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مشكاة األنوار
أبو حامد الغزالي
بسم اللَّ ِو الرحمن الرحيم
رب أنعمت فزد بفضلك
اغبمد هلل فائض األنوار وفاتح األبصار .وكاشف األسرار ورافع األستار .والصبلة على ؿبمد نور األنوار وسيد األبرار
وحبيب اعببار وبشَت الغفار ونذير القهار ،وقامع الكفار وفاضح الفجار؛ وعلى آلو وأصحابو الطيبُت الطاىرين األخيار.
أما بعد فقد سألتٍت أيها األخ الكرًن قيضك اهلل لطلب السعادة الكربى ،ورشحك للعروج إىل الذروة العليا ،وكحل بنور
اغبقيقة بصَتتك ،ونقى عما سوى اغبق سريرتك ،أن أبث إليك أسرار األنوار اإلؽبية مقرونة بتأويل ما يشَت إليو ظاىر
اآليات اؼبتلوة واألخبار اؼبروية مثل قولو تعاىل )اللَو نور السمو ِ
ات َواأل ِ
َرض( ومعٌت سبثيلو ذلك باؼبشكاة والزجاجة واؼبصباح
ُ ُ ََ
والزيت والشجرة ،مع قولو عليو السبلم (إن هلل سبعُت حجابا من نور وظلمة وإنو لو كشفها ألحرقت سبحات وجهو
كل

أدركو

من

بصره).

تقى صعباً تنخفض دون أعاليو أعُت الناظرين؛ وقرعت باباً مغلقا ال يفتح إال للعلماء الراخسُت.
ولقد ارتقيت بسؤالك مر ً
مث ليس كل سر يكشف ويفشى ،وال كل حقيقة تعرض وذبلى ،بل صدور األحرار قبور األسرار
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ولقد قال بعض العارفُت (إفشاء سر الربوبية كفر) بل قال سيد األولُت واآلخرين صلى اهلل عليو وسلم (إن من العلم
كهيئة اؼبكنون ال يعلمو اال العلماء باهلل) .فإذا نطقوا بو مل ينكره إال أىل الغرة باهلل ،ومهما كثر أىل االغًتار وجب
حفظ األسرار على وجو اإلسرار .لكٍت أراك مشروح الصدر باهلل بالنور ،منزه السر عن ظلمات الغرور فبل أشح عليك
يف

ىذا

الفن

باإلشارة

إىل

ولوائح

لوامع

والرمز

إىل

حقائق

ودقائق.

فليس اػبوف يف كف العلم عن أىلو بأقل منو يف بثو إىل غَت أىلو.
ِ
فَمن منَح اعبُّ َ ِ
بُت فَ َقد ظَلَ َم
هال علماً أ َ
َوَمن َمنَ َع اؼبَستوج َ
َضاعوُ
َ َ َ
فاقنع بإشارات ـبتصرة وتلوحيات موجزة؛ فإن ربقيق القول فيو يستدعي سبهيد أصول وشرح فصول ليس يتسع اآلن ؽبا
وقىت ،وليس ينصرف إليو مهي وفكريت .ومفاتيح القلوب بيد اهلل يفتحها إذا شاء كما شاء دبا يشاء .وإمنا الذي ينفتح يف
الوقت فصول ثبلثة.
الفصل األول
في بيان أن النور الحق ىو اهلل تعالى
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وأن اسم النور لغيره مجاز محض ال حقيقة لو
وبيانو بأن يعرف معٌت النور بالوضع األول عند العوام ،مث بالوضع الثاين عند اػبواص ،مث بالوضع الثالث عند خواص
اػبواص .مث تعرف درجات األنوار اؼبذكورة اؼبنسوبة إىل خواص اػبواص وحقائقها لينكشف لك عند ظهور درجاهتا أن
اهلل تعاىل ىو النور األعلى األقصى ،وعند انكشاف حقائقها أنو النور اغبق اغبقيقي وحده ال شريك لو فيو.

أما الوضع األول عند العامي فالنور يشَت إىل ظهوره ،والظهور أمر إضايف :إذ يظهر الشيء ال ؿبالة اإلنسان ويبطن عن
غَته :فيكون ظاىرا باإلضافة وباطنا باإلضافة .وإضافة ظهوره إىل اإلدراكات ال ؿبالة .وأقوى اإلدراكات وأجبلىا عند
العوام اغبواس ،ومنها حاسة البصر.

واألشياء باإلضافة إىل اغبس البصري ثبلثة أقسام :منها ما ال يبصر بنفسو كاألجسام اؼبظلمة.
ومنها ما يبصر بنفسو وال يبصر بو غَته كاألجسام اؼبضيئة كالكواكب وصبرة النار إذا مل تكن مشتعلة.
ومنها ما يبصر بنفسو ويبصر بو أيضا غَته كالشمس والقمر والسراج والنَتان اؼبشتعلة.
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والنور اسم ؽبذا القسم الثالث .مت تارة يطلق على ما يفيض من األجسام على ظاىر األجسام الكثيفة ،فيقال استنارت
األرض ووقع نور الشمس على األرض ونور السراج على اغبائط والثوب .وتارة يطلق على نفس ىذه األجسام اؼبشرقة
ألهنا

أيضا

نفسها

يف

مستنَتة.

وعلى اعبملة فالنور عبارة عما يبصر بنفسو ويبصر بو غَته كالشمس .ىذا حده وحقيقتو بالوضع األول.
دقيقة
ؼبا كان سر النور وروحو ىو الظهور لئلدراك ،وكان اإلدراك موقوفا على وجود النور وعلى وجود العُت الباصرة أيضا :إذ
النور ىو الظاىر اؼبظهر؛ وليس شيء من األنوار ظاىراً يف حق العميان وال مظهرا .فقد تساوى الروح الباصرة والنور
الظاىر يف كونو ركنا ال بد منو لئلدراك مث ترجح عليو يف أن الروح الباصرة ىي اؼبدركة وهبا اإلدراك .وأما النور فليس
دبدرك وال بو اإلدراك ،بل عنده اإلدراك .فكان اسم النور بالنور الباصر أحق منو بالنور اؼببصر.
وأطلقوا إسم النور على نور العُت اؼببصرة فقالوا يف اػبفاش إن نور عينو ضعيف ،ويف األعمش إنو ضعيف نور بصره،
ويف األعمى إنو فقد نور البصر ،ويف السواد إنو جيمع نور البصر ويقويو ،وإن األجفان إمنا خصتها اغبكمة بلون السواد
وجعل العُت ؿبفوفة هبا لتجمع ضوء العُت .وأما البياض فيفرق ضوء العُت ويضعف نوره ،حىت إن إدامة النظر إىل البياض
اؼبشرق ،بل إىل نور الشمس يبهر نور العُت وديحقو كما ينمحق الضعيف يف جنب القوى.
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فقد عرفت هبذا أن الروح الباصر ظبى نورا ،وأنو مل ظبّى نورا ،وأنو مل كان هبذا اإلسم أوىل .وىذا ىو الوضع الثاين وىو
وضع اػبواص.
دقيقة
إعلم أن نور بصر العُت موسوم بأنواع النقصان :فإنو يبصر غَته وال يبصر نفسو ،وال يبصر ما بعد منو ،وال يبصر ما ىو
وراء حجاب.
ويبصر من األشياء ظاىرىا دون باطنها؛ ويبصر من اؼبوجودات بعضها دون كلها .ويبصر أشياء متناىية وال يبصر ما ال
هناية لو .ويغلط كثَتا يف إبصاره :فَتى الكبَت صغَتا والبعيد قريبا والساكن متحركا واؼبتحرك ساكنا.
فهذه سبع نقائص ال تفارق العُت الظاىرة .فإن كان يف األعُت عُت منزىة عن ىذه النقائص كلها فليت شعري ىل ىو
أوىل باسم النور أم ال.
واعلم أن يف قلب اإلنسان عينا ىذه صفة كماؽبا وىي اليت يعرب عنها تارة بالعقل وتارة بالروح وتارة بالنفس اإلنساين.
ودع عنك العبارات فإهنا إذا كثرت أومهت عند ضعيف البصَتة كثرة اؼبعاين .فنعٍت بو اؼبعٌت الذي يتميز بو العاقل عن
الطفل الرضيع وعن البهيمة وعن اجملنون .ولنسمو (عقبل) متابعة للجمهور يف االصطبلح فنقول :العقل أوىل بأن يسمى
نورا من العُت الظاىرة لرفعة قدره عن النقائص السبع وىو أن العُت ال تبصر نفسها ،والعقل يدرك غَته ويدرك صفات
نفسو :إذ يدرك نفسو عاؼبا وقادرا :ويدرك علم نفسو ويدرك علمو بعلم نفسو وعلمو بعلمو بعلم نفسو إىل غَت هناية.
وىذه خاصية ال تتصور ؼبا يدرك بآلة األجسام .ووراء سر يطول شرحو.
والثاين أن العُت ال تبصر ما بعد منها وال ما قرب منها قربا مفرطا :والعقل يستوي عنده القريب والبعيد :يعرج يف تطريفو
إىل أعلى السموات رقيا ،وينزل يف غبظة إىل زبوم األرضُت ىربا .بل إذا حقت اغبقائق يكشف أنو منزه عن أن ربوم
جبنبات قدسو معاين القرب والبعد الذي يفرض بُت األجسام ،فإنو أمنوذج من نور اهلل تعاىل ،وال خيلو األمنوذج عن
ؿباكاة ،وإن كان ال يرقي إىل ذروة اؼبساواة .وىذا ردبا ىزك للتفطن لسر قولو عليو السبلم (إن اهلل خلق آدم على صورتو)
فلست أرى اػبوض فيو اآلن.
الثالث أن العُت ال تدرك ما وراء اغبجب ،والعقل يتصرف يف العرش والكرسي وما وراء حجب السموات ،ويف اؼبؤل
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األعلى واؼبلكوت األظبى كتصرفو يف عاؼبو اػباص وفبلكتو القريبة أعٍت بدنو اػباص .بل اغبقائق كلها ال ربتجب عن
العقل .وأما حجاب العقل حيث حيجب فمن نفسو لنفسو بسبب صفات ىي مقارنة لو تضاىي حجاب العُت من
نفسو عند تغميض األجفان .وستعرف ىذا يف الفصل الثالث من الكتاب.
الرابع أن العُت تدرك من األشياء ظاىرىا وسطحها األعلى دون باطنها؛ بل قوالبها وصورىا دون حقائقها .والعقل
يتغلغل إىل بواطن األشياء وأسرارىا ويدرك حقائقها وأرواحها ،ويستنبط سببها وعلتها وغايتها وحكمتها ،وأهنا من خلق،
وكيف خلق ،ومل خلق ،ومن كم معٌت صبع وركب ،وعلى أي مرتبة يف الوجود نزل ،وما نسبتو إىل خالقها وما نسبتها إىل
سائر ـبلوقاتو ،إىل مباحث أُخر يطول شرحها نرى اإلجياز فيها أوىل.
اػبامس أن العُت تبصر بعض اؼبوجودات إذ تقصر عن صبيع اؼبعقوالت وعن كثَت من احملسوسات :إذ ال تدرك األصوات
والروائح والطعوم واغبرارة والربودة والقوى اؼبدركة :أعٍت قوة السمع والبصر والشم والذوق ،بل الصفات الباطنة النفسانية
كالفرح والسرور والغم واغبزن واألمل واللذة والعشق والشهوة والقدرة واإلرادة والعلم إىل غَت ذلك من موجودات ال ربصى
وال تعد؛ فهو ضيق اجملال ـبتصر اجملرى ال تسعة ؾباوزة األلوان واألشكال ومها أخس اؼبوجودات :فإن األجسام يف أصلها
أخس أقسام اؼبوجودات ،واأللوان واألشكال من أخس أعراضها.
فاؼبوجودات كلها ؾبال العقل؛ إذ يدرك ىذه اؼبوجودات اليت عددناىا وما مل نعدىا ،وىو األكثر :فيتصرف يف صبيعها
وحيكم عليها حكما يقينا صادقا .فاألسرار الباطنة عنده ظاىرة ،واؼبعاين اػبفية عنده جلية .فمن أين للعُت الظاىرة
مساماتو وؾباراتو يف استحقاق اسم النور كبل إهنا نور باإلضافة إىل غَتىا لكنها ظلمة باإلضافة إليو .بل ىي جاسوس
من جواسيسو وكلو بأخس خزائنو وىي خزانة األلوان واألشكال لًتفع إىل حضرتو أخبارىا فيقضي فيها دبا يقتضيو رأيو
الثاقب

وحكمو

النافذ.

واغبواس اػبمس جواسيسو .ولو يف الباطن جواسيس سواىا من خيال ووىم وفكر وذكر وحفظ؛ ووراءىم خدم وجنود
مسخرة لو يف عاؼبو اػباص يستسخرىم ويتصرف فيهم استسخار اؼبلك عبيده بل أشد .وشرح ذلك يطول.وقد ذكرناه
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يف

كتاب

(عجاب

من

القلب)

كتاب

اإلحياء.

