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كيفية التواصل مع اهلل ،وهتيئة النفس لتصبح أهال لذلك ..ومثل هذا العلم يستحيل عىل
العاقل املؤمن أن يرده أو يرفضه أو ينكره ،بل إن عليه أن يدعو إليه وينصح به ويلتزم
بمقتضياته.
وليس هو أيضا خاصا بنقد [الطرق الصوفية ] نقدا كليا شامال استئصاليا ،مثلام
يفعل الغالة من السلفية؛ فللصوفية بطرقها ومدارسها املختلفة دور كبري يف نرش الكثري من
القيم اجلميلة ،وقبلها نرش اإلسالم يف الكثري من مناطق العامل التي لوالهم لبقيت يف ضالهلا
ورشكها ووثنيتها.
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املقدمة
ليس هذا الكتاب خاصا بنقد [العرفان]؛ فهو ـ بشقيه النظري والعميل ـ ركن من
أركان الدين األساسية ،التي ال يتم التدين الصحيح إال بتحققها ،ذلك أنه يعني العلم الذي
يبحث فيام يطلق عليه [الرتبية الروحية] ،أو [علم السلوك] ،أو [علم اإلحسان] ،أو كيفية
التواصل مع اهلل ،وهتيئة النفس لتصبح أهال لذلك ..ومثل هذا العلم يستحيل عىل العاقل
املؤمن أن يرده أو يرفضه أو ينكره ،بل إن عليه أن يدعو إليه وينصح به ويلتزم بمقتضياته.
وليس هو أيضا خاصا بنقد [الطرق الصوفية ] نقدا كليا شامال استئصاليا ،مثلام
يفعل الغالة من السلفية؛ فللصوفية بطرقها ومدارسها املختلفة دور كبري يف نرش الكثري من
القيم اجلميلة ،وقبلها نرش اإلسالم يف الكثري من مناطق العامل التي لوالهم لبقيت يف ضالهلا
ورشكها ووثنيتها.
وليس هو أيضا خاصا بنقد [أعالم التصوف] املتقدمني كمعروف الكرخي واجلنيد
والشبيل وغريه ..أو ممن جاء بعدهم كالقشريي والطويس ..أو من جاء بعدهم كالغزايل
ومدرسته ..فكل هؤالء األعالم من املحرتمني جدا ويف مجيع املدارس اإلسالمية ،وهلذا
نرى تراثهم ،والذي ممجع يف [إحياء علوم الدين] متوفرا لدى مجيع املدارس اإلسالمية.
ولكنه خاص بالذين خرجوا عن ذلك املنهج ،ووقعوا يف الكثري من الشطحات
واألوهام التي رصفت عن جوهر هذا العلم وروحه ومقاصده إىل معان شوهته ،وانحرفت
به عن مساره الذي هو تزكية النفس إىل معان أخرى ال نرى رشعيتها ،بل نرى وجوب
التحذير منها والتصدي هلا.
وقد دفعنا إىل القيام هبذا الواجب الدوافع الرشعية التالية:
6

أوال ـ ما ورد يف القرآن الكريم من التحذير من البدع ،والدعوة إىل اإلنكار عليها،
وخاصة تلك التي ترتبط بالعالقة باهلل ،كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل ﴿ :مث َّم ق َّف ْينا عىل آث ِار ِه ْم
اإلن ِ
بِ مر مسلِنا وق َّف ْينا بِ ِعيسى ا ْب ِن م ْريم وآت ْينا مه ْ ِ
ْجيل وجع ْلنا ِيف مق مل ِ
وب ا َّل ِذين اتَّب معو مه ر ْأف ًة ور ْمح ًة
ور ْهبانِي ًة ابتد معوها ما كتبناها علي ِهم إِ َّال ابتِغاء ِر ْضو ِ
ان اهلل فام رع ْوها ح َّق ِرعايتِها فآت ْينا
ْ
ْ
َّ ْ
ْ ْ

ا َّل ِذين آمنموا ِمنْهم أجر مهم وكثِري ِمنْهم ف ِ
اس مقون﴾ [احلديد ،]27 :فاآلية الكريمة تشري إىل ذلك
ٌ م ْ
م ْ ْ ْ
االنحراف الذي دب إىل املسيحية نتيجة سوء فهمها لتعاليم املسيح عليه السالم ،ولذلك
كان من الواجب عىل أهل العلم من املؤمنني رد األمر إىل نصابه ،حتى ال يقع التحريف يف
الدين.
وقد أشار إىل ذلك أيضا قوله تعاىل ﴿ :مل ِعن ا َّل ِذين كفروا ِمن بنِي إِرسائِيل عىل لِس ِ
ان
ْ
ْ
م
د ماوود و ِعيسى ا ْب ِن م ْريم ذلِك بِام عص ْوا وكا منوا ي ْعتدم ون كا منوا ال يتناه ْون ع ْن ممنْك ٍر فع ملو مه

لبِئْس ما كا منوا ي ْفع ملون﴾ [املائدة 78 :ـ  ،]79فاآلية الكريمة تذكر أن اللعنة مصبت عىل بني
إرسائيل بسبب جماملتهم لبعضهم بعضا عىل حساب رشيعة اهلل وصفائها وسالمتها.
باإلضافة إىل أن الكثري من املحدثات التي دخلت باسم التصوف مما وقع اخلالف
فيه بني األمة ،واملنهج الذي علمنا إياه القرآن الكريم هو الرجوع إليه عند التنازع ،فقد
اعترب اهلل تعاىل هذا قانونا يف مجيع األديان ،فقال ﴿ :كان النَّاس مأم ًة و ِ
احد ًة فبعث اهلل النَّبِ ِّيني
م َّ
ِ ِ
ممب ِّ ِ
احل ِّق لِي ْح مكم ب ْني الن ِ
رشين و ممن ِْذ ِرين وأنْزل مع مه مم ا ْلكِتاب بِ ْ
َّاس فِيام ْ
اختل مفوا فيه﴾ [البقرة:
]213

وأنكر عىل املخالفني هلذا ،فقال﴿ :أمل تر إىل ا َّل ِذين مأو متوا ن ِصي ًبا ِمن ا ْلكِت ِ
اب ميدْ ع ْون
ْ
إىل كِت ِ
ضون ﴾ [آل عمران]23 :
اب اهلل لِي ْح مكم ب ْين مه ْم مث َّم يتو َّىل ف ِر ٌيق ِمن مْه ْم و مه ْم مم ْع ِر م
وهكذا دعا هذه األمة إىل حتكيم كتاهبا يف كل خالف تقع فيه ،قال تعاىل ﴿ :وما
7

ِ ِ ِ

ٍ

ْ
ْم مه إىل اهللَِّ﴾ [الشورى]10 :
َشء ف محك م
اختل ْف مت ْم فيه م ْن ْ
ثانيا ـ ما ورد يف السنة املطهرة من الدعوة إىل إنكار كل دخيل عىل الدين ،وإال كان
الساكت رشيكا للمنحرفني املبتدعني ،ففي احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :من أحدث
يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد()2())1

وأخرب عن الواجب الرشعي للعلامء املحققني يف مواجهة كل دخيل ودخن يقع يف
الدين ،فقال( :إذ ظهرت البدع يف أمتي فليظهر العامل علمه ،فمن مل يفعل فعليه لعنة اهلل)()3

وفوق ذلك أخرب رسول اهلل  أن هذه األمة ليست مربأة أو معصومة من وقوع
البدع واملحدثات فيها ،بل شأهنا شأن كل األمم يف ذلك ،فقال( :لتتبعن سنن من كان قبلكم
شربا بشرب وذراعا بذارع ،حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم) ،فقلنا يا رسول اهلل اليهود
والنصارى؟ قال( :فمن مها)()4

وقد ورد يف حديث حذيفة ما عرب عنه رسول اهلل  بالدخن ،وأخرب أنه الشوائب
التي ختتلط مع اخلري ،فعنه قال :كان الناس يسألون النبي  عن اخلري ،وكنت أسأله عن
الرش خمافة أن يدركني ،فقلت :يا رسول اهلل! إنا كنا يف جاهلية ورش ،فجاءنا اهلل هبذا اخلري،
فهل بعد هذا اخلري من رش؟ قال( :نعم) ،قلت :وهل بعد ذلك الرش من خري؟ قال( :نعم
وفيه دخ ٌن) ،قلت :وما دخنه؟ قال( :قو ٌم يستنون بغري سنتي وهيدون بغري هديي ،تعرف

( )1فهو رد :أي غري مقبول وال جزاء عليه إال العقاب.
( )2البخاري( )2697ومسلم()1718
( )3الكايف .44 /1
( )4البخاري( )4356ومسلم()2669
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منهم وتنكر)()1

فهذا احلديث العظيم املتفق عليه بني مجيع طوائف املسلمني أصل يف هذا الباب،
ولذلك نحن بني أمرين :إما أن نذكر بأن تراثنا صاف خالص ليس فيه أي شوائب ،وال أي
دخن؛ فننزه بذلك الرتاث ،ونكذب بذلك رسول اهلل  ..أو نصدق رسول اهلل  فيام
قاله ،ونسعى بكل جهدنا لتنفيذ الواجب الرشعي إلزالة هذا الدخن بعرض كل َشء عىل
الثوابت القرآنية.
وبناء عىل أن رسول اهلل  ذكر أن أولئك القوم الذين يقعون يف الدخن (تعرف
منهم وتنكر)؛ فإن الواجب علينا أن نعرف املعروف ،ونقر به ،ونشهد ألهله ،وال نحكم
حكام استئصاليا ظاملا؛ فذلك ينايف العدل الذي أمرنا به.
وليس ذلك فقط ما ورد يف السنة املطهرة ،بل إن رسول اهلل  دعانا إىل عرض كل
ما يرد عنه عىل القرآن الكريم واحلقائق الفطرية الثابتة ،كام ورد يف احلديث قوله ( :إذا
حدثتم عني حديثا تعرفونه وال تنكرونه ،فصدقوا به قلته أو مل أقله فإين أقول ما تعرفونه
وال تنكرونه ،وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه وال تعرفونه فكذبوا به ،فإين ال أقول ما
تنكرونه ،وأقول ما تعرفونه)()2

وقال( :إذا سمعتم احلديث عني تعرفه قلوبكم ،وتلني له أشعاركم وأبشاركم،
قريب ،فأنا أوالكم به ،وإذا سمعتم احلديث عني تنكره قلوبكم وتنفر
وترون أنه منكم
ٌ

( )1البخاري( )3606ومسلم( )1847وأبو داود()4244
( )2رواه الطحاوي يف(رشح مشكل اآلثار) ،)347 /15(،الدار قطني يف سننه)208 /4(،
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أشعاركم ،وأبشاركم منه وترون أنه منكم بعيدٌ

فأنا أبعدكم منه)()1

فإذا كانت األحاديث املروية عن الثقاة إىل رسول اهلل  حتتاج إىل هذه املعايري
واملراجعات؛ فكيف بغريها؟
ثالثا ـ ما ورد من الروايات عن أئمة اهلدى يف عموم اإلنكار عىل كل حمدث يف الدين،
أو اإلنكار اخلاص عىل بعض املظاهر الصوفية يف عرصهم.
أما الروايات العامة؛ فكثرية جدا؛ فأدوار أئمة اهلدى الكثرية يمكن اختصارها يف
محاية أصالة الدين من كل دخيل ودخن وتبديل وتغيري ،وهلذا مل يكتفوا بالقيام بذلك
بأنفسهم ،وإنام حضوا املوالني هلم عىل القيام هبذا الدور حتى ال يتحولوا إىل رشكاء ملن
يسكتون عنهم.
أما الروايات اخلاصة؛ فإنكارهم عىل بعض املظاهر التي ابتدأ هبا التصوف يف
عرصهم ،مع كوهنا ال تساوي شيئا أمام ما حصل بعد ذلك.
ومن األمثلة عليها مواجهتهم لظاهرة الرهبنة التي وقع فيها بعض الصوفية األوائل؛
فقد روي أن اإلمام عيل دخل عىل العالء بن زياد احلارثي يعوده؛ فلام رأى سعة داره قال:
(ما كنت تصنع بسعة هذه الدار يف الدنيا ،وأنت إليها يف اآلخرة كنت أحوج؟ وبىل إن شئت
بلغت هبا اآلخرة ،تقري فيها الضيف ،وتصل فيها الرحم ،و متطلع منها احلقوق مطالعها،
فإذا أنت قد بلغت هبا اآلخرة) ،فقال له العالء :يا أمري املؤمنني ،أشكو إليك أخي عاصم
دي نفسه،
عيل به؛ فلام جاء قال( :يا مع َّ
بن زياد ،لبس العباءة وختىل عن الدنيا ،فقال اإلمامَّ :
لقد استهام بك اخلبيث ،أما رمحت أهلك وولدك ،أترى اهلل َّ
أحل لك الطيبات ،وهو يكره

( )1رواه أمحد  ،497/3والبزار كام يف(كشف األستار) )187(105/1
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أن تأخذها ،أنت أهون عىل اهلل من ذلك) ،قال :يا أمري املؤمنني ،هذا أنت يف خشونة ملبسك
لست كأنت ،إن اهلل تعاىل فرض عىل أئمة العدل
وجشوبة مأكلك؟ قال اإلمام( :وحيك ،إين م
ِ
بضعفة الناس ،كيال يتبيغ بالفقري فقره)()1
أن يقدروا أنفسهم
ومثل ذلك اإلمام الصادق؛ فقد روي أنه سئل عن الصوفية ،فقال( :إهنم أعداؤنا،
فمن مال إليهم فهو منهم وحيرش معهم ،وسيكون أقوام ،يدعون حبنا ويميلون إليهم
ويتشبهون هبم ،ويلقبون أنفسهم بلقبهم ،ويقولون أقواهلم ،أال فمن مال إليهم فليس منا،
وإنا منه براء ،ومن أنكرهم ورد عليهم ،كان كمن جاهد الكفار بني يدي رسول اهلل صىل
()2

اهلل عليه وآله)

وعن مسعدة بن صدقة ،قال :احتج الصوفية عىل اإلمام الصادق بقوله تعاىل:
﴿و ميؤْ ثِ مرون عىل أ ْن مف ِس ِه ْم ول ْو كان ِهبِ ْم خصاص ٌة وم ْن ميوق مش َّح ن ْف ِس ِه فأولئك مه مم الْ ُم ْفلِ ُحون﴾
[احلرش ،]9 :فقال( :فقد كان مباحا جائزا ومل يكونوا هنوا عنه وثواهبم منه عىل اهلل عز وجل،

وذلك إن اهلل أمر بخالف ما عملوا به فصار أمره ناسخا لفعلهم ،وكان هني اهلل تبارك وتعاىل
رمحة منه للمؤمنني ونظرا لكي ال يرضوا بأنفسهم وعياالهتم ،منهم الضعفة الصغار
والولدان والشيخ الفاين والعجوز الكبرية الذين ال يصربون عىل اجلوع ،فإن تصدقت
برغيفي وال رغيف يل غريه ضاعوا وهلكوا جوعا)()3

وسئل اإلمام الكاظم عن الرجل املسلم هل يصلح له أن يسيح يف األرض أو يرتهب

( )1هنج البالغة :اخلطبة .209
( )2سفينة البحار للمحدث القمي ج 2ص.57
( )3الكايف ج  5ص ..65
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يف بيت ال خيرج منه؟ فقال( :ال)()1

وقال اإلمام الرضا( :من ذكر عنده الصوفية ومل ينكرهم بلسانه وقلبه ،فليس منا،
ومن أنكرهم ،فكأنام جاهد الكفار بني يدي رسول اهلل )2()

وعن حممد بن احلسني ،قال :كنت مع اإلمام اهلادي يف مسجد املدينة فأتاه مجاعة من
أصحابه ،منهم أبو هاشم اجلعفري وكان رجال بليغا وكانت له منزلة عظيمة عنده ثم دخل
املسجد مجاعة من الصوفية وجلسوا يف جانبه حلقة مستديرة ،ثم أخذوا بالتهليل؛ فقال:
(ال تلتفوا إىل هؤالء اخلداعني ،فإهنم خلفاء الشياطني ،وخمربو قواعد الدين ،يتزهدون
لراحة األجسام ،ويتهجدون لتقييد األنام ،ويتجوعون عمر ًا حتى يذبحوا لأليكاف محر ًا،
ال هيللون إال لغرور الناس ،وال يقللون الغذاء إال لاللتباس واالختالف ،أورادهم الرقص
والتصدية ،وأذكارهم الرتنم والتغنية ،فال يتبعهم إال السفهاء ،وال يعتقد هبم إال احلمقاء،
فمن ذهب إىل زيارة واحد منهم حي ًا أو ميت ًا فكأنام ذهب إىل زيارة الشيطان وعبادة األوثان،
ومن أعان أحد ًا منهم فكأنام أعان يزيد بن معاوية بن أيب سفيان) ،فقال رجل من أصحابه:
وإن كان معرتفا بحقوقكم؟ قال :فنظر إليه شبه املغضب وقال( :دع ذا ،من اعرتف بحقوقنا
مل يذهب يف عقوقنا ،أما تدري أن أخس الطوائف الصوفية ،والصوفية كلهم من خمالفينا
طريقتهم مغايرة لطريقنا)()3

وروي عن االمام العسكري أنه قال أليب هشام اجلعفري( :يا أبا هشام سيأيت زمان

( )1مسائل عيل بن جعفر..116 :
( )2مستدرك الوسائل ،ج  ،۱۲ص  ،۳۲۳رقم .۱۹۲۰
( )3االثنا عرشية ،احلر العاميل ،ص .۲۹

12

عىل الناس ..علامؤهم رشار خلق اهلل عىل وجه األرض ،ألهنم يميلون إىل الفلسفة
والتصوف ،وأيم واهلل :أهنم من أهل العدوان والتحريف ،يبالغون يف حب خمالفينا،
ويضلون شيعتنا وموالينا ،فإن نالوا منصبا مل يشبعوا ،وإن خذلوا عبدوا اهلل عىل الرياء ،أال
إهنم مقطاع طريق املؤمنني والدعاة إىل نحلة امللحدين ،فمن أدركهم فليحذرهم وليضمن
()1

دينه وإيامنه منهم)

وهذه الروايات وغريها ،وإن كنا ال نرى تعميمها عىل كل الصوفية ،أو عىل مجيع
املظاهر الصوفية ،إال أهنا تدل عىل وجوب اإلنكار عليهم يف حال خمالفتهم ملا ورد يف القرآن
الكريم ،مثلام مينكر عىل غريهم من الطوائف.
رابعا ـ ما ورد عن الصوفية أنفسهم من اإلنكار عىل التحريفات التي حصلت من
املنتسبني للتصوف ،وهي كثرية جدا ،بل ال نكاد نجد صوفيا يف أي عرص من العصور إال
وهو ينكر عىل ما أحدثه املعارصون له.
وقد أشار إىل ذلك الشيخ أمحد زروق (تويف  899هـ) بقوله يف بعض قواعده( :كثر
املدعون يف هذا الطريق لغربته ،وبعد األفهام عنه لدقته ،وكثر اإلنكار عىل أهله لنظافته،
وحذر الناصحون من سلوكه لكثرة الغلط فيه ..وصنف األئمة يف الرد عىل أهله ملا أحدث
أهل الضالل فيه وانتسبوا منه إليه)()2

ثم ساق نصا البن عريب يقول فيه( :احذر هذا الطريق ،فإن أكثر اخلوارج منه ،وما
هو إال الطريق اهللك وامللك ،من حقق علمه وعمله وحاله ،نال عز األبد ،ومن فارق

( )1سفينة البحار للمحدث القمي ج 2ص.58
( )2قواعد التصوف ،ص.128 :
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التحقيق فيه ،هلك وما نفذ ،ولذلك أشار بعضهم بقوله :بلغنا إىل حد إذ قال هكذا ،قال يف
النار)()1

وال بأس أن نسوق بعض األمثلة هنا لتكون حجة ملن يستعجلون يف اإلنكار عىل
كل ناقد أو داعية للتصحيح واإلصالح.
فمن ذلك ما ذكره عبد الكريم بن هوازن القشريي (املتوىف465 :هـ) ـ صاحب
الرسالة التي تعترب دستورا للتصوف ـ فقد قال يف مقدمة رسالته( :اعلموا ،رمحكم اهلل ،أن
املحققني من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ومل يبق يف زماننا من هذه الطائفة إال أثرهم ،كام
قيل:
أما اخليام فإهنا كخيامهم وأرى نساء احلي غري نسائها
حصلت الفرتة يف هذه الطريقة ..ال ،بل اندرست الطريقة باحلقيقة :مىض الشيوخ
الذين كان هبم اهتداء ،وقل الشباب الذين كان هلم بسريهتم وسنتهم اقتداء ،وزال الورع
وطوى بساطه ،واشتد الطمع وقوى رباطه .وارحتل عن القلوب حرمة الرشيعة ،فعدوا قلة
املباالة بالدين أوثق ذريعة ورفضوا التمييز بني احلالل واحلرام .ودانوا برتك االحرتام.
وطرح االحتشام ،واستخفوا بأداء العبادات ،واستهانوا بالصوم والصالة ،وركضوا يف
ميدان الغفالت وركنوا إىل اتباع الشهوات ،وقلة املباالة بتعاطي املحظورات ،واالرتفاق
بام يأخذونه من السوقة ،والنسوان ،وأصحاب السلطان .ثم مل يرضوا بام تعاطوه من سوء
هذه األفعال ،حتى أشاروا إىل أعىل احلقائق واألحوال ،وادعوا أهنم حتروا من رق األغالل
وحتققوا بحقائق الوصال وأهنم قائمون باحلق ،جتري عليهم أحكامه ،وهم حمو ،وليس هلل

( )1املرجع السابق ،ص.128 :
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عليهم فيام يؤثرونه أو يذرونه عتب وال لوم ،وأهنم كوشفوا بأرسار األحدية ،واختطفوا
عنهم بالكلية ،وزالت عنهم أحكامه للبرشية .وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية،
والقائل عنهم غريهم إذا نطقوا ،والنائب عنهم سواهم فيام ترصفوا ،بل رصفوا)()1

السلمي (تويف  412هـ) الذي يعترب مرجعا كبريا للصوفية من
وهكذا وقف قبله م
خالل كتبه املعتمدة لدهيم ،وخاصة كتابه املشهور [اللمع] ،فهو مل يكتف بام ذكره القشريي،
وإنام راح يؤلف رسالة كاملة يف نقد الصوفية سامها[رسالة يف غلطات الصوفية] ،ومما جاء
يف مقدمتها قوله( :واعلم أن يف زماننا هذا قد كثر اخلائضون يف علوم هذه الطائفة ،وقد كثر
أيضا املتشبهون بأهل التصوف واملشريون إليها واملجيبون عنها وعن مسائلها ،وكل واحد
منهم يضيف إىل نفسه كتابا قد زخرفه ،وكالما ألفه ،وليس بمستحسن منهم ذلك؛ ألن
األوائل واملشايخ الذين تكلموا يف هذه املسائل وأشاروا إىل هذه اإلشارات ونطقوا هبذه
ِ
احلكم ،إنام تكلموا بعد قطع العالئق ،وإماتة النفوس باملجاهدات والرياضات واملنازالت
والوجد واالحرتاق ،واملبادرة واالشتياق إىل قطع كل عالقة قطعتهم عن اهلل عزَّ َّ
وجل طرفة
عني ،وقاموا برشط العلم ،ثم عملوا به ،ثم حتققوا يف العمل فجمعوا بني العلم واحلقيقة
والعمل)()2

ثم راح يفصل أصناف األخطاء التي وقعوا فيها ،والتي انحرفت هبم عن املنهج
األصيل الذي هو السلوك التحققي والتخلقي ،فقال( :فطبقة منهم غلطوا يف األصول :من
قلة إحكامهم ألصول الرشيعة ،وضعف دعائمهم يف الصدق واإلخالص ،وقلة معرفتهم

( )1الرسالة القشريية()16 /1
( )2اللمع ،ص.19
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بذلك ..وطبقة ثانية :منهم غلطوا يف الفروع ،وهي :اآلداب ،واألخالق ،واملقامات،
واألحوال ،واألفعال ،واألقوال؛ فكان ذلك من قلة معرفتهم باألصول ،ومتابعتهم
حلظوظ النفوس ومزاج الطبع؛ ألهنم مل يدنوا ممن ميروضهم ،وجيرعهم املرارات ،و ميوقفهم
عىل املنهج الذي يؤدهيم إىل مطلوهبم ..والطبقة الثالثة ،كان غلطهم فيام غلطوا فيه :زلة
وهفوة ،ال علة وجفوة؛ فإذا تبني ذلك عادوا إىل مكارم األخالق ،ومعايل األمور ،فسدُّ وا
اخللل ،وملُّوا َّ
الشعث ،وتركوا العناد ،وأذعنوا للحق ،وأقروا بالعجز؛ فعادوا إىل األحوال
هفوهتم ،ومل تظلم الوقت
الرضية واألفعال السنية والدرجات الرفيعة ،فلم تنقص مراتبهم
م
صفوهتم)()1
جفوهتم ،ومل متتزج بالكدورة
عليهم
م
م

ومن انتقاداته هلم مبالغتهم يف (السامع والرقص ،واختاذ الدعوات ،وطلب اإلرفاق،
والتكلف لالجتامعات عىل الطعام ،وعند سامع القصائد والتواجد والرقص ،ومعرفة
صياغة األحلان باألصوات الطيبة ،والنغامت الشجية ،واالخرتاع من األشعار الغزلية ،بام
يشبه أحوال القوم ،عىل نحو ما رأوا من بعض الصادقني ،أو بلغهم ذلك عن املتحققني)()2

وقد وصف بدقة حال بعض هؤالء كام عارصهم ،وكأنه يصف واقعنا املشهود،
فقال( :وطائفة َّ
تومهت أن التصوف هو القول والرقص وسامع النغم والقصائد واختاذ
الدعوات والتكلف لالجتامعات ملا رأوا من بعض الصادقني انبساطا يف السامع يف بعض
األوقات .وغلطت يف ذلك ومل تعلم أن كل قلب تلوث بيشء من الدنيا وكل نفس فيها

( )1اللمع ،ص.519-518
( )2اللمع ،ص.530
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َشء من البطالة والغفلة ال يصح هلا السامع ،بل ال حيل هلا السامع)()1

وهكذا راح يذكر أخطاءهم يف تصورهم لإلخالص والتجرد ،ثم يعقب عليه بذكره
(أن العبد املطلوب بدرجة اإلخالص هو :العبد املهذب املؤدب ،الذي هجر السيئات،
وجرد الطاعات ،وعمل يف اإلرادات ،ونازل األحوال واملقامات ،حتَّى أ َّداه ذلك إىل صفاء
َّ
اإلخالص)()2

وهكذا نجد أبا حامد الغزايل (تويف  505هـ) ،فهو مع ثنائه عىل الصوفية ،وانتسابه
إ ليهم إال أنه انتقد بعض سلوكاهتم ودعاواهم ،وحذر منها حتذيرا شديدا وصل إىل درجة
الدعوة إىل إقامة احلد الرشعي عىل كل من خيلط عىل املؤمنني عقائدهم الواضحة البينة ،فقد
قال يف اإلحياء( :وأما الشطح فنعني به صنفني من الكالم أحدثه بعض الصوفية :أحدمها
الدعاوي الطويلة العريضة يف العشق مع اهلل تعاىل ،والوصال املغني عن األعامل الظاهرة،
حتى ينتهى قوم إىل دعوى االحتاد وارتفاع احلجاب ،واملشاهدة بالرؤية واملشافهة
باخلطاب ،فيقولون :قيل لنا كذا وقلنا كذا ،ويتشبهون فيه باحلسني بن منصور احلالج الذي
صلب ألجل إطالقه كلامت من هذا اجلنس ،ويستشهدون بقوله :أنا احلق .وبام حكى عن
أيب يزيد البسطامي أنه قال :سبحاين سبحاين ،وهذا فن من الكالم عظيم رضره يف العوام،
حتى ترك مجاعة من أهل الفالحة فالحتهم ،وأظهروا مثل هذه الدعاوي ،فان هذا الكالم
يستلذه الطبع ،إذ فيه البطالة من األعامل مع تزكية النفس بدرك املقامات واألحوال ،فال
تعجز األغبياء عن دعوى ذلك ألنفسهم ،وال عن تلقف كلامت خمبطة مزخرفة ،ومهام أنكر

( )1رسالة يف غلطات الصوفية ،ص.474 ،473
( )2اللمع ،ص.533
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عليهم ذلك مل يعجزوا عن أن يقولوا :هذا إنكار مصدره العلم واجلدل ،والعلم حجاب،
واجلدل عمل النفس .وهذا احلديث ال يلوح إال من الباطن بمكاشفة نور احلق .فهذا ومثله
مما قد استطار يف البالد رشره وعظم يف العوام رضره حتى من نطق بيشء منه فقتله أفضل
يف دين اهلل من إحياء عرشة)()1

هذا بعض االنتقادات التي وجهها أعالم التصوف يف املدرسة السنية ،وهي تشري إىل
أكثر القضايا التي نريد طرحها يف الكتاب ،ولذلك فإننا لسنا مبتدعني يف طرحها ،بعد أن
طرحها كل هؤالء األعالم الكبار الذين ال يمكن دراسة التصوف اإلسالمي من دوهنم.
ومثلهم نجد أعالما كبارا يف املدرسة الشيعية ،وسنكتفي بذكر اثنني منهم ،أوهلام:
املال صدرا ،أو صدر املتأهلني (تويف  1050هـ) ،والثاين الفيض الكاشاين (تويف )1090
أما األول ،وهو املال صدرا؛ فقد انتقد الكثري من السلوكات الصوفية يف كتابه الذي
خصصه لذلك ،وهو بعنوان [كرس أصنام اجلاهلية] ،وقد قال يف مقدمته عند بيان دوافع
تأليفه(( :ملا رأيت مجاعة كثرية من الناس يف هذا الزمان الذي تفشت فيه ظلامت اجلهل
والعميان يف البلدان ،وانترشت فيه غياهب السفه والبطالن يف أكناف املساكن والعمران
مكبني بتامم اجلهد عىل مالزمة اجلهل واهلذيان يف العقائد واألقوال ومبارشة التعطل
والفساد يف األعامل واألفعال ،وكان منشأ سفههم وعبثهم يف القول والعمل ،هو األمر
الذي قد عمت داهيته وعظمت فتنته واشتدت آفته وانترشت مصيبته ،وغلب عىل أكثر
الطبائع املئوفة رضه ،وكثر عىل الفطر العامية والعقول القارصة اهليوالنية رشه ،من
حسباهنم دعابة شيطان اخليال هناية وجدان أرباب الكامل ،وظنهم أهنم مع إفالسهم عن

( )1إحياء علوم الدين.61/1 :
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العلم والعمل متشبهون بأرباب التوحيد وأصحاب التفريد ،وجهلهم بأن أهل البصائر
واألنظار يعرفون سنن الرجال من حلية الناعامت يف احلجال ،وعامهم عن انكشاف حقيقة
احلال وطريقة أهل اهلل املستحسنة عند املهيمن املتعال ،واتباعهم واقتدائهم واحدا منهم
يدعي لنفسه والية اهلل وقربه ومنزلته وكونه من األبدال املقربني واألوتاد الواصلني ،ملا
سمعوا منه كلامت واهية ومزخرفات شطحية ،خييل له وهلم أن فيها شيئا من الكرامات
واملكاشفات ،ويسمعهم أهنا أخبار إهلية وأرسار ربانية؛ فلهذا تركوا تعلم العلم والعرفان،
ورفضوا اكتساب العمل بمقتىض احلديث والقرآن ،وعطلوا ما أعطاهم اهلل تعاىل من
املشاعر واملدارك عن أعامهلا يف سبل اهلداية والرشاد ،وحرموا ما رزقهم اهلل افرتاء عليه
لرصفها يف غري ما خلق ألجله ،بسبب اجلهل والفساد)()1

ثم راح يصف الواقع الصويف املتأثر ببعض املقوالت والشطحات من غري توفر
قابلية لذلك ،فقال( :ثم ال خيفى عىل أويل الدراية والنهى أن العقول السليمة والنفوس
الساذجة مما ال خري هلم يف ترك الظواهر من األعامل واألفعال البدنية ،التي يتحرض فيها هلم
رضب من النجاة ،وال ثمرة لوجودهم إال يف مزاولة املكاسب والصنائع املدنية التي فيها
نوع معاونة ألبناء جنسهم ومعاملة ومكافاة ،وهبا يتخلصون عن عذاب اهلل تعاىل يف املعاد،
وينجون عن عقوبته عىل املعايص والسيئات ،لقصور الفطرة واالستعداد ..وذلك ألن أحدا
منهم مل يكن له علم يرتب وال قلب يراقب وال عمل هيذب وال خلق يؤدب سوى اتباع
اهلوى والشيطان واتصال الشهوات ومنادمة الناقصني من أهل اللهو واهلذيان

( )1كرس أصنام اجلاهلية ،ص.5 :
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واخلرسان)()1

ثم ذكر الدواهي التي أصيب هبا أمثال هؤالء العوام بسبب تأثرهم بام قال الصوفية
من غري فهم وال حتقيق ،فقال( :وهذا كله ألن نظر عقلهم كان أبدا مقصورا عىل صور
األشياء وقوالبها اخليالية ،ومل يمتد نظرهم إىل أرسارها وحقائقها ،ومل يدركوا املوازنة بني
عامل الشهادة وعامل الغيب .ففات عنهم ذلك ،وتناقضت لدهيم األمثلة الواردة يف لسان
الرشائع والنبوات .فالهم أدركوا شيئا من حقائق اإليامن باهلل وصفاته وآياته ومالئكته
وكتبه ورسله واليوم اآلخر إدراك اخلواص ،وال هم آمنوا بالغيب إيامن العوام .فأهلكتهم
كياستهم البرتاء ،وأضلتهم بصريهتم احلوالء ،وتبعهم اآلخرون من احلمقى الناقصني
والعمياء اجلاهلني .والعجب من أعمى ناقص أوجب له عامه ونقصانه تقليدا للغري ،ثم مل
يقلد هاديا مرشدا ،بل قلد غاويا هالكا ،فضل وأضل وغوى وأغوى)()2

ثم ذكر بعض النامذج عن ذلك ،فقال( :وربام يقول بعضهم :األعامل باجلوارح ال
وزن هلا وإنام النظر إىل القلوب؛ وقلوبنا واهلة بحب اهلل واصلة إىل معرفة اهلل عاكفة يف حظائر
القدس ،وإنام نخوض يف الدنيا والشهوات بأبداننا؛ فنحن مع الشهوات واللذات بالظواهر
واألبدان ال بالبواطن والقلوب .ويزعمون أن مبارشة الشهوات ومزاولة املعايص
واخلطيئات ال تصدهم عن طريق اهلل ،لقرهبم منه ومنزلتهم لديه .وال يعلم األمحق السفيه
الزنديق أن هبذا الكالم املزخرف املنتج لعذاب احلريق يرفع درجة نفسه اخلسيسة عن درجة
األنبياء (عليهم الصلوات والتسليامت) ،إذ كانت صدهم عن طريق اهلل خطيئة واحدة،

( )1املرجع السابق ،ص.9 :
( )2املرجع السابق ،ص.9 :
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حتى كانوا يبكون عىل ما يعدونه معصية وذنبا ،وينوحون عليه سنني متوالية)()1

إىل آخر كالمه الكثري حول تلك اآلثار السلبية التي سببتها بعض األطروحات
الصوفية ،والتي كان يمكن السكوت عنها ،لو أهنا بقيت يف حيز اخلواص ،ومل تنزل إىل
العوام ،لترصفهم عن الرشيعة والعقيدة الواضحة الظاهرة املؤيدة باألدلة القطعية إىل غريها
مما خيتلط فيه احلق بالباطل ،واملقدس باملدنس.
ومثل ذلك العالمة الفيض الكاشاين؛ فقد أورد يف كتابه [املحجة البيضاء يف هتذيب
االحياء] الكثري من االنتقادات للصوفية ،وملا أورده الغزايل عنهم ،وقد قال يف مقدمة
الكتاب يشري إىل ذلك ..( :وأستخريه سبحانه ثالثا فيام انبعث له عزمي من حترير كتاب يف
هتذيب إحياء علوم الدين من تصانيف أيب حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس قدس اهلل
رسه؛ فإنه وإن اشتهر يف األقطار اشتهار الشمس يف رائعة النهار ،واشتمل من العلوم الدينية
املهمة النافعة يف اآلخرة عىل ما يمكن التوصل به إىل الفوز بالدرجات الفاخرة ،مع حسن
البيان والتحرير ،وجودة الرتتيب والتقرير إال أن أبا حامد ملا كان حني تصنيفه عامي
املذهب ..كان أكثر األخبار املروية فيه مسندة عن املشهورين بالكذب واالفرتاء عىل اهلل
ورسوله  ممن ال وثوق بأقواهلم مع وجود ما يطابق العقل منها والدين يف أحاديثنا املروية
عن أهل العصمة والطهارة وأهل بيت الوحي والسفارة ببيان أحسن وطريق أتقن ،وكان
فيه من احلكايات العجيبة والقصص الغريبة املروية عن الصوفية ما ال يتلقاه أكثر العقالء
بالقبول لبعدها عن ظواهر العقول مع قلة فائدهتا ونزارة عائدهتا إىل غري ذلك من األمور
التي كان يشمئز عنها قلوب أهل احلق من الفرقة الناجية اإلمامية وينبو بسببها عن مطالعته

( )1املرجع السابق ،ص.9 :
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واالنتفاع به طباع أكثرهم ..فرأيت أن أهذبه هتذيبا يزيل عنه ما فيه من الوصمة والعيب،
وأبني مطالبه كلها عىل أصول أصيلة حمكمة ال يتطرق إليها شك وال ريب)()1

وهكذا نرى موقف املتأخرين ،والذين اشتهروا بكوهنم من العرفانيني ،أو بأثرهم
بابن عريب ومدرسته ،إال أن احلقيقة أهنم ال يقبلون كل ما فيها ،بل يناقشونه ويعرضونه عىل
القرآن الكريم ،وهلذا نرى العرفان عندهم خمتلفا متاما عن العرفان الصويف.
وقد أشار الشيخ حيدر حب اهلل إىل هذا عند ذكره لبعض الفروق املهمة بني العرفان
الصويف ،والعرفان الذي يقول به كبار املتأخرين من أمثال اإلمام روح اللـه اخلميني
(1989م) ،والعالمة السيد حممد حسني الطباطبائي (1981م) ،والشهيد الشيخ مرتىض
مطهري ( 1980م) ،فقال( :أن العرفان مطالب بتجاوز هذه العقبة ،وعندنا جتربة عرفانية
تؤكد القدرة عىل هذا التخطي بدرجة عالية ،وهي بعض مظاهر العرفان الشيعي األخري
باخلصوص ،وأحب هنا أن آخذ ثالث عينات تؤكد قدرة العرفان الشيعي بأشكالـه األخرية
عىل حل هذه املشكلة ميداني ًا بنسبة جيدة؛ بقطع النظر عن األصول النظرية لـهذه احللول،
وهل أهنا موجودة يف العرفان القديم سيام عند ابن عريب أو ال؟ كام وبقطع النظر عن حل
العرفان الشيعي عرب العينات التي سنأخذها لإلشكالية بجميع أبعادها خصوص ًا
االجتامعية منها)()2

ثم ذكر العينات التي أرشنا إليها ،فقال( :وهذه العينات ـ اخلميني والطباطبائي

( )1املحجة البيضاء يف هتذيب االحياء ،ج  ،1ص.1 :
( )2انظر مقاال بعنوان :العرفان اإلسالمي بني اإلشكالية املعرفية واآللية الرتبوية واملنحى الواقعي ،حيدر حب اهلل ،جملة
نصوص معارصة.
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ومطهري ـ فقد كان هؤالء ــ سيام األولني منهام ــ من أقطاب العرفان الشيعي يف القرن
العرشين أو من أقطاب املدافعني عنه واملنظرين كاملطهري ،وكتبهم ــ سيام اإلمام اخلميني
ــ تشهد عىل مدى غوصهم يف هذا العامل ،ويف الوقت نفسه ،مل يثن العرفان شخص ًا مثل
اإلمام اخلميني عن أن يعمل يف عمق احلياة السياسية ،فيؤسس دولة ويكون زعي ًام لـها ،إهنا
عارف زعيم دولة ،وهذا بنفسه شاهد
ٌ
إحدى املرات القالئل يف تاريخ العامل ،التي يكون فيها
قوي عىل مدى قدرة العرفان ـــ من حيث نواته الداخلية ــــ عىل جتاوز إشكالية الدنيوي،
بل والسعي لتشكيل دولة بكل ما تعنيه كلمة دولة من دالالت ،ال بل قد نجد من يقول:
إن بعض املدارس العرفانية التي انتمى إليها اإلمام اخلميني والتي كانت تعتمد بناء النفس
مقدم ًة للسري والسلوك ـــ ال فناءها ـــ هي التي كانت صاحبة الفضل يف تشكيل شخصية
جبارة صلدة كتلك التي متتع هبا اخلميني ،وهو أمر يساعدنا أكثر عىل حتليل املوضوع ويقدم
شاهد ًا آخر)()1

ثم ذكر مدى جتاوز العالمة الطباطبائي للكثري من اإلشكاالت التي وقع فيها
الصوفية؛ فقال( :أما العالمة الطباطبائي ،فال نجد حاجة للتأكيد عىل جتاوزه إشكالية
الدنيوي بالنسبة لشخص طالع كتبه ،سيام منها (امليزان يف تفسري القرآن) ،فقد امتاز
الطباطبائي بشخصية عقالنية ،وحاول إقامة الفكر اإلسالمي عىل ثنائي :القرآن والعقل،
وساهم مسامهة فاعلة يف حركة التحرير الديني ،ونقد العقل الديني السائد ،مقدم ًا معطيات
بالغة األمهية دون أن يسندها ــ يف اخلطاب الفكري والثقايف العام ــ إىل كشوفات القلب
ومشاهداته ،كام فعلـه أحيان ًا بعض العرفاء ،وإنام قدم كل التصورات عن احلياة يف صورة

( )1املرجع السابق.
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عقالنية ليمثل امتداد ًا رئيسي ًا ملدرسة الشريازي صاحب احلكمة املتعالية)()1

ثم ذكر نفس املوقف عن مطهري ،فقال( :أما الشهيد مرتىض مطهري ،فهو واحد
من القالئل الذين يمكن تصنيفهم عىل حساب تيار اإلصالح الديني ،وقد كان إنسان ًا قائ ًام
يف عمق احلياة وأمواجها املتالطمة عىل الصعيدين :الفكري والسيايس مع ًا ،وليس القارئ
بحاجة إىل كثري جهد وعناء لريجع إىل أعاملـه الكاملة فيتأكد من ذلك)()2

ثم ذكر أن نفس هذا احلكم منطبق عىل غريهم من الذين اشتهروا بالعرفان مع
جتاوزهم لكل سلبيات التصوف ،فقال( :هذه العينات ــ وغريها كثري كاملريزا جواد ملكي
التربيزي ،واحلبويب ،ومجال الدين األفغاين وحممد إقبال الالهوري ..تؤكد أن يف العرفان
نواة جتاوز إشكالية الدنيوي ،بل واملزاوجة بني الفقه والعرفان كام حصل مع اإلمام
اخلميني ،وهو ما جيعل من تطوير هذه النواة أمر ًا هام ًا لفصل العرفان عن املفاهيم التي
محلـها التصوف يف تارخيه ،مما تعرب عنه كلامت العزلة والوحدة والفردية واالنطواء)()3

وأحب أن أشري هنا إىل أن الذين ينسبون لإلمام اخلميني التأثر التام بابن عريب ،نتيجة
ثنائه عليه يف بعض املواضع ،أو ذكره له يف بعض املحال ،مثل ذكره له يف رسالته
لغورباتشوف ،ليس صحيحا؛ فهو ذكره بسبب كونه شخصية حتظى بمكانة عالية لدى
املدرسة السنية ،وخاصة يف مجهوريات االحتاد السوفيتي التي يشكل الصوفية نسبة كبرية
فيها ،ولذلك مل يذكر املال صدرا مع كونه أكثر تأثريا يف شخصيته من ابن عريب.

( )1املرجع السابق.
( )2املرجع السابق.
( )3املرجع السابق.
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باإلضافة إىل ذلك؛ فإننا لو عدنا إىل تراث اإلمام اخلميني نجده ينتقد بشدة كل
العلامء الذين والوا السلطات الظاملة ومكنوا لالستبداد ،وأكثرهم كان من الصوفية أو من
املتأثرين هبم.
وهكذا نجد كتبه مملوءة بالدعوة للعرفان العميل والسلوك األخالقي بعيدا عن كل
تلك الشطحات التي وقع فيها الصوفية ،والتي نريد يف هذا الكتاب عرضها عىل القرآن
الكريم.
ومن األمثلة عىل ذلك قوله( :واعلم أن طي أي طريق يف املعارف اإلهلية ،ال يمكن
إال بالبدء بظاهر الرشيعة ،وما مل يتأدب اإلنسان بآداب الرشيعة احلقة ،ال حيصل له َشء
من حقيقة األخالق احلسنة ،كام ال يمكن أن يتجىل يف قلبه نور املعرفة وتتكشف له العلوم
الباطنية وأرسار الرشيعة .وبعد انكشاف احلقيقة ،وظهور أنوار املعارف يف قلبه ال بد من
االستمرار يف التأدب باآلداب الرشعية الظاهرية أيضا)()1

ثم رد عىل من خيالف ذلك من أدعياء التصوف؛ فقال( :ومن هنا نعرف بطالن
دعوى من يقول( :أن الوصول إىل العلم الباطن يكون برتك العلم الظاهر) ،أو (ال حاجة
إىل اآلداب الظاهرية بعد الوصول إىل العلم الباطن) ،وأن هذه الدعوى ترجع إىل جهل من
يقول هبا ،وجهله بمقامات العبادة ودرجات اإلنسانية)()2

وهلذا نراه يف كتبه العرفانية مجيعا حيرص عىل الدعوة إىل مراعاة أدق التفاصيل يف
األحكام الرشعية ،فهو خياطب مريده حمذرا له من دقائق الرياء ،قائال( :أهيا العزيز ،كن

( )1رشح األربعني حديثا ،اخلميني ،ص.29
( )2املرجع السابق ،ص.29
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دقيقا يف أعاملك ،وحاسب نفسك يف كل عمل ،واستنطقها عن الدافع يف األعامل اخلرية،
واألمور الرشيفة ،فام الذي يدفعها إىل السؤال عن مسائل صالة الليل أو عىل ترديد
األذكار؟ هل تريد أن تتفهم أحكام صالة الليل و متعلمها قربة إىل اهلل ،أو تريد أن توحي إىل
الناس بأهنا من أهل صالة الليل؟ ..ملاذا ال ترىض أن ال يطلع أحد عىل الصدقات التي
تعطيها يف اخلفاء ،وحتاول أن تتحدث عنها ليطلع عليها الناس؟ إذا كان ذلك هلل ،وتريد أن
يتأسى به الناس باعتبار أن [الدال عىل اخلري كفاعله] فإن إظهاره حسن ،وأشكر اهلل عىل
هذا الضمري النقي والقلب الطاهر ،ولكن ليكن اإلنسان حذرا يف املناظرة واجلدال مع
النفس ،وأن ال ينخدع بمكرها وإظهارها له العمل املرائي بصورة عمل مقدس .فإن مل يكن
هلل ،فرتكه أوىل ،ألن هذا من طلب السمعة وهو من شجرة الرياء امللعونة .ولن يقبل اهلل
رش مكائد
املنان عمله ،بل يأمر بإلقائه يف سجني ،وجيب علينا أن نستعيذ باهلل تعاىل من ِّ
النفس ،فإن مكائدها خفية جد ًا)()1

وهو يف كل كتبه خيتلف متاما مع أولئك الذين يدعون املعرفة باهلل ،بينام يامرسون كل
أنواع اإلرجاء ،والتساهل مع األحكام الرشعية ،بحجة رمحة اهلل الواسعة ،ومن األمثلة عىل
ذلك قوله ـ يف معرض حديثه عن الرياء وخطورته ـ( :ويل ألهل الطاعة والعبادة والعلم
والديانة الذين عندما يفتحون أبصارهم ويقيم سلطان اآلخرة قدرته ،يرون أنفسهم من
أهل كبائر املعايص ،بل وأسوأ من أهل الكفر والرشك ،بحيث أن صحيفة أعامهلم تكون
أشد سوادا من صحائف الكفار واملرشكني ،الويل ملن يدخل بصالته وطاعته جهنم ،الويل
ملن تكون صورة صدقته وزكاته وصالته أبشع مما يمكن تصوره ..أهيا املسكني املرائي ،أنت

( )1املرجع السابق ،ص.72
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مرشك ،وأما العايص فموحد ،إن اهلل يرحم بفضله العايص إن شاء ،لكنه يقول إنه لن يرحم
املرشك إذا رحل من الدنيا بدون توبة)()1

وهكذا نراه يستعمل الرتغيب والرتهيب ،وبلغة واضحة ليس فيها تلك الشطحات
التي نراها عادة يف كتب الذين خلطوا العرفان بالغنوصيات الرشقية والغربية ،فهو يقول
هم
ملريده( :يا أهيا العزيز؛ فكر لتجد سبيال لنجاتك ،واعلم أن الشهرة بني هؤالء الناس و ٌ
باطل ،إهنا ليست بيشء .إن قلوب هؤالء التي لو أكلها عصفورا ملا شبع ،إن هي إال قلوب
ضعيفة تافهة ،وال طاقة هلا عىل َشء وإن هذا املخلوق الضعيف ال حول له وال قوة .القوة
هي قوة اهلل املقدسة ،فهو الفاعل املطلق ومسبب األسباب .ولو اجتمع الناس مجيعا وكان
بعضهم لبعض ظهريا ،ملا استطاعوا أن خيلقوا ذبابة ،وإذا سلبت منهم الذبابة شيئا ملا
استطاعوا اسرتجاعه منها ،كام جاء يف اآلية الكريمة)()2

وهلذا نرى ذلك الورع الذي يدعو من خالله إىل التزام أدق آداب الرشيعة ،بل إنه
يدعو إىل مراعاة االحتياط حتى يف األمور التي نص فيها الفقهاء عىل اجلواز.
وهكذا نرى كتابه [رشح األربعني حديثا] مملوءا بمثل هذه املعاين الراقية التي جتنب
فيها ما وقع فيه بعض الصوفية من الطامات والشطحات والتساهل مع الرشيعة.
أما ما يتعلل به البعض من رشحه للفصوص ،فقد كان ذلك منه يف شبابه الباكر،
وهو يعرب عن مرحلة فكرية مر هبا ،كام يمر هبا سائر الناس ،باإلضافة إىل أنه جتنب يف رشحه
الكثري من األمور اجلدلية.

( )1املرجع السابق ،ص.74
( )2املرجع السابق ،ص.74
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ونفس األمر نجده يف املدرسة السنية ،حيث نجد أعالما كبارا اشتهروا يف الظاهر
بكوهنم من الصوفية أو من املتأثرين بابن عريب ،لكنهم ال خيتلفون عن نظرائهم يف املدرسة
الشيعية من أن ذلك التأثر ليس كليا ،وإنام مرتبط ببعض املعاين الصحيحة املوافقة للقرآن
الكريم ،والدليل عىل ذلك اآلثار اإلجيابية التي تركوها يف الواقع بجوانبه املختلفة.
وهلذا؛ ننبه إىل أن ما نعرضه من انتقادات موجهة للفكر أو السلوك الصويف ال نعني
به هؤالء األشخاص ،وال الطرق الصوفية ،ألن الكثري منها يكتفي باالهتامم باألوراد
واألذكار والسلوك الروحي بعيدا عن االهتامم بالفروع التي احتوهتا تلك الكتب التي نريد
عرض ما فيها عىل القرآن الكريم.
وهم يف ذلك يتبعون ما ورد يف [قواعد التصوف] للشيخ أمحد زروق ،والتي هي
بمثابة دستور للطرق الصوفية ،فقد ورد يف القاعدة ( )215قوله( :حذر الناصحون من
تلبيس ابن اجلوزي ،وفتوحات احلامتي ،بل كل كتبه أو جلها ،كابن سبعني ،وابن الفارض،
وابن حال ،وابن ذو سكني ،والعفيف التلمساين ،واأليكي العجمي ،واألسود األقطع،
وأيب إسحاق التجيبي ،والششرتي ،ومواضع من اإلحياء للغزايل ،جلها يف املهلكات منه،
والنفخ والتسوية له ،واملضنون به عىل غري أهله ،ومعراج السالكني له ،واملنقذ ،ومواضع
من قوت القلوب أليب طالب املكي ،وكتب السهروردي ونحوهم .فلزم احلذر من مواطن
الغلط ،ال جتنب اجلملة ،أو معاداة العلم .وال يتم ذلك إال بثالث :قرحية صادقة ،وفطرة
سليمة ،وأخذ ما بان وجهه وتسليم ما عداه ،وإال هلك الناظر فيه باعرتاض عىل أهله ،أو
أخذ اليش ء عىل غري وجه ،فافهم)()1

( )1قواعد التصوف ،ص.130 :
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وهو متوافق متاما مع ما ندعو إليه يف هذا الكتاب ،أو يف غريه من الكتب؛ فنحن ال
نؤمن باالستئصال واإللغاء وإنام بالتصحيح واملراجعة ،وهلذا ال يتناقض عملنا يف هذا
الكتاب بغريه من األعامل التي دافعنا فيها عىل التصوف باعتبار آثاره الطيبة يف املجتمعات
اإلسالمية( ،)1لكن وجود تلك اآلثار الطيبة ال يعني نفي السلبيات عنه ،وهو ما نحاول
بيانه يف هذا الكتاب.

( ) 1باإلضافة إىل أنا أدرجنا الكثري من الكلامت الطيبة للصوفية ،وخاصة فيام يتعلق بالعرفان العميل يف سلسلة رسائل
التزكية والرتقية؛ فاحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو أحق هبا.
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العرفان واإلهلام
اإلهلام يف النظرة العرفانية القرآنية موهبة إهلية ترتبط بمدى التقوى والصالح
والعبودية؛ ولذلك فإن امللهم يصبح حمال صاحلا للمدد اإلهلي الذي يمأل نفسه وعقله وقلبه
بكل املعاين الطيبة التي تشجعه عىل املزيد من العمل الصالح ،لريتقي يف سلم الكامل املتاح
له ،كام تتيح له أن يرشد اخللق وفق ما امتألت به نفسه من املعاين الطيبة.
ولذلك؛ فإنه ال حرج يف أن يكون اإلهلام مصدرا من مصادر املعرفة ،وهو متوافق يف
ذلك مع ما ذكره كل الصوفية ،سواء املتقدمني منهم أو املتأخرين ،فقد عرفه من املتقدمني
الشيخ عبد اهلل اهلروي بقوله( :اإلهلام :هو مقام املحدثني ،وهو فوق الفراسة ،ألن الفراسة
ربام وقعت نادر ًة أو استصعبت عىل صاحبها وقت ًا واستعصت عليه ،واإلهلام ال يكون إال
يف مقام عتيد)()1

ومن املتأخرين عرفه ابن عريب بأنه( :خرب إهلي ،وإخبار من اهلل للعبد عىل يد ملك
مغيب عن هذا امللهم ،وقد يلهم من الوجه اخلاص .فالرسول والنبي يشهد امللك ويراه
رؤية برص عندما يوحى إليه ،وغري الرسول حيس بتأثره وال يراه رؤية برص ،فيلهمه اهلل به
ما شاء أن يلهمه أو يعطيه)()2

الروع بطريق
وعرفه الرشيف اجلرجاين يف تعريفاته بقوله( :اإلهلام :ما ميلقى يف ُّ
الفيض .وقيل :اإلهلام ما وقع يف القلب من علم .وهو يدعو إىل العمل من غري استدالل

( )1الشيخ عبد اهلل األنصاري اهلروي ،كتاب منازل السائرين ،ص .82
( )2الفتوحات املكية ،ج  3ص .239
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بآية ،وال نظر يف حجة)()1

وذكر الغزايل بعض صور اإلهلام ،فقال( :اعلم أن أرباب القلوب يكاشفون بأرسار
امللكوت تارة عىل سبيل اإلهلام بأن خيطر هلم عىل سبيل الورود عليهم من حيث ال يعلمون،
وتارة عىل سبيل الرؤيا الصادقة ،وتارة يف اليقظة عىل سبيل كشف املعاين بمشاهدة األمثلة
كام يكون يف املنام ،وهذا أعىل الدرجات وهي من درجات النبوة العالية كام أن الرؤيا
الصادقة جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة)()2

وغريها من التعريفات الكثرية التي ال نرى حرجا يف قبوهلا لكوهنا متوافقة مع ما ورد
يف القرآن الكريم والسنة املطهرة.
فاهلل تعاىل يقول﴿ :ون ْف ٍ
س وما س َّواها فأ ْهلمها مف مجورها وت ْقواها﴾ [الشمس ،]8 ،7 :فاآلية
الكريمة خترب أن اهلل تعاىل أهلم مجيع النفوس فجورها وتقواها ،ولذلك فإن كل العلوم احلاثة
عىل الصالح والتقوى إهلامات إهلية.
أوت إىل
وهكذا يمكن أن يستدل هلذا بام حكاه اهلل تعاىل عن مريم عليها السالم حني ْ
وهزِّ ي ِ
إليك
النخلة يف أيام الشتاء ،فخوطبت بإِهلام ووحي من دون واسطة ،وقيل هلا ﴿ :م
ِ

ِ

ِ

ْ
قري عين ًا﴾ [مريم]25 :
بجذ ِع النَّخلة متساق ْط عليك مرطب ًا جني ًا .ف مكيل وارشيب و ِّ
ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل إخبارا عن بشارة املالئكة ملريم عليها السالم﴿ :وإ ْذ
فاك عىل ِ
اصطفاك وطهر ِك واصط ِ
ِ
قالت املالئِك مة يا مري مم َّ
نساء العاملني﴾ [آل عمران،]42 :
إن اهلل
ْ
َّ
قال فخر الدين الرازي عند تفسريه اآلية( :اعلم أن مريم عليها السالم ما كانت من األنبياء

( )1اجلرجاين ،تعريفات الرشيف ،ص.23
( )2إحياء علوم الدين()82 /1
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لقوله تعاىل﴿ :وما أرس ْلنا ِمن قبلِك إِ َّال ِرج ًاال من ِ
وحي إِل ْي ِه ْم ِم ْن أ ْه ِل ا ْل مقرى﴾ [يوسف،]109 :
ْ ْ
ْ
وإِذا كان كذلك؛ كان إِرسال جربيل عليه السالم كرامة هلا ،وكلمها شفاه ًا ،وليس هذا
خاص ًا هبا ،بل هناك كثري من الصاحلني كلمتهم املالئكة عليهم السالم)()1

ومثل ذلك إخبار اهلل تعاىل عن مأم موسى عليه السالم ،حينام ضاق هبا احلال من أمر
ابنها موسى عليه السالم ،ودامهها جنود فرعون لقتله ،فأهلمها ،وأوحى إِليها بال واسطة،
فت عليه فأ ْل ِق ِ
عيه فإذا ِخ ِ
أرض ِ
أن ِ
فقال﴿ :وأوحينا إىل أم موسى ْ
يه يف ال َّي ِم وال ختايف وال حتزين
ِ
إنَّا رادوه ِ
وجاع ملوه ِمن املرسلني﴾ [القصص ،]7 :قال األلويس عند تفسريه لآلية:
إليك
ُّ
(واملراد ِ
باإلحياء عند اجلمهور ما كان بإِهلام ،كام يف قوله تعاىل﴿ :وأوحى ر ُّبك إىل الن َّْح ِل﴾
[النحل ..]68 :وإِهلام األنفس القدسية مثل ذلك ال مبعد فيه ،فإِنه نوع من الكشف)()2

ومثل ذلك إخبار اهلل تعاىل أنه أهلم احلواريني ،وعرب عن ذلك بالوحي مع كوهنم باتفاق
أوحيت إىل احلواريني﴾
العلامء ليسوا بأنبياء ،وأولياء األمة ال يقلون عنهم ،قال تعاىل﴿ :وإذ
م
[املائدة]111 :

وكل هذا يدخل ضمن مواهب اهلل تعاىل وإكراماته ألوليائه ،والتي نص عليها قوله
إن الذين قالوا ر ُّبنا اهللم مث َّم استقاموا تتنزَّ مل ِ
تعاىل يف بيان ما أكرم به أولياءه يف الدنياَّ ﴿ :
عليه ْم
املالئِك مة ْ
أن ال ختافوا وال حتز منوا وأ ْب ِرشوا باجلن َِّة التي كنتم توعدم ون نح من أولياؤ مكم يف احلياة
الدنيا ويف ِ
اآلخرة﴾ [فصلت30 :ـ ،]31ويف قوله تعاىل إخبارا عن مقالة املالئكة﴿ :نح من
أولياؤ مك ْم يف احلياة الدنيا﴾ [فصلت ]31 :داللة عىل الدور الكبري الذي يقوم به املالئكة يف

( )1التفسري الكبريِ ،
لإلمام فخر الدين الرازي ج .2ص.669
( )2حممود األلويس البغدادي ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،ج .16ص.170
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صحبة األولياء واملتقني.
لكن هذه املوهبة اإلهلية ـ كسائر املواهب ـ قد تكون عرضة للتلبيس الشيطاين؛ مثلام
حصل آلدم عليه السالم عندما وهبه اهلل اجلنة؛ فلم ييأس الشيطان ،بل ظل يوسوس له إىل
أن أخرجه منها.
وهكذا األمر بالنسبة هلذه املوهبة اإلهلية؛ فإن الشيطان الذي توعد اإلنسان بالتضليل
استغل هذا النوع من املواهب ،ليبث يف أهله ما شاء من االنحرافات.
الشياطِني ليوحون إىل أولِيائِ ِهم لِيج ِ
وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل﴿ :وإِ َّن َّ
اد ملو مك ْم وإِ ْن
ْ م
ْ
م م
وه ْم إِ َّن مك ْم ملم ْ ِ
رش مكون ﴾ [األنعام ،]121 :وقوله﴿ :وكذلِك جع ْلنا لِ مك ِّل نبِ ٍّي عدم ًّوا شياطِني
أط ْع مت مم م
اجلن ي ِ
ِ
وحي ب ْع مض مه ْم إىل ب ْع ٍ
ورا ول ْو شاء ر ُّبك ما فع ملو مه فذ ْر مه ْم
األنس و ِْ ِّ م
ض زم ْخ مرف ا ْلق ْول مغ مر ً
رتون﴾ [األنعام]112 :
وما ي ْف م

فاآليتان الكريمتان تشريان إىل أن الشيطان يمكنه أن يقوم باإلهلام ،بل بالكشف ،الذي
خيلط به احلق بالباطل ،وخاصة ألولئك الذين اغرتوا وحسبوا أهنم عىل َشء.
وهلذا؛ فإنه لتمييز احلق من الباطل من اإلهلامات نحتاج إىل عرضها عىل القرآن الكريم
باعتباره املصدر الذي يمثل احلقيقة املطلقة.
وقد رأينا أن هناك نوعني من التحريفات حصلت يف الرتاث والواقع الصويف نتيجة
املبالغة يف األخذ باإلهلام والكشف من غري عرض له عىل القرآن الكريم ،أما األول؛ فريتبط
بشؤون الدين ،وأما الثاين فريتبط بشؤون الدين ،وسنرشح كليهام فيام ييل:
أوال ـ اإلهلام ..وشؤون الدين:
من خالل ما ورد يف النصوص املقدسة حول دور اإلهلام بأنواعه املختلفة نجد أنه
قارص عىل أمرين:
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األول :تقوية إيامن صاحبه ،ليحصل له اليقني والطمأنينة التامة ،كام يشري إىل ذلك قوله
اه ْم ت ْقو ماه ْم﴾ [حممد ،]17 :وقوله﴿ :وا َّل ِذين جاهدم وا
تعاىل﴿ :وا َّل ِذين ْاهتد ْوا زاد مه ْم مهدً ى وآت م
فِينا لنه ِدينَّهم سبلنا وإِ َّن اهلل ملع املْم ِ ِ
حسنني﴾ [العنكبوت]69 :
ْ
ْ م ْ م م
فاآليتان الكريمتان تشريان إىل أن من لطف اهلل تعاىل بعباده أن يؤيدهم بام يقوي
إيامهنم ،بحسب املستوى الذي يؤهلهم لذلك اإلمداد ،كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل يف حق
إبراهيم عليه السالم وإشهاده تلك املشاهد العظيمة التي تقوي إيامنه ،وتطمئن قلبه:
رض ولِي م ِ
ِ
السموات واأل ِ
كون من املوقنني﴾ [األنعام]75 :
﴿وكذلِك منري إبراهيم مل مكوت
وقد أشار إىل هذا قوله  خمربا عن دور امللك الواعظ يف قلب اإلنسان ..( :وأما ملَّ مة()1

وتصديق باحلق ،فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهلل فليحمد اهلل)( ،)2فقد
ٌ
امللك فإِيعا ٌد باخلري
أخرب  أنه إن وجد املؤمن هذه اخلواطر الطيبة ،فلينسبها إىل اهلل ،ال إىل نفسه.
ومثل ذلك قول رسول اهلل ( :أن رج ً
ال زار أخ ًا له يف قرية أخرى ،فأرصد اهلل عىل
مدْ رجتِه( )3ملك ًا ،فلام أتى عليه قال :أين تريد؟ قال :أريد أخ ًا يل يف هذه القرية .قال :هل
لك عليه من نعمة متر ُّهبا()4؟ قال :ال ،غري أين أحببته يف اهلل عز وجل ،قال :فإِين رسول اهلل
إِليك بأن اهلل قد أحبك كام أحببته فيه)()5

الثاين :هو تلك اإلهلامات التي يمكن أن ينقلها املؤمن إىل غريه ،كتلك الفهوم املرتبطة

( )1واللمة :اهلمة واخلطرة تقع يف القلب .كام يف غريب احلديث.
( )2سنن الرتمذي( ،)219 /5السنن الكربى للنسائي()37 /10
( )3أرصد اهلل عىل مدرجته :أي وكَّله بحفظ املدْ رجة ،وهي الطريق وجعله رصد ًا :أي حافظ ًا ممعد ًا.
م
الرجل ولده.
( )4ت مر ُّهبا :أي حتفظها وتربيها كام يريب
( )5صحيح مسلم()12 /8
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بالقرآن الكريم ،أو بأحكام الرشيعة وغريها ،وهذا مما ال حرج فيه أيضا ،برشط عدم
معارضته للقرآن الكريم ،وخصوصا ما ورد فيه من النصوص الدالة عىل كامل الدين عقيدة
يت ل مك مم
ورشيعة ،كام قال تعاىل﴿ :ا ْلي ْوم أكْم ْل مت ل مك ْم ِدين مك ْم وأ ْمت ْم مت عل ْي مك ْم نِ ْعمتِي ور ِض م
ِ
ِْ
اإل ْسالم دينًا﴾ [املائدة]3 :
وهلذا؛ فإن أئمة اهلدى ـ مع اتفاق األمة عىل صالحهم وإمامتهم وهداهم ـ إال أهنم
كانوا متواضعني جدا يف كل ما يذكرونه من أحكام الدين؛ فهم يذكرون أن كل ما عندهم
ليس سوى تلق من رسول اهلل  ،ال بالرؤية املبارشة ـ كام يزعم بعض الصوفية ـ وإنام
باإلسناد املعترب ،كام عرب عن ذلك اإلمام الصادق بقوله( :حديثي حديث أيب ،وحديث أيب
حديث جدي ،وحديث جدي حديث احلسني ،وحديث احلسني حديث احلسن ،وحديث
احلسن حديث أمري املؤمنني ،وحديث أمري املؤمنني حديث رسول اهلل  وحديث رسول
اهلل  قول اهلل عزوجل)()1

وروي أنه قيل له( :أسمع احلديث فال أدري منك سامعه أو من أبيك؟) ،قال( :ما
سمعته مني فاروه عن رسول اهلل )2()

وقال( :واهلل لوال أن اهلل فرض واليتنا ومودتنا وقرابتنا ،ما أدخلناكم بيوتنا ،وال
أوقفناكم عىل أبوابنا ،واهلل ما نقول بأهوائنا ،وال نقول برأينا ،وال نقول إال ما قال ربنا)()3

وقيل له( :بأي َشء يفتي اإلمام؟) ،قال :بالكتاب ،قيل :فام مل يكن يف الكتاب؟..

( )1بحار األنوار()179 /2
( )2املرجع السابق.161/2 :،
( )3املرجع السابق.173/2 :،
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قال :بالسنة ،قيل :فام مل يكن يف الكتاب والسنة؟ ..قال( :ليس َش ٌء إال يف الكتاب
والسنة)()1

وقال( :عجبا للناس يقولون :أخذوا علمهم كله عن رسول اهلل  فعملوا به
واهتدوا ،ويرون أنا أهل البيت مل نأخذ علمه ومل هنتد به ،ونحن أهله وذريته ،يف منازلنا
مأنزل الوحي ،ومن عندنا خرج إىل الناس العلم أفرتاهم علموا واهتدوا وجهلنا
وضللنا؟! ..إن هذا حمال)()2

وقبله قال اإلمام الباقر ( :يا جابر ..لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا ،لكنا من
اهلالكني ،ولكنا نفتيهم بآثار من رسول اهلل  وأصول علم عندنا ،نتوارثها كابر ًا عن كابر،
نكنزها كام يكنز هؤالء ذهبهم وفضتهم)()3

وقال( :إنا عىل بينة من ربنا ،بينها لنبيه  فبينها نبيه لنا ،فلوال ذلك كنا كهؤالء
الناس)()4

وقال( :أن رسول اهلل  دعا عليا يف املرض الذي تويف فيه فقال( :يا عيل ..ادن مني
حتى أرس إليك ما أرس اهلل إيل ،وأئتمنك عىل ما ائتمنني اهلل عليه ،ففعل ذلك رسول اهلل 
باإلمام عيل ،وفعله اإلمام عيل باإلمام احلسن ،وفعله اإلمام احلسن باحلسني وفعله احلسني
بأيب ،وفعله أيب يب)()5

( )1املرجع السابق)175 /2(،
( )2املرجع السابق.179/2 :،
( )3املرجع السابق.172/2 :،
( )4املرجع السابق.173/2 :،
( )5املرجع السابق.174/2 :،
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وغريها من الروايات الكثرية املتواترة التي تبني أن كل علوم أئمة اهلدى التي بثوها
لألمة مل تكن سوى وراثة نبوية ،أو فهم مرتبط هبا ،مع كون هؤالء ـ وبإمجاع األمة ـ من أعلم
وأتقى وأصلح هذه األمة مجيعا.
لكنا إذا عدنا إىل الصوفية ،وخاصة املتأخرين منهم ،وجدنا العجب العجاب ،حيث
نراهم يذكرون املعارف الكثرية املرتبطة بكل َشء ،ومع ذلك ليس هلم من دليل عليها سوى
اإلهلام أو الكشف املجرد.
وهلذا نرى كبار أعالمهم ينكرون ذلك ،ويدعون إىل العرض عىل القرآن والسنة
املطهرة ،كام قال اجلنيد سيد الطائفة( :أن النكتة لتقع يف قلبي من جهة الكشف فال أقبلها
إال بشاهدي عدل من الكتاب والسنة)
وقال الشيخ عبد القادر اجليالين مؤسس الطريقة القادرية( :كل حقيقة ال تشهد هلا
الرشيعة فهي زندقة ..طِ ْر إىل احلق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة ،ادخل عليه ويدك يف
يد الرسول )1()

ويرد منكر ًا عىل من يعتقد أن التكاليف الرشعية تسقط عن السالك يف حال من
األحوال( :ترك العبادات املفروضة زندقة ،وارتكاب املحظورات معصية ،ال تسقط
الفرائض عن أحد يف حال من األحوال)()2

ومثله الشيخ أبو احلسن الشاذيل مؤسس الطريقة الشاذلية ،فقد كان يقول( :إِذا عارض
كش مفك الصحيح الكتاب والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشف ،وقل لنفسك :إِن

( )1الشيخ عبد القادر اجليالين ،الفتح الرباين والفيض الرمحاين ،ص.29
( )2الفتح الرباين للشيخ عبد القادري اجليالين ص.29

37

واإلهلام)()1
اهلل تعاىل ضمن يل العصمة يف الكتاب والسنة ،ومل يضمنها يل يف جانب الكشف ِ

بناء عىل هذا سنذكر هنا نموذجا عن اإلهلام املرتبط بأكرب شخصية هلا تأثريها الكبري يف
التصوف ،ويف كل الشخصيات التي أتت بعده؛ وهو ابن عريب ،والذي نرى أنه غري مسار
التصوف التقليدي تغيريا تاما ،وخاصة بنرشه ملا كان يعترب قبله من علوم املكاشفات التي
ال حيل ذكرها.
وهو ال يستند يف تلك األطروحات التي طرحها لظواهر القرآن الكريم أو السنة
املطهرة أو لألدلة العقلية ،بل يستند إىل اإلهلام املجرد ،وقد قال متحدثا عن نفسه( :احلمد
هلل الذي جعلني من أهل اإللقاء والتلقي ،فنسأله سبحانه أن جيعلنا وإياكم من أهل التداين
والرتقي ،فإين ال أتكلم إال عن طريق اإلذن ،وأنطق بام جيريه اهلل فينا من غري تعمل وال
روية ،كام أين أقف عند ما حيد يل ،فتعني علينا أن نبني للخلق ما بينه احلق لنا ،هكذا أخذ
العهد علينا فيام جيوز لنا اإلبانة عنه واإلفصاح به ،وأما ما أخذ اهلل علينا العهد عىل كتامنه،
فنشاهده من اخللق وال نخربهم بام هو ،فهم بحكم ما يتخيلون ونحن بحكم ما نعلم ،ولو
عرفناهم بذلك ما قبلوا ،ألن استعدادهم ال يعطي القبول ،فام حجبناه عنهم إال رمحة
هبم)()2

ثم يعقب عىل هذا بقوله شعرا:
فعلوم القوم من أنفسهم وعلومي من إله حكام
بل إنه يذكر أن كتابه الفصوص ليس جمرد إهلام فقط ،وإنام تلقاه مبارشة من رسول

( )1انظر :إِيقاظ اهلمم)302/2(،
( )2الفتوحات املكية .438 /2
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برشة مأ ِري متها يف العرش
اهلل  ،كام عرب عن ذلك بقوله يف مقدمته( :رأيت رسول اهلل  يف مم ِّ
ِ
اآلخر من حمرم سنة سبع وعرشون وستامئة بمحروسة دمشق ،وبيده  كتاب ،فقال يل:
هذا (كتاب فصوص احلكم) خذه واخرج به إىل الناس ينتفعون به ،فقلت :السمع والطاعة
هللَّ ولرسوله وأويل األمر منا كام مأ ِم ْرنا؛ فح َّق ْق مت األمنية وأخلصت الن َّية وجردت القصد
واهلمة إىل إبراز هذا الكتاب كام حدَّ ه يل رسول اهلل  من غري زيادة وال نقصان ،وسألت
اهلل تعاىل أن جيعلني فيه ويف مجيع أحوايل من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سل ٌ
طان ،وأن
الس مبوحي
م
يرقم مه بن ِاين وينطق به لساين وينطوي عليه جناين باإللقاء ُّ
خي َّصني يف مجيع ما م
الرو ِع النفيس بالتأييد االعتصامي ،حتى أكون مرتمج ًا ال متحك ًام،
والنَّ ْفث الروحي يف ُّ
ِ
ليتحقق من يقف عليه من ِ
القلوب أنه من مقام التقديس املنزَّ ه عن
أهل اهلل أصحاب
األغراض النفسية التي يدخلها التلبيس ..وأرجو أن يكون احلق ملَّا سمع دعائي قد أجاب
ِ
عيل .ولست بنبي
ندائي ،فام مألقي إال ما مي ْلقي إ َّيل ،وال مأنزل يف هذا املسطور َّإال ما ينزِّ ل به َّ
رسول ولكنِّي وارث وآلخريت حارث)()1

وهكذا يصف كتابه الفتوحات املكية بقوله( :فإن تأليفنا هذا ـ يعني الفتوحات املكية
ـ وغريه ال جيري جمرى التواليف ،وال نجري نحن فيه جمرى املؤلفني ،فإن كل مؤلف إنام هو
حتت اختياره ،وإن كان جمبورا يف اختياره ،أو حتت العلم الذي يبثه خاصة ،فيلقي ما يشاء
ويمسك ما يشاء ،أو يلقي ما يعطيه العلم ،وحتكم عليه املسألة التي هو بصددها حتى تربز
حقيقتها ،ونحن يف تواليفنا لسنا كذلك ،إنام هي قلوب عاكفة عىل باب احلرضة اإلهلية،
مراقبة ملا ينفتح له الباب ،فقرية خالية من كل علم ،لو سئلت يف ذلك املقام عن َشء ما

( )1فصوص احلكم ،ج ،1ص.48 :
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سمعت ،لفقدها إحساسها ،فمهام برز هلا من وراء ذلك السرت أمر ما بادرت المتثاله ،وألفته
عىل حسب ما حيد هلا يف األمر ،فقد يلقى اليشء إىل ما ليس من جنسه يف العادة والنظر
الفكري ،وما يعطيه العلم الظاهر واملناسبة الظاهرة للعلامء ملناسبة خفية ال يشعر هبا إال
أهل الكشف ،فإن الكشف هو الطريق الذي عليه أسلك ،والركن الذي إليه استند يف
علومي ،بل ثم ما هو أغرب عندنا ،أن يلقى إىل هذا القلب أشياء يؤمر بإيصاهلا وهو ال
يعلمها يف ذلك الوقت ،حلكمة إهلية غابت عن اخللق ،فقد ننقل من الواقعة والكشف مجيع
ما سطرته ،وال يلزم أن أكون به عاملا ،فإن النور الذي ينبسط من حرضة اجلود عىل عامل
الغيب يف احلرضات الوجودية ال يعمها كلها ،وال ينبسط عليها يف حق املكاشف إال عىل
قدر ما يريد اهلل تعاىل)()1

ثم يسمي هذا املقام الذي ال خيتلف عن مقام النبوة بأنه (مقام الوحي) ،ويستدل له
بقوله( :دليلنا عىل ذلك ألنفسنا ذوقنا له ،ولغرينا قوله تعاىل لنبيه  ﴿ :وما أ ْد ِري ما مي ْفع مل
ِيب وال بِ مك ْم إِ ْن أتَّبِ مع إِ َّال ما ميوحى إِ َّيل﴾ [األحقاف ]9 :مع غاية الصفاء املحمدي ،فلهذا ال يتقيد
كل شخص يؤلف عن اإللقاء بعلم الباب الذي يتكلم عليه ،ولكن يدرج فيه غريه يف علم
السامع العادي عىل حسب ما يلقى إليه ،ولكنه عندنا قطعا من نفس ذلك الباب بعينه ،لكن
بوجه ال يعرفه غرينا ،فيجيء الشعر أحيانا لزوم ما يلزم من غري قصد ،فإن اهلل تعاىل رتب
عىل يدنا هذا الرتتيب ،فرتكناه ومل ندخل فيه برأينا وال بعقولنا ،فاهلل يميل عىل القلوب
باإلهلام من غري قصد ،فإنا ال نزيد يف التقييد عىل ما نشاهده يف الكشف ،بل ربام نرغب يف
نقص َشء منها خمافة التطويل ،فنسعف يف ذلك من جهة الرقم واللفظ ونعطى لفظا يعم

( )1الفتوحات املكية .438 /2
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تلك املعاين التي كثرت ألفاظها ،فنلقيه فال نخل بيشء من اإللقاء ،وال ينقص وال يظهر
لذلك الطول األول عني ،فينقيض املرغوب هلل احلمد ،فنحن ما نعتمد يف كل ما نذكره إال
عىل ما يلقي اهلل عندنا من ذلك ،ال عىل ما حتتمله األلفاظ من الوجوه ،وقد تكون مجيع
املحتمالت يف بعض الكالم مقصودة للمتكلم فنقول هبا كلها ،وربام يقول من ال معرفة له
بطريق احلقائق التي هي نتيجة التصوف ،وال علم له بصورة التجارة فيها وال الترصف إنه
قرش عىل غري لباب ،وترمجة تروق بال معنى ،واسم هيول بال جسم؛ فاعلم وفقك اهلل ،أن
غريض البيان الشايف يف كل ما أصنفه ،والقول الكايف يف كل ما أؤلفه ،فام جعلت لفظة إال
ملعنى فيه يودعه ،ورس لديه يستودعه ،فام يف كالمنا حشو ،ألن مذهبي يف كل ما أورده أين
ال أقصد لفظة بعينها دون غريها مما يدل عىل معناها إال ملعنى ،وال أزيد حرفا إال ملعنى .فام
يف كالمي بالنظر إىل قصدي حشو ـ وإن ختيله الناظر ـ فالغلط عنده يف قصدي ال عندي)()1

ثم يؤكد هذه املعاين شعرا فيقول(:)2
قلمي ولوحي يف الوجود يمده

قلم اإلله ولوحه املحفوظ

ويدي يمني اهلل يف ملكوته

ما شئت أجري والرسوم حظوظ

ثم يقول( :وإين ال أسوق ما أسوقه عىل جهة احلرص مع علمي بذلك ،وإنام أسوقه
عىل جهة التنبيه عىل ما فيه ،أو بعض ما فيه ،بحسب ما يقع يل ،فإنا ما نتكلم وال نرتجم إال
عام وقع من األمر ،ال عام يمكن فيه عقال ،وهو الفرق بني أهل الكشف فيام خيربون به ـ
وهم أهل البصائر ـ وبني أهل النظر العقيل ،والفائدة إنام هي فيام وقع ال فيام يمكن ،فإن

( )1املرجع السابق.59 /1 ،
( )2املرجع السابق.59 /1 ،
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ذلك علم ال عمل ،وما وقع علم حمقق ،فوقتا أورد ذلك بطريق احلرص ووقتا أقرص عن
ذلك ..فإن الذي أبرزناه إىل ما عندنا من العلم باهلل قرش ،وسبب إبرازه ما فيه من املنفعة يف
حق العباد ،ولو استقصينا إيراد ما يطلبه منا كل باب من هذا الكتاب ال يفي العمر بكتابته،
فلو أعطانا اهلل الكتابة اإلهلية ،أبرزنا مجيع ما حيويه هذا الكتاب (الفتوحات املكية) عىل
االستقصاء يف ورقة صغرية واحدة)()1

وأمثال هذه العبارات كثرية جدا يف كتب ابن عريب والصوفية ،والتي يتصورون من
خالهلا أهنم قد أعفوا أنفسهم عن إثبات ما يقولونه واالحتجاج له ،ذلك أهنم يعتربون
املحتج قارصا أو ناقصا أو معارضا ألولياء اهلل غري مسلم هلم.
وهلذا نرى ابن عريب يذكر أن تلك املعارف التي يذكرها ،والتي استفادها من اإلهلام
املجرد ال يمكن أن يفهمها إال اخلاصة من الناس ،وذلك ما جعل الكثري ممن بعده يزعم
فهمه هلا ،حتى يرقى إىل أولئك اخلاصة الذين ذكرهم ابن عريب ،ورشفهم بأهنم يفهمون
كالمه ويسلمون له.
يقول يف ذلك( :وكالمنا مع أهل طريق اهلل ال مع غريهم فليس كالمنا إال مع أهل
الكشف ،الذين أشهدهم األمر عىل ما هو عليه ..ومن املسائل ما ال يعلمها إال األكابر من
عباد اهلل ،الذين هم يف زماهنم بمنزلة األنبياء يف زمان النبوة ،فهذه األرسار اخلاصة ال يعلمها
إال من حصل مقامها ،ومنها ما ال يعرفها باملجموع إال الويل الكامل ،والفحول من أهل
الكشف والوجود ،وأما أصحاب النظر العقيل فال يشمون منه رائحة ،فإن اهلل أطلعنا عىل
أرسار جتهلها العامة ،بل أكثر اخلاصة ،فلهذا األمر الكبار ،ما نبه عليه إال أهل البصائر

( )1املرجع السابق.146 /3 ،
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واألبصار ،وأما العوام فليس لنا معهم كالم ،وإنام نتكلم مع أهل اهلل عىل طبقاهتم ،فإن
رجال اهلل يف هذه الطريق ،باهلل يتحركون ،وبه يسكنون ،عن مشاهدة وكشف ،وعامتهم
عن حضور اعتقاد وإيامن بام ورد بأن األمر بيد اهلل ،وأن نوايص عباده وكل دابة بيده ،وال
يعرف هذا إال أهل الكشف من طريقنا)()1

وهلذا يتهم كل من يطالب بعرض ما ذكره ابن عريب عىل القرآن ،بأنه ناقص وعامي
وعامل رسوم ،وأنه مل يرتق لتلك املراقي التي ارتقى إليها الكمل ..ولست أدري كيف ارتقوا
إليها ،وهم أخذوها تقليدا.
وهلذا نرى ابن عريب ال يستدل ملا يذكره بأي أدلة عقلية أو نقليه ،وإنام يكتفي بدعوة
من يريد األدلة بالقيام باخللوة والتجرد إىل أن حيصل له ما ذكره ،ومن األمثلة عىل ذلك
قوله ـ بعد انتهائه من احلديث عن أرسار علم احلروف والتي أورد فيها الكثري من الغرائب
التي سنشري إليها ـ( :فهذه حروف املعجم قد كملت بذكر ما حد لنا من اإلشارات
والتنبيهات ،ألهل الكشف واخللوات واالطالع عىل أرسار املوجودات ،وفيه تنبيه
ألصحاب الروائح والذوق ،فافهم إن كنت تفهم ،وإال فالزم اخللوة وعلق اهلمة باهلل
الرمحن حتى تعلم ،وما أنا يف قلوب الناس ،وال يف نفس األمر ،وال عند نفيس ،بمنزلة
الرسول جيب اإليامن يب وبام جئت به)()2

وما دام األمر كذلك ،كان األجدى به أن يرتك األمر هلؤالء اخلواص ،وأن يرشدهم
إىل السلوك العميل الذي جيعلهم يرون تلك احلقائق أو يفهموهنا ،ال أن يضعه يف كتاب

( )1الفتوحات املكية.59 /3 ،
( )2املرجع السابق.76 /1 ،
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يتداوله العامة واخلاصة ليصبح بعد ذلك مصدرا من مصادر الدين ،يفرس عىل أساسه
القرآن ،ويرشح احلديث.
لكنه واملتأثرين بمرشبه ال يفعلون ذلك ،بل يكتفون بإقناع املريدين بأن كالمهم إهلام
مقدس معصوم ،وأن التسليم هلم يقتيض أخذه كام هو من غري مطالبة بالدليل ،فابن عريب
يعترب كتبه ـ وليس جمرد مقوالته فقط ـ من اإلهلام املقدس ،فهو يقول عن كتاب الفتوحات
ِ
وحا ِم ْن أ ْم ِرنا ما مكنْت تدْ ِري ما
املكية ـ تعليقا عىل قوله تعاىل﴿ :وكذلك أ ْوح ْينا إِل ْيك مر ً
اإليام من ولكِن جع ْلناه منورا هن ِدي بِ ِه من نشاء ِمن ِعب ِ
ِ
اب وال ْ ِ
ادنا﴾ [الشورى( :]52 :فنحن
م ْ
ْ
ْ
ا ْلكت م
م ً ْ
بحمد اهلل ممن شاء من عباده ،فالعلم اإلهلي هو الذي كان اهلل سبحانه معلمه باإلهلام
واإللقاء وبإنزال الروح األمني عىل قلبه ،وهذا الكتاب الفتوحات من ذلك النمط عندنا،
فو اهلل ما كتبت منه حرفا إال عن إمالء إهلي وإلقاء رباين ،أو نفث روحاين يف روع كياين،
هذا مجلة األمر ،مع كوننا لسنا برسل مرشعني وال أنبياء مكلفني ،بكرس الالم اسم فاعل،
فإن رسالة الترشيع ونبوة التكليف قد انقطعت عند رسول اهلل  فال رسول بعده  وال
نبي يرشع وال يكلف ،وإنام هو علم وحكمة ،وفهم عن اهلل ،فيام رشعه عىل ألسنة رسله
وأنبيائه عليهم سالم اهلل ،وما خطه وكتبه يف لوح الوجود من حروف العامل وكلامت احلق،
فالتنزيل ال ينتهي ،بل هو دائم دنيا وآخرة)()1

وهو عند شعوره أن ما يذكره من اإلهلامات املرتبطة بحقائق الوجود والكون واحلياة
ال ختتلف عن تلك التي جاء هبا األنبياء عليهم السالم ،يسارع إىل نفي النبوة ،مع أنه يذكر
عن نفسه كل مقتضياهتا ،يقول يف معرفة منزل الرؤية وسوابق األشياء يف احلرضة الربية:

( )1املرجع السابق.329 /2 ،
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(فتحقق ما أوردناه يف هذا املنزل من علم الرؤية ،تنتفع بذلك يف الدنيا إن كنت من أهل
الشهود واجلمع والوجود ،ويف اآلخرة ..وإنام قلنا ذلك لئال يتوهم متوهم أين وأمثايل أدعي
نبوة ،ال واهلل ،ما بقي إال مرياث وسلوك عىل مدرجة حممد  خاصة ،وإن كان للناس
عامة ،ولنا وألمثالنا خاصة من النبوة ما أبقى اهلل علينا منها مثل املبرشات ومكارم
األخالق ،ومثل حفظ القرآن إذا استظهره اإلنسان ،فإن هذا وأمثاله من أجزاء النبوة
املوروثة)()1

ثم أنشد يقول:
خصصت بعلم مل خيص بمثله

سواي من الرمحن ذي العرش

وأشهدت من علم الغيوب

والكريسعن التذكار يف عامل احلس
تصان

عجائبا
عجبا إين أروح وأغتدي
فيا

غريبا وحيدا يف الوجود بال جنس

لقد أنكر األقوام قويل وشنعوا

عيل بعلم ال ألوم به نفيس

فال هم مع األحياء يف نور ما أرى

وال هم مع األموات يف ظلمة الرمس

فسبحان من أحيى الفؤاد بنوره

وأفقدهم نور اهلداية بالطمس

علوم لنا يف عامل الكون قد رست

من املغرب األقىص إىل مطلع الشمس

حتىل هبا من كان عقال جمردا

عن الفكر والتخمني والوهم واحلدس

و أصبحت يف بيضاء مثيل نقية

إماما وإن الناس منها لفي لبس

وهذه األبيات وحدها كافية للداللة عىل اعتبار نفسه مصدرا من املصادر التي يتلقى

( )1املرجع السابق .418 /1
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منها الدين ،فهو إمام فيه ،يمكنه أن يضيف ما يلهم به من العقائد التي مل يذكرها رسول
اهلل ،وال الورثة الذين مل يزيدوا حرفا واحدا عىل ما قاله رسول اهلل .
ومع أن أئمة اهلدى الذين ذكرنا أقواهلم يذكرون أن علمهم وأحاديثهم أخذوها عن
رسول اهلل  عن طريق التلقي عن آبائهم وأجدادهم ،ومل يزعم أحد منهم أنه تلقى علمه
مبارشة من رسول اهلل  إال اإلمام عيل الذي عارصه وتربى عىل يديه؛ إال أن ابن عريب
يزعم أنه يأخذ علمه مبارشة من األنبياء عليهم السالم ،ومن غري أي واسطة.
فهو يقول عن املسيح عليه السالم( :هو شيخنا األول الذي رجعنا عىل يديه ،فإن
رجوعنا إىل هذا الطريق كان مبرشة عىل يد عيسى وموسى وحممد عليهم السالم..
وصاحبت من الرسل وانتفعت به سوى حممد  مجاعة ،منهم إبراهيم اخلليل قرأت عليه
القرآن ،وعيسى تبت عىل يديه ،وله بنا عناية خاصة ال يغفل عنا ساعة واحدة ،وكنت كثري
االجتامع بعيسى عليه السالم يف الوقائع ،وعىل يده تبت ،ودعا يل بالثبات عىل الدين يف
احلياة الدنيا ويف اآلخرة ،ودعاين باحلبيب ،وأمرين بالزهد والتجريد ،وأرجو أن أدرك زمان
نزوله إن شاء اهلل)()1

ولو كان األمر قارصا عىل رؤى منامية لكان ذلك مقبوال ،لكنه يذكر يف أحيان كثرية
حقائق عقدية مهمة ال دليل عليها سوى تلك اإلهلامات والرؤى التي ينسبها لألنبياء أو
املالئكة أو غريهم.
وهلذا نجد املتأثرين به ،أو من يطلق عليهم [أصحاب املرشب األكربي] يسوقون
كلامته كام يسوقون القرآن واحلديث باعتبارها حقائق مطلقة ،وال يستدلون هلا إال بكونه

( )1املرجع السابق .341 /3
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قاهلا؛ فيكفي أن يذكر ابن عريب كلمة لتصبح قاعدة مقررة وعلام حمكام وحديثا صحيحا.
وقد عرب عن ذلك بعض تالميذه املعارصين بقوله ـ بعد أن ساق بعض النصوص
من كلامته ـ( :اتضح لك مما سبق أن ما قاله الشيخ ريض اهلل عنه عن نفسه ،أنه كان يأخذ
العلوم عن األرواح امللكية ،وعن املالئكة ،وعن األرواح املفارقة ألجسامها باملوت ،وعن
اجتامعه باألنبياء والرسل واألولياء والنبي  يف الوقائع واملبرشات والكشف ،وعن طريق
الفيض اإلهلي الناتج عن العمل بالتقوى ،ومن الوهب اإلهلي بوهبه العلم اللدين من الوجه
اخلاص الذي لكل خملوق ،وباإللقاء واإلمالء اإلهلي)()1

وعرب عن ذلك املال عبد الرمحن جامي (تويف  898هـ) يف مقدمة رشحه للفصوص
حني قال( :اعلم أن احلكم الفائضة من احلق سبحانه عىل قلوب كمل عباده وخلص عبيده
عىل أنواع ،منها :ما يفيض عليهم بواسطة املالئكة املقربني بألفاظ وعبارات حمفوظة من
التغيري والتبديل مرادة قراءهتا وهو القرآن املنزل عىل نبينا  بواسطة الروح األمني ،ومنها:
ما يفيض عليهم بواسطة أو بغري واسطة معاين رصفة أو معربة بعبارات غري متلوة ،ومن
هذا القبيل األحاديث القدسية ،فهي إما ما فاضت عليه  معاين رصفة لكنه كساها أكسية
عباراته اخلاصة أو بعبارات خمصوصة غري مراد ضبطها وتالوهتا ،وهذا النوع ليس
خمصوصا باألنبياء بل يعم األولياء وصاحلي املؤمنني ،ومنها :ما يفيض من بعض الكمل
عىل بعض كام يفيض من روح نبينا  عىل خواص متابعيه ما يفيض بقدر متابعتهم وقوة
مناسبتهم ،ومن عجائب هذا النوع ما فاض من قلبه األنور وروحه األطهر كتاب (فصوص
احلكم) بجملة ما فيه من احلكم واألرسار دفعة واحدة عىل قلب الشيخ الكامل املكمل

( )1الشيخ حميى الدين بن عربى ترمجة حياته من كالمه ،ص.186 :
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حميي امللة والدين أيب عبد اهلل حممد بن عيل املعروف بابن العريب الطائي احلامتي ،األندليس،
قدس اهلل تعاىل روحه وكثر من عند فتوحه)()1

وبذلك؛ فإن كتاب فصوص احلكم ـ حسب رؤية اجلامي ـ ال خيتلف عن القرآن
الكريم إال يف كونه أنزل مجلة واحدة عىل قلبه ،وأنه مثله متاما ﴿ال ي ْأتِ ِيه ا ْلباطِ مل ِم ْن ب ْ ِ
ني يد ْي ِه
وال ِمن خ ْل ِف ِه تن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍ ِ ٍ
م محيد﴾ [فصلت]42 :
ْ
ْ
بل إن املتأثرين به راحوا يزعمون ألنفسهم أيضا أهنم صاروا حمال لإلهلام اخلاص
الذي يتيح هلم رشح كلامت شيخهم األكرب ،كام عرب عن ذلك الشيخ حيدر اآلميل ـ وهو من
املتأثرين الكبار به من املدرسة الشيعية ـ بقوله( :أمرين احلق تعاىل برشح فصوص احلكم
الذي هو منسوب إىل رسول اهلل  وأعطاه للشيخ األعظم حميي الدين بن عريب قدس اهلل
رسه يف النوم وقال له :أوصله إىل عباد اهلل ،املستحقني املستعدين)()2

ونالحظ هنا كيف يعرب اآلميل عن الفصوص بكونه منسوبا إىل رسول اهلل  ،ومثل
ذلك قال يف تفسريه( :وأما الشيخ األعظم (ابن عريب) فقد بينا أيض ًا أن له كتابني :الواصل
إليه والصادر منه ،وأما الكتاب الواصل إليه فالفصوص ،وأما الكتاب الصادر منه
فالفتوحات ،وبينا أهنام عديام املثال والنظري يف نوعيهام وانحصار نوعيهام يف شخصيهام)()3

بل إن الكثري منهم راحوا يؤلفون املؤلفات يتتبعون فيها إهلاماته ،وينرشوهنا بني
الناس باعتبارها عقائد األولياء والصاحلني ،والتي ختتلف عن عقائد العوام املتلقاة عن

( )1رشح فصوص احلكم(اجلامى) ،ص.41 :
( )2جامع األرسار ،حيدر اآلميل ،ص .69
( )3تفسري املحيط األعظم ،حيدر اآلميل ،ج 1ص.22
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رسول اهلل  أو الواردة يف القرآن الكريم.
ولعل أشهرهم الشيخ عبد الوهاب الشعراين الذي ألف كتابا يف عقائد ابن عريب،
سامه [اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر] نقل فيه أقواله فيام أهلم به معتربا أهنا تعرب
عن احلقيقة املطلقة ،وقد قدم هلا بقوله( :اعلم يا أخي أنني قد طالعت من كتب القوم ما ال
أحصيه وما وجدت كتابا أمجع لكالم أهل الطريق من كتاب (الفتوحات املكية) ال سيام ما
تكلم فيه من أرسار الرشيعة وبيان منازع املجتهدين التي استنبطوا منها أقواهلم ،فإن نظر
فيه جمتهد يف الرشيعة ازداد علام إىل علمه واطلع عىل أرسار يف وجوه االستنباط وعىل
تعليالت صحيحة مل تكن عنده ،وإن نظر فيه مفرس للقرآن فكذلك أو شارح لألحاديث
النبوية فكذلك أو متكلم فكذلك أو حمدث فكذلك أو لغوي فكذلك أو مقرئ فكذلك أو
معرب للمنامات فكذلك أو عامل بالطبيعة وصنعه الطب فكذلك أو عامل باهلندسة فكذلك أو
نحوي فكذلك أو منطقي فكذلك أو صويف فكذلك أو عامل بعلم حرضات األسامء اإلهلية
فكذلك أو عامل بعلم احلرف فكذلك ..فهو كتاب يفيد أصحاب هذه العلوم وغريها علوما
مل ختطر هلم قط عىل بال وقد أرشنا لنحو ثالثة آالف علم منها يف كتابنا املسمى بـ [بتنبيه
األغبياء عىل قطرة من بحر علم علوم األولياء])()1

ثم يعلل ذلك هبذه العلة اخلطرية( :فإن علوم الشيخ كلها مبنية عىل الكشف
والتعريف ومطهرة من الشك والتحريف)
ثم يربهن عىل هذا ،ال بنص مقدس حيث عىل ابن عريب ويويص به ويدعو إىل التزام
ما جاء به ،وإنام بام يقوله ابن عريب نفسه ،فهو برهان عىل نفسه ،يقول الشعراين( :كام أشار

( )1اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر(الكربيت األمحر يف بيان علوم الشيخ األكرب) ،ص.17 :
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ريض اهلل تعاىل عنه إىل ذلك بقوله ـ يف الباب السادس والستني وثلثامئة من (الفتوحات
املكية) ـ :مجيع ما أتكلم به يف جماليس وتآليفي إنام هو من حرضة القرآن العظيم فإين أعطيت
مفاتيح العلم فيه فال أستمد قط يف علم من العلوم إال منه كل ذلك حتى ال أخرج من
جمالسة احلق تعاىل يف مناجاته بكالمه أو بام تضمنه كالمه ..وقال يف الكالم عىل األذان من
(الفتوحات) :اعلم أين مل أقرر بحمد اهلل تعاىل يف كتايب هذا وال غريه قط أمرا غري مرشوع
وما خرجت عن الكتاب والسنة يف َش ء من تصانيفي ..وقال يف الباب السادس والستني
وثلثامئة :مجيع ما أكتبه يف تصانيفي ليس هو عن فكر وال روية وإنام هو عن نفث يف روعي
من ملك اإلهلام ..وقال يف الباب السابع والستني وثلثامئة :ليس عندي بحمد اهلل تقليد
ألحد غري رسول اهلل  فعلومنا كلها حمفوظة من اخلطأ ..وقال يف الباب العارش من
(الفتوحات) :نحن بحمد اهلل ال نعتمد يف مجيع ما نقوله إال عىل ما يلقيه اهلل تعاىل يف قلوبنا
ال عىل ما حتتمله األلفاظ ..وقال يف الباب الثالث والسبعني وثلثامئة :مجيع ما كتبته وأكتبه
إنام هو عن إمالء إهلي وإلقاء رباين أو نفث روحاين يف روح كياين كل ذلك بحكم اإلرث
لألنبياء والتبعية هلم ال بحكم االستقالل ..وبقوله يف الباب التاسع والثامنني من
(الفتوحات) والباب الثامن واألربعني وثلثامئة منها :واعلم أن ترتيب أبواب (الفتوحات)
مل يكن عن اختيار وال عن نظر فكري وإنام احلق تعاىل يميل لنا عىل لسان ملك اإلهلام مجيع
ما نسطره وقد نذكر كالما بني كالمني ال تعلق له بام قبله وال بام بعده وذلك شبيه بقوله
ِ
ِ
الصال ِة ا ْل مو ْسطى و مقو مموا هللَِّ قانِتِني﴾ [البقرة ]238 :بني آيات
الصلوات و َّ
تعاىل﴿ :حاف مظوا عىل َّ
طالق ونكاح وعدة وفاة تتقدمها وتتأخرها ..وبقوله يف الباب الثاين من (الفتوحات):
اعلم أن العارفني إنام كانوا ال يتقيدون بالكالم عىل ما بوبوا عليه فقط ألن قلوهبم عاكفة
عىل باب احلرضة اإلهلية مراقبة ملا يربز منها فمهام برز هلا أمر بادرت المتثاله وألفته عىل
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حسب ما حد هلا فقد تلقى اليشء إىل ما ليس من جنسه امتثاال ألمر رهبا ..وبقوله يف الباب
السابع واألربعني :اعلم أن علومنا وعلوم أصحابنا ليست من طريق الفكر ،إنام هي من
الفيض اإلهلي)()1

وقد صار هذا الكتاب الذي مجع الكثري من املقوالت الغريبة من غري دليل سوى
اإلهلام املجرد مرجعا للمتأثرين بابن عريب؛ فقد قال فيه الشيخ شهاب الدين ابن الشلبي
احلنفي( :ال يقدح يف معاين هذا الكتاب إال معاند مرتاب أو جاحد كذاب ،كام ال يسعى يف
ختطئة مؤلفه إال كل عار عن علم الكتاب ،حائد عن طريق الصواب وكام ال ينكر فضل
مؤلفه إال كل غبي حسود أو جاعل معاند جحود ،أو زائغ عن السنة مارق ،وإلمجاع أئمتها
خارق)()2

وقال شيخ اإلسالم الفتوحي احلنبيل( :وباجلملة فهو كتاب ال ينكر فضله ،وال
خيتلف اثنان بأنه ما صنف مثله)()3

وقال شهاب الدين الرميل الشافعي( :هو كتاب جل مقداره ،وملت أرساره ،وسحت
من سحب الفضل أمطاره وفاحت يف رياض التحقيق أزهاره ،والحت يف سامء التوفيق
شموسه وأقامره ،وتناغت يف غياض اإلرشاد بلغات احلق أطياره ،فأرشقت عىل صفحات
القلوب باليقني أنواره)()4

وبام أنا سنسوق الكثري من الشواهد عىل بعض هذه اإلهلامات يف سائر فصول

( )1املرجع السابق ،ص.21 :
( ) 2انظر هذه املقوالت يف مقدمة املحقق لليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر ،ص.7 :
( )3املرجع السابق.
( )4املرجع السابق.
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الكتاب ،فسنذكر هنا شاهدا عليها ذكره الشعراين ،لست أدري أين نضعه :هل يف خانة
احلديث املوضوع ،أم يف خانة احلديث الصحيح باعتبار أن كل ما يذكره ابن عريب صحيح
ال جمال للشك فيه ،وبذلك فإن كل الرشوط التي وضعها املحدثون للحديث الصحيح
تذهب أدراج الرياح.
وهذا الشاهد ـ وأمثاله كثري ـ األحداث التي ذكرها ابن عريب عند ذكره ملعراج رسول
اهلل  ،فقد قال( :ثم إنه  ،ملا تقوى باحلال أعطاه اهلل تعاىل يف نفسه علام علم به ما مل يكن
يعلمه قبل ذلك عن وحي من حيث ال يدري وجهته فطلب اإلذن يف الرؤية بالدخول عىل
حرضة ربه اخلاصة فرأى صوتا يشبه صوت أيب بكر وهو يقول :يا حممد قف إن ربك يصيل
فراعه ذلك اخلطاب ،وقال يف نفسه :أريب يصيل! فلام وقع يف نفسه هذا التعجب من هذا
اخلطاب وأنس بصوت أيب بكر ريض اهلل عنه ،فتال عليه ﴿ :مهو ا َّل ِذي ميص ِّيل عل ْي مك ْم
ومالئِك مته لِي ْخ ِرج مكم ِمن ال ُّظ ملام ِ
ت إىل الن ِ
ُّور وكان بِاملْمؤْ ِمنِني ر ِح ًيام﴾ [األحزاب ،]43 :فعلم عند
م م
ْ
ذلك ما هو املراد بصالة احلق تعاىل)()1

وقد استدل الشعراين هبذا اإلهلام عىل كون أيب بكر أفضل األمة ،وبه راح حياج
الشيعة عىل فضله ،ويلزمهم ،ال بام ورد من األدلة النقلية أو العقلية ،وإنام بام ينقله من
إهلامات ابن عريب ،ومنها ما نقله عنه يف (الفتوحات) من قوله( :اعلم أنه ليس يف أمة حممد
 ،من هو أفضل من أيب بكر غري عيسى عليه السالم ،وذلك أنه إذا نزل بني يدي الساعة
ال حيكم إال برشع حممد  ،فيكون له يوم القيامة حرشان :حرش يف زمرة الرسل بلواء

( )1اليواقيت واجلواهر ،ص.369 :
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الرسالة ،وحرش يف زمرة األولياء بلواء الوالية)()1

وقوله( :اعلم أن الرس الذي وقر يف صدر أيب بكر ريض اهلل عنه ،وفضل به عىل غريه
هو القوة التي ظهرت فيه يوم موت رسول اهلل  ،فكانت له كاملعجزة يف الداللة عىل
دعوى الرسالة فقوي حني ذهلت اجلامعة ألنه ال يكون صاحب التقدم واإلمامة إال صاحيا
غري سكران ،فكان ريض اهلل عنه ،هو احلقيق بالتقدم وال يقدح يف كامله واستحقاقه اخلالفة
كراهة بعض الناس فإن ذلك مقام إهلي قال تعاىل﴿ :وهللَِّ يسجدم من ِيف السامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
ض
ْ
ْ م
َّ
ط ْوعًا وكر ًها وظِال مهلم بِا ْل مغدم ِّو و ْاآلص ِ
ال ﴾ [الرعد ،]15 :فإذا كان بعض الناس يسجد ملن بيده
مْ
ْ
ملكوت السموات واألرض كرها ال طوعا فكيف بحال أيب بكر أو غريه فعلم أنه ال بد من
طائع وكاره :ولو كان يدخل يف األمر عىل كره ألجل شبهة تقوم عنده إذا كان ذا دين وكل
الصحابة كذلك فتقديم بعضهم عىل بعض كام وقع به الرتتيب يف أخالقهم ال بد منه لكونه
سبق ذلك يف حكم اهلل)()2

بل ينقل ما هو أكرب من ذلك ،حيث يقول ابن عريب( :مما يدل عىل فضل أيب بكر
ريض اهلل عنه عىل غريه كونه كان مع النبي  كاملريد الصادق إذا كمل فتحه مع شيخه
وبذلك استحق اخلالفة فام مات رسول اهلل  ،حتى جترد أبو بكر إىل جانب احلق جل
وعال ورأى رسول اهلل  عبدا خملصا ليس له مع اهلل تعاىل حركة وال سكون إال بإذن من
اهلل تعاىل .وقال أبو السعود ابن الشبيل رمحه اهلل :ما مات رسول اهلل  ،حتى صار أبو بكر
متعهدا عىل اهلل تعاىل دون رسول اهلل  ،فكان يأخذ كل َشء يأتيه من األحكام من اهلل

( )1املرجع السابق ،ص.439 :
( )2املرجع السابق ،ص.439 :
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عىل لسان رسول اهلل  ،ولذلك ملا مات رسول اهلل  مل يتأثر كل ذلك التأثر كام وقع
لغريه ،فإنه ما من أحد من الصحابة إال واضطرب ذلك اليوم ،وقال :ما ال ينبغي سامعه
وشهد عىل نفسه يف ذلك اليوم بقصوره وعدم معرفته بحال رسوله الذي اتبعه ،وأما أبو
بكر فكان يعلم حقائق األمور ،ولذلك صعد املنرب وقرأ﴿ :وما حمم َّمدٌ إِ َّال ر مس ٌ
ول قدْ خل ْت
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
رض اهلل
الر مس مل أفإِ ْن مات أو مقتل انْقل ْب مت ْم عىل أعْقابِ مك ْم وم ْن ينْقلِ ْ
م ْن ق ْبله ُّ
ب عىل عقب ْيه فل ْن ي م َّ
ش ْيئًا وسي ْج ِزي اهلل َّ
الشاكِ ِرين﴾ [آل عمران ،]144 :فرتاجع من كان حكم عليه ومهه وعرف
الناس حينئذ فضله عىل اجلامعة حينئذ استحق اإلمامة والتقدم فام بايعه من بايعه سدى وما
ختلف عن بيعته إال من جهل منه ما كان جيهل من رسول اهلل  ،أو من كان يف حمل نظر
من ذلك أو متأوال فإن رسول اهلل  ،قد شهد له يف حياته بفضله عىل اجلامعة بالرس الذي
وقر يف صدره فظهر حكم ذلك الرس يوم موته  ،وليس الرس إال ما ذكرناه من استيفائه
مقام العبودية بحيث أنه مل خيل منه َشء يف حقه وال يف حق رسول اهلل  ..وكان رسول
اهلل  قد علم من أيب بكر أنه صار مع اهلل ال مع رسوله  ،إال بحكم أنه كان يرى ما
خياطبه به احلق تعاىل عىل لسان حممد  ،يف كل خطاب سمعه منه وكان أليب بكر ميزان يف
نفسه يعلم ما يقبل من خطابه يف حقه وما ال يقبل)()1

ثم ينقل الشعراين عن ابن عريب أنه حتقق هبذا املقام الذي صار فيه مستغنيا عن
الرسول  ،فقال( :وقد حتققت بمقام العبودية الرصف اخلالصة وبلغت فيه الغاية فأنا
العبد املحض اخلالص الذي ال يشوبني َشء من دعوى الربوبية عىل َشء من العامل ..وال
أعلم أحدا ممن تقدمني بالزمان ورث مقام العبودية عىل التامم كام ورثته إال ما بلغني عن

( )1املرجع السابق ،ص.440 :
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رجل من رجال (رسالة القشريي) أنه قال :لو اجتمع الناس عىل أن ينزلوا نفيس منزلتها
التي هي عليها من اخلشية والتواضع مل يستطيعوا فأنا وإن كان الناس يستفيدون مني العلوم
فأنا يف نفيس عن ذلك بمعزل)()1

هذا جمرد شاهد عن اجلرأة العظيمة عىل رسول اهلل  وعىل احلقائق من غري دليل
سوى اإلهلام املجرد الذي ال ميدرى هل هو من اهلل ومالئكته ،أم هو من الشياطني ووحيهم.
وقد ورث هذه اجلرأة كل املتأثرين بابن عريب ،ذلك أنه ال يمكن مناقشتهم بالدليل
العقيل والنقيل ..أما الدليل العقيل ،فيعتربونه حجابا ،وأما النقيل ،فهم يصححون ما شاءوا
من النصوص ،ويضعفون ما شاءوا منها من غري دليل سوى اإلهلام املجرد ،كام سنرى ذلك
يف الفصول التالية.
ثانيا ـ اإلهلام ..وشؤون الدنيا:
وهو اإلهلام أو الكشف املرتبط بام حيصل من وقائع دنيوية ،وهو يف ذلك ال خيتلف
عن الرؤى الصادقة التي قد يراها املسلم ،وتتحقق كام رآها متاما ،كام قص اهلل تعاىل ذلك
عن ملك مرص ،والذي مل يكن مسلام ،ومع ذلك رأى تلك الرؤيا الصادقة التي أوهلا له
يوسف عليه السالم.
وسياق القصة ،ودور الرؤيا يف إنقاذ مرص واألقطار املحيطة هبا من آثار اجلفاف ،يدل
عىل أن اإلهلام أو الكشف املرتبط بالغيب ليس عبثيا ،وإنام لتحقيق بعض املصالح التي ال
تتحقق إال هبا.
ويدل كذلك عىل أن امللهم هبذا النوع من اإلهلام ال يدل بالرضورة عىل صالحه؛ فقد

( )1املرجع السابق ،ص.440 :
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يكون ذلك ملصلحة من املصالح ،أو استدراجا ونوعا من الفتنة واالختبار اإلهلي.
ومن األمثلة التي يذكرها الصوفية عىل هذا النوع من اإلهلام ما حدث به أصبغ بن نباتة
فمررنا بموضع قرب احلسني ،فقال عيل( :ههنا مناخ ركاهبم ،وههنا موضع
قال :أتينا مع عيل ْ
رحاهلم ،وههنا مهراق دمائهم .فتية من آل حممد  يقتلون هبذه الع ْرصة ،تبكي عليهم
السامء واألرض)( ،)1وقوله ألهل الكوفة( :سينزل بكم م
أهل بيت رسول اهلل ،
فيستغيثون بكم فلم يغاثوا)()2

فهذا احلديث وأمثاله والذي يستشهد بأمثاله الصوفية عادة يف إثبات الكشف واإلهلام،
يدل عىل أن اإلمام عيل مل يفعل ذلك سوى للتنبيه إىل رضورة نرصة اإلمام احلسني واحلث
عىل ذلك بالطرق املختلفة ،وخاصة يف الرد عىل الذين أنكروا مسريه؛ فاإلمام عيل بذكره
لذلك كأنه يقره عليه.
وبناء عىل هذا ،ال نرى حرجا يف قبول الكثري من القصص الواردة عن الصوفية يف هذا
املجال ،وخاصة إذا حتقق فيها هذا البعد اإلصالحي؛ فقدرة اهلل أعظم من أن حتدها احلدود،
وكرمه واسع ،ولذلك يدخل ما يذكرونه ضمن اإلكرام اإلهلي للصاحلني من عباده.
بل إن هذا يدخل ضمن قول رسول اهلل ( :اتقوا فراسة املؤمن ،فإِنه ينظر بنور
اهلل)( ،)3والفراسة نوع من املصادر الغيبية ،و(هي عىل حسب قوة القرب واملعرفة ،فكلام
قوي القرب ،ومتكنت املعرفة صدقت الفراسة ،ألن الروح إِذا قربت من حرضة احلق ال

( )1الرياض النرضه يف مناقب العرشه)295/2(،
( )2فيض القدير رشح اجلامع الصغري ج .1ص.143
( )3سنن الرتمذي()298 /5
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يتجىل فيها غالب ًا إِال احلق)()1

لكن بعض الصوفية لألسف مل يكتفوا هبذا ،بل راحوا يستعملون هذا النوع من اإلهلام
أو الكشف يف غري تلك األهداف النبيلة ،بل قد يستغلون يف ذلك عوام الناس وبسطاءهم،
وهو ما جعل أعالمهم واملحققني منهم حيذرون من هذا السلوك ،كام عرب عن ذلك ابن
عطاء اهلل موجها املريدين إىل احلذر من هذا النوع من الفتن ،فقال( :تشوفك إىل ما بطن
فيك من العيوب خري من تشوفك إىل ما حجب عنك من الغيوب)()2

وعقب ابن عجيبة عليها بقوله شارحا هلا( :تشوفك أهيا اإلنسان إىل ما بطن فيك من
العيوب كاحلسد والكرب وحب اجلاه والرياسة وهم الرزق وخوف الفقر وطلب
اخلصوصية وغري ذلك من العيوب والبحث عنها والسعي يف التخلص منها أفضل من
تشوفك إىل ما حجب عنك من الغيوب كاالطالع عىل أرسار العباد ،وما يأيت به القدر من
الوقائع املستقبلة وكاالطالع عىل أرسار غوامض التوحيد قبل األهلية له ،ألن تشوفك إىل
ما بطن من العيوب سبب يف حياة قلبك وحياة قلبك سبب يف احلياة الدائمة والنعيم املقيم،
واالطالع عىل الغيوب إنام هو فضول ،وقد يكون سبب ًا يف هالك النفس كاتصافها بالكرب
ورؤية املزية عىل الناس)()3

وقال ابن عطاء اهلل يف حكمة أخرى( :من اطلع عىل أرسار العباد ومل يتخلق بالرمحة
اإلهلية كان اطالعه فتنة لعيه وسبب ًا بجر الوبال إليه)()4

( )1ابن عجيبة ،معراج التشوف اىل حقائق اهل التصوف ،ص.18
( )2إيقاظ اهلمم رشح متن احلكم،ص.49 :
( )3املرجع السابق ،ص .49
( )4املرجع السابق ،ص .171
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وقد رشحها ابن عجيبة بقوله( :االطالع عىل أرسار العباد قبل التمكن يف الشهود
والتخلق بأخالق امللك املعبود فتنة عظيمة وبلية ومصيبة ،وذلك ألنه قبل التمكني يف
املعرفة قد يشتغل بذلك قلبه ويتشوش خاطره ولبه ،فيفرته عن الشهود ،ويفتنه عن الرسوخ
يف معرفة امللك الودود ،وأيض ًا ما دامت النفس ومل يقع الفناء عنها قد يعتقد بذلك املزية
عىل الناس فيدخله الكرب والعجب ،ومها أصل املعايص فكان اطالعه حينئذ عىل أرسار
العباد سبب ًا يف جر هذا الوبال أي العقوبة إليه وهو التكرب عىل الناس واعتقاد املزية عليهم
وهو سبب البعد عن اهلل) ()1

ولألسف؛ فإن هؤالء الذين يقعون يف هذا النوع من الفتنة يستدلون بقصة اخلرض مع
موسى عليهام السالم ،وهلذا يدافعون عىل القول بعدم نبوته ،وهو استدالل غري صحيح،
ذلك أن اخلرض عليه السالم وكلت له مهام خاصة غيبية ال نعلمها ،وال جيوز ألحد أن
ينسبها لنفسه ،باإلضافة إىل ذلك فإن ما قام به اخلرض عليه السالم كان بإقرار نبي ،ويف
حضوره ومشاركته.
وهلذا؛ فإن كتب الكرامات واخلوارق حتتاج إىل مراجعات كثرية ،ليميز املقبول منها
من املرفوض ،حتى ال تستثمر الكرامة يف نرش اخلرافة.
ومن قصص الكرامات املرتبطة هبذا ،والتي ال نرى حرجا يف قبوهلا ما روي عن أيب
سعيد اخلراز قال( :دخلت املسجد احلرام ،فرأيت فقري ًا عليه خرقتان ،فقلت يف نفيس :هذا
وأشباهه ك ٍّل عىل الناس؛ فناداين وقال﴿ :واعلموا َّ
أن اهلل يعل مم ما يف أ ْن مف ِس مكم فاحذرو مه﴾
ت اهلل يف رسي ،فناداين وقال﴿ :وهو الذي ي ْقب مل التوبة عن ِ
عباد ِه﴾
تغفر م
[البقرة ،]235 :فاس ْ
ِّ

( )1املرجع السابق ،ص.171 :
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[الشورى ،]25 :ثم غاب عني ،ومل أره)()1

النساج ،حيث قال( :كنت جالس ًا يف بيتي ،فوقع يل أن اجلنيد
ومثل هذا وقع خلري َّ
بالباب ،فنفيت عن قلبي ذلك ،فوقع ثاني ًا وثالث ًا ،فخرجت ،فإِذا اجلنيد ،فقالِ :مل مل خترج
مع اخلاطر األول؟)()2

وحكي عن إبراهيم اخلواص قال( :كنت يف بغداد يف جامع املدينة ،وهناك مجاعة من
م
الفقراء ،فأقبل شاب ظريف طيب الرائحة ،حسن احلرمة حسن الوجه ،فقلت ألصحابنا:
يقع يل أنه هيودي ،فكلهم كرهوا ذلك ،فخرجت وخرج الشاب ،ثم رجع إِليهم وقال :إِيش
وأكب عىل
قال الشيخ؟ فاحتشموه ،فألح عليهم فقالوا :قال :إِنك هيودي .قال :فجاءين،
َّ
فقلت:
يدي وأسلم ،فقيل :ما السبب؟ قال نجد يف كتبنا أن الصديق ال ختطىء فراسته
م
أمتح من املسلمني ،فتأملتهم فقلت :إِن كان فيهم صديق ،ففي هذه الطائفة ألهنم يقولون
علمت أنه صديق ،وصار الشاب
وتفرس َّيف
م
حديثه سبحانه ،فل َّب م
عيل َّ
ست عليهم ،فلام اطلع َّ
من كبار الصوفية)()3

ومثله ما يروى أنه وقف نرصاين عىل اجلنيد ،وهو يتكلم يف اجلامع عىل الناس ،فقال:
أهيا الشيخ! ما معنى حديث( :اتقوا فراسة املؤمن فإِنه ينظر بنور اهلل)( ،)4فأطرق اجلنيد ثم
رفع رأسه وقال :أسلم فقد جاء وقت إِسالمك ،فأسلم الغالم()5

ْ

(ِ )1
اإلحياء ج 3ص.21
( )2الرسالة القشريية ص110
( )3املرجع السابق ،ص110
( )4سنن الرتمذي()298 /5
( )5الفتاوى احلديثية ،ص.223
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وغريها من القصص التي متتلئ هبا كتب املناقب والطبقات واملواعظ ،بل نرى أنه من
املستحسن ذكرها وروايتها ،وخاصة يف املجتمعات التي تقبل هذا ،ألنه حيدث فيها الكثري
من الطمأنينة واإليامن واليقني يف اهلل تعاىل.
لكن الذي ننكره هو املبالغات الكثرية ،وأن يصبح ذلك اإلهلام دليال عىل قبول كل ما
يذكره امللهم واملكاشف من غري أي اعرتاض.
ومن أحسن األمثلة عىل ذلك ما حصل للشيخ الفقيه أمحد بن املبارك ،الذي راح يتلقى
العلوم واملعارف اإلهلامية عن شيخه عبد العزيز الدباغ الفايس ،والذي ـ كان كام يصفه أميا
مل يقرأ ومل يكتب ـ وكل حججه عىل ما يذكره له من علوم غريبة ما ذكره يف مقدمة كتابه من
مشاهداته للكثري من إهلاماته التي ترتبط بشؤون بسيطة من حياته.
وال بأس من استعراض بعض ما ذكره هنا ،ليكون نموذجا عن الواقع الذي حتول إليه
التصوف بسبب أمثال هؤالء املشايخ الذين تركوا الدعوة هلل ورسوله والعمل الصالح،
وراحوا يدعون ألنفسهم.
فمن األمثلة عىل كشوفاته ،والتي ابتدأت ـ كام يذكر ـ من أول لقاءاته به ،ما عرب عنه
بقوله( :قال يل ذات يوم يف أول ما لقيته :هل عندك َشء من السمن؟ فقلت نعم سيدي،
عندي كذا وكذا ،فقال ائتني ببعضه ،فقلت نعم ،فقال بعض اإلخوان لعل ما بقي من
السمن ال يوصل إىل وقت رخاء السمن ،فقلت نعم ،فقال ريض اهلل عنه :هل بقي ما
يوصلك إىل الوقت الفالين؟ قلت نعم ،.فقال ائتني بام زاد عىل ذلك ،ثم إنه ملا وصل ذلك
الوقت أتاين رجل بيشء من السمن لوجه اهلل من حيث ال أحتسب فكفاين إىل رخائه)()1

( )1اإلبريز ،ص .33
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ومنها ما عرب عنه بقوله( :أين كنت أستشريه ريض اهلل عنه ونفعني به يف بيع َشء من
الزرع كان عندي ،فقال يل اليوم اخلامس من الشهر الفالين بع ما تريده ،فلام وصل ذلك
الشهر كان غاية بيع الزرع يف اليوم اخلامس والسادس منه ،فلام كان اليوم السابع أعطى اهلل
املطر الغزير فرخص الزرع غاية واحلمد هلل)()1

ومنها ما عرب عنه بقوله( :ذهبت لزيارته وكانت إحدى زوجايت حامال فتكلمت معه
يف شأهن ا ،فقال يل إهنا تلد ولدا ذكرا اسمه أمحد ،فلام قدمت ذكرت ألهيل ذلك فكان كام
قال ريض اهلل عنه ،ثم إن زوجتي األخرى دخلتها غرية حيث ولدت األوىل ذكرا وكانت
ترضع بنية ففطمتها قبل األوان لعلها حتمل ،فلمتها عىل ذلك ،فقالت إين حامل وخفت
عىل البنت وأقسمت عىل ذلك ،فلام ذهبت لزيارة الشيخ ريض اهلل عنه ذكرت له القصة
فقال كذبت ليس عندها َشء ،فرجعت فوجدهتا كام قال ريض اهلل عنه ،فمكثت ثالثة أشهر
ومضيت لزيارته فقال يل أمحلت زوجتك؟ فقلت ال أدري يا سيدي ،فقال إهنا حامل منذ
مخسة عرش يوما وهو ذكر إن شاء اهلل فسمه باسمي وهو يشبهني إن شاء اهلل ،فلام رجعت
أعلمت الزوجة بام قال وفرحت ،ثم ولدت ذكرا كام قال ريض اهلل عنه وهو أشبه الناس به
برشة ..ومنها أن الزوجة األوىل محلت ثانيا فسألته عن محلها فقال يل بنت وسمها باسم
أمي ،فكان األمر كام قال ،فزادت عندنا بنت وسميتها باسم أمه)()2

ومنها ما عرب عنه بقوله( :كنت جالسا معه ذات يوم وهو يامزحني ،فقال يل هل
فعلت كذا وكذا وذكر يل أمرا من مجلة املعايص ،فقلت له ال ظنا مني أين مل أفعله ،فقال يل

( )1املرجع السابق ،ص .33
( )2املرجع السابق ،ص .33
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انظر وهو يضحك ،فأقسمت له بأين مل أفعله ثانيا وثالثا ،ثم إين يف املرة الرابعة تفكرت وإذا
يب قد فعلت ذلك منذ مخسة عرش عاما يف بلدة بعيدة بينها وبني فاس نحو من سبع مراحل،
فاستحييت فعلم يب وقال أحتلف اآلن؟ قلت ال سيدي ،وقبلت يده الكريمة ،فقلت له ومن
أين لك هبذا يا سيدي؟ فقال وهل يغيب عليه تعاىل َشء وكذا من أطلعه اهلل عىل أرساره،
ثم نبأين بأمور فعلتها قبل ذلك وبعد ذلك وتبت إىل اهلل عىل يده توبة نصوحا واحلمد هلل)()1

ومنها ما عرب عنه بقوله( :كنت جالسا ذات يوم أمامه وهو متكئ عىل يمينه ريض
اهلل عنه وهو بني النوم واليقظة فخطر بقلبي خاطر سوء والعياذ باهلل ففتح عينيه وقال :ما
الذي قلت؟ فقلت يا سيدي مل أقل شيئا فقال :ما الذي قلت يف قلبك؟ فاستحييت منه
وتبت إىل اهلل)()2

ومنها ما عرب عنه بقوله( :ملا أردت أن أتزوج الزيرارية وكنت غري عارف بصفتها
فوصفها يل بام وجدهتا عليه وذكر يل فيها أمورا ال يعلمها إال اهلل ،ثم ملا عزمت عىل الدخول
قال يل أنا ليلة الدخول أكون عندكم ،فقلت له وبم أعلم ذلك يا سيدي؟ فقال يل أن أفعل
لك عالمة ،ثم ملا اجتمعت بالزوجة وكلمتها بعض الكالم وإذا بالدم يسيل من خياشيمها،
فقلت هلا وما بالك؟ فقالت يل أنت رضبتني عىل أنفي فسكت عنها وعلمت أنه فعل سيدنا
اإلمام ،ثم ملا ذهبت لزيارته وذكرت له القصة قال يل نعم ،ولو مل هيبط ذلك الدم من
خياشيمها ملرضت ،وذلك أهنا جاءت من موضع بعيد وكان يوما باردا فامتخض فيها

( )1املرجع السابق ،ص .34
( )2املرجع السابق ،ص .33
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الدم)()1

وغريها من القصص الكثرية التي نسمع بأمثاهلا كثريا يف املجتمعات الصوفية ،والتي
حولتهم لألسف أسارى لبعض املشايخ الذين يستثمرون تسليمهم وخضوعهم يف إلقاء
أي خرافة أو شعوذة أو دجل.
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العرفان والعلم
العلم ركن أسايس يف السلوك إىل اهلل ..فال سلوك وال تربية وال تزكية وال ترقية بال
علم ،ذلك أن عبادة اجلاهل ـ كام يقال ـ مسخرة للشيطان ،ولذلك فإن النصوص املقدسة
الكثرية حتث عىل العلم وتعتربه الوسيلة األكمل للكامل ،كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل يف
قصة آدم عليه السالم﴿ :وع َّلم آدم ْاأل ْسامء مك َّلها مث َّم عرض مه ْم عىل املْالئِك ِة فقال أنْبِ مئ ِ
وين
بِأسام ِء هؤم ال ِء إِ ْن مكنْ متم ص ِ
اد ِقني﴾ [البقرة ،]31 :ففي هذه اآلية الكريمة تذكر أمهية العلم ودوره
ْ
ْ
األسايس يف حتقيق أهلية اخلالفة ،ذلك أن اهلل تعاىل ـ جلعل آدم عليه السالم خليفة ـ وفر له
من العلم ما يستطيع أن يؤدي هبا هذه املهمة ..ولذلك كان الكامل منوطا هبا.
وقد عرب اهلل تعاىل عن هذا العلم الذي أوتيه اإلنسان يف بدء اخللق بأنه علم األسامء
كلها ..وهي تعني معاين كثرية كلها هلا عالقة بالطاقات التي حيتاج إليها اإلنسان ألداء
وظيفته يف االستخالف ويف الوصول إىل الكامل املتاح له.
وهكذا خيرب اهلل تعاىل أنه لتكميل رسله ،وتأهيلهم ألداء وظائفهم علمهم من كل
العلوم التي حيتاجوهنا لذلك ،تعليام إهليا مبارشا حتى ال ختتلط علومهم بالدنس واخلرافة
التي تعلق بعلوم البرش بحسب حمدودية قدراهتم ،قال تعاىل يذكر ذلك يف حق نبينا :
﴿وأنْزل اهلل عليك ا ْلكِتاب و ِْ
احلكْمة وع َّلمك ما مل ْ ت مك ْن ت ْعل مم وكان ف ْض مل اهلل عل ْيك عظِ ًيام﴾
ْ
[النساء]113 :

وخيرب اهلل تعاىل أن من وظائف الرسل عليهم الصالة والسالم التعليم ،ويقرنه
بالتزكية ،ليبني من خالل ذلك أنه ال يمكن أن تتحقق التزكية من دون علم ،قال تعاىل عىل
لسان إبراهيم عليه السالم﴿ :ر َّبنا وا ْبع ْث فِ ِ
يه ْم ر مس ً
وال ِمن مْه ْم ي ْت ملو عل ْي ِه ْم آياتِك و ميع ِّل مم مه مم
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ا ْلكِتاب و ِْ
ِّيه ْم إِنَّك أنْت ا ْلع ِزيزم ْ ِ
احلكْمة و ميزك ِ
يم﴾ [البقرة ،]129 :وقال﴿ :لقدْ م َّن اهلل عىل
اْلك ُ
وال ِم ْن أ ْن مف ِس ِه ْم ي ْت ملو عل ْي ِه ْم آياتِ ِه و ميزك ِ
املْمؤْ ِمنِني إِ ْذ بعث فِ ِ
يه ْم ر مس ً
ِّيه ْم و ميع ِّل مم مه مم ا ْلكِتاب
و ِْ
احلكْمة وإِ ْن كا منوا ِم ْن ق ْب مل ل ِفي ضال ٍل ُمبِ ن
ي﴾ [آل عمران]164 :
وهكذا نجد يف األحاديث الكثرية ـ املتفق عليها بني مدارس األمة ـ حث رسول اهلل

 عىل العلم ،والدعوة إىل استعامل كل األساليب لتحصيله ،واعتباره من أفضل
العبادات ،وأن الشعائر التعبدية ال تغني عنه ..ففي احلديث قال رسول اهلل ( :من سلك
طريقا يلتمس فيه علام سهل اهلل له طريقا إىل اجلنة ،وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب
العلم رضا بام يصنع ،وإن العامل ليستغفر له من يف السموات ومن يف األرض حتى احليتان
يف املاء ،وفضل العامل عىل العابد كفضل القمر عىل سائر الكواكب ،وإن العلامء ورثة
األنبياء ،إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها إنام ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)()1
وقال( :أفضل العبادة الفقه ،وأفضل الدين الورع)()2

وقال( :قليل العلم خري من كثري العبادة ،وكفى باملرء فقها إذا عبد اهلل ،وكفى باملرء
جهال إذا أعجب برأيه)()3

وقال( :ما عبد اهلل بيشء أفضل من فقه يف دين ولفقيه واحد أشد عىل الشيطان من
ألف عابد ،ولكل َشء عامد وعامد هذا الدين الفقه)()4

وقايس بني بعض النوافل وبني طلب العلم ،فقال أليب ذر ،وقد رأى حرصه عىل

( )1أبو داود والرتمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي.
( )2رواه الطرباين يف معاجيمه الثالثة.
( )3الطرباين يف األوسط.
( )4الدارقطني والبيهقي.
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النوافل( :يا أبا ذر ألن تغدو فتعلم آية من كتاب اهلل خري لك من أن تصيل مائة ركعة ،وألن
تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو مل يعمل به خري لك من أن تصيل ألف ركعة)()1

وقال( :من تعلم بابا من العلم ـ عمل به أو مل يعمل ـ كان أفضل من أن يصيل ألف
ركعة تطوع ًا)()2

وقال( :من طلب العلم فهو كالصائم هناره ،القائم ليله ،وإن باب ًا من العلم يتعلمه
الرجل خري له من أن يكون له أبو قبيس ذهب ًا ،فأنفقه يف سبيل اهلل)()3

ٌ

وقال( :أن العبد إذا خرج يف طلب العلم ناداه اهلل عز وجل :مرحبا بك يا عبدي..
أتدري أي منزلة تطلب؟ ..وأي درجة تروم؟ ..تضاهي مالئكتي املقربني لتكون هلم قرينا،
ألمبلغنك مرادك وألموصلنك بحاجتك) ،فقيل لإلمام السجاد راوي احلديث :ما معنى
مضاهاة مالئكة اهلل عز وجل املقربني ليكون هلم قرين ًا؟ ..فقال :أما سمعت قول اهلل عز
وجل﴿ :ش ِهد اهلل أ َّنه ال إِله إِ َّال مهو واملْالئِك مة و مأو ملو ا ْل ِع ْل ِم قائِام بِا ْل ِقس ِ
ط ال إِله إِ َّال مهو ا ْلع ِزيزم
م
ْ
ً
ْ ِ
يم﴾ [آل عمران ،]18 :فبدأ بنفسه ،وثنى بمالئكته ،وثلث ب مأويل العلم الذين هم قرناء
احلك م
مالئكته)()4

وغريها من األحاديث الكثرية ،والتي تعترب العلم ركنا من أركان الدين؛ فال يمكن
ألحد أن يتدين تدينا سليام صحيحا ما مل يتعلم من العلوم ما يوفر له ذلك.
وهلذا؛ فإن العرفان القرآين هو العرفان املستند للعلم؛ فال يقبل شيئا ،وال يرفضه إال

( )1ابن ماجه.
( )2بحار األنوار ،180/1 :وروضة الواعظني.
( )3املرجع السابق ،184/1 :،ومنية املريد.
( )4املرجع السابق ،180/1 :،وأمايل الطويس.
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بحسب ما تقتضيه مناهج العلوم ،والتي اعتربها اهلل تعاىل ودعا إىل استعامهلا لتحصيل
العلم ،وهلذا نجد يف القرآن الكريم األسلوب الربهاين واحلجة واجلدال احلسن واالستقراء
واملقارنة والتمحيص استنا ًدا إىل املعطيات احلسية اخلارجية ورضب األمثال إىل غري ذلك
من األساليب العلمية.
اس ِم ر ِّبك ا َّل ِذي خلق خلق اإلنسان ِم ْن
كام قال تعاىل يف الدعوة إىل القراءة﴿ :ا ْقر ْأ بِ ْ
ِ
م﴾ [العلق]5-1 :
عل ٍق ا ْقر ْأ ور ُّبك ْاألكْر مم ا َّلذي ع َّلم بِا ْلقل ِم ع َّلم اإلنسان ما مل ْ ي ْعل ْ
وقال يف الدعوة إىل استعامل املدارك احلسية وغريها لتحصيل العلم﴿ :واهللَّم
ِ
ِ
ِ
الس ْمع و ْاأل ْبصار و ْاأل ْفئِدة لع َّل مك ْم
أ ْخرج مك ْم م ْن مب مطون مأ َّمهات مك ْم ال ت ْعل ممون ش ْيئًا وجعل ل مك مم َّ
ني ولِسانًا وشفت ْ ِ
ت ْش ُكرون﴾ [النحل ،]78 :وقال﴿ :أمل ن ْجع ْل ل مه ع ْين ْ ِ
ني وهد ْينا مه الن َّْجد ْي ِ
ن﴾ [البلد:
ْ
ُ
،]10-8
وقال يف الدعوة إىل استعامل الوسائل املناسبة للبحث يف حقائق الكون ﴿ :مق ْل ِس مريوا
ِ
ِ ِ
ِيف ْاأل ْر ِ
ض فا ْن مظ مروا ك ْيف بدأ ْ
َش ٍء ق ِدير﴾
اخل ْلق مث َّم اهلل مينْش مئ الن َّْشأة ْاآلخرة إ َّن اهلل عىل مك ِّل ْ
[العنكبوت]20 :

وقال يف الدعوة إىل السري يف األرض للبحث التارخيي﴿ :قدْ خل ْت ِم ْن ق ْبلِ مك ْم مسن ٌن
ض فا ْن مظروا كيف كان ع ِ
اقب مة الْمك ِ
ف ِس مريوا ِيف ْاأل ْر ِ
ذبِي﴾ [آل عمران]137 :
ْ
م
ُ

وغريها من اآليات الكريمة ،التي تدعو إىل استعامل كل الوسائل التي وفرها اهلل

تعاىل لعباده للتحقق بام تتطلبه اخلالفة من العلم.
ومن خالل العودة للمصادر املقدسة نجد أن العلم املقصود نوعان ،كالمها فرس به
قوله تعاىل﴿ :وع َّلم آدم ْ
األ ْسامء مك َّلها﴾ [البقرة]31 :
أما األول ،فهي األسامء املتعلقة باملستخلف فيه :وهو كل ما يتعلق بحياته عىل
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األرض من معارف أساسية ،ومن لغة يستطيع بواسطتها بناء عالقاته وإنامء معارفه ،وإىل
هذا النوع اإلشارة بالروايات الواردة عن ابن عباس وغريه من أنه( :علمه أسامء مجيع
األشياء كلها جليلها وحقريها) ،وقال ابن عباس( :علمه أسامء كل َشء حتى اجلفنة
واملحلب)()1

وهذا يدل عىل أن املعارف األساسية لإلنسان يف مجيع املجاالت معارف توقيفية ال
اجتهادية  ،ثم أتيح لإلنسان بعد ذلك استعامل تلك املعارف وتنميتها واستثامرها كام قال
تعاىل عن ذي القرنني﴿ :وي ْسأ ملونك ع ْن ِذي ا ْلق ْرن ْ ِ
ني مق ْل سأ ْت ملو عل ْي مك ْم ِمنْ مه ِذك ًْرا إِنَّا م َّكنَّا ل مه
ض وآتيناه ِمن مك ِّل ٍ
َشء سب ًبا فأ ْتبع سب ًبا﴾ [الكهف]85-83 :
ِيف ْاأل ْر ِ ْ م ْ
ْ
فاآلية الكريمة تشري إىل أن ذا القرنني استعمل كل األسباب لتحصيل العلوم
واملعارف وغريها ،ويدل عىل ذلك السد الذي بناه بعلم وإحكام ،كام قال تعاىل ﴿ :مث َّم أتْبع
السدَّ ْي ِن وجد ِم ْن مد ِ ِ
وهنام ق ْو ًما ال يكا مدون ي ْفق مهون ق ْو ًال قا ملوا يا ذا
سب ًبا حتَّى إِذا بلغ ب ْني َّ
ا ْلق ْرن ْ ِ
ني إِ َّن ي ْأ مجوج وم ْأ مجوج مم ْف ِسدم ون ِيف ْاأل ْر ِ
جتعل ب ْيننا
ض فه ْل ن ْجع مل لك خ ْر ًجا عىل أ ْن ْ
وبينهم سدًّ ا قال ما م َّكنِّي فِ ِ
وين بِ مق َّو ٍة أ ْجع ْل ب ْين مك ْم وب ْين مه ْم ر ْد ًما آ مت ِ
يه ر ِّيب خ ْري فأ ِعينم ِ
وين زم بر
ْ م ْ
ٌ
ْ ِ ِ
ني قال ا ْن مف مخوا حتَّى إِذا جعل مه ن ًارا قال آ مت ِ
الصدف ْ ِ
وين مأ ْف ِر ْغ عل ْي ِه
احلديد حتَّى إِذا ساوى ب ْني َّ
ِ
استطا معوا ل مه ن ْق ًبا﴾ [الكهف]97-92 :
اسطا معوا أ ْن ي ْظه مرو مه وما ْ
ق ْط ًرا فام ْ

وأما النوع الثاين من العلوم؛ فاألسامء املتعلقة باملستخلف عليه :وهو من املعارف
األساسية التي حيتاج إليها يف أداء وظيفة اخلالفة ،ألن مجيع الكون ،دقيقه وجليله يستند إىل
أسامء اهلل التي متده بمعاين الوجود التي هو عليها.

