عناية إشهاده إياهم
ذلك عند أخذه إياهم عنهم من ظهورهم ،ولما رجعوا إلى األخذ عن قواهم المفكرة في معرفة
هللا لم يجتمعوا قط على حكم واحد في معرفة هللا ،وذهب كل طائفة إلى مذهب وكثرت القالة
في الجناب اإللهي األحمى واجترؤا غاية الجراءة على هللا  .وهذا كله من االبتالء الذي ذكرناه
من خلقه الفكر في اإلنسان  .وأهل هللا افتقروا إليه فيما كلفهم من اإليمان به في معرفته ،
وعلموا أن المراد منهم رجوعهم إليه في ذلك وفي كل حال ؛ فمنهم القائل " :سبحان من لم
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يجعل سبيالً إلى معرفته إال العجز عن معرفته " ،ومنهم من قال " :العجز عن درك اإلدراك
إدراك"  ،وقال صلى هللا عليه وسلم" :ال أحصي ثناء عليك" ،وقال تعالى" :وال يحيطون به
علما" ،فرجعوا إلى هللا في المعرفة به ،وتركوا الفكر في مرتبته ووفوه حقه لم ينقلوه إلى ما ال
ينبغي له التفكر فيه  ،وقد ورد النهي عن التفكر في ذات هللا وهللا يقول" :ويحذركم هللا نفسه"،
فوهبهم هللا من معرفته ما وهبهم وأشهدهم من مخلوقاته ومظاهره ما أشهدهم ،فعلموا أنه ما
يستحيل عقالً من طريق الفكر ال يستحيل نسبة إلهية  .فالذي ينبغي للعاقل أن يدين هللا به في
نفسه أن يعلم أن هللا على كل شيء قدير من ممكن ومحال ،وال كل محال نافذ االقتدار ،واسع
العطاء ليس إليجاده تكرار بل أمثال تحدث في جوهرأوجده وشاء بقاءه ولو شاء أفناه مع
األنفاس ،ال إله إال هو العزيز الحكيم .

جمعية اإلنسان من االسم األعظم المفرد الجامع

االسم الجامع هو هللا ،ولهذا جمع هللا لنشأة جسد آدم بين يديه فقال " :لما خلقت بيدي"  .وأما
خلق هللا السماء بأيد فتلك القوة ،فإن األيد القوة ،قال تعالى " :داود ذا األيد" أي صاحب القوة،
ما هو جمع يد  .فلما أراد هللا كمال هذه النشأة اإلنسانية جمع لها بين يديه ،وأعطاها جميع
حقائق العالم ،وتجلى لها في االسماء كلها  ،فحازت الصورة اإللهية والصور الكونية ،وجعلها
روحا ً للعالم ،وجعل أصناف العالم كاألعضاء من الجسم للروح المدبر له  ،فلو فارق العالم هذا
اإلنسان مات العالم  .فلما كان له هذا االسم الجامع قابل الحضرتين بذاته ،فصحت له الخالفة
وتدبير العالم وتفصيله  .فإذا لم يحز إنسان رتبة الكمال فهو حيوان تشبه صورته الظاهرة
صورة اإلنسان  .وكالمنا في اإلنسان الكامل ،فإن هللا ما خلق أوال من هذا النوع إال الكامل
وهو آدم عليه السالم  ،ثم أبان الحق عن مرتبة الكمال لهذا النوع فمن حازها منه فهو اإلنسان
الذي أريده ومن نزل عن تلك الرتبة فعنده من اإلنسانية بحسب ما تبقى له  .وليس في
الموجودات من وسع الحق سواه  ،وما وسعه إال بقبول الصورة ،فهو مجلى الحق والحق
مجلى حقائق العالم بروحه الذي هو اإلنسان  .فأوليته حق وآخريته خلق ،فهو األول من حيث
الصورة اإللهية  ،واآلخر من حيث الصورة الكونية  ،والظاهر بالصورتين ،والباطن عن
الصورة الكونية بما عنده من الصورة اإللهية  .فالكمل هم الخالئف  .واستخدم هللا له العالم كله
فما من حقيقة صورية في العالم األعلى واألسفل إال هي ناظرة إليه نظر كمال أمينة على سر
اًودعها هللا إياه لتوصله إليه  .وقولي صورية أي لها صورة معينة في العالم تحوز مكانها
ومكانتها .

المضاهاة بين حقائق اإلنسان ومراتب الكون والحضرة اإللهية
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يقول الشيخ األكبر في آخر الباب السادس من الفتوحات :
إن العوالم أربعة  :العالم األعلى هو عالم البقاء  ،ثم عالم االستحالة وهو عالم الفناء  ،ثم عالم التعمير
وهو عالم البقاء والفناء  ،ثم عالم النسب  .وهذه العوالم في موطنين  :في العالم األكبر وهو ما خرج عن
اإلنسان  ،وفي العالم األصغر وهو اإلنسان .
فأما العالم األعلى  :الحقيقة المحمدية وفلكها الحياة  ،نظيرها من اإلنسان اللطيفة والروح القدسي  .ومنه
العرش المحيط ونظيره من اإلنسان الجسم  .ومن ذلك الكرسي ونظيره من اإلنسان النفس  .ومن ذلك
البيت المعمور ونظيره من اإلنسان القلب  .ومن ذلك المالئكة ونظيرها من اإلنسان األرواح التي فيه
والقوى  .وم ن ذلك زحل وفلكه نظيرها من اإلنسان القوة العلمية والنفس ــ بفتح الفاء ــ  .ومن ذلك
المشتري وفلكه نظيرهما القوة الذاكرة ومؤخر الدماغ  .ومن ذلك األحمر وفلكه نظيرهما القوة العاقلة
واليافوخ  .ومن ذلك الشمس وفلكها نظيرهما القوة المفكرة ووسط الدماغ  .ثم الزهرة وفلكها نظيرهما
القوة الوهمية والروح الحيواني  .ثم الكاتب وفلكها نظيرهما القوة الخيالية ومقدم الدماغ  .ثم القمر وفلكه
نظيرهما القوة الحسية والجوارح التي تحس .
وأما عالم االستحالة  :فمن ذلك كرة األثير وروحها الحرارة واليبوسة  ،وهي كرة النار  ،ونظيرها
الصفراء وروحها القوة الهاضمة  .ومن ذلك الهواء وروحه الحرارة والرطوبة  ،ونظيره الدم وروحه
القوة الجاذبة  .ومن ذلك الماء وروحه البرودة والرطوبة  ،نظيره البلغم وروحه القوة الدافعة  .ومن ذلك
التراب وروحه البرودة واليبوسة  ،نظيره السوداء وروحها القوة الماسكة  .وأما األرض فسبع طباق :
أرض سوداء وأرض غبراء وأرض حمراء وأرض صفراء وأرض بيضاء وأرض زرقاء وأرض
خضراء  ،نظير هذه السبعة من اإلنسان في جسمه  :الجلد والشحم واللحم والعروق والعصب والعضالت
والعظام .
وأما عالم التعمير  :فمنهم الروحانيون نظيرهم القوى التي في اإلنسان  .ومنهم عالم الحيوان نظيره ما
يحس من اإلنسان .ومنهم عالم النبات نظيره ما ينمو من اإلنسان  .ومن ذلك عالم الجماد نظيره ما ال
يحس من اإلنسان .
وأما عالم النسب  ( :وهي المقوالت العشرة المشهورة عند الحكماء ) فمنهم العرض نظيره األسود
والبيض واأللوان واألكوان  .ثم الكيف نظيره األحوال مثل الصحيح والسقيم  .ثم الكم نظيره الساق أطول
من الذراع  .ثم األين نظيره العنق مكان للرأس والساق مكان للفخذ  .ثم الزمان نظيره حركت رأسي
وقت تحريك يدي  .ثم اإلضافة نظيرها هذا أبي فأنا ابنه  .ثم الوضع نظيره لغتي ولحني  .ثم أن يفعل
نظيره أكلت  .ثم أن ينفعل نظيره شبعت  .ومنهم اختالف الصور في األمهات كالفيل والحمار واألسد
والصرصر  ،نظير هذا القوة اإلنسانية التي تقبل الصور المعنوية من مذموم ومحمود مثل  :هذا فطن
فهو فيل  ،هذا بليد فهو حمار  ،هذا شجاع فهو أسد  ،هذا جبان فهو صرصر .
وفي الفصل  96من الباب  992يذكر الشيخ مظاهر هذه المقوالت في الحضرة اإللهية فيقول :
العالم كله عمل هللا  ،فعمله على شاكلته  ،فما في العالم شيء ال يكون في هللا  .والعالم محصور في عشر
لكمال صورته إذ كان موجودا على صورة موجده  :فجوهو العالم لذات الموجد  .وعرض العالم لصفاته
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 .وزمانه ألزله  .ومكانه الستوائه  .وكمه ألسمائه  .وكيفه لرضاه وغضبه  .ووضعه لكالمه  .وإضافته
لربوبيته .وأن يفعل إليجاده  .وأن ينفعل إلجابته من سأله  .و ما من شيء ظهر في تفاصيل العالم إال
وفي الحضرة اإللهية صورة تشاكل ماظهر أي يتقيد بها ولوال هي ما ظهر  .أال ترى الفلك األطلس كيف
ظهر من الحيرة في الحق  ،ألن المقادير فيه ال تتعين للتماثل في األجزاء  ،كاألسماء والصفات للحق ال
تتعدد  .ووضع الفلك المكوكب بالمنازل على شكل الدالالت على ما وقعت فيه الحيرة  ،فاستدل بالمنازل
على ما في األطلس من بروج  ،فهو على شكل الداللة  ،وجعل تنوع األحكام بنزول السيارة في المنازل
والبروج بمنزلة الصور اإللهية التي يظهر فيها الحق  .فبما لألطلس فيها من الحكم تجهل ويقال ليس هلل
صورة بالداللة العقلية  .وبما للمنازل فيها من الدالالت تعلم ويقال هذا هو الحق .

في اإلنسان الكامل ،وأنه محمد صلى هللا عليه وسلم وأنه مقابل للحق والخلق

يقول الشيخ عبد الكريم الجيلي في الباب  60من كتابه " اإلنسان الكامل " ما خالصته :
إنّ أفراد هذا النوع اإلنساني كل واحد منهم نسخة لآلخر بكماله ،ال يفقد في أحد منهم مما في
اآلخر إال بحسب العارض ،كمن تقطع يداه ورجاله ،أو يخلق أعمى لما عرض له في بطن أمه ،ومتى لم
يحصل العارض فهم كمرآتين متقابلتين يوجد في كل واحدة منهما ما يوجد في األخرى ،ولكن منهم من
تكون األشياء فيه بالقوة ،ومنهم من تكون فيه بالفعل ،وهم الكمّل من األنبياء واألولياء  .ثم إنهم متفاوتون
في الكمال فمنهم الكامل واألكمل ،ولم يتعين أحد منهم بما تعين به سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم في
هذا الوجود من الكمال الذي قطع له بانفراده فيه ،شهدت له بذلك أخالقه وأحواله وأفعاله وبعض اقواله،
فهو اإلنسان الكامل ،والباقون من األنبياء واألولياء والكمل صلوات هللا عليهم ملحقون به لحوق الكامل
باألكمل ،ومنتسبون إليه انتساب الفاضل إلى األفضل .
واعلم حفظك هللا أن اإلنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفالك الوجود من أوله إلى آخره،
وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد اآلبدين ،ثم له تنوع في مالبس ويظهر في كنائس ،فيسمى به باعتبار
لباس ،وال يسمى به باعتبار لباس آخر ،فاسمه األصلي الذي هو له محمد ،وكنيته أبو القاسم ،ووصفه
عبد هللا ،ولقبه شمس الدين  .ثم له باعتبار مالبس أخرى أسام ،وله في كل زمان اسم ما يليق بلباسه في
ذلك الزمان  .وسر هذا األمر تمكنه صلى هللا عليه وسلم من التصور بكل صورة ،فاألديب إذا رآه في
الصور المحمدية التي كان عليها في حياته فإنه يسميه باسمه  ،وإذا رآه في صورة ما من الصور وعلم
أنه محمد ،فال يسميه إال باسم تلك الصورة ،ثم ال يوقع ذلك االسم إال على الحقيقة المحمدية .
ثم إياك أن تتوهم شيئا في قولي من مذهب التناسخ ،حاشا هلل وحاشا رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أن يكون ذلك مرادي ،بل إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له من التمكين في التصور بكل صورة
يتجلى في هذه الصورة  ،وقد جرت سنته صلى هللا عليه وسلم أنه ال يزال يتصور في كل زمان بصورة
أكملهم ليعلي شأنهم ويقيم ميالنهم ،فهم خلفاؤه في الظاهر وهو في الباطن حقيقتهم .
واعلم أن اإلنسان الكامل مقابل لجميع الحقائق الوجودية بنفسه ،فيقابل الحقائق العلوية بلطافته ،ويقابل
الحقائق السفلية بكثافته  .فأول ما يبدو في مقابلته للحقائق الخلقية  :يقابل العرش بقلبه ،ويقابل الكرسي
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بإنيته ،ويقابل سدرة المنتهى بمقامه ،ويقابل القلم األعلى بعقله ،ويقابل اللوح المحفوظ بنفسه ،ويقابل
العناصر بطبعه ،ويقابل الهيولي بقابليته ،ويقابل الهباء بحيز هيكله ،ويقابل الفلك األطلس برأيه ،ويقابل
الفلك المكوكب بمدركته ،ويقابل السماء السابعة بهمته ،ويقابل السماء السادسة بوهمه ،ويقابل السماء
الخامسة بهمه ،ويقابل السماء الرابعة بفهمه ،ويقابل السماء الثالثة بخياله ،ويقابل السماء الثانية بفكره،
ويقابل السماء األولى بحافظته  .ثم يقابل زحل بالقوى الالمسة ،ويقابل المشتري بالقوى الدافعة ،ويقابل
المريخ بالقوى المحركة ،ويقابل الشمس بالقوى الناظرة ،ويقابل الزهرة بالقوى المتلذذة ،ويقابل عطارد
بالقوى الشامة ،ويقابل القمر بالقوى السامعة  .ثم يقابل فلك النار بحرارته ،ويقابل فلك الماء ببرودته،
ويقابل فلك الهواء برطوبته ،ويقابل فلك التراب بيبوسته  .ثم يقابل المالئكة بخواطره ،ويقابل الجن
والشياطين بوسواسه ،ويقابل البهائم بحيوانيته ،ويقابل األسد بالقوى الباطشة ،ويقابل الثعلب بالقوى
الماكرة ،ويقابل الذئب بالقوى الخادعة ،ويقابل القرد بالقوى الحاسدة ،ويقابل الفأر بالقوى الحريصة،
وقس على ذلك باقي قواه  .ثم إنه يقابل النار بالمادة الصفراوية ،ويقابل الماء بالمادة البلغمية ،ويقابل
الريح بالمادة الدموية ،ويقابل التراب بالمادة السوداوية  .ثم يقابل السبعة أبحر بريقه ومخاطه وعرقه
ونقاء أذنه ودمعه وبوله والسابع المحيط ،وهو المادة الجارية بين الدم والعرق والجلد ،منها تتفرع تلك
الستة ؛ ولكل واحد طعم ،فحلو وحامض ،ومر وممزوج ،ومالح ونتن وطيب  .ثم يقابل الجوهر بهويته
وهي ذاته ،ويقابل العرض بوصفه ،ثم يقابل الجمادات بأنيابه ،فإن الناب إذا بلغ وأخذ حده في البلوغ بقي
شبه الجمادات ال يزيد وال ينقص وإذا كسرته ال يلتحم بشيء ،ثم يقابل النبات بشعره وظفره ،ويقابل
الحيوان بشهوانيته ،ويقابل مثله من اآلدميين ببشريته وصورته  .ثم يقابل أجناس الناس ،فيقابل الملك
بروحه ،ويقابل الوزير بنظره الفكري ،ويقابل القاضي بعلمه المسموع ،ورأيه المطبوع ،ويقابل الشرطي
بظنه ،ويقابل األعوان بعروقه وقواه جميعها ،ويقابل المؤمنين بيقينه ،ويقابل المشركين بشكه وريبه  .فال
يزال يقابل كل حقيقة من حقائق الوجود برقيقة من رقائقه ،فقد بينا فيما مضى من األبواب خلق كل ملك
مقرب من كل قوى من اإلنسان الكامل ( إسرافيل من قلبه  ،وجبريل من العقل األول  ،وعزرائيل من
وهمه  ،وميكائيل من همته ) ،وبقي أن نتكلم عن مقابلة األسماء والصفات .
واعلم أن نسخة الحق تعالى كما أخبر صلى هللا عليه وسلم حيث قال( :خلق هللا آدم على صورة
الرحمن) وفي حديث آخر (خلق هللا آدم على صورته) وذلك أن هللا تعالى حي عليم قادر مريد سميع
بصير متكلم ،وكذلك اإلنسان حي عليم..الخ ،ثم يقابل الهوية بالهوية ،واإلنية باإلنية ،والذات بالذات،
والكل بالكل ،والشمول بالشمول ،والخصوص بالخصوص  .وله مقابلة أخرى يقابل الحق بحقائقه الذاتية،
وقد نبهنا عليها في هذا الكتاب في غير ما موضع ،وأما هنا فال يجوز لنا أن نترجم عنها ،فيكفي هذا
القدر من التنبيه عليها .
ثم اعلم أن اإلنسان الكامل هو الذي يستحق األسماء الذاتية والصفات اإللهية استحقاق األصالة
والملك بحكم المقتضى الذاتي ،فإنه المعبر عن حقيقته بتلك العبارات والمشار إلى لطيفته بتلك اإلشارات،
ليس لها مستند في الوجود إال اإلنسان الكامل؛ فمثاله للحق مثال المرآة التي ال يرى الشخص صورته إال
فيها ،وإال فال يمكن أن يرى صورة نفسه إال بمرآة االسم (هللا) فهو مرآته  ،واإلنسان الكامل أيضا ً مرآة
الحق ،فإن الحق تعالى أوجب على نفسه أن ال ترى أسماؤه وصفاته إال في اإلنسان الكامل ،وهذا معنى
قوله تعالى[ :إ َّنا َع َرضْ َنا األ َما َن َة َعلَى ال َّس َم َاوات َواألرْ ض َو ْالج َبال َفأ َ َبي َْن أَن َيحْ م ْل َن َها َوأَ ْش َف ْق َن م ْن َها َو َح َملَ َها
ان َظلُومًا َجهُوال] يعني قد ظلم نفسه بأن أنزلها عن تلك الدرجة ،جهوال بمقداره ألنه محل
نسانُ إ َّن ُه َك َ
اإل َ
األمانة اإللهية وهو ال يدري.
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واعلم أن اإلنسان الكامل تنقسم جميع األسماء والصفات له قسمين :فقسم يكون عن يمينه كالحياة
والعلم والقدرة واإلرادة والسمع والبصر وأمثال ذلك ؛ وقسم يكون عن يساره ،كاألزلية األبدية واألولية
واآلخرية وأمثال ذلك ؛ ويكون له وراء الجميع لذة سريانية تسمى لذة األلوهية يجدها في وجود جميعه
بحكم االنسحاب ،حتى أنّ بعض الفقراء تمنى استرساله في تلك اللذة  ،وال يغر ّنك كالم من يزيف هؤالء،
فإنه ال معرفة له بهذا المقام  .ويكون لإلنسان الكامل فراغ عن متعلقاته كاألسماء والصفات والذات ،ال
يعلم في الوجود غير هويته بحكم اليقين والكشف ،يشهد صدور الوجود أعاله وأسفله منه ،ويرى
متعددات أمر الوجود في ذاته كما يرى أحدنا خواطره وحقائقه  .ولإلنسان الكامل تمكين من منع
الخواطر عن نفسه جليلها ودقيقها ،ثم إنّ تصرفه في األشياء ال عن اتصاف وال عن آلة وال عن اسم وال
عن رسم ،بل كما يتصرّ ف أحدنا في كالمه وأكله وشربه  .ولإلنسان الكامل ثالث برازخ وبعدها المقام
المسمى بالختام :البرزخ األول يسمى البداية وهو التحقق باألسماء والصفات  .البرزخ الثاني يسمّى
التوسط وهوفلك الرقائق اإلنسانية بالحقائق الرحمانية ،فإذا استوفى هذا المشهد علم سائر المكتمات
واطلع على ما شاء من المغيبات  .البرزخ الثالث وهو معرفة التنوّ عات الحكمية في اختراع األمور
القدرية  ،ال يزال اإلنسان تخرق له العادات بها في ملكوت القدرة حتى يصير له خرق العوائد عادة في
فلك الحكمة  ،فحينئذ يؤذن له بإبراز القدرة في ظاهر األكوان ،فإذا تم ّكن من هذا البرزخ حل في المقام
المسمى بالختام والموصوف بالجالل واإلكرام ،وليس بعد ذلك إال الكبرياء ،وهي النهاية التي ال تدرك
لها غاية ،والناس في هذا المقام مختلفون فكامل وأكمل وفاضل وأفضل (وهللا يقول الحق وهو يهدي
السبيل).

الفصل الثاني
القوى الباطنية لإلنسان
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في الباب  56من كتابه النفيس ( عوارف المعارف ) أعطى الشيخ العارف شهاب الدين
السهروردي ( توفي سنة  688هـ ) تفصيال بديعا للقوى الباطنة لإلنسان أي  :الروح العلوي والروح
الحيواني والنفس ومراتبها والقلب والعقل والسر والبصيرة  ،ونلخصه في ما يلي :
الروح اإلنساني العلوي السماوي من عالم األمر ،والروح الحيواني البشري من عالم الخلق ،
وهو محل الروح العلوي ومورده  .وهذا الروح الحيواني جسماني لطيف حامل لقوة الحس والحركة ،
ينبعث من القلب – أعني بالقلب ههنا المضغة اللحمية المعروفة الشكل المودعة في الجانب األيسر من
الجسد ،وينتشر في تجاويف العروق الضوارب ؛ وهذه الروح لسائر الحيوانات ،ومنه تفيض قوى
الحواس ،وهو الذي قوامه بإجراء سنة هللا بالغذاءغالبا  ،ويتصرف بعلم الطب فيه باعتدال مزاج األخالط
 .ولورود الروح االنساني العلوي على هذا الروح تجنس الروح الحيواني وباين أرواح الحيوانات،
ور َها
س َو َما َس َّوي َها َفأ َ ْل َه َم َها فُ ُج َ
واكتسب صفه أخرى فصار نفسا محال للنطق واإللهام  ،قال تعالىَ [ :و َن ْف ٍ
َو َت ْق َوا َها]  ،فتسويتها بورود الروح اإلنساني عليها وانقطاعها عن جنس أرواح الحيوانات  .فتكونت النفس
بتكوين هللا تعالى من الروح العلوي ،وصار تكون النفس التي هي الروح الحيواني من اآلدمي من الروح
العلوي في عالم األمر ،كتكون حواء من آدم في عالم الخلق ،وصار بينهما من التألف والتعاشق كما بين
آدم وحواء ،وصار كل واحد منهما يذوق الموت بمفارقة صاحبه  .قال هللا تعالىَ [:و َخلَ َق م ْن َها َز ْو َج َها
ل َيسْ ُك َن إلَ ْي َها] فسكن آدم إلى حواء ،وسكن الروح اإلنساني العلوي إلى الروح الحيواني وصيره نفسا .
وتكوّ ن من سكون الروح إلى النفس القلب  ،وأعني بهذا القلب اللطيفة التي محلها المضغة
اللحمية ،فالمضغة اللحمية من عالم الخلق ،وهذه اللطيفة من عالم االمر .وكان تكوّ ن القلب من الروح
والنفس في عالم األمر كتكون الذرية من آدم وحواء في عالم الخلق  .ولوال المساكنة بين الزوجين الذين
أحدهما الروح واآلخر النفس ما تكون القلب  .فمن القلوب قلب متطلع إلى األب الذي هو الروح العلوي
ميال إليه ،وهو القلب المؤيد الذي ذكره رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم  -فيما رواه حذيفة  -رضي هللا
عنه  -قال " :القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهرفذلك قلب المؤمن  ،وقلب أسود منكوس فذلك قلب
الكافر ،وقلب مربوط على غالفه فذلك قلب المنافق  ،وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق ،فمثل اإليمان فيه
مثل البقلة يمدها الماء الطيب ،ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والصديد ،فأي المادتين غلبت
عليه حكم له بها "  .والقلب المنكوس ميال إلى األم التي هي النفس األمارة بالسوء  .ومن القلوب قلب
متردد في ميله إليها ،وبحسب غلبة ميل القلب يكون حكمه من السعادة والشقاوة .
والعقل جوهر الروح العلوي ولسانه الدال عليه  ،وتدبيره للقلب المؤيد والنفس الزكية المطمئنة
تدبير الوالد للولد البارّ  ،والزوج للزوجة الصالحة ؛ وتدبيره للقلب المنكوس والنفس األمارة بالسوء
تدبيرالوالد للولد العاق  ،والزوج للزوجة السيئة ؛ فمنكر لهما من وجه ومنجذب إلى تدبيرهما من وجه ؛
إذ ال بد له منهما .
وقول القائلين واختالفهم في محل العقل  :فمن قائل إن محله الدماغ  ،ومن قائل إن محله القلب
كالم القاصرين عن درك حقيقة ذلك ،واختالفهم في ذلك لعدم استقرار العقل على نسق واحد ،وانجذابه
إلى البار تارة وإلى العاق أخرى ،وللقلب والدماغ نسبة إلى البارّ والعاق ،فإذا رؤي في تدبـير العاق قيل
مسكنه الدماغ ،وإذا رئي في تدبـير البارّ قيل مسكنه القلب؛ فالروح العلوي يهم باالرتفاع إلى مواله تشوقا
وحنوا وتنزها عن األكوان ،ومن األكوان القلب والنفس؛ فإذا ارتقى الروح يحنو القلب إليه حنوّ الولد
الحنين البار إلى الوالد ،وتحن النفس إلى القلب الذي هو الولد حنين الوالدة الحنينة إلى ولدها ،وإذا حنت
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النفس ارتقت من األرض وانزوت عروقها الضاربة في العالم السفلي وانطوى هواها وانحسمت مادته
وزهدت في الدنيا وتجافت عن دار الغرور وأنابت إلى دار الخلود  .وقد تخلد النفس التي هي األم إلى
األرض بوضعها الجبلي لكونها من الروح الحيواني المجنس ،ومستندها في ركونها إلى الطبائع التي هي
أركان العالم السفلي  .قال تعالىَ [ :ولَ ْو ش ْئ َنا لَ َر َفعْ َناهُ ب َها َولَك َّن ُه أَ ْخلَدَ إلَى األرْ ض َوا َّت َب َع َه َواهُ]  ،فإذا سكنت
النفس التي هي األم إلى األرض انجذب إليها القلب المنكوس انجذاب الولد الميال إلى الوالدة المعوجة
الناقصة دون الوالد الكامل المستقيم ،وينجذب الروح إلى الولد الذي هو القلب لما جبل عليه من انجذاب
الوالد إلى ولده ،فعند ذلك يتخلف عن حقيقة القيام بحق مواله  .وفي هذين االنجذابين يظهر حكم السعادة
والشقاوة [ َذل َك َت ْقديرُ ْال َعزيز ْال َعليم] .
وقد ورد في أخبار داود عليه السالم أنه سأل ابنه سليمان :أين موضع العقل منك؟ قال :القلب؛
ألنه قالب الروح ،والروح قالب الحياة .
وقيل :النفس لطيفة مودعة في القالب  ،منها األخالق والصفات المذمومة ،كما أن الروح لطيفة
مودعة في القلب ،منها األخالق والصفات المحمودة ،كما أن العين محل الرؤية ،واألذن محل السمع،
واألنف محل الشم ،والفم محل الذوق ،وهكذا النفس محل األوصاف المذمومة والروح محل األوصاف
المحمودة  .وجميع أخالق النفس وصفاتها من أصلين ،أحدهما الطيش ،والثاني الشره ،وطيشها من
جهلها ،وشرهها من حرصها  .وشبهت النفس في طيشها بكرة مستديرة على مكان أملس مصوب ،ال
تزال متحركة بجبلتها ووضعها ؛ وشبهت في حرصها بالفراش الذي يلقى نفسه على ضوء المصباح وال
تقنع بالضوء اليسير دون الهجوم على جرم الضوء الذي فيه هالكه ،ومن الطيش توجد العجلة وقلة
الصبر ،والصبر جوهر العقل ،والطيش صفة النفس ،وهواها وروحها ال يغلبه إال الصبر ،إذ العقل يقمع
الهوى ،ومن الشره يظهر الطمع والحرص.
وصفات النفس لها أصول من أصل تكونها ،ألنها مخلوقة من تراب ،ولها بحسبه وصف ،وقيل:
وصف الضعف في اآلدمي من التراب ،ووصف البخل فيه من الطين ،ووصف الشهوة فيه من الحمأ
المسنون ،ووصف الجهل فيه من الصلصال  .وقيل قولهَ ] :كال َف َّخار] فهذا الوصف فيه شيء من الشيطنة
لدخول النار في الفخار؛ فمن ذلك الخداع والحيل والحسد؛ فمن عرف أصول النفس وجبالتها عرف أن
ال قدرة له عليها إال باالستعانة ببارئها وفاطرها ،فال يتحقق العبد باإلنسانية إال بعد أن يدبر دواعي
الحيوانية فيه بالعلم والعدل ،وهو رعاية طرفي اإلفراط والتفريط ،ثم بذلك تتقوى إنسانيته ومعناه ويدرك
صفات الشيطنة فيه واألخالق المذمومة ،وكمال إنسانيته يتقاضاه أن ال يرضى لنفسه بذلك ،ثم تنكشف له
األخالق التي تنازع بها الربوبية من الكبر والعز ورؤية النفس والعجب وغير ذلك ،فيرى أن صرف
العبودية في ترك المنازعة للربوبية .
وهللا تعالى ذكر النفس في كالمه القديم بثالثة أوصاف  :بالطمأنينة  ،قالَ [ :يا أ َّي ُت َها ال َّن ْفسُ
ْالم ْ
ُط َمئ َّن ُة]؛ وسماها لوامة ،قال[ :ال أ ُ ْقس ُم ب َي ْوم ْالق َيا َمة َو َال أ ُ ْقس ُم بال َّن ْفس اللَّوّ ا َمة]؛ وسماها أمّارة ،فقال[ :إنَّ
َّارة بالسُّوء] وهي نفس واحدة  .ولها صفات متغايرة ،فإذا امتأل القلب سكينة خلع على النفس
س ألَم َ
ال َّن ْف َ
خلع الطمأنينة ،ألن السكينة مزيد اإليمان ،وفيها ارتقاء القلب إلى مقام الروح لما منع من حظ اليقين .
وعند توجه القلب إلى محل الروح تتوجه النفس إلى محل القلب ،وفي ذلك طمأنينتها؛ وإذا انزعجت من
مقار جبالتها ودواعي طبيعتها متطلعة إلى مقار الطمأنينة فهي لوامة؛ ألنها تعود بالالئمة على نفسها
لنظرها وعلمها بمحل الطمأنينة ثم انجذابها إلى محلها التي كانت فيه أمارة بالسوء؛ وإذا أقامت في محلها
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ال يغشاها نور العلم والمعرفة ،فهي على ظلمتها أمارة بالسوء؛ فالنفس والروح يتطاردان؛ فتارة يملك
القلب دواعي الروح ،وتارة يملكه دواعي النفس .
وأما السر فقد أشار القوم إليه  ،ووجدت في كالم القوم أن منهم من جعله بعد القلب وقبل الروح
 .ومنهم من جعله بعد الروح وأعلى منها وألطف  .وقالوا :السر محل المشاهدة ،والروح محل المحبة،
والقلب محل المعرفة  .والسر الذي وقعت إشارة القوم إليه غير مذكور في كتاب هللا ،وإنما المذكور في
كالم هللا الروح والنفس وتنوع صفاتها والقلب والفؤاد والعقل .وحيث لم نجد في كالم هللا تعالى ذكر السر
بالمعنى المشار إليه ،ورأينا اختالف القوم فيه ؛ فنقول ـ وهللا أعلم  :الذي سموه سراً ليس هو بشيء
مستقل بنفسه له وجود وذات كالروح والنفس ،وإنما لما صفت النفس وتزكت انطلق الروح من وثاق
ظلمة النفس ،فأخذ في العروج إلى أوطان القرب ،وانتزع القلب عند ذلك عن مستقره متطلعا ً إلى الروح؛
فاكتسب وصفا ً زائداً على وصفه ،فانعجم على الواجدين ذلك الوصف حيث رأوه أصفى من القلب فسموه
سراً .
ولما صار للقلب وصف زائد على وصفه بتطلعه إلى الروح اكتسب الروح وصفا ً زائداً في
عروجه وانعجم على الواجدين فسموه سراً ،والذي زعموا أنه ألطف من الروح :روح متصفة بوصف
أخص مما عهدوه ،والذي سموه قبل الروح سراً :هو قلب اتصف بوصف زائد غير ما عهدوه  .وفي مثل
هذا الترقي من الروح والقلب تترقى النفس إلى محل القلب ،وتنخدع من وصفها فتصير نفسا ً مطمئنة
تريد كثيراً من مرادات القلب من قبل إذ صار القلب يريد ما يريد مواله متبرئا ً من الحول والقوة واإلرادة
واالختيار ،وعندها ذاق طعم صرف العبودية حيث صار حراً عن إرادته واختياراته .
وأما العقل فهو لسان الروح وترجمان البصيرة ،والبصيرة للروح بمثابة القلب ،والعقل بمثابة
اللسان .وقد ورد في الخبر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :أَ َّو ُل َما َخلَ َق هللا ال َع ْقلَ ،ف َقا َل لَ ُه:
أَ ْقب ْل َفأ َ ْق َب َلُ ،ث َّم َقا َل لَ ُه :أَ ْدبرْ َفأ َ ْد َب َرُ ،ث َّم َقا َل لَ ُه :ا ْن ُ
ط ْق َف َن َط َقُ ،ث َّم َقا َل لَ ُه :اصْ م ْ
ص َم َ
تَ ،ف َقا َلَ :وع َّزتي
ُت َف َ
َو َجاللي َو َع َظ َمتي َوكبْر َيائي َوس ُْل َطاني َو َج َبرُوتي َما َخلَ ْق ُ
ك
ت َخ ْلقا ً أَ َحبَّ إلَيَّ م ْن َك َوال أَ ْك َر َم َعلَيَّ م ْن َك ،ب َ
ك َّ
ك ُ
ْك الع َقابُ َ ،و َما أَ ْك َر ْم ُت َك ب َشيْ ٍء
الث َوابُ َو َعلَي َ
آخ ُذَ ،وب َك أ ُ َعاتبُ َ ،ولَ َ
ك أ ُ َطاعَُ ،وب َ
ك أُحْ َم ُدَ ،وب َ
أُعْ َرفُ َ ،وب َ
صبْر" وقال عليه السالم" :ال يُعْ ج َب َّن ُك ْم إسْ ال ُم َرجُ ٍل َح َّتى َتعْ لَمُوا ما َع َقلُ ُه َع ْقلُ ُه" .
ض َل م َن ال َّ
أَ ْف َ
وقيل :عقل اإليمان مسكنه في القلب ومتعمله في الصدر بين عيني الفؤاد ،والذي ذكرناه  -من
كون العقل لسان الروح – هو عقل واحد ولكنه على ضربين  :فإذا انتصب واستقام تأيد بالبصيرة
واعتدل ووضع األشياء في مواضعها ،وهذا العقل هو المستضيء بنور الشرع؛ ألن انتصابه واعتداله
هداه إلى االستضاءة بنور الشرع ،لكون الشرع ورد على لسان النبي المرسل ،وذلك لقرب روحه من
الحضرة اإللهية ومكاشفة بصيرته التي هي للروح بمثابة القلب بقدرة هللا وآياته واستقامة عقله بتأييد
البصيرة  .فالبصيرة تحيط بالعلوم التي يستوعبها العقل والتي يضيق عنها نطاق العقل ،ألنها تستمد من
كلمات هللا التي ينفد البحر دون نفادها  .والعقل ترجمان تؤدي البصيرة إليه من ذلك شطرا ،كما يؤدي
القلب إلى اللسان بعض ما فيه ويستأثر ببعضه دون اللسان  .ولهذا المعنى من جمد على مجرد العقل من
غير االستضاءة بنور الشرع حظي بعلوم الكائنات التي هي الملك ،والملك ظاهر الكائنات .
ومن استضاء عقله بنور الشرع تأيد بالبصيرة فاطلع على الملكوت ،والملكوت باطن الكائنات
اختص بمكاشفته أرباب البصائر والعقول دون الجامدين على مجرد العقول  .وقد قال بعضهم :إن العقل
عقالن ،عقل للهداية مسكنه في القلب وذلك للمؤمنين الموقنين ومتعمله الصدر بين عيني الفؤاد ،والعقل
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اآلخر مسكنه في الدماع ومتعمله في الصدر بين عيني الفؤاد  .فباألول يدبر أمر اآلخرة  ،وبالثاني يدبر
أمر الدنيا  .والذي ذكرناه أنه عقل واحد إذا تأيد بالبصيرة دبر األمرين ،وإذا تفرد دبر أمرا واحدا وهو
أوضح وأبين  .وهللا الملهم للصواب.

أوصاف القوى الباطنة لإلنسان وجمعيته

روى اإلمام الشعراني في كتابه " الطبقات الكبرى " عن أستاذه الشيخ علي الخواص قوله :
[ العلم والمعرفة واإلدراك والفهم والتمييز من أوصاف العقل  .والسمع والبصر والحاسة والذوق والشم
والشهوة والغضب من أوصاف النفس  .والتذكر والمحبة والتسليم واإلنقياد والصبر من أوصاف الروح .
والفطرة واإليمان والسعادة والنور والهدى واليقين من أوصاف السر  .والعقل والنفس والروح والسر
المجموع أوصاف للمعنى المسمى بإنسان  ،وهي حقيقة واحدة غير متميزة  .وهذه الحقيقة وأوصافها
روح هذا القا لب المتحرك المتميز والجميع روح صورة هذا القالب  .والمجموع من الجميع روح جميع
العالم ] .