السادس ان العُت التبصر ما الهناية لو،فاإهنا تبصر صفات األجسام واألجسام التتصور إالمتناىية.والعقل يدرك
اؼبعلومات،واؼبعلومات

ان

اليتصور

تكون

متناىيو.

نعم إذا الحظ العلوم اؼبفصلو فبل يكون اغباظر اغباصل عنده إال متناىيا.لكن يف قوتو إدراك ما الهناية لو.وشرح ذلك
يطول.
فإن أردت لو مثاال فخذه من اعبليات ،فإنو يدرك األعداد وال هناية ؽبا؛ بل يدرك تضعيفات اإلثنُت والثبلثة وسائر
األعداد وال يتصور ؽبا هناية .ويدرك أنواعا من النسب بُت األعداد ال يتصور التناىي عليها :بل يدرك علمو بالشىء
وعلمو بعلمو بالشيء ،وعلمو بعلمو بعلمو .فقوتو يف ىذا الواحد ال تقف عند هناية.
السابع أن العُت تبصر الكبَت صغَتا ،فًتى الشمس يف مقدار ؾبن والكواكب يف صور دنانَت منثورة على بساط أزرق.
والعقل يدرك أن الكواكب والشمس أكرب من األرض أضعافا مضاعفة؛ والعُت ترى الكواكب ساكنة ،بل ترى الظل بُت
يديو ساكنا ،وترى الصيب ساكنا يف مقداره ،والعقل يدرك أن الصيب متحرك يف النشوء والتزايد على الدوام ،والظل متحرك
دائما ،والكواكب تتحرك يف كل غبظ أمياال كثَتة كما قال صلى اهلل عليو وسلم عبربيل عليو السبلم( :أزالت الشمس)
فقال ال :نعم قال كيف قال (منذ قلت ال إىل أن قلت نعم :،قد ربرك مسَتة طبسمائة سنة).
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وأنواع غلط البصر كثَتة ،والعقل منزه عنها .فإن قلت :نرى العقبلء يغلطون يف نظرىم فاعلم أن فيهم خياالت وأوىاما
واعتقادات يظنون أحكامها أحكام العقل؛ فالغلط منسوب إليها .وقد شرحنا ؾبامعها يف كتاب (معيار العلم) وكتاب
النظر).

(ؿبك

فأما العقل إذا ذبرد عن غشاوة الوىم واػبيال مل يتصور أن يغلط؛ بل رأى األشياء على ما ىي عليو ،ويف ذبريده عسر
عظيم .وإمنا يكمل ذبرده عن ىذه النوازع بعد اؼبوت ،وعند ذلك ينكشف الغطاء وتنجلي األسرار ويصادف كل أحد ما
قدم من خَت أو شر ؿبضرا؛ ويشاىد كتابا ال يغادر صغَتة وال كبَتة إال أحصاىا ،وعنده يقال ،فكشفنا عنك غطاءك
فبصرك اليوم حديد .وإمنا الغطاء غطاء اػبيال والوىم وغَتمها؛ وعنده يقول اؼبغرور بأوىامو واعتقاداتو الفاسدة وخياالتو
الباطلة

)ربَّنا
َ

َبصرنا
أ َ

فَاَ ِ
رجعنا

َو َِظبعنا

عمل
نَ َ

ِ
صاغباً(

اآلية.

فقد عرفت هبذا أن العُت أوىل باسم النور من النور اؼبعروف ،مث عرفت أن العقل أوىل باسم النور من العُت .بل بينهما
من التفاوت ما يصح معو أن يقال إنو أوىل بل اغبق أنو اؼبستحق لبلسم دونو.
دقيقة
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اعلم أن العقول وإن كانت مبصرة ،فليست اؼببصرات كلها عندىا على وتَتة واحدة ،بل بعضها يكون عندىا كأنو
حاضر كالعلوم الضرورية مثل علمو بأن الشيء الواحد ال يكون قدديا حادثا وال يكون موجودا معدوما ،والقول الواحد ال
يكون صدقا وكذبا ،وأن اغبكم إذا ثبت للشيء جوازه ثبت ؼبثلو ،وأن األخص إذا كان موجودا كان األعم واجب
الوجود :فإذا وجد السواد فقد وجد اللون ،وإذا وجد اإلنسان فقد وجد اغبيوان .وأما عكسو فبل يلزم يف العقل ،إذ ال
يلزم من وجود اللون وجود السواد وال من وجود اغبيوان وجود إلنسان إىل غَت ذلك من القضايا الضرورية يف الواجبات
واعبائزات واؼبستحيبلت .ومنها ما ال يقارن العقل يف كل حال إذا عرض عليو بل حيتاج إىل أن يهز أعطافو ويستوري
زناده وينبو عليو بالتنبيو كالنظريات .وإمنا ينبهو كبلم اغبكمة ،فعند إشراق نور اغبكمة يصَت العقل مبصرا بالفعل بعد أن
كان مبصرا بالقوة .وأعظم اغبكمة كبلم اهلل تعاىل .ومن صبلة كبلمو القرآن خاصة ،فتكون منزلة آيات القرآن عند عُت
فباغبرى أن يسمى القرآن نورا كما يسمى نور الشمس
العقل منزلة نور الشمس عند العُت الظاىرة إذ بو يتم اإلبصار.
ّ
ِِ
ِ
ِ
َنزلنا)،
نورا فمثال القرآن نور الشمس ومثال العقل نور العُت .وهبذا نفهم معٌت قولو) :فَآمنوا بِاللَو َوَرسولو َوالنوِر الَّذي أ َ
ِ
َنزلنا إِلي ُكم نوراً ُّمبيناً(.
وقولو( :قَد جاءَ ُكم بُرىا ٌن من َربِ ُكم َوأ َ
تكملة ىذه الدقيقة
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فقد فهمت من ىذا أن العُت عينان :ظاىرة وباطنة :فالظاىرة من عامل اغبس والشهادة ،والباطنة من عامل آخر وىو
عامل اؼبلكوت .ولكل عُت من العينُت مشس ونور عنده تصَت كاملة اإلبصار إحدامها ظاىرة واألخرى باطنة؛ والظاىرة من
عامل الشهادة وىي الشمس احملسوسة .والباطنة من عامل اؼبلكوت وىو القرآن وكتب اهلل تعاىل اؼبنزلة.
ومهما انكشف لك ىذا انكشافا تاما فقد انفتح لك أول باب من أبواب اؼبلكوت .ويف ىذا العامل عجائب يستحقر
باإلضافة إليها عامل الشهادة .وإن مل يسافر إىل ىذا العامل ،وقعد بو القصور يف حضيض عامل الشهادة فهو هبيمة بعد،
ؿبروم عن خاصية اإلنسانية؛ بل أضل من البهيمة إذ مل تسعد البهيمة بأجنحة الطَتان إىل ىذا العامل .ولذلك قال اهلل
تعاىل:

ك
(أُولَئِ َ

كاأل ِ
َنعام

بَل

ُىم

َض ُّل).
أَ

وأعلم أن الشهادة باإلضافة إىل عامل اؼبلكوت كالقشر باإلضافة إىل اللب ،وكالصورة والقالب باإلضافة إىل الروح،
وكالظلمة باإلضافة إىل النور ،كالسفل باإلضافة إىل العلو .ولذلك يسمى عامل اؼبلكوت العامل العلوي والعامل الروحاين
والعامل

النوراين.

ويف

السفلي

مقابلتو

واعبسماين

والظلماين.

وال تظن أنّا نعٍت بالعامل العلوي السموات فإهنا علو وفوق يف حق عامل الشهادة واغبس ،ويشارك يف إدراكو البهائم .وأما
العبد فبل يفتح لو باب اؼبلكوت وال يصَت ملكوتيا إال ويبدل يف حقو األرض غَت األرض والسموات فيصَت كل داخل
ربت اغبس واػبيال أرضو ومن صبلة السموات ،وكل ما ارتفع عن اغبس فسماؤه وىذا ىو اؼبعراج األول لكل سالك ابتدأ
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سفره إىل قرب اغبضرة الربوبية .فاإلنسان مردود إىل أسفل السافلُت ،ومنو يًتقى إىل العامل األعلى .وأما اؼببلئكة فإهنم
صبلة عامل اؼبلكوت عاكفون يف حضرة القدوس ،ومنها يشرفون إىل العامل األسفل .ولذلك قال عليو السبلم (إن اهلل خلق
اػبلق يف ظلمة مث أفاض عليهم من نوره) وقال( :إن هلل مبلئكة ىو أعلم بأعمال الناس منهم) واألنبياء إذا بلغ معراجهم
اؼببلغ األقصى وأشرقوا منو إىل السفل ونظروا من فوق إىل ربت اطلعوا أيضا على قلوب العباد وأشرفوا على صبلة من علوم
ندهُ َمفاتِح الغَ ِ
يب( أي من عنده تنزل أسباب اؼبوجودات
)و ِع َ
ُ
الغيب :إذ من كان يف عامل اؼبلكوت كان عند اهلل تعاىل َ -
يف عامل الشهادة؛ وعامل الشهادة أثر من آثار ذلك العامل ،جيري منو ؾبرى الظل باإلضافة إىل السبب .ومفاتيح معرفة
اؼبسببات ال توجد إال من األسباب ،ولذلك كان عامل الشهادة مثاال لعامل اؼبلكوت كما سيأيت يف بيان اؼبشكاة واؼبصباح
والشجرة :ألن اؼبسبب ال خيلو عن موازاة السبب وؿباكاتو نوعا من احملاكاة على قرب أو على بعد.
وىذا ألن لو غورا عميقا ومن اطلع على كنو حقيقتو انكشف لو حقائق أمثلة القرآن على يسر.
دقيقة ترجع إلى حقيقة النور
فنقول إن كان ما يبصر نفسو وغَته أوىل باسم النور ،فإن كان من صبلة ما يبصر بو غَته أيضا مع أنو يبصر نفسو
وغَته ،فهو أوىل ،باسم النور من الذي ال يؤثر يف غَته أصبل ،بل باغبري أن يسمى سراجا منَتا لفيضان أنواره على
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غَته .وىذه اػباصية توجد للروح القدسي النبوي إذ تفيض بواسطتو أنواع اؼبعارف على اػببلئق .وهبذا نفهم معٌت تسمية
اهلل ؿبمدا عليو السبلم سراجا منَتا .واألنبياء كلهم سرج ،وكذلك العلماء .ولكن التفاوت بينهم ال حيصى.
دقيقة
إذا كان البلئق بالذي يستفاد منو نور اإلبصار أن يسمى سراجا منَتا فالذي يقتبس منو السراج يف نفسو جدير بأن
يكٌت عنو بالنار .وىذه السرج األرضية إمنا تقتبس يف أصلها من أنوار علوية .فالروح القدسي النبوي يكاد زيتو يضىء ولو
مل

سبسسو

نار.

ولكن

إمنا

نورا

يصَت

على

نور

إذا

مستو

النار.