( )1انظر يف هذه الروايات :الدر املنثور.120 /1:
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ويدل عىل هذا أن القرآن الكريم مل يذكر كلمة (األسامء) معرفة إال وأراد هبا األسامء
احلسنى ،كام قال تعاىل﴿ :وهللَِّ ْاأل ْسام مء ْ
احلم ْسنى فا ْد معو مه ِهبا وذ مروا ا َّل ِذين مي ْل ِحدم ون ِيف أ ْسامئِ ِه
جز ْون ما كا منوا ي ْعملُون﴾ [األعراف]180 :
س مي ْ

وكان األصل يف التصوف أن يتقيد بكل هذه املعاين القرآنية ،والتي ورد ما يدل عليها

ويؤكدها ويفصلها من أحاديث رسول اهلل  ،وأحاديث أئمة اهلدى الذين أوىص هبم،
لكنا نجد خمالفات كثرية ،سنقترص يف هذا الفصل عىل ذكر نموذجني عنها:
أما األول؛ فهو استخدام اخللوة وسيلة لتحصيل العلوم بدل املطالعة والدرس.
وأما الثاين؛ فهو طلب العلم من غري أهله ،وبغري أسبابه التي وضعها اهلل تعاىل.
وسنرشح كال األمرين يف املبحثني التاليني:
أوال ـ اخللوة وأنواع العلوم:
نجد يف الكثري من كتب الصوفية ،وخاصة كتب املتأخرين الدعاوى الطويلة
العريضة املرتبطة بالقدرات العلمية اهلائلة ملشايخ الصوفية الكبار ،بل واملريدين منهم،
والتي ال ترتبط فقط باملعرفة باهلل وحقائق الدين وقيمه ،وإنام ترتبط بكل شؤون احلياة،
وبكل املعارف الدينية والكونية.
وكل ذلك من غري تكلف دراسة وال بحث ،وال حضور للمدارس واجلامعات ،وال
معاناة مطالعة وبحث ..بل يكفي أن جيلس أحدهم يف اخللوة أربعني يوما ،أو أقل أو أكثر
ليتنزل عليه حينها من العلوم ما يغنيه عن كل جامعات العامل ومكتباهتا ..وبذلك انحرف
دور اخللوة من كوهنا حمال لتحقيق التعمق يف اإليامن وتذوقه إىل حمل الصطياد املعارف
والعلوم.
وهلذا نجد يف كتب الصوفية املتأخرين املصنفات اخلاصة بنتائج اخللوة ،واعتبارها
69

معيارا لصحتها ،فمن خرج عندهم من خلوته باإليامن املجرد عن تلك املعارف ،ال يكون
قد نال من ثامر خلوته شيئا.
ومعظم هذه الكتب مقتبسة من كتب ابن عريب ،وخاصة كتابه [األنوار فيام يمنح
صاحب اخللوة من أرسار] ،باإلضافة إىل ما كتبه يف الفتوحات عنها.
فمن الكتب املؤلفة يف ذلك كتاب [اجلوهر املصون والرس املرقوم فيام تنتجه اخللوة
من األرسار والعلوم] للشيخ عبد الوهاب الشعراين ،وهو يف ذكر ما يمكن ان ينتج للمريد
من كشف وفتوح وأرسار إهلية يف اخللوة عند قراءته لكل سورة من سور القرآن ،وقد قال
يف مقدمته( :فهذا كتاب نفيس ليس يف ذخائر ملوك الدنيا مثله سميته بـ [اجلوهر املصون
والرس املرقوم فيام تنتجه اخللوة من األرسار والعلوم] ،وضمنته أرسارا غريبة وعلوما رشيفة
فاخرة عجيبة ال مرقى ألحد إىل التسابق إىل معرفة شمس من أرساره وعلومه بالفكر وال
إمعان نظر يف كتب وإنام ذلك هبة من اهلل تعاىل ملن شاء من عباده املختصني إما من طريق
اخللوة املعروفة بني القوم وإما من طريق اجلذب اإلهلي للعبد ،غري ذلك ال يكون ،وإنام
خصصنا تلك األرسار والعلوم باخللوة جريا عىل الغالب وإال فاملجذوب اإلهلي قد حتصل
له هذه األمور ولكنه ال يصلح لرتبية املريدين جلهله بمراتب الطريق؛ فهو كمن خطف من
أرض مرص إىل مكة مثال فال يعرف مناهل الطريق ومراحلها كام يعرفها الذي يسافر مع
الدليل والركب فافهم ..وأيضا فإن اخللوة جتمع القلب عىل حرضة الرب وما دام العبد مل
يدخل اخللوة فهو مع اخللق ال مع احلق جل وعال ومعلوم أن اخللق ليسوا بأهل إلفاضة
هذه األرسار والعلوم من ذواهتم وإنام يفيضها احلق تعاىل عليهم إذا دخلوا يف حرضته بعد
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هتذيب أخالقهم وزوال رعونات نفوسهم كام هو معروف بني العارفني)()1

وهذا الكالم مجيل جدا ،ومقبول ،وال يصح إنكاره ،إن كان املراد منه تعميق املعارف
اإليامنية لتتحول من علم اليقني إىل عني اليقني ،أو إىل حق اليقني ،كام ورد يف احلديث عن
احلارث بن مالك االنصاري ،قال :مررت بالنبي  فقال( :كيف أصبحت يا حارث؟)
قال :أصبحت مؤمنا حقا .فقال( :انظر ما تقول؟ فإن لكل َشء حقيقة ،فام حقيقة إيامنك؟)
فقال :قد عزفت نفيس عن الدنيا ،وأسهرت لذلك لييل ،واطمأن هناري ،وكأين أنظر إىل
عرش ريب بارزا ،وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها ،وكأين أنظر إىل أهل النار
يتضاغون فيها .فقال( :يا حارث عرفت فالزم)()2

لكن الشيخ الشعراين عندما يذكر أنواع العلوم التي يكتسبها املختيل يف هذا الكتاب
نجد أنواعا أخرى كثرية ال عالقة هلا بذلك.
فمن األمثلة عىل ذلك ما ذكره عن العلوم التي يكتسبها املختيل من سورة الفلق،
ومن غري أستاذ وال كتب ،فمنها( :علم ما يعطيه الزمان يف نشأة اإلنسان وىف سائر املعادن
والنبات واحليوان ومنها علم اجتامع الكثري من األيدي والصفات عىل إجياد الواحد ومنها
علم حرضة متليك ما ينشئه املنشئ من كونه أنشأه ومنها علم حرضة الرياضة اإلهلية والفرق
بينها وبني الرياضة الكونية ومنها علم حرضة النعم وما هلا يف الدنيا واآلخرة ومنها علم
حرضة املبدأ وامليعاد ومنها علم حرضة التشبيه وعكس التشبيه كام هو األصل الذي ينفع
به التشبيه ومنها علم حرضة التأثري ومنه تأثري اجتامع األضداد من العلم اإلهلي ووجود

( )1اجلوهر املصون والرس املرقوم فيام تنتجه اخللوة ،ص.24 :
( )2مصنف ابن أيب شيبة  170 /6ح( )30425املعجم الكبري للطرباين  266 /3ح(.)3367
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النار يف املاء واملاء يف النار كام ورد متضمنا يف مكنون السنة ومنها علم احلرضة التي أظهرت
صفات العامل يف عينه ومنها علم حرضة امللكوت وأين حظه من امللك واجلربوت؟ ومنها
علم محد الرساء وتفاصيله وهو علم رشيف)()1

ثم خيتم هذه العلوم الكثرية بقوله( :فهذه أمهات علوم هذه السورة واهلل سبحانه
وتعاىل أعلم)()2

وهكذا يذكر عند كل سورة أنواع العلوم التي يتقنها صاحبها من خالل جلوسه يف
اخللوة لتلك الفرتة املحدودة ،بل قد تتنزل عليه من غري معاناة اخللوة نفسها.
وقد ذكر الشيخ الشعراين يف كتابه [األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية] جمامع
العلوم التي تثمرها اخللوة ،واعتربها ثامرا رضورية ،عىل أساسها تكون اخللوة صحيحة أو
غري صحيحة ،أو كاملة أو غري كاملة.
وقد قال يف التقديم هلا والتعريف برضورهتا واعتبارها املعيار عىل نجاح اخللوة،
ومدى إخالص صاحبها( :وأما ثمرات اخللوة التي ال ينبغي لشيخ أن يدخل املريد اخللوة
إال إن علم من طريق كشفه حصوهلا له فهي مخسة وعرشون من انواع الكشف وقد أمجعوا
عىل ان حصوهلا من عالمات صحة الفتح ،وان من مل حتصل له فاشتغاله بالعلم والكسب
والصنايع واحلرف افضل له من دخول اخللوة ،فيقال ملن اختىل ماذا حصل لك من
الكشوفات والعلوم؟ فان رأيناه كاشفنا هبذه اخلمسة وعرشين كشفا صدقناه واال أعرضنا

( )1اجلوهر املصون والرس املرقوم فيام تنتجه اخللوة ،ص.241 :
( )2املرجع السابق ،ص.241 :
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عنه)()1

وقال يف [اجلوهر املصون والرس املرقوم فيام تنتجه اخللوة من األرسار والعلوم]:
(يقال ملن ادعى الصدق يف دخول اخللوة فإذا فتح اهلل تعاىل به عىل قلبك من العلوم
واألرسار واملعارف الربانية واآلداب املحمدية فإن أبدى لنا شيئا من العلوم التي ذكرناها
يف هذا الكتاب وتكلم لنا عىل كل علم منها قلنا له أنت صادق رىض اهلل تعاىل عن شيخك
وعرفنا أنه حمقق ال متشبه بالقوم وإن رأيناه جاهال بعلوم هذا الكتاب وأرسار اخللوة التي
قدمناها عرفنا أنه متشبه ال متحقق وأنه مل خيلص يف دخول اخللوة)()2

وهذا يعني أن املختيل ـ بدل أن ينشغل بذكر اهلل والتقرب إليه ـ ينشغل بالبحث عن
تلك العلوم التي سيسأل عنها بعد خلوته ،ليثبت نجاحه أو فشله.
ثم ذكر الشعراين أول تلك الكشوف ،فقال( :فأول الكشوفات التي حتصل للمختيل
ان يكشف له عن عامل احلرش الغائب عنه فال حيجبه ظلمة وال جدار عام يفعله الناس يف
قعور بيوهتا ،لكن جيب عليه التوبة من هذا الكشف فورا ألنه كشف سلطاين ،وينبغي له ان
يسأل اهلل تعاىل ان خيلق باسمه الستار ..والفرق بني الكشف احليس واخليايل ان يغمض
العبد عينيه عند رؤية شخص أو عند رؤية فعل ،فإن بقي له الكشف فهو خيايل ،وان زال
فليعلم ان االدراك قد تعلق بمكان خمصوص)()3

والثاين( :أن تنزل عليه املعاين العقلية يف الصور احلسية فال يصري بعد ذلك حيتاج إىل

( )1األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية ،ج ،2ص.87 :
( )2اجلوهر املصون والرس املرقوم فيام تنتجه اخللوة ،ص.36 :
( )3األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية ،ج ،2ص.87 :
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اتعاب فكر يف حتصيل َشء مما طريقه العقل)
والثالث( :أن يؤتى بأوان فيها رشاب فينبغي له ان يرشب اللبن منها ،وإال فاللبن
ثم العسل ،وان مجع بني اللبن والعسل فهو افضل ،وليحذر من رشب اخلمر فانه يورث
الشطح ،فان كان اخلمر ممزوجا بامء املطر فليرشبه دون املمزوج بامء االهنار واآلبار والعيون،
وعليه بالذكر حتى يرتفع عنه عامل اخليال ويتجىل له عامل املعاين املجردة عن املواد)
والرابع( :أن يتجىل له املذكور ويغني عن الذكر يف حرضة املشاهدة)
واخلامس( :أن يعرض عليه احلق تعاىل مراتب اململكة كلها فال ينبغي له االلتفات
إليها)
والسادس( :أن يكشف له عن ارسار االحجار املعدنية وغريها فيعرف رس كل حجر
وخاصيته يف املضار واملنافع ويعرف عمل الكيمياء الصحيحة التي ال تتغري عىل مرور
االزمان ،فال ينبغي االلتفات إىل َشء من ذلك)
والسابع( :أن يكشف له عن ارسار النبات حتى تناديه كل عشبة وختربه بام فيها من
اخلواص ،وال ينبغي له االلتفات إىل ذلك ،فمن التفت إىل ذلك طرد ،وليكن غذاؤه عند
حصول هذا الكشف بام كثرت رطوبته وحرارته)
والثامن( :أن يكشف له عن ارسار احليوان كله حتى احلرشات ويسلم عليها وتعرفه
بام أودعه اهلل فيها من اخلواص النافعة والضارة وبام تعبد اهلل تعاىل به من انواع التسبيح
والتمجيد ..وهنا نكتة جليلة وهو ان املختيل إن رأى العوامل مشتغلة بالذكر الذي هو عليه
يف اخللوة فليعلم انه كشف خيايل ال حقيقي فان خياله هو الذي اقيم له يف املوجودات ،وان
رآها مشتغلة بأنواع اذكارها هي فهو كشف حقيقي)
والتاسع( :أن يكشف به عن رسيان عامل احلياة التي هي سبب االحياء وما تعطيه من
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االثر يف كل ذات وكيف تندرج العبادات يف هذا الرسيان فيعرف نشأة الصالة احلية من
امليتة)
والعارش( :أن يكشف له عن اللوايح اللوحية وخياطب باملخاوف وتتنوع عليه
احلاالت ويقام له دوالب يعاين فيه صور االستحاالت وكيف يصري الكثيف لطيفا
وعكسه)
واحلادي عرش( :أن يكشف له عن نور نظائر الرس حتى يطلب التسرت منه فليقدم
عىل الذكر وال خيف فانه ينقطع عنه ويندفع)
والثاين عرش( :أن يكشف له عن نور الطوالع وصورة الرتاكيب الكلية وتعرف آداب
الدخول إىل احلرضة اإلهلية وآداب الوقوف بني يدي احلق جل وعال ،وأدب اخلروج من
عنده إىل اخللق ،وهناك يعرف ان كل َشء نقص من الظاهر زيد يف الباطن والذات واحدة
وما ثم نقص حقيقة)
والثالث عرش( :أن يكشف له عن مراتب العلوم النظرية ويعرف صور املغاليط التي
تطرأ عىل االفهام ورسيان الرس اإلهلي يف العامل)
والرابع عرش( :أن يكشف له عن عامل التصوير واحلس واخليال ويمده كل َشء يف
الوجود بام عنده)
واخلامس عرش( :أن يكشف له عن مراتب القطبية وعواملها وكل ما شاهده قبل
ذلك فهو من عامل اللسان ،وهناك يعطى عامل الرموز واالمجال والوهب)
والسادس عرش( :أن يكشف عن عامل العزة فيعرف مجيع األدلة السليمة والرشائع
املستقيمة املنزلة من عند اهلل بواسطة حممد  عىل أتم وجوهها ويميز قول اهلل من قول
خلقه ولو حكاه تعاىل عنهم ويتأيد عنده االحاديث التي قيل بضعيفها بالكشف ،ويعرف
75

ايضا مجيع املقامات ومراتبها يف احلرضة اإلهلية وتقابله كلها بالتوقري والتعظيم)
والسابع عرش( :أن يكشف له عن غامضات االرسار)
والثامن عرش( :أن يكشف له عن عامل احلرية والقصور والعجز وخزائن االعامل
وهي من اجلنان عليون فقط)
والتاسع عرش( :أن يكشف له عن مجيع اجلنان ومراتب أهلها كلهم وهو واقف عىل
طريق ضيق ،ثم عن جهنم ودركاهتا ومراتب اهلها ،وهناك يعرف كشفا ويقينا االعامل
املوصلة إىل كل من الدارين)
والعرشون( :أن يكشف له عن أرواح اهل حمبة اهلل عز وجل فرياهم حيارى سكارى
قد غلب عليهم سلطان الوجل)
واحلادي والعرشون( :أن يكشف له عن نور ال يرى فيه غري نفسه فيأخذه فيه وجد
وهيامن ويتاميل كتاميل الرساج وجيد يف نفسه لذة ال يقدر يقدرها)
والثاين والعرشون( :أن يكشف له عن صور كصور بني آدم وستور تدفع وستور
بياض وهلم تسبيح يدهش العقول فال يذهل حني يرى صورته فيهم)
والثالث والعرشون( :أن يكشف له عن ارسار الرمحانية فيعرف عاقبة أمره ومنزلته
من حرضات األسامء)
والرابع والعرشون( :أن يعرف منازع مجيع احوال املجتهدين من الكتاب والسنة
وخيرج من اخللوة وقد نحى نفسه من ديوان الفقراء الصادقني ،واما من خيرج منها وهو
يرى انه خري من أقرانه فهو ممقوت بإمجاع اهل الطريق ،إذ هو وقت اللبس الذي اخرج به
آدم من حرضة اهلل كام مر قبيل هذه اخلامتة)
واخلامس والعرشون( :أن يعطيه اهلل تعاىل امليش عىل اهلواء واملاء ويصري يترصف
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هبمته يف الكون بإذن اهلل تعاىل ،وتطوى له االرض وخيلع عليه هناك من اخللع ما مل خيطر
عىل باله)
ثم ختم كل هذه العلوم والطاقات التي ذكرها بالتأكيد عىل كوهنا ثامرا رضورية؛
فمن فاتته مل يستفد من خلوته.
ومل يكتف بذلك ،بل راح يذكر عن غريه اشرتاط ثامر علمية أخرى ،فقد قال( :كان
أخي ابو العباس احلريني خيتيل االربعني واكثر ويقول :كل خلوة ال متنح صاحبها هذه
العلوم فهي عبث ناقص االستعداد ،وهي :علم حرضة اجلمع االكرب ،وعلم مزالت
االقدام ،واسباب السعادة والشقاء ،وعلم الفرق بني الكرامة واالستدراج يف سائر
االحوال ،وعلم مجيع مراتب العامل عند اهلل تعاىل عىل اختالف طبقات اخللق ومعرفة انساب
مجيع احليوانات إىل ابيها األول ..ومنها علم التجليات االهلية وعلم بطون عامل الشهادة يف
عامل الغيب وعكسه ..ومنها علم جواهر القرآن كلها يف مقام االسالم ويف مقام االيامن ويف
مقام اإلحسان ويف مقام االيقان ..ومنها علم مراتب املالئكة يف الدار اآلخرة عىل التفصيل
وعىل اجلمع بني الضدين ،وادخال الواسع يف الضيق ،وطي الزمان ،وشهود اجلسم الواحد
يف مكانني فاكثر من مكانني فأكثر يف آن واحد ..ومنها علم كالم احليوانات من حيث
تسبيحها بحمد رهبا حال صالهتا ومعرفة األداة املتعلقة بمالئكة االرض ومالئكة اهلواء
بني السموات كلها ،وعلم الربازخ ..ومنها علم ابراز الغيوب من خلق احلجب ،وعلم
الظالالت االقدسية وعلم كيفية احلروف املسطرة يف اللوح املحفوظ ،وعلم طول العامل
وعرضه من اجلهات الست ..ومنها علم حرضات الفردانية والصمدانية وعدهتا سبعون
الف حرضة ومعرفة االحكام املتعلقة بأهل كل حرضة بحيث يصري يمليها كلها من قلبه..
ومنها علوم فتق الرتق بالعروق وفصل الوصل باخلتوق ..ومنها علم حرضات الرجوع
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وملاذا يرجع كالم الباري جل وعال ،هل هو لذاته ،أو لصفة قائمة زائدة عليها ،أو لعلمه أو
نسبه خاصة ،وما حمل االعجاز من مجيع اآليات ..ومنها علم تطورات احلروف مالئكة
حال النطق هبا بحيث يصري صاحب هذا الكشف يرى اجلو كله مالئكة من كالم اخللق..
ومنها علم الغيب الذي انفرد به احلق جل وعال ،والغيب الذي يطلع خواص عباده عليه،
وهل بني كل ارض وأرض سامء فيها مالئكة ام ال ..ومنها علم الرشائع املبثوثة يف مجيع
العامل وعلم مجيع املعجزات والكرامات واستخراجها كلها من مقام حممد  ..ومنها علم
مظاهر اآليات الربزخية والكرامات الكونية ،وعلم ما خص اهلل تعاىل به اصحاب الكهف
من العلوم واالرسار ،وعلم االنفهامات القدسية واالهلامات امللكية والصحف الفردوسية
وحرضة الديمومية ..ومنها علم اآلداب التي جتب عىل أتباع كل امة ومستحباهتا عن
غريها ..ومنها علم الكنوز ومعرفة حل طلسامت مجيع الكنوز بأي حرف شاء من حروف
اهلجاء عىل عدد خمصوص وحال خمصوص ويترصف يف مجيع كنوز الدنيا بام شاء لكنه يرتك
ذلك اقتداء بجمهور االنبياء واالولياء ..ومنها علم ضم املعاين بعضها عىل بعض كااللفاظ
وهو علم غريب الن املعاين ال توجد اال مع االلفاظ ،وجترد املعاين من االلفاظ حمال يف
العقل ..ومنها علم فك املعمى من االرسار وتفهم مراتب االيامن وايضاح الرس وعلم
التفاضل بني االنبياء واالولياء عىل التعيني كام هم يف حرضة اهلل تعاىل ..ومنها علم حرضة
احلجب الشهوانية يف الدنيا واآلخرة وما حيجب العبد منها عن اهلل تعاىل وما ال حيجبه..
ومنها علم الطبائع ..ومنها علم متييز احلق من الباطل يف سائر االقوال واالفعال والعقائد..
ومنها علم القبض والبسط ..ومنها علم مجيع الطرق التي يدخل منها ابليس عىل مجيع
السالكني ومعرفة األمور التي تسد مجيع طرقه عنهم وهو من ارشف العلوم ..ومنها علم
الصفات واالحكام التي كانت لألرواح قبل دخوهلا يف هذا اجلسم والصفات التي تكون
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عليها بعد دخوهلا)()1

ثم عقب عىل هذه العلوم الكثرية بقوله( :فهذا بعض علوم اخللوة التي ذكرها أخي
أفضل الدين رمحه اهلل)
ثم ذكر العلوم التي اشرتطها شيخ آخر من شيوخ الصوفية ،فقال( :وكان سيدي
عيل املرصفي ريض اهلل عنه يقول :كل خلوة ال يطلع صاحبها اذا خرج منها عىل هذه العلوم
فال ثمرة هلا وهي غري مرشوعة بل هي إىل الرياء اقرب ،فأوهلا :ان يكشف له عن علم آداب
ردى احلجب وعدهتا سبعون الف حجاب وذلك لريفع عنه اذا دخل يف الصالة ،وان يعطى
علم آداب املشاهدات العيانية واملكاملات البيانية ..ثانيها :ان يعطيه اهلل تعاىل معرفة أهل
اجلنة ومعرفة من يدخل النار من املوحدين ممن ال يدخلها ..ثالثها :ان يعطيه اهلل تعاىل علم
مجيع ما احصاه اهلل تعاىل يف االمام املبني من العلوم وعدهتا ما حيصل من رضب ثالث مائة
وستني الفا يف مثلها تسع مرات وثلث ..رابعها :ان يعطيه اهلل تعاىل معرفة احكام الكتاب
والسنة يف مقام االسالم ومقام االيامن ومقام االحسان ومقام االيقان ويصري يعرف رشوط
كل عبادة واركاهنا وسننها وآداهبا يف كل مقام من هذه االربعة مقامات وهو علم عزيز..
خامسها :ان يعطيه اهلل تعاىل علم فك رموز احلقائق وحل معميات الدقائق ..سادسها :ان
يعطيه اهلل تعاىل علم آداب الدخول إىل حرضة اهلل اخلاصة بالصالة ،وامهاهتا عرشة آالف
ادب واما فروعها فال تنحرص ،وما قدروا اهلل حق قدره ..سابعها :ان يعطيه اهلل تعاىل علم
استخراج مجيع الكتب املنزلة من القرآن العظيم ومتييز مجيع الرشائع عن بعضها وما تزيد
كل رشيعة أو تنقص عن األخرى ،وكان سيدي ابراهيم املتبويل يقول :ملا دخلت اخللوة

( )1األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية ،ج ،2ص.89 :
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أطلعني اهلل تعاىل عىل رجوع مجيع الكتب املنزلة إىل القرآن ورجوع القرآن كله من حيث
معانيه إىل الفاحتة ورجوع الفاحتة إىل الباء ورجوع الباء إىل النقطة ،ورصت أستخرج مجيع
مذاهب املجتهدين من أي حرف شئت من حروف اهلجاء ..ثامنها :ان يعطيه اهلل علم
حرضات االسامء ومعرفة اسناد كل قول يف الرشيعة إىل اسم اهلي ..تاسعها :ان يعطيه اهلل
تعاىل علم كل عالمات الساعة وامهاهتا الف عالمة ال تقع كل واحدة اال بعد سنة ،ويصري
يعرف األمور املربمة واالمور املعلقة من املنكرات فيشدد يف املعلقة وخيفف يف املربمة لئال
يعارض فيام اخرب به الشارع ..عارشها :أن يعطيه اهلل تعاىل معرفة سائر األلسن اخلاصة
باألنس واجلن فال خيفى عليه فهم كالم احد منهم ولو تشكل يف غري صورته األصلية..
حادي عرشها :ان يعطيه اهلل تعاىل علم رس القدر الذي طوى علمه عن اخلالئق ما عدا حممد
 ومن ورثه يف املقام من طريق الكشف ..ثاين عرشها :ان يعطيه اهلل تعاىل ما ينطوي عليه
كل انسان من اخلري والرش بمجرد رؤيه أنفه ..ثالث عرشها :ان يعطيه اهلل تعاىل معرفة
غساالت اخلطايا يف املاء الذي يتطهر الناس منه فيصري يميز بني غسالة الكبائر والصغائر
واملكروهات وخالف االوىل برؤية ذلك املاء فال خيطىء ..رابع عرشها :ان يعطيه اهلل تعاىل
علم الطبائع ومعرفة ما يقبل االنتقال عن طبعه وما ال يقبل من سائر احليوانات ..خامس
عرشها :ان يعطيه اهلل معرفة العلوم التي خيتص هبا اإلنسان ،والعلوم التي خيتص هبا امللك،
والعلوم التي ختتص هبا البهائم ،وما يدخل مع اإلنسان قربه من العلوم ويدوم معه إىل
اآلخرة ،وما ينقطع حكمه باملوت ..سادس عرشها :أن يعطيه اهلل تعاىل معرفة ترتيب
األسامء اإلهلية يف الظهور وما اول اسم ظهر وما هو الذي تاله يف الظهور وهكذا ،وما هو
االسم املهيمن عىل سائر االسامء ..سابع عرشها :ان يعطيه اهلل تعاىل معرفة اآلداب التي
ختتص بالبعث والنشور واحلرش إىل دخول اجلنة ،ومعرفة اآلداب التي تكون يف اجلنة ،وهل
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هي مستنبطة من آداب الرشيعة ام يوحي هبا اهلل إىل اهل اجلنة ،فان االدب مع اهلل ال خيتص
بمكان بل هو واجب عىل الدوام ..ثامن عرشها :ان يعطيه اهلل تعاىل علم نسبته مجيع األمور
إىل اهلل تعاىل واىل اخللق ،ومنه يعرف حقيقة مسألة خلق االفعال التي عجزت عقول العلامء
عن حتقيقها ..تاسع عرشها :ان يعطيه اهلل تعاىل معرفة اجلمع بني اقوال مجيع املجتهدين
وأتباعهم ورجوعها كلها إىل عني الرشيعة من غري ترجيح قول عىل آخر كشفا ويقينا ال ظنا
وختمينا ..عرشوهنا :ان يعطيه اهلل تعاىل معرفة أرسار القرآن والسنة املسمى بعلم احلقيقة،
ويطابق بينها وبني الرشيعة ويراها حقيقة واحدة هلا مرتبتان :عليا وسفىل ..حادي عرشينها:
ان يعطيه اهلل تعاىل معرفة مجيع العلوم حتى هيلك صاحبها يف عني ما يظن سعادته هبا كعلوم
الربامهة ونحوها ..ثاين عرشينها :ان يعطيه اهلل تعاىل تطورات االقوال واالفعال واالغراض
ومعرفة ما تطورت منه تلك الصور عىل اختالف اجناسها بمجرد رؤيتها ..ثالث عرشينها:
ان يعطيه اهلل تعاىل وزن الرجال ومعرفة مقام كل انسان برؤية تدوير فمه أو بأرص عينه..
رابع عرشينها :ان يعطيه اهلل تعاىل معرفة تفاصيل اآليات والصور ومجيع االنبياء عىل
اختالف طبقاهتم وما فضل اهلل به كل واحد عن بقية اجناسه))()1

ثم عقب عىل هذا بقوله( :فهذه أربعة وعرشون علام من ثمرات اخللوة يف يوم وليلة،
وما زاد فبحسابه إىل أربعني يوما)()2

وقد ذكر يف كتابه [اجلوهر املصون والرس املرقوم فيام تنتجه اخللوة] عدد تلك العلوم
نقال عن ابن عريب ،فقال( :ومنها أن يكشف له عدد أمهات علوم اإلمام املبني الذي أحىص

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.92 :
( )2املرجع السابق ،ج ،2ص.92 :
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اهلل تعاىل فيه علم كل َشء وعدهتا كام ذكره الشيخ حميى الدين بن العربى يف الباب الثاين
والعرشين من الفتوحات املكية مائة ألف نوع وستامئة نوع وحتت كل نوع من العلوم ما ال
حيىص يف الدفاتر)()1

ومن تلك العلوم ـ ولعله أغرهبا ـ (أن يكشف له عن عدد أهل اجلنة الذين كانوا يف
ظهر آدم عند أخذ امليثاق وهى ..ما يتحصل من رضب تسعامئة ألف ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف ألف تسع مرات ونصف ذلك وسدسه مرضوبا ذلك كله يف األس ال
يزيدون عىل ذلك واحدا وال ينقصون ،وأما أهل النار فال حيىص عددهم إال اهلل فإن أهل
اجلنة كالشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود)()2

ثانيا ـ املشايخ وعلوم الفتح:
وهو انحراف ثان ال يقل عن األول ،ذلك أن دور الشيخ يف األصل هو توجيه املريد
وتربيته وتزكية نفسه وحثه عىل السري إىل اهلل وتعريفه بكل ما خيدم ذلك السري ،لكنه حتول
لدى بعض الصوفية إىل وسيلة لتعلم كل َشء ،ومن غري مراعاة لألسباب التي وضعها اهلل
تعاىل لتحصيل العلوم.
ولعل أحسن نموذج لذلك الشيخ عبد العزيز الدباغ الذي يمثل الكثري من
الشخصيات الصوفية التي جعلت اإلهلام والكشف مصدرا شامال معصوما للمعرفة،
بحيث يمكن من خالله التعرف عىل كل َشء ،ومن غري بحث وال مطالعة وال اجتهاد
فكري ،ذلك أن السائل يف هذا الكتاب هو الطالب الباحث ،واملسؤول هو الشيخ املريب

( )1اجلوهر املصون والرس املرقوم فيام تنتجه اخللوة ،ص.30 :
( )2املرجع السابق ،ص.30 :
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الذي ال جييب من خالل مطالعاته وبحوثه ،وإنام من خالل كشفه وإهلامه.
وعنوان الكتاب الذي دونت فيه تلك اإلهلامات هو (اإلبريز الذي تلقاه نجم
العرفان ،احلافظ ،سيدي أمحد بن املبارك ،عن قطب الواصلني ،سيدي عبد العزيز)
وهو عىل حسب ما ذكر يف مقدمته من إمالء عبد العزيز الدباغ الفايس ،الذي عاش
بفاس ،خالل القرن احلادي عرش اهلجري ،عىل مريده الفقيه أمحد بن املبارك ،واملريد أمحد
بن املبارك ،حيكي عن شيخه ،أنه مل يكن قارئًا ،وال كاتب ًا ،ولكنه كان أمي ًا ،وملا فتح اهلل عليه
بالكامل ،والفيض ،والكشف ،صار من العارفني بالعلم اللدين ،فصار يفتي يف قضايا الناس
الدينية ،والدنيوية ،وحيل مشكالت العلم املعقدة ،يف العقائد ،واألحاديث املشكلة،
ونحوها.
وسنذكر هنا نامذج وأمثلة عن تلك احلوارات ،ال باعتبارها مقصودة لذاهتا ،وإنام
لتكون مثاال لتحول اإلهلام ملصدر جديد للمعرفة ال يقل عن النبوة نفسها ،بل يفوقها ،ذلك
أن النبوة اكتفت يف أكثر األحيان بام يرتبط باهلداية يف شؤون الدين واحلياة ،لكن إهلامات
الصوفية شملت كل َشء حتى العلوم الكونية والطبيعية.
وحتى تتضح لنا الصورة جيدا؛ فسنستعرض ما ورد يف الكتاب ابتداء من مقدمته،
لنعرف كيف حتول املريد إىل جمرد أداة تسجيل ،ال يناقش شيخه ،وال يسأله عن أدلته ،ألن
ذلك كله قد يتحول إىل اعرتاض يتناقض مع التسليم.
يقول الشيخ أمحد بن املبارك يف مقدمة الكتاب( :إنه ملا من اهلل عيل وله احلمد والشكر
بمعرفة الويل الكامل ،الغوث احلافل ،الصويف الباهر ،نجم العرفان الزاهر ،صاحب
اإلشارات العلية ،والعبارات السنية ،واحلقائق القدسية ،واألنوار املحمدية ،واألرسار
الربانية ،واهلمم العرشية ،منشئ معامل الطريقة بعد خفاء آثارها ،ومبدي علوم احلقائق بعد
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خبو أنوارها ،الرشيف احلسيب ..قطب السالكني ،وحامل لواء العارفني ،شيخنا وسيدنا
وموالنا عبد العزيز)
وبعد هذا الوصف لشيخه ،والذي يبدو منه االنبهار التام بعلومه ،ذكر ما استفاده
منه من علوم اإلهلام واملكاشفة ،فقال ..( :فشاهدت من علومه ومعارفه وشامئله ولطائفه
ما غمرين وهبرين ،وقادين بكليتي وأرسين ،وسمعت منه يف جانب سيد الوجود وعلم
الشهود سيدنا وموالنا حممد  من املعرفة بقدره العظيم ،وجاهه الكريم ،ما مل يطرق
سمعي منذ نشأت من إنسان ،وال رأيته مسطورا يف ديوان ،وسرتى بعضه إن شاء اهلل تعاىل
أثناء الكتاب ،وأعرف الناس به أوالهم به يوم احلساب .وكذا سمعت منه من املعرفة باهلل
تعاىل وعيل صفاته وعظيم أسامئه ما ال يكيف وال يطاق ،وال يدرك إال بعطية امللك اخلالق،
وكذا سمعت منه من املعرفة بأنبياء اهلل تعاىل ورسله الكرام عليهم أفضل الصالة وأزكى
السالم ما ختصه به كأنه كان مع كل نبي يف زمانه ،ومن أهل عرصه وأوانه؛ وكذا سمعت
منه من املعرفة باملالئكة الكرام ،واختالف أجناسهم وتفاوت مراتبهم العظام ،ما كنت
أحسب أن البرش ال يبلغون إىل علم ذلك ،وال يتخطون إىل ما هنالك ،وكذا سمعت منه من
املعرفة بالكتب الساموية والرشائع النبوية السالفة األعصار املتقادمة الليل والنهار ما تقطع
وجتزم إذا سمعته بأنه سيد العارفني وإمام أولياء أهل زمانه أمجعني ،وكذا سمعت منه من
املعرفة باليوم اآلخر ومجيع ما فيه من حرش ونرش ورصاط وميزان ونعيم باهر ما تعرف إذا
سمعته أنه يتكلم عن شهود وعيان ،وخيرب عن حتقيق وعرفان ،فأيقنت حينئذ بواليته
العظمى ،وانتسبت جلنابه األمحى)()1

( )1اإلبريز ،ص .2
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ويالحظ القارئ أن كل هذه العلوم التي ذكرها ،والتي أخرب أنه مل يسطر قبلها يف
كتاب ،ال يمكن أن يوردها صاحبها من غري أن تكون له املصادر واألسانيد التي يعتمد
عليها ،وإال كان مدعيا ،ويف أخطر جمال ،وهو الدين واهلداية.
وهو يف هذا يزعم لشيخه ما مل يتح للنبوة نفسها ،فمع أن اهلل تعاىل ـ بعد قصه لقصص
األنبياء عليهم السالم ـ يقول لرسول اهلل ﴿ :وما مكنْت بِجانِ ِ
يب إِ ْذ قض ْينا إىل مموسى
ب ا ْلغ ْر ِ ِّ
الش ِ
اه ِدين ولكِنَّا أنْش ْأنا مق مرونًا فتطاول عل ْي ِه مم ا ْل مع مم مر وما مكنْت ث ِ
ْاأل ْمر وما مكنْت ِمن َّ
او ًيا ِيف
ب ال ُّط ِ
أ ْه ِل مدْ ين ت ْت ملو عل ْي ِه ْم آياتِنا ولكِنَّا مكنَّا مم ْر ِسلِني وما مكنْت بِجانِ ِ
ور إِ ْذ ناد ْينا ولكِ ْن ر ْمح ًة
اه ْم ِم ْن ن ِذ ٍير ِم ْن ق ْبلِك لع َّل مه ْم يتذك مَّرون﴾ [القصص ]46-44 :إال أن
ِم ْن ر ِّبك لِ متن ِْذر ق ْو ًما ما أت م

لشيخه ـ كام يذكر ـ (من املعرفة بأنبياء اهلل تعاىل ورسله الكرام عليهم أفضل الصالة وأزكى
السالم ما ختصه به كأنه كان مع كل نبي يف زمانه)
ومثل ذلك ما تلقاه عنه (من املعرفة باملالئكة الكرام ،واختالف أجناسهم وتفاوت
مراتبهم العظام ،ما كنت أحسب أن البرش ال يبلغون إىل علم ذلك ،وال يتخطون إىل ما
هنالك)
وهو يذكر بإعجاب كيف ساهم يف نرش علومه ـ التي مل يكن هلا من دليل سوى
الكشف واإلهلام ـ فقال( :وكان اجتامعي به يف رجب سنة مخس وعرشين ومائة وألف
فبقيت يف عرشته وحتت لواء حمبته أسمع من معارفه التي ال تعد وال حتىص ،ومل جير اهلل تعاىل
عىل يدي تقييد َشء من كالمه ،بل كنت أسمعه وأعقله وأذكره لبعض أحبايب وخاصة
أصحايب ،فكل من سمعه يتعجب منه ويقول :ما سمعنا مثل هذه املعارف ،ويزيدهم تعجبا
كون صاحبها ريض اهلل عنه أميا مل يتعاط العلم ،ومن الذين أعرضوا عنه يف الظاهر غاية
اإلعراض وكل من سمع منهم شيئا يبقى متلذذا به اليوم واليومني واجلمعة واجلمعتني،
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وإذا لقيتهم ولقوين سألوين هل سمعت شيئا من تلك املعارف والفوائد اللطائف؟ فأذكر
هلم ما تيرس ،فيزيدهم ذلك حبا وتعجبا ،ولوال خشية امللل لسميت هؤالء الذين كانوا
يسمعون مني كالمه ويتلذذون به فإن من عرفهم بأسامئهم علم مكانة شيخنا ريض اهلل عنه
لشهرهتم يف الناس بالوالية والتعظيم والتوقري إىل النهاية مع كثرة خمالطتهم للصاحلني
واألولياء العارفني وطول معارشهتم هلم املعارشة التامة بالقلب واحلب واللب ،حتى علموا
بذلك أرسار الوالية وأوصاف املحبني وسامت العارفني ،ومناقب الصادقني وأحوال
اهلادين املهتدين ،هذا مع كوهنم من أكابر العلامء وفحول الفقهاء ،وحني سمعوا مني بعض
كالم شيخنا ريض اهلل عنه أمروين بالدوام عىل حمبته ،وقالوا :هذا واهلل الويل الكامل
والعارف الواصل ..وباجلملة فام سمع أحد كالمه إال ويبادر إليه بالقبول التام ،وستقف
عىل ذلك بام تراه أثناء الكتاب إن شاء اهلل تعاىل بمنه وكرمه)()1

ثم ذكر كيف قيد بعض تلك املعارف التي وضعها يف كتابه ،وأن ما فاته تقييده أكرب
بكثري ،فقال(( :وملا كان رجب) سنة تسع وعرشين ومائة وألف أهلمني تبارك وتعاىل وله
احلمد والشكر تقييد بعض فوائده لتعم به الفائدة وتتم به العائدة فجمعت بعض ما سمعته
يف شهر رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة ،وإذا هو يقرب من مخسة عرش كراسا
فعلمت أين لو قيدت ما سمعت منه يف السنني األربع املاضية لكان أزيد من مائتي كراس،
وآفة العلم عدم التقييد ..واعلم وفقك اهلل أن مجيع ما قيدت إنام هو قطرات من بحر زخار
ال قعر له وال ساحل ،تالطمت أمواجه فتطايرت علينا منها قطرات نفعنا اهلل هبا ،فتلك
القطرات هي التي لو قيدهتا لزادت عىل مائتي كراس ،وأما العلوم التي يف صدر الشيخ

( )1املرجع السابق ،ص .3
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ريض اهلل عنه فال حيصيها إال ربه تعاىل الذي خصه هبا ،واهلل تعاىل يوفقنا ملا حيبه ويرضاه
ويسعدنا بحسن قضاه)()1

وبعد أن ساق بعضا من سرية حياته ،ابتدأ بذكر كراماته ،وأول لقاءاته به ،فقال( :اعلم
أن شيخنا غريب وشأنه كله عجيب ،ومثله ال حيتاج إىل كرامة ألنه كله كرامة ،فإنه خيوض
يف العلوم التي تعجز عنها الفحول ،ويأيت فيها بام يوافق املعقول واملنقول مع كونه أميا ال
حيفظ القرآن العزيز ،فضال عن أن يسام بتعاطي َشء من العلوم ،مع أنه قط مل ير يف جملس
درس من صغره إىل كربه)()2

ثم راح يذكر أكرب كرامة له ،وهي الطائفية املقيتة ،فقال( :ولنبدأ بالكرامة التي ال كرامة
فوقها ،وهي سالمة العقيدة واستقامتها ،وملا مجعني اهلل به سألته عن عقيدته يف التوحيد
فرسد عيل عقيدة أهل السنة واجلامعة ،ومل يغادر منها شيئا ،وقال يل مرة :إنه ال يفتح عىل
العبد إال إذا كان عىل عقيدة أهل السنة واجلامعة ،وليس هلل ويل عىل عقيدة غريهم ،ولو كان
عليها قبل الفتح لوجب عليه أن يتوب بعد الفتح ويرجع إىل عقيدة أهل السنة ..ومل أزل
أسمعه يمدح أهل السنة ويثني عليهم كثريا ويقول :إين أحبهم حمبة عظيمة ،ويطلب من اهلل
تعاىل أن يتوفاه عىل عقيدهتم ،ثم جعلت ألقي عليه شيئا من شبه أهل األهواء ،فيفهم الشبهة
غاية ويقررها أحسن تقرير وجييب عنها بطريق الشهود والعيان فتسمع عنه يف أمر الربوبية
ورس األلوهية وهو جييب بام ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر قط عىل عقولنا مع كثرة
معاناتنا للمعقول واملنقول ،حتى إن من وفقه اهلل تعاىل وخالطه يف هذا الباب وجال معه يف
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أجوبة شبه أهل األهواء ،فإنه يكتسب منه قوة وحتصل له ملكة يقدر هبا عىل حل شبه اثنني
وسبعني فرقة)()1

وبناء عىل أنه ال يمكننا أن نستعرض هنا كل ما تلقاه عنه من معارف عجيبة ،فإننا
سنكتفي ببعض الشواهد التي تدل عىل غريها.
الشاهد األول:
وهو ـ ما ذكره عنه ـ من معرفته باللغات مجيعا ،ليس لغات البرش فقط ،بل لغات
غريهم أيضا ،ومن غري معلم سوى اإلهلام املجرد ،يقول عنه( :ما رأيت من يعرف الرسيانية
ومجيع اللغات التي لبني آدم وللجن وللمالئكة وللحيوانات مثله)()2

وهو يذكر إشادته خصوصا باللغة الرسيانية ،ففي حواره معه حوهلا قال( :وسمعته
يقول :إن اللغة الرسيانية هي لغة األرواح ،وهبا يتخاطب األولياء من أهل الديوان فيام
بينهم الختصارها ومحلها املعاين الكثرية التي ال يمكن أداؤها بمثل ألفاظها يف لغة أخرى،
فقلت :وهل تبلغها يف ذلك لغة العرب؟ فقال :ال يبلغها يف ذلك إال ما يف القرآن العزيز،
فإن لغة العرب إذا مجعت املعاين التي يف الرسيانية وكانت بلفظ العرب كانت أعذب
وأحسن من الرسيانية)()3

ثم ذكر رس تلك املكانة اخلاصة للرسيانية ،فقال( :وسمعته يقول :إن اللغات كلها
مطنبة بالنسبة للرسيانية ،ألن الكالم يف كل لغة غري الرسيانية يرتكب من الكلامت ال من
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احلروف اهلجائية ،ويف الرسيانية يرتكب من احلروف اهلجائية ،فكل حرف هجائي يف
الرسيانية يدل عىل معنى مفيد ،فإذا مجع إىل حرف آخر حصلت منهام فائدة الكالم ،ومن
عرف ألي معنى وضع كل حرف هان عليه فهم الرسيانية وصار يتكلم هبا كيف حيب
وارتقى بذلك إىل معرفة أرسار احلروف ،ويف ذلك علم عظيم حجبه اهلل عن العقول رمحة
بالناس لئال يطلعوا عىل احلكمة مع الظالم الذي يف ذواهتم فيهلكوا ..وسمعته يقول :إن
اللغة الرسيانية سارية يف مجيع اللغات رسيان املاء يف العود ،ألن حروف اهلجاء يف كل كلمة
من كل لغة قد فرست يف الرسيانية ووضعت فيها ملعانيها اخلاصة التي سبقت إليها
اإلشارة)()1

ويقول عنها( :الرسيانية هي أصل اللغات بأرسها واللغات طارئة عليها ،وسبب
طروها عليها اجلهل الذي عم بني آدم ،وذلك ألن مبنى وضع الرسيانية وأصل التخاطب
هبا املعرفة الصافية التي ال جهل معها حتى تكون املعاين عند املتكلمني هبا معروفة قبل
التكلم فتكفي إشارة ما يف إخطارها يف ذهن السامع ،فاتفقوا عىل أن أشاروا إىل املعاين
باحلروف اهلجائية تقريبا وقصدا إىل االختصار ألن غرضهم اخلوض يف املعاين ال فيام يدل
عليها ،حتى إنه لو أمكنهم إحضارها بال تلك احلروف ما وضعوها أصال ،وهلذا ال يقدر
عىل التكلم هبا إال أهل الكشف الكبري ومن يف معناهم من األرواح التي خلقت عرافة
دراكة ،واملالئكة الذين جبلوا عىل املعرفة ،فإذا رأيتهم يتكلمون هبا رأيتهم يشريون بحرف
أو بحرفني ،أو بكلمة أو بكلمتني إىل ما يشري إليه غريهم بكراسة أو كراستني ..إذا عرفت
هذا علمت أنه ملا عم بني آدم اجلهل كان ذلك سببا يف نقل احلروف عن معانيها التي
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وضعت هلا أوال وجعلها مهملة ،فاحتيج يف أداء املعاين إىل ضم بعضها إىل بعض حتى
حيصل منها جمموع يسمى كلمة ،فيدل عىل معنى من املعاين الدائرة عند أهل ذلك الوضع،
فضاع بسبب جهل معاين احلروف ومعرفة أرسارها علم عظيم ،ومع ذلك فإن أخذت تلك
الكلمة التي يف تلك اللغة وأردت أن تفرس حروفها بام كانت عليه قبل الوضع والنقل،
وجدت يف الغالب حرفا منها يدل عىل املعنى الذي نقلت إليه التفاقه مع املنقول عنه،
ووجدت باقي حروف تلك الكلمة يدل عىل معان أخر يعرفها الرسيانيون وجيهلها
غريهم)()1

ثم ذكر تاريخ اللغة الرسيانية ،وعالقة األنبياء عليهم السالم هبا ،فقال( :وسمعته
يقول :إن سيدنا آدم عىل نبينا وعليه الصالة والسالم ملا نزل إىل األرض كان يتكلم
بالرسيانية مع زوجته وأوالده لقرهبم بالعهد ،فكانت معرفتهم باملعاين صافية فبقيت
الرسيانية يف أوالده عىل أصلها من غري تبديل وال تغيري إىل أن ذهب سيدنا إدريس عىل نبينا
وعليه الصالة والسالم فدخلها التبديل والتغيري ،وجعل الناس ينقلوهنا عن أصلها
ويستنبطون منها لغاهتم ،فأول لغة استنبطت منها لغة اهلند فهي أقرب َشء إىل
الرسيانية)()2

ويذكر معرفة األطفال الصغار هبا ،فيقول( :وسمعته يقول :من تأمل كالم الصبيان
الصغار وجد الرسيانية كثريا يف كالمهم ،وسبب ذلك أن تعليم اليشء يف الصغر كالنقش
يف احلجر ،فكان آدم عليه السالم حيدث أوالده يف الصغر ويسكتهم هبا ،ويسمي هلم أنواع
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املآكل واملشارب هبا ،فنشأوا عليها وعلموها أوالدهم وهلم جرا .فلام وقع التبديل فيها
وتنوسيت مل يبق منها عند الكبار َشء يف كالمهم وبقي عند الصغار منها ما بقي .ورس آخر
وهو أن الصبي ما دام يف حال الرضاع فإن روحه متعلقة باملأل األعىل ،ويف ذلك الوقت
يرى الصبي الرضيع منامات ولو رآها الكبري لذاب لغلبة حكم الروح يف ذلك الوقت
وغلبة حكم الذات عىل الكبري ،وقد سبق أن لغات األرواح هي الرسيانية .وكام أن ذات
الصبي ترى املنامات السابقة واحلكم للروح ،فكذلك قد تنطق بألفاظ رسيانية واحلكم
للروح)()1

ثم يذكر بعض األمثلة عىل ذلك من كالم الصبيان ،فيقول( :فمن أسامئه تعاىل لفظة
(أغ) التي ينطق هبا الصبي الرضيع ،وهو اسم يدل عىل الرفعة والعلو واللطف واحلنانة فهو
بمنزلة من يقول :يا عيل يا رفيع يا حنان يا لطيف .وترى الصبي إذا فطموه يسمون له مثل
الفول واحلمص بلفظة (بوبو) وهو موضوع يف الرسيانية للحلو املأكول ،ولذا يسمى له
الثدي الذي يرضع منه هبذا االسم أيضا ..والصبي يسمى له صبي آخر أصغر منه بلفظة
(مومو) وهو موضوع يف الرسيانية لليشء القليل احلجم العزيز ،ولذلك سمي إنسان العني
باللفظة السابقة)()2

ثم ذكر قلة من يعرفها ،وكيفية تعلمه هلا ،فقال( :وسمعته يقول :ال أعرف أحدا يف
هذا احلني من أهل املغرب يتكلم بالرسيانية ..فقلت له :وسيدي منصور ،وقد مات قبل
ذلك كان يتكلم هبا أم ال ،فقال :نعم كان يتكلم هبا ،وسيدي عبد اهلل الربناوي كان حيسنها
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أكثر منه ..فقلت :فام سبب تعليمها؟ فقال :كثرة خمالطة أهل الديوان ،فإهنم ال يتكلمون
إال هبا لكثرة معانيها كام تقدم ،وال يتكلمون بالعربية إال إذا حرض النبي  أدبا معه وتوقريا
ألهنا كانت لغته  حال حياته يف دار الدنيا)()1

ثم ذكر لغة أهل الربزخ ،فقال( :سؤال القرب بالرسيانية ،ألهنا لغة املالئكة واألرواح،
ومن مجلة املالئكة مالئكة السؤال ،وإنام جييب امليت عن سؤاهلام روحه وهي تتكلم
بالرسيانية كسائر األرواح ،ألن الروح إذا زال عنها حجاب الذات عادت إىل امليت حالتها
األوىل ..والويل املفتوح عليه فتحا كبريا يتكلم هبا من غري تعلم أصال ،ألن احلكم لروحه
فام ظنك بامليت فال صعوبة عليه يف التكلم هبا)()2

ثم ذكر الشيخ لتلميذه صيغة السؤال بالرسيانية ،فقال( :أما السؤال فإن امللكني
يقوالن له بلفظ الرسيانية ( َّمرازْ مهو) ..ومعنى هذه احلروف املسؤول هبا يعرف بأصل وضع
احلروف يف اللغة الرسيانية .فأما امليم املفتوحة وهي احلرف األول ،فإهنا وضعت لتدل عىل
املكونات كلها واملخلوقات بأرسها ..وأما احلرف الثاين وهو الراء ،فإنه وضع للخريات
التي يف تلك املكونات ..وأما الزاي ،فإهنا وضعت للرش الذي فيها ..وأما اهلاء التي بعدها
صلة ،فإهنا وضعت لتدل عىل الذات املقدسة اخلالقة للعوامل كلها سبحانه ال إله إال هو..
وأما اجلواب فإن امليت إذا كان مؤمنا فإنه جييبهام بقولهَّ ( :مرا ْدأ ِز ْير مهو) ..فإذا أجاب امليت
ِ
ارص)()3
هبذا اجلواب احلق ،قال له امللكان عليهام الصالة والسالم :ن ْ
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الشاهد الثاين:
وهو ـ ما ذكره عنه ـ من معرفته بالظواهر الطبيعية ،والعلوم املرتبطة هبا ،ومن غري
معلم سوى اإلهلام املجرد ،ومن األمثلة التي ذكرها أنه كتب إليه يسأله عن أصل الثلج،
وهذا نص السؤال( :سادتنا األعالم أدام اهلل بكم النفع لألنام ،جوابكم يف الثلج ما أصله؟
وهل ينزل كذلك من حمله منعقدا أم هو ماء عقدته الرياح؟ وما حمله الذي ينزل منه ،أمن
السامء أم من املعرصات أم هو من بحر يف السامء مكفوف كام قيل به يف املطر أو غري ذلك؟
وألي َشء خص بالبالد الشديدة الربد دون غريها؟ وألي َشء خاص باجلبال فقط دون
سهل األرض؟ وعىل أنه إن نزل يف سهلها فإنه ال يمكث إال قليال بخالف مكثه يف اجلبال،
ونراه يف بعض األحيان ينزل جمتمعا مع املطر دفعة ،ويف بعضها ينزل وحده وهو األغلب.
وأيضا فإنه قد ال يكون احلاجز بني احلارة والباردة إال اليسري مثل الستة عرش ميال فأقل
فتختص كل واحدة منهام بام اختصت به ،هل ذلك معلل أم ال؟ وألي َشء خصت اجلبال
وعلو األرض ب الربودة دون السهل منها؟ وأيضا الصاعقة ال تنزل إال يف البالد الباردة
واجلبال ومواضع الشجر بخالف األرض السهلة املستوية احلارة مثل الصحراء ،فقد ذكر
أهلها أهنم ال يعرفوهنا وال تنزل عندهم ،فألي َشء خصت بناحية دون أخرى؟ وما الرس
يف ذلك؟ جوابا شافيا)()1

وكان األصل أن يذكر الشيخ ملريده أن دوره هو توجيهه وتربيته وترقيته ال إجابته
عن أمثال هذه املسائل التي حتتاج إىل الكثري من املعارف التي ال عالقة هلا بالسلوك،
باإلضافة إىل كوهنا من الفضول املعريف الذي ال يغني شيئا عن صاحبه ،خاصة إن مل يكن
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من مصادر موثوقة.
لكن الشيخ أجابه إجابة مفصلة نقترص منها عىل ما ييل( :أن الثلج ماء عقدته الرياح،
وأصله غالبا من ماء البحر املحيط ،وماء البحر املحيط خمصوص بثالث خصال ال توجد
يف غريه :الربودة إىل النهاية ملجاورته للرياح ولبعده من حر الشمس ،ولذلك ينعقد بأدنى
سبب؛ والصفاء إىل النهاية ألنه ماء باق عىل أصل خلقته مل يمتزج بيشء من جواهر األرض،
فإنه بحر حممول عىل القدرة األزلية وليس هو عىل األرض وال عىل َشء؛ والبعد إىل النهاية
فإن املسافة التي بيننا وبينه يف غاية البعد ..إذا فهمت فاعلم أنه تبارك وتعاىل إذا أمر الرياح
حتمل َشء من هذا املاء فإنه ينعقد بعد محله ألجل الربودة التي فيه ،وال تزال الرياح حتمله
شيئا فشيئا وتسحقه قليال قليال ،فإذا طالت املسافة التي بيننا وبينه حصل له انحالل إىل
النهاية حتى يصري مثل اهلباء ،وجتتمع أجزاؤه ألجل النداوة التي فيه ،ولذا ينزل عىل هيئة
لطيف الصوف أحيانا وعىل هيئة أخرى أدق منها أحيانا ،فهذا أصل الثلج .وذلك بخالف
الربد ،فإن املسافة التي بني انعقاده ونزوله غري طويلة ألنه من مياه البحور التي يف وسط
األرض ومن الغدران التي جتتمع يف األرض عند نزول األمطار غالبا ،ولذلك قد يوجد
أحيانا يف وسط احلبة َشء من الربد من أجزاء األرض مثل الكريس ونحوه)1()..

ويف حمل آخر ذكر أنه سأله عن (سبب اخلسف الذي يظهر يف األرض أحيانا ويكثر
يف آخر الزمان) ،فأجابه بقوله( :أن األرض حممولة عىل املاء ،واملاء حممول عىل الريح،
والريح خترج من حيز عظيم بني السامء وطرف املاء أعني ماء البحر املحيط ،وذلك أنا لو
قدرنا رجال يميش وال ينقطع مشيه فإنه يبلغ ملنقطع األرض ،ثم يرى البحر املحيط ،فإذا
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فرضناه يميش عليه وال ينقطع مشيه ،فإنه ال يزال يميش فوق املاء إىل أن ينقطع ،وعند ذلك
ال يبقى بينه وبني السامء إال اجلو الذي خترج منه الريح ،فريى رياحا ال تكيف وال تطاق
وهي بإذن اهلل احلاملة للامء واألرض واملاسكة للسامء ،ثم هي خدامة دائام ال تسكن حلظة
ومرتفعة نحو السامء ،فإذا أراد اهلل تعاىل أن ينزل املطر عىل قوم أمر شيئا من تلك الرياح
فانعكس إىل جهة األرض وعرب عىل متن البحر املحيط أو غريه ،فيحمل ما أراد اهلل تعاىل
من املاء إىل املوضع الذي يريده عز وجل .وكم مرة أنظر إىل طرف املاء املوايل للجو الذي
فيه الرياح فأرى فيه جباال من الثلج ال يعلم قدر عظمها إال اهلل عز وجل ،فإذا رجعت من
الغد وجدت تلك اجلبال نقلت إىل طرف املاء املوايل جلبل قاف ،وإذا الرياح املنعكسة هي
التي محلتها ..وإذا أراد اهلل أن خيسف بقوم دخلت الرياح يف منافس وتقويرات يف األرض
بينها وبني املاء ،فإذا دخلت الريح فيها وقع يف األرض انحالل ينشأ عنه اخلسف ،ويف آخر
الزمان تكثر املنافس يف األرض ،ويكثر انعكاس الرياح إىل جهة األرض فتكثر اخلسوفات
حتى خيتل نظام األرض ،وكل ذلك بفعل اهلل تعاىل وإرادته ..ثم ال تزال الرياح تعمد نحو
األرض وتقصد خراهبا حتى تصري األرض يف أيدي الرياح بمثابة الغربال يف يدي الذي
يصري هبا زرعا من تراب أو حجر ،واملصري يف األرض هو عجب الذنب الذي تركب منه
الذات ،وهو لبني آدم بمثابة الزريعة ،فيجمعه اهلل من أعامق األرض وقعر البحار ووسط
الكهوف وحتت اجلبال وحيثام كان ،ويف ذلك اليوم تسري اجلبال ثم تنسف نسفا من قوة
الريح ،ثم تنشق السامء وينزل املاء عىل عجب الذنب فال يزال ينمو شيئا فشيئا كنمو
القلنيص والبطيخ ونحومها ويظهر عىل وجه األرض)()1
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هذه جمرد أمثلة قليلة عن العلوم التي استفادها املريد من شيخه ،ونحن ال ننكر
فضوله وال فضول شيخه املعريف ،ولكن ننكر أن يتوجه به إىل غري أهل االختصاص ،فلكل
علم أهله ،باإلضافة إىل أن دور الشيخ هو الرتبية والتوجيه ،ال اإلجابة عن كل ما يسأل
عنه.
وهلذا نرى أن هذا النوع من الفضول انحراف أبعد التصوف عن جماله اخلاص به،
وقد أشار إىل ذلك ابن خلدون بقوله( :ثم إن قوما من املتأخرين انرصفت عنايتهم إىل
كشف احلجاب والكالم يف املدارك التي وراءه واختلفت طرق الرياضة عنهم يف ذلك
باختالف تعليمهم يف إماتة القوى احلسية وتغذية الروح العاقل بالذكر حتى حيصل للنفس
إدراكها الذي هلا من ذاهتا بتامم نشوهتا وتغذيتها فإذا حصل ذلك زعموا أن الوجود قد
انحرص يف مداركها حينئذ وأهنم كشفوا ذوات الوجود وتصوروا حقائقها كلها من العرش
إىل الطش)()1

وهو لذلك ال خيتلف كثريا عام وقع يف أهل احلديث من الفضول الذي جرهم إىل
سؤال أهل الكتاب ،وشحن كتبهم باإلرسائيليات ،كام أشار إىل ذلك ابن خلدون بقوله عند
احلديث عن التفسري باملأثور( :وصار التفسري عىل صنفني :تفسري نقيل مسند إىل اآلثار
املنقولة عن السلف وهي معرفة الناسخ واملنسوخ وأسباب النزول ومقاصد اآلي .وكل
ذلك ال يعرف إال بالنقل عن الصحابة والتابعني .وقد مجع املتقدمون يف ذلك وأوعوا ،إال
أن كتبهم ومنقوالهتم تشتمل عىل الغث والسمني واملقبول واملردود .والسبب يف ذلك أن
العرب مل يكونوا أهل كتاب وال علم وإنام غلبت عليهم البداوة واألمية .وإذا تشوقوا إىل
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معرفة َشء مما تتشوق إليه النفوس البرشية يف أسباب املكونات وبدء اخلليقة وأرسار
الوجود فإنام يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم وهم أهل التوراة من اليهود
ومن تبع دينهم من النصارى .وأهل التوراة الذين بني العرب يومئذ بادية مثلهم وال
يعرفون من ذلك إال ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من محري الذين أخذوا بدين
اليهودية .فلام أسلموا بقوا عىل ما كان عندهم مما ال تعلق له باألحكام الرشعية التي
حيتاطون هلا مثل أخبار بدء اخلليقة وما يرجع إىل احلدثان واملالحم وأمثال ذلك .وهؤالء
مثل كعب األحبار ووهب بن منبه وعبد اهلل بن سالم وأمثاهلم .فامتألت التفاسري من
املنقوالت عندهم يف أمثال هذه األغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع إىل
األحكام فيتحرى يف الصحة التي جيب هبا العمل .وتساهل املفرسون يف مثل ذلك ومألوا
كتب التفسري هبذه املنقوالت .وأصلها كام قلناه عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ،وال
حتقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إال أهنم بعد صيتهم وعظمت أقدارهم .ملا كانوا
عليه من املقامات يف الدين وامللة ،فتلقيت بالقبول من يومئذ)()1

وبذلك يمكن اعتبار هذا النوع من التصوف ليس سوى ظاهرة من الظواهر
السلفية ،والفرق بينهام أن السلفي يتوهم أن سلفه أويت علم كل َشء ،فلذلك ال يأخذ عنه
علوم الدين فقط ،بل يأخذ علوم الدين والدنيا ،وأما الصويف ،فيتوهم أن شيخه أو من
يعتقد يف واليتهم هلم القدرة العلمية التي تؤهلهم لإلجابة عىل كل أسئلته؛ فلذلك يقع يف
نفس اخلرافات التي وقع فيها السلفية.
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العرفان والغيب
بام أن العرفان يستمد أصوله وفروعه من القرآن الكريم والبيان النبوي ،ورشوح
أئمة اهلدى؛ فإن من األركان التي يتأسس عليها أدبه مع الغيب؛ فال يتحدث عنه إال وفق
ما أذن له فيه.
ومن خالل العودة للقرآن الكريم نجد أن الغيب نوعان:
النوع األول :وهو يرتبط باألحداث الغائبة عن مداركنا احلسية أو العقلية ،مما ال
عالقة له بالدين ،وهي مع كون أكثرها مما استأثر اهلل بعلمه إال أنه قد يتيح خللقه معرفة
بعض ذلك إما كرامة أو استدراجا.
وهلذا ورد االستثناء بعد قوله تعاىل ﴿:ع ِامل ا ْلغ ْي ِ
ب فال مي ْظ ِه مر عىل غ ْيبِ ِه أحد ًا﴾
م
[اجلـن ]26:بقوله ﴿:إِ َّال م ِن ارتىض ِم ْن رس ٍ
ول فإِ َّن مه ي ْس مل مك ِم ْن ب ْ ِ
ني يد ْي ِه و ِم ْن خ ْل ِف ِه رصد ًا﴾
م
ْ
[اجلـن ،]27:وقال تعاىل ﴿:وال محيِي مطون بِيش ٍء ِم ِ ِ ِ
ن ع ْلمه إِ َّال بِام شاء﴾ [البقرة]255 :
ْ ْ
وقد أخرب أن اهلل تعاىل حيفظ هذا الغيب امللقى هلذا الذي خص هبذا الغيب بمزيد
معقبات من املالئكة حيفظونه من أمر اهلل ،قال تعاىل ﴿:فإِ َّن مه ي ْس مل مك ِم ْن ب ْ ِ
ني يد ْي ِه و ِم ْن خ ْل ِف ِه
رصد ًا﴾ [اجلـن]27 :

وقد أخربنا اهلل تعاىل عن بعض من خصوا ببعض علم الغيب ،ومنهم اخلرض عليه
السالم الذي قال تعاىل عن نوع العلم الذي أوتيه ﴿:فوجدا عبد ًا ِمن ِعب ِ
ادنا آت ْينا مه ر ْمح ًة ِم ْن
ْ
ْ
ِعن ِْدنا وع َّل ْمنا مه ِم ْن لدم نَّا ِع ْل ً
ام﴾ [الكهف]65:
وقد كانت تلك الترصفات الغريبة التي فعلها اخلرض عليه السالم بمرأى من موسى
عليه السالم دليال عىل حكمة اهلل يف تقديره ،وكيف جيتمع عامل األمر الذي يمثله موسى
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عليه السالم بعامل التدبري الذي يمثله اخلرض عليه السالم ،ونرى ـ واهلل أعلم ـ أنه لوال احلاجة
لتبيني هذه احلكمة ما فعل اخلرض عليه السالم ما فعله.
وكذلك ما أخرب اهلل تعاىل به املالئكة املوكلني بالوظائف املختلفة ،فلكل منهم من
العلم بالغيب ما له عالقة بوظيفته.
لكن لألسف اعترب بعض الصوفية هذا أصال؛ فصاروا يتحدثون عن الغيوب بشكل
غري عادي ،ولغري أي مصلحة ،وظهر بسبب ذلك الكثري من األدعياء.
وهو خيالف ما ذكره اهلل تعاىل عن الصاحلني ،وبراءهتم من ادعاء علم الغيب؛ فقد
تردد يف القرآن الكريم األمر بإخبار رسول اهلل  عن عدم علمه بالغيب ،قال تعاىل ﴿:مق ْل
ول ل مك ْم ِعن ِْدي خزائِ من اهللَِّ وال أعْل مم ا ْلغ ْيب وال أ مق م
ال أ مق م
ول ل مك ْم إِ ِّين مل ٌك إِ ْن أتَّبِ مع إِ َّال ما ميوحى
ِ
ِ
ِ
ري أفال تتفك مَّرون﴾ [األنعام]50:
إ َّيل مق ْل ه ْل ي ْستوي ْاألعْمى وا ْلبص م
ومثل ذلك أمره باالستدالل عىل أنه لو كان يعلم الغيب الستكثر من اخلري وما مسه
السوء ،قال تعاىل ﴿:مق ْل ال أ ْملِ مك لِن ْف ِيس ن ْفع ًا وال رض ًا إِ َّال ما شاء اهللَّم ول ْو مكن مْت أعْل مم ا ْلغ ْيب
ِ
اخل ِري وما مسنِي السوء إِ ْن أنا إِ َّال ن ِذير وب ِش ِ
الستكْثر م ِ
ري لق ْو ٍم ميؤْ منمون﴾ [ألعراف]188:
ٌ
ُّ م
َّ
ت من ْ ْ
ْ ْ
ٌ
وأحسن ما قيل يف تفسريها هو أن املراد منها (لعلمت إذا اشرتيت شيئ ًا ما أربح فيه ،فال
أبيع شيئ ًا إال ربحت فيه ،وال يصيبني الفقر ،أو لو كنت أعلم الغيب ألعددت للسنة املجدبة
من املخصبة ،ولوقت الغالء من الرخص ،فاستعددت له من الرخص)( ،)1وال يصح
اعتبار اخلري هنا العمل الصالح ،فرسول اهلل  ،بل صاحلو املؤمنني ال حيجزهم اجلهل
بالغيب عن العمل ،بل يزيدهم عمال وصالحا.
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ِ

ب هللَِّ فانْتظِ مروا إِ ِّين مع مك ْم ِمن
و مأمر  أن يقول ملن طلبوا اآليات ﴿:إِنَّام ا ْلغ ْي م

املْمنْتظ ِرين﴾ [يونس]20:

و مأمر  أن خيربهم بأن رسالته ال تعني اطالعه عىل الغيب ،قال تعاىل ﴿:وال أ مق م
ول
ول إِ ِّين مل ٌك وال أ مق م
ل مك ْم ِعن ِْدي خزائِ من اهللَِّ وال أعْل مم ا ْلغ ْيب وال أ مق م
ول لِ َّل ِذين تزْ د ِري أ ْع مينم مك ْم
لن يؤْ تِيهم اهللَّم خري ًا اهللَّم أعْلم بِام ِيف أ ْن مف ِس ِهم ِإ ِّين ِإذ ًا ملِن ال َّ ِ
ظاملني﴾ [هود]31:
ْ
م
ْ
ْ م م م
وهلذا فإن األصل عند ذكر علم الغيب أن يذكر قرصه عىل اهلل ،ألن االستثناء ال يغري
القاعدة ،وهلذا يذكر القرآن الكريم أن اهلل هو املستأثر بعلم الغيب ،وأن هذا الكتاب املكنون
الذي هو فيض من فيوضات علم اهلل رس من أرسار اهلل ،قال تعاىل ﴿:مق ْل ال ي ْعل مم م ْن ِيف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الساموات و ْاأل ْرض ا ْلغ ْيب إ َّال اهللَّم وما ي ْش مع مرون أ َّيان مي ْبع مثون﴾ [النمل ،]65:وقال ﴿:عامل م
ِ
ا ْلغ ْي ِ
ب فال مي ْ
ظ ِه مر عىل غ ْيبِه أحد ًا﴾ [اجلـن]26:
وهلذا يرد يف القرآن الكريم وصف اهلل تعاىل بكونه عاملا للغيب والشهادة ،وكأنه ينبه
بذلك إىل األدب مع اهلل ،وعدم ادعاء هذا العلم ،قال تعاىل ﴿:ي ْعت ِذ مرون إِل ْي مك ْم إِذا رج ْع مت ْم
إِل ْي ِه ْم مق ْل ال ت ْعت ِذ مروا ل ْن منؤْ ِمن ل مك ْم قدْ ن َّبأنا اهللَّم ِم ْن أ ْخب ِار مك ْم وسريى اهللَّم عمل مك ْم ور مسو مل مه مث َّم
ب و َّ ِ
ِ
متردون إِىل ع ِ
ِ
امل ا ْلغ ْي ِ
املِ ا ْلغ ْي ِ
ب
ُّ
الشهادة ف مين ِّب مئ مك ْم بام مكنْ مت ْم ت ْعم ملون﴾ [التوبة ،]94:وقال ﴿:ع م
الشهاد ِة ا ْلكبِري املْمتع ِ
الشهاد ِة فتعاىل ع َّام مي ْ ِ
ال﴾ [الرعد ،]9:وقال ﴿:ع ِاملِ ا ْلغ ْي ِ
ب و َّ
و َّ
رش مكون﴾
م

ِ
ب و َّ ِ
ِ
ِ
امل ا ْلغ ْي ِ
يم﴾ [السجدة ،]6:وقال ﴿:مهو
الرح م
الشهادة ا ْلع ِزيزم َّ
[املؤمنون ،]92:وقال ﴿:ذلك ع م
الشهاد ِة مهو الر ْمحن ِ
ِ
ِ
ِ ِ
امل ا ْلغ ْي ِ
ب و َّ
يم﴾ [احلرش]22:
الرح م
َّ م َّ
اهللَّم ا َّلذي ال إله إ َّال مهو ع م
بل أخرب تعاىل أنه ال يطلع عىل غيبه أحدا ،كام قال تعاىل ﴿:ما كان اهللَّم لِيذر ا ْملمؤْ ِمنِني

ب وما كان اهللَّم لِ مي ْطلِع مك ْم عىل ا ْلغ ْي ِ
اخلبِيث ِمن ال َّط ِّي ِ
عىل ما أ ْن مت ْم عل ْي ِه حتَّى ي ِميز ْ
ب ولكِ َّن اهللَّ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
يم﴾ [آل
جيتبِي م ْن مر مسله م ْن يشا مء فآمنموا بِاهللَِّ و مر مسله وإِ ْن متؤْ منموا وت َّت مقوا فل مك ْم أ ْج ٌر عظ ٌ
ْ
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عمران]179:

و رد عىل من تأىل عىل اهلل ،فزعم أنه يمكن أن ينال بجهده ما مل يقدره اهلل له ،فقال:
ِ
الر ْمح ِن ع ْهد ًا﴾ [مريم،]78:
﴿ ألموت َّ
ني ماالً وولد ًا﴾ [مريم ]77 :بقوله﴿:أ َّطلع ا ْلغ ْيب أ ِم َّاختذ عنْد َّ
أي أعلم ماله يف اآلخرة ،حتى تأىل وحلف عىل ذلك ،أم له عند اهلل عهد سيؤتيه ذلك؟
وتردد يف القرآن الكريم مواجهة املرشكني بعدم علمهم الغيب ،قال تعاىل ﴿:أ ْم
ِ
ب ف مه ْم ي ْك مت مبون﴾ [الطور ،]41:وقال ﴿:أ ِعنْد مه ِع ْل مم ا ْلغ ْي ِ
ب ف مهو يرى﴾ [لنجم]35:
عنْد مه مم ا ْلغ ْي م
أي ليس األمر كذلك فإنه ال يعلم أحد من أهل الساموات واألرض الغيب إال اهلل.
ورد اهلل تعاىل عىل من يزعمون اطالع اجلن عىل عامل الغيب بحكاية ما حصل لسليامن
 ،قال تعاىل ﴿:فل َّام قض ْينا عل ْي ِه املْ ْوت ما د َّهل م ْم عىل م ْوتِ ِه إِ َّال دا َّب مة ْاأل ْر ِ
ض ت ْأ مك مل ِمنْسأت مه
فلام خر تبين ِ
اب املْم ِه ِ
ت ِْ
اجل ُّن أ ْن ل ْو كا منوا ي ْعل ممون ا ْلغ ْيب ما لبِ مثوا ِيف ا ْلعذ ِ
ني﴾ [سـبأ]14:
َّ َّ َّ
إىل آخر اآليات الكريمة الكثرية التي نجدها معطلة عند بعض الصوفية الذين
يبالغون يف اإلخبار عن علم األولياء بكل ما حيصل ،ال يف األرض وحدها ،بل يف الكون
مجيعا.
النوع الثاين :يرتبط باحلقائق الغيبية الدينية ،سواء تلك املرتبطة باهلل أو برسله أو بعامل
املالئكة أو غريهم؛ والعلم به حمصور يف النبوة ،والتي تتلقاه عن طريق الوحي اإلهلي ،وهلذا
ال يمكن لإلهلام أو الكشف أو نحوها إضافة أي عقائد جديدة من دون سند من الوحي
اإلهلي اخلاص بالنبي.
وهلذا نرى القرآن الكريم ـ عند ذكره ألخبار األنبياء عليهم السالم ـ يعقب عليها بأن
معرفة ذلك مل تكن إرشاقا وال كشفا ،وإنام هي إعالم إهلي عن طريق الوحي ،ومن األمثلة
عىل ذلك قوله تعاىل ﴿:تِ ْلك ِمن أنْب ِ
ب من ِ
اء ا ْلغ ْي ِ
وحيها إِل ْيك ما مكنْت ت ْعل ممها أنْت وال ق ْو ممك
ْ
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اقبة لِ ْلمت َِّقني﴾ [هود ،]49:وقال ﴿:ذلِك ِمن أنْب ِ
وح ِ
ب من ِ
ِمن قب ِل هذا فاص ِرب إِ َّن ا ْلع ِ
اء ا ْلغ ْي ِ
يه
ْ
ْ ْ
م
ْ ْ
إِليك وما مكنْت لد ِهيم إِ ْذ أ ْمجعوا أمرهم وهم يم مكرون﴾ [يوسف ،]102:وقال ﴿:ذلِك ِمن أنْب ِ
اء
ْ
ْ
م ْ م ْ م ْ ْ م
ْ ْ
ب من ِ
ا ْلغ ْي ِ
وح ِيه إِل ْيك وما مكنْت لد ْهيِ ْم إِ ْذ مي ْل مقون أ ْقالم مه ْم أ ُّ مهي ْم ي ْك مف مل م ْريم وما مكنْت لد ْهيِ ْم إِ ْذ
ِ
خيْتص ممون﴾ [آل عمران]44:
حتى أنه عندما أخرب رسول اهلل  باستامع اجلن للقرآن الكريم صدر ذلك بقول
ِ
استمع نف ٌر ِمن ِْ
اجل ِّن فقا ملوا إِنَّا س ِم ْعنا مق ْرآن ًا عجب ًا﴾
(قل) ،قال تعاىل ﴿:مق ْل مأوحي إِ َّيل أ َّن مه ْ
[اجلـن ،]1:ويف ذلك رد بليغ عىل من يتصورون أن بقدرهتم جتاوز عامل الشهادة بطقوس ما
أنزل اهلل هبا من سلطان.
وهلذا نرى أن كل جرأة أو جسارة عىل هذا النوع من العلوم دخن وانحراف عن
النبوة ،وأنه ال جيوز ملن كشف له عن أي َشء من هذه العوامل إخبار غريه عنه ،أو تسطريه
يف الكتب ،ألن ذلك سيتحول إىل عقيدة جديدة مضافة للدين ،مع أهنا ليست مضمونة من
كوهنا من اهلل ،ذلك أن اإلهلام أو الكشف غري معصوم.
انطالقا من هذا سنذكر هنا بعض األمثلة عىل تلك املخالفات التي وقع فيها بعض
الصوفية نتيجة عدم مراعاهتم هلذه املعاين القرآنية ،وقد قسمناها ـ بحسب نوع غيوب هذا
النوع يف القرآن الكريم ـ إىل قسمني :غيوب املبدأ ،وغيوب املعاد.
أوال ـ غيوب املبدأ:
ونقصد هبا الغيوب املرتبطة بمبدأ اخللق مما مل يذكر يف القرآن الكريم ،أو ذكر من غري
تفصيل ،وقد أشار اهلل تعاىل إىل هذا النوع من الغيب يف قوله﴿ :ما أ ْشهدْ مهتم خ ْلق السامو ِ
ات
َّ
مْ
ض وال خ ْلق أ ْن مف ِس ِهم وما مكن مْت مت ِ
و ْاأل ْر ِ
ضدً ا﴾ [الكهف]51 :
َّخذ املْم ِض ِّلني ع م
م
ْ
ولذلك ال يمكن للعقل وال للحدس وال للكشف وغريها أن تضع أي تصور
102

خاص بذلك ،ألن يف ذلك جرأة كبرية عىل اهلل ،وعىل العلم ،وتقول يف الدين بام ال دليل
عليه.
ومن األمثلة التي نرى خمالفتها ملا ورد يف القرآن الكريم ما ورد يف كتاب [اإلنسان
الكامل يف معرفة األواخر واألوائل] ،للشيخ عبد الكريم اجلييل (تويف  826هـ) ،وهو من
أشهر كتب الصوفية التي اهتم هبا املتأخرون منهم ،وقد تأثر فيه بمنهج ابن عريب تأثرا
شديدا ،حتى أنه ينقل أحيانا كالمه كام هو من دون نسبته إليه.
وقد قدم لكتابه هذا ـ كعادة أمثال هذه الكتب ـ بكونه مستمدا من املصادر املعصومة،
وهو بذلك معصوم لعصمتها ،بل إنه يدعو القارئ للتسليم ملا يظهر فيه من املخالفات
للكتاب والسنة ،باعتبارها خاصة بالقارئ ال بحقيقة األمر ،يقول يف مقدمة الكتاب( :ثم
التمس من الناظر يف هذا الكتاب بعد أن أعلمه أين ما وضعت شيئا يف هذا الكتاب إال وهو
مؤيد بكتاب اهلل أو سنة رسول اهلل  ،أنه إذا الح له َشء يف كالمي بخالف الكتاب
والسنة فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه ال من حيث مرادي الذي وضعت الكالم ألجله
فليتوقف عن العمل به مع التسليم إىل أن يفتح اهلل تعاىل عليه بمعرفته ،وحيصل له شاهد
ذلك من كتاب اهلل تعاىل أو سنة نبيه)()1

ثم حيذر القارئ من أن ينكر أي َشء ورد يف الكتاب حتى لو خالف الكتاب والسنة،
ألن تلك املخالفة تؤدي إىل حرمان القارئ من الكشف واإلهلام املرتبط بذلك األمر ،يقول:
(وفائدة ا لتسليم هنا وترك اإلنكار أن ال حيرم الوصول إىل معرفة ذلك ،فإن من أنكر شيئا
من علمنا هذا حرم الوصول إليه ما دام منكر ًا ،وال سبيل إىل غري ذلك ،بل وخيشى عليه

( )1اإلنسان الكامل ،ص.8
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حرمان الوصول إىل ذلك مطلق ًا باإلنكار أول وهلة ،وال طريق له إال اإليامن والتسليم)()1

ثم يؤكد أن تأييد ما يذكره بالكتاب والسنة ال يقتيض ذكر تلك األدلة ومناقشتها،
وإنام يتطلب التسليم واعتبار ذلك التأييد حتى ولو مل يؤيد بأي دليل ،يقول( :اعلم أن كل
علم ال يؤيده الكتاب والسنة فهو ضاللة ،ال ألجل ما ال جتد أنت له ما يؤيده ،فقد يكون
العلم يف نفسه مؤيد ًا بالكتاب والسنة ،ولكن قلة استعدادك منعتك من فهمه فلن تستطيع
أن تتناوله له هبمتك من حمله فتظن أنه غري مؤيد بالكتاب والسنة ،فالطريق يف هذا التسليم
وعدم العمل به من غري إنكار إىل أن يأخذ اهلل بيدك إليه)()2

وهو ال يكتفي بذلك ،بل إنه يذكر أن اهلل تعاىل هو الذي أمره بكتابة الكتاب ونرشه،
يقول يف مقدمة الكتاب( :وكنت قد أسست الكتاب عىل الكشف الرصيح ،وأيدت مسائله
باخلرب الصحيح ،وسميته بـ [اإلنسان الكامل ،يف معرفة األواخر واألوائل] ،لكني بعد أن
رشعت يف التأليف ،وأخذت يف البيان والتعريف ،خطر يف اخلاطر أن أترك هذا األمر اخلاطر
إجالال ملسائل التحقيق ،وإقالال ملا أوتيت من التدقيق ،فجمعت مهتي عىل تفريقه،
ورشعت يف تشتيته ومتزيقه ،حتى دثرته فاندثر وفرقته شذر مذر ،فأفل شمسه وغاب،
وانسدل عىل وجه مجاله برقع احلجاب ،وتركته نسيا منسيا ،واختذته شيئا فريا ،فصار خربا
بعد أن كان أثرا مسطورا ..فأمرين احلق اآلن بإبرازه بني ترصحيه وإلغازه ،ووعدين بعموم
االنتفاع ،فقلت طوعا لألمر املطاع ،وابتدأت يف تأليفه ،متكال عىل احلق يف تعريفه ،فها أنا
ذا أكرع من دنه القديم بكأس االسم العليم ،يف قوابل أهل اإليامن والتسليم ،مخرة مرضعة

( )1املرجع السابق ،ص.8
( )2املرجع السابق ،ص.8
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من احلي الكريم ،مسكرة املوجود والعديم)()1

وهذا األسلوب الذي استعمله اجلييل وقبله ابن عريب وغريمها سبب فيام حصل من
ذلك التسليم املطلق لكل ما يذكره مشايخ الصوفية ،خشية أن يؤدي اإلنكار عليهم أو
مطالبتهم بالدليل إىل ذلك احلرمان الذي حذروا منه.
وسنذكر هنا بعض النامذج من كالمه يف الكتاب حول غيوب املبدأ لنرى مدى
موافقتها للقرآن الكريم ،أو مدى استلهامها منه.
فمن األمثلة عنها قوله يف الباب املخصص بالتعريف بـ [امللك املسمى بالروح]:
(اعلم أن هذا امللك هو املسمى يف اصطالح الصوفية باحلق املخلوق به واحلقيقة املحمدية
نظر اهلل تعاىل إىل هذا امللك بام نظر به إىل نفسه ،فخلقه من نوره وخلق العامل منه ،وجعله
حمل نظره من العامل ،ومن أسامئه أمر اهلل وهو أرشف املوجودات وأعالها مكانة وأسامها
منزلة ليس فوقه ملك ،وهو سيد املقربني وأفضل املكرمني ،أدار اهلل عليه رحا املوجودات
وجعله قطب فلك املخلوقات ،له مع كل َشء خلقه اهلل تعاىل وجه خاص به يلحقه ،ويف
املرتبة التي أوجده اهلل تعاىل فيها حيفظه)()2

وال يكتفي هبذه التفاصيل التي قد جتد من يتكلف هلا ما شاء من األدلة ،بل إنه
يضيف إليها تفاصيل أكثر ،فيقول( :له ثامنية صور هم محلة العرش ،منه خلق املالئكة
مجيعها عليها وعنرصهيا ،فنسبة املالئكة إليه نسبة القطرات إىل البحر ،ونسبة الثامنية الذين
حيملون العرش منه نسبة الثامنية التي قام الوجود اإلنساين هبا من روح اإلنسان ،وهي

( )1املرجع السابق ،ص.8
( )2املرجع السابق ،ص.153 :
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العقل والوهم والفكر واخليال واملصورة واحلافظة واملدركة والنفس ..وهلذا امللك يف العامل
األفقي والعامل اجلربويت والعامل العىل والعامل امللكويت هيمنة إهلية خلقها اهلل يف هذا امللك وقد
ظهر بكامله يف احلقيقة املحمدية ،وهلذا كان  أفضل البرش وبه امتن اهلل تعاىل عليه وأمده
من أجل النعم التي أسداها اهلل تعاىل إليه)()1

ِ
وحا ِم ْن أ ْم ِرنا ما مكنْت تدْ ِري
وهو يشري هبذا إىل قوله تعاىل﴿ ::وكذلك أ ْوح ْينا إِل ْيك مر ً
اإليام من ولكِن جع ْلناه منورا هن ِدي بِ ِه من نشاء ِمن ِعب ِ
ِ
اب وال ْ ِ
ادنا وإِنَّك لت ْه ِدي إِىل
م ْ
ْ
ْ
ما ا ْلكت م
م ً ْ
ِرص ٍ
اط مم ْست ِقي ٍم﴾ [الشورى ،]52 :والتي يمكن فهمها ببساطة ومجال من دون كل تلك
التعقيدات التي ذكرها ،والتي ال دليل عليها؛ ففرق كبري بني أن نعتقد بأن اهلل تعاىل يمد
عباده الصاحلني باملدد الروحي الذي يكسبهم علام ومعرفة وتقوى ،وبني أن نتصورها بتلك
الصورة التي ذكرها.
وهلذا يذكر اهلل تعاىل أنه يمكن لكل مؤمن يتواصل مع اهلل من خالل كلامته أن
ِ
است ِجي مبوا هلل
يكتسب من القوة الروحية اليشء الكثري ،قال تعاىل ﴿ :ياأ ُّهيا ا َّلذين آمنموا ْ
ِ
ِ
ِ
حييِي مك ْم﴾ [األنفال]24 :؛ فاحلياة املرادة هنا ليست حياة األجساد ،وإنام
ول َّلر مسول إِذا دعا مك ْم ملا م ْ
هي حياة خاصة بتلك الطاقات اجلديدة املوهوبة لإلنسان بسبب تفعيله للقرآن الكريم.
ورا ي ْم ِيش
ومثلك ذلك ما نص عليه قوله تعاىل﴿ :أوم ْن كان م ْيتًا فأ ْحي ْينا مه وجع ْلنا ل مه من ً
َّاس كمن مث مله ِيف ال ُّظ ملام ِ
بِ ِه ِيف الن ِ
ت ل ْيس بِخ ِارجٍ ِمنْها كذلِك زم ِّين لِ ْلكافِ ِرين ما كا منوا
م
ْ
ي ْعم ملون﴾ [األنعام]122 :؛ فاآلية الكريمة تشري إىل أن غري املؤمن يكون فاقدا للروح التي
يتحقق هبا اإليامن ،ولذلك يكون ميتا من هذه اجلهة؛ فإذا ما آمن عادت إليه احلياة من

( )1املرجع السابق ،ص.153 :
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جديد.
وقد أشار إىل هذا املعنى اإلمام الصادق ،فقال( :إن اهلل خلق الناس ثالثة أصناف..
فالسابقون هو رسول اهلل  وخاصة اهلل من خلقه ،جعل فيهم مخسة أرواح أيدهم بروح
القدس ،فبه بعثوا أنبياء ،وأيدهم بروح االيامن فبه خافوا اهلل ،وأيدهم بروح القوة فبه قووا
عىل طاعة اهلل ،وأيدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة اهلل وكرهوا معصيته ،وجهل فيهم
روح املدرج الذي يذهب به الناس وجييئون)

()1

وال يكتفي اجلييل بكل تلك التفاصيل التي ذكرها ،وإنام يضيف إليها تفاصيل أخرى
أكثر تعقيدا ،ليس له من دليل عليها سوى اإلهلام والكشف ،يقول( :ثم اعلم أنه ملا خلق
اهلل هذا امللك مرآة لذاته ال يظهر اهلل تعاىل بذاته إال يف هذا امللك وظهوره يف مجيع املخلوقات
إنام هو بصفاته ،فهو قطب العامل الدنيوي واألخروي ،وقطب أهل اجلنة والنار وأهل
الكثيب وأهل األعراف ،اقتضت احلقيقة اإلهلية يف علم اهلل سبحانه أن ال خيلق شيئا إال
وهلذا امللك فيه وجه يدور فلك ذلك املخلوق عىل وجهه فهو قطبه ،ال يتعرف ذلك امللك
ألحد من خلق اهلل تعاىل إال إىل اإلنسان الكامل ،فإذا عرفه الويل علمه أشياء ،فإذا حتقق هبا
صار قطبا يدور عليه رحا الوجود مجيعه بحكم النيابة والعارية فاعرفه)()2

ويزيد عىل ذلك ،فيقول( :فأول من يتلقى األمر من احلق هذا امللك ،ثم يوجه إىل
غريه من املالئكة ،فهم اجلند ،فإذا أمر بنفوذ أمر يف العامل خلق اهلل منه ملكا الئقا بذلك األمر
فريسله الروح ،فيفعل امللك ما أمره الروح به ،ومجيع املالئكة املقربني خملوقون منه مثل

( )1بصائر الدرجات.132 :
( )2املرجع السابق ،ص.154 :
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إرسافيل وجربيل وميكائيل وعزرائيل ،ومن هو فوقهم كامللك املسمى بالنون ،وهو امللك
القائم حتت اللوح املحفوظ ،كامللك املسمى بالقلم ،وسيأيت بيانه يف تلو هذا الباب ،وامللك
املسمى باملدبر وهو امللك القائم حتت الكريس ،وامللك املسمى باملفضل وهو القائم حتت
اإلمام املبني ،وهؤالء هم العالون الذين مل يؤمروا بالسجود آلدم ،حكمة إهلية ،فلو أمروا
بالسجود آلدم لعرفهم كل أحد من ذريته ،أال ترى إىل األمالك ملا أمروا بالسجود آلدم
كيف ظهروا عىل كل من بني آدم فتتصور هلم يف النوم باألمثال اإلهلية التي يظهر هبا احلق
للنائم ،فتلك الصور مجيعها مالئكة هلل فتنزل بحكم ما يأمرها امللك املوكل برضب األمثال
فتصور بكل صور للنائم ،وهلذا يرى النائم أن اجلامد يكلمه ولو مل يكن روحا متصورا
بالصورة اجلامدية مل يكن يتكلم)()1

وبعد تفاصيل أخرى ال تقل تعقيدا يقول( :اعلم أن الروح له أسامء كثرية عىل عدد
وجوهه ،يسمى بالقلم األعىل ،وبروح حممد  ،وبالعقل األول ،وبالروح اإلهلي من
تسمية األصل بالفرع ،وإال فليس له يف احلرضة إال اسم واحد وهو الروح ،وهلذا خصصناه
يف عقد الباب عليه ،ولو أخذنا يف رشح ما حواه هذا امللك من العجائب والغرائب احتجنا
إىل كتب وجملدات كثرية)
ثم ذكراجتامعه به ،وحديثه معه ،فقال( :ولقد اجتمعت به يف بعض احلرضات اإلهلية
فتعرف إيل وسلم عيل فرددت عليه السالم بعد أن كدت أذوب من هيبته وأفنى من حسن
هبجته؛ فلام باسطني بالكالم بعد أن حيا ودار بإيناسه كاس احلميا ،سألته عن مكانته وحمتده
وحرضته ومستنده وعن أصله وفرعه وعن هيئته ونوعه وعن صفته واسمه وعن حليته
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ورسمه فقال :إن األمر الذي خطبته والرس الذي طلبته عزيز املرام عظيم املقام ،ال يصلح
إفشاؤه بالترصيح وال يكاد يفهم بالكناية والتلويح ،فقلت له :هلم بالتلويح والكناية لعيل
أفهمه إذا سبقت يل به العناية ،فقال :أنا الولد الذي أبوه ابنه ،واخلمر الذي كرمه دنه ،أنا
الفرع الذي أنتج أصله ،والسهم الذي قوسه نصله ،اجتمعت باألمهات الاليت ولدتني
وخطبتها ألنكحها فأنكحتني ،فلام رست يف ظاهر األصول عقدت صورة املحصول،
فانثنيت يف نفيس أدور يف حيس وقد محلت أمانات اهليويل وأحكمت احلرضة املوصوفة
باألوىل ،وجدتني أبا اجلميع وأم الكبري والرضيع ،هذه احلرضة واألمانة .وأما املحتد
واملكانة فاعلم أين كنت عينا مشهودا كان يل يف الغيب حكام موجودا ،فلام أردت معرفة
ذلك احلكم املحتوم ومشاهدته يف جانت األمر املحكوم ،عبدت اهلل تعاىل بذلك االسم كذا
وكذا سنة وأنا عن اليقظة يف سنة ،فنبهني احلق سبحانه وتعاىل وأقسم باسمه وآىل أنه قدْ
أ ْفلح م ْن زكَّاها وقدْ خاب م ْن د َّساها فلام حرضت القسمة وأحرزت ما أعطاين االسم،
أعني باسمه ،زكتني احلقيقة املحمدية بلسان احلرضة الرسولية ،فقال عليه الصالة والسالم:
(خلق اهلل آدم عىل صورته) وال ريب يف هذا وال كالم ،ومل يكن آدم إال مظهرا من مظاهري
أقيم خليفة عىل ظاهري فعلمت أن احلق جعلني املراد واملقصود من العباد ،فإذا باخلطاب
األكرم عن املقام األعظم :أنت القطب الذي تدور عليه أفالك اجلامل ،والشمس الذي متد
بضوئها بدر الكامل .أنت الذي أقمنا له األنموذج وأحكمنا من أجله الزور فوتج املراد بام
يكنى عنه هبند وسلمى أو يلوح بأهنا عزة وأسام ،فالكل إال أنت يا ذا األوصاف السنية
والنعوت الزكية ،ال يدهشك اجلامل وال يرعشك اجلالل وال تستبعد استيعاب الكامل ،أنت
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النقطة وهي الدائرة ،وأنت الالبس وهي الثياب الفاخرة)()1

ثم ذكر بعض أسئلته له ،وجوابه عنها ،فقال( :فقلت :أهيا السيد الكبري والعالم
اخلبري نسألك بالتأييد والعصمة ،أخربين عن درر احلكمة وبحر الرمحة بأن جعلت صدفها
سوائي وما انعقدت سوى من مائي ،ومل وسم طريي باسم غريي وكتم هذا األمر رأسا فلم
يعلم حلديدته بأسا؟ فقال :اعلم أن احلق تعاىل أراد أن تتجىل أسامؤه وصفاته لتعرف اخللق
ذاته ،فأبرزها يف املظاهر املتميزة والبواطن املتحيزة وهي املوجودات الذاتية املتجلية يف
املراتب اإلهلية ،ولو أطلق األمر كفاحا وأطلق هلذا العبد رساحا ،جهلت الرتب ،وفقدت
اإلضافات والنسب ،فإن اإلنسان إذا أشهد غريه فقد استوعب خريه وسهل عليه االتباع
وأخذ يف ذلك ما استطاع ،فلهذا أرسل اهلل الرسل الكرام عليهم الصالة والسالم بكتابه
املبني وخطابه املتني ،يرتجم عن صفاته العليا وأسامئه احلسنى ،ليعلم أن ذاته هلا التعايل عن
اإلدراك فال يعرفها غريها وال إرشاك ،وهلذا أمرنا السيد األواه فقال( :ختلقوا بأخالق اهلل)
لتربز أرساره املودعة يف اهليا كل اإلنسانية ،فيظهر بذلك علو العزة الربانية ،ويعلم حق
املرتبة الرمحانية ،وال سبيل إىل معرفته بحسب حرصه)()2

إىل آخر كالمه ،والذي ال نجادل يف كونه حيمل الكثري من املعاين الصحيحة ،ولكن
التعبري عنها هبذه الطريقة يشوهها كثريا ،بل جيعل لكل من يدعي الوالية وما يتبعها من
الكشف واإلهلام احلق يف أن يميل ما يشاء من العقائد واملعارف ،وبصورة ال تضاهي النبوة
فقط ،بل تتجاوزها.
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وهكذا ،وهبذه اجلرأة يتحدث عن النبوة واألنبياء ،والوحي املنزل عليهم ،ومن غري
أي دليل سوى الكشف املجرد؛ فقد عقد فصال عن التوراة ضمنه الكثري من التفاصيل التي
ال دليل واقعي عليها ،قال يف مقدمته( :أنزل اهلل تعاىل التوراة عىل موسى يف تسعة ألواح
وأمره أن يبلغ سبعة منها ويرتك لوحني ،ألن العقول ال تكاد تقبل ما يف ذينك اللوحني ،فلو
أبرزمها موسى النتقض عليه ما يطلبه وكان ال يؤمن به رجل واحد ،فهام خمصوصان
بموسى عليه السالم دون غريه من أهل ذلك الزمان)()1

وما ذكره خمالف لظاهر القرآن الكريم؛ فاهلل تعاىل يذكر أن موسى عليه السالم كلف
بتبليغ التوراة مجيعا ،مثلام كلف رسول اهلل  بتبليغ القرآن الكريم ،كام قال تعاىل﴿ :إِنَّا
ِ ِ
ِ
ِ
الر َّبانِ ُّيون
حي مك مم ِهبا النَّبِ ُّيون ا َّلذين أ ْسل مموا ل َّلذين ها مدوا و َّ
ور ْ
أنْز ْلنا الت َّْوراة فيها مهدً ى و من ٌ
اس مت ْح ِف مظوا ِم ْن كِت ِ
اب اهللَِّ وكا منوا عل ْي ِه مشهداء فال ختْش موا النَّاس و ْ
اخش ْو ِن وال
و ْاأل ْحب مار بِام ْ
ِ
ِ
ِ
م ا ْلكاف مرون﴾ [املائدة]44 :
حي مك ْم بِام أنْزل اهللَّم ف مأولئك مه م
رتوا بِآي ِايت ثمنًا قل ًيال وم ْن مل ْ ْ
ت ْش م
وكلمة التوراة تشري إليها مجيعا ،وليس إىل جزء منها فقط ،كام قال تعاىل عنها وعن
اإلن ِ
اإلنجيل﴿ :ول ْو أ َّهنم ْم أقا مموا الت َّْوراة و ْ ِ
ْجيل وما مأن ِْزل إِل ْي ِه ْم ِم ْن ر ِّ ِهب ْم ألك ملوا ِم ْن ف ْو ِق ِه ْم
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
م ساء ما ي ْعم ملون﴾ [املائدة]66 :
وم ْن حتْت أ ْر مجل ِه ْم من مْه ْم مأ َّم ٌة مم ْقتصد ٌة وكث ٌري من مْه ْ
لكن احلرص عىل ما يطلقون عليه األرسار هو الذي جعله يذكر هذا ،وهو ال يكتفي
هبذا اإلمجال ،بل يذكر الكثري من التفاصيل األخرى ،منها قوله( :وكانت األلواح التي أمر
بتبليغها فيها علوم األولني واآلخرين ،إال علم حممد  ،وعلم إبراهيم ،وعلم عيسى،
عليهام الصالة والسالم ،وعلم ورثة حممد  ،فإنه مل تتضمنه التوراة خصوصية ملحمد 
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وورثته ،وإكراما إلبراهيم وعيسى عليهام السالم ،وكانت األلواح من حجر املرمر ،أعني
األلواح السبعة التي أمر بتبليغها موسى ،بخالف اللوحني فإهنام كانا من نوره ،وهلذا قست
قلوهبم ألن األلواح من احلجارة)()1

وبذلك؛ فإنه ـ ومن غري قصد ـ يتهم اهلل تعاىل بكونه السبب يف قسوة قلوب بني
إرسائيل؛ فلو أن اهلل تعاىل ـ حسب إهلامه ـ أنزل التوراة يف مادة لينة لكانت قلوهبم لينة.
وهكذا نجد هذا التشويه للعدالة والرمحة اإلهلية يف أكثر التفاصيل التي يطرحها،
ومن األمثلة عنها قوله عند ذكر تفاصيل ما ورد يف األلواح( :ومجيع ما تضمنته األلواح
مشتمل عىل سبعة أنواع من املقتضيات اإلهلية عىل عدد األلواح :فاللوح األول :النور.
واللوح الثاين :اهلدي ،واللوح الثالث :احلكمة .واللوح الرابع :القوى .واللوح اخلامس:
احلكم ،واللوح السادس :العبودية .واللوح السابع :وضوح طريق السعادة من طريق
الشقاوة ،وتبيني ما هو األوىل فهذه سبعة ألواح أمر موسى عليه السالم بتبليغها ..وأما
اللوحان املخصوصان بموسى :فاللوح األول :لوح الربوبية .واللوح الثاين :لوح القدرة،
وهلذا مل يكمل أحد من قوم موسى ألنه مل يؤمر بإبراز التسعة ألواح ،فلم يكمل أحد من
قومه بعده ومل يرثه أحد من قومه ،بخالف حممد  فإنه ما ترك شيئا إال وبلغه إلينا ..وهلذا
كانت ملته خري امللل ،ونسخ بدينه مجيع األديان ،ألنه أتى بجميع ما أتوا به وزاد عليهم ما
مل يأتوا به ،فنسخت أدياهنم لنقصها ،وشهر دينه بكامله)()2

وما ذكره يتناىف مع العدالة اإلهلية التي أعطت لكل اخللق ما يتناسب مع حاجاهتم
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من اهلداية ،وهلذا خيرب اهلل تعاىل عن اشتامل التوراة عن كل ما حيتاجه أتباع موسى عليه
ِ
ِ
َش ٍء
السالم يف عرصه ،ويف كل العصور ،قال تعاىل :وكتبنا له ﴿وكت ْبنا ل مه يف ْاأل ْلواحِ م ْن مك ِّل ْ
ِ
ِ
ِ
َش ٍء ف مخ ْذها بِ مق َّو ٍة و ْأ مم ْر ق ْومك ي ْأ مخ مذوا بِأ ْحسنِها س مأ ِري مك ْم دار
م ْوعظ ًة وت ْفص ًيال ل مك ِّل ْ
ِ ِ
ا ْلفاسقني﴾ [األعراف]145 :
ويزيد ما ذكره تأكيدا ،فيقول ـ مقارنا بني رسول اهلل  وموسى عليه السالم ،تعقيبا
يت ل مك مم ْ ِ
اإل ْسالم
عىل قوله تعاىل﴿ :ا ْلي ْوم أكْم ْل مت ل مك ْم ِدين مك ْم وأ ْمت ْم مت عل ْي مك ْم نِ ْعمتِي ور ِض م
ِدينًا﴾ [املائدة( :]3 :ومل ينزل هذه اآلية عىل نبي غري حممد  ،ولو نزلت عىل أحد لكان هو
خاتم النبيني ،وما صح ذلك إال ملحمد  فنزلت عليه فكان خاتم النبيني ،ألنه مل يدع
حكمة وال هدى وال علام وال رسا إال وقد نبه عليه وأشار إليه عىل قدر ما يليق بالنبيني
لذلك الرس إما ترصحيا وإما تلوحيا وإما إشارة وإما كناية وإما استعارة ،وإما حمكام وإما
مفرسا وإما مؤوال وإما متشاهبا ،إىل غري ذلك من أنواع كامل البيان ،فلم يبق لغريه مدخال
فاستقل باألمر وختم النبوة ،ألنه ما ترك شيئا حيتاج إليه إال وقد جاء به ،فال جيد الذي يأيت
بعده من الكمل شيئا مما ينبغي أنه ينبه عليه إال وقد فعل  ذلك فيتبعه هذا الكامل كام نبه
عليه ..فانقطع حكم نبوة الترشيع بعده)()1

ونالحظ هنا أن اجلييل مل يذكر ختم النبوة وال انقطاعها مطلقا ،وإنام ذكر ختم نبوة
الترشيع ،ليشري إىل أن النبوة األخرى املرتبطة باإلنباء عن احلقائق الغيبية ال تزال مستمرة،
وأنه جيوز لكل من حصل له الكشف أن يتنبأ بام شاء ..املهم فقط أال يرشع رشائع جديدة.
ثم يذكر عند مقارنته بني رسول اهلل  وموسى عليه السالم عقائد جديدة تتهم

( )1املرجع السابق ،ص.120 :

113

العدالة اإلهلية بكوهنا السبب يف عدم حصول الكامل يف بني إرسائيل ،فيقول( :وكان حممد
 خاتم النبيني ،ألنه جاء بالكامل ومل جييء أحد بذلك ،فلو أمر موسى عليه السالم بإبالغ
اللوحني املختصني به ملا كان يبعث عيسى من بعده ،ألن عيسى عليه السالم بلغ رس ذينك
اللوحني إىل قومه ،وهلذا من أول قدم ظهر عيسى بالقدرة والربوبية وهو كالمه يف املهد
وأبرأ األكمه واألبرص وأحيا املوتى ونسخ دين موسى ألنه أتى بام مل يأت به موسى ،لكنه
ملا أظهر أحكام ذلك ضل قومه من بعده فعبدوه وقالوا :إنه ثالث ثالثة )()1

وبعد تفاصيل كثرية ختمها بقوله( :جال بنا جواد البيان يف مضامر التبيان إىل أن
أبدى ما مل خيطر إظهاره أبدا ،فلرتجع إىل ما كنا بسبيله من احلديث عىل التوراة)( )2راح
يذكر تفاصيل ما ورد يف األلواح ،فقال عن اللوح األول ،والذي سامه لوح النور( :فيه
وصف احلق بالواحدية واإلفراد عىل سبيل التنزيه املطلق ،وحكم ما للحق تعاىل مما يتميز
به عن اخللق ،وفيه ذكر ربوبية احلق والقدرة التي للحق مع مجيع أسامئه احلسنى وصفاته
العال ،كل ذلك عىل ما هو للحق بطريق التعايل والتنزيه مما استحقه يف اللوح املسمى بلوح
النور)()3

وقال عن اللوح الثاين ،وهو الذي سامه لوح اهلدى( :يف هذا اللوح علم الكشف عن
أحوال امللل وأخبار من كان قبلهم وبعدهم ،وعلم امللكوت وهو عامل األرواح وعلم
اجلربوت وهو العامل احلاكم عىل عامل األرواح وذلك حرضة القدس ،ومن مجلة ما يف هذا

( )1املرجع السابق ،ص.121 :
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اللوح علم الربزخ وذكر القيامة والساعة وامليزان واحلساب واجلنة والنار؛ ومن مجلة ما يف
هذا اللوح أخبار مجع من املالئكة؛ ومن مجلة ما يف هذا اللوح من علم األرسار املودعة يف
األشكال وأمثال ذلك حتى فعلت بنو إرسائيل بمعرفة تلك األرسار ما فعلته وأظهرت
بذلك من الكرامات ما أظهرته)()1

وقال عن اللوح الثالث ،وهو الذي سامه لوح احلكمة( :فيه معرفة كيفية السلوك
العلمي بطريق التجيل والذوق يف احلظائر القدسية اإلهلية من خلع النعلني وتراقي الطور
ومكاملة الشجرة ورؤيا النار يف الليل املظلم فإهنا كلها أرسار إهليات ،فهذا اللوح أصل علم
تنزل الروحانيات بطريق التسخري وأمثال ذلك؛ ومن مجلة ما يف هذا اللوح علم يشتمل عىل
مجيع هذه األنواع من احلكمة اإلهلية؛ ومن مجلة هذا اللوح أصل علم الفلك واهليئة
واحلساب وعلم خواص األشجار واألحجار وأمثال ذلك ،وكل من أتقن من بني إرسائيل
علم هذا اللوح صار راهبا)()2

وقال عن اللوح الرابع ،وهو الذي سامه لوح القوى( :فيه علم التنزيالت احلكمية
ويف القوى البرشية ،وهذا علم األذواق من حصله من بني إرسائيل كان حربا ،وهو عىل
مرتبة ورثة موسى؛ وهذا اللوح أكثره رموز وأمثال وإشارات نصبها احلق تعاىل يف التوراة
لتنصب احلكمة اإلهلية يف القوى البرشية ..ومن مجلة ما يف هذا اللوح علم السيمياء وكيفية
السحر العايل وهو الذي يشبه الكرامات ،وقويل السحر العايل ألنه بال أدوية وال عمل وال
تلفظ بيشء بل بمجرد قوى سحرية يف اإلنسان جتري األمور عىل حسب ما اقتضاه الساحر،
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فتربز الصور التي ال متكن إال يف اخليال حمسوسة مشهودة يف احلس ،وقد يدخل برص
الناظرين إىل خيال نفسه فيصور ما يشاء فريونه بأبصارهم ولكن يف خياله ويظنون أنه يف
عامل احلس ،ولقد وقعت عىل ذلك يف طريق التوحيد ،فكنت لو شئت أتصور بأي صورة يف
الوجود تصورت هبا ،ولو أردت أي فعل فعلت ،ولكن علمت أنه مهلك فرتكته ،ففتح اهلل
عيل بالقدر املصون الذي جعله بني الكاف والنون)( ،)1وهكذا تتحول التوراة ـ بحسب هذا
اإلهلام والكشف ـ إىل مصدر من مصادر السحر والشعوذة.
وبعد هذه األلواح األساسية يذكر ألواحا فرعية مرتبطة بالرشيعة واألخالق ،فيقول
عن اللوح اخلامس ،وهو الذي سامه لوح احلكم( :فيه علم األوامر والنواهي ،وهي التي
فرضها اهلل عىل بني إرسائيل وحرم عليهم ما شاء أن حيرمه ،وهذا اللوح فيه الترشيع
املوسوي الذي بنى عليه اليهود)()2

ويقول عن لوح العبودية( :وهو اللوح السادس ،فإن فيه معرفة األحكام الالزمة
للخلق من الذلة واالفتقار واخلوف واخلضوع ،حتى إنه قال لقومه :إن أحدكم إذا جازى
بالسيئة سيئة فقد ادعى ما ادعاه فرعون من الربوبية ،ألن العبد ال حق له؛ ومن مجلة ما يف
هذا اللوح علم أرسار التوحيد والتسليم والتوكل والتفويض والرضا واخلوف والرجا
والرغبة والزهد والتوجه إىل احلق وترك ما سواه وأمثال ذلك)()3

ويقول عن اللوح السابع( :هو اللوح الذي يذكر فيه الطريق إىل اهلل تعاىل ،ثم بني
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طريق السعادة من الشقاوة؛ ومن مجلة ما يف هذا اللوح تبيني ما هو األوىل يف طريق السعادة
من غريه وهو اجلائز يف طريق السعادة ،ومن هذا اللوح ابتدع قوم موسى ما ابتدعوه يف
دينهم رغبة ورهبانية ابتدعوها واستخرجوا ذلك بأفكارهم وعقوهلم ال من كالم موسى،
بل من كالم اهلل تعاىل ،فام رعوها حق رعايتها ،فلو أهنم استخرجوا ذلك بطريق األخبار
اإلهلية والكشف اإلهلي لكان اهلل يقدر هلم ذلك ،وكيف ولو كان ذلك مما أمكنهم أن يرعوه
حق رعايته لكان احلق يأمرهم بذلك عىل لسان نبيه موسى ،فام أعرض موسى عن ذلك
جهال هبا ولكن رفقا هبم ،وملا ابتدعوها ومل يراعوها عوقبوا عليها؛ ويف هذا اللوح علوم مجة
مما يتعلق باألديان واألبدان)()1

وخيتم كل هذه التفاصيل التي أوردها عن التوراة بذكر مصدره الذي رجع إليه فيها،
فيقول( :وقد مجعت مجيع ما تضمنته التوراة يف هذه الورقات عىل حسب ما كشف اهلل لنا
عن ذلك وقصدنا االختصار فيه فإنا لو أخذنا يف إبدائه كام هو عليه الحتجنا إىل تطويل كثري
وال فائدة يف ذلك ،فهذا مجيع ما تضمنته التوراة عىل اإلمجال فافهم)()2

ثم يتحدث بنفس اجلرأة عن الزبور ،فيقول( :اعلم أن الزبور أكثره مواعظ وباقيه
ثناء عىل اهلل بام هو له فيه ،وما فيه من الرشائع إال آيات خمصوصة ،ولكن حتتوي تلك
املواعظ وذلك الثناء عىل علوم مجة إهلية حقيقية ،وعلوم الوجود املطلق ،وعلم جتيل احلق
تعاىل يف اخللق وعلم التسخري والتدبري ،وعلم مقتضيات حقائق املوجودات ،وعلم القوابل
واالستعدادات ،وعلم الطبيعيات ،وعلم الرياضيات ،وعلم املنطق ،وعلم اخلالفة ،وعلم
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احلكمة ،وعلم الفراسة إىل غري ذلك من العلوم ،كل ذلك بطريق االستتباع؛ ومنه َشء عىل
سبيل الترصيح مما ال يرض إظهاره ،وال يؤدي إىل كشف رس من أرسار اهلل تعاىل)()1

ثم حتدث بتفصيل عن كيفية تعلم داود عليه السالم ملنطق الطري ،فقال( :كان داود
عليه السالم يعلم منطق الطري بالكشف اإلهلي ،وحيدثهم بالقوة اإلهلية ،فيبلغهم يف آذاهنم
ما يريده من املعاين ..وكان إذا أراد أن يكلم أحدا منهم كلمه إن شاء باللغة الرسيانية وإن
شاء بغريها من أصوات احليوانات ،فيفهمه ذلك احليوان للقوة اإلهلية التي جعلها اهلل تعاىل
لداود يف كالمه ،وهذا األمر الذي جعله اهلل لداود وسليامن عليهام السالم غري حمصور فيهام
وال مقصور عليهام ،وإنام هو أمر عام يف مجيع اخللفاء ،أعني اخلالفة الكربى ،وما اختص
داود وسليامن إال بظهور ذلك والتحدي به ،وإال فكل واحد من األفراد واألقطاب له
الترصف يف مجيع اململكة الوجودية ،ويعلم كل واحد منهم ما اختلج يف الليل والنهار فضال
عن لغات الطيور ،وقد قال الشبيل :لو دبت نملة سوداء عىل صخرة صامء يف ليلة ظلامء ومل
أسمعها لقلت :إين خمدوع أو ممكور يب ،وقال غريه :ال أقول ومل أشعر هبا ألنه ال يتهيأ هلا أن
تدب إال بقويت وأنا حمركها ،فكيف أقول ال أشعر هبا وأنا حمركها) ()2

ثم قارن بني ما ورد يف التوراة والزبور والقرآن ،فقال( :اعلم أن الزبور يف اإلشارة
عبارة عن جتليات صفات األفعال ،والتوراة عبارة عن جتليات مجلة أسامء الصفات فقط
واإلنجيل عبارة عن جتليات أسامء الذات فقط ،والفرقان عبارة عن جتليات مجلة الصفات
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واألسامء مطلقا الذاتية والصفاتية ،والقرآن عبارة عن الذات املحض)()1

وبنفس الرغبة يف التفاصيل الكثرية التي ال دليل عليها حتدث عن اإلنجيل
وحمتوياته ،وراح يربر فيه ما حصل من االنحرافات العقدية للمسيحيني ،وأن سببها ليس
بغيهم عىل نبيهم ،وإنام اإلنجيل نفسه ،فقال( :أنزل اهلل اإلنجيل عىل عيسى باللغة الرسيانية،
وقرىء عىل سبع عرشة لغة ،وأول اإلنجيل باسم األب واألم واالبن ،كام أن أول القرآن
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،فأخذ هذا الكالم قومه عىل ظاهره ،فظنوا أن األب واألم واالبن
عبارة عن الروح ومريم وعيسى ،فحينئذ قالوا :إن اهلل ثالث ثالثة ،ومل يعلموا أن املراد
باألب هو اسم اهلل ،واألم كنه الذات املعرب عنها بامهية احلقائق ،وباالبن الكتاب ،وهو
الوجود املطلق ألنه فرع ونتيجة عن ماهية الكنه ..فلم يقفوا عىل ما بني هلم عيسى ،بل ذهبوا
إىل ما فهموه من كالم اهلل تعاىل ،فقول عيسى يف اجلواب﴿ :ما مق ْل مت هل م ْم إِ َّال ما أم ْرتنِي بِ ِه أ ِن
ِ
ا ْع مبدم وا اهللَّ ر ِّيب ور َّب مك ْم و مكن مْت عل ْي ِه ْم ش ِهيدً ا ما مد ْم مت فِ ِ
الر ِقيب
يه ْم فل َّام تو َّف ْيتني مكنْت أنْت َّ

َش ٍء ش ِهيدٌ ﴾ [املائدة ]117 :عىل سبيل االعتذار لقومه ،يعني أنت املرسل
عل ْي ِه ْم وأنْت عىل مك ِّل ْ
إليهم بذلك الكالم الذي أوله بسم األب واألم واالبن ،فلام بلغتهم كالمك محلوه عىل ما
ظهر هلم من كالم ،فال تلمهم عىل ذلك ،ألهنم فيه عىل ما علموه من كالمك ،فكان رشكهم
عني التوحيد ،ألهنم فعلوا ما علموه باإلخبار اإلهلي يف أنفسهم ،فمثلهم كمثل املجتهد
الذي اجتهد وأخطأ فله أجر االجتهاد ،فاعتذر عيسى عليه السالم لقومه بذلك اجلواب
للحق حيث سأله)()2
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هذه جمرد أمثلة عن اجلرأة عىل عامل الغيب من دون دليل سوى الكشف املجرد ،وقد
رأينا ما تؤدي إليه تلك املعاين من تربير واعتذار لكل املنحرفني عن اهلدي اإلهلي ،وإرجاع
ذلك إىل ما تضمنته الكتب املقدسة نفسها ال إىل شهوات األتباع وبغيهم ،كام عرب عن ذلك
القرآن الكريم ،قال تعاىل بعد ذكره لبعض األنبياء عليهم السالم﴿ :فخلف ِم ْن ب ْع ِد ِه ْم
ف و ِر مثوا ا ْلكِتاب ي ْأ مخ مذون عرض هذا ْاأل ْدنى وي مقو ملون س ميغْف مر لنا وإِ ْن ي ْأ ِ ِهت ْم عر ٌض ِم ْث مل مه
خ ْل ٌ
اق ا ْلكِت ِ
اب أ ْن ال ي مقو ملوا عىل اهللَِّ إِ َّال ْ
ي ْأ مخ مذو مه أمل ْ ميؤْ خ ْذ عل ْي ِه ْم ِميث م
احل َّق ودر مسوا ما فِ ِيه والدَّ مار
ف
ْاآل ِخر مة خ ْ ٌري لِ َّل ِذين ي َّت مقون أفال ت ْع ِق ملون﴾ [األعراف ،]169 :وقال﴿ :فخلف ِم ْن ب ْع ِد ِه ْم خ ْل ٌ
ِ

الصالة واتَّب معوا َّ
الشهوات فس ْوف ي ْلق ْون غ ًّيا﴾ [مريم]59 :
أضا معوا َّ
ونفس األمر ـ وبصورة أكثر غرابة وتفصيال ـ نجده عند ابن عريب ،ومن األمثلة عنها
قوله يف الفتوحات ،وهو يتحدث عن بدء اخللق ..( :فخلق اهلل املاء بردة جامدة ،كاجلوهرة
يف االستدارة والبياض .وأودع فيها بالقوة ذوات األجسام وذوات األعراض ،ثم خلق
العرش واستوى عليه اسم الرمحن .ونصب الكريس ،وتدلت إليه القدمان؛ فنظر بعني
اجلالل إىل تلك اجلوهرة ،فذابت حياء ،وحتللت أجزاؤها فسالت ماء ،وكان عرشه عىل
ذلك املاء قبل وجود األرض والسامء .وليس يف الوجود ،إذ ذاك ،إال حقائق املستوي عليه
واملستوي واالستواء .فأرسل النفس ،فتموج املاء من زعزعه وأزبد ،وصوت بحمد احلمد
املحمود احلق ،عند ما رضب بساحل العرش ،فاهتز الساق وقال له :أنا أمحد! فخجل املاء،
ورجع القهقرى يريد ثبجه ،وترك زبده بالساحل الذي أنتجه .فهو خمضة ذلك املاء ،احلاوي
عىل أكثر األشياء .فأنشأ سبحانه من ذلك الزبد ،األرض ،مستديرة النشء ،مدحية الطول
والعرض ،ثم أنشا الدخان من نار احتكاك األرض عند فتقها .ففتق فيه الساموات العىل،
وجعله حمل األنوار ومنازل املأل األعىل .وقابل بنجومها املزينة هلا النريات ،ما زين األرض
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من أزهار النبات)()1

وقال يف حمل آخر( :وأما أرسار أهل اإلهلام املستدلني فال تتجاوز سدرة املنتهى ،فان
إليها تنتهي أعامل بنى آدم .وهناية كل أمر ،إىل ما منه بدأ .فان قال لك عارف ،ممن ال علم
له هبذا األمر( :إن الكريس موضع القدمني) ،فقل له( :ذلك عامل اخللق واألمر ،والتكليف
إنام انقسم من السدرة ،فإنه قطع أربع مراتب ،والسدرة هي املرتبة اخلامسة (للوجود) .فنزل
(احلكم الرشعي) من قلم (عقل كىل) ،إىل لوح (نفس كلية) ،إىل عرش (طبيعة كلية) إىل
كرسى (هيوىل ،هباء ،مادة كلية) ،اىل سدرة (جسم كىل)()2

ثم ذكر كيف تنزلت األحكام الرشعية من هذه املراتب ،فقال( :فظهر الواجب من
القلم .وظهر املندوب من اللوح ،وظهر املحظور من العرش .وظهر املكروه من الكريس.
وظهر املباح من السدرة .واملباح قسم (أي حظ) النفس)
ثم راح يذكر حمال صعود األعامل ،فقال( :وإذا ظهرت قسمة االحكام الرشعية من
السدرة ،فإذا صعدت األعامل ،التي ال ختلو من أحد هذه األحكام ،ال بد أن تكون هنايتها
إىل املوضع الذي منه ظهرت ،إذ ال تعرف من كوهنا منقسمة إىل السدرة .ثم يكون من
العقل ،الذي هو القلم ،نظر إىل األعامل املفروضة ،فيمدها بحسب ما يرى فيها .ويكون
من اللوح نظر إىل األعامل املندوب إليها ،فيمدها بحسب ما يرى فيها .ويكون من العرش
نظر إىل املحظورات -وهو (أي العرش) مستوى الرمحن -فال ينظرها إال بعني الرمحة ،وهلذا
يكون مآل أصحاهبا إىل الرمحة ،ويكون من الكريس نظر إىل األعامل املكروهة ،فينظر إليها

( )1الفتوحات املكية ،ج  ،1ص.49 :
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بحسب ما يرى فيها .وهو (أي الكريس) حتت حيطة العرش ،والعرش مستوى الرمحن.
والكريس ،موضع القدمني .فيرسع العفو والتجاوز عن أصحاب املكروه من األعامل.
وهلذا يؤجر تاركها ،وال يؤاخذ فاعلها)()1

وهكذا نجد أمثال هؤالء يتحدثون عن الغيب املرتبط باألنبياء عليهم السالم من
دون أي دليل من كتب احلديث أو التاريخ أو غريها ،بل كل مصادرهم عنها اإلهلام
والكشف املجرد ،وكأهنم يعوضون بذلك عام فاهتم من صحبة كعب األحبار وغريه ،ألن
كل شيخ صار بإمكانه أن يصري وعاء من أوعية العلم مثله مثل كل اليهود الذي دسوا تلك
الروايات الغريبة.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره الشيخ أمحد بن املبارك نقال عن شيخه الدباغ من
اإلهلامات التي خصص هلا فصال بعنوان [ذكر ما سمعنا منه ريض اهلل عنه يف خلق أبينا آدم
وتدريج أمره عىل نبينا وعليه الصالة والسالم] ،ومما جاء فيه قوله( :سمعته ريض اهلل عنه
يقول :إن اهلل تعاىل ملا أراد خلق آدم عليه السالم مجع تربته يف عرشة أيام ،وتركها يف املاء
عرشين يوما ،وصوره يف أربعني يوما ،وتركه عرشين يوما بعد التصوير ،حتى انتقل من
الطينية إىل اجلسمية فمجموع ذلك ثالثة أشهر ،وهي رجب وشعبان ورمضان ،ثم رفعه
اهلل إىل اجلنة ونفخ فيه من روحه وهو يف اجلنة وخلقت منه حواء وهو يف اجلنة فكان خلقها
يف اجلنة ،وملا تم هلا شهران يف اجلنة محلت ووضعت محلها بعد النزول إىل األرض لثالثة
أشهر من محلها ،ثم محلت يف األرض بعد ذلك فوضعت محلها لتسعة أشهر فاستمر ذلك
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إىل اليوم)()1

ويذكر أنه سأله بعدها عن الرتبة التي خلق منها آدم ،فقال( :تربة مجيع املعادن معدن
الذهب ومعدن الفضة ومعدن النحاس وسائر املعادن ،فأخذت تربته من كل معدن ومجع
ذلك يف حمل وخلق منه آدم)()2

ثم سأله عن الذي مجع ذلك ،فقال( :املالئكة ومن شاء اهلل وأكثرهم محال سيدنا
جربيل عليه السالم ألن اهلل وعده أن خملوقا من الرتاب ال أعز عند اهلل منه يكون جربيل
عشريا له ومرافقا معه ،وينال منه بركة عظيمة ،وهو سيد الوجود  ،فكان جربيل جيمع
الرتاب وهو يظن أنه لذلك املخلوق الذي وعد به)()3

ثم سأله عن مقدار ذلك الرتاب ،فقال( :مقدار ما يعمر من األرض مقدار ميل أو
أقل منه يعني أهنم مجعوا ترابا كثريا مقدار مساحة ما سبق)()4

ثم سأله عن كيفية حتول آدم إىل برش واألطوار التي مر هبا ،فلم يكتف بام ذكره القرآن
الكريم من اإلمجال ،وإنام راح يفصل له قائال ـ عند حديثه عن املاء الذي منه خلق ـ( :املياه
املارة عىل األرض منها ما يمر عىل بعضها فال يأخذ إال رس ذلك البعض ومنها ما يمر عىل
غالب أجزائها أو كلها ،فيأخذ رسها وهذا املاء عني من العيون اخلارجة من األرض اجلائية
من أرض الشام ،فهناك مجعت تربته عليه الصالة والسالم يف كور من األرض مساحته ما
قلناه فيام سبق وبلت تربته هبذا املاء ،ألنه يستمد من املياه التي يف أطراف األرض فرتاه ماشيا
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يف ختوم األرض خارقا ألجزائها حتى ينتهي إىل تلك العني ،ويأيت إليها من مجيع النواحي
والعني باقية إىل االن ،وفيها من املوافقة للذات ما ال يوجد يف غريها من املياه التي عىل ظهر
األرض ..فبقي ذلك الرتاب يف املاء املدة السابقة يعني عرشين يوما ،وعند ذلك ابتدأ
التصوير يف آدم عليه الصالة والسالم وهو يف جوف ذلك الطني فبقي التصوير يدخله شيئا
فشيئا إىل أن كمل ذلك يف أربعني يوما ،وهو يف جوف الطني ال يرى منه َشء ،وبعد ذلك
أراد اهلل تعاىل نقله من الطينة إىل جسم بني آدم فظهر يف أصابعه شبه القرحة حتى مألهتا ثم
انفجرت ومجدت مادهتا عىل األصبع فرجع أبيض مثل اجلامر ثم رسى ذلك فيه عضوا
عضوا وجزءا جزءا إىل أن صار كله مثل اجلامر يف الصفاء والرطوبة أو مثل عجني ناصع
أخذ دقيقه من خالص القمح ،فصور من ذلك صورة آدم ،ثم دخلته الدموية شيئا فشيئا
وانفلق عنه الطني وحصل فيه يبس فصارت الريح هتب عليه واليبس يظهر يف أجزائه،
فتكونت العظام بإذن اهلل ،فلام تكاملت خلقته يف عرشين يوما وأراد اهلل نفخ الروح فيه نقله
إىل اجلنة ورفعه إليها)()1

فسأله عن اجلنة التي أدخل إليها ،فقال( :اجلنة األوىل فلام حل فيها دخلت فيه الروح
فدخل فيه العقل والعلم وحصلت له املعرفة باهلل عز وجل فأراد أن يقوم فارتعد فسقط ثم
أراد أن يقوم فحصل له مثل ذلك أيضا مثل ما حيصل للصبيان من السقوط إذا أرادوا القيام
ثم إن اهلل تعاىل أمده باملشاهدة التي سبق ذكرها يف األسامء وهو واقف عىل رجل معتمد
بركبته األخرى عىل األرض ،فلام حصلت تلك املشاهدة قال اهلل اهلل اهلل ال إله إال اهلل حممد
رسول اهلل ،فأمده اهلل تعاىل بالقوة فاستقل قائام وجعل يميش يف اجلنة ويروح حيث شاء ،ثم
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ألقى اهلل عليه وجعا يف ضلعه فحصل فيه مثل الدمل العظيم حتى خرج منه قدر رأس
إنسان ،فبقي فيه إىل أن انفجر عن مثل القليب بالتصغري فسقط القليب إىل األرض فنظر
إليه آدم ،فإذا هو مصور بصورته فرتكه وجعلت روائح اجلنة ونفحاهتا متر عىل ذلك القليب،
فنفعه ذلك يف رسعة الكرب ،فجعل آدم يتعاهده فيجده يرسع يف الكرب إرساعا عظيام فجعل
يأنس إليه وجيلس معه فألقى اهلل العقل يف ذلك القليب فجعل يتحدث مع آدم)()1

ثم ذكر كيفية خلق آدم عليه السالم وعالقتها برتبته ،فقال( :ملا علم اهلل سبحانه منه
ذلك ،وأنه سينزل إىل األرض رتب له سبحانه أسباب املعاش ،ونصب له سبلها قبل أن
هيبط من اجلنة ،وذلك أنه ملا صوره من الرتبة السابقة وقد سبق أهنا كثرية صور له من تلك
الرتبة كل حيوان حيتاج إليه يف أمر معاشه ،وكان أصل خلقتها من الرتبة املذكورة فإن اهلل
تعاىل ملا رفع آدم ظهرت احليوانات كلها يف ذلك الطني عىل صورة الدود وخلق من كل نوع
عرشة مخسة من الذكور ومخسة من اإلناث ..فالسبع والنمر والفهد حتى عد مخسة كلها
نوع واحد ..ثم أرسل اهلل بعد رفعه مطرا عظيام ما سمع بمثله فجاءت السيول من كل مكان
وجاءت معها باألوحال الكثرية ،فزادت عىل ذلك الطني فحصل نفع عظيم ومدد قوي
منها للحيوانات بمنزلة من اتسع عيشه ،وجاءه اخلصب وكثرت عليه اخلريات ،فلام نزل
آدم بعد تسعة أشهر وجد احليوانات متيش عىل وجه األرض وهي تكرب شيئا فشيئا فأنس هبا
وأعلمه اهلل أهنا سبب معاشه ومعاش ذريته إىل يوم القيامة ..وأنبت اهلل يف املوضع الذي
كان فيه رأس آدم من الطني النخيل واألعناب والتني والزيتون ،فلام نزل آدم بعد تسعة
أشهر وفرغ بطنه طلب ما يأكل فجعل اهلل الطعم يف تلك األشجار والنخيل ،فكان أول
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رزق رزقه اهلل من أسباب املعاش ومحلت تلك األشجار يف هذه املدة القريبة بإذن اهلل)()1

ثانيا ـ غيوب املعاد:
ونقصد هبا الغيوب املرتبطة باملستقبل ،وخاصة ما تعلق منه بذكر الربزخ والقيامة
ونحومها ،والذي اكتفى القرآن الكريم بذكر بعض التفاصيل التي تعطي صورة عامة عنه،
والتي تكفي لتحقيق الدافعية للعمل الصالح.
لكن بعض الصوفية ـ لألسف ـ انحرفوا عن ذلك املنهج القرآين؛ فراحوا يذكرون
القيامة ،وكأهنم شاهدوها رأي العني.
وسنسوق هنا بعض األمثلة من دون تعليق ليكتشف القارئ بنفسه تلك اجلرأة
العجيبة عىل هذا العامل من دون أي دليل سوى اإلهلام والكشف.
ومنها ما ذكره ابن عريب عند حديثه عن جهنم ،والتي راح يصفها بقوله( :وأوجدها
اهلل [أي جهنم] بطالع الثور ،ولذلك كان خلقها ،يف الصورة ،صورة اجلاموس سواء .هذا
الذي يعول عليه عندنا .وهبذه الصورة رآها أبو احلكم بني برجان يف كشفه .وقد متثل لبعض
الناس ،من أهل الكشف ،يف صورة حية .فيتخيل أن تلك الصورة هي التي خلقها اهلل
عليها ،كأيب القاسم بن قسى وأمثاله ،وملا خلقها اهلل تعاىل ،كان زحل يف الثور ،وكانت
الشمس واألمحر يف القوس ،وكان سائر الدراري يف اجلدي .وخلقها اهلل تعاىل من جتىل
قوله ،يف حديث مسلم( :جعت فلم تطعمني! وظمئت فلم تسقني! ومرضت فلم تعدين!
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وهذا أعظم نزول نزله احلق إىل عباده يف اللطف هبم ،فمن هذه احلقيقة خلقت جهنم .أعاذنا
اهللَّ ،وإياكم ،منها! فلذلك جتربت عىل اجلبابرة ،وقصمت املتكربين)()1

ويتحدث عن املأدبة املعدة ألهل اجلنة ،واملندبة املعدة ألهل النار ،فيقول( :يف ذلك
الوقت جيتمع أهل النار يف مندبة .فأهل اجلنة يف املآدب .وأهل النار يف املنادب .وطعامهم
يف تلك املأدبة زيادة كبد النون .وأرض امليدان درمكة بيضاء ،مثل القرصة .وخيرج من الثور
الطحال ألهل النار .فيأكل أهل اجلنة من زيادة كبد النون .وهو حيوان بحرى مائي .فهو
عنرص احلياة املناسبة للجنة .والكبد بيت الدم .وهو بيت احلياة .واحلياة حارة رطبة .وبخار
ذلك الدم هو النفس ،املعرب عنه بالروح احليواين ،الذي به حياة البدن .فهو بشارة ألهل
اجلنة ببقاء احلياة عليهم .وأما الطحال يف جسم احليوان ،فهو بيت األوساخ ،فان فيه جتتمع
أوساخ البدن ،وهو ما يعطيه الكبد من الدم الفاسد .فيعطى ألهل النار يأكلونه .وهو من
الثور .والثور حيوان ترابى ،طبعه الربد واليبس .وجهنم عىل صورة اجلاموس .والطحال
من الثور ،لغذاء أهل النار ،أشد مناسبة :فبام يف الطحال من الدمية ،ال يموت أهل النار،
وبام فيه من أوساخ البدن ومن الدم الفاسد املؤمل ،ال حييون وال ينعمون .فيورثهم أكله سقام
ومرضا)()2

ويتحدث عن عدد درجات اجلنة ،فيقول( :فتحوى درجات اجلنة من الدرج فيها
عىل مخسة آالف درج ومائة درج ومخسة أدراج ال غري .وقد تزيد عىل هذا العدد بال شك.
ولكن ذكرنا منها ما اتفق عليه أهل الكشف ،مما جيرى جمرى األنواع من األجناس .والذي
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اختصت به هذه األمة املحمدية عىل سائر األمم ،من هذه األدراج ،اثنا عرش درجا ال غري،
ال يشاركها فيها أحد من األمم .كام فضل  غريه من الرسل ،يف اآلخرة ،بالوسيلة وفتح
باب الشفاعة ،ويف الدنيا بست مل يعطها نبى قبله كام ورد يف احلديث الصحيح ،من حديث
مسلم بن احلجاج .فذكر منها :عموم رسالته ،وحتليل الغنائم ،والنرص بالرعب ،وجعلت
له األرض كلها مسجدا ،وجعلت تربتها له طهورا ،وأعطى مفاتيح خزائن األرض)()1

ومنها ما ذكره الشيخ أمحد بن املبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ الفايس ،فقد ذكر
أنه سمعه يقول عن الربزخ( :إنه عىل صورة حمل ضيق من أسفله ،ثم ما دام يطلع يتسع،
فلام بلغ منتهاه جعلت قبة عىل رأسه مثل قبة الفنار ،فينبغي أن يمثل باملهراس الكبري من
العود ،فإن أسفله ضيق ،ثم جعل يتسع شيئا فشيئا إىل أعاله ،فإذا جعلت قبة فنار عىل رأسه
كان مثل الربزخ يف الشكل .أما يف القدر والعظم فإن الربزخ أصله يف السامء الدنيا ومل خيرج
منها إىل ما يلينا ،ثم جعل يتصاعد عاليا حتى خرق السامء الثانية ،ثم تصاعد حتى خرق
الثالثة ،ثم تصاعد حتى خرق الرابعة ،ثم تصاعد حتى خرق اخلامسة ،ثم تصاعد حتى
خرق السادسة ،ثم تصاعد حتى خرق السابعة ،ثم تصاعد إىل ما ال حيىص ،وقد جعلت قبته
عليه هذا طوله ..وهو البيت املعمور ..والبيت املعمور إنام هو يف السامء السابعة ،والربزخ
مبدؤه من األوىل إىل ما فوق السابعة إىل ما ال حيىص ،فهو يف كل سامء ..وإنام اقترصوا عىل
ذكر ما فوق السابعة ،ألن فيه القبة املذكورة وهي أرشف ما فيه ،إذ ليس فيها إال روح سيد
األولني واآلخرين عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم ،ومن أكرمه اهلل بكرامته كأزواجه
الطاهرات وبناته وذريته الذين كانوا يف زمانه ،وكل من علم باحلق بعده من ذريته إىل يوم
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القيامة ،وفيها أيضا أرواح اخللفاء األربعة ،وفيها أيضا أرواح الشهداء الذي ماتوا بني يدي
النبي  يف زمانه ،وبذلوا نفوسهم ليحيا  ،ويبقى هلم قوة وجهد ال يوجد يف غريهم
إثابة هلم عىل حسن صنيعهم ريض اهلل عنهم .ويف القبة أيضا أرواح ورثته  الكاملني من
أولياء اهلل تعاىل ،كالغوث واألقطاب ريض اهلل عنهم أمجعني .فأرشف ما يف الربزخ القبة
املقصورة ،ولذا اقترص عليها من اقترص)()1

وقال عن جهنم( :إن أهل جهنم ال يرون األشجار واألهنار التي هي قريبة منهم،
بل ال يرون إال ما هو بعيد منهم قدر األرضني السبع وما بينهن ليزدادوا عذابا عىل عذاهبم،
فريون عىل بعد املسافة السابقة يف نار جهنم ما هو عىل صورة األشجار وهلا ثامر وأوراق
خرض ،فيرسعون إليها ليدفعوا العذاب الذي هبم بأكل ثامرها والدنو منها ،فيقطعون املسافة
السابقة يف نحو ثالث خطوات استعجاال ،فيأخذون من ثامرها وأوراقها فيجعلونه يف
أفواههم ..وكل ما دخل الفم من جهنم واجلنة ال يستطيع العبد إخراجه كام يستطيعه يف دار
الدنيا ،فإذا وقع يف فمهم ورق أو ثمر كان أشد عليهم من العذاب السابق ،فريجعون
القهقرى فيقطعون املسافة السابقة يف نحو خطوة ونصف ملا هبم من احلريق ..ويف جهنم
أودية ،وإن املرأة من أهل جهنم حتمل ولدها عىل ظهرها ذاهبة لنحو الوادي مسرية املسافة
السابقة لشدة العطش النازل هبا ،وقد بلغت الوادي وكرعت فيه سفها هي وولدها)()2