حقيقة الروح ومظاهره عند األمير عبد القادر الجزائري في كتابه " المواقف "
الموقف)563( :
قال تعالىَ [ :و َيسْ أَلُو َن َك َعن الرُّ وح قُل الرُّ و ُح م َن اَمْر َربِّي] (اإلسراء.)25/91 :
وقالَ [ :ذل َك أَمْ ُر هللا أَ َ
نزلَ ُه إلَ ْي ُك ْم] (الطالق.)5/65 :
اعلم أنّ الروح أمره غريب وشأنه عجيب ،ال تكشف عن محياه عبارة ،وال ينفتح بابه بإشارة،
العلم بكنهه محال إال للكبير المتعال:
وإن قميصا خيط من نسج تسعة وعشرين حرفا عن معانيه قاصر
ولهذا لما تعدت العقول أطوارها ووجهت إلى العلم بحقيقته أفكارها انقلبت خاسئة حاسرة بائرة
خاسرة ،ولعجز العقول عن الوصول إلى العلم بالروح لم يرد في الكتب اإللهية واالخبارات النبوية
وصف الروح إال بضرب أمثال وإشارات وتلويحات واستعارات رحمة بالعباد ورفقا بالعقول .فإنّ من
أطلعه هللا  -تعالى – على شيء من صفات الروح من غير المتشرعين ظن أ ّنه اإلله المعبود ،وإنما يدرك
بعض صفات الروح بالوهب اإللهي ال بالنظر العقلي .فإنّ للعقول ح ّدا تقف عنده ،فإذا تعدته ظل  ،ولكن
لها القبول لما يهبها الوهاب – تعالى – .
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وليس في قوله[ :الرُّ و ُح م َن اَمْ ر َربِّي] إشارة عن الكف عن السؤال والجواب عن الروح كما قيل ،بل هو
جواب إجمالي :أي الروح أمر ربي "فمن" بيانية كما قال تعالىَ [ :ذل َك أَمْ ُر هللا أَ َ
نزلَ ُه إلَ ْي ُك ْم] (الطالق:
 ، )5/95إخبارا لجميع المخلوقات  .ولما كان الروح ال تنقضي اشكاالته وال تنتهي بالنسبة إلى إدراك
العقول محاالته جنح إلى االجمال بقوله [ :من أمر ربي ]  ،أي هو أمر ربي الصادر عنه باألمر بال
واسطة مادة  .فأقول لك مقاال وأضرب أمثاال تخيال وتقريبا ،وإال فأين الثريا من يد المتناول.
اعلم أنّ هللا – تعالى – لما توجه لخلق العالم خلق روحا كليا سمّاه حضرة الجمع والوجود ،لكونه جامعا
لحقائق الوجود ،وسمّاه بالحقيقة المحمّدية ،لكون محمد – صلى هللا عليه وسلم – أكمل مظاهرها .على
أ ّنه ما في الجنس االنساني أحد إال وهو مظهر هذه الحقيقة ،كل إنسان يكون فيه ظهورها وبطونها على
حسب كماله ونقصانه .وال ب ّد من ظهورها في ك ّل إنسان كامل .وما زال الحق – تعالى – يخلق
الموجودات من الحقيقة المحمّدية علوية وسفلية ،لطيفة وكثيفة ،بسيطة ومركبة  .وكلما خلق صورة
قبضها إلى اإلنسان صورة الجمع والوجود ،أل ّنها بسطت فيها ولم تنقبض عنه  .ثم خلق هللا العماء الذي
كان فيه الرب قبل خلق الخلق ،وكان أول ما خلق هللا – تعالى – في العماء األرواح المهيمة والعقل
والنفس الكلية  .فهم مخلوقون من حضرة الجمع والوجود ،وهم مظاهر لها ،لكن دون مظهرية اإلنسان
الكامل .ومحمد – صلى هللا عليه وسلم – األكمل ،فإ ّنه ال إنسان يماثل محمدا – صلى هللا عليه وسلم –
وكل ما عداه فهو مخلوق منه ،فهو عين الوجود الصادر من هللا – تعالى – بال واسطة سوى األمر ،فهو
صورة األمر اإللهي الذي ال صورة له في نفس األمر .وكلما فعلت الطبيعة الكلية صورة نفخ فيها روحا
على قدر قابليتها واستعدادها  .فالطبيعة ظاهرة وهو باطنها ،بل ليست الطبيعة غير الروح باعتبار كثافة
بعض الصور ولطافة بعضها ،فقيل الطبيعة مغايرة للروح  .فإذا أراد هللا – تعالى – إيجاد شيء توجّه
إليه الروح وتوجهه عينه ،وعين ما توجه إليه ،بمعنى أنّ شعوره بمراد هللا – تعالى – عينه وعين ما
شعر به ،وهو الشيء الذي أراد هللا إيجاده ،كالتوجه على المرآة هو عين وجود صورة المتوجه عين
التوجه عين الصورة وعين وجود الصورة في المرآة ،وال ترتيب إال في العقل ال في زمان ؛ كالبرق
عين لمعانه عين اإلضاءة به عين انكشاف األشياء عين تعلق البصر ،ال ترتيب بين هذه األشياء إال في
العقل ال في زمان  .وهذا التوجه هو المعني بالنفخ في قولهَ [ :و َن َف ْخ ُ
ت فيه من رُّ وحي] (الحجر.)89/95 :
أي نفخت فيه من روحي فـ "منْ " للبيان .والمراد من النفخ الزمه وهو إيصال ن َفس النافخ إلى
المنفوخ فيه .والن َفس المنفوخ هو ن َفس الرحمن ،وهو الروح .ولهذا عبّر بالنفخ فإنه ال ينفخ إال بن َفس .
وهو ال يحل في شيء وال يحل فيه شيء ،وال امتزج بشيء وال ينفصل عن شيء وال يتصل بشيء ،وكل
شيء منه وفيه فهو عين كل شيء  ،فال يدخل فيه شيء وال يخرج عنه شيء ،وال هو في جهة لشيء ،بل
هو منزه عن جميع صفات الحوادث وله جميع الكماالت إال الوجوب بالذات  .وتدبيره للعالم طبيعي ال
عن إرادة،وبعض تدبيره بإرادة ،يدبّر كل صورة حسب مزاجها واستعدادها ومرتبتها وقابليتها ،فال ُتدبَّر
صورة أزيد من قابليتها ومرتبتها وال أنقص  .فليس المنع من جهة الروح ،وإنما المنع من الصور ،فهي
التي ال تقبل غير استعدادها .كالشمس تشرق على العالم ،والصور تقبل تدبيرها حسب قابلياتها ،فتذيب
أشياء وتجمّد أشياء وتربي أشياء وتيبس أشياء ،وتضر أشياء وتنفع أشياء ،والشمس حقيقة واحدة  .كذلك
هو الروح في تدبير كل صورة كما قلنا ال يتبعض وال يتغير ،فال يقال روح الفرس أكبر أو أزيد من
ّ
تجزأت أو زادت أو نقصت،
روح البعوض من حيث الحقيقة  .كما ال يقال في الحقائق الكلية أ ّنها
كاالنسانية فإنها حقيقة واحدة ،وهي موجودة بكمالها في ك ّل فرد من أفراد اإلنسان ال تزيد وال تنقص،
متعددة بتعدد أشخاصها التي ال تنحصر كثرة ،فال يقدح في وحدتها الحقيقية كثرة ظهورها في األشخاص
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 .وكالبياضية فإ ّنها حقيقة واحدة غير متعددة ،فال يقال أنها زادت في هذا األبيض ونقصت في هذا ،وال
تعددت بل هي على وحدتها الحقيقية ال تزيد بظهوراتها في كل أبيض وال تنقص  .فكل شيء فيه كل
شيء .وهذه الحصص التي تختص بكل صورة حسب استعدادها ومرتبتها من تدبير الروح وإمداده هي
المسمّاة عند الحكماء بالنفوس الجزئية ،وعند أهل هللا باألرواح الجزئية  .ولما كان المدبِّر – اسم فاعل –
على صورة – المدبَّر – اسم مفعول –كان الروح يعلم في تدبيره صورة زيد مثال ،الستعداده للعلم
وقابليته  .والروح هو هو ما تب ّدل وال تغيّر .ولهذا يقول المحققون من أهل هللا :ليس المدبّر لصور العالم
كله روح واحد ،يريدون وحدة التدبير واإلمداد ،ألنه يلزم أنّ ما يعلمه زيد ال يجهله عمرو ،إذ العالم
منهما واحد  .فتع ّددت األرواح بتع ّدد الصور مع وحدة حقيقة الروح .
ولم يعقل الروح نفسه إال في صورة  .وأوّ ل الصور النور المحمّدي لما روي" :أول ما خلق نور
نبيك يا جابر".
فإذا كانت الصورة جمادية ال تقبل ظهور شيء من آثار الروح وإمداده إال تماسك أجزاء صورها
أم ّدها الروح بذلك ال غير فإ ّنها ال تقبل؛ وسمّى ذلك االمداد نفسا جمادية من الجمود على حالة واحدة
وعدم التحرّك واالنتقال  .وهي من حيث وجهها الذي لخالقها عالمة مسبّحة حيّة إلى سائر اإلدراكات
خالف الوجه الذي لنا  .فإذا أراد هللا فناء تلك الصورة الجمادية قطع الرو ُح إمداده عنها فتداعت للفناء
واالنحالل فتحللت وذهب عنها اسم صورتها وذلك موتها ،فإنّ موت كل صورة بحسب مرتبتها ،وحينئذ
رجعت العناصر التي كانت الصورة مركبة منها إلى أصولها ،فرجع التراب إلى عنصره األعظم وكذلك
الماء والهواء والنار .وإن بقي شيء من الصورة لم يتحلّل يُدبّره الروح على مراد هللا إلى أن يتحلل
ويلتحق بالكل .ويلبس روح هذه الصورة التي تحللت وفنيت صورة برزخية وتذهب تسبّح هللا وتمجّ ده أبد
اآلبدين ودهر الداهرين.
وإن كانت الصورة نباتية تقبل التغذي والنموّ باستعدادها وقابليتها ،فإن النبات يُمده الروح
بقوتين :قوة تمسك أجزاء الصورة وقوة تقبل الغذاء والنمو ،وسميت نفسا نباتية  .فإذا أراد هللا موت
شجرة مثال قطعت ،ذهبت عنها القوة المغذية المنمية وبقيت عليها النفس الجمادية ،وذلك موتها  .فإذا
أراد هللا فناءها بالكلية فاحترقت وصارت رمادا ،أو طال عليها األمر فتحللت أجزاؤها ،ورجع كل
عنصر إلى أصله األعظم كما ق ّدمنا ،ولبس الروح صورة برزخية وذهبت تسبّح هللا كما ق ّدمنا.
وإذا كانت الصورة حيوانية أم ّدها الروح زيادة على القوتين الجمادية والنباتية بجميع القوى ما
عدا القوة المختصة باإلنسان وهي الفكر واكتساب العلوم بالنظر ،فإذا أراد هللا موتها وفناءها كان األمر
على ما تق ّدم.
وإن كانت الصورة إنسانية أم ّدها الروح بجميع صفاته وكماالته إذا كانت الصورة كاملة فاضلة
قابلة كصور األنبياء وورثتهم – صلى هللا عليه وسلم  ،-وإال فبحسب مزاجها وقابليتها ما بين كامل
وأكمل وناقص وأنقص .فإذا أمات هللا – تعالى – إنسانا انتقلت روحه إلى جسد برزخي مناسب ألحوال
صاحب الجسم التي كان عليها في الدنيا بجميع صفاته نقصا وكماال وأخالقه الباطنة  .فإنّ هللا وعد
ُون] (الواقعة:
األرواح اإلنسانية أن ينشئها نشأة أخرى كما قال مخاطبا لألرواحَ [ :و ُننش َئ ُك ْم في َما ال َتعْ لَم َ
 .)69/56وقد علمت النشأة األولى ،فهذه غيرها بال شك.
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واألرواح اإلنسانية لها انتقاالت في الصور :كانت يوم أخذ الميثاق في صورة ،وفي الدنيا في
صورة ،وبعد الموت تصير إلى صورة ،فإذا وُ ضعت في القبر رجعت إلى صورتها للسؤال والجواب ،ثم
تصير إلى صورة برزخية ،ثم بعد البعث تصير إلى صورة ال نعلمها اآلن  .وهي في كل صورة تنسى
ما كان لها من العلوم واألحوال في الصورة التي قبلها.
والجسم اإلنساني إذا فارقه روحه يبقى كسائر الجمادات تدبّره الروح الجمادية إلى أن يتحلل
ويفنى  .ولهذا قد يسمع من بعض القبور بعد مضي أيام أو شهور أو سنين صراخ أو صياح أو كالم،
فهذا من كالم النفس الجمادية إنذارا وتحذيرا للسامع ،وإظهارا إلهانة صاحب ذلك القبر ،خرقا للعادة،
كما يخرق هللا لبعض الناس العادة فيسمعون كالم الجمادات واألحجار واألشجار ،كما سمع الصحابة
حنين الجذع وتسبيح الحصى؛ ومن هذا كالم الجنازة كما ورد في الصحيح أ ّنها إن كانت صالحة تقول:
"قدموني" ،وإال قالت عند ذلك" :ياويلها أين تذهبون بها" ،وقوله" :تلك يهود ُتعذب في قبورها" .وإال
فالعذاب بعد السؤال إنما هو في البرزخ ،وأضيف إلى العبد أل ّنه المعروف للعموم.
فإذا تحلل جسم اإلنسان رجع كل عنصرإلى أصله كسائر الصور العنصرية ،إلى أن يبعث هللا
األرواح اإلنسانية وينشئها نشأة أخرى في صور ،هو – تعالى – يعلمها.
فالصور كلها فانية واألرواح كلها باقية كانت ما كانت األرواح  .وإ ّنما لألرواح صعق عند
النفخة األولى يُشبه الغشي ال غير .وكان الروح قبل إيجاد العالم موجودا معلوما  .فلما وُ جد العالم خارجا
أعطاه العالم وجودا خارجيا ،كما يُقال في الحقيقة اإلنسانية مثال هي معقولة ولها وجود خارجي ضمن
أفرادها وأشخاصها الموجودة خارجا .فلوال العالم ما عُرف هو ،ولوال هو مع وساطة الحق – تعالى –
ما وُ جد العالم  .وليس هو بمتقدم على العالم ،وال العالم متأخر عنه  .وهو العنصر األعظم المم ّد لجميع
العالم ،جواهره وأعراضه ونسبه المنحصرة في المقوالت العشر .فإن قلت هو العالم صدقت ،وإن قلت
هو غير العالم صدقت .
واختلف هل تعيي ن الروح للصورة مقدما عليها أو معها أو الروح مع الصورة كانت ما كانت الصورة؟
فإنّ وجودها عين حياتها وحياتها عين روحها.
وأمّا قوله بعد ذكر أطوار الخلقةُ [ :ث َّم أَن َشأْ َناهُ] (المؤمنون ، )94/88 :وقوله عليه السالم" :ثم ينفخ فيه"
 ،فالمراد ظهور آثار الروح للعيان  .وذلك بالتغذي والحركة ،بعد كمال التعديل والتسوية  .فالمولود حالة
كونه نطفة وعلقة ومضغة جماد ال يقبل من آثار الروح إال ما يقبله الجماد  .ثم بعد يقبل من تدبير الروح
ما يقبل الحيوان  .فإذا ولد صارت آالته وقواه يظهر استعدادها لقبول آثار الروح فيها شيئا فشيئا .فكلما
كمل استعداد آلة ظهر أثر الروح فيها بحسب ذلك االستعداد كماال ونقصا .
فها قد سمعت من بعض ما يتعلق بالروح ما يكون به صدرك أثلج ،وصبحك أبلج ،فإنه كالم أهل
هللا أهل الكشف والوجود .فارْ م بكل ما يخالفه من أقوال الحكماء والمتكلمين الذين تفكروا حيث ال يصح
فكر ،وقاسوا حيث ال يستقيم قياس ،وخبطوا في الروح واإلعادة خبط عشواء ،وهللا الموفق ،ال ربّ
غيره.
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قال تعالى خطابا للمالئكة في حق آدم  -عليه السالم َ [ :-فإ َذا َسوَّ ْي ُت ُه َو َن َف ْخ ُ
ت فيه منْ رُ وحي َف َق ُعوا
ور ٍة َّما َشا َء
ك َف َع َّدلَ َك في أَيِّ ُ
ص َ
ين] (ص :اآلية  .)18وقال فى حق أوالده[ :الذي َخلَ َق َك َف َس َّوا َ
لَ ُه َساجد َ
َر َّك َب َك] (االنفطار :الآليتان  .)2 ,1وقالَ [ :ف َخلَ َق َف َس َّوى] (القيامة :اآلية .)38
فمعنى التسوية والتعديل فى خلق آدم  -عليه السالم  -هو جعل صورته على هيئة واستعداد ،تقبل
به صورة الروح المنفوخ فيه قبوال تاما ،أتم من قبول جميع الصور المخلوقة ،وال المالئكة واألرواح
العلوية،فال بد من فعل في الطين حتى يصير متغيرا متعفنا؛ فإن المولدات ظهرت عن أربعة عناصر
وأربعة أخالط  :صفراء وسوداء ودم وبلغم؛ فكان السوداء عن التراب ،وهو قوله" :من طين" ،وكان
ال َك ْال َف َّخار ] ( الرحمن اآلية  .)94وكان الدم
الصفراء عن النار ،وهو قولهَ [ :خلَ َق
ص ْل َ
ان من َ
اإلنس َ
َ
ص ٍ
ون] (الحجر :اآلية  .)86وكان البلغم عن الماء الذي
ص ْل َ
عن الهواء ،وهو قوله [ :من َ
صا ٍل ِّمنْ َح َمإ ٍ َّمسْ ُن ٍ
عجن به التراب فصار طينا .
والتسوية والتعديل فى حق أوالده هي أن يصير الطين نباتا ،فيأكله االنسان فيصير دما ،ثم تأخذ قوته
القوة المميزة ،فيصير نطفة ،ثم يمتزج بماء المرأة فيزيد اعتداال ،ثم ينضجه الرحم فيزيد تناسبا .ثم يزيد
فى الصفاء إلى أن يستعد لقبول الروح المنفوخ فيه قبوال ،ال مثل له ،كالفتيلة التى تستعد بشرب الدهن
وكمال النظافة والغلظ لقبول النار وإمساكها .وأشخاص االنسان متفاوتون في التعديل والتسوية لصورهم،
فكامل وأكمل وناقص وأنقص .وهذا هو السبب الثاني للتفاوت بينهم فى االنوار والعلوم والمعارف :
ففتيلة ،أعني صورة طبيعية  ،في غاية النظافه صافية الدهن وافرة الجسم يكون قبولها أعظم في اتساع
النور ،وفي كمية جسم النور ،وأكبر من فتيلة نزلت على هذه الصفة من النظافة والصفاء ،فكان التفاوت
بين األنوار بحسب استعدادات الفتايل  .لذا كانفى الناس شقي وسعيد ،وعالم وبليد  .فبالتعديل والتسوية
للصورة صارت كالمرآة المجلوّ ة ،تقبل صورة ما فاض عليها وقابلها على الكمال ،وتحكيه كما هو؛ فنفخ
الروح عام في كل صورة ،والتسوية والتعديل خاص بالصورة اآلدمية اإلنسانية ،فهو كناية عن التجلي
الجاعل لها مثاال للمتجلي في قبول المجلّي .فالنافخ كما هو اإلنسان ،لما يرى منه بواسطة األجرام
الصقيلة ،منه ظهرت ،وبه قامت ،وإليه تعود ،ألنها ظلّه ومثاله وهما  ،وإال فهي هو حقيقة وعلما.
فالروح المنفوخ عن الجود اإللهي روح هللا ،من حيث أنه حق ؛ وروح من نفخ فيه ،من حيث أنه خلق؛
فله خصائص اإلله وأحكامه بالحيثية األولى  ،وخصائص الخلق وأحكامه بالحيثية الثانية  .فانظر ما
أجمعه !! وال يعرف كيف ارتباط الحياة اإلنسانية لهذا البدن ،بوجود هذا الروح لمقارنة الطبيعة فيه،
لوجود الروح الحيواني ،فال يدري هذه الحياة البدنية ،للروح الظاهرة عن النفخ اإللهي ،أو للطبيعة ،أو
للمجموع .

الفصل الثالث
حقيقة الروح وقواها
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حقيقة الروح

وأمّا حقيقة الروح ففيه من األقوال كثرة بلغت ألف قول ! والقول الحق هو ما عليه أهل الكشف
والوجود ،أ ّنه ليس بجسم يح ّل البدن ،وال عرض يح ّل في القلب أو الدماغ ،وإ ّنما هو جوهر مجرّ د ،غير
متحيز ،وال منقسم ،وال له صورة من ذاته ،وال هو داخل البدن ،وال خارج عنه ،وال متصل به وال
منفصل عنه ،وال هو في جهة .فهو ّ
منزه عن الحلول في المحال ،واالتصال بالجهات ،وعن جميع
عوارض األجسام فال يدخل تحت مساحة ،وال يقبل إشارة حسية  .فاألرواح م ّتصلة باألجسام بالتدبير،
منفصلة بالح ّد والحقيقة  .والتدبير لألرواح ذاتي كالشمس ،غير أن الشمس ال علم لها بما تدبّره من
مصالح العالم  ،والروح لها علم ،فإن كانت فاضلة ،فلها علم بجزئيات الجسم الذي تدبّره  .فاإلنسان عالم
بجميع األمور المغيبة فيه ،من حيث روحه المدبّر له ،إمّا تفصيال وإمّا إجماال؛ فهو يعلم وال يعلم أنه
يعلم ،بمنزلة الساهي والناسي .وليس المدبّر لصور العالم كله روح واحدة ،كما قيل  ،وأن روح زيد هي
روح عمر ،فإنه يلزم أن ما يعلمه زيد ال يجهله عمر  ،ألن العالم من كل واحد منهما روحه.
ّ
والحق عند أهل هللا أنّ أرواح
واختلف في األرواح  :هل وجودها مع أجسامها أو قبلها أو بعدها ؟
الكمّل ،كاألنبياء والرسل وكمّل ورثتهم مساوقة للعقل األول ،فهي موجودة متعينة متميزة قبل إيجاد
أجسامهم ،ولهذا قال – صلى هللا عليه وسلم  " :-كنت نبيا وآدم بين الماء والطين " .يريد  :أن آدم لم
يخلق حينئذ ،أعلمه هللا بذلك ،وهو روح  ،والنبوة الخبر ،وال يكون مخبرا إال لمخبرين .وما عداهم من
إنسان وغيره ،فأرواحهم المدبرة لصورهم كانت موجودة في حضرة اإلجمال ،كالحروف في المداد ،غير
متميزة ألنفسها  ،وهي متميزة عند هللا مفصّلة في حال إجمالها .فإذا كتب القلم في اللوح ظهرت صور
الحروف مفصّلة بعدما كانت مجملة في المداد ،فقيل :هذا ألف ،وهذا باء ،وهذا دال  ...في البسائط ،
وهي أرواح البسائط  .وقيل :هذا زيد وهذا عمرو  .. .وهي أرواح األجسام المركبة  .فإذا سوّ ى هللا
الصور ،أي صورة كانت ؛ كان الروح الكلّ ،كالقلم ويمين هللا الكاتبة  ،والصور كالحروف في اللوح .
فنفخ الروح في صور العالم فظهرت األرواح متميزة ،فقيل :هذا إنسان وهذا فرس وهذه حية وهذا طير
 ...فعين وجود الصور عين حياتها  ،عين نفخ الروح فيها كل صورة بحسب استعدادها ومرتبتها ،كما
نبهنا على ذلك مرارا.
وذكر سيدنا ختم الوالية المقيدة محيي الدين – رضي هللا عنه – أن الرجل إذا أفضى إلى زوجته
وواقعها ،وا ّتحدا لهذا االجتماع المخصوص ،وعمّتهما اللذة لهذا اإلجتماع ،فكانا كالمقدمتين ،عند ذلك
ينفصل من روحيهما روح الولد الذي هو النتيجة  .وينفصل من جسديهما جسد الولد ،وليس إال النطفة .
فجسد كل إنسان روحه المتجسدة في الخيال المنفصل .وإذا انفصلت النطفة من الوالدين واستقرّ ت في
الرحم دبّرت نفسها إلى زمان انطالقها من قيد التجسّد ،إمّا بالموت اإلرادي أو الطبيعي .
وتسمّى هذه الحقيقة المدركة من اإلنسان بأسماء كثيرة ،بحسب تنزالتها واعتباراتها  ،فلها بكل اعتبار
وتنزل اسم  .تسمّى علما من حيث أنها بها تحققت األشياء وبانت مراتبها وتميزت أعيانها.
وتسمّى روحا من حيث أنها صورة الحياة اإللهية ،ومن حيث أنها ال صورة لها تخصّها ،فال تعرف إال
بآثارها في الصور ،مشتقة من الريح ،فإنها ال تدرك إال بما تحركه من األشجار ،وبما تحمله من الروائح
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مثال  .وتسمّى اللطيفة اإلنسانية ألنها ظهرت بالنفخ اإللهي ،فهي سرّ لطيف ينسب إلى هللا على جهة
اإلجمال ،من غير تكييف.
وتسمّى بالنفس الناطقة  ،عند الحكماء ،يعنون المفكرة بالقوة .
وتسمّى عقال ،أل ّنها أول شيء عقل عن هللا ما يلقى إليه ،وأل ّنه قيد األشياء وحددها بعد إطالقها  ،مأخوذ
من العقال ،وهو القيد .
وتسمّى قلبا لتقلبها ؛ لتنفسها في صور المراتب التي تنزل إليها ،وانصباغها بكل شيء يريده الحق –
تعالى – منها .
وتسمى سرا لتجردها الحقيقي عن كل شيء يتوهم مالبستها له ومباينتها لكل صورة ؛ فإنها الوجود الحق
الذي ليس منه شيء في شيء ،فلروح اإلنسان باطن ،وهو السر ،وللسر باطن وهو سر السر ،ولسر
السر باطن وهو الخفا ،وللخفا باطن وهو األخفى  .وباطن كل شيء حقيقته ومادته ،مثال ،السرير باطنه
قطع الخشب ،وباطن قطع الخشب الشجر ،وباطن الشجر العناصر األربعة ،وباطن العناصر الهيولى
األولى  .فالروح األمري ،حال كونه في غاية اللطافة ،يسمّى األخفى  ،وحال تنزله درجة يسمى الخفا ،
وحال تكاثفه أكثر مما قبله يسمى السرّ  .ثم كذلك فيسمّى القلب ،ويسمّى النفس الناطقة  .فإن تنزل فيسمى
بالنفس األمارة .
والمراد من هذا المعنى ،الذي البدن مركبه ومحل تدبيره وآالت تحصيل معلوماته المعنوية والحسية،
وكان ظهوره وتعلقه بالبدن عن وجود ال عن عدم  .فما حدث إال إضافة التولية إليه بتدبير هذا البدن .
وأعطى الروح في هذا المركب اآلالت الروحانية والحسية ،إلدراك علوم ال يعرفها إال بواسطة هذه
اآلالت السمع والبصر والش ّم  ،ال األذن والعين واألنف؛ فهو ال يدرك المسموع إال من كونه صاحب
سمع ،ال صاحب أذن .وال يدرك المبصر إال من كونه صاحب بصر ،ال صاحب حدقة وأجفان ،فإضافة
هذه اآلالت ال يص ّح ارتفاعها ،وليست ترجع إال إلى عين الحقيقة اإلنسانية .وتختلف األحكام فيها
باختالف المدركات ،والعين واحدة  .هذا مذهب أهل الكشف والوجود ،وال عبرة بمن خالف هذا من
الحكماء أهل النظر.

قوى الروح اإلنساني وكيفية تدبيرها
القلب والعقل

لما أنشأ هللا الصورة اإلنسانية كانت بمثابة مدينة أنزل فيها الروح ،وجعل بمثابة الخليفة ،عيّن له
موضعا منها هو موضع أمره ومحل خطابه ونفوذ أحكامه  ،سمّاه تعالى القلب  ،أعني القلب النباتي،
الذي هو مضغة لحم ،في الجانب األيسر ،وهو ال فائدة فيه إال من حيث أنه مكان لهذا السر المطلوب
المتوجّ ه عليه الخطاب ،وهو المجيب إذا ورد عليه السؤال ،وهو الباقي إذا فني الجسم  .ثم بنى – تعالى
ّ
متنزها عجيبا عاليا في أرفع مكان في هذه المدينة اإلنسانية ،سمّاه الدماغ ،وفتح له فيه طاقات
– للخليفة
وخوخات يشرف منها على مدينته وهي العينان واألذنان واألنف والفم .
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ّ
المتنزه خزانة سمّاها الخيال ،جعلها تعالى مستقرا ،وخزانة للمبصرات
ثم بنى له في مق ّدم ذلك
والمسموعات والمشمومات والمطعومات والملموسات وما يتعلق بها .ومن هذه الخزانة تكون المرائي
التي يراها النائمون ،وهي خزانة واسعة جدا ،وفيها من األمور العظام وخرق العادات ما ال يوجد في
هذه الدار ،وفيها توجد المحاالت العقلية كقيام األعراض بأنفسها وحياتها ألنفسها ونطقها وإيراد الكبير
على الصغير مع بقاء الكبير على كبره والصغير على صغره ،وتكلّم الجمادات ووجود الشخص الواحد
في مكانين ،واجتماع الضدين  . . .وغير ذلك مما ال يتصور وقوعه في هذا العالم ،وهي المك ّنى عنها
عند سادات القوم – رضوان هللا عليهم – بأرض السمسمة  .وهذه الخزانة يسمّيها المتكلّمون بالحسّ
ّ
المتنزه،
المشترك ،ويسمّيها الحكماء البنطاسيا ،يريدون لوح النفس .وبنى له – تعالى – في وسط هذا
وهو الدماغ خزانة الفكر ،وهي التي ترفع إليها المتخيّالت ،فيقبل الصحيح منها ويرد الفاسد .وبنى له في
ّ
المتنزه ،وهو الدماغ ،خزانة الحفظ ،أودع فيها محفوظات اإلنسان .
آخر هذا
ثم جعل – تعالى – للخليفة الروح وزيرا هو العقل؛ ألن الحكمة اإللهية اقتضت أنه ال يستقيم أمر خليفة
إال بوزير ،يكون واسطة بينه وبين رعاياه ،أوجده – تعالى – في ثاني مقام من الخليفة ،وهو موجود
عجيب ومخترع غريب ،نور مشرق في القلوب ،فكما أن العالم الكبير له الروح الكل ،والعقل الكل،
والنفس الكلية ،كذلك العالم الصغير ،له الروح الجزئي ،والعقل الجزئي ،والنفس الجزئية  .فالروح له
األوّ لية؛ إذ هو أمر هللا ،والعقل ناشئ عنه  .فالروح يم ّد المدينة اإلنسانية والصورة اآلدمية بالحياة والقدرة
والسمع والبصر والكالم ،ويم ّد العقل بالعلم وكيفية تدبير المدينة  .ومن َث ّم ترى الذين ال عقول لهم
يسمعون ويبصرون ويتكلمون ويقدرون  ،ومع ذلك ليس لهم تدبير وال علم بمواقع األمر والنهي ،لخلوّ
مدينتهم عن العقل ،فإ ّنه إنما سمّاه  -تعالى – عقال  ،ألنه يعقل عن هللا أمره ونهيه وخطابه ،وكلّما يلقيه
إليه ،فعليه يتوجّب الخطاب ،إذ هو وزير المدينة اإلنسانية ومدبّرها  .فلو كانت المدينة خالية من الخليفة
لكانت في حكم الجمادات ؛ ولو كانت خالية من الوزير لكانت من جملة البهائم ،وإن كان الروح فيها قائما
عليها؛ إذ الروح ليس له تدبير المدينة اإلنسانية ،فال يفرق بين الحالل والحرام ،وال بين الطهارة
والنجاسة ،وال بين الحسن والقبح ،وإنما هذا للعقل  .فال تقوم المدينة اإلنسانية إال بالخليفة  ،وال يستقيم
أمرها إال بالوزير.
أنزل – تعالى – العقل الوزير ،من الروح الخليفة منزلة القمر من الشمس ،فليس للقمر نور في نفسه،
فأشرقت الشمس بنورها على القمر؛ فاكتست منها نورا لضيائه ،فكان هو الشمس في نفس األمر من
حيث النور ،وافترقا من حيث الرتبة ،فإنّ الشمس نورها ذاتي لها ،والقمر نوره مكتسب .فلذلك إذا طلعت
الشمس بالنهار وأشرق نورها واختفى نور القمر وغيره .وإذا طلع القمر بالليل وأشرق نوره ظهرت معه
جميع األنوار .فالروح أمر هللا ،له النور التا ّم ،إذا ظهر ال يظهر معه نور ،فال يكون للعقل الوزير حكم.
فلهذا إذا غلب حكم الروح على إنسان بهت ،وتراه ال يعقل وال يدرك ،كالقمر إذا وقع في قبضة الشمس .
فمتى لم يغلب على اإلنسان نور الروح أو ظلمة الطبيعة كان معتدال يؤدي إلى كل ذي حق حقه؛ ألنّ
الظلمة لها حق في مقام العبودية ،فيؤدي حق الخالق والخلق .ومتى غلب على اإلنسان النور أو الظلمة
المحض ،ولم يراع ما يقتضيه العقل قبل كماله فسد أمر عبوديته والتحق بالمجانين أو الملحدين
اإلباحيين .وكذلك إذا وقف عند العالم بحيث يمنعه النظر في عالم طبيعته عن النظر في عالم النور.
والعقل ،يمدح باعتبار أنه نور ،وعليه يدور أمر اإليمان والشرائع ومقتضيات العبودية ،ويذ ّم باعتبار أنه
العقل المعاشي المربوط بشهوة النفس؛ ألن العقل من حيث هو مقيد تحت فلك القمر؛ فليس له قوة
اإلطالق ،وهو روحاني مهيّأ لقبول المعاني اإللهية ،متوجّ ه إلى العالم األعلى ؛ وحيواني مهيّأ لتدبير
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المعايش الكونية ،متوجّ ه إلى العالم األسفل؛ فاألول عقل أصحاب األرواح الطاهرة ،والثاني عقل
أصحاب النفوس األمّارة الحيوانية  .فإذا اشتغل الجسم باألمور الطبيعية السفلية يغيب الخليفة الروح عن
المدينة اإلنسانية ،ويبقى الوزير العقل يفيض أنوار حكمه على المدينة اإلنسانية ،كالقمر ليال .وفيضانه
إلى النفس النباتية ،فتسوسه نفسه النباتية التي هي جسمه ،بما هي عليه من صالح المزاج ،فيكون كالطفل
الذي مات أبوه  .فمتى احتجب الخليفة ،كان للوزير الظهور وإنفاذ األوامر واإلعطاء والمنع .أال ترى
القمر إذا حصل في قبضة الشمس ،ال يكون له نور وال ظهور ؟ فإذا كانت الليالي البيض كان له النور
التا ّم ،لغيبة الشمس عن أعين الناظرين .فالقمر في ذلك الوقت ،قد كمل نوره لكمال مشاهدته ،لمن هو
مستم ّد منه .والناس ال يشاهدون ذلك الوقت إال القمر.
ولما أنشأ هللا – تعالى – العقل الوزير أودع فيه حسن التدبير ،وجميع األمور الالزمة للمدينة اإلنسانية،
فصار محال للعلوم اإلنسانية ورأسا في تدبير األمور الكونية ،وال يدري المحالت التي يصرفها فيها وال
متى يصرفها  ،حكمة من الحق – تعالى – ليكون العقل مضطرا إلى الخليفة الروح ،ليفيده ويعلمه ما
جهل  .وكيفية تلقي العقل الوزير العلوم من الروح الخليفة ،أ ّنه إذا أراد العقل معرفة شيء في تدبير
المدينة اإلنسانية وإصالحها ،توجّ ه إلى مشاهدة الروح الخليفة .فعند مشاهدته يلوح له المراد ،فيقوم له
التجلّي من الروح منزلة الخطاب ،من غير حرف وال صوت؛ إذ المراد حصول علم تدبير المدينة
اإلنسانية ،فهو كشف روحاني ومعنى ذوقي .وبهذا يعبّر عن مخاطبيه كل ما ليس له كالم ،إذا لم تكن
هناك حروف وال أصوات وال غير ذلك من الدالئل .فلك أن تنظر إلى ما تؤدي إليه تلك األدلّة من
األصوات وغيرها في قلب السامع ،وهو حصول المعنى .وهو أثر الكالم من المخاطب  .فإذا حصل
للعقل آثار العلوم من فيض الروح عبّر عنه بالكالم والقول والخطاب .فإذا أراد الخليفة األعظم ،وهو
الروح الكلّ ،العقل األوّ ل ،أن يظهر أمرا من األمور من عالم الغيب إلى عالم الشهادة تجلّى للقلب،
فانشرح الصدر لذلك األمر .وذلك عبارة عن كشف الغطاء عن ذلك األمر ،فارتقم في القلب مراد اإلمام
األعظم الروح الكلّ ،والقلب هو مرآة العقل الجزئي وزير الروح  ،المولّى على المرتبة اإلنسانية ،فرأى
العقل في مرآته ما لم يكن رآه قبل ذلك ،ألن القلب هو النقطة التي يدور عليها محيط األسماء .فإذا قابلت
اسما من األسماء انطبع ذلك اإلسم  ،أعني ما يطلبه ذلك االسم من األثر .فلهذا سمي قلبا ،لسرعة تقلّبه
لمقتضيات األسماء .فإذا رأى العقل ما رأى ،وعرف أ ّنه مراد الخليفة األعظم الروح الكل استدعى
الكاتب ،وهو الروح الجزئي ،فأطلعه على المراد وقال له :اكتب في لوح النفس ،أعني النفس الجزئية،
كذا وكذا .فإذا حصل في لوح النفس خرج على الجوارح .ال يقال العقل وزير الروح فهو دونه ،فكيف
يستدعيه إلى الكتابة ؟ أل ّنا نقول :الروح له حضرتان :حضرة في الغيب ،وهو الروح األعظم الذي ال
يعبّر عنه بعبارة ،فإ ّنه مق ّدس عن إدراك العقول ،فضال عن غيرها ،وله حضرة في الشهادة ،وهو الروح
المنفوخ في الصورة ،المدبّر لها بما يلقى إليه من روح الروح ،فيكتبه في لوح النفس ،بإشارة العقل؛ ألنه
صاحب تدبير المدينة اإلنسانية؛ فهو فرق اعتباري ،وال فرق بينهما في مقام الجمع ،لكن له مراتب يظهر
فيها؛ فالتع ّدد للمراتب ال للظاهر فيها .ومنها يظهر الفرق عند أهل الفرق.
النفس ومراتبها
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ث ّم أوجد هللا – تعالى – للروح الجزئي الخليفة على المدينة اإلنسانية ،النفس الجزئية  ،وهي متولدة بين
الطبيعة وهي أمّها  ،والروح اإللهي أبوها ،يقول سيدنا ختم الوالية المحمدية محيي الدين – رضي هللا
عنه :-
وأمـهات نفوس عنصريات

أنا ابن آباء أرواح مطهّرة

فللنفس المقام الثالث ،ألنها نشأت عن العقل ،كما نشأت حواء من آدم فهي بعضه ،وكما نشأت
النفس الكلية من العقل األول ،فهي بعضه ،ولوح كتابته  .فالنفس الجزئية لوح كتابة العقل الجزئي.
واإلنسان له أربع نفوس :نفس جمادية  ،وبحياة هذه النفس تشهد األلسنة واأليدي واألرجل والجلود يوم
ّ
التغذي  .ونفس حيوانية  ،وبها يحسّ ويتحرك ،ونفس إنسانية .
القيامة .ونفس نباتية  ،بها يطلب اإلنسان
والنفس من حيث هي جوهر شأنه اإلدراك والفعل والتعلّق بجسم تتصرف فيه؛ فإن كان الجسم ال يقبل
إال تصرفا واحدا على وتيرة واحدة فهي النفس الكلية  .ثم إن لم يكن أظهر أمور النفس إال حفظ صورة
الجسم ونظامه ،فهي النفس الجمادية  .وإن كانت النفس مع ذلك تعطي تنمية وتوليد األشخاص من نوعه
فهي النفس النباتية  .وإن كانت النفس مع ذلك تعطي تحريكا اختياريا وإحساسا ،فهي النفس الحيوانية .
وإن كانت مع ذلك تصدر األفعال والحركات منها عن تميّز ونظر ورؤية فهي النفس اإلنسانية  .ثم إن
كانت قوة تمييزها ونظرها حاصلة لها حال تعلّقها بالجسم ،وبعد مفارقته فهي قوة ربانية ،تسمّى النفس
باعتبارها روحا .
فالنفس اإلنسانية تفيض في النفس الحيوانية قوى فعلية  .والنفس الحيوانية تفيض في النفس النباتية قوى
حركية .والنفس النباتية تفيض في النفس الجمادية قوى هي مبادئ ما تمسك الجسم على صورته ونظامه
.
والنفس اإلنسانية هي محل التغيير بالمخالفات الشرعية ،ومحل التطهير بالموافقات والطاعات اإللهية .
وفي الحقيقة ال مخالفة للنفس من حيث هي ،وال خبث فيها وال معصية لها ،وإنما الحق – تعالى – جعلها
في كل هيكل على حسب ما يليق به ،فتدبره بما هو مكتوب له وعليه من األزل ،إن خيرا فخير ،وإن
شرا فشر .فكلما يكتبه الكاتب في لوح النفس حسن جميل أل ّنه أمر هللا ،حتى يصدر عن النفس ،فيحكم
عليه الشرع بحكمه ،من حسن وقبيح  .فالنفس طاهرة مق ّدسة ،تنفذ أمر هللا بالعبد خبثا أو غيره  ،فلها
وجهان :وجه إلى الملكوت ،وهي بهذا االعتبار أمر هللا وروحه المق ّدسة ؛ ووجه إلى الملك وهي النازلة
إلى أسفل سافلين  .فقد ُد ّنست بتدنيس أوانيها ،كالماء الطاهر ينزل في األواني النجسة  .فال تذ ّم النفس إال
بتصريفها آالتها في المذموم شرعا .
والنفس برزخ بين ظلمة الكون ونور العقل ؛ والعقل برزخ بين النفس ونور الروح ؛ والروح برزخ بين
الخالق والمخلوقات  .فالروح صورة الحياة ،والنفس ظل الروح ،والجسم قابل الروح والنفس  .فالروح
باق ،والنفس فان ،والجسم موات  .فمنزلة النفس اإلنسانية الناطقة من الجوهر الروح الكل منزلة قوى
النفس الناطقة من الجوهر الجسم .
فقد تبين مما ذكرنا أن مجموع حقيقة اإلنسان ،باعتبار التفصيل  :روح وعقل ونفس؛ فهم الحاكمون على
المدينة اإلنسانية  .أمّا الروح فهو واحد قدسي ،تختلف أحكامه باختالف األعضاء ،فهو واحد كثير ،وال
يدبّر الجسم ،ألنه الخليفة ،له االحتجاب  .وأمّا العقل فهو نور الروح  ،وهو يدبّر المدينة اإلنسانية بأمر
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الروح .وأمّا النفس فهي نور العقل ،وهي بمنزلة الخادم ،يصرّ فها كيف شاء  .فإن كمل العقل في تدبيره
كملت النفس في خدمتها ،والعكس بالعكس .وجملة هذه الثالث – في الحقيقة – أمر واحد ،هو أمر هللا
ّ
المتكثر بحسب كثرة مراتبه  .مثال ذلك :الشمس ،إذا قابلت الجسم الصقيل فإنه ينبعث من
الواحد بالذات،
ذلك الصقيل نور يضيء به موضعا ال تقابله الشمس بقرصها ،بانعكاس الشعاع ؛ كضوء القمر ،فإن
الشمس بالليل تحجبها عنا األرض ،فيضرب نورها إلى السماء ،فإذا كان القمر فوق األرض في السماء
ضرب فيه نور الشمس ،لكون القمر صقيال ،وهو يقابل الشمس ،فيخرج من القمر نور ينعكس إلى
األرض ،فتشرق األرض؛ فمن أراد أن يرى الشمس ،من غير أن ينظر إليها فلينظر الموضع الذي
ضرب فيه نور الشمس من الجسم الصقيل ،فإنه يشهد الشمس في ذلك الموضع ،من غير أن ينظر إليها
في السماء ،ألن الذي رآه هو عين ما في السماء؛ فهنا ثالثة أركان :قرص الشمس ،والجسم الصقيل،
وموضع ضرب الشعاع المنعكس .
ولما أوجد هللا – تعالى – الروح الخليفة ،على الكماالت التي ذكرناها ،واألوصاف العلية التي أسلفناها،
أراد – تعالى – أن يعرفه بعجزه وافتقاره ،وأنه ال حول له وال قوة إال باهلل مبدعه وربّه ومواله  ،فأوجد
له – تعالى – منازعا في مملكته ،وأثار عليه في مدينته التي واله هللا عليها ثائرا قويا كثير الخيل
ّ
واللذات
والرجل ،سمّاه – تعالى – الهوى ،وهو كل ما تميل إليه النفس وتستحليه من األمور الطبيعية
المعجلة المحببة لها ،المزينة في عينها في الوقت ،فوقعت النفس بين أمرين قويين :هذا يناديها لطاعته
ومشيها على ما يرضيه ،وهذا يناديها لطاعته واستعمالها لما يشتهيه ،فإن أجابت النفس داعي العقل،
الذي هو وزير الخليفة ومدبّر المدينة اإلنسانية حصل لها اسم المطمئنة .وإن أجابت داعي الهوى
ُور َها َو َت ْقوي َها ]
والشيطان حصل لها اسم األمّارة بالسوء ،والك ّل من عند هللا تعالى .قالَ [ :فأ َ ْل َه َم َها فُج َ
(الشمس :اآلية )2وقال [ :قُ ْل ُك ٌّل منْ عند هللا ] (النساء :اآلية .)12وقالُ [ :ك ًّال ُنم ُّد َهؤُ َالء َو َهؤُ َالء منْ
ِّك َمحْ ُ
ظورً ا ] (اإلسراء :اآلية .)80
ان َع َطا ُء َرب َ
ِّك َوما َ َك َ
َع َطاء َرب َ
فعندما حصل الحرب والمنازعة بين الروح الخليفة والهوى المنازع له  ،رجع الروح بالشكوى إلى هللا –
ّ
الحق – تعالى
تعالى – يطلب منه النصر والعون على دفع الثأر وقمعه ور ّده على عقبه .وهذا كان مراد
– وهو الحكمة في إجابة النفس داعي الهوى والشهوة ،وعماها عن رشدها وطريق سعادتها  ،وأن النفس
عرفت ما عندها وما لها ،من حيث حقيقتها في إجابة دعوة الخليفة ؛ ولما سمعت داعي الهوى يدعوها
أرادت أن تعرف ما عنده ،وماذا تحت طيّ دعوته .
فأصل النفس روح هللا ،وروحه أمره ،وأمره صفته ،وصفته عين ذاته؛ فما أعماها وأضلها عن أصلها إال
القرب المفرط ،وما تشهده الحواس من العالم الطبيعي الكثيف ،فلهذا صارت النفس جاهلة بأصلها ،وهو
الحق – تعالى – ولوال ذلك لظهر بالفعل ما هو باطن فيها من الكماالت اإللهية .