وباغبرى أن يكون مقتبس األرواح األرضية ىي الروح اإلؽبية العلوية اليت وصفها علي وابن عباس رضي اهلل عنهما فقاال:
ّ
(إن هلل ملكا) لو سبعون ألف وجو يف كل وجو سبعون ألف لسان يسبح اهلل جبميعها) وىو الذي قوبل باؼببلئكة كلهم
ِ
السرج األرضية مل يكن ؽبا مثال
وح واؼبَبلئكةُ َ
وم يَ ُ
فقيل يوم القيامة )يَ َ
الر ُ
قوم ّ
ص ّفاً( فهي إذا اعتربت من حيث يقتبس منها ّ
إال النار ،وذلك ال يؤانس إال من جانب الطور.
دقيقة
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األنوار السماوية اليت تقتبس منها األنوار األرضية إن كان ؽبا ترتيب حبيث يقتبس بعضها من بعض ،فاألقرب من اؼبنبع
األول أوىل باسم النور ألنو أعلى رتبة .ومثال ترتيبو يف عامل الشهادة ال تدركو إال بأن يفرض ضوء القمر داخبل يف كوة
بيت واقعا على مرآة منصوبة على حائط ،ومنعكسا منها إىل حائط آخر يف مقابلتها مث منعطفا منو إىل األرض حبيث
تستنَت األرض .فأنت تعلم أن ما على األرض من النور تابع ؼبا على اغبائط وما على اغبائط تابع ؼبا على اؼبرآة ،وما
على اؼبرآة تابع ؼبا يف القمر ،وما يف القمر تابع ؼبا يف الشمس :إذ منها يشرق النور على القمر .وىذه األنوار األربعة
مرتبة بعضها أعلى وأكمل من بعض ،ولكل واحد مقام معلوم ودرجة خاصة ال يتعداىا.
فاعلم أنو قد انكشف ألرباب البصائر أن األنوار اؼبلكوتية إمنا وجدت على ترتيب كذلك ،وأن اؼبقرب ىو األقرب إىل
النور األقصى .فبل يبعد أن تكون رتبة إسرافيل فوق رتبة جربيل ،وأن فيهم األقرب لقرب درجتو من حضرة الربوبية اليت
ىي منبع األنوار كلها ،وأن فيهم األدىن ،وبينهما درجات تستعصي على اإلحصاء .وإمنا اؼبعلوم كثرهتم وترتيبهم يف
حن اؼب َسبِحو َن(.
حن الصافّونَ .وإِنّا لَنَ
)وإِنّا لَنَ
مقاماهتم وصفوفهم ،وأهنم كما وصفوا بو أنفسهم إذ قالواَ :
ُ
ُ
ُ
دقيقة
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إذا عرفت أن األنوار ؽبا ترتيب فاعلم أنو ال يتسلسل إىل غَت هناية ،بل يرتقي إىل منبع أول ىو النور لذاتو وبذاتو ،ليس
يأتيو نور من غَته ،ومنو تشرق األنوار كلها على ترتيبها .فانظر اآلن اسم النور أحق وأوىل باؼبستنَت اؼبستعَت نوره من
غَته ،أو بالنَت يف ذاتو اؼبنَت لكل ما سواه فما عندي أنو خيفى عليك اغبق فيو .وبو يتحقق أن اسم النور أحق بالنور
األقصى األعلى الذي ال نور فوقو ،ومنو ينزل النور إىل غَته.
حقيقة
بل أقول وال أبايل إن اسم النور على غَت النور األول ؾباز ؿبض :إذ كل ما سواه إذا اعترب ذاتو فهو يف ذاتو من حيث
ذاتو ال نور لو :بل نورانيتو مستعارة من غَته وال قوام لنورانيتو اؼبستعارى بنفسها ،بل بغَتىا .ونسبة اؼبستعار إىل اؼبستعَت
ؾباز ؿبض .أفًتى أن من استعار ثيابا وفرسا ومركبا وسرجا ،وركبو يف الوقت الذي أركبو اؼبعَت ،وعلى اغبد الذي رظبو،
غٌت باغبقيقة أو باجملاز? وأن اؼبعَت ىو الغٌت أو اؼبستعَت? كبل ،بل اؼبستعَت فقَت يف نفسو كما كان .وإمنا الغٌت ىو اؼبعَت
الذي منو اإلعارة واإلعطاء ،وإليو االسًتداد واالنتزاع .فإذن النور اغبق ىو الذي بيده اػبلق واألمر ،ومنو اإلنارة أوال
واإلدامة ثانيا .فبل شركة ألحد معو يف حقيقة ىذا االسم وال يف استحقاقو إال من حيث يسميو بو ويتفضل عليو
بتسميتو تفضل اؼبالك على عبده إذا أعطاه ماال مث ظباه مالكا .وإذا انكشف للعبد اغبقيقة علم أنو ومالو ؼبالكو على
التفرد ال شريك لو فيو أصبل وألبتة.
مهما عرفت أن النور يرجع إىل الظهور وإإلظهار ومراتبو ،فاعلم أنو ال ظلمة أشد من كتم العدم :ألن اؼبظلم ظبى
مظلما ألنو ليس لئلبصار إليو وصول ،إذ ليس يصَت موجودا للبصَت مع أنو موجود يف نفسو.
فالذي ليس موجودا ال لغَته وال لنفسو كيف ال يستحق أن يكون ىو الغاية يف الظلمة ويف مقابلتو الوجود فهو النور:
14
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فإن

الشيء

ما

مل

يف

يظهر

ذاتو

ال

يظهر

لغَته.

والوجود ينقسم إىل ما للشيء من ذاتو وإىل مالو من غَته .وما لو الوجود من غَته فوجوده مستعار ال قوام لو بنفسو .بل
إذا اعترب ذاتو من حيث ذاتو فهو عدم ؿبض .وإمنا ىو موجود من حيث نسبتو إىل غَته ،وذلك ليس بوجود حقيقي كما
عرفت يف مثال استعارة الثوب والغٌت .فاؼبوجود اغبق ىو اهلل تعاىل ،كما أن النور اغبق ىو اهلل تعاىل.
حقيقة الحقائق
من ىنا ترقى العارفون من حضيض اجملاز إىل يفاع اغبقيقة ،واستكملوا معراجهم فرأوا باؼبشاىدة العيانية أن ليس يف
ٍ
جهوُ( ال أنو يصَت ىالكا يف وقت من األوقات ،بل ىو ىالك أزال
الوجود إال اهلل تعاىل ،وأن ) ُك ُّل َشيء ىالِ ٌ
ك إِّال َو َ
وأبدا ال يتصور إال كذلك ،فإن كل شيء سواه إذا اعترب ذاتو من حيث ذاتو فهو عدم ؿبض؛ وإذا اعترب من الوجو الذي
يسري إليو الوجود من األول اغبق رؤى موجودا ال يف ذاتو لكن من الوجو الذي يلي موجده فيكون اؼبوجود وجو اهلل
تعاىل فقط .فلكل شيء وجهان :وجو إىل نفسو ووجو إىل ربو؛ فإذن ال موجود إال اهلل تعاىل ووجهو .فإذن كل شيء
لك اليوم لِلَ ِو الو ِ
اح ِد
ىالك إال وجهو أزال وأبدا .ومل يفتقر ىؤالء إىل يوم القيامة ليسمعوا نداء الباري تعاىل )لِّ َم ِن اؼبُ ُ َ َ
ال َق ّها ِر( بل ىذا النداء ال يفارق ظبعهم أدبا .ومل يفهموا من معٌت قولو (اهلل أكرب) أنو أكرب من غَته ،حاش هلل ،إذ ليس
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يف الوجود معو غَته حىت يكون أكرب منو؛ بل بيس لغَته رتبة اؼبعية ،بل رتبة التبعية .بل ليس لغَته وجود إال من الوجو
الذي يليو .فاؼبوجود وجهو فقط .وؿبال أن يقال إنو أكرب من وجهو .بل معناىا أنو أكرب من أن يقال لو أكرب دبعٌت
اإلضافة واؼبقايسة ،وأكرب من أن يدرك غَته كنو كربيائو ،نبيا كان أو ملكا .بل ال يعرف اهلل كنو معرفتو إال اهلل .بل كل
معروف داخل يف سلطة العارف واستيبلئو دخوال ما ،وذلك ينايف اعببلل والكربياء .وىذا لو ربقيق ذكرناه يف كتاب
(اؼبقصد األسٌت) يف معاين أظباء اهلل اغبسٌت).
إشارة
العارفون -بعد العروج إىل ظباء اغبقيقة -اتفقوا على أهنم مل يروا يف الوجود إال الواحد اغبق .لكن منهم من كان لو
ىذه اغبال عرفانا علميا ،ومنهم من صار لو ذلك حاال ذوقيا .وانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية احملضة
واستوفيت فيها عقوؽبم فصاروا كاؼببهوتُت فيو ومل يبق فيهم متسع ال لذكر غَت اهلل وال لذكر أنفسهم أيضا .فلم يكن
عندىم إال اهلل ،فسكروا سكرا دفع دونو سلطان عقوؽبم ،فقال أحدىم (أنا اغبق) وقال اآلخر (سبحاين ما أعظم شأين)
وقال آخر (ما يف اعببة إال اهلل) وكبلم العشاق يف حال السكر يطوى وال حيكى .فلما خف عنهم سكرىم وردوا إىل
سلطان العقل الذي ىو ميزان اهلل يف أرضو ،عرفوا أن ذلك مل يكن حقيقة االرباد بل شبو االرباد مثل قول العاشق يف
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حال فرط عشقو (أنا من أىوى ومن أىوى أنا) وال يبعد أن يفاجىء اإلنسان مرآة فينظر فيها ومل ير اؼبرآة قط ،فيظن أن
الصورة اليت رآىا ىي صورة اؼبرآة متحدة هبا ،ويرى اػبمر يف الزجاج فيظن أن اػبمر لون الزجاج .وإذا صار ذلك عنده
مألوفا ورسخ فيو قدمو استغفر وقال:
ِ
شاهبا فَتَشا َك َل األ ََم ُر
مر
فَتَ َ
َر َق ُ
الز ُ
جاج َوراقَت اػبَ ُ
دح َوال َخ م ُر
دح
َوَكأَّمنا قَ ٌ
فَ َكأَّمنا َخ م ٌر َوال قَ ٌ
وفرق بُت أن يقول :اػبمر قدح ،وبُت أن يقول :كأنو قدح .وىذه اغبالة إذا غلبت ظبيت باإلضافة إىل صاحب اغبالة
(فناء) بل (فناء الفناء) :ألنو فٌت عن نفسو وفٌت عن فنائو ،فإنو ليس يشعر بنفسو يف تلك اغبال وال يعدم شعوره بنفسو.
ولو شعر بعدم شعوره بنفسو لكان قد شعر بنفسو .وتسمى ىذه اغبالة باإلضافة إىل اؼبستغرق بو بلسان اجملاز اربادا أو
بلسان اغبقيقة توحيدا .ووراء ىذه اغبقائق أيضا أسرار يطول اػبوض فيها.
خاتمة
لعلك تشتهي أن تعرف وجو إضافة نوره إىل السموات واألرض ،بل وجو كونو يف ذاتو نور السموات واألرض ،فبل
ينبغي أن خيفى ذلك عليك بعد أن عرفت أنو النور وال نور سواه وأنو كل األنوار ،وأنو النور الكلي ،ألن النور عبارة عما
ينكشف بو األشياء ،وأعلى منو ما ينكشف بو ولو ،وأعلى منو ما ينكشف بو ولو ومنو ،وأن اغبقيقي منو ما ينكشف بو
ولو ،وأعلى منو ما ينكشف بو ولو ومنو ،وأن اغبقيقي منو ما ينكشف بو ولو ومنو وليس فوقو نور منو اقتباسو
واستمداده :بل ذلك لو يف ذاتو من ذاتو لذاتو ال من غَته .مث عرفت أن ىذا لن يتصف بو إال النور األول.
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مث عرفت أن السموات واألرض مشحونة نورا من طبقيت النور :اعٍت اؼبنسوب إىل البصر والبصَتة :أي إىل اغبس والعقل.
أما البصرى فما نشاىده يف السموات من الكواكب والشمس والقمر ،وما نشاىده يف األرض من األشعة اؼبنبسطة على
كل ما على األرض حىت ظهرت بو األلوان اؼبختلفة خصوصا يف الربيع ،وعلى كل حال يف اغبيوانات واؼبعادن وأصناف
اؼبوجودات .ولوالىا مل يكن لؤللوان ظهور ،بل وجود .مث سائر ما يظهر للحس من األشكال واؼبقادير يدرك تبعا لؤللوان
وال يتصور إدراكها إال بواسطتها.
وأما األنوار العقلية اؼبعنوية فالعامل األعلى مشحون هبا ،وىي جواىر اؼببلئكة ،والعامل األسفل مشحون هبا وىي اغبياة
اغبيوانية مث اإلنسانية.
َنشأَ ُكم ِم َن
وبالنور اإلنساين السفلي ظهر نظام عامل السفل كما بالنور اؼبلكي ظهر نظام عامل العلو .وىو اؼبعٌت بقولو )أ َ
ِ
َرض( ،وقال) :إِين ِ
)وَجي َعلَ ُكم ُخلَفاءَ األ ِ
األ ِ
جاع ٌل يف
ّ
عمَرُكم فيها( وقال تعاىل) :لَيَستَخل َفن ُ
َّهم يف األَرض( وقالَ :
َرض َواستَ َ
األ ِ
َرض َخلي َفة(.
فإذا (عرفت ىذا عرفت أن العامل بأسره مشحون باألنوار الظاىرة البصرية والباطنة العقلية ،مث عرفت أن السفلية فائضة
بعضها من بعض فيضان النور من السراج وأن السراج ىو الروح النبوي القدسي ،وأن األرواح النبوية القدسية مقتبسة من
األرواح العلوية اقتباس السراج من النور؛ وأن العلويات بعضها مقتبسة من البعض ،وأن ترتيبها ترتيب مقامات .مث ترقى
صبلتها إىل نور األنوار ومعدهنا ومنبعها األول؛ وأن ذلك ىو اهلل تعاىل وحده ال شريك لو ،وأن سائر األنوار مستعارة،
وإمنا اغبقيقي نوره فقط؛ وأن الكل نوره ،بل ىو الكل ،بل ال ىوية لغَته إال باجملاز .فإذن ال نور إال نوره ،وسائر األنوار
ومول شطره) :فَأَينَما تُ َولّوا فَثَ َّم َوجوُ اللَ ِو( فإذن ال إلو اال ىو:
أنوار من الذي يليو ال من ذاتو .فوجو كل ذي وجو إليو ّ
فإن اإللو عبارة عما الوجو موليو كبوه بالعبادة والتألو :أعٍت وجوه القلوب فإهنا األنوار .بل كما ال إلو إال ىو ،فبل ىو إال
ىو :ألن (ىو) عبارة عما إليو إشارة كيفما كان ،وال إشارة إال إليو .بل كل ما أشرت إليو فهو باغبقيقة إشارة عليو وإن
كنت ال تعرفو أنت لغفلتك عن حقيقة اغبقائق اليت ذكرناىا .وال إشارى إىل نور الشمس بل إىل الشمس .فكل ما يف
الوجود فنسبتو إليو يف ظاىر اؼبثال كنسبة النور إىل الشمس .فإذن (ال إلو إال اهلل) توحيد العوام ،و (ال إلو إال ىو) توحيد
اػبواص ،ألن ىذا أمت وأخص وأمشل وأحق وأدق وأدخل بصاحبو يف الفردانية احملضة والوحدانية الصرفة .ومنتهى معراج
اػببلئق فبلكة الفردانية .وليس وراء ذلك مرقي :إذ الًتقي ال يتصور إال بكثرة :فإنو نوع إضافة يستدعى ما منو االرتقاء
وما إليو االرتقاء .وإذا ارتفعت الكثرة حقت الوحدة وبطلت اإلضافات وطاحت اإلشارات ومل يبق علو وسفل ونازل
ومرتفع :واستحال الًتقي فاستحال العروج .فليس وراء األعلى علو ،وال مع الوحدة كثرة ،وال مع انتفاء الكثرة عروج،
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فإن كان من تغَت حال .فالنزول إىل ظباء الدنيا :أعٍت باإلشراف من علو إىل سفل ألن األعلى لو أسفل وليس لو أعلى.
فهذه ىي غاية الغايات ومنتهى الطلبات :يعلمو من يعلمو وينكره من جيهلو .وىو من العلم الذي ىو كهيئة اؼبكنون
الذي ال يعلمو إال العلماء باهلل .فإذا نطقوا بو مل ينكره إال أىل الغرة باهلل .وال يبعد أن قال العلماء إن النزول إىل السماء
الدنيا ىو نزول ملك :فقد توىم العلماء ما ىو أبعد منو؛ إذ قال ىذا اؼبستغرق بالفردانية أيضا لو نزول إىل السماء
الدنيا :فإن 1ذلك ىو نزولو إىل استعمال اغبواس أو ربريك األعضاء .وإليو اإلشارة بقولو (صرت ظبعو الذي يسمع بو
وبصره الذي يبصر بو ولسانو الذي ينطق بو) فإذا كان ىو ظبعو وبصره ولسانو ،فهو السامع والباصر والناطق إذن ال
غَته؛ وإليو اإلشارة بقولو( :مرضت فلم تعدين) اغبديث.
فحركات ىذا اؼبوحد من السماء الدنيا وإحساساتو كالسمع والبصر من ظباء فوقو ،وعقلو فوق ذلك .وىو يًتقي من
ظباء العقل إىل منتهى معراج اػببلئق .وفبلكة الفردانية سبام سبع طبقات مث بعده يستوي على عرش الوحدانية ،ومنو يدبر
األمر لطبقات ظبواتو.
فردبا نظر الناظر إليو فأطلق القول بأن اهلل خلق آدم على صورة الرضبن ،إىل أن ديعن النظر فيعلم أن ذلك تأويل كقول
القائل (أنا اغبق) و (سبحاين) بل كقولو ؼبوسى عليو السبلم( :مرضت فلم تعدين) و (كنت ظبعو وبصره ولسانو) وأرى
اآلن قبض البيان فما أراك تطيق من ىذا القدر أكثر من ىذا القدر( .مساعدة) لعلك ال تسمو إىل ىذا الكبلم هبمتك،
بل تقصر دون ذروتو مهتك ،فخذ إليك كبلما أقرب إىل فهمك وأوفق لضعفك.
واعلم أن معٌت كونو نور السموات واألرض تعرفو بالنسبة إىل النور الظاىر البصري .فإذا رأيت أنوار الربيع وخضرتو مثبل
يف ضياء النهار فلست تشك يف أنك ترى األلوان .وردبا ظننت أنك لست ترى مع األلوان غَتىا ،فإنك تقول لست
أرى مع اػبضرة غَت اػبضرة .ولقد أصر على ىذا قوم فزعموا أن النور ال معٌت لو ،وأنو ليس مع األلوان غَت األلوان،
فأنكروا وجود النور مع أنو أظهر األشياء ،وكيف ال وبو تظهر األشياء ،وىو الذي يبصر يف نفسو ويبصر بو غَته كما
سبق .لكن عند غروب الشمس وغيبة السراج ووقوع الظل أدركوا تفرقة ضرورية بُت ؿبل الظل وبُت موقع الضياء فاعًتفوا
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بأن النور معٌت وراء األلوان يدرك مع األلوان حىت كأنو لشدة اقببلئو ال يدرك ،ولشدة ظهوره خيفى .وقد يكون الظهور
سبب