وبدل أن يسأل الشيخ أمحد بن املبارك شيخه الدباغ عن املرأة التي حتمل ولدها يف
جهنم ،وعن ذنب الولد ،راح يربر قوله ،ويعلق عليه بقوله ـ وكأنه يتحدث عن نبي التقى
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به وأرس له بعضا من أخبار الغيب الذي ال شك فيه ـ( :كذا سمعت الشيخ ريض اهلل عنه
يقول يف ولدها ،ومل أسأله عن الولد هل هو من والدة جهنم حتى يكون فيها تناسل ،أو هو
من أوالد الدنيا؛ فإن كان من أوالد الدنيا فقد علمت اختالف العلامء يف أوالد الكفار ،وقد
ورد يف احلديث عن النبي  أنه قال( :اهللم أعْل مم بِام كا منوا ع ِاملِني) ملا سئل عنهم ،وهو الذي
اختاره إمامنا مالك ريض اهلل عنه .فعىل هذا فمن علم منه تعاىل أنه لو كرب آلمن بمحمد 
فهو من أهل اجلنة ،وعليه حيمل حديث جابر بن سمرة يف رؤياه  ألوالد الكفار يف اجلنة؛
ومن علم منه تعاىل أنه لو كرب لكفر بمحمد  فهو من أهل النار ،وعليه حيمل هذا
احلديث)
وهبذا يتدعم الكشف بكل الروايات الباطلة التي ال تنسجم مع العدالة اإلهلية،
وتتعارض مع كل القيم القرآنية التي تذكر أن اهلل ال حياسب عباده عىل علمه فيهم ،وإنام
عىل أعامهلم التي عملوها ،وهبا وحدها تقام عليهم احلجة.
ثم ذكر ابن املبارك أنه سأل شيخه األمي عن هذه املسألة ،واخلالف الوارد فيها،
لريجح بإهلامه وكشفه ،فقال( :الصحيح فيها ما دل عليه هذا احلديث ..وكم صبي يموت
صغريا ويبعث من محلة كتاب اهلل عز وجل ،ألنه تعاىل علم أنه لو عاش لقرأ كتاب اهلل
فيبعث من مجلة محلته .وكم من صبي يموت وهو صغري فيبعث من مجلة العلامء األولياء
وغري ذلك لعلمه تعاىل بأنه إذا كرب كان من تلك الطائفة)
وقال عن كيفية عذاب اجلن( :إن اجلني يف جهنم ال يعذب يف النار احلامية ألهنا طبقه
فال ترضه ،وإنام يعذب بالزمهرير والربد ،واجلن يف الدنيا ختاف من الربد خوفا شديدا،
فرتاهم إذا كانوا يف زمن الصيف ويف اهلواء يتخوفون من هبوب الريح الباردة ،فإذا هبت
فروا فرار محر الوحش ،وأما املاء فال يدخله اجلن وال الشياطني أبدا ،فإن قدر عىل أحد أن
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يدخله طفيء وذاب كام يذوب أحدنا إذا دخل النار ..وإذا خفي عليك كيف أجسام اجلن،
فانظر إىل نار مظلمة جدا بكثرة دخاهنا مثل ما يكون يف الفخارين ،وصور فيها صورهم
التي خلقوا عليها ،فإذا جعلت الصورة يف ذلك الدخان وألبسته إياها فذلك هو اجلني)
هذه جمرد نامذج عن خلفاء كعب األحبار يف الغرام بالتفاصيل ،والفرق بينهام أن كعبا
وأمثاله كانوا ينسبون رواياهتم للكتب املقدسة ،وبذلك يمكن تكذيبهم بسهولة عند
الرجوع لتلك الكتب ،أما هؤالء؛ فمن الصعب تكذيبهم أو من املستحيل وخاصة من
أولئك الذين يعتقدون أن تكذيبهم يف هذا كبرية من الكبائر التي تنذر بسوء اخلامتة.
ونحن ال ننكر أن ميلهم األولياء أي نوع من أنواع املعارف حتى تلك التي ذكرها ابن
عريب أو اجلييل أو الدباغ أو غريهم كثري ،ولكن ننكر أن يسطر ذلك يف الكتب ،وينرش بني
الناس ،ليتحول إىل عقيدة جديدة ليست بعقيدة البسطاء ،وإنام عقيدة األكابر واألولياء،
والتي جيعلوهنا أعىل درجة من العقيدة الواردة يف القرآن واحلديث ،ذلك أهنم يعتربوهنا
عقيدة العوام والبسطاء ،ال عقيدة اخلواص واألولياء.
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العرفان والكون
ينظر العارفون املستلهمون من القرآن الكريم والسنة املطهرة إىل الكون باعتباره
النافذة التي يطلون منها عىل احلقائق ،ويتعرفون من خالهلا عىل رهبم باحلدود التي
يطيقوهنا ،ولذلك يسمونه القرآن الصامت ،ألنه كلامت اهلل الدالة عليه ،والتي رشحت
داللتها كلامته الناطقة التي أوحى هبا إىل رسله عليهم السالم.
والعبودية التي يستعملوهنا يف التعامل مع الكون يسموهنا التفكري ،استنادا إىل ما
ف ال َّلي ِل والنَّه ِار آلي ٍ
اختِال ِ
ورد يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ِيف خ ْل ِق السامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
ات ِألم ِ
ضو ْ
ويل
ْ
َّ
وهبِم ويتفكَّرون ِيف خ ْل ِق السامو ِ
ِ
ْاأل ْلب ِ ِ
ات
َّ
م
اب ا َّلذين ي ْذ مك مرون اهللَّ قيا ًما و مق معو ًدا وعىل مجنم ِ ْ
ض ر َّبنا ما خل ْقت هذا باطِ ًال مس ْبحانك ف ِقنا عذاب الن ِ
و ْاأل ْر ِ
َّار﴾ [آل عمران]191-190 :
فهاتان اآليتان الكريمتان تصفان املتفكرين الذاكرين بكوهنم أويل األلباب( ،)1وربام
يكون هذا هو املصطلح احلقيقي ألهل العرفان؛ فهم الذين خلصت عقوهلم من كل
الشوائب ،واهتمت باللب واجلوهر.
وهلذا نرى القرآن الكريم يقرص التذكر والعربة والتقوى وغريها عىل أصحاب هذا
احلكْمة من يشاء ومن يؤْ ت ِْ
النوع من العقول ،كام قال تعاىل﴿ :يؤْ ِيت ِْ
احلكْمة فقدْ مأ ِ
ويت خ ْ ًريا
م ْ م
ْ
م
كثِ ًريا وما ي َّذك مَّر ِإ َّال مأو ملو ْاأل ْلب ِ
اب﴾ [البقرة ،]269 :فاآلية الكريمة تشري إىل أن احلكمة خاصة
بأويل األلباب دون غريهم من الذين خيوضون فيام ال يطيقونه.
ت
ات حمم ْكام ٌ
ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل ﴿ :مهو ا َّل ِذي أنْزل عل ْيك ا ْلكِتاب ِمنْ مه آي ٌ

( )1األلباب :مجع لب بمعنى جوهر اليشء ،ويقابل ماويل األلباب ماولو اجلهل والعمى.
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ات فأ َّما ا َّل ِذين ِيف مق مل ِ
مه َّن مأ ُّم ا ْلكِت ِ
وهبِ ْم ز ْيغٌ فيتَّبِ معون ما تشابه ِمنْ مه ا ْبتِغاء ا ْل ِفتْن ِة
اب و مأخ مر ممتش ِاهب ٌ
وابتِغاء ت ْأ ِويلِ ِه وما يعلم ت ْأ ِويله إِ َّال اهللَّم والر ِ
اس مخون ِيف ا ْل ِع ْل ِم ي مقو ملون آمنَّا بِ ِه مك ٌّل ِم ْن ِعن ِْد ر ِّبنا
م
ْ
َّ
ْ م
وما ي َّذك مَّر إِ َّال مأو ملو ْاأل ْلب ِ
اب﴾ [آل عمران ،]7 :فاآلية الكريمة تقرن أويل األلباب بالراسخني يف
العلم ،وتقابلهم بمتبعي الشبهات ،وهم الذين يرتكون احلقائق اجللية الواضحة إىل غريها؛
فيقعون يف الفتنة ،ويوقعون غريهم فيها.
وهكذا خيرب اهلل تعاىل أن كل معاين الدين ومقاصده ال يفهمها إال أولو األلباب الذين
حترروا من كل القيود التي حتول بينهم وبني النظر والتأمل احلقيقي ،قال تعاىل﴿:لقدْ كان
ويل ْاأل ْلب ِ
ِيف قص ِص ِه ْم ِع ْرب ٌة ِألم ِ
اب ما كان ح ِدي ًثا مي ْفرتى ولكِ ْن ت ْص ِديق ا َّل ِذي ب ْني يد ْي ِه وت ْف ِصيل
َش ٍء و مهدً ى ور ْمح ًة لِق ْو ٍم ميؤْ ِمنمون﴾ [يوسف ،]111 :وقال﴿ :أفم ْن ي ْعل مم أنَّام مأن ِْزل إِل ْيك ِم ْن
مك ِّل ْ

احل ُّق كم ْن مهو أعْمى إِنَّام يتذك مَّر مأو ملو ْاأل ْلب ِ
اب﴾ [الرعد ،]19 :وقال﴿ :هذا بال ٌغ لِلن ِ
ر ِّبك ْ
َّاس
ِ
ولِينْذروا بِ ِه ولِيعلموا أنَّام مهو إِله و ِ
احدٌ ولِي َّذكَّر مأو ملو ْاأل ْلب ِ
اب
اب﴾ [إبراهيم ،]52 :وقال﴿ :كت ٌ
ٌ
ْ م
م م
أنْز ْلنا مه إِل ْيك ممبار ٌك لِيدَّ َّب مروا آياتِ ِه ولِيتذكَّر مأو ملو ْاأل ْلب ِ
اب﴾ [ص]29 :

وهكذا يصف اهلل تعاىل العارفني املستلهمني من القرآن الكريم هبذا الوصف؛
ِ
ِ
ِ
حيذ مر ْاآل ِخرة وي ْر مجو ر ْمحة ر ِّب ِه مق ْل ه ْل
فيقول﴿ :أ َّم ْن مهو قان ٌت آناء ال َّل ْي ِل ساجدً ا وقائ ًام ْ
ي ْست ِوي ا َّل ِذين ي ْعل ممون وا َّل ِذين ال ي ْعل ممون إِنَّام يتذك مَّر مأو ملو ْاأل ْلب ِ
اب﴾ [الزمر ،]9 :وقال:

﴿ا َّل ِذين ي ْست ِم معون ا ْلق ْول فيتَّبِ معون أ ْحسن مه مأولئِك ا َّل ِذين هد ماه مم اهللَّم و مأولئِك مه ْم مأو ملو

ْاأل ْلب ِ
اب﴾ [الزمر]18 :
وغريها من اآليات الكريمة التي تصف هذا النوع من الناس ،وهي تدل عىل أن
عالقة العارفني بكل َشء تنطلق من هذا املبدأ ،وهو االهتامم باللباب ،ال بالقشور
والتفاصيل التي ال تغنيهم شيئا.
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وهذا هو املعيار املفرق بني الرؤية اإليامنية العرفانية للكون ،وبني غريها من الرؤى،
والتي قد تتدخل فيام ال يعنيها فتقع يف اخلرافة أو الدجل أو اإلحلاد أو أي انحراف من
االنحرافات.
فالعارف عىل املنهج القرآين يتأمل يف الكون ليجعل منه وسيلة للتزكية والرتقية
والتحقق بكل املعاين النبيلة ،وال يبحث يف التفاصيل التي ليس لديه منها أي برهان أو علم
ِ ِ
الس ْمع وا ْلبرص وا ْل مفؤاد مك ُّل
أو حجة ،كام قال تعاىل﴿ :وال ت ْق م
ف ما ل ْيس لك بِه ع ْل ٌم إِ َّن َّ
مأولئِك كان عنْ مه م ْس مئ ً
وال﴾ [اإلرساء]36 :
ويشري إىل هذا املنهج ،ويدل عليه ما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة للتفكر
والتأمل يف الكائنات ،والعبور منها إىل صانعها وخالقها ومبدعها ،كام قال تعاىل﴿ :أومل ْ
يتفكَّروا ِيف أن مف ِس ِهم ما خلق اهللَّم السامو ِ
ات و ْاأل ْرض وما ب ْين مهام ِإ َّال ِب ْ
احل ِّق وأج ٍل ُّمس ًّمى﴾
َّ
ْ
م

[الروم ،]8 :وقال ﴿ :مق ِل ان مظروا ماذا ِيف السامو ِ
ات واأل ْر ِ
ض﴾ [يونس ،]101 :وقال﴿ :إِن مك ُّل
َّ
م
س ملَّا عل ْيها حافِ ٌظ ف ْلين مظ ِر اإلنسان ِم َّم مخلِق مخلِق ِمن َّماء دافِ ٍق خي مْر مج ِمن ب ْ ِ
الص ْل ِ
ن ْف ٍ
ب
ني ُّ
ِ
ب﴾ [الطارق ،]7 - 5 :وقال﴿ :أفال ين مظ مرون إِىل ِ
الرتائِ ِ
السامء ك ْيف
و َّ
اإلبِ ِل ك ْيف مخلق ْت وإِىل َّ
اجلب ِ
مرفِع ْت وإِىل ِْ
ال ك ْيف من ِصب ْت وإِىل األ ْر ِ
ت﴾ [الغاشية]20 - 17 :
ض ك ْيف مسطِح ْ

وهكذا خيرب اهلل تعاىل عن منهج رسله عليهم السالم يف التعريف باهلل والدعوة إليه،
ومن ذلك قوله عن إبراهيم عليه السالم﴿ :أمل تر إِىل ا َّل ِذي حاج إِبر ِ
اهيم ِيف ر ِّب ِه أ ْن آتا مه اهللَّم
َّ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
يم فإِ َّن اهللَّ ي ْأ ِيت
يت قال أنا مأ ْحيِي و مأ ِم م
حييِي و مي ِم م
يت قال إِ ْبراه م
يم ر ِّيب ا َّلذي م ْ
ا ْملم ْلك إِ ْذ قال إِ ْبراه م

رش ِق ف ْأ ِ
س ِمن املْ ْ ِ
ت ِهبا ِمن املْغ ِْر ِ
الش ْم ِ
بِ َّ
ب ف مب ِهت ا َّل ِذي كفر واهللَّم ال ْهي ِدي ا ْلق ْوم الظَّالِ ِمي﴾
[البقرة]258 :

وقال عن نوح عليه السالم﴿ :أمل تروا كيف خلق اهللَّم سبع سامو ٍ
ات طِبا ًقا وجعل
ْ
ْ ْ ْ
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ِ
ا ْلقمر فِ ِ
اجا واهللَّم أنْبت مك ْم ِمن ْاأل ْر ِ
ورا وجعل َّ
ض نباتًا مث َّم مي ِعيدم مك ْم فِيها
الش ْمس رس ً
يه َّن من ً
ِ
ِ
ِ
ِ
اجا﴾ [نوح]20-15 :
و مخي ِْر مج مك ْم إِ ْخر ً
اجا واهللَّم جعل ل مك مم ْاأل ْرض بسا ًطا لت ْس مل مكوا منْها مس مب ًال فج ً
وقال عن موسى عليه السالم﴿ :قال فِرعو من وما رب ا ْلعاملِني قال رب السامو ِ
ات
ُّ
ْ ْ
ُّ َّ
ض وما بينهام إِ ْن مكنْ متم م ِ
و ْاأل ْر ِ
وقنِني قال ملِ ْن ح ْول مه أال ت ْست ِم معون قال ر ُّب مك ْم ور ُّب آبائِ مك مم
ْ م
ْ م
ون قال ر ُّب املْ ْ ِ
رش ِق واملْغ ِْر ِ
ْاأل َّولِني قال ِإ َّن ر مسول مك مم ا َّل ِذي مأ ْر ِسل ِإل ْي مك ْم مل ْجنم ٌ
ب وما ب ْين مهام ِإ ْن
ِ

م ت ْعق ملون﴾ [الشعراء]28-23 :
مكنْ مت ْ

ومثل ذلك ما ورد من األحاديث عن رسول اهلل  وأئمة اهلدى ،والتي حتث عىل
التفكري ،وتبني منهجه ،ومنها قوله ( :تفكروا يف آالء اهلل ،وال تفكروا يف اهلل)()1

وروي أنه  أبرص قوما ،فقال( :ما لكم؟) قالوا :نتفكر يف اخلالق .فقال هلم:
(تفكروا يف خلقه وال تفكروا يف اخلالق ،ال تقدرون قدره) ()2

واعترب  هذا النوع من التفكر عبادة من أعظم العبادات ،فقال( :عىل العاقل أن
يكون له ثالث ساعات :ساعة يناجي فيها ربه عز وجل فيها وساعة حياسب فيها نفسه،
وساعة يتفكر فيام صنع اهلل عز وجل إليه ،وساعة خيلو فيها بحظ نفسه من احلالل)(،)3
وقال( :فكرة ساعة خري من عبادة سنة ،وال مينال منزلة التفكر إال من قد خصه اهلل بنور
املعرفة والتوحيد)()4

وهكذا دعا أئمة اهلدى إىل هذا النوع من التفكري اجلوهري ،فعن اإلمام عيل أنه قال:

( )1ابن أيب حاتم يف تفسريه( ،)12111والطرباين يف املعجم األوسط( ،)6319وأبو الشيخ يف العظمة()210/1
( )2قوام السنة يف الرتغيب والرتهيب()670
( )3معاين األخبار ص ،334اخلصال .104/2
()4مصباح الرشيعة ص.20
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وجاف عن الليل جنبك ،واتق اهلل ربك)( ،)1وقال( :ما أكثر ِ
ِ
العرب،
(نبه بالتفكر قلبك،
وأقل االعتبار)()2

وقال اإلمام الصادق( :أفضل العبادة ،إدمان التفكر يف اهلل ،ويف قدرته)( ،)3وقال:
(كان أكثر عبادة أيب ذر ـ رمحة اهلل عليه ـ التفكر واالعتبار)()4

ومل يكتف أئمة اهلدى بتلك الدعوة ،وإنام راحوا يعلمون مريدهيم ومواليهم كيفية
ممارسة هذه العبادة ،وذلك بتأمالهتم الكثري يف كل َشء ،ومن أمثلتها قول اإلمام الصادق
يف جوابه ملن سأله عن قوله ( :تفكر ساعة خري من قيام ليلة) ،وكيفية التفكر ،فقال:
ِ
ِ
بانوك؟!..ما لك ال تتكلمني؟!)5().
ساكنوك؟ ..وأين
(يمر باخلربة أو بالدار ،فيقول :أين
وقال( :اعتربوا بام مىض من الدنيا ،هل بقى عىل أحد؟ ..أو هل فيها ٍ
باق من
الرشيف ،والوضيع ،والغني ،والفقري ،والويل ،والعدو؟ ..فكذلك ما مل يأت منها بام مىض
أشبه من املاء باملاء ،قال رسول اهلل ( :كفى باملوت واعظا ،وبالعقل دليال ،وبالتقوى
زادا ،وبالعبادة شغال ،وباهلل مؤنس ًا ،وبالقرآن بيان ًا)()6

وقيل لإلمام الكاظم( :عظني وأوجز ،فكتب إليه( :ما من َشء تراه عينك إال وفيه
موعظة)()7

()1الكايف .54/2
()2النهج .217/2
()3الكايف .55/2
()4اخلصال .23/1
()5الكايف .54/2
()6مصباح الرشيعة ص.20
()7أمايل الصدوق ص.305
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ويدخل يف هذا الباب تلك األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى ،والتي يصفون فيها
بعض الكائنات ،ويربطون ذلك الوصف بالتعريف باهلل وصفات مجاله وجالله ،ومن
أمثلتها قول اإلمام عيل يف وصف السامء( :من شواهد خلقه خلق الساموات موطدات بال
عمد ،قائامت بال سند ،دعاهن فأجبن طائعات مذعنات ،غري متلكئات وال مبطئات ،ولو
ال إقرارهن له بالربوبية ،وإذعاهنن بالطواعية ،ملا جعلهن موضعا لعرشه ،وال مسكنا
ملالئكته ،وال مصعدا للكلم الطيب ،والعمل الصالح من خلقه)()1

وقال( :جعل نجومها أعالما ،يستدل هبا احلريان يف خمتلف فجاج األقطار ،مل يمنع
ضوء نورها ،ادهلامم سجف الليل املظلم ،وال استطاعت جالبيب سواد احلنادس ،أن ترد
ما شاع يف الساموات من تأللؤ نور القمر ..فسبحان من ال خيفى عليه سواد غسق داج ،وال
ليل ساج ،يف بقاع األرضني املتطأطئات ،وال يف يفاع السفع املتجاورات ،وما يتجلجل به
الرعد يف أفق السامء ،وما تالشت عنه بروق الغامم ،وما تسقط من ورقة ،تزيلها عن مسقطها
عواصف األنواء ،واهنطال السامء ،ويعلم مسقط القطرة ومقرها ،ومسحب الذرة وجمرها،
وما يكفي البعوضة من قوهتا ،وما حتمل األنثى يف بطنها)()2

وقال يف وصف بعض مواضع االعتبار والتفكري( :هو املنشئ أصناف األشياء بال
روية فكر آل إليها ،وال قرحية غريزة أضمر عليها ،وال جتربة أفادها من حوادث الدهور،
وال رشيك أعانه عىل ابتداع عجائب األمور ،فتم خلقه بأمره ،وأذعن لطاعته ،وأجاب إىل
دعوته ،مل يعرتض دونه ريث املبطئ ،وال أناة املتلكئ ،فأقام من األشياء أودها ،وهنج

( )1هنج البالغة :اخلطبة رقم .182
( )2هنج البالغة :اخلطبة رقم .182
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حدودها ،والءم بقدرته بني متضادها ،ووصل أسباب قرائنها ،وفرقها أجناسا خمتلفات يف
احلدود واألقدار ،والغرائز واهليئات ،بدايا خالئق أحكم صنعها ،وفطرها عىل ما أراد
وابتدعها)()1

وقال( :خلق اخللق عىل غري متثيل ،وال مشورة مشري ،وال معونة معني ،فتم خلقه
بأمره ،وأذعن لطاعته ،فأجاب ومل يدافع ،وانقاد ومل ينازع)()2

وهكذا وردت الروايات يف وصفه لبعض الكائنات ،وكيفية العبور منها إىل خالقها،
ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف وصف اخلفاش( :من لطائف صنعته ،وعجائب خلقته ،ما
أرانا من غوامض احلكمة يف هذه اخلفافيش ،التي يقبضها الضياء الباسط لكل َشء،
ويبسطها الظالم القابض لكل حي ،وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس
املضيئة نورا هتتدي به يف مذاهبها ،وتتصل بعالنية برهان الشمس إىل معارفها ،وردعها
بتأللؤ ضيائها عن امليض يف سبحات إرشاقها ،وأكنها يف مكامنها عن الذهاب يف بلج
ائتالقها ،فهي مسدلة اجلفون بالنهار عىل أحداقها ،وجاعلة الليل رساجا تستدل به يف
التامس أرزاقها ،فال يرد أبصارها إسداف ظلمته ،وال متتنع من امليض فيه لغسق دجنته ،فإذا
ألقت الشمس قناعها ،وبدت أوضاح هنارها ،ودخل من إرشاق نورها عىل الضباب يف
وجارها ،أطبقت األجفان عىل مآقيها ،وتبلغت بم اكتسبته من املعاش يف ظلم لياليها..
فسبحان من جعل الليل هلا هنارا ومعاشا ،والنهار سكنا وقرارا ،وجعل هلا أجنحة من
حلمها ،تعرج هبا عند احلاجة إىل الطريان ،كأهنا شظايا اآلذان ،غري ذوات ريش وال قصب،

( )1هنج البالغة :اخلطبة رقم .91
( )2هنج البالغة :اخلطبة  49و.155
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إال أنك ترى مواضع العروق بينة أعالما ،هلا جناحان ملا يرقا فينشقا ،ومل يغلظا فيثقال ،تطري
وولدها الصق هبا ،الجئ إليها ،يقع إذا وقعت ،ويرتفع إذا ارتفعت ،ال يفارقها حتى تشتد
أركانه ،وحيمله للنهوض جناحه ،ويعرف مذاهب عيشه ،ومصالح نفسه ،فسبحان البارئ
لكل َشء عىل غري مثال خال من غريه)()1

وقال يف وصف النملة( :انظروا إىل النملة يف صغر جثتها ،ولطافة هيئتها ،ال تكاد
تنال بلحظ البرص ،وال بمستدرك الفكر ،كيف دبت عىل أرضها ،وصبت عىل رزقها ،تنقل
احلبة إىل جحرها ،وتعدها يف مستقرها ،جتمع يف حرها لربدها ،ويف وردها لصدرها؟
مكفولة برزقها ،مرزوقة بوفقها ،ال يغفلها املنان ،وال حيرمها الديان ،ولو يف الصفا اليابس،
واحلجر اجلامس ..ولو فكرت يف جماري أكلها ،يف علوها وسفلها ،وما يف اجلوف من
رشاسيف بطنها ،وما يف الرأس من عينها وأذهنا ،لقضيت من خلقها عجبا ،ولقيت من
وصفها تعبا ..فتعاىل الذي أقامها عىل قوائمها ،وبناها عىل دعائمها ،مل يرشكه يف فطرهتا
فاطر ،ومل يعنه عىل خلقها قادر ..ولو رضبت يف مذاهب فكرك لتبلغ غاياته ،ما دلتك
الداللة إال عىل أن فاطر النملة ،هو فاطر النخلة ،لدقيق تفصيل كل َشء ،وغامض اختالف
كل حي ،وما اجلليل واللطيف ،والثقيل واخلفيف ،والقوي والضعيف ،يف خلقه إال
سواء)()2

وقال يف وصف اجلرادة( :وإن شئت قلت يف اجلرادة ،إذ خلق هلا عينني محراوين،
وأرسج هلا حدقتني قمراوين ،وجعل هلا السمع اخلفي ،وفتح هلا الفم السوي ،وجعل هلا

( )1هنج البالغة :اخلطبة  49و.155
( )2هنج البالغة :اخلطبة رقم  ،185واالحتجاج :ج  1ص .204
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احلس القوي ،ونابني هبام تقرض ،ومنجلني هبام تقبض ..يرهبها الزراع يف زرعهم ،وال
يستطيعون ذهبا ولو أجلبوا بجمعهم ،حتى ترد احلرث يف نزواهتا ،وتقيض منه شهواهتا،
وخلقها كله ال يكون إصبعا مستدقة)()1

وقال يف وصف بديع صنع اهلل تعاىل يف اإلنسان( :أهيا املخلوق السوي ،واملنشأ
املرعي ،يف ظلامت األرحام ،ومضاعفات األستار ،بدئت من ساللة من طني ،ووضعت يف
قرار مكني ،إىل قدر معلوم ،وأجل مقسوم ،متور يف بطن أمك جنينا ،ال حتري دعاء ،وال
تسمع نداء ،ثم أخرجت من مقرك إىل دار مل تشهدها ،ومل تعرف سبل منافعها ..فمن هداك
الجرتار الغذاء من ثدي أمك ،وعرفك عند احلاجة مواضع طلبك وإرادتك؟)()2

وقال يف وصف بديع صنع اهلل تعاىل يف املظاهر املختلفة( :وكذلك السامء واهلواء،
والرياح واملاء ،فانظر إىل الشمس والقمر ،والنبات والشجر ،واملاء واحلجر ،واختالف هذا
الليل والنهار ،وتفجر هذه البحار ،وكثرة هذه اجلبال ،وطول هذه القالل ،وتفرق هذه
اللغات ،واأللسن املختلفات ..فالويل ملن أنكر املقدر ،وجحد املدبر ،زعموا أهنم كالنبات
ما هلم زارع ،وال الختالف صورهم صانع ،ومل يلجؤوا إىل حجة فيام ادعوا ،وال حتقيق ملا
أوعوا ،وهل يكون بناء من غري بان؟ أو جناية من غري جان؟)()3

وعىل هذا املنهج نجد أقطاب التصوف األوائل يدعون إىل هذا النوع من النظر
واالقتصار عليه ،ومن األمثلة عنه قول أيب حامد الغزايل( :اعلم أن كل ما يف الوجود مما

( )1هنج البالغة :اخلطبة رقم  ،185واالحتجاج :ج  1ص .204
( )2هنج البالغة :اخلطبة رقم  ،185واالحتجاج :ج  1ص .204
( )3هنج البالغة :اخلطبة رقم  ،185واالحتجاج :ج  1ص .204
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سوى اهلل تعاىل فهو فعل اهلل وخلقه .وكل ذرة من الذرات من جوهر وعرض وصفة
وموصوف ففيها عجائب وغرائب تظهر هبا حكمة اهلل وقدرته ،وجالله وعظمته .وإحصاء
ذلك غري ممكن ،ألنه لو كان البحر مدادا لذلك لنفد البحر قبل أن ينفد عرش عشريه)()1

ثم ذكر جمامع ذلك ،فقال( :املوجودات املخلوقة منقسمة إىل ما ال يعرف أصلها فال
خي مل مق ما ال
يمكننا التفكر فيها ،وكم من املوجودات التي ال نعلمها ،كام قال اهلل تعاىل﴿ :و ْ
ت ْعل ممون﴾ [النحل ،]8 :وقال ﴿ :مس ْبحان ا َّل ِذي خلق ْاألزْ واج مك َّلها ِممَّا متنْبِ مت ْاأل ْر مض و ِم ْن
أ ْن مف ِس ِه ْم و ِممَّا ال ي ْعل ممون﴾ [يس ،]36 :وإىل ما يعرف أصلها ومجلتها وال يعرف تفصيلها،
فيمكننا أن نتفكر يف تفصيلها ..وهي منقسمة إىل ما أدركناه بحس البرص ،وإىل ما ال ندركه
بالبرص ،أما الذي ال ندركه بالبرص فكاملالئكة ،واجلن ،والشياطني ،والعرش ،والكريس،
وغري ذلك ،وجمال الفكر يف هذه األشياء مما يضيق ويغمض ،فلنعدل إىل األقرب إىل األفهام
وهي املدركات بحس البرص ،وذلك هو السموات السبع ،واألرض ،وما بينهام.
فالساموات مشاهدة بكواكبها ،وشمسها ،وقمرها ،وحركتها ،ودوراهنا يف طلوعها
وغروهبا ..و األرض مشاهدة بام فيها من جباهلا ،ومعادهنا ،وأهنارها ،وبحارها ،وحيواهنا،
ونباهتا ..وما بني السامء واألرض وهو اجلو مدرك بغيومها ،وأمطارها ،وثلوجها ،ورعدها،
وبرقها ،صواعقها ،وشهبها ،وعواصف رياحها .فهذه هي األجناس املشاهدة من
السموات واألرض وما بينهام) ()2

ثم ذكر وجه التفكري فيها ،والرتقي من خالله؛ فقال( :ومجيع ذلك جمال الفكر فال

( )1إحياء علوم الدين ،ج  ،6ص.78 :
( )2املرجع السابق ،ج  ،6ص.78 :

141

تتحرك ذرة يف السموات واألرض من مجاد ،وال نبات ،وال حيوان ،وال فلك ،وال كوكب،
إال واهلل تعاىل هو حمركها ،ويف حركتها حكمة ،أو حكمتان ،أو عرش ،أو ألف حكمة ،كل
ذلك شاهد هللَّ تعاىل بالوحدانية ،ودال عىل جالله وكربيائه) ()1

لكن هذا لألسف مل يستمر عند الكثري من الصوفية املتأخرين ،ألنه مزج بذلك
الفضول للتعرف عىل أرسار الكائنات من غري دليل سوى الكشف واإلهلام املجرد ،وبذلك
حتول التفكري عن مساره احلقيقي ،أو اختلط مساره احلقيقي بأمور أخرى ،أقل ما يقال
عنها :إهنا خرافة.
وال يمكننا يف هذا الفصل املوجز أن نذكر كل ما ذكروه من الكشوف املرتبطة
بالكون ،ولذلك نقترص عىل ما ورد يف كتاب [اإلنسان الكامل يف معرفة األواخر
واألوائل] ،للشيخ عبد الكريم اجلييل (تويف  826هـ) ،لشهرته بني الصوفية املتأخرين أوال،
ولكون صاحبه ذكر أنه كتبه بناء عىل الكشف املجرد ،باإلضافة إىل تأثره الكبري بابن عريب،
ولذلك فإن هذه الكشوف نفسها ،أو ما هو قريب منها نجده عند ابن عريب.
وبام أن الشيخ عقد فصلني حول املوضوع ،أحدمها حول السموات ،والثاين حول
األرض ،فسنقسم هذا الفصل بناء عىل ذلك.
أوال ـ السامء والكشف:
عندما نقارن بني تلك األوصاف الواردة يف القرآن الكريم أو السنة املطهرة أو
أحاديث األئمة اهلدى عن السامء بام يذكره الصوفية املتأخرون نجد البون شاسعا جدا.
فاألوىل ال هتتم بالتفاصيل الكثرية ،وإنام تكتفي بالدعوة لالعتبار والنظر والتأمل،

( )1املرجع السابق ،ج  ،6ص.78 :
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وأما الثانية فتورد الكثري من التفاصيل ،ال بام يذكره العلامء واملختصون ،وإنام بام بالكشف
املجرد.
ومن األمثلة عىل ذلك قول الشيخ عبد الكريم اجلييل متحدثا عن كشوفه املرتبطة
بالسامء( :اعلم أن اهلل تعاىل قد خلق مجيع األرزاق واألقوات املتنوعة يف أربعة أيام ،وجعلها
بني السامء واألرض خمزونة يف قلب أربعة أفالك :الفلك األول فلك احلرارة ،الفلك الثاين
فلك اليبوسة ،الفلك الثالث فلك الربودة ،الفلك الرابع فلك الرطوبة ،وهذا معنى قوله
ِ
ِ
لسائِلِي﴾ [فصلت ]10 :يعني بحكم التسوية
تعاىل ﴿ :وقدَّ ر فيها أ ْقواهتا ِيف أ ْربعة أ َّيا ٍم سوا ًء لِ َّ
عىل قدر السؤال الذايت ،ألن احلقائق تسأل بذاهتا ما تقتضيه كلام اقتضت حقيقة من حقائق
املخلوقات شيئا نزل هلا من تلك اخلزائن عىل قدر سؤاهلا ،وهذا معنى قوله تعاىل﴿ :وإِ ْن
ِ
َش ٍء إِ َّال ِعنْدنا خزائِنم مه وما مننزِّ مل مه إِ َّال بِقد ٍر م ْعلُ نوم﴾ [احلجر ،]21 :ثم جعل مالئكة اإلنزال
م ْن ْ
املوكلة بإيصال كل رزق إىل مرزوقه يف السبع السموات ،ثم جعل يف كل سامء ملكا حيكم

عىل من فيها من مالئكة األرزاق يسمى ملك احلوادث ،وجعل لذلك امللك روحانية
الكواكب املوجودة يف تلك السامء ،فال ينزل من السامء ملك من مالئكة األرزاق إال بإذن
ذلك امللك املخلوق عىل روحانية كوكب تلك السامء ،فكوكب سامء الدنيا القمر ،وكوكب
السامء الثانية عطارد ،وكوكب السامء الثالثة الزهرة ،وكوكب السامء الرابعة الشمس،
وكوكب السامء اخلامسة املريخ ،وكوكب السامء السادسة املشرتي ،وكوكب السامء السابعة
زحل)()1

ثم أخذ يتحدث عن السموات سامء سامء وبدقة وثقة ،وسنورد ذلك للقارئ لريى

( )1اإلنسان الكامل ،ص.231 :
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الفارق الكبري بني الرؤية القرآنية والنبوية ،وما جنح إليه الصوفية املتأخرون ،وبسببه وقعوا
يف اخلرافة.
وقد بدأ ذلك بذكر عجائب السامء الدنيا ،فقال( :وأما السامء الدنيا فإهنا أشد بياضا
من الفضة ،خلقها اهلل تعاىل من حقيقة الروح لتكون نسبتها لألرض نسبة الروح للجسد،
وكذلك جعل فلك القمر فيها ،ألنه تعاىل جعل القمر مظهر اسمه احلي ،وأدار فلكه يف سامء
الربوج فيه حياة الوجود وعليه مدار املوهوم واملشهود ،ثم جعل فلك الكوكب القمري هو
ا ملتويل تدبري األرض ،كام أن الروح هي التي تتوىل تدبري اجلسد ،فلو مل خيلق اهلل تعاىل سامء
الدنيا من حقيقة الروح ملا كانت احلكمة تقتيض وجود احليوان من األرض ،بل كانت حمل
اجلامدات ،ثم أسكن اهلل تعاىل آدم يف هذه السامء ،ألن آدم روح العامل الدنيوي إذ به نظر اهلل
إىل املوجودات فرمحها ،وجعل هلا حياة بحياة آدم فيها ،فلم يزل العامل الدنيوي حيا ما دام
هذا النوع اإلنساين فيها ،فإذا انتقل منها هلكت الدنيا والتحق بعضها ببعض ،كام لو
خرجت روح احليوان من جسده ،فيخرب اجلسد ويلتحق بعضه ببعض ،وزين اهلل هذه
السامء بزينة الكواكب مجيعها كام زين الروح بجميع ما محله اهليكل اإلنساين من اللطائف
الظاهرة كاحلواس اخلمس ،ومن اللطائف الباطنة كالسبع القوى التي هي العقل واهلمة
والفهم والوهم والقلب والفكر واخليال ،فكام أن كواكب سامء الدنيا رجوم للشياطني،
كذلك هذه القوى إذا حكم اإلنسان بصحتها انتفت عنها شياطني اخلواطر ،فحفظ باطنه
هبذه القوى كام حفظت بالنجوم الثواقب السامء الدنيا)
ويتحدث عن مالئكة هذه السامء ،فيقول( :ومالئكة هذه السامء أرواح بسيطة ما
دامت مسبحة هلل تعاىل فيها ،فإذا نزلت منها ملا يأمرها امللك املوكل بإنزال مالئكة السامء
الدنيا تشكلت عىل هيئة األمر الذي تنزل ألجله ،فتكون روحانية ذلك اليشء الذي وكلت
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به ،فال تزال تسوقه إىل املحل الذي أمرها اهلل تعاىل به؛ فإن كان رزقا ساقته إىل مرزوقه ،وإن
كان أمرا قضائيا ساقته إىل من قدره اهلل عليه إما خريا وإما رشا ،ثم تسبح اهلل تعاىل يف فلك
هذه السامء وال تنزل أبدا بعدها يف أمر ،وجعل اهلل امللك املسمى إسامعيل حاكام عىل مجيع
أمالك هذه السامء وهو روحانية القمر ،فإذا أمر اهلل عىل ذلك بأمر وقىض امللك ذلك األمر،
فإنه جيلسه عىل كرايس تسمى منصة الصور ،فيجلس عليه متشكال بصورة ما نزل به من
األمر ،وال يعود إىل بساطته أبدا ،بل يبقى عىل ما هو عليه من التشكل والتصور اجلرمي
اجلزئي يعبد اهلل تعاىل يف الوجود)()1

ويتحدث عن رحلته هلذه السامء ،فيقول( :ويف هذا املشهد اجتامع األنبياء واألولياء
بعضهم ببعض ،أقمت فيه بزبيد بشهر ربيع األول يف سنة ثامنامئة من اهلجرة النبوية ،فرأيت
مجيع الرسل واألنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ،واألولياء واملالئكة العالني
واملقربني ،ومالئكة التسخري ،ورأيت روحانية املوجودات مجيعها ،وكشفت عن حقائق
األمور عىل ما هي عليه من األزل إىل األبد ،وحتققت بعلوم إهلية ال يسع الكون أن نذكرها
فيه ،وكان يف هذا املشهد ما كان؛ فظن خريا وال تسأل عن اخلرب)()2

وال يكتفي بكل تلك التفاصيل التي ذكرها ،وإنام يذكر معلومات أخرى أكثر دقة،
فيقول( :اعلم أن اهلل تعاىل خلق دور فلك سامء الدنيا مسرية أحد عرش ألف سنة ،وهو
أصغر أفالك السموات دورا ،فيقطع القمر مجيع دور هذا الفلك يف أربع وعرشين ساعة
معتدلة أعني مستقيمة ،فيقطع يف كل ساعة مسرية أربعة آالف سنة ومخسامئة عام ..واعلم
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أن السموات بعضها حميط ببعض ،فأكربها سامء زحل وأصغرها سامء القمر ..وكل فلك
مماس لسامئه من حتته وهو أمر معنوي ،ألنه اسم لسمت دوران الكوكب يف أوجه،
والكوكب اسم للجرم الشفاف املنري من كل سامء ،ولو أخذنا يف بيان الدقائق والثواين
والدقائق والدرج واحللول والسمت والسري ،أو لو رشحنا خواص ذلك ومقتضياهتا
الحتجنا إىل جملدات كثرية ،فلنعرض عن ذلك فليس املطلوب إال معرفة اهلل تعاىل ،وما
ذكرنا هذا القدر من ظاهر األشياء إال وقد رمزنا حتتها أرسارا إهليا جعلناها كاللب هلذا
القرش)()1

ثم حتدث عن السامء الثانية ،فوصفها بقوله( :إهنا جوهر شفاف لطيف ولوهنا
أشهب ،خلقها اهلل تعاىل من احلقيقة الفكرية ،فهي للوجود بمثابة الفكر لإلنسان ،وهلذا
كانت حمال لفلك الكاتب وهو عطارد ،جعله اهلل تعاىل مظهرا السمه القدير ،وخلق سامءه
من نور اسمه العليم اخلبري ،ثم جعل اهلل املالئكة املمدة ألهل الصنائع مجيعها يف هذه السامء
ووكل هبم ملكا جعله روحانية هذا الكوكب ،وهذه السامء أكثر مالئكة من مجيع
السموات ،ومنها ينزل العلم إىل عامل األكوان ،وكانت اجلن تأيت إىل صفيح سامء الدنيا
فتسمع منها أصوات مالئكة السامء الثانية ،ألن األرواح ال يمنعها البعد عن استامع الكالم،
لكن إذا كانت يف عاملها ،وأما إذا مل تكن يف عاملها كان حكمها حكم هذا العامل الذي هي
فيه ،وملا كانت اجلن أرواحا وهي يف عامل األجسام والكثافة ارتقت حتى بلغت نحو العامل
الروحي وهو صفيح سامء الدنيا ،فسمعت بواسطة ذلك االرتقاء كالم مالئكة السامء الثانية
لعدم الفاصل ،ومل يمكنها سامع الثالثة حلصول الفاصل ..فهي اآلن إذا رقت إىل ذلك املحل

( )1املرجع السابق ،ص.233 :
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نزل هبا الشهاب الثاقب فأحرقها ،وهو النور املحمدي الكاشف ألهل احلجب الظلامنية
عن كثافة حمتدهم ،فال يمكنهم الرتقي الحرتاق جناح طري اهلمة فريجع خارسا حارسا)()1

ثم حتدث عن رحلته إىل هذه السامء ،فقال( :رأيت نوحا عليه السالم يف هذه السامء
جالسا عىل رسير خلق من نور الكربياء بني أهل املجد والثناء ،فسلمت عليه ومتثلت بني
يديه ،فرد عيل السالم ورحب يب وقام ،فسألته عن سامئه الفكري ومقامه الرسي فقال :إن
هذه السامء عقد جوهر املعارف ،فيها تتجىل أبكار العوارف ،مالئكة هذه السامء خملوقة من
نور القدرة ،ال يتصور شيئا يف عامل الوجود إال ومالئكتها املتولية لتصوير ذلك املشهود،
فهي دقائق التقدير املحكمة لرقائق التصوير ،عليها يدور أمر اآليات القاهرة واملعجزات
الظاهرة ،ومنها تنشأ الكرامات الباهرة ،خلق اهلل يف هذه السامء مالئكة ليس هلم عبادة إال
إرشاد اخللق إىل أنوار احلق ،يطريون بأجنحة القدرة يف سامء العربة ،عىل رؤوسهم تيجان
األنوار مرصعة بغوامض األرسار ،من ركب عىل ظهر ملك من هذه األمالك طار بجناحه
إىل سبعة األفالك ،وأنزل الصور الروحانية يف القوالب اجلسامنية متى شاء وكيف شاء ،فإن
خاطبها كلمته ،وإن سأهلا أعلمته ،جعل اهلل دور فلك هذه السامء مسرية ثالث عرشة ألف
سنة وثلثامئة سنة وثالثا وثالثني سنة ومائة وعرشين يوما يقطع كوكبها وهو عطارد يف كل
ساعة مسرية مخسامئة سنة ومخس ومخسني سنة ومائة وعرشين يوما ،فيقطع مجيع فلكه يف
ميض أربع وعرشين ساعة معتدلة ،ويقطع الفلك الكبري يف ميض سنة كاملة ،وروحانية
امللك احلاكم عىل مجيع مالئكة هذه السامء اسمه نوحائيل عليه السالم ..ثم رأيت يف هذه
السامء عجائب من آيات الرمحن وغرائب من أرسار األكوان ال يسعنا إذاعتها يف أهل هذا

( )1املرجع السابق ،ص.234 :
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الزمان ،فتأمل فيام أرشناه وتفكر فيام لغزناه ومن وجودك ال من خارج عنك ،فاطلب حل
ما قد رمزناه)()1

ثم حتدث عن السامء الثالثة ،فوصفها بقوله( :أما السامء الثالثة فلوهنا أصفر وهي
سامء الزهرة ،جوهرها شفاف وأهلها املتلونون يف سائر األوصاف ،خلقت من حقيقة
اخليال وجعلت حمال لعامل املثال ،جعل اهلل كوكبها مظهرا السمه العليم ،وجعل فلكها جمىل
قدرة الصانع احلكيم ،فمالئكتها خملوقة عىل كل شكل من األشكال ،فيها من العجائب
والغرائب ما ال خيطر بالبال ،يسوغ فيها املحال وربام امتنع فيها اجلائز احلالل ،خلق اهلل دور
فلك هذه السامء مسرية مخس عرشة ألف سنة وستة وثالثني سنة ومائة وعرشين يوما ،يقطع
كوكبها وهو الزهرة يف كل ساعة مسرية ستامئة سنة وإحدى وثالثني سنة وثامنية عرش يوما
وثلث يوم ،فيقطع الفلك يف ميض أربعة وعرشين ساعة ،ويقطع مجيع منازل الفلك الكبري
يف مسرية ثلثامئة يوم وأربعة وعرشين يوما؛ ومالئكة هذه السامء حتت حكم امللك املسمى
صورائيل وهو روحانية الزهرة ،ثم إن مالئكتها حميطون بالعامل جييبون من دعاهم من بني
آدم)()2

ثم ذكر رحلته إىل هذه السامء ،وما رآه فيها من العجائب ،فقال( :رأيت مالئكة هذه
السامء مؤتلفة لكن عىل أنواع خمتلفة ،فمنهم من وكله اهلل باإلحياء إىل النائم إما رصحيا وإما
برضب مثل يعقله العامل؛ ومنهم من وكله اهلل تعاىل برتبية األطفال وتعليمهم املعاين
واألقوال؛ ومنهم من وكله اهلل بتسلية املهموم وتفريح املغموم؛ ومنهم من وكله اهلل بالناس
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املستوحشني ومكاملة املتوحدين؛ ومنهم من وكله اهلل تعاىل بإرضام نريان احلب للمحبني يف
سويداء اللب ،ومنهم من وكله اهلل بحفظ صورة املحبوب لئال يغيب عن عاشقه امللهوب؛
ومنهم من وكله اهلل بإبالغ الرسائل بني أهل الوسائل ..واجتمعت يف هذه السامء بيوسف
عليه السالم ،فرأيته عىل رسير من األرسار كاشفا عن رموز األنوار عاملا بحقيقة ما انعقدت
عليه أكلة األحبار متحققا بأمر املعاين ،جماوزا عن قيد املاء واألواين ،فسلمت عليه حتية وافد
إليه فأجاب وحيا ثم رحب يب وبيا ،فقلت له :سيدي أسألك عن قولك﴿ :ر ِّب قدْ آت ْيتنِي
اد ِ
يل ْاألح ِ
ِمن املْم ْل ِك وع َّل ْمتنِي ِم ْن ت ْأ ِو ِ
يث﴾ [يوسف ]101 :أي اململكتني تعني وعن تأويل أي
األحاديث تكنى ،فقال :أردت اململكة الرمحانية املودعة يف النكتة اإلنسانية ،وتأويل
األحاديث :األمانات الدائرة يف األلسنة احليوانية ،فقلت له :يا سيدي أليس هذا املودع يف
التلويح حلال من البيان والترصيح ،فقال :اعلم أن للحق تعاىل أمانة يف العباد يوصلها
املتكلمون هبا إىل أهل الرشاد ،قلت :كيف يكون للحق أمانة وهو أصل الوجود يف الظهور
واإلبانة؟ فقال :ذاك وصفه ،وهذا شأنه ،ذاك حكمه وهذه عبارته ،األمانة جيعلها اجلاهل
يف اللسان وحيملها العامل يف الرس واجلنان ،والكل يف حرية عنه ومل يفز غري العارف بيشء
منه؛ فقلت :وكيف ذاك؟ فقال :اعلم أيدك اهلل ومحاك أن احلق تعاىل جعل أرساره كدرر
إشارات مودعة يف أرسار عبارات ،فهي ملقاة يف الطريق ،دائرة عىل ألسنة الفريق ،جيهل
العام إشارهتا ويعرف اخلاص ما سكن عبارهتا ،فيؤوهلا عىل حساب املقتىض ويئوهبا إىل
حيث املرتىض ،وهل تأويل األحالم إال رشحة من هذا البحر أو حصاة من جنادل هذا
القفر؟ فعلمت ما أشار إليه الصديق ومل أكن قبله جاهال هبذا التحقيق ،ثم تركته وانرصفت
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يف الرفيق األعىل ونعم الرفيق)()1

ثم حتدث عن السامء الرابعة ،فوصفها بقوله( :أما السامء الرابعة ،فهي اجلوهر
األفخر ،ذات اللون األزهر سامء الشمس األنور ،وهو قطب األفالك خلق اهلل تعاىل هذه
السامء من النور القلبي ،وجعل الشمس فيها بمنزلة القلب للموجود ،به عامرته ومنه
نضارته ،منها تلتمس النجوم أنوارها وهبا يعلو يف املراتب منارها ،جعل اهلل هذا الكوكب
الشميس يف هذا الفلك القلبي مظهر األلوهية وجمىل املتنوعات أوصافه املقدسة النزهية
الزكية فالشمس أصل لسائر املخلوقات العنرصية ،كام أن االسم (اهلل) لسائر املراتب
العلية ،نزل إدريس عليه السالم هذا املقام النفيس لعلمه باحلقيقة القلبية ،فتميز عن غريه
يف الرتبة الربية ،جعل اهلل هذه السامء مهبط األنوار ومعدن األرسار؛ ثم إن امللك اجلليل
املسمى إرسافيل هو احلاكم عىل مالئكة هذه السامء ،وهي روحانية الشمس ذات السناء،
ال يرفع يف الوجود خفض وال حيدث فيه بسط وال قبض إال بترصيف هذا امللك الذي جعله
اهلل حمتد هذا الفلك ،وهو أعظم املالئكة هيبة وأكربهم وسعا وأقواهم مهة ،له من سدرة
املنتهى إىل ما حتت الثرى يترصف يف مجيعها ويتمكن من رشيفها ووضيعها ،منصته عند
الكريس وحمتده هذا الفلك الشميس ،وعامله السموات واألرض وما فيهام من عقل
وحس ..ثم اعلم أن اهلل تعاىل جعل الفلك الشميس مسرية سبع عرشة ألف سنة وتسعا
وعرشين سنة وستني يوما ،فيقطع مجيع الفلك يف ميض أربع وعرشين ساعة معتدلة ،ويقطع
الفلك الكبري يف ثلثامئة ومخسة وستني يوما وربع يوم وثالث دقائق ..واعلم أن اهلل تعاىل
جعل الوجود بأرسه مرموزا يف قرص الشمس ،تربزه القوى الطبيعية يف الوجود شيئا فشيئا
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بأمر اهلل تعاىل ،فالشمس نقطة األرسار ودائرة األنوار ،أكثر األنبياء أهل التمكني يف دائرة
هذا الفلك املكني مثل عيسى وسليامن وداود وإدريس وجرجيس وغريهم ممن يكثر عدده
ويطول أمده ،كلهم نازلون يف هذا املنزل اجليل ،وقاطنون يف هذا املقام العيل ،واهلل يقول
احلق وهو هيدي السبيل إىل الرصاط السوي)()1

ثم حتدث عن السامء اخلامسة ،فوصفها بقوله( :أما السامء اخلامسة ،فإهنا سامء
الكوكب املسمى هبرام ،وهو مظهر العظمة اإلهلية واالنتقام ،نزل به حييى عليه السالم
ملشاهدته العظمة واجلربوت ومالحظته العزة وامللكوت ،وهلذا مل هيم بزلة ،وما منهم إال
من هم أو جاء بخلة ،سامؤه خملوقة من نور الوهم ولوهنا أمحر كالدم ،ومالئكة هذه السامء
خلقهم اهلل تعاىل مراثي للكامل ومظاهر للجالل ،هبم عبد اهلل يف هذا الوجود ،وهبم دان
أهل التقليد للحق بالسجود ،جعل اهلل عبادة هذه املالئكة تقريب البعيد وإجياد الفقيد؛
فمنهم من عبادته تأسيس قواعد اإليامن يف القلب واجلنان ،ومنهم من عبادته طرد الكفار
عن عامل األرسار؛ ومنهم من عبادته شفاء املريض وجرب الكرس املهيص ،ومنهم من خلق
لقبض األرواح فيقبض بإذن احلاكم وال جناح وحاكم هذه السامء األثيل هو امللك املسمى
عزرائيل ،وهو روحانية املريخ صاحب االنتقام والتوبيخ ،جعل اهلل تعاىل حمتد هذا امللك
هذه السامء ومنصته عند القلم األعىل ،ال ينزل ملك إىل األرض لالنتقام وال لقبض األرواح
وال لنرش انتظام إال بأمر هذا امللك الذي هو روحانية هبرام ..واعلم أن اهلل تعاىل جعل دور
هذه السامء مسرية تسع عرشة ألف سنة وثامن مائة سنة وثالثا وثالثني سنة ومائة وعرشين
يوما ،يقطع هذا الكوكب منها يف كل ساعة معتدلة مسرية ثامنامئة سنة وست وعرشين سنة
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ومائة وأربعني يوما ،فيقطع مجيع الفلك يف ميض أربع وعرشين ساعة ،ويقطع الفلك الكبري
يف ميض مخسامئة وأربعني يوما بالتقريب ،وروحانيته هي املمدة ألرباب السيوف واالنتقام،
وهي املوكلة بنرص من أراد اهلل نرصه من أهل الزمام)()1

ثم حتدث عن السامء السادسة ،فوصفها بقوله( :أما السامء السادسة ،فمحتدها من
نور اهلمة ،وهي جوهر شفاف روحاين أزرق اللون ،وكوكبها مظهر القيومية ومنظر
الديمومية ذو النور املمد املسمى باملشرتي)()2

ووصف بعض ما رآه يف رحلته إىل هذه السامء ،فقال( :رأيت موسى عليه السالم
متمكنا يف هذا املقام ،واضعا قدمه عىل سطح هذه السامء ،قابضا بيمينه ساق سدرة املنتهى،
سكران من مخر جتىل الربوبية ،حريان من عزة األلوهية ،قد انطبعت يف مرآة علمه أشكال
األكوان ،وجتلت يف إنيته ربوبية امللك الديان ،هيول منظره الناظر ،ويزعج أمره الوارد
والصادر ،فوقفت متأدبا بني يديه ،وسلمت بتحقيق مرتبته عليه ،فرفع رأيه من سكرة األزل
ورحب يب ثم أهل ،فقلت له :يا سيدي قد أخرب الناطق بالصواب ،الصادق يف اخلطاب،
أنه قد برزت لك خلعة لن تراين من ذلك اجلناب ،وحالتك هذه غري حالة أهل احلجاب،
فأخربين بحقيقة هذا األمر العجاب؛ فقال :اعلم أنني ملا خرجت من مرص أريض إىل حقيقة
فريض ،ونوديت من طور قلبي بلسان ريب من جانب شجرة األحدية يف الوادي املقدس
بأنوار األزلية إِنَّنِي أنا اهللَّم ال إِله إِ َّال أنا فا ْع مبدْ ِين فلام عبدته كام أمر يف األشياء ،وأثنيت عليه
بام يستحقه من الصفات واألسامء جتلت أنوار الربوبية يل فأخذين عني ،فطلبت البقاء يف
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مقام اللقاء ،وحمال أن يثبت املحدث لظهور القديم ،فنادى لسان رسي مرتمجا عن ذلك
األمر العظيم ،فقلت :ريب أ ِر ِين أ ْن مظ ْر إِل ْيك فأدخل بأنيتي يف حرضة القدس عليك ،فسمعت
اجلواب من ذلك اجلناب ل ْن ت ِ
راين ولكِ ِن ا ْن مظ ْر إِىل ْ
اجلب ِل وهي ذاتك املخلوقة من نوري يف
ِ
استق َّر مكان مه بعد أن أظهر القديم سلطانه فس ْوف ت ِ
راين ،فل َّام جت َّىل ر ُّب مه لِ ْلجب ِل
األزل ،فإِن ْ
وجذبتني حقيقة األزل وظهر القديم عىل املحدث جعل مه دكًّا فخر موسى لذلك صعقا ،فلم
يبق يف القديم إال القديم ،ومل يتجل بالعظمة إال العظيم ،هذا عىل أن استيفاءه غري ممكن
وحرصه غري جائز ،فال تدرك ماهيته وال ترى وال يعلم كنهه وال يدري ،فلام اطلع ترمجان
األزل عىل هذا اخلطاب أخربكم به من أم الكتاب ،فرتجم باحلق والصواب ،ثم تركته
وانرصفت وقد اغرتفت من بحره ما اغرتفت)()1

وذكر بعض التفاصيل التي كشفت له عن هذه السامء ،فقال( :اعلم أن اهلل تعاىل
جعل دور فلك هذه السامء مسرية اثنتني وعرشين ألف سنة وستا وستني سنة وثامنية أشهر،
فيقطع كوكبها وهو املشرتي فيها يف كل ساعة مسرية تسعامئة سنة وتسع عرشة سنة ومخسة
أشهر وسبعة وعرشين يوما ونصف يوم ،فيقطع مجيع الفلك يف ميض أربع وعرشين ساعة،
ويقطع مجيع الفلك الكبري يف ميض اثنتي عرشة سنة ،يقطع كل سنة برجا من الفلك الكبري،
وخلق اهلل تعاىل هذه السامء من نور اهلمة ،وجعل ميكائيل موكال بمالئكتها ،وهم مالئكة
الرمحة ،جعلهم اهلل معارج األنبياء ،ومراقي األولياء ،خلقهم اهلل تعاىل إليصال الرقائق إىل
من اقتضتها له احلقائق ،دأهبم ربع الوضيع وتسهيل الصعب املنيع ،جيولون يف األرض،
بسبب رفع أهلها من ظلمة اخلفض ،فهم أهل البسط بني املالئكة والقبض ،وهم املوكلون
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بإيصال األرزاق إىل املرزوقني عىل قدر الوفاق ،جعلهم اهلل تعاىل من أهل البسط واحلظوة،
فهم بني املالئكة جمابو الدعوة ،ال يدعون ألحد بيشء أال أجيب ،وال يمرون بذي عاهة إال
ويربأ ويطيب ..ثم إين رأيت مالئكة هذه السامء خملوقة عىل سائر أنواع احليوانات ،فمنهم
من خلقه اهلل تعاىل عىل هيئة الطائر وله أجنحة ال تنحرص للحارص ،وعبادة هذا النوع خدمة
األرسار ورفعها من حضيض الظلمة إىل عامل األنوار ،ومنهم من خلقه اهلل تعاىل عىل هيئة
اخليول املسومة ،وعبادة هذه الطائفة املكرمة رفع القلوب من سجن الشهادة إىل فضاء
الغيوب؛ ومنهم من خلقه اهلل تعاىل عىل هيئة النجائب ويف صورة الركائب ،خلقه اهلل تعاىل
عىل هيئة البغال واحلمري ،وعبادة هذا النوع رفع احلقري وجرب الكسري والعبور من القليل
إىل الكثري؛ ومنهم من خلقه اهلل تعاىل عىل صورة اإلنسان ،وعبادة هؤالء حفظ قواعد
األديان ،ومنهم من خلق عىل صفة بسائط اجلواهر واألعراض ،وعبادة هؤالء إيصال
الصحة إىل األجسام املراض ،ومنهم من خلق عىل أنواع احلبوب واملياه وسائر املأكوالت
واملرشوبات ،وعبادة هؤالء إيصال األرزاق إىل مرزوقها من سائر املخلوقات)()1

وذكر بعض مشاهداته يف هذه السامء ،فقال( :ثم إين رأيت يف هذه السامء مالئكة
خملوقة بحكم االختالط مزجا ،فالنصف من ماء عقد ثلجا ،فال املاء يفعل يف إطفاء النار
وال النار تغري املاء عن ذلك القرار ..واعلم أن ميكائيل عليه السالم هو روحانية كوكب
هذه السامء ،وهو احلاكم عىل سائر املالئكة املقيمني يف هذا الفلك ،جعل اهلل حمتده هذه
السامء ومنصته عن يمني سدرة املنتهى ،سألته عن الرباق املحمدي هل كان خملوقا من هذا
املحتد العىل؟ فقال :ال ،ألن حممدا  مل تتكاثف عليه الستور ،فلم ينزل رسه عن سامء
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النور ،وذلك حمتد العقل األول ومنشأ الروح األفضل ،فرباقه من فلك هذا املقام املكني،
وترمجانه جربيل وهو الروح األمني؛ وأما من سواه من األنبياء وسائر الكمل من األولياء،
فإن مراكبهم يف السفري األعىل عىل نجائب هذه السامء فيصعدون عليها من حضيض أرض
الطبائع حتى جياوزوا الفلك السابع ،ثم ليس هلم مركب إال الصفات وال ترمجان إال
الذات)()1

ثم حتدث عن السامء السابعة ،فوصفها بقوله( :أما السامء السابعة ،فسامء زحل
املكرم ،وجوهرها شفاف أسود كالليل املظلم ،خلقها اهلل من نور العقل األول ،وجعلها
املنزل األفضل ،فتلونت بالسواد إشارة إىل سوادها والبعاد ،فلهذا ال يعرف العقل األول
إال كل عامل أكمل ،هذا هو سامء كيوان املحيط بجميع عامل األكوان ،أفضل السموات وأعىل
الكائنات ،مجيع الكواكب الثابتة يف موكبه سائرة سريا خفيا يف كوكبه ،دورة فلكه مسرية
أربع وعرشين ألف سنة ومخسامئة عام ،يقطع كوكبه يف كل ساعة معتدلة مسرية ألف سنة
وعرشين سنة وعرشة أشهر ،ويقطع الفلك الكبري يف مدة ثالثني سنة ،ومجيع الكواكب
الثابتة التي فيها لكل منها سري خفي مهني ال يكاد يبني ،منها ما يقطع كل برج من الفلك يف
ثالثني ألف سنة ،ومنها ما يقطع بأكثر وأقل ،وألجل دقتها وكثرهتا ال تعرف ،وليس هلا
أسامء عند احلساب ،ولكن أهل الكشف يعرفون اسم كل نجم وخياطبونه باسمه ويسألونه
عن سريه ،فيجيبهم وخيربهم بام يقتضيه يف فلكه ،ثم إن هذه األسامء أول سامء خلقها اهلل
تعاىل حميطة بعامل األكوان ،وخلق السموات التي حتتها بعدها ،فهو نور العقل األول الذي
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هو أول خملوقات اهلل يف عامل املحدثات)()1

وحتدث عن مشاهداته يف هذه السامء ،فقال( :رأيت إبراهيم عليه السالم قائام يف هذه
السامء ،وله منصة جيلس عليها عن يمني العرش من فوق الكريس ،وهو يتلو آية ْ
احل ْمدم هللَِّ
ا َّل ِذي وهب ِيل عىل ا ْلكِ ِرب إِس ِ
امعيل وإِسحاق اآلية)()2
ْ
ْ
وحتدث عن مالئكتها ،فقال( :اعلم أن مالئكة هذه السامء كلهم مقربون ،ولكل من
املقربني منزلة عىل قدر وظيفته التي أقامه اهلل فيها ،وليس فوقه إال الفلك األطلس ،وهو
الفلك الكبري ،سطحه هو الكريس األعىل ،وبينهام أعني الفلك األطلس والفلك املكوكب
ثالثة أفالك ومهية حكمية ال وجود هلا إال يف احلكم دون العني .الفلك األول منها ،وهو
الفلك األعىل عىل فلك اهليويل ،الفلك الثاين فلك اهلباء .الفلك الثالث فلك العنارص ،وهو
آخرهم مما ييل الفلك املكوكب .وقال بعض احلكامء :ثم فلك رابع ،وهو فلك الطبائع،
واعلم أن الفلك األطلس هو عرصة سدرة املنتهى ،وهي حتت الكريس ..ويسكن سدرة
املنتهى املالئكة الكروبيون ،رأيتهم عىل هيئات خمتلفة ال حيىص عددهم إال اهلل ،قد انطبقت
أنوار التجليات عليهم حتى ال يكاد أحد منهم حيرك جفن طرفه؛ فمنهم من وقع عىل
وجهه ،ومنهم من جثا عىل ركبتيه وهو األكمل ،ومنهم من سقط عىل جنبه ،ومنهم من مجد
يف قيامه وهو أقوى ،ومنهم من دهش يف هويته ،ومنهم من خطف يف إنيته ،ورأيت منهم
مائة ملك مقدمني عىل هؤالء مجيعهم ،بأيدهيم أعمدة من النور مكتوب عىل كل عمود اسم
من أسامء اهلل احلسنى ،يرهبون هبا من دوهنم من الكروبيني ،ومن بلغ مرتبتهم من أهل اهلل
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تعاىل ،ثم رأيت سبعة من مجلة هذه املائة متقدمة عليهم يسمون قائمة الكروبيني ،ورأيت
ثالثة مقدمني عىل هذه السبعة يسمون بأهل املراتب والتمكني ،ورأيت واحدا مقدما عىل
مجيعهم يسمى عبد اهلل ،وكل هؤالء عالون ممن مل يؤمروا بالسجود آلدم ،ومن فوقهم كذلك
املسمى بالنون وامللك املسمى بالقلم وأمثاهلام أيضا عالون ،وبقية مالئكة القرب دوهنم،
وحتتهم مثل جربيل وميكائيل وإرسافيل وعزرائيل وأمثاهلم ،ورأيت يف هذا الفلك من
العجائب والغرائب ما ال يسعنا رشحه)()1

ثم حتدث بثقة عجيبة عن مجيع أفالك الكون ،فقال( :اعلم أن مجلة األفالك التي
خلقها اهلل تعاىل يف هذا العامل ثامنية عرش فلكا ،الفلك األول :العرش املحيط .الفلك الثاين:
الكريس .الفلك الثالث :األطلس ،وهو فلك سدرة املنتهى .الفلك الرابع :اهليويل .الفلك
اخلامس :اهلباء ،الفلك السادس :العنارص .الفلك السابع :الطبائع .الفلك الثامن:
املكوكب ،وهو فلك زحل ويسمى فلك األفالك .الفلك التاسع :فلك املشرتي .الفلك
العارش :فلك املريخ .الفلك احلادي عرش :فلك الشمس .الفلك الثاين عرش :فلك الزهرة.
الفلك الثالث عرش :فلك عطارد .والفلك الرابع عرش :فلك القمر .الفلك اخلامس عرش:
فلك األثري .وهو فلك النار الفلك السادس عرش :فلك اهلواء .الفلك السابع عرش :فلك
املاء .الفلك الثامن عرش :فلك الرتاب .والبحر املحيط الذي فيه البهموت ،وهو حوت
حيمل األرض عىل منكبيه ،ثم فلك اهلواء ،ثم فلك النار ،ثم فلك القمر ،ويرجع صاعدا
كام هبط)()2
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ثانيا ـ األرض والكشف:
بمثل ما حتدث به الشيخ عبد الكريم اجلييل عن السامء وأفالكها ومالئكتها وعجيب
ما شاهده فيها ،حتدث عن األرض وطباقها ،وسنورد ما ذكره بحروفه ،ليكتشف القارئ
بنفسه الفرق بني حديث القرآن عن األرض ،وحديث أهل الكشف واإلهلام عنها.
أما الطبقة األوىل من األرض ،فقد وصفها بقوله( :أول ما خلقها اهلل تعاىل كانت
أشد بياضا من اللبن وأطيب من رائحة املسك ،فاغربت ملا مشى آدم عليه السالم عليها بعد
أن عىص اهلل تعاىل ،وهذه األرض أرض النفوس ،وهلذا كانت يسكنها احليوانات ،دور كرة
األرض مسرية ألف ومائة عام وستة وستون عاما ومائتا يوم وأربعون يوما ،قد غمر املاء
منها ثالثة أرباع بحكم احليطة ،فبقي الربع من وسط األرض إال ما ييل اجلانب الشاميل،
وأما اجلانب اجلنويب فأمجعه بكليته مغمور حتت املاء من نصف األرض ،ثم ربعه من اجلانب
الشاميل حتت املاء ،فام بقي إال الربع وهذا الربع فاخلراب منه ثالثة أرباعه ،ومل يبق إال الربع
من الربع ،ثم هذا الربع املتبقى مل تكن مدته املسكونة منه إال مسرية أربعة وعرشين عاما
وباقيها برار وقفار عامرة بالطرق ممكنة الذهاب واإلياب ،مل يبلغ اإلسكندر من األرض إال
هذا الربع املتبقى ،سلك قطره رشقا وغربا ،ألن بالده يف املغرب ،وكان ملكا بالروم ،فأخذ
أوال يسلك مما يليه من جنبه حتى بلغ إىل باطن األرض منه ،فوصله إىل مغرب الشمس؛ ثم
سلك اجلنويب وهو ما يقابله حتى حتقق بظهور تلك األشياء ،فوصل إىل مرشق الشمس،
ثم سلك اجلانب اجلنويب وهو الظلامت حتى بلغ يأجوج ومأجوج ،وهم يف اجلانب اجلنويب
من األرض ،نسبتهم من األرض نسبة اخلواطر من النفس ،ال يعرف عددهم وال يدرك
حرصهم ،مل تطلع الشمس عىل أرضهم أبدا ،فألجل هذا غلب عليهم الضعف حتى أهنم
مل يقدروا يف هذا الزمان عىل خراب السد؛ ثم سلك اجلانب الشاميل حتى بلغ حمال منه مل
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تغرب الشمس فيه ،وهذه األرض بيضاء عىل ما خلقها اهلل تعاىل عليه هي مسكن رجال
الغيب ،وملكها اخلرض عليه السالم ،أهل هذه البالد تكلمهم املالئكة مل يبلغ إليها آدم وال
أحد ممن عىص اهلل تعاىل ،فهي باقية عىل أصل الفطرة ،وهي قريبة من أرض بلغار ،وبلغار
بلدة يف العجم ال جتب فيها صالة العشاء يف أيام الشتاء ،ألن شفق الفجر يطلع قبل غروب
شفق املغرب فيها ،فال جيب عليهم صالة العشاء ،وال حاجة إىل تبيني عجائب األرض ملا
قد نقلت األخبار من عجائبها مما ال حيتاج إىل ذكره فافهم ما أرشنا إليه ،وهذه األرض من
أرشف األرايض وأرفعها قدرا عند اهلل تعاىل ،ألهنا حمل النبيني واملرسلني واألولياء
الصاحلني ،فلوال ما أخذ الناس من الغفلة عن معرفتها لكنت تراهم يتكلمون باملغيبات
ويترصفون يف األمور املعضالت ،ويفعلون ما يشاءون بقدرة صانع الربيات)()1

ووصف الطبقة الثانية من األرض بقوله( :لوهنا كالزمردة اخلرضاء تسمى أرض
العبادات ،يسكنها مؤمنون اجلن ،ليلهم هنار األرض األوىل ،وهنارهم ليلها ،ال يزال أهلها
قاطنني فيها حتى تغيب الشمس عن أرض الدنيا ،فيخرجون إىل ظاهر األرض يتعشقون
بيني آدم تعشق احلديد باملغناطيس ،وخيافون منهم أشد من خوف الفريسة لآلساد ،دورة
كرة هذه األرض ألفا سنة ومائتا سنة وأربعة أشهر ،ولكن ليس فيها خراب ،بل اجلميع
معمور بالسكنى ،وأكثر مؤمني اجلن حيسدون أهل اإلرادات واملخالفات ،فأكثر هالك
السالكني من جن هذه األرض يأخذون الشخص من حيث ال يشعر هبم ،ولقد رأيت مجاعة
من السادات ،أعني طائفة من متصوفة هذا الزمان مقيدين مغلغلني ،قد قيدهم جن هذه
األرض ،فأصمهم وأعمى أبصارهم ،وقد كانوا ممن يسمع كالم احلرضة بأذنيه ،فصار إذا

( )1املرجع السابق ،ص.243 :
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خوطب من غري جهة هذه األرض ال يسمع وال يعقل ،وهم حمجوبون بام هم فيه ،فلو قيل
هلم بام هم عليه ألنكروا ذلك)()1

ووصف الطبقة الثالثة من األرض بقوله( :لوهنا أصفر كالزعفران تسمى أرض
الطبع ،يسكنها مرشكو اجلن ،ليس فيها مؤمن باهلل ،قد خلقوا للرشك والكفر يتمثلون بني
الناس عىل صفة بني آدم ،ال يعرفهم إال أولياء اهلل تعاىل ،ال يدخلون بلدة فيها رجل من
أهل التحقيق إذا كان متمكنا بشعاع أنواره ،وأما قبل ذلك فإهنم يدخلون عليه وحيارهبم،
فال يزالون كذلك حتى ينرصه اهلل تعاىل عليهم ،فال يقربون بعد هذا من أرضه ،ومن توجه
إليه احرتق بشعاع أنواره ،ليس هلؤالء عمل يف األرض إال إشغال اخللق عن عبادة اهلل تعاىل
بأنواع الغفلة ،دورة كرة هذه األرض مسرية أربعة آالف سنة وأربعامئة سنة وثامنية أشهر،
كلها عامرة بالسكنى ليس فيها خراب ،مل يذكر احلق سبحانه وتعاىل فيها منذ خلقها إال مرة
واحدة بلغة غري لغة أهلها ،فافهم ما أرشنا إليه واعرف ما دللناك عليه)()2

ووصف الطبقة الرابعة من األرض بقوله( :لوهنا أمحر كالدم تسمى أرض الشهود،
دورة كرة هذه األرض مسرية ثامنية آالف سنة ومخس وستني سنة ومائة وعرشين يوما،
كلها عامرة بالسكنى ،يسكنها الشياطني ،وهم عىل أنواع كثرية ،يتوالدون من نفس إبليس،
فإذا حتصلوا بني يديه جعلهم طوائف ،يعلم طائفة منهم القتل ليكونوا أدلة عليه لعبادة اهلل،
ثم يعلم طائفة الرشك وحيكمهم يف معرفة علوم املرشكني ليوطن بنيان الكفر يف قلوب أهله،
ويعلم طائفة العلم ليجادلوا به العلامء ،ويعلم طائفة منهم املكر وطائفة اخلداع وطائفة الزنا
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وطائفة الرسقة ،حتى ال يرتك معصية صغرية وال كبرية إال وقد أرصد هلا طائفة من حفدته،
ثم يأمرهم أن جيلسوا يف مواضع معروفة ،فيعلموا أهل اخلدع واملكر وأمثال ذلك أن يقيموا
يف دركة الطمع ،ويعلموا أهل القتل والطعن وأمثال ذلك أن يقيموا يف دركة الرياسة،
ويعلموا أهل الرشك أن يقيموا يف دركة الرشك ،ويعلموا أهل العلم أن يقيموا يف دركة
املناجاة والعبادات ،ويعلموا أهل الزنا والرسقة وأمثال ذلك أن يقيموا يف دركة الطبع؛ ثم
جعل بأيدهيم سالسل وقيودا يأمرهم أن جيعلوها يف أعناق من حيتكم هلم سبع مرات
متواترات ليس بينها توبة ،ثم يسلمونه بعد ذلك إىل عفاريت الشياطني فينزلون إىل األرض
التي حتتهم ،وجيعلون أصول تلك السالسل فيهم ،فال يمكنه خمالفتهم بعد أن توضع تلك
السالسل يف عنقه أبدا)()1

ووصف الطبقة اخلامسة من األرض بقوله( :لوهنا أزرق كالنيلة ،واسمها أرض
الطغيان ،دورة كرهتا سبعة عرشة ألف سنة وستامئة سنة وعرش سنني وثامنية أشهر ،كلها
عامرة بالسكنى ،يسكنها عفاريت اجلن والشياطني ،ليس هلم عمل إال قيادة أهل املعايص
إىل الكبائر ،وهؤالء كلهم ال يصنعون إال بالعكس؛ فلو قيل هلم اذهبوا جاءوا ،ولو قيل هلم
تعالوا ذهبوا ،هؤالء أقوى الشياطني كيدا ،فإن من فوقهم من أهل الطبقة الرابعة كيدهم
ضعيف يرتدع بأدنى حركة)()2

ووصف الطبقة السادسة من األرض بقوله( :هي أرض اإلحلاد ،لوهنا أسود كالليل
املظلم ،دورة كرة هذه األرض مسرية مخس وثالثني ألف سنة ومائتي سنة وإحدى وعرشين

( )1املرجع السابق ،ص.244 :
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سنة ومائة وعرشين يوما ،كلها عامرة يسكنها املردة ومن ال يتحكم ألحد من عبادة اهلل
تعاىل ..واعلم أن سائر اجلن عىل اختالف أجناسهم كلهم عىل أربعة أنواع :فنوع
عنرصيون ،ونوع ناريون ولو كانت النار راجعة إىل العنرصين فثم نكتة ،ونوع ترابيون ،فأما
العنرصيون فال خيرجون عن عامل األرواح وتغلب عليهم البساطة ،وهم أشد اجلن قسوة،
سموا هبذا االسم لقوة مناسبتهم باملالئكة ،وذلك لغلبة األمور الروحانية عىل األمور
الطبيعية السفلية منهم ،وال ظهور هلم إال يف اخلواطر ..وال يرتاءون إال لألولياء ،وأما
الناريون فيخرجون من عامل األرواح غالبا ،وهم يتنوعون يف كل صورة أكثر ما يفاجئون
اإلنسان يف عامل املثال ،فيفعلون به ما يشاءون يف ذلك العامل ،وكيد هؤالء شديد ،فمنهم من
حيمل الشخص هبيكله فريفعه إىل موضعه؛ ومنهم من يقيم معه ،فال يزال الرائي مرصوعا
ما دام عنده .وأما اهلوائيون فإهنم يرتاءون يف املحسوس مقابلني للروح فتنعكس صورهم
عىل الرائي فينرصع .وأما الرتابيون فإهنم يلبسون الشخص ويعفرونه برتاهبم ،وهؤالء
أضعف اجلن قوة ومكرا)()1

ووصف الطبقة السابعة من األرض بقوله( :تسمى أرض الشقاوة ،وهي سطح
جهنم ،خلقت من سفليات الطبيعة يسكنها احليات والعفاريت وبعض زبانية جهنم ،دورة
كرة هذه األرض مسرية سبعني ألف سنة وأربعامئة سنة واثنتني وأربعني سنة وأربعة أشهر،
وحياهتا وعقارهبا كأمثال اجلبال وأعناق البخت ،وهي ملحقة بجهنم نعوذ باهلل منها،
أسكن اهلل هذه األشياء يف هذه األرض لتكون أنموذجا يف الدنيا ملا يف جهنم من عذابه ،كام
أسكن طائفة مثل سكان اجلنة عىل الفلك املكوكب ليكون أنموذجا يف الدنيا ملا يف اجلنة من

( )1املرجع السابق ،ص.245 :
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نعيمه ،ونظري ذلك يف خميلة اإلنسان ،وما يف اجلانب األيرس منها من الصور املمثلة هو نسخة
هذه األرض ،وما يف اجلانب األيمن منها هو نسخة ما يف الفلك األطلس من احلور وأمثاله،
كل ذلك لتقوم حجته عىل خلقه)()1

ثم حتدث عن البحار ،فقال( :اعلم أن البحار السبعة املحيطة أصلها بحران ،ألن
احلق سبحانه وتعاىل ملا نظر إىل الدرة البيضاء التي صارت ماء ،فام كان مقابال يف علم اهلل
تعاىل لنظر اهليبة والعظمة والكربياء ،فإنه لشدة اهليبة صار طعمه ماحلا زعافا ،وما كان
مقابال يف علم اهلل تعاىل لنظر اللطف والرمحة صار طعمه عذبا ..فلهذا كان األصل بحرين
عذب ومالح ،فربز من العذب جدول إىل جانب املرشق منه واختلط بنبات األرض فنبتت
رائحته فصار بحرا عىل حدته ،ثم خرج منه أي العذاب من جدول مما ييل جانب املغرب،
فقرب من البحر املالح املحيط فامتزج طعمه فصار ممتزجا وهو بحر عىل حدته ،وأما البحر
املالح فخرجت منه ثالث جداول :جدول أقام وسط األرض فبقي عىل طعمه األول ماحلا
ومل يتغري فهو بحر عىل حدته ،وجدول ذهب إىل اليمني ،وهو اجلانب اجلنويب ،فغلب عليه
طعم األرض التي امتد إليها ،فصار حامضا ،وهو بحر عىل حدته ،وجدول ذهب إىل الشام،
وهو اجلانب الشاميل فغلب عليه طعم األرض التي امتد فيها فصار مرا زعافا وهو بحر عىل
حدته ،وأحاط بجبل قاف واألرض مجيعها بام فيها مل يعرف له طعم خيتص به ولكنه طيب
الرائحة ،ال يكاد من شمه أن يبقى عىل حالته بل هيلك من طيب رائحته ،وهذا هو البحر
املحيط الذي ال يسمع له غطيط)()2

( )1املرجع السابق ،ص.246 :
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ثم ذكر التفاصيل الكثرية املرتبطة بكل بحر من البحار ،ومنها قوله( :أما البحر
العذب فهو طيب املرشب وسهل املركب ..أبيض اللون شفاف الكون ،يرسع يف منافذه
الطفل واملحتلم ،ويرتع يف موائده الطالب واملغتنم ،حيتانه سهلة االنقياد قريبة االصطياد،
خلقت من نور تعظيم االحرتام ،احلالل فيه بني من احلرام ،وهبا ارتبط احلكم الظاهر ،وهبا
أصلح أمر األول واآلخر ،كثرية السفر قليلة اخلطر ،قل أن تنعطب مراكبها أو يغرق من
موجها راكبها ..سكاهنا أهل امللل املختلفة والنحل املؤتلفة ،رؤساؤها املسلمون وحكامها
الفقهاء العاملون قد وكل اهلل مالئكة النعيم بحفظها ،وجعلهم أهل بسطها وقبضها ،وهلا
أربعة فروع مشتهرة وأربعون ألف فرع مندثرة ،فالفروع املشتهرة الفرات والنيل وسيحون
وجيحون ،واملندثرة فأكثرها بأرض اهلند والرتكامن ويف احلبشة منها فرعان ،دورة حميط هذه
األبحر مسرية أربع وعرشين سنة وهي متشعبة يف أقطار األرض ومتفرعة يف طوهلا
والعرض ،يتشعب منها فرعان األول بإرم ذات العامد ،واآلخر بنعامن ،فأما الذي أخذ يف
العرض وبني من مالبسة األرض ،فهو العامر للديار واألعامل والظاهر بني أيدي السفرة
والعامل .وأما الذي أخذ يف طول االلتحاد وسكن إرم ذات العامد ،فهو البحر املمزوج ذو
الدر املمزوج)
ومن تلك البحور ما سامه البحر النتن ،ووصفه بقوله( :هو الصعب املسالك القريب
املهالك ..لونه أشهب وكونه أغرب ،أمواجه بأنواع الرب طافحة وأرياحه بأنصاف الفضائل
غادية ورائحة ،حيتانه كالبغال واجلامل حتمل الكل وأعباء األثقال إىل بلد الدر األنفس ومل
يكونوا بالغيه إال بشق األنفس ،لكنهم صعاب االنقياد ال يصادون إال باجلد واالجتهاد ،ال
يعرب مراكبهم الباهرة إال أهل العزائم القاهرة ،هتب رياحها من جانب الرشق الواضح
فتسري بأفالكها إىل ساحل البحر الناجح ،أهلها صادقون يف األفعال مؤمنون يف األقوال
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واألحوال ،سكاهنا العباد والصاحلون والزهاد ،يستخرج من هذا البحر در البقاء ومراجني
النقاء ،يتحىل هبا من تطهر وتزكى وختلق وحتقق وجتىل ،قد وكل اهلل مالئكة العذاب بحفظ
هذا البحر العجاب .دور حميط هذا البحر مسرية مخسة آالف سنة ،وقد أخذ رسدا يف
العرض غري ممتد يف األرض وأما البحر املمزوج ذو الدر املمزوج ،لونه أصفر أمواجه
معقودة كالصخر األمحر ،ال يقدر كل عىل رشبه وال يطيق كل أحد أن يسري فيه رسبه ،هو
بحر ذات العامد التي مل خيلق مثلها يف البالد ،صعب املسلك كثري العطب واملهلك ،ال يسلم
فيه إال آحاد املؤمنني وال حيكم أمره إال أفراد املعتقدين ،وكل من ركب يف فلكه من الكفار
فإنه يئول به إىل الغرق واالنكسار ،وأكثر مراكب املسلمني تتبعها قروش هذا البحر املعني،
ال يعمر مراكبه إال أهل العقول الوافية املؤيدة بالنقول الشافية ،وأما من سواهم فإنه يستكثر
الغرامة ويطلب الفائدة يف اإلقامة ،حيتان هذا البحر كثرية العلل عظيمة احليل ،ال تصاد إال
بشباك اإلبريسم يقينا وال يتوىل ذلك إال رجال كانوا مؤمنني ،يستخرج منه لؤلؤ الهويت
املحتد ومرجان ناسويت املشهد ،وفوائد هذا البحر ال حيىص عددها وال يعرف أمدها،
وعطبه شديد اخلرسان مؤثر يف األبدان واألديان ،سكان هذا البحر أهل الصديقية
الصغرى ،واحلاملون لغذاء أهل الصديقية الكربى ،رأيت سكان هذا البحر سليمي
االعتقاد ساملني بحسن الظن من فتن االنقياد ،قد وكل اهلل مالئكة التسخري بحفظ هذا
البحر الغزير ،هم أهل إرم ذات العامد التي مل خيلق مثلها يف البالد ،وهذا البحر يرضب
موجه عىل ساحل هذه البلدة القريبة وينتفع أهلها بحيتانه العجيبة ،قطر حميط هذا البحر
مسرية سبعة آالف سنة ،وقد يقطعها املسافر يف مثل السنة ،متفرعة يف طول الدار غامرة
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اجلواب منها والعامر)()1

إىل آخر البحار التي ذكرها ،ومن العجائب التي ذكرها عن بعض البحار ما ذكره
عن جممع البحرين ،والذي أخرب اهلل تعاىل أنه املحل الذي اجتمع فيه موسى عليه السالم
باخلرض عليه السالم ،وقد قال عام كشف له عنه( :ملا ذهب موسى وفتاه حامال لغدائه..
وهذا الفتى اسمه يوشع بن نون ،وهو أكرب من موسى عليه السالم يف السن بسنة شمسية
وقصتهام مشهورة ،وقد فصلت ذلك يف رسالتنا املوسومة ب [مسامرة احلبيب ومسايرة
الصحيب] فليتأمل فيه ،سافر اإلسكندر ليرشب من هذا املاء اعتامدا عىل كالم أفالطون أن
من رشب من ماء احلياة فإنه ال يموت ،ألن أفالطون كان قد بلغ هذا املحل ورشب من
هذا البحر فهو باق إىل يومنا هذا يف جبل يسمى دراوند ،وكان أرسطو تلميذ أفالطون وهو
أستاذ اإلسكندر صحب اإلسكندر يف مسريه إىل جممع البحرين ،فلام وصل إىل أرض
الظلامت ساروا وتبعهم نفر من العسكر وأقام الباقون بمدينة تسمى ثبت برفع الثاء املثلثة
والباء املوحدة وإسكان التاء املثناة من فوق وهو حد ما تطلع الشمس عليه ،وكان يف مجلة
من صحب اإلسكندر من عسكره اخلرض عليه السالم ،فساروا مدة ال يعلمون عددها وال
يدركون أمدها وهم عىل ساحل البحر ،وكلام نزلوا منزال رشبوا من املاء؛ فلام ملوا من طول
السفر أخذوا يف الرجوع إىل حيث أقام املعسكر ،وقد كانوا مروا بمجمع البحرين عىل
طريقهم من غري أن يشعروا به ،فام أقاموا عنده وال نزلوا به لعدم العالمة ،وكان اخلرض عليه
السالم قد أهلم بأن أخذ طريا فذبحه وربطه عىل ساقه ،فكان يميش ورجله يف املاء ،فلام بلغ
هذا املحل انتعش الطري واضطرب عليه ،فأقام عنده ورشب من ذلك املاء واغتسل منه
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وسبح فيه ،فكتمه عن اإلسكندر وكتم أمره إىل أن خرج؛ فلام نظر أرسطو إىل اخلرض عليه
السالم علم أنه قد قال من دوهنم بذلك ،فلزم خدمته إىل أن مات ،واستفاد من اخلرض هو
واإلسكندر علوما مجة)()1

ثم حتدث عن عالقته باخلرض عليه السالم ،فقال( :اعلم أن اخلرض عليه السالم
يه ِمن ر ِ
ِ ِ
وحي فهو روح اهلل ،فلهذا عاش إىل يوم القيامة،
خلقه اهلل تعاىل من حقيقة ونف ْخ مت ف ْ م
اجتمعت به وسألته ،ومنه أروى مجيع ما يف هذا البحر املحيط)()2

ثم حتدث عن هذا البحر املحيط ،فذكر أن (ما كان منه منفصال عن جبل (ق) مما ييل
الدنيا فهو مالح وهو البحر املذكور ،وما كان منه متصال باجلبل فهو وراء املالح ،فإنه البحر
األمحر الطيب الرائحة ،وما كان من وراء جبل (ق) متصال باجلبل األسود فإنه البحر
األخرض ،وهو مر الطعم كالسم القاتل ،ومن رشب منه قطرة هلك ،وفنى لوقته؛ وما كان
منه وراء اجلبل بحكم االنفصال واحليطة والشمول بجميع املوجودات فهو البحر األسود
الذي ال يعلم له طعم وال ريح ،وال يبلغه أحد ،بل وقع به اإلخبار ،فعلم وانقطع عن اآلثار
فكتم ،وأما البحر األمحر الذي نرشه كاملسك األذفر فإنه يعرف بالبحر األسمى ذي املوج
األنمى)
ثم ذكر رحلته هلذا البحر وعجائبه ،فقال( :رأيت عىل ساحل هذا البحر رجاال
مؤمنني ،ليس هلم عبادة إال تقريب اخللق إىل احلق ،قد جبلوا عىل ذلك ،فمن عارشهم أو
صاحبهم عرف اهلل بقدر معارشهتم ،وتقرب إىل اهلل بقدر مسايرهتم ،وجوههم كالشمس
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الطالع والربق الالمع ،يستيضء هبم احلائر يف تيهات القفار ،وهيتدي هبم التائه يف غيابات
البحار ،إذا أرادوا السفر يف هذا البحر نصبوا رشكا حليتانه ،فإذا اصطادوها ركبوا عليها،
ألن مراكب هذا البحر حيتانه ،ومكتسبه لؤلؤه ومرجانه ،ولكنهم عند أن يستووا عىل ظهر
هذا احلوت ينتعشون بطيب رائحة البحر فيغمى عليهم ،فال يفيقون إىل أنفسهم ،وال
يرجعون إىل حمسوسهم ما داموا راكبني يف هذا البحر ،فتسري هبم احليتان إىل أن يأخذوا
حدها من الساحل ،فتقذف هبم يف منزل من تلك املنازل ،فإذا وصلوا إىل الرب وخرجوا من
ذلك البحر ،رجعت إليهم عقوهلم ،وبان هلم حمصوهلم ،فيظفرون بعجائب وغرائب ال
حترص ،أقل ما يعرب عنها :ما ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش)
ثم ذكر عظم أمواج هذا البحر ،فقال( :اعلم أن أمواج هذا البحر كل موجة منها
متأل ما بني السامء واألرض ألف ألف مرة إىل ما ال ينتهي ،ولوال أن عامل القدرة يسع هذا
البحر ملا كان يوجد يف الوجود بأرسه ،وكل اهلل املالئكة الكروبيني بحفظ هذا البحر ،فهم
واقفون عىل شطه ،ال يستقر هبم قرار يف وسطه ،وليس يف هذا البحر من السكان سوى
دوابه واحليتان)()1

ثم حتدث عن البحر األخرض وعجائب مشاهداته املرتبطة به ،فقال( :رأيته وعىل
است ْطعام أ ْهلها
ساحله مدينة مطمئنة أمينة ،هي املدينة التي وصل إليها اخلرض وموسى فـ ﴿ ْ
فأب ْوا أ ْن ميض ِّي مف م
ومها ﴾ [الكهف ]77 :وذلك ألهنام لبسا ثياب الفقراء ،وتلك البلدة ال يمكن أن
يأكل طعامها إال امللوك واألمراء ،ثم إين رأيت أهلها مشغوفني بركوب هذا البحر،
ومتعلقني بحب هذا األمر ،حتى أهنم جيتمعون يف رأس كل سنة ،وهو يوم عيدهم،
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فريكبون عىل نجائب متلونة بكل لون ،فأخرض وأمحر وأصفر وغري ذلك ،ويشدون
نفوسهم عليها ،ويربطون عصابة عىل أعني النجب ،ثم يقربوهنا إىل جانب البحر ،فمن سار
به نجيبه إىل البحر هلك هو والنجيب ،ومن أخذ به مركبه عن البحر صفحا فإنه يرجع حيا،
ولكنه يف نفسه كاخلائب واملردود ،وكاملهجور واملطرود ،فال يزال يقتني نجيبا آخر ويربيه
ويطعمه إىل دور السنة ،ثم يفعل ما فعل يف العام السابق إىل أن يتوىف يف البحر تعشقا منهم
للبحر ،كام تتعشق الفراشة بنور الرساج ،فال تزال تلقي بنفسها فيه إىل أن تفنى وهتلك
فيه)()1

هذه بعض املعارف التي ذكرها اجلييل عن الكون ،ونجد أمثاهلا عند الكثري من
الصوفية وخاصة املتأخرين منهم ،وقد خلص أكثرها ابن عريب يف كتابه [التدبريات االهلية
يف اصالح اململكة اإلنسانية] والذي هيتم به الصوفية كثريا.
وقد ذكر ابن عريب أن مصدره يف هذا الكتاب هو اإلهلام والكشف والعلم اللدين،
فقال( :بنيت هذا الكتاب ،املستخرج من العلم اللدم ين ،املسمى يف اإلمام املبني الذي ال
يدخله ريب وال ختمني ب (التدبريات اإلهلية يف إصالح اململكة اإلنسانية).وهو يشتمل
عىل (مقدمة) و(متهيد) و(أحد وعرشون) باب ًا من دقائق التوحيد يف تدبري اململك الذي ال
يبيد ،عىل التدبرياحلكمي والنظام اإلهليوجاء غريب ًا يف شأنه ،ممزوج ًا رمزه ببيانه ،يقرأه
اخلاص والعام قد علم كل أناس مرشهبم ،وهو لباب التصوف ،وسبيل الترصف .يلهج به
الواصل والسالك)
وقد قال يف مقدمة الفصل اخلاص بذلك( :و لنذكر منه هاهنا فصال قريبا جامعا
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حيوى عىل كلياته وأجناسه وأمرائه الذين هلم التأثري يف غريهم ولو ما قصدنا يف كتابنا هذا
طريق اإلشارة والتنبيه لرضبنا له دوائر عىل صور األفالك وترتيبها ونجعل لكل فلك يف
العامل ما يقابلها من اإلنسان بخاصية ذلك الفلك)()1

ثم ذكر تفاصيل ذلك ،والتي يسلم هلا الكثري من الصوفية ،وكأهنا حقائق عقدية أو
علمية ال جدال فيها ،بل يتهم من جيادل فيها بأنه ضد الوالية واألولياء ،ومن تلك
التفاصيل قوله( :أما العامل األعىل فأعاله لطيفة االستواء وهي احلقيقة الكلية املحمدية
وفلكها احلياة ينظر إليها من اإلنسان لطيفته والروح القدسى ثم يف العامل العرش ينظر إليه
من اإلنسان اجلسم ثم يف العامل الكرسى بنجومه ينظر إليه من اإلنسان النفس بقواها وكام
كان موضع القدمني فكذلك النفس حمل األمر والنهى واملدح والذم ثم يف العامل البيت
املعمور ينظر إليه من اإلنسان القلب ثم يف العامل املالئكة ينظر إليها من اإلنسان أرواحه
واملراتب كاملراتب ثم يف العامل زحل وفلكه ينظر إليهام من اإلنسان القوة الذاكرة ومؤخر
الدماغ ثم يف العامل املشرتى وفلكه ينظر إليهام من اإلنسان القوة العاقلة واليافوخ ثم يف العامل
األمحر وفلكه ينظر إليهام من اإلنسان القوة الغضبية والكبد ثم يف العامل الشمس وفلكها
ينظر إليهام من اإلنسان القوة املفكرة ووسط الدماغ ثم يف العامل الزهرة وفلكها ينظر إليهام
من اإلنسان القوة الومهية والروح احليواين ثم يف العامل عطارد وفلكه ينظر إليهام من اإلنسان
القوة اخليالية ومقدم الدماغ ثم يف العامل القمر وفلكه ينظر إليهام من اإلنسان القوة احلسية
واحلواس فهذه طبقات العامل األعىل ونظائره من اإلنسان وأما عامل االستحالة فمنه الفلك
األثري وروحه احلرارة واليبوسة ينظر إليهام من اإلنسان الصفراء وروحها القوة اهلاضمة ثم
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يف العامل فلك اهلواء وروحه احلرارة والرطوبة ينظر إليهام من اإلنسان الدم وروحه القوة
اجلاذبة ثم يف العامل فلك املاء وروحه الربودة والرطوبة ينظر إليهام من اإلنسان البلغم
وروحه القوة الدافعة ثم يف العامل فلك الرتاب وروحه الربودة واليبوسة ينظر أهيام من
اإلنسان السوداء وروحها القوة املاسكة وأما األرض فسبع طباق أرض سوداء غرباء
وأرض محراء وأرض صفراء وأرض بيضاء وأرض زرقاء وأرض خرضاء ينظر إليها من
اإلنسان طبقات اجلسم اجللد والشحم واللحم والعروق والعصب والعضالت والعظام
وأما عامل عامرة األمكنة فمنه الروحانيون ينظر إليها من اإلنسان القوى التي فيه ثم يف العامل
احليوان ينظر إليه ما حيس من اإلنسان ثم يف العامل النبات ينظر إليه ما ينمو من اإلنسان ثم
يف العامل اجلامد ينظر إليه ما ال حيس من اإلنسان)()1

إىل آخر كالمه اململوء بالغرابة ،والذي يسلم له كل من تأثر به ،وكأنه حقائق مطلقة
ال جيوز اجلدال فيها ،وإال صار املجادل منكرا عىل األولياء والصاحلني ،وبذلك يصبح من
أهل ذلك احلديث الذي حذر فيه رسول اهلل  من إذية األولياء ،واعتباره إذية وحربا هلل
تعاىل.
ونحن نعوذ باهلل من أن نكون كذلك ،ولكن الواجب الرشعي يدعونا إىل اإلنكار
عىل ما نراه خمالفا للقرآن الكريم ،وال هيمنا من قاله أو قال به ،فقد يكون من كبار األولياء
والصاحلني ،وأن ما قاله كان صادقا فيه ،ولكن اشتبه عليه األمر؛ فصفاء الرشيعة وخلوها
من الكدورات والدخن الذي ييسء إليها أهم من تزكية األشخاص ،أو احلفاظ عىل
سمعتهم.
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العرفان والوالية
يقصد بالوالية يف املفهوم العرفاين والصويف أصحاب املراتب العالية من اهلداية،
والذين ورد التعبري عنهم هبذا اللفظ يف القرآن الكريم والسنة املطهرة.
ف عل ْي ِه ْم وال مه ْم
ففي القرآن الكريم يقول اهلل تعاىل﴿ :أال إِ َّن أ ْولِياء اهللَِّ ال خ ْو ٌ
احلي ِاة الدُّ نْيا و ِيف ْاآل ِخر ِة ال تب ِديل لِكلِام ِ
حيز منون ا َّل ِذين آمنموا وكا منوا ي َّت مقون هل م مم ا ْل مب ْرشى ِيف ْ
ت
ْ
ْ
ِ
ِ
ظيم﴾ [يونس]64-62 :
اهللَِّ ذلك مهو ا ْلف ْوزم الْع ُ
ويف السنة املطهرة نجد احلديث املتفق عليه بني مدارس األمة ،وهو قوله  يف
احلديث القديس( :من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب ،وما تقرب إيل عبدي بيشء أحب
إيل مما افرتضت عليه ،وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه ،فإذا أحببته :كنت
سمعه الذي يسمع به ،وبرصه الذي يبرص به ،ويده التي يبطش هبا ،ورجله التي يميش هبا،
وإن سألني ألعطينه ،ولئن استعاذين ألعيذنه ،وما ترددت عن َشء أنا فاعله ترددي عن
نفس املؤمن ،يكره املوت وأنا أكره مساءته) ()1

وحتى ال يبقى وصف الوالية جممال يمكن أن يدعيه من شاء؛ فقد ورد يف القرآن
الكريم والسنة املطهرة وأحاديث أئمة اهلداة ما يضبطه ،ويبني األركان املشكلة حلقيقته.
ونجد ذلك واضحا يف اآلية واحلديث اللذين أوردنامها؛ ففي اآلية الكريمة وصف
األولياء بوصفني :اإليامن والتقوى ..ويف احلديث وصفوا بكثرة التقرب إىل اهلل بالنوافل
ونحوها.
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وهكذا نجد يف نصوص أخرى تفاصيل هلذه املعاين ،ومنها ما ورد يف بيان معنى
ِ
الرصاط املْم ْست ِقيم ِرصاط ا َّل ِذين أنْع ْمت
املنعم عليهم املنصوص عليه يف قوله تعاىلْ ﴿ :اهدنا ِّ
عل ْي ِه ْم غ ْ ِري املْغ مْض ِ
الضا ِّلني﴾ [الفاحتة ،]7-6 :وهو ما ورد يف قوله تعاىل﴿ :وم ْن
وب عل ْي ِه ْم وال َّ

ِ
ِ
ِ
ِ
الصدِّ ِيقني و ُّ
الشهد ِاء
الر مسول ف مأولئك مع ا َّلذين أنْعم اهللَّم عل ْي ِه ْم من النَّبِ ِّيني و ِّ
ميط ِع اهللَّ و َّ
والص ِ
احلني وح مسن مأولئِك رفِي ًقا ﴾ [النساء ،]69 :فهي تذكر أن هؤالء هم األصناف الكربى
َّ
لألولياء املنعم عليهم.
ون ِ
َّات و معي ٍ
ومثلها ما ورد يف وصف املتقني ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن املْمت َِّقني ِيف جن ٍ
آخ ِذين
م
اه ْم ر ُّ مهب ْم إِ َّهنم ْم كا منوا ق ْبل ذلِك حمم ِْسنِني كا منوا قلِ ًيال ِمن ال َّل ْي ِل ما ْهيج معون وبِ ْاأل ْسح ِار مه ْم
ما آت م
ات لِ ْلم ِ
ِ
ِ
ِ
لسائِ ِل واملْ ْح مرو ِم و ِيف ْاأل ْر ِ
وقنِني و ِيف أ ْن مف ِس مك ْم أفال
ض آي ٌ م
ي ْستغْف مرون و ِيف أ ْمواهل ْم ح ٌّق ل َّ
ِ

رصون﴾ [الذاريات]21-15 :
مت ْب م

ومثلها ما ورد يف وصف املخبتني ،كام قال تعاىل ﴿ :وب ِّ ِ
رش املْم ْخبِتِني ا َّل ِذين إِذا مذكِر اهللَّم
اه ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
م مينْف مقون﴾ [احلج:
اهب ْم واملْمقيمي َّ
وهب ْم و َّ
الصالة وممَّا رز ْقن م ْ
الصابِ ِرين عىل ما أص م
وجل ْت مق مل م م
]35-34

ِ
الر ْمح ِن ا َّل ِذين ي ْم مشون
ومثلها ما ورد يف وصف عباد الرمحن ،كام قال تعاىل﴿ :وعبا مد َّ
اجل ِ
عىل ْاأل ْر ِ
ض ه ْونًا وإِذا خاطب مه مم ْ
اه ملون قا ملوا سال ًما وا َّل ِذين يبِي متون لِر ِّهبِ ْم مس َّجدً ا و ِقيا ًما
وا َّل ِذين ي مقو ملون ر َّبنا ْ ِ
ت مم ْستق ًّرا
ارص ْ
ف عنَّا عذاب جهنَّم إِ َّن عذاهبا كان غرا ًما إِ َّهنا ساء ْ
و ممقا ًما وا َّل ِذين إِذا أنْف مقوا مل مي ْ ِ
رتوا وكان ب ْني ذلِك قوا ًما وا َّل ِذين ال يدْ معون مع اهللَِّ
رس مفوا ومل ْ ي ْق م م
ْ
إِهلًا آخر وال ي ْق مت ملون النَّ ْفس ا َّلتِي ح َّرم اهللَّم إِ َّال بِ ْ
احل ِّق وال يزْ منون وم ْن ي ْفع ْل ذلِك ي ْلق أثا ًما

ِ
ِ
ف له ا ْلعذاب يوم ا ْل ِقيام ِة و ْ ِ ِ
احلا
م ْ
ميضاع ْ م
خي ملدْ فيه ممهانًا إِ َّال م ْن تاب وآمن وعمل عم ًال ص ً
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
وب
ورا رح ًيام وم ْن تاب وعمل صاحلًا فإِ َّن مه ي مت م
ف مأولئك ميبدِّ مل اهللَّم س ِّيئاهتِ ْم حسنات وكان اهللَّم غ مف ً
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إِىل اهللَِّ متابا وا َّل ِذين ال ي ْشهدم ون الزُّ ور وإِذا مروا بِال َّلغ ِْو مروا كِراما وا َّل ِذين إِذا مذكِّروا بِآي ِ
ات
ً
م
ً
ُّ
ُّ
ِ
ِ
ب لنا ِم ْن أزْ و ِ
اجنا و مذ ِّر َّياتِنا مق َّرة أع م ٍ
ْني
ر ِّ ِهب ْم مل ْ خي ُّروا عل ْيها مص ًّام و مع ْميانًا وا َّلذين ي مقو ملون ر َّبنا ه ْ
واجع ْلنا لِ ْلمت َِّقني إِماما مأولئِك مجيزون ا ْل مغرفة بِام صربوا ويل َّقون فِيها ِ
حت َّي ًة وسال ًما خالِ ِدين
م م ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ً
م
ِ

ستق ًّرا و ممقا ًما﴾ [الفرقان]76-63 :
فيها ح مسن ْت مم ْ

ومثلها ما ورد يف وصف عباد اهلل الذين مجعوا كل مقامات اخلري ،كام قال تعاىل:
اجدم ون ْاآل ِمرون بِاملْعر ِ
احل ِامدم ون السائِ محون الراكِ معون الس ِ
﴿التَّائِ مبون ا ْلعابِدم ون ْ
وف
ْم
م
َّ
َّ
َّ
احلافِ مظون ِحلدم ِ
ود اهللَِّ وب ِّ ِ
َّاهون ع ِن املْمنْك ِر و ْ
رش املْمؤْ ِمنِني﴾ [التوبة ،]112 :وقال تعاىل ﴿ :إِ َّن
والن م
م
ادق ِ
اد ِقني والص ِ
ات والص ِ
ات والقانِتِني والقانِت ِ
ت واملمؤْ ِمنِني واملمؤْ ِمن ِ
املمسلِ ِمني واملمسلِام ِ
ات
َّ
َّ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الصائِ ِمني
الصابِرات واخلاشعني واخلاشعات واملمتصدِّ قني واملمتصدِّ قات و َّ
الصابِ ِرين و َّ
و َّ
الذاكِر ِ
ت واحلافِظِني مفروجهم واحلافِظ ِ
والصائِام ِ
ات والذاكِ ِرين اهلل كثِري ًا و َّ
ات أعدَّ اهلل هل م ْم
َّ
م م ْ
ِ
ِ
جر ًا عظيام ﴾ [األحزاب]35:
مغْفر ًة وأ ْ
ومثلها ما ورد يف وصف املجاهدين يف سبيله ،قال تعاىل ﴿ :إِ َّن اهلل ْاشرتى ِمن

املمؤْ ِمنِني أ ْن مفس مه ْم وأمواهل م ْم بِأ َّن هل م مم اجلنَّة ميقاتِ ملون ِيف سبِ ِ
يل اهلل في ْق مت ملون و مي ْقت ملون و ْعد ًا عل ْينا
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اإلن ِ
حق ًا ِيف الت َّْور ِاة و ِ
ْج ِ
رشوا بِب ْي ِع مك مم ِّ
الذي باي ْع مت ْم
يل وال مق ْرآن وم ْن أ ْوىف بِع ْهده من اهلل ف ْ
است ْب م
بِ ِه وذلِك مهو الف ْوزم العظِيم التَّائِ مبون العابِدم ون السائِ محون الراكِ معون الس ِ
اجدم ون األمرون
َّ
َّ
َّ
ِ

ِ

ِ

ِ

ِِ

َّاهون ع ِن املمنْك ِر واحلاف م
ظون حلمدم ود اهلل وب ِّرش املمؤْ منني ﴾ [التوبة]112 - 111 :
بِامل ْع مروف والن م

ومثلها ما ورد يف وصف املصلني الصادقني ،قال تعاىل ﴿ :إِ َّن اإلنسان مخلِق ه ملوع ًا
ِ
الذين مه ْم عىل ص ِ ِ
الرش جزم وع ًا وإِذا م َّس مه اخل ْ مري منموع ًا إِال املمص ِّلني ِّ
الهت ْم دائِ ممون
إذا م َّس مه َّ م
ِ
الذين ميصدِّ مقون بِي ْو ِم الدِّ ين و ِّ
للسائِ ِل وامل ْح مروم و ِّ
و ِّ
الذين مه ْم
الذين ِيف أمواهل ْم ح ٌّق م ْع ملوم َّ
الذين مهم لِ مفر ِ
ِم ْن عذ ِ
اب ر ِّهبِ ْم مم ْش ِف مقون إِ َّن عذاب ر ِّهبِ ْم غ ْ مري م ْأ ممون و ِّ
وج ِه ْم حافِ مظون إِال
ْ م
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اج ِهم أو ما ملك ْت إيامهنم فإِهنم غري م مل ِ
عىل أزْ و ِ
ومني فم ْن ا ْبتغى وراء ذلِك ف مأولئِك مه مم
ْ
م ْ َّ م ْ ْ م
الذين مه ْم ِبشهاد ِ ِ
الذين مه ْم ألمان ِ ِ
اهت ْم قائِ ممون و ِّ
اهت ْم وع ْه ِد ِه ْم را معون و ِّ
العا مدون و ِّ
الذين مه ْم
ِ

ِ

ٍ

عىل ص ِ
الهتِ ْم محياف م
ظون مأولئك ِيف جنَّات ممكْر ممون ﴾ [املعارج]35 - 19 :

ومثلها ما ورد يف وصف املفلحني ،قال تعاىل﴿ :قدْ أ ْفلح املْمؤْ ِمنمون ا َّل ِذين مه ْم ِيف
اشعون وا َّل ِذين مهم ع ِن ال َّلغ ِْو مع ِر مضون وا َّل ِذين مهم لِلزَّ ك ِاة ف ِ
ِ
اع ملون وا َّل ِذين مه ْم
مْ
صال ِ ِهت ْم خ م
ْ
ْ
اج ِهم أو ما ملك ْت أيامهنم فإِهنم غري م مل ِ
ِ
لِ مفر ِ
ومني فم ِن ا ْبتغى وراء
وج ِه ْم حاف مظون إِ َّال عىل أزْ و ِ ْ ْ
م
ْ م م ْ َّ م ْ ْ م
ذلِك ف مأولئِك مه مم ا ْلعا مدون وا َّل ِذين مه ْم ِألمان ِاهتِ ْم وع ْه ِد ِه ْم را معون وا َّل ِذين مه ْم عىل صلو ِاهتِ ْم
ِ
محيافِ مظون مأولئِك مهم ا ْلو ِار مثون ا َّل ِذين ي ِر مثون ا ْل ِفردوس مه ِ
م فيها خالدم ون﴾ [املؤمنون]11-1 :
ْ ْ
ْ
م
وغريها من اآليات الكريمة التي تصف الصاحلني ،إما بذكر أعامهلم ،أو مواقفهم،
ِ
َّاس إِ َّن النَّاس
أو بذكر بعض األحداث املرتبطة هبم ،كام يف قوله تعاىل﴿ :ا َّلذين قال هل م مم الن م
قدْ مج معوا ل مك ْم ف ْ
اخش ْو مه ْم فزاد مه ْم إِيامنًا وقا ملوا ح ْس مبنا اهللَّم ونِ ْعم ا ْلوكِ ميل﴾ [آل عمران،]173 :

الذين مهم بِآي ِ
الذين مه ْم ِم ْن خ ْشي ِة ر ِّهبِ ْم مم ْش ِف مقون و ِّ
وقال تعاىل ﴿ :إِ َّن ِّ
ات ر ِّهبِ ْم ميؤْ ِمنمون
ْ

الذين ميؤْ متون ما آ متوا و مق ملوهبم و ِجل ٌة أهنم إِىل ر ِهبم ر ِ
وال ِّذين مه ْم بِر ِّ ِهب ْم ال مي ْ ِ
رش مكون و ِّ
اج معون
ِّ ْ
َّ م ْ
مم ْ
مأولئِك يس ِار معون ِيف اخلري ِ
ف ن ْفس ًا إِال مو ْسعها ﴾ [املؤمنون- 57 :
ات و مه ْم هلا سابِ مقون وال منكلِ ُّ
م
ْ
]62

وهكذا نجد معنى الوالية يف القرآن الكريم مضبوطا حمددا بأعامل وأوصاف معينة،
كل من مارسها حتقق بالوالية ،مهام كان جنسه أو بلده أو زمانه أو مكانه ،وهلذا قد جيتمع
يف العرص الواحد آالف األولياء ،وال يوجد يف عرص آخر إال العدد املحدود منهم ،ألن ذلك
موكول لالجتهاد والعمل ،وال جيرب أحد عىل أن يكون وليا ،وال أن يكون صاحلا.
ومثل ذلك نجد يف أحاديث رسول اهلل  وأحاديث أئمة اهلدى ما يبني معنى
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الوالية بوضوح تام ،وكوهنا مرتبطة باألعامل واملواقف ،وأهنا إكرام إهلي ملن شاء من عباده،
والذين قد ال نعرفهم ،أو ربام نحتقر أعامهلم ،ولكنهم يف حقيقتهم من كبار األولياء.
ففي احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :هل تدرون أول من يدخل اجلنة من خلق
اهلل عز وجل؟) قالوا :اهلل ورسوله أعلم قال( :الفقراء املهاجرون الذين تسد هبم الثغور،
وتتقى هبم املكاره ،ويموت أحدهم وحاجته يف صدره ال يستطع هلا قضاء ،فيقول اهلل عز
وجل ملن يشاء من مالئكته :ائتوهم فحيوهم ،فتقول املالئكة :ربنا نحن سكان سامئك
وخريتك من خلقك ،أفتأمرنا أن نأيت هؤالء فنسلم عليهم؟ قال :إهنم كانوا عبادا يعبدوين،
وال يرشكون يب شيئا ،وتسد هبم الثغور ،وتتقى هبم املكاره ،ويموت أحدهم وحاجته يف
صدره ال يستطيع هلا قضاء .قال :فتأتيهم املالئكة عند ذلك ،فيدخلون عليهم ﴿ ِم ْن مك ِّل
رب مت ْم فنِ ْعم مع ْقبى الدَّ ِ
ار﴾ [الرعد)1()]24-22 :
ب ٍ
اب سال ٌم عل ْي مك ْم بِام ص ْ
ويف حديث آخر قال رسول اهلل ( :طوبى للغرباء) قيل :من الغرباء؟ قال( :أناس
صاحلون قليل يف ناس سوء كثري من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم)()2

ويف حديث آخر قال رسول اهلل ( :إن أغبط أوليائي عندي ملؤمن خفيف احلاذ ذو
حظ من صالة أحسن عبادة ربه وأطاعه يف الرس ،وكان غامضا يف الناس ال يشار إليه
باألصابع ،وكان رزقه كفافا ،فصرب عىل ذلك) ،ثم نقر بيده فقال( :عجلت منيته ،قلت
بواكيه ،قل تراثه)()3

( )1رواه أمحد والبزار وابن حبان يف صحيحه ،الرتغيب والرتهيب.133/4 :
( )2رواه أمحد والطرباين ،الرتغيب والرتهيب.138/4 :
( )3رواه الرتمذي ،الرتغيب والرتهيب.154/4 :
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ويف حديث آخر قال رسول اهلل ( :إن أولياء اهلل سكتوا فكان سكوهتم ذكرا،
ونظروا فكان نظرهم عربة ،ونطقوا فكان نطقهم حكمة ،ومشوا فكان مشيهم بني الناس
بركة ،لوال اآلجال التي قد كتب اهلل عليهم مل تقر أرواحهم يف أجسادهم خوفا من العذاب،
وشوقا إىل الثواب)()1

وسئل  عن خيار العباد فقال( :الذين إذا أحسنوا استبرشوا ،وإذا أساؤا
استغفروا ،وإذا اعطوا شكروا ،وإذا ابتلوا صربوا ،وإذا أغضبوا غفروا)()2

وقال رسول اهلل ( :أال اخربكم بأشبهكم يب؟) قالوا :بىل يا رسول اهلل قال:
(أحسنكم خلقا ،وألينكم كنفا ،وأبركم بقرابته ،وأشدكم حبا الخوانه يف دينه ،وأصربكم
عىل احلق ،وأكظمكم للغيظ ،وأحسنكم عفوا ،وأشدكم من نفسه إنصافا يف الرضا
والغضب)()3

ومثل ذلك نجد األوصاف الكثرية لألولياء بمراتبهم املختلفة يف كلامت أئمة اهلدى،
ف
ومنها ما ورد يف احلديث عن اإلمام عيل أنه سئل عن قوله تعاىل﴿ :أال إِ َّن أ ْولِياء اهللَِّ ال خ ْو ٌ
حيز منون﴾ [يونس ]62 :فقال( :هم قوم أخلصوا هلل تعاىل يف عبادته ،ونظروا إىل
عل ْي ِه ْم وال مه ْم ْ
باطن الدنيا حني نظر الناس إىل ظاهرها ،فعرفوا آجلها ،حني غر الناس سواهم بعاجلها،
فرتكوا منها ما علموا أنه سيرتكهم وأماتوا منها ماعلموا أنه سيميتهم)()4

ومنها قوله يف وصف املؤمن( :قد أحيا عقله ،وأمات نفسه ،حتى دق جليله ،ولطف

( )1الكايف :ج .237 :2
( )2الكايف :ج  2ص .240
( )3الكايف :ج  2ص .240
( )4جمالس املفيد ص .60
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غليظه ،وبرق له المع كثري الربق ،فأبان له الطريق ،وسلك به السبيل ،وتدافعته االبواب
إىل باب السالمة ،ودار االقامة ،وثبتت رجاله بطمأنينة بدنه يف قرار االمن والراحة بام
استعمل قلبه ،وأرىض ربه)()1

وغريها من األحاديث الكثرية التي يصف هبا اإلمام عيل الصاحلني وأخالقهم،
ومثلها ما ورد عن غريه من أئمة اهلدى ،وهي كثرية جدا منها قول اإلمام احلسن يف بعض
خطبه( :أهيا الناس إنام اخربكم عن أخ يل كان من أعظم الناس يف عيني ،وكان رأس ماعظم
به يف عيني صغر الدنيا يف عينه ،كان خارجا من سلطان بطنه ،فاليشتهي ما ال جيد ،واليكثر
إذا وجد ،كان خارجا من سلطان فرجه ،فال يستخف له عقله وال رأيه ،كان خارجا من
سلطان اجلهالة ،فال يمد يده إال عىل ثقة ملنفعة ..كان اليتشهى ،وال يتسخط ،وال يتربم،
كان أكثر دهره صامتا ،فاذا قال بذ القائلني ،كان اليدخل يف مراء ،واليشارك يف دعوى ،وال
يديل بحجة حتى يرى قاضيا ،وكان اليغفل عن إخوانه والخيص نفسه بيشء دوهنم ،كان
ضعيفا مستضعفا فإذا جاء اجلد كان ليثا عاديا ..وكان اليلوم أحدا فيام يقع العذر يف مثله
حتى يرى اعتذارا ،كان يفعل ما يقول ويفعل ماال يقول كان إذا ابتزه أمران اليدري أهيام
أفضل ،نظر إىل أقرهبام إىل اهلوى فخالفه ،وكان اليشكو وجعا إال عند من يرجو عنده الربء،
واليستشري إال من يرجو عنده النصيحة ،كان اليتربم ،واليتسخط ،واليتشكى،
واليتشهى ،والينتقم واليغفل عن العدو ،فعليكم بمثل هذه األخالق الكريمة ،إن
أطقتموها ،فان مل تطيقوها كلها فأخذ القليل خري من ترك الكثري ،والحول والقوة إال

( )1هنج البالغة :ج  1ص .465
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باهلل)()1

ف عل ْي ِه ْم وال مه ْم
وقال اإلمام السجاد يف قوله تعاىل﴿ :أال إِ َّن أ ْولِياء اهللَِّ ال خ ْو ٌ
حيز منون﴾ [يونس( :]62 :إذا أدوا فرائض اهلل ،وأخذوا سنن رسول اهلل ،وتورعوا عن حمارم
ْ
اهلل ،وزهدوا يف عاجل زهرة الدنيا ،ورغبوا فيام عند اهلل ،واكتسبوا الطيب من رزق اهلل لوجه
اهلل ال يريدون به التفاخر والتكاثر ،ثم أنفقوا فيام يلزمهم من حقوق واجبة ،فأولئك الذين
بارك اهلل هلم فيام اكتسبوا ،ويثابون عىل ما قدموا آلخرهتم)()2

وغريها من األحاديث الكثرية التي حاولنا مجعها يف كتاب [موازين اهلداية
ومراتبها] ،والتي مل نر فيها مجيعا أي حديث يشابه تلك األحاديث التي حتدث هبا متأخرو
الصوفية عن األولياء ،والتي خصوها بمصنفات خاصة ،مثل كتاب [جامع األصول يف
األولياء وأنواعهم وأوصافهم وأصول كل طريق ومهامت املريد ورشوط الشيخ] ألمحد
ضياء الدين الكمشخاتيل ،والذي مجع فيه الكثري مما ذكره الصوفية عنهم ،ومن األمثلة عنها
قوله عن أنواع األولياء واملترصفني( :فمنهم االثنا عرش نقيبا :وهم مطلعون عىل تأثريات
الكواكب التي تنزل عىل الربوج ..ومنهم النجباء وهم ثامنية عدد السموات مع الكريس:
وهم واقفون عىل أحوال النجوم ومطلعون عىل أرسار النجوم والكريس والعرش..
ومنهم :ثالثامئة رجل من األولياء عىل قلب آدم ..ومنهم أربعون عىل قلب نوح ..ومنهم
سبعة غري األبدال السبعة عىل قلب إبراهيم ..ومنهم مخسة عىل قلب جربيل ..ومنهم ثالثة
عىل قلب ميكائيل ..ومنهم واحد عىل قلب إرسافيل ،وعلمه علم إرسافيل جامع للقبض

( )1الكايف :ج  2ص .237
( )2تفسري العياشى ج  2ص .124
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والبسط وعىل هذا املرشب أبو يزيد البسطامي ..ومنهم ثامنية عرش قائمون بحقوق اهلل
وظاهرون بأمره وحيكمون بام أراد اهلل ..ومنهم مخسة عرش رجال وهم املسمون رجال
احلنان والعطف اإلهلي ..ومنهم أربعة يسمون رجال اهليبة واجلالل وهم يمدون باألوتاد
األربعة :قالبهم روحاين وقلبهم ساموي معروفون يف السامء جمهولون يف األرض وعلمهم
مما ال يتناهى ..ومنهم رجال االشتياق وهم مخسة ..ومنهم رجال األيام الست)()1

وبام أن هذا النص وحدة ال يكفي إلثبات ما ذكرناه ،وهلذا سنذكر بعض النامذج
لنرى مدى قرهبا أو بعدها عن املنهج القرآين والنبوي.
وحتى يتيرس عىل القارئ عرض رؤية املتأخرين من الصوفية عىل القرآن الكريم؛
فقد اخرتنا نموذجني عن كبار أعالم الصوفية ،والذين نجد البعض يتعامل مع كتبهم
وكأهنا آيات قرآنية أو أحاديث نبوية.
أوال ـ ابن عريب وأصناف األولياء:
باعتبار ابن عريب هو أكرب شخصية نالت اهتامما كبريا لدى الصوفية املتأخرين،
وخاصة من املتأثرين بمرشبه؛ فسنورد هنا تصوراته حول األولياء ،ألهنا أثرت كثريا فيمن
جاء بعده ،ذلك أن الكثري من التسميات والدعاوى نجدها ال تستند للقرآن الكريم أو
األحاديث النبوية ،وإنام لكلامت ابن عريب.
ذلك أنه رصح بالتقائه بجميع األولياء ،كام قال( :أطلعني اهلل عىل مجيع األولياء
املتقدمني واملتأخرين إىل يوم القيامة وما يمنعني أن أعني للناس األقطاب واألبدال وغريهم
من أهل زماننا إال خوف اإلنكار عليهم وعدم التصديق هلم ،فأكون بذلك سببا يف مقتهم

( )1جامع األصول يف األولياء وأنواعهم وأوصافهم ،ص.131

180

عىل أن اهلل مل يكلفنا بإظهار مثل هذا حتى نكون عصاة لو تركناه وبسط الرمحة عىل كافة
املسلمني أوىل من اختصاصها) ()1

وقال يف موضع آخر( :إين رأيت من أولياء اهلل ما ال أحصيهم عددا ،نفعنا اهلل هبم،
فام من طبقة من األقطاب واألئمة واألوتاد واألبدال والنقباء والنجباء والرجبيني واألفراد
إال وقد رأيت منهم ،وعارشهتم ببالد املغرب ،وببالد احلجاز والرشق؛ إال أين مل أر أحدا
أعطي النبوة املطلقة ،التي ال ترشيع هلا ،إال إن كان وما عرفته ،فهذا ال يبعد) ()2

وهكذا حتدث عن لقائه بأهل الورع ،وأنه مل يكن حمتاجا ألي دليل يدل عليهم،
يقول( :ما من طبقة ذكرناها من أهل الورع إال وقد رأينا منهم مجاعة ،من رجال ونساء،
بإشبيلية ،وتلمسان ،وبمكة ،وبمواضع كثرية ،وكانت هلم براهني تشهد بصحة ما يقولونه،
وأما نحن فال نحتاج مع أحد منهم لربهان فيام يدعيه ،فإن اهلل قد جعل لكل صنف عالمة
يعرف هبا ،فإذا رأينا تلك العالمة عرفنا صدق صاحبها من حيث ال يشعر ،وكم رأينا ممن
يدعي ذلك كاذبا ،أو صاحب خيال فاسد ،فإن علمنا منه أنه يرجع نصحناه ،وإن رأيناه
عاشقا حلاله حمجوبا بخياله الفاسد تركناه) ()3

وسنذكر هنا نامذج عن بعض أصناف األولياء الذين ذكرهم والتقى هبم مع ذكر
أوصافهم ،لنقارهنا بام ورد يف القرآن الكريم وأحاديث النبوة وأئمة اهلدى.
فمن تلك األصناف من وصفهم بأهنم (يدركون العلوم بالقوة الشمية) ،وقد ذكر

( )1نقال عن الكربيت األمحر ،ص555 :
( )2الفتوحات املكية 76 /2
( )3املرجع السابق()274 /1
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التقاءه ببعضهم ،فقال( :رأينا مجاعة ممن يدركون العلوم من الروائح بالقوة الشمية ،رأيتهم
بإشبيلية وبمكة وبالبيت املقدس ،وفاوضناهم يف ذلك مفاوضة حال ،ال مفاوضة نطق ،كام
أين فاوضت طائفة أخرى من أصحاب النظر البرصي ،فكنت أسأل وأجاب ،ونسأل
ونجيب ،بمجرد النظر ،ليس بيننا كالم معتاد ،وال اصطالح بالنظر أصال ،لكن كنت إذا
نظرت إليه علمت مجيع ما يريده مني ،وإذا نظر إيل ،علم مجيع ما نريده منه ،فيكون نظره
إيل سؤاال وجوابا ،ونظري إليه كذلك ،فنحصل علوما مجة بيننا من غري كالم) ()1

ومنها من وصفهم بأهنم (أصحاب عيسى ويونس عليهام السالم) ،وقد ذكر التقاءه
ببعضهم ،فقال( :يف زماننا اليوم مجاعة من أصحاب عيسى عليه السالم ويونس حييون،
وهم منقطعون عن الناس ،فأما القوم الذين هم من قوم يونس ،فرأيت أثر قدم واحد منهم
بالساحل ،كان صاحبه قد سبقني بقليل ،فشربت قدمه يف األرض ،فوجدت طول قدمه
ثالثة أشبار ونصفا وربعا بشربي ،وأخربين صاحبي أبو عبد اهلل بن خرز الطنجي أنه اجتمع
به يف حكاية ،وجاءين بكالم من عنده مما يتفق يف األندلس يف سنة مخس وثامنني ومخسامئة،
وهي السنة التي كنا فيها ،وما يتفق يف سنة ست وثامنني مع اإلفرنج ،فكان كام قال ما غادر
حرفا) ()2

ومنهم من وصفهم بـ [أقطاب الركبان] ،وذكر التقاءه هبم ،فقال( :لقينا من أقطاب
الركبان ،وهم من يركب نجب اهلمم ،أو يركب نجب األعامل ،لقيت منهم بجبل أيب قبيس

( )1املرجع السابق()217 /1
( )2املرجع السابق()223 /1
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بمكة يف يوم واحد ما يزيد عىل السبعني رجال) ()1

ومنهم من وصفهم بـ [رجال اهليبة واجلالل] ،وقال عنهم( :أما رجال اهليبة
واجلالل ،فأربعة يف كل زمان ،ال يزيدون وال ينقصون ،اجتمع يف هؤالء األربعة عبادة العامل
كله ،شأهنم عجيب وأمرهم غريب ،ما لقيت فيمن لقيت مثلهم ،لقيتهم بدمشق ،فعرفت
أهنم هم ،وقد كنت رأيتهم ببالد األندلس واجتمعوا يب ،ولكن مل أكن أعلم أن هلم هذا
املقام ،بل كانوا عندي من مجلة عباد اهلل ،فشكرت اهلل عىل أن عرفني بمقامهم ،وأطلعني
عىل حاهلم) ()2

ومنهم األقطاب ،وقد حتدث عنهم يف مواضع كثرية جدا ،منها قوله( :أقطاب هذه
األمة املحمدية عىل أقسام خمتلفة ،منهم كل من دار عليه أمر مجاعة من الناس ،يف إقليم أو
جهة ،كاألبدال يف األقاليم السبعة ،لكل إقليم بدل هو قطب ذلك اإلقليم ،واألوتاد
األربعة ،هلم أربع جهات ،حيفظها اهلل هبم ،من رشق وغرب وجنوب وشامل ،لكل جهة
وتد ،وكأقطاب القرى ،فال بد يف كل قرية من ويل اهلل تعاىل ،به حيفظ اهلل تلك القرية ،سواء
كانت تلك القرية كافرة أو مؤمنة ،فذلك الويل قطبها ،وكذا أصحاب املقامات ،فال بد
للزهاد من قطب ،يكون املدار عليه يف الزهد يف أهل زمانه ،وكذلك يف التوكل واملعرفة
وسائر املقامات واألحوال ،ال بد يف كل صنف صنف من أرباهبا ،من قطب يدور عليه ذلك
املقام ،وهؤالء غري االثني عرش قطبا ،الذين عليهم مدار األمة املحمدية ،وكذا غري القطب

( )1املرجع السابق()201 /1
( )2املرجع السابق()13 /2
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الغوث صاحب الزمان ،الذي هو واحد يف كل عرص ،خليفة اهلل يف أرضه) ()1

وحتدث عن التقائه بقطب املتوكلني يف زمانه ،فقال( :لقد أطلعني اهلل عىل قطب
املتوكلني ،فرأيت التوكل يدور عليه ،كأنه الرحى ،حني تدور عىل قطبها ،وهو عبد اهلل بن
األستاذ املوروري ،من مدينة مورور ببالد األندلس ،كان قطب التوكل يف زمانه ،عاينته
وصحبته بفضل اهلل ،وكشفه يل ،وملا اجتمعت به عرفته بذلك ،فتبسم ،وشكر اهلل تعاىل) ()2

وقال عند حديثه عن منزل العظمة( :ليس يف املنازل اإلهلية كلها عىل كثرهتا من
يعطي اإلنصاف ،ويؤدي احلقوق ،وال يرتك عليه حجة هلل وال خللقه ،فيويف الربوبية حقها،
والعبودية حقها وما ثم إال عبد ورب إال منزل العظمة اجلامعة للعظامت املحمدية خاصة،
هكذا أعلمنا اهلل بام أهلمه أهل طريق اهلل ،الذي جرت به العادة أن يعلم اهلل منه ورثة أنبيائه،
وهو منزل غريب عجيب ،أوله يتضمن كله ،وكله يتضمن مجيع املنازل كلها ،وما رأيت
أحدا حتقق به سوى شخص واحد مكمل يف واليته ،لقيته بإشبيلية وصحبته ،وهو يف هذا
املنزل ،وما زال عليه إىل أن مات رمحه اهلل ،وغري هذا الشخص فام رأيته) ()3

وقال عمن سامهم [السبعة األبدال]( :رأيت السبعة األبدال بمكة ،لقيناهم خلف
حطيم احلنابلة ،وهنالك اجتمعنا هبم ،فام رأيت أحسن سمتا منهم ،وال أكثر شغال منهم
باهلل ،ما رأيت مثلهم إال سقيط الرفرف ابن ساقط العرش بقونية ،وكان فارسيا ،وكنا قد
رأينا منهم موسى السدراين بإشبيلية ،سنة ست وثامنني ومخسامئة ،وصل إلينا بالقصد

( )1املرجع السابق()74 /4
( )2املرجع السابق()76 /4
( )3املرجع السابق()523 /3
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واجتمع بنا ،ومنهم شيخ اجلبال حممد بن أرشف الرندي) ()1

وقال عمن سامهم [األوتاد األربعة]( :أما األوتاد األربعة فإن لكل وتد ركنا من
أركان البيت ،فالذي عىل قلب آدم عليه السالم له الركن الشامي ،والذي عىل قلب إبراهيم
عليه السالم له الركن العراقي ،والذي عىل قلب عيسى عليه السالم له الركن اليامين،
والذي عىل قلب حممد  له ركن احلجر األسود ،وهو لنا بحمد اهلل ،وكان الشيخ أبو عيل
اهلواري قد أطلعه اهلل عليهم يف كشفه قبل أن يعرفهم ،وحتقق صورهم ،فام مات حتى أبرص
منهم ثالثة يف عامل احلس والبرص ،ربيعا املارديني ،وأبرص اآلخر وهو رجل فاريس ،والزمنا
إىل أن مات سنة تسع وتسعني ومخسامئة ،أخربين بذلك ،وقال يل ما أبرص الرابع ،وهو رجل
حبيش) ()2

وقال عمن سامه [القطب الغوث]( :أما القطب الغوث صاحب الزمان ،الذي هو
واحد يف كل عرص ،خليفة اهلل يف أرضه ،فإنه ال يكون يف الزمان إال واحدا ،وهو الذي ينفرد
به احلق ،وخيلو به دون خلقه ،فإذا فارق هيكله املنور انفرد بشخص آخر ،ال ينفرد بشخصني
يف زمان واحد ،وهذه اخللوة اإلهلية من علم األرسار التي ال تذاع وال تفشى ،وما ذكرناها
وسميناها إال لتنبيه قلوب الغافلني عنها ،بل اجلاهلني هبا ،فإين ما رأيت ذكرها أحد قبيل
وال بلغني ،مع علمي بأن خاصة أهل اهلل هبا عاملون ،وذلك العبد ،عني اهلل يف كل زمان ،ال
ينظر احلق يف زمانه إال إليه ،وهو احلجاب األعىل والسرت األزهى ،والقوام األهبى ،فيحجب
احلق ظهوره بطريق اخلدمة يف نفس األمر ،فريى مع هذا القرب اإلهلي خلقا بال حق ،كام

( )1املرجع السابق()7 /2
( )2املرجع السابق()160 /1
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يرى العامة بعضهم بعضا ،ويشاهد احلق فيه إذا جتىل يف صورة حق) ()1

وذكر اجتامعه بقطب زمانه ،فقال( :اجتمعت بقطب الزمان سنة ثالث وتسعني
ومخسامئة بمدينة فاس ،أطلعني اهلل عليه يف واقعة وعرفني به ،فاجتمعنا يوما ببستان بن
حيون بمدينة فاس ،وهو يف اجلامعة ال يؤبه له ،فحرض يف اجلامعة ،وكان غريبا من أهل
بجاية ،أشل اليد ،وكان يف املجلس معنا شيوخ من أهل اهلل معتربون يف طريق اهلل ،ومنهم
أبو العباس احلصار وأمثاله ،وكانت تلك اجلامعة بأرسها إذا حرضوا يتأدبون معنا ،فال
يكون املجلس إال لنا ،وال يتكلم أحد يف علم الطريق فيهم غريي ،وإن تكلموا فيام بينهم
رجعوا فيها إيل ،فوقع ذكر األقطاب وهو يف اجلامعة ،فقلت هلم :يا إخواين ،إين أذكر لكم
يف قطب زمانكم عجبا ،فالتفت إيل ،ذلك الرجل الذي أراين اهلل يف منامي أنه قطب الوقت
ـ وكان خيتلف إلينا كثريا وحيبنا ـ فقال يل :قل ما أطلعك اهلل عليه ،وال تسم الشخص الذي
عني لك يف الواقعة ،وتبسم وقال :احلمد هلل ،فأخذت أذكر للجامعة ما أطلعني اهلل عليه يف
أمر ذلك الرجل ،فتعجب السامعون ،وما سميته وال عينته ،وبقينا يف أطيب جملس ،مع
أكرم إخوان إىل العرص ،وال ذكرت للرجل بأنه هو ،فلام انقضت اجلامعة ،جاء ذلك القطب
وقال :جزاك اهلل خريا ،ما أحسن ما فعلت حيث مل تسم الشخص الذي أطلعك اهلل عليه،
والسالم عليك ورمحة اهلل ،فكان سالم وداع وال علم يل بذلك ،فام رأيته بعد ذلك يف املدينة
إىل اآلن) ()2

وذكر معرفته بجميع األقطاب وبأسامئهم وإىل يوم القيامة ،فقال( :السبب الذي

( )1املرجع السابق()76 /4
( )2املرجع السابق()555 /2
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منعني أن أذكر فيه بقية األقطاب من زماننا هذا إىل يوم القيامة ،هو أن الكتب املوضوعة ال
تربح إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها ،ويف كل زمان ال بد من وقوف أهل ذلك الزمان
عليها ،وال بد يف كل زمان من وجود قطب عليه يكون مدار ذلك الزمان ،فإذا سميناه
وعيناه ،قد يكون أهل زمانه يعرفونه باالسم والعني ،وال يعرفون رتبته ،فإن الوالية أخفاها
اهلل يف خلقه ،وربام ال يكون عندهم يف نفوسهم ذلك القطب بتلك املنزلة ،التي هو عليها يف
نفس األمر ،فإذا سمعوا يف كتايب هذا بذكره ،أداهم إىل الوقوع فيه ،فينزع اهلل نور اإليامن
من قلوهبم ،كام قال رويم ،وأكون أنا السبب يف مقت اهلل إياهم ،فرتكت ذلك ،شفقة مني
عىل أمة حممد )1( )

وهو يسمي بعض أقطاب األزمنة السابقة ،فيقول عند تعريفه بـ (األقطاب)( ،وهم
اجلامعون لألحوال واملقامات باألصالة أو بالنيابة ..وال يكون منهم يف الزمان إال واحد.
وهو الغوث أيضا .وهو من املقربني ..وهو سيد اجلامعة يف زمانه .ومنهم من يكون ظاهر
احلكم ،وحيوز اخلالفة الظاهرة كام حاز اخلالفة الباطنة من جهة املقام :كأيب بكر ،وعمر،
وعثامن ،وعىل ،واحلسن ،ومعاوية بن يزيد ،وعمر بن عبد العزيز ،واملتوكل ،ومنهم من له
اخلالفة الباطنة خاصة ،وال حكم له يف الظاهر :كأمحد بن هارون الرشيد السبتي ،وكأيب
يزيد البسطامي)()2

وبذلك حتول املتوكل املستبد الظامل الناصبي صاحب اجلرائم الكثرية ال إىل مؤمن
عادي فقط ،بل إىل ويل من أولياء اهلل الكبار ،بل قطب من األقطاب املقربني ..وكل ذلك

( )1املرجع السابق()194 /4
( )2املرجع السابق ،ج ،11ص.275 :
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بدليل واحد ال يستطيع أحد مهام كان أن حياجج به ،وهو الكشف.
ومن أولياء هذه األمة ـ كام يذكر ابن عريب ـ (األئمة)،وهم ـ كام يذكر ـ (ال يزيدون
يف كل زمان عىل اثنني ال ثالث هلام .الواحد (عبد الرب) ،واآلخر (عبد امللك) ..ومها اللذان
خيلفان القطب إذا مات ..ومها للقطب بمنزلة الوزيرين ،الواحد منهم مقصور عىل مشاهدة
عامل امللكوت ،واآلخر مع عامل امللك)()1

ومنهم ـ كام يذكر ـ (األوتاد)( ،وهم أربعة يف كل زمان ،ال يزيدون وال ينقصون.
رأينا منهم شخصا بمدينة فاس ،يقال له :ابن جعدون .كان ينخل احلناء باألجرة .الواحد
منهم حيفظ اهلل به املرشق ،وواليته فيه ،واآلخر (حيفظ اهلل به) املغرب ،واآلخر اجلنوب،
واآلخر الشامل .والتقسيم من الكعبة .وهؤالء قد يعرب عنهم باجلبال)()2

ومنهم (رجال املاء) وهم ـ كام يذكر ـ (قوم يعبدون اهللَّ يف قعور البحار واألهنار ،ال
يعلم هبم كل أحد .أخربنى أبو البدر التامشكى البغدادي ـ وكان صدوقا ،ثقة ،عارفا بام
ينقل ،ضابطا حافظا ملا ينقل ـ عن الشيخ أبى السعود بن الشبل ،إمام وقته يف الطريق ،قال:
كنت بشاطئ دجلة بغداد ،فخطر يف نفسى :هل هلل عباد يعبدونه يف املاء؟ قال :فام استتممت
اخلاطر إال وإذا بالنهر قد انفلق عن رجل ،فسلم عىل وقال :نعم يا أبا السعود! هلل رجال
يعبدون اهلل يف املاء ،وأنا منهم! أنا رجل تكريت ،وقد خرجت منها ألنه بعد كذا وكذا يوما،

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص.276 :
( )2املرجع السابق ،ج ،11ص.277 :
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يقع فيها كذا وكذا ـ يذكر أمرا حيدث فيها .ثم غاب يف املاء .فلام انقضت مخسة عرش يوما
وقع ذلك األمر عىل صورة ما ذكره ذلك الرجل ألبى السعود ،وأعلمنى باألمر ما كان)()1

ومنهم (النقباء) وهم ـ كام يذكر ـ (اثنا عرش نقيبا يف كل زمان ،ال يزيدون وال
ينقصون ،عىل عدد بروج الفلك االثنى عرش برجا ،كل نقيب عامل بخاصية كل برج ،وبام
أودع اهللَّ يف مقامه من األرسار والتاثريات ،وما يعطى للنزالء فيه من الكواكب السيارة
والثوابت؛ فإن للثوابت حركات وقطعا يف الربوج ،ال يشعر به يف احلس ،ألنه ال يظهر ذلك
إال يف آالف من السنني ،وأعامر أهل الرصد تقرص عن مشاهدة ذلك ،واعلم أن اهللَّ قد جعل
بأيدي هؤالء النقباء علوم الرشائع املنزلة ،وهلم استخراج خبايا النفوس وغوائلها ،ومعرفة
مكرها وخداعها .وأما إبليس فمكشوف عندهم ،يعرفون منه ما ال يعرفه من نفسه .وهم
من العلم بحيث إذا رأى أحدهم أثر وطاة شخص يف األرض ،علم أهنا وطاة سعيد أو
شقي .مثل العلامء باآلثار والقافة ،وبالديار املرصية منهم كثري ،خيرجون األثر يف الصخور،
وإذا رأوا شخصا يقولون :هذا الشخص هو صاحب ذلك األثر .ويكون (األمر) كذلك.
وليسوا (هؤالء) بأولياء اهللَّ .فام ظنك بام يعطيه اهللَّ هؤالء النقباء من علوم اآلثار؟)()2

ومنهم (النجباء) وهم ـ كام يذكر ـ (وهم ثامنية يف كل زمان ،ال يزيدون وال ينقصون،
وهم الذين تبدو منهم وعليهم أعالم القبول من أحواهلم ،وإن مل يكن هلم يف ذلك اختيار،
لكن احلال يغلب عليهم ،وال يعرف ذلك منهم إال من هو فوقهم ،ال من هو دوهنم .وهم
أهل علم الصفات الثامنية :السبعة املشهورة واإلدراك الثامن ،ومقامهم الكريس ال يتعدوه

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص.357 :
( )2املرجع السابق ،ج ،11ص282 :
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ما داموا نجباء ،وهلم القدم الراسخة يف علم تسيري الكواكب ،من جهة الكشف واالطالع،
ال من جهة الطريقة املعلومة عند العلامء هبذا الشأن ،والنقباء هم الذين حازوا علم الفلك
التاسع ،والنجباء حازوا علم الثامنية األفالك التي دونه ،وهي كل فلك فيه كوكب) ()1

ومنهم (احلواريون) وهم ـ كام يذكر ـ (واحد يف كل زمان ،ال يكون فيه اثنان؛ فإذا
مات ذلك الواحد ،أقيم غريه ،وكان يف زمان رسول اهللَّ  الزبري بن العوام ،هو كان
صاحب هذا املقام ،مع كثرة أنصار الدين بالسيف .فاحلوارى (هو) من مجع يف نرصة الدين
بني السيف واحلجة ،فأعطى العلم والعبارة واحلجة ،وأعطى السيف والشجاعة واالقدام،
و مقامه التحدي يف إقامة احلجة عىل صحة الدين املرشوع ،كاملعجزة التي للنبي ،فال يقوم
بعد رسول اهللَّ  بدليله الذي يقيمه عىل صدقه فيام ادعاه ،إال حواريه؛ فهو يرث املعجزة
وال يقيمها إال عىل صدق نبيه )2()

ومنهم (األولياء الذين هم عىل قلب آدم عليه السالم) ،وهم ـ كام يذكر ـ (ثالث مائة
نفس يف كل زمان ،ال يزيدون وال ينقصون؛ فاعلم أن معنى قول النبي  يف حق هؤالء
الثالث مائة :إهنم عىل قلب آدم ،وكذلك قوله يف غري هؤالء ،ممن هو عىل قلب شخص من
أكابر البرش أو املالئكة ،إنام معناه أهنم يتقلبون يف املعارف اإلهلية تقلب ذلك الشخص ،إذ
كانت واردات العلوم اإلهلية إنام ترد عىل القلوب ،فكل علم يرد عىل قلب ذلك الكبري ،من
ملك أو رسول ،فإنه يرد عىل هذه القلوب التي هي عىل قلبه .وربام يقول بعضهم( :فالن
عىل قدم فالن) -وهو هبذا املعنى نفسه ،وقد أخرب رسول اهللَّ  عن هؤالء الثالث مائة

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص283 :
( )2املرجع السابق ،ج ،11ص284 :
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أهنم عىل قلب آدم ،وما ذكر  أهنم ثالث مائة يف أمته فقط ،أو هم يف كل زمان ،وما علمنا
أهنم يف كل زمان إال من طريق الكشف ،وأن الزمان ال خيلو عن هذا العدد ،ولكل واحد
من هؤالء الثالث مائة من األخالق اإلهلية ،ثالث مائة خلق إهلى ،من ختلق بواحد منها
صحت له السعادة) ()1

ومنهم (األولياء الذين هم عىل قلب نوح عليه السالم) ،وهم ـ كام يذكر ـ (أربعون
شخصا يف كل زمان ،ال يزيدون وال ينقصون ..ومقام هؤالء الرجال مقام الغرية الدينية)
()2

ومنهم (األولياء الذين هم عىل قلب إبراهيم عليه السالم) ،وهم ـ كام يذكر ـ (سبعة
ال يزيدون وال ينقصون يف كل زمان ،ورد به اخلرب املروي عن رسول اهللَّ  ودعاؤهم
دعاء اخلليل( :رب هب يل حكام وأحلقنى بالصاحلني) ،ومقامهم السالمة من مجيع الريب
والشكوك ،وقد نزع اهللَّ الغل من صدورهم يف هذه الدنيا ،وسلم الناس من سوء ظنهم :إذ
ليس هلم سوء ظن ،بل ما هلم ظن! فإهنم أهل علم صحيح ..وقد أرسل اهللَّ بينهم وبني
الرشور التي هم عليها الناس حجابا ،وأطلعهم عىل النسب التي بني اهللَّ وبني عباده ،ونظر
احلق إىل عباده بالرمحة التي أوجدهم هبا ،فكل خري يف اخللق من تلك الرمحة ،فذلك هو
املشهود هلم من عباد اهللَّ ،ولقد لقيتهم يوما ،وما رأيت أحسن سمتا منهم :علامء ،حلامء،
إخوان صدق عىل رسر متقابلني ،قد عجلت هلم جناهتم املعنوية الروحانية يف قلوهبم،
مشهودهم من اخللق ترصيف احلق من حيث هو وجود ،ال من حيث تعلق حكم به) ()3

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص293 :
( )2املرجع السابق ،ج ،11ص297 :
( )3املرجع السابق ،ج ،11ص302 :
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ومنهم (األولياء الذين هم عىل قلب جربيل عليه السالم) ،وهم ـ كام يذكر ـ (مخسة
ال يزيدون وال ينقصون يف كل زمان ،ورد بذلك اخلرب املروي عن رسول اهللَّ  هم ملوك
أهل هذه الطريقة .هلم من العلوم عىل عدد ما جلربيل من القوى ،املعرب عنها باألجنحة التي
هبا يصعد وينزل ال يتجاوز علم هؤالء اخلمسة مقام جربيل ،وهو املمد هلم من الغيب،
ومعه يقفون يوم القيامة يف احلرش) ()1

ومنهم (األولياء الذين هم عىل قلب ميكائيل عليه السالم) ،وهم ـ كام يذكر ـ
(ثالثة ..هلم اخلري املحض والرمحة واحلنان والعطف ،والغالب عىل هؤالء الثالثة البسط
والتبسم ولني اجلانب والشفقة املفرطة ،ومشاهدة ما يوجب الشفقة ،وال يزيدون وال
ينقصون يف كل زمان .وهلم من العلوم عىل قدر ما مليكائيل من القوى) ()2

ومنهم (األولياء الذين هم عىل قلب إرسافيل عليه السالم) ،وهم ـ كام يذكر ابن
عريب( :واحد يف كل زمان ،وله األمر ونقيضه ،جامع للطرفني ..وكان أبو يزيد البسطامي
منهم ،ممن كان عىل قلب إرسافيل ،وله من األنبياء عيسى عليه السالم؛ فمن كان عىل قلب
عيسى عليه السالم ،فهو عىل قلب إرسافيل ،ومن كان عىل قلب إرسافيل قد ال يكون عىل
قلب عيسى .وكان بعض شيوخنا عىل قلب عيسى ،وكان من األكابر) ()3

ومنهم من سامهم (رجال الغيب) ،ووصفهم بقوله( :هم عرشة ال يزيدون وال
ينقصون ،هم أهل خشوع فال يتكلمون إال مهسا ،لغلبة جتىل الرمحن عليهم دائام يف أحواهلم.