أطوارالروح

اعلم أن الروح المسمى باللطيفة ،لما تعلق بالجسم وتدبيره ،وشهد ما هي األجسام عليه ،وما
تنتجه مما لم يشهده في عالمه عالم المجرّ دات،إذ عالم المجردات ال ذوق له في عالم األجسام ،فلما أهبط
إلى عالم األجسام تولّع بها وعشق الهيكل وأحبّه حبّا ال يتصوّ ر أش ّد منه وال أعظم؛ ألن الهيكل هو
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الواسطة في شهوده لعالم األجسام ،وإدراك الجزئيات من العلوم ،وغيرها ،وتحصيل ما ال يحصل إال من
تعلقه باألجسام ،ولش ّدة محبّة األرواح لهياكلها غفلت عن أنفسها ،وذهلت عنها ،ولم يثبت عندها إال
أجسامها ،فإنها نظرت إلى أجسامها نظر اال ّتحاد  .فحلّت فيها حلول الشيء في هويته ومادته ،فاكتسبت
التصوير الجسمي .فليس عندها إال األجسام ،كما يذوقه جميع الناس ،حتى قالت طائفة  :مسمّى اإلنسان
ّ
والحق أنّ مسمّي اإلنسان :مجموع
ليس إال الجسم فقط  .وهذا وإن ورد في القرآن فهو ظاهر ال نص،
الجسم والروح ،ال الجسم وحده ،وال الروح وحده ،وإنما أحبّ الروح وحده الظهور ،كما ورد في قوله:
"أحببت أن أعرف".
وإذا فارقت األرواح هياكلها وأجسامها ال ترى أنفسها إال على صورة هياكلها وصورها قبل
الموت الطبيعي وبعده  ،وال تغفل عنها طرفة عين ،إال أهل الكشف واالنسالخ ،من أهل هللا ،فإنّ
أرواحهم مطلقة في الدنيا والبرزخ  .وأرواح َمن عداهم مقيدة دنيا وبرزخا  .والتجسّد والتصوّ ر لألرواح
المقيدة إنما هو في نظرها وشعورها؛ وإال فهي مجرّ دة أبدا  .فهيكل ك ّل إنسان وصورته هو روحه
المتجسّد حالة تجرّ ده في عالم الخيال المطلق ،كما يتجسّد العلم في الخيال المقيّد ،ويظهر بصورة اللبن
وهو هو  .فتجسّد األرواح وظهورها بالهياكل والصور ليس إال في شعورها ال غير .فإذا زال عنها ذلك
الشعور ،بالموت الطبيعي أو اإلرادي؛ بقيت عند نفسها على ما كانت عليه في نفس األمر من التجرّ د،
فإنها في حال تجسّدها في شعورها كانت في نفس األمر مجرّ دة ،وال يزول عنها هذا الذهول والغفلة إال
رُك ْال َي ْو َم َحديد ] (ق :اآلية .)88
ص َ
نك غ َطا َء َك َف َب َ
بالموت الطبيعي أو اإلرادي ،قال تعالىَ [ :ف َك َش ْف َنا َع َ
فالروح على حاله من األزل إلى األبد ،وما كان تنزله إال بحسب شعوره بالمراتب الخلقية،
ّ
والتنزالت الوهمية ،ما انتقل إلى غيره وال ارتحل إليه غيره  .وأن أوّ ل المراتب التي تنزل إليها نشأة
العقل األوّ ل ،وذلك عبارة عن شعوره بها  ،ألنه لما شعر – وشعوره عينه وعين ما شعر به – انصبغت
ذاته بها عنده ،فظهر عند نفسه بصورتها ،ال أنه انتقل إليها ولبسها ،وال أنها انتقلت إليه وقامت به  .فإذا
علمت أن األرواح مجردة حال تجسدها ،ومجسّدة حال تجردها أعني بعد الموت ؛ وما ورد في اآليات
القرآنية ،واإلخبارات النبوية ،من نسبة الدخول والخروج وغير ذلك من صفات األجسام كالحلول
والقبض عليها ،والدخول والخروج ،وفتح أبواب السماء لها ،وغلقها دونها ونحو هذا؛ فكلّه تمثيل ،وكناية
وتوصيل؛ إذ األرواح عند تعلقها باألجسام وتدبيرها لها ال تفارق أصلها ،وهي ناظرة إلى أجسامها
وهياكلها ،فهي تح ّل موضع نظرها من غير مفارقة لمركزها األصلي .وهذا أمر تحيله العقول المعقولة
بعقال الحسّ والعادة  .ويعد نظرها إلى األجسام دخوال وحلوال .
وإذا بطل تدبير األرواح لهذه األجسام العنصرية بالموت الطبيعي انتقلت إلى تدبير أجسام خيالية طبيعية
 .واختلف أهل الطريق في هذه المسألة على ثالث فرق  .والحق أن األرواح المدبرة ال تزال مدبّرة
برزخا وآخرة ،ألنها لم تظهر إال عن تدبير وهيكل مدبّر ،وهو أصل وجودها ،فال تنفك عن التدبير أبدا .
فهي تدبر صورا طبيعية عينية حسّية لها دنيا وبرزخا وآخرة ،وحيث كانت  .فأوّ ل صورة لبستها
الصورة التي أخذ عليها الميثاق فيها ،ثم الصورة الدنياوية ؛ فإذا مات – وموت ك ّل صورة هو بطالن
حكم روحها فيها – فإذا مات اإلنسان حشر روحه إلى صورة أخرى ،إلى وقت سؤاله ؛ فإذا جاء وقت
سؤاله حشر إلى جسده الموصوف بالموت ،فيسأل فيه  .وغير بعيد في االقتدار اإللهي أن يصير جسم
األرض كجسم الهواء أو جسم الماء ،فإنّ كثافة األرض ما هي ذاتية لها  .ث ّم بعد سؤاله يحشر إلى صورة
أخرى في البرزخ ،إلى نفخة البعث ،فيبعث من تلك الصورة التي كان فيها في الدنيا ،إن كان عليها
سؤال ،فإن لم يكن عليه سؤال حُ شر في الصورة التي يدخل بها الج ّنة  .والمسؤول ،إذا فرغ من سؤاله
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حشر إلى الصورة التي يدخل بها الجنة أو النار .وفي كل صورة ينسى صورته التي كان عليها ،ويرجع
حكمه إلى الصورة التي انتقل إليها .وتنتقل القوى مع الروح إلى الصورة التي انتقل إليها ،فتكون درّ اكة
بجميع القوى ،سواء  .ال سيما أهل الهياكل المنوّ رة ،فإنهم ال يبالون لمفارقته متى كانت ،ألنهم في مزيد
علم دائما ،فهم ملوك أهل تدبير دائما ،واآلالت مصاحبة ال تنفك في الدنيا وال في البرزخ وال في اآلخرة
.

الروح بعد الموت

ك ] (االنفطار:
ُور ٍة َما َشآ َء َر َّك َب َ
والصور البرزخية لألرواح على صور أخالقها ،وهي قوله [ :في أَيِّ ص َ
اآلية  .)2أي الصور الروحية ،فث ّم شخص ،الغالب عليه البالدة والبهيمة ،فروحه روح حمار؛ فتكون
صورته في البرزخ صورة حمار ،وثم شخص الغالب عليه المكر والخديعة والروغان ،فروحه روح
ثعلب ،فصورته في البرزخ صورة ثعلب ،وث ّم شخص الغالب عليه النهم والشره وكثرة األكل ،فروحه
روح خنزير ،فصورته في البرزخ صورة خنزير ،وكذا كل صفة .
وأكمل األرواح صفة اإلنسان وروحه  .فليس الموت بعدم محض ،وال هو ض ُّد الحياة ،عند المحققين من
أهل هللا ،أعني الحياة التي هي بغير سبب ،فإنّ لألشياء حياتين :حياة بسبب ،وحياة بغير سبب ،وهي ذاتية
لألشياء؛ إذ الحياة فيض من حياة الحق – تعالى  .-فاألشياء حية في حال ثبوتها وعدمها .ولهذا سمعت
وامتثلت األمر بـ " ُكنْ " فكانت ألنفسها ،فما نسب – تعالى – الكون إال لها بقوله  " :ف َي ُكونُ "  .فمنه
– تعالى – األمر بالكون فقط  .وإنما الموت عبارة عن عزل الوالي عن تدبير الجسم ،وتوليته لتدبير
آخر ،ال على طريق التناسخية؛ فإنهم يقولون برجوع األرواح إلى تدبير أجسام عنصرية في هذا العالم
المحسوس .
فالموت بطالن تصرف الروح في الجسم ،الذي كان لها التصرف فيه فقط  .وإذا أراد هللا أن ينشئنا
النشأة اآلخرة كانت الصورة التي ينشئها للبقاء طبيعية ال عنصرية ،فتقبل االستحالة والفناء ،فهي
كاألجسام التي خلقها هللا للبقاء  :العرش والكرسي واألطلس وفلك الثوابت ،أعني صور السعداء ،وأمّا
األشقياء ،فإنّ صورهم عنصرية  ،ولذا قبلت النضج والتبديل في الجلود ،كما ورد؛ فالنشأة اآلخرة ،ما
ُون ]
هي األولى من كل وجه ،وال نشأة الناس كلهم فيها سواء .ولذا قال تعالىَ [ :و ُننش َئ ُك ْم في َما ال َتعْ لَم َ
(الواقعة :اآلية  .)69وورد في األخبار النبوية ،من صفات أهل الجنة والنار ،ما يخالف هذه النشأة التي
ُون]
علمناها ،قالَ [ :ولَ َق ْد َعل ْم ُت ُم ال َّن ْشأ َ َة األُولَى] (الواقعة :اآلية ،)68بعد قولهَ [ :و ُننش َئ ُك ْم في َما َال َتعْ لَم َ
ون] (األعراف :اآلية ، )89فمعناه :كما بدأكم على غير
(الواقعة :اآلية .)69وأمّا قولهَ [ :ك َما َبدَ أَ ُك ْم َتعُو ُد َ
مثال مسبق ،كذلك تعودون على غير مثال .فالخطاب لألرواح اإلنسانية ،يخبرها إلى أ ّنها تعود إلى تدبير
أجسام في اآلخرة ،كما كانت في الدنيا ،على المزاج الذي يخلق هللا تلك األجسام عليه  .فهذه فائدة قوله:
ون] (األعراف :اآلية  . )89فال تلتفت إلى أقوال المتكلمين وكثرة اختالفهم في هذه المسألة ،أعني
[ َتعُو ُد َ
مسألة ما يعاد من اإلنسان ،فإنهم خبطوا خبط عشواء .فإذا سوّ ى – تعالى – الصورة اآلخرة كانت
كالحشيش اليابس ،وهو االستعداد لقبول األرواح ،كاستعداد الحشيش لقبول االشتعال ،والصور البرزخية
كالسراج ،مشتعلة باألرواح التي فيها ،فينفخ إسرافيل  -عليه السالم –فتمرّ النفخة على الصور البرزخية
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فتطفيها .وينفخ نفخة أخرى ،فتمرّ على الصور المستعدة لالشتعال ،فتشتعل بأرواحها ،فإذا هم قيام
ينظرون ،وقد ورد في الخبر الذي قدمناه  :أن السماء تمطر مطرا شبه المني ،فتمخض به األرض ،فتنشأ
منه األجسام على عجب الذنب ،ويؤيد هذا الخبر ،ما ورد في آيات كثيرة ،من تشبيه البعث بإخراج
ار ًكا] (ق :اآلية  )9إلى قولهَ [ :ك َذل َك ْال ُخرُو ُج]
النبات من األرض .قال تعالىَ [ :و َن َّز ْل َنا م َن ال َّس َمآء َمآ ًء ُم َب َ
(ق :اآلية  ،)99الخروج يعني البعث .وقولهَ [ :وه َُو الذي يُرْ س ُل الرّ َيا َح ُن ُ
شرً ا َبي َْن َيدَيْ َرحْ َمته]
(األعراف :اآلية  )51إلى أن قالَ [ :ك َذل َك ُن ْخر ُج ْال َم ْو َتى] (األعراف :اآلية  .)51وقالَ [ :ف ُ
انظر إلَى أ َثر
ض َبعْ َد َم ْوت َها إنَّ َذل َك لَمُحْ يي ْال َم ْو َتى] (الروم :اآلية .)50ونحو هذا كثير في
ْف يُحْ يي األرْ َ
َرحْ َمة هللا َكي َ
القرآن ،وقد ورد في الصحيح" :كل ابن آدم يأكله التراب ،إال عجب الذنب" .وعجب "كفلس" وهو الذرة
التي هي أصل شجرة الجسم ،وحبة بذره ،وعليها أنشأ هللا النشأة األولى ،وعليه ينشأ النشأة اآلخرة .
واختلف أهل الطريق في تفسير عجب الذنب الذي تركب عليه النشأة ،وهو لغة ،ما ضمّنه الوركان من
الحيوان ،وهو العصعص .فقال حجة اإلسالم الغزالي" :هو النفس" يعني الجمادية .وقال أبو زيد
الرقراقي :هو جوهر فرد ،عليه تركبت النشأة األولى الدنيا ،ويبقى ال يتغير ،وعليه تر ّكب النشأة
األخرى ،يعني بهذا الجوهر حقيقة الماء ،الذي هو أصل األجسام؛ فإنّ أصل كل مر ّكب :جوهر صفته
النفسية الجوهرية والفردية وقبول التحيّز واالتصاف بأمور وجودية تح ّل فيه وترتفع منه  ،وبسيالنه
يصبح مقدارا ذا أبعاد ،وهو الجسم  .وقال ختم الوالية المحمدية سيدنا محيي الدين – رضي هللا عنه : -
عجب الذنب هو ما تقوم عليه النشأة ،وهو ال يبلى ،أي ال يقبل البلى  .انتهى كالم األمير عبد القادر.

مراجع حول اإلنسان الكامل






المرجع  :المواقف طبعة دار الهدى  ( 0117ثالثة أجزاء ) :
آخر الموقف  : 04جزء  8ص  14سطر  : 9اإلنسان الكامل أكمل مظهر للوجود الحق
آخر الموقف  : 19جزء  8ص  011سطر  : 88اإلنسان الكامل اسم للحقيقة المحمدية .
الموقف  : 871جزء  8ص  : 116 .... 110خالفة اإلنسان اآلدمي .
موقف  : 061فصل  : 8جزء  0من ص  484إلى ص  : 401اإلنسان الكامل مرآة حضرتي
الحق والخلق .
المرجع  :فصوص الحكم للشيخ األكبر :
اإلنسان الكامل  :ينظر فص آدم األول  /بداية فص إدريس الرابع /بدايات فص شعيب الثاني
عشر /فص موسى الخامس والعشرون .
اإلنسان الكبير  :بداية فص آدم /فص هود العاشر  /آخر فص هارون  :فضله على المالئكة .
توجد في الفتوحات المكية للشيخ األكبر عشرات الفصول حول اإلنسان الكامل  ،وقد لخصها
الشيخ محمود محمود الغراب في كتاب مستقل عنوانه  :اإلنسان الكامل والقطب الغوث الفرد .
للشيخ األكبر في الموضوع كتاب لطيف عنوانه  " :نسخة الحق " .

263

 للشيخ سيدي عبد الحفيظ الخنقي – وهو من أقطاب الطريقة الرحمانية في الجزائر – رسالة
حول اإلنسان الكامل توجد ضمن رسائله المطبوعة الطبعة األولى الوحيدة في تونس .
 للدكاترة عبد الرحمان بدوي ومصطفى محمود ويوسف زيدان  ،لكل منهم  ،كتاب حول اإلنسان
الكامل في اإلسالم وفي الفكر الصوفي .



-

كتاب عبد الكريم الجيلي " اإلنسان الكامل " وكتابه " الكماالت اإللهية في الصفات المحمدية " .
للدكتور عبد الوهاب فرحات أستاذ في جامعة قسنطينة أطروحة دكتوراه عنوانها :
" نظرية اإلنسان الكامل عند ابن عربي " .
بعض مواقع في الفتوحات ( طبعة دار صادر بيروت –  6مجلدات ) :
اإلنسان الكامل  :ج 8ص/ 841ج 0ص / 194 – 198 – 001 – 814ج 1ص– 840- 844
/ 667- 661 -617- 611 – 047 -817ج 6ص. 018 – 888
اإلنسان األول الكل األقدم واإلنسان العالم واإلنسان االدمي  :ج 1ص( 018باب )148
اإلنسان الخليفة  :ج 8ص889
اإلنسان الصغير والكبير  :ج 0ص 819
اإلنسان العام  :ج 1ص844
اإلنسان الكبير  :ج 0ص  / 841 – 806 – 47ج 0ص  / 664ج 1ص/ 881ج 6ص / 041
كتاب إنشاء الدوائر  :ص88
اإلنسان الكبير الكامل  :ج 6ص868
اإلنسان الكل الكبير  :ج 1ص097
اإلنسان الكلي  :كتاب اإلسفار عن نتائج األسفار ص87
اإلنسان المفرد  :ج 0ص667- 664
اإلنسان الواحد  :كتاب إشارات القرآن ص49
اإلنسان خليفة  :ج 1ص171
العبد الجامع  :ج 6ص888
العبد الجامع الكامل  :ج 6ص810
العبد الخصوصي  :كتاب مواقع النجوم ص 816
العبد الكامل  :ج 1ص / 619ج 6ص81
العبد الكلي  :ج  0ص  / 484كتاب مواقع النجوم  :ص98- 19
العبد المحض  :ج 6ص 010
العبد المحمدي  :كتاب الكتب ص61
العبد المقدس  :كتاب مواقع النجوم ص811
العبد اإللهي  :ج 0ص006

مراجع فقرات كتاب "اإلنسان الكامل من كالم الشيخ األكبر" في الفتوحات المكية
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جمع و تأليف محمود محمود الغراب

-

ظهور اإلنسان من وجود فرق إلى وجود جمع  :ج 1ص191
معنى الكمال  :ج 1ص/071ج 6ص/880ج 0ص849
الفرق بين اإلنسان الكامل واإلنسان الحيوان  :ج 1ص/147 , 097ج 0ص /641ج 6ص191
العالم على صورة الحق  :ج 1ص/619ج 6ص08
اإلنسان الكامل مختصر العالم  :ج 6ص / 619ج 1ص 118,184
اإلنسان الكامل على الصورة اإللهية  :ج 1ص / 619ج 6ص/ 14,684ج 1ص.680
اإلنسان الكامل هوالحق المخلوق به  :ج 0ص / 194ج 6ص /81ج 1ص071
اإلنسان الكامل جامع لصورة الحق وصورة العالم  :ج  1ص / 667, 617 ,840ج 6ص ,08
 /018, 810,011كتاب عقلة المستوفز
اإلنسان الكامل أعظم رحمة ألنه ظل هللا قي أرضه  :ج 1ص 817,018
اإلنسان الكامل حامل السر اإللهي وهي كلمة "كن"  :ج 1ص094
اإلنسان الكامل عمد السماء  :ج 0ص /484ج 1ص/681ج 6ص194
اإلنسان الكامل نداء الحق فال أجمل منه  :ج 8ص  /811,880 ,46ج  6ص 611, 064 ,064
اإلنسان الكامل قي التحقق بالفقر و الغنى  :ج 6ص111,119
عالمة اإلنسان الكامل من نفسه :ج 1ص091,171,178, 091,094
جهل المالئكة بمرتبة اإلنسان الكامل :ج 0ص 641
سجود المالئكة دائم لإلنسان الكامل بعد تحققها بمرتبته  :ج 1ص 840
من عرف اإلنسان الكامل عرف الحق  :ج 1ص / 010,619ج 6ص810,811
من كمال معرفة اإلنسان الكامل  :ج 6ص881
اإلنسان الكامل والخالفة :ج 0ص / 070ج 1ص / 044,149,171,660ج 6ص 1,64,114
الخليفة مع الحق كالبدر مع الشمس  :ج 0ص444
إحتجاب الحق بظهور اإلنسان الكامل الخليفة  :ج 1ص 864,071,097
آدم اإلنسان الكامل خليفة هللا  :ج 1ص  /094ج 6ص011,018
وعلم آدم األسماء كلها  :ج 1ص 191,619
ال أكمل من سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم  :ج 8ص /494, 479ج 1ص 814
/118,ج6ص 41
الخيال أحق الموجودات باسم اإلنسان الكامل :ج 1ص091,118
المرجع  :كتاب " المواقف " لألمير عبد القادر الجزائري  ،تحقيق عبدالباقي مفتاح  ،طبعة دار
الهدى ،الجزائر  ( 0117ثالثة أجزاء ) :
آخر الموقف  : 04جزء  8ص  14سطر  : 9اإلنسان الكامل أكمل مظهر للوجود الحق
آخر الموقف  : 19جزء  8ص  011سطر  : 88اإلنسان الكامل اسم للحقيقة المحمدية .
الموقف  : 871جزء  8ص  : 116 .... 110خالفة اإلنسان اآلدمي .
موقف  : 061فصل  : 8جزء  0من ص  484إلى ص  : 401اإلنسان الكامل مرآة حضرتي
الحق والخلق .
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مراجع فقرات كتاب "القطب الغوث الفرد صاحب الوقت" في الفتوحات المكية
جمع و تأليف محمود محمود الغراب

-

معنى القطب :ج 6ص/74ج0ص/4ج6ص/74ج1ص41
القطب الواحد في العالم هو روح محمد صلى هللا عليه وسلم :ج8ص848
الرسل الذين هم على قيد الحياة اآلن :ج 0ص 4
إدريس عليه السالم هو القطب الذي على قيد الحياة  :ج 0ص 664,644
األقطاب المحمديون و األقطاب الورثة لباقي األنبياء :ج 6ص /74ج6ص / 74ج 8ص 000
القطب النائب واحد من األفراد :ج 0ص/474ج0ص/817ج8ص/91ج1ص817
القطب هو اإلمام وخليفة هللا في أرضه :ج1ص"-11 ,817التدبيرات اإللهية"
ظهور اإلمام في وقت وخفاؤه في وقت  :ج1ص /811 , 817ج0ص4,989
المرأة تشترك مع الرجل في جميع المراتب حتى في القطبية" :عقلة المستوفز" – ج1
ص11,19
اإلسم الذي ينادى به القطب :ج 0ص7,478,4
خليفة هللا في أرضه البد أن يكون على علم بمعاني حروف أوائل السور:ج0ص444
الخلوة اإللهية بالغوث:ج0ص 444
مبايعة القطب  :ج 1ص/814ج0ص496
إيضاح وبيان لمنصب البيعة وصورتها :ج 1ص /814ج0ص/478ج1ص817
مبايعة القطب من الحضرة النباتية :ج 1ص811
أحوال القطب العامة ال األحوال الخاصة:ج0ص471
مقام القيومية والحفظ:ج1ص /001ج 0ص 810
منزل القطب و مقامه ومسكنه وحاله  :كتاب "منزل القطب"
الذكر للقطب و التحميد لإلمامين  :ج 6ص/74ج1ص408
كل من عرف القطب من الناس لزمته بيعته  :ج1ص811
األئمة  :ج 0ص478 , 4
حال اإلمام األقصى وهو عبد ربه :ج0ص470
حال اإلمام األدنى وهو عبد الملك :ج 0ص 470
معرفة الشيخ األكبر لجميع األقطاب في األمة المحمدية:ج 1ص  / 011ج6ص77
السبب الذي منع الشيخ من ذكر األقطاب من زمانه إلى يوم القيامة  :ج 6ص 896
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القسم الخامس
حقيقة الخيال ومرتبته وعوالمه
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الفصل األول
حقيقة الخيال ومرتبته في الوجود
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(مدخل للباب الثامن من الفتوحات المكية)
يقول الشيخ األكبر في ديوانه :
إن الخيال هو الذي يتحــــــــــكم

في أصله وهو المزاج األقدم

فتراه يحكم في المزاج وفي النهى

من نفسه فهو اإلمام األعظـم

يقضي على سر الوجود بحالـــــه

من جسم المعنى فذاك األحكم

ويحد من ال يعتريه تحـــــــــــــيز

بتحيز وتيقن يـتــــــــــــــوهم

ويقسم األمر الذي مافيه تقســــــــــــــــــــيم ويمضي ما يشاء ويحـــكم

التأصيل الشرعي لوجود عالم المثال
في كتابه النفيس " حجة هللا البالغة " خصص مؤلفه العالمة الحافظ العارف ولي هللا الدهلوي ( توفي سنة
9916هـ ) فصال لتعريف عالم ا لمثال  ،جاء فيه ما يلي – بتصرف قليل جدا في األسلوب : -
باب ذكر عالم المثال :في الوجود عالم غير عنصري :
اعلم أنه دلت أحاديث كثيرة على أن في الوجود عالما ً غير عنصري ،تتمثل فيه المعاني بأجسام مناسبة
لها في الصفة  ،وتتحقق هنالك األشياء قبل وجودها في األرض نحوا من التحقق  ،فإذا وجدت كانت هي
هي بمعنى من معاني هو هو  ،وأن كثيراً من األشياء مما ال جسم لها عند العامة تنتقل وتنزل وال يراها
جميع الناس .وقد تحدث النبي – صلى هللا عليه وسلم  -عن شيء من هذا العالم ،منها قوله  « :لما خلق
ّ
هللا الرحم قامت فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة » .
وقال  « :إن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف،
تحاجان عن أهلهما » .
وقال  « :تجيء األعمال يوم القيامة  :فتجيء الصالة ،ثم تجيء الصدقة  ،ثم يجيء الصيام » الحديث .
وقال  « :إن المعروف والمنكر لخليقتان تنصبان للناس يوم القيامة  ،فأما المعروف فيبشر أهله  ،وأما
المنكر فيقول  :إليكم إليكم  ،وال يستطيعون له إال لزوما ً » .
وقال  « :إن ّ
هللا تعالى يبعث األيام يوم القيامة كهيئتها  ،ويبعث الجمعة زهراء منيرة » .
وقال  « :يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها  ،مشوه خلقها » .
وقال  « :هل ترون ما أرى ؟ فإني ألرى مواقع الفتن خالل بيوتكم كمواقع القطر » .
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وقال في حديث اإلسراء  « :فإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران  ،فقلت  :ما هذا يا جبريل
؟ قال  :أما الباطنان ففي الجنة  ،وأما الظاهران فالنيل والفرات » .
وقال في حديث صالة الكسوف  « :صورت لي الجنة والنار »  ،وفي لفظ  « :بيني وبين جدار القبلة »
 ،وفيه أنه بسط يده ليتناول عنقودا من الجنة  ،وأنه تكعكع من النار  ،ونفخ من حرها ورأى فيها سارق
الحجيج  ،والمرأة التي ربطت الهرة حتى ماتت  ،ورأى في الجنة امرأة مومسة سقت الكلب  ،ومعلوم أن
تلك المسافة ال تتسع للجنة والنار بأجسادهما المعلومة عند العامة
وقال  « :حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات »  ،ثم أمر جبريل أن ينظر إليهما .
وقال  « :ينزل البالء فيعالجه الدعاء » .
وقال  « :خلق ّ
هللا العقل فقال له  :أقبل فأقبل وقال له  :أدبر فأدبر » .
وقال  « :هذان كتابان من رب العالمين »  ،الحديث .
وقال  « :يؤتى بالموت كأنه كبش  ،فيذبح بين الجنة والنار » .
وقال تعالى  { :فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا } .
واستفاض في الحديث أن جبريل كان يظهر للنبي صلى ّ
هللا عليه وسلم ويتراءى له فيكلمه  ،وال يراه
سائر الناس  ،وأن القبر يفسح سبعين ذراعا في سبعين أو يضم حتى تختلف أضالع المقبور ،وإن
المالئكة تنزل على المقبور  ،فتسأله وأن عمله يتمثل له  ،وأن المالئكة تنزل إلى المحتضر بأيديهم
الحرير أو المسح  ،وأن المالئكة تضرب المقبور بمطرقة من حديد  ،فيصيح صيحة يسمعها ما بين
المشرق والمغرب .
وقال النبي صلى ّ
هللا عليه وسلم  « :ليسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينا ً تنهسه  ،وتلدغه
حتى تقوم الساعة » .
وقال  « :إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها  ،فيجلس يمسح عينيه  ،ويقول  :دعوني
أصلي » .
هللا تعالى يتجلى بصور كثيرة ألهل الموقف  ،وأن النبي صلى ّ
واستفاض في الحديث  :أن ّ
هللا عليه وسلم
يدخل على ربه وهو على كرسيه  ،وأن ّ
هللا تعالى يكلم ابن آدم شفاها  .إلى غير ذلك مما ال يحصى كثرة
.
والناظر في هذه األحاديث بين إحدى ثالث  :إما أن يقر بظاهرها  ،فيضطر إلى إثبات عالم ذكرنا شأنه .
وهذه هي التي تقتضيها قاعدة أهل الحديث  ،نبه على ذلك السيوطي رحمه ّ
هللا تعالى  ،وبها أقول  ،واليها
أذهب .
أو يقول  :إن هذه الوقائع تتراءى لحس الرائي  ،وتتمثل له في بصره  ،وإن لم تكن خارج حسه  ،وقال
بنظير ذلك عبد ّ
هللا بن مسعود في قوله تعالى  { :يوم تأتي السماء بدخان مبين }  :إنهم أصابهم جدب
فكان أحدهم ينظر إلى السماء  ،فيرى كهيئة الدخان من الجوع .
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ويذكر عن ابن الماجشون أن كل حديث جاء في التنقل والرؤية في المحشر  ،فمعناه أنه يغير أبصار
خلقه  ،فيرونه نازال متجليا ويناجي خلقه  ،ويخاطبهم وهو غير متغير عن عظمته وال منتقل ،ليعلموا أن
ّ
هللا على كل شيء قدير .
أو يجعلها تمثيال لتفهم معان أخرى  ،ولست أرى المقتصر على الثالثة من أهل الحق .
وقد صور اإلمام الغزالي ( توفي سنة  505هـ ) في عذاب القبر تلك المقامات الثالث حيث قال  :أمثال
هذه األخبار لها ظواهر صحيحة وأسرار خفية  ،ولكنها عند أرباب البصائر واضحة  ،فمن لم ينكشف له
حقائقها  ،فال ينبغي أن ينكر ظواهرها  ،بل أقل درجات اإليمان التسليم والتصديق  .فإن قلت  :فنحن
نشاهد الكافر في قبره مدة  ،ونراقبه  ،وال نشاهد شيئا ً من ذلك  ،فما وجه التصديق على خالف المشاهدة
؟
فاعلم أن لك ثالث مقامات في التصديق بأمثال هذا :
أحدها وهو األظهر واألصلح واألسلم  :أن تصدق بأنها موجودة  ،وهي تلدغ الميت  ،ولكنك ال تشاهد
ذلك فإن هذه العين ال تصلح لمشاهدة األمور الملكوتية  ،وكل ما يتعلق باآلخرة فهو من عالم الملكوت .
أما ترى الصحابة رضي ّ
هللا عنهم كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل عليه السالم  ،وما كانوا يشاهدونه ،
ويؤمنون بأنه عليه السالم يشاهده  ،فإن كنت ال تؤمن بهذا فتصحيح أصل اإليمان بالمالئكة والوحي أهم
عليك  .وإن كنت آمنت به  ،وجوزت أن يشاهد النبي -صلى ّ
هللا عليه وسلم  -ما ال تشاهده األمة  ،فكيف
ال تجوز هذا في الميت  .وكما أن الملك ال يشبه اآلدميين والحيوانات  ،فالحيات والعقارب التي تلدغ في
القبر ليست من جنس حيات عالمنا  ،بل هي جنس آخر  ،وتدرك بحاسة أخرى .
المقام الثاني  :أن تتذكر أمر النائم  ،وأنه قد يرى في نومه حية تلدغه  ،وهو يتألم بذلك حتى تراه ربما
يصيح ويعرق جبينه  ،وقد ينزعج من مكانه كل ذلك يدركه من نفسه ويتأذى به كما يتأذى اليقظان وهو
يشاهده  ،وأنت ترى ظاهره ساكنا وال ترى حواليه حية وال عقربا  ،والحية موجودة في حقه والعذاب
حاصل ولكنه في حقك غير مشاهد  ،وإذا كان العذاب في ألم اللدغ فال فرق بين حية تتخلل أو تشاهد .
المقام الثالث  :إنك تعلم أن الحية بنفسها ال تؤلم بل الذي يلقاك منها هو ألم السم  ،ثم السم ليس هو األلم ،
بل عذابك في األثر الذي يحصل فيك من السم  ،فلو حصل مثل ذلك األثر من غير سم لكان العذاب قد
توفر وكان ال يمكن تعريف ذلك النوع من العذاب إال بأن يضاف إلى السبب الذي يفضي إليه في العادة ،
فإنه لو خلق في اإلنسان لذة الوقاع مثالً من غير مباشرة صورة الوقاع لم يمكن تعريفها إال باإلضافة إليه
لتكون اإلضافة للتعريف بالسبب  ،وتكون ثمرة السبب حاصلة وإن لم تحصل صورة والسبب  ،والسبب
يراد لثمرته ال لذاته  ،وهذه الصفات المهلكات تنقلب مهلكات مؤذيات ومؤلمات في النفس عند الموت ،
فيكون آالمها كآالم لدغ الحيات من غير وجودها  .انتهى .

تعريف علم الخيال وعالماه المتصل والمنفصل :
في الباب (/ 911ج  8ص  ) 899-891قال الشيخ أنّ لمقام المعرفة سبعة أنواع من العلوم ،السادس
منها هو علم الخيال  .فلنلخص ما ذكره في ما يلي :
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[ من علوم المعرفة علم الخيال وعالمه المتصل والمنفصل  .وهذا ركن عظيم من أركان المعرفة .
وهذا هو علم البرزخ  ،وعلم عالم األجساد التي تظهر فيها الروحانيات  ،وهو علم سوق الجنة  ،وهو
علم التجلي اإللهي في القيامة في صور التبدل  ،وهو علم ظهور المعاني التي ال تقوم بنفسها مجسدة مثل
الموت في صورة كبش  ،وهو علم ما يراه الناس في النوم ،وعلم الموطن الذي يكون فيه الخلق بعد
الموت وقبل البعث ،وهو علم الصُّور ،وفيه تظهر الصور المرئيات في األجسام الصقيلة كالمرآة  .وليس
بعد العلم باألسماء اإللهية وال التجلي وعمومه أت ّم من هذا الركن ،فإ ّنه واسطة العقد ،إليه تعرج الحواس
وإليه تنزل المعاني وهو ال يبرح من موطنه ،تجبى إليه ثمرات كل شيء ،وهو صاحب اإلكسير الذي
تحمله على المعنى فيجسّده في أي صورة شاء ،تعضده الشرائع وتثبته الطبائع ،فهو المشهود له
بالتصرف التام  ،وله التحام المعاني باألجسام ،يحيّر األدلة والعقول ...
الحب منشأ نفس الرحمان الذي هو منشأ العماء ،والعماء هو الخيال المطلق
[ واعلم أنّ حقيقة الخيال المطلق هو المسمّى بالعماء الذي هو أوّ ل ظرف َقبل كينونة الحق :ورد في
الصحيح أ ّنه قيل لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  " :-أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ " قال ":كان
في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء"  .ففتح هللا في ذلك العماء صور كل ما سواه من العالم  .فذلك
العماء هو الخيال المحقق  .أال تراه يقبل صور الكائنات كلها  ،ويصوّ ر ما ليس بكائن التساعه ،وهو
المعبّر عنه بظاهر الحق في قوله " :هو األول واآلخر والظاهر والباطن "  .وانتشاء هذا العماء من َن َفس
الرحمن الذي أصله حكم الحبّ  ،والحبّ له الحركة في المحبّ  ،وال َّن َفس حركة شوقية لمن تعشق به ،وقد
قال تعالى كما ورد " :كنت كنزا لم أُعرف فأحببت أن أعرف "؛ فبهذا الحبّ وقع التن ّفس  ،فظهر ال َّن َفس
فكان العماء الذي عمّر الخالء كله  .فهذا العماء هو الحق المخلوق به كل شيء  ،فظهرت فيه أجناس
العالم طورا بعد طور إلى أن كمل من حيث أجناسه  ،وبقيت أشخاص األجناس تتكون دائما تكوين
صور أخرى كلّها قائمة بالحق تعالى تحريكا وتسكينا  .وحقيقة الخيال التبدل في
صور إلى َ
استحالة من َ
كل حال والظهور في كل صورة فال وجود حقيقي ال يقبل التبديل إال هللا  .فما في الوجود المحقق إال هللا
 .وأما ما سواه ففي الوجود الخيالي  .وإذا ظهر الحق في هذا الوجود الخيالي ،ما يظهر فيه إال بحسب
حقيقته ال بذاته  ،فكل ما سواه في مقام االستحالة والتبدل دائما أبدا وليس الخيال إال هذا ] انتهى.

يهحث اد ثيدكال حامد أ ز د ع

ثيعبا م خال لالقالك اللوا ثيحش ال د روري

ثلتراوج م احوي األعبا ييهوي م احوي أخ ى.
ر

ص أ ز د:

" ن ثللوا أ ثي لزخ قا ل يةل ثيصفامل ثوالرا ي
ث

ل

امس يةل ثي ناووامل ثوالعا ضي .ألاث لان

– كبا ق نا – نه ج م هناووي أ يوي ين ثيحثمل ييهوي ثيعايو ف ن ثي عو ثيرا ليا

ت ر إ ة هحه ثي ناووي حثتك ه ثللوا  .ثللوا ههحث ثيفهو حروري ل وي معر يي تال ع

ين لل ما

الف ع ل هحه ثي ناووي ي يوي م هناووامل ها ي أ ف لوي  .وإذا كان الخيا باعتبار حقيقته العقلية
يتحد بحقيقة الحقائق فهو من حيث و يفته البر خية من الجمع بين ألا داد والقابلية للوصف
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بكل املتعار ال ،يتوحد باأللوهة التي هي لما ألااماء لهية  .ومن السهل – كما اقره – أن
س
يلتقي مفهوم الخيا أيرا بحقيقة العماء التروري ثو بد ي ليا صاح ها أفضل ثيصالا ثي الم
 .هحه ة ثلتروري ثوعر يي – ثللوا – ب
د ليا

أن

ههحه يعبا ل ها  .عد يعبا ل ها با

ث ت م ال في يحثمل ثلتروري ثي ثحدا ثيع س ت ثل ف ها سش حا م يح ث  .شا ا ت

يعبا ثي ا ري ب

أن ه ج ل ها ثعو لايو ثل ل مل أش ثيعايو ثيفاصل ين لايو ثو م لايو
بوك أهل

ثو ة مل أ لايو ثي ها ا لايو ثي وت (ف ن ق ت ما لايو ثي لزخ؟ ق نا لايو ثللوا
ثيه ج لايو ثل ل مل .ه حث ه لندش)".

دحد ص أ ز د ين ثيعبا ين حض ا ثللوا ثوعر يي ثيع تايا ف ها ثلتج
ة ه نخ
سلوان ص ثوب نامل فواعل ثيعبا ه يي هي ه حروري ثلتراوج ه ثلتروري ثو دبد ي حوئ
ر :
َ
َ
َ
ا ِم
ة تص ث ل ة خ ج ثوو د د
" ألاث لان ثي
ة ياا منك " ل هو ة يا ٍ
َ
خ ٍج َ د ٍد"  - 10-فالتض ا ثللوايوي حض ا ثوبي م الب ا ة ثيد وا اخ ا .اهبنا هنا ثيالكيز ليا
ش ه ثيحش ه ج ل وك ث ل ثللوا ثوه ج أ زخ ثي لثزخ.
ثل ا ت ثووالافيز ر يللوا ثي
إن هذا الخيا يمثل الحررة املعقولة التي تجلى فيها الحق بأعيان صور املمكنال .هي مرتبة
التمثل لهي من الوحدة الذاتية املطلقة إلى التعين املحدود بمراتبه املختلفة .هي ألالوهة والعماء
وحقيقة الحقائق والحقيقة املحمدية ليا صاح ها أفضل ثيصالا ثي الم .هو عالم الجبرول املقابل
بطبيعته الخاصة لجانبي طال ،والتحدد ،والوحدة والكثرة .يحيم ل ك عال ل ث
ثللوا أ عس ثلتض ثمل ألنها تريل لل شا
ل

حثتها حع ثو ا ثيحش س الص ه

ل

حض ا

ه .ألاث لان ث

روو تف قي حا ا ين ثيحثمل ييهوي ثيعايو ف ن هحه ثيالف قي تضوج شا حد خالفا

ل إ ج هحث ثي عو ثي ية ثيحش نال و ثي عاو ل ها ألا م خال هحه ثي عاو

ألايم

الايا ثلتج ة

ص ألوان ثوب نامل يي ت هحه ثي عاو – كبا عنلى – ع ى عاو خوايوي أ
ً
أن كال منها را ل ثلتج حثتك لونك ثيع هها را ل ثلل ج (فبا أ عس حض ا ثللوا ف ها ه

زخوي الاليا

ه ف ها ليا ثيال روج س

ثو ا

لس

ثيص

قد ه ايص ا ة هحه ثلتض ا فرد قيل ثو ا ثي
اد ثيالباهل ين ثيعبا

ثو ا

ف ن ثي ث ت ثي
ِ ثي

ه هللا عاشا س ريل

َ ة هحه ثلتض ا)".