اػبفاء.

والشيء

إذا

جاوز

حده

انعكس

علي

ضده.

فإذا عرفت ىذا فاعلم أن أرباب البصائر ما رأوا شيئا إال رأوا اهلل معو .وردبا زاد على ىذا بعضهم فقال (ما رأيت شيئا
إال رأيت اهلل قبلو) ألن منهم من يرى األشياء بو ومنهم من يرى األشياء فَتاه باألشياء .وإىل األول اإلشارة بقولو تعاىل:
كف بِربِّك أَنّو على ُكل ٍ
شيء َشهي ٌد(؛ وعلى الثاين اإلشارة بقولو تعاىل) :سنُري ِهم آَياتِنا يف اآلَ ِ
فاق( فاألَول صاحب
)أ ََوَمل يَ ِ َ َ ُ َ ِّ
َ
مشاىدة ،والثاين صاحب االستدالل عليو ،واألول درجة الصديقُت ،والثاين درجة العلماء الراسخُت ،وليس بعدمها إال
درجة

الغافلُت

احملجوبُت.

وإذ قد عرفت ىذا فاعلم أنو كما ظهر كل شيء للبصر بالنور الظاىر ،فقد ظهر كل شيء للبصَتة الباطنة باهلل .فهو مع
كل شيء ال يفارقو مث يظهر كل شيء ،كما أن النور مع كل شيء وبو يظهر .ولكن بقى ىا ىنا تفاوت :وىو أن النور
الظاىر يتصور أن يغيب بغروب الشمس وحيجب حىت يظهر الظل ،وأما النور اإلؽبي الذي بو يظهر كل شيء ،ال يتصور
غيبتو بل يستحيل تغَته .فيبقى مع األشياء دائما ،فانقطع طريق االستدالل بالتفرقة .ولو تصور غيبتو الهندت السموات
واألرض ،وألدرك بو من التفرقة ما يضطر معو إىل اؼبعرفة دبا بو ظهرت األشياء .ولكن ؼبا تساوت األشياء كلها على منط
واحد يف الشهادة على وحدانية خالقها ارتفع التفريق وخفي الطريق :إذ الطريق الظاىر معرفة األشياء باألضداد فما ال
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ضد لو وال تغَت لو تتشابو األحوال يف الشهادة لو .فبل يبعد أن خيفى ويكون خفاؤه لشدة جبلئو والغفلة عنو إلشراق
ضيائو .فسبحان من اختفى عن اػبلق لشدة ظهوره ،واحتجب عنهم إلشراق نوره .وردبا مل يفهم أيضا كنو ىذا الكبلم
بعض القاصرين ،فيفهم من قولنا (إن اهلل مع كل شيء كالنور مع األشياء (أنو يف كل مكان؛ تعاىل وتقدس عن النسبة
إىل اؼبكان .بل لعل األبعد عن إثارة ىذا اػبيال أن نقول إنو قبل كل شيء؛ وإنو فوق كل شيء؛ وإنو مظهر كل شيء.
واؼبظهر ال يفارق اؼبظهر يف معرفة صاحب البصَتة فهو الذي نعٍت بقولنا عنو مع كل شيء .مث ال خيفى عليك أيضا أن
اؼبظهر وفوقو مع أنو معو بوجو :لكنو معو بوجو وقبلو بوجو.فبل تظنن أنو متناقض ،واعترب باحملسوسات اليت ىي درجتك
يف