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص303 :
( )2املرجع السابق ،ج ،11ص303 :
( )3املرجع السابق ،ج ،11ص304 :
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ت ْاألصو م ِ
قال تعاىل ﴿ :وخشع ِ
مه ًسا﴾ [طه ،]108 :وهؤالء هم
ْ
ات ل َّلر ْمح ِن فال ت ْسم مع إِ َّال ْ
املستورون الذين ال يعرفون ،خبأهم احلق يف أرضه وسامئه فال يناجون سواه ،وال يشهدون
اجل ِ
غريه ﴿ ،ي ْم مشون عىل ْاأل ْر ِ
ض ه ْونًا وإِذا خاطب مه مم ْ
اه ملون قا ملوا سال ًما﴾ [الفرقان ]63 :باهبم
احلياء ،إذا سمعوا أحدا يرفع صوته يف كالمه ،ترعد فرائصهم ويتعجبون ،وذلك أهنم لغلبة
احلال عليهم ،يتخيلون أن التجيل الذي أورث عندهم اخلشوع واحلياء يراه كل أحد)()1

وذكر أنه قد يراد هبم صنفا آخر من األولياء ،فقال( :اعلم أن رجال الغيب ،يف
اصطالح أهل اهللَّ ،يطلقونه ويريدون به هؤالء الذين ذكرناهم ،وهي هذه الطبقة ،وقد
يطلقونه ويريدون به من حيتجب عن األبصار من اإلنس ،وقد يطلقونه أيضا ويريدون به
رجاال من اجلن ،من صاحلى مؤمنيهم ،وقد يطلقونه عىل القوم الذين ال يأخذون شيئا من
العلوم والرزق املحسوس من احلس ،ولكن يأخذونه من الغيب) ()2

ومنهم من سامهم (الظاهرون بأمر اهللَّ عن أمر اهللَّ) ،وهم ـ كام يذكر ـ (ثامنية عرش
نفسا ،ال يزيدون وال ينقصون يف كل زمان ،ظهورهم باهلل ،قائمون بحقوق اهللَّ ،مثبتون
األسباب ،خرق العوائد عندهم عادة ..كان منهم شيخنا أبو مدين ..وهم عىل مدارج
األنبياء الرسل ،ال يعرفون إال اهللَّ ،ظاهرا وباطنا ..وهذه الطبقة اختصت باسم الظهور،
لكوهنم ظهروا يف عامل الشهادة ،ومن ظهر يف عامل الشهادة فقد ظهر جلميع العامل) ()3

ومنهم من سامهم (رجال القوة اإلهلية) ،وهم ـ كام يذكر ـ (ثامنية رجال ..آيتهم من

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص308 :
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كتاب اهللَّ ﴿ :أ ِشدَّ ا مء عىل ا ْل مك َّف ِار﴾ [الفتح .]29 :هلم من األسامء اإلهلية) (ذو القوة ،املتني)،
مجعوا ما بني علم ما ينبغي أن تعلم به الذات الواجبة الوجود لنفسها من حيث هي ،وبني
علم ما ينبغي أن تعلم به من حيث ما هي إله ،فقدمها عزيز يف املعارف ،ال تأخذهم يف اهللَّ
لومة الئم ،وقد يسمون رجال القهر ،هلم مهم فعالة يف النفوس ،وهبذا يعرفون .كان بمدينة
فاس منهم رجل واحد يقال له :أبو عبد اهللَّ الدقاق ،كان يقول :ما اغتبت أحدا قط ،وال
اغتيب بحرضيت أحد قط ،ولقيت أنا منهم ببالد األندلس ،هلم أثر عجيب وكل معنى
غريب .وكان بعض شيوخي منهم) ()1

ومنهم من سامهم (رجال القوة واللني) ،وهم ـ كام يذكر ـ (مخسة رجال يف كل زمان
أيضا ،ال يزيدون وال ينقصون ،هم عىل قدم هؤالء الثامنية يف القوة ،غري أن فيهم لينا ليس
للثامنية ،وهم عىل قدم الرسل يف هذا املقام ..فهم ،مع قوهتم ،هلم لني يف بعض املواطن،
وأما يف العزائم فهم يف قوة الثامنية عىل السواء ،ويزيدون عليهم بام ذكرناه مما ليس للثامنية،
وقد لقينا منهم رىض اهللَّ عنهم وانتفعنا هبم) ()2

ومنهم من سامهم (رجال احلنان والعطف اإلهلي) ،وهم ـ كام يذكر ـ (مخسة عرش
نفسا ..آيتهم من كتاب اهللَّ آية الريح السليامنية ..هلم شفقة عىل عباد اهللَّ ،مؤمنهم وكافرهم،
ينظرون اخللق بعني الوجود واجلود ،ال بعني احلكم والقضاء ،ال يوىل اهللَّ منهم قط أحدا
والية ظاهرة :من قضاء أو ملك ألن ذوقهم ومقامهم ال حيتمل القيام بامر اخللق .فهم مع
احلق يف الرمحة املطلقة ..لقيت منهم مجاعة وماشيتهم عىل هذا القدم ،وانتقلت منهم إىل

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص313 :
( )2املرجع السابق ،ج ،11ص314 :
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اخلمسة التي ذكرناهم آنفا ،فان مقام هؤالء اخلمسة بني رجال القوة ورجال احلنان.
فجمعت بني الطرفني ،فكانت واسطة العقد ،وهي الطائفة التي تصلح هلم والية األحكام
يف الظاهر .وهاتان الطائفتان ال يكون منهم وال أبدا أمور العباد ،وال يستخلف منهم أحد
مجلة واحدة) ()1

ومنهم من سامهم (رجال اهليبة واجلالل) ،وهم ـ كام يذكر ـ (أربعة أنفس يف كل
زمان ،ال يزيدون وال ينقصون..وهم الذين يمدون األوتاد الغالب عىل أحواهلم الروحانية،
قلوهبم ساموية ،جمهولون يف األرض ،معروفون يف السامء ..الواحد من هؤالء األربعة هو
ور فص ِعق من ِيف السامو ِ
ِ
الص ِ
ات وم ْن ِيف ْاأل ْر ِ
ض
ْ
ممن استثنى اهللَّ تعاىل يف قوله﴿ :و منفخ ِيف ُّ
َّ
إِ َّال من شاء اهللَّم مثم من ِفخ فِ ِ
يه مأ ْخرى فإِذا مه ْم ِقيا ٌم ي نْظُُرون﴾ [الزمر ،]68 :والثاين له العلم بام ال
ْ
َّ
يتناهى ،وهو مقام عزيز ،يعلم التفصيل يف املجمل ،والثالث له اهلمة الفعالة يف اإلجياد،
ولكن ال يوجد عنه َشء ،والرابع توجد عنه األشياء ،وليس له إرادة فيها وال مهة متعلقة
هبا .أطبق العامل األعىل عىل علو مراتبهم ،أحدهم عىل قلب حممد  واآلخر عىل قلب
شعيب عليه السالم ،والثالث عىل قلب صالح عليه السالم ،والرابع عىل قلب هود عليه
السالم .ينظر إىل أحدهم ،من املإل األعىل ،عزرائيل .وإىل اآلخر ،جربيل .وإىل اآلخر،
ميكائيل .وإىل اآلخر ،إرسافيل ،أحدهم يعبد اهللَّ من حيث نسبة العامء إليه .والثاين يعبد اهللَّ
من حيث نسبة العرش إليه .والثالث يعبد اهللَّ من حيث نسبة السامء إليه .والرابع يعبد اهللَّ
من حيث نسبة األرض إليه .فقد اجتمع يف هؤالء األربعة عبادة العامل كله ،شأهنم عجيب
وأمرهم غريب ،ما لقيت ،فيمن لقيت ،مثلهم .لقيتهم بدمشق ،فعرفت أهنم هم .وقد كنت

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص315 :
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رأيتهم ببالد األندلس واجتمعوا بى ،ولكن مل أعلم أن هلم هذا املقام ،بل كانوا عندي من
مجلة عباد اهللَّ .فشكرت اهللَّ عىل أن عرفني بمقامهم ،وأطلعنى عىل حاهلم) ()1

ومنهم من سامهم (رجال الفتح) ،وهم ـ كام يذكر ـ (أربعة وعرشون نفسا يف كل
زمان ،ال يزيدون وال ينقصون ..هبم يفتح اهللَّ عىل قلوب أهل اهللَّ ما يفتحه من املعارف
واألرسار ،وجعلهم اهللَّ عىل عدد الساعات :لكل ساعة رجل منهم .فكل من يفتح عليه يف
َشء من العلوم واملعارف ،يف أي ساعة كانت من ليل أو هنار ،فهو لرجل تلك الساعة،
و هم متفرقون يف األرض ،ال جيتمعون أبدا ،كل شخص منهم الزم مكانه ،ال يربح أبدا،
فمنهم باليمن اثنان ،ومنهم ببالد الرشق أربعة ،ومنهم باملغرب ستة ،والباقي بسائر
اجلهات) ()2

ومنهم من سامهم (رجال املعارج العىل) ،وهم ـ كام يذكر ـ (سبعة أنفس يف كل زمان،
ال يزيدون وال ينقصون ..هلم يف كل نفس معراج ،وهم أعىل عامل األنفاس ..يتخيل بعض
الناس ،من أهل الطريق ،أهنم األبدال ملا يرى أهنم سبعة ،كام يتخيل بعض الناس يف
الرجبيني أهنم األبدال لكوهنم أربعني ،عند من يقول :إن األبدال أربعون نفسا ،ومنهم من
يقول :سبعة أنفس .وسبب ذلك أهنم مل يقع هلم التعريف من اهللَّ بذلك ،وال بعدد ما هلل يف
العامل يف كل زمان من العباد املصطفني الذين حيفظ اهللَّ هبم العامل .فيسمعون أن ثم رجاال
عددهم كذا ،كام أن ثم أيضا مراتب حمفوظة ال عدد ألصحاهبا معني يف كل زمان ،بل
يزيدون وينقصون :كاألفراد ،ورجال املاء ،واألمناء ،واألحباء ،واألخالء ،وأهل اهللَّ،

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص317 :
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واملحدثني ،والسمراء ،واألصفياء -وهم املصطفون .فكل مرتبة من هذه املراتب حمفوظة
برجال يف كل زمان .غري أهنم ال يتقيدون بعدد خمصوص مثل من ذكرناهم) ()1

منهم من سامهم (رجال التحت األسفل) ،وهم ـ كام يذكر ـ (أحد وعرشون نفسا..
وهم أهل النفس الذي يتلقونه من اهللَّ ،ال معرفة هلم بالنفس اخلارج عنهم ،وهم عىل هذا
العدد يف كل زمان ،ال يزيدون وال ينقصون ..آيتهم من كتاب اهللَّ تعاىل ﴿ :مث َّم رد ْدنا مه أ ْسفل
سافِلِني﴾ [التني ]5 :يريد عامل الطبيعة إذ ال أسفل منه ،رده إليه ليحيا به ،فإن الطبع ميت
باالصالة ،فأحياه اهللَّ هبذا النفس الرمحاين الذي رده إليه ،لتكون احلياة سارية يف مجيع
الكون ..وهؤالء الرجال ال نظر هلم إال فيام يرد من عند اهللَّ مع األنفاس .فهم أهل حضور
مع الدوام) ()2

ومنهم من سامهم (رجال اإلمداد اإلهلي والكوين) ،وهم ـ كام يذكر ـ (ثالثة أنفس،
يف كل زمان ال يزيدون وال ينقصون؛ فهم يستمدون من احلق ويمدون اخللق ،ولكن بلطف
ولني ورمحة ،ال بعنف وال شدة وال قهر ،يقبلون عىل اهللَّ باالستفادة ،ويقبلون عىل اخللق
باالفادة ،فيهم رجال ونساء ،قد أهلهم اهللَّ للسعي يف حوائج الناس وقضائها عند اهللَّ ،ال
عند غريه .وهم ثالثة .لقيت منهم واحدا باشبيلية ،وهو من أكرب من لقيته ،يقال له :موسى
بن عمران ،سيد وقته ،كان أحد الثالثة .مل يسأل أحدا حاجة من خلق اهللَّ ،وصفة هؤالء إذا
أفادوا اخللق ،أنك ترى فيهم من اللطف وحسن التاتى ،حتى تظن أهنم هم الذين
يستفيدون من اخللق ،وأن اخللق هم الذين هلم اليد عليهم .ما رأيت أحسن منهم يف معاملة

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص320 :
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الناس .الواحد من هؤالء الثالثة ،فتحه دائم ال ينقطع ،عىل قدم واحدة ال يتنوع يف
املقامات .وهو مع اهللَّ واقف ،وباهلل يف خلقه قائم ..والثاين له عامل امللكوت ،جليس
للمالئكة ،تتنوع عليه املقامات واألحوال ،ويظهر يف كل صورة من صور العامل ،له
الرتوحن إذا شاء ،كقضيب البان ،والثالث له عامل امللك ،جليس للناس ،لني املعاطف،
تتنوع أيضا عليه املقامات .إمداده من البرش ،أي النفوس احليوانية ،وإمداد الثاين من
املالئكة .شأهنم عجيب ومعناهم لطيف) ()1

ومنهم من سامهم (األولياء اإلهليون الرمحانيون) ،وهم ـ كام يذكر ـ (ثالثة أنفس ،يف
كل زمان ال يزيدون وال ينقصون ،يشبهون األبدال يف بعض األحوال وليسوا بابدال..
آيتهم من كتاب اهللَّ﴿ :وما كان صال مهتم ِعنْد ا ْلبي ِ
ت إِ َّال ممكا ًء وت ْص ِدي ًة﴾ [األنفال ]35 :هلم
ْ
مْ
اعتقاد عجيب يف كالم اهللَّ بني االعتقادين .هم أهل وحى إهلى ال يسمعونه أبدا إال كسلسلة
عىل صفوان ال غري ذلك ،ومثل صلصلة اجلرس) ()2

ومنهم من سامه (الوىل الذي له االستطالة عىل كل َشء) ،وهو ـ كام يذكر ـ (رجل
اهر فوق ِعب ِ
ِ
اد ِه﴾ [األنعام ،)]18 :له
واحد ،وقد تكون امرأة يف كل زمان ..آيته﴿ :و مهو ا ْلق م ْ
االستطالة عىل كل َشء سوى اهللَّ! شهم ،شجاع ،مقدام ،كبري الدعوى بحق يقول حقا،
وحيكم عدال ،كان صاحب هذا املقام شيخنا عبد القادر اجلييل ببغداد .كانت له الصولة
واالستطالة بحق عىل اخللق ،كان كبري الشأن ،أخباره مشهورة ،مل ألقه ،ولكن لقيت
صاحب زماننا يف هذا املقام ،ولكن كان عبد القادر أتم يف أمور أخر من هذا الشخص الذي

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص323 :
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198

لقيته .وقد درج اآلخر ،وال علم يل بمن وىل بعده هذا املقام إىل اآلن) ()1

ومنهم من سامه (الوىل املتولد بني الروح والبرش الذي حيفظ اهللَّ به عامل الربزخ)،
وهو ـ كام يذكر ـ (رجل واحد ،مركب ،ممتزج ،يف كل زمان ،ال يوجد غريه يف مقامه ،وهو
يشبه عيسى عليه السالم ،متولد بني الروح والبرش ،ال يعلم له أب برشى ،كام حيكى عن
بلقيس أهنا تولدت بني اجلن واالنس ،فهو مركب من جنسني خمتلفني ،وهو رجل الربزخ،
به حيفظ اهللَّ عامل الربزخ دائام؛ فال خيلو كل زمان عن واحد مثل هذا الرجل ،يكون مولده
عىل هذه الصفة .فهو خملوق من ماء أمه ،خالفا ملا ذكر عن أهل علم الطبائع :أنه ال يتكون
من ماء املرأة ولد ،بل اهلل ﴿ عىل مك ِّل َش ٍء ق ِدير﴾ [البقرة)2()]20 :
ٌ
ْ
ومنهم من سامه (الوىل ذو الرقائق املمتدة إىل مجيع العامل) ،وهو ـ كام يذكر ـ (رجل
واحد ،وقد يكون امرأة له رقائق ممتدة إىل مجيع العامل ،وهو شخص غريب املقام ،ال يوجد
منه يف كل زمان إال واحد ،يلتبس عىل بعض أهل الطريق ،ممن يعرفه بحاله ،بالقطب:
فيتخيل أنه القطب ،وليس بالقطب) ()3

ومنهم من سامه (سقيط الرفرف بن ساقط العرش) ،وهو ـ كام يذكر ـ (رجل واحد،
يسمى بمقامه ..رأيته بقونية .آيته من كتاب اهللَّ﴿ :والن َّْج ِم إِذا هوى﴾ [النجم ،]1 :حاله ال
يتعداه ،شغله بنفسه وبربه ،كبري الشأن ،عظيم احلال ،رؤيته مؤثرة يف حال من يراه ،فيه
انكسار .هكذا شاهدته :صاحب انكسار وذل .أعجبتنى صفته ،له لسان يف املعارف ،شديد

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص327 :
( )2املرجع السابق ،ج ،11ص328 :
( )3املرجع السابق ،ج ،11ص328 :

199

احلياء) ()1

ومنهم من ساممها (رجال الغنى باهلل) ،ومها ـ كام يذكر ـ (رجالن يف كل زمان ،من
عامل األنفاس ،آيتهم﴿ :إِ َّن اهللَّ غنِ ٌّي ع ِن ا ْلعاملِني﴾ [آل عمران ،]97 :حيفظ اهللَّ هبم هذا املقام.
الواحد منهم أكمل من اآلخر ،يضاف الواحد منهم إىل نفسه ،وهو األدنى ،ويضاف اآلخر
إىل اهللَّ تعاىل ،وهلذا املقام هذان الرجالن .وإن كان يف العامل أغنياء النفوس ،ولكن يف غناهم
شوب .وال خيلص (الغنى) يف الزمان إال لرجلني ،تكون هنايتهام يف بدايتهام ،وبدايتهام يف
هنايتهام .للواحد منهام إمداد عامل الشهادة :فكل غنى يف عامل الشهادة فمن هذا الرجل.
واآلخر منهام له إمداد عامل امللكوت :فكل غنى باهلل يف عامل امللكوت فمن هذا الرجل،
والذي يستمد منه هذان لرجالن روح علوى ،متحقق باحلق ،غناه اهللَّ ،ما هو غناه باهلل ،فان
أضفته إليهام :فرجال الغنى ثالثة .وإن نظرت إىل برشيتهام :فرجال الغنى اثنان ،وقد يكون
منهم النساء .فغنى بالنفس ،وغنى باهلل ،وغنى غناه اهللَّ ،ولنا جزء عجيب يف معرفة هؤالء
الرجال الثالثة) ()2

ومنهم من سامه (الوىل الذي يتكرر تقلبه يف كل نفس) ،وهو ـ كام يذكر ـ (شخص
واحد يتكرر تقلبه يف كل نفس ،ال يفرت ،بني علمه بربه وبني علمه بذات ربه .ما تكاد تراه
يف إحدى املنزلتني إال رأيته يف األخرى ،ال ترى يف الرجال أعجب منه حاال ،وليس يف أهل
املعرفة باهلل أكرب معرفة من صاحب هذا املقام ،خيشى اهللَّ ويتقيه ،حتققت به ورأيته وأفادنى،
آيته من كتاب اهللَّ﴿ :ليس ك ِم ْثلِ ِه َشء و مهو ِ
يع ا ْلب ِص مري﴾ [الشورى ،]11 :وقوله ﴿ :مث َّم رد ْدنا
السم م
ْ
َّ
ْ ٌ

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص329 :
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200

كم ا ْلكرة عل ْي ِهم﴾ [اإلرساء ]6 :ال تزال ترعد فرائصه من خشية اهللَّ .هكذا شاهدناه)()1
ل م

م

َّ

ْ

ومنهم من سامهم (عني التحكيم والزوائد) ،وهم ـ كام يذكر ـ (عرشة أنفس يف كل
زمان ،ال يزيدون وال ينقصون .مقامهم إظهار غاية اخلصوصية بلسان االنبساط يف الدعاء.
وحاهلم زيادات االيامن بالغيب ،واليقني يف حتصيل ذلك الغيب ،فال يكون هلم غيبا ..فال
يصري هلم غيب شهادة إال ويزيدون إيامنا بغيب آخر ،ويقينا يف حتصيله) ()2

ومنهم من سامهم (رجال االشتياق) ،وهم ـ كام يذكر ـ (مخسة أنفس وهم أصحاب
القلق ..فاألشواق تقلقهم يف عني املشاهدة .وهم من ملوك أهل طريق اهللَّ ،وهم رجال
الصلوات اخلمس ،كل رجل منهم خمتص بحقيقة صالة من الفرائض ..ال يفرتون عن
صالة يف ليل وال هنار ،كان صالح الرببري منهم ،لقيته وصحبته إىل أن مات ،وانتفعت به،
وكذلك أبو عبد اهللَّ املهدوى بمدينة فاس صحبته كان من هؤالء أيضا حتى أن بعض أهل
الكشف يتخيلون أن كل صالة جتسدت هلم ما هم أعيان ،وليس األمر كذلك) ()3

ومنهم من سامهم (رجال األيام الستة) ،وهم ـ كام يذكر ـ (ستة أنفس يف كل زمان،
ال يزيدون وال ينقصون .كان منهم ابن هارون الرشيد السبتي ،لقيته بالطواف ،يوم اجلمعة
بعد الصالة ،سنة تسع وتسعني ومخس مائة ،وهو يطوف بالكعبة ،وسألته وأجابنى ،ونحن
بالطواف ،وكان روحه جتسد يل يف الطواف حسا ،جتسد جربيل يف صورة أعرابى ،وهؤالء
الرجال الستة ملا اطلعت عليهم ،مل أكن قبل ذلك عرفت أن ثم ستة رجال ،وملا عرفت هبم

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص331 :
( )2املرجع السابق ،ج ،11ص332 :
( )3املرجع السابق ،ج ،11ص335 :
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يف هذا الزمان القريب ،مل أدر ما مقامهم؟ ثم بعد هذا عرفت أهنم رجال األيام الستة التي
خلق اهللَّ فيها العامل ،وما علمت ذلك إال من هجريهم ،فان هجريهم﴿:ولقدْ خل ْقنا
السامو ِ
ات و ْاأل ْرض وما ب ْين مهام ِيف ِست َِّة أ َّيا ٍم وما م َّسنا ِم ْن مل مغ ٍ
وب﴾ [ق ..]38 :وهلم سلطان عىل
َّ
اجلهات الست التي ظهرت بوجود اإلنسان .وأخربت أن واحدا منهم بعكاء ،من مجلة
(العوانية) من أهل أرزن الروم ،أعرف ذلك الشخص بعينه وصحبته ،وكان يعظمني ويرى
يل كثريا .واجتمعت به يف دمشق ،ويف سيواس ،ويف ملطية ،ويف قيرصية .وخدمني مدة.
وكانت له والدة كان برا هبا .اجتمعت به يف حران ،يف خدمة والدته .فام رأيت فيمن رأيت
من يرب أمه مثله .وكان ذا مال ،ويل سنون فقدته من دمشق ،فال أدرى هل عاش أو
مات؟)()1

ومنهم (الرجبيون) وهم ـ كام يذكر ـ (أربعون نفسا يف كل زمان ،ال يزيدون وال
ينقصون .وهم رجال حاهلم القيام بعظمة اهلل .وهم من االفراد .وهم أرباب القول الثقيل،
من قوله تعاىل﴿ :إِنَّا سنم ْل ِقي عل ْيك ق ْوالً ث ِقيالً﴾ [املزمل ،]5:وسموا رجبيون ألن حال هذا
املقام ال يكون هلم إال يف شهر رجب ،من أول استهالل هالله إىل انفصاله ،ثم يفقدون ذلك
احلال من أنفسهم ،فال جيدونه إىل دخول رجب ،من السنة اآلتية ،وقليل من يعرفهم من
أهل هذا الطريق ،وهم متفرقون يف البالد ،ويعرف بعضهم بعضا ،منهم من يكون باليمن
وبالشام وبديار بكر ،لقيت واحدا منهم بدنيسري من ديار بكر ،ما رأيت منهم غريه ،وكنت
باألشواق إىل رؤيتهم .ومنهم من يبقى عليه ،يف سائر السنة ،أمر ما مما كان يكاشف به يف

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص336 :
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حاله يف رجب ،ومنهم من ال يبقى عليه َشء من ذلك)()1

ومن خواص هؤالء الرجبيني ـ كام يذكر ـ القدرة عىل التمييز بني أهل السنة وغريهم،
يقول( :وكان هذا الذي رأيته (يف دنيسري) قد أبقى عليه كشف الروافض ،من أهل الشيعة،
سائر السنة؛ فكان يراهم خنازير؛ فيأيت الرجل املستور ،الذي ال يعرف منه هذا املذهب قط
ـ وهو يف نفسه مؤمن به ،يدين به ربه .فإذا مر عليه يراه يف صورة خنزير ،فيستدعيه ويقول
له( :تب إىل اهلل! فإنك شيعى رافىض) ،فيبقى اآلخر متعجبا من ذلك .فان تاب وصدق يف
توبته ،رآه إنسانا ،وإن قال له بلسانه :تبت! ـ وهو يضمر مذهبه ـ ال يزال يراه خنزيرا ،فيقول
له( :كذبت يف قولك تبت!) وإذا صدق ،يقول له( :صدقت) ـ فيعرف ذلك الرجل صدقه
يف كشفه .فريجع عن مذهبه ذلك الرافيض)()2

ثم ذكر مثاال واقعيا عن هذا الويل العجيب الذي يشق عىل رسائر اخللق ،ويمتحنهم،
فقال( :ولقد جرى هلذا مثل هذا مع رجلني عاقلني ،من أهل العدالة من الشافعية ،ما عرف
منهام قط التشيع ،ومل يكونا من بيت التشيع غري أهنام أدامها إليه نظرمها ،وكانا متمكنني من
عقوهلام ،فلم يظهرا ذلك وأرصا عليه بينهام وبني اهلل؛ فكانا يعتقدان السوء يف أبى بكر
وعمر ،ويتغالون يف عىل؛ فلام مرا به ودخال عليه ،أمر باخراجهام من عنده ،فإن اهلل كشف
له عن بواطنهام يف صورة خنازير ،وهي العالمة التي جعل اهلل له يف أهل هذا املذهب ،وكانا
قد علام من نفوسهام أن أحدا من أهل األرض ما اطلع عىل حاهلام ،وكانا شاهدين عدلني،
مشهورين بالسنة ،فقاال له يف ذلك ،فقال( :أراكام خنزيرين ،وهي عالمة بينى وبني اهلل

( )1املرجع السابق.286 /11 ،
( )2املرجع السابق ،ج ،11ص.286 :
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فيمن كان مذهبه هذا) ،فأضمرا التوبة يف نفوسهام ،فقال هلام( :إنكام ،الساعة ،قد رجعتام
عن ذلك املذهب فإين أراكام إنسانني) فتعجبا من ذلك ،وتابا إىل اهلل)()1

ثم ذكر من أوصاف هؤالء األولياء الطائفيني أهنم (أول يوم يكون يف رجب ،جيدون
كأنام أطبقت عليهم السامء؛ فيجدون من الثقل بحيث ال يقدرون عىل أن يطرفوا ،وال
تتحرك فيهم جارحة ،ويضطجعون فال يقدرون عىل حركة أصال ،وال قيام وال قعود وال
ح ركة يد وال رجل وال جفن عني .يبقى ذلك عليهم أول يوم ،ثم خيف يف ثاين يوم قليال،
ويف ثالث يوم يكون أقل .وتقع هلم الكشوفات والتجليات واالضطالع عىل املغيبات .وال
يزال (أحدهم) مضطجعا مسجى ،يتكلم بعد الثالث أو اليومني ويتكلم معه ،ويقول
ويقال له ،إىل أن يكمل الشهر .فإذا فرغ الشهر ودخل شعبان ،قام كأنام نشط من عقال ،فإن
كان صاحب صناعة أو جتارة اشتغل بشغله ،وسلب عنه مجيع حاله كله إال من شاء اهلل أن
يبقى عليه من ذلك َشء أبقاه اهلل عليه .ـ هذا حاهلم .وهو حال غريب ،جمهول السبب،
والذي اجتمعت به منهم كان يف شهر رجب ،وكان يف هذه احلال)()2

ومن أصناف األولياء ـ كام يذكر ابن عريب ـ من عرب عنهم بقوله( :من كرامة رسول
اهللَّ  أن جعل من أمته وأتباعه رسال وإن مل يرسلوا؛ فهم من أهل املقام الذي منه يرسلون،
وقد كانوا أرسلوا ،فاعلم ذلك! وهلذا صىل رسول اهللَّ  ليلة إرسائه باألنبياء عليهم
السالم يف الساموات ،لتصح له االمامة عىل اجلميع ،حسا بجسامنيته وجسمه .فلام انتقل 
بقي األمر حمفوظا هبؤالء الرسل .فثبت الدين قائام بحمد اهللَّ ،ما اهند منه ركن ،إذ كان له

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص.288 :
( )2املرجع السابق ،ج ،11ص.289 :
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حافظ حيفظه وإن ظهر الفساد يف العامل ،إىل أن يرث اهللَّ األرض ومن عليها ،وهذه نكتة
فاعرف قدرها فإنك لست تراها يف كالم أحد منقول عنه أرسار هذه الطريقة ،غري كالمنا،
و لو ال ما ألقى عندي يف إظهارها ما أظهرهتا ،لرس يعلمه اهللَّ ما أعلمنا به ،وال يعرف ما
ذكرناه إال نواهبم خاصة ،ال غريهم من األولياء) ()1

ثم عقب عىل هذا بقوله( :فامحدوا اهللَّ يا إخواننا حيث جعلكم اهللَّ ممن قرع سمعه
أرسار اهللَّ املخبوءة يف خلقه ،التي اختص اهللَّ هبا من شاء من عباده .فكونوا هلا قابلني،
مؤمنني هبا ،وال حترموا التصديق هبا فتحرموا خريها ،قال أبو يزيد البسطامي ،وهو أحد
النواب ألبى موسى الدبييل( :يا أبا موسى! إذا رأيت من يؤمن بكالم أهل هذه الطريقة،
فقل له يدعو لك؛ فإنه جماب الدعوة) ،وسمعت شيخنا أبا عمران ،موسى بن عمران
املريتىل ،بمنزله بمسجد الرضا بإشبيلية ،وهو يقول للخطيب أبى القاسم بن عفري ،وقد
أنكر أبو القاسم ما يذكر أهل هذه الطريقة( :يا أبا القاسم! ال تفعل فإنك إن فعلت هذا
مجعنا بني حرمانني :ال نرى ذلك من نفوسنا ،وال نؤمن به من غرينا .وما ثم دليل يرده ،وال
قادح يقدح فيه رشعا وعقال) .ثم استشهدين عىل ما ذكره ،وكان أبو القاسم يعتقد فينا،
فقررت عنده ما قاله بدليل يسلمه من مذهبه ،فإنه كان حمدثا :فرشح اهللَّ صدره للقبول،
وشكرين الشيخ ودعا يل) ()2

وهكذا يستمر ابن عريب يف ذكر األولياء وأنواعهم وأوصافهم ومهامهم ..ال املرتبطة
هبداية اخللق ،والدعوة إىل الرصاط املستقيم وخالفة النبوة ..وإنام يضع هلم مهام غريبة

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص272 :
( )2املرجع السابق ،ج ،11ص273 :
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جدا ،مل يدل عليها ال الكتاب وال السنة وال العقل.
وبذلك حتولت الوالية من التحقق والتخلق باملعاين القرآنية إىل معان جديدة مملوءة
باأللغاز..
وقد كان هلذا الطرح والتشويه لقيمة الوالية أثره اخلطري يف واقعنا وتراثنا ،حيث
أصبح وسيلة من وسائل النصب واالحتيال بأسامء خمتلفة ،كلها تعود إىل ذلك املوروث
الذي وضع يف حمل العصمة والقداسة ،فال ينقد ،وال يطالب بتصحيحه ..والويل ملن يفعل
ذلك.
ثانيا ـ الدباغ وأصناف األولياء:
عىل منهج ابن عريب وغريه من الصوفية الذين حتدثوا عن كشوفهم املرتبطة بأصناف
األولياء ووظائفهم ،نجد الشيخ عبد العزيز الدباغ ،يذكر الكثري من الكشوف املرتبطة هبذا
اجلانب ،وخاصة تلك املرتبطة بالترصيفات املتاحة لألولياء لتدبري الكون.
وقد سمى الشيخ املجلس الذي تعقد فيه اجتامعاهتم [ديوان الصاحلني] ،وهو ديوان
مكلف بتدبري كل َشء ،وقد وصف الشيخ بدقة أصحاب هذا الديوان ،فقال( :الديوان
يكون بغار حراء الذي كان يتحنث فيه النبي  قبل البعثة ..فيجلس الغوث خارج الغار
ومكة خلف كتفه األيمن واملدينة أمام ركبته اليرسى؛ وأربعة أقطاب عن يمينه ،وهم
مالكية عىل مذهب اإلمام مالك بن أنس ريض اهلل عنه؛ وثالثة أقطاب عن يساره ،واحد
من كل مذهب من املذاهب الثالثة؛ والوكيل أمامه ويسمى قايض الديوان ،وهو يف هذا
الوقت مالكي أيضا من بني خالد القاطنني بناحية البرصة ،واسمه سيدي حممد بن عبد
الكريم البرصاوي؛ ومع الوكيل يتكلم الغوث ،ولذلك سمي وكيال ،ألنه ينوب يف الكالم
206

عن مجيع من يف الديوان)()1

ثم ذكر الشيخ تشكيلة هذه احلكومة ،فقال( :والترصف لألقطاب السبعة عىل أمر
الغوث ،وكل واحد من األقطاب السبعة حتته عدد خمصوص يترصفون حتته ،والصفوف
الستة من وراء الوكيل ،وتكون دائرهتا من القطب الرابع إىل الذي عىل اليسار من األقطاب
الثالثة ،فاألقطاب السبعة هم أطراف الدائرة ،وهذا هو الصف األول ،وخلفه الثاين عىل
صفته وعىل دائرته ،وهكذا الثالث إىل أن يكون السادس آخرها)()2

ويذكر الشيخ أنه يوجد يف هذه احلكومة بعض النساء ،فيقول( :وحيرضه النساء،
وعددهن قليل ،وصفوفهن ثالثة ،وذلك يف جهة األقطاب الثالثة التي عىل اليسار فوق
دائرة الصف األول يف فسحة هناك بني الغوث واألقطاب الثالثة)()3

ويذكر أنه حيرضه كذلك بعض األموات ،فيقول( :وحيرضه بعض الكمل من
األموات ،ويكونون يف الصفوف مع األحياء ،ويتميزون بثالثة أمور :أحدها :أن زهيم ال
يتبدل بخالف زي احلي وهيئته ،فمرة حيلق شعره ،ومرة جيدد ثوبه ،وأما املوتى فال تتبدل
حالتهم ،فإذا رأيت يف الديوان رجال عىل زي ال يتبدل فاعلم أنه من املوتى ،كأن تراه حملوق
الشعر وال ينبت له شعر ،فاعلم أنه عىل تلك احلالة مات ،وإن رأيت الشعر عىل رأسه عىل
حالة ال يزيد وال ينقص وال حيلق فاعلم أيضا أنه ميت ،وأنه مات عىل تلك احلالة ..ثانيها:
أنه ال تقع معهم مشاورة يف أمور األحياء ،ألهنم ال ترصف هلم فيها ،وقد انتقلوا إىل عامل

( )1اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز ،ص.353
( )2املرجع السابق ،ص .353
( )3املرجع السابق ،ص .353
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آخر يف غاية املباينة لعامل األحياء ،وإنام تقع معهم املشاورة يف أمور عامل األموات ..ثالثها:
أن ذات امليت ال ظل هلا ،فإذا وقف امليت بينك وبني الشمس فإنك ال ترى له ظال ،ورسه
أنه حيرض بذات روحه ال بذاته الفانية الرتابية ،وذات الروح خفيفة ال ثقيلة وشفافة ال
كثيفة)()1

ثم ذكر الشيخ كيفية حضور املوتى الجتامعات تلك احلكومة اخلفية ،فقال:
(واألموات احلارضون يف الديوان ينزلون إليه من الربزخ يطريون طريا بطريان الروح ،فإذا
قربوا من موضع الديوان بنحو مسافة نزلوا إىل األرض ومشوا عىل أرجلهم إىل أن يصلوا
إىل الديوان ،تأدبا مع األحياء وخوفا منهم)()2

ويذكر الشيخ أن تشكيلة تلك احلكومة تضم أيضا بعض املالئكة واجلن ،فيقول:
(وحترضه املالئكة وهم من وراء الصفوف ،وحيرضه أيضا اجلن الكمل وهم الروحانيون
وهم من وراء اجلميع وهم ال يبلغون صفا كامال ..وفائدة حضور املالئكة واجلن أن
األولياء يترصفون يف أمور تطيق ذواهتم الوصول إليها ،ويف أمور أخرى ال تطيق ذواهتم
الوصول إليها ،فيستعينون باملالئكة وباجلن يف األمور التي ال تطيق ذواهتم الوصول
إليها)()3

ويذكر حضور رسول اهلل  ملجالس تلك احلكومة ،فيقول( :ويف بعض األحيان
حيرضه النبي  ،فإذا حرض عليه الصالة والسالم جلس يف موضع الغوث ،وجلس
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الغوث يف موضع الوكيل ،وتأخر الوكيل للصف .وإذا جاء النبي  جاءت معه األنوار
التي ال تطاق ،وإنام هي أنوار حمرقة مفزعة قاتلة حلينها ،وهي أنوار املهابة واجلاللة
والعظمة ،حتى إنا لو فرضنا أربعني رجال بلغوا يف الشجاعة مبلغا ال مزيد عليه ثم فجئوا
هبذا األنوار ،فإهنم يصعقون حلينهم ،إال أن اهلل تعاىل يرزق أولياءه القوة عىل تلقيها ،ومع
ذلك فالقليل منهم هو الذي يضبط األمور التي صدرت يف ساعة حضوره )1()

ويذكر الشيخ تاريخ تلك احلكومة ،أو ذلك الديوان ،قبل اإلسالم ،فيقول( :إن
الديوان أوال كان معمورا باملالئكة ،وملا بعث اهلل النبي  جعل الديوان يعمر بأولياء هذه
األمة ،فظهر أن أولئك املالئكة كانوا نائبني عن أولياء هذه األمة املرشفة ،حيث رأينا الويل
إذا خرج إىل الدنيا وفتح اهلل عليه وصار من أهل الديوان ،فإنه جييء إىل موضع خمصوص
يف الصف األول أو غريه ،فيجلس فيه ويصعد امللك الذي كان فيه ،فإذا ظهر ويل آخر جاء
إىل موضع ويصعد امللك الذي يف ذلك املوضع ،وهكذا كانت بداية عامرة الديوان حتى
كمل وهلل احلمد ،كلام ظهر ويل صعد ملك .وأما املالئكة الذين هم باقون فيه ،ويكونون
خلف الصفوف الستة كام سبق ،فهم مالئكة ذات النبي الذين كانوا حفاظا هلا يف الدنيا،
وملا كان نور ذاته  مفرقا يف أهل الديوان بقيت مالئكة الذات الرشيفة مع ذلك النور
الرشيف)()2

ويذكر الشيخ الدباغ التوقيت املرتبط باجتامعات الديوان ،فيقول( :وأما ساعة
الديوان فهي الساعة التي ولد فيها النبي  ،وأهنا هي ساعة اإلستجابة من ثلث الليل
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األخري التي وردت هبا األحاديث ..ومن أراد أن يظفر هبذه الساعة فليقرأ عند إرادة النوم:
احل ِ
﴿إِ َّن ا َّل ِذين آمنموا وع ِم ملوا الص ِ
َّات ا ْل ِف ْرد ْو ِ
س منزم ًال خالِ ِدين فِيها ال ي ْب مغون
ات كان ْت هل م ْم جن م
َّ
عنْها ِحو ًال﴾ [الكهف ]108-107 :إىل آخر السورة ،ويطلب من اهلل تعاىل أن يوقظه يف الساعة
املذكورة ،فإنه يفيق فيها)()1

ويذكر الشيخ الكثري من العقائد املرتبطة باملالئكة وأعدادهم وعالقتهم بالديوان،
ومنها قوله( :إن يف كل مدينة من املدن عددا كثريا من املالئكة مثل السبعني ملكا أو أقل أو
أكثر ،يكونون موجودين عونا ألهل الترصف من األولياء فيام ال تطيقه ذات الويل ..وهؤالء
املالئكة الذين يكونون يف املدن يكونون عىل هيئة بني آدم ،فمنهم من يلقاك يف صورة
خواجة ،ومنهم من يلقاك يف صورة فقري ،ومنهم من يلقاك يف صورة طفل صغري ،وهم
منغمسون يف الناس ولكن الناس ال يشعرون)()2

ويذكر الشيخ ابن املبارك أن شيخه الدباغ سمعه وهو يذكر لبعض من معه (أن من
أخذ سفرا من سيدي البخاري وذهب به إىل رضيح ويل وفتحه وتوسل برجال سنده
وبذلك الويل إىل اهلل تعاىل فإن حاجته تقىض ،وال سيام إن كان هو السفر األخري) ،فقال له
الشيخ( :إن يف كل مدينة عددا من املالئكة ،فإذا رأوا العبد يطلب من اهلل شيئا ،فإن رأوا
القدر سبق به سددوه وكانوا معه ،فيحرضه التوفيق ويزول الشيطان من الطريق ،وإن رأوا
خالف ذلك تركوه فحرضه الشيطان ،وحينئذ فإذا رأوا من أخذ سفرا من سيدي البخاري
ذاهبا به إىل رضيح ،ورأوا حاجته مقضية ،سددوه وألقوا يف قلبه اإلحلاح والتلهف عىل
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طلبته ،وذهبوا معه إىل الرضيح وهو حامل جلرم السفر وهم حاملون ألرساره ،فإذا دعا
أمنوا عىل دعائه فتقىض حاجته ،وإن رأوا احلاجة غري مقضية أخذوا أرسار الكتاب وذهب
هو باجلرم فقط ،ويعرض له الشيطان يف الطريق بالوسوسة وتشتيت الفكر حتى ال تبقى له
حالوة يف الدعاء)()1

ويذكر أنه سأله عن حضور األنبياء عليهم السالم للديوان ،فقال( :حيرضونه يف ليلة
واحدة يف العام) ،فسأله عنها ،فقال( :ليلة القدر ،فيحرضه يف تلك الليلة األنبياء
واملرسلون ،وحيرضه املأل األعىل من املالئكة املقربني وغريهم ،وحيرضه سيد الوجود ،
وحيرضه معه أزواجه الطاهرات وأكابر صحابته األكرمني ريض اهلل عنهم أمجعني)()2

ويذكر أنه سأله عن (اخلالف الذي بني املحدثني يف تفضيل موالتنا خدجية عىل
موالتنا عائشة والعكس) ،فأجابه بقوله( :رأينامها مع النبي  يف الديوان ليلة القدر ،فرأينا
نور عائشة يزيد عىل نور خدجية ريض اهلل عنهام)()3

ويذكر أنه سأله عن سبب ليلة القدر ،فأجابه بقوله( :إن العامل قبل خلق النور يف
جرم الشمس كان مظلام ،واملالئكة عامرون له أرضا وسامء ويف الكهوف والسهول واجلبال
واألودية ،فلام خلق اهلل تعاىل النور يف الشمس وأضاء العامل هبا ضجت مالئكة السامء
ومالئكة األرض ،وخافوا من خراب العامل ومن أمر عظيم ينزل هبم ،فنزل مالئكة السامء
إىل األرض وجعلوا هم ومالئكة األرض يفرون من الضوء إىل الظل ،أي من ضوء النهار
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إىل ظل الليل ،فرارا من الضوء الذي مل يعرفوه إىل الظل الذي يعرفونه ،خائفني مترضعني
جمتمعني عىل اإلبتهال إىل اهلل تعاىل والترضع له واخلوف منه ،يطلبون منه الرضا ويلجأون
إليه يف أن ال يسخط عليهم ،ومل يكن يف ظنهم إال أنه تعاىل أراد أن يطوي هذا العامل،
فاجتمعوا عىل الترضع واإلبتهال عىل الصفة السابقة مقدرين يف كل حلظة وقوع ما خافوه،
فإذا زاد إليهم الضوء فروا عنه إىل الظل ،ومل يزالوا عىل تلك احلالة الضوء ينسخ الظل وهم
يفرون إىل أن طافوا األرض كلها ،ورجعوا إىل املوضع الذي بدأوا منه ،فلام مل يروا شيئا وقع
حصل هلم األمن ورجعوا إىل مراكزهم يف األرض والسامء ،ثم صاروا جيتمعون ليلة من
كل عام ،فهذا هو سبب ليلة القدر)()1

وهكذا يستمر ابن املبارك يف رسد كل ما يذكره له شيخه ،وكأنه حقائق مطلقة،
وعقائد ثابتة ،ال جيوز الشك فيها ،أو السؤال عن مصدرها ،أو عن مدى موافقتها للقرآن
الكريم ..وذلك ألن اإلهلام والكشف صار هو البديل الرشعي للوحي املقدس ،أو صار
هو املفرس الوحيد له.
ونحب أن نذكر يف ختام هذا الفصل أن هذين النموذجني اللذين اقترصنا عليهام،
مها جمرد عينات نستدل هبا عىل مدى االنحراف عن القرآن الكريم يف مفهوم الوالية ،وإال
فإن ما ذكراه موجود عند الكثري من الصوفية.
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العرفان واإلمامة
نقصد باإلمامة ما ورد النص عليه إشارة أو ترصحيا يف القرآن الكريم والسنة املطهرة
من وجود دعاة صاحلني مأذون هلم ،يدعون إىل اهلل عىل بصرية ،ويامرسون دورهم يف حفظ
الدين من كل انحراف يقع فيه بعد وفاة الرسول  ،باإلضافة إىل بياهنم للمختلف فيه،
حتى ال تزيغ األمة عن الرصاط املستقيم.
وقد أخرب اهلل تعاىل أنه أكرم كل األمم بأمثال هؤالء ،ألن الشيطان حياول بعد وفاة
الرسل عليهم السالم ،أن يعيد اجلاهلية من جديد عرب املشتبهات واألهواء ،لتزيغ القلوب
عن الدين احلق إىل الدين الباطل ،وعن دين اهلل إىل دين الشيطان.
وهلذا أخرب اهلل تعاىل عن زكريا عليه السالم ،وأنه طلب من اهلل عز وجل الذرية
الصاحلة ألجل أداء هذا الدور ،قال تعاىلِ ﴿ :ذكْر ر ْمح ِ
ت ر ِّبك ع ْبد مه زك ِر َّيا إِ ْذ نادى ر َّب مه نِدا ًء
م
ِ
ِ
الر ْأ مس ش ْي ًبا ومل ْ أ مك ْن بِدم عائِك ر ِّب ش ِق ًّيا وإِ ِّين
خف ًّيا قال ر ِّب إِ ِّين وهن ا ْلع ْظ مم منِّي و ْاشتعل َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث ِم ْن ِ
ب ِيل ِم ْن لدم نْك ولِ ًّيا ي ِر مثنِي وي ِر م
آل
خ ْف مت املْو ِايل م ْن ورائي وكانت ا ْمرأ ِيت عاق ًرا فه ْ
ِ

ب رض ًّيا﴾ [مريم]6-2 :
اجع ْل مه ر ِّ
ي ْع مقوب و ْ

فزكريا عليه السالم حسب هذا الدعاء ،مل يكن يقصد الولد لذاته ،وال ليتمتع
برؤيته ،وتقر به عينه ،وإنام كان حلرصه عىل بني إرسائيل ،خوفا من أن يؤثر فيهم غيابه
عنهم ،ليتحولوا عن اهلداية التي جاء هبا.
وهكذا أخرب عن موسى عليه السالم أنه مل يذهب للميعاد إال بعد أن استخلف أخاه
يف بني إرسائيل حتى ال يضلوا من بعده ،وقد أشار إىل ذلك ،بل رصح به قوله تعاىل﴿ :ولقدْ
ِ
ِ
قال هلم هار م ِ
الر ْمح من فاتَّبِ مع ِ
وين وأطِي معوا أ ْم ِري قا ملوا
ون م ْن ق ْب مل يا ق ْو ِم إِنَّام مفتنْ مت ْم بِه وإِ َّن ر َّب مك مم َّ
مْ م
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ل ْن ن ْربح عل ْي ِه عاكِ ِفني حتَّى ي ْر ِجع إِل ْينا مموسى قال يا ه مار م
ون ما منعك إِ ْذ رأ ْيت مه ْم ض ُّلوا أ َّال
يت أ ْن ت مقول ف َّر ْقت
تتَّبِع ِن أفعص ْيت أ ْم ِري قال يا ا ْبن مأ َّم ال ت ْأ مخ ْذ بِلِ ْحيتِي وال بِر ْأ ِيس إِ ِّين خ ِش م
ِ
ِ
ب ق ْوِِل﴾ [طه]94-90 :
ب ْني بني إِ ْرسائيل ومل ْ ت ْر مق ْ

وهكذا أخرب عن إبراهيم عليه السالم أنه دعا اهلل أن يمد البرش باألئمة اهلداة الذين
اهيم ربه بِكلِام ٍ
حيفظون مسرية الدين من التحريف والتبديل ،قال تعاىل﴿ :وإِ ِذ ابتىل إِبر ِ
ت
ُّ م
ْ ْ
ِ
فأمتهن قال إِ ِّين ج ِ
اع ملك لِلنَّ ِ
اس إِما ًما قال و ِم ْن مذ ِّر َّيتِي قال ال ين م
ال ع ْهدي الظَّالِ ِمي﴾ [البقرة:
َّ م َّ
]124

فإبراهيم عليه السالم ـ حلرصه الشديد عىل هداية اخللق ـ مل يكتف بأهل زمانه ،وإنام
تطلع لسائر األزمنة ،سائال اهلل تعاىل أن يرزقهم من أئمة اهلدى من حيفظون هلم اهلداية
اإلهلية.
ومن هذه اآلية الكريمة كان هذا االصطالح [اإلمام] ،مرتبطا بام نطلق عليه
[االمتداد الرسايل] ،ذلك أن النبوة حمدودة يف مدهتا ،وأجلها ،وقد انتهت أدوارها بوفاة
آخر الرسل عليهم السالم ،ولذلك مل يبق إال اإلمام ،وهو ما يفرق بني الويل واإلمام؛ فالويل
هو الصالح املهتدي ،واإلمام هو الذي ال يكون صاحلا ومتقيا يف نفسه فقط ،وإنام يكون له
دور يف بيان الدين وحفظه من كل االنحرافات التي تيسء إليه.
ورس ذلك واضح ..ذلك أن النبوة تتضمن إيصال التعاليم اإلهلية إىل العباد لتطبيقها
يف حياهتم ،ثم يقوم اإلمام بعد ذلك برشح تلك التعاليم ،وخاصة يف الزمن الذي يتسلل
فيه البغاة للتحريف والتبديل.
وقد أشار إىل هذا قوله تعاىل ـ مشريا إىل منابع اهلداية الثالثة :الكتاب ،والنبوة،
واإلمامة ـ﴿ :ولقدْ آت ْينا مموسى ا ْلكِتاب فال ت مك ْن ِيف ِم ْري ٍة ِم ْن لِقائِ ِه وجع ْلنا مه مهدً ى لِبنِي
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ِ
ِ
ِ
ربوا وكا منوا بِآياتِنا يُوقِنُون﴾ [السجدة]24-23 :؛
إِ ْرسائيل وجع ْلنا من مْه ْم أئ َّم ًة ْهيدم ون بِأ ْم ِرنا ملَّا ص م

فقد قرن اهلل تعاىل اإلمامة باهلداية ،أي أن دور اإلمام هو حفظ اهلداية من أن يتسلل إليها

املتسللون عرب استثامر املتشابه ،واستعامله وسيلة للفتنة.
وهكذا ورد اإلخبار عن هذه السنة اإلهلية يف قوله تعاىل ﴿ :مث َّم أ ْور ْثنا ا ْلكِتاب ا َّل ِذين
اصطفينا﴾ [فاطر ،]32 :ثم بني مواقف األمم من هؤالء املصطفني ،فقال﴿ :ف ِمنْهم ظ ِ
امل ٌ لِن ْف ِس ِه
ْ ْ
م ْ
ِ
ِ
و ِمن مْه ْم مم ْقت ِصدٌ و ِمن مْه ْم سابِ ٌق بِ ْ
اخل ْريات بِإِ ْذن اهللَِّ﴾ [فاطر]32 :
وبذلك؛ فإن القرآن الكريم يشري إىل أن أئمة اهلدى يتعرضون ـ مثلام تعرض األنبياء
ـ ملواجهة أصحاب الفتن ،ومتبعي الشبهات ،والذين ال يكتفون بتحريف الدين ،وإنام
يضيفون إليه إقصاء األئمة ،وتشوهيهم ،واستبداهلم بأئمة آخرين.
وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل﴿ :كان النَّاس مأم ًة و ِ
احد ًة فبعث اهللَّم النَّبِ ِّيني ممب ِّ ِ
رشين
م َّ
اختل مفوا فِ ِ
احل ِّق لِي ْح مكم ب ْني الن ِ
و ممن ِْذ ِرين وأنْزل مع مه مم ا ْلكِتاب بِ ْ
يه وما ْ
َّاس فِيام ْ
اختلف فِ ِيه إِ َّال
اختل مفوا فِ ِ
ات ب ْغ ًيا ب ْين مه ْم فهدى اهللَّم ا َّل ِذين آمنموا ملِا ْ
يه ِمن
ا َّل ِذين مأو متو مه ِم ْن ب ْع ِد ما جاء ْ مهت مم ا ْلب ِّين م
احل ِّق بِإِ ْذنِ ِه واهللَّم هي ِدي من يشاء إِىل ِرص ٍ
ْ
اط مم ْست ِقي ٍ
م﴾ [البقرة]213 :
ْ
م
ْ
ثم عقب اهلل تعاىل عىل هذه اآلية الكريمة بأن سنته يف هذه األمة هي نفس سنته يف
سائر األمم ،وأن الشيطان الذي أضل سائر األمم بإبعادها عن رساطها املستقيم ،وممثليه
الرشعيني ،سيفعل ذلك مع هذه األمة أيضا ،قال تعاىل﴿ :أ ْم ح ِس ْب مت ْم أ ْن تدْ مخ ملوا ْ
اجلنَّة وملَّا
ِ
ِ
ِ
ِ
الر مس م
ول
الرضا مء وزم ْل ِز ملوا حتَّى ي مقول َّ
ي ْأت مك ْم مث مل ا َّلذين خل ْوا م ْن ق ْبل مك ْم م َّست مْه مم ا ْلب ْأسا مء و َّ َّ
ِ
يب﴾ [البقرة]214 :
رص اهللَِّ أال ِإ َّن ن ْرص اهللَِّ ق ِر ٌ
وا َّلذين آمنموا مع مه متى ن ْ م
ومن خالل هذه اآليات مجيعا يتبني لنا أن من مقتضيات عناية اهلل تعاىل بعباده،
باعتباره رهبم وهادهيم ،توفري كل أسباب اهلداية التي حتميهم من الضاللة ،ومن التحريف
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الذي يلحق األديان بعد وفاة األنبياء عليهم السالم ،وأن الذين يقومون بذلك ميطلق عليهم
[األئمة] ،أو [أئمة اهلدى] ،أو [اخللفاء] ،أو [الورثة] ،أو [اهلداة] ،كام نص عىل ذلك قوله
ٍ
تعاىل﴿ :إِنَّام أنْت ممن ِْذ ٌر ولِ م
ك ِّل ق ْو ٍم هاد﴾ [الرعد]7 :
وتبني لنا كذلك أن أتباع األنبياء يفرتقون يف مواقفهم من أولئك األئمة اهلداة الذين
استخلفهم أنبياؤهم عليهم ،وأوصوهم هبم؛ فبينام يطبق بعضهم تلك الوصايا ،وحيرص
عليها ،بينام خيالف آخرون ،وهم كثر ،تلك الوصايا ،ويرتضون ألنفسهم أئمة بدهلم ،كام
الشهو ِ
الصالة واتَّب معوا َّ
ات فس ْوف ي ْلق ْون
قال تعاىل﴿ :فخلف ِم ْن ب ْع ِد ِه ْم خ ْل ٌ
ف أضا معوا َّ
ف و ِر مثوا ا ْلكِتاب ي ْأ مخ مذون عرض هذا
غ ًّيا﴾ [مريم ،]59 :وقال﴿ :فخلف ِم ْن ب ْع ِد ِه ْم خ ْل ٌ
اق ا ْلكِت ِ
ْاأل ْدنى وي مقو ملون س ميغْف مر لنا وإِ ْن ي ْأ ِهتِ ْم عر ٌض ِم ْث مل مه ي ْأ مخ مذو مه أمل ْ ميؤْ خ ْذ عل ْي ِه ْم ِميث م
اب أ ْن
احل َّق ودرسوا ما فِ ِ
ال ي مقو ملوا عىل اهللَِّ ِإ َّال ْ
يه والدَّ مار ْاآل ِخر مة خ ْ ٌري لِ َّل ِذين ي َّت مقون أفال ت ْع ِق ملون﴾
م
[األعراف]169 :

لكن ذلك ال يعني اندراس الدين األصيل ،ألن يف ذلك فتنة كربى ،جتعل البرش
حمرومني من اهلداية اإلهلية الصافية ..فلذلك ال خيلوا عرص من العصور من املتمسكني
بالدين احلقيقي ،واتباع أئمة اهلدى ،كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل يف اآلية التي تلت اآلية
اب وأقاموا الصالة إِنَّا ال من ِضيع أجر املْم ِ ِ
السابقة﴿ :وا َّل ِذين ميم ِّس مكون بِا ْلكِت ِ
صلحني﴾ [األعراف:
ْ
م ْ
َّ
م
]170

وبام أن السنة املطهرة هي البيان التفصييل والعميل للقرآن الكريم؛ فقد ورد يف
النصوص الكثرية التعريف هبؤالء األئمة والوصية هبم ،واحلث عىل اتباعهم ،بل اعتبارهم
صنو القرآن ،وأهنم ال خيالفونه أبدا.
ومن تلك األحاديث احلديث املعروف بحديث الثقلني ،لقوله  يف بعض ألفاظه:
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لني) ،وذلك ـ كام يذكر املحدثون ـ ألمهيتهام ،قال القايض عياضِ :
تارك فيكم ال َّثق ِ
(إين ٌ
(قيل
ِّ
سميا بذلك؛ ِ
لعظم أقدارمها ،وقيل :لشدَّ ة ْ
(سميا ثقلني؛
األخذ هبام)( ،)1وقال
ُّ
النوويِّ :
م ِّ
لعظمهام ،وكبري شأهنام)()2

وقد روي احلديث عن مجع من الصحابة ،وبصيغ متقاربة ،تدل عىل أن رسول اهلل
 كان يكثر من ذكره والتنبيه عليه ،وهو بجميع صيغه يدل عىل كون العرتة الطاهرة منبعا
من منابع اهلداية الصافية ،بدليل ذكرها مع القرآن الكريم ،واإلخبار بعدم افرتاقها عنه،
(تركت فيكم ما ْ
إن أخذ متم به لن تض ُّلوا :كتاب اهلل،
ومن تلك الصيغ قول رسول اهلل :
م
سب مبه بيده وسب مبه بأيديكم ،وأهل بيتي)()3

تارك فيكم ما إن متسك متم به لن تض ُّلوا :كتاب اهللِ ،
وقال( :إين ٌ
وعرتيت أهل بيتي؛
َّ

فإهنام لن يفرتقا حتى ِ
يردا عيل احلوض)()4
َّ

َّ

(إين ٌ
أعظم من اآلخر:
متسك متم به لن تض ُّلوا بعدي .أحدم مها
وقالِّ :
م
تارك فيكم ما إن َّ
ِ
عيل
السامء إىل األرض ،وعرتيت أهل بيتي ،ولن َّ
كتاب اهلل ،ح ْب ٌل ممدو ٌد من َّ
يتفرقا حتى ِيردا َّ
احلوض ،فانظروا كيف خت ملفوين فيهام)()5

ِ
(أهيا الناسِّ ،إين ٌ
أمرين لن تض ُّلوا إن اتَّبعتمومها ،ومها:
تارك فيكم
ويف لفظ آخرُّ :
( )1انظر(:مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار)()134/1
( )2انظر(:رشح صحيح مسلم)()180/15
( )3رواه إسحاق بن راهويه كام يف(إحتاف اخلرية املهرة) للبوصريي( ،)210/7و(املطالب العالية) البن حجر()252/4
والطحاوي يف(رشح مشكل اآلثار)( ،)1760واحلديث صحح إسناده احلافظ ابن حجر يف(املطالب العالية)()252/4
( )4رواه عبد بن محيد يف(مسنده)()240
( )5رواه الرتمذي( ،)3788والفسوي يف(املعرفة والتاريخ)( ،)536/1والشجري يف(ترتيب األمايل)( )738قال
الرتمذي(:حسن غريب)
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وأهل بيتي ِ
عرتيت)()1
كتاب اهلل ،م
م
وغريها من األحاديث الكثرية املتفق عليها يف املصادر السنية والشيعية ،والتي
مجعناها يف كتاب [اإلمامة واالمتداد الرسايل]
ولذلك؛ فإن العرفان احلقيقي هو العرفان الذي ال يتجاوز هؤالء املوىص هبم ،بل
يعود إليهم كام يعود إىل القرآن الكريم والسنة املطهرة ،ألهنم املبينون املأذون هلم عن اهلل
ورسوله .
لكنا إن عدنا إىل الواقع والرتاث الصويف نجد جتاوزا وجتاهال كبريا هلؤالء ،وذلك
عرب ثالث نواح:
أوال ـ متييع مفهوم العرتة وآل البيت ،واملرتبط يف حديث رسول اهلل  باإلمامة؛
فحولوه إىل مجيع األمة ،أو إىل كل من ادعى النسبة إىل بيت النبوة ،بغض النظر عن التزامه
أو عدم التزامه ،وبغض النظر عن األحاديث األخرى التي حتدد بدقة املصاديق املرادة من
الدعوة للعودة إىل العرتة والوصية هبم.
ثانيا ـ جتاهل هدي أئمة اهلدى ،والوالء ألعدائهم ،وبذلك حتولت عالقتهم هبم إىل
جمرد دعوى عريضة ال دليل عليها من الواقع.
ثالثا ـ استبدال أئمة اهلدى بغريهم من الكثري من وسائط اهلداية اجلديدة ،والذين
جعلوا هلم من املكانة ما مل يدعه األئمة أنفسهم.
أوال ـ متييع مفهوم اإلمامة:
وقد حصل ذلك بسبب الوهم املرتبط بمفهوم العرتة املوىص هبا؛ فقد حولوها عن

( )1رواه احلاكم( ،)4577والشجري يف(ترتيب األمايل)()712

218

أولئك األفراد املحدودين املعدودين الذين يبدؤون باإلمام عيل ،والذي ورد الثناء الكثري
عليه من رسول اهلل  ،باعتباره باب مدينة العلم واحلكمة ،وأنه مرجع األمة يف كل َشء
وقع اخلالف فيه أو مل يقع ..وانتهاء بكل األئمة الذين اتفقت األمة عىل صالحهم وعلمهم
وكوهنم بال شك من املوىص هبم؛ فأصبحوا ـ بعد ذلك التمييع ـ يشملون كل مسلم ،حتى
لو مل تكن له نسبة آلل بيت النبوة ،أو يشملون كل من ينتسب لبيت النبوة حتى ولو مل يكن
عاملا وال صاحلا وال إمام هدى.
وبذلك اختذ ذلك التمييع صورتني:
 .1اعتبار كل العلامء والصاحلني من آل البيت:
وهو التمييع األول الذي جيعل وصية رسول اهلل  فضفاضة غري منضبطة ،بل
متناقضة ،ألن قصد الوصية حفظ وحدة األمة عرب االكتفاء هبداة معينني ،وإال لو كان األمر
مطلقا ،ملا حتققت الوحدة ،بل يصبح كل شخص حمال لوصية رسول اهلل .
وقد دافع ابن عريب عن هذا النوع األول من التمييع ،وذلك عند حديثه عن الصالة
عىل آل رسول اهلل  ،حيث اعتربها شاملة لكل العلامء والصاحلني ،فقال( :اعلم أن اهللَّ
أمرنا بالصالة عىل رسول اهللَّ  ومل يأمرنا بالصالة عىل آله يف القرآن ،وجاء األعالم يف
تعليم رسول اهللَّ  إيانا الصالة عليه ،بزيادة الصالة عىل اآلل يف طلب رسول اهللَّ 
الصالة من اهللَّ عليه ،مثل صالته عىل إبراهيم من حيث أعياهنام ،فان العناية اإلهلية برسول
اهللَّ  أتم ،إذ قد خص بأمور مل خيص هبا نبي قبله ،ال إبراهيم وال غريه .وذلك من صالته
تعاىل عليه؛ فكيف يطلب الصالة من اهللَّ عليه مثل صالته عىل إبراهيم ،من حيث عينه؟

219

وإنام املراد من ذلك ما أبينه إن شاء اهللَّ) ()1

ثم راح يبني معنى اآلل املقصودين بالصالة عليهم ،مما خيالف كل ما ذكره الفقهاء
واملحدثون ،فقد قال( :اعلم أن [آل الرجل] ،يف لغة العرب ،هم خاصته ،األقربون إليه،
وخاصة األنبياء وآهلم هم الصاحلون ،العلامء باهلل ،املؤمنون ..وقد علمنا أن إبراهيم كان
من آله أنبياء ورسل ،ومرتبة النبوة والرسالة قد ارتفعت يف الشاهد ،أي يف الدنيا ،فال يكون
بعد رسول اهللَّ  يف أمته ،نبي يرشع اهللَّ له خالف حممد  وال رسول .وما منع الشارع
املرتبة وال حجرها ،من حيث ال ترشيع ،وال سيام وقد قال  فيمن حفظ القرآن( :إن
النبوة أدرجت بني جنبيه)؛ فوصف بعض أمته باهنم قد حصل هلم املقام ،وإن مل يكونوا عىل
رشع خيالف رشعه ..وقد علمنا بام قال لنا ( :أن عيسى ينزل فينا حكام عدال مقسطا،
فيكرس الصليب ويقتل اخلنزير) وال نشك ،قطعا ،أنه رسول اهللَّ ونبيه وهو ينزل .فله مرتبة
النبوة بال شك عند اهللَّ ،وما له مرتبة الترشيع عند نزوله .فعلمنا بقوله ( :إنه ال نبي
بعدى وال رسول) ،و(إن النبوة قد انقطعت والرسالة) إنام يريد هبام الترشيع ..فلام كانت
النبوة أرشف مرتبة وأكملها ،ينتهي إليها من اصطفاه اهللَّ من عباده ،علمنا أن الترشيع يف
النبوة أمر عارض ،بكون عيسى ينزل فينا حكام من غري ترشيع ،وهو نبي بال شك .فخفيت
مرتبة النبوة يف اخللق ،بانقطاع الترشيع ،ومعلوم أن آل إبراهيم من النبيني والرسل هم
الذين كانوا بعده :مثل إسحاق ،ويعقوب ،ويوسف ،ومن انتسل منهم من األنبياء
والرسل ،بالرشائع الظاهرة ،الدالة عىل أن هلم النبوة عند اهللَّ أراد رسول اهللَّ  أن يلحق
أمته ،وهم آله :العلامء والصاحلون منهم ،بمرتبة النبوة عند اهللَّ ،وإن مل يرشعوا ،ولكن أبقى

( )1الفتوحات املكية ،ج  ،8ص175 :
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هلم من رشعه رضبا من الترشيع .فقال( :قولوا :اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد) ،أي
صل عليه من حيث ماله [آل] كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم ،أي من حيث إنك
أعطيت آل إبراهيم النبوة ،ترشيفا إلبراهيم؛ فظهرت نبوهتم بالترشيع ،وقد قضيت أن ال
رشع بعدى ،فصل عىل وعىل آىل بأن جتعل هلم مرتبة النبوة عندك ،وإن مل يرشعوا؛ فكان من
كامل رسول اهللَّ  أن أحلق آله باألنبياء يف املرتبة ،وزاد عىل إبراهيم بان رشعه ال ينسخ،
وبعض رشع إبراهيم ومن بعده ،نسخت الرشائع ،بعضها بعضا ،وما علمنا رسول اهللَّ 
الصالة عليه ،عىل هذه الصورة ،إال بوحي من اهللَّ ،وبام أراه اهللَّ ،وأن الدعوة يف ذلك جمابة؛
فقطعنا أن يف هذه األمة من حلقت درجته درجة األنبياء يف النبوة عند اهللَّ ،ال يف الترشيع.
وهلذا بني رسول اهللَّ  وأكد بقوله( :فال رسول بعدى وال نبي) ،فأكد بالرسالة من أجل
الترشيع؛ فأكرم اهللَّ رسوله  بأن جعل آله شهداء عىل أمم األنبياء ،كام جعل األنبياء
شهداء عىل أممهم ..ثم إنه خص هذه األمة ـ أعنى علامءها ـ بان رشع هلم االجتهاد يف
األحكام ،وقرر حكم ما أداه إليه اجتهادهم ،وتعبدهم به ،وتعبد من قلدهم به) ()1

ثم ختم كل هذه التأويالت ملفهوم اآلل بقوله( :فآلل حممد  وهم املؤمنون من
أمته ،العلامء ،مرتبة النبوة عند اهللَّ ،تظهر يف اآلخرة ،وما هلا حكم ،يف الدنيا ،إال هذا القدر
من االجتهاد املرشوع هلم .فلم جيتهدوا يف الدين واألحكام إال بأمر مرشوع من عند اهللَّ.
فان اتفق أن يكون أحد من أهل البيت هبذه املثابة من العلم واالجتهاد ـ وهلم هذه املرتبة ـ
كاحلسن واحلسني وجعفر وغريهم -،فقد مجعوا بني األهل واآلل)()2

( )1املرجع السابق ،ج  ،8ص176 :
( )2املرجع السابق ،ج  ،8ص180 :
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ثم استدل لذلك بام خيالف كل ما ورد من األحاديث املوضحة ملعنى آل البيت،
فقال( :فال تتخيل أن آل حممد  هم أهل بيته خاصة ،ليس هذا عند العرب ،وقد قال
تعاىل﴿ :أ ْد ِخ ملوا آل فِ ْرع ْون ﴾ [غافر ،]46 :يريد خاصته؛ فإن اآلل ال يضاف ،هبذه الصفة ،إال
للكبري القدر يف الدنيا واآلخرة .فلهذا قيل لنا( :قولوا :اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد،
كام صليت عىل إبراهيم) ،أي من حيث ما ذكرناه ،ال من حيث أعياهنام خاصة ،دون
املجموع .فهي صالة من حيث املجموع .وذكرناه ألنه تقدم بالزمان عىل رسول اهللَّ ؛
فرسول اهللَّ  قد ثبت أنه سيد الناس يوم القيامة ،ومن كان هبذه املثابة عند اهللَّ ،كيف
حتمل الصالة عليه كالصالة عىل إبراهيم من حيث أعياهنام؟ فلم يبق إال ما ذكرناه) ()1

ثم ذكر أن هذا املعنى من احلقائق التي كشفت له ،والتي ال جمال ملناقشتها ،فقال:
(وهذه املسألة هي عن واقعة إهلية من وقائعنا؛ فلله احلمد واملنة) ()2

 .2اعتبار الوصية خاصة بالنسب وليس باهلداية:
وهو التمييع الثاين ،واألخطر ،ذلك أنه حول من كل منتسب إىل آل بيت النبوة فردا
مميزا عىل غريه ،مطهرا مغفورا له ،ال جيوز التعامل معه كالتعامل مع سائر املسلمني ،وهو
خيالف كل ما ورد يف اآليات القرآنية واألحاديث النبوية من أن العربة بالتقوى ،وليس
بالنسب.
ومن األمثلة عىل هذا التمييع ما عرب عنه ابن عريب بقوله ـ عند احلديث عن آل البيت،
وهو يقصد هبم كل منتسب هلم يف كل مكان وزمان ـ( :وملا كان رسول اهلل  عبدا حمضا

( )1املرجع السابق ،ج  ،8ص181 :
( )2املرجع السابق ،ج  ،8ص181 :
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قد طهره اهلل وأهل بيته تطهريا ،وأذهب عنهم الرجس ،وهو كل ما يشينهم ،فإن الرجس
هو القذر عند العرب ،قال تعاىل ﴿ :إِنَّام ي ِريدم اهلل لِي ْذ ِهب عن مكم الرجس أ ْهل ا ْلبي ِ
ت
ْ
م ِّ ْ
م
م
و ميط ِّهر مك ْم ت ْط ِه ًريا﴾ [األحزاب ،]33:فال يضاف إليهم إال مطهر ..وإذا كان ال ينضاف إليهم
إال مطهر مقدس ،وحصلت له العناية اإلهلية بمجرد اإلضافة ،فام ظنك بأهل البيت يف
نفوسهم ،فهم املطهرون بل هم عني الطهارة ..فطهر اهلل سبحانه نبيه  باملغفرة فام هو
ذنب بالنسبة إلينا لو وقع منه  لكان ذنبا يف الصورة ال يف املعنى ،ألن الذم ال يلحق به
عىل ذلك من اهلل وال من الرشع ،فلو كان حكمه حكم الذنب لصحبة ما يصحب الذنب
من املذمة)()1

وهذا حتريف خطري للقيم القرآنية الثابتة والعامة لكل البرش ،بل لكل اخللق ،وهو
يذم رسول اهلل  من حيث ال يشعر عندما يقول( :فام هو ذنب بالنسبة إلينا لو وقع منه
 لكان ذنبا يف الصورة ال يف املعنى) ،وكأن رسول اهلل  رفع عنه القلم ،أو رفعت عنه
يل ألخ ْذنا ِمنْ مه بِا ْلي ِم ِ
املؤاخذة مع أن اهلل تعاىل يقول له﴿ :ول ْو تق َّول عل ْينا ب ْعض ْاألق ِ
او ِ
ني مث َّم
ِ
ِ
لقط ْعنا منْ مه ا ْلوتني﴾ [احلاقة]46-44 :
بل إن رسول اهلل  ـ ملكانته ووظيفته ـ يكلف من الوظائف واألعامل ما ال يكلف
ِ
اجا ِمن مْه ْم ز ْهرة ْ
احلي ِاة الدُّ نْيا لِن ْفتِن مه ْم
غريه ،كام قال تعاىل﴿ :وال متمدَّ َّن ع ْين ْيك إِىل ما م َّت ْعنا بِه أزْ و ً
ِ
ِ ِ
رب عل ْيها ال ن ْسأ ملك ِرزْ ًقا ن ْح من ن ْرزم مقك
الصالة و ْ
فيه و ِرزْ مق ر ِّبك خ ْ ٌري وأ ْبقى و ْأ مم ْر أ ْهلك بِ َّ
اصط ِ ْ
ِ ِ
وا ْلعاقب مة لل َّت ْقوى﴾ [طه]132-131 :
وما ذكره ابن عريب هو نفسه الوهم الذي رسى إىل أولئك الذين تقالوا عبادة رسول

( )1املرجع السابق ،ج ،1ص.196 :
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اهلل  ،ففي احلديث عن أنس بن مالك قال :جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النبي صىل
اهلل عليه وآله وسلم ،يسألون عن عبادة النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ،فلام أخربوا كأهنم
تقالوها ،فقالوا :وأين نحن من النبي ؟ ،قد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،قال
أحدهم :أما أنا فأنا أصيل الليل أبدا ،وقال آخر :أنا أصوم الدهر وال أفطر ،وقال آخر :أنا
أعتزل النساء فال أتزوج أبدا .فجاء رسول اهلل  ،فقال( :أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ ،أما
واهلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر ،وأصيل وأرقد ،وأتزوج النساء فمن
رغب عن سنتي فليس مني) ()1

ومل يكتف ابن عريب بذلك يف حق رسول اهلل  وإنام راح يعممه لكل من ينتسب
آلل بيت النبوة ،وهو يذمهم بذلك من حيث ال يشعر ،ألنه يذكر أهنم حتى لو أصيبوا
بالرجس؛ فهو يف حقهم طهارة ،وليس رجسا.
يقول يف ذلك( :فدخل الرشفاء أوالد فاطمة كلهم ،ومن هو من أهل البيت مثل
سلامن الفاريس إىل يوم القيامة يف حكم هذه اآلية من الغفران ،فهم املطهرون اختصاصا من
اهلل تعاىل ،وعناية هبم لرشف حممد  وعناية اهلل به ،وال يظهر حكم هذا الرشف ألهل
البيت إال يف الدار اآلخرة ،فإهنم حيرشون مغفورا هلم ،وأما يف الدنيا فمن أتى منهم حدا
أقيم عليه ،كالتائب إذا بلغ احلاكم أمره وقد زنى أو رسق أو رشب أقيم عليه احلد مع حتقق
املغفرة كامعز وأمثاله وال جيوز ذمه)()2

وهذا حكم خطري جدا ،فمن أين علم أن اهلل سيغفر هلم ..وما حال من وقع منهم

( )1البخاري( )5063ومسلم()1108
( )2الفتوحات املكية ،ج ،1ص.196 :
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يف ذنوب متعدية تفتقر ملساحمة اخلصوم؟
لكن كل ذلك مل هيتم به ،وال فهم داللة النص من خالل تفسري رسول اهلل ..
فالرسول  أخرب أن آية التطهري ختص أفرادا حمدودين معدودين علم اهلل صدقهم
وإخالصهم وتفانيهم يف خدمة الرسالة ..وأهنم ـ فوق ذلك ـ سيتعرضون ألنواع من البالء
متحصهم ..وأهنم سيكلفون بمهام كبرية يف هذه األمة ،فلذلك أخرب بطهارهتم ،وبالعناية
اخلاصة هبم ..ال عناية اجلزاء ،وإنام عناية الرتبية والتكليف ..فاهلل ال حيايب أحدا يف اجلزاء.
والنص الوارد يف تفسري اآلية الكريمة التي استنتج منها ابن عريب تلك النتائج
اخلطرية واضح ووارد يف كتب السنة ،وأن املراد هبم عيل وفاطمة واحلسن واحلسني ..وحتى
أم سلمة مع كوهنا زوجة رسول اهلل  إال أن رسول اهلل  أخربها أهنم مل تدخل فيهم
بنص احلديث.
فعن عمر بن أيب سلمة ،ربيب النبي  ،قال :نزلت هذه اآلية عىل النبي  ﴿ :إِنَّام
ي ِريدم اهلل لِي ْذ ِهب عن مكم الرجس أ ْهل ا ْلبي ِ
ت و ميط ِّهر مك ْم ت ْط ِه ًريا﴾ [األحزاب ]33:يف بيت أم
ْ
م ِّ ْ
م
م
سلمة ،فدعا النبي  فاطمة ،وحسنا ،وحسينا ،فجللهم بكساء ،وعيل خلف ظهره ،فجلله
بكساء ،ثم قال :اللهم هؤالء أهل بيتي ،فأذهب عنهم الرجس ،وطهرهم تطهريا ،قالت أم
سلمة :وأنا معهم يا نبي اهلل؟ قال :أنت عىل مكانك ،وأنت إىل خري)()1

ويف حديث آخر عن شداد أيب عامر ،قال :دخلت عىل واثلة بن األسقع وعنده قوم،
فذكروا عليا ،فلام قاموا ،قال يل :أال أخربك بام رأيت من رسول اهلل ؟ قلت :بىل ،قال:
أتيت فاطمة ،ريض اهلل عنها ،أسأهلا عن عيل ،قالت :توجه إىل رسول اهلل  ،فجلست

( )1رواه الرتمذي( 3205و)3787
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أنتظره ،حتى جاء رسول اهلل  ،ومعه عيل وحسن وحسني ،ريض اهلل عنهم ،آخذ كل
واحد منهام بيده ،حتى دخل ،فأدنى عليا وفاطمة ،فأجلسهام بني يديه ،وأجلس حسنا
وحسينا كل واحد منهام عىل فخذه ،ثم لف عليهم ثوبه ،أو قال :كساء ،ثم تال هذه اآلية:
﴿ إِنَّام ي ِريدم اهلل لِي ْذ ِهب عن مكم الرجس أ ْهل ا ْلبي ِ
ت و ميط ِّهر مك ْم ت ْط ِه ًريا﴾ [األحزاب ،]33:وقال:
ْ
م ِّ ْ
م
م
(اللهم هؤالء أهل بيتي ،وأهل بيتي أحق)()1

وهذا القول من رسول اهلل  وغريه ليس حماباة هلؤالء ،وإنام ملا كان يف قلوهبم من
الطهارة والصدق واإلخالص؛ فكل ما نالوه من فضل اهلل إنام كان بسبب كسبهم
وعملهم..
فكون احلسنني سيدا شباب أهل اجلنة ـ كام أخرب رسول اهلل  ـ ليسا لكوهنام أحفادا
لرسول اهلل  ،وإنام لألدوار الرسالية اخلطرية التي كلفا هبا يف هذه األمة ،ونجحا يف أدائها
أيام نجاح ..وضحيا يف سبيل ذلك بكل َشء.
وهكذا تنسجم النصوص مع الواقع مع العقل مع القيم ..أما اعتبار أن كل منتسب
لرسول اهلل  من قريب أو من بعيد يعطى حصانة خاصة حتميه ،فهذا ال ينايف فقط العدالة
اإلهلية ..بل إهنا دعوة لالنحراف والضالل واملعصية..
وقد حصل مثل هذا يف األمم السابقة ،كام ورد يف اإلنجيل عن املسيح عليه السالم،
وهو يوبخ اليهود الذين راحوا يتيهون عىل الناس بقرابتهم إلبراهيم ،فقال هلم( :يا أوالد
األفاعي ،من أراكم أن هتربوا من الغضب اآليت ،فاصنعوا أثامرا تليق بالتوبة .وال تبتدئوا
تقولون يف أنفسكم :لنا إبراهيم أبا .ألين أقول لكم :إن اهلل قادر أن يقيم من هذه احلجارة

( )1رواه أمحد )17113(107/4
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أوالدا إلبراهيم) [لوقا]8-7/3 :
وهلذا فإن القرآن الكريم خيرب أن عقوبة األقرب إىل رسول اهلل  أشد من عقوبة
غريه يف اآلخرة ،لكونه يتلقى من التوجيه والرتبية ما ال يتلقاه غريه ،ولكونه يعيش يف بيئة
ت ِمن مكن بِف ِ
أفضل من بيئات غريه ،فقال﴿ :يانِساء النَّبِي من ي ْأ ِ
ف هلا
احش ٍة ُّمب ِّين ٍة ميضاع ْ
َّ
ِّ
اب ِض ْعف ْ ِ
ني وكان ذلِك عىل اهلل ي ِس ًريا﴾ [األحزاب ،]30:ومضاعفة العذاب هنا واضحة
ا ْلعذ م
يف داللتها عىل عذاب اآلخرة ..فكيف جيرؤ بعدها ابن عريب عىل اعتبار املنتسبني آلل البيت
معفيني من جرائمهم.
بل إن ابن عريب مل يكتف بذلك ،وإنام راح يعطيهم حصانة من النقد ،فقال( :و ينبغي
ِ ِ
الر ْجس أ ْهل
لكل مسلم مؤمن باهلل وبام أنزله أن يصدق اهلل تعاىل يف قوله﴿ ل مي ْذهب عنْ مك مم ِّ
ا ْلبي ِ
ت و ميط ِّهر مك ْم ت ْط ِهري ًا﴾ فيعتقد يف مجيع ما يصدر من أهل البيت إن اهلل قد عفا عنهم فيه
ْ
فال ينبغي ملسلم أن يلحق املذمة هبم ،وال ما يشنأ أعراض من قد شهد اهلل بتطهريه وذهاب
الرجس عنه ،ال يعمل عملوه ،وال بخري قدموه بل سابق عناية من اهلل هبم)()1

بل إنه دعا إىل التنازل هلم عن جرائمهم التي يقعون فيها ،والنظر إليها ال عىل أهنا
جرائم ،وإنام عىل أهنا مقادير قدرها اهلل ،فقال( :إنه ال ينبغي ملسلم أن يذمهم بام يقع منهم
أصالً ،فإن اهلل طهرهم ،فليعلم الذام هلم أن ذلك راجع إليه ولو ظلموه ،فذلك الظلم الذي
هو يف زعمه ظلم ال يف نفس األمر ،يشبه جري املقادير عىل العبد يف ماله ونفسه بغرق أو
حرق ،أو غري ذلك من األمور املهلكة ،فيحرق أو يموت له أحد من أحبابه أو يصاب هو
يف نفسه ،وهذا كله مما ال يوافق له غرضه ،وال ينبغي أن يذم قدر اهلل وال قضاءه ،بل ينبغي

( )1الفتوحات املكية ،ج ،1ص.197 :
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أن يقابل ذلك بالتسليم والرضا .وإن نزل عن هذه املرتبة فبالصرب ،وإن ارتفع عن تلك
املرتبة فبالشكر ،فإن يف طي ذلك نع ًام من اهلل هلذا املصاب ،وليس وراء ما ذكرناه خري ،فإن
ما وراءه إال الضجر والسخط وعدم الرضاء وسوء األدب مع اهلل تعاىل .فكذا ينبغي أن
يقابل املسلم مجيع ما يطرأ عليه من أهل البيت ،يف ماله ونفسه وعرضه وأهله وذويه .فيقابل
ذلك كله بالرضا والتسليم والصرب ،وال يلحق املذمة هبم أصالً ،وان توجهت عليهم
األحكام املقررة رشع ًا ،فإن ذلك ال يقدح يف هذا ،بل جيريه جري املقادير)()1

ولست أدري كيف يطالب الناس باإليامن بعدالة إله يرونه يفرق بني عباده ،ال عىل
َّاس إِنَّا
أساس أعامهلم ،وإنام عىل أساس أنساهبم ..وهم يقرؤون قوله تعاىل﴿ :ياأ ُّهيا الن م
خل ْقنا مكم ِّمن ذك ٍر و مأنثى وجع ْلنا مك ْم مش معو ًبا وقبائِل لِتعار مفوا إِ َّن أكْرم مك ْم ِعند اهلل أ ْتقا مك ْم إِ َّن
ِ
يم خبِري﴾ [احلجرات]13:
اهلل عل ٌ
بل إن ابن عريب ـ كعادته يف مزج األحكام بالرؤى واهلواتف ونحوها ـ راح حيكي
هذه الرؤيا ـ فقال( :ولقد أخربين الثقة عندي بمكة ،أن شخص ًا كان يكره ما يفعله الرشفاء
بمكة يف الناس ،فرأى يف منامه فاطمة ابنة رسول اهلل  ،وهي معرضة عنه :فسلم عليها
وسأهلا عن إعراضها عنه ،فقالت له :انك تقع يف الرشفاء ،قال :فقلت :يا سيديت أال ترين
ما يفعلونه يف الناس؟ فقالت :أليس هم بني؟ قال :فقلت هلا :من اآلن تبت إىل اهلل ،فأقبلت
عيل وتبسمت)()2

ونحب أن نبني أن ابن عريب الذي قال هذه الكلامت يف خصوص أحفاد أحفاد آل

( )1املرجع السابق ،ج ،1ص.197 :
( )2املرجع السابق ،ج ،1ص.198 :
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البيت هو نفسه الذي وقف مواليا ومنارصا ومنافحا عن أعداء أصحاب الكساء أنفسهم،
الذين ورد احلديث بخصوصهم ..وهذا من التناقضات العجيبة التي ال تقل عن تناقضات
السلفية.
ولذلك نرى الصوفية املتأثرين هبم يتفقون مع السلفية يف تربئة من أخرب رسول اهلل
 أنه حرب عليهم ..يقول ابن عريب ـ وهو يدافع عن بدع معاوية التي أحدثها يف صالة
العيد ـ( :وكذلك ما أحدثه معاوية كاتب رسول اهلل  ،وصهره ،خال املؤمنني ،فالظن هبم
(الصحابة) مجيل ريض اهلل عن مجيعهم ،وال سبيل إىل جترحيهم)()1

وهكذا راح يعترب املتوكل ـ ذلك الناصبي الذي استعمل كل الوسائل يف حرب أهل
البيت ،بل إنه لشدة حقده عليهم حرث قرب اإلمام احلسني بن عيل ـ من األقطاب املقربني،
فقال ..( :ولكن األقطاب املصطلح عىل أن يكون هلم هذا اإلسم مطلق ًا ،من غري إضافة،
ال يكون منهم يف الزمان إال واحد .وهو الغوث أيض ًا .وهو من (املقربني) وهو سيد اجلامعة
يف زمانه ..ومنهم من يكون ظاهر احلكم ،وحيوز اخلالفة الظاهرة ،كام حاز اخلالفة الباطنة
من جهة املقام)()2

ثم ذكر منهم ـ بثقة عجيبة ـ (معاوية بن يزيد ..وعمر بن عبد العزيز ..واملتوكل)
وهو بذلك يطالب مواالهتم وحمبتهم مثلام طالب بمحبة أهل البيت ..ولست أدري
كيف يستقيم يف العقل اجلمع بني كل هذه املتناقضات؟
مع أنه هو نفسه يقول( :اعلم أن من اخليانة لرسول اهلل  أن ختونه فيام سألك فيه

( )1املرجع السابق ،ج 7ص.458
( )2املرجع السابق ،ج ،2ص.8 :
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من املودة لقرابته وأهل بيته ،فإن من كره أحد ًا من أهل بيته ،فقد كره رسول اهلل ؛ ألن
رسول اهلل واحد من أهل البيت ،وحب أهل البيت اليتبعض؛ فإنه ما تعلق إال بمطلق
األهل ال بواحد بعينه ،فاجعله ببالك ،واعرف قدر أهل البيت ،فمن خان أهل البيت فقد
خان رسول اهلل يف سننه ،ومن خان ما سنه رسول اهلل فقد خانه)()1

وقد ذكرين هذا بكلمة سمعتها من بعض ممن يتيهون بنسبهم ،فقد قال يف حوار من
حواراته مع مناظره الذي ساق النصوص التي تتهم معاوية والطلقاء بتحريف الدين ،فبدل
أن يناقش معه تلك النصوص قال له بكل كربياء وغرور :أنا من آل البيت ..وجدي هو
اإلمام عيل ..وأنا قد ساحمت هؤالء الطلقاء ..فام شأنك أنت؟
وهكذا أصبح الدين يف عرف هؤالء ،وكأنه مرتبط بعواطف عائلة ،ال بقيم عادلة،
ونيس هؤالء أن فضل أئمة أهل البيت كعيل واحلسن واحلسني وغريهم ممن وردت
النصوص يف مناقبهم ،مل ينالوا ذلك بالكسل والدعوى ،وإنام باجلهاد والصرب والتضحية
والتقوى ،وكل ما ورد عنهم يدل عليهم.
وقد سارت كلامت ابن عريب يف األمة رسيان النار باهلشيم ..فراحوا يضيفون إليها،
ويؤكدوهنا بمختلف صنوف التأكيد من الرؤى واهلواتف والكشف وغريها.
وقد وصل هبم األمر إىل كتابة الرسائل ،ال يف فضائل أهل البيت الذين احتقروا
سلفهم األول عندما عظموا النواصب ،وإنام بكتابة الرسائل يف فضائل عصاة األرشاف.
ومن تلك الرسائل الرسالة املسامة [نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء] ،واملمتلئة
بكل أنواع العنرصية املتلبسة بلباس الدين..

( )1املرجع السابق.672 :9 :
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فهو مل يكتف بتلك املكانة اخلاصة لنسل احلسن واحلسني ،وإنام راح يضم إليها قريشا
وغريها ،بل العرب مجيعا ،فقد ورد يف الرسالة قوله( :أما فضل العرب فإنه منسدل عليهم
من أول وجودهم إىل آخرهم ..وهذا مما اتفقت عليه أكابر الفحول من أهل املنقول
واملعقول ،وال خيالف فيه إال حاسد أو جاهل ،ألن أجناس اخللق يف التفضيل هلا دوائر
ورتب بحسب االكتساب والنسب ،فأعالها وأفضلها دائرة سيد الوجود وعلم الشهود
 والتي تليها أفضل من التي حتتها وهكذا إىل الدائرة البعيدة من الدوائر اآلدمية وهي
أفضل من مجيع الدوائر اخللقية)()1

ثم استنتج من هذه التقريرات اجلزافية اخلالية من أي حجة هذه املستلزمات العقدية
اخلطرية ،والتي عرب عنها بقوله( :فإذا فهمت هذا ،فاعلم أن العرب أفضل من مجيع أوالد
آدم ،وهم فيام بينهم مراتب يف التفضيل كام أرشنا إليه بذكر الدوائر ،فالدائرة القرشية أفضل
من مجيع النسبة العربية ،ثم اهلاشمية أفضل منها ،ثم الفاطمية ..ألن الدوائر أقرهبا له 
أفضل من البعدي)()2

وبعد أن قرر هذا راح يستنجد بالنصوص التي ال تعارض القرآن الكريم فقط ،بل
تعارض كل القيم ..فمن تلك النصوص ،ما رواه عن سلامن الفاريس قال قال ( :يا
سلامن ال تبغضني فتفارق دينك ،قلت :يا رسول اهلل كيف أبغضك وبك هداين اهلل؟ قال:
(تبغض العرب فتبغضني)()3

( )1نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء.
( )2نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء.
( )3رواه أمحد( )440/5والرتمذي()3927
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ثم علق عىل هذه الرواية بقوله( :فجعل  بغض العرب سبب ًا لبغضه ،وسبب ًا لفراق
دين من حل بقلبه هذ الداء العضال ،والعياذ باهلل تعاىل نسأل اهلل السالمة والعافية منه ،وقد
خاطب سلامن هبذا اخلطاب ،وهو سيد الفرس وسابقهم ،وصاحب الفضائل الكثرية،
تنبيهاوزجر ًا لغريه أن يقع يف هذا الوعيد الشديد والبالء الوكيد)()1

بل إنه راح يمتهن سلامن وحيتقره لكونه من غري العرب ،متناسيا كل ما ورد يف
فضله ،فقال( :ومل يروا أي فضل كفضل سلامن أو علم كعلمه ،ومع ذلك عرفه بمرتبته،
وهناه أن يرتفع عىل من فضله اهلل عليه من غري عمل)
ثم راح يروي األكاذيب عن سلامن ،وأنه انتفع بنصيحة رسول اهلل  ،وأنه كان
يقول بعدها( :نفضلكم يا معرش العرب بتفضيل رسول اهلل  إياكم ،ال ننكح نساءكم،
وال نؤمكم يف الصالة)()2

ثم علق عىل هذا النص ـ موجها كالمه لغري العرب ـ بقوله( :وهذا احلديث وحده
كاف يف هذا الباب ملن كان مشفق ًا عىل دينه من أبناء العجم ،ألنه وإن بلغ ما بلغ ال يشم
رائحة لفضل سلامن وعلمه ألنه من أكابر الصحابة ،وقد اتفق أهل احلق عىل أن القطب من
هذه األمة ال يساوي مرتبة الصحايب الذي قارف الذنوب يف الفضل فض ً
ال عن غريه كام يف
حديث االصطفاء)()3

وهكذا راح يروي الروايات الكثرية التي ال ختتلف عن تلك العنرصية اليهودية

( )1نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء.
( )2رواه سعيد بن منصور يف السنن .164 / 1
( )3نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء.
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املقيتة ،فقال( :فإذا فهمت هذا فأي علم لعامل أو فضل لويل يرتفع به عىل من فضله اهلل عليه
بال سبب ،فاذا فعل فقد أوقع نفسه يف العطب ،ولتعلم من هذا أن بغض جنس العرب كفر،
وسبب للكفر ،وأن حمبتهم سبب قوة االيامن ،وعن أيب هريرة قال قال رسول اهلل :
(أحبوا العرب وبقاءهم فإن بقاءهم نور يف االسالم)،وروى احلاكم (حب العرب إيامن
وبغضهم كفر ،فمن أحب العرب فقد أحبني ومن أبغض العرب فقد ابغضني) ..وقال
رسول اهلل ( :من غش العرب مل يدخل يف شفاعتي ومل تنله موديت)()1

وغريها من النصوص ،وكأن رسول اهلل  كان زعيام قوميا ،وجاء لينهى أن يغش
العرب ،وال مانع من غش من عداهم..وجاء ليحب العجم العرب ..ال لينرش املحبة بني
العامل أمجع من غري تفريق بني أنساهبم وألواهنم.
ثم راح حيقق التحقيقات اجلليلة ليثبت من خالهلا أن الرشف ـ الذي يعطي صاحبه
حصانة خاصة ـ ليس خاصا بأبناء احلسن واحلسني ،فقال( :وعند جهال العامة أن الرشف
خاص بأوالد احلسن واحلسني ولذلك بيناه بأن املؤمنني من أوالد هاشم كلهم أرشاف،
ولكن احلسن واحلسني أفضل من مجيع أهل البيت غري أبيهام عيل كرم اهلل وجهه فإذا فهمت
هذا فاآلل الذين أمرنا بحبهم وتوقريهم ومودهتم كل مؤمن من أوالد هاشم ،وهم الذين
من أسدى إليهم معروفا فيكافئه رسول اهلل )2()

ثم راح يفرس كل النصوص التي تبني املكانة اخلاصة ألهل بيت النبوة الذين أنيطت
هبم مهمة حفظ الدين ،ليطبقها عىل كل منتسب ألهل البيت ،حتى لو كان أبعد الناس عن

( )1نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء.
( )2نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء.
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الدين ،فقال تعليقا عىل قوله ( :إنام مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا)(:)1
(ووجه تسميتهم بالسفينة أن من أجلهم وعظمهم شكر ًا لنعمة مرشفهم  ،وأخذ هبدي
علامئهم نجا من ظلمة املخالفة ،ومن ختلف عن ذلك غرق يف بحر كفر النعم ،وهلك يف
مفوز الطغيان ،ثم أعلم أن نقش الفضل والكامل يف حرضة اجلالل واجلامل هي احلقيقة
املحمدية عليها افضل الصالة وازكى التسليم فال فضل ملخلوق إال منها وال قرب وال
وصل إال ملن اتصل هبا بنسب أو سبب)()2

وبعد كل هذه اجلولة يف رضب املعاين القرآنية ..راح يقرر أن الفضل ليس يف العمل
والكسب ،وإنام يف النسب ،ألن األول كسبي ،والثاين وهبي ،والوهبي أفضل من الكسبي،
وقد عرب عن ذلك بقوله( :وهبذا تعلم ان الرشف الذايت النسبي أعىل وأفضل من الكسبي)
ومل يكتف هبذا ،بل راح خيرق حجب الغيب ،ليثبت املآل الذي سيؤول إليه هؤالء
األرشاف ،ولو من غري عمل ،فقال( :الوجه السابع يف أحواهلم يف املحرش يوم القيامة أهنم
ال يقفون يف موقف الضيق واألهوال ،وإنام يقفون يف موضع وحدهم كخاصة اهلل العليا)()3

وبعد هذا املجلس اخلاص الذي ينزلون فيه( ،يبدأ هبم رسول اهلل  إذا أذن له يف
الشفاعة ،ثم يذهبون إىل اجلنة بعد خالصهم من التبعات ،فمن كانت له حسنات يؤدي
منها ،ومن مل تكن له أو كانت ومل توف فيخلص عنه  فإذا فرغ منهم اشتغل بأمته)()4

وليس األمر قارصا عىل هذا كله ،فقد كتب بعضهم رسالة أدبية ال تقل خطرا عنها

( )1رواه مسلم.
( )2نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء.
( )3نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء.
( )4نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء.
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اختار هلا هذا العنوان العجيب( :منار اإلرشاف عىل فضل عصاة األرشاف ومواليهم من
األطراف)
وحسبنا بالعنوان عام ورد يف الرسالة ..فهو حيكي كل ما فيها ..ومن العجيب أن
تنهار القيم اإلسالمية إىل الدرجة التي تؤلف فيها الكتب يف فضل العصاة.

ثانيا ـ جتاهل هدي أئمة اهلدى:
من املغالطات الكربى التي وقع فيها الكثري ،وربام من خالهلا حصل التمييع
األخطر ،الزعم بأن الصوفية هم أصحاب الوالء الصادق آلل بيت النبوة ،وأهنم بذلك
املمثلون الرشعيون هلم يف املدرسة السنية.
وهذا وهم كبري ،ذلك أن هذا االدعاء نفسه نجده يف املدارس السلفية ،بل عند ابن
تيمية نفسه يف نفس الوقت الذي ال يعترب فيه أكثر أحاديث اإلمام عيل وغريه من أئمة
اهلدى.
وهذا النوع من الوالء يف احلقيقة نوع من الوهم ،وهو حيمل مغالطات كثرية ،وربام
أحسن مثال له أن يثني شخص عىل فقيه ،ويعتربه أعظم فقهاء الدنيا ،لكنه ال يأخذ دينه
عنه ،أو كمريض يثني عىل بعض األطباء ،ويعتربه أفضلهم وأعرفهم بصناعته ،لكنه إذا
مرض ال يرجع إليه.
وهذا املثال هو املنطبق متاما عىل كال املدرستني املختلفني جدا يف الصورة ،لكنهام
متفقتني جدا ،وخصوصا يف هذا اجلانب ،يف املعنى.
وسنرضب مثاال عىل ذلك بابن عريب ،والذي يعتربه البعض شيعيا بسبب ثنائه عىل
اإلمام عيل ،يف نفس الوقت الذي ال نجد أقواله وال أحاديثه يف أسفاره الكثرية ،بل ال
يعتربها مرجعا يرجع إليه ،أو دليال يستدل به.
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ولذلك كان كل حظه منه ،أو دعوته إليه ،هو ما قاله عنه من التمجيد الذي أثر سلبا
عىل من جاءوا بعده ،وخصوصا من الشيعة ،ألنه أدخل فيهم من الغلو يف األئمة ما حاربه
أئمة اهلدى أنفسهم.
وهلذا نجد املتأثرين به من الشيعة يذكرون قوله عند حديثه عن إهلاماته املرتبطة بـ
(بدء العامل ومثاله :اهلباء واحلقيقة املحمدية)( :ملا أراد تعاىل وجود العامل ،وبدأه عىل حد ما
علمه بعلمه بنفسه ،انفعل عن تلك اإلرادة املقدسة ،برضب جتل من جتليات التنزيه ،إىل
احلقيقة الكلية ،انفعل عنها حقيقة تسمى اهلباء ،هي بمنزلة طرح البناء اجلص ،ليفتح فيها
ما شاء من األشكال والصور ،وهذا هو أول موجود يف العامل ،وقد ذكره عىل بن أبى طالب
وسهل بن عبد اهللَّ التسرتي وغريمها من أهل التحقيق ،أهل الكشف والوجود ،ثم إنه
سبحانه جتىل بنوره إىل ذلك اهلباء ،ويسميه أصحاب األفكار اهليوىل الكل ،والعامل كله فيه
القوة والصالحية ،فقبل منه كل َشء يف ذلك اهلباء ،عىل حسب قوته واستعداده ،كام تقبل
زوايا البيت نور الرساج ،وعىل قدر قربه من ذلك النور يشتد ضوءه وقبوله ..فلم يكن
أقرب إليه تعاىل قبوال ،يف ذلك اهلباء ،إال حقيقة حممد  املسامة بالعقل؛ فكان سيد العامل
بأرسه ،وأول ظاهر يف الوجود؛ فكان وجوده من ذلك النور اإلهلي ،ومن اهلباء ،ومن
احلقيقة الكلية ،ويف اهلباء وجد عينه ،وعني العامل من جتليه ،وأقرب الناس إليه عىل بن أبى
طالب ،وأرسار األنبياء) ()1

وبغض النظر عن مصدر هذا الكالم ،والذي يذكر ابن عريب وأتباعه أنه الكشف
املجرد ،والذي ال يسنده َشء من النصوص ،ال القرآنية وال النبوية؛ فإنه ـ مع ذلك ـ ال

( )1الفتوحات املكية ،ج ،2ص227 :
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معنى له يف أحاديث ابن عريب عن اإلمام عيل ،أو عن غريه من األئمة.
ذلك أن هذا الكالم نفسه وصف به غري اإلمام عيل ،وبصيغة غري مبارشة ،ولذلك
كام وجد من يستدل بتلك الكلامت عىل تشيع ابن عريب ووالئه ألئمة اهلدى ،نجد من كتب
يف تسننه ،بل يف نصبه وعداوته هلم ،باإلضافة إىل أن ذلك النص أوجد نوعا جديدا من
الغلو يف اإلمام عيل لدى الشيعة املتأثرين به مل يكن موجودا من قبل ،وبذلك كان تأثري تلك
الكلامت سلبيا لدى املدرستني السنية والشيعية ،وسنتحدث عن كال التأثريين فيام ييل:
 1ـ يف املدرسة الصوفية السنية:
وسنرجع فيه إىل الشيخ عبد الوهاب الشعراين ،باعتباره من كبار الصوفية املتأخرين؛
فكتبه الكثرية صارت مرجعا هلم ،لسهولتها ويرسها؛ فهو يتحدث فيه عن الصحابة
والتفاضل بينهم ،بمثل ما يتحدث به السلفية متاما ،بل إنه يزيد عليهم باالعتامد عىل كشف
ابن عريب ،باإلضافة إىل ما يورده من األدلة.
فقد قال يف كتابه الذي يذكر فيه عقائد األكابر ،يف مبحث بعنوان [بيان أن أفضل
األولياء املحمديني بعد األنبياء واملرسلني أبو بكر ثم عمر ثم عثامن ثم عيل] بعد ذكره
لبعض ما يستدل به السلفية من النصوص عىل كون (الرتتيب بني هؤالء األربعة اخللفاء
قطعي)( :وعبارة الشيخ يف الباب الثالث والتسعني من (الفتوحات)( :اعلم أنه ليس يف أمة
حممد  من هو أفضل من أيب بكر غري عيسى عليه السالم ،وذلك أنه إذا نزل بني يدي
الساعة ال حيكم إال برشع حممد  ،فيكون له يوم القيامة حرشان :حرش يف زمرة الرسل
بلواء الرسالة ،وحرش يف زمرة األولياء بلواء الوالية) ..وقال الشيخ تقي الدين بن أيب
املنصور يف عقيدته( :ويعتقد أن أبا بكر أفضل من سائر األمة املحمدية وسائر أمم األنبياء
وأصحاهبم ألنه كان مالزما لرسول اهلل  ،بالصديقية لزوم الظل للشاخص حتى يف
237

ميثاق األنبياء ولذلك كان أول من صدق رسول اهلل  ،)وقال الشيخ يف الباب الثالث
وثالثامئة من (الفتوحات)( :اعلم أن الرس الذي وقر يف صدر أيب بكر ،وفضل به عىل غريه
هو القوة التي ظهرت فيه يوم موت رسول اهلل  ،فكانت له كاملعجزة يف الداللة عىل
دعوى الرسالة فقوي حني ذهلت اجلامعة ألنه ال يكون صاحب التقدم واإلمامة إال صاحيا
غري سكران ،فكان هو احلقيق بالتقدم وال يقدح يف كامله واستحقاقه اخلالفة كراهة بعض
الناس فإن ذلك مقام إهلي قال تعاىل﴿ :وهللَِّ يسجدم من ِيف السامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
ض ط ْوعًا
ْ
ْ م
َّ
وك ْر ًها﴾ [الرعد ،]15 :فإذا كان بعض الناس يسجد ملن بيده ملكوت السموات واألرض
كرها ال طوعا فكيف بحال أيب بكر أو غريه فعلم أنه ال بد من طائع وكاره :ولو كان يدخل
يف األمر عىل كره ألجل شبهة تقوم عنده إذا كان ذا دين وكل الصحابة كذلك فتقديم
بعضهم عىل بعض كام وقع به الرتتيب يف أخالقهم ال بد منه لكونه سبق ذلك يف حكم اهلل،
وأما من حيث قطعنا بتفضيل بعضهم عىل بعض فذلك مرصوف إىل اهلل تعاىل .فهو العامل
بمنازهلم عنده ومل يعلمنا سبحانه وتعاىل بام يف نفسه من ذلك فاهلل تعاىل حيفظنا من الفضول
ومن خمالفة أهل السنة واجلامعة آمني ،وقال الشيخ صفي الدين بن أيب املنصور( :كان
ترتيب اخللفاء األربعة كام ذكرناه متعينا لرتتيب احلكمة ورس كامل دائرة األمة) ..وقال
الشيخ حميي الدين يف الباب التاسع والستني وثالثامئة( :مما يدل عىل فضل أيب بكر عىل غريه
كونه كان مع النبي  ،كاملريد الصادق إذا كمل فتحه مع شيخه وبذلك استحق اخلالفة
فام مات رسول اهلل  ،حتى جترد أبو بكر إىل جانب احلق جل وعال ورأى رسول اهلل ،
عبدا خملصا ليس له مع اهلل تعاىل حركة وال سكون إال بإذن من اهلل تعاىل) ()1

( )1اليواقيت واجلواهر ىف بيان عقائد األكابر ،اليواقيتواجلواهر ،ص439 :
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وهذا الكالم ال خيتلف عام يورده السلفية متاما ،وهو ما أنشأ نفس التعصب لدى
الصوفية يف اخلالف الذي جرى بني املسلمني حول الصحابة ،وكان يمكن هلم أن يستعلوا
عىل هذا كله ،ألن ختصصهم وجماهلم هو التزكية والرتبية ،وليس البحث يف قضايا تثري
الفتن ،وتفرق املسلمني مع كوهنا ال عالقة هلا ال بأصول الدين ،وال بفروعه ،فام الذي جيدي
معرفة السني لكون أيب بكر أفضل من عيل؟
وهذا ما يبني هتافت ما يزعمه املتأثر بابن عريب من الشيعة حول ابن عريب وموقفه
من اإلمام عيل ،ذلك أنه موقف متناقض؛ فكيف يزعم أنه أقرب الناس إىل رسول اهلل ،
ثم يزعم يف نفس الوقت أن غريه من هذه األمة أفضل منه؛ فهل هناك من يفضل من هو
أقرب الناس إىل رسول اهلل ؟
بل إن ابن عريب يقع يف الغلو يف أيب بكر بام مل يقله السلفية أنفسهم ،فقد نقل عن أيب
السعود بن الشبيل قوله( :ما مات رسول اهلل  ،حتى صار أبو بكر متعهدا عىل اهلل تعاىل
دون رسول اهلل  ،فكان يأخذ كل َشء يأتيه من األحكام من اهلل عىل لسان رسول اهلل
 ،ولذلك ملا مات رسول اهلل  ،مل يتأثر كل ذلك التأثر كام وقع لغريه ،فإنه ما من أحد
من الصحابة إال واضطرب ذلك اليوم وقال :ما ال ينبغي سامعه وشهد عىل نفسه يف ذلك
اليوم بقصوره وعدم معرفته بحال رسوله الذي اتبعه ،وأما أبو بكر فكان يعلم حقائق
ِِ
ِ
األمور ولذلك صعد املنرب وقرأ﴿ :وما حمم َّمدٌ إِ َّال ر مس ٌ
الر مس مل أفإِ ْن مات
ول قدْ خل ْت م ْن ق ْبله ُّ
ِ ِ
ِ
رض اهللَّ َشءا وسي ْج ِزي اهللَّم
أ ْو مقتل انْقل ْب مت ْم عىل أعْقابِ مك ْم وم ْن ينْقلِ ْ
ب عىل عقب ْيه فل ْن ي م َّ
الشَّاكِ ِرين﴾ [آل عمران ،]144 :فرتاجع من كان حكم عليه ومهه وعرف الناس حينئذ فضله عىل
اجلامعة حينئذ استحق اإلمامة والتقدم فام بايعه من بايعه سدى وما ختلف عن بيعته إال من
جهل منه ما كان جيهل من رسول اهلل  ،أو من كان يف حمل نظر من ذلك أو متأوال فإن
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رسول اهلل  ،قد شهد له يف حياته بفضله عىل اجلامعة بالرس الذي وقر يف صدره فظهر
حكم ذلك الرس يوم موته  ،وليس الرس إال ما ذكرناه من استيفائه مقام العبودية بحيث
أنه مل خيل منه َشء يف حقه وال يف حق رسول اهلل  ..وكان رسول اهلل  قد علم من أيب
بكر أنه صار مع اهلل ال مع رسوله  ،إال بحكم أنه كان يرى ما خياطبه به احلق تعاىل عىل
لسان حممد  ، يف كل خطاب سمعه منه وكان أليب بكر ميزان يف نفسه يعلم ما يقبل من
خطابه يف حقه وما ال يقبل) ()1

وهذا النص خطري جدا ،ألنه يمهد للقول باالستغناء عن النبوة ،بحيث يمكن ألي
شخص وصل مرتبة معينة من الصالح أن يصبح كذلك ،كام حتدث بذلك عن نفسه ،فقال:
(وقد حتققت بمقام العبودية الرصف اخلالصة وبلغت فيه الغاية فأنا العبد املحض اخلالص
الذي ال يشوبني َشء من دعوى الربوبية عىل َشء من العامل ..وال أعلم أحدا ممن تقدمني
بالزمان ورث مقام العبودية عىل التامم كام ورثته إال ما بلغني عن رجل من رجال (رسالة
القشريي) أنه قال :لو اجتمع الناس عىل أن ينزلوا نفيس منزلتها التي هي عليها من اخلشية
والتواضع مل يستطيعوا فأنا وإن كان الناس يستفيدون مني العلوم فأنا يف نفيس عن ذلك
بمعزل) ()2

وهكذا نراه يقول عن عمر بن اخلطاب( :هذا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه،
الصلب القوي ،الذي ليس للشيطان عليه سبيل ،حسب الشيطان أن ينجو منه ،نزل القرآن
موافقا حلكمه ،وأداه أن يقول :لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا ،ما يعرفه من إيامنه وعلمه،

( )1املرجع السابق ،ص440 :
( )2املرجع السابق ،ص440 :
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قد مجع بني العلم والعيان ،وتربز يف صدر مشاهدة األعيان ،ليس أحد من وقته إىل يوم
القيامة يربز أمامه ،وال يكون يف حال من األحوال إمامه) ()1

وابن عريب يستخدم كشفه يف هذا املجال ،الذي كان يمكنه أن يتجاوزه ،أو يمكنه
أن يناقشه بحسب املناهج العلمية ،ألن الكشف جتربة ذاتية ،ال يصح االستدالل هبا أو
االعتامد عليها ،فهو يقول( :والذي أطلعنا اهلل تعاىل عليه من طريق كشفنا أن تقدم شخص
باإلمامة عىل آخر إنام هو تقدم بالزمان وال يلزم منه التقدم بالفضل؛ فإن اهلل تعاىل قد أمرنا
باتباع ملة إبراهيم وليس ذلك لكونه أحق هبا من حممد  ،وإنام هو لتقدمه بالزمان فإن
للزمان حكام يف التقدم من حيث هو زمان ال من حيث املرتبة وذلك كاخلالفة بعد رسول
اهلل  ،فإن من حكمة اهلل تعاىل ترتيبها بحسب اآلجال واألعامل التي قدرها اهلل عز وجل
أيام والية كل واحد عىل التعيني مع أن كل واحد أهل هلا حال والية اآلخر وقد سبق يف
علم اهلل أنه ال بد من والية كل واحد من اخللفاء األربعة عىل الرتتيب الذي وقع حتى لو
قدر أن املتأخر تقدم فال بد من خلعه حتى ييل أحدهم من ال بد من الوالية عند اهلل تعاىل،
فكان يف ترتيب واليتهم بحكم أعامرهم عدم وقوع خلع أحدهم مع االستحقاق إذ
الصحابة كلهم عدول) ()2

وقال( :اعلم أن اخللفاء األربعة مل يتقدموا يف اخلالفة إال بحسب أعامرهم فإن
األهلية للخالفة موجودة فيهم من مجيع الوجوه فكان سبقهم ال يقتيض التفضيل بمجرده
وإنام ذلك بوجود نص قاطع ..وملا سبق يف علم اهلل تعاىل أن أبا بكر يموت قبل عمر وعمر

( )1روح القدس يف حماسبة النفس ،ص.27
( )2الفتوحات املكية ،ج  ،3ص16 :
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يموت قبل عثامن وعثامن يموت قبل عيل والكل هلم حرمة عند اهلل وفضل قدم اهلل يف
اخلالفة من علم أن أجله يسبق أجل غريه من هؤالء األربعة ،ويف احلديث( :إذا بويع
خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهام)؛ فلو قدر أن الناس بايعوا أحدا من الثالثة دون أيب بكر مع
كونه ال بد أليب بكر من اخلالفة يف ذلك الزمان فخليفتان ال جيتمعان وقتل اآلخر من هؤالء
اخللفاء ال جيوز وإن قدر خلع أحد من الثالثة وويل أبو بكر اخلالفة كان يف ذلك عدم احرتام
يف حق املخلوع ونسبة من خلعه إىل اجلور والظلم ،فإنه خلع من اخلالفة من يستحقها ثم
إن قدر أن من قدم مل خيلع كان أبو بكر يموت أيام خالفة من تقدمه من غري أن ييل اخلالفة
وقد سبق يف علم اهلل أنه ال بد له أن يليها وخمالفة سبق العلم حمال ..وباجلملة فال ينبغي
اخلوض يف مثل ذلك إال مع وجود نص رصيح مع أننا قائلون برتتيب هؤالء اخللفاء األربعة
كام عليه اجلمهور ،وانام خالفناهم يف علة التقديم فهم يقولون :هي الفضل ونحن نقول:
هي تقدم الزمان .ولو أن كل متأخر كان مفضوال لكان من تقدم حممدا  ،أفضل منه وال
قائل بذلك من املحققني) ()1

والصوفية يف تشاهبهم مع السلفية يف اخلوض يف هذه املسائل ال يتوقفون عند هذا،
فالشيخ عبد الوهاب الشعراين يذكر نفس ما يذكره السلفية يف الرتتيب بني الصحابة ،يقول:
(وأفضل الناس بعد اخللفاء األربعة بقية العرشة املشهود هلم باجلنة ،وما زاد عىل العرشة
فاألدب الوقف عن اخلوض يف تفضيلهم مع حمبتهم وتعظيمهم ورفع درجتهم عىل سائر
األولياء) ()2

( )1اليواقيت واجلواهر ىف بيان عقائد األكابر ،اليواقيتواجلواهر ،ص444 :
( )2املرجع السابق ،ص445 :
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ثم ذكر قول ابن عريب( :إن أهل القرن األول ما فضلوا عىل غريهم إال بقوة اإليامن
فإهنم كانوا فيه أتم وكان التابعون أتم من غالب الصحابة يف العلم وكان تابع التابعني أتم
من غالب التابعني يف العمل) ()1

ويذكر نفس ما يذكره السلفية يف املوقف من الناكثني واملارقني والقاسطني؛ فقد قال
يف مبحث بعنوان [بيان وجوب الكف عام شجر بني الصحابة ووجوب اعتقاد أهنم
مأجورون]( :وذلك ألهنم كلهم عدول باتفاق أهل السنة سواء من البس الفتن ومن مل
يالبسها كفتنة عثامن ومعاوية ووقعة اجلمل وكل ذلك وجوبا إلحسان الظن هبم ومحال هلم
يف ذلك عىل االجتهاد فإن تلك أمور مبناها عليه ،وكل جمتهد مصيب ،أو املصيب واحد
واملخطىء معذور بل مأجور ..وال التفات إىل ما يذكره بعض أهل السري فإن ذلك ال يصح
وإن صح فله تأويل صحيح ..وكيف جيوز الطعن يف محلة ديننا وفيمن مل يأتنا خرب عن نبينا
إال بواسطتهم فمن طعن يف الصحابة فقد طعن يف نفس دينه فيجب سد الباب مجلة واحدة
ال سيام اخلوض يف أمر معاوية وعمرو بن العاص وأرضاهبام وال ينبغي االغرتار بام نقله
بعض الروافض عن أهل البيت من كراهيتهم فإن مثل هذه املسألة منزعها دقيق وال حيكم
فيها إال رسول اهلل  ،فإهنا مسألة نزاع بني أوالده وأصحابه .قال الكامل بن أيب رشيف:
وليس املراد بام شجر بني عيل ومعاوية املنازعة يف اإلمارة كام تومهه بعضهم وإنام املنازعة
كانت بسبب تسليم قتلة عثامن إىل عشريته ليقتصوا منهم ،ألن عليا كان رأى أن تأخري
تسليمهم أصوب ،إذ املبادرة بالقبض عليهم مع كثرة عشائرهم واختالطهم بالعسكر يؤدي
إىل اضطراب أمر اإلمامة العامة فإن بعضهم كان عزم عىل اخلروج عىل اإلمام عيل وعىل

( )1املرجع السابق ،ص445 :
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قتله ملا نادى يوم اجلمل بأن خيرج عنه قتلة عثامن .ورأى معاوية أن املبادرة إىل تسليمهم
لالقتصاص منهم أصوب فكل منهام جمتهد مأجور فهذا هو املراد بام شجر بينهم) ()1

وال يتوقف األمر عند هذا احلد من التجاهل لكل ما ورد يف األحاديث يف حق اإلمام
عيل وأئمة اهلدى من بعده ،بل نجد الشيخ الشعراين وأمثاله من الصوفية ،يتجاهلون كل
األئمة بعد اإلمام عيل؛ فال هم يذكروهنم ،وال هم يستهدون هبدهيم.
وهلذا نجده يعقد مبحثا بعد املبحث الذي حتدث فيه عن الصحابة عنونه بقوله:
[بيان أن أكرب األولياء بعد الصحابة ريض اهلل عنهم القطب ثم األفراد عىل خالف يف ذلك
ثم اإلمامان ثم األوتاد ثم األبدال] ،وسنتحدث عن هذا يف املبحث الثالث ،لنرى أن
الصوفية ـ كام جتاهلوا اإلمام عيل ـ جتاهلوا ذريته وأحفاده الذين ينطبق عليهم حديث
الثقلني ،وذلك بالبدائل الكثرية التي وضعوها.
ولذلك؛ فإننا مع كثرة ما نراه من أذكارهم ومناجياهتم وصلواهتم ،ال نرى أي أثر ملا
ورد عن أئمة اهلدى من ذلك ،بل إن من يقرأ أدعية اإلمام السجاد يف الكثري من املجامع
الصوفية يعترب مبتدعا ورافضيا وربام جموسيا.
وربام يسمعونه ما أورده ابن عريب عن الرجبيني وقدرهتم عىل كشف الروافض الذين
يظهرون هلم بصورة الكالب واخلنازير.
وأحسنهم حاال من يذكر هلم ما قاله ابن عريب عن الشيعة ،فقد قال عنهم يف الفصل
اخلاص بـ (مداخل الشيطان يف نفوس العامل)( :وعىل هذا جرى أهل البدع واألهواء؛ فإن
الشياطني ألقت إليهم أصال صحيحا ال يشكون فيه ،ثم طرأت عليهم التلبيسات من عدم

( )1املرجع السابق ،ص445 :
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الفهم حتى ضلوا؛ فينسب ذلك إىل الشيطان بحكم األصل ،ولو علموا أن الشيطان ،يف
تلك املسائل ،تلميذ له (أي لصاحب البدعة واهلوى) ،يتعلم منه ،وأكثر ما ظهر ذلك يف
الشيعة ،وال سيام يف االمامية منهم؛ فدخلت عليهم شياطني اجلن أوال ،بحب أهل البيت
واستفراغ احلب فيهم ،ورأوا أن ذلك من أسنى القربات إىل اهللَّ ،وكذلك هو لو وقفوا ،وال
يزيدون عليه .إال أهنم تعدوا من حب أهل البيت إىل طريقني ،منهم من تعدى إىل بغض
الصحابة وسبهم ،حيث مل يقدموهم ،وختيلوا أن أهل البيت أوىل هبذه املناصب الدنيوية،
فكان منهم ما قد عرف واستفاض ،وطائفة زادت ،إىل سب الصحابة ،القدح يف رسول اهللَّ
 ويف جربيل عليه السالم ويف اهللَّ جل جالله حيث مل ينصوا عىل رتبتهم وتقديمهم يف
اخلالفة للناس ،حتى أنشد بعضهم :من كان من بعث األمني أمينا ..وهذا ،كله ،واقع من
أصل صحيح ،وهو حب أهل البيت أنتج ،يف نظرهم ،فاسدا؛ فضلوا وأضلوا؛ فانظر ما
أدى إليه الغلو يف الدين) ()1

وأسوؤهم حاال من ينقل هلم قوله يف تفسريه لقوله تعاىل﴿ مق ْل م ْن كان عدم ًّوا ِجل ْ ِربيل
فإِ َّن مه نزَّ ل مه عىل ق ْلبِك بِإِ ْذ ِن اهللَِّ ممصدِّ ًقا ملِا ب ْني يد ْي ِه و مهدً ى و مب ْرشى لِْل ُم ْؤِمنِي﴾ [البقرة:]97 :

(زعمت اليهود أن اهلل أمر جربيل أن جيعل النبوة يف بني إرسائيل فجعلها يف العرب،

فاختذوه عدوا ،كام فعلت الرافضة حيث قالوا :إن اهلل أمر جربيل أن جيعل النبوة يف عيل،
فجعلها يف حممد  ،وهذا من مجلة ما ذكر رسول اهلل  أنه يكون يف أمته ،فقال يف احلديث
الصحيح ( :إنكم تتبعون سنن من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع) ..فهذا من ذلك ،اتباع
الروافض اليهود يف نسبة اخليانة جلربيل ..فإن جربيل ما فعل َشءا ،وال تعدى أمر اهلل ،فإن

( )1الفتوحات املكية ،ج ،4ص281 :
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اهلل أنزله عىل قلب حممد  بِإِ ْذ ِ
ن اهللَِّ أي بأمره) ()1
وبذلك نرى الطائفية بصورهتا البشعة لدى املدرسة السلفية يف بعض املجامع
الصوفية املتأثرة بابن عريب ،أو بمدرسته؛ فهم يتساحمون مع كل أهل األديان ،لكنهم ال
يتساحمون أبدا مع إخواهنم من الشيعة.
 2ـ يف املدرسة الصوفية الشيعية:
كام وجد من تأثر بابن عريب لدرجة الغلو يف املدرسة السنية إىل درجة القول بعصمته،
نجد نفس اليشء يف املدرسة الشيعية ،حيث نرى من يزعم له العصمة ،حتى أن هناك من
ألف الرسائل والكتب يف الثناء عليه ،متجاهال كل ما ورد عن أئمة اهلدى الذين يزعم
االكتفاء هبم عن كل من دوهنم.
ومن األمثلة عىل ذلك ما يذكره السيد حيدر اآلميل ( -720حيا إىل )787؛ فقد
عقد يف املقدمات من كتابه نص النصوص( ،التمهيد الثاين من القسم الثاين) مبحثا طويال
حول فضيلة الشيخ ابن عريب( ..)2ذكر فيه الكثري من األدلة الغريبة عىل واليته ،بل عىل
عصمته يف كل ما ذكره.
ومن تلك األدلة الغريبة إيراده ملا ذكره ابن عريب عن كتابه (فصوص احلكم) وقوله،
بعد اخلطبة( :أما بعد :فإين رأيت رسول اهلل  يف مبرشة ،أريتها يف العرش األخري من املحرم
من سنة سبع وعرشين وستامية ،بمحروسة دمشق ،وبيده صم كتاب ،فقال يل :هذا كتاب
فصوص احلكم! خذه ،واخرج به إىل الناس فينتفعون به؛ فقلت :السمع والطاعة هلل

( ) 1إجياز البيان يف الرتمجة عن القرآن ،نقال عن :الشيخ حميى الدين بن عربى ترمجة حياته من كالمه ،ص283 :
( )2من ص  102إىل ص 154
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ولرسوله وألويل األمر منا ،كام أمرنا ..فحققت االمنية ،وجردت القصد واهلمة إىل إبراز
هذا الكتاب ،كام حده يل رسول اهلل  من غري زيادة وال نقصان ،وسألت اهلل أن جيعلني
فيه ،ويف مجيع أحوايل ،من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان ،وأن خيصني يف مجيع
ما يرقمه بناين وينطوي عليه جناين ،باإللقاء السبوحي والنفث الروحي ،يف الروع النفيس،
بالتأييد اإلعتصامي ،حتى أكون مرتمجا ال متحكام؛ ليتحقق من يقف عليه من أهل اهلل،
أصحاب القلوب ،أنه من مقام التقديس املنزه عن األغراض النفسية ،التي يدخلها
التلبيس ،وأرجو أن يكون احلق تعاىل ،ملا سمع دعائي ،قد أجاب ندائي؛ فام ألقي إال ما
يلقى احلق إيل؛ وال أنزل يف هذا املسطور إال ما ينزل احلق به عيل ،ولست بنبي وال رسول،
ولكني وارث وآلخريت حارث) ()1

ثم عقب عليه بقوله( :فنقول :هذا الكالم هبذه العبارة ال خيلو من وجهني :إما أن
يكون واقعا صحيحا بدعوانا ،أو ال يكون واقعا صحيحا بدعوى اخلصم ،إن كان واقعا
صحيحا مطابقا ،فالكتاب (فصوص احلكم) يكون من رسول اهلل  ويكون وصل إليه
(يعني إىل ابن العريب) منه عىل الوجه املذكور ،من غري خالف؛ ويكون (فصوص احلكم)
عديم املثل والنظري مثل القرآن ،كام سبق تقريره ،وإن مل يكن (الكالم) واقعا وال مطابقا
ويكون إفرتاء عىل النبي وعىل نفسه ،فحينئذ الكتاب ال بد وأن يكون ألحد :إما للنبي
أوله أو لغريمها؛ فإن كان للنبي ،فاملراد حاصل؛ وإن كان له ،فهذه فضيلة أخرى ثابتة له مع
كل فضيلة ،ويكون الغرض من نسبته إىل الرسول ترغيب اخللق إليه وحتريضهم لديه ،وهذا
ليس بمذموم عقال وال رشعا ،بل هو حممود عقال ورشعا ،ألنه من املرغبات ،املرغبة إىل

( )1نقال عن :القول املتني ىف تشيع الشيخ األكرب ،ج ،2ص313 :
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اهلل تعاىل وإىل طريق عباده ،وإن كان (الكتاب) لغريه دون الرسول ،ونسبه إىل نفسه،
فالكتاب يف نفس األمر معترب رشيف؛ غاية ما يف األمر أن يكون هو ،يف هذه النسبة ،معلوما
مذموما يف العرف والعادة ،وهذا غري قادح يف فضيلته وفضيلة الكتاب ،وحاشا من صدور
مثل هذا من مثله ،وهذه كلها تقديرات عقلية ،وفروض تقديرية من حيث التقاسيم العقيل؛
وإال يف الواقع ،فال وجود هلا جل شأنه عن أمثال ذلك) ()1

وهذا النص يدل عىل مدى الثقة التي يوليها هذا الشيعي بابن عريب ،إىل الدرجة التي
جيعل فيها كالمه مشاهبا لكالم رسول اهلل  ،بل يضع احتامال كبريا أن يكون هو نفس
كالم رسول اهلل  ،ولكن برز من ابن عريب.
وهو يستدل لذلك بوجه آخر يقول فيه( :ووجه آخر :وهو أن الشيخ (احلامتي) ويل
من أولياء اهلل تعاىل؛ والويل هلل تعاىل ال يقول إال الواقع ،ألن صدور الكذب منه مستحيل،
أما بيان األول وهو أن الويل احلقيقي ال يقول إال الواقع فألن الويل احلقيقي هو الذي يكون
احلق تعاىل (سمعه وبرصه ولسانه ويده ورجله) ،بحكم قوله يف احلديث القديس( :ال يزال
العبد يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه وبرصه ولسانه ويده ورجله:
فبي يسمع ،ويب يبرص ،ويب ينطق ،ويب يبطش ،ويب يميش) وكل من كان احلق تعاىل سمعه
وبرصه ولسانه ويده ورجله ال يقول إال الواقع ،املطابقة ،الصحيح ..وأما بيان الثاين وهو
أن صدور الكذب منه مستحيل فقد ثبت بالدالئل العقلية والرباهني القطعية ،أن (اإلنسان
الكامل) أفضل من امللك وأرشف منه ..و(اإلنسان الكامل) ،الذي هو وليه وحبيبه
وخليفته أوىل بذلك ..والشيخ (احلامتي) من األولياء الكبار ،فال يكون كاذبا يف قوله أصال.