ين ثي لزخ ثللواشة ة كالم يميل ليد ثيرا أ ضا حوئ ر :
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"البر ج ثو

بالخيا املنفصل وبالخيا املطلق وبالعماء وبالحق املخلو ،به كل ش يء.
لايع و ثي يامل

ه ثي لزخ ين ثوعاة ثيع س ألوان يها ة ثي

ثيهيوعي فوك ت ه ثيص ثو ووي ة ي ام ثيصرو ي م ل ثو ث ا

ها
ها .

ين ي ام ثين ي
سن هحث ثي لزخ ثللواشة

ثيعبا ت وي ( ل تروود ) ثي هوي ثوه ج :ه ثلتج عاشا ف ك م هحث ثي لزخ ثللواشة ه
ً
ً
ة ثي الت ييهوي عنن ي اوا م ثو اههامل .
م ص فا صفامل ثو دهامل منع تا نع تها كبا
ها  .فالبر ج العما ي هو
منك ثتصي ثوب ثو د ايصفامل ييهوي لالتواا ثيع و ثيرد ا
د
ثلتا منك ما ى بعين
الخيا  ،والصور املرئية فيه هي املتخيالل ة هحه ثوال والمل ما ى بعين
ِ
حا وي خوايوي ليا ك يهوي
ثللوا  ...ص بوس ثل با وامل ة ة هحث ثي لزخ ثللواشة ص
س بالنس فوك ثيالدثخل س ثيازثحو س ث ثي ييل ليا ثيص يل ل س ثل بس ين ثيضد

س

ةله ثحد ة مةا ين".

الخيال هيولى جميع العوالم
ويؤكد الجيلي – رحمه هللا – هذا المعنى في كتابه (اإلنسان الكامل) فيجعل الباب ( )51تحت عنوان:
" في الخيال وأ ّنه هيولى جميع العوالم "  ،ويقول باختصار:
[ اعلم أنّ الخيال أصل الوجود ،والذات الذي فيه كمال ظهور المعبود  .أال ترى إلى اعتقادك في الحق
وأنّ من له الصفات واألسماء ما هو له أين محل ،هذا االعتقاد الذي ظهر لك فيه هللا تعالى إ ّنما هو
الخيال  .فألجل هذا قلنا إ ّنه الذات الذي فيه كمال ظهوره تعالى  .فالخيال أصل جميع العالم  ،ألنّ الحق
هو أصل جميع األشياء ،وأكمل ظهورها ال يكون إال في محل هو األصل  .فكل أمّة مقيدة بالخيال في أي
عالم كانت من العوالم  :فأهل الدنيا مثال مقيدون بخيال معاشهم أو معادهم وكال األمرين غفلة عن
الحضور مع هللا فهم نائمون ،والحاضر مع هللا منتبه ،وعلى قدر حضوره مع هللا يكون انتباهه من النوم.
ثم أهل البرزخ نائمون لشغلهم بما هم فيه من عذاب أو نعيم ،فهم غافلون عن هللا تعالى ،لكن نومهم أخف
من نوم بعض أهل الدنيا  .وكذلك أهل القيامة فإ ّنهم ولو وقفوا بين يدي هللا للمحاسبة فإ ّنهم مع المحاسبة ال
مع هللا  ،وهذا نوم أل ّنه غفلة عن الحضور ،ولكنهم أخفّ نوما من أهل البرزخ  .وكذلك أهل الج ّنة
والنارفإنّ هؤالء مع ما ينعمون به ،وهؤالء مع ما ّ
يعذبون به  ،وهذا غفلة عن هللا ونوم ال انتباه  ،لك ّنهم
أخف نوما من أهل المحشر .على أنّ كال من أهل هذه العوالم وإن كانوا في نظر مع الحق لقوله تعالى:
( َوه َُو َم َع ُكم أ ْي َن َما ُكن ُت ْم) فإ ّنهم معه بالنوم ال باليقظة  .فال انتباه إال ألهل األعراف ومن في الكثيب فقط
فإ ّنهم مع هللا  ،وعلى قدر تجلي الحق عليهم يكون اإلنتباه  .ومن حصل له من هللا في الدنيا ما ّ
تأخر ألهل
الجنة في الكثيب فتجلى عليه الحق وعرفه فهو يقظان  .فإذا عرفت أنّ أهل كل عالم محكوم عليهم بالنوم
فاحكم على تلك العوالم كلها أ ّنها خيال ] انتهى.
مجلى الخيال في أرض السمسمة عند العقل األول
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ث ّم إنّ العماء من حيث أ ّنه هو الخيال المطلق وهيولى العالم يسمّى من حيث نسبته لإلنسان الكامل بأرض
السمسمة  .وحيث أنّ أوّ ل مظاهر اإلنسان الكامل هو العقل األوّ ل الذي منه ّ
تتنزل كل العلوم في العالم،
فإنّ أخصّ علم تل ّقاه هذا العقل هو علم السمسمة كما صرّ ح به الشيخ في جوابه عن السؤال ( )958من
أسئلة الترمذي (الباب/ 18ج 8ص  )980حيث يقول [ :فإن قلت :وما الدرة البيضاء؟ قلنا :العقل األوّ ل
صاحب علم السمسمة  .فإن قلت :وما السمسمة؟ قلنا  :معرفة دقيقة في غاية الخفاء تدق عن العبارة وال
تدرك باإلشارة مع كونها ثمرة شجرة  .فإن قلت :وما هذه الشجرة؟ قلنا اإلنسان الكامل مدبر هيكل
الغراب .فإن قلت :وما الغراب؟ قلنا  :الجسم الكل ] انتهى.
إذن فمرتبة علم السمسمة تقارن مباشرة مرتبة العقل األوّ ل أي القلم األعلى المسمّى بالدرة البيضاء .
ولهذا نجد الشيخ في كتاب (اإلسرا) يجعل فصل (مناجاة السمسمة) مباشرة قبل فصل( :مناجاة الدرة
البيضاء) ،أي أنّ السالك ال يتم ّكن من الدخول ألرض السمسمة أي أرض الحقيقة إال عند إشرافه في
الملكوت األعلى على حضرة العقل األوّ ل بساحل بحر عظمة اإلطالق الذاتي الذي ال ساحل له ،وما ذلك
الساحل إال موجة منه ...
الخيال مجلى اسمه تعالى القدير الخالق
وأصل عالقة العقل األوّ ل بأرض السمسمة هو أنّ كالًّ منهما يستم ّد من اسمه تعالى (القدير) .يقول الشيخ
في الباب (/ 60ج  9ص  ) 894باختصار:
[ اعلم أنّ هللا تعالى َج َعل له خواصا من عباده وهم المالئكة المهيمة  .ثم اتخذ حاجبا منهم أعطاه علمه
في خلقه وسمّى ذلك الملك نونا وهو رأس الديوان اإللهي ؛ والحق من كونه عليما ال يحتجب عنه  .ثم
غيّن من دونه ملكا سماه القلم واتخذه كاتبا ،فيعلمه هللا بوساطة النون ،وتجلى له من اسمه القادر] إلى
آخره .
فعلم السمسمة عو علم القدرة الخالقة المطلقة  .ومن دخل أرض السمسمة ال يكون شيء لديه مستحيال
أصال ألنّ قدرته تعالى مظهر من مظاهر عظمة ذاته العلية المطلقة ،وال نهاية وال قيد لتلك العظمة ...
ومع كل هذا فما السمسمة إال ثمرة من شجرة اإلنسان الكامل ،ألنّ الخيال قوة من قواه ،بل العظمة ذاتها
صفة من صفاته أل ّنه كما يقول الشيخ في فصل حضرة العظمة ( الباب / 552ج  4ص :)849
َّ
المعظم  -اسم مفعول  ، -إال أن يكون الشيء يعظم
[ اعلم أنّ العظمة حال المعظم  -اسم فاعل  -ال حال
عنده ذاته  ...إال أنّ عظمة الحق في القلوب ال توجبها إال المعرفة في قلوب المومنين ،وهي من آثار
األسماء اإللهية ،فإنّ األمر يعظم بقدر ما ينسب إلى هذه الذات المعظمة من نفوذ االقتدار وكونها تفعل ما
تريد  ...وهي العظمة األولى  ...والمرتبة الثانية هي ما يعطيه التجلي في قلوب أهل الشهود والوجود من
غير أن يخطر لهم شيء من تأثير األسماء وال من األحكام اإللهية  ،بل بمجرد التجلي تحصل العظمة
عند نفسه فال أعظم من الحق عند من يشهده في تجليه ببصر الحق ال ببصره  ...فيرونه من غير تقييد
فذلك هو الحق المشهود فال يلحق عظمتهم عظمة معظم أصال  ...ولما كان الحق عظيما عند نفسه  ،كان
هو المعظم والم َّ
ُعظم  ...وال يقدر أحد من الطوائف من العلماء باهلل على مثل هذا العلم اإللهي إال العلماء
الراسخون من أهل هللا الذين هوية الحق علمهم كما هي سمعهم وبصرهم  .فاعلم ذلك] انتهى .
الخيال هو اإلنسان الكامل القابل لصورة الحق على الكمال
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إذن فالعالم فرع من الخيال الذي هو العماء أو الحق المخلوق به  ،وهو في نفس الوقت مظهر العظمة
الذاتية التي ال مرآة لها على الكمال إال قلب اإلنسان الكامل  ،ولهذا يقول الشيخ في الباب ()860
المخصوص بمنزل سورة (النور) ... [ :فله اإليجاد على اإلطالق ما عدا نفسه تعالى  .وللخيال اإليجاد
على اإلطالق ما عدا نفسه  .فالخيال موجد هلل ّ
عز وجل في حضرة الوجود الخيالي  .والحق موجد
للخيال في حضرة اإلنفعال الممثل  .وإذا ثبت إلحاق الخيال في قوة اإليجاد بالحق ما عدا نفسه فهو على
الحقيقة المعبّر عنه باإلنسان الكامل  .فإ ّنه ما ث ّم على الصورة الحقية مثله ،فإ ّنه يوجد في نفسه كل معلوم
ما عدا نفسه ،والحق نسبة الموجودات إليه مثل هذه النسبة  .فتوحيد اإللحاق توحيد الخيال مع كونه من
الموجودات الحادثة ،إال أنّ له هذا اإلختصاص اإللهي الذي أعطته حقيقته  .فما َقبل شيء من المحدثات
صورة الحق سوى الخيال  .فإذا تحققت ما قلناه علمت أ ّنه في غاية الوصلة ] .
الخيال األوسع ثمرة األرض البدنية
ومن هنا يظهر الشرف األعظم للجسد الحسّي اإلنساني الذي بتسويته تظهر قوة الخيال فيه  .فأرض
السمسمة التي هي أوسع ما في العالم ما هي إال ثمرة أرض هللا الواسعة ،وهي األرض البدنية البشرية .
وهذا ما وضّحه الشيخ في الباب ( /855ج 8ص )841المخصوص بمنزل سورة العنكبوت وعنوانه:
َّاي
"معرفة منزل السبل المولّدة وأرض العبادة واتساعها وقوله تعالىَ :يا ع َبادي إنَّ أَرْ ضي َواس َعة َفإي َ
َفاعْ ُب ُدون" وفيه يقول:
" إنّ أرض بدنك هي األرض الحقيقية الواسعة التي أمرك الحق أن تعبده فيها  ...وجعلها واسعة لما
وسعته من القوى والمعاني التي ال توجد إال في هذه األرض البدنية اإلنسانية  ...فإنّ الخيال قوة من
قواها  ]...إلى آخر ما فصّله فراجعه فإ ّنه في غاية النفاسة ...
ويشير الجيلي في الباب ( )60من اإلنسان الكامل إلى بروز العالم من خيال اإلنسان الكامل فيقول:
[ يشهد – أي اإلنسان الكامل  -صدور الوجود أعاله وأسفله منه ،ويرى متعددات أمر الوجود في ذاته
كما يرى أحدنا خواطره وحقائقه  .ولإلنسان الكامل تم ّكن من منع الخواطر عن نفسه جليلها ودقيقها ث ّم
إنّ تصرّ فه في األشياء ال عن اتصاف وال عن آلة وال عن اسم وال عن رسم بل كما يتصرّ ف أحدنا في
كالمه وأكله وشربه ] انتهى .
فهذا الوصف قريب من وصف الشيخ األكبر آلخر األقطاب الذين ذكر الشيخ هجّ يراتهم في أبواب الفصل
ك " (الباب  /556ج 4ص
ار َك الذي ب َيده ْالم ُْل ُ
السادس من الفتوحات ،وهو القطب الذي كان منزلهَ " :ت َب َ
 )995فيقول الشيخ عنه  ... [ :واعلم بأنّ الذاكر بهذا الذكر الخاص ال بد أن ينقدح له أنّ عينيه يد الحق
التي بها الملك ،فيرى الحق يعطي به من ال يرى أ ّنه يده  ......وهذا ال يكون إال لمن كمل من رجال هللا
] انتهى .
بعض خصائص الخيال  :هو طلسم مسلط وقعر لحوض الجسم
في الباب ( )815المخصوص بمنزل سورة التوبة ( ج  8ص  ) 410الذي عنوانه " :في معرفة منزل
التضاهي الخيالي"  ،يفصّل الشيخ ما ذكره سابقا حول المقارنة بين إيجاد هللا تعالى لما سواه وإيجاد
الخيال لما سواه ،كما قارن بين تجلي الحق في الشؤون والصور وتغير العالم بالخلق المتج ّدد  ،ثم يقول:

276

[ وإ ّنما سمّى ذلك خياال أل ّنا نعرف أنّ ذلك راجع إلى الناظر ال إلى الشيء في نفسه  ،فالشيء في نفسه
ثابت على حقيقته ال يتبدل ألنّ الحقائق ال تتب ّدل ] إلى آخره .
وفي الباب ( )858المخصوص بمنزل سورة السجدة ( ج  8ص  ) 888ذكر الشيخ الطالسم الثالثة
المسلطة على اإلنسان ،الثاني منها هو [ :الخيال سلطه هللا على المعاني يكسوها مواد يظهرها فيها  ،ال
يتمكن لمعنى يمنع نفسه منه  ...فهو طلسم على أهل األفهام القاصرة التي ال علم لها بالمعاني المجردة ]
 .ث ّم بيّن الشيخ كيفية استعمال هذا الطلسم في محلّه دون الخروج به عن طريقه  ،وكيفية إدراك المعاني
المجردة  ،فراجعه هناك فإ ّنه مفيد .
وقد تكلّم الشيخ في الباب ( )816المخصوص بمنزل سورة الكوثر( ج  8ص  ) 594عن أخذ األولياء
المحققين العلوم مجرّ دة عن سلطان الخيال الذي من شأنه أن يُلبس ك َّل معنى صورة مأخوذة من الحسّ
فقال مع اختصار لكالمه :
[ إنّ المعلومات إذا أدركها العلم على ما هي عليه في ذواتها فذلك العلم الصحيح واإلدراك التام الذي ال
شبهة فيه البتة ؛ فإذا برز بعكس صورته  ،أو برزت المعاني في صور األجسام كالعلم في صورة اللبن،
والثبات في الدين في صورة القيد  ،واإليمان في صورة العروة  ،واإلسالم في صورة العمد ،واألعمال
في صور األشخاص من الجمال والقبح ،فذلك هو الكدر الذي يلحق العلم ،فيحتاج من ظهر له هذا إلى
قوة إلهية تع ّديه من هذه الصورة إلى المعنى الذي ظهر له في هذه الصورة فيتعب  .وسبب ذلك حضرة
الخيال والتمثل والقوة المفكرة  ،وأصل ذلك الجسم الطبيعي وهو المعبَّر عنه بالحوض في هذا المنزل.
وقعرهذا الحوض هو خزانة الخيال ،وكدر ماء قعره هو ما يخرجه الخيال عن صورته فيطرأ التلبيس
على الناظر فما يدري أيّ معنى لبس هذه الصورة  ...فلهذا جنح العارفون وامتنعوا أن يأخذوا العلم إال
من هللا بطريق الوهب الذي طريقه الذكر ال الفكر ،فيُعطوا المعاني مجردة بذواتها في صور حقائقها ]...
إلى آخر ما فصّله ،فانظره هناك .
الحروف الخيالية المستحضرة وأثرها
رأينا أنّ أرض السمسمة أو أرض الحقيقة هي مجلى السمه تعالى (القدير) ،وهذا اإلسم يتطابق معنى
حقيقته مع اسمه تعالى (القائل) ،ولهذا كثيرا ما يبدل الشيخ األكبر (القدير) بـ (القائل) ،ألنّ قدرته تعالى
في إبراز المخلوقات تتجلّى في قولهُ ( :كن)  .فأصل اإليجاد هو القول  .ومن هذا األصل اإللهي اختصّ
اإلنسان الكامل الخليفة بكمال النفس الناطقة ،أي اختصّ بعلم الحروف واألسماء واأللفاظ  ،وبها يتصرّف
في الوجود أعاله وأسفله  .ومن فروع هذا األصل التصرّ ف بخواص األسماء والحروف والعزائم
واألدعية  ،وكذلك الوجد والوجود عند السماع ،ولهذا نجد الشيخ في الباب ( /86ج  9ص  )929يتكلم
عن أقطاب الرموز فيقول إنّ من أسرارهم الحال والخيال والرؤيا والبرازخ  ،ومن علومهم خواص العلم
بالحروف واألسماء  .ث ّم تكلم عن أنواع التصرّف بالحروف اللفظية والرقمية والمستحضرة ،فيقول عن
هذه األخيرة:
[ وأعني بالمستحضرة الحروف التي يستحضرها اإلنسان في وهمه وخياله ويصوّ رها  ....وهي باقية إذ
كان وجود أشكالها في البرزخ ال في الحس ،وفعلها أقوى من فعل سائر الحروف ،ولكن إذا استحكم
سلطان استحضارها واتحد المستحضر لها ولم يبق فيه متسع لغيرها ،ويعلم ما هي خاصيتها حتى
يستحضرها من أجل ذلك فيرى أثرها  ....وهذا الفعل بالحرف المستحضر يعبَّر عنه بعض من ال علم له
بالهمّة وبالصدق وليس كذلك ،وإن كانت الهمّة روحا للحرف المستحضر ال عين الشكل المستحضر] إلى
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آخر ما فصّله رحمه هللا .واإلنسان عموما يتصرف في الوجود بقوته المخيلة بواسطة توجّ ه الهمّة
وسلطان الحال ،أو بالحروف والكلمات ْأو بواسطة جوارحه .
تطور خيال اإلنسان عبر أطوار سيرورته
وأصل القوة المخيلة مجموعة من ذرات العناصر ألّف هللا بينها في خاليا متماسكة على شكل دودة
وضعها في مق ّدم ال ّدماغ ،ووصلها بمختلف أجزاء الم ّخ  .وعندما ينفخ هللا الروح في الجسد تبدأ النشأة
الروحية المتصلة بتلك الخاليا في الظهور والتوسّع تدريجيا خصوصا بعد الوالدة ،وذلك بواسطة القوة
المصوّ رة والقوة المفكرة والذاكرة  ...وال تزال بالنسبة لكل شخص تنمو وتتوسع إلى أن يموت فيتجرد
عندئذ عن الخيال المنفصل – المسمّى بعالم الحسّ وبالحياة الدنيا –  ،ويدخل إلى عالم البرزخ حيث
يظهر السلطان األعظم للقوة المخيلة  ،وفيه تلبس الروح جسدا برزخيا لطيفا يناسب مقامها النوراني أو
الظلماني .فهذا البرزخ الفاصل بين الحياة الدنيا والحياة اآلخرة نشأ مع اإلنسان لما خلق هللا آدم عليه
السالم بمطلع برج السنبلة (راجع ما ذكره الشيخ حول البرزخ في الباب / 68ج  9ص ،801-804
والباب / 828ج 8ص  .)592وعند البعث يوم القيامة ودخول الناس الج ّنة وال ّنار يعود للحسّ سلطانه
لكن يكون تحت هيمنة الروحانية المتصرّ فة بقوة الخيال ،بحيث ال يتخيل أهل الجنة شيئا من النعيم إال
ويوجد عندهم ذلك النعيم في الحال أل ّنهم رجعوا إلى صفاء فطرة الروح التي هي من أمر هللا تعالى،
وأمره تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون .
سماوات الخيال وأنبياؤه
القوة المتخيلة هي من أه ّم مميّزات الروح القائمة باسمه تعالى (الحيّ )  ،ولهذا جعلها الشيخ نظير كوكب
السماء الثانية حيث روح هللا عيسى وابن خالته يحي عليهما السالم (الباب  /6ج 9ص  .)980أمّا مجالي
القوة المخيلة وآثارها وعوالمها فتابعة للسماء الثالثة حيث يوسف عليه السالم  ،ولهذا قال الجيلي عنها
أ ّنها [ ُخلقت من حقيقة الخيال وجُ علت محال لعالم المثال ،جعل هللا كوكبها مظهرا السمه العليم ،وجعل
فلكها مجلى قدرة الصانع الحكيم ،فمالئكتها مخلوقة على كل شكل من األشكال ،فيها من العجائب
والغرائب ما ال يخطر بالبال ،يسو ُغ فيها المحال وربّما امتنع فيها الجائز الحالل  ....ومالئكة هذه السماء
تحت حكم الملك المسمّى صورائيل وهو روحانية الزهرة  ...فمنهم من و ّكله هللا باإليحاء إلى النائم إمّا
صريحا وإمّا بضرب مثل يعقله العالم (راجع ما ذكر الشيخ األكبر عن الرؤية في الباب / 922ج 8ص
 ... ) 820-815اجتمعت في هذه السماء بيوسف عليه السالم  ...فقال :إنّ الحق تعالى جعل أسراره
كنوز إشارات مودعة في أسرار عبارات ،فهي ملقاة في الطريق دائرة على السنة الفريق ،يجهل العام
إشارتها ويعرف الخاص ما سكن عبارتها فيؤولها على حساب المقتضى ،ويؤوبها إلى حيث المرتضى ،
وهل تأويل األحالم إال رشحة من هذا البحر أو حصاة من جنادل هذا القفر  ]...انتهى.
إذن فعلوم الخيال وعالم المثال مصدرها في الدنيا من السماء الثانية والسماء الثالثة  ،ولهذا نجد الشيخ
في الباب ( /961ج 8ص  ) 815-814عند كالمه عن العلوم التي يتلقاها السالك هنالك يقول:
[ ومن هذه الحضرة – أي السماء الثانية – يعلم علم السيمياء الموقوفة على العمل بالحروف واألسماء
ال على البخورات والدماء وغيرها ،ويعرف شرف الكلمات وجوامع الكلم وحقيقة ُ :كنْ  .....ومن هنا
تعلم تقليبات األمور ،ومن هنا توهب األحوال ألصحابها ،وكلما ظهر في العالم العنصري من النيرنجيات
278

األسمائية ،وأمّا الفلقطيرات فمن غير هذه الحضرة ولكن إذا وُ جدت فأرواحها من هذه السماء ال أعيان
صورها  ......فلما قرعا السماء الثالثة فتحت  ...فجاء كوكب الزهرة إلى يوسف عليه السالم  ...وهو
يلقي إليه ما خصّه هللا به من العلوم المتعلقة بصور التمثل والخيال ،فإ ّنه كان من األئمة في علم التعبير
فأحضر هللا بين يديه األرض التي خلقها هللا من بقية طينة آدم عليه السالم (أي أرض السمسمة التي
خصص لها الشيخ الباب الثامن من الفتوحات ) ،وأحضر له سوق الج ّنة (وهو السوق الذي يأخذ فيها
اإلنسان أي صورة تعجبه فيتشكل بها ويرجع بها إلى أهله وتبقى الصورة نفسها في محلها من السوق
ولو تلبّس بها ما ال يُحصى من العباد) ،وأحضر له أجساد األرواح النورية (أي المالئكة) والنارية (أي
الجن) والمعاني العلوية ] إلى آخر تلك العلوم المتعلقة بعالم المثال وحضرة الخيال  ...وقد رجع إليها
الشيخ بتفصيل أوضح وبيان أطول في الباب ( )829المخصوص بسورة آل عمران (ج  8ص -505
. )590
الخيال الدجالي الظلماني السفلي في مقابلة الخيال النوراني العلوي الخضري
المدر َكات
والقوة المخيّلة في اإلنسان ،أوبعبارة أخرى :مسكن اإلنسان في أرض السمسمة ،تتوسّع بتوسّع
َ
 .فبالنسبة ألهل الظالم تمتد نحو األسفل إلى سجّ ين في الدنيا ،وإلى ال ّدرك األسفل من جه ّنم في اآلخرة،
فهؤالء هم أصحاب الهمم السفلية والوالية الشيطانية كأئمة الكفر ودعاة الضالل وكالسحرة والحسّاد
وأصحاب العين والنفوس الخبيثة الذين يكون لهممهم أثر في الخارج المحسوس ،ويستعينون في ذلك
بالشياطين وخواصّ الحروف والطالسم والسيمياء  .وقطب أقطابهم هو ال ّدجّ ال المرصود في جزيرة
الشمال والذي سيخرج آخر الزمان ف ُيغوي أكثر الناس بتصرّ فه العجيب في األرض  ،كما أخبر به رسول
هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إلى أن ينزل عيسى عليه السالم ويقتله  .وإ ّنما سيكون قتله على يد روح هللا
بن مريم عليه السالم أل ّنه هو سلطان العالم البرزخي كما مرّت اإلشارة إليه عند ذكر سمائه الثانية ،فهو
ملك عالم المثال النوراني ألنّ أصل تكوينه من التمثل الخيالي للروح جبريل النافخ في مريم عليهما
السالم ،فهو كالبرزخ جامع لطرفيْ األرواح واألجسام ،ولهذا أنزله هللا تعالى في سماء المزج :فالسماء
الثانية جامعة للطبائع األربعة وللذكورة واألنوثة والليل والنهار كما هو معلوم في مصطلحات الفلك القديم
 ...وقد جعل هللا تعالى في مقابلة قطب التصرف الشيطاني الدجال ،قطبا للتصرف النوراني الرحماني
وهو أبو العباس أحمد بليا بن ملكان المسمّى بالخضر صاحب موسى عليه السالم ،وقصتهما في سورة
الكهف مشهورة ،وقد كان من قرن أبراهيم عليه السالم ونال مقام الشرب من عين الحياة  ،وشاهد في
الغيب أولياء األمّة المحمدية واشتاق إليهم فأبقاه هللا حيا إلى وقت خروج الدجال وعيسى ،فتقع المواجهة
حسّا وجها لوجه بين الخضر والدجال  .قال الشيخ في الباب ( /866ج 8ص :)889
[ وأما ّ الخضر الذي يقتله الدجال في زعمه ال في نفس األمر ،وهو فتى ممتلئ شبابا ،هكذا يظهر له في
عينه  ] ...فيراجع هذا الباب المخصوص بسورة الكهف ففيه أسرار عجيبة  ...ويراجع أيضا ما ذكره
الشيخ حول الخضر في الباب ( )85والباب ( ... )96ومن هذه العالقة الض ّدية بين الدجال والخضر
التي ابتدأت من بداية الدورة اإلبراهيمية وستنتهي بنزول عيسى عليه السالم ورد الحديث أنّ من قرأ
اآليات األولى – وفي رواية اآليات األخيرة – من سورة الكهف يُعصم من الدجال ،ألنّ سورة الكهف
هي التي أظهر هللا فيها مكانة عبده خضر في العلم والرحمة والتصريف  ...ولهذا يقول الشيخ في الباب
( )468أنّ القطب الذي سورته الكهف  -وهو على قدم لوط عليه السالم  -هو الذي يقتله الدجال .
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الخضر ملك رجال الغيب وسلطان مملكة السمسمة
ولهذا أيضا نجد العارف الجليل السيد الكامل الشيخ عبد الكريم الجيلي يخصّص فقرة طويلة للخضر
عليه السالم في الباب ( )51المخصوص بالخيال في كتابه (اإلنسان الكامل) حيث يقول أنّ الخضر هو
ملك مملكة رجال الغيب التي ال يصعد إليها السالك إال بعد دخوله ألرض السمسمة  .فلنذكر جُ َمالً من
هذه الفقرة الرائعة باختصار:
[ در ورمز في بحر لغز :سافر الغريب المعبّر عنه بروح إلى أن بلغ العالم المعبّر عنه بيوح ،فلما
وصل إلى ذلك السماء قرع باب الحمى  ...فبرز إليّ رجل قد نزل به الشيب وقال :اعلم هذا عالم الغيب
رجاله جزيلة العدد جميلة المدد ،ينبغي للواصل إليهم والداخل عليهم أن يتزيا بزيهم الفاخر ويتطيب
بطيبهم العاطر .قلت وأين أجد تلك األثواب؟ وأين تباع تلك األطياب؟ فقال :الثياب في سوق السمسمة
الباقية ،واألطياب في أرض الخيال الراوية  ،وإن شئت أن تعكس هذه العبارة فخذ الثياب من نسج
الخيال ،والطيب من أرض السمسمة فإنهما أخوان بال ريب  ...فذهبت أوال إلى أرض الكمال ومعدن
الجمال المسمّى لبعض وجوهه بعالم الخيال ،فقصدت رجال هناك عظيم الشأن يسمّى روح الخيال ويك ّنى
بروح الجنان ،فقلت له :يا سيدي ما هذا العالم المعبّر عنه بالسمسمة الباقية من آدم؟ فقال :إ ّنها اللطيفة
التي ال تفنى على ال ّدوام ،والمحل الذي ال تمر عليه الليالي واأليام ،خلقها هللا من هذه الطينة  ،وألقى هذه
الحبّة من جملة العجينة  ،وجعلها حاكمة على الجميع ،وأمّا للكبير والوضيع  ،يجوز فيها المحال  ،ويشهد
فيها بالحسّ صورة الخيال  .فقلت :وهل أجد سبيال إلى هذا المح ّل العجيب؟ فقال :نعم إذا كمل وهمك
وت ّم ،فاتسعت لجواز المحال وتم ّكنت بمشاهدة هذا الحسّ لمعاني الخيال ،وعلمت النكتة وقرأت سرّ
النقطة ،حينئذ تنسج لك من تلك المعاني ثيابا ،وإذا لبستها فتح لك إلى السمسمة بابا  .فقلت له يا سيدي
إ ّني على األمر المشروط ،وعلمت بالكشف والوجود أنّ عالم األرواح أظهر وأقوى من عالم الحسّ في
الذوق والشهود ،فأشار بيده بعد همهمة  ،فإذا أنا في أرض السمسمة .
ومن الجــــواهر ربعــــها وقبابها
وكذلك أدؤرها نــــعم وعــــتابــها
حقا ومن مــــاء الحياة شرابــــــها
فيها وكم أروى العـــطاش شرابها
يحظى بها في األرض كاب مآبها
يدري األمور ولم يفته حســـــابها
بل نـــــارها وهواؤها وترابـــــها
ويجيب داعي الساحرين خطابــها
مـــــنها فيرفــــع للعـــيون نقابها
لممــــكن بيــــن الورى أترابـــها
كـــــمل الزكــــاة بها فت ّم نصابها
بخـــــسا فدســاها وزاد حـجابــها
فــــجميع أنسـاب لــــه أنســـابها
لطـــف وبالمقدور طال ركابـــها
هو آدم ما في ســــواه جنابــــــها

أرض من المسك النقي ترابـــها
أشــــجارها متكلمـات َّ
نطـــــــق
في طعمها من كل شــيء لـــــذة
حاز الجمال فصار يشهد صـورة
هي نسخة من ج ّنة المأوى لمــن
هي سرّ قدرة قادر برزت لمـــن
ليست بسحر إ ّنما هي مــــــاؤها
هي أصلها والســحر فرع للقضا
يستخرج الرجل الشجاع مــراده
تبدو بقوة ه ّمــــــــــة فعّالـــــــة
والناس فيها بين نـــــاج فائـــــز
أو هالك باع الســعادة بالشــــــقا
هي أخت آدم بل هي ابنة ســـرّ ه
يفنى الجميع وتلك باقية علـــــى
هي نـخلة ظهرت من الثمر الذي
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وإذا دعى اإلنســـان جاء جوابها
غـيرا لما قد قلت هاك صوابــــها

فيجيبها اإلنسان يوما إن دعـــت
ليست خيــــــاال وال حســـــا وال

ُ
وتطيبت من أطياب عطرها الغريبة ،ورأيت فيها ما ال يخطر بالبال،
فلما دخلت هذه األرض العجيبة
طلبت الصعود إلى عالم الغيب ،فأتيت إلى الشيخ الذي كان أوّ ل دال ،فوجدته قد ّ
رق من العبادة حتى
صار كالخيال ،لك ّنه قوي الجنان والهمّة ،فقلت :أريد ال ّدخول إلى رجال الغيب فقد جئت بالشروط وال
ريب ،فقال :هذا أوان الدخول ،ثم قرع الحلق فانفتح الباب وانغلق ،فدخلت إلى مدينة عجيبة األرض،
عظيمة الطول والعرض ،أهلها أعرف العالم باهلل ،أرضها درمكة بيضاء ،وسماؤها زبرجدة خضراء،
عربها عرب كرام  ،ليس فيهم ملك إال الخضر عليه السالم ] .
ثم عرّ فه الخضر بحقيقته وأخبره أ ّنه ال يصل إليه إال اإلنسان الكامل ،وأنّ عالمة الوصول إليه في علم
القدرة منزوية  ،ثم عرّ فه بأجناس رجال الغيب ...وفي الباب ( )68يعود الجيلي لذكر الخضر مع
أفالطون وأرسطو واإلسكندر ،ويقول إنّ عين الحياة التي شرب منها الخضر فبقي ح ّيا إلى اليوم هي
مظهر الحقيقة الذاتية من هذا الوجود .
الفرقان بين خيال العوام الغافلين وخيال أهل هللا العارفين
نرجع إلى ما ك ّنا بصدده :قلنا أن خيال ذوي النفوس الظلمانية الشيطانية يتوسع نحوالدركات السفلية .
وأمّا بالنسبة للعوام أهل الغفلة والحجاب فإنّ قوتهم المخيّلة تتوسّع في أرض السمسمة بدون شعور منهم
لكن أُفقيا فقط  ،أي في أقطار األرض وآفاق الحسّ  ،ألنّ العالم المحسوس هو أيضا ُ
شعبة من شعب
أرض السمسمة تظهر في الخيال المنفصل  .بل إن جسد كل إنسان هو صورة لروحه المتجسدة في
الخيال المنفصل كما سبق ذكره  .وهمم العوام وقوة خيالهم أثرها ضعيف أو معدوم في عالم الحسّ إال
بواسطة األسباب والجوارح واآلالت والوسائط الحسية المألوفة المعروفة  .لكن هم أيضا ال يتمكنون من
القيام بأيّ عمل أو صنع أي شيء إال بعد تصوّ رهم له في خيالهم .
وبالنسبة ألهل الحق والنور والكمال فإنّ خيالهم وتوسّعه في أرض السمسمة يكون نحو األعلى واألشمل
إلى ما نهاية  .وأصحاب الهمم النورانية العلوية والوالية ال َملَكية يكون لخيالهم أثر في الخارج المحسوس
خصوصا إذا استعانوا باألذكار والدعوات والرياضات الروحية واألرواح الملكية  .وأمّا أهل هللا تعالى
أصحاب الوالية الرحمانية والهمم الربانية فعلى قطب همّتهم تدور رحى الوجود ،وبأنفاس ذكرهم يحفظ
هللا العالم ،ولهم في الباطن مقام ُ :كنْ فيكون  ....حتى أنّ األبدال منهم يتصوّ رون في أيّ شكل شاؤوا
وبصور مختلفة متعددة وفي أماكن متباعدة في نفس الوقت .
همة العارف الخالقة الحافظة
أعطى الشيخ األكبر مثاال لما عليه همم العارفين في (فص حكمة حقية في كلمة إسحاقية) من كتابه
(فصوص الحكم) ففي هذا الفصّ تكلّم عن الرؤيا وتعبيرها ثم قال:
[بالوهم يخلق كل إنسان في قوة خياله ما ال وجود له إال فيها ،و هذا هو األمر العام  .و العارف يخلق
بالهمة ما يكون له وجود من خارج محل الهمة  ،و لكن ال تزال الهمة تحفظه  .و ال يؤودها حفظه ،أي
حفظ ما خلقته  .فمتى طرأعلى العارف غفلة عن حفظ ما خلق عُد َم ذلك المخلوق ،إال أن يكون العارف
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قد ضبط جميع الحضرات وهو ال يغفل مطلقاً ،بل ال بد من حضرة يشهدها  .فإذا خلق العارف بهمته ما
خلق و له هذه اإلحاطة ظهر ذلك الخلق بصورته في كل حضرة ،و صارت الصور يحفظ بعضها بعضا ً.
فإذا غفل العارف عن حضرة ما أو عن حضرات وهو شاهد لحضرة ما من الحضرات ،حافظ لما فيها
من صورة خلقه ،انحفظت جميع الصور بحفظه تلك الصورة الواحدة في الحضرة التي ما غفل عنها،
ألن الغفلة ما تعم قط ال في العموم و ال في الخصوص ....فهذا حفظ بالتضمن ،وحفظ الحق ما خلق ليس
كذلك بل حفظه لكل صورة على التعيين ....فإياك أن تغفل عنها فإن تلك الحضرة التي يبقي لك الحضور
فيها مع الصورة ،مثلها م َث ُل الكتاب الذي قال َّ
هللا فيه " ما َفرَّ ْطنا في ْالكتاب منْ َشيْ ٍء " فهو الجامع للواقع
و غير الواقع  .و ال يعرف ما قلناه إال من كان قرآنا في نفسه ،فإن المتقي َّ
هللا «يجعل له فرقانا ً» و هو
مثل ما ذكرناه في هذه المسألة فيما يتميز به العبد من الرب  .و هذا الفرقان أرفع فرقان] انتهى.
وإ ّنما ينعدم المخلوق من همّة العارف إذا غفل العارف عن تصوره ألنّ العارف قائم باهلل الخالق المصوّ ر
تعالى ،وكل صورة في العالم تنعدم إذا رفع هللا نظر حفظه لها وتصويره المتج ّدد لها  .فزوال هذا الحفظ
اإللهي يظهر عند سبب هو غفلة العارف عن ما صوره  ،فتنعدم حينئذ تلك الصورة في الخارج .
وقد أعاد الشيخ الكالم عن الخيال وعالقته بالرؤيا في (فص حكمة نورية في كلمة يوسفية) الذي بدأه
بقوله [ :هذه الحكمة النورية انبساط نورها على حضرة الخيال وهو أول مبادئ الوحي اإللهي في أهل
العناية] وفي داخل هذا الفصّ قال [ :فالعالم متوهم ما له وجود حقيقي ،و هذا معنى الخيال  .أي خيِّل لك
أنه أمر زائد قائم بنفسه خارج عن الحق و ليس كذلك في نفس األمر] .
عالقة المرائي بالخيال
خصص الشيخ لمعرفة مقام الرؤيا الباب ( )922من الفتوحات ( ج 8ص  )820-815وممّا جاء فيه:
[ إن هلل ملكا موكال بالرؤيا يسمى الروح ،وهو دون السماء الدنيا  ،وبيده صور األجساد التي يدرك النائم
فيها نفسه وغيره وصور ما يحدث من تلك الصور من األكوان  .فإذا نام اإلنسان أو كان صاحب غيبة أو
فناء أو قوة إدراك ال تحجبه المحسوسات في يقظته عن إدراك ما بيد هذا الملك من الصور ،فيدرك هذا
الشخص بقوته في يقظته ما يدركه النائم في نومه ،وذلك أن اللطيفة اإلنسانية تنتقل بقواها من حضرة
المحسوسات إلى حضرة الخيال المتصل بها الذي محله مقدم الدماغ ،فيفيض عليها ذلك الروح الموكل
بالصور من الخيال المنفصل عن اإلذن اإللهي ما يشاء الحق أن يريه هذا النائم أو الغائب أو الفاني أو
القوي من المعاني متجسدة في الصورالتي بيد هذا الملك] إلى آخر ما فصله فليراجع فإ ّنه نفيس فيه من
العلوم ما ال يوجد في غيره .
وكذلك لتلميذ الشيخ وخليفته صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي كالم عال مفيد جدا عن الرؤيا وعالم
المثال ذكره في كتابه (شرح األربعين حديثا) عند شرحه لقول النبي صلى هللا عليه وسلم[ :من رآني في
المنام فقد رآني فإنّ الشيطان ال يتمثل بي] وكذلك عند شرحه لحديث[ :من اح ُتلم حُ لما لم يره ُكلّف يوم
القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد].
تشكل األرواح الجانية في الصور يقيدها النظر
نرجع إلى ذلك المقام الذي ذكره الشيخ في الفصوص وهو مقام حفظ العارف لما تخلقه همته إذا لم يغفل
عن الصورة التي أنشأها خياله  .فمن فروع هذا المقام أنّ األرواح إذا تشكلت في النظر المحسوس
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بصورة معيّنة ،فإنها ال تتمكن من خلع تلك الصورة ما دام نظرالناظريقيّدها بنظره  .وفي هذا يقول
الشيخ في الباب التاسع المخصوص باألرواح النارية كالجن ( ج 9ص :)988
[ ولما كانوا من عالم السخافة واللطف قبلوا التشكل فيما يريدونه من الصور الحسية  .فالصورة األصلية
التي ينسب إليها الروحاني إنما هي أول صورة قبلها عند ما أوجده هللا ،ثم تختلف عليه الصور بحسب ما
يريد أن يدخل فيها .ولو كشف هللا عن أبصارنا حتى نرى ما تصوره القوة المصورة التي وكلها هللا
بالتصوير في خيال المتخيل منا لرأيت مع اآلنات اإلنسان في صور مختلفة ال يشبه بعضها بعضا  ....إن
هذا العالم الروحاني إذا تشكل وظهر في صورة حسية يقيده البصر بحيث ال يقدر أن يخرج عن تلك
الصورة ما دام البصر ينظر إليه بالخاصية ولكن من اإلنسان  .فإذا قيده ولم يبرح ناظرا إليه وليس له
موضع يتوارى فيه أظهر له هذا الروحاني صورة جعلها عليه كالستر ،ثم يخيل له مشي تلك الصورة
إلى جهة مخصوصة فيتبعها بصره  ،فإذا أتبعها بصره خرج الروحاني عن تقييده فغاب عنه وبمغيبه
تزول تلك الصورة عن نظر الناظر الذي اتبعها بصره  ،فإنها للروحاني كالنور مع السراج المنتشر في
الزوايا نوره ،فإذا غاب جسم السراج فقد ذلك النور ،فهكذا هذه الصورة  .فمن يعرف هذا ويحب تقييده ال
يتبع الصورة بصره ،وهذا من األسرار اإللهية التي ال تعرف إال بتعريف هللا  .وليست الصورة غير
عين الروحاني بل هي عينه  ،ولو كانت في ألف مكان أو في كل مكان ومختلفة األشكال  .وإذا اتفق قتل
صورة من تلك الصور وماتت في ظاهر األمر انتقل ذلك الروحاني من الحياة الدنيا إلى البرزخ ،كما
ننتقل نحن بالموت وال يبقى له في عالم الدنيا حديث مثلنا سواء  .وتسمى تلك الصور المحسوسة التي
تظهر فيها الروحانيات أجسادا وهو قوله تعالى " :وألقينا على كرسيه جسدا " وقوله " :وما جعلناهم
جسدا ال يأكلون الطعام "] .
وقد ذكر الشيخ في الفصل ( )86من الباب ( / 992ج 8ص  ) 461أنّ اإلسم اإللهي المتوجّ ه على
إيجاد الجنّ هو ":اللطيف " ثم قال...[ :ثم اعلم أن نسبة األرواح النارية في الصورة الجرمية أقرب
مناسبة للتجلي اإللهي في الصور المشهودة للعين من الجسم اإلنساني ،وما قرب من النسب إلى ذلك
الجناب كان أقوى في اللطافة من األبعد] انتهى.
تشكل أرواح الموتى في صور حسية يقيدها النظرو وقصة الشيخ مع السبتي بن هارون الرشيد
تقييد صور الجنّ بالنظر كما سبق ذكره ليس خاصا بهم  ،بل هو صحيح أيضا بالنسبة ألرواح الموتى
عندما تتشكل حسا في صورة في عالم الدنيا كما ذكره الشيخ في الباب (  /402ج 4ص  )98-99حيث
ذكر اجتماعه في الطواف بالكعبة مع السبتي محمد بن هارون الرشيد الذي توفي قبل عصر الشيخ بع ّدة
قرون  .قال:
[ كنت يوم الجمعة بعد صالة الجمعة بمكة قد دخلت الطواف ،فرأيت رجال حسن الهيئة له هيبة ووقار
وهو يطوف بالبيت أمامي ،فصرفت نظري إليه عسى أعرفه فما عرفته في المجاورين ،ولم أر عليه
عالمة قادم من سفر لما كان عليه من الغضاضة والنضارة ،فرأيته يمر بين الرجلين المتالصقين في
الطواف ويعبر بينهما وال يفصل بينهما وال يشعران به ،فجعلت أتتبع بأقدامي مواضع وطئات أقدامه ما
يرفع قدما إال وضعت قدمي في موضع قدمه وذهني إليه وبصري معه لئال يفوتني ،فكنت أمر بالرجلين
المتالصقين اللذين يمرهو بينهما فأجوزهما في أثره كما يجوزهما وال أفصل بينهما ،فتعجبت من ذلك ،
فلما أكمل أسبوعه وأراد الخروج مسكته وسلمت عليه ،فرد علي السالم وتبسم لي وأنا ال أصرف نظري
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عنه مخافة أن يفوتني ،فإني ما شككت فيه أنه روح تجسد وعلمت أن البصر يقيده ،فقلت له  :إني أعلم
أنك روح متجسد ،فقال لي :صدقت  ،فقلت له  :فمن أنت يرحمك هللا ؟ فقال :أنا السبتي بن هارون
الرشيد ،فقلت له  :أريد أن أسألك عن حال كنت عليه في أيام حياتك في الدنيا  ،قال :قل ،قلت :بلغني أنك
ما سميت السبتي إال لكونك كنت تحترف كل سبت بقدر ما تأكله في بقية األسبوع ،فقال  :الذي بلغك
صحيح كذلك كان األمر ،فقلت له  :فلم خصصت يوم السبت دون غيره من األيام أيام األسبوع ؟ فقال:
نعم ما سألت ،ثم قال لي :بلغني أن هللا ابتدأ خلق العالم يوم األحد وفرغ منه يوم الجمعة ...فقلت وهللا
ألعملن على هذا فتفرغت لعبادة هللا من يوم األحد إلى آخر الستة األيام ال أشتغل بشئ إال بعبادته تعالى
وأقول إنه تعالى كما اعتنى بنا في هذه األيام الستة فإني أتفرع إلى عبادته فيها وال أمزجها بشغل نفسي
فإذا كان يوم السبت أتفرع لنفسي وأتحصل لها ما يقوتها في باقي األسبوع  ...وفتح هللا لي في ذلك .
فقلت له  :من كان قطب الزمان في وقتك ؟ فقال :أنا وال فخر ،قلت له  :كذلك وقع لي التعريف ،قال:
صدقك من عرفك ،ثم قال لي :عن أمرك ،يريد المفارقة ،قلت له  :ذلك إليك ،فسلم علي سالم محب
وانصرف ] انتهى.
فتأمّل كيف تروحنت جسمانية الشيخ عند تتبعه لوطآت أقدام الروح المتجسدة للسبتي -رضي هللا عنهما-
بحيث أصبح يمرّ بين الرجلين المتالصقين وال يفصل بينهما وال يشعران به  .فبوضع الشيخ األكبر قدمه
على أثر قدم السبتي تسري الحياة الروحانية في جسمه فيتحول جسدا برزخيا لطيفا ،مثلما فعل السامري
لما رأى جبريل متجسدا فقبض قبضة من أثر قدمه ورماها على العجل الذهبي فسرت فيه الحياة َ
وخار
ح ّتى فُتن به بنو إسرائيل...