العرفان؛

وانظر

كيف

تكون

حركة

اليد

مع

حركة

ظل

اليد

ومن مل يتسع صدره ؼبعرفة ىذا فليهجر ىذا النمط من العلم ،فلكل علم رجال؛ وكل ميسر ؼبا خلق لو.
الفصل الثاني
في بيان مثال المشكاة والمصباح
والزجاجة والشجرة والزيت والنار
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ومعرفة ىذا يستعدي تقدًن قطبُت يتسع اجملال فيهما إىل غَت حد ؿبدود .لكٍت أشَت إليهما بالرمز واالختصار :أحدمها
يف بيان سر التمثيل ومنهاجو ووجو ضبط أرواح اؼبعاين بقوالب األمثلة ،ووجو كيفية اؼبناسبة بينها ،وكيفية اؼبوازنة بُت عامل
الشهادة اليت منها تتخذ طينة األمثال ،وعامل اؼبلكوت الذي منو تستنزل أرواح اؼبعاين.
والثاين يف طبقات أرواح الطينة البشرية ومراتب أنوارىا؛ فإن ىذا اؼبثال مسوق لبيان ذلك؛ إذ قرأ ابن مسعود (مثل نوره
يف قلب اؼبؤمن كمشكاة) وقرأ أيب بن كعب( :مثل نور قلب من آمن).
األول في سر التمثيل ومنهاجو
اعلم أن العامل عاؼبان :روحاين وجسماين :وإن شئت قلت :حسي وعقلي؛ وإن شئت علوي وسفلي .والكل متقارب،
وإمنا زبتلف باختبلف االعتبارات :فإذا اعتربهتما يف أنفسهما قلت جسماين وروحاين ،وإن اعتربهتما باإلضافة إىل العُت
اؼبدركة ؽبما قلت حسي وعقلي .وإن اعتربهتما بإضافة أحدمها إىل اآلخر قلت علوي وسفلى .وردبا ظبيت أحدمها عامل
اؼبلك والشهادة واآلخر عامل الغيب واؼبلكوت .ومن نظر إىل اغبقائق من األلفاظ ردبا ربَت عند كثرة األلفاظ وزبيل كثرة
اؼبعاين .والذي تنكشف لو اغبقائق جيعل اؼبعاين أصبل واأللفاظ تابعا .وأمر الضعيف بالعكس؛ إذ يطلب اغبقائق من
األلفاظ .وإىل الفريقُت اإلشارة بقولو تعاىل) :أَفَمن َديشي م ِكباً على وج ِه ِو أَىدى أَم من َديشي سوياً على ِصر ٍ
اط
َ َ
َ
ُ ّ َ َ
َ
ُّمستَقيم).
وإذ قد عرفت معٌت العاؼبُت فاعلم أن العامل اؼبلكويت عامل غيب؛ إذ ىو غائب عن األكثرين .والعامل اغبسي عامل شهادة
إذ يشهده الكافة .والعامل اغبسي مرقاة إىل العقل .فلو مل يكن بينهما اتصال ومناسبة النسد طريق الًتقي إليو .ولو تعذر
ذلك لتعذر السفر إىل حضرة الربوبية والقرب من اهلل تعاىل .فلم يقرب من اهلل تعاىل أحد ما مل يطأ حببوحة حظَتة
القدس.
والعامل اؼبرتفع عن إدراك اغبس واػبيال ىو الذي نعنيو بعامل القدس .فإذا اعتربنا صبلتو حبيث ال خيرج منو شيء وال يدخل
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فيو ما ىو غريب منو ظبيناه حظَتة القدس .وردبا ظبينا الروح البشري الذي ىو ؾبرى لوائح القدس (الوادي اؼبقدس) .مث
ىذه اغبظَتة فيها حظائر بعضها أشد إمعانا يف معاين القدس .ولكن لفظ اغبظَتة حييط جبميع طبقاهتا .فبل تظنن أن
ىذه األلفاظ طامات غَت معقولة عند أرباب البصائر .واشتغايل اآلن بشرح كل لفظ مع ذكره يصدين عن اؼبقصد.
فعليك التشمَت لفهم ىذه األلفاظ فأرجع إىل الغرض وأقول :ؼبا كان عامل الشهادة مرقاة إىل عامل اؼبلكوت ،وكان سلوك
الصراط اؼبستقيم عبارة عن ىذا الًتقي؛ وقد يعرب عنو بالدين ودبنازل اؽبدى -فلو مل يكن بينهما مناسبة واتصال ؼبا تصور
الًتقي من أحدمها إىل اآلخر -جعلت الرضبة اإلؽبية عامل الشهادة على موازنة عامل اؼبلكوت :فما من شيء من ىذا
العامل إال وىو مثال لشيء من ذلك العامل .وردبا كان الشيء الواحد مثاال ألشياء من عامل اؼبلكوت .وردبا كان للشيء
الواحد من اؼبلكوت أمثلة كثَتة من عامل الشهادة .وإمنا يكون مثاال إذا ماثلو نوعا من اؼبماثلة ،وطابقو نوعا من اؼبطابقة.
وإحصاء تلك األمثلة يستدعي استقصاء صبيع موجودات العاؼبُت بأسرىا ،ولن تفي بو القوة البشرية وما اتسع لفهمو
القوة البشرية .فبل تفي بشرحو األعمار القصَتة .فغاييت أن أعرفك منها أمنوذجا لتستدل باليسَت منها على الكثَت،
وينفتح لك باب االستعبار هبذا النمط من األسرار فأقول :إن كان يف عامل اؼبلكوت جواىر نورانية شريفة عالية يعرب عنها
باؼببلئكة ،منها تفيض األنوار على األرواح البشرية ،وألجلها قد تسمى أربابا ،ويكون اهلل تعاىل رب األرباب لذلك،
فباغبرى أن يكون مثاؽبا من عامل الشهادة الشمس والقمر والكواكب.
ويكون ؽبا مراتب يف نورانيتها متفاوتة،
ّ
والسالك للطريق أوال ينتهي إىل ما درجتو درجة الكواكب فيتضح لو إشراق نوره وينكشف لو أن العامل األسفل بأسره
ربت سلطانو وربت إشراق نوره؛ ويتضح لو من صبالو وعلو درجتو ما يبادر فيقول( :ىذا ريب) مث إذا اتضح لو ما فوقو فبا
رتبتو رتبة القمر ،رأى دخول األول يف مغرب اؽبوى باإلضافة إىل ما فوقو فقال( :ال أحب اآلفلُت) وكذلك يًتقى حىت
ينتهي إىل ما مثالو الشمس فَتاه أكرب وأعلى ،فَتاه قاببل للمثال بنوع مناسبة لو معو .واؼبناسبة مع ذي النقص نقص
ِ
)و َج ُ ِ َِّ
َرض َحنيفاً( ومعٌت (الذي) إشارة مبهمة ال مناسبة
الس َموات َواأل َ
وأفول أيضا .فمنو يقولَ :
هت َوجه َي للذي فَطََر َ
ؽبا :إذ لو قال قائل ما مثال مفهوم (الذي) مل يتصور أن جياب عنو .فاؼبتنزه عن كل مناسبة ىو األول اغبق .ولذلك ؼبا
الص َم ُدَ .مل
َح ٌد .اللَوُ َ
قال بعض األعراب لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :ما نسب اإللو?) نزل يف جوابو )قُل ُى َو اللَوُ أ َ
ِ
مُت(
)وما َر ُّ
ب العالَ َ
يَلد َوَمل يولَد) إىل آخرىا ،معناه أن التقدس والتنزه عن النسبة نسبتو .ولذلك ؼبا قال فرعون ؼبوسىَ :
ب السمو ِ
ات َواأل ِ
َرض( ،فقال
كالطالب ؼباىيتو مل جيب إال بتعريفو بأفعالو ،إذ كانت األفعال أظهر عند السائل فقالَّ :
)ر ِّ َ َ
ب آبائِ ُك ُم
)ربُ ُكم َوَر ُّ
سمعو َن( كاؼبنكر عليو يف عدولو يف جوابو عن طلب اؼباىية ،فقال موسىَ :
فرعون ؼبن حولو )أَال تَ َ
األَولُت( فنسبو فرعون إىل اعبنون إذ كان مطلبو اؼبثال واؼباىية؛ وىو جييب عن األفعال ،فقال) :إِ َّن رسولَ ُكم الَّذي أ ِ
ُرس َل
َ
َ
ُ
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إِلَي ُكم لَ َمجنو ٌن(.
ولنرجع إىل األمنوذج فنقول علم (التعبَت) يعرفك منهاج ضرب اؼبثال؛ ألن الرؤيا جزء من النبوة .أما ترى أن الشمس يف
الرؤيا تعبَتىا السلطان ،ؼبا بينهما من اؼبشاركة واؼبماثلة يف معٌت روحاين -وىو اإلستعبلء على الكافة مع فيضان اآلثار
على اعبميع .والقمر تعبَته الوزير إلفاضة الشمس نورىا بواسطة القمر على العامل عند غيبتها كما يفيض السلطان أنواره
بواسطة الوزير على من يغيب عن حضرة السلطان .وأن من يرى أنو يف يده خامت خيتم بو أفواه الرجال وفروج النساء
فتعبَته أنو مؤذن يؤذن قبل الصبح يف رمضان .وأن من يرى أنو يصب الزيت يف الزيتون فتعبَته أن ربتو جارية ىي أمو
وىو ال يعرف .واستقصاء أبواب التعبَت يزيك أنسا هبذا اعبنس ،فبل ديكنٍت االشتغال بعدىا :بل أقول :كما أن يف
اؼبوجودات العالية الروحانية ما مثالو الشمس والقمر والكواكب ،فكذلك فيها ما لو أمثلة أخرى إذا اعتربت منو أوصاف
أُخر سوى النورانية.
فإن كان يف تلك اؼبوجودات ما ىو ثابت ال يتغَت وعظيم ال يستصغر ،ومنو ينفجر إىل أودية القلوب البشرية مياه
اؼبعارف ونفائس اؼبكاشفات فمثالو (الطور)؛ وإن كان مث موجودات تتلقى تلك النفائس بعضهم أوىل من بعض فمثاؽبا
الوادي .وإن كانت تلك النفائس بعد اتصاؽبا بالقلوب البشرية ذبري من قلب إىل قلب ،فهذه القلوب أيضا أودية.
فباغبرى أن
ومفتتح الوادي قلوب األنبياء مث العلماء مث من بعدىم .فإن كانت ىذه األودية دون األول وعنها تغًتف،
ّ
يكون األول ىو الوادي األدين لكثرة دينو وعلو درجتو .وإن كان الوادي األدون يتلقى من آخر درجات الوادي األدين
فمغًتفو شاطىء الوادي األدين دون عبتو ومبدئو .وإن كان روح النيب سراجا منَتا ،وكان ذلك الروح مقتبسا بواسطة وحي
ليك روحاً ِمن أَم ِرنا( فما منو اإلقتباس مثالو النار ،وإن كان اؼبتلقنون من األنبياء بعضهم على ؿبض
كما قال) :أَوحينا إِ َ
التقليد ؼبا ظبعو ،وبعضهم على حظ من البصَتة ،فمثال حظ اؼبقلد اػبرب ،ومثال حظ اؼبستبصر اعبذوة والقبس
والشهاب .فإن صاحب الذوق مشارك للنيب يف بعض األحوال .ومثال تلك اؼبشاركة اإلصطبلء .وإمنا يصطلي بالنار من
معو النار ،ال من يسمع خربىا .وإن كان أول منزل األنبياء الًتقي إىل العامل اؼبقدس عن كدورة اغبس واػبيال ،فمثال
ذلك اؼبنزل الوادي اؼبقدس.
وإن كان ال ديكن وطء ذلك الوادي اؼبقدس إال باطراح الكونُت -أعٍت الدنيا واآلخرة -والتوجو إىل الواحد اغبق ،وألن
الدنيا واآلخرة متقابلتان متحاذيتان ومها عارضان للجوىر النوراين البشري ديكن اطراحهما مرة والتلبس هبما أخرى ،فمثال
اطراحهما عند اإلحرام للتوجو إىل كعبة القدس خلع النعلُت .بل نًتقي إىل حضرة الربوبية مرة أخرى ونقول:
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إن كان يف تلك اغبضرة شيء بواسطتو تنتقش العلوم اؼبفصلة يف اعبواىر القابلة ؽبا فمثالو (القلم) .وإن كان يف تلك
اعبواىر القابلة ما بعضها سابق إىل التلقي ،ومنها تنتقل إىل غَتىا ،فمثاؽبا (اللوح احملفوظ) و (الرق اؼبنشور) .وإن كان
فوق الناقش للعلوم شيء ىو مسخر فمثالو (اليد) وإن كان ؽبذه اغبضرة اؼبشتملة على اليد واللوح والقلم والكتاب ترتيب
منظوم فمثالو (الصورة) وإن كان يوجد للصورة اإلنسية نوع ترتيب على ىذه الشاكلة ،فهي على صورة الرضبن .وفرق بُت
أن يقال (على صورة الرضبن) وبُت أن يقال (على صورة اهلل) ألن الرضبة اإلؽبية ىي اليت صورت اغبضرة اإلؽبية هبذه
الصورة.
مث أنعم على آدم فأعطاه صورة ـبتصرة جامعة عبميع أصناف ما يف العامل حىت كأنو كل ما يف العامل أو ىو نسخة من
العامل ـبتصرة .وصورة آدم -أعٍت ىذه الصورة -مكتوبة خبط اهلل .فهو اػبط اإلؽبي الذي ليس برقم حروف ،إذ تنزه
خطو عن أن يكون رقما وحروفا كما تنزه كبلمو عن أن يكون صوتا وحرفا ،وقلمو عن أن يكون خشبا وقصبا ،ويده عن
أن تكون غبما وعظما .ولوال ىذه الرضبة لعجز اآلدمي عن معرفة ربو :إذ ال يعرف ربو إال من عرف نفسو .فلما كان
ىذا من آثار الرضبة صار على صورة الرضبن ال على صورة اهلل :فإن حضرة اإلؽبية غَت حضرة الرضبة وغَت حضرة اؼبلك
الناس ،ملِ ِ
الناس ،إِلَِو ِ
ك ِ
الناس(
وغَت حضرة الربوبية .ولذلك أمر بالعياذ جبميع ىذه اغبضرات فقال) :قُل أَعوذُ بَِر ِّ
ب ِ َ
ولوال ىذا اؼبعٌت لكان ينبغي أن يقول على صورتو واللفظ الوارد يف اغبديث الصحيح على صورة الرضبن.
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وألن سبييز حضرة اؼبلك عن اإلؽبية والربوبية يستدعي شرحا طويبل فلنتجاوزه ،ويكفيك من األمنوذج ىذا القدر ،فإن ىذا
حبر ال ساحل لو .فإن وجدت يف نفسك نفورا عن ىذه األمثال فآن قلبك بقولو تعاىل) :أَنزَل ِمن الس ِ
ماء ماءً فَسالَت
َ َ َ
أِ
َوديَةٌ بَِق َد ِرىا( اآلية ،وأنو كيف ورد يف التفسَت أن اؼباء ىو اؼبعرفة والقرآن واألودية القلوب.
خاتمة واعتذار
ال تظنن من ىذا األمنوذج وطريق ضرب اؼبثال رخصة مٍت يف رفع الظاىر واعتقادا يف إبطاؽبا حىت أقول مثبل مل يكن مع
موسى نعبلن ،ومل يسمع اػبطاب بقولو( :اخلع نعليك) حاش هلل فإن إبطال الظواىر رأى الباطنية الذين نظروا بالعُت
العوراء إىل أحد العاؼبُت ومل يعرفوا اؼبوازنة بُت العاؼبُت ،ومل يفهموا وجهو .كما أن إبطال األسرار مذىب اغبشوية.
فالذي جيرد الظاىر حشوى ،والذي جيرد الباطن باطٍت .والذي جيمع بينهما كامل .ولذلك قال عليو السبلم( :للقرآن
على موقوفا عليو .بل أقول فهم موسى من األمر خبلع النعلُت اطراح
ظاىر وباطن وح ٌد ومطلع) وردبا نقل ىذا عن ّ
الكونُت فامتثل األمر ظاىرا خبلع نعليو ،وباطنا باطراح العاؼبُت .وىذا ىو (االعتبار) أي العبور من الشيء إىل غَته ،ومن
الظاىر إىل السر .وفرق بُت من يسمع قول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :ال يدخل اؼببلئكة بيتا فيو كلب) فيقتٌت
الكلب يف البيت ويقول ليس الظاىر مرادا ،بل اؼبراد زبلية بيت القلب عن كلب الغضب ألنو دينع اؼبعرفة اليت ىي من
أنوار اؼببلئكة :إذا الغضب غول العقل ،وبُت من ديتثل األمر يف الظاىر مث يقول :الكلب ليس كلبا لصورتو بل ؼبعناه-
وىو السبعية والضراوة -وإذا كان حفظ البيت الذي ىو مقر الشخص والبدن واجبا عن صورة الكلب ،فبأن جيب حفظ
بيت القلب -وىو مقر اعبوىر اغبقيقي اػباص -عن شر الكلبية أوىل .فأنا أصبع بُت الظاىر والسر صبيعا ،فهذا ىو
الكامل :وىو اؼبعٌت بقوؽبم (الكامل من ال يطفىء نور معرفتو نور ورعو) ولذلك ترى الكامل ال تسمح نفسو بًتك حد
من حدود الشرع مع كمال البصَتة .وىذه مغلطة منها وقع بعض السالكُت إىل اإلباحة وطى بساط األحكام ظاىرا،
حىت أنو ردبا ترك أحدىم الصبلة وزعم أنو دائما يف الصبلة بسره .وىذا سوى مغلطة اغبمقى من اإلباحية الذين
مأخذىم ترىات كقول بعضهم (إن اهلل غٍت عن عملنا) وقول بعضهم إن الباطن مشحون باػببائث ليس ديكن تزكيتو وال
يطمع يف استئصال الغضب والشهوة لظنو أنو مأمور باستئصاؽبا :وىذه ضباقات.
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فأما ما ذكرناه فهو كبوة جواد وىفوة سالك حسده الشيطان فدالّه حببل الغرور .وأرجع إىل حديث النعلُت فأقول:
ظاىر خلع النعلُت منبو على ترك الكونُت .فاؼبثال يف الظاىر حق وأداؤه إىل السر الباطن حقيقة .وأىل ىذا التنبيو ىم
الذين بلغوا درجة الزجاجة كما سيأيت معٌت الزجاجة؛ ألن اػبيال الذي من طينتو يتخذ اؼبثال صلب كثيف حيجب
األسرار وحيول بينك وبُت األنوار؛ ولكن إذا صفا حىت صار كالزجاج الصايف غَت حائل عن األنوار ،بل صار مع ذلك
مؤديا لؤلنوار ،بل صار مع ذلك حافظا لؤلنوار عن االنطفاء بعواصف الرياح .وستأتيك قصة الزجاجة.
فاعلم أن العامل الكثيف اػبيايل السفلي صار يف حق األنبياء زجاجة ومشكاة لؤلنوار ومصفاة لؤلسرار ،ومرقاة إىل العامل
األعلى .وهبذا يعرف أن اؼبثال الظاىر حق ووراءه سر .وقس على ىذا (الطور) و (النار) وغَتمها.
دقيقة
إذا قال الرسول عليو السبلم( :رأيت عبد الرضبن بن عوف يدخل اعبنة حبوا) فبل تظنن أنو مل يشاىده بالبصر كذلك،
بل رآه يف يقظتو كما يراه النائم يف نومو؛ وإن كان عبد الرضبن مثبل نائما يف بيتو بشخصو ،فإن النوم إمنا أثر يف أمثال
ىذه اؼبشاىدات لقهره سلطان اغبواس عن النور الباطن اإلؽبي ،فإن اغبواس شاغلة لو وجاذبة إياه إىل عامل اغبس،
وصارفة وجهو عن عامل الغيب واؼبلكوت .وبعض األنوار النبوية قد يستعلي ويستويل حبيث ال تستجره اغبواس إىل عاؼبها
27
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وال تشغلو ،فيشاىد يف اليقظة ما يشاىد غَته يف اؼبنام .ولكنو إذا كان يف غاية الكمال مل يقتصر إدراكو على ؿبض
الصورة اؼببصرة ،بل عرب منها إىل السر فانكشف لو أن اإلديان جاذب إىل العامل الذي يعرب عنو باعبنة؛ والغٌت والثروة
جاذب إىل اغبياة اغباضرة وىي العامل األسفل .فإن كان اعباذب إىل أشغال الدنيا أقوى أو مقاوما للجاذب اآلخر صد
عن اؼبسَت إىل اعبنة .وإن كان جاذب اإلديان أقوى أورث عسرا وبطئا يف سَته؛ فيكون مثالو من عامل الشهادة (اغببو)
فكذلك تتجلى لو أنوار األسرار من وراء زجاجات اػبيال .ولذلك ال يقتصر يف حكمو على عبد الرضبن وإن كان إبصاره
مقصورا عليو ،بل حيكم بو على كل من قويت بصَتتو واستحكم إديانو ،وكثرت ثروتو كثرة تزاحم اإلديان لكن ال تقاومو
لرجحان