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص315 :
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وهذا هو املراد) ()1

ثم عقد مبحثا إلثبات والية ابن عريب ،بل بيان أنه من أولياء اهلل الكبار ،وقد قدم له
بقوله( :اعلم أن معرفة األولياء الذين كانوا قبلنا ،ما حصلت لنا إال من أقواهلم وأفعاهلم؛
وكذلك معرفة األنبياء والرسل عليهم السالم حتى معرفة اهلل تعاىل ،فإهنا ما حصلت لنا إال
بقوله الذي هو الكتاب ،وفعله الذي هو العامل .فمعرفة الشيخ (األعظم) أيضا ،ال تكون
إال بقوله وفعله .ومهام قد ثبت واليته عند أهله ،من أهله ،من أهل الذوق والشهود ،فيكون
وليا بالخالف .واختالف اخلصم فيه ال يدل عىل خالفه يف نفس األمر ،ألن كل ما ثبت
عند البعض ،ال يلزم أن يثبت عند الكل ،ألن القرآن ،مع عظمة قدره وجاللة شأنه ومع أنه
خرب قاطع نور ساطع ،ما ثبتت حقيقته عند الكل ،بل عند البعض من املسلمني املحققني.
وإىل اآلن أكثر الناس عىل إنكاره ،وأنه سحر وشعر ،كالنصارى واليهود واملجوس
وأمثاهلم ،واحلاصل أنه ال يعرف األهل إال األهل؛ وال يعرف احلق إال احلق ..لكن اخلصم
حيث ما يعرف هذا املعنى ،والبد له من الدالئل العقلية والشواهد النقلية قوال وفعال ،نريد
أن نرشع يف إثبات واليته ،يف ضمن هذا الوجه بأقواله الدالة عليه ،ويف الوجه الثاين بأفعاله
الدالة أيضا عليه كذلك ،ألن املعرفة كام بيناها) ()2

بناء عىل هذا ذكر الكثري من األدلة الغريبة ،والتي يستند فيها إىل أقوال ابن عريب
وشهادته لنفسه ،يقول يف ذلك( :اعلم أن أقوال ابن عريب كثرية من التصانيف والكتب
املشهورة ،املنسوبة إىل حرضة الرسول  كنسبة القرآن إىل الرسول؛ فإن القرآن وصل إىل

( )1القول املتني ىف تشيع الشيخ األكرب ،ج ،2ص317 :
( )2املرجع السابق ،ج ،2ص320 :
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النبي  عىل يد جربئيل ،و(الفصوص) وصل إليه (إىل الشيخ ابن العريب) عىل يد النبي
 ،والنبي  أعظم من جربئيل ،لكن حيث انه (كتاب الفصوص) منسوب إىل حرضة
الرسالة ،ما نعده من كتبه اخلاصة ،و(الفتوحات) كتاب معترب ،وهو يف األصل بخط
الشيخ ،كتبه يف اثنني وثالثني جملدا؛ واآلن يكتبونه يف أقل من ذلك أو أكثر ،وهو كتاب
مشتمل عىل مخس مائة وستني بابا ،كل باب منها (هو) كتاب برأسه؛ جمموع ذلك يف
األرسار اإلهلية واحلقائق الربانية ،بحيث ما سبقه أحد من املشايخ والعلامء ،املتقدمني منهم
واملتأخرين ،وهو نزل عىل قلبه الرشيف إمجاال يف ليلة واحدة بمكة ،رشفها اهلل تعاىل! وصار
مأمورا بكتابته عىل سبيل التفصيل ،فكتبه بمدة وبعثه إىل قونية بالروم إىل الشيخ األعظم
الكامل صدر احلق والدين القونوي قدس اهلل رسه كام ذكره يف أوله ..وكل من حيصل له
اإلطالع عىل رس ذلك الكتاب ،عىل ما ينبغي ،يشهد بواليته من غري شك وال ريب .وقد
ذكر فيه فصوال تدل عىل واليته وختميته للوالية ،كام سنذكره يف أثناء هذا البحث) ()1

ومن األدلة التي استند إليها يف إثبات واليته وعصمته ،ما عرب عنه بقوله( :وقد
جرت له قصة غريبة فيه (يعني يف الفتوحات) وهي تشهد بواليته أيضا من غري شبهة ،ألنه
ما يمكن اظهار مثل ذلك إال من نبي أو ويل أو إمام خليفة ،وهي أنه ملا فرغ كتابته ،ومتمه
من حيث الكتابة وبعثه إىل الروم ،عىل ما سبق ،وبعده توجه إىل الشام مع نسخة األصل،
حصل للقفل الذي كان فيه نكبة ،ورضب عليهم طائفة من احلراميني فنهبوهم بأرسهم،
وأخذوا منهم مجيع ما كان معهم من النقد واجلنس .وكان من مجلة ذلك ما كان مع الشيخ
من الكتب والثياب .فلام وصل إىل الشام واحلال هذه صعب ذلك عىل أصحابه عموما

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص324 :
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ومريديه خصوصا ،ألهنم كانوا سمعوا بذكره (يعني بذكر الفتوحات) صاروا منتظرين،
فرحني بوجوده .فلام رأى الشيخ حاهلم عىل هذه الصورة ،قال هلم :ال تغتموا بفقده ،فإين
أكتب لكم النسخة بعينها من غري زيادة وال نقصان ،فرشع وكتب هلم النسخة من ظهر قلبه،
بال رجوع إىل َشء من الكتب ،وفرغ منها .بعد أيام حصل مللك تلك البالد الظفر هبؤالء
احلراميني ،وقبضوا عليهم ،وأخذوا منهم كل ما أخذوا من القفل ،وردوا كل َشء إىل
صاحبه ،حتى ما كان للشيخ من الكتب والثياب .فقابل أصحابه النسخة املقصودة ،التي
كانت هي األصل ،بالنسخة املذكورة ،فام وجدوا بينهام تفرقة ،ال بزيادة وال بنقصان ،إال
بفوت واو العطف عن بعض املواضع؛ فتعجبوا من هذا ،وجزموا بأمجعهم عىل واليته
وخامتيته للوالية أيضا ،كام ادعى هو لنفسه فيه (يعني يف الفتوحات) ()1

ثم علق عىل هذا الدليل الغريب بقوله( :وال خيفى عىل الفطن اللبيب أن هذا أمر
عظيم وشغل خطري قليل الوقوع من أمثاله وأقرانه ،وفيه رس خطري ألطف وأغرب ،وقد
أخربته عن الشيخ الكامل صدر الدين القونوي قدس اهلل رسه وهو أنه إذا ذكر هذه احلكاية
قال( :كان الشيخ ،يف هذه احلالة ،يف املقام العزيزي ،ألن عزيز عليه السالم بعد وفاته بمئة
عام ،ملا رجع إىل أصحابه وقومه أنكروا عليه وقالوا :ما أنت عزيزا! وعزيز قد مات من مدة
طويلة؛ وإن كنت أنت عزيزا وليس فيه خالف فاقراء التوراة حتى نسمع منك ،ونتحقق
أنك عزيز .فإن عزيز كان حيفظ التوراة ،فقرأ عليهم التوراة من أوهلا إىل آخرها؛ ففات منه،
يف هذه احلالة عمدا أو سهوا ،واو عطف من بعض املواضع .وكان احلكمة يف ذلك ،من اهلل
تعاىل ،رمحة بعباده بأن ال يقروا بألوهيته ،وأقروا بواليته ،لقوله تعاىل﴿ :وقال ِ
ت ا ْلي مهو مد معز ْي ٌر

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص324 :
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ا ْب من اهللَِّ ﴾ [التوبة ،]30 :فالشيخ (احلامتي) لو مل يغلط يف ذلك املوضع أيضا ،حلكموا بألوهيته،
وأقروا بألوهيته ،وكان هذا أيضا رمحة من اهلل تعاىل بعباده) ،والغرض من هذا النقل ،أن
كل شخص يكون هبذه املثابة ال يتوهم فيه كذب وال إفرتاء .وهذه القضية وحدها تكفي يف
صحة واليته وخامتيته هلا .هذا ما استدللنا عليه بقوله) ()1

ومن األدلة التي ذكرها عىل واليته وعصمته قوله( :فأما قوله الرصيح يف ذلك ،وهو
ما ذكر يف (الفتوحات) املذكورة يف الباب اخلامس والستني يف معرفة اجلنة ،من املجلد
األول ،بعد كالم طويل( :ولقد رأيت رؤيا لنفيس يف هذا النوع ،وأخذهتا برشى من اهلل
تعاىل ،فإهنا مطابقة حلديث نبوي عن رسول اهلل  حني رضب مثله يف األنبياء عليهم
السالم فقال :مثيل يف األنبياء كمثل رجل بني حائطا فأكمله إال لبنة واحدة ،فكنت أنا تلك
اللبنة ،فال رسول بعدي وال نبي ،فشبه النبوة باحلائط ،واألنبياء باللبن التي قام هبا هذا
احلائط ،وهو تشبيه يف غاية احلسن .فإن مسمى احلائط املشار إليه ،مل يصح ظهوره إال باللني،
فكان  خاتم النبيني؛ فكنت بمكة سنة تسع وتسعني ومخس ماية؛ أرى فيها ،فيام يرى
النائم ،الكعبة مبنية بلبن فضة وذهب :لبنة فضة ولبنة ذهب .وقد أكملت بالبناء ،وما بقي
فيها َشء؛ وأنا أنظر إليها وإىل حسنها .فالتفت إىل الوجه الذي بني الركن اليامين و(الركن)
الشامي ،وهو إىل الركن الشامي أقرب فوجدت موضع لبنتني ،لبنة فضة ولبنة ذهب،
ينقص من احلائط يف الصفني ،يف الصف األعىل ينقص لبنة ذهب ،ويف الصف الذي يليه
ينقص لبنة فضة .فرأيت نفيس قد انطبعت يف موضع تلك اللبنتني ،فكنت أن عني تينك
اللبنتني؛ وكمل احلائط ،ومل يبق يف الكعبة َشء ينقص .وأنا واقف ،أنظر وأعلم أين واقف،
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وأعلم أين عني تينك اللبنتني ،ال أشك يف ذلك ،وأهنام عني ذايت ،واستيقظت ،فشكرت اهلل
تعاىل .وقلت متأوال :اين يف االتباع ،يف صنفي ،كرسول اهلل  يف األنبياء وعسى أن أكون
ممن ختم الوالية يب ..وذكرت حديث النبي  يف رضبه املثل باحلائط ،فانه كان تلك اللبنة.
فقصصت رؤياي عىل بعض علامء هذا الشأن بمكة ،من أهل توزر ،فأخربين يف تأويلها بام
وقع يل ،وما سميت له الرائي من هو .فاهلل أسأل أن يتمها عىل بكرمه ،فإن اإلختصاص
اإلهلي ال يقبل التحجري وال املوازنة وال العمل) ()1

وهكذا راح يستدل بأمثال هذه األدلة الغريبة ،ال عىل والية ابن عريب فقط ،وإنام عىل
عصمته أيضا ،وشبيها له أو قريبا منه ما أورده السيد عيل القايض ( )1366 -128من أدلة
عىل والية ابن عريب وعصمة كشفه ،فقد نقل عنه تلميذه هاشم احلداد قوله( :كان للمرحوم
السيد القايض اهتامم كبري بمحي الدين بن عريب وكتابه (الفتوحات املكية) وكان يقول :إن
حمي الدين من الكاملني وهناك يف فتوحاته شواهد وأدلة مجة عىل كونه من الشيعة وهناك
مطالب كثرية فيه تناقض األصول املسلمة ألهل السنة ،لقد كتب حمي الدين كتاب
الفتوحات يف مكة املكرمة ثم بسط مجيع أوراقه عىل سقف الكعبة وتركها سنة لتمحي
املطالب الباطلة منها إن وجدت هبطول األمطار فيتشخص احلق منها عن الباطل وبعد سنة
من هطول األمطار املتعاقبة مجع تلك األوراق املنشورة فشاهد أن كلمة واحدة منها مل متح
ومل تغسل) ()2

هذه جمرد أمثلة عن بعض املتأثرين من أعالم الشيعة بابن عريب ،ومل نوردها لنعتب
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عليهم ،أو نوبخهم لكوهنم تركوا أئمة اهلدى إىل غريهم ،وإنام لنبني األرضار التي جلبوها
ألئمتهم بسبب االرتباط بابن عريب وأمثاله من الصوفية.
ذلك أن هذا النوع من االرتباط أدخل التشيع يف متاهة جديدة من الغلو ،لعلها
أخطر من الغلو الذي شنع عليه أئمة اهلدى أنفسهم.
ذلك أن هذا الغلو اجلديد ،واملبني عىل إتاحة املجال للكشف واإلهلام ألن يضيف
لألئمة ما شاء من املناقب ،رصف هؤالء واملتأثرين به عن رسالة األئمة وأدوارهم يف حفظ
الدين وأصالته إىل البحث يف مقاماهتم ومكانتهم بطرق غريبة ال نجد هلا نظريا ال يف القرآن،
وال يف السنة ،وال يف كالم األئمة أنفسهم.
ومن األمثلة عىل هذا ما حاول به الربيس تطبيقه عىل اإلمام عيل وأئمة اهلدى يف كتابه
[مشارق أنوار اليقني يف أرسار أمري املؤمنني] ،فمن فصول الكتاب فصل بعنوان[ :عيل الرس
يف فواتح السور]،حيث قال( :ثم إن اهلل سبحانه أوحى إىل نبيه  أن عليا معه يف الرس
املودع يف فواتح السور ،واالسم األكرب األعظم املوحى إىل الرسل من الرس ،والرس املكتوب
عىل وجه الشمس والقمر واملاء واحلجر ،وأنه ذات الذوات ،والذات يف الذات ،يف الذات
للذات ،ألن أحدية الباري متنزهة عن األسامء والصفات ،متعالية عن النعوت
واإلشارات ،وأنه هو االسم الذي إليه ترجع احلروف والعبارات ،والكلمة املترضع هبا إىل
اهلل سائر الربيات ،وأنه الغيب املخزون بني الالم والفاء والواو واهلاء والكاف والنون ،فقال
وحي إِليك وإِىل ا َّل ِذين ِمن قبلِك اهللَّم ا ْلع ِزيزم ْ ِ
سبحانه﴿ :حم عسق كذلِك ي ِ
يم﴾ [الشورى:
ْ ْ
ْ
م
احلك م
 ..]3 - 1وإليه اإلشارة بقوله( :ال صالة إال بفاحتة الكتاب)( ،)1ومعناه ال صالة للعبد وال
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صلة له بالرب ،إال بحب عيل ومعرفته)()1

وقال يف فصل بعنوان[ :اإلمام حميط بالكون]( :ثم رصح لنا أن الويل هو املحيط
َش ٍء أ ْحص ْينا مه ِيف إِما ٍم
بكل َشء ،فهو حميط بالعامل ،واهلل من ورائهم حميط ،فقال ﴿ :و مك َّل ْ
ممبِ ٍ
ني﴾ [يس ،]12 :فأخربنا سبحانه أن مجيع ما جرى به قلمه وخطه يف اللوح املحفوظ يف
الغيب ،أحصيناه يف إمام مبني ،وهو اللوح احلفيظ ملا يف األرض والسامء ،هو اإلمام املبني
وهو عيل ،فاللوح املحفوظ عيل ،وهو أعىل وأفضل من اللوح بوجوده( ،األول) ألن اللوح
وعاء اخلط وظرف السطور ،واإلمام حميط بالسطور وأرسار السطور ،فهو أفضل من
اللوح( ..الثاين) ألن اللوح املحفوظ بوزن مفعول ،واإلمام املبني بوزن فعيل ،وهو بمعنى
فاعل ،فهو عامل بأرسار اللوح ،واسم الفاعل أرشف من اسم املفعول( ..الثالث) أن الويل
املطلق واليته شاملة للكل ،وحميط بالكل واللوح داخل فيها فهو دال عىل اللوح املحفوظ
وعال عليه ،وعامل بام فيه)()2

وقال يف فصل عقب هذا مطبقا ما يطبقه الصوفية مما يسمونه أرسار احلروف( :ثم
ذكر يف آخر هذه السورة آية فيها اسم اهلل األعظم فقال﴿ :سال ٌم ق ْو ًال ِم ْن ر ٍّب ر ِحي ٍ
م﴾ [يس:
 ،]58وخيرج من تكسري حروفها السبيل السالم أنا هو حممد ،ثم دلنا بعد هذا املقام العظيم
لنبيه عىل مقام آخر فيها لوليه ،وأنه هو كلمة اجلبار ومنبع سائر األرسار ،ومطلع فائض
األنوار ،فقال﴿ :إِ َّنام أ ْم مر مه إِذا أراد َشءا أ ْن ي مقول ل مه مك ْن في مك م
ون﴾ [يس ،]82 :فجعل وجوده
الوجود ،واملوجود بني حريف األمر ومها الكاف والنون ،وباطن الكاف والنون االسم
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املخزون املكنون ،ملن عرف هذا الرس املصون ،وإليه اإلشارة بقوله﴿ :أال ل مه ْ
اخل ْل مق و ْاأل ْم مر﴾
[األعراف ،]54 :واخللق واألمر مها العني وامليم ،وذلك ألن ظهور األفعال عن الصفات،
وجتيل الصفات عن الذات)()1

وقال يف فصل آخر حتت عنوان [آل حممد االسم األعظم]( :أمل تعلم أنا إذا اعتربنا
األسامء والصفات ،فإنا ال نجد أعظم من ثالثة أسامء :اسم الذات ،واسم الصفات ،واسم
هو رس الذات وروح الصفات ،وهي الكلمة اجلارية يف سائر املوجودات ،فهي رس الذات
ورس الصفات وهبا تنفعل الكائنات ،فاسم اهلل ا ل ه ا ل ه وهو اسم املقدس وهو علم عىل
ذات األحد احلق ،واسم الصفات لألحد الواحد وهو حممد ،واالسم الذي هو روح
الصفات ورس الذات ع ل ي ،وهو نور النور ،وكل واحد من هذه الثالثة اسم أعظم ،فاسم
اجلاللة هو االسم املقدس واملكرم ،واسم حممد  هو ظاهر االسم األعظم ،ألن الواحد
صورة الوجود ،ومنبع املوجود ،وظاهر املعدود ،واسم ع ل ي ظاهر الباطن وباطن
الظاهر ،فهو االسم األعظم باحلقيقة ،ألنه جامع رس الربوبية ،ورس النبوة ،ورس الوالية،
ورس احلكم والسلطنة ،ورس اجلربوت والعظمة ،ورس الترصف اإلهلي .وإليه اإلشارة
بقوله﴿ :وله املْث مل ْاألعْىل ِيف السامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
ض﴾ [الروم ،]27 :وهو عيل؛ وبيان ذلك أنك إذا
م
َّ
قلت :ا ل م تضمن بكل حرف منها حممد وعيل ،وإذا قلت اهلل فإنه علم عىل ذات املعبود
واجب الوجود ،وإذا قلت :يا اهلل ،فالياء ناديت ،واالسم ناجيت ،واملعنى عنيت ،فهو اسم
الذات املقدسة ،أو إذا أشبعت ضمة اهلاء منه برزت الذات ويف طي حروفه اسم عيل ،فهو
يشري باملعنى إىل ذات الرب املعبود ،وباحلروف إىل الكلمة التي قام هبا الوجود ،إذا قلت:
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ال إله إال هو ،وهي حروف التنزيه والنفي واإلثبات وهي عرشة)()1

وهكذا يطبق القرآن الكريم مجيعا عىل هذه املعاين ،مستدال هلا بام ورد يف الرواية التي
سبق احلديث عن ردها ،والتي تنص عىل (أن القرآن الكريم ثالثة أثالث :ثلث يف مدح عيل
وعرتته وحمبيه ،وثلث يف مثالب أعدائه وخمالفيه ،والثلث اآلخر ظاهره الرشائع واألحكام
وتبيني احلالل واحلرام وباطنه اسم حممد وعيل)()2

وقال يف فصل بعنوان[ :بعيل عليه السالم تكونت الكائنات]( :والدليل عىل صحة
هذه املباحث والتأويل ،ما رواه عامر عن أمري املؤمنني عليه السالم يف كتاب الواحدة ،أنه
قال( :يا عامر باسمي تكونت الكائنات واألشياء ،وباسمي دعا سائر األنبياء ،وأنا اللوح،
وأنا القلم ،وأنا العرش ،وأنا الكريس ،وأنا الساموات السبع ،وأنا األسامء احلسنى،
والكلامت العليا ،وأين كان اسم عيل كان اسم حممد من غري عكس ،لدخول الوالية حتت
النبوة ،كدخول اإلنسان حتت احليوان ،فأين كان اإلنسان كان احليوان من غري عكس) ()3

وهذا النص األخري املروي كذبا وزورا عن اإلمام عيل ،يذكرنا بام يردد يف املجامع
الصوفية من أمثال قول بعضهم:
ـف بِـحـانِـي س ْبع ًا و مل ْذ بِ ِذم ِامي
مط ْ
أنـا ِسـر األسـر ِار ِمـن ِ ِ
رسي
ْ
ُّ
رس ِّ
ْ ِّ
سـائِ مر األ ْر ِ
ـحت محك ِْمي
ض مكـ ِّلهـا ت ْ
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ـــر ْد لِز ْورتِـــي مك َّ
ـــل عــا ِم
وتـــج َّ
كـ ْعـبـتِـي راحـتِـي وب ْسطِي ممدامي
و ْهـي فِـي قـ ْبـضـتِـي كـف ْـرخِ محا ِم

س مث َّم أ ْقىص ا ْلغ مر ِ
الش ْم ِ
مـ ْطـل مع َّ
وب

ـاهـتِـمـا ِم
مخــ ْطــوتِــي وأقـ ُّلهـا بِ ْ

يـا م ِـر ِ
يـدي لك اهلـنـا بِـدوا ٍم
م

ٍ
ــش بِ ِ
ــع ٍ
ِع ْ
احـتِـرا ِم
ــز و ِر ْفــعــة و ْ

ــر ِ
و مم ِ
يــدي إذا دعــانِــي بِـش ْـر ٍق

أ ْو بِـغ ْـر ٍ
ب أ ْو ن ٌ
ـحـر طـا ِم
ـازل ب ْ
ـف القـضـا لِ مك ِّـل ِخـصـا ِم
أنـا سـ ْي م
ِعــنْــد ر ِّيب فـال ميـر ُّد كـال ِمـي

فــأ ِغــ ْثه لو كــان فــوق ه ِ
ــواء
ْ
م ْ
ـش ِـر شافِع ملمِ ِر ِ
أنـا فِـي ْ
احل ْ
يدي
ٌ

وهكذا حتولت العالقة مع أئمة اهلدى عن املجال الصحيح الذي هو االهتداء
هبدهيم ،وأخذ الدين عنهم ،وحمبتهم ونرصهتم إىل هذه املعاين الغريبة التي أثرت يف بنيان
الدين مجيعا ،ابتداء من عقيدته.
ثالثا ـ استبدال األئمة بغريهم:
وهذه النتيجة األخرية لكل ما ذكرناه من العالقة بني التصوف واألئمة ،ذلك أن
اهلدف األكرب كان استبدال أئمة اهلدى املوىص هبم من لدن رسول اهلل  بغريهم من الذين
ال يعتمدون التلمذة عىل اهلدي النبوي ،وإنام يعتمدون الكشف واإلهلام وغريمها.
وهلذا نجد املجامع الصوفية ال تذكر أئمة اهلدى إال يف إطار حمدود جدا هو الثناء عىل
مكانتهم دون الرجوع إليهم أو اعتبارهم ،أو اعتبار هدهيم.
بل إننا عندما نقارن ما يذكرونه عن مشاخيهم بام يذكرونه عن أئمة اهلدى ،نرى مدى
هواهنم عليهم ،وأهنم ال يعطوهنم أي قيمة حقيقية ،حتى تلك املرتبطة بالقرب اإلهلي ،أو
املكانة عند اهلل تعاىل.
وسنذكر هنا نموذجني عن مرتبتني من املراتب التي يذكروهنا ،ويتنافسون فيها،
وهي تدل عىل مدى هوان مرتبة [إمامة اهلدى] عندهم.
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 1ـ ختم الوالية وتعطيل إمامة اهلدى:
من املراتب التي استبدل هبا الصوفية إمامة اهلدى املرتبة التي يطلقون عليها [ختم
الوالية] ،وهي املرتبة التي نرى هلا الكثري من األدعياء ،وكلهم ينسبها لنفسه.
وهي بحسب تعريفاهتم هلا ،ال تساوي أمامها [إمامة اهلدى] َشءا ،فقد قال الشيخ
عبد الكريم اجلييل عنها( :اخلاتم :هو الفرد الكامل والغوث اجلامع ،عليه يدور أمر الوجود
وله يكون الركوع والسجود وبه حيفظ اهلل العامل ..وهو اخلليفة ،وأشار إليه يف قصة آدم،
تنجذب حقائق املوجودات إىل امتثال أمره انجذاب احلديد إىل حجر املغناطيس ،ويقهر
الكون بعظمته ،ويفعل ما يشاء بقدرته ،فال حيجب عنه َشء ،وذلك أنه ملا كانت هذه
اللطيفة اإلهلية يف هذا الويل ذات ًا ساذج ًا غري مقيد برتبة ال حقيقة إهلية وال خلقية عبدية،
أعطى كل رتبة من رتب املوجودات اإلهلية واخللقية حقها)

(.)1

وقال ابن عريب( :اخلتم :هو واحد ال يف كل زمان ،بل واحد يف العامل ،خيتم اهلل به
الوالية املحمدية ،فال يكون يف األولياء املحمديني أكرب منه)

(.)2

وقال( :اخلتم :عالمة احلق عىل القلوب من العارفني)

(.)3

وقال( :اخلتم :هو الذي حيمل لواء الوالية ويكون املنتهى للمقام والغاية .إنه قد
كان خت ًام ال ميعرف ،وكان له األمر ال يرد وال يرصف ،يف روحانية متجسدة وفردانية
متعددة ،ختم أمر ًا جسي ًام فاسترت ،وختم أمر ًا مقامي ًا فظهر ،وإن ظهر بعد ويل فليس له املقام

( )1اإلنسان الكامل يف معرفة األواخر واألوائل ،ج  1ص .44
( )2الفتوحات املكية ،ج 2ص .9
( )3ابن عريب ،اصطالح الصوفية ،ص .14
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األعىل ..ليس اخلتم بالزمان ،وإنام هو باستيفاء مقام العيان)

(.)1

وقال( :إنام سميناه خامت ًا ،وجعلناه عىل األولياء حاك ًام :ألنه يأيت يوم القيامة ويف يده
اليمنى حمل امللك األسنى خاتم مثايل جسامين ،ويف يده اليرسى حمل اإلمام األرسى بخاتم
نزايل روحاين ،وقد انترش باليمني يف زمرة أهل التعيني ،وقد انترش باليسار مع أهل التمكني.
خصص بعلمني ،وخوطب بإسمني)

()2

وقال( :عيسى عليه السالم إذا نزل إىل األرض يف آخر الزمان ،أعطاه اهلل ختم
الوالية الكربى من آدم إىل آخر نبي ،ترشيفا ملحمد  ،حيث مل خيتم الوالية العامة يف كل
أمة إال برسول تابع إياه  ،وحينئذ فله ختم دورة امللك وختم الوالية ،أعني الوالية
العامة ،فهو من اخلواتم يف العامل ،وأما خاتم الوالية املحمدية ،وهو اخلتم اخلاص لوالية
أمة حممد الظاهرة ،فيدخل يف حكم ختميته عيسى عليه السالم وغريه ،كإلياس واخلرض
وكل ويل هلل تعاىل من ظاهر األمة ،فعيسى عليه السالم وإن كان ختام فهو خمتوم حتت ختم
هذا اخلاتم املحمدي ،وعلمت حديث هذا اخلاتم املحمدي بفاس من بالد املغرب ،سنة
أربع وتسعني ومخسامئة ،عرفني به احلق وأعطاين عالمته وال أسميه ،ومنزلته من رسول اهلل
 منزلة شعرة واحدة من جسده  ،وهلذا يشعر به إمجاال ،وال يعلم به تفصيال إال من
أعلمه اهلل به ،أو من صدقه إن عرفه بنفسه يف دعواه ذلك) ()3

بل إنه يستند إىل القرآن الكريم يف إثبات هذه املرتبة ،فيقول( :تتبعت مواضع

( )1عنقاء مغرب يف ختم األولياء وشمس املغرب ،ص .71
( )2املرجع السابق ،ص .19
( )3الفتوحات املكية()514 /3
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التنبيهات عليه [اخلتم] والتنصيص يف القرآن فوجدته كثري ًا لكن عىل تقاسيم الربهان:
فمنها يف البقرة موضعان ..ويف آل عمران أربعة مواضع ..ويف النساء أربعة مواضع ..ويف
املائدة ثامنية مواضع ..ويف األنعام موضع ..ويف مريم موضعان ..ويف األنبياء موضع ..ويف
الشورى موضع ..ويف احلديد موضع)

()1

وقبلهم مجيعا قال احلكيم الرتمذي( :خاتم األولياء هو عبد قد وىل اهلل استعامله ،فهو
يف قبضته يتقلب ،به ينطق ،وبه يسمع ،وبه يبرص ،وبه يبطش ،وبه يعقل شهر مه يف أرضه،
وجعله إمام خلقه ،وصاحب لواء األولياء ،وأمان أهل األرض ،ومنظر أهل السامء،
ورحيانه اجلنان ،وخاصة اهلل ،وموضع نظره ،ومعدن رسه ،وسوطه يف أرضه ،يؤدب به
خلقه ،وحييي القلوب امليتة برؤيته ويرد اخللق إىل طريقه ،وينعش به حقوقه ،مفتاح اهلدى،
ورساج األرض ،وأمني صحيفة األولياء ،وقائدهم ،والقائم بالثناء عىل ربه بني يدي رسول
اهلل  ،يباهي به الرسول  يف ذلك املوقف وينوه اهلل باسمه يف ذلك املقام ،ويقر عني
رسول اهلل  ،قد أخذ اهلل بقلبه أيام الدنيا ،ونحله حكمته العليا ،وأهدى إليه توحيده،
ونزه طريقه عن رؤية النفس ،وظل اهلوى وائتمنه عىل صحيفة األولياء ،وعرفه مقاماهتم،
وأ ْطلعه عىل منازهلم ،فهو سيد النجباء ،وصالح احلكامء ،وشفاء األدواء ،وإمام
األطباء،كالمه قيد القلوب ،ورؤيته شفاء النفوس ،وإقباله قهر األهواء ،و مق ْربه طهر
األدناس – فهو ربيع يزهر نوره أبد ًا ،وخريف جيني ثامره دأبا ،وكهف يلجأ إليه ،ومعدن
يؤمل ما لديه ،وفصل بني احلق والباطل) ()2

( )1عنقاء مغرب يف ختم األولياء وشمس املغرب ،ص .74 – 73
( )2ختم األولياء 161(،ـ )163
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وهذه النصوص وغريها كثري تدل عىل أن الصوفية يعتقدون أن اخلتم هو صاحب
أرفع مرتبة ومقام يف أمة رسول اهلل  ،وبذلك هو اإلمام واملرجع احلقيقي لألمة ،ألن
اهلداية مرتبطة بالصالح واإلمامة ،وألن أعرف اخللق باهلل وبدينه من كانوا كذلك.
وهلذا؛ فإنه يمكن اختبار عالقة الصوفية بأئمة اهلدى باملوقف من هذا اخلتم؛ فإن
وضعوه يف غريهم ،فهو دليل عىل مدى جتاهلهم هلم ،وأن عالقتهم هبم ليست سوى كلامت
جوفاء ال أثر هلا يف الواقع.
وعندما نعود للواقع الصويف نجد لألسف أهنم يضعونه يف غريهم ،مثلام يعتقد أتباع
الشيخ حممد عثامن املريغني السوداين (توىف 1268هـ) يف شيخهم ،وهلذا تسمى طريقتهم
[اخلتمية]
ومثل ذلك يعتقد أتباع الشيخ أمحد التجاين (تويف 1230هـ) يف شيخهم ،وقد قال
بعض أتباعه عنه( :وشيخنا التجاين ولد عام  1150ووقع له اإلذن من النبي  يقظة ال
منا ًما برتبية اخللق عىل العموم واإلطالق سنة ألف ومائة وست وتسعني ،قال أخربين
سيدي حممد الغايل أن الشيخ عاش وهو يف مرتبة اخلتمية ثالثني سنة ،وإذا تأملت هذا
علمت أن اخلتمية مل تثبت ألحد قبل شيخنا وأن أحدً ا ما ادعاها وثبت عىل ادعائها لنفسه
وأما شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إىل ربنا سيد أمحد بن حممد الرشيف احلسني التيجاين قال:
أخربين سيد الوجود  بأين أنا القطب املكتوم منه إيل مشافهة يقظة ال منا ًما فقيل له ما
معنى املكتوم؟ فقال هو الذي كتمه اهلل تعاىل عن مجيع خلقه حتى املالئكة والنبيني إال سيد
الوجود  فإنه علم به وبحاله وهو الذي حاز كل ما عند األولياء من الكامالت اإلهلية
واحتوى عىل مجيعها وأكرب من هذا أن النبي  قال :إن هلل ثالثامئة خلق من ختلق بواحد
منها أدخله اهلل اجلنة وما اجتمعت يف نبي وال ويل إال يف سيد الوجود  وأما األقطاب
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الذين بعده حتى احلجة العظمى ابن عريب احلامتي فإنام يعلمون ظواهرها فقط ويسمون
املحمديني وبه ختم اهلل األقطاب املجتمعة فيهم األخالق واإلهلية وهذه األخالق ال يعرفها
إال من ذاقها وال تدرك بالوصف وال يعرف ما فيها إال بالذوق ،وقال :إن الفيوض التي
تفيض من ذات سيد الوجود  تتلقاها ذات األنبياء وكل ما فاض وبرز من ذات األنبياء
تتلقاه ذايت ومني يتفرق عىل مجيع اخلالئق من نشأة العامل إىل النفخ يف الصور ،وخصصت
بعلوم بيني وبينه منه إىل مشافهة ال يعلمها إال اهلل عز وجل بال واسطة قال :أنا سيد األولياء
كام كان  سيد األنبياء) ()1

والنص واضح جدا ،وأمثاله يف كتب الصوفية كثرية ،وهي تدل عىل أنه ال اعتبار
لكل أئمة اهلدى ،ذلك أنه ال توجد مرتبة بعد النبوة إال مرتبة الوالية؛ فإن كان أفضل
األولياء هم هؤالء ،فهذا يعني أن أئمة اهلدى ابتداء من اإلمام عيل مفضولني ال أفاضل.
لكن أكثر الصوفية يعتقدون أن اخلتمية خاصة بابن عريب ،وأنه رصح هبا ،وله يف
ادعائها أشعار كثرية ،ومن ذلك قوله(( :أما ختم الوالية املحمدية فهي لرجل من العرب،
ومن أكرمها أصال ويدا ،وهو يف زماننا اليوم موجود ،عرفت به سنة مخس وتسعني
ومخسامئة ،ورأيت العالمة التي له ،قد أخفاها احلق فيه عن عيون عباده ،وكشفها يل بمدينة
فاس حتى رأيت ختم الوالية منه ،وهو خاتم النبوة املطلقة ،ال يعلمها كثري من الناس ،وقد
ابتاله اهلل بأهل اإلنكار عليه فيام يتحقق به من احلق يف رسه من العلم به ،وكام أن اهلل ختم
بمحمد صىل اهلل عليه وسلم نبوة الرشائع ،كذلك ختم اهلل باخلتم املحمدي الوالية التي

( )1كتاب رماح حزب الرحيم عىل نحور حزب الشيطان الرجيم
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حتصل من الورث املحمدي ،ال التي حتصل من سائر األنبياء) ()1

وقد نقل بعض املتأثرين بابن عريب من املعارصين ،وهو األستاذ حممود حممود
الغراب ،والذي ألف الكتب الكثرية عنه ،يف كتابه [الشيخ حميي الدين بن عريب ترمجة حياته
من كالمه] الكثري من كلامت ابن عريب وأشعاره ،والتي استنتج منها أنه املقصود بختم
الوالية.
وأول دليل استدل به ما عرب عنه بقوله( :قول الرسول  للشيخ األكرب يف الرؤيا
التي جعلها خطبة كتابه الفتوحات( :قم يا حممد عليه (الضمري يعود عىل املنرب) فأثن عىل
من أرسلني وعيل ،فإن فيك شعرة مني ال صرب هلا عني) ()3())2

ونالحظ هنا أن األستاذ حممود حممود الغراب ينقل ما ذكره ابن عريب باعتباره حديثا
من رسول اهلل  ،ولذلك يعتربه أكرب دليل عىل اخلتمية ،مثلام نقلنا عن أتباع الشيخ أمحد
التيجاين.
ومثل ذلك استدل بالنص السابق الذي ذكرناه ،والذي يعترب فيه اخلتمية خاصة بـ
(رجل من العرب ،ومن أكرمها أصال ويدا) ،وعلق عليه بقوله( :والشيخ من أكرم العرب
أصال ويدا فهو حامتي خوالين) ()4

ومن األدلة التي استدل هبا عىل ختميته قوله ـ ناقال عنه ـ( :قوله إشارة إىل هذا اخلتم:
للوالية اخلاصة ختم يواطىء اسمه اسمه  ،وجيوز خلقه ،وما هو باملهدي املسمى

( )1الفتوحات ج 2ص49
( )2الفتوحات املكية()49 /2
( )3الشيخ حميى الدين بن عربى ترمجة حياته من كالمه ،ص244 :
( )4املرجع السابق ،ص244 :
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املعروف املنتظر ،فإن ذلك من ساللته وعرتته ،واخلتم ليس من ساللته احلسية ،ولكنه من
ساللة أعراقه وأخالقه  ،وكالمها حممد( ..)1ويقول يف علم االختصاص باخلتم اخلاص:
اخلتم اخلاص هو املحمدي ،ختم اهلل به والية األولياء املحمديني ،أي الذين ورثوا حممدا
 ،وعالمته يف نفسه أن يعلم قدر ما ورث كل ويل حممدي من حممد  ،فيكون هو جامع
علم كل ويل حممدي هلل تعاىل ،وإذا مل يعلم هذا فليس بختم(.)2
ومن أشعاره التي استدل هبا عىل ذلك قوله يف ديوانه(:)3
أنا خاتم لألولياء كام أتى

بأن خاتم األنبياء حممدا

ختام خصوص ال ختام والية

تعم فإن اخلتم عيسى املؤيدا

و قوله(:)4
جاء املبرش بالرسالة يبتغي

أجر الرسور من الكريم املرسل

فأتى به ختم الوالية مثلام

ختم النبوة بالنبي املرسل

و لنا من اخلتمني حظ وافر

ورثا أتانا يف الكتاب املنزل

وغريها من األشعار التي ذكرها ،والتي يلمح فيها ابن عريب ،بل يرصح بكونه
اخلتم ،وعىل هذا االعتقاد نجد أكثر املتأثرين به ،والذي يعتربونه أعظم أولياء هذه األمة،
بل أعظم األولياء قاطبة ،ومن األمثلة عىل ذلك قول ابن حجر اهليتمي الشافعي عنه( :الذي

( )1الفتوحات املكية()50 /2
( )2املرجع السابق)442 /4( ،
( )3الديوان392 /
( )4الديوان50 /
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أثرناه عن أكابر مشاخينا العلامء احلكامء الذين ميستسقى هبم الغيث ،وعليهم املعول وإليهم
املرجع يف حترير األحكام وبيان األحوال واملعارف واملقامات واإلشارات ،أن الشيخ حمي
الدين بن عريب من أولياء اهلل العارفني ومن العلامء العاملني ،وقد اتفقوا عىل أنه كان أعلم
أهل زمانه ،بحيث أنه كان يف كل فن متبوع ًا ال تابع ًا ،وأنه يف التحقيق والكشف والكالم
عىل الفرق واجلمع بحر ال جيارى ،وإمام ال يغالط وال يامرى ،وأنه أورع أهل زمانه وألزمهم
()1

للسنة وأعظمهم جماهدة)

وقال ابن كامل باشا ،مفتي الدولة العثامنية( :أهيا الناس ،اعلموا أن الشيخ األعظم
املقتدى األكرم قطب العارفني وإمام املوحدين ،حممد بن عيل بن العريب الطائي األندليس،
جمتهد كامل ومرشد فاضل ،له مناقب عجيبة وخوارق غريبة وتالمذة كثرية مقبولة عند
أرص يف إنكاره فقد َّ
ضل ،جيب عىل السلطان
العلامء والفضالء ،فمن أنكره فقد أخطأ ،وإن َّ
()2

تأديبه ،وعن هذا االعتقاد حتويله ،إذ السلطان مأمور باألمر باملعروف والنهي عن املنكر)

وقال عبد الوهاب الشعراين( :إِن الشيخ من كمل العارفني بإِمجاع أهل الطريق،
()3

وكان جليس رسول اهلل  عىل الدوام)

 2ـ القطبانية وتعطيل إمامة اهلدى:
مثلام كان للختمية دورها يف تعطيل إمامة اهلدى ،كان للقطبانية مثل ذلك الدور،
ذلك أن الصوفية انشغلوا بالبحث عنها ،وعن مصاديقها عن البحث عن أئمة اهلدى الذين

( )1الفتاوى احلديثية ،البن حجر اهليثمي ،ص..215
( )2طبقات املجتهدين.
( )3اليواقيت واجلواهر ،لعبد الوهاب الشعراين ،ج ،2ص..205
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أوىص هبم رسول اهلل .
وحتى أكون موضوعيا وحمايدا قدر اإلمكان؛ فسأذكر هنا أقوال كبار مشايخ
الصوفية حول تعريفهم للقطب ،وخصائصه ووظائفه ،ثم أدع للقارئ بعد ذلك إدراك
مدى إمكانية اجلمع بني هذه الوظائف واخلصائص ،وإمامة اهلدى التي أوىص هبا رسول
اهلل  ،وقرصها عىل نفر حمدودين اتفقت األمة عىل صالحهم وعلمهم وهدايتهم.
فمن تلك التعاريف قول ابن عريب( :القطب :هو الغوث ..وهو الواحد الذي هو
موضع نظر اهلل من العامل يف كل زمان ،وهو عىل قلب إرسافيل عليه السالم)

(.)1

وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراين( :القطب هو كل من مجع األحوال واملقامات..
وال يكون منهم يف الزمان إال واحد ،وهو الغوث)

(.)2

وقال الشيخ بايل أفندي( :القطب :وهو الذي مدار الوجود عليه ،وهو احلقيقة
املحمدية ،قطب العامل)

(.)3

وقال الشيخ أمحد بن عجيبة( :القطب :هو القائم بحق الكون واملكون ،وهو واحد،
وقد يطلق عىل من حتقق بمقام ،وعىل هذا يتعدد يف الزمان الواحد أقطاب يف املقامات
واألحوال والعلوم ،يقال :فالن قطب يف العلوم ،أو قطب يف األحوال ،أو قطب يف
املقامات ،إذا غلب عليه َشء منها؛ فإذا أريد املقام الذي ال يتصف به إال واحد عرب عنه
بالغوث ،وهو الذي يصل منه املدد الروحاين إىل دوائر األولياء من نجيب ونقيب وأوتاد

( )1الشيخ ابن عريب ،كتاب اصطالح الصوفية ،ص .4
()2اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر ،ج  2ص .81
( )3الشيخ بايل أفندي ،رشح فصوص احلكم ،ص .84
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وأبدال ،وله اإلمامة واإلرث واخلالفة الباطنة ،وهو روح الكون الذي عليه مداره ،كام يشري
إىل ذلك كونه بمنـزلة إنسان العني من العني ،وال يعرف ذلك إال من له قسط ونصيب من
رس البقاء باهلل .وأما تسميته بالغوث :فمن حيث إغاثته العوامل بامدته ورتبته اخلاصة)

(.)1

أما أوصافه؛ فيقول عنها بعضهم(( :)2القطب هو من ال مسلك يف احلقيقة إال وله
فيه مأخذ مكني ،وال درجة يف الوالية إال وله فيها موطئ ثابت ،وال مقام يف النهاية إال وله
فيها قدم راسخ ،وال منازلة يف املشاهد إال وله منها مرشب هني ،وال معراج إىل مراقي
احلرضة إال وله فيها مرس ًا عيل ،وال أمر يف كوين امللك وامللكوت إال وله فيه كشف خارق،
وال رس يف عامل الغيب والشهادة إال وله إليه مطالعة ،وال مظهر للوجود إال وله فيه مشاركة،
وال فعل لقوي إال وله فيه مباطنة ،وال نور إال وله منه مقبس ،وال معرفة إال وله منها نفس،
وال جمرى لسابق إال وهو أحد بغايته ،وال مدى لواصل إال وهو مالك لنهايته ،وال مكرمة
إال وهو هلا خمطوب ،وال مرتبة إال وهو إليها جمذوب ،وال نفس إال وهو فيه حمبوب ،وهو
حامل لواء العز ،ومنتيض سيف القدرة ،وحاكم دست الوقت ،وسلطان جيوش احلب،
وويل عهد التولية والعزل ،ال يشقى به جليسه ،وال يغيب فيه مشهوده ،وال يتوارى عنه
حاله ،وال مرمى فوق مرماه ،وال مغشى فوق مغشاه ،وال وجود أتم من وجوده ،وال شهود
أظهر من شهوده ،وال اقتفاء للرشع أشد من اقتفائه ،إال أنه كائن بائن ،متصل منفصل،
أريض ساموي ،قديس غيبي ،واسطة خالصة إال أنه مسترت باتصاله عند مجعه يف موانع
نظرات األزل عن عني التفرقة بني اهليبة واألنس ،بارز ًا بانفصاله عند تفرقته يف شعاب

( )1الشيخ أمحد بن عجيبة ،معراج التشوف إىل حقائق التصوف ،ص .49 ،48
( ) 2القول منسوب يف كتب الصوفية للشيخ عبد القادر اجليالين ،ولسنا ندرى مدى صحة نسبته إليه.
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املشاهدات لتباين الصفات بني إضعاف اجلالل وإنعاش اجلامل مع لزوم وصف املقام
وزوال نعت احلال ..ولوال عامل امللك واحلكمة ال يظهر فيه َشء من عامل الغيب والقدرة
إال يف قرشة احلجاب ،وإشارة الرمز وقيد احلرص ،لشاهد أهل الكون من هذا األمر عجب ًا..
ولوال أن مجلته وتفصيله وأوله وآخره منطو يف حواَش متكني املصطفى وممزوج رحيقه
بتنسيم نسامت رعايته ،وحمصور حمصله يف قبضة أمره إقباالً وإدبار ًا أو مجع ًا وتفرق ًة ،خلرق
سهم القدر سياج احلكم ،ولو خلق هلذا األمر الذي أشري إليه لسان لسمعتم ورأيتم
عجائب)

()1

أما عالماته؛ فيقول عنها الشيخ أبو احلسن الشاذيل( :للقطب مخس عرشة عالمة،
فمن ادعاها أو شيئا منها فليربز بمدد الرمحة ،والعصمة ،واخلالفة ،والنيابة ،ومدد محلة
العرش العظيم ،ويكشف له عن حقيقة الذات ،وإحاطة الصفات ،ويكرم باحلكم والفصل
بني الوجودين ،وانفصال األول عن األول ما انفصل عنه إىل منتهاه وما ثبت فيه ،وحكم
ما قبل ،وحكم ما بعد ،وما ال قبل وال بعد ،وعلم البدء وهو العلم املحيط بكل علم وبكل
معلوم وما يعود إليه ..فالعالمة األوىل :أن يكون متخلقا بأخالق الرمحة عىل قدم موروثه،
صاحب حلم ورأفة وشفقة وعفو وعقل ورزانة وجود وشجاعة ،كام كان موروثه..
والعالمة الثانية :أن يمد بمدد العصمة ،وهي احلفظ اإلهلي والعصمة الربانية ،كام كان
موروثه غري أنه يف األنبياء واجبة ،ويف األولياء جائزة ،ويقال هلا :احلفظ ،فال يتجاوز حد ًا
وال ينقض عهدا ..والثالثة :اخلالفة :وهو أن يكون خليفة اهلل يف أرضه ،أمينا عىل عباده
باخلالفة النبوية ،قد بايعته األرواح ،وانقادت إليه األشباح ..والرابعة :النيابة :وهو أن

( )1هبجة األرسار ومعدن األنوار ،ص .193
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يكون نائبا عن احلق يف ترصيف األحكام حسبام اقتضته احلكمة اإلهلية ،ويف احلقيقة ما ثم
إال القدرة األزلية ..واخلامسة :أن يمد بمدد محلة العرش من القوة والقرب ،فهو حامل
عرش األكوان ،كام أن املالئكة حاملة عرش الرمحن ..والسادسة :أن يكشف له عن حقيقة
الذات ،فيكون عارفا باهلل معرفة العيان ،وأما اجلاهل باهلل فال نصيب له يف القطبانية..
والسابعة :أن يكشف له عن إحاطة الصفات بالكائنات ،فال مكون إال وهو قائم بالصفات
وأرسار الذات .ومعرفة القطب بإحاطة الصفات أتم من غريه ألهنا يف حقه ذوقية ال
علمية ..الثامنة :أن يكرم باحلكم والفصل بني الوجودين ،أي :بني الوجود األول قبل
التجيل وهو املعرب عنه باألزل وبالكنـز القديم ،وبني الثاين الذي وقع به التجيل والفصل
بينهام ،أن يعلم أن األول :ربوبية بال عبودية ،ومعنى بال حس ،وقدرة بال حكمة بخالف
الثاين :فإنه متصف بالضدين ربوبية وعبودية ،ومعنى وحس ،وقدرة وحكمة ليتحقق فيه
اسمه الظاهر واسمه الباطن .فالضدين خاص بالقبضة املتجىل هبا ،وأما العظمة هبا الباقية
عىل كنـزيتها فهي باقية عىل أصلها فافهم)..

()1

ويقول الشيخ عيل اخلواص( :عالمة القطب :أن يكون مستغني ًا عن علم العلامء بام
أعطاه اهلل تعاىل من النور املبني الذي يفك به معميات األمور ،وال تطوى له األرض وال
يميش عىل ماء وال هواء وال ينـزل مدد من السامء واألرض إال بواسطته ،له رسيان يف قلوب
املؤمنني ،ال يتوىل رتبة القطابة حتى يبايعه املأل األعىل عىل اختالف طبقاهتم والعوامل السفلية
عىل اختالف أجناسهم من السمع والطاعة)

(.)2

( )1الشيخ أمحد بن عجيبة ،معراج التشوف إىل حقائق التصوف ،ص .51 ،50 ،49
( )2الشيخ عبد الوهاب الشعراين ،اجلواهر والدرر ،ص .226
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ويقول( :من عالمة القطب يف كل زمان :كثرة حتمله للباليا واإلنكار عليه .فإن مجيع
بالء أهل األرض ينـزل عليه أوال ،ثم يتفرع منه إىل اإلمامني ،ثم إىل األوتاد األربعة ،ثم إىل
األبدال السبعة ،وهكذا إىل آخر الدوائر .فإذا فاض عنهم َشء وزعوه عىل املؤمنني بحسب
مقامهم ،فربام محل رجل واحد مجيع البالء عن أهل حارته أو بلده)

(.)1

ويقول الشيخ ابن قضيب البان( :القطب يعرفه كل َشء حتى أهل الغيب وعامل
املحال وأهل األرض البيضاء ،ويعرض عليه أحوال العامل وصور أويل العلم حتى يسمها
بطابع الرمحة ويروه بالبرص ،وقال يل احلق :القطب قلبه يف كن عامل األزل وخمدع األلوهة،
وشخصه قبل كل وارد عىل اهلل يف مركز الوقت عىل صفة بني كل عامل يف برزخ بني القبضتني
والدارين ،وبرصه يف أرسار الوجود ووجوه القلوب ،وهو نكتة إنسان العني يف األبد
واألزل ،وهو املرآة لرؤية وجه احلق ،وعنده مقر قاب قوسني ،وقيام لواء احلمد ..وقال يل:
القطب :فاروق الوقت ،وقاسم الفيض ،وإليه ممفوض ِأزمة األمور ..وقال يل :قلب
القطب :خزانة أرواح األنبياء ،وله بكل وجه وجه ..الكون كله صورة القطب وأنا ذاته
وبأنفاسه ظهور ألوان الشؤؤون الذاتية ،وهو الباب الذي ال دخول وال خروج إال منه..
وقال يل :فؤاد القطب :شمعة نصبت لفراش أرواح العامل ،ورسه :هنر بستان زهر العقول،
ونطقه شهد حقائق املعارف الذي فيه شفاء أرسار املقربني ،وصالح مشاهد العارفني،
وغذاء أفئدة الواصلني ..وقال يل :نفس القطب :صور برزخ الشؤون الصفاتية ،وعقله:
إرسافيله ،ومن نفسه :قيام عمود الساموات الروحية واألرضني اجلسمية وإرادته املأ مثرة
فيهام ،ومن اختياره :مهم أهل زمانه ..وقال يل :القطب الفرد الواحد يف كل زمان احلقيقة

()1لطائف املنن واألخالق يف بيان وجوب التحدث بنعمة اهلل عىل اإلطالق ،ج  2ص .184
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املحمدية ،ولكل زمان قطب منها ،وهو خطيب رس الوالء بكلمة :بىل ..وهو كوكب ليل
الفلك ،وقمر سامء امللك ،ونقطة حرف كلمة سورة الكتاب املبني)

()1

هذه مقتطفات من كلامت الصوفية حول تعريف القطب وعالماته وخصائصه،
وعند الرجوع لكتب الطبقات والرتاجم ،نجد الكثري ممن وصفوا هبذا الوصف ،أو وصفهم
أتباعهم به ،وهنا يمكننا أن نتساءل عن املريد الذي جيد فيمن يعتقد فيه القطبية واخلتمية،
هل يمكن أن يبحث عن املصاديق التي دعا رسول اهلل  إىل االهتامم هبا ،والرجوع إليها،
باعتبارهم سفينة النجاة ،والرصاط املستقيم؟

( )1نقال عن :د .عبد الرمحن بدوي ،اإلنسان الكامل يف اإلسالم ،ص .190
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العرفان والنبوة
تعترب النبوة الركن األصيل واألسايس لإلسالم ،ولكل دين إهلي ،ويعترب املوقف
منها ،والثقة املطلقة فيها ،والتسليم الكيل هلا ،العالمة الكربى للتحقق بالدين اإلهلي
األصيل ،كام يعترب االنحراف عنها ،ولو قيد أنملة انحرافا عن ذلك الدين.
ولذلك نجد يف القرآن الكريم الدعوة للتسليم لرسول اهلل  وقرن طاعته بطاعة
اهلل ،كام قال تعاىل ﴿ :مق ْل إِ ْن مكنْ متم م ِ
حت ُّبون اهللَّ فاتَّبِ مع ِ
حيبِ ْب مك مم اهللَّم ويغ ِْف ْر ل مك ْم مذ منوب مك ْم واهللَّم
وين م ْ
ْ
ِ
يم﴾ [آل عمران ]31 :فهذه اآلية الكريمة تدعو كل من يدعي حمبة اهلل إىل االتباع
ور رح ٌ
غ مف ٌ
املطلق لرسول اهلل  ،فكل من ينحرف عنه كاذب أو مقرص يف ادعائه.
ِ
الر مسول فإِ ْن تو َّل ْوا فإِ َّن اهللَّ
ولذلك قال تعاىل يف اآلية التي تليها ﴿ :مق ْل أطي معوا اهللَّ و َّ
ِ
ب ا ْلكافِ ِرين﴾ [آل عمران ،]32 :فقد قرن طاعة هلل بطاعة الرسول  ..واعترب التويل عنهام
ال محي ُّ
كفرا.
ودعا يف آية أخرى إىل التسليم املطلق لرسول اهلل  ظاهرا وباطنا ،فقال﴿ :فال
ور ِّبك ال ميؤْ ِمنمون حتَّى محيك مِّموك فِيام شجر ب ْين مه ْم مث َّم ال جيِدم وا ِيف أ ْن مف ِس ِه ْم حر ًجا ِممَّا قض ْيت
و ميس ِّل مموا ت ْسلِ ًيام ﴾ [النساء ،]65 :فاهلل تعاىل يقسم يف هذه اآلية عىل أن أولئك الذين رغبوا عن
التحاكم إىل الرسول ،ومن ماثلهم من املنافقني ،ال يؤمنون إيامنا حقا إال إذا كملت هلم
ثالث خصال :أن حيكموا الرسول يف القضايا التي خيتصمون فيها ،وال يبني هلم فيها وجه
احلق ..وأال جيدوا ضيقا وحرجا مما حيكم به ،وأن تذعن نفوسهم لقضائه إذعانا تاما دون
امتعاض من قبوله والعمل به ،ألنه احلق وفيه اخلري ..وأن ينقادوا ويسلموا لذلك احلكم،
موقنني بصدق الرسول يف حكمه ،وبعصمته عن اخلطأ.
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وهكذا ينفي اهلل تعاىل اإليامن عمن مل يذعن اإلذعان التام للنبوة ،ومن دون أن خيتار
معها ،أو يرى لنفسه رأيا مقابل ما تأيت به ،قال تعاىل﴿ :وما كان ملمِؤْ ِم ٍن وال ممؤْ ِمن ٍة إِذا قىض
اهللَّم ورسو مله أمر ًا أ ْن ي مكون هلم ْ ِ
اخلري مة ِم ْن أ ْم ِر ِه ْم وم ْن ي ْع ِ
ص اهللَّ ور مسول مه فقدْ ض َّل ضالالً
مم
م م ْ
ممبِين ًا﴾ [األحزاب]36:

ويعترب مبدأ الفتن خمالفة النبوة ،قال تعاىل﴿ :ف ْلي ْحذ ِر ا َّل ِذين مخيالِ مفون ع ْن أ ْم ِر ِه أ ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
يم) [النور]63:
متصيب مه ْم فتْن ٌة أ ْو ميصيب مه ْم عذ ٌ
اب أل ٌ

ويعترب كل هدي خمالف للنبوة أو مزاحم هلا هوى جيب احلذر منه ،قال تعاىل﴿:
ِ
ِ
احل ِّق ممصدِّ ق ًا ملِا ب ْني يد ْي ِه ِمن ا ْلكِت ِ
وأنْز ْلنا إِل ْيك ا ْلكِتاب بِ ْ
اح مك ْم ب ْين مه ْم بِام
اب و ممه ْيمن ًا عل ْيه ف ْ
ِ
أنْزل اهللَّم وال تتَّبِ ْع أ ْهواء مه ْم ع َّام جاءك ِمن ْ
اح مك ْم ب ْين مه ْم بِام
احل ِّق﴾ [املائدة ،]48:وقال ﴿:وأن ْ
احذ ْر مه ْم أ ْن ي ْفتِنموك ع ْن ب ْع ِ
ض ما أنْزل اهللَّم إِل ْيك فإِ ْن تو َّل ْوا
أنْزل اهللَّم وال تتَّبِ ْع أ ْهواء مه ْم و ْ
وهبِم وإِ َّن كثِري ًا ِمن الن ِ ِ
فاعْل ْم أنَّام مي ِريدم اهللَّم أ ْن مي ِصيب مه ْم بِب ْع ِ
َّاس لفاس مقون﴾ [املائدة]49:
ض مذ من ِ ْ
بل إن القرآن الكريم يشري إىل أن هذا العهد وامليثاق املرتبط بالتسليم املطلق للنبوة
ليس خاصا هبذه األمة ،بل هو جار حتى عىل األنبياء ،قال تعاىل﴿ :وإِ ْذ أخذ اهللَّم ِميثاق النَّبِ ِّيني
ِ
ِ
ِ
ملا آت ْي مت مك ْم ِم ْن كِت ٍ
اب و ِحكْم ٍة مث َّم جاء مك ْم ر مس ٌ
ْرص َّن مه قال
ول ممصدِّ ٌق ملا مع مك ْم ل متؤْ منم َّن بِه ولتن م م
الش ِ
أأ ْقر ْر مت ْم وأخ ْذ مت ْم عىل ذلِ مك ْم إِ ْ ِ
اشهدم وا وأنا مع مك ْم ِمن َّ
رصي قا ملوا أ ْقر ْرنا قال ف ْ
اه ِدين﴾
[آل عمران ،]81 :فاهلل تعاىل خيرب يف هذه اآلية (أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه
السالم إىل عيسى عليه السالم ،ملهام آتى اهلل أحدهم من كتاب وحكمة ،وبلغ أي مبلغ ،ثم
جاءه رسول من بعده ،ليؤمنن به ولينرصنه ،وال يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع
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من بعث بعده ونرصته)()1؛ فإن كان األنبياء عليهم السالم مطالبني باإلذعان التام لرسول
اهلل ؛ فكيف بغريهم ممن هم دوهنم.
وقد أخرب اهلل تعاىل عن صور من ذلك اإلعراض واملزامحة للنبوة ،ومنها قوله عن
اليهود ،واستكبارهم عىل أنبيائهم ،وتكذيبهم هلم ،واعتدائهم عليهم ﴿ :أف مك َّلام جاء مك ْم
ر مس ٌ
ْرب مت ْم فف ِري ًقا ك َّذ ْب مت ْم وف ِري ًقا ت ْق مت ملون﴾ [البقرة ،]87 :وقوله:
استك ْ
ول بِام ال ْهتوى أ ْن مف مس مك مم ْ

﴿لقدْ أخ ْذنا ِميثاق بنِي إِ ْرسائِيل وأ ْرس ْلنا إِل ْي ِه ْم مر مس ًال مك َّلام جاء مه ْم ر مس ٌ
ول بِام ال ْهتوى أ ْن مف مس مه ْم
ف ِري ًقا ك َّذ مبوا وف ِري ًقا ي ْق مت ملون﴾ [املائدة]70 :
فهذه اآليات الكريمة تشري إىل أن اليهود ،ضيعوا ـ بسبب اتباعهم ألهوائهم ـ
عقوهلم التي مل حيكموها يف التعرف عىل أنبيائهم الذين جاءوهم بالبينات الدالة عىل
صدقهم ،كام ضيعوا رشيعة رهبم التي جاءهم هبا أنبياؤهم ،ولذلك سقطوا يف هاوية اهلوى،
وصاروا كذلك الذي أعطاه اهلل عينني ليبرص هبام ،ورساجا ليستيضء به ،فأطفأ الرساج،
وأغلق عينيه ،وراح يقتحم الظلامت.
وهذه اآليات تشري إىل أن املعرض عن األنبياء أو املزاحم هلم ال خيتلف عمن قتلهم،
ذلك أن القتل األول حيس ،والثاين معنوي ،ألنه يزيل عن النبوة مكانتها وهيبتها ووظائفها
املناطة هبا.
وهكذا نجد أحاديث رسول اهلل  حتذر بشدة من كل انحراف عن النبوة ،أو اتباع
لغريها ،ففي احلديث أن بعض الصحابة جاء إىل النبي  ،فقال :يا رسول اهلل إين مررت
بأخ ىل من بنى قريظة ،فكتب ىل جوامع من التوراة .أال أعرضها عليك؟ فقال :فتغري وجه

( )1تفسري ابن كثري()67 /2
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رسول اهلل  ،قال عبد اهلل :فقلت له :أال ترى ما بوجه رسول اهلل ؟ فقال :رضينا باهلل
ربا ،وباإلسالم دينًا ،وبمحمد رسوالً .قال :فرسى عن النبي  ،ثم قال( :والذي نفس
حممد بيده ،لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموين لضللتم ،أنتم حظي من األمم،
وأنا حظكم من النبيني)()1

ويف حديث آخر ،قال رسول اهلل ( :ال تسألوا أهل الكتاب عن َشء ،فإهنم لن
هيدوكم وقد ضلوا ،وإنكم إما أن تصدقوا بباطل ،وإما أن تكذبوا بحق ،وإنه واهلل ،لو كان
موسى حيا بني أظهركم ما حل له إال أن يتبعني)()2

وعندما رأى ابن عباس بعض اجلرأة عىل خمالفة النبوة ،واتباع آراء الرجال اعترب
ذلك ضالال ،فقد روي عنه أنه قال( :متتع النبي  ،)فقال عروة بن الزبري :هنى أبو بكر
وعمر عن املتعة ،فقال ابن عباس( :ما يقول عرية؟) ،قال :يقول :هنى أبو بكر وعمر عن
املتعة ،فقال ابن عباس( :أراهم سيهلكون أقول :قال النبي  ،ويقول :هنى أبو بكر
وعمر؟)()3

و عن عروة بن الزبري :أنه أتى ابن عباس ،فقال :يا ابن عباس ،طاملا أضللت الناس،
قال :وما ذاك يا عرية؟ قال :الرجل خيرج حمرما بحج أو عمرة ،فإذا طاف ،زعمت أنه قد
حل ،فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك؟ فقال( :أمها ،وحيك ،آثر عندك أم ما يف كتاب
اهلل ،وما سن رسول اهلل  يف أصحابه ويف أمته؟)()4

( )1روه أمحد.265/4 :
( )2أمحد .338/3
( )3رواه أمحد()3121
( )4رواه الطرباين يف األوسط()21
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وعن ابن أيب مليكة :أن عروة قال البن عباس :أضللت الناس يا ابن عباس قال:
وما ذاك يا عرية؟ قال :تفتي الناس أهنم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا ،وكان أبو بكر وعمر
ريض اهلل عنهام جييئان ملبيني باحلج فال يزاالن حمرمني إىل يوم النحر؟ قال ابن عباس( :هبذا
ضللتم؟ أحدثكم عن رسول اهلل  وحتدثوين عن أيب بكر وعمر؟)()1

ولذلك؛ فإن العرفان احلقيقي األصيل هو الذي يستند للنبوة ،ويسلم هلا تسليام
مطلقا ،ويتوقف أن يديل برأيه أو إهلامه أو كشفه يف أي مسألة ورد النص عليها.
والعرفان املنحرف هو الذي يزاحم النبوة ،أو خيالفها ،أو ال يذعن هلا إذعانا تاما؛
فيجعل من األشخاص الذين يقدسهم بدائل تنوب عنها.
وهلذا؛ فإن أئمة اهلدى يذكرون أتباعهم ومواليهم كل حني ،بأن كل ما عندهم مرياث
من رسول اهلل  ،مل يزيدوا فيه ،ومل ينقصوا منه ،وأهنم تلقوه بالطرق املعروفة من التعلم
واإلسناد ،كام قال اإلمام الصادق( :حديثي حديث أيب ،وحديث أيب حديث جدي،
وحديث جدي حديث احلسني ،وحديث احلسني حديث احلسن ،وحديث احلسن حديث
أمري املؤمنني ،وحديث أمري املؤمنني حديث رسول اهلل  وحديث رسول اهلل  قول اهلل
عزوجل)()2

وهلذا نجدهم حيذرون حتذيرا شديدا من اتباع األهواء واآلراء التي تزاحم النبوة،
واعتربوا ذلك نوعا من أنواع الرشك؛ فقد سئل اإلمام الصادق عن أدنى ما يكون به

( )1رواه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار()189 /2
( )2بحار األنوار()179 /2
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اإلنسان مرشكا ،فقال( :من ابتدع رأيا فأحب عليه أو أبغض عليه)()1

وقال يف قول اهلل عز وجل﴿ :وما ميؤْ ِم من أكْث مر مه ْم بِاهلل إِ َّال و مه ْم مم ْ ِ
رش مكون﴾

[يوسف:

( :]106يطيع الشيطان من حيث ال يعلم فيرشك)()2

وقال يف قول اهلل عز وجل﴿ :وما ميؤْ ِم من أكْث مر مه ْم بِاهلل إِ َّال و مه ْم مم ْ ِ
رش مكون﴾

[يوسف:

( :]106رشك طاعة وليس رشك عبادة)()3
وقال( :من أطاع رجال يف معصية فقد عبده)()4

وقال( :لو أن قوما عبدوا اهلل وحده ال رشيك له وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة وحجوا
البيت وصاموا شهر رمضان ثم قالوا ليشء صنعه اهلل أو صنعه رسول اهلل  :أال صنع
خالف الذي صنع؟ أو وجدوا ذلك يف قلوهبم لكانوا بذلك مرشكني) ،ثم تال﴿ :فال ور ِّبك
ال ميؤْ ِمنمون حتَّى محيك مِّموك فِيام شجر ب ْين مه ْم مث َّم ال جيِدم وا ِيف أ ْن مف ِس ِه ْم حر ًجا ِممَّا قض ْيت و ميس ِّل مموا
تسلِيام﴾ [النساء ،]65 :ثم قال( :فعليكم بالتسليم)()5
ْ ً
ِ
ِ
ن مدون اهلل﴾ [التوبة:
وسئل عن قول اهلل عز وجلَّ ﴿ :اخت مذوا أ ْحبار مه ْم و مر ْهباهنم ْم أ ْربا ًبا م ْ
 ،]31فقال( :أما واهلل ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم ولو دعوهم إىل عبادة أنفسهم ملا أجابوهم
ولكن أحلوا هلم حراما وحرموا عليهم حالال فعبدوهم من حيث ال يشعرون)()6

( )1أصول الكايف ج  2ص .397
( )2املرجع السابق ،ج  2ص .397
( )3املرجع السابق ،ج  2ص .397
( )4املرجع السابق ،ج  2ص .397
( )5املرجع السابق ،ج  2ص .397
( )6املرجع السابق ،ج  2ص .397
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ِ

وسئل عن قول اهلل عز وجل﴿ :وما ميؤْ م من أكْث مر مه ْم بِاهلل إِ َّال و مه ْم مم ْ ِ
رش مكون﴾ [يوسف:
 ،]106فقال( :املعايص التي تركبون مما أوجب اهلل عليها النار رشك طاعة ،أطاعوا إبليس
فأرشكوا باهلل يف الطاعة)()1
وقال( :من فرس القرآن برأيه إن أصاب مل يؤجر وإن أخطأ فهو أبعد من السامء)()2

وغريها من األحاديث الكثرية التي حتذر من اتباع آراء الرجال يف مقابل ما جاءت
به النبوة ،ومثلها األحاديث التي يعترب فيها أئمة اهلدى أنفسهم جمرد تالميذ للنبوة ،ال
يقدمون وال يؤخرون عنها شيئا.
فاإلمام عيل ،مع قول رسول اهلل  يف حقه( :أنا مدينة احلكمة ،وعيل باهبا ،فمن
أرادها آتاها من باهبا) ( )3إال أنه كان يف غاية التواضع والتسليم ،وعندما قال له بعضهم
بعد أن انبهر بكلامته وحكمه( :يا أمري املؤمنني أفنبي أنت؟) ،فقال له اإلمام عيل( :ويلك،
إنام أنا عبد من عبيد حممد )4( )

وعندما نقارن هذا بام حدث يف التصوف ،وخاصة عند ابن عريب واملتأثرين به ،نجد
األمر خمتلفا متاما ،حيث أن النبوة أصبحت معنى بسيطا مائعا يمكن أن تتحقق ألي
شخص ،وبسهولة ويرس ،ومن غري حاجة الصطفاء إهلي خاص.
وهذا ما وفر الغطاء الرشعي لكل من زعموا عدم ختم النبوة برسول اهلل  من
الفرق املنحرفة كالبابية والبهائية والقاديانية وغريها ،وهي فرق تعظم ابن عريب وتستدل

( )1كتاب درست بن أيب منصور ص .158
( )2تفسري العياَش ج  1ص .17
( )3الرشيعة لآلجري()2069 /4
( )4التوحيد3 /174 :
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بكالمه عىل ما تذهب إليه.
وبام أن الكثري من املتأثرين بابن عريب أو بتالميذه يدافعون عنه يف هذه املسألة،
ويومهون القارئ أنه مل يفهم مراده ،أو أن وراءه معان أخرى؛ فسننقل هنا ما يقوله بدقة،
من دون تدخل منا ،لنرى الوجوه التي حيتملها ما ذكره ،ونرى مدى توافقها مع النصوص
املقدسة التي ذكرناها.
وأول ما يبدأ به ابن عريب تعامله مع النبوة هو تقسيمها إىل نوعني:
أوالمها :النبوة الظاهرة ،وهي اخلاصة باألنبياء ،والرسل عليهم السالم ،ويصفها
بكوهنا (انقطع ظهورها) ،ويسميها :نبوة الترشيع ،ونبوة التكليف ،والنبوة اخلاصة ،والنبوة
املقيدة ،ونبوة مكملة ،ونبوة رسالية ،ونبوة شمسية.
ثانيهام :النبوة الباطنة ،ويصفها بأهنا (نبوة األولياء والورثة) ،ويسميها :نبوة عموم،
ونبوة األخبار ،ونبوة عامة ،والوراثة النبوية ،والنبوة املطلقة ،والنبوة السارية ،ونبوة
الوارث ،ونبوة الويل ،والنبوة القمرية ،ويذكر أهنا (ال تزال يف الدنيا واآلخرة ،ألن الوحي
اإلهلي ،واإلنزال الرباين ال ينقطعان ،إذ كان هبام حفظ العامل)

()1

وبذلك؛ فإن املراد من ختم النبوة عنده وعند املتأثرين به مرتبط بالرشائع ،ال
بالعقائد؛ ذلك أن العقائد ـ بحسب رأيه يف النبوة ـ يمكن أن يضاف إليها الكثري من املعاين
واحلقائق التي مل يوردها النبي ،بخالف الصالة وغريها ،والتي ال حيق للويل ـ وهو النبي
الباطني بمفهومه ـ أن يضيف هلا شيئا جديدا ،ألنه تابع فيها للنبي الظاهر.
وقد عرب عن هذه املعاين برصاحة شديدة ال حتتمل أي تأويل ،ومن األمثلة عىل ذلك

( )1الفتوحات املكية ،ج  3ص .285
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قوله( :األنبياء عىل رتبتني :أنبياء رشائع ،وأنبياء اتباع؛ فأنبياء الرشائع يف الرتبة الثانية من
الرسل ،واألنبياء االتباع يف الرتبة الثالثة ،والرتبة الثالثة تنقسم قسمني :قسم يسمى أنبياء،
وقسم يسمى أولياء ،والرتبة لألولياء باالسم العام) ()1

وقال( :فليس بني النبوة ،التي هي نبوة الترشيع ،والصديقية ،مقام وال منزلة ،فمن
ختطى رقاب الصديقني ،وقع يف النبوة الرسالية ،ومن ادعى نبوة الترشيع بعد حممد ،
فقد كذب .بل كذب وكفر ،بام جاء به الصادق رسول اهلل )2()

وهو لذلك يعترب النبوة سارية يف اخللق دائام ،يقول( :فالنبوة سارية اىل يوم القيامة
يف اخللق ،وان كان الترشيع قد انقطع؛ فالترشيع جزء من أجزاء النبوة ،فإنه يستحيل أن
ينقطع خرب اهلل وإخباره من العامل ،اذ لو انقطع مل يبق للعامل غذاء يتغذى به يف بقاء
وجوده)()3

ويقول( :إن اهلل أخفى النبوة يف خلقه ،وأظهرها يف بعض خلقه؛ فالنبوة الظاهرة هي
التي انقطع ظهورها ،وأما الباطنة فال تزال يف الدنيا واآلخرة ،ألن الوحي االهلي واالنزال
الرباين ال ينقطع اذ كان به حفظ العامل) ()4

ويقول( :النبوة العامة :ال ترشيع معها ،والنبوة اخلاصة :هي نبوة الرشائع فباهبا
مغلق) ()5

( )1املرجع السابق)84 /2(،
( )2املرجع السابق)24 /2(،
( )3املرجع السابق)90 /2(،
( )4املرجع السابق)285 /3(،
( )5املرجع السابق)513 /3(،
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ويقول( :الوالية :نبوة عامة ..والنبوة التي هبا الترشيع :نبوة خاصة) ()1

ويقول( :فأبقى احلق لعباده النبوة العامة التي ال ترشيع فيها ،وابقى هلم الترشيع يف
االجتهاد) ()2

واستعمل ابن عريب مثال نور الشمس ونور القمر ،للداللة عىل نبوة النبي [نبوة
شمسية] ،ونبوة الويل والوارث [نبوة قمرية] .فنبوة الويل والوارث قمرية ،من حيث إن
نورها مستمد من النبوة الشمسية ،وال يستقل دونه ،يقول( :فنبوة الوارث :قمرية ،ونبوة
النبي والرسول :شمسية) ()3

ويفرق بينهام كذلك بأن إحدامها مقيدة واألخرى مطلقة ،و(النبوة املقيدة) :هي
النبوة املقيدة برشع خمصوص مثل نبوة األنبياء والرسل يف مقابل النبوة املطلقة ،والتي ال
ترشيع فيها ،وهي نبوة األولياء والورثة ،يقول( :وأما من أعطي النبوة املقيدة بالرشع
اخلاص به[ ،نبوة ترشيع دون رسالة] ،فام عىل االرض منهم اليوم أحد ،وال يراهم احد اال
يف املوافقة وهي املبرشات ..وأما النبوة املقيدة بالرشائع [نبوة ترشيع مرسلة] ففي الزمان
منهم اليوم :إلياس ،وإدريس وعيسى واختلف يف اخلرض بني النبوة والوالية ،فقيل :هو
نبى ،وقيل :وىل) ()4

ويقول عن العالقة بني الوالية والنبوة( :الوالية :الفلك املحيط اجلامع للكل

( )1املرجع السابق)24 /2(،
( )2فصوص احلكم .135 /1
( )3املرجع السابق)330 /4(،
( )4املرجع السابق)76 /2(،

282

[األنبياء واألولياء] ،فهم وان اجتمعوا يف منصب الوالية ،فالوالة هلم مراتب) ()1

ويقول( :فقد يكون الويل :بشريا ونذيرا ،ولكن ال يكون :مرشعا؛ فإن الرسالة
والنبوة والترشيع قد انقطعت ،فال رسول بعده  وال نبي أي :ال مرشع وال رشيعة) ()2

ويقول( :الوالية هلا االولية ثم تنصحب وتثبت وال تزول ،ومن درجاهتا :النبوة
والرسالة .فيناهلا بعض الناس ..وأما اليوم ،فال يصل اىل درجة النبوة ،نبوة الترشيع أحد،
ألن باهبا مغلق ،والوالية ال ترتفع دنيا وال آخرة) ()3

ويقول( :فاعبد ربك املنعوت يف الرشع حتى يأتيك اليقني ،فينكشف الغطاء ،وحيتد
البرص ،فرتى ما رأى ،وتسمع ما سمع ،فتلحق به يف درجته [النبوة العامة] من غري نبوة
ترشيع ،بل وراثة حمققة لنفس مصدقة متبعة) ()4

ويقول( :االكابر من عباد اهلل الذين هم يف زماهنم بمنزلة :األنبياء يف زمان النبوة،
وهي النبوة العامة) ()5

ويقول( :ونبوة عيسى عليه السالم ثابتة له حمققة ،فهذا نبي ورسول قد ظهر بعده
 ، وهو الصادق يف قوله :انه ال نبي بعده ،فعلمنا قطعا أنه يريد الترشيع خاصة ..فالنبوة
مقام عند اهلل يناله البرش ،وهو خمتص باألكابر من البرش يعطى للنبي املرشع ،ويعطى للتابع
ِ
ِ
ارون نبِ ًّيا﴾ [مريم:
هلذا النبي املرشع اجلاري عىل سنته ،قال تعاىل ﴿ووه ْبنا ل مه م ْن ر ْمحتنا أخا مه ه م

( )1املرجع السابق)14 /3(،
( )2املرجع السابق)376 /2(،
( )3املرجع السابق)101 /3(،
( )4املرجع السابق)311 /3(،
( )5املرجع السابق)3 /2(،

283

 ]53فسددنا باب اطالق لفظ النبوة عىل هذا املقام مع حتققه ،لئال يتخيل متخيل ان املطلق
هلذا اللفظ يريد :نبوة الترشيع) ()1

ويقول( :فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسول اهلل  انام هي :نبوة الترشيع ،ال
مقامها) ()2

ويقول( :ويف حممد  قد انقطعت [نبوة الترشيع] ،فال نبي بعده ،يعني مرشعا أو
مرشعا له ،وال رسول وهو املرشع ،وهذا احلديث قصم ظهور أولياء اهلل النه يتضمن
انقطاع ذوق العبودية الكاملة التامة؛ فال ينطلق عليه [العبد] اسمها اخلاص هبا ،فان العبد
يريد اال يشارك سيده ـ وهو اهلل ـ يف اسم ،واهلل مل يتسم بنبي وال رسول ،وتسمى بالويل،
واتصف هبذا االسم) ()3

ويقول( :والرسالة يف البرش ال تكون اال يف الدنيا ،ينقطع حكمها يف اآلخرة.
وكذلك تنقطع يف اآلخرة بعد دخول اجلنة والنار نبوة الترشيع؛ ال النبوة العامة .وأصل
الرسالة يف االسامء االهلية وحقيقة الرسالة ابالغ كالم من متكلم اىل سامع ،فهي حال ال
مقام ،وال بقاء هلا بعد انقضاء التبليغ) ()4

وغريها من النصوص الكثرية( )5التي ال يمكن تأويلها ،وهي واضحة متاما ،يقر فيها
( )1املرجع السابق)3 /2(،
( )2املرجع السابق)3 /2(،
( )3فصوص 135 /1
( )4الفتوحات املكية()257 /2
( )5من أراد املزيد من النصوص واألدلة؛ فرياجع :الفتوحات ج  2ص (5مقام النبوة) ،ص (19النبوة املطلقة) ،ص
(24مقام القربة النبوة العامة) ،ص (41نبوة الترشيع ،النبوة العامة) ،ص (58نبوة الترشيع) ،ص (90النبوة منزلة) ،ص
(125أنبياء ترشيع ـ أنبياء علم وسلوك) ،ص (252النبوة) ،ص (254النبوة إخبار ألرواح) ،ص (255النبوءة) ،ص
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ابن عريب بأن النبوة املرتبطة باإلخبارات الغيبية مستمرة غري منقطعة ،وأن املنقطعة فقط هي
تلك املرتبطة بالرشائع.
وبناء عىل هذا كله ال نستغرب إن وجدنا أتباع ابن عريب أو من هم عىل مرشبه،
يذكرون الكثري من احلقائق العقدية املرتبطة باهلل وبرسله ومالئكته واليوم اآلخر ،من غري
استناد ألي دليل من املصادر املقدسة املعصومة ،بل يعتربوهنا من عقائد األولياء واألكابر،
بخالف تلك العقائد التي يعتقدها عامة الناس ،والتي يتلقوها من األنبياء والرسل عليهم
السالم.
وهم ال يكتفون بذلك ،بل جيعلون لألولياء من املكانة والوظائف واإلهلامات ما
يتعدى النبوة نفسها ،كام أشار اجلييل لذلك بقوله( :فإذا علمت هذا فقل عىل اإلطالق إن
الوالية أفضل من النبوة مطلقا يف النبي ،ونبوة الوالية أفضل من نبوة الترشيع ،ونبوة
الترشيع أفضل من نبوة الرسالة)()1

وأشار إليه ابن عريب يف الفص الشيثي بقوله( :فإن الرسالة والنبوة ـ أعني نبوة
الترشيع ورسالته ـ تنقطعان ،والوالية ال تنقطع ابد ًا؛ فاملرسلون مع كوهنم أولياء ال يرون ما
ذكرناه اال من مشكاة خاتم األولياء ،فكيف من دوهنم من األولياء؟ وان كان خاتم األولياء

(375النبوة خطاب اهلل تعاىل) ،الفتوحات ج  3ص (14النبوة اختصاص) ،ص (38النبوة والرسالة) ،ص (311نبوة ترشيع)،
ص (326النبوة العامة والنبوة اخلاصة) ،ص (456رسالة الترشيع ،نبوة التكليف) ،ص (513النبوة العامة) ،ص (326النبوة
العامة ـ النبوة اخلاصة) ،ص (456رسالة الترشيع ،نبوة التكليف) ،ص (513النبوة العامة) ،ص (326النبوة العامة ـ النبوة
اخلاصة) ،الفتوحات ج  4ص (115النبوة االوىل) ،ص (116النبوة باجلعل )،ص (369نبوة مكملة) ،ـ فصوص احلكم ج 1
ص (62الرسالة والنبوة) ،ج  2ص (171النبي والرسول والويل) ،ص (217النبوة العامة والتنزيل والتالوة) ..وغريها.
( )1اإلنسان الكامل(اجليىل) ،ص.266 :
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تابع ًا يف احلكم ملا جاء به خاتم الرسل من الترشيع ،فذلك ال يقدح يف مقامه وال يناقض ما
ذهبنا اليه ،فإنه من وجه يكون أنزل كام أنه من وجه يكون أعىل ،وقد ظهر يف ظاهر رشعنا
ما يؤيد ما ذهبنا اليه يف فضل عمر يف أسارى بدر باحلكم فيهم ،ويف تأبري النخل) ()1

وهذا النص واضح جدا يف الداللة عىل كون ابن عريب يفضل الرسول عىل الويل يف
كونه صاحب ترشيع ،جيب عىل الويل اتباعه فيه ،لكنه جيعل من الرسول تابعا للويل أو خلتم
األولياء يف اإلنباء عن احلقائق ألنه ال يمكن أن يطل عليها إال من مشكاته كام يذكر ،وبذلك
هو تابع له فيها.
وهكذا عند ذكره لطاقات األولياء؛ فإنه جيعل هلم منها ما ليس جلربيل عليه السالم
نفسه ،فقد نقل الشعراين يف عقيدة األكابر عنه قوله( :إن يف قوة الكامل من البرش كقضيب
البان وغريه أن يظهر يف صورة غريه من البرش ،وليس يف قوة الكامل من املالئكة أن يظهر
يف صورة غريه من املالئكة فال يقدر جربيل أن يظهر يف صورة إرسافيل ،وال عكسه فعلم
أن يف قوة اإلنسان ما ليس يف قوة امللك)
وهذا يعارض أو يزاحم ما ورد يف القرآن الكريم من الترصحيات املنبئة عن قوة
املالئكة عليهم السالم ،وخصوصا جربيل عليه السالم الذي وصفه بقوله﴿ :ع َّلم مه ش ِديدم
ِ ٍ
استوى﴾ [النجم]6-5 :
ا ْل مقوى مذو م َّرة ف ْ
ومثل ذلك ذكره للمشاهدات الكثرية التي حظي هبا ،والتي مل تذكر لألنبياء أنفسهم،
كقوله ـ مثال ـ عن أصحاب الكهف تعليقا عىل قوله تعاىل ﴿ :ل ِو ا َّطل ْعت عل ْي ِه ْم لو َّل ْيت ِمن مْه ْم
فِر ًارا وململِئْت ِمن مْه ْم مر ْع ًبا﴾ [الكهف( :]18 :فإنه  ال يمأل مع شجاعته ومحاسته رعبا إال من

( )1جواهر النصوص ىف رشح الفصوص ،ج  ،1ص151 :
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َشء هيوله ،فلو مل ير منهم ما هو أهول مما رآه ليلة إرسائه ما امتأل رعبا ،وقد رأيناهم ،وما
ملئنا رعبا ،ألنا ما شهدنا منهم إال صور أجسامهم ،فرأيناهم أمثالنا ،فام ينهزم  إال من
أمر يريد إعدامه ال عن رؤيته أجسامهم ،أليسوا أنايس مثله؟)()1

بناء عىل هذا سنذكر هنا نموذجني عن مزامحة الصوفية املتأخرين للنبوة ،أحدمها
يتعلق بمزامحتهم هلا يف املعارف والنبوءات والعقائد واألخبار ،والثاين يف مزامحتهم هلا يف
اإلكرامات اخلاصة هبا.
أوال ـ معارف األولياء:
عند مطالعة ما يذكره الصوفية عن معارف األولياء املستمدة عن طريق اإلهلام
والكشف نجد تفاصيل كثرية جدا ،ال نجد نظريا هلا يف القرآن الكريم ،وال يف السنة املطهرة،
وال يف اهلدي الوارد عن أئمة اهلدى ،ونجدهم يقرون بذلك ،بل يثنون عىل صاحبه ،بأنه
سطر من املعارف ما مل يسطر مثله يف الكتب.
وسنسوق هنا مثالني عن تلك املعارف التي صنفها الصوفية أنفسهم يف باب العقائد،
وأطلقوا عليها لقب [عقائد األكابر] ،أحدمها فيام يطلقون عليه [احلقيقة املحمدية] ،والثاين
متعلق بالعقيدة يف املالئكة.
 1ـ املعارف املرتبطة باحلقيقة املحمدية:
وهي من املعارف التي حول هبا الصوفية املتأخرين نبوة رسول اهلل  أو شخصه
الرشيف عن املحل الذي جعله اهلل له إىل َشء آخر متاما ،مزجوا فيه بني كشوفهم ،وبني ما
يذكره الفالسفة الذين بحثوا عن كيفية صدور اخللق عن اهلل ،وأنه ال يمكن أن تصدر

( )1الفتوحات املكية .546 /3
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الكثرة عنه؛ فلذلك حيتاج إىل وسائط متعددة لتصدر الكثرة عن الوحدة.
وكان من بني تلك الوسائط ما يطلقون عليه [احلقيقة املحمدية] ،والتي سنورد
أقواهلم يف تعريفها ،وقبل ذلك نذكر معارضتها للقرآن الكريم ،ولكامل اهلل تعاىل ،فاهلل تعاىل
مستغن عن كل تلك القوانني والرشوط التي وضعوها لصدور الكائنات ،قال تعاىل﴿ :إِنَّام
ون﴾ [يس ،]82 :وقال﴿ :ب ِديع السامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
أ ْم مر مه إِذا أراد ش ْيئًا أ ْن ي مقول ل مه مك ْن في مك م
ض وإِذا
م َّ
ون ﴾ (البقرة ،)117:وقال :م ِ
قىض أ ْمر ًا فإِنَّام ي مق م
ول ل مه مك ْن في مك م
يت فإِذا قىض
حييِي و مي ِم م
﴿هو ا َّلذي م ْ
أ ْمر ًا فإِنَّام ي مق م
ول ل مه مك ْن في مك م
ون ﴾ (غافر)68:

وأخرب أنه خالق كل َشء من غري حاجة ألي وسائط ،فقال :مق ْل من رب السامو ِ
ات
ْ ُّ َّ
و ْاأل ْر ِ
ض مق ِل اهلل مق ْل أف َّاخت ْذ مت ْم ِم ْن مدونِ ِه أ ْولِياء ال ي ْملِ مكون ِأل ْن مف ِس ِه ْم ن ْفع ًا وال رض ًا مق ْل ه ْل
ُّور أ ْم جع ملوا هلل مرشكاء خل مقوا كخ ْل ِق ِه
ي ْست ِوي ْاألعْمى وا ْلب ِص مري أ ْم ه ْل ت ْست ِوي ال ُّظ ملام م
ت والن م
اخل ْل مق علي ِهم مق ِل اهلل خالِ مق مك ِّل ٍ
ِ
فتشابه ْ
ار ( الرعد)16:
َشء و مهو ا ْلواحدم ا ْلق َّه م
ْ ْ
ْ
وغريها من اآليات الكريمة التي خيرب اهلل تعاىل فيها عن صدور الكثرة عنه ،من دون
حاجة ألي وسائط ،فيكفي أن تتوجه إرادته ومشيئته لذلك؛ فيتحقق ما يريد.
وهكذا نرى كبار الفالسفة والعقالء ينكرون حاجة اهلل للوسائط ،لعل أحسن مثال
لذلك العالمة (نصري الدين الطويس) فهو من الذين أنكروا هذه املقولة مع اطالعه الواسع
عىل ما يقوله الفالسفة ،وقد قال عبد اهلل نعمة مبينا دوره يف نقضها( :ومن آثارهم البارزة
أن بعض فالسفتهم ومنهم (نصري الدين الطويس) قد أتى عىل نظرية الصدور والعقول
العرشة هيدمها من أساسها ،ونظرية العقول العرش لتعليل كيفية صدور الكثري من الواحد
البسيط وتفسري صدور املخلوقات الكثرية املتضادة عن املبدأ االول ،كانت هي النظرية
البارزة التي أخذ هبا الفالسفة اإلسالميون أمثال الفارايب وابن سينا ،وهي نظرية إغريقية
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نمت يف أحضان الصابئة احلرانيني ،وتلقفها عنهم الفالسفة اإلسالميون بإعجاب وتقدير،
أما فيلسوفنا الطويس فقد أثبت بالربهان املنطقي أهنا غري صحيحة وخاصة يف الفاعل
املختار)()1

ومن أقواله يف ردها( :قالت الفالسفة :الواحد ال يصدر عنه اال واحد ،وكل شبهة
هلم عىل هذه الدعوى هي يف غاية الركاكة ،ولذلك قالوا :ال يصدر عن الباريء تعاىل بال
واسطة اال عقل واحد والعقل فيه كثرة ،هي الوجوب واالمكان وتعقل الواجب وتعقل
ذاته ونفس وفلك مركب من اهليويل والصورة ويلزمهم أن أي موجودين فرضنا
(وجودمها) يف العامل ،كان أحدمها (رضورة) علة لآلخر بواسطة أو بغريها ،وأيض ًا:
التكثرات التي يف العقل ،ان كانت موجودة صادرة عن الباريء لزم صدورها عن الواحد
وإن صدرت عن غريه لزم تعدد الواجبْ ،
وإن مل تكن موجودة مل يكن تأثريها يف املوجودات
معقوالً)()2

وهكذا أنكرها ورد عليها الكثري من املتكلمني وغريهم من أمثال الفخر الرازي
والعالمة احليل يف كتاب [كشف املراد] ،و[مناهج اليقني يف اصول الدين] ،وحممد صالح
املازندراين يف رشحه للكايف ،والعالمة املجليس ،والبهائي العاميل .وغريهم كثري.
وبذلك فهي غري واردة نقال ،بل القرآن الكريم خيالفها ويعارضها ،وهي كذلك
مردودة عقال؛ وأكرب دليل عىل ذلك إنكار كبار العقالء من املتكلمني والفالسفة هلا.
لكن الصوفية املتأخرين ،والذين انشغلوا بالبحث عن تفاصيل كيفية خلق اهلل

( )1فالسفة الشيعة ،عبد اهلل نعمة ،ص 38و.39
( )2جامع االرسار ومنبع االنوار ،سيد حيدر اآلميل ،ص.482
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للكون ،أو كيفية صدوره عنه ،راحوا ـ عن طريق الكشف واإلهلام ـ يذكرون الكثري من
التفاصيل املرتبطة بذلك ،وكأهنم مستثنون مما ورد النص عليه يف قوله تعاىل﴿ :ما أ ْشهدْ م مهت ْم
ض وال خ ْلق أ ْن مف ِس ِهم وما مكن مْت مت ِ
خ ْلق السامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
ضدً ا﴾ [الكهف]51 :
َّخذ املْم ِض ِّلني ع م
م
ْ
َّ
ولعل ابن عريب هو أكرب من له نصيب يف احلديث عن هذا ،وعىل دربه سار املتأثرون
به ،والذي أكدوا ما ذكره ،أو زادوا عليه ،وسنورد هنا مقوالهتم كام هي ،وبطوهلا ،حتى
يتعرف القارئ بدقة عىل منهجهم يف احلديث عن أمثال هذه العقائد اخلطرية ،والتي
يعتربون أنفسهم أنبياء فيها ،لعدم عالقتها بالترشيع.
فمن أقوال ابن عريب عنها( :ملا تعلقت إرادة احلق سبحانه بإجياد خلقه وتقدير رزقه،
برزت احلقيقة املحمدية من األنوار الصمدية يف احلرضة األحدية ،وذلك عندما جتىل لنفسه
بنفسه من سامء األوصاف وسأل ذاته بذاته موارد األلطاف يف إجياد اجلهات واألكناف،
فتلقى ذلك السؤال منه إليه بالقبول واإلسعاف؛ فكان املسؤول والسائل ،والداعي
واملجيب ،واملنيل والنائل ،فكمن فيه كمون تنـزيه ،ودخل جوده يف حرضة علمه؛ فوجد
احلقيقة املحمدية ،عىل صورة حكمه فسلخها من ليل غيبه فكانت هنار ًا؛ وفجرها عيون ًا
وأهنار ًا ،ثم سلخ العامل منها؛ فكانت سامء عليهم مدرار ًا ،وذلك أنه سبحانه اقتطع من نور
غيبه قطعة مل تكن به متصلة فتكون عنه عند القطع منفصلة ،ولكن ملا نظره سبحانه وتعاىل
عىل الصورة فصار كان ثم جنس ًا جيمعها رضورة؛ فكان قطع هذا النور املنـزل املمثل من
ذلك اجلنس التخيل ،والباري منـزه يف نفسه عن قيام الفصل به والوصل واإلضافة
باإلنسان إىل جنسه ،فهو قطع مثيل أبدي أحدي عن معنى أزيل ،فكان حلرضة ذلك املعنى
باب ًا وعىل وجهها حجاب ًا ..وملا اقتطع القطعة املذكورة مضاهية للصورة ،أنشأ منها حممد ًا
عىل النشأة التي ال تنجيل أعالمها وال يظهر من صفاته إال أحكامها ،ثم اقتطع العامل كله
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تفصي ً
ال عىل تلك الصورة ،وأقامه متفرق ًا عىل غري تلك النشأة املذكورة إال الصورة اآلدمية
اإلنسانية ،فإهنا كانت ثوب ًا عىل تلك احلقيقة املحمدية النورانية ،ثوب ًا يشبه املاء واهلوى يف
حكم الدقة والصفا ،فتشكل بشكله ،فلذلك مل خيرج يف العامل غريه عىل مثله؛ فصارت
حرضة األجناس إليه وله يرجع اجلامد والناطق واحلساس ،وكان حممد نسخة من احلق
باألعالم ،وكان آدم نسخة منه عىل التامم ،وكنا نحن نسخة منهام عليهام السالم ..واحلقيقة
ِ ِِ
َش ٌء ﴾ [الشورى ،]11 :وما نزل عليها من النسخ فعدم
املحمدية املنبه عليها بـ ﴿ ل ْيس كم ْثله ْ
ومهد األرض وأنزل الرفع واخلفض،
دليل وظل ،ثم خلق اخللق وفتق الرتق وقدر الرزقَّ ،
وأقام النشأة اآلدمية والصورة اإلهبامية ،وجعلها تتناسل وتتفاضل وترتافع وتتنازل ،إىل أن
وصل أوانه وجاء زمانه ،فصري العامل كله يف قبضته وخمضته ،فكان جسم حممد زبدة خمضته،
كام كانت حقيقة ،أصل نشأته ،فله الفضل باإلحاطة ،وهو املتبوع بالوساطة ،إذ كان البداية
واخلتم وحمل اإلفشاء والكتم)

()1

وقال( :الوجود كله هو احلقيقة املحمدية ،وإن النـزول منها إليها وهبا عليها ،وإن
احلقيقة املحمدية يف كل َشء هلا وجهان :وجه حممدي ،ووجه أمحدي؛ فاملحمدي :علمي
جربائييل ،واألمحدي :إيامين روحي أمي ..وإن التنـزيل للوجه املحمدي ،والتجيل للوجه
األمحدي)

()2

وهكذا قال غريه ،وخصوصا ممن تأثر به وبمرشبه ،وعىل رأسهم الشيخ عبد الكريم
اجلييل الذي عرف احلقيقة املحمدية بقوله(:احلقيقة املحمدية :خلق اهلل العامل بأرسه منها ،ملا

)(1ابن عريب ،عنقا مغرب ،ص .38 ،36
()2ابن عريب ،بلغة الغواص ،ورقة  133ب.
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ورد يف حديث جابر أن اهلل تعاىل خلق روح النبي من ذاته ،وخلق العامل بأرسه من روح
حممد ،فمحمد هو الظاهر يف اخللق باسمه باملظاهر اإلهلية)

()1

وقال( :احلقيقة املحمدية :هي أول خملوق ،وكانت النسخة اإلهلية صورة ومعنى)

()2

وقال كامل الدين القاشاين( :احلقيقة املحمدية :هي الذات مع التعني األول ،فله
األسامء احلسنى كلها ،وهو اإلسم األعظم)()3

وقال الشيخ فخر الدين العراقي( :احلقيقة املحمدية :قيل :الوحدة احلقيقية ..وقيل:
الروح األعظم ..وقيل :صورة االسم اجلامع اإلهلي)

()4

وقال( :احلقيقة املحمدية :هي أنه هو مظهر الذات ،وأن الظاهر يف حقيقته ليس إال
النور الذايت ،ألن رتبته قبل رتبة األسامء والصفات ،إذ حقيقته برزخ ما بني األحدية
والواحدية .والصفات إنام هي يف الواحدية ،فالصفات اإلهلية كام هي حجب ذاته تعاىل
حجب احلقيقة املحمدية أيض ًا ،فالكشف عنها كالكشف عن أحدية الذات املبطل
للخصوصيات)

()5

وقال الشيخ عبد الغني النابليس( :احلقيقة املحمدية :هي حرضة الغيب املطلق عن
مجيع القيود ،املحيطة بالنسب األسامئية واألعيان الثابتة الكونية والوسيلة بينهام)

()6

( (1الكهف والرقيم يف رشح بسم اهلل الرمحن الرحيم ،ص .7
) (2رشح مشكالت الفتوحات املكية وفتح األبواب املغلقات من العلوم اللدنية ،ص .63
( )3كامل الدين القاشاين ،اصطالحات الصوفية ،ص .6
)(4فخر الدين العراقي ،اللمعات العادلية يف برزخ النبوية ،ص .11
) (5املرجع السابق ،ص .34 - 33
)(6عبد الغني النابليس ،اطالق القيود يف رشح مرآة الوجود.34 ،
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وقال الشيخ أبو العباس التجاين( :احلقيقة املحمدية :هي حمل االستواء اإلهلي
باإلسم األعظم)

()1

وقال( :احلقيقة املحمدية :هي الربزخ بني احلرضة اإلهلية وبني األرواح الواصلة
إليها بكامل املعرفة وصفاء اليقني)

()2

وقال( :احلقيقة املحمدية :هي أول موجود أنشأه اهلل من العامء الرباين ،وأوجدها
سبحانه وتعاىل مشتملة عىل مجيع ذوات الوجود من األزل إىل األبد ،والوجود كله متنسل
منها)

()3

وقال الشيخ حممد مهدي الروايس( :احلقيقة املباركة املحمدية :هي مبدأ طرز احلكم
املوضوعة ،وأول شكل اهلياكل املصنوعة ،بل السبب األعظم القائم يف مادة الوجود،
والعلة الغائية خللق كل موجود ،واحلبل الطويل الكافل وصلة كل واصل ،والباب
العريض العايل الضامن كفاية كل داخل ،والكنـز اجلامع لنكات الكائنات ،والكوكب
الالمع يف مطالع ساموات املوجودات ،والنقطة الشاملة املطلسمة بحل كل رصد ورصد
كل مدد ،والنعمة العظمى التي تشبث بأذيال إحساهنا عيسى ،والقاموس املرتجم بلسان
القدم يف مدارس العدم ،والناموس األعظم املحكم سلطانه فوق كل هام وقدم ،والقبضة
األصلية التي مجعت بطي مضموهنا هيكل األمر واإلبداع واخللق ،والنشأة األزلية املتوجة
بتاج الربهان واإلحسان واحلق ،مقتدى كل إمام يف كل دائرة إهلية ،وقبلة كل مقتدى يف كل

) (1جواهر املعاين وبلوغ األماين ،ج  2ص (31بترصف).
) (2املرجع السابق ،ج  2ص (81بترصف).
) (3املرجع السابق ،ج  2ص .37
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حرضة الهوتية ،وارد اإلرادات ومهبط أمر ترصيفها ،ومظهر املشيئات وواسطة تدويرها
يف تنميق ثقيلها وخفيفها ،لوح العلم املطرز بكل علم خفي مكتوم ،وقلم الرس الكاتب بأمر
اهلل كل ما اندرج يف صحيفة وهب احلي القيوم ،وحجاب العناية القديمة القائم باألمر
األزيل بني امللك والعبيد ،وبرزخ الرشف الرفيع املمدود للفرق بني املراد واملريد ،حرم اهلل
األمني املحفوف بعساكر الغيوب ،وسلطان الربهان الديمومي الساري رسيان رس قدرته
يف مجيع القلوب ،أمني احلرضة املقدسة عىل رس كل خزانة غيبية ،وواسطة التجيل يف
احلضرية األبدية لكل زمرة معظمة خفية وجلية ،وآدم آدم ،وأصل العامل ،واحليطة اجلامعة
الكربى ،واللمعة البارعة الزهرا ،والعامل األكرب الشامل ،والعلم األعظم الطائل ،والنوع
املتضمن كل األنواع ،والنَّفس الساري يف القلوب واألبصار واألسامع ،عروس خلوة
الواحدية ،وحمبوب جلوة األحدية ،الربق املتلوي يف زوايا اجلربوت ،والقمر املتأللئ حتت
أستار الرمحوت ،مصباح مدار اجلالل ،وفجر قبة اجلامل ،وجامع مدينة الوصال ،وحمراب
مملكة اإليصال ،ونتيجة كل املقال ،وزبدة كل مآل ،غضنفر غاب القدس األعىل ،وعنرب
جملس األنس األجىل ،تاج عروس املعايل ،وقرة عني دور األيام والليايل ،عيد كل طالع
سعيد ،وروح كل مظهر إهلي محيد ،القائم بأمر اهلل ،واملؤيد بعناية اهلل ،والضارب بسيف
اهلل ،واملتكلم بلسان اهلل ،والظاهر بحول اهلل ،والباطن برس اهلل ،أمني اهلل عىل خزائن علوم
اهلل ،ورس اهلل الرسياين املنشور يف ملك اهلل وملكوت اهلل ،السبب والربزخ واحلبل ،والقول
والقوة والفعل ،ميم املدد املعقود ،وحاء حل عقدة الوجود ،املدد األعظم الذي ال انقطاع
له ،والفيض املطلسم الذي ما خاب من أمله ،وأم له ،النفحة الرسمدية القديمة ،والنظرة
األزلية العظيمة ،احلقيقة األوىل ِ
والضئْضئ األقدم ،واهليكل األعىل واملظهر األعم ،حقيقة
احلرضة املعظمة يف كل املحارض ،والدولة اآلمرة عىل كل باد وحارض ،فاملعرفة هبا حصن
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األمان والنجاح ،وباب الربكة والفالح ،وطريق السرت والسيادة ،وحرم السالمة والسعادة،
ومنشور الرتقيات يف الدارين ألحسن وأرشف املراتب ،وهيكل العنايات والقوة والنرصة
والعلو عىل كل مظاهر ومغالب ،وعدو وحاسد وحمارب ،وهي ميزاب رمحة اهلل ،وسحاب
فيض كرم اهلل إن شاء اهلل)

()1

وقال الشيخ حممد هباء الدين البيطار( :احلقيقة املحمدية :هي الرس القائم باألحدية،
فهي املثل بال ريب ،املسلوخ من ليل الغيب﴿ :وآي ٌة هل م مم ال َّل ْي مل ن ْسل مخ ِمنْ مه النَّهار فإِذا مه ْم
ُمظْلِ ُمون﴾ [يس ]37 :بطمس العدم)
()2

وقال( :احلقيقة املحمدية :هي رس وجوب الوجود الذايت املمدة حلقائق املمكنات

األسامئية والصفاتية من عامل البطون إىل عامل الظهور ،بالتدريج القابل لتفصيل املظاهر
الكونية وتفصيل حقائقها اإلنسانية ..واحلقيقة املحمدية :هي أول التنـزالت من الطمس،
الذايت الذي ال يعرب عنه بعبارة ،وال يرتقي إليه بإشارة ،وال ينبأ عنه بإسم ،وال هيتدي إليه
بوسم)

()3

وقال( :احلقيقة املحمدية :هي عينك وعني كل َشء من حيث الذات بال فرق أصالً،
إذ ال تعدد يف تلك العني وال جتزي وال حتل وال متتزج وال تتحد بيشء ،ألنه ليس معها
َشء)

()4

وقال الشيخ حممود أبو الشامات اليرشطي( :احلقيقة املحمدية :هي مداد أحرف

)(1حممد مهدي الرواس ،رفرف العناية ،ص .53 - 51
) (2حممد هباء الدين البيطار ،النفحات األقدسية يف رشح الصلوات األمحدية اإلدريسية ،ص .62
) (3املرجع السابق ،ص .12
) (4املرجع السابق ،ص .28
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الكائنات ،وهيويل مجيع املدركات)

()1

ونحب أن نذكر هنا أهنم وضعوا يف ذلك حديثا طويال مملوءا باخلرافات ،وقد
أسندوه جلابر قال :سألت رسول اهلل  عن أول َشء خلقه اهلل تعاىل؟ فقال( :هو نور
نبيك يا جابر؛ خلقه اهلل ثم خلق فيه كل خري وخلق بعده كل َشء ،وحني خلقه أقامه قدامه
من مقام القرب اثني عرش ألف سنة ،ثم جعله أربعة أقسام :فخلق العرش من قسم،
والكريس من قسم ،ومحلة العرش وخزنة الكريس من قسم ..وأقام القسم الرابع يف مقام
احلب اثني عرش ألف سنة ،ثم جعله أربعة أقسام :فخلق القلم من قسم ،واللوح من قسم،
واجلنة من قسم ،وأقام القسم الرابع يف مقام اخلوف اثني عرش ألف سنة ،ثم جعله أربعة
أجزاء :فخلق املالئكة من جزء ،والشمس من جزء ،والقمر والكواكب من جزء ..وأقام
اجلزء الرابع يف مقام الرجاء اثني عرش ألف سنة ،ثم جعله أربعة أجزاء :فخلق العقل من
جزء ،والعلم واحلكمة من جزء ،والعصمة والتوفيق من جزء ..وأقام اجلزء الرابع يف مقام
احلياء اثني عرش ألف سنة ،ثم نظر اهلل عز وجل إليه ،فرتشح النور عرق ًا ،فقطر منه مائة ألف
أربعة وعرشون ألف قطرة من النور ،فخلق اهلل من كل قطرة روح نبي أو روح رسول ،ثم
تنفست أرواح األنبياء ،فخلق اهلل من أنفاسهم األولياء والشهداء والسعداء واملطيعني إىل
يوم القيامة ،فالعرش والكريس من نوري ،والكروبيون من نوري ،والروحانيون واملالئكة
من نوري ،واجلنة وما فيها من النعيم من نوري ،ومالئكة السموات السبع من نوري،
والشمس والقمر والكواكب من نوري ،والعقل والتوفيق من نوري ،وأرواح الرسل
واألنبياء من نوري ،والشهداء والسعداء والصاحلون من نتاج نوري ..ثم خلق اهلل اثني

) (1املرجع السابق ،ص .12
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عرش ألف حجاب فأقام اهلل نوري ،وهو اجلزء الرابع يف كل حجاب ألف سنة ،وهي
مقامات العبودية والسكينة والصرب والصدق واليقني ،فغمس اهلل ذلك النور يف كل حجاب
ألف سنة ،فلام أخرج اهلل النور من احلجب ركبه اهلل يف األرض ،فكان ييضء منها ما بني
املرشق واملغرب كالرساج يف الليل املظلم ..ثم خلق اهلل آدم من األرض فركب فيه النور يف
جبينه ،ثم انتقل منه إىل شيث ،وكان ينتقل من طاهر إىل طيب ،ومن طيب إىل طاهر إىل أن
أوصله اهلل صلب عبد اهلل بن عبد املطلب ،ومنه إىل رحم أمي آمنة بنت وهب ،ثم أخرجني
إىل الدنيا فجعلني سيد املرسلني ،وخاتم النبيني ،ورمحة للعلمني ،وقائد الغر املحجلني..
هكذا كان بدء خلق نبيك يا جابر)()1

وأدلة رد احلديث كثرية جدا ،ال يمكن إحصاؤها هنا ،ولعل أيرسها فهام هو ما ورد
فيه من هذه العبارة( :فخلق املالئكة من جزء ،والشمس من جزء ،والقمر والكواكب من
جزء) ،وهو يدل عىل تلك التصورات الفلكية اهلزيلة التي كان يروهيا كعب األحبار وغريه،
كام أرشنا إىل ذلك يف كتاب [السلفية والوثنية املقدسة]
هذا من ناحية املتن ،أما من ناحية السند ،فقد رد السيوطي مع ميوله الصوفية عليه،
فقال ملن سأله عنه( :احلديث املذكور يف السؤال ليس له إسناد يعتمد عليه)()2

وقال عبد اهلل بن الصديق الغامري ـ معلق ًا عىل كالم السيوطي ـ( :وهو تساهل قبيح
بل احلديث ظاهر الوضع ،واضح النكارة ..والعجب أن السيوطي عزاه إىل عبد الرزاق مع

( )1ذكره القسطالين يف املواهب اللدنية( ،)74-73/1وحممد الربهاين يف كتابه تربئة الذمة(ص ،)9/والنفحات املكية
واللمحات احلقية ملحمد عثامن املريغني(ص ،)29-28/وعزاه لـ(مصنف عبد الرزاق) ،وال يوجد فيه.
( )2احلاوي للفتاوي(.)325-223/1
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أنه ال يوجد يف مصنفه وال تفسريه وال جامعه وأعجب من هذا أن بعض الشناقطة صدق
هذا العزو املخطيء فركب له إسناد ًا من عبد الرزاق إىل جابر ،ويعلم اهلل أن هذا كله ال
أصل له فجابر بريء من رواية هذا احلديث وعبد الرزاق مل يسمع به)()1

وقال أمحد بن الصديق الغامري مستدرك ًا عىل السيوطي( :وهو حديث موضوع لو
ذكره بتاممه ملا شك الواقف عليه يف وضعه ،وبقيته تقع يف ورقتني من القطع الكبري؛ مشتملة
عىل ألفاظ ركيكة ،ومعاين منكرة)()2

وقد ألف الشيخ حممد أمحد عبد القادر الشنقيطي يف بيان وضعه رسالة سامها( :تنبيه
احلذاق عىل بطالن ما شاع بني األنام من حديث النور املنسوب ملصنف عبد الرزاق)
 2ـ املعارف املرتبطة باملالئكة عليهم السالم:
وهي معارف كثرية جدا ،وكلها ال سند هلا من القرآن الكريم ،وال السنة املطهرة،
وهي مما يريض املتطلعني ألي َشء يريض فضوهلم بغض النظر عن ثبوته أو عدم ثبوته.
وسنورد هنا بعض ما ذكره ابن عريب يف فتوحاته عنها ،ومنها قوله يف الباب الذي
خصصه هلا ،والذي بدأه بقوله( :اعلم أن املالئكة ثالث أصناف :صنف مهيم ملا أوجدهم
(اهللَّ) جتىل هلم يف اسمه (اجلميل) ،فهيمهم وأفناهم عنهم :فال يعرفون نفوسهم ،وال من
هاموا فيه ،وال ما هيمهم؛ فهم يف احلرية سكارى ،وهم الذين أوجدهم اهللَّ من (أينية العامء)
الذي ما فوقه هواء وما حتته هواء ،وهم ،ومجيع املالئكة ،أرواح خلقهم اهللَّ يف هياكل أنوار
كسائر املالئكة إال أن هؤالء املالئكة ليس هلم من الوالية إال والية املمكنات ..والصنف

( )1ملحق قصيدة الربدة لعبد اهلل الغامري(ص.)75/
( )2املغري عىل األحاديث املوضوعة يف اجلامع الصغري(ص)7
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الثاين :املالئكة املسخرة ،ورأسهم (القلم األعىل) وهو(العقل األول) ،سلطان عامل التدوين
والتسطري ،وكان وجودهم مع (العامل املهيم) ،غري أنه حجبهم اهللَّ عن هذا التجيل الذي هيم
أصحاهبم ،ملا أراد اهللَّ أن هيب هذا الصنف املسخر من رتبة االمامة يف العامل ،وله والية
ختصه وختص مالئكة التسخري ..والصنف الثالث :مالئكة التدبري .وهي األرواح املدبرة
لألجسام كلها :الطبيعية النورية ،واهلبائية ،والفلكية ،والعنرصية ،ومجيع أجسام العامل،
وهلؤالء والية أيضا)()1

وقال يف باب آخر عند حديثه عن (انتهاء الدورة الزمانية إىل امليزان)( :انتهت الدورة
الزمانية إىل امليزان لتكرار الدور؛ فظهر حممد  وكان له يف كل جزء من أجزاء الزمان
حكم ،اجتمع فيه بظهوره  ،وهذه األسامء (أسامء الربوج االثنى عرش) أسامء مالئكة
خلقهم اهللَّ ،وهم االثنا عرش ملكا ،وجعل هلم مراتب يف الفلك املحيط ،وجعل بيد كل
ملك ما شاء أن جيعله مما يربزه ،فيمن هو دوهنم إىل األرض ،حكمة؛ فكانت روحانية حممد
 تكتسب ،عند كل حركة من الزمان ،أخالقا بحسب ما أودع اهللَّ يف تلك احلركات من
األمور اإلهلية؛ فام زالت تكتسب هذه الصفات الروحانية قبل وجود تركيبها ،إىل أن ظهرت
صورة جسمه يف عامل الدنيا بام جعله اهللَّ عليه من األخالق املحمودة ،فقيل فيه﴿ :وإِنَّك
لعىل مخ مل ٍق عظِي ٍم﴾ [القلم ]4 :فكان  ذا خلق ،ومل يكن ذا ختلق ،وملا كانت األخالق ختتلف
أحكامها باختالف املحال التي ينبغي أن تقابل هبا ،احتاج صاحب اخللق إىل علم يكون
عليه ،حتى يرصف يف ذلك)()2

( )1املرجع السابق ،ج ،14ص.528 :
( )2املرجع السابق ،ج  ،2ص.344 :

299

ونقل عنه الشيخ الشعراين يف عقائد األكابر اجتامعه بأنواع من املالئكة ،واستفادته
من علومهم ،قال( :اعلم أن مجيع احلروف املقطعة أوائل السور كلها أسامء مالئكة ..وقد
اجتمعت هبم يف بعض الوقائع ،وما منهم ملك إال وأفادين علام مل يكن عندي فهم من مجلة
أشياخي من املالئكة فإذا نطق القارىء هبذه احلروف كان مثل ندائهم فيجيبونه ألنه ثم
رقائق ممتدة من ذواهتم إىل أسامئهم فإذا قال القارىء (أمل) مثال قال هؤالء الثالثة من املالئكة
ما تقول فيقول القارىء ما بعد هذه احلروف فيقولون له صدقت إن كان خريا ،ويقولون
هذا مؤمن نطق بحق وأخرب بحق فيستغفرون له وهكذا القول يف (أملص) ونحوها)
ثم ذكر عددهم ،فقال( :وهم أربعة عرش ملكا آخرهم (ن) ..وقد ظهروا يف منازل
القرآن عىل وجوه خمتلفة فمنازل ظهر فيها ملك واحد وهو (ص) و(ق) و(ن) ومنازل ظهر
فيها اثنان مثل (طس) و(يس) و(حم) وصورها مع التكرار تسعة وسبعون ملكا بيد كل
ملك شعبة من اإليامن؛ فإن اإليامن بضع وسبعون درجة والبضع من واحد إىل تسع ،فقد
استوىف هنا غاية البضع ..فمن نظر يف هذه احلروف وهذا الباب الذي فتحته له رأى عجائب
سخرت له هذه األرواح امللكية التي هي هذه احلروف أجسامها فتمده بام بيدها من شعب
اإليامن وحتفظ عليه إيامنه إىل املامت)()1

وذكر كيفية خلقهم والكثري من التواريخ املرتبطة بذلك ،ومنها ما ذكره يف املبحث
الذي خصصه لـ (األجسام النورية واملالئكة الكروبيون)( :إن أول جسم خلقه اهللَّ أجسام
األرواح امللكية املهيمة يف جالل اهللَّ ،ومنهم العقل األول والنفس الكل ،وإليها انتهت
األجسام النورية املخلوقة من نور اجلالل ،وما ثم ،من هؤالء املالئكة ،من وجد بواسطة

( )1اليواقيت واجلواهر ىف بيان عقائد األكابر ،اليواقيتواجلواهر ،ص.177 :
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غريه إال النفس التي دون العقل ،وكل ملك خلق بعد هؤالء ،فداخلون حتت حكم الطبيعة،
فهم من جنس أفالكها التي خلقوا منها ،وهم عامرها ،وكذلك مالئكة العنارص ،وآخر
صنف من األمالك ،املالئكة املخلوقون من أعامل العباد وأنفاسهم ..فلنذكر ذلك صنفا
صنفا يف هذا الباب)()1

وهكذا راح يتحدث عن كيفية خلق املالئكة بأنواعهم املختلفة؛ فقال عند احلديث
عن أعالهم درجة( :اعلم أن اهللَّ تعاىل كان قبل أن خيلق اخللق ..كان يف عامء ،ما حتته هواء
وما فوقه هواء ،وهو أول مظهر إهلي ظهر فيه ،رسى فيه النور الذايت ..فلام انصبغ ذلك
العامء بالنور ،فتح فيه صور املالئكة املهيمني الذين هم فوق عامل األجساد الطبيعية ،وال
عرش وال خملوق تقدمهم؛ فلام أوجدهم جتىل هلم ،فصار هلم ذلك التجيل غيبا ،كان ذلك
الغيب روحا هلم ،أي لتلك الصور ..وجتىل هلم يف اسمه اجلميل ،فهاموا يف جالل مجاله،
فهم ال يفيقون ..فلام شاء أن خيلق عامل التدوين والتسطري ،عني واحدا من هؤالء املالئكة
الكروبيني ،وهو أول ملك ظهر من مالئكة ذلك النور ،سامه العقل والقلم ،وجتىل له ،يف
جمىل التعليم الوهبي ،بام يريد إجياده من خلقه ال إىل غاية وحد ،فقيل (العقل) بذاته علم ما
يكون ،وما للحق من األسامء اإلهلية الطالبة صدور هذا العامل اخللقي؛ فاشتق من هذا العقل
موجودا آخر سامه اللوح ،وأمر القلم أن يتدىل إليه ،ويودع فيه مجيع ما يكون إىل يوم القيامة
ال غري ،وجعل (احلق) هلذا القلم ثالث مائة وستني سنا يف قلميته ،أي من كونه قلام،
و(جعل احلق هلذا القلم) ،من كونه عقال ،ثالث مائة وستني جتليا أو رقيقة ،كل سن أو
رقيقة تغرتف من ثالث مائة وستني صنفا من العلوم االمجالية ،فيفصلها (القلم) يف اللوح؛

( )1الفتوحات املكية ،ج ،2ص.350 :
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فهذا حرص ما يف العامل من العلوم إىل يوم القيامة؛ فعلمها اللوح حني أودعه القلم إياها؛
فكان من ذلك علم الطبيعة ،وهو أول علم حصل يف هذا اللوح من علوم ما يريد اهللَّ خلقه،
فكانت الطبيعة دون النفس .وذلك كله يف عامل النور اخلالص ..ثم أوجد سبحانه الظلمة
املحضة ،التي هي يف مقابلة هذا النور ،بمنزلة العدم املطلق ،املقابل للوجود املطلق؛ فعند
ما أوجدها أفاض عليها النور إفاضة ذاتية بمساعدة الطبيعة ،فألم شعثها ذلك النور؛ فظهر
اجلسم املعرب عنه بالعرش ،فاستوى عليه االسم الرمحن باالسم الظاهر؛ فذلك أول ما ظهر
من عامل اخللق ،وخلق من ذلك النور املمتزج ،الذي هو مثل ضوء السحر ،املالئكة احلافني
بالرسير ..وقد بينا خلق العامل يف كتاب سميناه (عقلة املستوفز) ،وانام نأخذ منه يف هذا الباب
رؤوس األشياء)()1

ثم حتدث عن (الكريس وعامره من املالئكة) ،فقال( :ثم أوجد (احلق) الكريس يف
جوف هذا العرش ،وجعل فيه مالئكة من جنس طبيعته .فكل فلك أصل ملا خلق فيه من
عامره ،كالعنارص فيام خلق منها من عامرها .كام خلق (اهللَّ) آدم من تراب ،وعمر به وببنيه
األرض ،وقسم (احلق) يف هذا الكريس الكريم الكلمة إىل خرب وحكم :ومها القدمان اللتان
تدلتا له من العرش ،كام ورد يف اخلرب النبوي ،ثم خلق تعاىل يف جوف الكريس األفالك،
فلكا يف جوف فلك ،وخلق يف كل فلك عاملا منه يعمرونه ،سامهم مالئكة ،يعنى رسال،
وزينها (أي األفالك) بالكواكب ،وأوحى يف كل سامء أمرها ،إىل أن خلق صور
املولدات)()2

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.351 :
( )2املرجع السابق،ج ،2ص.352 :
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وهكذا حتدث عن تفاصيل كثرية يطول ذكرها ،وهو يف كل ذلك يذكر التواريخ
واملدد الزمنية بدقة عالية ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله عند احلديث عام سامه (الفلك
األطلس)( :وملا خلق اهللَّ هذا الفلك األول ،دار دورة غري معلومة االنتهاء إال اهلل ،ألنه
ليس فوقه َشء حمدود من األجرام يقطع فيه ،فإنه أول األجرام الشفافة ،فتتعدد احلركات
وتتميز ،وال كان قد خلق اهللَّ يف جوفه شيئا ،فتتميز احلركات وتنتهي عند من يكون يف
جوفه ،ولو كان (قد خلق اهللَّ يف جوف هذا الفلك األول شيئا) مل تتميز (احلركات فيه)
أصال ،ألنه أطلس ال كوكب فيه ،متشابه األجزاء؛ فال يعرف مقدار احلركة الواحدة منه،
وال تتعني ..فلو كان فيه جزء خمالف لسائر أجزائه لعدت به حركاته بال شك ،ولكن علم
اهللَّ قدرها وانتهاءها وكرورها .فحدث عن تلك احلركة اليوم ،ومل يكن ثم ليل وال هنار يف
هذا اليوم ..ثم استمرت حركات هذا الفلك .فخلق اهللَّ مالئكة ،مخسة وثالثني ملكا
أضافهم إىل ما ذكرناه من األمالك الستة عرش .فكان اجلميع أحدا ومخسني ملكا ،من مجلة
هؤالء املالئكة جربيل وميكائيل وإرسافيل وعزرائيل .ثم خلق تسع مائة ملك وأربعا
وسبعني ،وأضافهم إىل ما ذكرناه من األمالك .وأوحى إليهم ،وأمرهم بام جيرى عىل أيدهيم
يف خلقه ..فهؤالء من املالئكة ،هم الوالة خاصة ،وخلق اهللَّ مالئكة هم عامر الساموات
واألرض لعبادته ،فام يف السامء واألرض موضع إال وفيه ملك ،وال يزال احلق خيلق من
أنفاس العامل مالئكة ما داموا متنفسني)()1

وقال عند حديثه عن (املراتب األربعة بني الروح واهلباء)( :وعني اهللَّ بني هذا
الروح ،املوصوف بالصفتني (الصفة العلمية والصفة العملية) ،وبني اهلباء أربع مراتب،

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.240 :
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وجعل كل مرتبة منزال ألربعة أمالك ،وجعل هؤالء األمالك كالوالة عىل ما أحدثه دوهنم
من العامل ،من عليني إىل أسفل سافلني ،ووهب كل ملك ،من هؤالء املالئكة ،علم ما يريد
إمضاءه يف العامل ..فأول َشء أوجده اهللَّ يف األعيان ،مما يتعلق به علم هؤالء املالئكة
وتدبريهم ،اجلسم الكل ،وأول شكل فتح اهللَّ يف هذا اجلسم الشكل الكرى املستدير ،إذ
كان أفضل األشكال .ثم نزل سبحانه باإلجياد واخللق ،إىل متام الصنعة ،وجعل مجيع ما
خلقه مملكة هلؤالء املالئكة ،ووالهم أمورها يف الدنيا واآلخرة ،وعصمهم عن املخالفة فيام
أمرهم به)()1

وقد خلص بعض الباحثني من الصوفية املعارصين ما ذكره ابن عريب عن أسامء
مالئكة مراتب الوجود ،نقال من كتاب [عقلة املستوفز] البن عريب ،وهذا هو امللخص
الذي ذكره(:)2
أوال ـ عامل امللكوت األعىل:
 .1األرواح العالون املهيمون يف اجلالل واجلامل ومنهم القلم األعىل.
 .2ودونه اللوح املحفوظ ،ودونه أربعة أمالك مناسبون ألركان الطبيعة األربعة
وأرواح متحيزة يف أرض بيضاء مهيمون يف التسبيح والتقديس ال يعرفون أن اهلل خلق
سواهم.
 .3للعرش محلته الثامنية واحلافون به هم املالئكة الواهبات وبه مقام إرسافيل ،وحتته
مالئكة عامل اهلباء .ثم الكريس ومالئكته املدبرات وبه مقام ميكائيل ،وحتته مالئكة عامل

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.237 :
( )2املفاتيح الوجودية والقرآنية لكتاب فصوص احلكم ،ص.56 :
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الرفرف وهي املعارف العىل وعامل املثل اإلنسانية .وحتته فلك الربوج ومالئكته املقسامت
وبه مقام جربائيل .وحتته مالئكة عامل الرضوان واجلنان .وحتته فلك الكواكب الثابتة
ومالئكته التاليات وبه مقام رضوان خازن اجلنان .وكل هذه العوامل السابقة من عامل الدوام
والبقاء.
ثانيا ـ عامل االستحالة وهو عامل الدنيا:
 .1السامء السابعة وكوكبها كيوان ومالئكتها النازعات ،وبينها وبني فلك الكواكب
الثابتة مالئكة عامل اجلالل ومسكن مالك خازن النار وعزرائيل ملك املوت ،وحتتها مالئكة
عامل اجلامل.
 .2ثم السامء السادسة وكوكبها املشرتي ومالئكتها امللقيات ومقدمهم اسمه
املقرب ،وحتتها مالئكة عامل اهليبة.
 .3ثم السامء اخلامسة وكوكبها األمحر ومالئكتها الفارقات ومقدمهم اسمه اخلاشع،
وحتتها عامل البسط.
 .4ثم السامء الرابعة وكوكبها الشمس ومالئكتها الصافات ،ومقدمهم اسمه
الرفيع .وحتتها مالئكة عامل األنس.
 .5ثم السامء الثالثة وكوكبها الزهرة ومالئكتها الفاتقات ومقدمهم اسمه اجلميل،
وحتتها مالئكة عامل احلفظ.
 .6ثم السامء الثانية وكوكبها الكاتب ومالئكتها الناشطات ومقدمهم اسمه الروح.
وحتتها مالئكة عامل املزج.
 .7ثم السامء األوىل وكوكبها القمر ومالئكتها السابحات ومقدمهم اسمه املجتبى.
وحتتها مالئكة عامل اخلوف.
305

 .8ثم كرة األثري ومالئكتها السابقات .وحتتها مالئكة عامل الشوق.
 .9ثم كرة اهلواء ومالئكتها الزاجرات ومقدمهم اسمه الرعد.
 .10وحتتها مالئكة عامل احلياة.
 .11ثم كرة املاء ومالئكتها الساريات ومقدمهم اسمه الزاجر.
 .12وحتتها مالئكة عامل الذكر.
 .13ثم كرة الرتاب ومالئكتها النارشات ومقدمهم اسمه قاف.
 .14وعىل كرة الرتاب عامل اإلنسان خيلق اهلل من أعامله وأقواله وخواطره مالئكة
هم آخر املالئكة خلقا.
هذه نامذج عن بعض ما ذكره ابن عريب من العقائد اجلديدة عن املالئكة عليهم
السالم ،والتي ال نجد ما يدل عليها من الكتاب أو السنة أو أحاديث أئمة اهلدى التي
ورثوها عن رسول اهلل .
وأتباعه واملتأثرون به يقبلون كل ما ذكره ،بل يضمنونه كتب التفسري واحلديث
والعقائد ،باعتبارها من النبوءات الصحيحة؛ فالنبوة التي ختمت بحسب تصورهم هي
النبوة التي تضع القوانني الفقهية ،ال التي تضع التصورات العقدية.
وهم يف ذلك ال خيتلفون عن السلفية الذين يضمنون يف التفاسري القرآنية ورشوح
احلديث كل الروايات التي ذكرها سلفهم بغض النظر عن مصدرها ،ومدى عقالنيتها أو
معارضتها أو مزامحتها للقرآن الكريم.
ولذلك ال حرج يف اعتبار هذا النوع من التصوف امتدادا للظاهرة السلفية ،والفرق
بينهام أن السلفية يأخذون رواياهتم عمن يسموهنم سلفا ،والصوفية عمن يسموهنم أولياء
وعارفني.
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ثانيا ـ معارج األولياء:
مع أن اهلل تعاىل أخرب عن رسول اهلل  أنه أرسي به وعرج مرة واحدة ،وأنه رأى
من آيات ربه الكربى ،مما يدل عىل اختصاصه بذلك ،لكن ابن عريب ،ومن عىل مرشبه من
الصوفية يذكر أنه يمكن لألولياء أن يتحقق هلم ذلك املعراج ،وبصورة ال تقل عن الصورة
التي عرج فيها برسول اهلل  ،بل ربام تفوقها.
ولذلك نرى قصصهم الكثرية يف ذلك ،والتي جيد فيها البعض من التشويق ما ال
جيدونه يف معراج رسول اهلل  نفسه ،ولذلك يعتربون ما يراه الويل يف معراجه عقائد
األكابر ،بينام يعتربون ما رآه رسول اهلل  والذي ورد وصفه يف األحاديث من عقائد
العوام.
وسنذكر هنا ما يذكره الصوفية من املعارف املرتبطة باملعراج الصويف ،ثم نذكر بعدها
نامذج عن تلك املشاهدات مما حكاه بعض الصوفية عن أنفسهم.
 .1معارف ومشاهد املعراج الصويف:
مثلام ذكر ابن عريب واملتأثرون به العلوم التي يكتسبها صاحب اخللوة ،ذكروا العلوم
واملعارف والعقائد اجلديدة التي يكتسبها صاحب املعراج ،والذي جيد يف كل سامء علوما
ومعارف جديدة ،وسنلخص هنا ما ذكره ابن عريب ،ومثله غريه من الصوفية املتأثرين به(:)1
مشاهدات السامء الدنيا :يذكر ابن عريب أن كال من صاحب النظر والرشع بعد
ختلصهام عن حكم الشهوات الطبيعية العنرصية( ،فتح هلام باب السامء الدنيا تلقى املقلد آدم
عليه السالم ،ففرح به وأنزله إىل جانبه ،وتلقى صاحب النظر املستقل روحانية القمر فأنزله

( )1اخليال عامل الربزخ واملثال من كالم الشيخ األكرب ،ص.74 :
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عنده ،فإن روحانية كل كوكب من الكواكب السيارة السبعة ،ملك من مالئكة تلك السامء،
جيري مع ذلك الكوكب املسخر يف سباحته ،ألن اهلل هو الذي وجهه إىل غاية يقصدها عن
أمر خالقه ،أما التابع نزيل آدم ،فيعلمه أبوه من األسامء اإلهلية عىل قدر ما رأى أنه حيمله
مزاجه ،ويف أول سامء يقف من علم آدم ،عىل الوجه اإلهلي اخلاص الذي لكل موجود
سوى اهلل ،الذي حيجبه عن الوقوف مع سببه وعلته ،وصاحب النظر ال علم له بذلك الوجه
أصال ،فعلم كل واحد منهام ما هلذا الفلك من احلكم ،الذي واله اهلل به يف األركان األربعة
واملولدات ،وما أوحى اهلل يف هذه السامء من األمر املختص هبا يف قوله ﴿وأ ْوحى ِيف مك ِّل
سام ٍء أ ْمرها ﴾ [فصلت ]12 :وما علم صاحب النظر نزيل القمر من ذلك ،إال ما خيتص
بالتأثريات البدنية واالستحاالت يف أعيان األجسام املركبة من الطبيعة العنرصية ،وحصل
التابع ما فيها من العلم اإلهلي ،احلاصل للنفوس اجلزئية مما هو هلذا الفلك خاصة ،وما نسبة
وجود احلق من ذلك؟ وما له فيهم من الصور؟ ومن أين صحت اخلالفة هلذه النشأة
اإلنسانية؟ فعلم التابع صورة االستخالف يف العلم اإلهلي ،وعلم صاحب النظر
االستخالف العنرصي يف تدبري األبدان ،وعلل الزيادة والربو والنمو يف األجسام القابلة
لذلك والنقص ،فكل ما حصل لصاحب النظر حصل للتابع ،وما كل ما حصل للتابع
حصل لص احب النظر ،فام يزداد صاحب النظر إال غام عىل غم ،وما يصدق متى ينقيض
سفره ويرجع إىل بدنه ،فإهنم يف هذا السفر مثل النائم فيام يرى يف نومه ،والتابع ليس كذلك،
فإنه يرى الرتقي يصحبه حيث كان ،من ذلك الوجه الذي ال يعرفه إال صاحب هذا الوجه.
مشاهدات السامء الثانية :يذكر ابن عريب أن كال من صاحب النظر والرشع إذا أقاما
يف السامء الدنيا ما شاء اهلل ،وأخذا يف الرحلة ،وودع كل واحد منهام نزيله ،وارتقيا يف معراج
األرواح إىل السامء الثانية وقرعاها وفتحت هلام ،صعدا ،فنزل التابع عند عيسى عليه السالم
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وعنده حييى ابن خالته ،ونزل صاحب النظر عند الكاتب ،وأقام التابع عند ابني اخلالة ما
شاء اهلل ،فأوقفاه عىل صحة املعلم رسول اهلل  بداللة إعجاز القرآن ،وحيصل له الفرقان
يف مرتبة خرق العوائد ،وكام أن الروح واحلياة ال يفرتقان ،كذلك هذان النبيان عيسى وحييى
ال يفرتقان ،ملا حيمالنه من هذا الرس ،وحيصل للتابع علم رس التكوين من هذه السامء ،فيعلم
احلياة الطبيعية ،ويعلم علم املقدار وامليزان الطبيعي والروحاين ،جلمع عيسى بني األمرين،
ومن هذه السامء حيصل لنفس هذا التابع احلياة العلمية ،التي حييي هبا القلوب ،إىل غري ذلك
من العلوم ،وهو من الوجه اخلاص ،اخلارج عن الطريق املعتادة يف العلم الطبيعي ،الذي
يقتيض الرتتيب النسبي املوضوع ،وإذا انرصف الكاتب إىل نزيله ،فإنه كان يف خدمة التابع
نزيل عيسى وحييى عليهام السالم ،حتى يفرغ من اخلدمة ،أعطى نزيله إذا رد نظره إليه من
العلم املودع يف جمراه ،ما يعطيه استعداده مما له من احلكم يف األجسام التي حتته من العامل
العنرصي ،ال من أرواحه ،فذلك قراه يطلب الرحيل عنه ،فجاء صاحب النظر إىل صاحبه
التابع ،وخرجا يطلبان السامء الثالثة.
مشاهدات السامء الثالثة :يذكر ابن عريب أن كال من صاحب النظر والرشع بعد أن
يتجاوزا السامء الثانية ،يقرعان السامء الثالثة؛ فإذا فتحت ،صعدا فيها ،فتلقى التابع يوسف
عليه السالم ،وتلقى صاحب النظر كوكب الزهرة ،فالتابع يتلقى من يوسف عليه السالم
ما خصه اهلل به من العلوم املتعلقة بصور التمثل واخليال ،وعرفه بموازينها ومقاديرها
ونسبها ،وما زال يعلمه جتسد املعاين يف النسب ،يف صورة احلس واملحسوس ،وعرفه معنى
التأويل يف ذلك كله ،إىل غري ذلك من العلوم ،التي يزيد التابع عىل الناظر بام أعطاه الوجه
اخلاص من العلم اإلهلي ،وتلقى الناظر من كوكب الزهرة ،ما خصه من تأثري الفلك يف عامل
األجسام ،ثم انتقل الصاحبان يطلبان السامء الوسطى التي هي قلب السموات كلها.
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مشاهدات السامء الرابعة :يذكر ابن عريب أن كال من صاحب النظر والرشع إذا ما
دخال السامء الرابعة ،تلقى التابع إدريس عليه السالم ،وتلقى صاحب النظر كوكب
الشمس ،فحصل هلام من حتصيل العلوم عىل النهج السابق.
مشاهدات السامء اخلامسة :يذكر ابن عريب أن كال من صاحب النظر والرشع إذا ما
دخال السامء اخلامسة نزل التابع هبارون عليه السالم ،ونزل صاحب النظر باألمحر ،وأخذ
كل منهام ما خيصه وانرصفا يطلبان السامء السادسة.
مشاهدات السامء السادسة :يذكر ابن عريب أن كال من صاحب النظر والرشع إذا ما
دخال السامء السادسة نزل التابع عىل موسى عليه السالم ،فأفاده اثني عرش ألف علم من
العلم اإلهلي ،سوى ما أفاده من علوم الدور والكور ،وأعلمه أن التجيل اإلهلي إنام يقع يف
صور االعتقادات ويف احلاجات ،ونزل صاحب النظر عىل الربجيس ،فعرفه ببعض ما يليق
به مما عليه التابع من علم موسى ،بام خيتص من تأثريات احلركات الفلكية يف النشأة
العنرصية ال غري ،وارحتال ،التابع املحمدي عىل رفرف العناية ،وصاحب النظر عىل براق
الفكر ،ففتح هلام السامء السابعة.
مشاهدات السامء السابعة :يذكر ابن عريب أن كال من صاحب النظر والرشع إذا ما
دخال السامء السابعة تلقى التابع إبراهيم اخلليل عليه السالم ،وتلقى صاحب النظر كوكب
كيوان ،ووجد التابع اخلليل مسندا ظهره إىل البيت املعمور ،فقال اخلليل له :أهيا التابع ميز
املراتب ،واعرف املذاهب ،وكن عىل بينة من ربك يف أمرك ،وال هتمل حديثك ،فإنك غري
مهمل ،وال مرتوك سدى ،اجعل قلبك مثل هذا البيت املعمور ،بحضورك مع احلق يف كل
حال ،واعلم أنه ما وسع احلق َشء سوى قلب املؤمن ،وهو أنت ،فعندما سمع صاحب
النظر هذا اخلطاب ،قال :يا حرسيت عىل ما فرطت يف جنب اهلل .وإن كنت ملن الساخرين؛
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وعلم ما فاته من اإليامن بذلك الرسول واتباع سنته ،ويقول :يا ليتني مل اختذ عقيل دليال،
وال سلكت معه إىل الفكر سبيال ،فإنك إذا صقلت مرآة نفسك بالرياضات واملجاهدات
حتى تزكو ،وأزلت عنها صدأ الطبيعة ،وقابلت بمرآة ذاتك صور العامل ،انتقش فيها مجيع
ما يف العامل كله ،وإىل هذا احلد ينتهي صاحب النظر وأتباع الرسل ،وهذه احلرضة اجلامعة
هلام ،ويزيد التابع عىل صاحب النظر بأمور مل تنتقش يف العامل مجلة واحدة ،من حيث ذلك
الوجه اخلاص ،الذي هلل يف كل ممكن حمدث ،مما ال ينحرص وال ينضبط وال يتصور ،يمتاز
به هذا التابع عن صاحب النظر ،فاستفاد التابع من إبراهيم عليه السالم ما قدر اهلل له من
العلوم ،وأراد صاحب النظر القرب من إبراهيم عليه السالم ،فقال إبراهيم للتابع :من هذا
األجنبي معك؟ فقال :هو أخي؛ قال :أخوك من الرضاعة أو أخوك من النسب؟ قال :أخي
من املاء؛ قال :صدقت ،هلذا ال أعرفه ،ال تصاحب إال من هو أخوك من الرضاعة ،كام أين
أبوك من الرضاعة ،فإن احلرضة السعادية ،ال تقبل إال إخوان الرضاعة وآباءها وأمهاهتا،
فإهنا النافعة عند اهلل ،ثم أمره أن يدخل البيت املعمور فدخله دون صاحبه ،وصاحبه
منكوس الرأس ،ثم خرج من الباب الذي دخل منه ،ومل خيرج من باب املالئكة ،وهو الباب
الثاين خلاصية فيه ،وهو أنه من خرج منه ال يرجع إليه ،ثم ارحتل من عنده يطلب العروج،
ومسك صاحبه صاحب النظر هناك ،وقيل له :قف حتى يرجع صاحبك ،فإنه ال قدم لك
هنا ،هذا آخر الدخان؛ فبقي هنالك ،ومشى التابع فبلغ به سدرة املنتهى فرأى صور أعامل
السعداء من النبيني وأتباع الرسل ،ورأى عمله من مجلة أعامهلم ،فشكر اهلل عىل ما وفقه إليه
من اتباع الرسول املعلم ،وعاين هنالك أربعة أهنار :منها هنر كبري عظيم ،فقيل له :هذا مثل
مرضوب أقيم لك ،هذا النهر العظيم هو القرآن ،وهذه الثالثة األهنار الكتب الثالثة،
التوراة والزبور واإلنجيل ،وهذه اجلداول الصحف املنزلة عىل األنبياء ،فمن رشب من أي
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هنر كان أو أي جدول ،فهو ملن رشب منه وارث ،وكل حق ،فإنه كالم اهلل ،والعلامء ورثة
األنبياء بام رشبوا من هذه األهنار واجلداول ،فارشع يف هنر القرآن تفز بكل سبيل للسعادة،
فإنه هنر حممد  الذي صحت له النبوة وآدم بني املاء والطني ،وأويت جوامع الكلم ،وبعث
عامة ،ونسخت به فروع األحكام ،ومل ينسخ له حكم بغريه ،ورأى السدرة وقد غشاها
النور ،فإليها تنتهي أعامل بني آدم السعادية ،وفيها خمازهنا إىل يوم الدين ،وهنا أول أقدام
السعداء.
إىل آخر املشاهد الكثرية الغريبة التي ذكرها ،ومنها ما عرب عنه بقوله( :يقال للتابع:
ارق فرقي يف فلك املنازل فتلقاه من هنالك من املالئكة واألرواح الكوكبية ،ما يزيد عىل
ألف ،وعرشات من احلرضات تسكنها هذه األرواح ،فعاين منازل السائرين إىل اهلل تعاىل
باألعامل املرشوعة ،فلم يزل يقطعها منزلة منزلة ،بسبع حقائق هو عليها ،كام يقطع فيها
السبع الدراري ،ولكن يف زمان أقرب ،حتى وقف عىل حقائقها بأمجعها ،وقد كان أوصاه
إدريس بذلك ،فلام عاين كل منزل منها ،رآها ومجيع ما فيها من الكواكب تقطع يف فلك
آخر فوقها ،فطلب االرتقاء فيه ،لريى ما أودع اهلل يف هذه األمور ،من اآليات والعجائب
الدالة عىل قدرته وعلمه ،فعندما حصل عىل سطحه ،حصل يف اجلنة الدمهاء ،فرأى ما فيها،
مما وصف اهلل يف كتابه من صفة اجلنات ،وعاين درجاهتا وغرفها ،وما أعد اهلل ألهلها فيها،
ورأى جنته املخصوصة به ،واطلع عىل جنات املرياث وجنات االختصاص وجنات
األعامل ،وذاق من كل نعيم منها ،بحسب ما يعطيه ذوق موطن القوة اجلنانية ،فلام بلغ من
ذلك أمنيته ،رقي به إىل املستوى األزهى ،والسرت األهبى ،فرأى صور آدم وبنيه السعداء من
خلف تلك الستور ،فعلم معناها وما أودع اهلل من احلكمة فيها ،وما عليها من اخللع التي
كساها بني آدم ،فسلمت عليه تلك الصور ،فرأى صورته فيهن ،فعانقها وعانقته ،واندفعت
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معه إىل املكانة الزلفى ،فدخل فلك الربوج ..فعلم أن التكوينات التي تكون يف اجلنان من
حركة هذا الفلك ،وله احلركة اليومية يف العامل الزماين ،والتكوينات التي تكون يف جهنم
من حركة فلك الكواكب ،وهو سقف جهنم أعني مقعره ،وسطحه أرض اجلنة ،فالوجود
كل متحرك عىل الدوام دنيا وآخرة ،ألن التكوين ال يكون عن سكون ،فمن اهلل توجهات
دائمة ،وكلامت ال تنفذ ،ليكون خالقا عىل الدوام ،والكون فقريا عىل الدوام ،فيعلم التابع
من هذه احلرضة التكوينات اجلنانية ومجيع ما ذكرناه)()1