الوشائج بين العقل والفكر والوهم والخيال والقوة المصورة
في الباب  769من الفتوحات في معرفة مفاتيح خزائن الجود  ،ومرجعه إلى سورة الحجر،
بيان لعالقة الخيال بالتنزيه والتشبيه في فكر اإلنسان إزاء الجناب اإللهي ،ونلخص ما ذكره في
ما يلي :
اعلم أنه ما من شيء أوجده هللا في العالم إال وله أمثال في خزائن الجود ،وهذه الخزائن في
حضرة علمه االذي وسع كل شيئ  .وهذه األمثال التي تحتوي عليها هذه الخزائن ال تنتهي
أشخاصها ،فاألمثال من كل شيء توجد في كل زمان فرد في الدنيا واآلخرة ولبقاء كل نوع
وجد منه ما وجد ...
فكان من القوى التي خلقها هللا  -تعالى  -في اإلنسان الكامل الخليفة وفي الحيوان ،وهو مطلق
اإلنسان  ،قوة تسمى الوهم ،وقوة تسمى العقل ،قوة تسمى الفكر .وميز الحضرات الثالثة لهذا
الخليفة  ،وواله عليها  ،وهي  :حضرة المحسوسات ،وحضرة المعاني المجردة في نفسها عن
المواد وإن لم يظهر بعضها إال في بعض المواد  ،وحضرة الخيال  .وجعل الخيال حضرة
متوسطة بين طرفي الحس والمعنى ،وهو خزانة الجبايات التي تجيبها الحواس  .وجعل فيه قوة
مصورة تحت حكم العقل والوهم ،يتصرف فيها العقل باألمر ،وكذلك الوهم أيضا ً يتصرف فيها
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باألمر .وقوى في هذه النشأة سلطان الوهم على العقل ،فلم يجعل في قوة العقل أن يدرك أمراً
من األمور التي ليس من شأنها أن تكون عين مواد  ،أو تكون ال تعقل من جهة ما إال في غير
مادة ؛ كالصفات المنسوبة إلى هللا المنزه عن أن يكون مادة أو في مادة  .فعلمه المنسوب إليه
ما هو مادة وال ينسب إلى مادة  .فلم يكن في قوة العقل مع علمه بهذا إذا خاض فيها أن يقبله
إال بتصور ،وهذا التصور من حكم الوهم عليه ال من حكمه .
فالحس يرفع إلى الخيال ما يدركه  ،وتركب القوة المصورة في الخيال ما شاءته مما ال وجود
له في الحس من حيث جملته  ،لكن من حيث أجزاء تلك الجملة  .فإن كانت القوة المصورة قد
صورت ذلك عن أمر العقل بقوة الفكر ،فذلك لطلبه العلم بأمر ما  ،والعلم مقيد بال شك  .وإن
كان ما صورته المصورة عن أمر الوهم ،ال من حيث ما تصرف به العقل من حكم الوهم ،بل
من الوهم نفسه  ،فإن تلك الصورة ال تبقى ،فإن الوهم سريع الزوال إلطالقه  ،بخالف العقل
فإنه مقيد محبوس بما استفاده .
ولما كان الغالب على الخلق حكم األوهام لسلطنة الوهم على العقل ،فإنه أثر فيه أنه ال يقبل
معنى  -يعلم قطعا ً أنه ليس بمادة وال في مادة  -إال بتصور؛ وذلك التصور ليس غير
الصورة التي ال يحكم بها إال الوهم  .فصار العقل مقيدا بالوهم بالشك فيما هو به عالم
بالنظر .وأما علمه الضروري ،فليس للوهم عليه سلطان ،وبه يعلم أن ثم معاني ليست بمواد
وال في أعيان مواد  ،وإن لم يقبلها بالنظر إال في مواد من خلف حجاب رقيق يعطيه الوهم .

دور الخيال وسبب الحيرة في الجناب اإللهي بين التنزيه والتشبيه

ولما علم الحق ما ركب عليه العالم المكلف مما ذكرناه  ،أرسل الرسل إلى الناس والمكلفين،
فوقفوا في حضرة الخيال خاصة ليجمعوا بين الطرفين بين المعاني والمحسوسات  .فهو موقف
الرسل  -عليهم السالم  . -فقالوا لبعض الناس من هذه الحضرة  " :اعبد هللا كأنك تراه "  ،ثم
نبه هذا المخاطب المكلف بعد هذا التقرير على أمر آخر ألطف منه  ،ألنه علم أن ثم رجاالً
علموا أن ثم معاني مجردة عن المادة  ،فقال له  " :فإن لم تكن تراه  -أي تقف مع دليلك الذي
أعلمك أنك ال تراه  -فإنه -يعني هللا  -يراك " ؛ أي :الزم الحياء منه  ،والوقوف عند ما كلفك .
فعدل في الخطاب إلى حكم وهم ألطف من الحكم األول  .فإنه البد لهذا المكلف أن يعلم أنه يراه
إما بعقله أو بقول الشرع  .وبكل وجه فال بد أن يقيده الوهم  .فإن العبد بحيث يراه هللا ؛
فأخرجه عنه ،فحده إذ ميزه  ،مع علمه أنه [ ليس كمثله شيء ]  ،فحيره  .وهذه الحيرة سارية
في العالم النوري ( أي المالئكة ) والناري ( أي الجن )والترابي ( أي اإلنس ) ؛ ألن العالم ما
ظهر إال على ما هو عليه في العلم اإللهي؛ وما هو في العلم ال يتبدل  .فالمرتبة اإللهية تنفي
بذاتها التقييد عنها ،والقوابل تنفي اإلطالق عنها بالوقوع  .فعلمت سبب الحيرة في الوجود ما
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هو؟ قال تعالى[ :ما يبدل القول لدى]  ،أي ما حكم به العلم وسبق به الكتاب  .ففرغنا من العلم
والكتاب إذ كان له الحكم  .والخلفاء  ،إنما هم خلفاء العلم والكتاب  .فالعلم والكتاب حجابان عن
الحق الذي هو غني عن العالمين  .فمرجع الكون إلى العلم والكتاب .
فتنتج األهواء مع إطالقها  ،ما تنتجه العقول مع تقييدها  .فال يسلم لعقل حكم أصالً بال وهم في
هذه النشأة ؛ ألن النشأة لها والدة على كل ما ظهر فيها  .وما ثم أعلى من الحق رتبة  ،ومع
هذا تخيلته  ،وقال :تخيليني  .أمرها بذلك لكونه ال يكلف هللا نفسا ً إال وسعها  ،ووسعها ما
تعطيه حقيقتها  .وجعل سعادتها في ذلك التخيل  .ثم قال لها  [ :ليس كمثله شيء ]  ،فجمعت
بين التنزيه فقيدته  ،وبين التشبيه فقيدته  ،فإنها مقيدة فال تعلم إال التقييد الذي هو حقيقتها.

تجلي الحق تعالى في الصور واختالف العارفين في النظر إليها
وتجلي الحق تعالى في الصّور وردت به الشريعة ،وكثيرا ما تكلم الشيخ عنه كما فصّل ذلك بعض
التفصيل في الفصل ( )99من الباب ( /992ج  8ص  ) 486-485حيث يقول:
[مثال األول البرزخى :أن ترى الحق في صورة يدركها الحس ،فالمحققون يعطون األلوهية حقها
ويعطون الحضرة التي ظهر الحق فيها بهذه الصورة حقها ؛ و الطائفة األخرى تحكم على الحق
بالصورة و تقول :لوال أنه على حقيقة تقبلها ما صح أن يظهر بها إذ لم تكن غيره في وقت التجلي  .و
أما الذين جعلوا التوحيد بين الحكمين فقالوا  :الحق على ما هو عليه في نفسه  ،وهذه الصورة ظهرت
بالحق ال أن الحق ظهر بها  ،وجعلوا التوحيد فاصال بين الحق والصورة ...
مرتبة أخرى :إذا ظهر أمران إلهيان في صورتين مختلفتين ،واألمران برزخيان ،فالحكم اإللهي في ذلك
وهو أن ترى صورة الحق في البرزخ  ،وصورة الملك في البرزخ ،على صورة إنسيين كصورة موسى
و هارون مثال ،أو ترى الحق في صورة شخصين معا في رؤيا واحدة في عالم البرزخ ،مثل أن ترى
الحق في صورة شاب و شيخ في حال واحدة و ال شك إنها الحق ليس غيره ؛ فحكم العالم من العلماء باهلل
و أهل الجود اإللهي في هذه الواقعة أن هذا إمداد إلهي لهذه الصورة التي ظهر فيها الحق؛ و أهل الجود
أيضا و الفضالء أصحاب الزيادات من العلم اإللهي مع االسم البصير من األسماء اإللهية يزيلون الحق
ْس َكم ْثله َشيْ ء " و يتأولون الصورة بما يليق بها  .و ما بقي من األسماء اإللهية والطبقات من أهل
بـ " لَي َ
هللا أرباب المقامات و التحقيق ،يتركون الحق حقا بما يليق به و الصورة صورة بما يليق بها  ،وهو
األولى عندي ] انتهى.
ثم ذكر الشيخ مراتب أخرى للتجلي في الصّور ومواقف أهل هللا منها فلتراجع هناك .
وقد كرر الشيخ مسألة تجلي الحق في الصور وعالقته بالخيال والتكوين ،بكيفيات مختلفة في الكثير من
أبواب الفتوحات  .فمثال في الباب ( /552ج )4المخصوص باألسماء الحسنى أعاد ذكرها في العديد من
حضرات األسماء نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:
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موقع مرتبة الخيال المتصل والخيال المنفصل في مراتب الوجود
تكلم األمير عبد القادر الجزائري في كتابه (المواقف) عن مرتبة عالم الخيال ضمن مراتب الوجود
فقال  -مع اختصار نبذ متفرقة من كالمه – :
[ كلّيات التعينات والمراتب محصورة في ست مراتب  :األولى مرتبة الغيب المطلق وهو التعيّن
األول  ،المرتبة الثانية مرتبة الغيب الثاني بأسماء األلوهية  ،المرتبة الثالثة مرتبة األرواح ،المرتبة
الرابعة مرتبة عالم المثال ،المرتبة الخامسة مرتبة عالم األجسام ،المرتبة السادسة مرتبة اإلنسان
الجامع لجميع المراتب المتقدمة  ...فالمرتبة الرابعة هي مرتبة عالم المثال الخيالي  ...وهذه المرتبة
متعينة بعد مرتبة الطبيعة الكائنة مباشرة تحت مرتبة اللوح المحفوظ أو النفس الكلية  .وتلي مرتبة
عالم المثال الخيالي مرتبة األرواح ال َملَكية ُعمّار العرش والسموات واألرضين ،وكلهم طبيعيون
خالفا لألرواح التي هي فوق مرتبة الطبيعة فهم المالئكة المهيمون العالون (لكن إذا اعتبرنا مرتبة
الطبيعة مرتبة تقديرية فقط إذ ال يوجد لها وجود عيني كما تقدم بيانه في البحث حول الطبيعة ،فيمكن
اعتبار مرتبة عالم المثال الخيالي مباشرة تحت اللوح المحفوظ ،وقد تق ّدم القول بأنّ العقل األوّ ل هو
المخصوص بعالم السمسمة)  ...فمرتبة عالم المثال الخيالي هي الصورة الجسدية الخيالية البرزخية
المركبة من األجزاء اللطيفة التي ال تقبل الخرق وااللتئام ،بمعنى انفتاح خرق فيها وس ّده ،كما هو
ذلك في األجسام العنصرية ،فهي في حقيقتها أجسام نورانية تنفذ في األجسام نفوذ الشعاع البصري
والشمسي في األجسام الشفافة ،ولكنها تظهر للمدارك ظهور األجسام الكثيفة ،تظهر في هذه المثالية
األرواح الملكية النورية واألرواح الجنية النارية  ...فكل صورة يظهر فيها الروحاني من ملك
وجان ،وكل صورة يرى اإلنسان نفسه في النوم فيها ،والصور التي تنتقل إليها أرواحنا بعد الموت،
فهي من صور هذا العالم  .وكذلك أرض السمسمة التي ذكرها أكابر القوم هي من هذا العالم ،لها من
هذا العالم محل مخصوص من الخيال المنفصل الذي هو العماء  .فالعماء الذي هو جوهر العالم وفيه
وُ جدت أشخاصه وأجناسه هو الخيال المنفصل المطلق المحقق بمثابة المرآة التي بسبب التوجه عليها
ظهرت الصور الخيالية في المرآة ،وظهور صور العالم فيه هي المتخيالت ألنّ كل ما سوى الحق
تعالى متخيّل أل ّنه يتب ّدل من صورة إلى صورة دائما أبدا ،وليس الخيال إال هذا  ...وقول أهل هللا أنّ
العالم كله خيال ال يريدون أ ّنه عدم محض كما تقول السوفسطائية ،أو أ ّنه ال وجود له إال في الخيال
الم ّتصل كما توهّم ذلك كثير من الجهالء بطريق أهل هللا ،كابن خلدون في مق ّدمته ،وأضرابه ،فر ّد
عليهم بجهل  .وإ ّنما مراد أهل هللا أنّ العالم في حقيقة األمر على خالف ما تدركه مدارك الجمهور،
فإنّ ظاهره خلق ،وباطنه حق (أل ّنه ال قيام للخلق إال بالحق) .أو قل :ظاهره حق وباطنه خلق (ألنّ
هللا تعالى هو الظاهر فهل يبقى مع ظهوره تعالى للسّوى وجود ،وسبحات وجهه تعالى محرقة
للسّوى)  .فالعالم كالخيال الذي يجده كل عاقل من نفسه ،فإنّ لكل إنسان خياال هو شعبته من الخيال
الذي وُ جد فيه العالم  .فإنك إذا أخذت عودا مثال على طرفه جمرة وحركته طوال بسرعة ترى خطا
من نار ،وإذا حركته دائريا ترى دائرة من نار ال تشك فيما أدرك بصرك  .فإذا راجعت عقلك
حكمت على األمر بخالف ما أدركه بصرك ،فال وجود إذا لخط النار ودائرة النار إال في خيالك
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المتصل ال في الخارج عن خيالك  .وكذلك المسحور يدرك ببصره أمورا وصورا ال يشك فيها وال
يرتاب ،وال وجود لما أدرك إال في خياله المتصل  .فإنّ الساحر إذا أراد أن يظهر عند شخص أمرا
ما أمسك الساحر ذلك األمر في خياله المتصل ،وخطف بصر ذلك الشخص الذي ريد سحره بخاصية
اسم أو بخاصية نفسية اكتسبها برياضة  ،ور ّد ذلك الشيء إلى خيال ذلك الشخص ،فيراه في خياله
كما هو في خيال الساحر .هذا في اليقظة  .وكذلك النائم يرى أشياء ال تنحصر ،وتكون حوله جماعة
المدركات
غير نائمين ال يرون شيئا ممّا رأى ،فال وجود لما رآه إال في خياله المتصل  .فليست هذه
َ
درك  ،وال موجودة من كل وجه  ،وإال ألدركها الحاضرون ...
معدومة من كل وجه  ،وإال لم ُت َ
والصور المثالية ُكلية إال أّ ّنها محسوسة كما ورد في الحديث الذي أخرجه الترمذي :أنّ في سوق
الج ّنة صُورا ،وكل من استحسن صورة منها لبسها ،وهي باقية على حالتها ال تنقص وال تتغير.
كذلك هذه الصور المثالية  ،فلو أراد ألف ملك أو آالف منهم أن يظهروا بصورة حيّة مثالية مثال
لظهروا بها في آن واحد وهي على حالتها ال ينقصها ذلك شيئا  .وكذلك ما تصوّ ره القوة المصوّ رة
لإلنسان ،فكل صورة يتخيلها لها وجود في هذا العالم ،فال فيمكن لإلنسان تخيل شيء ال وجود له
أصال  .فإنّ األرواح اإلنسانية لها التصوير بكل صورة ،لكن في الخيال المتصل لغير الكمّل  .ولو
أدرك اإلنسان ما تتصور به روحه وتتشكل خارج خياله ألدرك أمرا مهوال .وكلّما أرادت النفوس
شيئا تصوّ رت به لها أرواحها إمّا في الخيال المتصل وهو للعموم ،وإمّا في الخيال المنفصل وهو
للخصوص من األكابر ،فإ ّنهم يخلقون ما شاؤوا من الصور خارج الخيال المتصل صورا محسوسة
يكلّمونها وتكلمهم وتبقى ما شاؤوا إبقاءها ،بشرط أن يحفظوها في مراتب الوجود الروحي والمثالي
والحسّي ،فإذا غفلوا عنها انعدمت  .وهذه األرواح النورية والنارية المتجسّدة قد ُترى بعين الخيال أو
بعين الحسّ  ،وكال اإلدراكين في العين الواحدة  .وبين اإلدراكين فرق  .فإذا رأى الرائي الصورة
وأدار النظر إليها ورآها تختلف أحوالها وأشكالها فليعلم أ ّنه رآها بعين الخيال ،وإذا رآها ثابتة ال
تتب ّدل فليعلم أ ّنه رآها بعين الحسّ  .وقد كان جبريل عليه السالم يأتي في صورة دحية أو في صورة
أعرابي فيراه صلى هللا عليه وسلم بعين خياله فيعرفه  ،وتراه الصحابة بعين الحسّ فال يعرفونه إال
دحية أو أعرابيا ( .ومن هذا الباب الفرق بين الكشف الخيالي والكشف الحسّي  .ففي الكشف الخيالي
إذا أغمضت عينيك بقي المكشوف ظاهرا لعين الخيال ،وأما في للكشف الحسي فإنّ ذلك المكشوف
يغيب عن النظر بمجرد تغميض العينين).
وعندما يتشكل الروحاني مطلقا بصورة حيوانية أو إنسانية يعطى حكم تلك الصورة التي يتشكل بها
فيجوع ويعطش ويبرد ويسخن وهكذا في جميع خواص تلك الصورة لحكمها عليه  .وإ ّنما ُسمّي بعالم
المثال أل ّنه حاو لمثال كل شيء ،وألنّ األشياء تظهر فيه ممثلة فما هي عين الممثل له وال غيره ،كما
في المرائي المنامية  .فإنّ هللا تعالى إذا أراد أن يري أحدا من عباده شيئا من المغيبات الموجودة أو
المعدومة كشفا أو مناما أراه ذلك بهذه الصور المثالية  ،فإنّ صوره محيطة بكل ما يعلم  .فكل ما
يراه المكاشف في يقظته أو منامه من نبي وولي ومرتاض فهو من صور هذا العالم المثالي
الروحاني ،فيراه بعين الخيال أو بعين الحس كما حصل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في صالة
ّ
وتأخر فسئل عن ذلك فقال" :مُثلت لي الجنة والنار في عرض هذا الحائط" الحديث.
الكسوف ،تق ّدم
فإ ّنه لو أدرك ذلك بعين الخيال ما ّأثر فيه التقدم والتأخر ،فإ ّنه أقوى من ذلك  .وهذا هو المعروف
عند الحكماء والمتكلمين بالم ُُثل األفالطونية فإنّ هللا كشفه لهذا اإلمام اإللهي  ...وأمّا تسميته بالبرزخ
فإ ّنه برزخ بين المعاني التي ال أعيان لها في الوجود الخارجي ،وبين األجسام النورية والطبيعية
والعنصرية  .فالمحسوسات تعرج إليه ،والمعاني تنزل إليه ،فتظهر بصورة برزخية جسدية خيالية،
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فيكسو المعاني المجردة عن المواد أجسادا ويشكلها ويصورها كظهورالعلم في صورة اللبن ،وظهور
الحق – تعالى – في النوم في صورة يعبّرها عالم التعبير ،وكظهور المالئكة في صور الذرّ يوم
بدر .وقد ق ّدمنا أنّ هللا تعالى أوجد األرواح الملكية في مرتبة الطبيعة بعد خلق عالم المثال ...
ومن حقيقة الخيال الحكم على كل شيء من واجب ومستحيل وممكن ،وال يستحيل شيء عنده ففي
أيّ صورة شاء ير ّكب األعراض والمعاني ويصوّ رها ،ويريك الشخص الواحد في مكانين في آن
واحد كما ورد في الصحيح أنه صلى هللا عليه وسلم قال" :مررت بموسى يصلي في قبره" ولما
وصل إلى السماء السادسة قال" :فإذا أنا بموسى"  ،وموسى شخص واحد  .ومن هذا الخيال المقتول
في سبيل هللا يراه المؤمن بعين إيمانه حيا يُرزق يأكل ويشرب ،ويراه غير المؤمن ميتا ملقى .
وكذلك سؤال القبر يراه المحجوب بال حركة ميتا ،ويراه صاحب البصيرة حيا يُسأل ويجيب.
وكالهما صادق في إخباره عن إدراكه ،وإدراكه صحيح من وجه ،ألنّ الخيال يجمع الضدين ،يجمع
بين الوجود والعدم ،والحركة والسكون ،والموت والحياة  ...والصورة المثالية قد تسري منها اللذة
واأللم إلى الصورة الحسّية لكون مدبّرها واحدا ،فاإلنسان يرى في النوم ما يفزعه فيستيقظ وقلبه
يخفق ،أو يرى أ ّنه يجامع فيقوم وقد أمنى  ...وقد يأكل أو يشرب بعضهم في الخيال والواقعة فيرجع
إلى حسه شبعانا وريانا كما وقع ألمام األندلس بقي بن مخلد عندما رأى النبي صلى هللا عليه وسلم
يسقيه لبنا في النوم ،فاستقاء ليطمئن قلبه فقاء لبنا في يقظته  ...فالخيال المتصل ال يستحيل فيه شيء،
وهو شعبة من الخيال المنفصل ،فأحرى الخيال المنفصل الذي هو الحضرة الجامعة  ....والخيال
المطلق المنفصل المحقق هو الوهم عينه ،لكن ليس هو الوهم الذي يقول عنه الحكماء أ ّنه قوة تدرك
المعاني المتعلقة بالمحسوسات كعداوة عمرو وصداقة زيد .وإذا تح ّكم الخيال المطلق في إنسان ال
يبقى عنده شيء مستحيل ال عقال وال عادة  .وجميع المتشابهات الواردة في الكتب اإللهية واألخبار
النبوية في حق الحق تعالى هي على ظاهرها ال يؤول شيئا منها ،وال يحيل شيئا من المستحيالت
عادة  ،كالطيران في الهواء والمشي على الماء والدخول في النار بال ضرر ،والنفوذ من الجدران
والتصوّ ر بكل صورة شاء ،فإ ّنه يصير روحا مجردا ال تقيده صفة وال شكل ،ونسبة كل الصور إليه
كنسبة صورته الخاصة إليه ،فيؤثر في أيّ جسم أراد بأيّ شيء أراد ،فهو روح العالم جميعه ،والعالم
كله صورته .
وإ ّنما وُ صف الخيال بالمنفصل وبالمطلق ،ألنّ اإلنسان له قوة في مُق ّدم دماغه صورتها كالدودة يتخيل
بها األشياء فتظهر في خياله المتصل ال في الخارج عنه ،وهو شعبة من الخيال المنفصل ،ووجه من
وجوهه  .فالخيال المنفصل المطلق المحقق حضرة ذاتية قابلة دائما للمعاني واألرواح فتجسدها
بخاصيتها ،فالصور التي تسمّى في العرف العام محسوسات ،إنما هي أرواح متجسدة في الخيال
المنفصل كتجسد جبريل لسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ولمريم عليها السالم  .فوجود األجسام
الموجودة في الخارج تظهر في الخيال المنفصل وهو العماء والبرزخ الثاني ،والعلم يظهر في
صورة اللبن في الخيال المتصل المقيد ،وحقيقة الخيال فيهما واحدة  .وليس الخيال المتصل بحضرة
ذاتية فإ ّنه يذهب بذهاب ال ُم َت َخيَّل – اسم فاعل – وهو على نوعين :منه ما يوجد عن تخيل وهو ما
يمسكه اإلنسان في نفسه ،في مثل ما أحسّ به ،أو ممّا صوّ رته القوة المصوّ رة ،ومنه ما ال يوجد عن
تخيّل كالنائم  ...وبما ذكرناه تعرف الفرق بين عصا موسى – عليه الصالة السالم  -عندما ظهرت
حية تسعى ،وبين عصي السحرة وحبالهم عندما ظهرت بصور حيات تسعى .فعصا موسى ظهرت
حية تسعى في الخيال المنفصل المحقق فهي كسائرالمخلوقات التي تتب ّدل صورها بأن يخلع جوهرها
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صورة ويلبس أخرى  .وأمّا حبال السحرة وعصيهم فما ظهرت حيات تسعى إال في الخيال المتصل
أي خيال الحاضرين وأبصارهم وال وجود خارجي حقيقي لما رأوه  .قال تعالىَ " :س َحرُو ْا أَعْ ي َُن
ُسحر
ال َّناس"  ،فظهرت حيات تسعى في األعين ال في نفس األمر؛ ولو حضر معهم شخص لم ي َ
لرآها حباال وعصيا ساكنة كما هي عليه  .وجميع ما ذكره القوم في كتبهم من أرض السمسمة وسوق
الجنة وعالم المثال هي ُ
شعب من الخيال المنفصل ووجوه من وجوهه] انتهى.

شرح خالصة الباب الثامن من الفتوحات حول عالم الخيال
ّ
لخص الشيخ األكبر معاني الباب الثامن من الفتوحات في فقرة من الباب ( /559ج  4ص ) 882
تحت عنوان (سرّ ظهور األجساد بالطريق المعتاد) ،وشرحها الشيخ عبد الكريم الجيلي في كتابه
(شرح مشكالت الفتوحات المكية)  .فلنذكر ما قاله ونجعل سطرا تحت كالم الشيخ محيي الدين
للتمييز بينه وبين شرح الجيلي  ،وما بين قوسين من كالم جامع هذا الكتاب .
قال [ :اعلم رضي هللا عنا وعنك أنّ الصوفية فرقوا بين الجسم والجسد ،فقالوا إنّ الجسم هو كل
صورة مرئية قابلة لألبعاد الثالثة حالة كونها كثيفة األصل طبعا  ،وقالوا أن الجسد هو عبارة عن كل
صورة يتشكل بها روح من الصور الجسمانية  .وإذا قد عرفت ذلك ،فاعلم أنّ قول الشيخ رضي هللا
عنه :سر ظهور األجساد بالطريق المعتاد :هو عبارة عن تصورات األرواح الجزئية كما يجيء
لألشخاص في حال تفكره من تصور روحه الجزئية بالصورة الخيالية المشهودة له غيبا  ،كما يجري
للنائم من تصور روحه بالصورة المرئية في النوم المشهودة له حسا وشهادة
فال تقف فيه إنّ األمر تضليل
لما تنزل روح الوحي جبريل

تجسد الروح لألبصار تخييل
قام الدليل به عندي مشاهدة

ولما كان الخيال وعالم المثال متشابهين كأنهما من جنس واحد وكان البرزخ أيضا شبيها لهما
قال :البرزخ ما قابل الطرفين بذاته  :أراد الشيخ رضي هللا عنه أن يعلمك أنّ عالم الخيال برزخ
لكونه قا َب َل طرفي الجسم والروح اإلنسانية بذاته ،وأنّ عالم المثال أيضا برزخ لكونه قابل طرفي
المعنى والصورة بذاته  ...والمحل الذي تقيم فيه األرواح بعد فراق األجسام بين أحكام الدنيا
صال على ما هو عليه صريحا في الجزء التاسع عشر من كتاب "
واآلخرة  .وقد ذكرنا ذلك مف ّ
الناموس األعظم والقاموس األقدم في معرفة قدر النبي صلى هللا عليه وسلم "  ،فمن أراد تحقيق
الخيال والبرزخ والمثال وأرض الحقيقة التي ذكرها الشيخ في الفتوحات المكية فلينظر في ذلك
الجزء ...وأبدى لذي عينين من عجائب آياته ما يدل على قوته ويستدل به على كرمه وفتوته :
أراد بذي العينين كل من كان له نظر في عالم األرواح ونظر في عالم األجسام ،احترازا ممن
هو مقصور على عالم األجسام فكأ ّنه ليس له إال عين واحدة  ...فالبرازخ المذكورة من الخيال
وعالم المثال وعالم السمسمة والبرزخ لها قوة ألنها شعبة من القدرة ،وأمورها منوطة بالقدرة
المحضة ليست كأمور الدنيا موقوفة على الحكمة واألسباب  .وإذا ص ّح أنّ لها هذه القوة والقدرة
ص ّح أنّ لها كرما وفتوة (قلت :الفتى الكريم مثل إبراهيم عليه السالم الذي أحيى الطيور من
البرزخ وهو اإلنسان الكامل الذي هو برزخ البرازخ)  .فهو القلب الحوّ ل  :أي البرزخ متقلب في
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الصور (قلت اإلنسان الكامل هو قلب الوجود الحُ وّ ل أل ّنه مرآة لمن له في كل يوم شأن)  ،والذي
في كل صورة يتحوّ ل ،عوّ لت عليه – أي على البرزخ – األكابر :يعني أهل هللا لرجوعهم آخر
األمر إليه ،حين جهلته األصاغر المحجوبين  .فله – أي للبرزخ (أو لإلنسان الكامل) المضاء في
الحكم وله القدم الراسخة في الكيف والكم  :فالكيف من الطرف الروحاني والكم من الطرف
الجسماني .ولهذا كان البرزخ سريع االستحالة .يعرف العارفون حاله ،بيده مقاليد األمور :لكونه
قدرة محضة تتكون األشياء فيه باإلرادة (واإلنسان الكامل بيده مقاليد األمور الوجودية أل ّنه هو
الحاكم فيها بأمر هللا تعالى أال له الخلق واألمر)  ،وإليه مسانيد الغرور :من أجل تحوّ ل صوره
فمن استند إلى شيء منها اغتر به  .له – أي للبرزخ (أو لإلنسان الكامل) – النسب اإللهي
الشريف :أراد بالنسب هنا تكوين األشياء بالقدرة  ،أال تراك تكوّ ن ما أردته في خيالك على حسب
ما شئت ،وإن كنت متمكنا كان ذلك في عالم المثال أو في العالم الذي تصير األرواح إليه بعد
االنتقال ،ومن أراد الفنا والزوال  .ولقد جرت لي واقعة عجيبة في هذا المعنى :وهو أني رأيت
امرأة وكانت قد ماتت مسو ّدة الوجه لما تلقاها العذاب لنظرها إلى النار ،فألبسْ ُ
ت النار فيها صورة
الجنة وقلت لها انظري إلى الجنة فنظرت فزال عنها السواد الذي في وجهها وتهلل حتى صارت
كالقمر في الحسن والبهاء .وكثيرا ما أرى في النوم أمورا وأعرف أنّ تعبيرها في اليقظة غير
مالئم للطبع فال أقربها ،وبعض األحيان أنقلها إلى غير تلك الصورة المخالفة للطبع فاراها كما
أريد  .وال يستطيع ذلك إال من قدر على تصريف األمور في المعنى وصار خرق العادة له عادة
في العالم الروحاني  ،وال يعرف ذلك إال من مارسه من العارفين  .فالبرزخ تلك الصفة اإللهية
القادرية (قلت النسب اإللهي الشريف لإلنسان الكامل هو كونه عبد هللا الكامل فال أشرف من
نسبة العبودية الكاملة هلل تعالى) والمنصب الكياني المنيف  :فهو خلق له صفة الحق  .تلطف في
كثافته وتكثف في لطافته  ،لكونه يظهر بحكم كل من عالميْ الكثافة واللطافة في صورة واحدة ؛
يجرحه العقل ببرهانه  :الدالئل العقلية تنتج بالفكر صورا خيالية والخيال من جملة البرازخ (أو
يقال أن كثيرا من األمور التي ال يقبلها العقل العادي توجد في عالم المثال البرزخي) ويع ّدله
الشرع بقوة سلطانه :أي يصرفه الشرع إلى غير ما ظهر في العقل ألنّ الشرع مرتبط بالوحي
اإللهي فله الحكم على كل صورة ومعنى ،فلذلك لم يكن للعقل في الشرع مجال  .فالخيال يحكم
في كل موجود أل ّنك تسري به في كل شيء  ،ويستحضر كل موجود في عالمه ؛ وإلى صحة
األمور المشهودة بالدالئل العقلية أشار بقوله  :ويدل على صحة حكمه بما يعطيه الشهود
ويعترف به الجاهل بقدره والعالم  ،وال يقدر على ر ّد حكمه حاكم] انتهى.