قوة

اإلديان.

فهذا يعرفك كيفية إبصار األنبياء الصورة وكيفية مشاىدهتم اؼبعاين من وراء الصور .واألغلب أن يكون اؼبعٌت سابقا إىل
اؼبشاىدة الباطنة مث يشرق منها على الروح اػبيايل فينطبع اػبيال بصورة موازنة للمعٌت ؿباكية لو .وىذا النمط من الوحي
يف اليقظة يفتقر إىل التأويل ،كما أنو يف النوم يفتقر إىل التعبَت .والواقع منو يف النوم نسبتو إىل اػبواص النبوية نسبة الواحد
إىل ستة وأربعُت .والواقع يف اليقظة نسبتو أعظم من ذلك .وأظن أن نسبتو إليو نسبة الواحد إىل الثبلثة .فإن الذي
انكشف لنا من اػبواص النبوية ينحصر شعبها يف ثبلثة أجناس ،وىذا واحد من تلك األجناس الثبلثة.
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القطب الثاني
في بيان مراتب األرواح
البشرية النورانية إذ بمعرفتها تعرف أمثلة القرآن
فاألول منها الروح اغبساس وىو الذي يتلقى ما تورده اغبواس اػبمس ،وكأنو أصل الروح اغبيواين وأولو ،إذ بو يصَت
اغبيوان حيوانا .وىو موجود للصيب الرضيع.
الثاين الروح اػبيايل ،وىو الذي يستثبت ما أورده اغبواس وحيفظو ـبزونا عنده ليعرضو على الروح العقلي الذي فوقو عند
اغباجة إليو .وىذا ال يوجد للصيب الرضيع يف بداية نشوئو :ولذلك يولع بالشيء ليأخذه ،فإذا غاب عنو ينساه وال تنازعو
نفسو إليو إىل أن يكرب قليبل فيصَت حبيث إذا غُيب عنو بكى وطلب ذلك لبقاء صورتو ؿبفوظة يف خيالو .وىذا قد يوجد
لبعض اغبيوانات دون بعض ،وال يوجد للفراش اؼبتهافت على النار ألنو يقصد النار لشغفو بضياء النهار :فيظن أن
السراج كوة مفتوحة إىل موضع الضياء فيلقي نفسو عليو فيتأذى بو .لكنو إذا جاوزه وحصل يف الظلمة عاوده مرة بعد
مرة .ولو كان لو الروح اغبافظ اؼبستثبت ؼبا أداه اغبس إليو من األمل ؼبا عاوده بعد أن تضرر مرة بو فالكلب إذا ضرب مرة
خبشبة ،فإذا رأى اػبشبة بعد ذلك من بعد ىرب.
الثالث الروح العقلي الذي بو تدرك اؼبعاين اػبارجة عن اغبس واػبيال ،وىو اعبوىر اإلنسي اػباص ،وال يوجد ال للبهائم
وال للصبيان .ومدركاتو اؼبعارف الضرورية الكلية كما ذكرناه عند ترجيح نور العقل على نور العُت.
الرابع الروح الفكري ،وىو الذي يأخذ العلوم العقلية احملضة فيوقع بينها تأليفات وازدواجات ويستنتج منها معارف
شريفة .مث إذا استفاد نتيجتُت مثبل ،ألف بينهما مرة أخرة واستفاد نتيجة أخرى .وال يزال يتزايد كذلك إىل غَت هناية.
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اػبامس الروح القدسي النبوي الذي خيتص بو األنبياء وبعض األولياء ،وفيو تتجلى لوائح الغيب وأحكام اآلخرة وصبلة
من معارف ملكوت السموات واألرض ،بل من اؼبعارف الربانية اليت يقصر دوهنا الروح العقلي والفكري .وإليو اإلشارة
ِ
ِ
تاب وال اإلديا ُنَ ،ولَ ِكن َج َعلناهُ نوراً َّهندي بِِو)
َوحينا إِلَ َ
)وَك َذل َ
يك روحاً ِّمن أَم ِرنا ما ُك َ
نت تَدري ما اَلك ُ
كأ َ
بقولو تعاىلَ :
اآلية .فبل يبعد أيها العاكف يف عامل العقل أن يكون وراء العقل طور آخر يظهر فيو ما ال يظهر يف العقل ،كما ال يبعد
كون العقل طورا وراء التمييز واإلحساس تنكشف فيو غرائب وعجائب يقصر عنها اإلحساس والتمييز.
وال ذبعل أقصى الكمال وقفا على نفسك .وإن أردت مثاال فبا نشاىده من صبلة خواص بعض البشر فانظر إىل ذوق
الشعر كيف خيتص بو قوم من الناس وىو نوع إحساس وإدراك ،وحيرم عنو بعضهم حىت ال تتميز عندىم األغبان اؼبوزونة
من اؼبنزحفة .وانظر كيف عظمت قوة الذوق يف طائفة حىت استخرجوا هبا اؼبوسيقى واألغاين واألوتار وصنوف
الدستانات اليت منها احملزن ومنها اؼبطرب ومنها اؼبنوم ومنها اؼبضحك ومنها اجملنن ومنها القاتل ،ومنها اؼبوجب للغشى.
وإمنا تقوى ىذه اآلثار فيمن لو أصل الذوق .وأما العاطل عن خاصية الذوق فيشارك يف ظباع الصوت وتضعف فيو ىذه
اآلثار ،وىو يتعجب من صاحب الوجد والشغى .ولو اجتمع العقبلء كلهم من أرباب الذوق على تفهيمو معٌت الذوق
مل

يقدروا

عليو.

فهذا مثال يف أمر خسيس لكنو قريب إىل فهمك .فقس بو الذوق اػباص النبوي واجتهد أن تصَت من أىل الذوق
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بشيء من ذلك الروح :فإن لؤلولياء منو حظا وافرا .فإن مل تقدر فاجتهد أن تصَت باألقيسة اليت ذكرناىا والتنبيهات اليت
َّ
ذين آَ َمنوا ِمن ٌكم
رمزنا إليها من أىل العلم هبا .فإن مل تقدر فبل أقل من أن تكون من أىل اإلديان هبا :و )يَرفَ ُع اللَوُ ال َ
والَّ َذين أُوتوا العِلم در ٍ
جات( .والعلم فوق اإلديان ،والذوق فوق العلم .فالذوق وجدان والعلم قياس واإلديان قبول ؾبرد
َ ََ
َ َ
بالتقليد.

وحسن

الظن

الوجدان

بأىل

أو

بأىل

العرفان.