ومنها ما عرب عنه بقوله( :ثم خيرج بالتابع مع حامله إىل الكريس فريى فيه انقسام
الكلمة ،التي وصفت قبل وصوهلا إىل هذا املقام بالوحدة ،ويرى القدمني اللتني تدلتا إليه،
فينكب من ساعته إىل تقبيلهام ،القدم الواحدة تعطي ثبوت أهل اجلنات يف جناهتم ،وهي
قدم الصدق ،والقدم األخرى تعطي ثبوت أهل جهنم يف جهنم عىل أي حالة أراد ،وهي
قدم اجلربوت ،فيعرف التابع من هذا املقام ما لكل دار ،ثم إنه يفارق هذا املوضع ويزج به
يف النور األعظم ،فيغلبه الوجد ،وهذا النور هو حرضة األحوال ،الظاهر حكمها يف
األشخاص اإلنسانية ،ثم خيرج من ذلك النور إىل موضع الرمحة العامة التي وسعت كل
َشء ،وهو املعرب عنه بالعرش ،فيجد هنالك من احلقائق امللكية ،إرسافيل وجربيل
وميكائيل ورضوان ومالك ،ومن احلقائق البرشية ،آدم وإبراهيم وحممدا سالم اهلل عليهم،
فيجد عند آدم وإرسافيل علم الصور الظاهرة يف العامل ،املسامة أجساما وأجسادا وهياكل،
سواء كانت نورية أو غري نورية ،وجيد عند جربيل وحممد عليهام السالم ،علم األرواح
املنفوخة يف هذه الصور التي عند آدم وإرسافيل ،فيقف عىل معاين ذلك كله ،ويرى نسبة
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هذه األرواح إىل هذه الصور ،وتدبريها إياها ،ومن أين وقع فيها التفاضل ،مع انبعاثها من
أصل واحد؟ وكذلك الصور ،علم من هذه احلرضة ذلك كله ،ويعلم من هذه احلرضة علم
األكاسري ،التي تقلب صور األجساد بام فيه من الروح ،وينظر إىل ميكائيل وإبراهيم عليهام
السالم ،فيجد عندمها علم األرزاق ،وما يكون به التغذي للصور واألرواح ،وبامذا يكون
بقاؤها ،ثم ينظر إىل رضوان ومالك ،فيجد عندمها علم السعادة والشقاء ،واجلنة ودرجاهتا،
وجهنم ودركاهتا ،وهو علم املراتب يف الوعد والوعيد ،ويعلم حقيقة ما تعطي كل واحدة
منهام ،وإذا علم هذا كله ،علم العرش ومحلته وما حتت إحاطته ،وهو منتهى األجسام،
وليس وراءه جسم مركب ذو شكل ومقدار)()1

ومنها ما عرب عنه بقوله( :فإذا علم هذا كله ،عرج به معراجا آخر معنويا إىل مرتبة
املقادير ،فيعلم منها كميات األشياء اجلسمية وأوزاهنا ،يف األجسام املقدرة من املحيط إىل
الرتاب ،وما فيهن وما بينهن من أصناف العامل ،الذين هم عامر هذه األمكنة ،ثم ينتقل إىل
علم اجلوهر املظلم الكل ،الذي ال جزء له وال صورة فيه ،وهو غيب كل ما وراءه من العامل،
ومنه ظهرت هذه األنوار والضياءات يف عامل األجسام ،وهي األنوار املركبة ،سلخت من
هذا اجلوهر فبقي مظلام ،ثم ينتقل من هذا املقام إىل حرضة الطبيعة البسيطة فيعلم حكمها
يف األجسام مطلقا ،من اختالف تركيبها وأحواهلا ،ومن أين وقع الغلط لبعض الطبيعيني
فيام غلطوا فيه من العلم بأحكامها؟ وذلك جلهلهم بالعلم بذاهتا ،فصاحب هذا الكشف
يعلم ذلك كله ،ثم ينتقل من النظر يف ذلك إىل شهود اللوح املحفوظ ،وهو املوجود
االنبعاثي عن القلم ،وقد رقم اهلل فيه ما شاء من الكوائن يف العامل ،فيعلم هذا التايل ملا يف
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هذا اللوح ،علم القوتني ،ومها علم العلم وعلم العمل ،ويعلم االنفعاالت االنبعاثية ،ومن
كون هذا الروح لوحا ،يعلم ما سطره فيه ،من سامه لوحا بالقلم اإلهلي ،مما أماله احلق عليه،
وكتابته فيه نقش صور املعلومات ،التي جيرهيا اهلل يف العامل يف الدنيا إىل يوم القيامة خاصة،
وهي علوم حمصورة مسطرة صورا ،كصور احلروف املرقومة يف األلواح والكتب املسامة
كلامت ،ثم ينتقل هذا التابع من هذا املقام ،إىل مشاهدة القلم األعىل ،فيحصل له من هذا
املشهد علم الوالية ،ومن هنالك هو ابتداء مرتبة اخلالفة والنيابة ،ومن هناك دونت
الدواوين ،وظهر سلطان االسم املدبر واملفصل ،وهذا هو علم القلم ،ويشاهد حتريك
اليمنى إياه ،التحريك املعنوي اللطيف ،ومن أين يستمد ،وأنه من ذاته له علم اإلمجال
والتفصيل ،والتفصيل يظهر بالتسطري ،وهو عني دواته ،فال افتقار له إىل معلم يستمد منه
سوى خالقه عز وجل ،وكتابته نقش ،وهلذا تثبت فال تقبل املحو ،وهبذا سمي اللوح
املحفوظ ،يعني عن املحو ،فيفرق من هذا املشهد بني األقالم واأللواح وأنواع الكتبة،
ويعلم علم األحكام واإلحكام ،ومن هنا يعلم أنه مل يبق يف اإلمكان ما ينبغي أن يكون دليال
عىل اهلل ،إال وقد ظهر من كونه دليال ،وإن كثرت األدلة ،فيجمعها كاملية الداللة خاصة،
ثم ينظر عن يمني هذا املشهد فينظر إىل عامل اهليامن وهو العامل املخلوق من العامء ،ثم ينتقل
إىل العامء وهو مستوى االسم الرب ،كام كان العرش مستوى الرمحن ،والعامء هو أول
األينيات ،ومنه ظهرت الظروف املكانيات واملراتب)()1

إىل آخر العلوم واملشاهد الكثرية التي ذكرنا شبيها هلا عند احلديث عن علوم اخللوة،
وأكثرها إن مل نقل كلها تزاحم النبوة فيام جاءت به من احلقائق والعقائد ،وال يساوي املعراج
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الذي ورد يف األحاديث أمام ما ذكره من املشاهد شيئا.
ونحن هنا بني أمرين :إما أن نصدق هؤالء فيام يذكرونه عن أنفسهم ،ونسلم هلم يف
كشفهم ،ويف هذه احلالة ندعوهم إىل التأدب بأدب رسول اهلل  ،فهو مع كونه شاهد يف
معراجه اآليات الكربى إال أنه مل حيك منها إال ما أذن له فيه ،أو ما رآه متناسبا مع العقول.
وإما أن نكذب هؤالء يف تلك الدعاوى العريضة ،وال حرج علينا يف ذلك التكذيب،
ذلك أن اهلل تعاىل أمرنا بطلب الربهان واحلجة؛ فال نسلم إال ملن أتى هبام ،ولذلك كان إيامننا
برسول اهلل  ،ومثله سائر الرسل مبنيا عىل الربهان واحلجة واملعجزة..
ولكنا مع تكذيبنا هلذه الدعاوى ال نتهم أصحاهبا بالكفر ،وال بغريه من األحكام
الشديدة ،بل نرى أهنم انحرفوا عن الطريق ،ووقعوا يف الدخن ،وأهنم لو اعتصموا بسفينة
النجاة التي أوىص هبا رسول اهلل  ،وتواضعوا يف أنفسهم ،ملا حصل هلم كل ذلك.
 .2نامذج عن مشاهد املعراج الصويف:
وهي معارج كثرية يذكرها الصوفية املتأخرون عن أنفسهم ،وسنقترص هنا عىل
بعض املشاهد مما ذكره إسامعيل بن عبداهلل السوداين يف كتابه الذي خصصه لذلك ،وسامه
(مشارق شمس األنوار ومقارب حسها يف معنى العلوم واألرسار) ،والذي ألفه سنة
1261هـ.
وقد ذكر فيه أنه عرج به إىل السامء سامء سامء ،وهذه الساموات هي الكواكب السبعة
التي كانت معروفة يف ذلك الوقت (القمر ،والزهرة ،واملشرتي ،واملريخ ،وعطارد ،وزحل)
ومن املشاهد التي ذكرها يف كتابه عند حديثه عن (املغرب السابع :يف عني العروج
إىل السامء السادسة)( :اعلم أهيا االبن البار املربور واملهدي إىل طريق امللك الغفور أن العبد
إذا طرح مجيع األكوان العارضة له يف السامء اخلامسة يف حالة عروجه إىل حرضة الرمحن فإن
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الرب الكريم يصلح له الرسيرة وحيد له عني البصرية فيعرج منها إىل السامء السادسة فيجد
البواب فيسلم عليه فريد عليه السالم ويرحب به ،ويفتح له الباب ،فافهم يا بني فإنه يدخل
فينظر ما فيها من الغرائب ويتعجب من تلك العجائب فإن هذه السامء فيها من الكواكب
املشرتي ولوهنا يف غاية السواد قد يرى وهو جوهر شفاف من بديع الصنائع عىل االستواء
من غري اختالف ودورها أوسع يزيد عىل دور سامء املريخ بألفي عام ،ومئتي سنة وثالث
سنني وأربعة أشهر ،وفيها نبي اهلل موسى عىل نبينا وعليه الصالة والسالم؛ فنقول بحسب
كشفنا ،فإن العبد الراقي إىل تلك املراقي إذا وصل إىل هذه السامء يرى نفسه مغيب ًا يف أنوار
القدس موشحة بأنوار اهليبة واألنس حوله مج ً
ال من مالئكة الرمحن ناطق ًا بغميض األرسار
والعلوم معهم يف حالة عروجه إىل حرضة امللك الديان؛ فريى مالئكة هذه السامء متنوعة
من عدة أصناف ،فيهم مالئكة الرمحة األلطاف ،يدرون مالئكة هذه السامء يف هذه األرض
لرفع الوضيع وزيادة الرفيع ،منهم من وكله اهلل تعاىل بإيصال الرزق إىل املرزوق ،ووكل
غريهم بام اقتضته احلكمة بني اخلالق واملخلوق ..وقد اجتمعت بامللك احلاكم عليهم وهو
روحانية املشرتي (كوكب معروف) ،رأيته جالس ًا عىل منرب من نور احلكمة ملتحف ًا بثوب
أصفر من أنوار اهلمة ،وهم مطيعون له يف رسه وجهره وممثلون له يف مجيع هنيه وأمره ال
يفعل منهم أحد شيئا إال بإذنه وال يتقدم إال بأمره لتنفيذ ما وكل به من شأنه ،فسألته عن
عدة علوم فأجابني برمز مكتوم ففهمته منه بوساطة مظهر اسم اهلل القيوم ،بفهم ال من
حيث مطلق املفهوم فوثبت قائ ًام ورست منه بفضل اهلل تعاىل عامل ًا ،فاجتمعت من بعده بنبي
اهلل موسى عىل نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم؛ فوجدته فاني ًا يف الشهود واملكاملات غالب ًا
يف أنوار املشاهدات جالس ًا عىل كريس من أنوار الوقار ولونه أصفر خملوط عليه خطوط
مرموزة جامعة ملا حواه من الفخار من حرضة األرسار متأدب ًا مع استهالكه مع شهود مواله،
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مناجي ًا له ومستغرق ًا يف فناه ،جتيل األنية فيحرضه إظهار مظاهر احلق يف حقيقة رسه ،إنني أنا
اهلل ،فقد عرفته بعدما عرفني فسلمت عليه ورد عيل السالم وقربني وانتصب يل قائ ًام وأهل
يب حيث جئته حافظ ًا مالزمة أديب ،فسألته سؤال من دخل حرضة األدب وعرف رس البسط
والغضب ،فقلت له :يا سيدي بحق من نبأك وزكاك وأورثك هذا املقام وتوالك بأن جتود
عيل بإجابة مقايل وإفاديت يف سؤايل ،فإن رسولنا الصادق الكريم بلغنا ما قصه له ربه يف
الكتاب احلكيم بأنك طلبت رؤية موالك حيث قلت له :أرين أنظر إليك .فأتاك منه اخلطاب
حيث قال :لن تراين ،فام معنى طلبك له وجميء هذا اخلطاب إليك فاستفدنا عدم حصول
الرؤية لك يف حالة جميء اخلطاب فشتان ما بني حالتك هذه وحالة أهل احلجاب ،فكيف
هذا الرس ،وباطن هذا األمر؟ فقال يل :يا عبداهلل إن الرس غريب واألمر عجيب ،فافهم
أرشدك موالك وأورثك أرسار علومه وتوالك ،فإن ريب حني أمرين بعبادته بمطلق العبودية
وعرفني رس ظهور أرساره مظاهره يف عموم اآلنية حني أبرصت نار رس داللتي ورجوت
إتياين ألهيل بشعلة منا كي يصدقوين هبا يف مقالتي أو أجد عليها هدى من ضاللتي ،فنوديت
بعد إتياين هبا من جانب طور قلبي بام اقتضت احلكمة من ريب ،يا موسى إين أنا ربك الصادر
أمري لك ،فاخلع نعليك الكائنتني يف عضويك بأن ال ترشك بعباديت أحد ًا وال يدخلك
ريب فيام آمرك به أبد ًا إنك بالواد الذي هو فضاء رس الظهور الظاهر من ربك إىل قلبك من
جانب الطور املقدس عن حلول األغيار فيه ،املطهر لك حيث اقتضت احلكمة بأنك يف هذا
الوادي املسمى بطوى توافيه ،وأنا اخرتتك حيث أمرتك فاستمع ملا يوحى من اإلحياء ،فلام
حققت هذا املقال من حرضة القرب عىل لسان احلال استعددت إىل تنزله يف داخل قلبي
وفنيت نفيس يف االستامع ملا يوحى إىل من حرضة ريب ،جاءين منه األمر باالستفراغ لعبادته
ِ
ِ
الصالة لِ ِذك ِْري﴾ [طه]14 :؛ فقبلت
حيث قال يل﴿ :إِنَّني أنا اهللَّم ال إِله إِ َّال أنا فا ْع مبدْ ِين وأق ِم َّ
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ذلك وعبدته كام أمرين ،فلام صدق اإلخالص مني وحسن يف اهلل ظني أردت بقاء نفيس يف
مقام لقاه وأيقنت بأن ال إله معبود بحق سواه .فقلت :ريب أرين أنظر إليك .فام طلبت سوى
جتيل الذات للذات .وذلك من أرسار الكربيائية من التجليات ،فلام علم اهلل استحالة بقاء
القديم يف احلادث وما ثم غريي يف هذا املقام حمادث .قال يل :لن تراين يف احلال بحيث أبقى
فيك ،ألين قديم وأنت حادث ولكن انظر إىل اجلبل املستقر حولك إذ تنكشف لك حقيقة
ذلك ،فإن استقر مكانه بعد ظهور سلطاين له فسوف تراين ،فلام جتىل ربه للجبل جعله دك ًا
وخر موسى صعقا ،أي فلام ظهر سلطان القديم للجبل ساخ يف األرض حيث نزل وقد
حصل ملوسى ما حصل من الصعق والوجل .ويف هذا املقام رس لطيف وتعلمت من موسى
عليه السالم مائة ألف علم من العلوم التي جتول يف األفكار تعذر النطق هبا ..ثم تعلمت
منه يف هذا املشهد علوم ًا مل يسعني الوقت أن أفشيها فيه ،وما أظن أحد ًا من األولياء
املتقدمني تكلم عىل حقيقة هذا املشهد عىل ما هو عليه أبد ًا إىل وقتنا هذا ،وإن تكلم البعض
عليه فذلك يف َشء منه فال يستطيع أحد منهم أن يستوفيه لشدة ما رأيته من عظمة حقيقته
ورقة دقيقته ،وقد اجتمعت برجال من األولياء األكابر حني تقييدي هلذا املحل فوجدته له
معرفة تامة يف بعض املظاهر من هذا املشهد وقدمه موسوي متحقق بإحدى ومخسني اس ًام
من أسامء اهلل احلسنى له تعبري لطيف وبحث ظريف فسألته عن مقامه والذي حازه من علوم
هذا املقام ،فأخربين بدقائق من علومه فحققت أن له حظ ًا وافر ًا وأخربين أن ملا وصل من
هذا املقام إىل هذا املحل وجدنا سيدنا موسى عليه السالم ..وسأله فبحث فيه فاستفاد
بوساطته مخسة آالف علم ويف كل علم أرسار ال حتىص فلام سألني عن علومي يف هذا املشهد
وبحثت له يف ذروته من دقائق العلوم واألرسار واملظاهر واألنوار غاب عن نفسه غيبة
عظيمة حتى خفت عليه من أن يذوب ،فلام صحا تعجبت من ثبايت مع شدة التمكني
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فحمدت عىل ذلك امللك املعني ،فلام حققت زياديت عليه ومتكني يف املشاهد بالذي ظهر
مني إليه طلبني اس ًام من املخفيات ألجل التربك فأعطيته ذلك االسم بأنواره وعلوم
حرضاته وأرساره فانتفع به)()1

ويقول عن مشاهداته يف السامء السابعة( :اجتمعت فيها (أي يف السامء السابعة)
بجملة من املالئكة فعرفتهم وعرفوين وسألتهم عن علوم ال حتىص ،ورأيت فيها كوكب ًا له
توقد من شدة عظمته ولكنه خفي عن أعني الناظرين ،ألن معرفته مل حتصل ألحد سوى
الكاملني من العارفني أهل الفتح ومل يظفر به إال أرباب املعارف الراقني ذروة السطح ومن
ثم فعلت كيفية حلول زحل يف فلكه ،وعلم كيفية سريه فيه ،وعلم الرس الذي وضعه اهلل
فيه وغري ذلك ..واجتمعت يف هذه السامء بنبي اهلل سيدنا إبراهيم اخلليل عىل نبينا وعليه
أفضل الصالة والسالم فوجدته جالس ًا عىل منرب من نور أمحر متكئ عىل نامرق من نور
أخرض الئحة عىل وجهه أنوار املعارف والكامل متوجه ًا بتاج أرسار النبوة واإلجالل بيده
قضيب من رس علوم الكنوز معتق ً
ال سيف فتق طالسم الرموز مسند ًا ظهره إىل البيت
املعمور مشاهد ًا ما هو له من حرضة الغفور ،فلام وصلت إليه وسلمت عليه ،رد عيل السالم
وأكرمني بالقيام إكرام ًا لنبينا أرشف األنام فعرفني ورحب يب وبرشين ببلوغ مطلبي)()2

ومن مشاهداته يف هذه السامء ما عرب عنه بقوله( :ويف باطن هذا رس ال أطيق ذكره يف
هذا الكتاب ويف هذا املشهد رس لطيف ومقام طريف ما تكلم عليه أحد األولياء املتقدمني
إىل وقتنا هذا ،وإن أردت التكلم عىل بعض منه يف حني تقييدي هلذا املحل اجتمعت بسيدنا

( )1مشارق شموس األنوار ص.131 - 128
( )2مشارق شموس األنوار ص.135
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إبراهيم عليه السالم فأشار إىل برتكه وبرشين بمقام كبري أبلغه وأنال به يف اآلخرة مما ال
يعطي لغري املقربني من الكاملني املحبوبني فأنعم به أنا ومن معي من أوالدي وإخواين
وأصحايب املجدين يف طريقتي)()1

ويذكر مشاهدته لسدرة املنتهى ،فيقول( :إن العبد الراقي إىل مقام هذه السدرة يراها
عظيمة جد ًا وهبا (نوير ًا خارق ًا) ممتد ًا فيعلم الرس الذي وضعه اهلل سبحانه وتعاىل فيها وعلم
السبب الذي ينتهي إليها الصاعد واهلابط ،ويعلم مقام املالئكة الكروبيني منها ومنازهلم
وكيفية حالتهم ،فهم عىل أنواع مضعفة ،وحاالت خمتلفة ،فمنهم مدهوش يف هويته ،ومنهم
مستغرق يف آنيته ،ومنهم واقع عىل جنبه ،ومنهم واقع عىل وجهه ،ومنهم حاث عىل ركبتيه
قد غمروا يف أنوار املشاهدات وانفنوا يف انطباق تكرر التجليات فال يستطيع أحد منهم
حركة لعدم شعورهم وشدة استغراقهم فيام هم فيه ،فهم عالون يف املالئكة فام أمروا
بالسجود آلدم عليه السالم وال سجدوا له قط ،وقد اجتمعت بامللك احلاكم عليهم وهو
مقدمهم الذي يأيت منه األمر ،والنهي إليهم وينظره من املتقدمني عىل غريهم أعمدة النور
ألجل تأديب الدون منهم وغريهم من اآلدميني ،فسألته عن الرس الذي رسى يف ذوات
هؤالء املالئكة حتى الزمتهم تلك احلالة ،فأفادين بأحسن مقال ،ثم سألته عن دقائق العلوم
ومن خفي الرس املكتوم فأفادين بحول اهلل وقوته فيها ويف بعض أمور مما هي من املستور،
وقد حزت يف هذا املشهد علوم ًا مل أطق إبداءها ومل أستطع إفشاءها ..ثم نرجع إىل ما كنا يف
سبيله فنقول :إن من هنا يرقى العبد إىل فلك الكريس إىل كريس جربيل عليه السالم ،فمن
ذلك يعلم حقيقة كل سرت كان وموجبه ورس حقيقته ،فريى عن ذلك أهنار ًا جارية فيغرتف

( )1مشارق شموس األنوار ص.135
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من أكربها وينال الرشب من أشهرها ،فيحصل له بذلك التحقق بام حيويه من األرسار التي
ال حتيص والعلوم التي ال تستقيص ثم يرقى إىل الفلك املحيط الذي هو العرش ،وهو أول
األفالك وأعظم السامك ،فمن ثم يتضح له مظهر االسم الرمحن ،فهنالك يعلم ما شاء اهلل
تعاىل من مناسبة مصاحبة بعض املالئكة واألنبياء صلوات اهلل وسالمه عىل نبينا وعليهم،
فحينئذ ينظر محلة العرش ،ويتعلم من علم الرس الذي حيملونه به وكيفية صورهم الباقني
هبا ،وقبل هذا يعرف مظاهر كثرية ،منها ما يتعلق باألجسام املتغذية ،ومنها ما يتعلق
باألرواح ،ويف هذا املقام أشياء ال يصح إبداؤها وال سبيل للتكلم إىل جماوزة ما فوق ذلك
خمافة أن يدعيها أهل الدعاوي املحجوبون الذين مل يصلوا إليها ،فالسكوت عنها أوىل
والتلذذ بمطالعة مشاهدة جتليات صانعها أحىل ،واهلل عىل ما نقول وكيل وهو هيدي
السبيل)()1

هذه بعض مشاهدات هذا الصويف ،والتي نستغرب أن يوجد مثلها يف الرتاث
الصويف الذي متنينا لو اقترص دوره عىل ما قام به املتقدمون من أهله من االهتامم بالسلوك
والرتبية واألخالق ،وذكر التجارب املختلفة يف ذلك.
أما أن يتحول إىل مزاحم للنبوة ،أو مضاه هلا؛ فذلك انحراف خطري ،جر إىل اعتبار
هذا العلم مصدرا من مصادر اخلرافة ،بل مصدرا من مصادر تشويه الدين وحتريفه.
ونحن نعلم أن بعض املعاين التي ذكروها أثناء عرضهم ملشاهداهتم ال يمكن
رفضها ،ولكن كان يف إمكاهنم وضعها يف قوالب مقبولة ،ال يف أمثال تلك القوالب التي
شوهتهم وشوهتها.

( )1مشارق شموس األنوار ص.141 - 140
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العرفان والقرآن
يعترب القرآن الكريم لدى أصحاب العرفان األصيل املصدر األكرب للتزكية والرتقية،
كام يعترب الوسيلة العظمى هلام ،كام يعترب املرجع الذي متحص من خالله املعارف والكشوف
واإلهلامات وكل َشء ،مثلام متحص األحاديث الواردة عن رسول اهلل  أو عن أئمة
اهلدى ،أو اآلراء الفقهية ،أو كل قضايا الدين ،كام قال تعاىل﴿ :يا أ ُّهيا ا َّل ِذين آمنموا أطِي معوا
ِ
ويل ْاألم ِر ِمنْ مكم فإِ ْن تناز ْع متم ِيف َش ٍء فر ُّدو مه إِىل اهللَِّ والرس ِ
ول إِ ْن مكنْ مت ْم
َّ م
ْ م
ْ
ْ
الر مسول و مأ ِ ْ
اهللَّ وأطي معوا َّ
ِ

ِ

ِ

يًل﴾ [النساء]59 :
متؤْ منمون بِاهللَِّ وا ْلي ْو ِم ْاآلخ ِر ذلك خ ْ ٌري وأ ْحس من َتْ ِو ً

وذلك ألن القرآن الكريم هو املنبع األول للهداية ،ومنه تصدر سائر املنابع ،ومنه
تنطلق ،وإليه ترجع ،وهلذا أخرب اهلل تعاىل عن شمول كتابه لكل احلاجات ،بل لكل َشء؛
فقال ﴿ :ونزَّ ْلنا عليك ا ْلكِتاب تِبيانًا لِ مك ِّل َش ٍء و مهدً ى ور ْمح ًة وب ْرشى لِ ْلم ِ ِ
سلمني﴾ [النحل:
م
ْ
ْ
م ْ
ْ
اب ِمن ٍ
ِ
ِ
َشء﴾ [األنعام]38 :
 ،]89وقال ﴿ :ما ف َّر ْطنا يف ا ْلكت ِ ْ ْ
واملقصود منها اشتامل القرآن الكريم عىل احلقائق الكربى ،التي تنبني عليها مجيع
املعارف والقيم املرتبطة بوظائف اإلنسان يف مرحلة حياته الدنيوية ،وليس املراد منها ذكر
تفاصيل احلقائق؛ فذلك مستحيل ،ال يطيقه البرش ،وال تطيقه صفحات الكتاب وكلامته،
كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل ﴿ :مق ْل لو كان ا ْلبحر ِمدادا لِكلِام ِ
ت ر ِّيب لن ِفد ا ْلب ْح مر ق ْبل أ ْن تنْفد
ً
ْ
ْم
ت ر ِّيب ول ْو ِجئْنا بِ ِم ْثلِ ِه مد ًدا ﴾ [الكهف ،]109 :وقوله ﴿ :ول ْو أنَّام ِيف ْاأل ْر ِ
ض ِم ْن شجر ٍة
كلِام م
ِ
يم ﴾ [لقامن]27 :
ت كلِام م
أ ْقال ٌم وا ْلب ْح مر ي ممدُّ مه ِم ْن ب ْع ِد ِه س ْبع مة أ ْب مح ٍر ما ن ِفد ْ
ت اهللَِّ إِ َّن اهللَّ ع ِزيزٌ حك ٌ
وهذا ليس خاصا بالقرآن الكريم؛ فاهلل تعاىل أخرب عن اشتامل كتبه التي أوحاها
ألنبيائه عىل كل احلاجات التي حتتاجها أممهم ،كام قال عن التوراة ﴿ :وكت ْبنا ل مه ِيف ْاأل ْلواحِ
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ِ
ِمن مك ِّل ٍ ِ
ِ
َش ٍء ف مخ ْذها بِ مق َّو ٍة و ْأ مم ْر ق ْومك ي ْأ مخ مذوا بِأ ْحسنِها س مأ ِري مك ْم
ْ
َشء م ْوعظ ًة وت ْفص ًيال ل مك ِّل ْ
ْ
ِ ِ
دار ا ْلفاسقني ﴾ [األعراف]145 :
فاآلية الكريمة تشري إىل أن اهلل تعاىل أودع يف التوراة كل احلقائق والقيم التي حيتاجها
بنو إرسائيل ،بحيث تغنيهم عن غريها يف تلك الفرتة التي مل يكن هلم فيها رسول غري موسى
عليه السالم أو من تبعه من الرسل ،والذين كانوا بنفس رشيعته ،كام قال تعاىل ﴿ :إِنَّا أنْز ْلنا
ِ ِ
ِ
ِ
الر َّبانِ ُّيون و ْاأل ْحب مار
حي مك مم ِهبا النَّبِ ُّيون ا َّلذين أ ْسل مموا ل َّلذين ها مدوا و َّ
ور ْ
الت َّْوراة فيها مهدً ى و من ٌ
ِ
اس مت ْح ِف مظوا ِم ْن كِت ِ
اب اهللَِّ وكا منوا عل ْي ِه مشهداء فال ختْش موا النَّاس و ْ
رتوا بِآي ِايت
اخش ْون وال ت ْش م
بِام ْ
ِ

ِ

ِ

م ا ْلكاف مرون﴾ [املائدة]44 :
حي مك ْم بِام أنْزل اهللَّم ف مأولئك مه م
ثمنًا قل ًيال وم ْن مل ْ ْ

وهلذا مل تتعرض تلك الرشيعة للتغيري إال عند احلاجة إىل ذلك عندما أرسل املسيح
عليه السالم بتلك التغيريات اخلاصة ،والتي تشبه ما يسمى يف واقعنا بـ [تعديل الدستور]،
كام قال تعاىل﴿ :و ممصدِّ ًقا ملِا ب ْني يد َّي ِمن الت َّْور ِاة و ِألم ِح َّل ل مك ْم ب ْعض ا َّل ِذي مح ِّرم عل ْي مك ْم﴾
[آل عمران]50 :

وهذا ما تدل عليه أحاديث رسول اهلل  ،وأحاديث أئمة اهلدى ،والتي حتذر من
اإلعراض عن القرآن الكريم أو حتكيمه أو الرجوع إليه ،ومنها قوله  يف التحذير من
الفتن ،وهي تشمل كل دخيل ودخن علق بالدين( :أال إهنا ستكون فتنة) ،فسئل :فام املخرج
منها يا رسول اهلل؟ ..فقال( :كتاب اهلل فيه نبأ ما قبلكم ،وخرب ما بعدكم ،وحكم ما بينكم،
هو الفصل ليس باهلزل ،من تركه من جبار قصمه اهلل ،ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل،
وهو حبل اهلل املتني ،وهو الذكر احلكيم ،وهو الرصاط املستقيم ،وهو الذي ال تزيغ به
األهواء ،وال تلتبس به األلسنة ،وال تشبع منه العلامء ،وال خيلق عىل كثرة الرد ،وال تنقيض
عجائبه ،وهو الذي مل تنته اجلن إذ سمعته حتى قالوا ﴿ :إِنَّا س ِم ْعنا مق ْرآنًا عج ًبا (ْ )1هي ِدي
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الر ْش ِد فآمنَّا بِ ِه ول ْن من ْ ِ
رشك بِر ِّبنا أحدً ا ﴾ [اجلن ،]2 ،1 :من قال به صدق ،ومن عمل به أجر،
إِىل ُّ
ومن حكم به عدل ،ومن دعا إليه هدي إىل رصاط مستقيم)()1

وقال  يف بيان خصائص القرآن الكريم ،وما أودع اهلل تعاىل فيه من أنواع الرمحة
واهلداية املرتبطة بالدنيا واآلخرة( :القرآن هدى من الضاللة ،وتبيان من العمى واستقالة
من العثرة ،ونور من الظلمة ،وضياء من األحزان ،وعصمة من اهللكة ،ورشد من الغواية،
وبيان من الفتن ،وبالغ من الدنيا إىل اآلخرة وفيه كامل دينكم)()2

وقال يف خطبة شاملة يف فضائل القرآن الكريم ووظائفه( :أهيا الناس ،إنكم يف زمان
هدنة ،وأنتم عىل ظهر سفر ،والسري بكم رسيع ،فقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر
يبلني كل جديد ويقربن كل بعيد ويأتني بكل موعد ووعيد ،فأعدوا اجلهاز لبعد املفاز)،
فقام بعض الصحابة ،فقال :يا رسول اهلل فام تأمرنا نعمل؟ فقال( :إهنا دار بالء وابتالء
وانقطاع وفناء ،فإذا التبست عليكم االمور كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن ،فإنه شافع
مشفع وماحل مصدق ،من جعله أمامه قاده إىل اجلنة ،ومن جعله خلفه ساقه إىل النار ،وهو
الدليل يدل عىل السبيل ،وهو كتاب تفصيل وبيان وحتصيل ،هو الفصل ليس باهلزل ،وله
ظهر وبطن ،فظاهره حكم اهلل وباطنه علم اهلل تعاىل ،فظاهره وثيق ،وباطنه له ختوم ،وعىل
ختومه ختوم ،ال حتىص عجائبه وال تبىل غرائبه ،فيه مصابيح اهلدى ومنار احلكمة ،ودليل عىل
املعرفة ملن عرف النصفة ،فلريع رجل برصه ،وليبلغ النصفة نظره ،ينجو من عطب
ويتخلص من نشب ،فإن التفكر حياة قلب البصري ،كام يميش املستنري والنور حيسن

( )1الرتمذي( ،)2906وقال :حديث غريب،والدارمي(،)3331وأمحد .19/1
( )2تفسري العياشى ج  1ص .5
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التخلص ويقل الرتبص)()1

وغريها من األحاديث الكثرية ،والتي أكدها وفرسها أئمة اهلدى ،وخصوصا اإلمام
عيل يف خطبه وكلامته الكثرية ،ومنها قوله ..( :فالقرآن آمر زاجر ،وصامت ناطق ،حجة اهلل
عىل خلقه ،أخذ عليهم ميثاقه ،وارهتن عليهم أنفسهم ،أتم نوره ،وأكرم به دينه ،وقبض نبيه
 ،وقد فرغ إىل اخللق من احكام اهلدى به ،فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه ،فانه مل
خيف عنكم شيئا من دينه ،ومل يرتك شيئا رضيه أو كرهه إال وجعل له علام باديا ،وآية حمكمة
تزجر عنه ،أو تدعو إليه ،فرضاه فيام بقي واحد ،وسخطه فيام بقي واحد)()2

وقوله يف خطبة أخرى( :كتاب اهلل تبرصون به وتسمعون به وينطق بعضه ببعض،
ويشهد بعضه عىل بعض ،وال خيتلف يف اهلل ،وال خيالف بصاحبه عن اهلل ،قد اصطلحتم
عىل الغل فيام بينكم ،ونبت املرعى عىل دمنكم وتصافيتم عىل حب اآلمال ،وتعاديتم يف
كسب االموال ،لقد استهام بكم اخلبيث ،وتاه بكم الغرور واهلل املستعان عىل نفيس
وأنفسكم)()3

وقوله يف خطبة له( :عليكم بكتاب اهلل فانه احلبل املتني ،والنور املبني ،والشفاء
النافع ،والري الناقع ،والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق ،ال يعوج فيقوم ،وال يزيغ
فيستعتب ،وال ختلقه كثرة الرد ،وولوج السمع من قال به صدق ،ومن عمل به سبق)()4

وغريها من األحاديث الكثرية التي تعترب القرآن الكريم املصدر األكرب للدين،

( )1نوادر الراوندي.22 ،21 :
( )2هنج البالغة الرقم  181من اخلطب.
( )3هنج البالغة الرقم  131من اخلطب.
( )4هنج البالغة الرقم  154من اخلطب.
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والوسيلة العظمى للتحقق به.
ولذلك فإن العرفان األصيل يعتمد القرآن الكريم من ثالث جهات:
أوهلا :استعامله وسيلة للتزكية والرتقية بتالوته وعدم الرغبة عنه؛ فقد وصف اهلل
اه مم ا ْلكِتاب ي ْت ملون مه ح َّق تِالوتِ ِه مأولئِك
تعاىل الصاحلني من عباده بذلك ،فقال﴿ :ا َّل ِذين آت ْين م
يؤْ ِمنمون بِ ِه ومن ي ْك مفر بِ ِه ف مأولئِك مهم ْ ِ
ارسون﴾ [البقرة ،]121 :وقال﴿ :إِ َّن ا َّل ِذين ي ْت ملون
ْ
م
م
ْ
اخل م
ِ
ِ
كِتاب اهلل وأقاموا الصالة وأنْف مقوا ِممَّا رز ْقن م ِ
ن ت مبور﴾ (فاطر)29:
اه ْم رس ًا وعالني ًة ي ْر مجون جتار ًة ل ْ
َّ
م
كام أشار إىل ذلك قوله ( :يقال لصاحب القرآن :اقرأ وارق ورتل كام كنت ترتل
يف دار الدنيا ،فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ هبا)( ،)1فهذا احلديث كام يشري إىل االرتقاء يف
درجات اجلنة يشري إىل درجات االرتقاء يف سلم الكامل ،ذلك أن درجات اجلنة مرتبطة
بمدى الكامل الذي حيققه اإلنسان.
وهكذا حتمل مجيع األحاديث الواردة يف فضل تالوة القرآن الكريم؛ فهي ال تبرش
بذلك الفضل املوعود يف اجلنة فقط ،بل تبرش كذلك بفضل آين يناله القارئ مرتبط بسلوكه
وتزكيته وترقيته.
فقوله ( : جييء القرآن يوم القيامة فيقول :يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ،ثم
يقول :يا رب زده ،فيلبسه حلة الكرامة ،ثم يقول :يا رب ارض عنه فريىض عنه ،فيقال:
اقرأ وارق ويزداد بكل آية حسنة)( )2يشري إىل أن كل هذه الفضائل العظيمة يناهلا قارئ
القرآن يف الدنيا قبل اآلخرة ،ذلك أن املعاين التي جيدها أثناء قراءته هي التي متلؤه بكل

( )1الرتمذي( ،)2914وأبو داود()1464
( )2الرتمذي( ،)2915والدارمي()3311
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املكارم ،وهي التي تتوجه بتاج الكرامة ،والذي يتجسد له يف اآلخرة بصورته احلسية ،بعد
أن عاشه يف الدنيا بحقيقته املعنوية.
طيب وطعمها
ومثله قوله ( :مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها ٌ
طيب وال ريح هلا ،ومثل الفاجر
طيب ،ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها ٌ
مر ،ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن
الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة رحيها ٌ
طيب وطعمها ٌ
مر وال ريح هلا ،ومثل جليس الصالح كمثل صاحب املسك إن مل
كمثل احلنظلة طعمها ٌ
يصبك منه َش ٌء أصابك من رحيه ،ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكري إن مل يصبك
من سواده أصابك من دخانه)( ،)1فهو يشري إىل اآلثار الظاهرة والباطنة التي حيدثها القرآن
الكريم بحسب القابليات املختلفة ،فأي حمل تقبله طهر وطاب ،وأي حمل رفضه تنجس
وخبث.
ولذلك يرتبط حق التالوة باجلانبني املشكلني لإلنسان :ظاهره وباطنه ،ومن اقترص
عىل تصحيح تالوة الظاهر ،دون أن يرتك حلقائق القرآن الفرصة لتتنزل عىل باطنه ،فلن
يستفيد من القرآن الكريم إال تلك احلالوة الظاهرة التي حتدثها تالوته له ،دون أن يكون
لذلك تأثري عىل باطنه.
ورس ذلك يعود إىل أن القرآن الكريم روح وحياة لكل ما يالمسه ،كام قال تعاىل:
ِ
وحا ِم ْن أ ْم ِرنا﴾ [الشورى ،]52 :وعرب يف آية أخرى عن ذلك باحلياة،
﴿وكذلك أ ْوح ْينا إِل ْيك مر ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حييِي مك ْم﴾ [األنفال]24 :؛ فلذلك
استجي مبوا هلل ول َّلر مسول إِذا دعا مك ْم ملا م ْ
فقال﴿:يا أ ُّهيا ا َّلذين آمنموا ْ
ال ينال احلياة والروح القرآنية إال تلك األجزاء التي ال مسته وتأثرت به وانفعلت له دون

( )1أبو داود()4829
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من عداها.
ثانيا .اعتامده مصدرا للتعرف عىل احلقائق ،ويكتفي بام أورد له منها؛ فال يبحث عن
َشء هني عن البحث عنه ،كام قال تعاىل﴿ :يا أ ُّهيا ا َّل ِذين آمنموا ال ت ْسأ ملوا ع ْن أ ْشياء إِ ْن مت ْبد
ِ
ل مك ْم ت مسؤْ مك ْم وإِ ْن ت ْسأ ملوا عنْها ِحني مينزَّ مل ا ْل مق ْر م
يم﴾
ور حل ٌ
آن مت ْبد ل مك ْم عفا اهللَّم عنْها واهللَّم غ مف ٌ
[املائدة]101 :

وهلذا؛ فإن التعامل الصحيح مع القرآن الكريم االقتصار عىل فهم ما وضح منه ،أو
كان له ارتباط باحلقائق والقيم ،وما عدا ذلك ليس سوى تكلف ممقوت ال يرصف عن
احلقائق فقط ،بل يشوهها أيضا ،هلذا هنى اهلل تعاىل املؤمنني يف سورة الكهف عن البحث
عن تفاصيل أخبار فتية أهل الكهف ،لعدم وجود مصادر أمينة موثوقة يمكنها أن تعرف
بحقيقتهم ،أو تدل عىل األحداث املرتبطة هبم ،كام قال تعاىل﴿ :سي مقو ملون ثالث ٌة رابِ مع مه ْم
ك ْلبهم وي مقو ملون مخْس ٌة س ِ
اد مس مه ْم ك ْل مب مه ْم ر ْمجًا بِا ْلغ ْي ِ
ب وي مقو ملون س ْبع ٌة وث ِامنم مه ْم ك ْل مب مه ْم مق ْل ر ِّيب
مم ْ
اهرا وال تست ْف ِ
ِ
ِ
ت فِ ِ
أعْل مم بِ ِعدَّ ِهتِ ْم ما ي ْعل مم مه ْم إِ َّال قلِ ٌيل فال ممت ِار فِ ِ
يه ْم ِمن مْه ْم أحدً ا﴾
ْ
يه ْم إِ َّال مرا ًء ظ ً
[الكهف]22 :

فقد اعترب القرآن الكريم جمرد احلديث عن عددهم من غري بينة رمجا بالغيب ،وهو
من أعظم الكذب والزور والبهتان.
وهكذا األمر عندما ذكر مدة لبثهم يف الكهف ،كام قال تعاىل﴿ :ولبِ مثوا ِيف ك ْه ِف ِه ْم
ات و ْاألر ِ ِ
ثالث ِمائ ٍة ِسنِني وازْ دادوا تِسعا مق ِل اهلل أعْلم بِام لبِ مثوا له غيب السامو ِ
رص بِ ِه
م ْ ً
ْ
م ْ م َّ
م
ض أ ْب ْ
ِِ
وأ ْس ِم ْع ما هل م ْم ِم ْن مدونِ ِه ِم ْن و ِ ٍّيل وال مي ْ ِ
حكْمه أحدً ا﴾ [الكهف]26 ،25 :
رش مك ِيف م
وهلذا؛ فإن كل االنحرافات التي حصلت يف التاريخ اإلسالمي كان سببها ذلك
الفضول املعريف الذي جعل أهل احلديث يلجؤون إىل أهل الكتاب ليفرسوا هلم القرآن،
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وجعل من بعدهم يلجؤون ألهل الكشف واإلهلام ،ليضيفوا عىل احلقائق التي أوردها
القرآن ما يريض ذلك الفضول.
ثالثا .اعتباره مرجعا وحكام عند التنازع؛ ولذلك فإن العارف احلقيقي هو الذي يزن
إهلامه وكشفه اخلاص ،أو إهلام وكشف غريه بموازين القرآن الكريم؛ فال يقبل منها إال ما
يقبله.
وهو ما أشار إليه كبار الصوفية األوائل حني دعوا مريدهيم إىل وزن كل َشء بميزان
القرآن ،وقد سبق أن ذكرنا قول اجلنيد الذي يلقبونه سيد الطائفة( :إن النكتة لتقع يف قلبي
من جهة الكشف فال أقبلها إال بشاهدي عدل من الكتاب والسنة) ،وقول الشيخ عبد
القادر اجليالين مؤسس الطريقة القادرية( :كل حقيقة ال تشهد هلا الرشيعة فهي زندقة ..طِ ْر
إىل احلق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة ،ادخل عليه ويدك يف يد الرسول  ،)1()وقول
الشيخ أيب احلسن الشاذيل مؤسس الطريقة الشاذلية( :إِذا عارض كش مفك الصحيح الكتاب
والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشف ،وقل لنفسك :إِن اهلل تعاىل ضمن يل العصمة
واإلهلام)()2
يف الكتاب والسنة ،ومل يضمنها يل يف جانب الكشف ِ

لكن الصوفية املتأخرين انحرف تعاملهم مع القرآن الكريم انحرافا كبريا ،وربام
يكون ذلك هو السبب األكرب لكل الدخن الذي حول التصوف عن جماله الذي وضع له؛
فصار يف نواح كثرية مناقض للعرفان والسلوك والتزكية.
وقد رأينا أنه يمكن تقسيم انحرافاهتم املرتبطة بالتعامل مع القرآن الكريم إىل نوعني:

( )1الشيخ عبد القادر اجليالين ،الفتح الرباين والفيض الرمحاين ،ص.29
( )2انظر :إِيقاظ اهلمم)302/2(،
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 .1انحرافات مرتبطة باملقاصد القرآنية.
 .2انحرافات مرتبطة باملعاين القرآنية.
أوال ـ العرفان واملقاصد القرآنية:
ينظر العرفان األصيل إىل القرآن الكريم باعتباره كتاب اهلداية األعظم ،ولذلك يلجأ
إليه ليحل كل مشكلة ،وجييب عن أي سؤال ،ويبحث عن أي حقيقة أو قيمة ،وهذه هي
املعاين املقصودة باألصالة من القرآن الكريم ،كام قال تعاىل﴿ :شهر رمضان ا َّل ِذي مأن ِْزل فِ ِ
يه
ْم
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
آن مهدً ى لِلن ِ
ا ْل مق ْر م
اب ال
َّاس وب ِّينات من ْاهلمدى وا ْل مف ْرقان﴾ [البقرة ،]185 :وقال﴿ :ذلك ا ْلكت م
ِ ِ
ِ ِ
ر ْيب فيه مهدً ى ل ْل ممتَّقني﴾ [البقرة]2 :
باإلضافة إىل هذا؛ فقد شاء اهلل أن جيعل يف كتابه من أرسار الشفاء والعافية والغنى
وغريها من حاجات الناس ،فلذلك يستعمله املؤمن يف التعرف عىل حقائق الوجود ،وقيم
السلوك ،كام يستعمله للتربك والشفاء وحتصيل احلاجات املختلفة ،وذلك ألن كل سورة
من سوره أو آية من آياته بمثابة الكائن احلي الذي خصصت له أدوار معينة؛ فهو يؤدهيا كام
طلبت منه.
وكمثال عىل ذلك ما ورد يف فضائل سورة امللك ،والتي ورد يف األحاديث املتفق
عليها عند األمة مجيعا بأهنا تقي صاحبها من عذاب القرب؛ فقد قال رسول اهلل ( :إن
سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده امللك)
( ، )1وهذا يعني أن القارئ املالزم هلا ،والذي يكون له هبا مزيد عناية ورعاية ،حفظا وفهام
وقراءة وتدبرا ،تؤدي حقه بشكرها له بالشفاعة فيه.

( )1أبو داود( )1400والرتمذي()2891
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وقد صور رسول اهلل  ذلك ،فقال( :يؤتى الرجل يف قربه فتؤتى رجاله فتقول
رجاله :ليس لكم عىل ما قبيل سبيل كان يقرأ يب سورة امللك ،ثم يؤتى من قبل صدره أو
قال بطنه فيقول :ليس لكم عىل ما قبيل سبيل كان يقرأ يب سورة امللك ،ثم يؤتى رأسه فيقول
ليس لكم عىل ما قبيل سبيل كان يقرأ يب سورة امللك .قال :فهي املانعة متنع من عذاب القرب،
من قرأها يف ليلة فقد أكثر وأطنب) ()1

ومثلها ما ورد يف حق البسملة التي رشفها اهلل تعاىل بأن تذكر مع كل سورة قرآنية،
بل مع كل عمل ،فقد أخرب رسول اهلل  عن كوهنا مصدرا لربكة كل ما تفتتح به ،وحمق
كل ما مل تفتتح به ،فقال( :من حزنه أمر تعاطاه فقال﴿ :بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ وهو
خيلص هلل ،و ميقبل عليه بقلبه إليه ،مل ينفك عن إحدى اثنتني :إما بلوغ حاجته ،وإما ما يعد
له ويدخر لديه ،وما عند اهلل خري وأبقى)()2

ٍ
وقال اإلمام السجاد( :قولوا عند افتتاح كل ٍ
صغري أو عظي ٍم﴿( :بسم اهلل الرمحن
أمر
الرحيم﴾ ،أي أستعني عىل هذا األمر باهلل الذي ال حتق العبادة لغريه ،املغيث إذا اس متغيث،
واملجيب إذا مدعي﴿ ،الرمحن﴾ الذي يرحم ببسط الرزق علينا ،الرحيم بنا يف أدياننا ودنيانا
ال خفيف ًا ،وهو يرمحنا بتميزنا عن أعدائه)()3
وآخرتنا ،خفف علينا الدِّ ين وجعله سه ً

ِ
اس مم اهلل
بل إن القرآن الكريم نفسه أشار إىل ذلك ،فقال﴿ :وال ت ْأ مك ملوا ممَّا مل ْ مي ْذك ِر ْ
الشياطِني ليوحون إِىل أولِيائِ ِهم لِيج ِ
عل ْي ِه وإِ َّن مه ل ِف ْس ٌق وإِ َّن َّ
وه ْم إِ َّن مك ْم
اد ملو مك ْم وإِ ْن أط ْع مت مم م
ْ م
ْ
م م

( )1احلاكم( )3839وعبد الرزاق()8651
( )2بحار األنوار.245/89 :
( )3تفسري اإلمام ص 9ـ .24
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ملم ْ ِ
رش مكون﴾ [األنعام]121 :
وبذلك يمكن تصور البسملة بصورة الكائن احلي الذي بمجرد أن تردد ألفاظه
بلسانك ،وتستقر معانيه يف قلبك ،يقوم باألدوار املكلف هبا خري قيام.
ومثل ذلك ما ورد يف سورة الرشح؛ فقد قال عنها رسول اهلل ( :من قرأها أعطاه
اهلل اليقني والعافية ،ومن قرأها عىل أملٍ يف الصدر وكتبت له شفاه اهلل)()1

وقال اإلمام الصادق( :إذا عرس عليك أمر ،فصل عند الزوال ركعتني تقرأ يف األوىل
بفاحتة الكتاب وقل هو اهلل أحد وإنا فتحنا لك فتح ًا مبين ًا إىل قوله وينرصك اهلل نرص ًا عزيز ًا،
ويف الثانية بفاحتة الكتاب وقل هو اهلل أحد وأمل نرشح لك صدرك) ()2

فاحلقائق التي حتوهيا هذه السور مجيعا هلا تأثريها يف إزالة الكرب والكآبة؛ فسورة
الرشح مثال تتحدث عن اهلبات اإلهلية ،و متذكر بأيام املحن والصعاب التي مر هبا رسول اهلل
 ،وكيف يرس اهلل له جتاوزها ،وتذكر بأن اهلل تعاىل سيبدل العرس بيرسين ..وغريها من
املعاين التي حتوهيا السورة ،والتي هلا آثارها الكبرية يف إزالة الوحشة والكآبة.
ومثل ذلك ما ورد يف سورة يس ،فقد أخرب رسول اهلل  عن فضلها واخلواص
قلب وقلب القرآن يس ،ومن قرأها كتب له بقراءهتا قراءة
املرتبطة هبا ،فقال( :لكل َشء ٌ
القرآن عرش مرات دون يس)( ،)3وقال( :من قرأ يس يف صدر النهار قضيت حوائجه) ()4

وروي عن أئمة اهلدى الكثري من األحاديث يف فضلها ،ومنها ما حدث به اإلمام

( )1البحراين ،تفسري الربهان ،ج  ،10ص .183
( )2القمي ،سفينة البحار ،ج  ،5ص .166
( )3الرتمذي()2887
( )4الدارمي()3418
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الصادق ،قال( :علموا أوالدكم ياسني ،فإهنا رحيانة القرآن)()1

ومثلها ما ورد يف فضائل سورة الواقعة ،ففي احلديث عن رسول اهلل  أنه قال:
(من قرأ سورة الواقعة كل ليلة مل تصبه فاقة أبدا) ()2
وقال( :سورة الواقعة سورة الغنى فاقرأوها وعلموها أوالدكم) ()3
وقال( :علموا نساءكم سورة الواقعة فإهنا سورة الغنى) ()4

وغريها من األحاديث الكثرية التي تؤكد عالقة هذه السورة الكريمة بالغنى ودفع
احلاجة ،ومما ورد عن أئمة اهلدى يف فضلها قول اإلمام الصادق( :من قرأ يف كل ليلة مجعة
الواقعة أحبه اهلل وأحبه إىل الناس أمجعني ،ومل ير يف الدنيا بؤس ًا أبد ًا ،وال فقر ًا وال فاقة وال
آفة من آفات الدنيا)()5

وقال اإلمام الباقر( :من قرأ الواقعة كل ٍ
ليلة قبل أن ينام ،لقي اهلل عز وجل ووجهه
كالقمر ليلة البدر)()6

لكن هذا املعنى األخري ،والذي ال يمكن إنكاره لكثرة النصوص الواردة فيه
استعمله املنحرفون من الصوفية استعامال خاطئا ،انحرف به عن مقاصده متاما ،وكل ذلك
بسبب انفتاحهم التام عىل الكشف واإلهلام ،وتسجيلهم لكل ما يرد عىل خواطرهم من

( )1أمايل الطويس .290/2
( )2رواه أبو يعىل وابن مردويه والبيهقي يف شعب اإليامن.
( )3رواه ابن مردويه.
( )4رواه الديلمي.
( )5ثواب األعامل ص.105
( )6ثواب األعامل ص.106
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املعاين.
وسأورد هنا أمثلة عىل ذلك من كتاب مشتهر بني عامة الناس ،ويستعمله الكثري من
املشعوذين والدجالني ،وهو كتاب [شمس املعارف الكربى] أو [شمس املعارف ولطائف
العوارف] ملؤلفه الشيخ أمحد بن عيل البوين (تويف  622هـ)
وقد قال يف مقدمة كتابه( :وإين ملا رأيت كالم األجالء ممن علت كلمتهم وانبسطت
يف اآلفاق حكمتهم وعمت يف الربايا بركتهم قد ألفوا يف الترصيف باألسامء والصفات
وأرسار احلروف واألذكار والدعوات ،وقد رغب إىل من تعلق يب وده يف توضيح ما ألفوه
وذخرية ما كنزوه ،فأجبته مع اإلقرار بالعجز عن فهم مدارك السلف املاضني واألئمة
املحققني اهلادين ،ورجوت من اهلل بذل االعرتاف واالقرتاف أن يمدين من أرواح أرواحهم
بلطائف اإلسعاف ،فيكون النطق موافقا للتحقيق ومفصال بلسان التصديق)
ثم ذكر مقصوده من الكتاب ،فقال( :إن املقصود من فصول هذا الكتاب العلم
برشف أسامء اهلل تعاىل ،وما أودع اهلل تعاىل يف بحرها من أنواع اجلواهر احلكميات واللطائف
اإلهليات ،وكيف الترصف بأسامء الدعوات ،وما تابعها من حروف السور واآليات..
وجعلت هذا الكتاب فصوال ليدل كل فصل عىل ما اختاره وأحصاه من علوم دقيقة
يتوصل هبا للحرضة الربانية من غري تعب وال إدراك مشقة ،وما يتوصل منها إىل رغائب
الدنيا وما يرغب فيها ،وسميت هذا الكتاب املنتخب العديم املثل الرفيع العلم بشمس
املعارف ولطائف العوارف ملا يف ضمنه من لطائف الترصيفات وعوارف التأثريات ،فحرام
عىل من وقع كتايب هذا يف يده أن يبديه لغري أهله ،أو يبوح به يف غري حمله ،فإنه مهام فعل
ذلك أحرمه اهلل تعاىل منافعه ،ومنعت عنه فوائده وبركته ،وال متسه إال وأنت طاهر وال
تقربه إال إذا كنت ذاكرا لتفوز منه بام تريد ،وال ترصفه إال فيام يريض اهلل تعاىل فإنه كتاب
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األولياء والصاحلني والطائعني ،واملريدين والعاملني الراغبني فكن به ضنينا وال تدع منه
قليال وال كثريا ،وليكن يقينك صادقا وإيامنك بحقائقه واثقا إنام األعامل بالنيات)
وسنرى أن كل هذه املعاين موجودة يف كتب ابن عريب واملتأثرين به ،وخاصة فيام
أوردوه يف أرسار احلروف واألسامء وغريها.
وبام أننا ال نستطيع أن ننكر أي َشء دون االطالع عليه؛ فسأورد هنا أمثلة مما أورده
يف كتابه عن كيفية استعامل السور واآليات القرآنية للحاجات املختلفة.
ومن تلك األمثلة ما أورده عند احلديث عن الرياضة املرتبطة بسورة اجلن ،حيث
قال( :ا علم أهيا األخ يف اهلل إذا أردت ذلك صم ثالثة أيام أوهلا الثالثاء ،ثم األربعاء
واخلميس وهو صيامك عن غري ذي روح ،وأنت تبخر بحصا لبان وجاوي ليال وهنارا،
وأنت تقرأ السورة الرشيفة يف مدة ثالثة أيام ،ألف مرة يف تلك املدة املذكورة تقرأ يف كل
يوم  333مرة وأكثر ،واملراد تكميلها باأللف يف تلك املدة املذكورة واجتهد أن يكون
ختمك من قراءهتا ليلة اجلمعة الثلث األوسط من الليل ،فإنه حيرض لك خادمها ،وهو رجل
قصري طويل اليدين ،فيجلس قدامك ،ويقول لك السالم عليك ،فثبت جناحك فإن عليك
هيبة عظيمة ،وهو من ملوك اجلان املؤمنني الذين أسلموا عىل يد النبي  ،فتنظر ثالث
رجال خلفه ،فإن ثبت نفسك قضيت حاجتك ،وإن تومهت أو تلجلجت ،فإهنم ينرصفون
عنك وخييب عملك وسعيك ،فيجب عليك أن تشجع نفسك ،وال ختف فإن اسمه أبو
يوسف ،فقل :يا أبا يوسف قد وجب عليك حقي ،وأنت ترى ما أنا فيه من الفاقة والضيق،
وأريد منك هذه الساعة اليشء املباح احلالل أستعني به عىل نفقتي ونفقة عيايل ،وأستعني به
عىل احلج إىل بيت اهلل احلرام وأجرك عىل اهلل ..واعلم يا أخي إن أنت قويت قلبك وتكلمت
الكالم الذي ذكرناه فإنه يلتفت إىل أحد الرجال الذين من ورائه ثم يأمرهم بيشء فإنه يأيت
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به بأرسع من الربق وهو مما قد قسم اهلل لك من القدم فخذ ما وصل إليك واشكرهم وداع
هلم فإهنم ينرصفون ،وحكي عن الشيخ الصالح أيب عبد اهلل حسني بن منصور ،أنه فعل
ذلك ،فأتاه اخلادم بعرشة آالف دينار ،وحكي أن تلميذ حييى فعلها ،فلام حرض بني يديه
خادم السورة خاف واصطكت أسنانه وخرس لسانه فلم يطق أن يكلمه ،وكلام فتح عينيه
وجده بني يديه ،فلام أفاق وطال األمر ومل ينطق انرصف اخلادم عنه ،ومل حيصل منه رضر،
فعليك أهيا الطالب بثبات اجلنان ،فإن خادم هذه السورة من اجلن املؤمنني وهو مل يرض
الطالب ،والعزيمة والدعوة هي السورة الرشيفة بتاممها وكذا البخور)()1

وقال عن سورة الكهف( :اعلم وفقني اهلل وإياك أنك إذا أردت الوصول للكربيت
األمحر والعنرب األشهب ،وفتح باب هذا الكنز املطلسم وفك رمزه وإبطال موانعه ،فتعمد
إىل مكان طاهر نظيف بعيد عن األصوات واحلركات ،وتنصب لك يف األرض حمرابا
وتبسط حتتك رمال ناعام ،ثم إنك تغتسل وتلبس ثيابا كلها بيضاء ،وتبخر بأجل البخور
وتطهر جوفك من املأكل احلرام وكل ما فيه شبهة ،ثم تدخل يف الرياضة وال تأكل وال
ترشب شيئا فيه روح وال ما خرج من روح مدة  14يوما ،ويكون أول دخولك يف الرياضة
يف شهر يكون أوله يوم اجلمعة ،وتدخل اخللوة بعد صالة اجلمعة ،ثم تبخر املكان بالبخور
الطيب مثل العود والقاقيل واجلاوي والند ومثل العنرب إن أمكن وتقرأ سورة الكهف إن
أمكن عقيب كل صالة مرة ،ويف جوف الليل  7مرات ،وكلام تلوت السورة تطلق البخور
إىل انتهاء العدد املذكور ،فإذا كان ليلة اجلمعة جتلس عىل ركبتيك ،وتصيل عىل النبي 
ألف مرة ،ثم تبدأ بقراءة سورة الكهف أربعني مرة وتصيل بني قراءة كل مرتني ركعتني

( )1شمس املعارف الكربى ،ص.135 :
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خفيفتني بالفاحتة واإلخالص  3مرات وتصيل عىل النبي عليه السالم  10مرات ،فإذا متت
القراءة تستغفر اهلل وحتمده ،وتقول الباقيات الصاحلات  100مرة ،فإذا أصبحت وصليت
الصبح وحتمد اهلل بجميع حمامده التي يف القرآن العظيم ،وبعد التحميد تبتهل إىل اهلل تعاىل
وتدعوه بالدعوات الصاحلات ،فإذا فرغت من دعائك فقم ومتش واذكر اهلل حتى خترج
خلارج سور املدينة ،فيقبل عليك خادم السورة الرشيفة عىل صفة شاب حسن طيب
الرائحة ،فيسلم عليك فرد عليه السالم وتأدب معه ،فإنه يدفع إليك كيسا فيه ألف دينار
ويشرتط عليك رشوطا منها :زيارة األموات كل يوم مجعة ،وال تنسى الفقراء واملساكني
وأن ال تزين فتجيبه إىل طلبه وتشكر منه ،فيقول لك اخلادم عبد اهلل إن قرأهتا وفعلت ذلك
كل شهر ترزق ألف دينار ،فترصف اخلادم وتقول له :شكر اهلل سعيك وغفر لنا ولك
وانرصف مأجورا بخري .واكتم رسك واهلل أعلم)()1

وقال عن سورة الواقعة( :اعلم أن هذه السورة مفتاح باب الغنى ..وهلا خواص
كثرية فمنها إن من واظب عىل قراءهتا عقب الصلوات اخلمس فإهنا تكون أمانا له من الفقر
والفاقة .ومن خواصها للدخول عىل امللوك والوزراء واحلكام ،تقرأ السورة قبل أن تقابل
ما ذكرنا وتقول عند خروجك :توكلوا يا خدام هذه السورة الرشيفة بعقد لسان كذا ،بحق
سورة الواقعة عليكم ،وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ،توكلوا بفالن وتسمي ما تريد وتقول:
خريكم بني أعينكم ورشكم حتت أرجلكم ،وخشعت األصوات للرمحن فال تسمع إال
مهسا .توكلوا يا خدام هذه األسامء والدعوة والسورة الرشيفة بمهمهوب  2ذي لطف
خفي ،بصعصع  2ذي نور هبي ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صوابا ،اجعلوين يا

( )1املرجع السابق ،ص.135 :
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خدام هذه السورة نافذ الكلمة عند فالن بن فالنة ،يسمع قويل ويطيع أمري ويقيض يل
مصاحلي ومجيع ما أطلبه منه وما أريده ،بحق هذه اآلية الرشيفة ﴿ ال ي ْع مصون اهللَّ ما أمر مه ْم
وي ْفع ملون ما ي ؤمرون﴾ [التحريم)1()]6 :

ُْ ُ
ومن خواصها التي ذكرها( :للعطف واملحبة والصلح بني اثنني يف احلالل ،ألن

كالمه تعاىل ال يترصف إال يف احلالل ،وأما والعياذ باهلل من يفعله يف احلرام ،فإنه يرض بنفسه
وال جياب له ،فإذا أردت حمبة بني متباغضني ،فاقرأ السورة عىل َشء من املأكول وقل عند
انتهاء السورة :توكلوا يا خدام هذه السورة باإللفة واملحبة بني كذا وكذا ،بحق ههطوب
 ،2طوب  ،2أجب يا صمعون ذو هباء ومجال ،توكلوا يا خدام هذه السورة الرشيفة باملحبة
الدائمة والوداد بني فالن بن فالنة ،بحق هذه السورة عليكم وطاعتها لديكم ،ثم أهدي
املأكول هلابا ،فإذا أكاله يصطلحان وال يفرتقان إال بعد املوت)()2

ومن خواصها األخرى التي ذكرها( :أنك إذا قرأهتا بعد العرص مرة ،وأسامء اهلل
احل سنى مرة ،ثم تداوم القراءة كل يوم هكذا ،وتقرأ عقب قراءتك الدعاء هكذا مرة مرة
 40يوما ،فإنك متلك اخلديم ،ويكون عونا لك يف كل ما تريد فافهم ،والبخور حصا لبان
وميعة وسندروس وحبة سوداء ،وهذا دعاء السورة الرشيفة تقول :اللهم إين أسألك يا هلل
 ،3يا واحد يا فرد ي ا صمد يا وتر يا حي يا قيوم يا بديع السموات واألرض يا ذا اجلالل
واإلكرام يا باسط يا غني يا مغني مهمهوب مهمهوب ذي لطف خفي بصعصع صعصع
ذي نور هبي سعسعوب سعسعوب ،اهلل الذي له العظمة والكربياء صمعصون ذو مجال

( )1املرجع السابق ،ص.142 :
( )2املرجع السابق ،ص.142 :
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وهباء ،طمهوب ذو عز شامخ ،باه باه مهلهوب اهلل الذي سخر بنوره كل نور ،بطهطهوب
هلوب  2أجيبوا يا خدام هذه السورة ،ويا خدام اسم اهلل العظيم األعظم بتسخري قلوب
اخللق وجلب الرزق ،وحركوا روحانية املحبة يل باملحبة الدائمة ،بسم اهلل الذي خرق
احلجب نوره وذلت الرقاب لعظمته ،وتدكدكت اجلبال هليبته وسبح الرعد بحمده
واملالئكة من خيفته ،هو اهلل الذي ال إله إال هو رب العرش العظيم .اللهم إين أسألك
باسمك املرتفع الذي أعطيته من شئت من أوليائك ،وأهلمته ألصفيائك من أحبابك،
أسألك اللهم أن تأتيني برزق من عندك تغني به فقري وجترب به كرسي ،وتقطع به عالئق
الشيطان من قلبي ،فإنك أنت اهلل احلنان السلطان الديان)()1

ومن الرياضات التي ذكرها ،واخلاصة هبذه السورة ما عرب عنه بقوله( :اعلم وفقني
اهلل تعاىل وإياك إىل طاعته وفهم أرسار أسامئه ،إذا أردت اخللوة والرياضة هبذه األسامء
الرشيفة ،فتعمد إىل مكان نظيف خال من األصوات فتجلس فيه ،وتطلق البخور وهو عود
وند وجاوي وميعة يابسة ،ثم تبدأ بقراءة السورة املذكورة أربعة عرش ،وإن أردت الرسعة
فتكون مدة سبعة أيام ،هذا وأنت تقرأ األسامء عقب الصالة بأعدادهن ،فإذا متت األيام
فيدخل عليك مخسة عرش ملكا ،ويسلمون عليك فال ترد عليهم السالم ،وإياك واخلوف
منهم فإن خفت رضبت روحك وضاع تعبك ،فإهنم جيلسون أمامك ثم يسألون حاجتك
ويقولون لك نحن نقضيها لك ،فاطلب منا ما شئت ،فإياك أن جتيبهم فإذا طال عليك
اجللوس انرصفوا عنك ،فقو قلبك ونبه قرينك وقو بخورك ،فإذا كان بعد ساعة أو
ساعتني ،فيدخلون عليك ،فرد عليهم السالم ،وتكون قد جعلت بخورك يف تلك الساعة

( )1املرجع السابق ،ص.143 :
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ميعة يابسة ولبان ذكر وعود قامري وترمس بري ،فإذا فعلت ذلك فقو قلبك ألهنم يشريون
إليك بأيدهيم ،فتجد روحك يف مكانك األول ،وال تكلمهم ولو كلموك ،فإذا طال األمر
انرصفوا عنك ،ثم بعد ذلك يدخل عليك رجل وحده وينصب له كريس وجيلس عليه ثم
يسلم عليك فرد عليه السالم وتأدب بني يديه ،فيسألك عام تريد فال ختف منه ،فإنه خادم
هذه األسامء الرشيفة ،فيقول لك ما تطلب يا خلق اهلل؟ فقو قلبك وقل له أريد منك ،العهد
واخلادم من خدامك يمتثل أمري يف كل ما أطلب منه ،فعندها يعطيك شيئا من الدنيا ،فخذه
منه ثم ارصفه فينرصف ،واشكر اهلل عىل ما أوالك من نعمه ،واكتم رسك تنل أمرك
والسالم)()1

ومن األمثلة عام ذكره عن سور أخرى ما عرب عنه بقوله( :إن يف سورة يس اسام من
أسامء احلكمة من وقف عليه وكتبه وحماه بامء املطر وهو مستقبل القبلة عدد األسامء أياما
أنطقه اهلل تعاىل باحلكمة ،وهو وسط السورة وعدد حروفها ستة عرش حرفا منها حرفان
منقوطان من أعىل ،وحرفان منقوطان من أسفل ،وهي مخس كلامت أوهلا حرف السني،
وآخرها حرف امليم ،وظهر حرف السني يف اسمه السالم والسميع الرسيع وهو اسم
امللحني يف الدعاء خصوصا ..ومن أراد أن يرى عاقبة أمره فليصم يومه ذلك هلل تعاىل
خالصا ،ويفطر عىل ما تيرس من اخلبز ،ويقرأ سورة امللك وينام عىل طهارة عىل جنبه األيمن
ويضعه حتت رأسه وال يكلم أحدا وينام ،فإن اهلل تعاىل يطلعه عىل عاقبة أمره بقدر القسم
الذي أراده وال يصلح ذلك إال ألهل طهارة القلوب وأهل الرياضات .ومن كتبه يف جام
زجاج ورشبه سهل اهلل عليه الفهم واحلكمة .ومن علقه عليه أنطقه اهلل تعاىل باحلكمة .ومن

( )1املرجع السابق ،ص.144 :
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كتبه ومعه ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل  80مرة ومحله عىل عضده األيمن ،أو كتبه يف ثوب
ولبسه رزقه اهلل تعاىل اهليبة والرأفة ..وإذا أردت اختاذ إخوان من اجلن املؤمنني يقضون
حاجتك ويسعون يف مرضاتك ،فابدأ بالصوم يوم األربعاء إىل يوم السبت الرابع منه ،بعد
أن تغسل الثوب والبدن ،واقرأ سورة اإلخالص كل يوم ألف مرة ،وسورة يس مرة،
وسورة الدخان ،وتنزيل السجدة وتبارك الذي بيده امللك مرة ،فإذا كان عرص يوم السبت
وهي الساعة العارشة ،اعتزل عن الناس يف موضع خال يف بقعة نظيفة ،وتأخذ سبع براوات
من الكاغد)1()..

وغريها من األمثلة الكثرية التي يمتلئ هبا الكتاب ،والتي حتول من القرآن الكريم
إىل كتاب يشبه كتب السحر والطالسم ،وليس كتاب هداية وتربية وتزكية.
ثانيا ـ العرفان واملعاين القرآنية:
بام أن العرفان األصيل يستمد من القرآن الكريم ،ويعتربه املصدر األول للحقائق
والقيم؛ فإنه ينفتح عىل كل املناهج التي تتيح له ذلك االستنباط؛ وال يكتفي بام ورد من
الروايات من الفهوم القرآنية؛ فالقرآن أعظم من أن ينحرص يف التفاسري املحدودة ،ولو كان
كذلك ملا كان مرجعا لألمة يف كل عصورها.
ولذلك؛ فإن العارف احلقيقي هو الذي يؤمن بظاهر القرآن الكريم ،ويف نفس
الوقت يطبق مصاديقه ومعانيه عىل كل ما يتناسب معها ،وذلك ما يطلق عليه [باطن
القرآن]،
ولذلك فإنه يمكن تطبيق ما ورد يف مواجهة األقوام لألنبياء عليهم السالم ،أو تعنت

( )1املرجع السابق ،ص.54 :
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بني إرسائيل ،أو الظلم الذي نزل باملستضعفني عىل ما حصل لألئمة من طرف املستبدين
الظاملني الذين تولوا حكمها.
وتفسري اآليات الكريمة بذلك ،ال يعني عدم وجود أولئك األنبياء أو أقوامهم ،أو
أن القرآن الكريم مل يقصدهم ،وإنام يريدون من ذلك أن تلك املعاين يمكن انطباقها عىل
غريهم ،ألن القرآن الكريم مل يقصد هبا التأريخ لألنبياء ،وإنام أخذ العرب منهم.
وقد أشار رسول اهلل  إىل هذا عند قوله يف وصف القرآن الكريم( :هو كتاب
ظهر وبطن ،وظاهره حكم اهلل وباطنه
تفصيل وبيان حتصيل ،هو الفصل ليس باهلزل ،وله ٌ
علم اهلل تعاىل ،فظاهره وثيق وباطنه عميق ،له نجوم وعىل نجومه نجوم ،ال محتىص عجائبه
وال متبىل غرائبه ،فيه مصابيح اهلدى ومنار احلكمة ،ودليل عىل املعرفة ملن عرف النصفة..
فلريع ٌ
رجل برصه ،وليبلغ النصفة نظره ينجو من عطب ،ويتخلص من نشب ،فإن التفكر
حياة قلب البصري ،كام يميش املستنري يف الظلامت ،والنور محيسن التخلص و ميقل الرتبص)()1

وقد فرس اإلمام الباقر هذا احلديث بقوله( :ظاهره تنزيله ،وباطنه تأويله ،منه ما قد
مىض ،ومنه ما مل يكن ،جيري كام جيري الشمس والقمر ،كلام جاء تأويل منه يكون عىل
األموات كام يكون عىل األحياء ،قال اهلل ﴿ :وما يعلم ت ْأ ِويله إِ َّال اهللَّم والر ِ
اس مخون ِيف ا ْل ِع ْل ِم
م
َّ
ْ م
﴾ [آل عمران)2()]7 :

وقال( :ولو أن اآلية إذا نزلت يف قوم ثم مات أولئك القوم ماتت اآلية ،ملا بقي من
القرآن شئ ولكن القرآن جيري أوله عىل آخره ما دامت الساموات واالرض ،ولكل قوم آية

( )1بحار األنوار ،135 /74 :ونوادر الراوندي ص.21
( )2بصائر الدرجات ص .196
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يتلوهنا هم منها من خري أو رش)()1

وهذه النصوص تدل عىل أن لتعابري القرآن الكريم داللتني :داللة بالتنزيل ،وهو ما
يستفاد من ظاهر التعبري ،وداللة أخرى بالتأويل ،وهو املستفاد من باطن فحواها ،وذلك
بانتزاع مفهوم عام صالح لالنطباق عىل املوارد املشاهبة عرب العصور ،حتى ال يبقى القرآن
الكريم خاصا بعرص دون عرص.
وهلذا؛ فإن القرآن الكريم هبذا االعتبار يمكن تطبيقه عىل كل العصور ،ويف كل
القضايا ،كام عرب عن ذلك اإلمام الباقر عند حديثه عن إمكانية تطبيق القرآن الكريم لكل
األزمنة ،فقد قال( :إن اهلل مل يدع شيئ ًا حتتاج إليه األمة إىل يوم القيامة إال أنزله يف كتابه ،وبينه
لرسوله ،وجعل لكل ٍ
َشء حد ًا ،وجعل عليه دليال يدل عليه)()2
وهلذا قال اإلمام عيل( :لو شئت ألوقرت سبعني بعري ًا يف تفسري فاحتة الكتاب)(،)3
ولو كان املراد تفسريها الظاهر فقط ملا احتاج إىل كل هذا العدد الكبري من األسفار والكتب.
وهلذا؛ فإن ما يذكره الصوفية من هذه املفاهيم ال حرج فيها ،ألهنا تدخل ضمن تدبر
القرآن الكريم ،ومن األمثلة عىل ذلك قول الغزايل يف الرد عىل الفقهاء واملفرسين الذين
يقرصون فهم القرآن عىل ما ورد يف الروايات( :لعلك تقول عظمت األمر فيام سبق يف فهم
أرسار القرآن وما ينكشف ألرباب القلوب الزكية من معانيه ،فكيف يستحب ذلك ،وقد
قال ( :من فرس القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)( ،)4وعن هذا شنع أهل العلم بظاهر

( )1تفسري العياشى ج  1ص .10
( )2بحار األنوار ،84/89 :وبصائر الدرجات ص.6
( )3بحار األنوار ،93/89 :واملناقب .43/2
( )4نص احلديث كام يف(سنن الرتمذي((:)200 /5من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)

344

التفسري عىل أهل التصوف من املقرصين املنسوبني إىل التصوف يف تأويل كلامت يف القرآن
عىل خالف ما نقل عن ابن عباس وسائر املفرسين وذهبوا إىل أنه كفر ،فإن صح ما قاله أهل
التفسري فام معنى فهم القرآن سوى حفظ تفسريه وإن مل يصح ذلك فام معنى قوله ( :من
فرس القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)()1

وقد أجاب الغزايل عىل هذا اإلشكال ،فقال( :اعلم أن من زعم أن ال معنى للقرآن
إال ما ترمجه ظاهر التفسري فهو خمرب عن حد نفسه وهو مصيب يف اإلخبار عن نفسه ،ولكنه
خمطئ يف احلكم برد اخللق كافة إىل درجته التي هي حده وحمطه ،بل األخبار واآلثار تدل
عىل أن يف معاين القرآن متسعا ألرباب الفهم)()2

وقد ذكر بعض هذه اآلثار ،ومنها قوله ( :إن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا
ومطلعا)()3

ومنها قول اإلمام عيل( :إال أن يؤتى اهلل عبدا فهام يف القرآن) ( ،)4وقد عقب الغزايل
عىل هذا بقوله( :فإن مل يكن سوى الرتمجة املنقولة ،فام ذلك الفهم؟)()5

باإلضافة إىل هذه األدلة النقلية يستدل من املعقول بقوله( :ولوال ما اشتمل عليه كتاب

( )1إحياء علوم الدين()37 /1
( )2املرجع السابق)289 /1(،
( )3ابن حبان ،ختريج أحاديث اإلحياء(ج  / 1ص )232
( )4نص احلديث  :عن أيب جحيفة قال :سألت عل ًيا ،هل عندكم من النبي َ شء سوى القرآن؟ فقال :ال ،والذي فلق
احلبة وبرأ النسمة إال أن يؤتى اهلل عبدا فهام يف القرآن وما يف الصحيفة قلت وما يف الصحيفة قال العقل وفكاك األسري وال يقتل
مؤمن بكافر(.انظر :حممد بن إدريس أبو عبد اهلل الشافعي ،مسند الشافعي)260 ،
( )5إحياء علوم الدين()289 /1
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اهلل من الغرائب مل نؤمر بالتدبر فيه عىل مر الدهور)

()1

ومثل ذلك يرد الشيخ العالوي ـ وهو من الصوفية املتأخرين ـ عىل من يتصور أن
الفهوم حمصورة يف اجليل األول ،فيقول( :ولعل القائل يقول :قد كفانا اهلل ما أمهنا من
استخراج جواهره عىل يد من تقدمنا ،فأقول ،وإذن لضاع حظنا من التدبر فيه ،وحاشا هلل
فال يقول هبذا عاقل ،وال من هو باإليامن حافل ،فإن كان ذلك مل مل يكتف أهل القرن الثاين
عىل الكالم فيه بكالم من تقدمهم من أهل القرن األول وأهل الثالث بالثاين ،وهكذا ..فدل
هذا عىل أن احلق جل ذكره مل خيصص بالتدبر جيال دون جيل وأيضا لو كان التخصيص
يشعر بانقضاء معانيه واحلالة بخالف ذلك)

()2

ويذكر أن هذه الفهوم الباطنية للقرآن حتتاج إىل أوعية خاصة ،فكام أن ظاهر التفسري
حيتاج إىل علوم وآالت ،فكذلك باطن املعاين حيتاج إىل قلب صالح الستقرار املعاين اإليامنية
فيه ،يقول يف ذلك( :وال يقع عىل علومه ويتفرس يف وجوهه إال مفتوح عليه ،وأما
املحجوب فإنه ينادى من مكان بعيد ،ويسمع من وراء حجاب ،فهو أبعد من أن يتناول
الغاية من ظواهره ،فكيف بباطنه ،وأين هو من حده ومطلعه ،ومن فتح اهلل عليه بالتوصل
إىل َشء من ذلك ال يبعد أن يقول كام قال اإلمام عيل كرم اهلل وجهه وشئت لوقرت أربعني
وقرا من رشح الفاحتة ،أو كالما هذا معناه ،ولعلك تقول أين اإلمام عيل وأين علومه؟
فأقول :يا هلل العجب ،ومع ذلك مل حيتفل به من أهل زمانه إال القليل ،حتى كان يقول :أنا

( )1البحر املسجور ،ص.11
( )2املرجع السابق ،ص .11
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جنب اهلل الذي فرطتم فيه ،وهو عىل املنرب واملفرط فيه هو املفرط اآلن يف أهل زمانه)

()1

لكن اتفاقنا مع الصوفية يف هذا؛ ال يعني اتفاقنا مع كل ما ذكروه يف كتبهم وتفاسريهم
من الفهوم ،ذلك أن الكثري منها لألسف خرج عن املرادات القرآنية ،بل انحرف هبا انحرافا
شديد.
وقد ذكر الشيخ حممد هادي معرفة (ت  1427هـ) أصول تلك االنحرافات وأسباهبا
يف التفاسري الصوفية ،وذكر أمثلة ونامذج عىل ذلك ،قدم هلا بقوله( :هناك ألهل العرفان
الباطني تفاسري وضعت عىل أساس تأويل الظواهر ،واألخذ ببواطن التعابري دون دالالهتا
الظاهرة ،اعتامدا عىل داللة الرمز واإلشارة فيام اصطلحوا عليه ،مستفادة من عرض الكالم
وجانبه ،وليس من رصيح اللفظ وصميم صلبه ،فقد فرضوا لظواهر التعبري بواطن محلوها
محال عىل القرآن الكريم ،استنادا إىل جمرد الذوق العرفاين اخلاص ،وراء الفهم املتعارف
العام ،وهي نزعة صوفية قديمة ،دخيلة عىل اإلسالم ،بعد أن ترمجت الفلسفة اليونانية ،يف
القرنني الثاين والثالث ،وتفشت يف أوساط عامية كانت بعيدة عن تعاليم أهل البيت عليهم
السالم ..ونحن إذ نستنكر عىل هؤالء تأويالهتم غري املستندة ،نرى أن للقرآن ظهرا وبطنا،
كام جاء يف حديث الرسول األكرم  ،وكان (الظهر) عبارة عن املعنى املستفاد من تنزيل
اآلية ،ومن ظاهر التعبري حسب األصول املقررة يف باب التفهيم والتفهم .وأما (البطن) فهو
عبارة عن املفهوم العام الشامل ،املستنبط من فحوى اآلية وتأويلها إىل حيث تنطبق عليه
من موارد مشاهبة ،حسب مر الدهور .وكان للتأويل ضوابط ذكرنا حدودها ورشائطها،
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وليس حسب الذوق املختلف حسب تنوع السالئق ،كام ارتكبه القوم مع األسف) ()1

ثم يبني حمل اخلطأ الذي وقع فيه هذا النوع من الصوفية نتيجة سوء فهمهم ملعنى
الباطن القرآين ،فقال( :كان الصويف إنام ينظر إىل القرآن نظرة تتمشى مع أهدافه وتتفق مع
تعاليمه ،حسب النزعة الصوفية الباطنية ،ومل يكن من السهل أن جيد يف القرآن رصاحة تتفق
مع نظرته ،أو يتمشى بوضوح مع نزعته؛ حيث القرآن جاء هلداية الناس إىل معامل احلياة
الكريمة ،وجاء بتعاليم تتفق مع واقعيات احلياة ،ومل يأت إلثبات أو دعم نظريات وتعاليم
جاءت غري مألوفة ،وال هي ماسة بواقع اإلنسان يف هذه احلياة ،وإنام هي أشياء فرضوها
فرضا واحتملوها احتامال جمردا عن الواقعيات ،وربام كانت متنافرة مع الفطرة والعقل
السليم ..غري أن الصويف ،زعام منه يف إمكان اجلمع بني الرشيعة والطريقة ،حياول أن يعثر
عىل مقصوده حيثام وجد إىل ذلك سبيال ولو بالفرض واالحتامل ،ومن ثم تراه يتعسف يف
تأويل ظواهر الكتاب والسنة من غري هوادة ،ويتكلف يف محل اآليات القرآنية عىل معاين
غريبة عن روح الرشيعة ،ويتخبط خبط عشواء بال تورع .وكان ذلك مصداقا المعا) ()2

ثم ذكر بعض عالمات هؤالء وآثارها السلبية عىل التعامل الصحيح مع القرآن
الكريم ،فقال( :وأوىل سامت التفسري الصويف البارزة ،هو التكلم بال هوادة ،واألخذ يف
التأويل من غري ضابطة ،واالعتامد عىل سجع الكالم يف تكلف ظاهر ..إن التفسري الصويف
ال يعتمد عىل مقدمات علمية وال براهني منطقية ،وال يعلله سبب معقول ،وإنام هو َشء
حسبه قد أفيض عليه بسبب إرشاقات نورية ،جاءته من حمل أرفع ،أنه يرى من مقامه
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الصويف العرفاين وصال إىل درجة الكشف والشهود ،لتنكشف له املعاين من سجف
العبارات ،وتظهر له اإلشارات القدسية ،وتنهل عىل قلبه من سحب الغيب ما حتمله
اآليات القرآنية والسنة النبوية ،من معارف سبحانية متعالية عن أفهام العامة ،هكذا يزعم
الصويف يف هواجس خياله ..وبذلك افرتقت طرائق الصوفية عن مذاهب العلامء والفقهاء،
وطريقتهم القويمة يف فهم الكتاب والسنة الرشيفة ،ومن ثم مل يعترب العلامء شيئا من
تأويالت الصوفية ومن مشى عىل طريقتهم من أهل العرفان الباطني املجرد) ()1

وسنذكر هنا بعض األمثلة عىل ذلك ،لنرى كيف تنحرف اآليات القرآنية عن مرادها
الظاهر والواضح ،وكل املعاين القريبة منه ،بل تتحول يف بعض األحيان إىل معان تعارض
القرآن الكريم نفسه.
املثال األول:
وهو ما ذكره ابن عريب يف فصوص احلكم يف تفسري ما ورد يف قصة نوح عليه السالم
يف القرآن الكريم ،وهو حتت عنوان [فص حكمة سبوحية يف كلمة نوحية] ،والذي قدم له
بقوله( :اعلم أيدك اهللَّ بروح منه أن التنزيه عند أهل احلقائق يف اجلناب اإلهلي عني التحديد
والتقييد؛ فاملنزه إما جاهل وإما صاحب سوء أدب ،ولكن إذا أطلقاه وقاال به ،فالقائل
احلق
بالرشائع املؤمن إذا نزه ووقف عند التنزيه ومل ير غري ذلك فقد أساء األدب وأكذب َّ
والرسل صلوات اهللَّ عليهم وهو ال يشعر ،ويتخيل أنه يف احلاصل وهو من الفائت ،وهو
كمن آمن ببعض وكفر ببعض ،وال سيام وقد علم َّ
أن أ ْل ِسنة الرشائع اإلهلية إذا نطقت يف
احلق تعاىل بام نطقت إنام جاءت به يف العموم عىل املفهوم األول ،وعىل اخلصوص عىل كل
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مفهوم يفهم من وجوه ذلك اللفظ بأي لسان كان يف وضع ذلك اللسان؛ فإن للحق يف كل
خلق ظهور ًا :فهو الظاهر يف كل مفهوم ،وهو الباطن عن كل فهم إال عن فهم من قال إن
العامل صورته وهويته :وهو االسم الظاهر ،كام أنه باملعنى روح ما ظهر ،فهو الباطن؛ فنسبته
ملا ظهر من صور العامل نسبة الروح املد ِّبر للصورة .فيؤخذ يف حد اإلنسان ً
مثال ظاهره
وباطنه ،وكذلك كل حمدود .فاحلق حمدود بكل حد ،وصور العامل ال تنضبط وال حياط هبا
جيهل
وال تعلم حدود كل صورة منها إال عىل قدر ما حصل لكل عامل من صورته .فلذلك م ْ
حدُّ احلق ،فإنه ال مي ْعلم حدُّ ه إال بعلم حد كل صورة ،وهذا حمال حصوله :فحد احلق حمال،
وكذلك من شبهه وما نزَّ هه فقد ق َّيده وحدده وما عرفه ،ومن مجع يف معرفته بني التنزيه
والتشبيه بالوصفني عىل اإلمجال ،ألنه يستحيل ذلك عىل التفصيل لعدم اإلحاطة بام يف العامل
جممال ال عىل التفصيل)()1
جممال ال عىل التفصيل كام عرف نفسه ً
من الصور ،فقد عرفه ً

وانطالقا من هذه املعاين التي سنناقشها عند احلديث عن [العرفان واهلل] راح يؤول
القرآن الكريم ليتناسب مع ما طرح ،ذلك أنه شعر بأن هناك من يشكل عليه بام ورد يف
القرآن من دعوات األنبياء عليهم السالم للتنزيه.
ولذلك راح يفرس ما ورد يف سورة نوح بقوله( :لو أن نوح ًا عليه السالم مجع لقومه
استغ ِْف مروا ر َّب مك ْم
بني الدعوتني ألجابوه :فدعاهم جهار ًا ثم دعاهم إرسار ًا ،ثم قال هلمْ ﴿ :
ت ق ْو ِمي ل ْي ًال وهن ًارا فل ْم ي ِز ْد مه ْم مدعائِي إِ َّال فِر ًارا﴾
إِ َّن مه كان غ َّف ًارا﴾ [نوح ،]10 :وقال ﴿ :دع ْو م

[نوح ،]6-5 :وذكر عن قومه أهنم تصامموا عن دعوته لعلمهم بام جيب عليهم من إجابة دعوته؛
فعلم العلامء باهللَّ ما أشار إليه نوح عليه السالم يف حق قومه من الثناء عليهم بلسان الذم،
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وع لم أهنم إنام مل جييبوا دعوته ملا فيها من الفرقان ،واألمر قرآن ال فرقان ،ومن أقيم يف القرآن
ال يصغي إىل الفرقان وإن كان فيه؛ فإن القرآن يتضمن الفرقان ،والفرقان ال يتضمن القرآن،
وهلذا ما اختص بالقرآن إال حممد  وهذه األمة التي هي خري أمة أخرجت للناس؛ فـ ﴿
ِ ِِ
َش ٌء ﴾ [الشورى ]11 :جيمع األمرين يف أمرواحد؛ فلو أن نوح ًا يأيت بمثل هذه
ل ْيس كم ْثله ْ
اآلية لفظ ًا أجابوه ،فإنه ش َّبه ونزَّ ه يف آية واحدة ،بل يف نصف آية)()1

وهكذا أصبح ـ بحسب هذا التفسري ـ املعاتب هو نوح عليه السالم ،بل اهلل تعاىل ألنه
مل ينزل عىل نوح تلك اآلية الكريمة ،ولو أنه أنزهلا ملا تعنت قوم نوح ،وملا نزل عليهم
العذاب.
ويستمر ابن عريب يف تأويالته لآليات الكريمة ،ويف عتابه لنوح عليه السالم،
ومنهجه يف دعوة قومه؛ فيقول( :ونوح دعا قومه (ل ْي ًال) من حيث عقوهلم وروحانيتهم فإهنا
غيب( ،و هنار ًا) دعاهم أيض ًا من حيث ظاهر صورهم ِ
وح ِّسهم ،وما مجع يف الدعوة مثل
(ل ْيس ك ِم ْثلِ ِه َشء) فنفرت بواطنهم هلذا الفرقان فزادهم فرار ًا ،ثم قال عن نفسه إنه دعاهم
ليغفر هلم ،ال ليكشف هلم ،وفهموا ذلك منه  لذلك (جع ملوا أصابِع مه ْم ِيف ِ ِ
آذاهن ْم

ِ
ياهب ْم) وهذه كلها صورة السرت التي دعاهم إليها فأجابوا دعوته بالفعل ال
واستغْش ْوا ث م
ْ
بلبيك؛ ففي (ل ْيس ك ِم ْثلِ ِه َشء) إثبات املثل ونفيه ،وهبذا قال عن نفسه  إنه أويت جوامع

ليال وهنار ًا ،بل دعاهم ً
الكلم؛ فام دعا حممد  قومه ً
ليال يف هنار وهنار ًا يف ليل .فقال نوح
ِ
السامء عل ْي مك ْم ِمدْ ر ًارا﴾ [نوح ]11 :وهي املعارف العقلية يف املعاين
يف حكمته لقومه ﴿ :مي ْرس ِل َّ
والنظر االعتباري﴿ ،و ميم ِد ْد مكم بِأمو ٍ
ال﴾ [نوح )]12 :أي بام يميل بكم إليه فإذا مال بكم إليه
ْ ْ
ْ
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رأيتم صورتكم فيه؛ فمن ختيل منكم أنه رآه فام عرف ،ومن عرف منكم أنه رأى نفسه فهو
عامل وغري ِ
العارف .فلهذا انقسم الناس إىل ِ
عامل( ،وولدم مه) وهو ما أنتجه هلم نظرهم الفكري،
واألمر موقوف علمه عىل املشاهدة بعيد عن نتائج الفكر (إِ َّال خسار ًا ،فام ربحت جتارهتم)
فزال عنهم ما كان يف أيدهيم مما كانوا يتخيلون أنه ملك هلم :وهو يف املحمد ِّيني ﴿ وأن ِْف مقوا
ِممَّا جعل مكم مست ْخل ِفني فِ ِيه ﴾ [احلديد ،]7 :ويف نوح (﴿أ َّال تت ِ
َّخ مذوا ِم ْن مد ِ
وين وكِ ً
يال﴾ [اإلرساء:
ْ م ْ
 )]2فأثبت املم ْلك هلم والوكالة هللَّ فيهم .فهم مستخلفون فيه؛ فامللك هللَّ وهو وكيلهم ،فامللك
هلم وذلك ملك االستخالف ،وهبذا كان احلق تعاىل مالك امللك) ()1

ويستمر ابن عريب عىل هذا النسق من التأويالت الغريبة التي تقلب احلقائق رأسا
عىل عقب ،فيقول يف قوله تعاىل﴿ :ومك مروا مك ًْرا مك َّب ًارا﴾ [نوح( :]22 :ألن الدعوة إىل اهللَّ تعاىل
باملدعو ألنه ما ع ِدم من البداية فيدعي إىل الغاية( .أ ْد معوا إِىل اهللَِّ) فهذا عني املكر( ،عىل
مكر
ِّ
ب ِصري ٍة) فن َّبه أن األمر له كله ،فأجابوه مكر ًا كام دعاهم؛ فجاء املحمدي وعلم أن الدعوة إىل
ِ
الر ْمح ِن
رش املْمتَّقني إِىل َّ
اهللَّ ما هي من حيث هويته وإنام هي من حيث أسامؤه فقال﴿ :ي ْوم ن ْح م م
وفْ ًدا﴾ [مريم ]85 :فجاء بحرف الغاية وقرهنا باالسم ،فعرفنا أن العامل كان حتت حيطة اس ٍم
إهلي أوجب عليهم أن يكونوا متقني؛ فقالوا يف مكرهم﴿ :ال تذر َّن ِ
آهلت مك ْم وال تذ مر َّن و ًّدا
م
رسا﴾ [نوح ،]23 :فإهنم إذا تركوهم جهلوا من احلق عىل قدر
وال مسواعًا وال ي مغوث وي معوق ون ْ ً
ما تركوا من هؤالء ،فإن للحق يف كل معبود وجه ًا يعرفه م ْن يعرفه وجيهله من جيهله ،يف
املحمديني﴿ :وقىض ر ُّبك أ َّال ت ْع مبدم وا إِ َّال إِ َّيا مه﴾ [اإلرساء ]23 :أي حكم؛ فالعامل يعلم من معبِد،
ويف أي صورة ظهر حتى عبد ،وأن التفريق والكثرة كاألعضاء يف الصورة املحسوسة
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وكالقوى املعنوية يف الصورة الروحانية ،فام معبد غري اهللَّ يف كل معبود؛ فاألدنى من ختيل فيه
وه ْم) ،فلو
األلوهية ،فلو ال هذا التخيل ما عبد احلجر وال غريه ،وهلذا قال تعاىل ( :مق ْل س ُّم م
سموهم لسموهم حجارة وشجر ًا وكوكب ًا .ولو قيل هلم من عبدتم لقالوا إهل ًا ما كانوا
يقولون اهللَّ وال اإلله ،واألعىل ما ختيل ،بل قال هذا جمىل إهلي ينبغي تعظيمه فال يقترص؛
فاألدنى صاحب التخيل يقول ﴿ :ما ن ْع مبدم مه ْم إِ َّال لِ ميق ِّر مبونا إِىل اهللَِّ زم ْلفى﴾ [الزمر ]3 :واألعىل
ِ
ِ
ِ
ِ
رش الْم ْخبِتِي﴾ [احلج ]34 :حيث ظهر (و ب ِّ ِ
ِ
رش
العامل يقول﴿ :فإهل م مك ْم إل ٌه واحدٌ فل مه أ ْسل مموا وب ِّ ُ
ِ
ِ
ريا﴾ [نوح:
املْم ْخبِتني) الذين خب ْت نار طبيعتهم ،فقالوا إهل ًا ومل يقولوا طبيعة﴿ ،وقدْ أض ُّلوا كث ً

 ،]24أي حريوهم يف تعداد الواحد بالوجوه والنسب (وال ت ِز ِد ال َّظاملِني) ألنفسهم

(املْم ْصطف ْني) الذين أورثوا الكتاب ،أول الثالثة .فقدمه عىل املقتصد والسابق (إِ َّال ض ً
الال)
إال حرية املحمدي( ،زدين فيك حتري ًا) ﴿ ،مك َّلام أضاء هلم مشوا فِ ِ
يه وإِذا أ ْظلم عل ْي ِه ْم قا مموا﴾
مْ ْ
[البقرة]20 :؛ فاحلائر له الدور واحلركة الدورية حول القطب فال يربح منه ،وصاحب الطريق
طالب ما هو فيه صاحب خيال إليه غايته :فله ِم ْن وإىل
املستطيل مائل خارج عن املقصود
ٌ
وما بينهام .وصاحب احلركة الدورية ال بدء له فيلزمه ِ
(م ْن) وال غاية فتح مكم عليه (إىل)،
فله الوجود األتم وهو املؤتى جوامع الكلم ِ
واحلكم)()1
ُّ
ثم راح يؤول ما ورد يف القرآن الكريم من العقوبة التي حلقت هبم وأسباهبا؛ فيقول
يف قوله تعاىلِ ﴿ :ممَّا خطِيئ ِاهتِ ْم مأغ ِْر مقوا﴾ [نوح( :]25 :فهي التي خطت هبم فغرقوا يف بحار
ِ
ت):
حار مس ِّجر ْ
العلم باهللَّ ،وهو احلرية( ،ف مأ ْدخ ملوا نار ًا) يف عني املاء ويف املحمديني( ،و إِذا ا ْلبِ م

سجرت من التنور إذا أوقدته من ﴿ فلم جيِدم وا هلم ِمن د ِ
ون اهللَِّ أنْص ًارا﴾ [نوح ،]25 :فكان اهللَّ
مْ ْ م
ْ
ْ
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السيف ،سيف الطبيعة لنزل هبم عن
عني أنصارهم فهلكوا فيه إىل األبد؛ فلو أخرجهم إىل ِّ
هذه الدرجة الرفيعة ،وإن كان الكل هللَّ وباهللَّ بل هو اهللَّ)()1

ثم راح يؤول ما ورد يف القرآن الكريم من دعاء نوح عليه السالم يف آخر السورة،
وح ر ِّب﴾ [نوح )]26 :ما قال إهلي ،فإن الرب له الثبوت واإلله يتنوع باألسامء
فقال﴿( :وقال من ٌ
فهو كل يوم يف شأن؛ فأراد بالرب ثبوت التلوين إذ ال يصح إال هو ﴿ر ِّب ال تذ ْر عىل
ْاأل ْر ِ
ض ِمن ا ْلكافِ ِرين د َّي ًارا﴾ [نوح )]26 :يدعو عليهم أن يصريوا يف بطنها ،احلمدي (لو دليتم
بحبل هلبط عىل اهللَّ) ﴿ ،له ما ِيف السامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
ض﴾ [البقرة ،]116 :وإذا دفنت فيها فأنت
م
َّ

فيها وهي ظرفك ﴿ :وفِيها من ِعيدم مك ْم و ِمنْها من ْخ ِر مج مك ْم تار ًة مأ ْخرى﴾ [طه ]55 :الختالف الوجوه
ِ
ِ
ِ
ياهب ْم وجع ملوا أصابِع مه ْم ِيف ِ ِ
آذاهن ْم) طلب ًا للسرت ألنه
(استغْش ْوا ث م
(من ا ْلكاف ِرين) الذين ْ
(دعاهم ليغفر هلم) والغفر السرت( ،د َّيار ًا) أحد ًا حتى تعم املنفعة كام عمت الدعوةِ .
(إنَّك
إِ ْن تذ ْر مه ْم) أي تدعهم وترتكهم ( مي ِض ُّلوا ِعبادك) أي حيريوهم فيخرجوهم من العبودية إىل
ما فيهم من أرسار الربوبية فينظرون أنفسهم أرباب ًا بعد ما كانوا عند أنفسهم عبيد ًا ،فهم
العبيد األرباب( .وال يلِدم وا) أي ما ينتجون وال يظهرون (إِ َّال ِ
فاجر ًا) أي مظهر ًا ما سرت،
(ك َّفار ًا) أي ساتر ًا ما ظهر بعد ظهوره؛ فيظهرون ما مس ِرت ،ثم يسرتونه بعد ظهوره ،فيحار
الناظر وال يعرف قصد الفاجر يف فجوره ،وال الكافر يف كفره ،والشخص واحد( .ر ِّب
اغ ِْف ْر ِيل) أي اسرتين واسرت من أجيل فيجهل قدري ومقامي كام جهل قدرك يف قولك( :وما
قد مروا اهللَّ ح َّق قدْ ِر ِه)( ،ولِوالِد َّي) :من كنت نتيجة عنهام ومها العقل والطبيعة( ،و ملِ ْن دخل

ب ْيتِي) أي قلبي ( ممؤْ ِمن ًا) مصدق ًا بام يكون فيه من اإلخبارات اإلهلية وهو ما حدَّ ثت به أنفسها
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(و لِ ْلمؤْ ِمنِني) من العقول (و املْمؤْ ِم ِ
نات) من النفوس( ،وال ت ِز ِد ال َّظاملِني) :من الظلامت أهل
م
الغيب املكتنفني خلف احلجب الظلامنية ِ
(إ َّال تبار ًا) أي هالك ًا ،فال يعرفون نفوسهم
ِ
جه مه) والتبار اهلالك)()1
لشهودهم وجه احلق دوهنم ،ويف املحمديني ( ،مك ُّل َشء هال ٌك إِ َّال و ْ
وبعد كل هذه التأويالت الغريبة التي تركنا للقارئ التأمل فيها ليستنتج بنفسه مدى
قرهبا أو بعدها من القرآن الكريم ،دعا القارئ إىل االطالع عىل املزيد من أرسار نوح عليه
بالرقي يف فلك نوح ،وهو يف
السالم ،فقال( :من أراد أن يقف عىل أرسار نوح فعليه
ِّ
التنزالت املوصلية لنا واهللَّ يقول احلق)()2

ومع وضوح ما ذكره ابن عريب إال أنه عند العودة للرشاح الذين رشحوا الفصوص
لعلنا نجد عندهم ما يؤول كالمه ،أو حيمله عىل بعض املحامل احلسنة ،نجد األمر عىل
عكس ذلك؛ فهم يؤكدون كالمه ويؤيدونه وينترصون له ،ولو عىل حساب ما ورد يف
القرآن الكريم.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف رشح القيرصي للفصوص ،فقد قال تعليقا عىل
النصوص السابقة( :كان عتب موسى أخاه هارون ألجل إنكاره عبادة العجل ،وعدم
احلق يف كل َشء بل يراه عني كل َشء ،فكان
اتساع قلبه لذلك؛ فإن العارف من يرى َّ
موسى ميربى هارون تربية علم ..واعلم ،أن هذا الكالم وإن كان حق ًا من حيث الوالية
والباطن ،لكن ال يصح من حيث النبوة والظاهر؛ فإن النبي جيب عليه إنكار العبادة ألرباب
اجلزئية ،كام جيب عليه إرشاد األمة إىل احلق املطلق ،لذلك أنكر مجيع األنبياء عبادة األصنام
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وإن كانت مظاهر للهوية اإلهلية؛ فإنكار هارون عبادة العجل من حيث كونه نبي ًا حق ،إال
ً
حمموال عىل أن موسى ،عليه السالم ،علم بالكشف أنه ذهل عن شهود احلق
أن تكون
الظاهر يف صورة العجل ،فأراد أن ين ِّبهه عىل ذلك ،وهو عني الرتبية واإلرشاد منه ،وإنكاره
عليه السالم عىل السامري وعجلِه عىل بصرية؛ فإن إنكار األنبياء واألولياء لعبادة األصنام
التي هي املظاهر ليس كإنكار املحجوبني ،فإهنم يرون احلق مع كل َشء ،بخالف غريهم،
معني ،إذ فيه إنكار باقى املجاىل وهو
بل ذلك لتخليصهم عن التقيد بصورة خاصة وجم ًىل َّ
عني الضالل)()1

املثال الثاين:
وهو ما ذكره ابن عريب يف فصوص احلكم يف تفسري ما ورد يف قصة موسى وهارون
عليهام السالم يف القرآن الكريم ،وهو حتت عنوان [فص حكمة إمامية يف كلمة هارونية]،
والذي قدم له بقوله( :اعلم أن وجود هارون عليه السالم كان من حرضة الرمحوت بقوله
ِ
ِ
هارون نبِ ًّيا) ،فكانت نبوته من
تعاىل ﴿ووه ْبنا ل مه م ْن ر ْمحتنا﴾ [مريم ]53 :يعني ملوسى (أخا مه م
ِ
نبوة
نبوة ،وملا كانت َّ
حرضة الرمحوت فإنه أكرب من موسى سنا ،وكان موسى أكرب منه َّ
هارون من حرضة الرمحة ،لذلك قال ألخيه موسى عليهام السالم (يا ْبن مأ َّم) فناداه بأمه ال
بأبيه إذ كانت الرمحة لألم دون األب أوفر يف احلكم ،ولوال تلك الرمحة ما صربت عىل
مبارشة الرتبية ،ثم قال ﴿ ال ت ْأ مخ ْذ بِلِ ْحيتِي وال بِر ْأ ِيس﴾ [طه ]94 :و﴿ال مت ْش ِم ْت ِيب ْاألعْداء﴾
[األعراف ،)]150 :فهذا كله نف ٌس من أنفاس الرمحة ،وسبب ذلك عدم التثبت يف النظر فيام
كان يف يدي ه من األلواح التي ألقاها من يديه ،فلو نظر فيها نظر تثبت لوجد فيها اهلدى
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والرمحة ،فاهلدى بيان ما وقع من األمر الذي أغضبه مما هو هارون بريء منه ،والرمحة بأخيه،
فكان ال يأخذ بلحيته بمرأى من قومه مع كربه وأنه أسن منه ،فكان ذلك من هارون شفقة
عىل موسى ألن نبوة هارون من رمحة اهللَّ ،فال يصدر منه إال مثل هذا ،ثم قال هارون ملوسى
ِ
ِ
ب ق ْو ِيل﴾ [طه]94 :؛
عليهام السالم ﴿ :إِ ِّين خ ِش م
يت أ ْن ت مقول ف َّر ْقت ب ْني بني إِ ْرسائيل ومل ْ ت ْر مق ْ
فتجعلني سبب ًا يف تفريقهم؛ فإن عبادة العجل فرقت بينهم ،فكان منهم من عبده اتباع ًا
للسامري وتقليد ًا له ،ومنهم من توقف عن عبادته حتى يرجع موسى إليهم فيسألونه يف
ذلك ،فخيش هارون أن ينسب ذلك الفرقان بينهم إليه ،فكان موسى أعلم باألمر من
هارون ألنه علم ما عبده أصحاب العجل ،لعلمه بأن اهللَّ قد قىض َّأال مي ْعبد إال إياه :وما
حكم اهللَّ بيشء إال وقع ،فكان عتب موسى أخاه هارون ملِا وقع األمر يف إنكاره وعدم
اتساعه ،فإن العارف من يرى احلق يف كل َشء ،بل يراه كل َشء ،فكان موسى يريب هارون
تربية علم وإن كان أصغر منه يف السن ،ولذا ملا قال له هارون ما قال ،رجع إىل السامري
فقال له (فام خ ْطبك يا ِ
سام ِر ُّي) يعني فيام صنعت من عدولك إىل صورة العجل عىل
م
االختصاص ،وصنعك هذا الشبح من حيل القوم حتى أخذت بقلوهبم من أجل أمواهلم،
فإن عيسى يقول لبني إرسائيل (يا بني إرسائيل قلب كل إنسان حيث ماله ،فاجعلوا
أموالكم يف السامء تكن قلوبكم يف السامء ،وما سمي املال ً
ماال إال لكونه بالذات متيل
القلوب إليه بالعبادة ،فهو املقصود األعظم املعظم يف القلوب ملا فيها من االفتقار إليه،
وليس للصور بقاء ،فال بد من ذهاب صورة العجل لو مل يستعجل موسى بحرقه ،فغلبت
اليم نسف ًا ،وقال له (ا ْن مظ ْر إِىل إِ ِهلك) فسامه
عليه الغرية فحرقه ثم نسف رماد تلك الصورة يف ِّ
إهل ًا بطريق التنبيه للتعليم ،ملا علم أنه بعض املجايل اإلهلية( :لنمح ِّرقنَّ مه) فإن حيوانية اإلنسان
هلا الترصف يف حيوانية احليوان لكون اهللَّ سخرها لإلنسان ،وال سيام وأصله ليس من
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حيوان ،فكان أعظم يف التسخري ألن غري احليوان ما له إرادة بل هو بحكم من يترصف فيه
من غري إبائه ،وأما احليوان فهو ذو إرادة وغرض فقد يقع منه اإلباءة يف بعض الترصيف:
فإن كان فيه قوة إظهار ذلك ظهر منه اجلموح ملا يريده منه اإلنسان وإن مل يكن له هذه القوة
أو يصادف غرض احليوان انقاد مذ َّل ًال ملا يريده منه ،كام ينقاد مث مل مه ألمر فيام رفعه اهللَّ به من
باألجرة يف قوله (ورف ْعنا ب ْعض مه ْم
املعرب عنه يف بعض األحوال
ْ
أجل املال الذي يرجوه منه َّ
جات لِيت ِ
ض در ٍ
ف ْوق ب ْع ٍ
َّخذ ب ْع مض مه ْم ب ْعض ًا مس ْخ ِر ًّيا) ،فام يسخر له من هو مثله إال من حيوانيته
ال من إنسانيته :فإن املثلني ضدان ،فيسخره األرفع يف املنزلة باملال أو باجلاه بإنسانيته
ويتسخر له ذلك اآلخر إما خوف ًا أو طمع ًا من حيوانيته ال من إنسانيته :فام تسخر له م ْن هو
مثله أ ال ترى ما بني البهائم من التحريش ألهنا أمثال؟ فاملثالن ضدان ،ولذلك قال ورفع
بعضكم فوق بعض درجات :فام هو معه يف درجته ،فوقع التسخري من أجل الدرجات)()1

ثم راح يذكر سبب عدم قيام هارون عليه السالم بحرق عجل السامري ،فقال:
(فكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل أن ينفذ يف أصحاب العجل بالتسليط عىل العجل كام
مس ِّلط موسى عليه ،حكم ًة من اهللَّ تعاىل ظاهرة يف الوجود ل مي ْعبد يف كل صورة ،وإن ذهبت
تلك الصورة بعد ذلك فام ذهبت إال بعد ما تلبست عند عابدها باأللوهية ،وهلذا ما بقي
نوع من األنواع إال وعبد إما عبادة تأله وإما عبادة تسخري ،فال بد من ذلك ملن عقل ،وما
عبد َشء من العامل إال بعد التلبس بالرفعة عند العابد والظهور بالدرجة يف قلبه ،ولذلك
تسمى احلق لنا برفيع الدرجات ،ومل يقل رفيع الدرجة ،فك َّثر الدرجات يف عني واحدة،
فإنه قىض َّأال يعبد إال إياه يف درجات كثرية خمتلفة أعطت كل درجة جمىل إهلي ًا معبِد فيها،
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وأعظم جمىل معبِد فيه وأعاله (اهلوى) كام قال ﴿أفرأ ْيت م ِن َّاختذ إِهل مه هوا مه﴾ [اجلاثية ]23 :وهو
أعظم معبود ،فإنه ال يعبد َشء إال به ،وال يعبد هو إال بذاته)()1

ثم راح يلتمس التربيرات املختلفة لعبادة العجل وغريه ،فيقول( :أال ترى علم اهللَّ
باألشياء ما أكمله ،كيف متم يف حق من عبد هواه واختذه إهل ًا فقال (وأض َّل مه اهللَّم عىل ِع ْل ٍم)
والضاللة احلرية :وذلك أنه ملا رأى هذا العابِد ما عبد إال هواه بانقياده لطاعته فيام يأمره به
من عبادة من عبده من األشخاص ،حتى إن عبادته هللَّ كانت عن هوى أيض ًا ،ألنه لو مل يقع
ٍ
بمحبة ـ ما عبد اهللَّ وال آثره عىل غريه،
له يف ذلك اجلناب املقدس هوى ـ وهو اإلرادة
وكذلك كل من عبد صورة ما من صور العامل واختذها إهل ًا ما اختذها إال باهلوى ،فالعابد ال
يزال حتت سلطان هواه ،ثم رأى املعبودات تتنوع يف العابدين ،فكل ٍ
عابد أمر ًا ما يك ِّفر من
يعبد سواه ،والذي عنده أدنى تنبه حيار الحتاد اهلوى ،بل ألحدية اهلوى ،فإنه عني واحدة
يف كل عابد( ،وأض َّل مه اهللَّم) أي حريه (عىل ِع ْل ٍم) بأن كل عابد ما عبد إال هواه وال استعبده
املكمل من رأى كل معبود
إال هواه سواء صادف األمر املرشوع أو مل يصادف ،والعارف
َّ
سموه كلهم إهل ًا مع اسمه اخلاص بحجر أو شجر أو حيوان
جمىل للحق يعبد فيه ،ولذلك َّ
أو إنسان أو كوكب أو ملك ،هذا اسم الشخصية فيه ،واأللوهية مرتبة ختيل العابد له أهنا
مرتبة معبوده ،وهي عىل احلقيقة جمىل احلق لبرص هذا العابد املعتكف عىل هذا املعبود يف هذا
املجىل املختص ،وهلذا قال بعض من عرف مقالة جهالة (﴿ما ن ْع مبدم مه ْم إِ َّال لِ ميق ِّر مبونا إِىل اهللَِّ
ِ ِ
ِ ِ
يش ٌء
زم ْلفى﴾ [الزمر ]3 :مع تسميتهم إياهم آهلة حتى قالوا ﴿أجعل ْاآلهلة إهلًا واحدً ا إ َّن هذا ل ْ
اب﴾ [ص ،]5 :فام أنكروه بل تعجبوا من ذلك ،فإهنم وقفوا مع كثرة الصور ونسبة
معج ٌ
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ف وال مي ْشهد ،بشهادهتم أهنم أثبتوه
األلوهية هلا ،فجاء الرسول ودعاهم إىل إله واحد يعر م
عندهم واعتقدوه يف قوهلم (ما ن ْع مبدم مه ْم إِ َّال لِ ميق ِّر مبونا إِىل اهللَِّ زم ْلفى) لعلمهم بأن تلك الصور
وه ْم)؛ فام يسموهنم إال بام يعلمون أن
حجارة ،ولذلك قامت احلجة عليهم بقوله ( مق ْل س ُّم م
تلك األسامء هلم حقيقة ،وأما العارفون باألمر عىل ما هو عليه فيظهرون بصورة اإلنكار ملا
عبد من الصور ألن مرتبتهم يف العلم تعطيهم أن يكونوا بحكم الوقت حلكم الرسول الذي
آمنوا به عليهم الذي به سموا مؤمنني ،فهم ع َّباد الوقت مع علمهم بأهنم ما عبدوا من تلك
الصور أعياهنا ،وإنام عبدوا اهللَّ فيها حلكم سلطان التجيل الذي عرفوه منهم ،وج ِهله املنكِ مر
الذي ال علم له بام جتىل ،ويسرته العارف املكمل من نبي ورسول ووارث عنهم ،فأمرهم
باالنتزاح عن تلك الصور ملا انتزح عنها رسول الوقت اتباع ًا للرسول طمع ًا يف حمبة اهللَّ
إياهم بقوله ( مق ْل إِ ْن مكنْ متم م ِ
حت ُّبون اهللَّ فاتَّبِ مع ِ
حيبِ ْب مك مم اهللَّم) ،فدعا إىل إله مي ْصمد إليه و مي ْعلم من
وين م ْ
ْ
(هو ميدْ ِر مك ْاأل ْبصار) لِ ملطفه ورسيانه يف
صار) ،بل م
حيث اجلملة ،وال يشهد (وال متدْ ِر مك مه ْاأل ْب م
أعيان األشياء ،فال تدركه األبصار كام أهنا ال تدرك أرواحها املدبرة أشباحها وصورها
يف ْ
اخلبِ مري) واخلربة ذوق ،والذوق جتل ،والتجيل يف الصور ،فال بد منها
الظاهرة( ،و مهو ال َّلطِ م
والبد منه ،فال بد أن يعبده من رآه هبواه إن فهمت ،وعىل اهللَّ قصد السبيل)()1

املثال الثالث:
وهو ما ذكره عبد الكريم اجلييل يف كتابه [اإلنسان الكامل] يف تفسري اآليات التي
حتدثت عن إبليس ورفضه السجود آلدم عليه السالم ،وقد قدم لذلك بقوله( :اعلم أن اهلل
تعاىل ملا خلق النفس املحمدية من ذاته ،وذات احلق جامعة للضدين ،خلق املالئكة العالني

( )1املرجع السابق ،ج ،1ص.195 :
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من حيث صفات اجلامل والنور واهلدى من نفس حممد  كام سبق بيانه ،وخلق إبليس
وأتباعه من حيث صفات اجلالل والظلمة والضالل من نفس حممد  ،وكان اسمه
عزازيل ،قد عبد اهلل تعاىل قبل أن خيلق اخللق بكذا كذا ألف سنة ،وكان احلق قد قال له :يا
عزازيل ال تعبد غريي ،فلام خلق اهلل آدم عليه السالم وأمر املالئكة بالسجود له ،التبس
األمر عىل إبليس ،فظن أنه لو سجد آلدم كان عابدا لغري اهلل ،ومل يعلم أن من سجد بأمر
فقد سجد هلل ،فلهذا امتنع ،وما سمي إبليس إال لنكتة هذا التلبيس الذي وقع فيه فافهم،
يس ما
وإال فاسمه قبل ذلك عزازيل وكنيته أبو مرة؛ فلام قال له احلق تعاىل﴿ :قال يا إِ ْبلِ م
ِ
ْربت أ ْم مكنْت ِمن الْعالِي﴾ [ص ،]75 :والعالون هم
منعك أ ْن ت ْس مجد ملا خل ْق مت بِيد َّي أ ْستك ْ
املالئكة املخلوقون من النور اإلهلي كامللك املسمى بالنون وأمثاله ،وباقي املالئكة خملوقون
من العنارص ،وهم املأمورون بالسجود آلدم ،فقال ﴿ :أنا خ ْ ٌري ِمنْ مه خل ْقتنِي ِم ْن ن ٍار وخل ْقت مه
ِم ْن طِ ٍ
ني﴾ [ص ،]76 :وهذا اجلواب يدل عىل أن إبليس من أعلم اخللق بآداب احلرضة
وأعرفهم بالسؤال وما يقتضيه من اجلواب ،ألن احلق مل يسأله عن سبب املانع ،ولو كان
كذلك لكان صيغة :ملا امتنعت أن تسجد ملا خلقت بيدي ،ولكن سأله عن ماهية املانع،
فتكلم عىل رس األمر فقال :ألين خري منه ،يعني ألن احلقيقة النارية وهي الظلمة الطبيعية
التي خلقتني منها خري من احلقيقة الطينية التي خلقته منها ،فلهذا السبب اقتىض األمر أن
ال أسجد ،ألن النار ال تقتيض بحقيقتها إال العلو ،والطني ال يقتىض بحقيقته إال السفل؛ أال
تراك إذا أخذت الشمعة فنكست رأسها إىل حتت ال ترجع اللهبة إال إىل فوق ،بخالف الطني
فإنك لو أخذت كفا من تراب ورميت به إىل فوق رجع هابطا أرسع من صعوده ملا تقتضيه
احلقائق ،فلذلك قال إبليس ﴿ :أنا خ ْري ِمنْ مه خل ْقتنِي ِم ْن ن ٍار وخل ْقت مه ِم ْن طِ ٍ
ني﴾ [ص ،]76 :ومل
ٌ
يزد عىل ذلك ،لعلمه أن اهلل مطلع عىل رسه ،ولعلمه أن املقام مقام قبض ال مقام بسط ،فلو
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كان مقام بسط لقال بعد ذلك :واعتمدت عىل ما أمرتني أن ال أعبد غريك ،ولكن ملا رأى
املحل حمل عتاب تأدب وعلم من ذلك العتاب أن األمر قد التبس عليه يف األصل ،ألن
احلق دعاه بإبليس وهو مشتق من االلتباس ،ومل يكن يدعى قبل ذلك هبذا االسم ،فتحقق
أن األمر مفروغ عنه ،ومل جيزع ومل يندم ومل يتب ومل يطلب املغفرة ،لعلمه أن اهلل ال يفعل إال
ما يريد ،وأن ما يريده اهلل تعاىل هو الذي تقتضيه احلقائق ،فال سبيل إىل تغيريها وال إىل
تبديلها ،فطرده احلق من حرضة القرب إىل حضيض البعد الطبيعي ،وقال ﴿ :ف ْ
اخ مر ْج ِمنْها
ِ
يم﴾ [ص ]77 :أي من احلرضة العليا إىل املراكز السفىل ،إذ الرجم :طرح اليشء من
فإِنَّك رج ٌ
العلو إىل السفل ﴿وإِ َّن عل ْيك ل ْعنتِي إِىل ي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾ اللعنة :هي اإلحياش والطرد ،يعني
الرجل املوحش ،وهو مثال ينصبونه يف الزرع يشبه الرجل ليستوحش منه الوحش وينفر
منه الطري فينطرد بذلك ويسلم الزرع والثمر ،وقوله تعاىل إلبليس﴿ :وإِ َّن عل ْيك ل ْعنتِي إِىل
ي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾

[ص]78 :

أي ال عىل غريك ،ألن احلروف اجلارة والناصبة إذا تقدمت أفادت

احلرص ،كقوهلم عىل زيد الدرهم؛ أي ال عىل غريه ..فلم يلعن احلق أحدا إال إبليس ،وما
ورد من اللعنة عىل الظاملني والفاسقني وغريهم ،فكل ذلك بطريق االتباع له ،فاللعنة بطريق
األصالة عىل إبليس وبطريق التفريع عىل غريه ،وقوله﴿ :إِىل ي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾ حرص ،فإذا انقىض
يوم الدين فال لعنة عليه ،الرتفاع حكم الظلمة الطبيعية يف يوم الدين ،وقد مىض تفسري يوم
الدين يف الباب املوىف أربعني من الكتاب ،فال يلعن إبليس أي ال يطرده عن احلرضة إال قبل
يوم الدين ألجل ما يقتضيه أصله ،وهي املوانع الطبيعية التي متنع الروح عن التحقيق
باحلقائق اإلهلية .وأما بعد ذلك فإن الطبائع تكون هلا من مجلة الكامالت ،فال لعنة بل قرب
حمض ،فحينئذ يرجع إبليس إىل ما كان عليه عند اهلل من القرب اإلهلي وذلك بعد زوال
جهنم ،ألن كل َشء خلقه اهلل ال بد أن يرجع إىل ما كان عليه ،هذا أصل مقطوع به فافهم..
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قيل إن إبليس ملا لعن هاج وهام لشدة الفرح حتى مأل العامل بنفسه ،فقيل له :أتصنع هكذا
وقد طردت من احلرضة؟ فقال :هي خلعة أفردين احلبيب هبا ال يلبسها ملك مقرب وال نبي
مرسل؛ ثم إنه نادى احلق كام أخرب عنه سبحانه وتعاىل قال﴿ :قال ر ِّب فأنْظِ ْر ِين إِىل ي ْو ِم
مي ْبع مثون﴾ [ص ]79 :لعلمه أن ذلك ممكن ،فإن الظلمة الطبيعية التي هي حمتدة باقية يف الوجود
إىل أن يبعث اهلل تعاىل أهلها ،فيتخلصون من الظلمة الطبيعية إىل أنوار الربوبية ،فأجابه احلق
وأكد بأن قال له ﴿ :فإِنَّك ِمن املْمنْظ ِرين إِىل يو ِم ا ْلو ْق ِ
ت املْ ْع ملو ِم﴾ [ص ]81-80 :وذلك رجوع
ْ
أمر الوجود إىل حرضة امللك املعبود ،وقال ﴿ :فبِ ِعزَّ تِك ألمغ ِْوين مَّه ْم أ ْمج ِعني﴾ [ص ]82 :ألنه
يعلم أن الكل حتت حكم الطبيعة وأن االقتضاءات الظلامنية متنع من الصعود إىل احلرضات
النورانية﴿ :إِ َّال ِعبادك ِمن مْه مم املْم ْخل ِصني﴾ [ص ]83 :يعني الذين خلصوا من ظلمة الطبائع
إقامة الناموس اإلهلي يف الوجود اآلدمي ،فإن كان املخلص بصيغة املفعول كان األمر
بالنسبة إىل احلقيقة اإلهلية ،يعني أخلصهم اهلل بجذهبم إليه ،وإن كان بصيغة الفاعل كان
بالنسبة إىل احلقيقة العبدية ،يعني ختلصوا باألعامل الزكية كاملجاهدات ،والرياضات،
واملخالفات ،وأمثال ذلك .فلام تكلم هبذا الكالم أجابه احلق فقال﴿ :أل ْمأل َّن جهنَّم ِمنْك
و ِمم َّ ْن تبِعك ِمن مْه ْم أ ْمج ِعني﴾ [ص]85-84 :؛ فلام تكلم إبليس عليه اللعنة من حيث ما تقتضيه
احلقائق أجابه احلق تعاىل من حيث ما تكلم به إبليس حكمة إهلية ،وذلك أن الظلمة الطبيعية
التي تسلط هبا إبليس عليهم وأقسم أنه يغوهيم هي عينهم القائدة هلم إىل النار ،بل هي عني
النار ،ألن الطبيعة املظلمة هي النار التي يسلطها اهلل تعاىل عىل قلوب املفسدين ،فال يتبع
إبليس أحد إال من دخلها ،ومن دخلها فقد دخل النار ،فانظر إىل هذه احلكمة اإلهلية كيف
أبرزها اهلل تعاىل برقيق إشارة ودقيق عبارة ،ليفهمه من يستمع القول فيتبع أحسنه ،فافهم
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إن كنت ممن يفهم ،فديت من يعقل ما رمزت إليه ،وفديت من يعلم)()1

وربام كان هلذا املوقف من إبليس هو السبب يف ذلك التعظيم الذي حصل له من
طرف كل حاقد عىل األديان ،وكمثال عىل ذلك ما كتبه امللحد العريب املعروف صادق جالل
العظم ،والذي كتب ـ رغم إحلاده وعدم اعرتافه بوجود الشيطان( )2ـ كتابا سامه (مأساة
إبليس) ،ومما جاء فيه قوله( :جيب أن نرد له اعتباره بصفته مالك ًا يقوم بخدمة ربه بكل تفان
وإخالص ..جيب أن نكف عن كيل السباب والشتائم له ،وأن نعفو عنه ونطلب له الصفح
ونويص الناس به خري ًا)()3

ولو أن اجلييل وغريه من الصوفية الذين جترؤوا عىل مثل هذه األحاديث أطاعوا
رسول اهلل  يف وصيته بأئمة اهلدى ،لكان ما قاله اإلمام عيل يف الشيطان رادعا هلم عن
اخلوض فيها؛ فقد قال( :احلمد هلل الذي لبس العز والكربياء ،واختارمها لنفسه دون خلقه،
وجعلهام محى وحرما عىل غريه ،واصطفامها جلالله ،وجعل اللعنة عىل من نازعه فيهام من

( )1اإلنسان الكامل(اجليىل) ،ص.198 :
( )2وقد رصح يف بداية كالمه أنه ال يعرتف بوجود إبليس ألنه ال يعتقد أصالً بوجود خالقه ولكن بحثه ـ كام يدعي-
(ص(:) 57يدور يف إطار معني ال جيوز االبتعاد عنه عىل اإلطالق؛ أال وهو إطار التفكري امليثولوجي الديني الناتج عن خيال
اإلنسان األسطوري وملكاته اخلرافية) فهو يريد دراسة شخصية إبليس(باعتبارها شخصية ميثولوجية أبدعتها ملكة اإلنسان
اخلرافية ،وطورها وضخمها خياله اخلصب)(ص )57
وقد ذكر الشيخ حممد حسن آل ياسني يف كتابه [هوامش عىل كتاب نقد الفكر الديني :ص ]61بأن بحث العظم عن
إبليس(:مل يكن من بنات أفكاره ،وال من وحي ثقافته العلمية ،وإنام استقى خطوطه األساسية من بحث املسترشق [ترتون] عن
الشيطان ،وبحث املسترشق [فنسنك] عن إبليس املنشورين يف االنسكلوبيديا اإلسالمية) ،انظر البحثني يف دائرة املعارف
اإلسالمية()57-46/14
( )3مأساة إبليس ،ص.85
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عباده ،ثم اخترب بذلك مالئكته املقربني ،ليميز املتواضعني منهم من املستكربين ،فقال
سبحانه وهو العامل بمضمرات القلوب ،وحمجوبات الغيوب﴿ :إِ ْذ قال ر ُّبك لِ ْلمالئِك ِة إِ ِّين
يه ِمن ر ِ
ني فإِذا سوي مته ونف ْخ مت فِ ِ
وحي فق معوا ل مه س ِ
خالِ ٌق برشا ِم ْن طِ ٍ
اج ِدين فسجد املْالئِك مة
َّ ْ م
ْ م
ً
مك ُّل مه ْم أ ْمج معون إِ َّال إِ ْبلِيس﴾ [ص ]74 - 71 :اعرتضته احلمية فافتخر عىل آدم بخلقه ،وتعصب
عليه ألصله فعدو اهلل إمام املتعصبني ،وسلف املستكربين ،الذي وضع أساس العصبية،
ونازع اهلل رداء اجلربية ،وادرع لباس التعزز ،وخلع قناع التذلل ..أال ترون كيف صغره اهلل
بتكربه ،ووضعه برتفعه ،فجعله يف الدنيا مدحورا ،وأعد له يف اآلخرة سعريا؟! ..ولو أراد
اهلل أن خيلق آدم من نور خيطف األبصار ضياؤه ،ويبهر العقول رواءه ،وطيب يأخذ األنفاس
عرفه ،لفعل ،ولو فعل لظلت له األعناق خاضعة ،وخلفت البلوى فيه عىل املالئكة ،ولكن
اهلل سبحانه يبتيل خلقه ببعض ما جيهلون أصله ،متييزا باالختبار هلم ،ونفيا لالستكبار عنهم،
وإبعادا للخيالء منهم؛ فاعتربوا بام كان من فعل اهلل بإبليس اذ أحبط عمله الطويل ،وجهده
اجلهيد ،وكان قد عبد اهلل ستة آالف سنة ،ال يدرى أمن سني الدنيا أم من سني اآلخرة ،عن
كرب ساعة واحدة ،فمن ذا بعد إبليس يسلم عىل اهلل بمثل معصيته؟ كال ،ما كان اهلل سبحانه
ليدخل اجلنة برشا بأمر أخرج به منها ملكا ،إن حكمه يف أهل السامء وأهل األرض لواحد،
وما بني اهلل وبني أحد من خلقه هوادة يف إباحة محى حرمه عىل العاملني ..فاحذروا عباد اهلل
عدو اهلل أن يعديكم بدائه ،وأن يستفزكم بندائه ،وأن جيلب عليكم بخيله ورجله ،فلعمري
لقد فوق لكم سهم الوعيد ،وأغرق إليكم بالنزع الشديد ،ورماكم من مكان قريب ،فقال:
﴿ر ِّب بِام أغْو ْيتنِي ألمز ِّين َّن هل م ْم ِيف ْاأل ْر ِ
ض وألم ْغ ِوين مَّه ْم أ ْمج ِعني﴾ [احلجر ]39 :قذفا بغيب
بعيد ،ورمجا بظن غري مصيب ،صدقه به أبناء احلمية ،وإخوان العصبية ،وفرسان الكرب
365

واجلاهلية)()1

املثال الرابع:
وهو ما ذكره عبد الرزاق الكاشاين يف التفسري املنسوب البن عريب ،عند تفسريه ملا
ورد يف سورة األنبياء من قصة إبراهيم عليه السالم ،فقد قال يف قوله تعاىل﴿ :ولقدْ آت ْينا
اهيم ر ْشده ِمن قب مل و مكنَّا بِ ِه عالِ ِمي﴾ [األنبياء( :]51 :و لقدْ آتينا إِب ِ
إِبر ِ
راهيم الروح مر ْشد مه
ْ ْ
م م ْ ْ
ْ
املخصوص به الذي يليق بمثله وهو االهتداء إىل التوحيد الذايت ومقام املشاهدة واخللة ِم ْن
ق ْب مل أي :قبل مرتبة القلب والعقل متقدما عليهام يف الرشف والعز و مكنَّا بِ ِه عاملِني أي :ال
يعلم بكامله وفضيلته غرينا لعلو شأنه) ()2

وقال يف [اآليات  52اىل ( :]58إِ ْذ قال ِألبِ ِ
يه النفس الكلية وق ْو ِم ِه من النفوس
الناطقة الساموية وغريها ما ِ
هذ ِه التَّامثِ ميل أي :الصور املعقولة من حقائق العقول واألشياء
وماهيات املوجودات املنتقشة فيها ا َّلتِي أ ْن مت ْم هلا عاكِ مفون مقيمون عىل متثلها وتصورها
وذلك عند عروجه من مقام الروح املقدسة وبروزه عن احلجب النورية إىل فضاء التوحيد
ِ
ِ ِ
الذايت ،كام قال عليه السالم :إِ ِّين ب ِري ٌء ِممَّا مت ْ ِ
اموات
الس
رش مكون إِ ِّين و َّج ْه مت و ْج ِهي ل َّلذي فطر َّ
ْ
واأل ْرض حنِيف ًا ،ومن هذا املقام قوله جلربيل عليه السالم :أما إليك فال ..وجدْ نا آباءنا عللنا
من العوامل السابقة عىل النفوس كلها من أهل اجلربوت هلا عابِ ِدين باستحضارهم إياها يف
ذواهتم ال يذهلون عنها ِيف ض ٍ
الل ممبِ ٍ
ني يف حجاب عن احلق نوري ،غري واصلني إىل عني
الذات عاكفني يف برازخ الصفات ال هتتدون إىل حقيقة األحدية والغرق يف بحر اهلوية أ

( )1هنج البالغة خطبة  234ص .776
( )2تفسري ابن عربى(تأويالت عبد الرزاق) ،ج ،2ص.43 :
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ِجئْتنا بِ ْ
احل ِق أي :أحدث جميئك إيانا من هذا الوجه باحلق فيكون القائل هو احلق عز سلطانه
أم استمر بنفسك كام كان فتكون أنت القائل فيكون قولك لعبا ال حقيقة له .فإن كنت قائام
باحلق ،سائرا بسريه ،قائال به ،صدقت وقولك اجلد وتفوقت علينا ،وختلفنا عنك ،وإن كنت
بنفسك فبالعكس ب ْل ر ُّب مك ْم اجلائي والقائل ربكم الذي يربكم باإلجياد والتقويم واإلحياء
والتجريد واإلنباء والتعليم رب الكل الذي أوجده وأنا عىل ذلِ مك ْم احلكم بأن القائل هو
الش ِ
احلق املوصوف بربوبية الكل ِمن َّ
اه ِدين وهذا الشهود هو شهود الربوبية واإلجياد وإال
مل يقل أنا وعىل إذ الشهود الذايت هو الفناء املحض الذي ال أنائية فيه وال اثنينية ،وتلك
االثنينية بعد اإلفصاح بأن اجلائي والقائل هو احلق الذي أوجد الكل مشعرة بمقام الكل
املتخلف عن مقام ألكِيد َّن أ ْصنام مك ْم ألحمون صور األشياء وأعيان املوجودات التي عكفتم
عىل إجيادها وحفظها وتدبريها ،وأقبلتم عىل إثباهتا بعد أن تعرضوا عن عني األحدية الذاتية
باإلقبال إىل الكثرة الصفاتية بنور التوحيد فجعل مه ْم بفأس القهر الذايت والشهود العيني
مجذاذ ًا قطعا متالشية فانية إِ َّال كبِري ًا هل م ْم هو عينه الباقي عىل اليقني األول الذي به سمى
اخلليل خليال لع َّل مه ْم إِل ْي ِه ي ْر ِج معون يقبلون منه الفيض ويستفيضون منه النور والعلم كام
استفاض هو منه أوال) ()1

وقال يف [اآليات  59اىل ( :]61قا ملوا أي :قالت النفوس العاشقة بالعقول م ْن فعل
هذا االستخفاف والتحقري بِ ِ
آهلتِنا التي هي معشوقاتنا ومعبوداتنا بنسبتها إىل االحتجاب
والنظر إليها بعني الفناء وجعلها بقوة الظهر كاهلباء ،متعجبني منه ،معظمني له ،مستعظمني
ألمره إِ َّن مه ملِن ال َّظاملِني الناقصني حقوق املعبودات املجردة ومجيع املوجودات من الوجودات

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.43 :
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والكامالت بنفيها عنهم وإثباهتا للحق ،أو الناقصني حق نفسهم بإفنائها وقهرها قا ملوا
س ِم ْعنا فتًى كامال يف الفتوة والشجاعة عىل قهر ما سوى اهلل من األغيار والسخاوة ببذل
النفس واملال ي ْذ مك مر مه ْم بنفي القدرة والكامل عنهم ونسبة العدم والفناء إليهم ف ْأ متوا بِ ِه أي:
استحرضوه وأحرضوه معاينا جلميع النفوس لع َّل مه ْم ي ْشهدم ون كامله وفضيلته فيستفيدون
منه) ()1

وقال يف [اآليات  62اىل ( :]63أ أنْت فع ْلت هذا صورة إنكار ملا مل يعرفوا من كامله
إذ كل ما يمكن للنفوس معرفته فهو دون كامل العقول التي هي معشوقاهتا وهي حمجوبة
عن كامله اإلهلي الذي هو به أرشف منها قال ب ْل فعل مه كبِ مري مه ْم أي :ما فعلته بأنانيتي التي أنا
وه ْم إِ ْن كا منوا
هبا أحسن منها ،بل بحقيقتي وهويتي التي هي أرشف وأكرب منها ف ْسئ مل م
ينْطِ مقون باالستقال ل ،أي :ال نطق هلم وال علم وال وجود بأنفسهم بل باهلل الذي ال إله إال
هو) ()2

وقال يف [اآليات  64اىل ( :]65فرج معوا إِىل أ ْن مف ِس ِه ْم باإلقرار واإلذعان معرتفني بأن
املمكن ال وجود له بنفسه فكيف كامله فقا ملوا إِ َّن مك ْم أ ْن مت مم ال َّظاملمِون بنسبة الوجود والكامل إىل
الغري ال هو مث َّم منكِ مسوا عىل مرؤم ِس ِه ْم حياء من كامله ونقصهم وخضوعا وانفعاال منه لقدْ

علِ ْمت بالعلم اللدين احلقاين فناءهم فنفيت النطق عنهم ،وأما نحن فال نعلم إال ما علمنا
اهلل فاعرتفوا بنقصهم كام اعرتفوا به عند معرفتهم آلدم بعد اإلنكار ،فقالوا :ال ِع ْلم لنا إِ َّال

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.44 :
( )2املرجع السابق ،ج ،2ص.44 :
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ما ع َّلمتنا) ()1

ْ

وقال يف [اآليات  66اىل ( :]68أ فتعبدم ون ِمن د ِ
ون اهللَِّ وتعظمون غريه مما ال ينفع
ْ م
ْم

ف ل مك ْم أتضجر بوجودكم ووجود معبوداتكم
وال يرض ،إذ هو النافع الضار ال غري مأ ٍّ
ووجود كل ما سواه تعاىل أ فال ت ْع ِق ملون أن ال مؤثر وال معبود إال اهلل ح ِّر مقو مه أي :اتركوه
حيرتق بنار العشق التي أنتم أوقدمتوها أوال بإلقاء احلقائق واملعارف إليه التي هي حطب
تلك النار عند رؤيته ملكوت السموات واألرض بإراءة اهلل إياه ،كام قال :وكذلِك من ِري
ِ
ِ
واأل ْر ِ
اموات ْ
ض وإرشاق األنوار الصفاتية واألسامئية عند جتليات
الس
إِ ْبراهيم مل مكوت َّ
اجلامل واجلالل عليه من وراء أستار أعيانكم التي هي منشأ اتقاد تلك النار وانْرصوا ِ
آهلت مك ْم
م م
أي :معشوقاتكم ومعبوداتكم يف اإلمداد بتلك األنوار وإيقاد تلك النار إِ ْن مكنْ متم ِ
فاعلِني
ْ
بأمر احلق) ()2

نار مك ِ
وين ب ْرد ًا وسالم ًا بالوصول حال الفناء ،فإن
وقال يف [اآليات  69اىل ( :]71يا م
لذة الوصول تفيد الروح الكامل والسالمة عن نقص احلدثان وآفة النقصان واإلمكان يف
ناه مم ا ْأل ْخ ِ
رسين األنقصني منه كامال
عني نار العشق وأرا مدوا بِ ِه ك ْيد ًا بإفنائه وإحراقه فجع ْل م
ورتبة ون َّج ْينا مه ولوط العقل بالبقاء بعد الفناء بالوجود احلقاين املوهوب إىل أرض الطبيعة
البدنية ا َّلتِي باركْنا فِيها بالكامالت العملية املثمرة واآلداب احلسنة املفيدة والرشائع
وامللكات الفاضلة ل ِ ْلعاملِني أي :املستعدين لقبول فيضه وتربيته وهدايته) ()3

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.44 :
( )2املرجع السابق ،ج ،2ص.45 :
( )3املرجع السابق ،ج ،2ص.45 :
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هذه بعض النامذج عام ورد يف تفاسري الصوفية املتأخرين ،وهي كام نرى تتعسف يف
التأويل ،وإخراج املعاين القرآنية عن ظواهرها الواضحة املعلومة ،بل هي تتناقض معها
متاما ،وفوق ذلك كله عدم انضباطها بأي ضوابط ،ألن املفرس فيها يرتك لقلمه العنان ليعرب
بام شاء وكيف شاء ،ألن كل ما يرد عىل خاطره ـ كام يذكر ـ إهلام إهلي.
وقد متنينا لو أن هؤالء الصوفية طرحوا ما لدهيم من أفكار وطروحات بعيدا عن
تلك التأويالت املتعسفة للقرآن الكريم ،والتي يتالعبون فيها باأللفاظ والرتاكيب كام
شاءوا ،لكنهم لألسف مل يفعلوا ذلك ،وهو ما حول القرآن الكريم إىل نصوص مطاطة مرنة
يمكن تغيري معانيها بكل سهولة ويرس ،ومن دون أي ضوابط.
وهلذا نرى احلداثيني ،وكل من يزعم لنفسه التنوير متعلقا هبم ،وخصوصا بابن
عريب ،ألنه يرى فيه املنقذ من االنضباط بضوابط الدين وحدوده التي ذكرها العلامء
والفقهاء؛ ولذلك هم يرددون نفس ما يردده ابن عريب يف تشبيهه للعلامء بفراعنة الرسل،
وأهنم فاقدو اإلدراك ،كام عرب عن ذلك بقوله( :ما خلق اهلل أشق وال أشد من علامء الرسوم
عىل أهل اهلل املختصني بخدمته العارفني به من طريق الوهب اإلهلي الذي منحهم أرساره
يف خلقه وفهمهم معاين كتابه وإشارات خطابه فهم هلذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل)()1

وقال( :ولو كان علامء الرسوم ينصفون العتربوا بام يف نفوسهم إذا نظروا يف اآلية
بالعني الظاهرة التي يسلمون هبا فيام بينهم ،فريون أهنم يتفاضلون يف ذلك ويعلو بعضهم
يف كالم عىل معنى تلك اآلية ،ويقر القارص بفضل غري القارص ،وكلهم يف جمرى واحد،
ومع هذا الفضل املشهود هلم فيام بينهم يف ذلك ينكرون عىل أهل اهلل إذا جاءوا بيشء مما

( )1الفتوحات املكية)175 /2(،
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يغمض عن إدراكه ،وذلك ألهنم يعتقدون فيهم أهنم ليسوا بعلامء ،وأن العلم ال حيصل إال
بالتعلم املعتاد يف العرف ،وصدقوا فإن أصحابنا ما حصل هلم العلم إال بالتعلم وهو
اإلعالم الرمحاين الرباين)()1

وقال( :فلام رأى أهل اهلل أن اهلل قد جعل الدولة يف احلياة الدنيا ألهل الظاهر من علامء
الرسوم ،وأعطاهم التحكم يف اخللق بام يفتون به ،وأحلقهم بالذين يعلمون ظاهرا من احلياة
الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون ،وهم يف أفكارهم عن أهل اهلل حيسبون أهنم حيسنون
صنعا ،سلم أهل اهلل هلم أحواهلم ألهنم علموا من أين تكلموا ،وصانوا عنهم أنفسهم
لتسميتهم احلقائق إشارات ،فإن علامء الرسوم ال ينكرون اإلشارات)()2

وهذا الكالم ،وإن كان يمكن قبوله يف بعض املجاالت ،إال أن خطره كبري جدا عىل
صفاء الدين ونقائه ،ذلك أن كل من يدعي اإلهلام يصبح نبيا جديدا يمكنه أن يضيف ما
يشاء للدين حتى ولو كان أميا مل يتعلم ومل يدرس ومل يبحث.