أمثلة لمشاهد قرآنية حصلت للشيخ األكبر في عالم المثال
ليس القرآن عند الشييخ كلميات ُتير ّدد أو معياني تتيدبّر فحسيب ،بيل آياتيه وكلماتيه وحروفيه مطيالع تجلييات
ومشاهد أسرار وعلوم ومظاهر عظمة ال نهاية لها  .وعندما يصف منازل القرآن ،إ ّنما يصف أحواله هيو
وأذواقه ومشاهده  .ولنذكر هنا أمثلة لبعض وقائعه القرآنية في عالم المثال :
في البـاب  818من الفتوحات المتعلق بسـورة اإلخـالص ،يصف الشيخ منزلها فيقيول ( ج 8ص: )529
" فيياعلم أنّ هييذا المنييزل وإن كييان يطلييب األحدييية والتنزيييه ميين جميييع الوجييوه ،فإ ّنييه يظهيير فييي الكشييف
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الصوري المقيد بالمظاهر كالبيت القائم على خمسة أعمدة  ،عليها سقف مرفوع محيط بيه حيطيان ال بياب
فيها مفتوح  .فليس ألحد فيه دخيول بوجيه مين الوجيوه  .لكين خيارج البييت عميود قيائم ملصيق إليى حيائط
البيت يتمسّح به أهل الكشف  ،كما يقبلون و يتمسحون بالحجر األسود الذي جعله هللا خارج البيت ،وجعله
يمينا له وأضافه إليه ال إلى البيت  .كذلك هذا العمود ال يضاف إلى هذا المنزل وإن كان منه  ،إال أ ّنه ليس
هو خاصا به  ،فإنه موجود في كل منزل إلهي ،وكأ ّنه ترجمان بيننا وبين ما تعطيه المنازل من المعارف.
وقد نبّه على ذلك ابن مسرة الجبلي فيي كتياب الحيروف ليه  .وهيذا العميود ليه لسيان فصييح يعبّير لنيا عمّيا
تحويه المنازل ،فنستفيد منه علم ذلك  .ومن المنازل ما ندخل فيه ونمشي في زواياه ،فنجد األمر على حي ّد
ما عرفناه فيه  .ومين المنيازل ميا ال سيبيل لنيا إليى اليدخول فييه مثيل هيذا المنيزل  .فنأخيذ مين هيذا العميود
التعريف بحكم التسليم ،فإ ّن ه قد قام الدليل لنا على عصمته فيما يخاطبنيا بيه فيي عليم الكشيف كالرسيول فيي
علم الحس ،فهو لسان الحق  .ومن الناس من يلحقه بأعمدة البيت  .فإن بعض الحيائط علييه وال يظهير لنيا
منه إال وجه واحد وسائره مستور في الحائط  .فيقول بعض المكاشفين :إنّ البييت قيائم عليى سيتة أعميدة .
فال تناقض بين مثبتي الخمسة والستة في قيام البيت عليها  .فقد بينيا ليك ذليك حتيى ال تتخيّيل أنّ الحيق فيي
أحد القولين ومع إحدى الطائفتين  .فكل طائفة منها صادقة  .فلهذا أخبرتيك بكيفيية ذليك  .وهكيذا جمييع ميا
يظهر للناس أ ّنهم اختلفوا فيه  .فليس بين القوم بحمد هللا خالف فيما يتحققون به  ،بل هم في شغلهم أصحح
وأحق من أهل الحس فيما يدركونه بحواسهم".
فالشيخ يعني بالبيت هنا سورة اإلخالص ،وأعمدته الخمسة هي آياتها الخمس  .والعمود السادس ترجمان
المعارف هو البسملة  ،فبعضهم يعتبرها آية من كل سورة ،وبعضهم يعتبرها آية مستقلة تفصل بين كل
سورة وأخرى  .وبسملة كل سورة عند العارفين بأسرار القرآن تنطوي على كل أسرار تلك السورة  .وقد
كرر هذا المعنى في آخر منزل سورة المسد في الباب  ،818حيث يصف البسملة في مشهد آخر على
هيئة دهليز البيت فيقول"  :فهذا قد ذكرنا جميع ما يحويه هذا المنزل من خزائن العلوم .قال تعالى َ وإنْ
وم  .غير أ ّني تركت عند الدخول إلى هذا المنزل بيتا
منْ َشيْ ٍء إال ع ْندَ َنا َخ َزائ ُن ُه َو َما ُن َن ِّزلُ ُه إال ب َق ٍ
دَر َمعْ لُ ٍ
واحدا في دهليز هذا المنزل ال يفتح لكل أحد  .وقد فتح لي و دخلته وعرفت ما فيه  ،وهو يتضمّن ويخزن
فيه جميع مفاتيح الخزائن كلها التي تتضمّنها هذه المنازل التي في هذا الكتاب  .وهو يحوي على أمور
جليلة ،وللعارف به تحقق في إيجاد الكائنات عنه" .يشير الشيخ إلى ما ذكره في مواقع أخرى أنّ البسملة
للعارف الناطق باهلل بمثابة " كن" للحق تعالى .
وأمّا كون بيت سورة اإلخالص ال باب له وال سبيل للدخول فيه  ،فألنها ال تحتوي إال على أسماء التنزيه
التي ال سبيل إلى التخلق بها  .وما يتمسّح به من عمود البسملة هو عبارة عن التخلق باالسم الرحيم.
وفي الباب  818المخصوص بسورة المسد ،فصّل تفصيال وافيا دقيقيا مسيهبا بييوت منزلهيا وخيزائن كيل
بيييت وأقفالهييا ومفاتيحهييا  .فييالمنزل هييو السييورة  .وبيوتييه هييي آياتهييا ،وخزائنهييا كلمييات اآليييات ،وأقفالهييا
حروفها ،ومفاتيح الحرف حركته ونقطه إن كانت فيه نقط  ،وحركيات كيل مفتياح عليى عيدد ذليك الحيرف
بحساب الجمل المعيروف ،وأمّهيات العليوم التيي تظهير للعيارف مين كيل حيرف عليى عيدد ذليك الحيرف .
فلمفتاح خزانتها األوليى ميثال أربعمائية حركية  ،ألن أول حيرف فيي هيذه السيورة هيو ( ت ) مين الخزانية
األولى التي هي ( تبت )  ،وعيدد التياء فيي حسياب الجميل هيو  ، 400فعيدد العليوم المتعلقية بالتبياب التيي
تنجلي للعارف من هذا الحرف هو إذن . 400
وفي أوّ ل هذا الباب بيّن الشيخ أنّ كل حضرة كونية تستم ّد من كلمة أو آية قرآنية  .فأشار إلى موقع العقل
األوّ ل في بسملة فاتحة الكتاب قائال " :وصدر عن أ ّم الكتاب الذي عنيده حضيرة تسيمّى أ ّم الجميع ،أدخلنيي
الحق إياها فرأيتها ورأيت ظاهرها وباطنها ،وعاينت مكان هذا العقيل منهيا نكتية سيوداء مسيتورة نقيية ميا
بيين حمييرة وصيفرة ،وعاينييت الرقيقيية التيي بييين المكانيية ،وهيذا المكييان المعييين  .ورأييت موسييى وهييارون
ويوسف عليهم السالم نياظرين إليى هيذا العقيل  .وفيرّ ع سيبحانه مين هيذه الحضيرة الجامعية التيي اختصيها
لنفسه حضرات ال يعلم عددها إال هللا فيي السيماء واألرض وميا بينهيا وميا تحيت الثيرى إليى حي ّد االسيتواء
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( )...و شخص سبحانه مقام الصدق والصيفاء ،وعييّن فييه اثنتيين وسيبعين مرقياة ،كيل مرقياة منهيا تعطيي
علوما لمن يرقى فيها للصفاء الذي استلزمته هذه الصورة ،فهي علوم كشف ،إليى أن ينتهيي إليى ذروتهيا،
فتقابله حضرة األ ّم بذاتها ."...أشار الشيخ بأ ّم الكتاب وأ ّم الجمع إلى الفاتحة وبسملتها ،وبالمراقي اليـ18 :
إلى كلمات السور السابقة أي المعوذتين واإلخالص  ،كما تشير إلى عيدد حيروف سيورة اإلخيالص التيي
تسبق سيورة المسيد  .وكأ ّنيه أشيار بنكتية العقيل إليى نقطية بياء البسيملة ( تنظير فيي الفتوحيات عالقية البياء
بالموجود األوّ ل :ج 9ص .) 90وأشار بذكر موسى وهارون ويوسف عليهم السالم إلى التوراة التيي أوّ ل
حروفها الباء .قال الشيخ ( ج 1ص " :) 28قال لنا بعض اإلسرائيليين من أحبيارهم :ميا لكيم فيي التوحييد
حظ  ،ألنّ سور كتابكم بالباء  .فأجبته  :وال أنتم ،فإنّ أول التوراة باء ،فأفحم " .
وفي مواضع أخرى ،يتكلم الشيخ عن اجتماع العارف بأرواح األنبياء واألولياء في حضرات آيات القيرآن
واألسماء الحسنى ،وذكر أمثلة الجتماعه هو ببعضهم في كتابه (التجليات) المستم ّد مين سيورة البقيرة كميا
بيّناه في بحث خاص.
ومثال هذا أيضا ما نجده في الباب  812المخصوص بسورة قريش حييث يقيول ":واعليم أنّ هيذا المنيزل
إذا دخلته تجتمع فيه مع جماعة من الرسل صلوات هللا علييهم فتسيتفيد مين ذوقهيم الخياص بهيم ،علوميا ليم
تكن عندك ،فتكون لك كشفا كما كانت لهم ذوقا " ( ج  8ص .) 605
ْف ( فيقول (
وفي الباب  819المخصوص بسورة الفيل يشير إلى تحققه بفاتحتها  أَلَ ْم َت َر َكي َ
 ... " :)602:IIومن علوم هذا المنزل وجود العلم عن النظرة (, .)...أمّا النظرة ،فما رويتها عن أحد وال
سمعتها عن أحد ،لكني رأيتها من نفسي نظرت نظرة ،فعلمت ما تضمنته من العلوم ،وأعطيت نظرة
فنظرت بها فعلمت بها من نظرت إليه من جميع ما تضمنته تلك النظرة من العلوم  .وهذا هو علم
األذواق ،ومن هنا يعلم قول من قال يسمع بما به يبصر بما به يتكلم " .
ومن هذه الوقائع الروحية التي حصلت للشيخ قوله عن تحققه باآليةَ  :وإنْ منْ َشيْ ٍء إال ُي َس ِّب ُح ب َحمْده
( ج9ص  " :)828وقد سمعنا بحمد هللا في بدء أمرنا تسبيح حجر و نطقه بذكر هللا" .ويقول أيضا" :
ومن هنا نعرف أيضا تعرف النشأة اآلخرة ( )...فإنّ الروحانية على نشأة اآلخرة أغلب من الحسّية  .وقد
ذقناه في هذه الدار الدنيا مع كثافة هذه النشأة ،فيكون اإلنسان بعينه في أماكن كثيرة  .وأمّا عامة الناس،
فيدركون ذلك في المنام" (ج9ص.)892
وإ ّنما تمكن الشيخ من ذلك مقام التحوّ ل في الصور عند تحقّقه بمنزل سورة القارعة الذي خصص له باب
( 828ج8ص )680حيث يقول :
" اعلم أ ّنه لمّا وصلت إلى هذا المنزل في وقت معراجي الذي عرج بي ليريني من آياته سبحانه ما
شاء ومعي الملك ،قرعت بابه ( ،يشير الشيخ إلى كلمة القارعة) فسمعت خلف الباب قائال يقول " :من ذا
الذي يقرع باب هذا المنزل المجهول الذي ال يعرف إال بتعريف هللا ؟" ( يشير الشيخ إلى اآلية ْ ال َقار َع ُة
اك َما ْال َقار َع ُة ( ،)8فقال الملك  " :عبد الحضرة عبدك محمد بن نور"  .ففتح
(َ )9ما ْال َقار َع ُة (َ )8و َما أَ ْد َر َ
فدخلت فيه ،فعرفني الحق جميع ما فيه ،ولكن بعد سنين من شهودي إياه  .فكان ذلك شهودا صوريا من
غير تعريف  ,ثم بعد ذلك وقع التعريف به  .ولّما عرفني بأ ّنه منزل مجهول ،قصم ظهري  .ولمـّا وقع
التعريف به ،رأيته كله قواصم إال أن يعصم هللا ممّا رأيت ،فخفت فسكن هللا روعي ،بما جلى لي ،فرأيت
الصور .فتخيلت
تحول الصور
الحسية في الصور الجسمية كما يتشكل الروحانيون في ه
ه
في هذا المنزل ه
أنّ تلك الصور األول ذهبت ،فحققت النظر فيها فلم أدركها حتى أعطيت القوة عليها ،فتحوّ لت فأدركت
المطلوب ، "...ثم فصّل الشيخ ذلك بإسهاب طويل ،وكل ذلك مرجعه اآليتينَ  :ي ْو َم َي ُكونُ ال َّناسُ َك ْال َف َراش
ْال َمب ُْثوث (َ )4و َت ُكونُ ْالج َبا ُل َك ْالعهْن ْال َم ْنفُوش (.)5
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ويتكلم عن شمس كاف التكوين من كلمة " كن" التي تجلت شمسها للشيخ وعمره ثالثون سنة فقال
(ج8ص " :)489والكاف كافان ،كاف كن وهي كاف اإلثبات ،وكاف لم يكن ،وهي كاف النفي .وفي هذا
الكاف طلعت لنا الشمس سنة تسعين وخمسمائة ،فأثبتنا نفي التشبيه بطلوع الشمس في لم يكن ،ومن لم
تطلع له فيه شمس قال بالتعطيل والشمس طالعة " .
وما هذه الشمس إال شمس سورة البينة التي خصّص الشيخ لها كتاب" الفناء في المشاهدة " والباب 826
من الفتوحات حيث يقول ( ج8ص ": )688ولما دخلت هذا المنزل ،وقع لي فيه التجلي في النور الذي ال
شعاع له ،فرأيته علما ،ورأيت نفسي به  ،ورأيت جميع األشياء بنفسي وبما تحمله األشياء في ذواتها من
األنوار التي تعطيها حقائقهم ،ال من نور زائد على ذلك  .فرأيت مشهدا عظيما حسيا ال عقليا  ،وصورة
حقية ال معنى  .ظهر في هذا التجلي اتساع الصغير لدخول الكبير فيه ،مع بقاء الصغير على صغره،
والكبير على كبره ،كالجمل يلج س هم الخياط  .يشاهد ذلك حسا ال خياال وقد وسعه ،وال تدري كيف ،وال
وفضل إدراك البصر عليها ،ال إله إال هو
تنكر ما تراه .فسبحان من تعالى عن إدراك ما تك هيفه العقول،
ه
العزيز الحكيم".
وفي الباب  898المخصوص بسورة الشمس ،ذكر دالالت التجلي الشمسي والقمري ثم قال " :واعلم
يأخي أ ّنه ليلة تقييدي لبقية هذا المنزل ،من بركاته رأيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وقد استلقى
على ظهره وهو يقول ":ينبغي للعبد أن يرى عظمة هللا في كل شيء حتى في المسح على الخفين ولباس
القفازين" .وكنت أرى في رجليه  -صلى هللا عليه وسلم  -نعلين أسودين جديدين وفي يديه قفازين،
وكأ ّنه يشير إلي مسرورا بما وضعته في هذا المنزل من العلم بما يستحقه جالل هللا  ،ثم يقول " :ما دام
البدر طالعا فالنفوس في البساتين نائمة وفي جواسقها آمنة  .فإذا كان الظالم ولم يطلع البدر ،خيف
اللصوص  .فينبغي أن يدخل اإلنسان المدينة حذرا من اللصوص "...ثم شرح الشيخ هذا الكالم
(ج8ص.)669
وفي منزل سورة الحاقة التي خصّص لها الباب ( ،)895يذكر واقعة أخرى عجيبة خالل إشاراته لآلية
 99منهاَ  :فأَمَّا َمنْ أُوت َي ك َتا َب ُه ب َيمينه (: )99
[ ...وأمّا في زماننا ،فاتفق المرأة أنها رأت في المنام كأنّ القيامة قد قامت وأعطاها هللا ورقة شجرة فيها
مكتوب عتقها من النار .فمسكتها في يدها ،واتفق أنها استيقظت من نومها والورقة قد انقبضت عليها
يدها ،وال تقدر على فتح يدها ،وتحسّ بالورقة في كفها .واشتد قبض يدها عليها بحيث أ ّنه كان يؤلمها،
فاجتمع الناس عليها وطمعوا أن يقدروا على فتح يدها .فما استطاع أحد على فتح يدها من أشد ما يمكن
من الرجال ،فسألوا عن ذلك أهل طريقنا ،فما منهم من عرف سرّ ذلك .وأمّا علماء الرسم من الفقهاء فال
علم لهم بذلك .وأمّا األطباء فجعلوا ذلك لخلط قوي انصبّ إلى ذلك العضو ،فأثر فيه ما أثر .فقال بعض
الناس " :لو سألنا فالنا ( يريدون إياي بذلك) ربما وجدنا عنده علما بذلك فجاءوني بالمرأة وكانت عجوزا
ويدها مقبوضة قبضا يؤلمها .فسألتها عن رؤياها ،فأخبرتني كما أخبرت الناس .فعرفت السبب الموجب
لقبض يدها عليها ،فجئت إلى أذنها وساررتها فقلت لها " :قربي يدك من فمك وانو مع هللا أنك تبتلعين تلك
الورقة التي تحسين بها في كفك ،فإنك إن نويت ذلك وعلم هللا صدقك في ذلك فإنّ يدك تنفتح" .فقرّ بت
المرأة يدها من فيها وألزقته ،وفتحت فاها ونوت مع هللا ابتالع الورقة .فانفتحت يدها وحصلت الورقة من
فمها فابتلعتها ،وانفتحت يدها فتعجب الحاضرون من ذلك.
وفي منزل سورة الحجر التي خصّص لها الباب  ،869شهد خزائن سور القرآن كلها في آيتها( :وإن من
شيء إال عندنا خزائنه) ،وذكر منها خزائن السور الثالثة والعشرين األولى – من الناس إلى الليل ، -
جعل لكل سورة منها وصـال .وفي خزانة سورة الـكافرون شهـد واقعة وصفها بقوله(ج8ص:)816
[ رأيت عينا من لبن حليب ما رأيت لبنا مثله في البياض والطيب في جرمه دخلت فيه حتى بلغ ثديي وهو
يندفق ،فتعجبت لذلك ،وسمعت كالما غريبا إلهيا يقول ":من سجد لغير هللا عن أمر هللا قربة إلى هللا طاعة
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شقي" .فإنّ هللا ّ
عز وجل :يقول :
هلل فقد سعد ونجا .ومن سجد لغير هللا عن غير أمر هللا قربة إلى هللا فقد
َ
َوأَنَّ ْال َم َساجدَ َّهلل َف َال َت ْدعُوا َم َع َّ
َ
هللا أَ َح ًدا  فإنّ هللا مع الخلق ال الخلق مع هللا أل ّنه يعْ لمهم فهو معهم]...
وأحيانا تتجسد للشيخ بعض معاني اآليات بكيفية تكاد تكون حسّية كاآلية  944من البقرة التي تجلّت له
من خالل كتابته لفصل " الجمعة بعرفة " من باب الحج في ( الفتوحات) فيقول (:)194 :I
[ واقعة وقعت لنا في ليلة كتابتي هذا الوجه ،وهي مناسبة لهذا الباب .كنت أرى فيما يراه النائم شخصا
من المالئكة قد ناولني قطعة من أرض متراصة األجزاء ما لها غبار في عرض شبر وطول شبر وعمق
ال نهاية له .فعندما تحصل في يدي أجدها قوله تعالىَ  :و َحي ُ
ون
ْث َما ُك ْن ُت ْم َف َولُّوا وُ جُو َه ُك ْم َش ْط َرهُ ل َئ َّال َي ُك َ
لل َّناس َعلَ ْي ُك ْم حُ جَّ ة ... إلى قولهَ :وا ْش ُكرُوا لي َو َال َت ْكفُرُ ون  .فكنت أتعجب ما كنت أقدر أن أنكر أنها
عين هذه اآليات ،وال أنكر أنها قطعة أرض .وقيل لي هكذا أنزل القرآن وأنزلت على محمد – صلى هللا
عليه وسلم  . -فكنت أرى رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم  -ويقول لي  ":هكذا أنزلت عليّ فخذها ذوقا
وهكذا هو األمر فهل تقدر على إنكار ما تجده من ذلك؟ " قلت :ال ( )...فقلت :هذا كشف مطابق للجمعة
التي جاء بها جبريل  -عليه السالم  -إلى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -في صورة مرآة مجلوة
وفيها نكتة وقال له  " :يا رسول هللا هذه الجمعة وهذه النكتة الساعة التي فيها "...و الحديث مشهور،
الحسية].
فانظر ما أعجب األمور اإللهية وتجليها في القوالب
ه
وفي كتابه ( مشاهد األسرار) ،وصف الشيخ العديد من أمثال هذه التجليات  .وقد بي ّنا في كتاب خاص
بالمشاهد أنّ مرجعها للسوّ ر المفتتحة بالحروف المقطعة  .وهللا أعلم .

مراجع في الفتوحات حول الخيال والبرازخ  ،جمعها الشيخ محمود محمود
الغراب في كتاب ( الخيال عالم البرزخ والمثال من كالم الشيخ األكبر ) .
-

تعريف البرزخ  :ج9ص/ 804ج 8ص/ 899ج 4ص. 882
علم البرزخ  :ج 8ص / 609 ،808ج 4ص . 829، 881
تجلي الحقائق في الصور  :ج 9ص  / 598 ، 599، 51 ، 88ج 8ص . 66
الوجود الخيالي  :ج 8ص / 46ج 4ص . 899
حقيقة الخيال المطلق  :ج  8ص  / 898 ، 899 ، 890ج  8ص . 410 ، 46
حضرة الخيال هو الجبروت ومجمع البحرين  :ج 9ص  / 895 ، 804 ، 968 ، 900ج8
ص  / 899 ، 989ج  8ص  / 410 ، 869 ، 48ج  4ص . 881
الخيال له الحكم في جميع الحضرات الوجودية  :ج  9ص  / 996 ، 49ج  8ص ، 898
 898ن  / 898ج  8ص  / 585 ، 459 ، 888ج  4ص . 860
توجه االسم اإللهي القوي على إيجاد الخيال  :ج  9ص  / 689ج  8ص  / 509 ،502ج 4
ص . 828،885 ،829
خلق الخيال  :ج  9ص / 814 ، 986ج  8ص . 46
الخيال هو األحق باسم اإلنسان الكامل  :ج  8ص . 890
تجلي الحق في الحضرة الخيالية  :ج  9ص / 824 ، 828 ، 928ج  8ص  896 ، 984ن
 / 824 ، 898 ، 890ج  8ص  / 582 ، 501 ، 458ج  4ص ، 800 ، 902 ، 99
. 860
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-

-

-

-

الخيال هو الواسع الضيق  :ج 9ص . 806
الفرق بين الجسم والجسماني والجسد والروح والروحاني  :ج  9ص ،949 ،942 ،988
 / 825،155 ،998ج  8ص  / 888،884،410،681ج  8ص  / 88،998،458ج 4
ص . 829
أثر الخيال في العلم وإدراك الخيال بعين الحس وبعين الخيال :
ج9ص /801...48،45،54،94،840،804ج8ص  / 998،594،596،908ج 8ص
 / 509...455،501ج  4ص . 895،480
عالقة القوى اإلنسانية بالخيال  :ج  9ص ،94،984،985
 / 959،840،829،899،895،896،588،602،699ج  8ص
 / 44،42،99،959،864،815ج  8ص  / 901،964،925،884،864،405 ،82ج4
ص . 925
الوهم  :ج  9ص  / 495ج  8ص  / 886ج  8ص  / 864،865ج  4ص . 859،409
القوة المتخيلة  :ج  9ص  / 980،829،866ج  8ص  / 998،544،699ج  8ص
/ 82،864،410ج  4ص . 899،888
االحتالم  :ج  9ص / 916،805،609ج  8ص  / 609ج  8ص . 82
الوحم  :ج  8ص  / 998،811ج  8ص . 501،502
ولد الرؤيا  :ج  8ص . 811،812
تمكن الشيطان من حضرة الخيال  :ج  9ص  / 952،488ج 8ص . 19،992
السيمياء وتأثير الحروف  :ج  8ص . 48
الفرق بين عصا موسى وعصي السحرة  :ج  9ص / 952،884،885ج  8ص
 / 81،899،516ج  8ص  / 902،822،501ج  4ص .909
الخيال المتصل والخيال المنفصل  :ج  8ص  / 899ج  8ص . 44،448...48
الحب والخيال  :ج  8ص / 881 ،998،885ج  8ص / 450 ،885ج  4ص.99،844
النوم  :ج  8ص  / 928،992،812ج  8ص  / 82ج  4ص . 844
التلبيس في حضرة الخيال  :ج  8ص . 688
تشكل الجن والوحانيين في الصور  :ج  8ص . 680
الواقعة أي المبشرة  :ج  8ص / 499،980 ،88ج 8ص  / 908ج  4ص . 895
رؤية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في المنام  :ج  8ص . 50
الرؤيا وتعبيرها  :ج  9ص  / 965،801ج  8ص  / 820...815 ،25،815ج  8ص
/ 908،999،458،454،501ج  4ص . 81،825
أخذ الشيخ األكبر أحكاما من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الرؤيا  :ج 9ص
 / 481،581،599،106ج 8ص  / 858،854ج  4ص  / 10،558كتاب المبشرات .
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الفصل الثاني
شرح على الباب الثامن من الفتوحات وهو في معرفة األرض التي خلقت من بقية خميرة
طينة آدم  -عليه السالم -وهي أرض الحقيقة وذكر بعض ما فيها من الغرائب والعجائب
مدخل :خالصة ما ذكر من قبل حول القوة الخيالية
أرض الحقيقة أو أرض السمسمة هي أرض الخيال الحقي عند أهل هللا العارفين.
وأصلها الحسي مجموعة من الخاليا في مقدم المخ موصولة بمختلف أجزائه .وعندما تنفخ
الروح في الجسم تبدأ النشأة الروحية بالظهور في تلك الخاليا وتتوسع تدريجيا بعد الوالدة
بواسطة ما ترفعه إليها الحواس من العالم الخارجي المحسوس ،وبتفاعلها مع القوة المصورة
والقوة المفكرة .وال تزال متوسعة في كل شخص إلى أن يموت فيتجرد حينئذ من الخيال
المنفصل – المسمى بعالم الحس – إلى عالم البرزخ حيث يظهر السلطان األعظم للقوة
المخيلة ،وتدبر الروح جسدا برزخيا مناسبا لمقامها في السعادة واإلطالق أو في الحصر
لكن تحت والعذاب .وعند البعث يوم القيامة والدخول إلى الجنة أو النار ،يعود للحس سلطانه
هيمنة الروحانية المتصرفة بقوة الخيال .وفي اآلخرة تستمر أرض الحقيقة في التوسع إلى ما
ال نهاية ...فكل ما يدركه اإلنسان من فوق العرش إلى ما تحت الفرش ،في الدنيا واآلخرة
بالغير واألنا الكلي ،كل هذا والظاهر والباطن والحق والخلق ،واألنا الشخصي والشعور
منطو ونابع من القوة المخيلة مظهر اسمه  -تعالى  -القادر الخالق في اإلنسان .فهي مجلى
العظمة اإللهية التي ال يعجزها شيئ ،ولذا كانت مسرح بصائر العارفين .وهذه األرض
تتوسع بتوسع المدركات إما سفليا ،أو أفقيا ،أوعلويا .فبالنسبة ألهل الشقاء والظالم تمتد نحو
األسفل إلى سجين ،ثم إلى أسفل جهنم ؛ وبالنسبة ألهل الغفلة والحجاب تتوسع في آفاق أرض
الحس الظاهر ال تكاد تتعداه إال قليال ؛ وبالنسبة ألهل الحق والكمال تنمو متوسعة نحو
المقامات العلوية إلى ما ال نهاية .ولهذه القوة المخيلة مجالين :مجال الخيال المتصل ،أي
الخيال الناشئ من الخيال الداخلي الخاص بكل شخص والباقي في دائرة باطنه ،يقظة ومناما
؛ أما مجال الخيال المنفصل فله شعب كثيرة  ،وله وجود خارجي مستقل عن الشخص ،
فمنها األجساد التي تظهر فيها األرواح في الحس ،ومنها عوالم البرزخ بين الدنيا واآلخرة،
ومنها سوق الصور في الجنة ،ومنها ما تنشئه بعض الهمم من أفعال وأحوال...والمرور من
مجال الخيال الباطني الخاص إلى الحس الظاهر يكون بواسطة توجيه الهمة :فبالنسبة لعامة
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الناس أصحاب الهمم األرضية والوالية النفسية ال يحدث من هممهم أي أثر في عالم الحس
إال بواسطة األسباب واآلالت والوسائط المألوفة المعروفة .وبالنسبة ألصحاب الهمم الظلمانية
والوالية الشيطانية السفلية كالسحرة والحساد وأصحاب العين والنفوس الخبيثة ،يكون لهممهم
أثر في الحس و في النفس ،ويستعينون في ذلك بالشياطين أو السحرأو خواص الحروف
والطالسم والسيمياء .أما أصحاب الهمم النورانية العلوية والوالية الروحية فلهممهم آثار في
الخارج المحسوس وفي النفوس وفي األرواح ،مستعينين بالمالئكة واألرواح الطاهرة
واألذكار والدعوات والرياضات الروحية .وبالنسبة ألصحاب الهمم الربانية والوالية
الرحمانية اإللهية ،فعلى قطب همتهم تدور رحى الوجود ،وبأنفاسهم الطاهرة يرحم هللا العالم،
ولهم في الباطن مقام " :كن فيكون " .كل ذلك بتقدير العزيز العليم ال خالق سواه ال إله إال هو
العزيز الحكيم.

الشرح
العناوين الفرعية وما بين قوسين شرح لكالم الشيخ :

يا أخت بل يا عمتي المعقـولة

أنت األميمة عندنا المجهـولة

نظر البنون إليك أخت أبيـــهم

فتنافسوا عن همة معـلـــــولة

إال القليل من البنين فـإنـــــهـم

عطفوا عليك بأنفس مجبـولة

يا عمتي قل كيف أظهرســره

فيك األخ ّي محققا ً تـنـزيلـــــه

حتى بدا من مثل ذاتك عـالـــم

قد يرتضي رب الورى توكيله

أنت اإلمامة واإلمام أخوك والـــــــــــ

مأموم أمثال له مسـلـولـــــــــــه

( أرض الحقيقة هي مجلى القوة المخيلة النورانية التي تسطع في مرآتها الحقائق
والمجردات وحتى المستحيالت في أشكال وصور مأخوذة من العالم المحسوس .وهي أخت
لإلنسان ألنها تنشأ فيه مع نشأته جسما وروحا ،وتنمو بنموه .وهي وليدة تزاوج الروح
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بجسمه  .وهي عمته ألنها نشأت أول مرة في أبينا آدم – عليه السالم – ومعه ،فهي أخته
كما هي أختنا ،فكما تناسلت أجسامنا من جسمه ،تناسلت كذلك قوانا المخيلة من قوته
المخيلة األولى التي هي أخته ،وبالتالي فهي عمتنا ،ال سيما وقد خلقها هللا – تعالى – بداية
من بقية طينة آدم أبينا األول .وهي أيضا األميمة ،أي األم بالتصغير للطافتها ودقتها ،وألنها
المولدة لكل ما ينشأ في بواطننا من التصورات والخواطر والمشاعر الحاكمة على األفكار
والعقائد والسلوكات .وهي مجهولة ألن أغلب علماء الظاهر ،فضال عن العوام ،يجهلون
قدرها ومكانة مرتبتها الوجودية ومدى تأثيرها على العقول والقلوب.
وذكر الشيخ للهمة المعلولة فيه إشارة إلى أن اعتالل القوة المخيلة يتناسب مع
اعتالل الهمة في طلب الحق ومعرفته والعمل به ،بحيث يرى أهل هذه الهمم في مرآة
خيالهم عين ضعفهم ،لكن لجهلهم ينسبون ذلك الضعف إليها فال يرون فيها إال وهما باطال،
وذلك لغلبة النفس الغافلة عليهم ،فتنافسوا في سجن الحس النحصار هممهم فيه ،فهي
معلولة مريضة به .واليكون لإلنسان تأثير في الحس بهمته وتخيله حتى ينعتق من دائرة
الحس...
إال القليل ،وهم العارفون باهلل أصحاب النفوس الزكية المجبولة على صفاء الفطرة
والجبلة الروحية األصلية ،فإنهم يعلمون قدرها كما مر بيانه في الفقرات السابقة ،حتى
جعلها الشيخ األكبر أخص خصوصيات اإلنسان الكامل.
وفي البيت الرابع تلويح إلى التزاوج وااللتحام والتفاعل الذي يقع بين اآلدمي وقوته
المخيلة ،بحيث يتولد منهما كل ما يعيشه اإلنسان في داخله وفي خارجه كنتيجة لما
يتصوره بواسطة مخيلته .وأخ هذه العمة هو الروح النازل إلى الجسم ليتولد بينهما عالم
المثال البرزخي الذي تنزل فيه ا ٍألواح والمعاني متشكلة في صور ،كما تصعد إليه
المحسوسات متلطفة بواسطة القوة المخيلة.
والتوكيل المذكور في البيت الخامس يشير إلى برزخية عالم الخيال والمثال بين
المجردات واألرواح من جهة ،وعالم المحسوسات والكثائف من جهة ثانية ،ألن الوكيل
واسطة كالبرزخ بين طرفين .ومن القوة المخيلة نشأ عالم البرزخ ،فهو العالم الذي بدا من
مثل ذاتها ،وال تزال عند أهل السلوك العرفاني في نمو وتوسع حتى تبلغ غايتها عند
اإلنسان الكامل الذي منه به ظهور الوجود ،فهو وكيل ا لحق – تعالى – وخليفته ،ومنصته
في قبة أرين مركز برزخ البرازخ ،وبهمته الربانية يتم صالح العالم ( تنظر هذه المعاني
في الباب  063من الفتوحات المخصوص بسورة النور ).
وفي البيت األخير بيان كون القوة المخيلة هي اإلمامة،ألن قوة الفكر التي هي أهم ما
يتميز به اإلنسان تابعة لها؛ وهي روح الخليفة اإلمام اآلدمي الذي أسجد هللا له مالئكته،
ألن اإلمامة روح للمأموم ؛ واإلمام أيضا روح لإلمامة إذ القيام لها إال به ،كما أن القوة
المخيلة ال وجود لها وال قيام لها إال بالبدن الكثيف المحسوس .وأصلها األول في آدم الطينة
اآلدمية ،وموقعها في أبنائه المأمومين أمثاله المتناسلين منه يوجد في مقدم الدماغ ،وهو
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مجموعة من الخاليا العصبية في المخ أودع هللا فيها سر هذه القوة منشأ أرض السمسمة،
أرض أغرب العجائب .وسميت بالسمسمة للطافتها وخفائها بحيث يسري الخيال في كل
شيئ آنيا في أسرع ما يتصور .واختار الشيخ هنا ألبياته العدد ستة ،ألن القوة المخيلة تأخذ
مادتها المصورة من األشكال الحسية المنحصرة في الجهات الستة من الفضاء ).
النخلة أخت آدم عليه السالم
اعلم أن هللا تعالى لما خلق آدم -عليه السالم  -الذي هو أول جسم إنساني تكون ،وجعله
أصالً لوجود األجسام اإلنسانية ،وفضلت من خميرة طينته فضلة خلق منها النخلة .فهي أخت
آلدم عليه السالم وهي لنا عمة ،وسماها الشرع عمة ،وشبهها بالمؤمن ،ولها أسرار عجيبة
دون سائر النبات.
( أخرج السيوطي في" الجامع الصغير" الحديث " :أكرموا عمتكم النخلة فإنها ُخلقت
من فضلة طينة أبيكم آدم ،وليس من الشجر شجرة أكرم على هللا تعالى من شجرة ولدت
تحتها مريم بنت عمران ،فأطعموا نساءكم الولد الرطب ،فإن لم يكن فتمر" .قال عنه
العجلوني في "كشف الخفاء" :رواه أبو نعيم والرامهرمزي في األمثال عن علي بن أبي
طالب  -رضي هللا عنه  -مرفوعا ،وأخرجه أبو يعلى في مسنده عن ابن عباس  -رضي هللا
عنهما  . -وروى البخاري في األدب عن عبدهللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -ومثله في
ص َّلى َّ
س َّل َم :أَ ْخ ِب ُرونِي ِب َ
سول ُ َّ ِ
هللاُ َع َل ْي ِه َو َ
هللا َ
صحيحي البخاري ومسلمَ [:قال َ َر ُ
ش َج َر ٍة َم َثلُ َها َم َثل ُ
ت َو َر َق َها ؟ َف َو َق َع فِي َن ْفسِ ي أَ َّن َها ال َّن ْخ َل ُةَ ،ف َك ِرهْ ُ
ِين ِبإِ ْذ ِن َر ِّب َهاَ ،وال َت ُح ُّ
ت
ا ْل ُم ْسل ِِم ُت ْؤتِي أ ُ ُك َل َها ُكل َّ ح ٍ
ص َّلى َّ
هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم :ه َِي ال َّن ْخ َل ُةَ .ف َل َّما
أَنْ أَ َت َك َّل َم َو َث َّم أَ ُبو َب ْك ٍر َو ُع َم ُرَ ،ف َل َّما َل ْم َي َت َك َّل َما َقال َ ال َّن ِب ُّي َ
ت َم َع أَ ِبي قُ ْل ُ
َخ َر ْج ُ
تَ :يا أَ َب َتاهُ ! َو َق َع فِي َن ْفسِ ي أَ َّن َها ال َّن ْخ َل ُةَ ،قال ََ :ما َم َن َع َك أَنْ َتقُو َل َها ؟ َل ْو ُك ْن َت
قُ ْل َت َها َكانَ أَ َح َّب إِ َل َّي مِنْ َك َذا َو َك َذاَ ،قال ََ :ما َم َن َعنِي إِالَّ أَ ِّني َل ْم أَ َر َك َوال أَ َبا َب ْك ٍر َت َك َّل ْم ُت َماَ ،ف َك ِرهْ ت
] .وقد قال الشيخ في الفتوحات وغيره من الحكماء أن أعلى درجة في مرتبة النبات التي
تتلوها مرتبة الحيوان هي درجة النخلة ،كما أن أعلى درجة في مرتبة الجماد التي تتلوها
مرتبة النبات هي الكمأة ،وأعلى درجة في مرتبة الحيوان التي تتلوها مرتبة اإلنسان الحيوان
هي درجة النسناس والقرد ).
وفضل من الطينة بعد خلق النخلة قدر السمسمة في الخفاء .فمد هللا في تلك الفضلة أرضا ً
واسعة الفضاء ،إذا جعل العرش وما حواه والكرسي والسموات واألرضون وما تحت الثرى
والجنات كلها والنار في هذه األرض ،كان الجميع فيها كحلقة ملقاة في فالة من األرض .وفيها
من العجائب والغرائب ما ال يقدر قدره ،ويبهر العقول أمره (هي أرض الخيال المستوعب لكل
العوالم كما مر بيانه ).
تسبيح مخلوقات أرض الحقيقة
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وفي كل نفس خلق هللا فيها عوالم "يسبحون الليل والنهار ال يفترون"
( الصور والمخلوقات الخيالية هي كسائر الموجودات تسبح بحمد هللا – تعالى  .-من
ناحية أخرى فإن أنفاس المخلوقات ،والخواطر الواردة والصادرة على القلوب ،كلها تتحول
مالئكة تسبح هللا دائما أبدا .وفي هذا يقول الشيخ في آخر الباب 511من الفتوحات (ج  2ص
...[ :) 452فمن علمه هللا منطق الحيوانات وتسبيح النبات والجماد ،وعلم صالة كل واحد
من المخلوقات وتسبيحه ،علم أن النبوة سارية في كل موجود ،يعلم ذلك أهل الكشف
والوجود .لكنه الينطلق من ذلك اسم نبي وال رسول على واحد منهم ،إال على المالئكة،
خاصة الرسل منهم ،وهم المسمون مالئكة .وكل روح اليعطي رسالة فهو روح ال يقال فيه
ملك إال مجازا ،كاألرواح المخلوقة من أنفاس المومنين الذاكرين هللا ،يخلق هللا من أنفاسهم
أرواحا يستغفرون لصاحب ذلك الذكر إلى يوم القيامة ،وكذلك من أعمالهم كلها المحمودة
التي فيها أنفاسهم ]...وفي الفصل  25من الباب  ( 591ح 2ص  ) 440يقول عند حديثه عن
المالئكة الذين يدخلون البيت المعمور كل يوم ...[:وبعدد هؤالء المالئكة في كل يوم تكون
خواطر بني آدم ،فما من شخص مؤمن وال غيره إال ويخطر له سبعون ألف خاطر في كل
يوم ،ال يشعر بها إال أهل هللا .وهؤالء المالئكة الذين يدخلون البيت المعمور يجتمعون عند
خروجهم منه مع المالئكة الذين خلقهم هللا من خواطر القلوب ،فإذا اجتمعوا بهم كان ذكرهم
االستغفار إلى يوم القيامة ...وكل ملك يتكون من الخاطر يكون على صورة الخاطر سواء ]).
وفي هذه األرض ظهرت عظمة هللا ،وعظمت عند المشاهد لها قدرته .وكثير من
المحاالت العقلية التي قام الدليل الصحيح العقلي على إحالتها،هي موجودة في هذه األرض(
ألنه ال يستحيل شيئ في عالم الخيال .والقوة المخيلة تنشأ من الصور ما تشاء ألنها من
شعاع الروح الذي هو من أمر هللا الذي يقول للشيئ " :كن فيكون " .ينظر هذا المعني في
الفقرة السابقة ":الخيال مجلى اسمه تعالى القدير الخالق" )  .وهي مسرح عيون العارفين
العلماء باهلل ،وفيها يجولون.