فإذا عرفت ىذه األرواح اػبمسة فاعلم أهنا جبملتها أنوار ألهنا تظهر أصناف اؼبوجودات ،واغبسى واػبيايل منها ،وإن
كان يشارك البهائم يف جنسها ،لكن الذي لئلنسان منو منط آخر أشرف وأعلى؛ وخلق اإلنسان ألجل غرض أجل
وأظبى .أما اغبيوانات فلم خيلق ذلك ؽبا إال ليكون آلتها يف طلب غذائها يف تسخَتىا لآلدمي .وإمنا خلق لؤلدمي
ليكون شبكة لو يقتنص هبا من العامل األسفل مبادىء اؼبعارف الدينية الشريفة .إذ اإلنسان إذا أدرك باغبس شخصا
معينا اقتبس عقلو منو معٌت عاما مطلقا كما ذكرنا يف مثال حبو عبد الرضبن بن عوف .وإذا عرفت ىذه األرواح اػبمسة
فلنرجع إىل عرض األمثلة.
بيان أمثلة ىذه اآلية
اعلم أن القول يف موازنة ىذه األرواح اػبمسة للمشكاة والزجاجة واؼبصباح والشجرة والزيت ديكن تطويلو ،لكٍت أوجزه
وأقتصر على التنبيو على طريقو فأقول :أما الروح اغبساس فإذا نظرت إىل خاصيتو وجدت أنواره خارجة من ثقب عدة
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كالعينُت واألذنُت واؼبنخرين وغَتىا .وأوفق مثال لو من عامل الشهادة اؼبشكاة .وأما الروح اػبيايل فنجد لو خواص ثبلثا:
إحدامها :أنو من طينة العامل السفلي الكثيف :ألن الشيء اؼبتخيل ذو مقدار وشكل وجهات ؿبصورة ـبصوصة .وىو
على نسبة من اؼبتخيل من قرب أو بعد .ومن شأن الكثيف اؼبوصوف بأوصاف األجسام أن حيجب عن األنوار العقلية
احملضة اليت تتنزه عن الوصف باعبهات واؼبقادير والقرب والبعد.
الثانية :أن ىذا اػبيال الكثيف إذا ص ّفى ودقق وى ّذب وضبط صار موازيا للمعاين العقلية ومؤديا ألنوارىا ،غَت حائل عن
إشراق نورىا منها.
الثالثة :أن اػبيال يف بداية األمر ؿبتاج إليو جدا ليضبط بو اؼبعارف العقلية فبل تضطرب وال تتزلزل وال تنتشر انتشارا خيرج
عن الضبط .فنعم اؼبعُت اؼبثاالت اػبيالية للمعارف العقلية .وىذه اػبواص الثبلث ال قبدىا يف عامل الشهادة باإلضافة إىل
األنوار اؼببصرة اال للزجاجة :فإهنا يف األصل من جوىر كثيف لكن صفى ورقق حىت ال حيجب نور اؼبصباح بل يؤديو
على وجهو ،مث حيفظو عن االنطفاء بالرياح العاصفة واغبركات العنيفة .فهي أول مثال لو.
وأما الثالث وىو الروح العقلي الذي بو إدراك اؼبعارف الشريفة اإلؽبية فبل خيفى عليك وجو سبثيلو باؼبصباح .وقد عرفت
ىذا فيما سبق من بيان كون األنبياء سرجا منَتة.
وأما الرابع وىو الروح الفكري فمن خاصيتو أنو يبتدىء من أصل واحد مث تتشعب منو شعبتان ،مث من كل شعبة شعبتان
وىكذا إىل أن تكثر الشعب بالتقسيمات العقلية ،مث يفضي باآلخرة إىل نتائج ىي شبراهتا .مث تلك الثمرات تعود فتصَت
بذورا ألمثاؽبا :إذ ديكن أيضا تلقيح بعضها بالبعض حىت يتمادى إىل شبرات وراءىا كما ذكرناه يف كتاب القسطاس
فباغبرى أن يكون مثالو من ىذا العامل الشجرة .وإذ كانت شبراتو مادة لتضاعف أنوار اؼبعارف وثباهتا وبقائها
اؼبستقيم.
ّ
فباغبرى أال سبثل بشجرة السفرجل والتفاح والرمان وغَتىا ،بل من صبلة سائر األشجار بالزيتونة خاصة :ألن لب شبرىا
ّ
ىو الزيت الذي ىو مادة اؼبصابيح ،وخيتص من سائر األدىان خباصية زيادة اإلشراق مع قلة الدخان .وإذا كانت اؼباشية
اليت يكثر نسلها والشجرة اليت تكثر شبرهتا تسمى مباركة ،فاليت ال يتناىى شبرهتا إىل حد ؿبدود أوىل أن تسمى شجرة
فالباغبرى أن
مباركة .وإذا كانت شعب األفكار العقلية احملضة خارجة عن قبول اإلضافة إىل اعبهات والقرب والبعد،
ّ
تكون ال شرقية وال غربية.
وأما اػبامس :وىو الروح القدسي النبوي اؼبنسوب إىل األولياء إذا كان يف غاية الصفاء والشرف وكانت الروح اؼبفكرة
منقسمة إىل ما حيتاج إىل تعليم وتنبيو ومدد من خارج حىت يستمر يف أنواع اؼبعارف ،وبعضها يكون يف شدة الصفاء
فباغبرى أن يعرب عن الصايف البالغ االستعداد بأنو يكاد زيتو يضيء ،ولو مل
كأنو يتنبو بنفسو من غَت مدد من خارج،
ّ
سبسسو نار :إذ من األولياء من يكاد يشرق نوره حىت يكاد يستغٍت عن مدد األنبياء؛ ويف األنبياء من يكاد يستغٍت عن
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مدد اؼببلئكة .فهذا اؼبثال موافق ؽبذا القسم.
وإذا كانت ىذه األنوار مًتتبة بعضها على بعض :فاغبسى ىو األول ،وىو كالتوطئة والتمهيد للخيايل ،إذ ال يتصور
اػبيايل إال موضوعا بعده؛ والفكري والعقلي يكونان بعدمها؛ فباغبرى أن تكون الزجاجة كاحملل للمصباح واؼبشكاة كاحملل
للزجاجة :فيكون اؼبصباح يف زجاجة ،والزجاجة يف مشكاة.
فباغبرى أن تكون نورا ىذا اؼبثال إمنا يتضح لقلوب اؼبؤمنُت أو لقلوب
وإذ كانت ىذه كلها أنواراً بعضها فوق بعض
ّ
األنبياء واألولياء ال لقلوب الكفار :فإن النور يراد للهداية .فاؼبصروف عن طريق اؽبدى باطل وظلمة ،بل أشد من
الظلمة :ألن الظلمة ال هتدي إىل الباطل كما ال هتدي إىل اغبق .وعقول الكفار انتكست ،وكذلك سائر إدراكاهتم
ِِ
ِِ
مات
وتعاونت على اإلضبلل يف حقهم .فمثاؽبم كرجل يف َ
حاب ظُلُ ٌ
وج ِّمن فَوقو َس ٌ
وج ِّمن فَوقو َم ٌ
(حب ٍر ُّعبِّ ٍّى يَغشاهُ َم ٌ
وق بَ ٍ
جى ىو الدنيا دبا فيها من األخطار اؼبهلكة واألشغال اؼبردية والكدورات اؼبعمية.
عضها فَ َ
بَ َ
عض) والبحر واللّ ِّ
واؼبوج األول موج الشهوات الداعية إىل الصفات البهيمية واإلشتغال باللذات اغبسية وقضاء األوطار الدنيوية حىت إهنم
وباغبرى أن يكون ىذا اؼبوج مظلما ألن حب الشيء يعمى ويصم .واؼبوج الثاين
يأكلون ويتمتعون كما تأكل األنعام.
ّ
موج الصفات السبعية الباعثة على الغضب والعداوة والبغضاء واغبقد واغبسد واؼبباىاة والتفاخر والتكاثر .وباغبري أن
يكون مظلما ألن الغضب غول العقل .وباغبري أن يكون ىو اؼبوج األعلى :ألن الغضب يف األكثر مستول على
الشهوات حىت إذا ىاج أذىل عن الشهوات وأغفل عن اللذات اؼبشتهاة .وأما الشهوة فبل تقاوم الغضب اؽبائج أصبل.
وأما السحاب فهو االعتقادات اػببيثة ،والظنون الكاذبة ،واػبياالت الفاسدة اليت صارت حجبا بُت الكافرين وبُت
اإلديان ومعرفة اغبق واالستضاءة بنور مشس القرآن والعقل :فإن خاصية السحاب أن حيجب إشراق نور الشمس.
وإذا كانت ىذه كلها مظلمة فباغبري أن تكون ظلمات بعضها فوق بعض .وإذا كانت ىذه الظلمات ربجب عن
معرفة األشياء القريبة فضبل عن البعيدة ،ولذلك حجب الكفار عن معرفة عجائب أحوال النيب عليو السبلم مع قرب
متناولو وظهوره بأدىن تأمل ،فباغبرى أن يعرب عنو بأنو لو أخرج يده مل يكد يراىا .وإذا كان منبع األنوار كلها من النور
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(وَمن َّمل َجي َع ِل اهللُ لَوُ نوراً فَما لَوُ ِمن نّوٍر) فيكفيك ىذا القدر
األول اغبق كما سبق بيانو فباغبرى أن يعتقد كل موحد أن َ
من أسرار ىذه اآلية فاقنع بو.
الفصل الثالث
في معنى قولو عليو السالم
إن هلل سبعين حجابا من نور وظلمة
لو كشفها ألحرقت سبحات وجهو كل من أدركو بصره
ويف بعض الروايات سبعمائة ،ويف بعضها سبعُت ألفا :فأقول :إن اهلل تعاىل متجل يف ذاتو لذاتو ،ويكون اغبجاب
باإلضافة إىل ؿبجوب ال ؿبالة؛ وإن احملجوبُت من اػبلق ثبلثة أقسام :منهم من حجب دبجرد الظلمة؛ ومنهم من حجب
بالنور

احملض؛

ومنهم

حجب

من

بنور

مقرون

بظلمة.

وأصناف ىذه األقسام كثَتة أربقق كثرهتا ،وديكنٍت أن أتكلف حصرىا يف سبعُت ،لكن ال أثق دبا يلوح يل من ربديد
وحصر ،إذ ال أدري أنو اؼبراد باغبديث أم ال .أما اغبصر إىل سبعمائة وسبعُت ألفا فذلك ال يستقل بو إال القوة النبوية،
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مع أن ظاىر ظٍت أن ىذه األعداد مذكورة للتكثَت ال للتحديد؛ وقد ذبري العادة بذكر عدد وال يراد بو اغبصر بل
التكثَت .واهلل أعلم بتحقيق ذلك ،فذلك خارج عن الوسع .وإمنا الذي ديكنٍت اآلن أن أعرفك ىذه األقسام وبعض
أصناف كل قسم فأقول:
القسم األول
وىم احملجوبون دبحض الظلمة ،وىم اؼبلحدة الذين ال يؤمنون باهلل واليوم اآلخر .وىم الذين استحبوا اغبياة الدنيا على
اآلخرة ألهنم ال يؤمنون باآلخرة أصبل وىؤالء صنفان :صنف تشوف إىل طلب سبب ؽبذا العامل فأحالو إىل الطبع:
والطبع عبارة عن صفة مركوزة يف األجسام حالة فيها؛ وىي مظلمة إذ ليس ؽبا معرفة وإدراك وال خرب ؽبا من نفسها وال
فبا يصدر منها؛ وليس ؽبا نور يدرك بالبصر الظاىر أيضا.
والصنف الثاين :ىم الذين شغلوا بأنفسهم ومل يفرغوا لطلب السبب أيضا ،بل عاشوا عيش البهائم ،فكان حجبهم
ِ
نفوسهم الكدرة ،وشهواهتم اؼبظلمة ،وال ظلمة أشد من اؽبوى والنفس :ولذلك قال اهلل تعاىل) :أَفَرأ َ
َيت َمن ا َزبَ َذ إِ َؽبَوُ
َىواهُ( وقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ( :اؽبوى أبغض إلو عبد يف األرض) وىؤالء انقسموا فرقا :فرقة زعمت أن
غاية الطلب يف الدنيا ىي قضاء األوطار ونيل الشهوات وإدراك اللذات البهيمية من منكح ومطعم وملبس .فهؤالء عبيد
اللذة ،يعبدوهنا ويطلبوهنا ويعتقدون أن نيلها غاية السعادات :رضوا ألنفسهم أن يكونوا دبنزلة البهائم بل أخس منها.
وأي ظلمة أشد من ذلك فقد حجب ىؤالء دبحض الظلمة.
وفرقة رأت أن غاية السعادات ىي الغلبة واالستيبلء والقتل والسىب واألسر ،وىذا مذىب األعراب واألكراد وكثَت من
اغبمقى ،وىم ؿبجوبون بظلمة الصفات السبعية لغلبتها عليهم وكون إدراكها مقصود أعظم اللذات .وىؤالء قنعوا بأن
يكونوا دبنزلة السباع بل أخس.
وفرقة ثالثة رأت أن غاية السعادات كثرة اؼبال واتساع اليسار ألن اؼبال ىو آلة قضاء الشهوات كلها ،وبو حيصل لئلنسان
االقتدار على قضاء األوطار .فهؤالء مهتهم صبع اؼبال واستكثار الضياع والعقار واػبيل اؼبسومة واألنعام واغبرث وكنز
الدنانَت ربت األرض .فًتى الواحد جيتهد طول عمره يركب األخطار يف البوادي واألسفار والبحار وجيمع األموال ويشح
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هبا على نفسو فضبل عن غَته :وىم اؼبرادون بقولو عليو السبلم( :تعس عبد الدراىم ،تعس عبد الدنانَت) .واي ظلمة
أعظم فبا يلبس على اإلنسان? إن الذىب والفضة حجران ال يرادان ألعياهنما .وىي إذا مل يقض هبا األوطار ومل تنفق
فهي واغبصباء دبثابة ،واغبصباء دبثابتها.
وفرقة رابعة ترقت عن جهالة ىؤالء وتعاقلت ،وزعمت أن أعظم السعادات يف اتساع اعباه والصيت وانتشار الذكر وكثرة
ىم ؽبا إال اؼبراءاة وعمارة مطارح أبصار الناظرين حىت إن الواحد قد جيوع يف بيتو
األتباع ونفوذ األمر اؼبطاع .فًتاىا ال ّ
وحيتمل الضر ويصرف مالو إىل ثياب يتجمل هبا عند خروجو كي ال ينظر إليو بعُت اغبقارة .وأصناف ىؤالء ال حيصون،
وكلهم

ؿبجوبون

عن

اهلل

تعاىل

دبحض

الظلمة،

وىي

نفوسهم

اؼبظلمة.