( )1املرجع السابق)176 /2(،
( )2املرجع السابق)279 /2(،
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العرفان واهلل
اهلل هو املقصود األعظم للعرفان ..فالعارف هو الذي يقيض حياته كلها يف البحث
عنه ،والسلوك إليه ،وهتذيب نفسه لتصبح أهال لعبوديته والتواصل معه.
ولذلك هو خيتلف عن عوام الناس الذين قد يشغلهم االهتامم بالطمع يف النعيم املعد
للصاحلني يف اجلنان ،أو بالرهبة من العذاب املعد للمنحرفني يف اجلحيم؛ فهو مع كونه يطمع
يف فضل اهلل ،ويرهب من غضب اهلل إال أنه يف نفس الوقت يطلب اهلل ،وجيعل اهلل هو
مقصوده األعظم ،كام عرب عن ذلك اإلمام عيل بقوله( :إن قوما عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة
التجار ،وإن قوما عبدوا اهلل رهبة فتلك عبادة العبيد ،وإن قوما عبدوا اهلل شكرا فتلك عبادة
األحرار)()1

ولذلك يشعر بأن جنته عجلت له يف دنياه قبل آخرته ..بل إنه النشغاله بربه ،ال
يشعر بدنيا وال بآخرة ،أو كام قال اإلمام الصادق( :العارف شخصه مع اخللق وقلبه مع
اهلل ،لو سها قلبه عن اهلل طرفة عني ملات شوقا إليه ،والعارف أمني ودائع اهلل ،وكنز أرساره،
ومعدن نوره ،ودليل رمحته عىل خلقه ،ومطية علومه ،وميزان فضله وعدله ،قد غني عن
اخللق واملراد والدنيا ،فال مؤنس له سوى اهلل ،وال نطق وال إشارة وال نفس إال باهلل وهلل
ومن اهلل ومع اهلل ،فهو يف رياض قدسه مرتدد ،ومن لطائف فضله إليه متزود ،واملعرفة ٌ
أصل
فرعه اإليامن)()2

( )1هنج البالغة حكمة ..1192 /229
( )2بحار األنوار ،14/3 :عن :مصباح الشيعة.
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وقال ملن رآه زاهدا يف هذا النوع من املعرفة( :لو يعلم الناس ما يف فضل معرفة اهلل
عز وجل ما مدوا أعينهم إىل ما متع اهلل به األعداء من زهرة احلياة الدنيا ونعيمها ،وكانت
دنياهم َّ
أقل عندهم مما يطوونه بأرجلهم ،ولن ِع مموا بمعرفة اهلل عز وجل وتلذذوا هبا تلذذ من
مل يزل يف روضات اجلنان مع أولياء اهلل) ()1

ثم فصل بعض آثار ذلك بقوله( :إن معرفة اهلل عز وجل أن ٌْس من كل وحشة،
وصاحب من كل وحدة ،ونور من كل ظلمة ،وقو مة من كل ضعف ،وشفاء من كل سقم)()2
ٌ

ٌ

ٌ

وهكذا نجد كل أئمة اهلدى يدعون إىل احلرص عىل معرفة اهلل وتقديمها عىل كل
َشء ،كام أشار إلى ذلك اإلمام احلسني يف بعض مواعظه ،فقال( :أهيا الناس إن اهلل جل ذكره
ما خلق العباد إال ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه ،فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من
سواه)()3

وأشار إىل ذلك اإلمام عيل ،حني اعترب أول الدين وأساسه معرفة اهلل ،فقال :م
(أول
م
م
م
وكامل توحيده
وكامل التصديق به توحيدم ه،
وكامل معرفته التصديق به،
الدين معرفته،
نفي الصفات عنه ،لشهادة ِّ
م
كل صفة أهنا غري املوصوف،
اإلخالص له،
وكامل اإلخالص له م
وشهادة كل موصوف أنه غري الصفة)()4

وهكذا وردت الروايات الكثرية عن رسول اهلل  وأئمة اهلدى تدعو إىل االهتامم
بالبحث اجلاد عن املعرفة اإلهلية من سبلها الصحيحة املعصومة ،حتى ال حييق هبذه األمة ما

( )1الكايف.247/8:
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حاق بغريها من األمم ،ذلك أن من عادة الشيطان ـ كام خيرب القرآن الكريم ـ أن يبدأ بالسعي
يف تشويه هذه املعرفة ،فإن متكن من ذلك ال يبايل بعدها بيشء.
وقد أخرب القرآن الكريم عن نموذج من نامذج ذلك ،وهو ما حصل لبني إرسائيل
بمجرد خروجهم من مرص؛ فقد كان أول ما طلبوه ـ بغواية من الشيطان ووسوسته ـ أن
جيعل هلم موسى عليه السالم إهلا كاآلهلة التي تعبدها األمم من حوهلم ..ألنه عز عليهم أن
يعبدوا إهلا ال يتمكنون من رؤيته.
قال تعاىل مشريا إىل ذلك ﴿ :وإِ ْذ مق ْل مت ْم يا مموسى ل ْن منؤْ ِمن لك حتَّى نرى اهلل ج ْهر ًة
فأخذ ْت مكم الص ِ
اعق مة وأ ْن مت ْم تنْ م
ظ مرون﴾ [البقرة]55 :
م َّ
وهكذا ذكر القرآن الكريم حرصهم عىل الرؤية اجلهرية احلسية هلل ،حتى عوقبوا عىل
ذلك ،ومع ذلك مل تثنهم تلك العقوبة عن البحث عن إله حيس يمكنهم أن يروه ويلمسوه.
ولذلك بمجرد أن غاب موسى عليه السالم صنعوا إهلا من ذهب ..وصاروا
يعبدونه غري مراعني لتلك التوجيهات التي كان هارون عليه السالم يقوم هبا مع الثلة
القليلة الذين معه.
وما حصل يف بني إرسائيل حصل مثله ـ لألسف ـ يف هذه األمة ،حني ضيعت وصية
نبيها  يف البعد عن كل ما يمكن أن حيرف هذا الدين ،ويشوه مجال عقائده ،وقد كان
لذلك التضييع صورتان ،كالمها بسبب الفضول ،والبحث عن العلم الذي مل تتح وسائله:
أما الصورة األوىل؛ فقد بدأت من العهد األول ،بسبب تضييع وصايا رسول اهلل 
يف النهي عن خلط اإلسالم بغريه من األديان املحرفة ،كام ورد يف احلديث الصحيح ـ الذي
يمثل وصية من أعظم وصايا رسول اهلل  ـ :أن عمر أتى رسول اهلل  بكتاب أصابه من
بعض أهل الكتاب ،فغضب ،وقال( :أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب؟! والذي نفيس بيده،
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لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ،ال تسألوهم عن َشء فيخربوكم بحق فتكذبوا به أو بباطل
فتصدقوا به ،والذي نفيس بيده لو أن موسى عليه السالم كان حيا ما وسعه إال أن
يتبعني)()1

وقد ضيعت تلك الوصية حني صار بعض الصحابة والكثري من التابعني يعرضون
عن أئمة اهلدى الذين وردت الوصية هبم ،ليجلسوا إمام كعب األحبار وغريه من اليهود
ليسمعوا منهم تفسري القرآن الكريم واحلقائق العقدية ،وهو ما يرس دخول التشبيه
والتجسيم واخلرافة وكل أنواع الضالل إىل العقيدة اإلسالمية ،ويف العرص األول.
وأما الصورة الثانية؛ فهي تلك التي وقع فيها بعض الصوفية ،وخصوصا املتأخرون
منهم ،والذين دفعهم الفضول للبحث فيام يسمونه [الذات اإلهلية] ،وذلك حني اعتربوا
التعرف عىل اهلل من خالل أسامئه وصفاته نقصا ،واعتربوا أن ما ورد يف النصوص املقدسة
غري كاف ..فلذلك راحوا يزامحوهنا بالكشف واإلهلام وذكر الكثري من املعارف التي ال يدل
عليها ال العقل ،وال النقل.
وسنذكر هنا بعض ما يذكرونه من إهلاماهتم وكشوفهم املتعلقة هبذا اجلانب ،ونقارهنا
بام ورد يف القرآن الكريم ،واحلديث الرشيف ،لنرى مدى قرهبا أو بعدها عنها.
وقد رأينا أنه يمكن تقسيم انحرافاهتم يف املعرفة اإلهلية يف جانبني ،خصصا كل واحد
منهام بمبحث خاص.
أوال .العرفان والصفات:
األساس األول يف املعرفة اإلهلية هو تنزيه اهلل تعاىل؛ فام عرف اهلل من شبهه أو جسمه

( )1رواه أمحد 387 /3 :ح()15195
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أو حده أو قاسه عىل غريه ،ولذلك فإن العرفان األصيل هو الذي ال يدخل عقله وال كشفه
وال إهلامه يف هذا املجال ،ذلك أن اهلل أعظم من أن يدرك أو يتخيل أو يقاس.
والعرفان األصيل هو الذي يستند للقرآن الكريم والسنة املطهرة وما ورد عن أئمة
اهلدى من األحاديث الكثرية املحذرة من كل ما يمس بتنزيه اهلل تعاىل.
وهلذا نجد أئمة اهلدى يرشدون مواليهم إىل العودة إىل القرآن الكريم للتعرف عىل
اهلل ،كام روي أنه قيل لإلمام الصادق :إن قوما بالعراق يصفون اهلل بالصورة وبالتخطيط،
فإن رأيت أن تكتب إيل باملذهب الصحيح من التوحيد ..فكتب يقول( :سألت ـ رمحك اهلل
ِ
ِ ِِ
يع
السم م
َش ٌء و مهو َّ
ـ عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك ،فتعاىل اهلل الذي ﴿ل ْيس كم ْثله ْ
ا ْلب ِص مري﴾ [الشورى ،]11 :تعاىل عام يصفه الواصفون ،املشبهون اهلل بخلقه ،املفرتون عىل اهلل،
فاعلم ـ رمحك اهلل ـ أن املذهب الصحيح يف التوحيد ما نزل به القرآن من صفات اهلل جل
وعز ،فانف عن اهلل تعاىل البطالن والتشبيه ،فال نفي وال تشبيه ،هو اهلل الثابت املوجود،
تعاىل اهلل عام يصفه الواصفون ،وال تعدوا القرآن؛ فتضلوا بعد البيان) ()1

وقال يف حديث آخر( :إن اهلل اليوصف ،وكيف يوصف وقد قال يف كتابه﴿ :وما
قدروا اهلل ح َّق قدْ ِر ِه﴾ [األنعام]91 :؟! فال يوصف بقدر إال كان أعظم من ذلك) ()2
م
رفيع ،اليقدر العباد عىل صفته ،وال يبلغون كنه عظمته﴿ ،ال
وقال( :إن اهلل
عظيم ٌ
ٌ
يف ْ
اخلبِ مري﴾ [األنعام ،]103 :وال يوصف بكيف،
متدْ ِر مك مه ْاأل ْبص مار و مهو ميدْ ِر مك ْاأل ْبصار و مهو ال َّلطِ م
وال أين وحيث ،وكيف أصفه بالكيف وهو الذي كيف الكيف حتى صار كيفا ،فعرفت

( )1الكايف.248/1 :
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الكيف بام كيف لنا من الكيف؟! أم كيف أصفه بأين وهو الذي أين األين حتى صار أينا،
فعرفت األين بام أين لنا من األين؟! أم كيف أصفه بحيث وهو الذي حيث احليث حتى
صار حيثا ،فعرفت احليث بام حيث لنا من احليث؟! فاهلل ـ تبارك وتعاىل ـ ٌ
داخل يف كل مكان،
وخارج من كل َشء ﴿ال متدْ ِر مك مه ْاأل ْبص مار و مهو ميدْ ِر مك ْاأل ْبصار﴾ [األنعام ]103 :الإله إال هو
ٌ
اخلبِري﴾ [األنعام)1( )]103 :
العيل العظيم ﴿و مهو ال َّلطِ م
يف ْ م
وسئل عن قوله عز وجل ﴿ :ما ي مك م
ون ِم ْن ن ْجوى ثالث ٍة إِ َّال مهو رابِ مع مه ْم وال مخْس ٍة إِ َّال
مهو س ِ
اد مس مه ْم وال أدنى ِم ْن ذلِك وال أكْثر إِ َّال مهو مع مه ْم أ ْين ما كا منوا﴾ [املجادلة ،]7 :فقال( :هو
واحد أحدي الذات ،بائن من خلقه ،وبذاك وصف نفسه ،وهو بكل َشء حميط باإلرشاف
واإلحاطة والقدرة ،ال يعزب عنه مثقال ذرة يف الساموات وال يف األرض ،وال أصغر من
ذلك وال أكرب ،باإلحاطة والعلم ،ال بالذات ،ألن األماكن حمدودة حتوهيا حدود أربعة ،فإذا
كان بالذات لزمه احلواية)()2

نوري ،معرفته رضورةٌ،
صمدي
جسم
وذكر له أن بعض أصحابه يقول( :إن اهلل
ٌ
ٌ
ٌ
يمن هبا عىل من يشاء من خلقه) ،فقال( :سبحان من اليعلم أحدٌ كيف هو إال هو ﴿ل ْيس
ِ
ِ ِِ
يع ا ْلب ِص مري﴾ [الشورى ]11 :الحيد ،وال حيس ،وال جيس ،وال تدركه
السم م
َش ٌء و مهو َّ
كم ْثله ْ
ختطيط وال حتديدٌ ) ()3
ٌ
األبصار وال احلواس ،وال حييط به َشء ،وال جسم وال صورةٌ ،وال

ٌ

ويروى أن بعضهم سأل اإلمام الرضا( :إنا روينا أن اهلل قسم الرؤية والكالم بني

( )1الكايف.254/1 :
( )2التوحيد.131 :
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نبيني ،فقسم الكالم ملوسى ،وملحمد الرؤية) ،فقال اإلمام( :فمن املبلغ عن اهلل إىل الثقلني
ِ ِ
من اجلن واإلنس ﴿ال متدْ ِر مك مه ْاأل ْبص مار ﴾ [األنعام ]103 :و﴿وال محيِي م
طون بِه ع ْل ًام ﴾ [طه]110 :
ِ ِِ
َش ٌء﴾ [الشورى]11 :؟ أليس حممدٌ ؟) قال :بىل ،قال اإلمام( :كيف جييء ٌ
رجل
و﴿ ل ْيس كم ْثله ْ
إىل اخللق مجيعا ،فيخربهم أنه جاء من عند اهلل ،وأنه يدعوهم إىل اهلل بأمر اهلل ،فيقول﴿:ال
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
َش ٌء﴾
متدْ ر مك مه ْاأل ْبص مار﴾ [األنعام ]103 :و﴿وال محيي مطون بِه ع ْل ًام ﴾ [طه ]110 :و﴿ ل ْيس كم ْثله ْ
[الشورى]11 :؟ ثم يقول :أنا رأيته بعيني ،وأحطت به علام ،وهو عىل صورة البرش؟! أما
تستحون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه هبذا أن يكون يأيت من عند اهلل بيشء ،ثم يأيت بخالفه
من وجه آخر) ..قال املجسم :فإنه يقول﴿ :ولقدْ رآ مه نزْ ل ًة أخرى﴾ [النجم]13 :؟ ..فقال
اإلمام( :إن بعد هذه اآلية ما يدل عىل ما رأى؛ حيث قال﴿ :ما كذب ا ْل مفؤا مد ما رأى﴾ [النجم:

 ]11يقول :ما كذب فؤاد حممد ما رأت عيناه ،ثم أخرب بام رأى ،فقال﴿ :لقدْ رأى ِم ْن آيات
ِ ِ
ر ِّب ِه ا ْل مك ْربى ﴾ [النجم ،]18 :فآيات اهلل غري اهلل ،وقد قال اهلل﴿ :وال محيِي م
طون بِه ع ْل ًام ﴾ [طه:
 ،]110فإذا رأته األبصار ،فقد أحاطت به العلم ،ووقعت املعرفة) ،فقال املجسم :فتكذب
بالروايات؟ ..فقال اإلمام( :إذا كانت الروايات خمالفة للقرآن ،كذبتها ،وما أمجع املسلمون
ِ ِِ
ِ
َش ٌء﴾
عليه أنه الحياط به علام ،و﴿ال متدْ ر مك مه ْاأل ْبص مار ﴾ [األنعام ]103 :و﴿ ل ْيس كم ْثله ْ
[الشورى)1( )]11 :

ِ
ات
السامو م
وسئل عن قوله اهلل عز وجل﴿ :و ْاأل ْر مض مجي ًعا ق ْبض مت مه ي ْوم القيامة و َّ
ات بِي ِمينِ ِه﴾ [الزمر ،]67 :فقال( :ذلك تعيري اهلل تبارك وتعاىل ملن شبهه بخلقه ،أال ترى
م ْط ِو َّي ٌ
أنه قال﴿ :وما قد مروا اهلل ح َّق قدْ ِر ِه﴾ [الزمر ]67 :إذ قالوا :إن األرض مجيعا قبضته يوم القيامة

( )1الكايف.238/1 :
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والساموات مطويات بيمينه ،كام قال عز وجل﴿ :وما قد مروا اهلل ح َّق قدْ ِر ِه إِ ْذ قا ملوا ما أنْزل
اهلل عىل ب ٍ ِ
َش ٍء﴾ [األنعام ،]91 :ثم نزه عز وجل نفسه عن القبضة واليمني ،فقال:
رش م ْن ْ
رش مكون ﴾ [الزمر)1()]67 :
﴿س ْبحان مه وتعاىل عام مي ْ ِ

م

َّ

هذا هو منهج أئمة اهلدى يف التعريف باهلل من خالل التواضع والعبودية والدعوة
إىل العودة إىل القرآن الكريم ،للتعرف عىل اهلل من خالله.
لكنا إن عدنا للصوفية املتأخرين الذين أعرضوا عن هذا اهلدي الواضح املعقول،
نجد العجب العجاب؛ حيث نجدهم يؤلفون املؤلفات الكثرية يصححون فيها كل اآلثار
اإلرسائيلية ،واألحاديث املوضوعة ،ويعتربون التنزيه نقصا ،وأن الكامل يف اجلمع بني
التنزيه والتشبيه ،ولذلك صاروا من حيث ال يشعرون صورة من صور السلفية الذين
أخذوا معرفتهم باهلل من خالل الرتاث اليهودي.
بل إننا نجد يف كتبهم التهجم الشديد عىل املنزهة ،وخاصة املتكلمني منهم،
واعتبارهم ناقصني ومقرصين ومنحرفني عن الرصاط املستقيم ،مثلام يفعل ابن تيمية وغريه
من السلفية وأهل احلديث متاما ،وهو يفعل مثلهم عندما يستند لكل األحاديث والروايات
اإلرسائيلية التي تشبه اهلل وجتسمه.
وقد ذكرنا يف الفصل السابق قول ابن عريب يف الفص النوحي( :إن التنزيه عند أهل
احلقائق يف اجلناب اإلهلي عني التحديد والتقييد؛ فاملنزه إما جاهل وإما صاحب سوء أدب،
ولكن إذا أطلقاه وقاال به ،فالقائل بالرشائع املؤمن إذا نزه ووقف عند التنزيه ومل ير غري
احلق والرسل صلوات اهلل عليهم وهو ال يشعر ،ويتخيل أنه
ذلك فقد أساء األدب وأكذب َّ

( )1معاين األخبار .14
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يف احلاصل وهو من الفائت .وهو كمن آمن ببعض وكفر ببعض ،وال سيام وقد علم َّ
أن
أ ْل ِسنة الرشائع اإلهلية إذا نطقت يف احلق تعاىل بام نطقت إنام جاءت به يف العموم عىل املفهوم
األول ،وعىل اخلصوص عىل كل مفهوم يفهم من وجوه ذلك اللفظ بأي لسان كان يف وضع
ذلك اللسان .فإن للحق يف كل خلق ظهور ًا :فهو الظاهر يف كل مفهوم ،وهو الباطن عن
كل فهم إال عن فهم من قال إن العامل صورته وهويته :وهو االسم الظاهر ،كام أنه باملعنى
روح ما ظهر ،فهو الباطن .فنسبته ملا ظهر من صور العامل نسبة الروح املد ِّبر للصورة .فيؤخذ
يف حد اإلنسان ً
مثال ظاهره وباطنه ،وكذلك كل حمدود .فاحلق حمدود بكل حد ،وصور
العامل ال تنضبط وال حياط هبا وال تعلم حدود كل صورة منها إال عىل قدر ما حصل لكل
جيهل حدُّ احلق ،فإنه ال مي ْعلم حدُّ ه إال بعلم حد كل صورة ،وهذا
عامل من صورته .فلذلك م ْ
حمال حصوله :فحد احلق حمال .وكذلك من شبهه وما نزَّ هه فقد ق َّيده وحدده وما عرفه.
ومن مجع يف معرفته بني التنزيه والتشبيه بالوصفني عىل اإلمجال ـ ألنه يستحيل ذلك عىل
التفصيل لعدم اإلحاطة بام يف العامل من الصور ـ فقد عرفه ً
جممال ال عىل التفصيل كام عرف
نفسه ً
جممال ال عىل التفصيل)
ثم عرب عن ذلك شعرا بقوله:
فإن قلت بالتنزيه كنت مقيد ًا

وإن قلت بالتشبيه كنت حمدد ًا

و إن قلت باألمرين كنت مسدد ًا

وكنت إمام ًا يف املعارف سيد ًا

فمن قال باإلشفاع كان مرشك ًا

ومن قال باإلفراد كان موحد ًا

فإياك والتشبيه إن كنت ثاني ًا

وإياك والتنزيه إن كنت مفرد ًا

فام أنت هو :بل أنت هو وتراه

مرسح ًا ومقيد ًا
يف عني األمور َّ
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وقال يف الفتوحات( :اعلم أن للحق سبحانه يف مشاهدة عباده إياه نسبتني :نسبة
تنزيه ،ونسبة تنزل إىل اخليال برضب من التشبيه .فنسبة التنزيه جتليه يف (ليس كمثله َشء)،
والنسبة األخرى جتليه يف قوله ( :اعبد اهلل كأنك تراه) ،وقوله( :إن اهلل يف قبلة املصىل)
وقوله تعاىل ﴿ :فأينام متو ُّلوا فثم وجه اهلل إِ َّن اهلل و ِ
اس ٌع علِيم﴾ [البقرة ،]115 :و(ثم) ظرف
َّ ْ م
ْ
و(وجه اهلل) ذاته وحقيقته)()1

ثم ذكر موقفه مما يستند إليه السلفية من النصوص املتشاهبات التي تعلقوا هبا إلثبات
التشبيه والتجسيم ،فقال( :واألحاديث واآليات الواردة باأللفاظ التي تنطلق عىل
املخلوقات باستصحاب معانيها إياها ،ولوال استصحاب معانيها إياها ،املفهومة من
االصطالح ،ما وقعت الفائدة بذلك عند املخاطب هبا ،إذ مل يرد عن اهلل رشح ما أراد هبا مما
خيالف ذلك اللسان الذي نزل به هذا التعريف اإلهلي .قال تعاىل﴿ :وما أرس ْلنا ِم ْن رس ٍ
ول
م
ْ
إِ َّال بِلِس ِ
ان ق ْو ِم ِه لِ ميب ِّني هل م ْم ﴾ [إبراهيم ]4 :يعنى بلغتهم ،ليعلموا ما هو األمر عليه .ومل يرشح
الرسول ،املبعوث هبذه األلفاظ هذه األلفاظ برشح خيالف ما وقع عليه االصطالح ،فتنسب
تلك املعاين ،املفهومة من تلك األلفاظ الواردة إىل اهلل تعاىل ،كام نسبها (احلق) لنفسه ،وال
يتحكم يف رشحها بمعان ال يفهمها أهل ذلك اللسان الذي نزلت هذه األلفاظ بلغتهم؛
فنكون من (الذين حيرفون الكلم عن مواضعه) ومن (الذين حيرفونه من بعد ما عقلوه وهم
يعلمون) بمخالفتهم ،ونقر باجلهل بكيفية هذه النسب ،وهذا هو اعتقاد السلف قاطبة من
غري خمالف يف ذلك)()2

( )1الفتوحات املكية ،ج ،11ص.257 :
( )2املرجع السابق ،ج ،11ص.258 :
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وهو يذكر عني ما ذكروه من اجلمع بني التنزيه والتشبيه ،فيقول( :فإذا تقرر عندك
ما ذكرناه من هاتني النسبتني للحق املرشوعتني ،وأنت املطلوب بالتوجه بقلبك وبعبادتك
إىل هاتني النسبتني؛ فال تعدل عنهام إن كنت كامال ،أو إىل إحدامها إن كنت نازال عن هذه
املرتبة الكاملية ،إما ملا يقوله أهل الكالم يف اهلل من حيث عقوهلم ،وإما ملا تومهه القارصة
عقوهلم من تشبيه احلق بخلقه .فهؤالء جهلوا ،وهؤالء جهلوا ،واحلق يف اجلمع بينهام ،وقد
ورد اخلرب يف النشاة اآلدمية( :إن اهلل خلق آدم عىل صورته) وورد يف القرآن (أن اهلل خلقه
بيديه) عىل جهة الترشيف لقرينة احلال ،حني عرف بذلك إبليس ملا ادعى الرشف عىل آدم
بنشأته ،فقال﴿ :ما منعك أ ْن ت ْس مجد ملِا خل ْق مت بِيد َّي ﴾ [ص ]75 :وال يسوغ هنا محل (اليدين)
عىل القدرة ،لوجود التثنية ،وال عىل أن تكون (اليد) الواحدة يد النعمة واألخرى يد
القدرة :فان ذلك سائغ يف كل موجود ،فال رشف الدم هبذا التأويل .فال بد أن يكون لقوله
(بيدي) خالف ما ذكرناه ،مما يصح به الترشيف)()1

ويقول عن حديث الصورة( :ويرتكب الكالم عىل هذا االسم ،من اخلرب الثابت عن
النبي ( :إن اهلل خلق آدم عىل صورته) من حيث إعادة الضمري عىل اهلل ،ويؤيد هذا النظر
الرواية األخرى ،وهي قوله ( :عىل صورة الرمحن) وهذه الرواية وإن مل تصح من طريق
النقل ،فهي صحيحة من طريق الكشف)()2

ولو أن ابن عريب رجع يف هذا املوقف إىل أئمة اهلدى لعصم من القول هبذا القول

( )1املرجع السابق ،ج ،11ص.259 :
( )2املرجع السابق ،ج  ،2ص.157 :
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اخلطري؛ فقد سئل اإلمام الباقر عام يروون أن اهلل خلق آدم عىل صورته ،فقال( :هي صور ٌة
حمدث ٌة خملوق ٌة ،اصطفاها اهلل واختارها عىل سائر الصور املختلفة ،فأضافها إىل نفسه ،كام
يه ِمن ر ِ
أضاف الكعبة إىل نفسه ،والروح إىل نفسه؛ فقال( :بيتي) و﴿ونف ْخ مت فِ ِ
وحي﴾
ْ م
[احلجر)1()]29 :

وقيل لإلمام الرضا :إن الناس يروون أن رسول اهلل  قال( :إن اهلل خلق آدم عىل
صورته) ..فقال( :قاتلهم اهلل ،لقد حذفوا أول احلديث ،إن رسول اهلل  مر برجلني
يتسابان ،فسمع أحدمها يقول لصاحبه :قبح اهلل وجهك ووجه من يشبهك ،فقال ( :يا
عبد اهلل! ..ال تقل هذا ألخيك ،فإن اهلل عز وجل خلق آدم عىل صورته)()2

وهكذا نجد الصوفية املتأخرين يقبلون كل أحاديث املشبهة واملجسمة ،ويقروهنم
عليها ،ويؤيدوهنا بام يعتربونه كشفا وإهلاما ،ومن األمثلة عىل ذلك قول عبد الكريم اجلييل:
(التشبيه اإلهلي هو عبارة عن صورة اجلامل ،ألن اجلامل اإلهلي له معان ،وهي األسامء
واألوصاف اإلهلية ،وله صور وهي جتليات تلك املعاين فيام يقع عليه من املحسوس أو
املعقول .فاملحسوس كام يف قوله ( :رأيت ريب يف صورة شاب أمرد) ،واملعقول كقوله
تعاىل( :أنا عند ظن عبدي يب فليظن يب ما يشاء) ،وهذه الصورة هي املرادة بالتشبيه ،وال
شك أن اهلل تعاىل يف ظهوره بصورة مجاله باق عىل ما استحقه من تنـزهيه)()3

ويقول عام يسميه (التشبيه الذايت)( :هو ما عليه من صور املوجودات املحسوسات

( )1الكايف.328/1 :
( )2بحار األنوار ،11/4 :عن :التوحيد ،والعيون.
( )3اإلنسان الكامل يف معرفة األواخر واألوائل ،ج  1ص .33
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أو ما يشبه املحسوسات يف اخليال) ()1

ويقول عبد القادر اجلزائري( :إنه تعاىل من حيث الربزخية الثانية ،قاب ً
ال لإلطالق
والتقييد ،والوحدة والكثرة ،والتنـزيه والتشبيه ،والوجوب واإلمكان ،واحلقية واخللقية..
ومن هذه الربزخية جاءت اآليات واألحاديث التي هي خارجة عن طور العقل ،وال يقبلها
إال بتأويلها وردها إىل مداركه ،ويسميها متشاهبات؛ فإنه تعاىل ذكر يف كتبه وعىل ألسنة
رسله :إن له عين ًا وعينني وأعين ًا ويدين ..ووصف العبد بالفعل والرتك والعلم واإلرادة..
وإن للحق مرتبتني :مرتبة إطالق ،ومرتبة تقييد ومنها جاءت الرشائع ونزلت الكتب
وأرسلت الرسل ..فارصف ما ورد يف الكتب واألخبار النبوية من التنـزيه املطلق ،إىل مرتبة
اإلطالق ،وارصف ما ورد فيهام من التشبيه ،إىل مرتبة التقييد ،والظهور باملظاهر ،وأعتقد
التنـزيه يف التشبيه ،واإلطالق يف التقييد ،تكن رباني ًا كام ً
ال ال منـزه ًا فقط ،وال مشبه ًا
فقط)()2

ويعترب عبد الوهاب الشعراين هذا العلم من علوم الكشف؛ فيقول( :علم حرضات
التشبيه اإلهلي والكوين من علوم القوم الكشفية ،ومنه يعلم أن للحق تعاىل التجيل بصفة
التشبيه ،وليس لعباده أن يتشبهوا به يف الصفات إال يف أمور خاصة ورد هبا الرشع ،ومتعلق
هذا العلم السمع ،وليس للعقل فيه مدخل)()3

وهلذا نجد ابن عريب يفرس كل النصوص املتشاهبات بظواهرها ،ومن األمثلة عىل

( )1املرجع السابق ،ج  1ص .33
( )2املواقف يف التصوف والوعظ واإلرشاد ،ج  2ص .644
( )3األجوبة املرضية عن الفقهاء والصوفية ،ص .43
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ذلك قوله يف الباب الذي خصصه لـ (معرفة القيامة ومنازهلا وكيفية البعث) عند ذكره لـ
(ظواهر القيامة ومشاهدها)( :فأول ما أبني وأقول ،ما قال الرب يف ذلك اليوم :من امتداد
األرض ،وقبض السامء وسقوطها عىل األرض ،وجميء املالئكة ،وجميء الرب يف ذلك
اليوم ،وأين يكون اخللق حني متد األرض ،وتبدل صورهتا ،وجتيء جهنم ،وما يكون من
شاهتا؟)()1

ثم فصل ذلك ،فقال( :اعلم أن الناس إذا قاموا من قبورهم ،عىل ما سنورده إن شاء
اهلل ،وأراد اهلل أن (يبدل األرض غري األرض) ،ومتد األرض بإذن اهلل .ويكون اجلرس دون
الظلمة؛ فيكون اخللق عليه عند ما يبدل اهلل األرض كيف يشاء ،إما بالصورة ،وإما بأرض
أخرى ما نيم عليها ،تسمى (الساهرة) ،فيمدها سبحانه مد األديم ..ويزيد يف سعتها ما
شاء ،أضعاف ما كانت :من إحدى وعرشين جزءا ،إىل تسعة وتسعني جزءا ،حتى ال ترى
فيها عوجا وال أمتا ..ثم إنه سبحانه يقبض السامء إليه فيطوهيا بيمينه كطي السجل للكتب،
ثم يرميها ،عىل األرض التي مدها ،هاوية ..ويرد اخللق إىل األرض التي مدها ،فيقفون
منتظرين ما يصنع اهلل هبم .فإذا وهت السامء ،نزلت مالئكتها عىل أرجائها ،فريى أهل
األرض خلقا عظيام ،أضعاف ما هم عليه عددا؛ فيتخيلون أن اهلل نزل فيهم ،ملا يرون من
عظم اململكة ،مما مل يشاهدوه من قبل؛ فيقولون( :أ فيكم ربنا؟) ،فيقول املالئكة( :سبحان
ربنا! ليس فينا ،وهو آت)؛ فتصطف املالئكة صفا مستديرا عىل نواحى األرض ،حميطني
بالعامل  ،االنس واجلن ،وهؤالء هم عامر السامء الدنيا ..ثم ينزل أهل السامء الثانية ،بعد ما
يقبضها اهلل أيضا ،ويرمى بكوكبها يف النار ،وهو املسمى (كاتبا) ،وهم أكثر عددا من السامء

( )1الفتوحات املكية ،ج ،4ص.429 :
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األوىل .فتقول اخلالئق( :أ فيكم ربنا)؟ فتفزع املالئكة من قوهلم ،فيقولون( :سبحان ربنا!
ليس هو فينا ،وهو آت) .فيفعلون فعل األولني من املالئكة :يصطفون خلفهم ،صفا ثانيا
مستديرا ..ثم ينزل أهل السامء الثالثة ،ويرمى بكوكبها املسمى (زهرة) يف النار ،ويقبضها
اهلل بيمينه .فيقول اخلالئق( :أفيكم ربنا؟) ،فنقول املالئكة( :سبحان ربنا! ليس هو فينا،
وهو آت) .فال يزال األمر هكذا ،سامء بعد سامء ،حتى ينزل أهل السامء السابعة؛ فريون
خلقا أكثر من مجيع من نزل .فتقول اخلالئق( :أفيكم ربنا؟)؛ فتقول املالئكة) (سبحان ربنا!
قد جاء ربنا) .و(إن كان وعد ربنا ملفعوال) ()1

ثم يفرس قوله تعاىل﴿ :ه ْل ينْ مظ مرون إِ َّال أ ْن ي ْأتِي مه مم اهلل ِيف مظل ٍل ِمن ا ْلغام ِم واملْالئِك مة﴾
[البقرة]210 :

بنفس ما يفرسها به السلفية أنفسهم ،فيقول( :فيأيت اهلل يف ظلل من الغامم

واملالئكة وعىل املجنية اليرسى ،جهنم ،ويكون إتيانه إتيان امللك .فإنه يقول (ملك يوم
الدين) ،وهو ذلك اليوم ،فسمى بامللك؛ وتصطف املالئكة سبعة صفوف ،حميطة باخلالئق.
فإذا أبرص الناس جهنم هلا فوران وتغيظ عىل اجلبابرة املتكربين؛ فيفر اخللق بأمجعهم منها،
لعظيم ما يرونه ،خوفا وفزعا ..وكان اهلل قد أمر أن تنصب ،لآلمنني من خلقه ،منابر من
نور متفاضلة ،بحسب منازهلم يف املوقف؛ فيجلسون عليها ،آمنني ،مبرشين ،وذلك قبل
جميء الرب تعاىل)()2

وقد كان هلذا التشبيه املختلط بالتنزيه آثاره الكثرية عىل الرؤية الكونية ،وعىل مجيع
القيم املرتبطة هبا ،والتي وصلت يف بعض األحيان إىل تربير الشذوذ واالنحطاط

( )1املرجع السابق ،ج ،4ص.430 :
( )2املرجع السابق ،ج ،4ص.432 :
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األخالقي ،ومن األمثلة عىل ذلك ما أورده ابن عريب عند حديث عن حديث الصورة( :ما
أعلم أن اهلل سبحانه جتىل ألحد من خلقه يف اسمه اجلميل إال لإلنسان ،ويف اإلنسان خاصة،
فلهذا ما فني وهام يف حبه بكليته إال يف ربه ،أو فيمن كان جمىل ربه ،ومن هنا حبب لرسول
اهلل  النساء ،فإن احلب أعظم شهوة وأكملها ،والشهوة آلة النفس ،تعلو بعلو املشتهى،
وتسفل باستفال املشتهى ،وكل صفة لنا نحو عنرصها تطلبه ،مثل الشوق يعلو نحو عنرصه
الذي هو الشوق األعظم ،املوصوف به اجلناب العايل ،وكاملحبة منا تطلب املحبة اإلهلية من
قوله ﴿ :محيِ ُّب مه ْم و محيِ ُّبون مه ﴾ [املائدة ]54 :فحبنا نتيجة عن حبه ،فإن التجليات يف أوقات تقع يف
الصور اجلميلة احلسنة يف عامل التمثيل ،والشهوة إرادة االلتذاذ بام ينبغي أن يلتذ به ،واللذة
لذتان :روحانية وطبيعية ،والنفس اجلزئية متولدة من الطبيعة وهي أمها ،والروح اإلهلي
أبوها ،فالشهوة الروحانية ال ختلص من الطبيعة أصال ،وبقي من يلتذ به ،فال يلتذ إال
باملناسب ،واإلنسان فيه مناسب من كل َشء يف العامل ،فيضاف كل مناسب إىل مناسبه
بأظهر وجوهه ،وال مناسبة بيننا وبني احلق إال بالصورة ،والتذاذ اإلنسان بكامله أشد
االلتذاذ ،فالتذاذه بمن هو عىل صورته أشد التذاذ ،برهان ذلك أن اإلنسان ال يرسي يف كله
االلتذاذ ،وال يفنى يف مشاهدة َشء بكليته ،وال ترسي املحبة والعشق يف طبيعة روحانيته،
إال إذا عشق جارية أو غالما ،وسبب ذلك أنه يقابله بكليته ألنه عىل صورته ،وكل َشء يف
العامل جزء منه ،فال يقابله إال باجلزء املناسب ،فلذلك ال يفنى يف َشء يعشقه إال يف مثله،
فإذا وقع التجيل اإلهلي يف عني الصورة التي خلق آدم عليها ،طابق املعنى املعنى ،ووقع
االلتذاذ بالكل ،ورست الشهوة يف مجيع أجزاء اإلنسان ظاهرا ،أال ترى إىل قيس املجنون
يف حب ليىل ،كيف أفناه عن نفسه ملا ذكرناه؟ فمن عرف قدر النساء ورسهن مل يزهد يف
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حبهن ،بل من كامل العارف حبهن ،فإنه مرياث نبوي وحب إهلي)()1

بل وصل األمر إىل تربير كل الوثنيات واالنحرافات التي وقعت يف التاريخ ،باعتبار
أهنا مجيعا تتوجه لبعض جتليات اهلل ،وقد عقد اجلييل فصال طويال يربر فيه كل ما وقع يف
األديان من انحرافات؛ وقد قدم له بقوله( :اعلم أن اهلل تعاىل إنام خلق مجيع املوجودات
لعبادته ،فهم جمبولون عىل ذلك ،مفطورون عليه من حيث األصالة ،فام يف الوجود َشء إال
وهو يعبد اهلل تعاىل بحاله ومقاله وفعاله ،بل بذاته وصفاته ،فكل َشء يف الوجود مطيع هلل
تعاىل ..ولكن ختتلف العبادات الختالف مقتضيات األسامء والصفات ،ألن اهلل تعاىل
متجل باسمه املضل كام هو متجل باسمه اهلادي ،فكام جيب ظهور أثر اسمه املنعم ،كذلك
جيب ظهور أثر إسمه املنتقم ،واختلف الناس يف أحواهلم الختالف أرباب األسامء
والصفات ،قال اهلل تعاىل﴿ :كان النَّاس مأم ًة و ِ
احد ًة﴾ [البقرة ]213 :يعني عباد اهلل جمبولني عىل
م َّ
طاعته من حيث الفطرة األصلية﴿ ،فبعث اهلل النَّبِ ِّيني ممب ِّ ِ
رشين و ممن ِْذ ِرين ﴾ [البقرة ]213 :ليعبده
من اتبع الرسل من حيث اسمه اهلادي ،وليعبده من خيالف الرسل من حيث اسمه املضل،
فاختلف الناس وافرتقت امللل وظهرت النحل ،وذهبت كل طائفة إىل ما علمته أنه صواب،
ولو كان ذلك العلم عند غريها خطأ ،ولكن حسنه اهلل عندها ليعبدوه من اجلهة التي
تقتضيها تلك الصفة املؤثرة يف ذلك األمر ،وهذا معنى قوله﴿ :ما ِمن داب ٍة إِ َّال مهو ِ
آخ ٌذ
ْ َّ
بِن ِ
اصيتِها﴾ [هود ]56 :فهو الفاعل هبم عىل حسب ما يريده مراده ،وهو عني ما اقتضته صفاته،
فهو سبحانه وتعاىل جيزهيم عىل حسب مقتىض أسامئه وصفاته ،فال ينفعه إقرار أحد بربوبيته
وال يرضه جحود أحد بذلك ،بل هو سبحانه وتعاىل يترصف فيهم عىل ما هو مستحق لذلك
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من تنوع عباداته التي تنبغي لكامله ،فكل من يف الوجود عابد هلل تعاىل ،مطيع لقوله تعاىل:
ات السبع و ْاألر مض ومن فِ ِ ِ ِ
َش ٍء إِ َّال ميس ِّب مح بِح ْم ِد ِه ولكِ ْن ال
ْ
السامو م َّ ْ م
ْ
﴿ متس ِّب مح ل مه َّ
يه َّن وإ ْن م ْن ْ
ت ْفق مهون ت ْسبِيح مه ْم﴾ [اإلرساء ،]44 :ألن من تسبيحهم ما يسمى خمالفة ومعصية وجحودا وغري
ذلك ،فال يفقهه كل أحد ،ثم إن النفي إنام وقع عىل اجلملة ،فصح أن يفقهه البعض فقوله:
﴿ولكِ ْن ال ت ْفق مهون ت ْسبِيح مه ْم﴾ [اإلرساء ]44 :يعني من حيث اجلملة ،فيجوز أن يفقهه
بعضهم)()1

ثم بعد أن ذكر أصناف امللل ،قال( :فهؤالء عرش ملل ،وهم أصول امللل املختلفة،
وهي ال تتناهى لكثرهتا ،ومدار اجلميع عىل هذه العرش امللل ،وهم الكفار والطبائعية
والفالسفة والثانوية واملجوس والربامهة والدهرية واليهود والنصارى واملسلمون ..فكل
هذه الطوائف عابدون هلل تعاىل كام ينبغي أن يعبد ،ألنه خلقهم لنفسه ال هلم ،فهم له كام
يستحق ،ثم إنه سبحانه وتعاىل أظهر يف هذه امللل حقائق أسامئه وصفاته فتجىل يف مجيعها
بذاته فعبدته مجيع الطوائف)()2

ثم راح يربر لكل امللل ما وقعت فيه من الكفر ،فقال( :فأما الكفار فإهنم عبدوه
بالذات ،ألنه ملا كان احلق سبحانه وتعاىل حقيقة الوجود بأرسه والكفار من مجلة الوجود
هو حقيقتهم فكفروا أن يكون هلم رب ألنه تعاىل حقيقتهم وال رب له بل هو الرب املطلق،
فعبدوه من حيث ما تقتضيه ذواهتم التي هو عينها ..ثم من عبد منهم الوثن فلرس وجوده
سبحانه بكامله بال حلول وال مزج يف كل فرد من أفراد ذرات الوجود ،فكان تعاىل حقيقة
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تلك األوثان التي يعبدوهنا ،فام عبدوا إال اهلل ،ومل يفتقر يف ذلك إىل علمهم وال حيتاج إىل
نياهتم ،ألن احلقائق ولو طال إخفاؤها ال بد هلا أن تظهر عىل ساق مما هو األمر عليه ،وذلك
رس اتباعهم للحق يف أنفسهم ،ألن قلوهبم شهدت هلم بأن اخلري يف ذلك األمر ،فانعقدت
عقائدهم عىل حقيقة ذلك وهو عند ظن عبده به ..فتلك اللطيفة االعتقادية بحقيقة األمر
الذي هم فاعلوه قادهتم إىل ظهور حقيقة األمر عىل ذلك املنهج يف اآلخرة ،وقال تعاىل:
﴿ مك ُّل ِحزْ ٍ
ب بِام لد ْهيِ ْم ف ِر محون﴾ [الروم ]32 :يعني يف الدنيا واآلخرة ،ألن االسم ال ينفك عن
املسمى فهو سامهم بأهنم فرحون ووصفهم هبذا الوصف ،والوصف غري مغاير
للموصوف ،بخالف ما لو قال :فرح كل حزب بام لدهيم ،كان هذا صيغة الفعل ،ولو قال:
يفرح عىل صيغة املضارع كان يقتيض االنرصام ،وأما االسم فهو لدوام االستمرار ،فهم
فرحون يف الدنيا بأفعاهلم ،وفرحون يف اآلخرة بأحواهلم ،فهم دائمون يف الفرح بام لدهيم،
وهلذا لو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه بعد إطالعهم عىل ما ينتجه من العذاب ملا وجدوه من
اللطيفة امللذوذة يف ذلك ،وهي سبب بقائهم فيه ،فإن احلق تعاىل من رمحته إذا أراد تعذيب
عبد بعذاب يف اآلخرة أوجد له يف ذلك العذاب لذة غريزية يتعشق هبا جسد املعذب لئال
يصح منه االلتجاء إىل اهلل تعاىل واالستعاذة به من العذاب ،فيبقى يف العذاب ما دامت تلك
اللذة موجودة له ،فإذا أراد احلق ختفيف عذابه فقده تلك اللذة فيضطر إىل الرمحة ،وهو تعاىل
شأنه أنه جييب املضطر إذا دعاه ،فحيئنذ يصح منه االلتجاء إىل اهلل تعاىل واالستعاذة به،
فيعيذه احلق من ذلك ،فعبادة الكفار له عبادة ذاتية ،وهي وإن كانت تئول هبم إىل السعادة
فإهنا طريق الضالل لبعد حصول سعادهتا ،فإنه ال تنكشف لصاحبها احلقائق إال بعد
خوض طباق النار اآلخروية مجيعها جزاء بام خاض يف الدنيا طباق النار الطبيعية باألفعال
واألحوال واألقوال عىل مقتىض البرشية ،فإذا استوىف ذلك قطع طريقه إىل اهلل تعاىل ،ألنه
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نودي من بعد فيصل ذلك إىل سعادته اإلهلية ،فيفوز بام فاز به املقربون من أول قدم ،ألهنم
نودوا من قرب فافهم)()1

ثم برر للطبائعية ما وقعوا فيه من االنحراف ،فقال( :وأما الطبائعية فإهنم عبدوه من
حيث صفاته األربع ،ألن األربعة األوصاف اإلهلية التي هي احلياة والعلم والقدرة
واإلرادة ،أصل بناء الوجود ،فاحلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة مظاهرها يف عامل
األكوان ،فالرطوبة مظهر احلياة ،والربودة مظهر العلم ،واحلرارة مظهر اإلرادة ،واليبوسة
مظهر القدرة ،وحقيقة هذه املظاهر ذات املوصوف هبا سبحانه وتعاىل؛ فلام الح لسائر
أرواح الطبيعيني تلك اللطيفة اإلهلية املوجودة يف هذه املظاهر ،وعاينوا أثر أوصافه األربعة
اإلهلية ثم بارشوها يف الوجود عىل حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة ،علمت القوابل من
حيث االستعداد اإلهلي أن تلك الصفات معان هلذه الصور ،أو قل أرواح هلذه األشباح ،أو
قل ظواهر هلذه املظاهر ،فعبدت هذه الطبائع هلذا الرس فمنهم من علم ومنهم من جهل،
فالعامل سابق واجلاهل الحق ،فهم عابدون للحق من حيث الصفات ،ويئول أمرهم إىل
السعادة كام آل أمر من قبلهم إليها بظهور احلقائق التي بني أمرهم عليها)()2

وقال عن عبدة النجوم من الفالسفة( :أما الفالسفة فإهنم عبدوه من حيث أسامؤه
سبحانه وتعاىل ،ألن النجوم مظاهر أسامئه وهو تعاىل حقيقتها بذاته ،فالشمس مظهر اسمه
اهلل ،ألنه املمد بنوره مجيع الكواكب ،كام أن االسم اهلل تستمد مجيع األسامء حقائقها منه،
والقمر مظهر اسمه الرمحن ،ألنه أكمل الكواكب حيتمل نور الشمس ،كام أن االسم الرمحن
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أعىل مرتبة يف االسم اهلل من مجيع األسامء كام سبق بيانه يف بابه ،واملشرتي مظهر اسمه الرب؛
ألنه أسعد كوكب يف السامء ،كام أن اسم الرب أخص مرتبة يف املراتب لشموله كامل الكربياء
القتضائه املربوب؛ وأما زحل فمظهر الواحدية ألن كل األفالك حتت حيطته ،كام أن االسم
الواحد حتت مجيع األسامء والصفات؛ وأما املريخ فمظهر القدرة ألنه النجم املختص
باألفعال القاهرية؛ وأما الزهرة فمظهر اإلرادة ،ألنه رسيع التقلب يف نفسه ،فكذلك احلق
يريد يف كل آن شيئا؛ وأما عطارد فمظهر العلم ألنه الكاتب يف السامء ،وبقية الكواكب
املعلومة مظاهر أسامئه احلسنى التي تدخل حتت اإلحصاء ،وما ال يعلم من الكواكب الباقية
فإهنا مظاهر أسامئه التي ال يبلغها اإلحصاء ،فلام ذاقت ذلك أرواح الفالسفة من حيث
اإلدراك االستعدادي املوجود فيها بالفطرة اإلهلية ،عبدت هذه الكواكب لتلك اللطيفة
اإلهلية املوجودة يف كل كوكب؛ ثم ملا كان احلق حقيقة تلك الكواكب اقتىض أن يكون
معبودا لذاته فعبدوه هلذا الرس ،فام يف الوجود َشء إال وقد عبده ابن آدم وغريه من
احليوانات كاحلرباء فإهنا تعبد الشمس ،وكاجلعل يعبد النتانة وغريمها من أنواع احليوانات،
فام يف الوجود حيوان إال وهو يعبد اهلل تعاىل ،إما عىل التقييد بمظهر وحمدث ،وإما عىل
اإلطالق؛ فمن عبده عىل اإلطالق فهو موحد ،ومن عبده عىل التقييد فهو مرشك ،وكلهم
عباد اهلل عىل احلقيقة ألجل وجود احلق فيها ،فإن احلق تعاىل من حيث ذاته يقتيض أن ال
يظهر يف َشء إال ويعبد ذلك اليشء؛ وقد ظهر يف ذرات الوجود؛ فمن الناس من عبد
الطبائع وهي أصل العامل ،ومنهم من عبد الكواكب ،ومنهم من عبد املعدن ،ومنهم من عبد
النار ،ومل يبق َشء يف الوجود إال وقد عبد شيئا من العامل ،إال املحمديون فإهنم عبدوه من
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حيث اإلطالق بغري تقييد بيشء من أجزاء املحدثات ،فقد عبدوه من حيث اجلميع)()1

وقال عن الثنوية( :أما الثنيوية فإهنم عبدوه من حيث نفسه تعاىل ،ألنه تعاىل مجع
األضداد بنفسه ،فشمل املراتب احلقية واملراتب اخللقية ،وظهر يف الوصفني باحلكمني،
وظهر يف الدارين بالنعتني؛ فام كان منسوبا إىل احلقيقة احلقية فهو الظاهر يف األنوار ،وما
كان منسوبا إىل احلقيقة اخللقية فهو عبارة عن الظلمة ،فعبدوا النور والظلمة هلذا الرس
اإلهلي اجلامع للوصفني وللضدين واالعتبارين واحلكمني كيف شئت من أي حكم شئت،
فإنه سبحانه جيمعه وضده بنفسه ،فالثنوية عبدوه من حيث هذه اللطيفة اإلهلية مما يقتضيه
يف نفسه سبحانه وتعاىل ،فهو املسمى باحلق وهو املسمى باخللق ،فهو النور والظلمة)
وقال عن املجوس( :وأما املجوس فإهنم عبدوه من حيث األحدية ،فكام أن األحدية
مفنية جلميع املراتب واألسامء واألوصاف ،كذلك النار فإهنا أقوى االستقصات وأرفعها،
فإهنا مفنية جلميع الطبائع بمحاذاهتا ،ال تقارهبا طبيعة إال وتستحيل إىل النارية لغلبة قوهتا،
فكذلك األحدية ال يقابلها اسم وال وصف إال ويندرج فيها ويضمحل ،فلهذه اللطيفة
عبدوا النار وحقيقتها ذاته تعاىل ..واعلم أن اهليويل قبل ظهورها يف ركن من أركان الطبائع
التي هي النار واملاء واهلواء والرتاب هلا أن تلبس صورة أي ركن شاءت ،وأما بعد ظهورها
يف ركن من األركان فال يمكنها أن ختلع تلك الصورة وتلبس غريها ،فكذلك األسامء
والصفات يف عني الواحدية كل واحدة منهن هلا معنى الثاين ،فاملنعم وهو املنتقم ،فإذا
ظهر ت األسامء يف املرتبة اإلهلية ال يفيد كل اسم إال ما اقتضته حقيقته فاملنعم ضد املنتقم،
فالنار يف الطبائع مظهر الواحدية يف األسامء ،فلام انتشقت مشام أرواح املجوس لعطر هذا
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املسك زكمت عن شم سواه ،فعبدوا النار وما عبدوا إال الواحد القهار)()1

وقال عن الدهرية( :أما الدهرية فإهنم عبدوه من حيث اهلوية ،فقال عليه الصالة
والسالم( :ال تسبوا الدهر فإن اهلل هو الدهر)()2

وقال عن الربامهة( :أما الربامهة فإهنم يعبدون اهلل مطلقا ال من حيث نبي وال من
حيث رسول ،بل يقولون إن ما يف الوجود َشء إال وهو خملوق هلل ،فهم مقرون بوحدانية
اهلل تعاىل يف الوجود ،لكنهم ينكرون األنبياء والرسل مطلقا ،فعبادهتم للحق نوع من عبادة
الرسل قبل اإلرسال ،وهم يزعمون أهنم أوالد إبراهيم عليه الصالة والسالم ،ويقولون إن
عندهم كتابا كتبه هلم إبراهيم اخلليل عليه السالم من نفسه من غري أن يقولوا إنه من عند
ربه ،فيه ذكر احلقائق وهو مخسة أجزاء ،فأما األربعة أجزاء فإهنم يبيحون قراءهتا لكل أحد،
وأما اجلزء اخلامس فإهنم ال يبيحون إال لآلحاد منهم لبعد غوره)()3

وقال عن اليهود ورشائعهم( :أما اليهود فإهنم يتعبدون بتوحيد اهلل تعاىل ثم بالصالة
يف كل يوم مرتني ..ويتعبدون بالصوم ليوم كنورا ،إذ هو اليوم العارش من أول السنة وهو
يوم عاشوراء ،وسيأيت بيان رسه أيضا؛ ويتعبدون باالعتكاف يف يوم السبت ،ورشط
االعتكاف عندهم أن ال يدخل يف بيته شيئا مما يتمول به وال مما يؤكل ،وال خيرج منه شيئا،
وال حيدث فيه نكاحا وال بيعا وال عقدا ،وأن يتفرغ لعبادة اهلل تعاىل لقوله تعاىل يف التوراة:
أنت وعبدك وأمتك هلل تعاىل يف يوم السبت ،فألجل هذا حرم عليهم أن حيدثوا يف يوم
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السبت شيئا مما يتعلق بأمر دنياهم ،ويكون مأكوله مما مجعه يوم اجلمعة ،وأول وقته عندهم
إذا غربت الشمس من يوم اجلمعة وآخره االصفرار من يوم السبت)()1

ثم يعلق عىل ذلك بقوله( :وهذه حكمة جليلة فإن احلق تعاىل خلق السموات
واألرضني يف ستة أيام وابتدأها يف يوم األحد ثم استوى عىل العرش يف اليوم السابع وهو
يوم السبت ،فهو يوم الفراغ ،فألجل هذا عبد اهلل اليهود هبذه العبادة يف هذا اليوم إشارة إىل
االستواء الرمحاين وحصوله يف هذا اليوم فافهم)()2

وال يكتفي بذلك ،بل يقول( :ولو أخذنا يف الكالم عىل رس مأكوهلم ومرشوهبم
الذي سنه هلم موسى ،أو أخذنا يف الكالم عىل أعيادهم وما أمرهم فيها نبيهم ويف مجيع
تعبداهتم وما فيها من األرسار اإلهلية خشينا عىل كثري من اجلهال أن يغرتوا به فيخرجوا عن
دينهم لعدم علمهم بأرساره)()3

ويقول عن النصارى( :أما النصارى فإهنم أقرب من مجيع األمم املاضية إىل احلق
تعاىل ،فهم دون املحمديني ،وسببه أهنم طلبوا اهلل تعاىل فعبدوه يف عيسى ومريم وروح
القدس ،ثم قالوا بعدم التجزئة ،ثم قالوا بقدمه عىل وجوده يف حمدث عيسى ،وكل هذا تنزيه
يف تشبيه الئق باجلانب اإلهلي ،لكنهم ملا حرصوا ذلك يف هؤالء الثالثة نزلوا عن درجة
املوحدين ،غري أهنم أقرب من غريهم إىل املحمديني ألن من شهد اهلل يف اإلنسان كان
شهوده أكمل من مجيع من شهد اهلل من أنواع املخلوقات ،فشهودهم ذلك يف احلقيقة

( )1املرجع السابق ،ص.260 :
( )2املرجع السابق ،ص.260 :
( )3املرجع السابق ،ص.260 :
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العيسوية يئول هبم إذا انكشف األمر عىل ساق أن يعلموا أن بني آدم كمراء متقابالت يوجد
يف كل منها ما يف األخرى فيشهدون اهلل تعاىل يف نفسهم فيوحدونه عىل اإلطالق فينقلبون
إىل درجة املوحدين لكن بعد جوازهم عىل رصاط البعد ،وهو التقييد واحلرص املتحكم يف
عقائدهم)()1

ثم ذكر رشائعهم ،فقال( :وتعبد اهلل النصارى بصوم تسعة وأربعني يوما يبتدأ فيه
بيوم األحد وخيتم به ،وأباح هلم أن يصوموا بقية يوم األحد فيخرج منهم ثامنية آحاد فيبقى
أحد وأربعون يوما ،ذلك مدة صومهم .وكيفية صيامهم أن ال يأكلوا ما يقتات ثالثا
وعرشين ساعة من العرص إىل ما قبله بساعة وهي وقت األكل ،وجيوز هلم فيام بقي من
األوقات التي يصومون فيها أن يرشبوا اخلمر واملاء ،وأن يأكلوا من الفواكه ما ال يقوم مقام
القوت وحتت كل نكتة من هذه رس من أرسار اهلل تعاىل ،ثم إن اهلل تعاىل تعبدهم باعتكاف
يوم األحد وبأعياد تسعة لسنا بصدد ذكرها ،وحتت كل لطيفة من هذه علوم مجعه وإشارات
شتى ،فلنقبض عن بياهنا)()2

ثانيا .العرفان والذات:
يمكن تقسيم كالم الصوفية املرتبطة بام يطلقون عليه [الذات اإلهلية] إىل قسمني،
أحدمها يمكن قبوله واعتباره ،والثاين يمكن اعتباره من الفضول الذي هنينا عنه.
 .1املعرفة الذوقية:
ونقصد هبا ما يطلقون عليه [وحدة الشهود] ،وقد يعربون عنه بـ [وحدة الوجود]

( )1املرجع السابق ،ص.261 :
( )2املرجع السابق ،ص.262 :
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من غري أن يقصدوا معناها الذي ذكره الفالسفة ،وإنام يستعملون تعابريهم فقط.
وهي حالة يمر هبا السالك نتيجة استغراقه يف الذكر والتأمل إىل أن يصل إىل مرحلة
يشعر فيها بأن اهلل هو املوجود الوحيد ،وما عداه عدم حمض ،أو هو يف احلقيقة يصل إىل
املرحلة التي ينشغل فيها باهلل عن العامل ،ال أن يعدم العامل مطلقا.
ولذلك؛ فإن الذين طرحوا هذه املسألة هبذا االعتبار بريئون من طرحها باعتبارها
حقيقة عقدية ،وإنام طرحوها باعتبارها حالة شهودية؛ ففرق كبري بني من يقول :ال يوجد
يف الكون إال اهلل ،وكل من عداه عدم حمض ،وبني من يقول لك :مل أشهد يف الكون إال اهلل..
ثم يسكت عن ذكر األكوان وعدمها ووجودها.
والفرق يف هذا مثل شخص كان حيمل شمعة يف حمل مظلم ،وكان يراها ،وكأهنا كل
َشء ،لكنه يفاجأ باألضواء تنطلق من كل مكان بحيث مل يعد لضوء الشمعة أي ظهور؛
فهكذا حيصل للسالك عندما يتخىل عن نفسه وأهوائه ويسري إىل ربه ،حينها يصل إىل احلالة
التي ال يشهد فيها إال اهلل ..ال بمعنى انعدام األكوان ،ولكن بمعنى عدم رؤيته هلا ..وهل
يمكن أن ميرى مع اهلل غريه.
وقد أشار إىل هذا املعنى الغزايل عند حديثه عن مراتب تنزيه السالكني اهلل ،بحسب
املقامات التي تتحقق هلم ،فقال( :والثالثة :أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور
احلق ،وهو مقام املقربني ،وذلك بأن يرى أشياء كثرية ،ولكن يراها عىل كثرهتا صادرة عن
الواحد القهار .والرابعة :أن ال يرى يف الوجود إال واحد ًا ،وهي مشاهدة الصديقني،
وتسميه الصوفية (الفناء يف التوحيد).والثالث :موحد ،بمعنى أنه مل يشاهد إال ً
فاعال واحد ًا
ِّ
إذا انكشف له احلق كام هو عليه ،وال يرى ً
فاعال باحلقيقة إال واحد ًا وقد انكشفت له احلقيقة
كام هي عليه ،ال أنه ك َّلف قلبه أن يعقد عىل مفهوم لفظ احلقيقة ،فإن تلك رتبة العوام
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واملتكلمني ..والرابع :موحد بمعنى أنه مل حيرض يف شهوده غري الواحد ،فال يرى الكل من
حيث إنه كثري ،بل من حيث إنه واحد .وهذه هي الغاية القصوى يف التوحيد)()1

ثم جييب عن رس ذلك ،فيقول( :فإن قلت :كيف يتصور أن ال يشاهد إال واحد ًا،
وهو يشاهد السامء واألرض ،وسائر األجسام املحسوسة ،وهي كثرية؟ فكيف يكون الكثري
ٍ
مشاهدة
واحد ًا؟ فاعلم أن هذه غاية علوم املكاشفات ..وهو أن اليشء قد يكون كثري ًا بنوع
واعتبار ،ويكون واحد ًا بنوع آخر من املشاهدة واالعتبار ،وهذا كام أن ِاإلنسان كثري إن
ٍ
ٍ
ومشاهدة
باعتبار آخر
التفت إىل روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه ،وهو
أخرى واحدٌ  ،إذ نقول :إنه إنسان واحد ..والفرق بينهام أنه يف حالة االستغراق واالستهتار
ٌ
وامللتفت إىل الكثرة يف (تفرقة)
مستغرق بواحد ليس فيه تفريق ،وكأنه يف عني (اجلمع)؛
به
م
فكذلك كل ما يف الوجود من اخلالق واملخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثرية خمتلفة ،فهو
ٍ
كثري ..وهذه املشاهدة التي ال
باعتبار واحد من االعتبارات واحدٌ  ،وباعتبارات أخر سواه ٌ
يظهر فيها إال الواحد احلق ،تارة تدوم ،وتارة تطرأ كالربق اخلاطف ،وهو األكثر ،والدوام
نادر عزيز)()2

ثم يطبق هذا املثال عىل ما حيصل للسالك يف سريه التحققي هلل تعاىل ،فيقول:
(فكذلك عقولنا ضعيفة ،ومجال احلرضة ِاإلهلية يف هناية اإلرشاق واالستنارة ،ويف غاية
االستغراق والشمول ،حتى مل يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت الساموات واألرض ،فصار
ظهوره سبب خفائه ،فسبحان من احتجب بإرشاق نوره ،واختفى عن البصائر واألبصار

( )1إحياء علوم الدين)212/4(:
( )2املرجع السابق)213/4( ،
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بظهوره ،وال ميتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور ،فإن األشياء متستبان بأضدادها ،وما
عم وجوده حتى إنه ال ضد له ،عرس إدراكه)()1

وهكذا نراهم يذكرون أن معناها ليس ما يذكره الفالسفة ،أو بعض الديانات ،وإنام
معناها يعود إىل تنزيه اهلل تعاىل عن مشاهبة خملوقاته يف أي َشء حتى يف الوجود نفسه ،فاهلل
صاحب الوجود احلقيقي الواجب ،وأما خملوقاته ،فوجودها تبعي ال ذايت ،وناقص ال
كامل ،كام عرب عن ذلك قوله تعاىل﴿ :ذلِك َّ
بأن اهلل مهو احل ُّق﴾ [احلج ]22 :أي الثابت الوجود،
املح َّقق ،أما غريه ،فوجوده جائز عريض ممكن ،كام عرب شاعرهم عن ذلك بقوله:
اهلل قل وذر الوجود وما حوى

إن كنت مرتاد ًا بلوغ كامل

فالكل دون اهلل أن حققته

عدم عىل التفصيل واإلمجال

واعلم بأنك والعوامل كلها

لواله يف حمو ويف اضمحالل

من ال وجود لذاته من ذاته

فوجوده لواله عني حمال

والعارفون برهبم مل يشهدوا

شيئ ًا سوى املتكرب املتعال

ورأوا سواه عىل احلقيقة هالك ًا

يف احلال واملايض واالستقبال

وبناء عىل هذه البدهيية القرآنية والعقلية يميزون بني معنى وحدة الوجود أو الشهود
التي يقصدوهنا ،ووحدة الوجود الفلسفية ،والتي تعني (احتاد احلق باخللق ،وأنه ال َشء يف
هذا الوجود سوى احلق ،وأن الكل هو ،وأنه هو الكل ،وأنه عني األشياء ،ويف كل َشء له
آية تدل عىل أنه عينه)()2

( )1املرجع السابق)276/4( ،
( )2حقائق عن التصوف ،ص.544
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وقد حكم هؤالء احلكامء عىل هذا النوع من الوحدة بأنه (كفر وزندقة وأشد ضاللة
من أباطيل اليهود والنصارى وعبدة األوثان ،وقد شدَّ د الصوفية النكري عىل قائله ،وأفت ْوا
وحذروا الناس من جمالسته) ()1
بكفرهَّ ،

وقد قال بعضهم يف ذلك( :فاحذر يا أخي َّ
كل احلذر من اجللوس مع من يقول :ما
ث َّم إِال اهلل ،ويسرتسل مع اهلوى ،فإِن ذلك هو الزندقة املحضة ،إِذ العارف املحقق إِذا صح
قدمه يف الرشيعة ،ورسخ يف احلقيقة ،وتف َّوه بقوله :ما ث َّم إِال اهلل ،مل يكن قصد مه من هذه
العبارة إِسقاط الرشائع وإِمهال التكاليف ،حاش هلل أن يكون هذا قصده)()2

َش ٍء
وهم يستشهدون هلذا املعنى باملعنى اإلشاري املبثوث يف ثنايا قوله تعاىل ﴿ :مك ُّل ْ

هالِ ٌك إِ َّال و ْجه مه﴾ [القصص ،]88 :فيفهمون منها أن كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك ،أو هو
عدم حمض ونفي رصف ،وإنام له الوجود من جهة ربه ،فهو هالك باعتبار ذاته ،موجود
بوجه ربه ،أي أن وجوده قارص عىل جهة ربه.
وهكذا يفهمون من كل النصوص الواردة يف إثبات وحدانية احلق أو أحديته أو
أحقيته:وقد كان النبي  إذا قام إىل الصالة يف جوف الليل قال من ضمن دعاء التهجد:
(أنت احلق ووعدك احلق وقولك احلق ولقاؤك احلق واجلنة حق والنار حق والساعة حق
والنبيون حق وحممد حق)()3

ففي قوله (:أنت احلق) أي واجب الوجود؛ فأصله من حق اليشء أي ثبت

( )1املرجع السابق ،ص.544
( )2مدارج السلوك إِىل ملك امللوك ،حممد بناين املتوىف 1284هـ.
( )3صحيح البخاري()61 /2
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ووجب ،فوجود اهلل هو الوجود احلقيقي إذ وجوده لنفسه ،مل يسبقه عدم وال يلحقه عدم؛
وما عداه مما يقال عليه هذا االسم مسبوق بعدم ،وجيوز عليه حلاق العدم ،ووجوده من
موجده ال من نفسه ،فهو معدوم باعتبار ذاته يف كل األحوال.
وباعتبار هذا املعنى كان أصدق كلمة قاهلا الشاعر ،كام ورد يف احلديث كلمة لبيد(:)1
(أال كل َشء ما خال اهلل باطل)()2

ومن هذا الباب وردت أسامء اهلل تعاىل التي نص عليها قوله تعاىل ﴿ :مهو ْاأل َّو مل
ِ
اهر وا ْلباطِ من و مهو بِ مك ِّل ٍ ِ
يم ﴾ [احلديد]3 :
َشء عل ٌ
واآلخر وال َّظ م
ْ
فالتأمل يف املعاين العميقة التي حتملها هذه األسامء يلبس األشياء مجيعا ثوب العدم،
ليبقى احلق وحده املتفرد بالوجود احلقيقي.
وقد قال بعضهم مبينا عمق املعاين التي تدل عليها هذه األسامء احلسنى( :وما يكاد
يفيق من تصور هذه احلقيقة الضخمة التي متأل الكيان البرشي وتفيض ،حتى تطالعه حقيقة
أخرى ،لعلها أضخم وأقوى .حقيقة أن ال كينونة ليشء يف هذا الوجود عىل احلقيقة.
فالكينونة الواحدة احلقيقية هي هلل وحده سبحانه؛ ومن ثم فهي حميطة بكل َشء ،عليمة
ِ
اهر وا ْلباطِ من و مهو بِ مك ِّل ٍ ِ
يم ﴾ [احلديد]3 :
َشء عل ٌ
بكل َشء ﴿ مهو ْاأل َّو مل واآلخر وال َّظ م
ْ
ويقول عن املعاين التي يستشعرها ،وهو يعيش يف ظالل هذه األسامء(:األول فليس
قبله َشء .واآلخر فليس بعده َشء .والظاهر فليس فوقه َشء .والباطن فليس دونه َشء..

( ) 1وقد ورد احلديث بصيغ خمتلفة منها أشعر كلمة تكلمت هبا العرب ،ويف رواية أصدق كلمة قاهلا شاعر ،ويف أخرى
أصدق بيت قاله الشاعر ،ويف أخرى أصدق بيت قالته الشعراء ،ويف أخرى أصدق كلمة قالتها العرب.
( )2صحيح البخاري( )53 /5صحيح مسلم()49 /7
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األول واآلخر مستغرقا كل حقيقة الزمان ،والظاهر والباطن مستغرقا كل حقيقة املكان.
ومها مطلقتان .ويتلفت القلب البرشي فال جيد كينونة ليشء إال هلل .وهذه كل مقومات
الكينونة ثابتة له دون سواه .حتى وجود هذا القلب ذاته ال يتحقق إال مستمدا من وجود
اهلل .فهذا الوجود اإلهلي هو الوجود احلقيقي الذي يستمد منه كل َشء وجوده .وهذه
احلقيقة هي احلقيقة األوىل التي يستمد منها كل َشء حقيقته .وليس وراءها حقيقة ذاتية
وال وجود ذايت ليشء يف هذا الوجود)()1

 .2املعرفة الفلسفية:
وهي التي مل يكتفوا فيها بوصف أحواهلم التي جعلتهم ال يرون إال اهلل ،وإنام راحوا
يفرسون ذلك ويفصلون فيه ،وينتهجون مناهج الفالسفة وغريهم ،ويؤولون رصيح
القرآن والسنة ألجل ذلك ..وبذلك وقعوا يف البحث يف ذات اهلل التي هنينا عن البحث
عنها ،والتي يقع اخلطأ لكل من فعل ذلك.
وقد أشار إىل هذا املعنى الشيخ مصطفى صربي (ولد سنة 1286هـ) حني ذكر عدم
صلة هذه املعرفة بالكشف والشهود ،فقال( :قد أخطأ الذين يظنون أن القول بوحدة
الوجود حصل للقائلني هبا ،يف نتيجة املكاشفة الصحيحة ،أو الغيبوبة العاذرة؛ وإنام هي
فلسفة ذات دعوى ،وأدلة عقلية ،ونقلية مبسوطة يف كتبهم ،وكتب أنصارهم ،وهي مشتقة
معنى بشأهنا ،وإن كانت كلتا الفلسفتني املشتقة،
من فلسفة أخرى ،مدونة يف علم الكالم،
ً
واملشتق منها باطلة ،وال زال بطالن األصل خافي ًا عىل الناظرين ،حتى تأليف هذا

( )1يف ظالل القرآن)3161 /5(،
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الكتاب)()1

بل أشار إليه الصوفية أنفسهم حني دعوا لقراءة كتبهم حتى تتحقق هلم هذه املعاين،
كام عرب عن ذلك اجلييل عند حديثه عن كتب الصوفية وكوهنا مفتاح فهم احلقائق ،فقال:
(وسبب ذلك أن املسائل املوضوعة يف كتب أهل احلقيقة إنام تفيدك بالوضع علم التوحيد
ترصحيا ،وبالعبارة واإلشارة عني التوحيد كناية وتلوحيا ،وبرضب األمثال حق التوحيد
رمزا وتسنيحا ،فقد يكون بعض الكتب مسبوكا عىل هذه اهليئات كلها ،فيدخل بك إىل علم
اليقني فإن عملت بمقتضاه ،والزمت مطالعة ذلك الكتاب عىل حكم ذلك العلم فإنه ينتقل
بك إىل عني اليقني ،ثم يرقيك إىل حق اليقني إن أعطيت نفسك لذلك العني عىل حكم ما
ذكره املؤلف ،وإال فهو مهلك وانتهاك)()2

وهم يطلقون عىل هذه املعرفة الفلسفية لقب [وحدة الوجود] ،وكل بنياهنم يف
املعرفة اإلهلية قائم عليها،
ولذلك نرى أهنا تدخل ضمن الفضول املذموم ،الذي حاول به العقل اإلنساين أن
يقتحم جلة عامل الغيب ،من خالل تلك املناهج التي استعملها :إما مناهج الفكر والتأمل
والتدبر ،هو ما استعمله الفالسفة ..وإما مناهج الكشف واإلرشاق والشهود ،وهو ما
استعمله الصوفية.
ذلك أن الغرض من تلك املسألة هو تفسري رس الوجود ،ورس الكثرة فيه ،وعالقته
بالوحدة ،وعالقته باأللوهية ..ولذلك التقى الطرفان النقيضان يف هذا املعنى ..ذلك الذي

( )1موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني.
( )2املرجع السابق ،ص.39 :
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يزعم أن إهله الواحد هو عني الوجود واملوجود ،وأنه ال مكان للكائنات فيه ،وأهنا عدم
حمض ،ومل تشم رائحة الوجود ..وذلك امللحد الذي ال يؤمن بإله يدير الكون ،فلذلك راح
يصور أن الكون هو اإلله ،وأنه وحده ،وأن وجوده واحد ،وليس هناك اثنية فيه ..اثنية
اخلالق واملخلوق.
ولذلك كان لوحدة الوجود فرعان :فرع روحي وفرع مادي ،وقد التقى الفرعان:
إما عىل نفي اإلله ،أو نفي الكون.
والعاقل الذي حيرتم عقله ،هو الذي يعرتف بعجزه عن إدراك هذه احلقائق الكربى؛
فيسلم هلل تعاىل بالوجود احلقيقي الكامل ،ألنه ال يمكن أن يكون إهلا من دون أن يكون
موجودا ،ويسلم كذلك للكون بالوجود ،ويعتربه وجودا تابعا ملوجده ،ال بكونه فيضا
فاض عنه ،أو مولودا ولد منه ،ولكن بكونه خملوقا نشأ عن إرادته ومشيئته وعلمه وقدرته.
ويؤمن كذلك بأن هذين الوجودين ال يتزامحان ،وال يتناقضان ،وال حيتاج أحدمها
إللغاء اآلخر ،ال بمعنى املفاصلة والبينونة املكانية التي نراها بني اخللق ،بحيث يكون لكل
منهام حمله اخلاص به؛ فاهلل يتعاىل عن املكان واملحل والزمان ،ويتعاىل عن احلدود واجلسمية
والصورة ،ويتعاىل أن يعرب عنه بام يعرب عن األشياء من كوهنا داخل العامل أو خارجه.
فكل تلك التعابري ناشئة عن العرفان الذي يتوهم يف غروره أنه يمكن أن حييط
باحلقائق ،مع أنه مل ميتح له ذلك ،ال لعدم وجودها ،ولكن لعدم قدرته ،ولذلك كان كال
العقلني مغرورا أثناء بحثه يف مثل هذه املسائل :سواء كان الباحث فيها عقل فيلسوف يدعي
أن تلك البدهييات املحدودة التي يملكها كفيلة بحل ألغاز الكون والوجود ،مع أنه اكتسبها
من احلس والقياس املرتبط باخللق ،ال باخلالق ،أو كان الباحث فيها عقل صويف ،يتوهم أن
ما فتح له من نوافذ املعرفة املحدودة كفيل بأن يفرس له حقائق الوجود الكربى.
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لذلك كان األعقل منهام هو الذي يسلم عقله للوحي اإلهلي املقدس ،الذي مل يتدنس
ال بالفلسفة وال باإلرشاق الذي خيتلط فيه العقل باهلوى.
والوحي خيربنا عن وجود اهلل كام خيربنا عن وجود اخللق ،مع أن وجود اخللق من
البدهييات التي تدركها العقول؛ فلذلك مل يكن للعاقل أن يزعم عدمه ألجل وجود ربه ،بل
هو يزعم ويتيقن بأن وجوده مل يكن ليتحقق لوال وجود ربه ..أما كيفية ذلك؛ فذلك ليس
للعقل ،وال للكشف ،وال للشهود ،بل هو للتسليم هلل تعاىل؛ فالعاقل هو الذي يؤمن باهلل
القدوس ،ويف نفس الوقت يؤمن باهلل اخلالق البارئ املصور ،وكل أسامئه احلسنى التي تدل
عىل وجود من تتوفر فيهم ألقابلية لتلك األسامء.
وأكرب دليل عىل هذا ذلك االختالف الشديد بني الفالسفة حول هذه املسألة؛ فكام
وجد من يثبت هذا فلسفيا ،وجد من يردها فلسفيا ..ومثل ذلك الصوفية؛ فكام وجد من
يقول هبا ،وينترص هلا ،ويؤلف املؤلفات الكثرية يف ذلك ،وجد من يرد عليها ،ويعترب القائل
هبا صاحب حال دين ،وأن الكامل يف إثبات اخلالق واملخلوق ،واحلق واخللق.
بناء عىل هذا سننقل هنا مبحثني:
أوهلام :حول ما ذكره الصوفية عن وحدة الوجود ومراتبها ،ألن الكثري من عامة
الناس أو املثقفني حيملون معاين جمملة عنها ،ثم يدافعون عنها من غري معرفة بالتفاصيل
املرتبطة هبا.
ثانيهام :حول املنكرين هلذه النظرية من الصوفية ،ألهنم عادة ال يسمعون ملن ال يتبنى
نظريتهم يف املعرفة ،أو يكون خارج مدارسهم.
أ ـ املثبتون لوحدة الوجود من الصوفية:
مع كثرة ما كتبه الصوفية عن وحدة الوجود الفلسفية إال أين سأقترص هنا عىل ما
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ذكره اجلييل عن مراتب الوجود ،لنكتشف مدى عقالنيتها وموافقتها للنصوص املقدسة،
ذلك أن العرض املجمل هلا ،خيلطها مع املعرفة الذوقية أو وحدة الشهود ،والتي ال يمكن
ألحد أن جيادل يف معناها.
وهذه النصوص مقتبسة من كتاب [مراتب الوجود وحقيقة كل موجود(الكهف
والرقيم)] ،والذي دعا يف مقدمته إىل مطالعة كتب الصوفية التي ترشح هذه اجلوانب لتيسري
الفتح ،وهو ما يدل عىل أن ما يسمونه كشفا أو إهلاما يف هذا اجلانب ليس سوى معارف
سابقة ،ظهرت لصاحبها بالصورة التي أقنع نفسه هبا.
فقد قال يف مقدمة الكتاب( :بلغني عن شيخي الشيخ إسامعيل اجلربيت ريض اهلل عنه
أنه قال يوما لبعض إخواين من تالمذته( :عليك بكتب الشيخ حميي الدين بن العريب) فقال
له التلميذ :يا سيدي إن رأيت أصرب حتى يفتح اهلل عيل به من حيث الفيض ،فقال له الشيخ:
إن الذي تريد أن تصرب له هو عني ما ذكره الشيخ لك يف هذه الكتب)
وهذا ما نبهنا إليه مرارا من أن الصوفية انحرفت عن دورها املرتبط بالتزكية والرتقية
إىل تأسيس العقائد ،والدعوة إليها ،وجعلها بديال عن العقائد الواضحة الواردة يف
النصوص املعصومة املقدسة.
وانطالقا من هذا راح يرشح مراتب الوجود ،والتي تفصل مفهوم وحدة الوجود
عمليا وواقعيا بعيدا عن تلك اللغة الشعرية والذوقية ،والتي ختتلط مع وحدة الشهود ،وقد
قال مقدما لذلك ببيان أمهية معرفة مراتب الوجود( :اعلم أن معرفة اهلل تعاىل منوطة بمعرفة
هذا الوجود ،فمن ال يعرف الوجود مل يعرف املوجود سبحانه وتعاىل ،وعىل قدر معرفته
هلذا الوجود يعرف موجده ..ثم اعلم أن هلذا الوجود أمورا حقية وأمورا خلقية فمنها أمور
كلية ،وأمور جزئية سنذكرها ،ومنها أمور صورية وأمور معنوية ،وتتفرع تلك األقسام
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واألنواع حتى تكاد أن خترج عن اإلدراك واإلحصاء مطلقا ،ولكن مجيعه حمصور حتت
(أربعني مرتبة) من مراتب الوجود ،وهي أمهات املراتب كلها ،فإن مراتب الوجود كثرية
ال حتىص ،لكن هذه (األربعني مرتبة) التي نذكرها تشمل اجلميع وحتصيها ..وبني كل مرتبة
من هذه املراتب املذكورة وبني األخرى مراتب كثرية لكنها تدخل حتت أحكامها ،وألجل
ذلك اقترصنا عىل ذكر األربعني ألهنا أصول ،وها أنا أذكرها لك يف هذا الكتاب مرتبة يف
حملها إن شاء اهلل تعاىل ،لتعرف الوجود بمعرفة هذه املراتب)()1

ثم راح يعدد هذه املراتب بذكر تفاصيل كثرية غاية يف الغرابة ،وكلها ال مصدر هلا
سوى اإلهلام والكشف املجرد ،وقد قال يف أول مرتبة( :املرتبة األوىل من مراتب الوجود
هي الذات اإلهلية املعرب عنها ببعض وجوهها بالغيب املطلق وبغيب الغيب لرصافة الذات
املقدسة عن سائر النسب والتجليات ،وهلذا عرب عنها القوم بالذات اإلهلية الساذج إذ كلت
العبارات دوهنا ،وانقطعت اإلشارات قبل الوصول إىل رسادق حرمها ،ومن هنا سميت
بمنقطع اإلشارات وبمجهول الغيب ..وكذلك سامها بعض العارفني بالعدم املقدم عىل
الوجود يريد بذلك عدم حلوق النسبة الوجودية بمطلق الرصافة الذاتية التي علت عىل
النسبة وغريها ،ال يريد بأهنا عدمه ،أي معدومة فوجدت ،بعد ذلك فحاشا وكال ،بل
لكوهنا حقيقة الوجود البحت التي هي ظلمة األنوار فيها ،أي جمهولة من كل اجلهات ال
سبيل إىل معرفتها بوجه من الوجوه ..وهلذا سامها رسول اهلل  بالعامء ،ملا قال له السائل:
أين كان اهلل؟ ويف رواية( :أين كنا ربنا قبل أن خيلق اخللق) ،فقال رسول اهلل  :يف عامء ما
فوقه هواء وما حتته هواء) يعني ما فوقه نسبة وال صفة ..وهلذا قالت الطائفة إنه املسكوت

( )1مراتب الوجود وحقيقة كل موجود(الكهف والرقيم) ،ص.41 :
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عنه ،ومن ثم ال يدخله بعض املحققني يف مراتب الوجود فيقول إنه أمر من وراء الوجود،
وهلذا جيعل بعض املحققني مرتبة العامء من مراتب الربوبية نظرا إىل سؤال السائل حيث
قال :أين كان ربنا؟ فيجعل العامء بعد مرتبة الربوبية وجيعل األوىل مرتبة الربوبية ،ونحن ال
نريد هبذا التجيل ذلك العامء بل ما أرشنا إليه مع قبول قوله ،ومن فهم قوله وقولنا قال
بالتوافق يف الوجود البحت)()1

وقال يف املرتبة الثانية ،والتي سامها [الوجود املطلق]( :من مراتب الوجود هي أول
التنزالت الذاتية املعرب عنها بالتجيل األول وباألحدية وبالوجود املطلق ..وقد ألفنا ملعرفة
الوجود املطلق كتابا سميناه (الوجود املطلق املعرف بالوجود احلق) فمن أراد ذلك فيطالعه
هناك ،وهذا التجيل األحدي هو أيضا حقيقة رصافة الذات ،لكنه أنزل من املرتبة األوىل،
ألن الوجود متعني فيه للذات ،والتجيل األحدي العامء األول يعلو عن مرتبة نسبة الوجود
إليها ،وقد بينا سبب ذلك ووجهه يف كتابنا املسمى ب (الكامالت اإلهلية يف الصفات
املحمدية) ،فمن أنكر معرفة ذلك فليطالع هنا ،ولنقترص هنا عىل ذكر نفس املرتبة إذ ليس
الغرض من إنشاء هذا الكتاب إال مجع مراتب الوجود ..واعلم أن هذا التجيل األحدي هو
رابطة بني البطون والظهور ،يعني يصلح أن يكون أمرا ثالثا بني البطون والظهور كام نرى
يف اخلط املوهوم بني الظل والشمس ،وهلذا يسميه املحققون بالربزخية الكربى ،فاألحدية
برزخ بني البطون والظهور ،وذلك هو عبارة عن حقيقة احلقيقة املحمدية التي هي فلك
الوالية املعرب عنها بمقام قوسني أو أدنى ،وبالعلم املطلق ،وبالشأن الرصف ،وبالعشق
املجرد عن نسبة العاشق واملعشوق ،وكذلك قوهلم فيه العلم املطلق ،يريدون به من غري

( )1املرجع السابق ،ص.41 :
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نسبة إىل العامل واملعلوم ،وقوهلم فيه الوجود املطلق ،يريدون به من غري نسبة قدم وال
حدوث؛ فافهم فذلك عبارة عن أحدية اجلمع بإسقاط مجيع االعتبارات والنسب
واإلضافات وبطون سائر األسامء والصفات ،وقد يسميه بعضهم بمرتبة اهلوية ،ألهنا غيب
األسامء والصفات يف الشأن الثاين املخصوص بالذات)()1

وقال يف املرتبة الثالثة ،والتي يطلقون عليها [الواحدية]( :من مراتب الوجود هو
التنزل الثاين املعرب عنها بالواحدية ومنها تنشأ الكثرة بداية وفيها تنعدم الكثرة وتتالشى
هناية ،ألهنا ذات قابلة للبطون والظهور فيصدق عليها كل واحد عني الثاين كام بيناه يف غري
موضع من مؤلفاتنا ،وهلذا يسمي املحققون هذه املرتبة بالعني الثابتة ،وبمنشأ السوى
وبحرضة اجلمع والوجود وبحرضة األسامء والصفات)()2

وقال يف املرتبة الرابعة ،والتي يطلقون عليها [الظهور الرصف]( :وذلك هو إعطاء
احلقائق حقها من الوجود ،ومن هذه احلرضة تتعني الكثرة فليس كل من املظاهر فيها عني
الثاين كام هو يف الواحدية ،بل كل َشء فيها متميز عن اآلخر متيزا كليا ومن هنا سميت
بمنشأ الكثرة الوجودية ،وحرضة التعينات اإلهلية ،وحرضة مجع اجلمع ،وجمىل األسامء
والصفات ،واحلرضة األكملية ،ومرتبة املراتب ،سميت هبذا االسم ألن املراتب كلها تتعني
وتظهر فيها بحكم التمييز ،وهي املعطية لكل من األسامء والصفات والشؤون واالعتبارات
واإلضافات حقها عىل التامم والكامل)()3

( )1املرجع السابق ،ص.41 :
( )2املرجع السابق ،ص.41 :
( )3املرجع السابق ،ص.43 :
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وقال يف املرتبة اخلامسة ،والتي يطلقون عليها [الوجود الساري] ،و[نفس الرمحان]:
(هذه هي احلرضة الرمحانية التي وسعت كل َشء ،فوسعت الكثرة اإلهلية التي هي األسامء
والصفات وإظهار آثارها ،ووسعت الكثرة الكونية التي هي املركبات برتجيح وجودها عىل
العدم حتى أوجدت فعمت اجلميع بالرمحة)()1

وقال يف املرتبة السادسة ،والتي يطلقون عليها [الربوبية]( :وفيها يتعني وجود
العبودية ويظهر موقع اجلالل واجلامل لتأثري اهليبة واألنس ،وهي احلرضة الكاملية واملنصة
العظموتية ،وهي املجىل األقدس املحيط بالنظر القديس واملشهد املقدس ،وإليها ترجع
أسامء التنزيه وهبا خيتص التقديس ،وهي املعرب عنها بحرضة القدس ،ومن هذه احلرضة
أرسلت الرسل ورشعت الرشائع وأنزلت الكتب وتعينت املجازات إما بالنعيم للمطيع
وإما بالعذاب للعايص ..وهلذا قال تعاىل ملوسى عليه السالم :لن تراين؛ ألنه خاطبه يف جتيل
الربوبية ،فلو خاطبه يف جتيل الرمحانية أو جتيل األلوهية أو الوحدانية ملا كان يقع املنع أبدا؛
ألن الرمحانية هلا الوجود الساري وهي عني كل امرىء ،واأللوهية هلا اجلمع فهي َشء
وعني كل األشياء ،والواحدية كذلك ،لكن ملا خاطبه يف جتيل الربوبية بقوله ﴿ :ل ْن تر ِاين ﴾
[األعراف ]143 :قيل له :لن تراين ،ألن الربوبية من شأهنا التقديس والتعايل والتنزيه عن حلوق
هذه األشياء هبا ،فطلب العبد من ربه رؤيته سوء أدب منه بالنظر إىل حمل العبودية والربوبية
ال بالنظر إىل موسى عليه الصالة والسالم ،فإنه أكمل األدباء لكنها حرضة اقتضت أمور
هذه الشؤون وجرى هبا القدر عىل حسب اإلرادة اإلهلية .فافهم ..وهلذا ملا جتىل سبحانه
وتعاىل عىل اجلبل بصفة الربوبية تدكدك اجلبل وخر موسى صعقا ،أي فانيا فلو جتىل عليه

( )1املرجع السابق ،ص.44 :
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بصفة الرمحانية ألبقاه به ومل يتأثر اجلبل)()1

وهذا النص يدل بوضوح عىل ذلك الشغف والفضول املرتبطة بالرؤية احلسية هلل
تعاىل ،وهكذا حتدث عن سائر املراتب ،خيلط فيها احلق بالباطل ،والعقل بالوهم ،وما ورد
يف النصوص املقدسة بام هو من ثمرات اخلواطر مما ال دليل عليه ،أو من ثمرات العلوم التي
مل تنضج بعد ،لكنها بسبب حتوهلا إىل علوم كشفية إهلية صارت من احلقائق التي تدل عىل
املعرفة.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره يف املرتبة الثانية عرش ،والتي أطلق عليها [عامل
اإلمكان] ،حيث قال( :التجليات الفعلية آخر التنزالت اإلهلية احلقية ،والعقل األول أول
التنزالت اإلهلية اخللقية ،فاإلمكان مرتبة متوسطة بني احلق واخللق ألنه أعنى اإلمكان ال
يطلق عليه العدم وال الوجود ملا فيه من قبول اجلهتني ،فإذا تعني ممكن من عامل اإلمكان نزل
وظهر إىل العامل اخللقي ،وهكذا ما ليس بمتعني فإنه باق عىل إمكانه ،فعامل اإلمكان برزخ
بني الوجودين أعني :وجود القديم ووجود احلدث وسببه أنه ال يصح وقوع اسم العدم
عىل املمكن من كل جهة اللهم إال بنسبة ما ،فيصح عليه من مقابلة تلك النسبة اسم الوجود
أيضا ،فال وجود وال عدم فهو مرتبة متوسطة بني الوجود احلقيقي واملجازي ،إذ العدم عند
املحققني عبارة عن اخللق والوجود عبارة عن احلق واخللق معدوم واحلق موجود واملمكن
متوسط بني املرتبتني ،فاملوجود املطلق الذي ليس بمعقود وال معدوم وال متالش وال هالك
هو اهلل تعاىل عن أوصاف املحدثات ..واعلم أن حرضة احلق هي حرضة اجلمع ألهنا جامعة
حلرضات اجلمع والوجود والكشف والشهود ،وهلذا قيل إن التحقيق والوصول غري

( )1املرجع السابق ،ص.44 :

411

املتوهم واملعقول ،والدليل والربهان غري الكشف والعيان والكل)()1

وقال يف املرتبة الثالثة عرش ،والتي يطلقون عليها [العقل األول]( :العقل هو القلم
األعىل ..والقلم هو الروح املحمدي ..فالعقل والقلم األعىل والروح املحمدي عبارة عن
َشء واحد قد أودع اهلل تعاىل مجيع العلوم يف العقل األول ،وإن شئت قلت يف القلم األعىل،
وإن شئت قلت يف الروح املحمدي ،فالعلوم يف العقل األول جمملة كإمجال الكالم يف
الفؤاد ،وهي مفصلة يف النفس الكيل تفصيل الكالم عىل اللسان ..واعلم أن العقول
العرشة :أعالها العقل األول ،وأدناها العقل الفعال ،وكلها مندرجة موجودة اليوم يف ذات
النفس الكلية ،ولكن من العقول والنفوس الكلية فيك نسخة كاملة فميزها ترشد إليه إن
شاء اهلل تعاىل)()2

وقال يف املرتبة الرابعة عرش ،والتي يطلقون عليها [الروح األعظم]( :وهي النفس
الكلية ،وهي اللوح املحفوظ املعرب عنها باإلمام املبني ،وبإمام الكتاب ،فالعلوم اإلهلية
منبسطة يف النفس ظاهرة فيها ظهور احلروف الرقمية يف الورقة واللوح ،وهي مندرجة يف
العقل اندراج احلروف يف الدواة ،فالعقل هو أم الكتاب هبذا االعتبار ،والنفس الكتاب
املبني ،كام أن القلم األعىل هو أم الكتاب ،واللوح املحفوظ الكتاب املبني ،كام أن العلم
اإلهلي هو أم الكتاب ،فالوجود بأرسه هبذا االعتبار هو الكتاب املبني ،كام أن الذات اإلهلية
من وجه هي أم الكتاب ،والعلم اإلهلي هو الكتاب املبني)()3

( )1املرجع السابق ،ص.47 :
( )2املرجع السابق ،ص.48 :
( )3املرجع السابق ،ص.48 :
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وقال يف املرتبة اخلامسة عرش ،والتي يطلقون عليها [العرش]( :وهو اجلسم الكيل،
فالعرش للعامل بمنزلة هيكل اإلنسان لإلنسان ،حميط بجسامنيته وروحانيته وظاهره وباطنه،
وهلذا سمته الطائفة باجلسم الكيل ،فكام أن الروح مستوية أو مستولية عىل البدن من غري
ختصيص هلا بموضع دون موضع من هيكل اإلنسان ،فكذلك املوجود وجود العرش سار
يف املوجودات حميط بجميع العامل مستو عىل جزئياته وكلياته ،وذلك هو النفس الرمحاين
واالستواء الرمحاين ملن فهم بغري حلول ،فالوجود بأرسه للحق كالصورة للروح ،وقد بيناه
يف كتاب (بحر احلدوث والقدم وموجود الوجود والعدم) من هذا العلم ما فيه غنية من
التكرار ..واعلم أن القلب عرش اهلل عز وجل ،والعامل كله عرش الرمحن ،وبني العرشني
ما بني االسمني..و قد بينا ذلك يف كتابنا املوسوم (باإلنسان الكامل) فمن أراد استقصاء
علم ذلك فليطالع هناك)()1

وقال يف املرتبة السادسة عرش ،والتي يطلقون عليها [الكريس]( :هو عبارة عن
مستوى الفعلية ،وما ورد يف احلديث من أن (رجيل احلق متدليتني عىل الكريس)؛ فأحد
رجليه عبارة عن النهي واألخرى عن األمر ،والكريس من هيكلك نفسك الناطقة القائمة
ببدن جسمك ،منها تنشأ األسامء الفعلية لك ،ألهنا تطلب حصول املالئم ودفع غري املالئم،
وذلك عبارة عن النهي واألمر باقتضاء اجلزئية ،وذلك باقتضاء الكلية)()2

وهكذا يتدرج يف ذكر مراتب الوجود إىل أن يصل إىل املرتبة الثالثة والعرشين ،والتي
أطلق عليها [الفلك األطلس] ،ووصفها بقوله( :هي فلك وجودي عيني يدور حتت

( )1املرجع السابق ،ص.49 :
( )2املرجع السابق ،ص.49 :
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الكريس وفوق بقية األفالك التي يأيت ذكرها يف مراتبها بعده ..وهذا الفلك إنام سمي أطلسا
ألنه ال نجم فيه وال كوكب فيه فليست له عالمة يعرف هبا مدة دورانه وقطعه للدائرة ،وقد
شاهدت يف موضع من هذا الفلك فلكا صغريا يدور سبعني ألف مرة يف مدة طبق اجلفن
وفتحه ،فسألت عن هذا الفلك الصغري فقيل يل هو فلك اآلن يعني أن كل دورة من دورانه
تسمى آنا ،وهذا الفلك األطلس هو املحرك جلميع األفالك الدائرة بحركته ،وحركته منبعثة
من الطبيعة عىل نسق واحد ومشيئة واحدة ،وهلذا دام بقاء العامل مدة طويلة بإرادة اهلل تعاىل،
ولو مل يرد بقاء العامل هذه املدة الطويلة ملا جعل حركة الفلك األطلس املحرك لألفالك
منوطة بانبعاث الطبيعة وهي ال تزال تنبعث إىل أن يشاء زوال العامل فتسلب الطبيعة
االنبعاث فيقف الفلك األطلس ،وبوقوفه باقي األفالك فتتناثر الكواكب وتقوم الساعة
بأمره ولو تكلمنا عىل كيفية ذلك احتجنا إىل تطويل كثري ليس هذا املخترص حمله)()1

وقال يف املرتبة الرابعة والعرشين ،والتي يطلقون عليها [فلك اجلوزاء]( :هو كوكب
حكمي ال وجود له بعينه بل هو عبارة عن بعدين معلومني يكونان بني الشمس ،والقمر،
فيسمى أحد البعدين رأسا واآلخر ذنبا ،ففي أحدمها تكون األرض مبسوطة بني جرم القمر
وبني جرم الشمس فيمتنع القمر من قبول نور الشمس ،فيكون خضوعه ألن نوره من نور
الشمس ،ويف البعد الثاين يكون القمر مبسوطا بني األرض وبني الشمس فيمنع الشمس أن
يقع ظلها عىل األرض كام يمنعها السحاب؛ فيكون كسوفها ..وهذا الكوكب احلكمي إنام
جعلوه فوق مرتبة فلك األفالك ألن األمور احلكمية أعال مرتبة يف الوجود من األمور
املوجودة احلسية وإن ال لكان موضع ترتيبها حتت فلك املكوكب ألنه فلك الربوج ولواله

( )1املرجع السابق ،ص.56 :
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مل تكن حكمية)()1

وقال يف املرتبة السادسة والعرشين ،والتي أطلق عليها [سامء زحل]( :وهو السامء
السابع ،وجوهر هذه السامء أسود كالليل املظلم خلقها اهلل تعاىل مقابال للعقل من اإلنسان
وهي سامء سيدنا إبراهيم عليه السالم مسافة دوره مسرية أربعة وعرشين ألف سنة
ومخسامئة عام)()2

وقال عن املرتبة التي تليها ،والتي سامها [سامء املشرتي]( :جوهر هذه السامء أزرق
اللون خلقها اهلل تعاىل مقابال للهمة من اإلنسان وهي سامء سيدنا موسى عليه السالم،
مسرية دورها مسافة اثنني وعرشين ألف سنة وستة وستني سنة وثامنية أشهر)()3

وقال عن السامء التي تليها [سامء املريخ]( :خلقها اهلل تعاىل مقابال للوهم من
اإلنسان لوهنا أمحر كالدم ،وهي سامء سيدنا حييى عليه السالم مسرية دورها مسافة تسعة
عرش ألف سنة وثالث مائة وثالث وثالثني سنة ومائة وعرشين يوما)()4

وقال عن السامء التي تليها [سامء الشمس]( :لوهنا أصفر كالذهب وهي قلب
األفالك ،خلق اهلل تعاىل هذا السامء مقابال للقلب من اإلنسان ،وهي سامء سيدنا إدريس
عليه السالم مسافة دورها سبعة عرش ألفا ومخسامئة عام)
وقال عن السامء التي تليها [سامء الزهرة]( :جوهر هذه السامء أخرض اللون ،خلقها
اهلل تعاىل مقابال للقوة اخليالية من اإلنسان وهي سامء سيدنا يوسف عليه السالم ،مسرية

( )1املرجع السابق ،ص.56 :
( )2املرجع السابق ،ص.57 :
( )3املرجع السابق ،ص.57 :
( )4املرجع السابق ،ص.57 :
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دورها مخسة عرش ألف سنة وست وثالثني سنة ومائة عرشين يوما)
وهكذا إىل أن وصل إىل املرتبة الثالثة والثالثني ،والتي أطلق عليها [الفلك األثري]،
وقال عنها( :هي املسامة بالكرة النارية أول ما تنبعث احلركة الفعلية يف عامل الكون والفساد
من هذه الكرة ،بحسب ما يقتضيه العقل الفعال ،وهو العقل العارش ،وكان هذا الفلك
مؤثرا يف العامل األريض؛ ألنه حاو ألقوى االستقصات األربع إذ طبعه احلرارة واليبوسة
والتأثري هلام يف الباقيات؛ ألن احلرارة أقوى من الربودة ،واليبوسة أشد من الرطوبة فجميع
هذا الفلك هذين القسمني القويني من أقسام العنارص فصار مؤثرا)()1

وهكذا إىل أن ختم هذه املرتبة باملرتبة األربعني ،مرتبة اإلنسان ،والتي قال عنها:
(من مراتب الوجود اإلنسان وبه متت املراتب وكمل العامل وظهر احلق تعاىل لظهوره
األكمل عىل حسب أسامئه وصفاته فاإلنسان أنزل املوجودات مرتبة وأعالهم مرتبة يف
الكامالت فليس لغريه ذلك ،وقد بيناه أنه اجلامع للحقائق احلقية واحلقائق اخللقية مجلة
وتفصيال حكام ووجودا بالذات والصفات لزوما وعرضا حقيقة وجمازا ،وكلام رأيته أو
سمعته يف اخلارج فهو عبارة عن رقيقة من رقائق اإلنسان أو اسم حلقيقة من حقائقه،
فاإلنسان هو احلق وهو الذات وهو الصفات وهو العرش وهو الكريس وهو اللوح وهو
القلم وهو امللك وهو اجلن وهو السموات وكواكبها وهو األرضون وما فيها وهو العامل
الدنياوي وهو العامل اآلخراوي وهو الوجود وما حواه وهو احلق وهو اخللق وهو القديم
وهو احلادث فلله در من عرف نفسه معرفتي إياها ألنه عرف ربه معرفته لنفسه)()2

( )1املرجع السابق ،ص.58 :
( )2املرجع السابق ،ص.62 :
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هذا نموذج ملا ذكروه يف تفاصيل هذه النظرية التي يعتربوهنا كشفا وإهلاما ،وقد
تعمدت ذكر الكثري من التفاصيل ،وبحروفها ،حتى يكتشف القارئ بنفسه أن هذه نظرية
نظرية فلسفية ال عالقة هلا بالكشف أو اإلهلام ،أو أن املكاشف وامللهم مل يكاشف إال بام
آمن به أو اعتقده بسبب قراءته لكتب الفالسفة.
ومن شاء أن يتأكد من ذلك؛ فليقرأ ما كتبه الفالسفة عن العامل العلوي واألفالك
الساموية ،وخالصتها أن األرض حمور العامل ،وحتيط هبا تسعة أفالك حسب نظرية
بطليموس ،وبعد اضافة الكريس والعرش املحيطان بالسموات السبع يصبح عدد األفالك
تسعة.
أما ترتيبها حسب هذه النظرية من حيث القرب والبعد عن األرض وكام جاء يف
كتاب [املجسطي] لبطليموس أن األرض ثابتة تقع يف الوسط وتعترب مركز الكرات
األخرى ،وحييط هبا اهلواء من كل جانب ،وحتيط باهلواء كرة النار ،وبعده يأيت أول فلك من
األفالك التسعة ،وهو (فلك القمر) ،وبعده فلك (عطارد) ،ثم فلك (الزهرة) ،ثم فلك
(الشمس) ،ثم فلك (املريخ) ،ثم (املشرتي) ،ثم (زحل) وهذه األفالك السبعة كل واحد
منها حميط باآلخر ،ثم يأيت فلك الربوج الذي هو عبارة عن السامء الثامنة حيث مقر النجوم
والكواكب الثابتة والتي نراها معلقة يف السامء ..وآخرها فلك األفالك ،أو فلك (أطلس)
وهو الفضاء الالمتناهي الذي ال يعلم قطره إال اهلل تعاىل وال توجد فيه نجمة واحدة.
ولذلك فإن كل ما يذكرونه يف هذا الباب من التفاصيل التي يدعون أهنا من الكشف
ليست سوى نظريات فلسفية أو فلكية قديمة مبنية عىل الرؤية املجردة للكون ،وقد قىض
عليها العلم احلديث قبل فرتة طويلة.
وبذلك فإن الذي جيهل الكون ،ويتبنى أمثال تلك اخلرافات هل يمكنه أن يكتشف
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من احلقائق املرتبطة باهلل ما مل يدون يف املصادر املقدسة؟ ..أم أن عليه أن حيرتم نفسه ،وال
جياوز قدره ،فال يتحدث عن اهلل إال بام ورد مع صحبة التنزيه والتعظيم.
ب ـ املنكرون لوحدة الوجود من الصوفية:
يتوهم الكثري أن القول بوحدة الوجود ركن من أركان التصوف ،وأن الذي ينكرها
ال يمكن أن يكون صوفيا ،أو أنه عدو للتصوف مجلة ،وهذا خطأ كبري ،ذلك أن الكثري من
املتكلمني الذين يؤمنون بالتصوف ،وربام كانوا تابعني لبعض الطرق الصوفية ينكروهنا ،بل
ويؤلفون املؤلفات يف إنكارها.
ومنهم الشيخ مصطفى صربي الذي عقد هلا فصال طويال يف كتابه [موقف العقل
والعلم والعامل من رب العاملني] ،وقد قال يف مقدمته( :اعلم أهيا القارئ العزيز ،أين لست
عدو ًّا للصوفية ،وال منكر لوجود أولياء اهلل ،وكراماهتم ،وأعرتف بأن علم العلامء قد ال
يكفي يف إصالح الناس ،وهتذيب نفوسهم ،بل ويف هتذيب العلامء أنفسهم ،فتحصل احلاجة
إىل الطرق الصوفية ،إلكامل هذا النقص ،بتدريب املسلمني ،ومترينهم عىل العمل ،بمقتىض
علم العلامء من أحكام الرشع األنور ،ال ملصادمة علم العلامء ،ومذاهب أهل السنة يف
أصول الدين ،وفروعه ..ولست أيض ًا من الوهابيني ،الذين ال حيرتمون عباد اهلل املكرمني،
بعد موهتم؛ وال أدعي الفضل عىل أحد ،وال أحسد أحد ًا عىل فضله؛ ومع هذا كله ،فإين
عبد اهلل ،ال عبد أي أحد ،اشتهر بأنه ويل من أولياء اهلل ،فال أضحي بمقام ريب جل وعال،
ملنزلة ذاك الويل عند الناس ..وال اعرتف له بامتياز ،أن يقول يف ذات اهلل ما ال يقبله العقل،
وال رشع اإلسالم ،وال بامتياز أن يفرس كالم اهلل ،وكالم رسوله بام يشاء له هواه ،ويشبه
التالعب هبام ،أو يضاد ما سيقا له؛ كأن يستخرج من قوله تعاىل﴿ :ل ْيس ك ِم ْثلِ ِه
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َشء﴾[الشورى ،]11:إثبات املثل له تعاىل ،أو ما فوق املثل)()1

ْ ٌ

ثم بني منشأ هذه املسألة ،وعدم عالقتها بالسلوك ،وال بالكشف ،وإنام هي مذهب
فلسفي اختاره بعض الصوفية ،ودعموه بام ادعوا أنه كشف ،أو فرسوا به ما حيصل هلم من
وحدة الشهود ،فقال( :قد عرفت أن منشأ عقيدة [وحدة الوجود] يف اعتقادنا ،فكرة فلسفية
مشتقة من مذهب الفالسفة يف مسألة [وجود اهلل] ،التي هي مسألة خالفية بينهم وبني
املتكلمني ،معروفة يف علم الكالم ،وأصل مذهب الفالسفة ،وأساسهم األول ،كون ذات
اهلل بسيط ًا ،حقيقي ًّا ،منزه ًا عن أي شائبة من شوائب الرتكب ،الذي هو رمز احلاجة ،التي
جيب تنزيه اهلل عنها؛ لكون املركب حمتاج ًا إىل أجزائه ،مع كون اجلزء غري الكل ..ومعلوم
أن كل موجود سوى اهلل تعاىل ميتصور له ماهية هو هبا هو ،أي يمتاز هبا عن غريه ،ووجو ٌد
زائدٌ عىل ذاته ،وماهيته يفرتق عنها يف الذهن ،وإن كان جمموع املاهية ،والوجود شيئ ًا واحد ًا
يف اخلارج ،لكن اهلل تعاىل البسيط كل البساطة ،املنزه عن كل نوع من أنواع الرتكب ،يلزم
ٍ
وجود،
أن ال يكون له وجود زائدٌ عىل ذاته ،ولو يف الذهن؛ فيلزم إما أن يكون ذات ًا من غري
أو وجود ًا من غري ذات؛ وبعبارة أخرى :ماهي ًة جمرد ًة عن الوجود ،أو وجود ًا جمرد ًا عن
املاهية ..فالوجوديون من الفالسفة ،والصوفية ،اختاروا الشق الثاين عىل ما فهم أنصار
الطائفتني ،وتولدت مسألة وحدة الوجود من هذا ..وعىل فهمي اخلاص ،يلزم أن يكون
الشق األول ،كام تعرفه أثناء البحث ،وهو أن اهلل ذات جمردة عن
َّ
خمتار الفالسفة هو
الوجود ..فعند ذلك تنهار خرافة الفلسفة الوجودية من أساسها ،وتبقى فكرة وحدة
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الوجود معلقة عىل اهلواء)()1

ثم راح يفندها بأدلة عقلية كثرية ال يمكن ذكرها هنا ،لعدم قبول الصوفية املتأخرين
بكل املتكلمني والفالسفة ،وبكل األدلة الكالمية أو الفلسفية ،ولذلك سأذكر هنا موقف
علمني كبريين كالمها من املحسوبني عىل الصوفية ،وكالمها ينكر وحدة الوجود ،ويعتربها
نقصا ،وأن الكامل فيام ورد يف الوحي املقدس.
بديع الزمان ووحدة الوجود:
أما أوهلام؛ فهو بديع الزمان النوريس ،الذي عرب عن موقفه منها برصاحه بقوله ـ بعد
بيانه للطرق األسلم واألعلم يف معرفة اهلل ـ( :ثم إن هذا الطريق أسلم من غريه ،ألن ليس
للنفس فيه شطحات أو ادعاءات فوق طاقتها ،إذ املرء ال جيد يف نفسه غري العجز والفقر
والتقصري كي يتجاوز حده ،ثم إن هذا الطريق طريق عام وجادة كربى ،ألنه ال يضطر إىل
إعدام الكائنات وال إىل سجنها ،حيث أن أهل وحدة الوجود تومهوا الكائنات عدم ًا،
فقالوا :ال موجود إال هو ،ألجل الوصول إىل االطمئنان واحلضور القلبي ،وكذا أهل وحدة
الشهود حيث سجنوا الكائنات يف سجن النسيان؛ فقالوا :ال مشهود إال هو للوصول إىل
االطمئنان القلبي ..بينام القرآن الكريم يعفي الكائنات بكل وضوح عن اإلعدام ويطلق
رساحها من السجن ،فهذا الطريق عىل هنج القرآن ينظر إىل الكائنات أهنا مسخرة لفاطرها
اجلليل وخادمة يف سبيله ،وأهنا مظاهر لتجليات األسامء احلسنى كأهنا مرايا تعكس تلك
التجليات ،أي انه يستخدمها باملعنى احلريف ويعزهلا عن املعنى االسمى من أن تكون خادمة
ومسخرة بنفسها ،وعندها ينجو املرء من الغفلة ،ويبلغ احلضور الدائمي عىل هنج القرآن
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الكريم؛ فيجد إىل احلق سبحانه طريق ًا من كل َشء ..وزبدة الكالم :إن هذا الطريق ال ينظر
إىل املوجودات باملعنى االسمي ،أي ال ينظر إليها اهنا مسخرة لنفسها ولذاهتا ،بل يعزهلا من
هذا ويقلدها وظيفة ،أهنا مسخرة هلل سبحانه) ()1

وما ذكره بديع الزمان من البدائل عن وحدة الوجود والشهود هو ما أشار إليه
القرآن الكريم يف قوله تعاىل يف أول سورة من القرآن الكريم عند دعوته لقراءة الكون باسم
اس ِم ر ِّبك ا َّل ِذي خلق﴾ (العلق ،)1:فاآلية الكريمة حتتمل من حيث
اهلل ،قال تعاىل ﴿:ا ْقر ْأ بِ ْ
اإلشارة أن يكون اسم املوصول مفعوال به ،ويصري املعنى حينئذ (اقرأ باسم ربك األشياء
التي خلقها)
والقرآن الكريم ميلء هبذا املعنى مما قد ال حيوجنا إىل هذا املعنى اإلشاري الذي يفهمه
العارفون ،بل فيه الداللة عىل كيفية قراءة الكون باسم اهلل.
فاهلل تعاىل يأمرنا بقراء الرمحة اإلهلية من خالل حياة األرض بعد موهتا ،قال تعاىل﴿:
ِ
حييِي ْ
األ ْرض ب ْعد م ْو ِهتا ﴾ (الروم)50 :
فا ْن مظ ْر إِىل آث ِار ر ْمحت اهلل ك ْيف م ْ
ويأمرنا باالستبشار تفاؤال بفضل اهلل ،وفرحا باهلل ،وتنسام لرمحة اهلل عند هبوب
ِ
ِ
الرياح مب ْرش ًا ب ْني يد ْي ر ْمحتِ ِه حتَّى إِذا
الرياح التي يرسلها اهلل ،قال تعاىل ﴿:و مهو ا َّلذي مي ْرس مل ِّ
ت فأنْز ْلنا بِ ِه املْاء فأ ْخرجنا بِ ِه ِمن مك ِّل ال َّثمر ِ
أق َّل ْت سحاب ًا ثِقاالً س ْقناه لِبل ٍد مي ٍ
ات كذلِك من ْخ ِر مج
ْ
ْ
ِّ
م م
م تذك مَّرون﴾ (ألعراف)57:
املْ ْوتى لع َّل مك ْ

ويعلمنا أن نقرأ لطف اهلل وخربته املحيطة بكل َش من خالل حروف املاء الساقطة
ِ
ِ
ْرض ًة
عىل األرض املخرضة ،قال تعاىل ﴿:أمل ْ تر أ َّن اهلل أنْزل من َّ
السامء ما ًء ف مت ْصبِ مح ْاأل ْر مض خمم َّ

( )1الكلامت.561-558 /
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ِ

ري﴾ (احلج)63:
إِ َّن اهلل لط ٌ
يف خبِ ٌ

ويعلمنا أن نقرأ علم اهلل وقدرته من خالل السطور املبثوثة يف تقلب الزمان بأعامرنا،
قال تعاىل ﴿:واهلل خلق مك ْم مث َّم يتو َّفا مك ْم و ِمنْ مك ْم م ْن مير ُّد إِىل أ ْرذ ِل ا ْل مع مم ِر لِك ْي ال ي ْعلم ب ْعد ِع ْل ٍم
شيئ ًا إِ َّن اهلل علِ ِ
ير﴾ (النحل)70:
ْ
يم قد ٌ
ٌ
ويرينا قوة اهلل القاهرة ،وقدرته الشاملة باستعراض تفاصيل دقيق املكونات
وجليلها؛ فالسموات التي ننبهر لضخامتها ال تعدو أن تكون شيئا حقريا جدا أمام عظمة
ِ
ِ
ات
السامو م
اهلل ،قال تعاىل ﴿:وما قد مروا اهلل ح َّق قدْ ِره و ْاأل ْر مض مجيع ًا ق ْبض مت مه ي ْوم القيامة و َّ
ات بِي ِمينِ ِه مس ْبحان مه وتعاىل ع َّام مي ْ ِ
رش مكون﴾ (الزمر)67:
م ْط ِو َّي ٌ
والقرآن الكريم يرشدنا من خالل هذه اآلية إىل أن سبب اجلهل بقدر اهلل هو عدم
قراءة الكون باسم اهلل ،فهؤالء نظروا إىل عظم السموات واألرض غافلني عن خالقهام.
وليس من الغريب هلذا أن حتوي سيدة آي القرآن الكريم( )1احلديث عن خلق اهلل
لتستدل به عىل اهلل ،قال تعاىل ﴿:اهلل ال إِله إِ َّال مهو ْ
احل ُّي ا ْلق ُّيو مم ال ت ْأ مخ مذ مه ِسن ٌة وال ن ْو ٌم ل مه ما ِيف
السامو ِ
ات وما ِيف ْاأل ْر ِ
ض م ْن ذا ا َّل ِذي ي ْشف مع ِعنْد مه إِ َّال بِإِ ْذنِ ِه ي ْعل مم ما ب ْني أ ْي ِد ِهي ْم وما خ ْلف مه ْم
َّ

وال محيِي مطون بِيش ٍء ِمن ِع ْل ِم ِه إِ َّال بِام شاء و ِسع مكر ِسيه السامو ِ
ات و ْاأل ْرض وال يؤم و مد مه ِح ْف مظ مهام
ْ ْ
ْ ُّ م َّ
ِ
ِ
يم﴾ (البقرة)255:
و مهو ا ْلع ُّيل ا ْلعظ م

فاآلية الكريمة تدلنا عىل طريق العبور من السموات واألرض إىل احلي القيوم ،ألنه

( )1عن أيب بن كعب قال :قال رسول اهلل (:يا أبا املنذر أتدري أي آية من كتاب اهلل معك أعظم؟) ،قال قلت :اهلل
ورسوله أعلم ،قال(:يا أبا املنذر أتدري أي آية من كتاب اهلل معك أعظم؟) قال :قلت ﴿:اهللَّم ال إِله إِ َّال مهو ْ
احل ُّي ا ْلق ُّيو مم ﴾(البقرة:
من اآلية ،)255فرضب يف صدري وقال(:ليهنك العلم يا أبا املنذر) رواه مسلم.
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ال يكون هذا اإلبداع العظيم يف هذا اخللق العظيم إال بحياة املبدع وقيوميته ،فالتوازن
والتكامل والبقاء يف املخلوقات دليل قيام خالقها هبا.
ومن هذه األبواب التي يفتحها لنا القرآن الكريم للتعرف عىل اهلل من خالل كتاب
الكون ما ورد فيه من استدالالت عىل البعث ،فهي ـ عند التأمل ـ أدلة عىل اهلل أكثر من
داللتها عىل البعث.
وهي تدل عىل اهلل قبل البعث ،ألن األساس الذي أوقع الدهريني واملنكرين للبعث
هو اعتقادهم باالستحالة العقلية لعودة العظم الرميم للحياة ،كام قال تعاىل ضاربا املثل
ِ ِ
ِ
ببعضهم ﴿:ورضب لنا مث ً ِ
يم﴾ (يـس)78:
حييِي ا ْلعظام وهي رم ٌ
ال ونيس خ ْلق مه قال م ْن م ْ
وحتى ينفي القرآن الكريم هذه الشبهة ،ويرفع هذا االلتباس مل يتكلف كالما عقليا
جافا كالكالم الذي يتعمده الفالسفة والصوفية املتأخرين ،بل يكتفي بأمرنا برفع أبصارنا
وحواسنا للنظر إىل األرض اخلاشعة كيف تتحول باملاء الرباين إىل جنة من جنان احلياة ،قال
تعاىل ﴿:و ِمن ِ
آياته أنَّك ترى ْاأل ْرض خ ِاشع ًة ف ِإذا أنْز ْلنا عل ْيها ا ْملاء ْاهت َّز ْت ورب ْت ِإ َّن ا َّل ِذي أ ْحياها ممل ْح ِيي
ْ
ِ
ِ
ِ
ا ْملوتى ِإنَّه عىل كم ِّل ٍ ِ
ٍ
ْرشنا بِ ِه
م
ْ
َشء قد ٌير﴾ (فصلت ،)39:وقال ﴿:وا َّلذي نزَّ ل من َّ
السامء ما ًء بِقدر فأن ْ
ْ
ِ
ِ
الرياح ف متثِ مري سحاب ًا
ب ْلد ًة م ْيت ًا كذلك مختْر مجون﴾ (الزخرف ،)11:وقال ﴿:واهلل ا َّلذي أ ْرسل ِّ
ِ
ِ
ٍ ٍ
ِ
ور﴾ (فاطر)9:
ف مس ْقنا مه إِىل بلد م ِّيت فأ ْحي ْينا بِه ْاأل ْرض ب ْعد م ْوهتا كذلك الن مُّش م
حييِيها ا َّل ِذي
أو يرشدهم إىل استعادة تذكر ما سبق من النشأة األوىل ،قال تعاىل ﴿:مق ْل م ْ
ٍ
ِ
يم﴾ (يـس)79:
أ ْنشأها أ َّول م َّرة و مهو بِ مك ِّل خ ْل ٍق عل ٌ
وخياطب الذين قالوا ـ مغرتين بام لدهيم من املعارف ـ ﴿:أإِذا مكنَّا ِعظام ًا و مرفات ًا أإِنَّا
مل ْب معو مثون خ ْلق ًا ج ِديد ًا ﴾ (االرساء ،)49 :بأمرهم بأن يتحولوا إىل أي َشء شاءوا مما يتعتقدون
ِ
ِ
ْرب ِيف مصدم ِ
ور مك ْم ﴾(االرساء ،)51-50 :فإذا
قوته ﴿:مقل مكو منو ْا حجار ًة أ ْو حديد ًا أ ْو خ ْلق ًا ِّممَّا يك م م
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بقيت حريهتم حينها ويقولون ﴿:من مي ِعيدم نا ﴾ ،فإن اجلواب القرآين يكتفي بتذكريهم بالنظر
إىل مبدأ خلقهم ،قال تعاىل ﴿:مق ِل ا َّل ِذي فطر مك ْم أ َّول م َّر ٍة ﴾
أما صعوبة حتقيق ذلك ،فالقرآن الكريم يدل عليه بالنظر يف السموات واألرض،
فيستدل بالقدرة عىل النشأة الثانية بقدرته تعاىل عىل النشأة األوىل ،قال تعاىل ﴿:أول ْيس ا َّل ِذي
خلق السامو ِ
ِ
ات و ْاأل ْرض ِبق ِاد ٍر عىل أ ْن ْخي ملق ِم ْثل مه ْم بىل و مهو ْ
يم﴾ (يـس)81:
اخل َّال مق ا ْلعل م
َّ
فكل َشء يسري عىل اهلل ،والكون كله يدل عىل ذلك اليرس ،قال تعاىل ﴿:أومل ْ ير ْوا
اخل ْلق مث َّم مي ِعيدم مه إِ َّن ذلِك عىل اهلل ي ِس ٌري﴾ (العنكبوت ،)19:وقال ﴿:أفعيِينا بِ ْ
ك ْيف مي ْب ِدئم اهلل ْ
اخل ْل ِق
ِ ٍ
ْاألو ِل ب ْل مهم ِيف لب ٍ ِ
ن خ ْل ٍق جديد﴾ (ق)15:
سم ْ
ْ ْ
َّ
وغريها من اآليات الكريمة التي تعرب عن املفهوم الصحيح للتجيل ،والذي يعني
تأثري اهلل يف خلقه ،وكون كل َشء من آثار أفعاله وأسامئه احلسنى وصفاته العليا.
وبناء عىل هذا وضع النوريس اصطالحني لذلك ،ليوضح من خالهلا النظرة القرآنية
العرفانية للكون ،استفادمها من اصطالحات النحويني مها (املعنى االسمي للكون ،واملعنى
احلريف له ،فاالسم ما دل عىل معنى يف نفسه ،أما احلرف فهو الذي :دل عىل معنى يف غريه)
والنظرة القرآنية اإليامنية إىل املوجودات جتعلها مجيعا حروف ًا ،تعرب عن معنى يف
غريها ،وهذا املعنى هو جتليات السامء احلسنى والصفات اجلليلة للخالق العظيم املتجلية
عىل املوجودات.
وكام أن الكون من حيث صورته املادية حيتوي عىل عنارص حمددة تتكون منها مجيع
أشكال املوجودات ،ويسمون اجلدول الذي حيوي هذه العنارص باجلدول الدوري ،فبمثل
ذلك يتحدث العارفون عام يمكن تسميته باجلدول األسامئي للكون.
وهذا اجلدول يستخلص صفات اهلل من خالل أشكال املكونات وأنواع واختالف
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تدبريها ،وقد رشح النوريس بعض ما يرتبط هبذا اجلدول بقوله(:إن يف كل شئ وجوه ًا
كثرية جد ًا متوجهة  -كالنوافذ  -اىل اهلل سبحانه وتعاىل ،بمضمون اآلية الكريمة ﴿ وإِ ْن ِم ْن
َش ٍء إِ َّال ميس ِّب مح بِح ْم ِد ِه ﴾)(االرساء )44 :إذ أن حقائق املوجودات وحقيقة الكائنات تستند
ْ
إىل األسامء اإلهلية احلسنى ،فحقيقة كل شئ تستند اىل اسم من األسامء أو إىل كثري من
األسامء ،وأن االتقان املوجود يف األشياء يستند إىل اسم من األسامء)()1

ويرضب بعض األمثلة عىل ذلك بالعلوم املادية التي تنقلب هبذه النظرة إىل علوم
روحية ،فعلم احلكمة احلقيقي يستند إىل اسم اهلل (احلكيم) ،وعلم الطب يستند إىل اسم اهلل
(الشايف) ،وعلم اهلندسة يستند إىل اسم اهلل (املقدر)( ،وهكذا ُّ
كل علم من العلوم يستند إىل
اسم من األسامء احلسنى وينتهي إليه ،كام أن حقيقة مجيع العلوم وحقيقة الكامالت البرشية
وطبقات الكمل من البرش ،تستند كلها إىل األسامء اإلهلية احلسنى ،حتى قال أولياء حمققون
إن (احلقائق احلقيقية لألشياء ،إنام هي األسامء اإلهلية احلسنى ،أما ماهية األشياء فهي ظالل
تلك احلقائق) بل يمكن مشاهد مة آثار جتيل عرشين اسام من األسامء عىل ظاهر كل ذي حياة
فحسب) ()2

ثم رضب مثاال عىل ذلك ،فقال( :نحاول تقريب هذه احلقيقة الدقيقة والعظيمة
ٍ
بمصاف ونحلله بمح ِّلالت خمتلفة،
الواسعة يف الوقت نفسه إىل األذهان بمثال ،نصفيه
ومهام يطل البحث بنا فإنه يعد قصريا ،فينبغي عدم السأم :إذا أراد فنان بارع يف التصوير
ِ
صورة زهرة فائقة اجلامل ،وعمل ِ
متثال حسناء رائعة احلسن ،فإنه يبدأ أول
والنحت ،رسم

( )1الكلامت ،ص.735
( )2املرجع السابق ،ص.735
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ِ
ِ
خطوط الشكل العام لكل منهام؛ فتعيينمه هذا إنام يتم بتنظيم ،ويعم مله
بعض
ما يبدأ بتعيني
ٍ
التنظيم والتقدير يدالن عىل
بتقدير يستند فيه إىل علم اهلندسة ،فيعني احلدود وفقه؛ فهذا
م
أهنام مف ِعال بعل ٍم وبحكمة .أي إن فعيل التنظيم والتحديد يتامن وفق (بركار) العلم واحلكمة،
ِ
لذا حت مكم ِ
م
واحلكمة
ضوابط العلم
معاين العلم واحلكمة وراء التنظيم والتحديد ،إذن ستبني
ِ
بتصوير العني واألذن واألنف
نفسها ..نعم ،وها هي تبني نفسها ،إذ نشاهد الفنان قد بدأ
ِ
وأوراق الزهرة وخيوطِها اللطيفة الدقيقة داخل تلك احلدود التي حددها ..واآلن
للحسناء
نشاهد أن تلك األعضاء التي معينت وفق (بركار) العلم واحلكمة أخذت صيغة الصنعة
حتكم ِ
الصنع والعناية وراء (بركار) العلم واحلكمة ..إذن
املتقنة والعناية الدقيقة ،لذا
معاين م
م
ستبني نفسها ..نعم ،وها قد بدأت قابلي مة احلسن والزينة يف الظهور مما يدل عىل أن الذي
حيرك الصنعة والعناية هو إراد مة التجميل والتحسني وقصدم التزيني ،لذا حيكامن من وراء
م
(الفنان) بإضفاء حالة التبسم لتمثال احلسناء ،ورشع بمنح
الصنعة والعناية؛ وها قد بدأ
أوضا ٍع حياتية لصورة الزهرة ،أي بدأ بفعيل التزيني والتنوير ..لذا فالذي حيرك معنى
التحسني والتنوير مها معنيا اللطف والكرم ..نعم ،إن هذين املعنيني حيكامن ،بل هييمنان إىل
درجة كأن تلك الزهرة لطف جمسم وذلك التمثال كرم متجسد ..مترى ما الذي حيرك معاين
غري معاين التودد والتعرف ..أي تعريف نفسه بمهارته وفنه
الكرم واللطف ،وما وراءمها م
التعريف والتحبيب آتيان من امليل إىل الرمحة وإرادة النعمة..
م
وحتبيبها إىل اآلخرين ..وهذا
وحيث إن الرمحة وإرادة النعمة من وراء التودد والتعرف ،فستمآلن إذن نواحي التمثال
بأنواع الزينة والنعم ،وستعلقان عىل الصورة ،صورة الزهرة اجلميلة هدي ًة ثمينة ..وها نحن
نشاهد أن (الفنان) قد بدأ بملء يدي التمثال وصدره بنع ٍم قيمة ويعلق عىل صورة الزهرة
دررا ثمينة ..بمعنى أن معاين الرتحم والتحنن واإلشفاق قد حركت الرمحة وإرادة النعمة..
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وما الذي حيرك معاين الرتحم والتحنن هذه ،وما الذي يسوقهام إىل الظهور لدى ذلك
غري ما يف ذاته من مجال معنوي وكامل معنوي يريدان الظهور؟! إذ إن
املستغنى عن الناس ،م
أمجل ما يف ذلك اجلامل ،وهو املحبةَّ ،
وألذ ما فيه وهو الرمحة ،كل منهام ـ أي املحبة والرمحة
ـ يريدان إراءة نفسيهام بمرآة الصنعة ،ويريد ـ أي اجلامل ـ رؤية ِ
نفسه بعيون املشتاقني ،ألن
اجلامل ـ وكذا الكامل ـ حمبوب لذاته ،حيب نفسه أكثر من أي َشء آخر ،حيث إنه محسن
وعشق يف الوقت نفسه ،فاحتاد احلسن والعشق ٍ
آت من هذه النقطة ..وملا كان اجلامل حيب
نفسه ،فالبد أنه يريد رؤية نفسه يف املرايا ،فالنِعم املوضوعة عىل التمثال ،والثمرات
اللطيفة املعلقة عىل الصورة ،حتمل ملع ًة براقة من ذلك اجلامل املعنوي ـ كل حسب قابليته ـ
ف متظهر تلك اللمعات الساطعة نفسها إىل صاحب اجلامل ،وإىل اآلخرين معا)()1

ثم عمم ذلك املثال عىل غريه ،مع احلفاظ عىل قداسة اخلالق ،فقال( :وعىل غرار هذا
الصانع احلكيم ـ وهلل املثل األعىل ـ اجلنة والدنيا والساموات واألرض والنباتات
املثال ينظم
م
واحليوانات واجلن واإلنس وامللك والروحانيات ..أي بتعبري موجز ينظم سبحانه مجيع
األشياء كليها وجزئيها ..ينظمها مجيعا بتجليات أسامئه احلسنى)()2

وهبذا املثال البسيط والعقالين الواضح يمكن أن نعرف العالقة بني اهلل والكون،
وأهنا ليست يف تلك الطالسم التي رشح هبا أصحاب وحدة الوجود مذهبهم ،والتي رأينا
بعض آثارها يف املبحث السابق.
ونرى أن ما طرحه النوريس هو العرفان األصيل ،وفيه رد عىل الذين يتهمون أنه ال

( )1املرجع السابق ،ص.736
( )2املرجع السابق ،ص.736
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يمكن وضع بديل متكامل يفرس حقائق الكون وصلتها باهلل بعيدا عن نظرية [وحدة
الوجود]
فام ذكره يتناسب متاما مع ما يذكره القرآن الكريم ،وما ورد عن أئمة اهلدى ،ويف
الوقت نفسه يقبله العقل السليم املتواضع ،الذي يعلم أن اهلل أعظم وأجل من أن ندركه
بأي وسيلة من الوسائل.
ومن شك يف ذلك؛ فليقارن بني تلك النصوص الواضحة البسيطة التي يفهمها
العامة واخلاصة وبني ما قاله ابن عريب أو اجلييل أو غريمها.
أمحد الرسهندي ووحدة الوجود:
املوقف الثاين السلبي من وحدة الوجود هو للشيخ أمحد الرسهندي الفاروقي (ولد
سنة  971هـ) ،والذي يعترب من أكرب أعالم الطريقة النقشبندية ،بل يعترب عند الكثري من
الصوفية من كبار املجددين.
وقد كان له موقف سلبي شديد من [وحدة الوجود] التي كان القول هبا منترشا يف
عرصه ،باعتبار القول هبا هو الكامل ،وأن من ال يدين هبا ناقص عن الرتب العالية ،لكنه
خالف ذلك ،وبني أن الكامل يف عدم القول هبا ،وكتب يف ذلك الرسائل الكثرية ،ومنها قوله
يف بعضها خماطبا أتباعه( :ثبتنا اهلل سبحانه وتعاىل عىل متابعة سيد املرسلني عليه وعىل آله
وعليهم من الصلوات أفضلها ومن التسليامت أكملها :قد نقل من كان يف جملسكم الرشيف
أن شخصا من مريدي الشيخ ميان نظام الدين التانيرسى ذكر هذا الفقري وقال إنه ينكر
وحدة الوجود ،والتمس ناقل هذا الكالم من هذا الفقري أن أكتب إىل خدامكم ما هو
احلقيقة يف هذا الباب لئال يقع الناس من هذا الكالم يف سوء الظن فإن بعض الظن إثم؛
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فتجرأت عىل تصديعكم بكلامت إجابة ملسئوله)()1

وقال يف رسالة أخرى( :وكان هذا الدرويش راقم السطور أوال معتقد لتوحيد
الوجود وحصل له علم هذا التوحيد من زمن الصبا وبلغ مرتبة اليقني وإن مل يكن له حال
وملا دخل يف هذا الطريق انكشف له أوال طريق التوحيد يعني عىل وجه احلال وسار مدة يف
مراتب هذا املقام وفاضت عليه علوم وافرة مناسبة هلذا املقام وصارت املشكالت
والواردات التي ترد الرباب التوحيد الوجودي كلها منكشفة وأفيضت علوم حلها أيضا
وبعد مدة غلبت عىل هذا الدرويش نسبة أخرى وتوقف يف التوحيد الوجودي يعني يف
مطابقته للواقع وعدمه عند غلبتها عليه ،ولكن هذا التوقف كان بحسن الظن ال باإلنكار
وبقي عىل ذلك التوقف مدة ،ثم انجر األمر أخريا إىل اإلنكار وأهلم إليه أن هذا املقام مقام
سفيل ينبغي الرتقي عىل مقام الظلية ،ولكنه مل يكن يف هذا اإلنكار صاحب اختيار ومل يرض
أن يفارق هذا املقام بسبب إقامة املشائخ العظام فيه ،وملا وصل إىل مقام الظلية ووجد نفسه
وسائر العامل ظال كام قال به الطائفة الثانية متنى عدم مفارقته ذلك لظنه أن الكامل يف وحدة
الوجود وهلذا املقام يعني مقام الظلية مناسبة بذاك املقام يف اجلملة ،ثم رقوه من هذا املقام
أيضا اتفاقا من كامل العناية وغاية اللطف به عىل أعىل منه وبلغوه مقام العبدية فظهر حينئذ
كامل هذا املقام واتضح علوه فصار تائبا من املقامات التحتانية ومستغفرا منها فإن مل يسلكوا
هبذا الدرويش هبذا الطريق ومل يظهروا له فوقية بعض بعضا كان قد ظن ترقيه عىل هذا املقام
تنزال من ذلك املقام إليه فإنه مل يكن عنده مقام أعىل من مقام التوحيد الوجودي واهلل حيق