لكل إنسان صورة في كل مرتبة من مراتب الوجود ،ولكل صورة روح
وخلق هللا من جملة عوالمها عالما ً على صورنا ،إذا أبصرهم العارف يشاهد نفسه فيها
ألن كل ما هو موجود في العالم المحسوس له أمثال في عالم المثال ،بل ما من تحول في
الخواطر إال ولكل خاطر صورة في ذلك العالم المثالي ) .وقد أشار إلى مثل ذلك عبد هللا بن
عباس رضي هللا عنه فيما روي عنه في حديث" :هذه الكعبة ،وأنها بيت واحد من أربعة عشر
بيتا ً" و " أنّ في كل أرض من السبع األرضين خلقا ً مثلنا ،حتى أن فيهم ابن عباس مثلي".
وصدقت هذه الرواية عند أهل الكشف .
( ورد في الشرع ذكر صور لإلنسان في بعض المراتب الوجودية .ففي الحديث أن الحق
 تعالى – خير آدم – عليه السالم – في ان يختار أحد يديه – تعالى – وهما مقبوضتان،(
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فاختار اليمين ،ولما فتحها  -تعالى – رأى آدم فيها صور جميع بنيه [ يراجع الحديث في
الفصل 25من الباب  (591ج2ص )444والباب ( 063ج 0ص  .])046وفي حديث المعراج
وجود نسم البشرفي السماء الدنيا :السعداء عن يمين أبيهم آدم – عليه السالم  ،-واألشقياء
عن يساره .وذكر الشيخ في عدة مواضع من كتبه أن في المراتب العليا للجنان تحت فلك
البروج ،وفي المقامات الرفرفية بعليين صور لبني آدم ،فيقول مثال في الباب  ( 563ج 2
ص  ) 213عند وصفه لمعارج السالك...[ :ورأى جنته المخصوصة به...فلما بلغ من ذلك
أمنيته ،رقي به إلى المستوى األزهى والستر األبهى ،فرأى صور آدم وبنيه السعداء من
خلف تلك الستور ،فعلم معناها وما أودع هللا من الحكمة فيها وما عليها من الخلع التي
كساها بني آدم ،فسلمت عليه تلك الصور ،فرأى صورته فيهن فعانقها وعانقته واندفعت معه
إلى المكانة الزلفى .]...وذكر أيضا أنه ما من عمل يعمله العبد إال ويكون له أثر في صورته
الرفرفية العليا ،حتى أنه إذا عصى ربه قبحت تلك الصورة ،فيسدل بينها وبين المالئكة
الرفرفية حجاب ،إلى أن يعود إليها جمالها مرة أخرى ،ومن هنالك نزل التسبيح ( :يا من
أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر .)...بل يقول الشيخ في
الباب ( 013ج 0ص  ( :) 263واعلم أنه ما من صورة في العالم األسفل إال ومثلها في
العالم العلوي ) ثم أطال في تفصيل ذلك .ويتكلم الشيخ عن تجدد الصور على اإلنسان بتجدد
خواطره فيقول في الفصل  23من الباب  ( 591ج 2ص :) 446
[ اإلنسان سريع التغير في باطنه كثير الخواطر ،يتقلب في باطنه في كل لحظة تقلبات
مختلفة ألنه على الصورة اإللهية .وهو  -سبحانه  -كل يوم في شأن ،فمن المحال ثبوت
العالم زمانين على حالة واحدة ،بل تتغير عليه األحوال واألعراض في كل زمان فرد ،وهي
الشؤون التي هو الحق عليها لمن علم ما قال هللا .وال يظهر سلطان ذلك إال في باطن
اإلنسان ،فال يزال يتقلب في كل نفس في صور تسمى الخواطر ،لو ظهرت لألبصار لرأيت
عجبا...فأسكنه – أي آدم عليه السالم– سماء القمر وجعل نسم بنيه عن يمينه ويساره
أسودة ،يرى شخوصها أهل الكشف ...فإن هللا  -سبحانه – ما يسوي صورة محسوسة في
الوجود على يد من كان من إنسان ،أو ريح إذا هبت فتحدث أشكاال في كل ما تؤثر فيه ،حتى
الحية والدودة تمشي في الرمل ،فيظهر طريق ذلك ،فذلك الطريق صورة أحدثها هللا بمشي
هذه الدودة أو غيرها ،فينفخ هللا فيها روحا من أمره اليزال يسبحه ذلك الشكل بصورته
وروحه إلى أن يزول فتنتقل روحه إلى البرزخ .وذلك قوله " :كل من عليها فان " .وكذلك
األشكال الهوائية والمائية ،لوال أرواحها ما ظهر منها في انفرادها وال في تركيبها أثر .وكل
من أحدث صورة وانعدمت وزالت وانتقلت روحها إلى البرزخ ،فإن روحها الذي هو ذلك
الملك يسبح هللا ويحمده ،ويعود ذلك الفضل على من أوجد تلك الصورة الذي كان ذلك الملك
روحها.]...
مجلس الرحمة في أرض الحقيقة
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فلنرجع إلى ذكر هذه األرض واتساعها ،وكثرة عوالمها المخلوقين فيها ومنها .ويقع
للعارفين فيها تجليات إلهية :أخبر بعض العارفين بأمر اًعرفه شهوداً ،قال " :دخلت فيها يوما ً
مجلسا ً يسمى مجلس الرحمة ،لم أر مجلسا ً قط أعجب منه ( هي مجالس العبادات وفعل
الخيرات والمناجاة مع هللا تعالى وفي مقدمتها الصلوات ) ،فبينا أنا فيه إذ ظهر لي تجل إلهي
لم يأخذني عني ،بل أبقاني معي" .وهذا من خاصية هذه األرض .فإن التجليات الواردة على
العارفين في هذه الدار في هذه الهياكل ،تأخذهم عنهم ،وتفنيهم عن شهودهم ،من األنبياء
واألولياء وكل من وقع له ذلك ،وكذلك عالم السماوات العلى والكرسي األزهى وعالم العرش
المحيط األعلى ،إذا وقع لهم تجل إلهي ،أخذهم عنهم فصعقوا .وهذه األرض إذا حصل فيها
صاحب الكشف للعارف ،ووقع له تجل ،لم يفنه عن شهوده ،وال اختطفه عن وجوده ،وجمع له
بين الرؤية والكالم ( في العديد من نصوصه يؤكد الشيخ أنه ال يمكن في حضرة الحق –
تعالى  -الجمع بين المكالمة والمشاهدة أو الرؤية ،إال في حضرة الخيال ،ألن المشاهدة في
غيرها تستلزم الفناء حيث ال كالم .فهو مثال يقول في الباب 013من الفتوحات المتعلق
بسورة سبأ " :إن هللا ما جمع ألحد بين مشاهدته وبين كالمه في حال مشاهدته ،فإنه ال
سبيل إلى ذلك ،إال أن يكون التجلي اإللهي في صورة مثالية ،فحينئذ يجمع بين المشاهدة
والكالم ،وهذا غير منكور عندنا " ).
قال :واتفق لي في هذا المجلس أمور وأسرار ال يسعني ذكرها ،لغموض معانيها وعدم
وصول اإلدراكات ،قبل أن يشهد مثل هذه المشاهد لها.
وفيها من البساتين والجنات والحيوان والمعادن ،ما ال يعلم قدر ذلك إال هللا – تعالى.-
وكل ما فيها من هذا كله ،حي ناطق كحياة كل حي ناطق ،ما هو مثل ما هي األشياء عليه في
الدنيا ( ألن كل صورة في عالم المثال تدل على معنى عند أهل المعرفة ،كاللبن يدل على
العلم ،فداللتها عين نطقها ) ،وهي باقية ال تفنى وال تتبدل ،وال يموت عالمها ( الموت
واالستحالة لألجسام ،والصعق لألرواح ،والصور المثالية ليست أجساما وال أرواحا ،فال
تموت وال تصعق ،وإنما تبقى منطبعة في عالم المثال ال تتبدل ،كالمثل األفالطونية ) .وليست
تقبل هذه األرض شيئا من األجسام الطبيعية الطينية البشرية ،سوى عالمها ( أي عالم الصور
المثالية واألشكال الخيالية واألجساد البرزخية ال األجسام العنصرية الحسية ) أو عالم
األرواح منا بالخاصية .وإذا دخلها العارفون إنما يدخلونها بأرواحهم ال بأجسامهم ،فيتركون
هياكلهم في هذه األرض الدنيا ويتجردون.
مراسم الدخول في أرض الحقيقة
وفي تلك األرض صور عجيبة النشء بديعة الخلق ،قائمون على أفواه السكك المشرفة
على هذا العالم الذي نحن فيه ،من األرض والسماء والجنة والنار( هذه الصور العجيبة النشء
هي الحواس المشرفة على العالم .قال الشيخ في الباب السابع السابق لهذا الباب " :وجعل
العقل مع سيادته على الفكر ،أن يأخذ منه ما يعطيه .ولم يجعل للفكر مجاال إال في القوة
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الخيالية .وجعل – سبحانه – القوة الخيالية محال جامعا لما تعطيها القوة الحساسة .وجعل له
قوة يقال لها  " :المصورة " .فال يحصل في القوة الخيالية إال ما أعطاه الحس ،أو أعطته
القوة المصورة .ومادة المصورة من المحسوسات ؛ فتركب صورا لم يوجد لها عين ،لكن
أجزاءها كلها موجودة حسا" ).
فإذا أراد واحد منا الدخول لتلك األرض ،من العارفين من أي نوع كان ،من إنس أو جن
أو ملك أو أهل الجنة ،بشرط المعرفة ،وتجرد عن هيكله ،وجد تلك الصور على أفواه السكك
قائمين موكلين بها ،قد نصبهم هللا – سبحانه  -لذلك الشغل .فيبادر واحد منهم إلى هذا الداخل،
فيخلع عليه حلة على قدر مقامه ( أي مقامه في الجوالن بالفكرة والخيال النوراني واالعتبار
) ،ويأخذ بيده ويجول به في تلك األرض ،و"يتبوّ أ منها حيث يشاء" ،ويعتبر في مصنوعات
هللا ،وال يمر بحجر وال شجر وال مدر وال شيء ،ويريد أن يكلمه ،إال كلمه كما يكلم الرجل
صاحبه ،ولهم لغـــات مختلفة ( أي اختالف ما توحي به األشياء التي يشاهدها العارف في
عوالم المثال ).
وتعطى هذه األرض ،بالخاصية ،لكل من دخلها،الفهم بجميع ما فيها من األلسنة .فإذا
قضى منها وطره ،وأراد الرجوع إلى موضعه ،مشى معه رفيقه إلى أن يوصله إلى الموضع
الذي دخل منه ،يوادعه ،ويخلع عنه تلك الحلة التي كساه ،وينصرف عنه ( أي ينصرف من
االعتبار والمشاهدات في عوالم المثال والفكرة واالعتبار ،إلى العالم الخارجي المحسوس ،
فيرجع إلى عالم الحس وباطنه مكسو بما ناله من جوالنه في عوالم المعنى ) ،وقد حصل
علوما جمة ودالئل ،وزاد في علمه باهلل ما لم يكن عنده مشاهدة .وما رأيت الفهم ينفذ ،أسرع
مما ينفذ ،إذا حصل في هذه األرض.
وقد ظهر عندنا في هذه الدار وهذه النشأة ما يعضد هذا القول .فمن ذلك ما شاهدناه وال أذكره.
قصة الشيخ الكرماني مع شيخه
ومنها ما حدثني أوحد الدين حامد بن أبي الفخر الكرماني -وفقه هللا – ( هو شيخ فارسي
صوفي عارف ،له مناقب وأشعار وتالميذ وأتباع ،وممن صحبه صدر الدين القونوي أشهر
خلفاء الشيخ األكبر ،اجتمع بالشيخ األكبر في قونية سنة  632وكانت بينهما مودة عميقة
ولقاءات في مصر والشام ،توفي سنة  601هـ .وقد كرر الشيخ هذه القصة التي ذكرها له
الكرماني في الباب  ( 055ج  0ص  ) 42وفيها وصف الكرماني بأنه شيخ من شيوخ طريق
هللا ثقة عدل ) ،قال [ :كنت أخدم شيخا ً وأنا شاب ،فمرض الشيخ،وكان في محارة ،وقد أخذه
البطن ،فلما وصلنا تكريت قلت له :يا سيدي اتركني أطلب لك دواء ممسكا ً من صاحب
مارستان سنجار من السبيل .فلما رأى احتراقي ،قال لي :رح إليه .قال :فرحت إلى صاحب
السبيل وهو في خيمته جالس،ورجاله بين يديه قائمون ،والشمعة بين يديه ،وكان ال يعرفني وال
أعرفه .فرآني واقفا ً بين الجماعة ،فقام إليّ وأخذ بيدي وأكرمني وسألني :ما حاجتك؟ فذكرت له
حال الشيخ ،فاستحضر الدواء وأعطاني إياه ،وخرج معي في خدمتي ،والخادم بالشمعة بين
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يديه ،فخفت أن يراه الشيخ فيحرج ،فحلفت عليه أن يرجع فرجع .فجئت الشيخ وأعطيته الدواء،
وذكرت له كرامة األمير صاحب السبيل بي ،فتبسم الشيخ وقال لي :يا ولدي إني أشفقت عليك
لما رأيت من احتراقك من أجلي فأذنت لك ،فلما مشيت خفت أن يخجلك األمير بعدم إقباله
عليك ،فتجردت عن هيكلي هذا ودخلت في هيكل ذلك األمير وقعدت في موضعه ،فلما جئت
أكرمتك وفعلت معك ما رأيت ،ثم عدت إلى هيكلي هذا ،وال حاجة لي في هذا الدواء وما
استعمله].
فهذا شخص قد ظهر في صورة غيره ،فكيف أهل تلك األرض؟
تربة ٍأرض الحقيقة وثمر أشجارها وأراضيها
قال لي بعض العارفين :لما دخلت هذه األرض ،رأيت فيها أرضا ً كلها مسك عطر ،لو
شمه أحد منا في هذه الدنيا لهلك لقوة رائحته ،تمتد ما شاء هللا أن تمتد ( هذا مثال لعوارف
المعارف اإللهية التي يشمها أهل األنفاس الرحمانية من العارفين باّلل ،وهي التي تكلم عنها
في العديد من أبواب الفتوحات ،منها األبواب ...591/15/49/ 01/04 /51 :وكثيرا مايشير
الشيخ إلى تلك األنفاس العرفانية بالنسيم وبالروائح وبالمسك .فهو يقول مثال في شرحه
لديوانه " ترجمان األشواق " عند البيت " :فجرت مدامعها وفاح نسيمها " [ :سالت أودية
معارفها ونم عالم األنفاس بما تحمله من طيب أعراف أزهار المعارف اإللهية بحسب مشام
الطالبين .وعند البيت " :روته الصبا عنهم " ،يقول [ :الصبا الريح الشرقية ...فعالم
األنفاس التي هي الريح الشرقية روت لي . ]..واألنفاس الرحمانية هي مظاهر لتجليات
األسماء الحسنى ،لكل اسم رائحة مخصوصة .والتطيب بها عبارة عن التخلق بذلك االسم.
وفي هذا يقول عند البيت " :تعطو برخص كالدمقس منعم ** بالند والمسك الفتيق مقرمد ":
[ تتناول بيد النعمة على هذا العبد والقبول ،واإلشارة لمثل ما ورد في الخبر " إن الصدقة
تقع بيد الرحمن فيربيها " .ثم وصف هذه اليد بالدمقس ،فهي منزهة عن الشوب باأللوان،
فإن الدمقس هو الحرير الذي ما تصبغ بلون غير لونه الذي خلق عليه ،فوصفها بالتنزيه.
ووصفها بالنعومة ،وهو اللين ،إشارة إلى يد العطف والحنان والرفق في التناول .ثم نعتها
بالطيب الخالص والمشوب بغيره وهو الند ،وجعلها ملطخة به ،فهي عبارة عن التخلق
باألخالق اإللهية واألسماء الحسنى ،فإنه أخالط من الطيب ،فالتخلق بها في حق العبد
...الخ] .وعند البيت " بيضاء غيداء بهتانة ** تضوع نشرا كمسك فتيق " ،يقول:
[...البهتانة الطيبة الريح .إن لهذه الصفة في قلوبنا طيبا ونشرا ...وإن لم نشهد ذاتها فإن
لنا منها ما لنا من المسك رائحة وإن لم نشهد عينه ،وهي هذه اآلثار اإللهية التي في قلوب
العباد ،غير أن كل واحد ليس له شم إلدراك ماهي عليه من العطرية والنشر الطيب .وشبهها
بالمسك ألنه أطيب الطيب ،والسيما إذا كان مفتتا فهو أطيب وأليق بالمشام اإلنسانية ولو كان
ثم ما هو أطيب من تلك الرائحة] .وعند البيت " يا مسك ،يا بدر ،ويا غصن نقا " يقول[:
سماها مسكا لما تعطيه من األنفاس الرحمانية اليمنية ،إلظهار العلوم المحمدية ] .وعند
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البيت " ممسكا يفوح رياه لنا " ،يقول [:ممسكا ،مجعوال في المسك وهو طيب يخرج من
حيوان .أي هذا الطيب انبعث من مقام الحياة ،تفوح رائحته لمشام العارفين ]  .وعند البيت "
كالمسك جاد بها علينا الخرد " ،يقول [ :كالمسك ،يجمع بين الشم والذوق ] .فتأمل كيف
يعطي الشيخ معنى جديدا لنفس الكلمة ...وأما قوله  " :لو شمه أحد منا في هذه الدنيا لهلك
لقوة رائحته "  ،فيعني أن اإلنسان إذا كان يجول بفكره في عالم الحس الدنيوي  ،وشم
روائح المعارف العليا المعنوية  ،فإنها تفنيه عن حسه وتجذبه إلى عوالم االعتبار ودرك
األسرار  .ففن ِاؤه بها عن حسه هو ماعبر عنه بالهالك ).

أرض الذهب في أرض الحقيقة وثمارها
ودخلت في هذه األرض أرضا ً من الذهب األحمر اللين ،فيها أشجار كلها ذهب وثمرها
ذهب ،فيأخذ التفاحة أو غيرها من الثمر فيأكلها ،فيجد من لذة طعمها وحسن رائحتها ونعمتها
ما ال يصفها واصف ،تقصر فاكهة الجنة عنها فكيف فاكهة الدنيا (هذا مثال للمعارف الذاتية
وأذواقها عند العارفين ،ومثال أيضا لعلوم القرآن وأسراره كما عبر عن ذلك البوصيري –
رحمه هللا :-
آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم
لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم .
وقوله أن فاكهة الجنة تقصر عنها ،تعبير عن كون جنة المعنى والمعارف أعلى
وأشرف وأطيب من جنة الحس والزخارف ).
والجسم والشكل والصورة ذهب ،والصورة والشكل كصورة الثمرة وشكلها عندنا،
وتختلف في الطعم ( ألنه طعم معنوي أشرف وأحلى من المطاعم الحسية بما اليقدر ،إذ هذه
األخيرة تشترك فيها حتى البهائم وأهل الكفر ،بينما المطاعم المعنوية العرفانية مخصوصة
بالمصطفين األخيار .و اللون األحمر يرمز للمعرفة المتعلقة بحضرة الذات ،كما أشار إليه في
الفصل الثالث من الباب الثاني من الفتوحات حيث يقول [ :كل قلب تجلت فيه الحضرة اإللهية
من حيث هي ياقوت أحمر ،الذي هو التجلي الذاتي] .وإلى حمرة هذه المعرفة يشير في كتابه
" عنقاء مغرب " فيقول ...[ :البحر المحيط ،الذي اليسمع لموجه غطيط  ،في معرفة الذات
والصفات واألفعال ،بكر صهباء في لجة عمياء ،وهي معرفة ذاته ،جلت عن اإلدراك الكوني
والعلم اإلحاطي .غطس الغاطس ليخرج ياقوتها األحمر ،في صدفه األزهر ،فخرج إلينا من
قعر ذلك البحر صفر اليدين ،مكسور الجناحين ،مكفوف العين ،أخرس ال ينطق ،مبهوتا ال
يعقل] ...ثم يؤكد على العجز عن إدراك الذات فيقول [ :فإن قلت فأين معرفة الياقوت األحمر،
المصون في الصدف األزهر ؟ فأقول :إن معرفة الياقوت األحمر أن اليعرف وال يحد وال
يوصف...العجز عن درك اإلدراك إدراك.) ]...
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وفي الثمرة من النقش البديع والزينة الحسنة ما ال تتوهمه نفس ،فأحرى أن تشهده عين.
ورأيت من كبر ثمرها بحيث لو جعلت الثمرة بين السماء واألرض ،لحجبت أهل األرض عن
رؤية السماء ،ولو جعلت على األرض لفضلت عليها أضعافا ً ،وإذا قبض عليها الذي يريد أكلها
بهذه اليد المعهودة في القدر عمها بقبضته ،لنعمتها ألطف من الهواء ،يطبق عليها يده مع هذا
العظم ،وهذا مما تحيله العقول هنا في نظرها(هذه كلها عبارات تدل على أن عوالم المعنى
أوسع بما ال يقدر من عالم الحس الذي هو أضيق مراتب الوجود ).
ولما شاهدها ذو النون المصري نطق بما حكى عنه من إيراد الكبير على الصغير من
غير أن يصغر الكبير أو يكبر الصغير ،أو يوسع الضيق أو يضيق الواسع .فالعظم في التفاحة
على ما ذكرته باق ،والقبض عليها باليد الصغيرة واإلحاطة بها موجود،والكيفية مشهودة
مجهولة ال يعرفها إال هللا .وهذا العلم مما انفرد الحق به ( .ذو النون من أكابر صوفية القرن
الثالث ،ولد سنة  539وتوفي بمصر سنة  241هـ ،أورد الشيخ في الفتوحات الكثير من
أقواله ،وخصص لمناقبه وأقواله كتابا كبيرا عنوانه " الكوكب الدري في مناقب ذي النون
المصري" )
أزمنة أرض الحقيقة
واليوم الواحد الزماني عندنا هو عدة سنين عندهم ،وأزمنة تلك األرض مختلفة (الزمان
في عالم المثال تابع للشعور وللحال ال للحركات الفلكية في عالم الحس .فزمن اإلنسان وهو
مستيقظ ليس هو نفس زمنه وهو نائم ،وليس هو نفس زمنه وهو مستغرق في التفكر؛
وزمنه وهو صحيح مسرور ليس هو نفس زمنه وهو مريض حزين أو يائس ،وزمن كل
أرض من األراضي السبعة يختلف تماما بين أرض و أخرى .وزمن الدنيا ال يماثل بتاتا زمن
البرزخ ،وزمن البرزخ يختلف تماما عن زمن يوم القيامة وعن ديمومة الجنة أو أحقاب
جهنم .أما األدوار الزمنية ألحكام األسماء الحسنى ،فلكل اسم أيام معينة :فيوم الرب ألف
سنة مما نعد ،ويوم ذي المعارج خمسون ألف سنة ،ويوم الشأن اآلن الذي اليتجزأ ...وكمثال
بسيط معروف :النائم يرى نفسه قد عاش في وضعية ما عدة سنين ،ثم يستيقظ فيعلم أن
رؤياه قد استغرقت بضع ثوان فقط ).
أرض الفضة في أرض الحقيقة
قال :ودخلت فيها أرضا ً من فضة بيضاء في الصورة ،ذات شجر وأنهار وثمر شهي ،كل
ذلك فضة ،وأجسام أهلها منها كلها فضة ،وكذلك كل أرض شجرها وثمرها وأنهارها وبحارها
وخلقها من جنسها .فإذا تنوولت وأكلت ،وجد فيها من الطعم والروائح والنعمة مثل سائر
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المأكوالت ،غير أن اللذة ال توصف وال تحكى( هذا مثال آخر لذوق نوع آخر من المعارف،
وهي المتعلقة بحضرات الصفات واألسماء الحسنى وتجلياتها تعلقا وتخلقا وتحققا .وإذا كانت
أرض الذهب تعني حضرة القرآن العظيم ،فأرض الفضة تعني األحادث النبوية الشريفة .وإنما
خص الشيخ بالذكر أرض الذهب وأرض الفضة لورود أحاديث نبوية تصف جنة من ذهب
حديث أبي هريرة رضي هللا عنه الثابت في الصحيحين أن أحمر وأخرى من فضة ،منها مثال
النبي صلى هللا عليه وسلم قال" :جنتان من فضة ،آنيتهما وما فيهما ،وجنتان من ذهب،
آنيتهما وما فيهما " .والجنتان تعني جنة الحس وجنة المعنى التي يتكلم الشيخ عنها هنا.
وقد جمع الشيخ في هذه الفقرات ماتدركه الحواس :فابتدأ بالشم ثم البصر ثم اللمس ثم
الذوق...وقد تكلم اإلمام أبو حامد الغزالي في كتابه " جواهر القرآن " عن ما في آيات
القرآن من مسك وند وجوهر أحمر وياقوت وزبرجد ...وقد أكد الشيخ في هذه الفقرات على
اللونين األحمر الذهبي وعلى رائحة المسك ألنها ترمز لحضرة الذات ،كما سبق ذكره).
أرض الكافور والزعفران في أرض الحقيقة
ودخلت فيها أرضا ً من الكافور األبيض ،وهي في أماكن منها أشد حرارة من النار،
يخوضها اإلنسان وال تحرقه ،وأماكن منها معتدلة وأماكن باردة .
(وهذا مثال ثالث لصنف آخر من المعارف الذوقية  ،كالمعارف المتعلقة بتوحيد األفعال
وموازينه الشرعية ؛ واألماكن الحارة تشير إلى مظاهر الجالل ،والباردة للجمال ،والمعتدلة
للكمال .فاللون األبيض للفضة وللكافور ،يشير إلى النور الذي به تظهر األشياء ،أي إلى
االسم الظاهر  .فأرض الفضة الصفاتية  ،وأرض الكافور األفعالية عبارة عن مجالي
الظهوراإللهي ،بينما األحمر للذات كما سبق ذكره ) .
وكل أرض من هذه األرضين التي هي أماكن في هذه األرض الكبيرة ،لو جعلت السماء
فيها لكانت كحلقة في فالة بالنسبة إليها .وما في جميع أراضيها أحسن عندي وال أوفق لمزاجي
من أرض الزعفران.
( يتميز الزعفران بلونه األصفر ،وهو اللون البرزخي األوسط بين طرفي األحمر
واألزرق في طيف األلوان ،فهو أنسب األلوان للعالم البرزخي المثالي .وقد ورد في الحديث
الجنة بناؤها لبنة من ":الشريف أن تربة الجنة من الزعفران .قال صلى هللا عليه وسلم
المسك األذفر ،وحصباؤها اللؤلؤ و الياقوت ،و تربتها فضة و لبنة من ذهب ،بالطها
ال يبأس ،و يخلد ال يموت ،ال تبلى ثيابهم ،و ال يفنى شبابهم" ...الزعفران؛ من يدخلها ينعم
فأرض الزعفران الصفراء هي أعدل األمكنة المشيرة إلى المعرفة الكمالية الوسطية
البرزخية .وهذا اللون هو لون االسم األعظم في عالم المثال حسبما ذكره الشيخ في جوابه
عن السؤال 503من أسئلة الحكيم الترمذي ( ج 2ص ) 525حيث يقول عنه ...[ :فإذا أقيم
في شاهد الحس في التخيل أو الخيال فيكون كسوته الثوب السابغ األصفر ...وقال بعضهم:
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رأيت كسوته جلدا أصفر قد صفر بورس أو زعفران .]...ثم إن الطبع الصفراوي يدل عند
أهل الفراسة على الجنوح إلى العالم العلوي ،كما هو حال الشيخ األكبر ( الباب  541ج 2ص
 .) 243واللون األصفر يشير أيضا عند الشيخ األكبر إلى حضرة أسماء األفعال ،وهم ما
صرح به في كتاب " اإلسرا " حيث يقول في فصل " سفر القلب " [:فاألحمر للذات،
واألكهب للصفات ،واألصفر لألفعال ]  .قلت :إنما كان األصفر لألفعال ألنها مشتركة بين
الحق خالقها والمخلوق الظاهرة به ،فهي برزخية بين الحق والخلق .وقد صرح الشيخ
بعالقة اللون األصفر بالبرزخ في الباب  33من الفتوحات ،وهو باب الزكاة (وصل في فصل
زكاة البقر  /ج 5ص  ) 196فقال...[ :ولما كانت المناسبة بين البقر واإلنسان قوية عظيمة
السلطان ،لذلك حيي بها الميت لما ضرب ببعض البقر ...فوجبت الزكاة في البقر بين اإلبل
والغنم في الحيوان المزكى ،واإلنسان بين الملك والحيوان .ثم البقرة التي ظهر اإلحياء
بموتها والضرب بها برزخية أيضا في سنها ولونها ،فهي ال فارض وال بكر عوان بين ذلك،
فهذا مقام برزخي ،فهي البيضاء وال سوداء ،بل صفراء ،والصفرة لون برزخي بين البياض
والسواد ...ثم إن اللون الزعفراني ببرزخيته مناسب لموقع اإلنسان الكامل األوسط ،ولهذا
كان هو األنسب للشيخ األكبر .وعن عالقة اإلنسان الكامل بالبرزخ والخيال ينظر الباب 063
( ج  0ص  .) 292...234وعن مقام البرزخ الكمالي يتكلم الشيخ صدر الدين القونوي في
شرحه لألربعين حديثا نبويا فيقول [ :وأما الحضرات الخمس :فحضرة الغيب المشتملة على
األسماء والصفات والمعاني المجردة وباقي المعلومات المحيط بها علم الحق ،وتقابل هذه
الحضرة حضرة الحس المسمى بعالم الشهادة ،وبين هذين الطرفين حضرة متوسطة هي من
جملة ما يختص باإلنسان الكامل ،وبين هذا الوسط وعالم الغيب المذكور حضرة نسبتها إلى
عالم الغيب أقوى وأتم ،وهي المعبر عنها بعالم األرواح .وبين الوسط المشار إليه وعالم
الشهادة الذي قلنا أنه حضرة الحس :حضرة نسبتها إلى عالم الشهادة أقوى ،وهي حضرة
الخيال المقيد .فجميع الحضرات والمراتب الوجودية المنسوبة إلى الحق وإلى العالم على
سبيل التخصيص واالشتراك تبع لهذه الخمس .فافهم ] ).

بشاشة أهل أرض الحقيقة
وما رأيت عالما ً من عالم كل أرض أبسط نفوسا ً منهم ،وال أكثر بشاشة بالوارد عليهم،
يتلقونه بالترحيب والتأهيل ( ألن الصور المثالية واألجساد البرزخية ليست عنصرية كثيفة،
والتقبل الخرق وااللتئام ،فهي شبيهة ببساطة األرواح .و بمجرد ما يسرح خيال الشخص في
جوالنه ،تظهر له مباشرة الصوروالخواطروالمعاني المتشكلة ،أي ان بشاشتهم عبارة عن
سرعة ظهور تلك الصور في مرآة الخيال ).
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عجائب مطعوماتها
ومن عجائب مطعوماتها ،أنه أي شيء أكلت منها ،إذا قطعت من الثمرة قطعة ،نبتت في
زمان قطعك إياها مكانها ما سد تلك الثلمة .أو تقطف بيدك ثمرة من ثمرها ،فزمان قطفك إياها
يتكون مثلها ،بحيث ال يشعر بها إال الفطن ،فال يظهر فيها نقص أصالً (ألن الصور المثالية
باقية منطبعة في حضرات الخيال ال تبلى وال تفنى كما سبق ذكره ،فيمكن تصور نفس الشيئ
ما ال يحصى من المرات بدون أن تتبدل صورته .والمطعومات هي أذواق المعارف .فإذا
اقتطف المتعلم مثال من شجرة معرفة أستاذه أو من حضرة أخرى ثمرة فهم أو فاكهة إدراك
لمعنى ،فال يظهر نقص أصال في تلك الفهوم والمعاني عند معطيها ،بل بالعكس ألن العلم
ينمو باإلنفاق ،أو كالسراج الذي يمكن أن يوقد منه ما ال يتناهى من السرج بدون أن ينقص
من ضوئه شيئ ،أو كالصور الكائنة في سوق الجنة ،حيث يلبس نفس الصورة ما ال يحصى
من األشخاص بدون أن يقع في نفس الصورة نقص .وإلى تلك المطعومات المعنوية المثالية
يشير الشيخ في األبيات التي افتتح بها الباب  039من الفتوحات وهو في معرفة منزل الحل
والعقد  ,ويتعلق بسورة المائدة  ,وهي :
ومن جوهر وعين
صحاف من اللجين
عليــها ستور صون
أتتنا بها كـــــــــرام
أكلنا من كل لــــون
فـلما بدت إلينــــــــا
ومنها علوم كــون
فمنها علـــــوم نعت
ومنـــها علوم عين
ومنها علوم حـــــال
ومن قائــــــــل ببين
فمن قائــــــل بوصل
بتشبيه كـــــل عيـن
فسبحــــان من تعالى
وما كونه بكونـــــي ).
فما كونــــــــــه سواه

نساء أرض الحقيقة
وإذا نظرت إلى نسائها ،ترى أن النساء الكائنين في الجنة من الحور بالنسبة إليهن،
كنسائنا من البشر بالنسبة إلى الحور في الجنان .وأما مجامعتهن ،فال يشبه لذتها لذة (النساء
هنا ترمز إلى أبكار األسرار ،وإلى أنواع من العلوم الذوقية العالية المخصوصة بالطبيعة
الذاتية الكلية والطبيعة اإلنسانية وحضرات التجليات الصفاتية ومراتب االنفعال؛ وفي مثلها
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كتب الشيخ أشعاره الغزلية الكثيرة كديوان ترجمان األشواق وديوان الزينبيات وغيره ،وفي
مثلها أيضا كتب في رسالة االنتصار مخاطبا أحد المتصدرين للكالم في المعارف الصوفية من
المشارقة " :فالحمد ّلل الذي جعل فتح هذا المغرب فتح أسرار وغيره ،فال تفتض أبكار
األسرار إال عندنا ،ثم تطلع عليكم في مشرقكم ثيبات قد فرضن عدتهن ،فنكحتموهن بأفق
المشرق ،فتساوينا في لذة النكاح ،وفزنا بلذة االفتضاض.
وفي مثل هذه المعاني أنشد الشيخ األكبر في مقدمة كتابه " ذخائر األعالق في شرح
ديوان ترجمان األشواق ":
غــان كل هما
أو ُر
بــــــوع أو َم ٍ
ٍ

ُك هلمــا َ أذكــــ ُره مــــــن َطلَ ٍل

غياض أو ِح َمى
رياض أو
أو
ُ
ٌ

رحيل ٌ أو ُربي،
أو خليل ٌ أو
ِ

ٌ
كشمـــوس أو ُد َمى
طالعــات
ٍ

ْأو نســــا ٌء كاعبــِ ٌ
ات ُن َّه ٌد

ذكـــ ُره أو مِثـــلُ ُه أن َت َفهمـــا

كـــ هلمـا أذ ُكره م هما جـــرى

الس َما
رب ه
جاء بهــا ُّ
أو ع َل ْت َ

منـ ُه أســـرا ٌر وأ نوا ٌر َجلَ ْت

مثل ُ ما لي من شروطِ ال ُعل َما

لفــؤادي أو فـــؤا ُد من له

أعلمــت أنَّ لصــدقــــي قِدَ َما

ٌ
صفــــة قـُـــــدْ س هي ٌة ُع ْلو هي ٌة

فاصـرفِ
ظاهرها
الخاطـر عن
َ
ِ
ِ

وأطل ِ
ب الباطـنَ حتـى َت ْع َل َما

وفي مثل هذا المعنى أنشد الحافظ أبو القاسم ابن عساكر:
وكان من األئمة عن فالن
لقول الشيخ أنبــــــأني فالن
لقلبي من محادثة الحســان
إلى أن ينتهي اإلسناد أحلى
ومستمل على صوت فصيح ألذ لدي من صوت القيـــان
وتزييني الطروس بنقش نقس أحب إلي من نقش المغاني
....
وقيس بن الملوح واألغاني
أحب إلي من أخبار ليلى
وحفظ حديث خير الخلق مما ينا ل به الرضى بعد األماني
وذكر المرء يبقى وهو فاني ).
فأجر العلم ينمو كل حين
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وأهلها أعشق الخلق فيمن يرد عليهم ( العشق هو شدة التعلق ،وال أشد تعلقا من الصور
المثالية والخيالية بالشخص الذي ينشئها ،فهي الوجود لها إال بنظره إليها ،فتعلقها به تعلق
الظل بشخصه ) .وليس عندهم تكليف ،بل هم مجبولون على تعظيم الحق وجالله – تعالى ،-
لو راموا خالف ذلك ما استطاعوا.

أبنية أرض الحقيقة وبحارها وماؤها
وأما أبنيتهم ( أي ما يبنيه الخيال من صور ،والفكر من تصورات ) ،فمنها ما يحدث عن
هممهم ،ومنها ما يحدث كما تبنى عندنا من اتخاذ اآلالت وحسن الصنعة ( وهي اآلالت
المعنوية للقوى المصورة والمفكرة والعاقلة ،المتعاونة مع القوة المخيلة ،كالقواعد المبدئية
والمنطقية واالستقراء والمقدمات مع نتائجها وغير ذلك).
ثم أن بحارها ال يمتزج بعضها ببعض ،كما قال -تعالى" :-مرج البحرين يلتقيان بينهما
برزخ ال يبغيان" ،فتعاين منتهى بحر الذهب تصطفق أمواجه ويباشره بالمجاورة بحر الحديد،
فال يدخل من واحد في اآلخر شيء ( إشارة إلى أمواج بحار الخواطر وتصوراتها ،والواردات
وأشكالها ،وبحار مختلف العلوم والفنون والمعارف والمهارات الحرفية وغيرها مما تجول
فيه الملكات الباطنة مع تميزها عن بعضها البعض :فلبحر الحديد هواجس النفس األمارة
وفوقه عرش إبليس إذا كانت أمارة بالسوء ،ولخواطر القلب الملكية بحر الفضة ببياضها
األزهر ،وللروح وخواطره الربانية بحر الذهب ،وللسر بحر الياقوت.) ...
وماؤهم ألطف من الهواء في الحركة والسيالن ،وهو من الصفاء بحيث أن ال يخفى عنك
من دوابه وال من األرض التي يجري البحرعليها شيء ،فإذا أردت أن تشرب منه ،وجدت له
من اللذة ما ال تجده لمشروب أصالً( الماء هنا عبارة عن العلم الذي تحيى به القلوب  ،وهو
علم اليقين  ،فإذا بلغ صفاؤه الغاية فهو عين اليقين ثم حق اليقين وحقيقته  ،وهذا اليقين هو
الذي يجعل صاحبه نافذ اإلدراك في كل ما يرومه من الحقائق  ،ولذته أحلى من كل مشروب
حسي عند أهل المعاني .وفي مثل هذا يقو ل ابن الفارض في خمريته المشهورة عن خمرة
المعرفة الباطنية:
أجل عندي بأوصـــــــافها علم
وقالوا لي صفها فأنت بوصفها خبير
ونور وال نار وروح وال جسم ).
صفاء وال ماء ولطف وال هـــــــــواء