وال معٌت لذكر آحاد الفرق بعد وقوع التنبيو على األجناس .ويدخل يف صبلة ىؤالء صباعة يقولون بلساهنم (ال إلو إال
اهلل) ،لكن ردبا ضبلهم على ذلك خوف أو استظهار باؼبسلمُت وذبمل هبم أو استمداد من ماؽبم؛ أو ألجل التعصب
لنصرة مذىب اآلباء .فهؤالء إذا مل ربملهم ىذه الكلمة على العمل الصاحل فبل زبرجهم الكلمة من الظلمات إىل النور،
ِ
ياؤىم الطاغوت ُخي ِرجونَهم ِّمن النوِر إِىل الظُّلُ ِ
مات( .أما من أثرت فيو الكلمة حبيث ساءتو سيئتو وسرتو حسنتو
ُ ُ ُ َ
بل )أَول ُ ُ ُ
فهو خارج عن ؿبض الظلمة وإن كان كثَتا اؼبعصية.
القسم الثاني
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طائفة حجبوا بنور مقرون بظلمة وىم ثبلثة أصناف :صنف منشأ ظلمتهم من اغبس ،وصنف منشأ ظلمتهم من اػبيال،
وصنف منشأ ظلمتهم من مقايسات عقلية فاسدة.
الصنف األول احملجوبون بالظلمة اغبسية وىم طوائف ال خيلو واحد منهم عن ؾباوزة االلتفات إىل نفسو وعن التألو
والتشوف إىل معرفة ربو .وأول درجاهتم عبدة األوثان وآخرىم الثنوية ،وبينهما درجات .فالطائفة األوىل عبدة األوثان:
علموا على اعبملة أن ؽبم ربا يلزمهم إيثاره على نفوسهم اؼبظلمة ،واعتقدوا أن رهبم أعز من كل شيء ولكن حجبتهم
ظلمة اغبس عن أن جياوزوا العامل احملسوس فازبذوا من أنفس اعبواىر كالذىب والفضة والياقوت أشخاصا مصورة
بأحسن الصور وازبذوىا آؽبة .فهؤالء ؿبجوبون بنور العزة واعبمال ،والعزة واعبمال من صفات اهلل وأنواره ،ولكنهم
ألصقوىا باألجسام احملسوسة وصدىم عن ذلك ظلمة اغبس ،فإن اغبس ظلمة باإلضافة إىل العامل الروحاين العقلي كما
سبق.
الطائفة الثانية صباعة من أقاصي الًتك ليس ؽبم ملة وال شريعة يعتقدون أن ؽبم ربا وأنو أصبل األشياء ،فإذا رأوا إنسانا يف
غاية اعبمال أو شجرا أو فرسا أو غَت ذلك سجدوا لو وقالوا إنو ربنا .فهؤالء ؿبجوبون بنور اعبمال مع ظلمة اغبس،
وىم أدخل يف مبلحظة النور من عبدة األوثان ألهنم يعبدون اعبمال اؼبطلق دون الشخص اػباص فبل خيصصونو بشيء؛
مث يعبدون اعبمال اؼبطبوع ال اؼبصنوع من جهتهم وبأيديهم.
وطائفة ثالثة قالوا ينبغي أن يكون ربنا نورانيا يف ذاتو هبيا يف صورتو ،ذا سلطان يف نفسو ،مهيبا يف حضرتو ،ال يطاق
القرب منو ،ولكن ينبغي أن يكون ؿبسوسا؛ إذ ال معٌت لغَت احملسوس عندىم .مث وجدوا النار هبذه الصفة فعبدوىا
وازبذوىا ربا .فهؤالء ؿبجوبون بنور السلطنة والبهاء :وكل ذلك من أنوار اهلل تعاىل.
وطائفة رابعة زعموا أن النار نستوىل عليها كبن باإلشعال واإلطفاء ،فهي ربت تصرفنا فبل تصلح لئلؽبية ،بل ما يكون
هبذه الصفات ومل يكن ربت تصرفنا مث نكون كبن ربت تصرفو ويكون مع ذلك موصوفا بالعلو واالرتفاع .مث كان اؼبشهور
الشعرى ،ومنهم من عبد اؼبشًتي إىل غَت ذلك من
فيما بينهم علم النجوم وإضافة التأثَتات إليها .فمنهم من عبد ّ
الكواكب حبسب ما اعتقدوه يف النجوم من كثرة التأثَتات .فهؤالء ؿبجوبون بنور العلو واإلشراف واإلستيبلء ،وىي من
أنوار اهلل تعاىل .وطائفة خامسة ساعدت ىؤالء يف اؼبأخذ ولكن قالت ال ينبغي أن يكون ربنا موسوما بالصغر والكرب
باإلضافة إىل اعبواىر النورانية ،بل ينبغي أن يكون أكربىا ،فعبدوا الشمس وقالوا ىي أكرب .فهؤالء ؿبجوبون بنور الكربياء
مع بقية األنوار مقرونا بظلمة اغبس.
وطائفة سادسة ترقوا عن ىؤالء فقالوا :النور كلو ال ينفرد بو الشمس بل لغَتىا أنوار ،وال ينبغي للرب شريك يف نورانيتو
فعبدوا النور اؼبطلق اعبامع عبميع أنوار العامل وزعموا أنو رب العامل واػبَتات كلها منسوبة إليو .مث رأوا يف العامل شرورا فلم
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يستحسنوا إضافتها إىل رهبم تنزيها لو عن الشر ،فجعلوا بينو وبُت الظلمة منازعة ،وأحالوا العامل إىل النور والظلمة ،وردبا
ظبومها (يزدان) و (أىرمن) ،وىم الثنوية .فيكفيك ىذا القدر تنبيها على ىذا الصنف ،فهم أكثر من ذلك.
الصنف الثاين احملجوبون ببعض األنوار مقرونا بظلمة اػبيال ،وىم الذين جاوزوا اغبس ،وأثبتوا وراء احملسوسات أمرا،
لكن مل ديكنهم ؾباوزة اػبيال ،فعبدوا موجودا قاعدا على العرش .وأخسهم رتبة اجملسمة مث أصناف الكرامية بأصبعهم .وال
ديكنٍت شرح مقاالهتم ومذاىبهم فبل فائدة يف التكثَت .لكن أرفعهم درجة من نفى اعبسمية وصبيع عوارضها اال اعبهة
اؼبخصوصة جبهة فوق :ألن الذي ال ينسب إىل اعبهات وال يوصف بأنو خارج العامل وال داخلو مل يكن عندىم موجودا
إذ مل يكن متخيبل .ومل يدركوا أن أول درجات اؼبعقوالت ذباوز النسبة إىل اعبهات.
الصنف الثالث احملجوبون باألنوار اإلؽبية مقرونة دبقايسات عقلية فاسدة مظلمة فعبدوا إؽبا ظبيعا بصَتا متكلما عاؼبا قادرا
مريدا حيا ،منزىا عن اعبهات ،لكن فهموا ىذه الصفات على حسب مناسبة صفاهتم.
صرح بعضهم فقال( :كبلمو صوت وحرف ككبلمنا) وردبا ترقي بعضهم فقال( :ال بل ىو كحديث نفسنا وال ىو
وردبا ّ
صوت وال حرف) وكذلك إذا طولبوا حبقيقة السمع والبصر واغبياة رجعوا إىل التشبيو من حيث اؼبعٌت وإن أنكروىا
باللفظ إذ مل يدركوا أصبل معاين ىذه اإلطبلقات يف حق اهلل تعاىل .ولذلك قالوا يف إرادتو إهنا حادثة مثل إرادتنا .وإهنا
طلب وقصد مثل قصدنا .وىذه مذاىب مشهورة فبل حاجة إىل تفصيلها .فهؤالء ؿبجوبون جبملة من األنوار مع ظلمة
اؼبقايسات العقلية .فهؤالء أصناف القسم الثاين الذين حجبوا بنور مقرون بظلمة .وباهلل التوفيق.
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القسم الثالث
مث احملجوبون دبحض األنوار وىم أصناف وال ديكن إحصاؤىم :فأشَت إىل ثبلثة أصناف منهم.
األول -طائفة عرفوا معاين الصفات ربقيقا وأدركوا أن إطبلق اسم الكبلم واإلرادة والقدرة والعلم وغَتىا على صفاتو
عرف موسى عليو
ليس مثل إطبلقو على البشر؛ فتحاشوا عن تعريفو هبذه الصفات وعرفوه باإلضافة إىل اؼبخلوقات كما ّ
مُت) فقالوا إن الرب اؼبقدس اؼبنزه عن معاين ىذه الصفات ىو ؿبرك
(وما َّر ُّ
ب العالَ َ
السبلم يف جواب قول فرعونَ :
السموات ومدبرىا).
والصنف الثاين ترقوا عن ىؤالء من حيث ظهر ؽبم أن يف السموات كثرة ،وأن ؿبرك كل ظباء خاصة موجود آخر يسمى
ملكا ،وفيهم كثرة ،وإمنا نسبتهم إىل األنوار اإلؽبية نسبة الكواكب .مث الح ؽبم أن ىذه السموات يف ضمن فلك آخر
يتحرك اعبميع حبركتو يف اليوم والليلة مرة فالرب ىو احملرك للجرم األقصى اؼبنطوي على األفبلك كلها إذ الكثرة منفية عنو.
والصنف الثالث ترقوا عن ىؤالء وقالوا :إن ربريك األجسام بطريق اؼبباشرة ينبغي أن يكون خدمة لرب العاؼبُت وعبادة لو
وطاعة من عبد من عباده يسمى ملكا :نسبتو إىل األنوار اإلؽبية احملضة نسبة القمر يف األنوار احملسوسة .فزعموا أن الرب
ىو اؼبطاع من جهة ىذا احملرك؛ ويكون الرب تعاىل ؿبركا للكل بطريق األمر ال بطريق اؼبباشرة .مث يف تقسيم ذلك األمر
وماىيتو غموض يقصر عنو أكثر األفهام وال حيتملو ىذا الكتاب.
فهؤالء األصناف كلهم ؿبجوبون باألنوار احملضة .وإمنا الواصلون صنف رابع ذبلى ؽبم أيضا أن ىذا (اؼبطاع) موصوف
بصفة تنايف الوحدانية احملضة والكمال البالغ لسر ال حيتمل ىذا الكتاب كشفو :وأن نسبة ىذا (اؼبطاع) نسبة الشمس يف
األنوار .فتوجهوا من الذي حيرك السموات ومن الذي حيرك اعبرم األقصى ،ومن الذي أمر بتحريكها إىل الذي فطر
السموات وفطر اعبرم األقصى وفطر اآلمر بتحريكها ،فوصلوا إىل موجود منزه عن كل ما أدركو بصر من قبلهم فأحرقت
سبحات وجهو األول األعلى صبيع ما أدركو بصر الناظرين وبصَتهتم فإذا وجدوه مقدسا منزىا عن صبيع ما وصفناه من
قبل.
مث ىؤالء انقسموا :فمنهم من احًتق منو صبيع ما أدركو بصره وامنحق وتبلشى ،لكن بقي ىو مبلحظا للجمال والقدس
ومبلحظا ذاتو يف صبالو الذي نالو بالوصول إىل اغبضرة اإلؽبية .فامنحقت فيو اؼببصرات دون اؼببصر .وجاوز ىؤالء طائفة
ىم خواص اػبواص فأحرقتهم سبحات وجهو وغشيهم سلطان اعببلل فامنحقوا وتبلشوا يف ذاهتم ومل يبق ؽبم غبظ إىل
أنفسهم لفنائهم عن أنفسهم .ومل يبق إال الواحد اغبق .وصار معٌت قولو) :كل شىء ىالك اال وجهو) ؽبم ذوقا وحاال.
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وقد أشرنا إىل ذلك يف الفصل األول ،وذكرنا أهنم كيف أطلقوا االرباد وكيف ظنوه .فهذه هناية الواصلُت.
ومنهم من مل يتدرج يف الًتقي والعروج على التفصيل الذي ذكرناه ومل يطل عليهم الطريق فسبقوا يف أول وىلة إىل معرفة
القدس وتنزيو الربوبية عن كل ما جيب تنزيهو عنو ،فغلب عليهم أوال ما غلب على اآلخرين آخراً ،وىجم عليهم التجلي
دفعة فأحرقت سبحات وجهو صبيع ما ديكن أن يدركو بصر حسي وبصَتة عقلية .ويشبو أن يكون األول طريق (اػبليل)
والثاين طريق اغببيب صلى اهلل عليو وسلم ،واهلل أعلم بأسرار أقدامهما وأنوار مقامهما.
فهذه إشارة إىل أصناف احملجوبُت ،وال يبعد أن يبلغ عدىهم إذا فصلت اؼبقاالت وتتبع حجب السالكُت سبعُت ألفا.
ولكن إذا فتشت ال ذبد واحدا منها خارجا عن األقسام اليت حصرناىا :فإهنم إمنا حيجبون بصفاهتم البشرية ،أو باغبس
أو باػبيال أو دبقايسة العقل ،أو بالنور احملض كما سبق .فهذا ما حضرين يف جواب ىذه األسئلة ،مع أن السؤال
صادفٍت والفكر متقسم ،واػباطر متشعب ،واؽبم إىل غَتىا ىذا الفن منصرف ،ومقًتحي عليو أن يسأل اهلل تعاىل العفو
عما طغى بو القلم ،أو زلّت بو القدم؛ فإن خوض غمرة األسرار اإلؽبية خطَت ،واستشفاف األنوار اإلؽبية من وراء
اغبجب البشرية عسَت غَت يسَت.
مكتبة مشكاة اإلسبلمية
مت نسخو من موقع الوراق ...
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