تكون أهل أرض الحقيقة
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وخلقها ينبتون فيها كسائر النباتات من غير تناسل ،بل يتكونون من أرضها تكون
الحشرات عندنا ،وال ينعقد من مائهم في نكاحهم ولد ،وإن نكاحهم إنما هو لمجرد الشهوة
والنعيم ( النكاح هنا هو عبارة عن تداخل الصور المثالية ،وتوالج األذواق واإلدراكات
المعنوية المتخيلة .والشهوة والنعيم عبارة عن التمتع بأذواق العرفان  .وتكون الحشرات من
األرض ال يعني أنها تتولد من غير تناسل  ،وإنما يعني خلقها األول عند انطالق ظهورها في
األرض  ،كخلق آدم من طين  ،وخلق الجان األول من مارج من نار  .وهذا ما أكده الشيخ في
الباب السابق لهذا الباب حيث يقول  " :وخلق الجان من النار  ،والطير والدواب البرية
والبحرية والحشرات من عفونات األرض " ).
مراكب أهلها
وأما مراكبهم فتعظم وتصغر بحسب ما يريده الراكب ( هي مراكب الهمم والتوجهات
الفكرية والنفسية والروحية ) .وإذا سافروا من بلد إلى بلد ،فإنهم يسافرون براً وبحرا (السفر
في البر عبارة عن جوالن الخيال والفكر في عوالم الحس ،والسفر في البحر جوالنهم في
عوام المعاني ) .وسرعة مشيهم في البر والبحر أسرع من إدراك البصر للمبصر ( الخيال
والفكر والخواطر والهمة تنتقل من ميدان أعلى إلى ميدان أسفل أو العكس ،في أسرع من
طرفة عين ).
اختالف أهلها
وخلقها متفاوتون في األحوال :ففيهم من تغلب عليهم الشهوات (عبارة عن تصورات أهل
الغفلة والحجاب) ،وفيهم من يغلب عليهم تعظيم جناب الحق ( عبارة عن ما تجول فيه همم
وخواطر أهل التقوى واإلحسان).
ألوان أرض الحقيقة ومعادنها
ورأيت فيها ألوانا ً ال أعرفها في ألوان الدنيا ( هي ألوان األحوال و الخواطر والمعاني
المتفاوتة في صفائها أوكدرها ،وعلوها أو دناءتها ،وال شك أن عددها أكثر تنوعا من
األلوان الحسية .فلون الصفا أبيض ،ولون الرضا أخضر ،ولون اليأس أسود ،ولون الشهوة
أحمر......الخ.)..
ورأيت فيها معادن تشبه الذهب وما هي بذهب وال نحاس ،وأحجاراً من الآلليء ينفذها
البصر لصفائها شفافة من اليواقيت الحمر ( المعادن هنا هي معادن النفوس المتفاوتة في
مقاماتها بين أعلى عليين وأسفل سافلين .فلكل مقام معدن مناسب في الكيمياء الروحانية:
أي لكل نفس معدن حسب صفائها واعتدالها وعلمها أو كدرها أوانحرافها وجهلها.
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واليواقيت الحمراء هي نفوس الكمل أصحاب التجلي الذاتي .وقد ورد في الحديث الشريف
لما سئل النبي – صلى هللا عليه وسلم – :أي الناس أكرم عند هللا – تعالى  -؟ قال :فعن
معادن العرب تسألوني ؟ قالوا :نعم ،قال :فخيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا
فقهوا").
ومن أعجب ما فيها إدراك األلوان في األجسام السفلية التي هي كالهواء ،ويتعلق اإلدراك
بألوانها كما يتعلق باأللوان التي في األجسام الكثيفة (هي األلوان التي يكتسيها الهوى الغالب
على جل النفوس السفلية ).
أبواب مدائن أرض الحقيقة
وعلى أبواب مدائنها عقود من األحجار الياقوتية ،كل حجر منها يزيد على الخمسمائة
ذراع .وعلو الباب في الهواء عظيم ،وعليه معلق من األسلحة والعدد ما لو اجتمع ملك األرض
كلها ما وفى بها (من المدائن المعنوية حضرات األسماء الحسنى ،وباب كل حضرة االسم
اإللهي الخاص بها كالحي القيوم والرحمن الرحيم ،والحجارة عبارة عن الحروف أو الكلمة
المشكلة لهذا االسم .ومن المدائن المعنوية أيضا الكتب ،وأبوابها عناوينها ،واألسلحة
والعدد عبارة عن المصطلحات التي ال بد للقارئ أن يتسلح بها ليتمكن من فهم العلم الذي
يجده في الكتاب .وأشرف هذه المدائن على اإلطالق كتاب القرآن العظيم ،لكل سورة منزل،
وهي المنازل األربعة عشر ومائة التي فصل الشيخ طرفا من علومها في أبواب الفصل الرابع
من الفتوحات ،لكل سورة باب ،بدءا من منزل سورة الناس ،وهو الباب  ،233وصعودا
حسب ترتيب المصحف إلى منزل الفاتحة ،وهو الباب  010؛ كما قسمها إلى تسعة
عشرصنفا وفصل ترتيبها حسب فواتحها في الباب  ،22وهو في معرفة منزل المنازل ؛ وهو
كالخالصة لكتابه "منزل المنازل الفهوانية " .وأبواب هذه المنازل القرآنية هي بسملة كل
سورة ،وعقودها الياقوتية كلماتها .ويمكن فهم عدد خمسمائة المذكور من عدة وجوه:
فالعدد مائة يشير إلى أألسماء الحسنى مع االسم األعظم ،والعدد خمسة يدل عند الشيخ على
الحفظ ،والحروف المقطعة الفاتحة لبعض السور هي من حرف واحد مثل " ن" و " ق "،
إلى خمسة أحرف ال أكثر مثل " كهيعص " .وأصول الكالم العربي كله كلمات اليتجاوز عدد
حروفها الخمسة .وقد ذكرنا أمثلة لمشاهد الشيخ في المنازل القرآنية في عالم المثال في آخر
الفصل السابق .وهللا أعلم .في الباب الثاني من الفتوحات – وصل في الكالم على هذه
الحروف المجهولة المختصة – يشير الشيخ إلى أنواع من تلك الحجارة القرآنية الكريمة
فيقول  " [ :مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ اليبغيان .فبأي آالء ربكما تكذبان " هل
بالبحر الذي أوصله به فأفناه عن األعيان ؟ أو بالبحر الذي فصله عنه وسماه باألكوان ؟ أو
بالبرزخ الذي استوى عليه الرحمن ؟ " فبأي آالء ربكما تكذبان " .يخرج من بحر األزل
اللؤلؤ  ،ومن بحر األبد المرجان " فبأي آالء ربكما تكذبان " " فله الجواري " الروحانية "
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المنشآت " من الحقائق األسمائية " في البحر " الذاتي األقدسي " كاألعالم فبأي آالء ربكما
تكذبان " ] .
نور وظلمة أرض الحقيقة
وعندهم ظلمة ونور(أي ظلمةاإلنكار والجحود والهوى  ،أو الحيرة أو الجهل أو العجز
عن اإلدراك ،و النور نور الهداية والتبصر والعلم واليقين ) ،من غير شمس تتعاقب،
وبتعاقبهما يعرفون الزمان ( أي الزمان المعنوي ،وهو الزمان الحقيقي المتمثل في الزيادة
من العلم النافع والعمل الصالح .ومن األقوال المأثورة " :ال بورك لي في يوم لم أزدد فيه
باّلل علما " ).
وظلمتهم ال تحجب البصر عن مدركه (قيل في هذا المعنى  :نصف العلم قولك  :ال
أدري عندما ال تدري  .وفي هذا المعنى أيضا  :العجز عن درك اإلدراك إدراك  .فاإلقرار
بالجهل بحقيقة الذات اإللهية هو عين العلم  ،فظلمة الجهل بها التحجب البصيرة عن إدراك
أنه يستحيل إدراكها .قال تعالى" :ويحذركم هللا نفسه"  .وباعتبار أن الظلمة هي اإلنكار
والجحود بسبب غلبة الهوى أو غيره  ،فالجاحد ال يحجبه إنكاره عن رؤية الحق  ،لكنه ال
يعترف به  ،وعدم اعترافه وإقراره هي عين ظلمته ) ،كما ال يحجبه النور.
غزو أهل أرض الحقيقة وسفرهم في البحر
ويغزو بعضهم بعضا ً،من غير شحناء وال عداوة وال فساد بنية ( كتصارع األفكار
والخواطر والميول واألهواء في باطن اإلنسان ،وأحوال البسط والرضا تغزو أحيانا أحوال
القبض واليأس ،كما تغزو كتائب العلم جحافل الجهل والوهم.) ...
وإذا سافروا في البحر وغرقوا ( اي استغرقوا في التفكر ،أو التأمل واالعتبار ،أو
التصور واالستحضار والتشخيص الذهني أو الخيالي ) ،ال يعدو عليهم الماء كما يعدو علينا،
بل يمشون فيه كمشي دوابه حتى يلحقوا بالساحل ( أي إلى ما قصدوه من تأملهم واستغراقهم
فيه ).
زالزل أرض الحقيقة
وتحل بتلك األرض زالزل ،لو حلت بنا النقلبت األرض وهلك ما كان عليها (أي زالزل
المفاجآت النفسية والفكرية والعاطفية والعقلية التي تزعزع الفكر والخيال عن مألوفاتهما،
ومن أشدها الموت حيث تنهدم وتهلك وتفنى كل الصور الخيالية الدنيوية لتظهر صور عالم
البرزخ إلى يوم البعث والنشور ).
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وقال :لقد كنت يوما ً مع جماعة منهم في حديث ،وجاءت زلزلة شديدة بحيث أني رأيت
األبنية تتحرك كلها تحركا ً ال يقدر البصر يتمكن من رؤيتها لسرعة الحركة مروراً وكروراً،
وما عندنا خبر ،وكأنا على األرض قطعة منها ،إلى أن فرغت الزلزلة ،فلما فرغت وسكنت
األرض ،أخذت الجماعة بيدي وعزتني في ابنة لي اسمها فاطمة ،فقلت للجماعة :إني تركتها
في عافية عند والدتها؛ قالوا :صدقت ،ولكن هذه األرض ما تزلزل بنا وعندنا أحد إال مات ذلك
الشخص ،أو مات له أحد ،وإن هذه الزلزلة لموت ابنتك فانظر في أمرها .فقعدت معهم ما شاء
هللا ،وصاحبي ينتظرني ،فلما أردت فراقهم مشوا معي إلى فم السكة ،وأخذوا خلعتهم ،وجئت
إلى بيتي فلقيت صاحبي فقال لي :إن فاطمة تنازع ،فدخلت عليها فقضت .وكنت بمكة مجاوراً،
فجهزناها ودفناها بالمعلى ،فهذا من أعجب ما أخبرت عن تلك األرض ( هذا مثال ذكره الشيخ
للوقائع الروحية البرزخية التي تقع لبعض األولياء وأهل الكشف في عالم المثال في المنام أو
في اليقظة).
كعبة أٍرض الحقيقة

ورأيت بها كعبة يطوف بها أهلها ،غير مكسوة ،وتكون أكبر من البيت الذي بمكة ،ذات
أركان أربعة ،تكلمهم إذا طافوا بها وتحييهم وتفيدهم علوما لم تكن عندهم (هذه كعبة عالم
المثال .وقد ذكر الشيخ واقعة عجيبة حصلت له مع الكعبة المشرفة والكالم الذي كلمته به
والرسائل التي خاطبها بها وعنوانها " تاج الرسائل ومنهاج الوسائل " ،وذلك في الباب 32
من الفتوحات المتعلق بأسرار الحج .وباعتبار آخر :كعبة كل شخص هي قلبه كما بينه الشيخ
في الباب  32من الفتوحات الخاص بالحج ،وأركانه األربعة هي األنواع األربعة للخواطر:
الرباني والملكي والنفسي والشيطاني).
سفن أهل أرض الخيال ومراكبهم البحرية
ورأيت في هذه األرض بحراً من تراب ،يجري مثل ما يجري الماء ،ورأيت حجارة
صغاراً وكباراً يجري بعضها إلى بعض كما يجري الحديد إلى المغناطيس ،ليس في قوته أن
يمتنع ،فإذا ترك وطبعه جرت بعضها إلى بعض على مقدار من المساحة مخصوص ،فتضم
هذه الحجارة بعضها إلى بعض ،فينشأ منها صورة سفينة .ورأيت منها مركبا ً صغيراً
وشـيـنـيـيـن ( مفرد شيني وهو نوع من السفن .والشونة المركب المعد للجهاد في البحر )،
فإذا التأمت السفينة من تلك الحجارة ،رموا بها في بحر التراب ،وركبوا فيها ،وسافروا حيث
يشتهون من البالد .غير أن قاع السفينة من رمل أو تراب ،يلصق بعضه ببعض لصوق
الخاصية ،فما رأيت فيما رأيت أعجب من جريان هذه السفن في ذلك البحر .وصورة اإلنشاء
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في المراكب سواء .غير أن لهم في جناحي السفينة مما يلي مؤخرها اسطوانتين عظيمتين،
تعلو المركب أكثر من القامة ،وأرض المركب من جهة مؤخره ما بين األسطوانتين مفتوح
متساو مع البحر ،وال يدخل فيه من رمل ذلك البحر شيء أصالً بالخاصية .وهذا شكله:

(مدار هذه الفقرة الملغزة على الشعر من حيث كونه من نسيج الخيال .فبحر التراب هو
بحر الشعر ،والحجارة :كلمات أبيات القصيدة ،والسفينة هي القصيدة نفسها التي يقصد
الشاعر بها التعبير عن ما في نفسه .والمراكب هي عبارة عن القصائد من البحور الشعرية
الخفيفة والسريعة .والمركب الصغير هو المقطوعة الشعرية القصيرة ،أو التي بحرها خفيف
و لعالقة الشينيين بالجهاد :فالواحد منهما عبارة
كالهجز والرجز والمجتث وما شابهه.
عن شعر الوعظ وما شابهه لما فيه من جهاد للنفس ،واآلخر شعر الهجاء لما فيه من هجوم
على المهجو .وجناحا السفينة الصدر والعجز من البيت ،واالسطوانتان العروض والضرب أو
القافية من البيت ،اي الكلمة األخيرة من نهاية شطري البيت).
مدائن النور في أرض الحقيقة
وفي هذه األرض مدائن تسمى مدائن النور ،ال يدخلها من العارفين إال كل مصطفى
مختار ،وهي ثالث عشرة مدينة ،وهي على سطح واحد ،وبنيانها عجيب.
(هي مدائن القوى البدنية ،ألن أرض الخيال رغم وسعها األشمل ما هي إال شعبة من
أرض البدن اإلنساني ،لكن البدن نفسه ما هو إال صورة من الصور التي تس ّمى في العرف
العام محسوسات ،وهذه المحسوسات ما هي إال أرواح متجسدة في الخيال المنفصل كتجسد
جبريل لسيدنا محمد -صلى هللا عليه وسلم -ولمريم  -عليها السالم  . -فوجود األجسام
الموجودة في الخارج تظهر في الخيال المنفصل ،كالعلم يظهر في صورة اللبن في الخيال
صص الشيخ الباب  011لسورة العنكبوت
المتصل المقيد ،وحقيقة الخيال فيهما واحدة .وقد خ ّ
وعنوانه " :في معرفة السبل المولدة وأرض العبادة واتساعها وقوله تعالى ":إن أرضي
واسعة فإياي فاعبدون " يعني أرض العبودية الواسعة ،وبيّن حقيقتها فقال ما خالصته:
[ إنّ أرض بدنك هي األرض الحقيقية الواسعة التي أمرك الحق أن تعبده فيها ()...
وجعلها واسعة لما وسعته من القوى والمعاني التي ال توجد إال في هذه األرض البدنية
اإلنسانية .وأ ّما قوله ":فتهاجروا فيها " ،فإنها محل للهوى ومحل للعقل ،فتهاجروا من أرض
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الهوى إلى أرض العقل منها ،وأنت في هذا كله فيها ما خرجت عنها .فإن استعملك الهوى،
أرداك وهلكت ،وإن استعملك العقل الذي بيده سراج الشرع ،نجوت فأضاءت زوايا هذه
األرض بنور الشرع .ثم يعيدنا فيها في النشأة األخرى كما خلقنا فيها ،ويخرجنا إخراجا
لمشاهدته ،كما أنشأنا منها وأخرجنا لعبادته .فخلق أرواحنا من أرض أبداننا في الدنيا لعبادته،
وأسكننا أرض أبداننا في اآلخرة لمشاهدته إن كنا سعداء .والموت بين النشأتين حالة برزخية،
تعمراألرواح فيها أجسادا برزخية خيالية مثل ما أعْمرتها في النوم ،وهي أيضا متولدة من
هذه األجسام الترابية ،فإنّ الخيال قوة من قواها].
فعالم الخيال األوسع شعبة من أرض البدن ،أرض العبودية التي يصفها الشيخ في الباب
 015المخصوص بسورة األحزاب بقوله ما خالصته [ :العبودية ذلة محضة خالصة ذاتية
للعبد ،ال يكلف العبد القيام فيها ،فإنها عين ذاته .فإذا قام بحقها كان قيامه عبادة .وال يقوم بها
إال من يسكن األرض اإللهية الواسعة التي تسع الحدوث والقدم ،فتلك أرض هللا ،من سكن فيها
تحقق بعبادة هللا وأضافه الحق إليه " :يا عبادي إن أرضي واسعة فإيَّاي فاعبدون" ،يعني
فيها .ولي مذ عبدت هللا فيها من سنة تسعين وخمسمائة وأنا اليوم في سنة خمس وثالثين
وستمائة .ولهذه األرض البقاء ،فال تقبل التبديل ،ألّن العبد ال يزال عبدا أبدا ،فال يزال في هذه
األرض أبدا ،وهي أرض معنوية معقولة حاكمة على سكانها بذاتها ،وهي مجلى الربوبية
ومنصة المالك الحق وفيها يرونه .فمن كان من أهلها كان عبدا محضا يشاهد الحق في عين
ذاته ،فالشهود له دائم و الحكم له الزم.
فال تخالط وال تغالط ] .
رب والعبد عبد
فالرب ّ
ّ
والشيخ يرى أن للبدن بقواه الحسية شرفا أعلى من شرف القوى الروحانية ،ألن القوى
الحسية هي التي تهب للقوى الروحانية ما تتصرف فيه ،وما يكون بها حياتها العلمية ،من
قوة خيال وفكر وحفظ وتصور ووهم وعقل .فالقوى الحسية هم خلفاء هللا تعالى في النشأة
اإلنسانية ).
وذلك أنهم عمدوا إلى موضع في هذه األرض ،فبنوا فيه مدينة صغيرة لها أسوار عظيمة،
يسير الراكب فيها إذا أراد أن يدور بها مسيرة ثالثة أعوام .
( هي مدينة الجسم وفي أعاله الرأس حيث الدماغ والمخ محل القوى الباطنة وحيث
ملتقى الحواس الخمس .واألعوام الثالثة تشير إلى األبعاد الثالثة لحيز البدن .والنشأة البدنية
خالل تكونها في رحم األم في ظلمات ثالث ،قبل نفخ الروح في الشهر الرابع ،تمر  -كما ورد
في الحديث الشريف  -بثالثة مراحل  ،كل مرحلة أربعين يوما)  .فلما أقاموها جعلوها خزانة
لمنافعهم ومصالحهم وعددهم ،وأقاموا على بعد من جوانبها أبراجا ً تعلو على أبراج المدينة بما
)،

دار بها (.هي أبراج الحواس الخمسة المشرفة على العالم
ومدوا البناء بالحجارة حتى صار للمدينة كالسقف للبيت ( أي الرأس كالسقف لبيت
الجسم ) .وجعلوا ذلك السقف أرضا ً ،بنوا عليه مدينة أعظم من التي بنوا أوال ،وعمروها
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واتخذوها مسكنا ً ،فضاقت عنهم فبنوا عليها مدينة أخرى أكبر منها ،ومازال يكثر عمارها وهم
يصعدون بالبنيان طبقة فوق طبقة ،حتى بلغت ثالث عشرة مدينة.
(هي عبارة عن القوى اإلنسانية التي ذكرها في الباب السابع السابق وهي :مدينة
البدن ،والمدائن األربعة لقواه األربعة الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة ،ثم أحدث فيه
القوة الغاذية والمنمية والحسية والخيالية والوهمية والحافظة والذاكرة .وهذا كله في اإلنسان
بما هو حيوان ،ال بما هو إنسان فقط  .غير أن هذه القوى األربعة :قوة الخيال والوهم والحفظ
والذكر ،هي في اإلنسان أقوى منها في الحيوان .فالمجموع ثالث عشرة .ويمكن طي األربعة
األولى في القوة الغاذية ألنها كالوزعة لها ،وتعويضها بالحواس الخمسة :اللمس و السمع
والبصر والذوق والشم ،وهي المنطوية في القوة الحاسة ،ويبقى المجموع ثالث عشرة .وقول
الشيخ أن هذه المدائن الثالث عشرة على سطح واحد مع أن الواحدة فوق األخرى ،يعني أن
كل هذه القوى تنتمي إلى نفس المستوى اإلنساني في كل شخص ،وسطحها المشترك هو
البدن نفسه ).
ثم إني غبت عنهم مدة ،ثم دخلت إليهم مرة أخرى ،فوجدتهم قد زادوا مدينتين واحدة فوق
أخرى.
( هما عبارة عن القوتين المخصوصتين باإلنسان ،وبهما تميز عن الحيوان ،وهما:
القوة المصورة والقوة المفكرة ،ولهذا فصلهما عن الثالث عشرة بحديثه عن غيابه عنها،
فيصبح المجموع خمسة عشرة .وباعتبار التناسب بين حقائق اإلنسان ومراتب الوجود التي
يعرج فيها أهل السلوك بأرواحهم وفكرتهم  -كما فصل ذلك الشيخ األكبر في األبواب 563
و 591و 063من الفتوحات وفي كتاب " اإلسرا " و" رسالة األنوار " وكتاب "عقلة
المستوفز" -يمكن القول أن تلك المدائن الخمسة عشر هي أيضا حسب ترتيبها الصاعد :أفالك
التراب فالماء فالهواء فاألثير فالسماوات السبعة فالفلك المكوكب ففلك البروج ،ثم فوقها في
الملكوت الكرسي وأخيرا العرش .وهذان األخيران منفصالن من حيث المرتبة عن الثالث
عشرة األخرى التي لها مظاهر حسية مشهودة للجميع بخالف المظهر الملكوتي الغيبي
للكرسي وللعرش .وتشبيه البدن اإلنساني ومايحتوي عليه من قوى وجوارح بالمملكة  ،نجده
مفصال في كتب أخرى للشيخ ،منها " :تنزل األمالك من عالم األرواح إلى عالم األفالك " ،
فصل اختصاص المأموم بيوم االثنين  ،ومنها " التدبيرات اإللهية في إصالح المملكة
اإلنسانية " ) .
ملوك أرض الحقيقة
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ولهم ملوك فيهم لطف وحنان ،صحبت منهم جماعة ( هم عبارة عن الجوارح والحواس
والقوى الحاكمة في األرض البدنية اإلنسانية الواسعة ) ،منهم :التالي وهو التابع ،بمنزلة القيل
في حمير .ولم أر ملكا ً أكثر منه ذكرا هلل ،قد شغله ذكر هللا عن تدبير ملكه .انتفعت به وكان كثير
المجالسة لي (يعني به اللسان الذاكر الحامل للقوة الناطقة ،وأشار إلى حمرته بحمير ،وإلى
القول الصادر منه بالقيل ،وسماه بالتالي التابع ألن كالم اللسان تابع لما في الضمير ).
ومنهم :ذو العرف ،وهو ملك عظيم ،لم أر في ملوك األرض أكثر من تأتي إليه الرسل من
الملوك منه ،وهو كثير الحركة هين لين ،يصل إليه كل أحد ،يتلطف في النزول ،لكنه إذا غضب
لم يقم لغضبه شيء ،أعطاه هللا من القوة ما شاء(يعني به العين حاسة البصر ،الهينة اللينة،
الكثيرة الحركة لتتعرف على ما حولها ،ورسل الملوك اآلتية إليه نظرات األعين األخرى إليه،
وعين الرضا والود تتلطف في النزول ،ولكن عين السخط المحمرة تبدي المساوئ .وكلمة "
عرف " تلوح لألعراف ،أي األنفاس والروائح ،وبهذا المعنى يكون " ذو العرف " هو األنف
الحامل لحاسة الشم ،والرسل الوافدة عليه هي الروائح واألنفاس ،وصاحب األنفة هو الذي إذا
غضب لم يقم لغضبه شيئ ).
ورأيت لبحرها ( هو في الحس بحر الدم الذي يعم كل أجزاء البدن التي لها حاسة اللمس،
أما في المعنى فهو بحر الفكر ) ملكا ً منيع الحمى ،يدعى :السابح ،هو قليل المجالسة مع من
يقصد إليه ،وما له ذلك االلتفات إلى أحد ،غير أنه مع ما يخطر له ،ال مع ما يراد منه ( ربما
يكون المشار إليه هنا هو حاسة اللمس التي ال تشتغل إال إذا قصد صاحبها ذلك ،أما باعتبار
بحر الفكر  ،فملكه هو القوة المفكرة) .ويجاوره سلطان عظيم اسمه :السابق ،إذا دخل عليه
الوافد قام إليه من مجلسه وبش في وجهه وأظهر السرور بقدومه ،وقام له بجميع ما يحتاج إليه
من قبل أن يسأله عن شيء .فقلت له في ذلك ،فقال لي :أكره أن أرى في وجه السائل ذلة
السؤال لمخلوق ،غيرة أن يذل أحد لغير هللا ،وما كل أحد يقف مع هللا على قدم التوحيد ،وإن
أكثر الوجوه مصروفة إلى األسباب الموضوعة مع الحجاب عن هللا ،فهذا يجعلني أن أبادر إلى
ما ترى من كرامة الوافد ( ربما يكون المعني هنا حاسة السمع ،أي األذن المستقبلة لألصوات
تكلف ).

تلقائيا بال
قال :ودخلت على ملك آخر يدعى :القائم بأمر هللا ،ال يلتفت إلى الوافد عليه ،الستيالء
عظمة الحق على قلبه ،فال يشعر بالوافد .وما يفد عليه من يفد من العارفين إال لينظروا إلى حاله
التي هو عليها .تراه واقفا ً قد عقد يديه إلى صدره عقد العبد الذليل الجاني ،مطرقا ً إلى موضع
قدميه ،ال تتحرك منه شعرة ،وال يضطرب منه مفصل ،كما قيل في قوم هذه حالتهم مع
سلطانهم:
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كأنما الطير منهم فوق أرؤسهم

ال خوف ظلم ولكن خوف إجالل

يتعلم العارفون منه حال المراقبة ( يعني بالقائم بأمر هللا :القلب منبع الحياة وحضرة
المراقبة ،وهو قائم بأمر هللا ألن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء ،كما
ورد في الحديث الشريف .أما بالنسبة للجوارح الظاهرة فمن أنسبها للقائم بأمر هللا :جارحة
الرجل بساقها وفخذها ،فبواسطتها يقوم الشخص واقفا مثل ألف القيومية .وفي العديد من
نصوصه نبه الشيخ األكبر على شرف جوارح البدن وقيامها بعبادة ربها ،فمثال في الباب 043
من الفتوحات المتعلق بسورة الدخان ،يقول " :فاعلم أن النفس الناطقة إذا أراد هللا بها خيرا
كشف لها عن نطق جميع أجزاء بدنها كلها بالتسبيح والثناء على هللا بحمده ،وال ترى فيهم
فتورا وال غفلة وال اشتغاال " إلى آخر ما فصله ) .
قال :ورأيت ملكا ً يدعى بـ "الرادع" ،مهيب المنظر ،لطيف المخبر ،شديد الغيرة ،دائم
الفكرة فيما كلف النظر فيه ،إذا رأى أحداً يخرج عن طريق الحق رده إلى الحق .قال :صحبته
وانتفعت به ( بالنسبة للقوى الباطنة " الرادع " هوالعقل محل القوة العاقلة والمفكرة وقائد
الضمير ،وفي العديد من نصوصه يقول الشيخ أن أهم وظيفة للعقل هي ردعه للنفس من اتباع
الهوى المناقض للشرع .أما في القوى الظاهرة فـ " الرادع " يعني جارحة اليد الباطشة
بالحق ).
وجالست من ملوكهم كثيراً ،ورأيت منهم من العجائب مما يرجع إلى ما عندهم من تعظيم
هللا ما لو سطرناه ألعيا الكاتب والسامع .فاقتصرنا على هذا القدر من عجائب هذه األرض.
ومدائنها ال تحصى كثرة ( ألن كل خلية من خاليا الجسم التي تعد بآالف آالف اآلالف
مدينة في غاية التعقيد في بنيتها ومهامها ) .ومدائنها أكثر من ضياعها (مدائن البدن هي
جوارحه ومختلف أجهزة الجسم األخرى ،كجهاز التنفس والهضم والجهاز التناسلي والكبد
والكلى إلى غير ذلك من أجزاء البدن ،أما ضياعه وباديته فهي ما بدا وظهر على جلده ).
وجميع من يملكها من الملوك ثمانية عشر سلطانا ً ،منهم من ذكرنا ومنهم من سكتنا عنه.
ولكل سلطان سيرة وأحكام ليست لغيره ( قد سبق بيان الخمسة عشر ملكا ،أما الثالثة
اآلخرون فهم الذين ذكرهم الشيخ في الباب  010المتعلق بسورة لقمان ،وهم المسلطون على
النفس الناطقة ،أي النفس النباتية والنفس الشهوانية والنفس الغضبية  .أما باعتبار مراتب
الوجود كما سبق ذكره ،فالثالثة التي فوق العرش هي :مرتبة الطبيعة واللوح المحفوظ أو
النفس الكلية والقلم األعلى أو العقل األول .وهللا أعلم ).
ترتيب مملكة أرض الحقيقة
قال وحضرت يوما ً في ديوانهم ألرى ترتيبهم .فمما رأيت أن الملك منهم هو الذي يقوم
برزق رعيته بلغوا ما بلغوا ( مثال هذا القوة الغاذية تقوم بغذاء كل خاليا الجسم في نفس
الوقت ) .فرأيتهم إذا استوى الطعام ،وقف خلق ال يحصى عددهم كثرة يسمونهم الجباة ،وهم
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رسل أهل كل بيت (وهم وزعة القوة الجاذبة التي تنقل الغذاء من مكان إلى مكان ،فينقله من
الفم إلى المعدة فإلى الكبد فإلى القلب فإلى سائر العروق وأجزاء البدن ،وتساعده في ذلك
القوة الدافعة ) ،فيعطيه األمين من المطبخ على قدر عائلته (هذا األمين هو القوة الماسكة،
فهو الذي يمسك الغذاء في كل مكان حتى يأخذ التدبير فيه حقه ،ثم يسلمه للدافع والجاذب)
ويأخذه الجابي وينصرف.
وأما الذي يقسمه عليهم شخص واحد ال غير ،له من األيدي على قدر الجباة ،فيغرف في
الزمن الواحد لكل شخص طعامه في وعائه وينصرف( القائم بهذه المهمة هو الدم الذي
يضخه القلب ) .وما فضل من ذلك يرفع إلى خزانة .فإذا فرغ منهم ذلك القاسم ،دخل الخزانة،
وأخذ ما فضل وخرج به إلى الصعاليك الذين على دار باب الملك ،فيلقيه إليهم فيأكلوه ،هكذا
كل يوم ( يعني القوة الدافعة التي تدفع فضالت البدن إلى خارجه ).
ولكل ملك شخص حسن الهيئة ،هو على الخزانة ،يدعونه " الخازن" ( أي القوة الماسكة
التي هي من وزعة القوة الغاذية ،أما " الخازن " من القوى الباطنة فهو القوة الذاكرة
الحافظة لكل ما يعلمه اإلنسان ) ،بيده جميع ما يملكه ذلك الملك .ومن شرعهم أنه إذا واله ليس
له عزله.
ورأيت فيهم شخصا ً أعجبتني حركاته ،وهو جالس إلى جانب الملك ،وكنت على يمين
الملك ،فسألته ما منزلة هذا عندكم؟ فتبسم وقال :أعجبك؟ قلت له:نعم ،قال :هذا المعمار الذي
يبني لنا المساكن والمدن ،وجميع ما تراه من آثار عمله ( الملك هنا هو النفس الناطقة أو أهم
مميزاتها وهو العقل ،وجهة يمينه محل القوة منه حيث يجلس الشيخ الناطق بهذه العلوم،
وقوة العقل تكون باستنارته بنور الشرع ،والمعمار بالنسبة للجسم هو النفس النباتية الطالبة
للغذاء لتجبر به ما نقص منه فينمى به الجسم ،فال ينفك يتغذى دائما ،ووزعتها األربعة
الجاذب والماسك والهاضم والدافع .أما المعمار بالنسبة للباطن فهو القوة المصورة التي
تبني كل الصور واألشكال في عوالم الخيال والمثال ،والجباة لموادها هم الحواس).
ورأيت في سوق صيارفهم ،أنه ال ينتقد لهم سكتهم إال واحد في المدينة كلها وفيما تحت يد
ذلك الملك من المدن ( المكلف بالسكة عبارة عن القوة الهاضمة التي تغير صورة الغذاء
وتكسوه صورة أخرى تقتضيها المصلحة ،ونظيرها في المدن صانع النقد ،ألن الدراهم
المسكوكة هي التي بواسطتها تتغير السلعة إلى سلعة أخرى ،ويشترى بها متاع ليباع ثم
يشترى بدراهمه متاع آخر).
قال وهكذا رأيت سيرتهم في كل أمر ،ال يقوم به إال واحد ،لكن له وزعة.
المستحيل في عالم الحس واقع في أرض السمسمة
وأهل هذه األرض أعرف الناس باهلل .وكل ما أحاله العقل بدليله عندنا وجدناه في هذه
األرض ممكنا ً قد وقع ،وإن هللا على كل شيء قدير .فعلمنا أن العقول قاصرة ،وأن هللا قادر
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على جمع الضدين ،ووجود الجسم في مكانين ،وقيام العرض بنفسه ،وانتقاله ،وقيام المعنى
بالمعنى .وكل حديث وآية وردت عندنا مما صرفها العقل عن ظاهرها ،وجدناها على ظاهرها
في هذه األرض .وكل جسد يتشكل فيه الروحاني من ملك وجن ،وكل صورة يرى اإلنسان
فيها نفسه في النوم ،فمن أجساد هذه األرض ،لها من هذه األرض موضع مخصوص ( قد
سبق بيان هذا في الفقرات السابقة المتعلقة بالخيال المنفصل والمتصل والبرزخ والرؤيا ).
رقائق أرض الحقيقة ممتدة إلى جميع العالم
ولهم رقائق ممتدة إلى جميع العالم ،وعلى كل رقيقة أمين ،فإذا عاين ذلك األمين روحا ً
من األرواح قد استعد لصورة من هذه الصور التي بيده ،كساه إياها؛ كصورة دحية لجبريل (
ألن لكل صورة في الوجود مثال في عالم المثال ) .وسبب ذلك أن هذه األرض مدها الحق
تعالى في البرزخ ،وعين منها موضعا ً لهذه األجساد التي في الجنة ،يسمى السوق ( سوق
الجنة الوارد ذكره في حديث شريف ،يدخله أهل الجنة فيرون فيه صورا في غاية الحسن،
وكل من أعجبته صورة تلبس بها وتشكل بها في الحين .ونظير هذا حاصل في الباطن في
الدنيا ،عندما يتمنى اإلنسان أن يكون على هيئة معنوية حسنة  ،ويتصور نفسه متحققا بها
) .ونحن نبين لك مثال صورة امتداد الطرف الذي يلي العالم من هذه األرض ( أي عالم
المثال البرزخي مجلى جوالن القوة المخيلة ) :وذلك أن اإلنسان إذا نظر إلى السراج أو
الشمس والقمر ،ثم جال بأهداب أجفانه بين الناظر والجسم المستنير ،يبصر من ذلك الجسم
المستنير إلى عينيه شبه الخطوط من النور تتصل من السراج إلى عينيه متعددة ،فإذا رفع تلك
األهداب من مقابلة الناظر قليالً قليالً ،يرى تلك الخطوط الممتدة تنقبض إلى الجسم المستنير.
فالجسم المستنير مثال للموضع المعين من هذه األرض لتلك الصور ،والناظر مثال
العالم ،وامتداد تلك الخطوط كصور األجساد التي تنتقل إليها في النوم ،وبعد الموت ،وفي سوق
الجنة ،والتي تلبسها األرواح .وقصدك إلى رؤية تلك الخطوط ،بذلك الفعل من إرسال األهداب
الحائلة بين الناظر والجسم النير ،مثال االستعداد .وانبعاث تلك الخطوط عند هذه الحال انبعاث
الصور عن االستعداد ،وانقباض الخطوط إلى الجسم النير عند رفع الحائل ،رجوع الصور إلى
تلك األرض عند زوال االستعداد .وليس بعد هذا البيان بيان.
وقد بسطنا القول في عجائب هذه األرض وما يتعلق بها من المعارف في كتاب كبير لنا
فيها خاصة.
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خاتمة الكتاب
نختم هذا الكتاب بما ختم به األمير عبد القادر الموقف  842من كتابه " المواقف " حيث قال :
فها قد ت ّم ما أراد الحق – تعالى – إظهاره على لسان عبده ،من كشف بعض أسرار التجلّي،
بكليات المراتب ،وبعض األنواع تتميما للفائدة  ،مع تقييد ما لساداتنا في ذلك من إطالقات ،وتفسير ألفاظ
مبهمات ،وتفصيل أشياء أرسلوها مجمالت ،وتنوير مسائل ما برحت مظلمات ،وحسر النقاب عن
مخ ّدرات ،لم تزل من وراء حجب الغيرة مصونات ،ربما ال توجد في كتاب ،فإنها من فتوح الوقت
ووهب الوهّاب  ،حرصا على توصيل العلم إلخواني ،فإن قاسيت الجهل فع ّناني وأعياني  .فمن عرف
هذا الموقف ّ
حق المعرفة  ،وأقام جداره فاستخرج كنزه وكشفه  ،كان ممّن فتح له الباب ،ورفع بينه وبين
ربّه الحجاب ،وقيل له  :ها أنت وربّك .
وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل  .وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .
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مرتبة العرش
والدا العرش وأنواع قوائمه
اإلحاطة العرشية
كنز العرش اآلدمي
حملة العرش ووظائفهم
قوائم العرش وحروفها وجهاتها
عرش الفصل والقضاء
العرش كجسد للعالم عند األمير عبد القادر الجزائري
العرش مظهر العظمة وحضرة الستواء الرحماني عند عبد الكريم الجيلي
التناسب بين العرش والكعبة والقلب
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الفصل الثاني  :ترتيب الكون مكانا ومكانة وزمانا
-

ترتيب الكون بالظهور في اإليجاد
ترتيب العالم بالمكان الوجودي في الدنيا
ترتيب العالم بالمكان الوجودي في اآلخرة
ترتيب العالم بالمكانة
الفصل الثالث  :معرفة الدهر والزمان واألزل واألبد

-

األزل والزمان المتوهم والموجود والمقدر
األزل واألبد والقدم وأيام هللا عند الجيلي
أنواع األيام عند الشيخ محيي الدين  :أيام التكويروأيام السلخ وأيام الشأن
الفصل الرابع  :العناصر والكيمياء با لمفهوم التراثي الصوفي

-

التعريف العام للعناصر ومراتب الوجود
العناصر األصلية العليا
األخالق اإللهية
منشأ العناصر الكثيفة
هل النظرية الذرية للمادة صحيحة ؟
العناصر األرضية واألخالق اإللهية
الكيمياء واإلكسير وتحويل المعادن
علم الميزان عند جابر بن حيان
حقيقة الكيمياء عند بعض الصوفية
هل خواص األجسام راجعة لها أم للمدرك لها ؟
الفصل الخامس  :مبحث في شروط الوجود الحسي للشيخ عبد الواحد يحيى

القسم الثالث  :الطبيعة وأركانها
الفصل األول  :مرتبة الطبيعة وآثا رها
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-

الطبائع األربعة وأ ركان األسماء اإللهية
الطبيعة كرحم األم للكون
التجلي في الصور والتحاوالت الطبيعية ،والطبيعة الذاتية العظمى العامة
مالئكة الطبيعة وآثارها في البروج واألفالك
الطبيعة عبر مراتب الوجود
المخطئون والمنصفون في حق الطبيعة
الطبيعة ظاهر أمر هللا عند األمير عبد القادر
رحم الطبيعة المعلقة بالعرش عند صدر الدين القونوي
خالصة
الفصل الثاني  :ركن الهواء

-

تولد األٍكان األٍبعة من الطبائع األربعة
الهواء أول ظاهر من الركن األصلي الخامس  ،وهو حياة العالم
خصوصيت الهواء
الحقيقة الهوائية عبر مراتب الوجود
الحقيقة الهوائية في الكرسي والجنان
البروج الهوائية
المنازل الفلكية الهوائية
سماء المشتري الهوائية
الزمن الهوائي
وظائف سماء المشتري وعلومها
خصوصيات سماء المشتري ومالئكتها
الهواء العنصري الكثيف
الفصل الثالث  :ركن الماء

-

تكون الركن المائي

-

الحقيقة المائية عبر مراتب الوجود

-

هل الماء أول العناصر؟

-

السماوات والكواكب واألزمنة المائية

الفصل الرابع  :ركن النار
-

تكون الركن الناري ومساقطه عبر مراتب الوجود
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-

حكم األركان األربعة في الكرسي والجنة والنار

-

البروج والمنازل والسماوات والمولدات النارية

الفصل الخامس  :ركن التراب
-

تكون الركن الترابي
الحقيقة الترابية عبر مراتب الوجود
المظهران المتعاكسان لرمزية التراب
المقام الترابي لسقيط الرفرف بن ساقط العرش
الرمزية المزدوجة لسواد التراب
البروج الترابية
خلق اإلنسان عند حكم برج السنبلة الترابي
كوكب زحل الترابي في السماء السابعة
األزمنة الترابية ويوم السبت
الصالة المناسبة للسبت الترابي
األراضي السبعة واأليام السبعة واألسماء الحسنى السبعة
خصوصيات األرض
األٍاضي السبعة وسكانها من الجن ومناسباتها مع جسم ونفس اإلنسان
الفصل السادس  :الركن الخامس  :أصل األركان

-

الركن الخامس هو أصل األركان أألربعة
مختلف وجهات النظر في تعيين أصل األركان وسبب ذلك
نظير الركن الخامس في الملكوت األعلى
العنصر األعظم و( يس ) وأقسام الفلك في إزار العظمة
نظير الركن الخامس في العرش وفلك البروج األطلس
نظيره في الكرسي وأركان اإلسالم وأحكام الشريعة
مواقع األركان في سدرة المنتهى
نظير الركن الخامس في السماوات والصلوات
الفصل السابع  :بعض مظاهر الرباعيات الوجودية في الكون واإلنسان وعالم الوالية

-

أوتاد البروج العرشية وعلومهم
علوم الوالية واألدوار الزمنية
األوتاد األربعة والكعبة والركن الخامس ونظيره في األعداد والحروف
علوم األوتاد وفواتح السور النورانية المحمدية الثمانية والسبعون
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-

األوتاد والطبائع اإلنسانية وجهاتها األربعة وطوائف الجنة والنار
األوتاد وفاتحة الكتاب ومنازل القمر
هالك األمم واألخالط األربعة
رجال الهيبة والجالل األربعة
األوتاد والفصول األربعة
المشارب األربعة وعلوم الوهب

القسم الرابع :نشأة اإلنسان جسما وروحا
الفصل األول  :تسوية اإلنسان حسا ومعنى
-

نشأة اإلنسان المنفردة بخلقه بيدي الحق تعالى

 اإلنسان الكامل الخليفة روح العالم وجمعه للحضرتين األسمائية والكونية نشأة جسد اإلنسان ونفسه الناطقة الطبائع واألخالط في مزاج اإلنسان أنواع القوى في نشاة اإلنسان النفوس الثالثة األنواع األربعة لألجسام اإلنسانية وسبب المودة بين الرجل والمرأة اتصال اإلنسان با لعقل األول اإلنسان عمد خيمة الكون دنيا وأخرى ابتالء اإلنسان بالفكر-

جمعية اإلنسان من االسم األعظم المفرد الجامع

-

المضاهاة بين حقائق اإلنسان ومراتب الكون والحضرة اإللهية

-

في اإلنسان الكامل ،وأنه محمد عليه السالم وأنه مقابل للحق والخلق

الفصل الثاني  :القوى الباطنة لإلنسان
-

القوى الباطنية لإلنسان وتفصيلها من كالم الشيخ شهاب الدين السهروردي

-

أوصاف القوى الباطنة لإلنسان وجمعيته
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الفصل الثالث  :حقيقة الروح ومظاهره عند األمير عبد القادر الجزائري
-

تسوية اإلنسان

-

حقيقة الروح

-

مثال لمن ليس له مثال  :قوى الروح وكيفية تدبيرها

-

القلب والعقل

-

النفس ومراتبها

-

أطوار الروح

-

الروح بعد الموت

-

مراجع حول اإلنسان الكامل

القسم الخامس
حقيقة الخيا ل ومرتبته وعوالمه
الفصل األول  :حقيقة الخيال ومرتبته في الوجود
-

تعريف علم الخيال وعا لمه المتصل وعالمه المنفصل
العماء هو الخيال المطلق
الخيال هيولى جميع العوالم
مجلى الخيال في أرض السمسمة عند العقل األول
الخيال مجلى اسمه تعالى القدير الخالق
الخيال هو األحق باإلنسان الكامل
الخيال شعبة من البدن
الخيال طلسم في قعر حوض الجسم
الحروف الخيالية وأثرها
أطوار الخيال
سماوات الخيال وأنبياؤه
الخيال الظلماني والخيال النوراني
مملكة السمسمة وسلطانها الخضر
الفرقان بين خيال الغافلين وخيال العارفين
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-

همة العارف الخالقة الحافظة
عالقة المرائي بالخيال
تشكل األرواح في الصور
قصة الشيخ األكبر مع السبتي بن هارون الرشيد
تجلي الحق تعالى في الصور
موقع الخيال في مراتب الوجود
شرح خالصة الباب الثامن من الفتوحات حول الخيال
مراجع في الفتوحات حول عوالم الخيال
الفصل الثاني  :شرح الباب الثامن من الفتوحات المتعلق بأرض الحقيقة و السمسمة .
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