( )1املكتوبات(الرسهندى) ،ج ،1ص.60 :
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احلق وهو هيدي السبيل)()1

وهذا كله يدل عىل مدى رسيان ذلك القول واشتهاره يف ذلك العرص ،وهو مثل كل
العصور التي تلت ابن عريب ،حيث تعترب كل من ال يقول بذلك ناقصا ،لذلك بادر الشيخ
الرسهندي إىل القول بأنه كان من املعتقدين هبذا ،وأنه ارتقى عنه إىل ما هو أكمل ،فقال:
(إن معتقد الفقري من الصغر كان مرشب أهل التوحيد يعني توحيد الوجود ،وكان والد
الفقري قدس رسه يف ذلك املرشب بحسب الظاهر ،وكان مشغوال هبذا الطريق عىل سبيل
الدوام مع وجود حصول التوجه التام بحسب الباطن إىل جانب املرتبة الالكيفية ،وبحكم
ابن الفقيه نصف الفقه ،كان للفقري أيضا حظ وافر من هذا املرشب بحسب العلم،
وحصلت يل منه لذة عظيمة إىل أن أوصلني اهلل بمحض كرمه إىل جناب حرضة معدن
اإلرشاد مظهر احلقائق واملعارف مؤيد الدين الريض شيخنا وموالنا وقبلتنا حممد الباقي
قدسنا اهلل تعاىل برسه؛ فعلم الفقري الطريقة النقشبندية وبذل التوجه البليغ يف حق هذا
املسكني ،فانكشف التوحيد الوجودي يف مدة يسرية بعد ممارسة هذه الطريقة العلية،
وعرض يل غلو يف هذا الكشف ،وظهر َشء وافر من علوم هذا املقام ومعارفه ومل تبق دقيقة
من دقائق هذه املرتبة غري منكشفة ،والحت دقائق علوم الشيخ حميي الدين بن عريب
ومعارفه ،ورشفت بالتجيل الذايت الذي بينه صاحب الفصوص واعتقد أنه هناية العروج،
وقال يف حقه( :وما بعد هذا إال العدم املحض) وحصل يل علوم ذلك التجيل ومعارفه التي
قال الشيخ حميي الدين بن عريب اهنا خمصوصة بخاتم الوالية بالتفصيل)()2

( )1املرجع السابق ،ج ،1ص.60 :
( )2املرجع السابق،ج ،1ص.194 :
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ثم ذكر كيف انتقل من تلك احلال إىل ما هو أكمل منها ،فقال( :وامتد هذا احلال إىل
مدة مديدة وانجر األمر من الشهور إىل سنني عديدة ،ثم برزت عناية احلق سبحانه التي ال
غاية هلا من كوة الغيب وجاءت إىل عرصة الظهور وانسدل نقاب الالكيفي والالكيفية عىل
وجه املطلوب املذكور ،وتوجهت العلوم السابقة التي كانت منبئة عن اإلحتاد ووحدة
الوجود نحو الزوال والفتور ،واسترتت اإلحاطة والرسيان والقرب واملعية الذاتيات التي
كانت منكشفة يف ذلك املقام املسطور وصار معلوما بيقني أن هذه النسب املذكورة ليست
بثابتة للصانع جل شأنه مع العامل بل إحاطته وقربه تعاىل بحسب العلم كام هو مقرر عند
أهل احلق شكر اهلل سعيهم ،وهو تعاىل ليس بمتحد بيشء من األشياء ،وهو تعاىل وتقدس
والعامل عامل ،وهو تعاىل منزه عن الكيف والكيفيات والعامل متسم بميسم الكيف من الفرق
إىل القدم ،وال يمكن أن يقال :إن املنزه عن الكيف عني املكيف بالكيف وأن الواجب عني
املمكن ،وال يكون القديم عني احلادث ،وممتنع العدم عني جائز العدم أصال؛ فإن انقالب
احلقائق حمال عقال ورشعا وصحة محل أحدمها عىل اآلخر مفقودة لكونه ممتنعا أصال
ورأسا)()1

ثم بني تناقض القائلني بوحدة الوجود ،فقال( :والعجب من الشيخ حميي الدين
وتابعيه حيث يقولون لذات الواجب جمهولة مطلقة ،وإهنا ليست بمحكومة بحكم من
األحكام قطعا ،ومع ذلك يثبتون اإلحاطة والقرب واملعية الذاتيات وما هذا إال حكم عىل
الذات تعالت وتقدست فالصواب ما قاله العلامء من القرب واإلحاطة العلميني ..وكان
للفقري اضطراب تام وقت حصول العلوم واملعارف املنافية ملرشب التوحيد الوجودي
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لظني بأن ليس وراء هذا التوحيد أمر آخر عال وكنت أدعو اهلل سبحانه وتعاىل بالترضع
واإلنكسار أن ال يزيل اهلل سبحانه عني هذه املعرفة يعني معرفة التوحيد الوجودي إىل أن
ارتفعت احلجب عن وجه األمر بالتامم وانكشف حقيقة احلال وجلية املرام كام يقتضيه
املقام ،وصار معلوما أن العامل وإن كان مرايا للكامالت الصفاتية وجماىل للظهورات
األسامئية ،ولكن املظهر ليس عني الظاهر ،والظل ليس نفس األصل كام هو مذهب أهل
التوحيد الوجودي)()1

ثم رضب مثاال عىل ذلك يوضح قوله ،فقال( :ولنوضح هذا املبحث بمثال :وهو
أن عاملا ذا فنون أراد أن خيرج كامالته املتنوعة إىل عرصة الظهور ،وأن يورد خفاياها
املستحسنة يف معرض اإليضاح ألهل الشعور فأوجد احلروف واألصوات يعني بالتكلم
وأظهر كامالته املخفية يف مرايا تلك احلروف واألصوات؛ ففي هذه الصورة ال يقال :إن
هذه احلروف واألصوات التي كانت جماىل ومرايا لتلك الكامالت أهنا عني تلك الكامالت
أو حميطة بتلك الكامالت بالذات أو قريبة منها كذلك بالذات أو هلا معية هبا كذلك بل بينهام
نسبة الدالية واملدلولية فقط ،وليس لتلك احلروف واألصوات نصيب ووظيفة سوى
الداللة عىل تلك الكامالت ،وأما تلك الكامالت فعىل رصافة إطالقها ،وتلك النسبة التي
ظهرت إنام هي يف األوهام واخلياالت وإال فال َشء منها ثابت يف احلقيقة ،ولكن ملا حتققت
بني تلك الكامالت واحلروف واألصوات مناسبة الظاهرية واملظهرية والدالية واملدلولية
صارت هذه املناسبة باعثة عىل توهم حصول تلك النسب الومهية للبعض بواسطة بعض
العوارض ،وإال فتلك الكامالت معراة ومربأة عن مجيع النسب يف نفس األمر ،وفيام نحن
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فيه ال َشء سوى عالقة الدالية واملدلولية والظاهرية واملظهرية أيضا فإن العامل علم لصانعه
تعاىل وتقدس ومظهر لظهور كامالته األسامئية والصفاتية ،وهذه العالقة ربام تكون باعثة
عىل إثبات بعض األحكام الومهية بالنسبة إىل البعض بواسطة بعض العوارض)()1

ثم بني العلل التي تسبب يف القول بالتوحيد الوجودي ،فقال( :منشأ توهم هذه
األحكام يف البعض اآلخر غلبة املحبة؛ فإنه كثريا ما يسترت عن نظر املحب غري حمبوبه
بواسطة استيالء حب حمبوبه عليه فال يرى غري حمبوبه ال إنه ليس يف نفس األمر غري حمبوبه
فإنه خمالف حلكم احلس والعقل والرشع ،وتصري هذه املحبة أحيانا باعثة عىل احلكم
باإلحاطة والقرب الذاتيني( ،و هذا القسم) من التوحيد أعىل من القسمني السابقني وداخل
يف دائرة احلال وإن مل يكن مطابقا لنفس األمر وموافقا للرشيعة وتطبيقه عىل الرشيعة،
ونفس األمر تكلف حمض مثل التكلفات الفلسفية الباردة ،حيث ان إسالميهم يريدون
تطبيق أصوهلم الفاسدة عىل قوانني الرشيعة ،وكتاب [إخوان الصفا] وغريه من هذا
القبيل)()2

ثم بني أن هذا ال يتعارض مع أصول الصوفية الذين جيوزون خطأ الكشف ،فقال:
(غاية ما يف الباب أن للخطأ الكشفي حكم اخلطأ اإلجتهادي يف ارتفاع املالم والعتاب عن
صاحبه ،بل تتحقق فيه درجة من درجات الصواب وإنام التفاوت بينهام أن ملقلدي املجتهد
حكم املجتهد وهلم درجة من درجات الصواب عىل تقدير اخلطأ بخالف مقلدي أهل
الكشف فإهنم ليسوا بمعذورين ،بل هم حمرومون عن نيل درجة الصواب عىل تقدير اخلطأ،
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فإن كال من اإلهلام والكشف ليس بحجة للغري ،وقول املجتهد حجة للغري ،فتقليد األول
ال جيوز عىل تقدير احتامل اخلطأ وتقليد الثاين جائز عىل تقدير احتامل اخلطأ أيضا بل واجب،
وشهود بعض السالكني الذي هو يف مرايا التعينات الكونية أيضا من قبيل األحكام السابقة
ويسمون هذا الشهود شهود الوحدة وشهود األحدية يف الكثرة فإن الواجب تعاىل وتقدس
منزه عن الكيف والكيفيات ال تسعه مرايا املكيف أصال وال جماىل املنكم قطعا ال حيصل
الالمكاين يف املكان ينبغي أن يطلب املنزه عن الكيف يف خارج دائرة املكيف ،وأن يبتغي
الالمكاين فيام وراء املكان ،وكلام يشاهده يف اآلفاق واألنفس فهو من آياته سبحانه وتعاىل
وتقدس)()1

ثم نقل عن مشايخ النقشبندية هذا املوقف ،فقال( :قال قطب دائرة الوالية يعني
حرضة اخلواجه هباء الدين النقشبند قدس اهلل تعاىل رسه :كلام كان مشهودا أو مسموعا أو
معلوما فهو غريه تعاىل ينبغي نفيه يف احلقيقة بكلمة ال)()2

وينقل عن شيخ مشايخ النقشبندية قوله( :كلام يكون مرئيا مسموعا أو متخيال أو
موهوما فهو غريه تعاىل ينبغي نفيه بحقيقة كلمة ال فكان شهود الوحدة يف الكثرة أيضا
مستحقا للنفي فهو منتف من جانب قدسه) ،ويعلق عليه بقوله( :وكالم اخلواجه هذا هو
الذي أخرجني من هذا الشهود وأنجاين من التعلقات باملشاهدة واملعاينة ،وحول الرحل
من العلم إىل اجلهل ومن املعرفة إىل احلرية جزاه اهلل سبحانه خري اجلزاء وأنا هبذا الكالم
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الواحد مريد اخلواجه هباء الدين النقشبند قدس رسه)()1

وأجاب عام ينسب هلم من مقوالت توهم وحدة الوجود ،فقال( :فإن قيل :قد وقع
يف عبارات كثري من مشائخ النقشبندية وغريهم رصحيا وحدة الوجود والقرب الذايت واملعية
الذاتية وشهود الوحدة واألحدية يف الكثرة .أجيب :أن تلك األحوال إنام حصلت هلم يف
توسط األحوال ،ثم ترقوا بعد ذلك عن ذلك املقام ،كام كتب هذا الفقري عن أحواله فيام
تقدم ..وجواب آخر أن مجعا من السالكني مع وجود التوجه التام فيهم إىل جانب األحدية
الرصفة بباطنهم تترشف ظواهرهم التي هي مشاهدة للكثرة بتلك األحكام والشهود فهم
بحسب الباطن متوجهون إىل األحدية ويف الظاهر مشاهدون للمطلوب يف الكثرة ،كام
أخربت عن حال والدي يف أوائل هذا املكتوب)()2

ثم بني أن قول كبار الصوفية بذلك ال يعني صدق ما قالوا ،وإنام يعني تعبريهم عن
أحواهلم ،فقال( :ال يقال إذا كان يف نفس األمر وجودات متعددة ومل يكن قرب ذايت
وإحاطة ذاتية ومل يكن شهود الوحدة يف الكثرة مطابقا للواقع يكون حكم هؤالء األكابر
كاذبا؛ لكونه غري مطابق للواقع ونفس األمر (ألنا نقول) :إن هؤالء األكابر إنام حكموا عىل
مقدار شهودهم مثل من حيكم برؤية صورة زيد يف املرآة ،وهذا احلكم مع كونه غري مطابق
للواقع فإنه مل ير يف املرآة صورة زيد أصال ألنه ال صورة يف املرآة قطعا حتى ترى ،ال يقال
هلذا الشخص يف العرف إنه كاذب فيه ،وإن مل يكن مطابقا لنفس األمر فهو معذور يف هذا
احلكم ،وعالمة الكذب مرتفعة عنه كام مر سابقا .واملقصود من إظهار األحوال الالزمة
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اإلخفاء والسرت هو اإليذان واإلعالم بأنه لو كان منا قبول وحدة الوجود فهو من طريق
الكشف ال عىل وجه التقليد ،وإن وجد منا إنكار فهو أيضا من اإلهلام .فال جمال إذا لإلنكار
يعني عىل هذا اإلنكار وإن مل يكن اإلهلام حجة عىل الغري ..وجواب آخر لدفع شبهة
الكذب :ان ألفراد العامل اشرتاكا مع بعضهم يف بعض األمور وامتيازا يف بعض آخر ،وهكذا
اشرتاك املمكن مع الواجب تعاىل وتقدس يف بعض األمور العرفية يعني يف جمرد اإلسم
والصورة وإن كانا ممتازين بالذات أمتي ازا كليا ،فربام خيتفي ما به اإلمتياز عن نظر السالك
عىل تقدير غلبة املحبة عليه ،ويظهر ما به اإلشرتاك لنظره فعىل هذه الصورة لو حكموا بعينية
أحدمها باآلخر لكان مطابقا للواقع ،فال يبقى جمال للكذب أصال؛ فينبغي أن يقيس
اإلحاطة الذاتية ونظائرها عىل ذلك)()1

وهو يربئ يف رسالة أخرى كل الصوفية املتقدمني من القول بوحدة الوجود ،فيقول:
(أول من رصح بالتوحيد الوجودي هو الشيخ حميي الدين بن عريب وعبارات املشائخ
املتقدمني وإن كانت مشعرة بالتوحيد ومنبئة عن اإلحتاد ،ولكنها قابلة للحمل عىل التوحيد
الشهودي؛ فإنه ملا مل ير غري احلق سبحانه قال بعضهم :ليس يف جبتي سوى اهلل وقال
بعضهم :سبحاين ،وبعضهم ليس يف الدار غريي ،وهذه كلها أزهار تفتقت من غصن رؤية
الواحد ال داللة يف واحد منها عىل التوحيد الوجودي ،والذي بوب مسألة وحدة الوجود
وفصلها ودوهنا تدوين النحو والرصف هو الشيخ حميي الدين بن العريب وخصص بعض
املعارف الغامضة بني هذا املبحث بنفسه حتى قال :إن خاتم النبوة يأخذ بعض العلوم
واملعارف عن خاتم الوالية وأراد بخاتم الوالية املحمدية نفسه وقال الرشاح يف توجيهه:
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إن السلطان إذا أخذ من خازنه شيئا؛ فأي نقصان فيه)()1

وهكذا نجده يف الكثري من الرسائل هيدم كل األسس التي تقوم عليها هذه النظرية،
واملظاهر التي تظهر هبا ،مع احرتام شديد للقائلني هبا ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله:
(والشيخ األجل حميي الدين بن عريب قدس رسه ملا مل يقع نظره عىل حقيقة رش املمكنات
ونقصها وقبحها جعل حقائق املمكنات الصورة العلمية اإلهلية جل وعال وقال إن تلك
الصور انعكست عىل مرآة حرضة الذات التي ال يقول بوجود َشء غريها يف اخلارج
فحصلت هلا بسبب ذلك اإلنعكاس نمو يعني ظهور خارجي وال يرى هذه الصور العلمية
غري صور شئون الواجب وصفاته جل سلطانه فال جرم حكم بوحدة الوجود وقال بعينية
وجود املمكنات بوجود الواجب تعاىل وتقدس وقال بنسبية الرش والنقص ونفي الرش
املطلق والنقص املحض ومن ههنا ال يقول بوجود قبيح بالذات حتى انه يقول إن قبح الكفر
والضاللة إنام هو بالنسبة إىل اإليامن واهلداية ال بالنسبة إىل ذاهتام بل يرامها عني اخلري
والصالح وحيكم باستقامتهام بالنسبة إىل أرباهبام وجيعل قوله تعاىل ﴿ :ما ِم ْن دا َّب ٍة إِ َّال مهو
اصيتِها إِ َّن ريب عىل ِرص ٍ
ِ
آخ ٌذ بِن ِ
اط مم ْست ِقي ٍم﴾ [هود ]56 :شاهدا هلذا املعنى نعم إن من حيكم
ِّ
بوحدة الوجود ال يتحاشى من أمثال هذه الكلامت)()2

ومن ذلك قوله يف الرد عىل ما يذكره القائلون بوحدة الوجود من كون الكامل يف
اجلمع بني التشبيه والتنزيه( :وقال بعض اجلامعني بني التشبيه والتنزيه :إن اإليامن بالتنزيه
حاصل جلميع املؤمنني والعارف هو الذي جيمع بينه وبني اإليامن بالتشبيه ،ويرى اخللق

( )1املرجع السابق،ج ،1ص.372 :
( )2املرجع السابق،ج ،1ص.284 :

437

ظهور اخلالق والكثرة كسوة الوحدة ،ويطالع الصانع يف صنعه ،وباجلملة ان التوجه إىل
التنزيه الرصف نقص عندهم وشهود الوحدة بال مالحظة الكثرة عيب ،وهذه اجلامعة
يعدون املتوجهني إىل االحدية الرصفة ناقصني ويظنون مالحظة الوحدة بال مطالعة الكثرة
حتديدا وتقييدا ..سبحان اهلل وبحمده أما دروا أن دعوة األنبياء عليهم الصالة والسالم كلها
إىل تنزيه رصف ،والكتب الساموية ناطقة باإليامن التنزهيي واألنبياء عليهم الصالة والسالم
ينفون اآلهلة الباطلة اآلفاقية واألنفسية ويدعون اخللق إىل إبطاهلا ويدلون عىل وحدة واجب
الوجود املنزه عن التشبيه والتكييف ..هل سمعت قط أن نبيا دعا إىل اإليامن التشبيهي
وقال :إن اخللق ظهور اخلالق ومجيع األنبياء متفقون عىل توحيد واجب الوجود ..وهؤالء
اجلامعة يثبتون أربابا غري متناهية ويتخيلون كلهم ظهورات رب األرباب)()1

ثم بني عقم وتكلف استدالالت القائلني بوحدة الوجود عىل هذا ،فقال( :وما
يستشهدون به يف إثبات مطالبهم من الكتاب والسنة ليس فيه استشهاد أصال ..أما الكتاب
فقوله تعاىل ﴿ :مهو ْاألو مل واآلخر وال َّظ ِ
وه ْم
اه مر وا ْلباطِ من ﴾ [احلديد ،]3 :وقوله﴿ :فل ْم ت ْق مت مل م
َّ
ولكِ َّن اهلل قتل مه ْم وما رم ْيت إِ ْذ رم ْيت ولكِ َّن اهلل رمى ولِ مي ْب ِيل املْمؤْ ِمنِني ِمنْ مه بال ًء حسنًا إِ َّن اهلل
ِ
يع علِيم﴾ [األنفال ،]17 :وقوله﴿ :إِ َّن ا َّل ِذين ميبايِ معونك إِنَّام ميبايِ معون اهلل يدم اهلل ف ْوق أ ْي ِدهيِ ْم﴾
سم ٌ
[الفتح ،]10 :وأما السنة فقوله عليه الصالة والسالم( :اللهم أنت األول فليس قبلك َشء
وأنت اآلخر فليس بعدك َشء وأنت الظاهر فليس فوقك َشء وأنت الباطن فليس دونك
َشء)؛ فإن مجيع احلرص يف هذه العبارات لنفي كامل الوجود عام سواه تعاىل بأبلغ الوجوه،
ال نفي أصل الوجود كام قال عليه الصالة والسالم( :ال صالة اال بفاحتة الكتاب) ،وقال

( )1املرجع السابق،ج ،1ص.369 :

438

أيضا( :ال إيامن ملن ال أمانة له) ،وأمثال ذلك يف الكتاب والسنة كثرية ،وهذا التوجيه ليس
من قبيل تأويل النصوص كام زعموا بل هو محل النصوص عىل كامل البالغة كام أن يف
العرف إذا وقع اإلهتامم برسالة شخص ونيابته يقال :إن يده يدي واملقصود هنا ليس
احلقيقة بل املجاز الذي هو أبلغ من احلقيقة فإذا كان وقوع الفعل أكثر وأزيد بالنظر إىل
مقدار قدرة الفاعل الذي هو عبد مملوك لصاحب القدرة الكاملة وكان التفات ذلك القادر
املالك وتوجهه إىل ذلك الفعل مرعيا يصح للاملك أن يقول أنا فعلت هذا الفعل ال أنت
وال داللة هلذا الكالم أصال عىل احتاد الفعل ،وال عىل احتاد الذات ،معاذ اهلل من أن يكون
فعل العبد اململوك عني فعل املالك املقتدر ،أو يكون ذاته عني ذاته ..أمل تفهم هذه اجلامعة
مذاق األنبياء عليهم الصالة والسالم فإن مدار دعوهتم عىل إثبات االثنينية ووجود املغايرة
يعني بني اخللق واخلالق)()1

ثم بني تعارض ما يذكره دعاة وحدة الوجود مع ما يذكره األنبياء عليهم السالم،
فقال( :وتنزيل عباراهتم عىل التوحيد واالحتاد من التكلفات الباردة فإن كان املوجود واحدا
يف احلقيقة وكان ما سواه ظهوراته وكان عبادة ما سواه عبادته كام زعم هؤالء اجلامعة مل منع
األنبياء عليهم السالم عنها باملبالغة والتأكيد ،ومل خوفوا بالعقوبات األبدية عىل عبادة ما
سواه ومل قالوا لعابديه :أعداء اهلل ،ومل مل يطلعوهم عىل منشأ غلطهم ومل يزيلوا عنهم رؤية
املغايرة الناشئة عن اجلهل فيهم ومل يفهموهم أن عبادة ما سواه عني عبادته جل وعال)()2

ثم ذكر الشبه التي يتعلق هبا دعاة وحدة الوجود يف هذا فقال( :قال بعض هؤالء
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اجلامعة :إن األنبياء عليهم الصالة والسالم إنام أخفوا أرسار التوحيد الوجودي عن العوام
وبنوا أمر الدعوة عىل إثبات املغايرة وأخفوا الوحدة ودلوا عىل الكثرة بسبب قصور فهم
العوام عن ذلك ..وهذا القول غري مسموع منه ..فإن األنبياء عليهم السالم أحق بتبليغ ما
هو مطابق لنفس األمر؛ فإن كان الوجود يف نفس األمر واحدا؛ فلم أخفوه واظهروا خالف
ما يف نفس األمر خصوصا يف االحكام التي تتعلق بذات واجب الوجود وصفاته وأفعاله
تعاىل وتقدس؛ فإهنم أحقاء بإعالهنا وإظهارها ،وإن كان قارص النظر قارصا عن إدراكها
وعاجزا عن فهمها فضال عن العوام ..أال ترى أن املتشاهبات القرآنية وما ورد يف األحاديث
النبوية من املتشاهبات يعجز اخلواص عن فهمها فضال عن العوام ومع ذلك مل يمنعوا ومل
يعقهم توهم غلط العوام من إبدائها)()1

ثم بني مدى تعارض ما يذكره دعاة وحدة الوجود مع ما جاء به األنبياء عليهم
السالم ،فقال( :وهؤالء اجلامعة يسمون من يقول بتعدد الوجود واملوجود ويتنزه عن عبادة
ما سوى املعبود تعاىل وتقدس مرشكا ،ويقولون ملن يقول بوحدة الوجود موحدا ولو كان
يعبد ألف صنم بتخيل اهنا ظهورات احلق سبحانه وأن عبادهتا عبادته سبحانه ينبغي أن
يتأمل باإلنصاف أي صنف من هذين الصنفني مرشك وأي صنف منهام موحد ،واألنبياء
عليهم الصالة والسالم ما دعوا اخللق إىل وحدة الوجود ،ومل يقولوا ملن قال بتعدد الوجود
مرشكا بل كانت دعوهتم إىل وحدة املعبود جل سلطانه ،وأطلقوا الرشك عىل عبادة ما سواه
تعاىل ،فإن مل يعرف الصوفية الوجودية ما سواه تعاىل بعنوان الغريية ال يتخلصون من الرشك
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وما سواه تعاىل هو ما سواه تعاىل عرفوا ذلك أو ال)()1

وهو يرد بنفس هذه الردود عىل من مل يرصحوا بوحدة الوجود كام يذكرها القائلون
هبا ،أو من حاولوا اجلمع بينها وبني القول بتعدد الوجود ،فقال( :ويرد عىل وبعض
املتأخرين منهم الذين قالوا :إن العامل ليس عني احلق جل سلطانه ويتحاشى من القول
بالعينية ويطعن يف القائلني هبا ويشنعهم وينكر الشيخ حميي الدين بن عريب واتباعه من هذا
الوجه ويذكرهم بسوء ،ومع ذلك ال يقول بمغايرة العامل للحق سبحانه بل يقول إنه ليس
عني احلق وال غري احلق سبحانه ..وهذا الكالم بعيد عن الصواب فإن االثنني متغايران
قضية مقررة ،ومنكر املغايرة بني اإلثنني مصادم لبدهية العقل ،غاية ما يف الباب أن املتكلمني
قالوا يف صفات الواجب إهنا ال هو وال غريه ،وأرادوا بالغري الغري املصطلح ،وراعوا جواز
اإلنفكاك يف املتغايرين؛ فإن صفات الواجب ليست منفكة عن الذات وجواز اإلنفكاك بني
الذات والصفات القديمة غري متصور فقول ال هو وال غريه صادق يف الصفات القديمة
بخالف العامل فإن تلك النسبة مفقودة فيه كان اهلل ومل يكن معه َشء .فنفي العينية والغريية
معا من العامل بعيد عن الصدق لغة واصطالحا وهؤالء اجلامعة إنام زعموا العامل وتصوروه
كالصفات القديمة وأثبتوا له احلكم املخصوص هبا من قصورهم وعدم وصوهلم وحيث
قالت هؤالء اجلامعة بنفي عينية العامل كان الالزم هلم أن يقولوا بغرييته أيضا حتى خيرجوا
من زمرة أرباب التوحيد الوجودي وحيكموا بتعدد الوجود)()2

ورد عىل الذين من يزعم أن الصوفية الوجودية إنام يقولون ملن يقول بتعدد الوجود
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مرشكا باعتبار أنه يرى ويشاهد اإلثنني ومشاهد اإلثنني هو مرشك الطريقة ،بقوله( :إن
رؤية اإلثنني التي هي رشك الطريقة تندفع بالتوحيد الشهودي ،وال حاجة إىل التوحيد
الوجودي يف ذلك املوطن ،بل ينبغي أن ال يكون مشهود السالك وملحوظه غري الذات
األحد املقدسة حتى يتحقق الفناء ويندفع رشك الطريقة كام إذا رأى شخص الشمس يف
النهار وحدها ومل ير النجوم يندفع رؤية االثنني وان كانت النجوم كلها موجودة يف النهار
واملقصود هو كون املشهود هو الشمس وحدها سواء كانت النجوم موجودة أو معدومة
بل أقول :إن كامل الفناء إنام هو يف صورة تكون األشياء موجودة ومع ذلك ال يلتفت
السالك من كامل تعلقه وشغفه باملطلوب احلقيقي إىل َشء أصال ،بل ال يشاهد شيئا وال
يقع نظر بصريته إىل َشء قطعا؛ فإن مل تكن األشياء موجودة فمن أي َشء يتحقق الفناء
وعمن يكون فانيا وذاهال وناسيا)()1

ويذكر عدم احلاجة العتقاد وحدة الوجود لتحصيل الفناء والبقاء ،فقال( :وباجلملة
ال حاجة يف حتصيل الفناء والبقاء وحصول الوالية الصغرى والكربى إىل التوحيد
الوجودي ،بل ال بد يف حتقق الفناء وحصول نسيان السوى من التوحيد الشهودي ،بل
يمكن أن يسري السالك من البداية إىل النهاية وال يظهر له َشء من علوم التوحيد الوجودي
ومعارفها أصال بل يكاد ينكر هذه العلوم ،وعند هذا الفقري أن الطريق الذي يتيرس سلوكه
بدون ظهور هذه املعارف أقرب من الطريق الذي هو متضمن لظهور هذه املعارف ..وأيضا
إن أكثر سالكي هذه الطريق يصلون إىل املطلوب وأكثر سائري ذاك الطريق يبقون يف
الطريق ويروون من البحر بقطرة ويبتلون بتوهم احتاد الظل باألصل وحيرمون بذلك
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الوصل وعلمت هذا املعنى بتجاريب متعددة واهلل سبحانه امللهم للصواب وسري الفقري
وإن كان من الطريق الثاين ووجد حظا وافرا من ظهورات علوم التوحيد الوجودي
ومعارفه ولكن ملا كانت عناية احلق سبحانه شاملة حلاله وكان سريه السري املحبويب طوى
بوادي الطريق ومفاويزه بامداد فضله وعنايته تعاىل وجاوز مراتب الظالل ووصل إىل
األصل بتوفيق اهلل تعاىل وعونه ،وملا وقعت املعاملة عىل املسرتشدين رأى أن الطريق اآلخر
أقرب إىل الوصول وأسهل من حيث احلصول احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي
لوال أن هدانا اهلل)()1

وحتدث عن املبالغات التي يذكرها دعاة التوحيد الوجودي واعتباره رشطا
للسلوك ،فقال( :قد علم من التحقيق السابق أن املوجودات وإن كانت متعددة وما سواه
تعاىل كان موجودا جاز أن يتحقق الفناء والبقاء وحتصل الوالية الصغرى والكربى فإن
الفناء هو نسيان السوى ال إعدامه واستئصاله وما هو الالزم فيه أن تكون رؤية السوى
مفقودة ال أن يكون السوى معدوما وال شيئا حمضا ..وهذا الكالم مع ظهوره قد خفي عىل
أكثر اخلواص ،وماذا نقول من العوام وجعلوا معرفة وحدة الوجود من رشائط الطريق
بتخيل أن التوحيد الشهودي هو عني التوحيد الوجودي ،وزعموا القائل بتعدد الوجود
ضاال ومضال حتى ختيل الكثريون منهم أن معرفة احلق سبحانه منحرصة يف معارف
التوحيد الوجودي وتصوروا أن شهود الوحدة يف مرايا الكثرة من متام األمر حتى رصح
بعضهم أن نبينا  كان بعد حصول كامالت النبوة يف مقام الشهود والوحدة يف الكثرة وأن
يف قوله تعاىل﴿ :إِنَّا أعطيناك ا ْلك ْوثر﴾ [الكوثر ]1 :إشارة إىل ذلك املقام ويؤول العبارة هكذا
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(إِنَّا أعطيناك) شهود الوحدة يف الكثرة ،وكأنه فهم هذه اإلشارة من توسط الواو بني
حروف الكثر ،حاشا مقام النبوة من أن يليق بمثل هذه املعارف وكال؛ فإن األنبياء عليهم
الصالة والسالم إنام دعوا إىل اهلل املنزه عن املامثلة واملشاهبة والذي يكون له متسع يف مرايا
املثايل ليس له نصيب من املثايل بل هو متسم بسمة الكيف واملثال رزقهم اهلل سبحانه
اإلنصاف وكأهنم يزنون األنبياء عليهم الصالة والسالم بميزان كامالهتم ويزعمون
كامالهتم مماثلة لكامالهتم ،كربت كلمة خترج من أفواههم)()1

ويذكر الدعاوى العريضة التي يقع فيها دعاة وحدة الوجود ،فيقول( :ومن أعجب
العجب أن مجاعة من مدعي هذا الطريق ال يقنعون هبذا الشهود واملشاهدة بل يزعمون هذا
الشهود تنزال ويقولون يف أثناء ذلك بالرؤية البرصية ويقولون نرى ذات واجب الوجود
املنزه عن املثال ويقولون إن هذه الدولة التي كانت ميرسة للنبي  مرة واحدة يف ليلة
املعراج تتيرس لنا يف كل يوم ويشبهون النور املرئي هلم بإسفار الصبح ويزعمون ذلك النور
املرتبة الالكيفية ويتخيلون ظهور ذلك النور هناية مراتب العروج تعاىل اهلل سبحانه عام يقول
الظاملون علوا كبريا ..وأيضا إهنم يثبتون املكاملة معه تعاىل ويقولون :أمرنا اهلل سبحانه
وتعاىل بكذا وكذا وينقلون عنه سبحانه أحيانا وعيدا يف حق أعدائهم ويبرشون أحيانا
أحباهبم ويقول بعضهم كلمة احلق سبحانه بقية ثلث الليل أو ربعه إىل صالة الصبح وسألته
عن كل باب ووجدت منه اجلواب ،لقد استكربوا يف أنفسهم وعتوا عتوا كبريا ،ويفهم من
كلامت هؤالء اجلامعة أهنم يعتقدون ذلك النور املرئي عني احلق سبحانه وعني ذاته تعاىل ال
أهنم يقولون إنه ظهور من ظهوراته تعاىل وظل من ظالله وال شك أن اعتقاد ذلك النور
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ذات احلق سبحانه افرتاء حمض وإحلاد رصف وزندقة خالصة ومن هناية حتمله سبحانه
وتعاىل عدم استعجاله يف عقوبة أمثال هؤالء املفرتين وتعذيبهم بأنواع العذاب وعدم
استئصاهلم سبحانك عىل حلمك بعد علمك سبحانك عىل عفوك بعد قدرتك وقد هلك
قوم موسى عىل نبينا وعليه الصالة والسالم بمجرد طلب الرؤية وسمع موسى عليه السالم
نداء لن تراين بعد طلب الرؤية وخر صعقا وتاب من ذلك الطلب وحممد رسول اهلل



الذي هو حمبوب رب العاملني وأفضل املوجودات وسيد األولني واآلخرين مع كونه مرشفا
بدولة املعراج البدين وجتاوزه العرش والكريس وعلوه عىل الزمان واملكان يعني خلوه
وخروجه منهام للعلامء اختالف يف رؤيته عليه الصالة والسالم مع وجود اإلشارة القرآنية
إليها وأكثرهم قائلون بعدمها ..وهؤالء القارصون يرون اهلل سبحانه كل يوم بزعمهم
الباطل مع وجود القيل والقال بني العلامء يف رؤية حممد رسول اهلل  مرة واحدة فقبحهم
اهلل سبحانه ما أجهلهم .وأيضا يعلم من كلامت هؤالء اجلامعة أن نسبة الكالم الذي
يسمعونه إىل اهلل سبحانه عندهم كنسبة الكالم إىل املتكلم وهذا عني اإلحلاد معاذ اهلل
سبحانه من أن يصدر عنه كالم بطريق تكلم فيه ترتيب احلروف والتقدم والتأخر فإن ذلك
من عالمات احلدوث والذي أوقعهم يف االغلوطات هو كلامت املشائخ الكبار فإهنم أيضا
أثبتوا له سبحانه الكالم واملكاملة .ولكن ينبغي أن يعلم :ان املشائخ ال يقولون إن نسبة
الكالم إليه تعاىل كنسبته إىل املتكلم بل يقولون إنه كنسبة املخلوق إىل اخلالق يقينا وال حمذور
يف ذلك أصال فإن موسى عىل نبينا وعليه الصالة والسالم سمع من الشجرة كالم احلق
سبحانه وتعاىل ونسبة هذا الكالم إىل احلق سبحانه كنسبة املخلوق إىل اخلالق ال كنسبة
الكالم إىل املتكلم وكذلك الكالم الذي كان يسمعه من جربيل عليه السالم نسبته إىل احلق
كنسبة املخلوق إىل اخلالق .غاية ما يف الباب أن ذلك الكالم أيضا كالم احلق سبحانه ومنكره
445

كافر وزنديق وكأن كالم احلق مشرتك بني الكالم النفيس والكالم اللفظي الذي يوجده
احلق سبحانه من غري توسط أمر ما فيكون الكالم اللفظي أيضا يف احلقيقة كالم احلق
سبحانه وتعاىل فيكون منكره كافرا بالرضورة فافهم فإن هذا التحقيق ينفعك يف كثري من
املواضع)()1

ثم بني أن القول بتعدد الوجود ال يعني التساوي بني اهلل وخلقه ،فقال( :ينبغي أن
يعلم أن الوجود الذي نثبته يف املمكنات هو وجود ضعيف كسائر صفات املمكنات وما
مقدار علم املمكن يف جنب علم الواجب تعاىل وأي اعتبار للقدرة احلادثة يف جنب القدرة
القديمة وكذلك وجود املمكن يف جنب وجود الواجب ال َشء حمض فكيف يقع الناظر يف
الشك من تفاوت مراتب هذين الوجودين أن إطالق الوجود عىل هذين الفردين هل هو
بطريق احلقيقة أو عىل أحدمها بطريق احلقيقة وعىل اآلخر بطريق املجاز أال ترى أن اجلم
الغفري من الصوفية تيقنوا بالشق الثاين وقالوا :إن إطالق الوجود عىل وجود املمكن إنام
هو بطريق املجاز وال يثبت الوجود للممكنات اال العوام وأخص اخلواص واملراد بأخص
اخلواص األنبياء عليهم الصالة والسالم ومن كان مرشفا بواليتهم األصلية من أممهم
وطوى دائرة الظالل بالتامم فأما العوام فنظرهم مقصور عىل الظاهر فيزعمون أن وجود
الواجب ووجود املمكن قسامن من الوجود املطلق ويظنون كليهام موجودين .وأما أخص
اخلواص فأبصارهم حديدة فيجدون كال الوجودين من أفراد الوجود املطلق ويعدون
تفاوت مراتب أفراد الوجود املطلق راجعا إىل صفات الوجود واعتباراته ال إىل حقيقته

( )1املرجع السابق،ج ،1ص.375 :
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وذاته حتى يكون يف أحدمها حقيقة ويف اآلخر جمازا)()1

هذه بعض ردود الشيخ أمحد الرسهندي عىل هذه النظرية والقائلني هبا ،وقد تعمدنا
ذكر الكثري مما ذكره يف رسائله ،باعتباره من مشايخ الصوفية الكبار املعتربين ،وحتى نرد
عىل من يزعم اتفاق مجيع الصوفية عليه ،أو أنه من رشوط السلوك للمراتب العالية؛ فكل
ذلك دعاوى عريضة سببها الدخن العظيم الذي دخل إىل التصوف ،وحوله عن حقيقته
ووظيفته يف الرتبية والتزكية.

( )1املرجع السابق،ج ،1ص.375 :
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العرفان والقيم
العالمة الكربى ألصالة العرفان وارتباطه بالقرآن الكريم ورسول اهلل  وأئمة
اهلدى ،هو تلك القيم الرفيعة التي يتحىل هبا من يدعون إليه ،أو يتمسكون به ،أو هيتدون
هبديه.
ولذلك يصف اهلل تعاىل عباده الصاحلني املتقني بكل القيم الرفيعة واألخالق العالية،
كام قال تعاىل﴿ :قدْ أ ْفلح املْمؤْ ِمنمون ا َّل ِذين مهم ِيف صال ِهتِم خ ِ
اش معون وا َّل ِذين مه ْم ع ِن ال َّلغ ِْو
ْ
ْ
مع ِر مضون وا َّل ِذين مهم لِلزَّ ك ِاة ف ِ
وج ِهم حافِ مظون إِ َّال عىل أزْ و ِ
اع ملون وا َّل ِذين مهم لِ مفر ِ
اج ِه ْم أ ْو
مْ
ْ
ْ م
ْ

ما ملك ْت أيامهنم فإِهنم غري م مل ِ
ومني فم ِن ا ْبتغى وراء ذلِك ف مأولئِك مه مم ا ْلعا مدون وا َّل ِذين مه ْم
ْ م م ْ َّ م ْ ْ م
ِألمان ِاهتِ ْم وع ْه ِد ِه ْم را معون وا َّل ِذين مه ْم عىل صلو ِاهتِ ْم محيافِ مظون مأولئِك مه مم ا ْلو ِار مثون ا َّل ِذين
ِ
ي ِر مثون ا ْل ِفردوس مه ِ
م فيها خالدم ون﴾ [املؤمنون]11-1 :
ْ ْ
ْ
وغريها من اآليات الكريمة التي وضع اهلل تعاىل فيها معايري الفالح والفوز والنجاة

واالستقامة والقرب ..ونحوها من املعاين ،والتي لألسف مهشت يف العرفان املنحرف؛
فوضعت بدهلا جمموعة من املعايري اجلديدة ،من حتىل هبا يف تصورهم صار عارفا باهلل ووليا
هلل ،حتى لو كان مقرصا يف كل الشؤون ..أما غريهم ممن وصفهم اهلل باخلشوع واإلخبات
واألخالق العالية ،وغريها فهم عوام بسطاء ،ال حظ هلم من مراتب الدين ،وال من القرب،
وال من الوالية.
وبناء عىل هذا سنذكر هنا أهم القيم التي يتأسس عليها العرفان األصيل ،وكيف
خالفها الصوفية املتأخرون بالقوانني اجلديدة التي ال دليل عليها ،ال من الكتاب وال من
السنة وال من هدي الورثة املتبعني للكتاب والسنة.
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أوال .العرفان والقيم املعرفية:
من القيم األساسية للعرفان األصيل اهتاممه بـ (العلم واملعرفة) ،ووفق األصول
واملناهج املعتمدة عند البرش مجيعا ،والتي دلت عليها املصادر املقدسة املعصومة؛ وأوهلا
القراءة واملطالعة والبحث واستفادة العلم من اخلرباء والعلامء ،وعدم االكتفاء بام يرد عىل
اخلواطر من أنواع اإلهلام واحلدس ،بل النفور منهام يف حال خمالفتهام ملا تقتضيه األدلة
والرباهني القطعية.
وقد أشار إىل هذه املعاين كل النصوص املقدسة التي حتث عىل العلم ،وتبني كيفية
تلقيه ،كام قال تعاىل﴿ :ا ْقر ْأ بِا ْس ِم ر ِّبك ا َّل ِذي خلق﴾ [العلق ،]1:ثم كرر هذا األمر يف قوله:
﴿ا ْقر ْأ ور ُّبك ْ
األكْر مم﴾ [العلق]3:
وذكر احلاجة للمعلم واألستاذ واخلبري ،فقال ـ عند ذكره لوظائف رسول اهلل  ـ:
يه ْم ر مسوالً ِم ْن أ ْن مف ِس ِه ْم ي ْت ملو عل ْي ِه ْم آياتِ ِه و ميزك ِ
﴿لقدْ م َّن اهللَّم عىل املْمؤْ ِمنِني إِ ْذ بعث فِ ِ
ِّيه ْم
ويع ِّلمهم ا ْلكِتاب و ِْ
احلكْمة وإِ ْن كا منوا ِم ْن ق ْب مل ل ِفي ض ٍ
الل ممبِ ٍ
ني﴾ [آل عمران]164:
م مم م
وأخرب أن كل األنبياء جاءوا أقوامهم بالبينات ،وهي العلوم الواضحات التي قويت
أدلتها ،قال تعاىل﴿ :أمل ي ْأتِ مكم نب مأ ا َّل ِذين ِمن قبلِ مكم قو ِم منوحٍ وع ٍ
اد وث ممود وا َّل ِذين ِم ْن ب ْع ِد ِه ْم
ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ
ال يعلمهم إِ َّال اهللَّم جاء ْهتم رس ملهم بِا ْلبين ِ
ات فردوا أي ِدهيم ِيف أ ْفو ِ
اه ِه ْم وقا ملوا إِ َّنا كف ْرنا بِام
م ْ م م م ْ ِّ
ُّ ْ م ْ
ْ مم ْ
مأ ْر ِس ْل مت ْم بِ ِه وإِنَّا ل ِفي ش ٍّك ِممَّا تدْ معوننا إِل ْي ِه مم ِر ٍ
يب﴾ [ابراهيم]9:
وغريها من النصوص الكثرية التي سبق ذكرها ،والتي نرى أن الصوفية املتأخرين
خالفوها ،وكان من أبرز مظاهر خمالفتهم هلا ما ييل:
 .1االكتفاء باإلهلام والكشف والرتفع عن الوسائط:
وهو ما عربوا عنه بصيغ كثرية مثل قول بعضهم( :أخذتم علمكم ميت ًا عن ميت،
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وأخذنا علمنا عن احلي الذي ال يموت)()1

وهلذا يرون أن علومهم أدق وأصح ،حتى لو مل يستطيعوا إثباهتا بام تعارف عليه
البرش من الرباهني ،كام عرب عن ذلك ابن عريب بقوله( :إذا ثبت أن علم العقل قابل للشبه،
وأن علم األحوال كذلك ،تبني لك أن العلم الصحيح ال يعطيه الفكر ،وال ما قررته العقالء
من حيث أفكارهم ،وهلذا اختلفت مقاالهتم ،فإن كان العلم قد حصل عن نظر يف دليل
عقيل ،فإن مثل ذلك ليس عندنا بعلم ،لتطرق الشبهة عىل صاحبه وإن وافق العلم ،وإنام
العلم من ال يقبل صاحبه شبهة ،وذلك ليس إال علم األذواق ،فذلك الذي نقول فيه إنه
علم ،فإن األذواق بمنزلة األدلة ألصحاب النظر يف العلوم؛ فالعلم الصحيح إنام هو ما
يقذفه اهلل يف قلب العامل ،وهو نور إهلي خيتص به من يشاء من عباده ،من ملك ورسول ونبي
وويل ومؤمن ،ومن ال كشف له ال علم له ،فكل علم ال يكون عن ذوق ليس بعلم أهل
اهلل ..فإن أهل اهلل ما علموا الذي علموه إال ذوقا ،ما هو عن فكر وال عن تدبر)()2

ولذلك؛ فإن السلوك يتحول ـ لدى هذا النوع من التصوف ـ بدل االهتامم بتزكية
النفس وترقيتها إىل االهتامم بتحصيل العلوم عن طريق الكشف ،كام عرب عن ذلك ابن عريب
بقوله( :يف األولياء ،ابتداء املكاشفات هلم يف عامل الشهادة ،وهو ما يدرك باحلس يف أول
سلوكهم ،فإن املريد أول ما يكشف له عن املحسوسات ،فريى رجال مقبال أو عىل حالة ما،
وبينهام البعد املفرط واألجسام الكثيفة ،بحيث أن يراه بمكة ،أو يرى الكعبة ،وهو بأقىص
املغرب ،وهذا كثري عند املريدين يف أول أحواهلم ،ذقت ذلك كله ،وهلل احلمد ،ثم ينتقلون

( )1انظر :الفتوحات املكية.)31 /1(،
( )2الفتوحات املكية(.456 /3
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عن ذلك ـ إن كانوا من أهل العناية واالختصاص بالوراثة النبوية ـ إىل عامل الغيب الذي
يدرك بعني البصرية ،وليس بينه وبينها مسافة وال بعد وال قرب مفرط ،وحجابه إنام هو
الران والقفل والكن ،وقد ارتفعت باملجاهدات فالحت أعالم الغيوب ،لكن ثم أمر
تدركه ،وهو إن انجلت عني البصرية فإن ثم حجابا آخر إهليا ،وهو أن النور الذي ينبسط
من حرضة اجلود عىل املغيبات يف احلرضات الوجودية ،ليس يعمها إال عىل قدر ما يريد اهلل
تعاىل أن يكشف لك منها ،مع أنك يف غاية الصفاء واجلالء ،وذلك هو مقام الوحي ،دليلنا
عىل ذلك ألنفسنا ذوقنا له)()1

وهلذا نرى ابن عريب كل حني يذكر عند استدالله بالقرآن الكريم أو غريه ،عدم
حاجته لذلك االستدالل ،ألن علمه حصل لديه من غري حاجته لتلك األدلة ،كام قال عند
حديثه عن مصادر الكشف( :إن اهلل أخذ بأكثر أبصار جنس اإلنس واجلان عن إدراك
النفوس املدبرة الناطقة ،التي للمسمى مجادا ونباتا وحيوانا ،وكشف لبعض الناس عن
ذلك ،والدليل السمعي عىل ما قلناه قول اهلل﴿ :وإِ َّن ِمنْها ملا ي َّش َّق مق في ْ ِ
خ مر مج منْ مه املْا مء﴾ [البقرة:
 ]74يعني من احلجارة ..وأما أمثالنا فال حيتاج إىل خرب يف ذلك ،فإن اهلل قد كشفها لنا عينا،
وأسمعنا تسبيحها ونطقها هلل احلمد عىل ذلك)()2

بل إنه يذكر ما هو أعظم من ذلك ،فيقول( :وصاحب الكشف يرى يف املداد الذي
يف الدواة مجيع ما فيه من احلروف والكلامت ،وما يتضمنه من صور ما يصورها الكاتب أو
الرسام ،وكل ذلك كتاب ،فيقول يف هذا املداد من الصور كذا وكذا صورة ،فإذا جاء

( )1الفتوحات املكية(.456 /3
( )2الفتوحات املكية(.456 /3
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الكاتب والرسام ،أو الرسام دون الكاتب ،أو الكاتب دون الرسام ،بحسب ما يذكره
صاحب الكشف ،فيكتب بذلك املداد ويرسم ما ذكره هذا املكاشف ،بحيث ال يزيد عىل
ذلك وال ينقص)()1

وهو يذكر عدم حاجة صاحب الكشف للمحدث والفقيه وغريمها ،ذلك أن كشفه
يغنيه عن كل العلامء ،يقول يف ذلك( :وأهل الكشف ،النبي عندهم موجود ،فال يأخذون
احلكم إال عنه ،فإنه ال يسوغ القياس يف موضع يكون فيه الرسول  موجودا ،وهلذا الفقري
الصادق ال ينتمي إىل مذهب ،إنام هو مع الرسول الذي هو مشهود له)()2

ويقول( :فمن كان من الصاحلني ممن كان له حديث مع النبي  يف كشفه ،وصحبه
يف عامل الكشف والشهود وأخذ عنه ،حرش معه يوم القيامة ،وكان من الصحابة الذين
صحبوه يف أرشف موطن ،وعىل أسنى حالة ،ومن مل يكن له هذا الكشف فليس منهم ،وال
يلحق هبذه الدرجة صاحب النوم وال يسمى صاحبا ـ ولو رآه يف كل منام ـ حتى يراه وهو
مستيقظ كشفا ،خياطبه ويأخذ عنه ويصحح له من األحاديث ما وقع فيه الطعن من جهة
طريقها ،وإنا أخذنا كثريا من أحكام حممد  املقررة يف رشعه عند علامء الرسوم ،وما كان
عندنا علم ،فأخذناها من طريق الكشف ،وهو عندنا ذوق حمقق)()3

وعند حديث ابن عريب عن النبوة املرتبطة بالرشائع ،يذكر أن الويل ال يأخذ فيها علم
الرشيعة من املصادر املعروفة للتلقي ،وإنام يتلقاها عرب اإلهلام الذي ال خيتلف عن الوحي

( )1الفتوحات املكية(.)456 /3
( )2الفتوحات املكية()335 /3
( )3الفتوحات املكية( 50 /2ج .)224 /1
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كثريا ،يقول يف ذلك( :وأما حالة أنبياء األولياء يف هذه األمة ،فهو كل شخص أقامه احلق
يف جتل من جتلياته ،وأقام له مظهر حممد  ومظهر جربيل عليه السالم؛ فأسمعه ذلك
املظهر الروحاين خطاب األحكام املرشوعة ملظهر حممد  حتى إذا فرغ من خطابه ،وفزع
عن قلب هذا الوىل ،عقل صاحب هذا املشهد مجيع ما تضمنه ذلك اخلطاب من األحكام
املرشوعة ،الظاهرة يف هذه األمة املحمدية؛ فيأخذها هذا الوىل كام أخذها املظهر املحمدي،
للحضور الذي حصل له يف هذه احلرضة مما أمر ذلك املظهر املحمدي من التبليغ هلذه األمة؛
فريد (الوىل) إىل نفسه ،وقد وعى ما خاطب الروح به مظهر حممد  ،وعلم صحته علم
يقني بل عني يقني؛ فأخذ حكم هذا النبي ،وعمل به عىل بينة من ربه) ()1

ثم ذكر بعض األمثلة عىل ذلك ،فقال( :فرب حديث ضعيف قد ترك العمل به
لضعف طريقه ،من أجل وضاع كان يف رواته ،يكون صحيحا يف نفس األمر ،ويكون هذا
الواضع مما صدق يف هذا احلديث ،ومل يضعه ،وإنام رده املحدث لعدم الثقة بقوله يف نقله،
وذلك إذا انفرد به ذلك الواضع ،أو كان مدار احلديث عليه ،وأما إذا شاركه فيه ثقة سمعه
معه ،قبل ذلك احلديث طريق هذا الثقة ،وهذا وىل قد سمعه من الروح يلقيه عىل حقيقة
حممد  ،كام سمع الصحابة يف حديث جربيل عليه السالم مع حممد  يف اإلسالم
وااليامن واإلحسان ،يف تصديقه إياه ،إذا سمعه (الوىل) من الروح امللقى ،فهو فيه مثل
الصاحب الذي سمعه من فم رسول اهللَّ  ،علام ال يشك (الصحايب) فيه ،بخالف التابع،
فإنه يقبله عىل طريق غلبة الظن ،الرتفاع التهمة املؤثرة يف الصدق ..ورب حديث يكون
صحيحا من طريق رواته ،حيصل هلذا املكاشف الذي قد عاين هذا املظهر ،فسأل النبي 

( )1الفتوحات املكية ،ج  ،2ص.358 :
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عن هذا احلديث الصحيح ،فأنكره وقال له :مل أقله وال حكمت به .فيعلم (هذا املكاشف)
ضعفه ،فيرتك العمل به عن بينة من ربه ،وإن كان قد عمل به أهل النقل لصحة طريقه،
وهو نفس األمر ليس كذلك ..وقد يعرف هذا املكاشف من وضع ذلك احلديث ،الصحيح
طريقه يف زعمهم :إما أن يسمى له ،أو تقام له صورة الشخص)
ثم ذكر أن هذه هي مصادر تلقي من يسميهم أنبياء األولياء ،فقال( :فهؤالء هم
أنبياء األولياء ،وال يتفردون قط برشيعة ،وال يكون هلم خطاب هبا إال بتعريف :إن هذا هو
رشع حممد  ،أو يشاهد املنزل عليه بذلك احلكم يف حرضة التمثل ،اخلارج عن ذاته
والداخل ،املعرب عنه باملبرشات يف حق النائم ،غري أن الوىل يشرتك مع النبي ،يف إدراك ما
تدركه العامة يف النوم ،يف حال اليقظة ،سواء بسواء) ()1

وهو يؤكد أنه ال يصل الويل إىل مرتبة نبوة الوالية إال بعد أن يتلقى الرشيعة هبذا
الطريق ،يقول( :قد أثبت هذا املقام لألولياء أهل طريقنا ،وإتيان غري هذا وهو الفعل
باهلمة ،والعلم من غري معلم من املخلوقني غري اهللَّ ،وهو علم اخلرض؛ فان آتاه اهللَّ العلم
هبذه الرشيعة التي تعبده هبا عىل لسان رسول اهللَّ  بارتفاع الوسائط ـ أعنى الفقهاء وعلامء
الرسوم ـ كان من العلم اللدين ،ومل يكن من أنبياء هذه األمة .فال يكون ،من يكون من
األولياء وارث نبى إال عىل هذه احلالة اخلاصة :من مشاهدة امللك عند اإللقاء عىل حقيقة
الرسول) ()2

وبسبب ذلك يصبح هؤالء األولياء األنبياء ـ كام يذكر ـ من أعلم الناس بالرشيعة

( )1املرجع السابق ،ج  ،2ص.359 :
( )2املرجع السابق ،ج  ،2ص.360 :
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ألهنم تلقوها من املصدر مبارشة ،ومن غري تكلف تعلم ،يقول( :فهؤالء هم أنبياء
األولياء ..وهم ،يف هذه األمة ،مثل األنبياء يف بنى إرسائيل ،عىل مرتبة تعبد هارون برشيعة
موسى عليه السالم مع كونه نبيا؛ فان اهللَّ قد شهد بنبوته ،ورصح هبا يف القرآن .فمثل هؤالء
حيفظون الرشيعة الصحيحة التي ال شك فيها ،عىل أنفسهم وعىل هذه األمة ممن اتبعهم؛
فهم أعلم الناس بالرشع) ()1

وهو يذكر أن هؤالء األولياء األنبياء غري ملزمني بإثبات ما يذكرونه لغريهم؛ يقول:
(غري أن الفقهاء ال يسلمون هلم ذلك؛ وهؤالء األولياء ال يلزمهم إقامة الدليل عىل
صدقهم ،بل جيب عليهم الكتم ملقامهم ،وال يردون عىل علامء الرسوم فيام ثبت عندهم ،مع
علمهم بان ذلك خطا يف نفس األمر؛ فحكمهم حكم املجتهد الذي ليس له أن حيكم يف
املسالة بغري ما أداه اليه اجتهاده ،وأعطاه دليله ،وليس له أن خيطئ املخالف له يف حكمه،
فان الشارع قد قرر ذلك احلكم يف حقه .فاألدب يقتيض له أن ال خيطئ ما قرره الشارع
حكام .ودليله وكشفه حيكم عليه باتباع حكم ما ظهر له وشاهده) ()2

وبذلك؛ فإن للرشيعة بحسب ابن عريب ومن هو عىل مرشبه مصدران :مصدر عام،
وهو تعلم أحكامها من العلامء بالعلوم الرشعية ..ومصدر خاص باألولياء ،وهو تلقيها
مبارشة من عند اهلل من دون معلم وال فقيه.
ونفس األمر يذكره بالنسبة لغري الرشائع ،فهو ـ مثال ـ يستدل لكل ما ذكره من مراتب
العامل ،والتي سبق احلديث عن بعضها ،بأنه أخذها مبارشة من رسول اهلل  ،يقول يف

( )1املرجع السابق ،ج  ،2ص.360 :
( )2املرجع السابق ،ج  ،2ص.361 :
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ذلك( :إنا ما أوردنا شيئا مما ذكرناه أو نذكره من جزئيات العامل ،إال واستنادنا فيه إىل خرب
نبوي يصححه الكشف ،ولو كان ذلك اخلرب مما تكلم يف طريقه ،فنحن ال نعتمد فيه إال عىل
ما خيرب به رجال الغيب ريض اهلل عنهم ،فو اهلل ما يعرف األمور إال من شهدها ذوقا وعاينها
كشفا ،ويظن املجادل الذي هو ويل الشيطان ،أن ما جييء به إنام ذلك من نفسه ومن نظره
وعلمه ،وهو من وحي الشيطان إليه ،يعرف ذلك أهل الكشف عينا ويسمعونه بآذاهنم كام
يسمعون كل صوت)()1

وهلذا نرى قيمة كل شيخ من املشايخ عند الصوفية املتأخرين بمقدار ما ذكره من
علوم وإهلامات مل يسبق إليها ،وهلذا أطلقوا عىل ابن عريب لقب الشيخ األكرب ،لكونه أتى بام
مل يأت به من قبله ،كام شهد لنفسه بذلك ،فقال( :فإين أرجو من اهلل أن ينفعني بمن علم
مني ما ذكرته يف كالمي هذا من العلم باهلل ،الذي ال جتده فيام تقدم من كتب املؤلفني يف هذا
الفن ،وفيه نكت لست تراها يف كالم أحد منقول عن أرسار هذه الطريقة غري كالمنا ،ولو
ال ما ألقي عندي يف إظهارها ما أظهرهتا ،لرس يعلمه اهلل ما أعلمنا به ،وفيه مسائل ال جتدها
حمققة عىل ما ذكرت فيها ،ألنني ما رأيت أحدا حقق فيها ما ذكرته ،فإن بعض العلوم ما
رأيت أحدا نبه عليها قبيل ،إال إن كان وما وصل إيل ،فإنه ال بد ألهل اهلل املحققني من إدراك
هذه العلوم ،ولكن قد ال جيريه اهلل عىل ألسنتهم ،أو يتعذر عىل بعضهم العبارة عن ذلك،
وهذا كله نقطة من كلمة من القرآن العزيز ،فام عندنا من اهلل إال الفهم فيه من اهلل ،وهو
الوحي اإلهلي الذي أبقاه احلق علينا)()2

( )1عقله املستوفز ،والفتوحات ج .491 -490 /3
( )2الفتوحات املكية(.500 /3
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 .2الدعوة إىل العودة إىل كتبهم لتحصيل املعارف:
وهو مما نراه متناقضا ومتعارضا مع دعوهتم السابقة ،ذلك أهنم ـ هبذه الدعوة ـ
جيعلون املريدين يتلقون املعارف تقليدا ،ال كشفا ،وال إهلاما.
وقد حصل يل يف هذا سجال مع بعض املدافعني عن ابن عريب حول قوله بإيامن
فرعون؛ فقلت له :اذكر يل أدلة ذلك؛ فقال يل :هذه أدلة كشفية وإهلامية ال يمكنك أن تصل
إليها حتى حيصل لك الكشف؛ فسألته عن نفسه ،وهل حصل له الكشف الذي جعله يقتنع
هبا؛ فذكر يل أنه يكتفي بكشف ابن عريب وإهلامه ..وأنه مسلم له يف كل ما ذكره.
وهذا هو التقليد بعينه ،بل هي التبعية العمياء ،ذلك أن مقلد الفقهاء واملتكلمني قد
يرتقى ،فيبحث عن األدلة والرباهني الدالة عىل صدق ما ذكروه ،فيجدها ،لكنه ال جيد عند
من يزعم الكشف واإلهلام أي نوع من أنواع األدلة سوى ما خيرب به عن نفسه.
وهلذا نرى هؤالء يكتبون الكتب والرسائل الكثرية ،وينرشوهنا بني أتباعهم؛ فيتوهم
األتباع أهنم أصحاب علوم إهلامية وكشفية مع أهنم مل يتلقوها إال بالطرق املعروفة التي
يتلقى هبا سائر الناس معارفهم وعلومهم.
وقد ذكر اجلييل هذا ،ورصح به حني دعا إىل مطالعة كتب ابن عريب وغريه من
الصوفية املتأخرين ،فقال( :هذا كالمهم ـ ريض اهلل عنهم ـ للتالمذه واإلخوان إنام هو
لتقريب املسافة البعيدة إليهم وتسهيل الطريق الصعب عليهم ،ألن املريد قد ينال بمسألة
من مسائل علمنا هذا ما ال يناله بمجاهدة مخسني سنة ،وذلك ألن السالك إنام ينال ثمرة
سلوكه وعلمه ،والعلوم التي وصفها الكمل من أهل اهلل تعاىل هي ثمرة سلوكهم وأعامهلم
اخلالصة ،فكم بني ثمرة عمل معلول إىل ثمرة عمل خملص ،بل علومهم من وراء ثمرات
األعامل؛ ألهنا بالفيض اإلهلي الوارد عليهم عىل قدر وسع قوابلهم ،فكم بني قابلية الكامل
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من أهل اهلل وبني قابلية املريد الطالب ،فإذا فهم املريد الطالب ما قصده من وضع املسألة
يف ا لكتاب وعلمه ،استوى هو ومصنفه يف معرفة تلك املسألة فنال هبا ما نال املصنف،
وصارت له ملكا مثل ما كانت للمصنف ،وهكذا كل مسألة من مسائل العلوم املوضوعة
يف الكتب فإن األخذ هلا من املعدن الذي أخذ منه مصنفها)()1

وهذا ما نبهنا إليه مرارا من أن الصوفية انحرفت عن دورها املرتبط بالتزكية والرتقية
إىل تأسيس العقائد ،والدعوة إليها ،وجعلها بديال عن العقائد الواضحة الواردة يف
النصوص املعصومة املقدسة.
وقد زاد اجلييل ذلك توضيحا ،فقال( :وما ورد عن بعض أهل اهلل من منع بعض
التالمذة عن مطالعة كتب احلقيقة ،ألن قارص الفهم ال خيلو إما أن يتناول كالمهم عىل
خالف ما أرادوه فيستعمله فيهلك أو يضيع العمر يف تصفح الكتب بال فائدة ،فنهي الشيخ
ملثل هذا عن مطالعة هذه الكتب واجب ليشتغل بغريها مما فيه نفعه ،وأما من كان ذا عقل
ذكي وفهم عيل ،وإيامن قوي ،يأخذ من كتبنا كل ما يأخذه وينال منها كل مقصده ،ولقد
رأيت يف زماننا هذا طائفة كثرية من كل جنس من أجناس العرب والفرس واهلند والرتك،
وغري ذلك من األجناس كلهم بلغوا بمطالعة كتب احلقيقة مبالغ الرجال ،ونالوا منها
مقاصد اآلمال؛ فمن أضاف بعد ذلك إىل علمه وفضله سلوكا واجتهادا صار من الكمل،
ومن وقف بعد علمه كان من العارفني)()2

وبذلك صار العارف هو من يقرأ كتب الصوفية ،ويسلم هلا ،وليس ذلك الذي

( )1مراتب الوجود وحقيقة كل موجود(الكهف والرقيم) ،ص.39 :
( )2املرجع السابق ،ص.39 :
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اجتهد يف العبادة والتقوى إىل أن من اهلل عليه بتذوق العقيدة والتحقق بمعانيها.
ثم بني اجلييل سبب كون كتب الصوفية هي مفتاح فهم احلقائق ،فقال( :وسبب ذلك
أن املسائل املوضوعة يف كتب أهل احلقيقة إنام تفيدك بالوضع علم التوحيد ترصحيا،
وبالعبارة واإلشارة عني التوحيد كناية وتلوحيا ،وبرضب األمثال حق التوحيد رمزا
وتسنيحا ،فقد يكون بعض الكتب مسبوكا عىل هذه اهليئات كلها ،فيدخل بك إىل علم
اليقني فإن عملت بمقتضاه ،والزمت مطالعة ذلك الكتاب عىل حكم ذلك العلم فإنه ينتقل
بك إىل عني اليقني ،ثم يرقيك إىل حق اليقني إن أعطيت نفسك لذلك العني عىل حكم ما
ذكره املؤلف ،وإال فهو مهلك وانتهاك .فإذا بلغت إىل حق اليقني انقطعت فائدة الكتب
عنك ،وهذا منتهى ما تبلغ بك الكتب إليه إن كنت شهام .وحويت متييزا وفهام)()1

ويؤكد ذلك بقوله( :فأقول لك :إن املراتب املشار إليها بعلم اليقني ،وعني اليقني،
وحق اليقني ،التي ذكرنا عنها أهنا منتهى فائدة الكتب ال يكاد أن يصل إليها ،بل وال إىل
أقلها باجتهاد العمر كله ،فإين قد رأيت صبيانا من أهل الطريق من إخواين بلغوا بمطالعة
هذه الكتب يف األيام القليلة ما مل يبلغه رجال باجتهاد أربعني ومخسني سنة عىل أهنم قد كانوا
سببا لدخول أولئك الصبيان إىل الطريق ،ولكنهم ملا وقفوا مع سلوكهم وسار أولئك
الصبيان يف مطالعة كتب احلقيقة وفهمها ،وتأخروا عن مداهم صار الصبيان شيوخا يف
احلقيقة والشيوخ هلم صبيانا حتى أنشد منشد فقال:
وال حمالة أين وجه كل أب

و قد تبنيت آبائي عىل ثقة

و هذا البيت لرجل من تالمذة شيخ مل نعلم له شيئا من أعامل الطريق سوى مطالعة

( )1املرجع السابق ،ص.39 :

459

كتب احلقيقة حتى بلغ مع هذا العلم ما سبق به كثريا من السابقني واسمه أبو بكر بن حممد
احلكاك له نظم كثري يف علم احلقيقة؛ فمن وقف عىل ديوان شعره وعرف مقداره حظي
بطائل ..وإنام أوردت لك هذه احلكايات كلها يف ديباجة هذا الكتاب حتى أفهمك قدر هذا
العلم وعلو شأنه ،لرتغب يف حتصيل هذا الفن الرشيف بمطالعة هذه الكتب وممارستها
ومذاكرهتا مع أهلها ،حيث كانوا؛ فإن الرجل منهم قد يفيدك ما ال يفيدك الكتب كلها يف
العمر كله ،ألنك تأخذ من الكتاب بفهمك ،والرجل العامل باهلل إذا أرادك لفهم مسألة عىل
ما هي عليه أعطاك فهمه فيها ،وكم بني فهمك وفهمه ،ولقد كانت مطالعة كتب احلقيقة
عند املحققني أفضل من أعامل السالكني ،وجمالسة أهل اهلل مع التأدب معهم أفضل من
مطالعة الكتب كلها ،فعليك ثم عليك بمالزمة املطالعة يف كتب احلقائق والعمل بمقتىض
علومها؛ فإنك حتصل بذلك إىل مقصودك وتقع به عىل معرفتك بمعبودك إن شاء اهلل
تعاىل)()1

وهلذا نرى ابن عريب يذكر يف كل كتبه أنه كلف من اهلل مبارشة بتبليغها ،ومن األمثلة
عىل ذلك قوله( :وأرجو أن أكون ممن يأمره اهلل يف رسه فيمتثل مراسمه بال واسطة ،وعندنا
من العلم بصفة الصالح ذوق عظيم ،ورثناه من األنبياء عليهم السالم ،ما رأيته لغرينا)()2

وقال( :وقد أمرين اهلل سبحانه وتعاىل عىل لسان نبيه  ،بالنصيحة هلل ولرسوله
وألئمة املسلمني وعامتهم خطابا عاما ،ثم خاطبني عىل اخلصوص من غري واسطة ،غري
مرة بمكة ،وبدمشق ،فقال يل :انصح عبادي ،يف مبرشة أريتها ،فتعني عيل األمر أكثر مما تعني

( )1املرجع السابق ،ص.40 :
( )2الفتوحات املكية(.)723 ،722 /1
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عىل غريي ،وكنت أرشد الناس إىل الطريق القويم ،فلام رأيت الداخل إىل طريق اهلل عزيزا،
تكاسلت وعزمت أن اشتغل بنفيس ،وأترك اخللق وما هم عليه ،فرأيت رؤيا بمكة يقول يل
فيها احلق :ال أطلب منك عمال إال أن تنصح عبادي ،فانصح عبادي؛ فأصبحت وقعدت
للناس أبني هلم الطريق الواضح ،واآلفات القاطعة لكل صنف عنه ،من الفقهاء والفقراء
والصوفية والعوام ،فكل قام عيل وسعى يف هالكي ،فنرص اهلل عليهم ،وعصم فضال منه
ورمحة ،وتكلمت حينئذ وألفت يف حقائق النصح أمورا كلية يعم نفعها ،ويأخذ كل قابل
قسطه منها ،ثم أظهرهتا ومل أظهر اسمي عليها ،وقلت :إنام املقصود منها انتفاع الناس ،سواء
عرفوا املتكلم أو مل يعرفوا ،فلام انترش ذلك ،نسب الكالم للغزايل رمحه اهلل ،وصار يلعن من
بعض الناس بسببها ،فلام بلغني ذلك قلت :اآلن تعني إظهار اسمي عليها ألكون وقاية
لرجل مسلم يظلم بسببي ،فأظهرت اسمي عليها بعد ذلك ،فاستقبلتني الناس بسهام
أغراضهم ،وظنوا يف الظنون ،وأنا صابر عليهم داع هلم ،ناظر إىل مراد احلق سبحانه من
ذلك كله ،فرأيت احلق سبحانه بعد ذلك يف املنام ،فقلت :إهلي وسيدي ،أمرتني أن أنصح
عبادك فامتثلت ،ونصحت ورجوت نفعهم بذلك ،وقد رأيت الرضر سبق إىل كثري منهم.
يل لِ مك ِّل نبإٍ
احل ُّق مق ْل ل ْس مت عل ْي مك ْم بِوكِ ٍ
فسمعته سبحانه يقول﴿ :وك َّذب بِ ِه ق ْو ممك و مهو ْ
ستق ٌّر وس ْوف ت ْعلمون﴾ [األنعام]67-66 :
مم ْ

ُ

فاسرتسلت عىل األصل الذي أمرت به ،وعلمت

أن اهلل تعاىل ينفع بذلك من يشاء ويرصف عن االنتفاع من يشاء)()1

وهو ال يكتفي بام كتبه من كتب ورسائل كثرية حول علوم الغيب ،بل إنه يدعو يف
بعض املواضع التي مل يكشف له فيها إىل إكامهلا ،وهو ما فتح جماال عريضا للمتنافسني.

( )1املرجع السابق.)658 ،334 /1( ،
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ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره عن اخلرض وموسى عليهام السالم ،حيث قال( :ال
أدري بعد االجتامع الذي حصل بني موسى عليه السالم واخلرض ،هل حصل ملوسى من
جانب احلق ذلك املقام الذي كان خلرض أم ال؟ ال علم يل بذلك ،فرحم اهلل عبدا أطلعه احلق
عىل أن موسى قد أحاط بالعلم الذي ناله اخلرض بعد ذلك ،وحصل له هذا املقام خربا،
فأحلقه يف هذا املوضع من كتايب هذا ونسبه إىل نفسه ال إيل)()1

ويقول ـ عن فصول القبضة اإلهلية ـ( :الفصول حتوي مجيع احلروف إال حرف اجليم،
فإهنا تربأت منه دون سائر احلروف ،وما علمنا ملاذا؟ وما أدري هل هو مما جيوز أن يعلم أم
ال؟ فإن اهلل تعاىل ما نفث يف روعنا شيئا ،وال رأيته لغرينا وال ورد يف النبوات ،فرحم اهلل
عبدا وقف عليه ،فأحلقه يف هذا املوضع من كتايب هذا (الفتوحات املكية) وينسب ذلك إليه
ال إيل ،فتحصل الفائدة بطريق الصدق ،حتى ال يتخيل الناظر فيه أن ذلك مما وقع يل بعد
هذا ،فإن فتح عيل به حينئذ أذكره أنه يل ،فإن الصدق يف هذا الطريق أصل قاطع ال بد منه،
وال حظ له يف الكذب)()2

و يقول عن مدة العذاب يف جهنم( :وأما مدة إقامة احلدود يف اآلخرة فإن اهلل ما
ِ
وح إِل ْي ِه ِيف ي ْو ٍم كان ِم ْقد مار مه مخ ِْسني
الر م
عرفنا ،إال أنا اسرتوحنا من قوله﴿ :ت ْع مر مج املْالئك مة و ُّ
أ ْلف سن نة﴾ [املعارج ]4 :أن هذا القدر مدة إقامة احلدود ،واهلل أعلم ،فإنه ال علم يل بذلك من
طريق الكشف ،فرحم اهلل عبدا أطلعه احلق عىل انتهاء مدة الشقاء ،فيلحقها يف هذا املوضع

( )1املرجع السابق.)107 /2( ،
( )2املرجع السابق.)23 /3( ،
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من كتايب هذا (الفتوحات املكية) فإين علمت ذلك جممال من غري تفصيل)()1

و يقول عند بيان أن كل اسم اهلي جيمع حقائق االسامء وحيتوي عليها مع وجود
اللطيفة التي يقع هبا التمييز بني املثلني( :أريد أن أوقفك عىل حقيقة ما ذكرها أحد من
املتقدمني ،وربام ما اطلع عليها ،فربام خصصت هبا ،وال أدري هل تعطى لغريي بعدي أم
ال من احلرضة التي أعطيتها)()2

وكل هذا ما يرد عىل أولئك الذين يزعمون أن الصوفية ينهلون معارفهم من
الكشف واإلهلام؛ فأين الكشف واإلهلام ،وهم يقتاتون عىل كشف غريهم وإهلامهم ،ثم
يزعمون أن تلك هي املعرفة ،وأن صاحبها هو العارف ،وأما املقترص عىل ما ورد يف اهلدي
املقدس املعصوم؛ فإنه يف نظرهم عامي بسيط مل حيظ بيشء من املعرفة؟
وهذا ما يبني مدى انحراف الصوفية املتأخرين عن دورهم املرتبط بالتزكية والرتقية
إىل تأسيس العقائد ،والدعوة إليها ،وجعلها بديال عن العقائد الواضحة الواردة يف
النصوص املعصومة املقدسة.
 .3األرسار والعلوم الغريبة:
وهو ما اشتهر عنهم ،بحيث صاروا يقصدونه ،وهو ما أتاح لكل دعي أن يتفوه بام
شاء من الكالم ،ثم ال يلقي اللوم عىل نفسه يف عدم القدرة عىل توضيح مقصوده ،وإنام
يلقيها عىل من يتلقى عنه ،بحجة نقصانه ،وعدم القدرة عىل فهمه.
وهو خيالف منهج الرسل عليهم السالم ،والذين أمروا بالبالغ املبني الواضح الذي

( )1املرجع السابق.)383 /3(،
( )2املرجع السابق.)101 /1( ،
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ول إِ َّال بِلِس ِ
يفهمه اجلميع ،كام قال تعاىل﴿ :وما أرس ْلنا ِم ْن رس ٍ
ان ق ْو ِم ِه لِ ميب ِّني هل م ْم ف مي ِض ُّل اهللَّم
م
ْ
من يشاء وهي ِدي من يشاء و مهو ا ْلع ِزيزم ْ ِ
يم﴾ [إبراهيم]4 :
ْ
ْ
احلك م
م
م ْ
وهذا ما طبقه رسول اهلل  وورثته من أئمة اهلدى ،والذين نجد يف كلامهتم
الوضوح التام ،مع اإلجياز والبالغة واملتانة ،وإال كيف يمكن عرض كالمهم عىل القرآن
الكريم ،وهل يمكن عرض َشء غري مفهوم؟
بخالف ذلك نجد الصوفية املتأخرين واعتبارهم لإلغراب وعدم الوضوح دليال
عىل الوالية والكامل ،ألنه ال يفهم كالمهم إال الويل ..وبذلك ابتدعوا علوما كثرية ربطوها
بالرشيعة ،واعتربوها من األرسار ،واهتموا كل من يتحدث ناقدا هلا ،بكون مقامه ال يرقى
لفهمها.
وقد رصح ابن عريب بكونه يقصد هذا يف بعض كتبه ،مع أن أكثرها من هذا النوع؛
فهو يقول عنها( :إن ما ورد عيل يف كتاب اإلرساء معان جمردة عن املواد ،وكذلك أكثر
فتحي ،ألين سألت اهلل أن جيعل فتحي كذلك ،لكون املعاين املجردة ال تقبل الغلط وال
التأويل ،إنام هي بمنزلة النصوص ،وإنام احلق سبحانه أعطاين قوة عىل تنزيل املعاين يف
الصور ،وتقييدها يف أوىل الصور هبا ،بحيث لو جتسد ذلك املعنى يف حرضة التجسد ملا وجد
صورة هي أحق به من الصورة التي كسوهتا له ،ورمزت يف هذا الكتاب [اإلرساء] بعض
تلك املعاين بعباريت ليكون ذلك بمنزلة الرؤيا التي ال يفكها إال املعرب العامل بأصوهلا ،وإن
كان الغري يشاركه يف سامع الرؤيا ،لكن ال يعرف تأويلها إال هو ومن جيري جمراه)()1

و يقول عن كتاب التنزالت املوصلية( :هذا كتاب أودعت فيه لطائف األرسار،

( )1كتاب النجاة ،ص.3
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وأضواء علوم األنوار ،فهو مبني عىل اللغز والرمز ،ليتحقق املدعي يف مناجاة ربه ،عند
وقوفه عىل هذه النتائج ،باحلرص والعجز ،وإنام قصدت أيضا سرت هذه املعاين اإلهلية ،يف
هذه األلغاز اخلطابية ،غرية من علام الرسوم ،وعقوبة هلم من أجل إنكارهم ،كام ختم اهلل
عىل قلوهبم وعىل سمعهم ،وجعل غشاوة عىل أبصارهم ،فلم يدركوا من روائح احلقائق
شمه ،ومل يميزوا يف قلوهبم بني اللمة واللمة ،تأسيا بمن أخذ مثل هذا العلم من النبي
املعصوم ،وقال :لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم ..فبهؤالء السادات يف سرتي هلذه العلوم
تأسيت وهبم فيها اهتديت)()1

وقال يف الفتوحات( :وأما علوم األرسار فمنعنا عن كشفها يف الكتب ،ولكن
يظهرها العارف بني أهلها يف علمه ومرشبه ،أو مسلم يف أكمل درجات التسليم ،فإن نكتا
وأرسارا إهلية غاب عنها ذلك ،ال أقدر عىل بسط العبارات يف مقامات (الم ألف) كام وردت
يف القرآن العزيز ،إال لو كان السامع يسمعه مني كام يسمعه من الذي أنزل عليه)()2

وهذا ما فتح املجال لعلوم كثرية ال حتتاج من صاحبها ألي دليل أو قدرة عىل
توضيح مقصوده؛ فيكفي أن يلقي الكالم عىل عواهنه ،ليعترب بعد ذلك عاملا كبريا ،أو عاملا
مل يسبق لعلومه.
وهذا هو الرس يف كثرة العلوم التي يذكرون أن الصويف يناهلا يف خلوته أو أثناء
معراجه ،والتي سبق ذكر الكثري منها ،وبعضها مرتبط بالقرآن الكريم ،وال يستطيع أحد
مهام كان أن جيد الرس بني اآليات الكريمة وبينها.

( )1التنزالت املوصلية ،ص.5
( )2الفتوحات املكية(.)54 /1
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ومن األمثلة عىل ذلك قول الشعراين يف كتابه [اجلوهر املصون والرس املرقوم فيام
تنتجه اخللوة من األرسار والعلوم] عند ذكر ما يفتح للمريد من علوم عند قراءته لسورة
آل عمران( :منها علم التقرير ..ومنها علم حرضات الرشور ..ومنها علم حرضات عامل
اخللق والظالل ..ومنها علم أهل الكشف كسوف القمر وأنه من اخلشوع الطارئ عىل
القمر من التجىل اإلهلي ..ومنها علم السحرة ..وما هو العلم الذي كان يعلمه هاروت
وماروت من السحر ..ومنها علم طلوع األنوار ..ومنها علم اإلضافات اإلهلية ..ومنها
علم إخراج املغيبات باألسامء اإلهلية وبيان عامل الغيب الداخل ىف الشهادة ..ومنها عامل
املشيئة القادحة ىف اإليامن ..ومنها علم حرضة نفث الروح ىف (الروع) ..ومنها علم األحدية
والواحدية ..ومنها علم البسائط ومتييزها عن املركبات وهو علم واسع ..ومنها علم
التامثل ..ومنها علم األمور التي تعلم بالرضورة ..ومنها علم املدح والذم ىف صفات احلق..
ومنها علم نضج اجللود ىف جهنم وأنه ال يكون عن النار وال عن (الزمهرير) .بل عقاب
متولد بينهام من جماورة كل واحد منهام لصاحبه فيتولد من امتزاجهام حالة ثالثة ليست هى
عني واحد منهام ..ومنها علم االرتقاء واملعارج ومعرفة اليوم الذي مقداره مخسني ألف
سنة ..ومنها علم النكاح وكيف يصحب اإلنسان زوجته إذا كانت ال تعينه عىل طاعة ربه..
ومنها علم االستعانة ىف األوامر الرشعية من اخللق ال من اهلل ..ومنها علم وقد احلجارة
ومنه يعلم كيف قبلت حجارة جهنم الوقود وهى يابسة واليابس ال يقبل الوقود ..ومنها
علم الطبائع وهل جيوز أن ما طبعه أمر ما أن يزول عنه طبعه مع بقاء عينه وذاته ..ومنها
علم احلس واملحسوس واخليال واملتخيل والفكر وما يفكر فيه واحلافظ واملحفوظ والعقل
واملعقول وأشباه ذلك ..ومنها علم اجلامعات واألنوار ..ومنها علم االسترشاقات عىل
جمارى األرواح ىف طرق السموات ..ومنها علم جمارى الطبيعة من احليوان والنبات ..ومنها
466

علم ما خيتص به عامل األنفاس من العلوم ..ومنها علم األسباب العامة ىف الوجود واخلاصة
بأهل اهلل)()1

وغريها من العلوم الكثرية ،وقد وظف بعضها توظيفا خاطئا؛ فصار التصوف بذلك
بوابة للدجل والشعوذة ،ومن األمثلة عىل ذلك توظيف ما يذكرونه من أرسار احلروف يف
وضع الطالسم واألوقاف بل السحر بكل أنواعه ،وهو ما يطلق عليه [علم السيمياء] ،أو
[السحر األبيض] ،وهو يقوم عىل تقسيم احلروف بقسمة الطبائع إىل أربعة أصناف مطابقة
للعنارص األربعة األساسية ،ويشتمل كل صنف عىل سبعة أحرف ويقوم هذا العلم عىل
القول بأن طبائع احلروف وأرسارها سارية ىف األسامء فهى سارية ىف األكوان(.)2
والبن عريب الكثري من الكتابات يف ذلك ،وقد قال يف مقدمة بعض رسائله عن هذا
العلم( :احلمد هلل فاتح الغيوب وشارح الصدور وعاطف اإلعجاز بفنون االعجاز عىل
الصدور ،وواهب العقول أنواع املعارف عند الورود وحمليه هبا عند الصدور ،خمصص أهل
املعرفة بخصائص األسامء وخواص احلروف ،جاعل احلروف أمة من األمم ،مودعها ما
تعطيه ذواهتا من احلكم عند تركيبها وانفرادها مع اهلمم كق وش وع ،فهذه حروف مفردة
وهى من مجلة ما يعطيه من الكلم ،وضعها عىل رضوب شتى من الوضع بحكم ما تعطيه
حقيقة الطبع؛ فلها مراتب ىف املعارف الروحانية ،ومراتب ىف املخارج الظلامنية ،ومراتب ىف
املدارج الرقمية ،وذلك بتقدير العزيز العليم .ومن أسناها وجودا ،وأعظمها شهودا ،وجود
امليم والواو والنون املعطوفة أعجازها عىل صدورها بوسائط حروف العدل املؤيدة بسلطان

( )1اجلوهر املصون والرس املرقوم فيام تنتجه اخللوة ،ص.53 :
( )2رسالتان ىف رس احلروف ومعانيها ،ص.14 :
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كن فيكون ،ما البد أن يكون وهى األلف ىف قولك :واو االزمة حرضة اجلود املنزل بالقدر
املعلوم ،وإن كان غري خمزون .والواو املضموم ما قلبها ىف قولك :نون ،وهى دليل العلل
الروحانية لقوم ينظرون .والياء املكسور ما قبلها ىف قولك :ميم وهى دليل العلل اجلسامنية
لقوم يتفكرون)()1

ثم حتدث عن الغرض من هذا العلم وفضله وما ألفه فيه ،فقال( :اعلموا وفقكم اهلل
أن احلروف رس من أرسار اهلل تعاىل والعلم هبا من أرشف العلوم املخزونة عند اهلل تعاىل
وهو العلم املكنون املخصوص به أهل القلوب الطاهرة من األنبياء واألولياء وهو الذي
يقول فيه احلكيم الرتمذى [علم األولياء] ولنا ىف موضوعات عجيبة منها كتاب ىف الفتح
املكى وسيط ،ومنها كتاب ىف الفتح الفاسى بسيط سميناه املبادئ والغايات فيها ما تنتظمه
حروف املعجم من العجائب واآليات ،ومنها كتاب بسيط أيضا تكلمنا فيه عىل احلروف
املجمولة التي ىف أوائل سور القرآن وهى بضع وسبعون حرفا بالتكرار وأربعة عرش حرفا
بغري تكرار وىف سبعة وعرشين سورة ملا فرسنا القرآن عىل هذه الطريقة اإلهلية ،ومنها كتب
وجيزة مثل هذا وغريه)()2

وقد دافع ابن عريب عن الذين ذكروا خواص احلروف ،واستعملوها يف الشعوذة،
فقال( :ومن مراتب أرسار احلروف أيضا أن يكون آخر احلرف كأوله ىف بعض األلسنة
كامليم والواو والنون ىف اللسان العربى ،وهو من التلفظ بأسامء احلروف ألنه مراتب الرقوم،
فتكلمنا عىل أرساره كطريقة ابن مرسة اجلبىل وغريه ال خواصه ،فإن الكالم عىل خواص

( )1املرجع السابق ،ص.15 :
( )2املرجع السابق ،ص.15 :
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األشياء يؤدى إىل هتمة صاحبه وإىل تكذيبه ىف أكثر األوقات ،أما هتمته ىف دينه فهو أن يكون
من أهل الكشف ىف الوجود ،فيلحق بأهل السحر والزندقة ،وبام كفر وهو يتكلم عىل
األرسار التي أودعها احلق ىف موجوداته ،وجعله أمينا ،والناس ينسبون إىل أن يقول بنسبة
األفعال إليها فيكفرونه بذلك فيأثمون عند اهلل حيث مل يوفوا من النظر ىف حقنا ما جيب
عليهم ،وال فحصوا عن ذلك ،فهذا وجه تكفريهم .وأما وجه تكذيبهم ،فإن املحدثني هبذه
األشياء ينبغى أن يكونوا عارفني بصور الرتكيب وأوقاته وأقالمه وغري ذلك ،فمتى نقصهم
دقيقة من ذلك أبطل عملهم العمل الذي للعامل ،فال نقول أنه أخطأ بكذا هو فرتاها فيها،
وشكل هكذا ىف الرتكيب ،أو مل حيسن وإنام يزكى نفسه ،ويقول إن فالنا كذب وأنى جربت
ما قال فام وجدت له أثرا ،فالسكوت عن العلوم العملية الروحانية بأهل طريقنا أوىل من
كل وجه ،بل هو حرام عليهم بسطها بحيث يدركها اخلاص والعام فيستعني هبا املفسد عىل
فساده ،وغاية أن وضعنا منها ىف كتب إيامء ألصحابنا حيث وثقنا أنه ال يعرف ما أرشنا إليه
ىف ذلك سواهم فال يصل إليها من ليس منهم ،فال أباىل من تكذيبهم إياى ،إذا سلم ىل
دينى)()1

وما ذكره من رسية تلك العلوم أو اختصاصها بقوم دون قوم ،هو ما شجع عليها،
وكثر األدعياء الذين ينسبون أنفسهم هلا ،وقد قال البوين عنها وعن غريها مما يعتربونه من
علوم األرسار( :اعلم أن رس احلروف يف ألواح صدور العلامء مرقوم ،ورس األعداد يف
صحائف أرسار احلكامء مرسوم ،ورس الكيمياء يف حظرية كنز القدماء خمزون ،ورس
التسخري يف أفئدة قلوب األولياء مكنون ،ورس األسامء يف مرآة بصرية األنبياء مرموز ،ورس
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الكالم يف عرش سامء األرواح مكنوز ،فافهم هذه اإلشارات القدسية واللطائف الكشفية
تفز بحظ وافر من املعاين الذوقية واملباين الشوقية ..واعلم أن لكل دعوة اسام من أسامء اهلل
وبابا تدخل منه ،ومعراجا يرقى عليه ،وروحانية تصعد به وهناية تقف عندها وخترج
اإلجابة من ذلك الباب املعراج عىل أيدي تلك املالئكة ،وذلك الوقت إن عجلت اإلجابة
أو يف مثله من الساعات فافهم)()1

ثانيا .العرفان والقيم الروحية:
تعترب ا لقيم الروحية املجال األكثر التصاقا بالعرفان ،وخاصة يف جانبه العميل ،ألن
القصد منه هو تزكية النفس وتطهريها لتصبح أهال للتعرف عىل رهبا والتواصل معه.
وكل ذلك عرب الوسائل الرشعية الكثرية التي ورد ذكرها يف القرآن الكريم والسنة
املطهرة وهدي أئمة اهلدى ،والتي أشار إليها ،أو مجع جمامعها قوله تعاىل﴿ :يا أ ُّهيا ا َّل ِذين
ِ
آمنموا ِ
الصابِ ِرين﴾ [البقرة ]153 :والتي وردت بعد اآليات
الصالة إِ َّن اهلل مع َّ
الص ْ ِرب و َّ
استعينموا بِ َّ
ْ
املخربة عن دور رسول اهلل  يف تزكية أمته ،وأمرها بالذكر والشكر اللذين يمثالن عالمة
التزكية احلقيقية ،قال تعاىل﴿ :كام أ ْرس ْلنا فِي مك ْم ر مس ً
وال ِمنْ مك ْم ي ْت ملو عل ْي مك ْم آياتِنا و ميزكِّي مك ْم
ويع ِّلم مكم ا ْلكِتاب و ِْ
احلكْمة و ميع ِّل مم مك ْم ما مل ت مكو منوا ت ْعل ممون ( )151فا ْذ مك مر ِ
وين أ ْذ مك ْر مك ْم
م م م
ْ
ِ
و ْاش مك مروا ِيل وال ت ْ
ك مف مرون﴾ [البقرة]152 ،151 :
ومثلها ما ورد يف قوله تعاىل خطابا لبني إرسائيل﴿ :و ِ
الصال ِة وإِ َّهنا
الص ْ ِرب و َّ
استعينموا بِ َّ
ْ
اخل ِ
لكبِري ٌة إِ َّال عىل ْ
اش ِعني﴾ [البقرة ،]45 :وقد وردت كذلك يف معرض بيان التكاليف الرشعية
ِ
احل َّق بِا ْلباطِ ِل وت ْك مت مموا ْ
املؤدية للتزكية ،قال تعاىل﴿ :وال ت ْلبِ مسوا ْ
يموا
احل َّق وأ ْن مت ْم ت ْعل ممون وأق م
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ِِ
رب وتنْس ْون أ ْن مفس مك ْم وأ ْن مت ْم
َّ
الراكعني أت ْأ مم مرون النَّاس بِا ْل ِ ِّ
الصالة وآ متوا الزَّ كاة و ْارك معوا مع َّ
ِ
ِ
ت ْت ملون ا ْلكتاب أفال ت ْعق ملون﴾ [البقرة]44 - 42 :
وبذلك؛ فإن اآليتني الكريمتني تصفان املجامع الكربى التي يمكن اعتبارها البحر
الذي جتتمع فيه روافد السري والسلوك إىل اهلل ..أو تنطلق منه.
وال نحب أن نتحدث هنا عن ذلك اإلقصاء والذي قد يصل إىل حد السخرية من
الذين استعملوا هذه الوسائل؛ فأكثروا من الصالة والصيام ونحومها ،واعتبارهم جمرد عباد
ال حظ هلم من املعرفة اإلهلية ،واحتقار كل العبادات بذلك ،واملسارعة وراء ما يوضع من
أذكار ونحوها لترسيع الفتح؛ فذلك شأن آخر ،وإنام سنكتفي باإلشارة إىل االنحرافني
التاليني.
 .1التوظيفات اخلاطئة للعقائد واملعارف:
وذلك كله تبعا ملا يورده الكشف واإلهلام ،والذي مل يكن حمصورا يف دائرة املعارف
والعلوم ،وإنام وظف توظيفات خاطئة كثرية ،كانت سببا يف انتشار اجلهل واخلرافة
والشعوذة.
ومن األمثلة عىل ذلك توظيف أسامء اهلل احلسنى ،التي هي وسائل التعرف عىل اهلل
والتقرب منه يف خدمة املصالح املختلفة ،عرب أنواع من الطقوس والشعوذة.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره البوين عن أسامء اهلل احلسنى ،واختصاص األولياء
هبا ،حيث قال( :اعلم أن األولياء ريض اهلل تعاىل عنهم تكلموا يف علم احلروف واألسامء
عىل نوادر زاهرة ،وأفيضت عليهم من منبع االختصاص عند حصول اليقني يف قلوهبم
واإلخالص ،فاختصوا يف علم األسامء عىل من سواهم بثالثة أشياء ،أحدها :أهنم فهموا
معاين األسامء التسعة والتسعني اسام بتأييد وإهلام ما ال يعلمه غريهم بالنظر والربهان،
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والثاين :أهنم علموا أسامء باطنة وراء هذه التسعة والتسعني ،والثالث :أهنم اختصوا
باالطالع عىل االسم األعظم؛ وأما األنبياء عليهم الصالة والسالم فإهنم علموا التسعة
والتسعني بنور الوحي ما مل تعلمه األولياء باإلهلام ،وذلك أهنم علموا علوم األسامء الباطنة
من علم اسم اهلل األعظم ،وكل اسم من هذه األسامء ال يعلم ما هو عليه إال الذي تسمى
به واتصف بمعناه وهو :اهلل وحده ال رشيك له ووراء هذه األسامء كلها التي علمها اهلل
تعاىل أنبياءه وأولياءه ما استأثر اهلل تعاىل به يف علم الغيب عنده ،ومل يطلع عليه نبي مرسل
وال ملك مقرب ..وأول ما خص اهلل به العبد إذا أراد أن يتواله علمه العلم اللدين ،فيكون
وليا عاملا ،وأن خيصه من علم التسعة والتسعني اسام ،فيفتح له منها من العلوم ما ال يفتح
للعامل بطريق النظر ،ثم يرقيه إىل معرفة األسامء الباطنة والظاهرة منها كام رجعت الظاهرة
إىل اهلل تعاىل ،وبعد معرفته هو يعلمه األشياء الباطنة التي هي حروف مفردة وهي األربعة
عرش حرفا الواردة يف القرآن العظيم يف فواتح السور وهي األحرف النورانية املتقدمة ،وبعد
فهمها ،فهمه اهلل تعاىل االسم األعظم الذي إذا دعي به أجاب ،وإذا سئل به أعطى ،وإنام
يأخذ االسم األعظم من اخلرض عليه السالم يف أكثر األقوال ،وقد يتلقاه الويل باالمام عند
هبوب الرمحة عىل العبد ،وطريق أخذه يف األولياء خمتلف يطول يف تفصيله ،وآخره أنه
تطوى له األرض ويميش عىل املاء ،ويطري يف اهلواء ،وتقلب له األرض واألعيان إىل غري
ذلك من الكرامات التي اختص اهلل هبا األولياء ..وأسامء اهلل تعاىل املعجمة الباطنة أصل
لكل َشء من أمور الدنيا واآلخرة وهي خزانة رسه ومكنون علمه ،ومنها تفرع أسامء اهلل
تعاىل كلها ،وهي التي تقىض هبا األمور ،وأودعها أم الكتاب)()1

( )1املرجع السابق ،ص.74 :
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وقد مأل كتابه بالكثري من ذكر األسامء احلسنى ،وكيفية توظيفها يف املصالح املختلفة،
ومن ذلك ما ذكره يف اسم [اهلل] ،حيث قال( :من أكثر من ذكره ال يطيق أحد النظر إليه
إجالال له ،ومن كتبه يف رشف الشمس عىل جسم رشيف أحرق به كل شيطان مريد ،وإذا
أمسكه معه يف يوم شديد الربد وأكثر من ذكره ال حيس بأمل الربد الشديد ،وإذا ختتم به
صاحب احلمى البلغمية ذهبت لوقتها ،وإذا نقش مربعه عىل رق والشمس يف األسد ومحله
بعد ذكره  317مرة ،فال يضع يده عىل ماء إال غار بإذن اهلل تعاىل برشط أن يكون صاحب
حال مع اهلل تعاىل ،ومن عرف قدره استغنى به عن كل ما سواه ألنه اسم اهلل تعاىل األعظم
الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ،ومن ثم كانت قواه الظاهرة تشري إىل قولك:
جميب وهو أول األسامء املظهرة واجلامع حلقائقها واملشتمل عىل دقائقها ورقائقها ،وله
خممس جليل القدر من رسمه ومحله مل يعرس عليه أمر من األمور ،وبه تسهل الشدائد وهو
ذكر أكابر املوهلني من أهل اخللوات ويصلح ذكرا ملن كان اسمه حممدا ..ويصلح أيضا ملن
كان اسمه عبد اهلل ،وله من العدد  67لفظا ،و 99رقام وأما أسامء حروفه  26تشري إىل اسمني
جليلني ،ومها عىل قديم)()1

وقال يف اسم [الرمحن]( :هذا االسم الرشيف له مربع  5يف  ،5يوصف برس التداخل
يف رشف زحل ،فصاحبه ال يزال يتقلب يف رضوان اهلل وال يراه أحد إال رق له ،وتتواىل عليه
النعم ،ومن وضعه يف ماء وسقى منه صاحب احلمى احلارة ذهبت عنه لوقتها ،ومن أكثر
من ذكره نظر اهلل له بعني الرمحة ،ويصلح ذكرا ملن كان اسمه عبد الرمحن ،ومن واظب عىل
ذكره كان ملطوفا به يف سائر أحواله ..وله من العدد  ،99وهو زوج فرد ناقص ،أجزاؤه
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 37تشري إىل اسمه تعاىل منقي هذا من حيث رقمه ،وأما من حيث لفظه فله من العدد ،39
وهو عدد فرد ناقص ،أجزاؤه  47تشري إىل اسمه تعاىل االله واما اسامء حروفه فهي 49
تشري إىل اسمني جليلني ومها مبدع فاطر)()1

وقال يف اسم [ملك]( :يصلح ذكرا للملوك وغريهم ،وله مربع  3 +3يوضع يف
صحيفة من ذهب ومعه قوله تعاىل ﴿ :مق ِل ال َّل مه َّم مالِك املْم ْل ِك﴾ اآلية وحيملها فإهنا من األرسار
اجلليلة ،وحاملها يصري مهابا عند الناس ويصلح ذكرا ملن كان اسمه عبد امللك ..وإذا نقش
مثلثه العددي يف ورقة من ذهب يف رشف الشمس ،ووضع عليها فص ياقوت أمحر،
ووضعه يف خاتم ،ودخل به عىل حاكم أو جبار ذل له ،وال يطيق النظر إليه ،وقد وضعه
أفالطون لذي القرنني ،فكانت األسد هترب منه ..وله من العدد  9وهو من حقائق
احلروف ،وهو من األسامء املنظومة عىل حسب مراتب العدد تنزيال ،وهو زوج فرد
مستطيل ،أجزاؤه  44تشري إىل اسمه تعاىل :الباقي بال ،وأما أسامء حروفه  63فتشري إىل
اسمه :جميب الدعوة فتأمل ووضعه بعضهم هبذه الصورة)()2

وقال يف اسم [قدوس]( :هذا االسم اجلليل القدر ،من أكثر من ذكره إىل أن يغلب
عليه منه حال أذهب اهلل عنه كل شهوة مذمومة ،ويوضع يف مثلث عددي حييط به مربع
حريف يف رشف املشرتي ليلة اجلمعة ،فحامله يبدله اهلل من كل خلق من األخالق الذميمة
إىل األخالق احلميدة ،ويكون حمبوبا من اخللق ويثنون عليه ويصلح ذكرا ملن كان اسمه عبد
القدوس ،ومن كان اسمه إسحاق وله من العدد  174لفظا ،و 170رقام وهو من األسامء
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العظيمة الشفعية من مجيع الوجوه ،وهذا العدد اللفظي زوج فرد مستطيل ..وأجزاؤه 176
تشري إىل اسمه تعاىل :موسع ،وأما عدده الرقمي فزائد أيضا وهو 241 :تشري إىل اسمني
ومها إله رقيب واهلل أعلم)()1

وقال يف اسم [متكرب]( :من كتبه عىل سور مدينة أو حائط أو دار أو بستان أو غريه
يف  94موضعا يف السابعة من يوم اجلمعة حرس اهلل تلك املدينة أو الدار أو غريمها من كل
طارق سوء ،ومن نقشه يف خاتم مثلث فتداخل برس األعداد يف رشف املريخ ومحله ذل له
كل جبار عنيد ،ومن أكثر من ذكره كذلك ،وذكره تنقاد له اجلبابرة ويكون نافذ الكلمة
عندهم ،وله من العدد  664وهو عدد زوج الزوج ،والفرد من األعداد الناقصة ،وأجزاؤه
 499تشري إىل اسمني جليلني ومها :حكم خالق)()2

وقال يف اسم [بارىء]( :هذا االسم خاصيته اإلعانة عىل األعامل الثقيلة فيصلح
ذكرا للحداد واجلامل والصائغ وأمثاهلم ،فمن داوم عىل ذكره كشف له عن عامل املثال ،وإن
كان طبيبا نجحت مداواته يف األبدان وشفى اهلل كل مريض عاجله ،وله من العدد 213
وهو عدد فرد مستطيل ناقص ،أجزاؤه  78تشري إىل اسمه :ديان أو هو من رضب ج يف امل،
فاجليم للجمع واأللف لالبتداء والالم للوصلة وامليم للتامم ،وقد يوضع يف مثلث عددي
حميط به مربع)()3

وقال يف اسم [مصور]( :هذا االسم من أكثر من ذكره سهل اهلل له ما يريد من
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الصنائع التي حتتاج إىل ختليط وتشكيل ،ومن نقشه عىل مربع خاتم زجاج أو فخار مل يفسد
له عمل ،وإذا أكثر من ذكره صاحب حال صادقة ذو قدم راسخ نزلت عليه املعاين املعقولة
بالصور املحسوسة ومل يفهم ما أرشنا إليه إال صاحب كشف وبصرية ،ومن أكثر من ذكره
سهل اهلل عليه ما أراد عمله من الصنائع اليدوية كالذين يصورون الصور اجلائزة ويصنعون
الفخار والزجاج وما أشبه ذلك ،وله من العدد  343لفظا وهو زوج الزوج ناقص أجزاؤه
 366تشري إىل اسمني جليلني ومها :كريم مصلح ،و 336رقام تشري إىل اسمه تعاىل :قاهر،
هذا عىل طريقة أرباب األرسار ،وأما أسامء حروفه فهي  399تشري إىل اسمني جليلني مها:
مانح مكرم)()1

وقال يف اسم [غفار]( :هذا االسم من وضعه يف مربع يف آخر ليلة من الشهر يف
صحيفة من رصاص ،ومحله بعد تالوة االسم عدده أعمى اهلل عنه برص كل ظامل ،وإذا كان
صاحب حال صادقة اختفى به عن أعني الناس وله منافع يف احلروب وغريها ،ومن أشهده
احلق ما ال يطيق شهوده فعليه بذكره ،ولذلك من أطلعه احلق عىل أحوال خلقه وخفيات
أرسارهم ومل يطق السرت عليهم ،فليلجأ إىل اهلل بذكر هذا االسم وله من العدد  1361وهو
عدد أول رتق ال فتق فيه فلذلك ال يعرف اهلل إال اهلل ،وأما أسامء حروفه فهي تشري إىل اسمني
جليلني ومها :مقيت قابض ،وعددها )2()1353

وقال يف اسم [قهار]( :هذا االسم من دعا به عىل ظامل يف خلوة أخذ لوقته ،ومن
نقشه يف مربع يف رشف املريخ ومحله فإنه ال خياصم أحدا إال غلبه وقهره باحلجة ،ويصلح
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للمريدين ما داموا يف قهر نفوسهم ومنعها من الشهوات ،ويصلح ذكرا ملن كان اسمه عبد
القهار ،وله من العدد  311لفظا و 356رقام ،وأما أسامء حروفه فهي  396تشري إىل اسمني
جليلني ومها :فاطر مقسط)()1

وهكذا مع كل األسامء احلسنى سواء تلك التي نعرفها ،أو وردت هبا النصوص
املقدسة ،أو تلك التي ال نعرفها ،وال يمكن أبدا أن نفهمها أو نعرف اللغة التي كتبت هبا.
ومثل ذلك يف التعامل مع املالئكة عليهم السالم ،والذين استعملهم الكشف
واإلهلام ووظفهم يف الوظائف املختلفة.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره البوين عند احلديث عن [التوافيق األربعة وما خيتص
به من الفصول الدائرات] ،والذي قال يف مقدمته( :اعلم وفقني اهلل وإياك لطاعته وفهم
أرسار أسامئه ،أن هذا الفصل عليه مدار هذا الكتاب وفيه أرسار عظيمة ،فإذا أردت العمل
هبذه األسامء املباركة ،والتوافيق اجلليلة ،وأسامء املالئكة الذين يدبرون الزمان ،وأسامء
الرياح والكواكب ،فاعرف أن السنة اثنا عرش شهرا تنقسم أربعة أقسام كل قسم منها ثالثة
أشهر ،والفصول أربعة منها فصل الصيف ،وفصل الشتاء ،وفصل الربيع ،وفصل اخلريف،
وكل فصل ثالثة أشهر وتسمى ثاقوفة الثاقوفة األوىل لفصل الربيع وأوهلا من الرابع
والعرشين من مارس الثاقوفة الثانية لفصل الصيف وهي أربعة وعرشون من يونيه الثاقوفة
الثالثة لفصل اخلريف وهي أربعة وعرشون من سبتمرب الثاقوفة الرابعة لفصل الشتاء وهي
من أربعة وعرشين من ديسمرب)()2

( )1املرجع السابق ،ص.179 :
( )2شمس املعارف الكربى ،ص.65 :
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ثم راح يذكر الكثري من األسامء الغريبة للمالئكة عليهم السالم ،والوظائف التي
كلفوا هبا ،والتي يمكن أن يستعملها املريد حلاجاته املختلفة ،فقال( :فصل يف أسامء امللوك
الذين يدبرون الزمان قبل األربعة ..فصاحب الرشق اسمه دنيائيل ،وصاحب الغرب اسمه
درديائيل ،وصاحب الشامل إسمه اسيائيل ،وصاحب اجلنوب اسمه حزقيائيل ،فصاحب
الرشق لفصل الصيف ،وصاحب الغرب لفصل الشتاء ،وصاحب الشامل لفصل الربيع،
وصاحب اجلنوب لفصل اخلريف ..وأعوان صاحب الرشق وجهائيل ومحرائيل
وسمعائيل ،وأعوان صاحب الغرب حربقيل ومصامئيل ورسعائيل ،وأعوان صاحب
الشامل فرعريائيل وطائيل ،وأعوان صاحب اجلنوب سبائيل ومرحيائيل ومحرميكا
كيائيل)()1

ثم ذكر نموذجا عن كيفية استخدام أولئك املالئكة الذين ذكر أسامءهم ،فقال( :إذا
كنت يف فصل الربيع ،وأردت صاحب ثقف ،فادع الثاقوفة تقول :بسم اهلل الرمحن الرحيم
أقسمت عليك يا تيائيل وأعوانك فرحويييل وطاحول والرياح وماسول وميسور وسام
وطش ،وعىل الشمس والقمر وما حفت بسم اهلل وباسمه الشديد رب اآلخرة واألوىل ،ال
غاية له وال منتهى ،له ما يف السموات وما يف األرض وما بينهام وما حتت الثرى ..اللهم إين
أسألك يا رب العاملني باسمك التام يا حي يا قيوم ،أشهد أن كل َشء دون اهلل باطل ،آمنت
بك ال إله إال أنت ،ال رب سواك ،باسمك العظيم الذي فضلته عىل مجيع أسامئك كلها أن
تسخر يل صاحب الدعوة ،وصاحب الثاقوفة والنواحي األربعة يكونون عونا يل يف قضاء
ح اجتي بإذنك ،يا اهلل إهلي إنك أنت تقيض وال يقىض عليك ،أجيبوا يا معارش األرواح

( )1املرجع السابق ،ص.65 :
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واقضوا حاجتي بحق من له العزة واجلربوت ،وبحق احلي الذي ال يموت الذي ليس كمثله
َشء ،القائم الذي اسمه ال ينسى ،ونوره ال يطفأ ،وعرشه ال يزول ،وكرسيه ال يتحرك،
أنزل عىل عبده الكتاب ،أسألك يا اهلل أن تقيض حاجتي ،وأن تسخر يل الروحانية خدام هذه
األسامء إنك عىل كل َشء قدير)()1

وذكر كيفية توظيف املالئكة يف فصل اخلريف ،فقال( :إذا كنت يف فصل اخلريف،
فادع صاحب الثاقوفة تقول :بسم اهلل الرمحن الرحيم أقسمت عليك يا دنيائيل ،وعىل
أعوانك يا محيائيل وحرمائيل وسمعيائيل ،وعىل الرياح القدح ،وثغمهون ومردود
وعارود ،وعىل الشمس والقمر ماخوذ وسادوين ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وال حول وال
قوة إال باهلل العيل العظيم .اللهم إين أسألك بأنك حي ال يموت ،وغالب ال تغلب ،وخالق
ال ختلق ..أسألك بعزتك أن تقيض حاجتي ،وأن تسخر يل مجيع الروحانيات ،يا اهلل يا
عظيم ،وباسمك املكنون ،وبحق جاللك ونور وجهك إن ذلك عليك يسري ،أقسمت
عليكم باهلل العظيم وباسمه املخزون ،أن تكونوا عونا يل عىل قضاء حاجتي إال ما أجبتم ما
أمرتكم به ،وبحق أسامء اهلل تعاىل العظام هيا العجل الوحا الساعة بارك اهلل فيكم)()2

وهكذا يستخدم صاحب اجلنوب بقوله( :أقسمت عليك يا عنيائيل وحرحيائيل
ورسعيائيل ،وعىل الريح الشديد ،وعىل الشمس والقمر ،أسألكم أن تنزلوا يف مكاين
ومتتثلوا مجيع ما أمرتكم به وما أطلبه منكم)()3

( )1املرجع السابق ،ص.66 :
( )2املرجع السابق ،ص.66 :
( )3املرجع السابق ،ص.67 :
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ويستخدم صاحب الغرب يف الشتاء بقوله( :أقسمت عليك يا درديائيل ،وعىل
أعوانك حرفائيل ومصحيائيل ورصفيائيل ،وعىل الرياح معدود وعادوم ومعمور،
والشمس والقمر خادم وحاسد وسني ،أسألكم أن تقضوا حاجتي بحق ما به أقسمت
عليكم ..أقسمت عليك أيتها األرواح الروحانيات أن تكونوا عونا يل فيام أطلب ،أجب يا
صهلوب وافعل الذي بيني وبينك بالذي قال للسموات واألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا
أتينا طائعني)()1

وهو يمزج بني كال األمرين حني يوظف أسامء اهلل احلسنى يف تسخري املالئكة يف
اخلدمات املختلفة ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف اسم [اهلل]( :من ذكره  66مرة بعد صالة
ركعتني يف جوف الليل بعد صوم ورياضة طويلة ،فإنه ينزل عليه سيد الروحانيني امللك
كهيال عليه السالم ،وهو من املالئكة التي جتاه العرش ،وهو حاكم عىل  66صفا من
املالئكة ،وحتت كرامته أربع قواد حتت يد كل قائد  66ملكا ،فإذا ذكره الذاكر عدده يف
خلوته ،فإن اخلادم حيرض وخير ساجدا هلل تعاىل ويقول يف سجوده أسامء عظيمة رسيعة
اإلجابة وهي :اللهم إين أسألك يا اهلل يا واحد ،يا اهلل يا أحد ،يا اهلل يا دائم ،يا اهلل يا باقي،
يا اهلل يا قديم ،يا اهلل يا قدير يا اهلل يا رب ،يا اهلل يا شكور ،يا اهلل يا حي ،يا اهلل يا قيوم ،أسألك
بأحديتك وصمديتك ،ونعوت ربوبيتك إن عبدا من عبيدك قد شاركنا يف التسبيح
والتقديس ،واألمر أمرك فإن أمرتنا بالنزول البتة فبإرادتك ،فيقول اهلل تعاىل انزلوا إليه
واقضوا حاجته ،فإنه دعا باسمي األعظم ،فينزل ومن معه إىل الذاكر ،ويقول له أهيا العبد
الصالح اذكر اهلل تعاىل فيذكر ،فريى األنوار خترج من فيه وحيصل له خشية وسكينة ،فيقول

( )1املرجع السابق ،ص.66 :
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له امللك أهيا العبد الصالح قد ناجيت اهلل تعاىل باسمه العظيم ،ونحن خدام هذا االسم فام
الذي تريد ،فيقول أريد الطاعة هلل تعاىل وألسامئه فيقول لك :تطهر ثيابك وبدنك ،وتصوم
ثالثة أيام من كل شهر ،وهي الثالث عرش وتالياه ،وأفطر عىل احلالل واقرأ االسم عدده،
فإن فعلت ذلك تصري أخا لنا ،ويصافحك امللك ،ويعاهدك ويقيض حاجتك وما تريد ثم
ارصفه ينرصف بخري)()1

وقال يف اسمه تعاىل [الرمحن]( :خادمه :زريال وهو رئيس عىل أربع قواد حتت كل
قائد  398صفا ،كل صف  398من املالئكة املوكلني بالرمحة ،فإذا تاله الذاكر هذا العدد،
فإن الروح ينزع التاج وخير ساجدا هلل تعاىل ويقول :يا من ال يعلم ما هو إال هو إن عبدا
شاركنا يف التسبيح باسمك ،ثم ينزل ومن معه من املالئكة ،ويفتح له باب اإلجابة ويلقي
حمبته يف القلوب .وفيه من األرسار ما ال يمكن رشحها)()2

 .2التوظيفات اخلاطئة لألذكار واألدعية:
مل يكتف أكثر الصوفية بعزل أئمة اهلدى ،وجتاوزهم ،وجتاوز الوصايا النبوية الواردة
يف حقهم ،وإنام راحوا يتجاهلون ما ورد عنهم من أدعية ومناجيات كثرية ،ويستبدلوهنا
بأدعية ومناجيات وصلوات وضعوها من عند أنفسهم ،وأخربوا عن الفضائل الكثرية هلا،
والتي تربو عىل ما ورد يف كل األدعية واألذكار من فضائل.
ونحن ال نتجرأ؛ فنرمي كل ما ذكروه من أدعية أو مناجيات؛ ففيها الكثري من
الكلامت النافعة الصحيحة ،ولكن نتأمل لتجاهلهم ـ بسبب الطائفية املقيتة ـ ألدعية اإلمام

( )1املرجع السابق ،ص.286 :
( )2املرجع السابق ،ص.286 :

481

عيل واحلسن واحلسني والسجاد وغريهم ،مع اعرتافهم بفضلهم ،وادعائهم الوالء هلم.
ولذلك ال أعرف أي طريقة صوفية تتبنى الصحيفة السجادية ،تلك الصحيفة
املباركة التي تتضمن أدعية اإلمام السجاد ،والتي ينهل فيها مجيعا من معني القرآن العذب
الذي مل خيتلط بأي شائبة.
ويف مقابل ذلك نجد لكل طريقة صوفية أدعية خاصة ،ومعها الكثري من الفضائل
العجيبة التي ال نجد مثلها يف األدعية الواردة عن رسول اهلل  أو عن أئمة اهلدى.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف فضائل الدعاء املسمى [حزب البحر] املنسوب
للشيخ أيب احلسن الشاذيل ،فقد روي عن صاحبه أنه قال حالفا باهلل( :هذا الدعاء قد أهلم
إيل من قبل رسول اهلل  بطريق االستفاضة الروحانية) ،وقال( :إن حزيب لو قرىء يف
مكان إال كان آمنا من اآلفات ،ولو ذكر حزيب يف بغداد ملا أخذت ،ويف ذكره ألهل اهلل آيات
وأرسار شافية ،وألهل النهايات أنوار صافية ،ومن ذكره كل يوم عند طلوع الشمس أجاب
اهلل دعوته وفرج كربه ،ورفع بني الناس قدره ورشح بالتوحيد قدره وصدره ،وسهل أمره
وكفاه عن شتى األنس واجلن ،وال يقع عليه برص أحد إال أحبه ،وإذا قرأه عند جبار أمن
من رشه ،ومن قرأه عقب كل صالة أغناه اهلل عن خلقه ،وآمنه من حوادث الدهر ،ويرس
عليه أبواب السعادة يف مجيع حركاته وسكناته ،ومن ذكره يف الساعة األوىل من يوم اجلمعة
ألقى اهلل حمبته يف القلوب) ،وقال( :من حفظ حزبنا الكبري كان له ما لنا وعليه ما علينا)()1

وقال شارحه يف ذكر فضائله( :حزب البحر سمي به ألنه وضع يف البحر وللسالمة
فيه حني سافر يف بحر القلزم ،فحبس عليهم الريح أياما ،فرأى النبي  يف مبرشة فلقنه

( )1عنوان التوفيق ىف آداب الطريق(رشح حزب البحر) ،ص.96 :
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إياه ،فقرأه فجاء الريح ..وقيل :من كتبه عىل َشء تلك الساعة وجعل املكتوب معه ،أمن
من مجيع البالء وكان حمفوظا بحول اهلل ،ومن استدام عىل قراءته ال يموت غريقا وال حريقا،
ومن كتب عىل سور مدينة أو حائط دار دائرة عليها حرسها اهلل من رش طوارق احلوادث
واآلفات ،وله منفعة جليلة يف احلروب ،ومن وضعه يف رق طاهر واملريخ يف رشفه ،أو يف
الساعة األوىل يف يوم السبت والقمر زائد النور ،جيمع مهته وحيسن حاله ،شاهد من بديع
رس اهلل ما يقرص به األلسنة ،وهو دعاء النرص والغلبة عىل اخلصوم ،وخواصه كثرية كام يف
أسامي الكتب)()1

ثم نقل عن صاحب الرشح العتيق قوله عنه( :إن أحدا من أهل السفينة إذا قرأه عند
االحتياج إىل الريح أرسل اهلل تعاىل عليهم الريح موافقا جلهتهم ،والبيت الذي حفظ فيه
الدعاء صار أمينا من الرسقة ورش اجلن ونزول الصاعقة بإذن اهلل تعاىل ،ومن كتبه عىل َشء
من ماله وعلقه عليه كان ذلك مصونا من مجيع الباليا ..وحكي أن قافلة مرت ببادية،
وظهرت هلم جيفة من بعيد ،والوحوش حيومون حوله وال جيرؤون عىل أكلها ،فتعجبوا
منها ،فأرسلوا أحدا إليها ،فلام قرب إليها رأى عليها لوحا معلقا قد نقش عليه هذا الدعاء،
فأخذ ذلك اللوح وذهب ،وملا بعد أتى أحد تلك الوحوش ونرشها ولقم لقمة ،فلام رأى
أهل القافلة تلك احلالة تعجبوا منه وحتريوا يف عظمة اهلل وحكمته)()2

ثم ختم هذه الفضائل بقوله( :واحلاصل :بركات هذا احلزب وأرساره ظاهرة
وباطنة ،ال خيفى لكل أحد من املواظبني ،وقد قيل :ما رأيت أحدا حافظ عليه إال وعنده

( )1املرجع السابق ،ص.97 :
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خريات ظاهرة ،وقد أخذه أهل البصائر كابرا عن كابر ،من داوم عليه نور اهلل قلبه بنور
الواليات ،ورشح صدره بآثار اهلدايات ،ويرس عليه أبواب اخلريات وثبته عىل الطاعات،
ونزه فكره عن رذائل الشهوات ،وال يسأل اهلل به شيئا إال أعطاه ،فليتق اهلل فاعله عام ال
يرضاه ،فال تكن من أصحاب الغفلة واهلوى فإنه رشيك العمى)()1

ومثل ذلك ما ورد يف صالة الفاتح ،وهي الصالة التي ترددها بعض الطرق
الصوفية ،وهي مع سالمة معانيها ،وعدم تعارضها مع القرآن الكريم إال أن هناك مبالغات
كثري يف الفضائل املرتبطة هبا ،جعلت املتعلقني هبا حمجوبني عن األدعية الكثرية الواردة عن
أئمة اهلدى.
ومن ذلك ما ذكره صاحب جواهر املعاين عن شيخه التيجاين ،حيث قال( :كنت
مشتغال بذكر صالة الفاتح مل أغلق حني رجعت من احلج إىل تلمسان ملا رأيت من فضلها،
وهو أن املرة الواحدة منها بستامئة ألف صالة كام هي يف وردة اجليوب ..وقد ذكر صاحب
الوردة أن صاحبها سيدي حممد البكري الصديقي نزيل مرص ،وكان قطبا ريض اهلل عنه،
قال :أن من ذكرها مرة ومل يدخل اجلنة فليقبض صاحبها عند اهلل عز وجل ..وبقيت نذكرها
إىل أن رحلت من تلمسان إىل أيب سمغون؛ فلام رأيت الصالة التي فيها املرة الواحدة سبعون
ألف ختمة من دالئل اخلريات تركت الفاتح ملا أغلق واشتغلت هبا وهي :اللهم صل عىل
سيدنا حممد وعىل آله صالة تعدل مجيع صلوات أهل حمبتك وسلم عىل سيدنا حممد وعىل
آله سالما يعدل سالمهم ،ملا رأيت فيها من كثرة الفضل ،ثم أمرين  بالرجوع إىل صالة
الفاتح ملا أغلق؛ فلام أمرين بالرجوع إليها سألته  عن فضلها فأخربين أوال بأن املرة

( )1املرجع السابق ،ص.98 :
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الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات ،ثم أخربين ثانيا أن املرة الواحدة منها تعدل من
كل تسبيح وقع يف الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبري أو صغري ومن القرآن ستة آالف
مرة ألنه من األذكار..ثم قال سيدنا ريض اهلل عنه :وأما صالة الفاتح مل أغلق ..فإين سألته
 عنها :أوال أهنا بستامئة ألف صالة ،هل يف مجيع تلك الصلوات أجر من صىل بصالة
مفردة؟ فقال  ما معناه :نعم حيصل يف كل مرة منها أجر من صىل بستامئة ألف صالة
مفردة ،وسألته  :هل يقوم منها طائر واحد عىل احلد املذكور يف احلديث لكل صالة وهو
الطائر الذي له سبعامئة ألف جناح إىل آخر احلديث ،أو يقوم منها يف كل مرة ستامئة ألف
طائر عىل الصفة وثواب تسبيحهم للمصيل عىل النبي ،فقال  :بل يقوم منها يف كل مرة
ستامئة ألف طائر عىل تلك الصفة يف كل مرة)()1

ومل يكتف بكل هذه الفضائل العجيبة ،بل أضاف إليها ما جيعل من كل األعامل
الصاحلة هزيلة ال تساوي شيئا أمامها ،فقد قال( :فسألته  عن حديث :إن الصالة عليه
 تعدل ثواب أربعامئة غزوة ،كل غزوة تعدل أربعامئة حجة هل صحيح أم ال؟ فقال :
بل صحيح .فسألته  عن عدد هذه الغزوات هل يقوم من صالة الفاتح ملا أغلق إىل آخر
مرة أربعامئة غزوة أو يقوم منها أربعامئة غزوة لكل صالة من ستامئة ألف صالة وكل صالة
عىل انفرادها أربعامئة غزوة .فقال  ما معناه:إن صالة الفاتح ملا أغلق بستامئة ألف صالة
وكل صالة من ستامئة ألف صالة بأربعامئة غزوة ،ثم قال بعده  :من صىل هبا أي بالفاتح
ملا أغلق مرة واحد حصل له ثواب ما إذا صىل بكل صالة وقعت يف العامل من كل جن وإنس
وملك ستامئة ألف صالة من أول العامل إىل وقت تلفظ الذاكر هبا أي كأنه صىل بكل صالة

( )1جواهر املعاين.136/1 ،
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ستامئة ألف صالة من مجيع صالة املصلني عموما ملكا وجنا وإنسا ،وكل صالة من ذلك
بأربعامئة غزوة ،وكل صالة من ذلك بزوجة من احلور وعرش حسنات وحمو عرش سيئات
ورفع عرش درجات وأن اهلل يصيل عليه ومالئكته بكل صالة عرش مرات)()1

ثم عقب عىل كل هذه الفضائل بقوله( :فإذا تأملت هذا بقلبك علمت أن هذه
الصالة ال تقوم هلا عبادة يف مرة واحدة ،فكيف بمن صىل هبا مرات ماذا له من الفضل عند
اهلل تعاىل ،وهذا حاصل يف كل مرة منها ..وأخربين  أهنا مل تكن من تأليف البكري..
ولكنه توجه إىل اهلل مدة طويلة أن يمنحه صالة عىل النبي  فيها ثواب مجيع الصلوات
ورس مجيع الصلوات وطال طلبه مدة ثم أجاب اهلل دعوته فأتاه امللك هبذه الصالة مكتوبة
يف صحيفة من النور؛ فلام تأملت هذه الصالة وجدهتا ال تزهنا عبادة مجيع اجلن واالنس
واملالئكة ،وقد كان أخربين  عن ثواب االسم األعظم فقلت :إهنا أكثر منه .فقال :
بل هو أعظم منها وال تقوم له عبادة ،يف املرة الواحدة من االسم األعظم بستة آالف مرة
من صالة الفاتح ..واملرة الواحدة منها تعدل من كل ذكر ومن كل تسبيح ومن كل استغفار
ومن كل دعاء يف الكون صغريا أو كبريا ستة آالف مرة كام سبق ..يكتب لذاكر الفاتح ملا
أغلق مرة ستة آالف من ذكر كل حيوان ومجاد ،وذكر اجلامدات هو ذكرها لالسم القائم هبا
ألن كل ذرة يف الكون هلا اسم قائمة به ،وأما احليوانات فأذكارها خمتلفة ..وأما قدر صالة
الفاتح ..فاملرة الواحدة منها إذا ذكرهتا تعدل عبادة  2800عام أعني للمستغرق فيها عىل
تقدير أنه كل يوم يذكر عرشة آالف بني الليل والنهار من غري صالة الفاتح ملا أغلق)()2

( )1جواهر املعاين.137/1 ،
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ويذكر أنه سأله عن رس خلو هذه الصالة عن السالم ،فأجاب بقوله( :وأما سؤالكم
عن صالة الفاتح ملا أغلق فإهنا وردت من الغيب هبذه الكيفية ،وما ورد من الغيب كامله
ثابت خارج عن القواعد املعلومة ليست من تأليف مؤلف ،ووراء هذ كيفيات وردت عنه
 يف الصالة اخلالية من السالم وهي كيفيات نبوية متعبد هبا فال التفات ملا يقوله الفقهاء
والسالم)()1

ثم عقب عىل جوابه بقوله( :وخاصية الفاتح ملا أغلق أمر إالهي ال مدخل فيه
للعقول فلو قدرت مائة ألف أمة يف كل أمة مائة ألف قبيلة يف كل قبيلة مائة ألف رجل
وعاش كل واحد منهم مائة ألف عام يذكر كل واحد منهم يف كل يوم مائة ألف صالة عىل
النبي  من غري صالة الفاتح ملا أغلق ومجعت ثواب هذه األمم كلها يف مدة هذه السنني
كلها يف هذه األذكار كلها ما حلقوا ثواب مرة واحدة من صالة الفاتح ملا أغلق؛ فال تلتفت
لتكذيب مكذب وال لقدح قادح فيها فإن الفضل بيد اهلل يوتيه من يشاء فان هلل تعاىل فضال
خي مل مق
خارجا عن دائرة القياس ،ويكفيك قوله سبحانه وتعاىل﴿ :و ْ

ما ال ت ْعل ممون﴾ [النحل:

 ،]8فام توجه متوجه إىل اهلل تعاىل بعمل يبلغها وإن كان ما كان وال توجه متوجه إىل اهلل تعاىل
بعمل أحب إليه منها وال أعظم عند اهلل حظوة منها إال مرتبة واحدة وهي من توجه إىل اهلل
باسمه العظيم األعظم ال غري هو غاية التوجهات والدرجة العليا من مجيع التعبدات ليس
لفضله غاية وال فوقه مرتبة هناية ،وهذه الصالة الفاتح ملا أغلق تليه يف املرتبة والتوجه
والثواب والفوز بمحبة اهلل لصاحبها وحسن املئاب؛ فمن توجه إىل اهلل تعاىل مصدقا هبذا
احلال فاز برىض اهلل وثوابه يف دنياه وأخراه بام ال تبلغه مجيع األعامل يشهد هبذا الفيض

( )1املرجع السابق.138/1 ،
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االهلي الذي ال تبلغه اآلمال)()1

ثم دعا ـ كعادة هذه الصنف من الصوفية ـ إىل التسليم املطلق لكل هذا ،وعدم املطالبة
بام يدل عليه ،فقال( :وليس حيصل هذا اخلري املذكور إال مع التسليم ،ومن أراد املناقشة يف
هذا الباب وهذا املحل فليرتك فإنه ال يفيد استقصاء حجج املقال ،واترك عنك حماججة من
يطلب منك احلجج فإن اخلوض يف ذلك رد أو جوابا كالبحر ال تنقطع منه األمواج
والقلوب بيد اهلل املترصف فيها واملقبل هبا واملدبر هبا؛ فمن أراد اهلل سعادته والفوز بثواب
هذه الياقوتة الفريدة جذب قلبه إىل التصديق بام سمع فيها وعرفه التسليم لفضل اهلل
سبحانه وتعاىل بانه ال يأخذه احلد والقياس فرصف مهته يف التوجه إىل اهلل تعاىل هبا واإلقبال
عىل اهلل بشأهنا﴿ ،فال ت ْعل مم ن ْف ٌس ما مأ ْخ ِفي هل م ْم ِم ْن مق َّر ِة أع م ٍ
ْني جزا ًء بِام كا منوا ي ْعملُون﴾ [السجدة:

 ،]17ومن أراد اهلل حرمانه من خريها رصف اهلل قلبه بالوسوسة وبقوله :من أين يأيت
خربها؟ فاشتغل بام قلناه لك ومن أطاعك يف ذلك وأعرض عمن ناقشك يف البحث
بتحقيق ذلك ،فإنا اخذناه من الوجه الذي تعلم وكفى)()2

ويف جواب عن سؤال حول ما ورد عنه  بعد وفاته ،وهل يتساوى مع ما ذكره يف
حياته ،قال( :األمر العام الذي كان يأتيه عاما لألمة طوي بساط ذلك بموته  ،وبقي
األمر اخلاص الذي كان يلقيه للخاص ،فإن ذلك يف حياته وبعد مماته دائام ال ينقطع ،وإن
صالة الفاتح ملا أغلق أفضل من مجيع وجوه األعامل والعبادات ومجيع وجوه الرب عىل
العموم واالطالق ومجيع وجوه الشمول واالمكان إال ما كان من دائرة االحاطة فقط ،فإن

( )1املرجع السابق.138/1 ،
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ذكره أفضل منها بكثري دون غريه من األعامل والسالم)()1

واألمر ال يتوقف عند هذا ،بل نجد الكثري من األدعية والصلوات تقرر الكثري من
احلقائق العقدية الغريبة ،والتي ال مصدر هلا إال اإلهلام املجرد ،ومع ذلك يعطوهنا من
الفضائل ما يفوق كل ما ورد يف النصوص املقدسة من فضائل.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف الصالة املسامة [الصالة الغيبية يف احلقيقة األمحدية]،
ففيها( :اللهم صل وسلم عىل عني ذاتك العلية ،بأنواع كامالتك البهية يف حرضة ذاتك
األبدية ،عىل عبدك القائم بك منك لك إليك بأتم الصلوات الزكية ،املصيل يف حمراب عني
هاء اهلوية ،التايل السبع املثاين بصفاتك النفسية ،املخاطب بقولك له واسجد واقرتب،
الداعي بك لك بإذنك ،لكافة شؤونك العلمية ،فمن أجاب اصطفي وقرب ،املفيض عىل
كافة من أوجدته بقيومية رسك املدد الساري يف كلية أجزاء موهبة فضلك ،املتجىل عليه يف
حمراب قدسك وأنسك ،بكامالت ألوهيتك يف عواملك وبرك وبحرك؛ فصل اللهم عليه
صالة كاملة تامة بك ومنك وإليك وعليك ،وسلم عليه سالما تاما عاما شامال ،ألنواع
كامالت قدسك ،دائمني متصلني عىل خليلك وحبيبك من خلقك ،عدد ما يف علمك
القديم ،وعميم فضلك العظيم ،ونب عنا بمحض فضلك الكريم ،يف الصالة عليه صالتك
التي صليت عليه يف حمراب قدسك وهوية أنسك ،وعىل آله وصحابة رسولك ونبيك،
وسلم عليهم تسليام عدد إحاطة علمك)
ومثل ذلك ما ورد يف الصالة املسامة [الصالة املشيشية] :ففيها (اللهم صل عىل من
منه انشقت األرسار ،وانفلقت األنوار ،وفيه ارتقت احلقائق ،وتنـزلت علوم آدم فأعجز
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489

الحق ،فرياض امللكوت بزهر مجاله
ٌ
سابق وال
اخلالئق ،وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا ٌ
ٌ
منوط ،إذ لوال الواسطة
مونق ٌة ،وحياض اجلربوت بفيض أنواره متدفق ٌة وال َشء إال وهو به
لذهب كام قيل املوسوط ،صالة تليق بك منك إليه كام هو أهله .اللهم إنه رسك اجلامع الدال
عليك ،وحجابك األعظم القائم لك بني يديك .اللهم أحلقني بنسبه وحققني

بحسبه،

وعرفني إياه معرفة أسلم هبا من موارد اجلهل ،وأكرع هبا من موارد الفضل ،وامحلني عىل
سبيله إىل حرضتك محال حمفوفا بنرصتك واقذف يب عىل الباطل فأدمغه ،وزج يب يف بحار
األحدية وانشلني من أوحال التوحيد ،وأغرقني يف عني بحر الوحدة حتى ال أرى وال
أسمع وال أجد وال أحس إال هبا .واجعل احلجاب األعظم حياة روحي ،وروحه سـر
حقيقتي وحقيقته جـامع عواملـي بتحقيق احلق األول)
م
ستهلك
ومثل ذلك ما ورد يف [حزب املحو والفناء] ،ففيه يقول الداعي( :إهلي ا
مكليتي يف مكليتك ،وأ ممدُّ أوليتي ألوليتك ،حتى أشهد أوليتك يف أوليتي ،وآخريتك يف
آخريتي ،وظاهريتك يف ظاهريتي ،وباطنيتك يف باطنيتي ،وقابليتك يف قابليتي ،وأنت يف
إن َّيتي وهويتك يف هويتي ،ومعيتك يف معيتي ،حتى أكون عنوان ذلك الرس كله ،بل شكله
وصورته ويده وبطشه وقوته وكالمه وسمعه ومشيت مه وطاقته وغضبه واستقامته وعفوه
ورضوانه وحجابه وصده وهجره ومكره ولطفه وعطفه وشأنه وناره ونوره وحوضه وبرده
وسخطه وتبسمه وضحكه وعجبه ،وكل داللته ودليله وسبيله وطريقه ورصاطه ومستواه
يف أرضه وسامئه وخفائه يف عرشه ،وصورته يف إنسانه ،وعرفانه يف كل َشء بكل َشء،
وهو اليشء الذي يكون به وجود اليشء وظهوره وسواد اليشء وبياض اليشء ،وهو اليشء
قام يف قلوب أهل اليشء ،ومن خاصيته وأمد واليته وحمبوبيته وضمري ذكر املحبوب ،أنت
األول واآلخر والظاهر والباطن ،وأنت كل عىل َشء قدير)
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وهكذا نجد كل ما ذكرناه يف الفصول السابقة من إهلامات وكشوف مصاغا عىل
طريقة أدعية وصلوات ،وفيه رد قاطع عىل من يذكر أن تلك اإلهلامات مل تدخل كتب
العقائد ،ألن دخوهلا كتب األدعية والصلوات أخطر؛ فهي تنرش أمثال تلك اإلهلامات بني
عامة الناس كحقائق قطعية ،ال جمرد إهلامات قد تصيب أو ختطئ.
واخلطر األعظم من ذلك أهنا حجبت املتعلقني هبا عن كل األدعية الواردة عن أئمة
اهلدى ،واملمتلئة بالقيم القرآنية الرفيعة ،وبلغة بسيطة مجيلة واضحة ،ال حمل فيها لأللغاز
واألرسار والغرائب.
ثالثا .العرفان والقيم األخالقية:
القيم األخالقية هي النتيجة الطبيعية للقيم الروحية ،وهلا نفس أمهيتها ،ذلك أنه ال
يمكن أن يدعي شخص ما أن عالقته باهلل طيبة ،ويف نفس الوقت يرتكب كل اجلرائم
األخالقية التي تتناقض مع دعواه.
وبام أن هذا النوع من القيم ،كغريها ،يمكن أن يتعرض للتحريفات والتبديالت؛
فإن العرفان اإلسالمي األصيل يستند يف التعرف عىل القيم السليمة ومتييزها عن غريها إىل
القرآن الكريم؛ فهو كله كتاب أخالق ،حتى آياته املرتبطة باألحكام الفقهية ،أو بالقصص،
أو بالتعريف باهلل تعاىل؛ فكل ذلك مما يثمر يف التايل املتدبر له املعاين العميقة املرتبطة
باألخالق.
ولذلك موصف رسول اهلل  بأن (خلقه القرآن) ،أو بكونه القرآن الناطق ،ومثل
ذلك أئمة اهلدى من بعده؛ فلم يكن هلم ذلك الفضل إال لتحليهم بالقيم القرآنية يف أمجل
صورها ،وهو ما أشار إليه قوله  عند الوصية هبم( :إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن
تضلوا بعدي ،أحدمها أعظم من اآلخر :كتاب اهلل ،حبل ممدود من السامء إىل األرض،
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وعرتيت أهل بيتي ،ولن يتفرقا حتى يردا عيل احلوض ،فانظروا كيف ختلفوين فيهام)()1

وهلذا يستند العرفان األصيل إىل النبوة واإلمامة يف هذا املجال ،ألهنا املصادر التي
تبني تلك املعاين القرآنية اجلميلة ،أو جتسدها؛ وذلك ما ييرس ترسيخها يف النفس؛ فهي تفر
من كل َشء نظري جمرد ما مل يكن له يف الواقع ما يثبته أو يدل عليه.
وبخالف هذا نجد الكثري من الصوفية يقع يف انحرافات كثرية نتيجة بعده عن تلك
املصادر ،واختاذه بعض املشايخ أو الكثري منهم قدوة وأسوة ،مما يرسخ فيه من املعاين
األخالقية ما مل يرد يف النصوص املقدسة.
وال نحب أن نذكر هنا ما يذكره املناوئون للصوفية من قبائح نربأ هبم عنها ،ولكنا
نذكر ما يذكرونه يف ترامجهم لألولياء والصاحلني من أعامل ومناقب ،تتحول بعد ذلك إىل
سلوك عميل ،نرى خمالفته ملا ورد يف النصوص املقدسة.
ومن األمثلة عىل ذلك مما ورد يف [إحياء علوم الدين] من القصص الغريبة التي نرى
منافاهتا وتعارضها مع القيم القرآنية ،ومنها( :)2ما ذكره عن بعض الشيوخ أنه كان يف ابتداء
إرادته يكسل عن القيام فألزم نفسه القيام عىل رأسه طول الليل ليسمح بالقيام عىل الرجل..
وبعضهم عالج حب املال بأن باع مجيع ماله ورمى به يف البحر ..وبعضهم مكث أربعة أشهر
مل يطعم ومل يرشب وذلك لرؤيا رآها ،ونقل قصتها ..وبعضهم كان خيتم القرآن يف كل شهر
تسعني مرة ،وما مل يفهمه رجع وقرأه مرة أخرى ..وبعضهم كان مقيام بمكة فكان يطوف
يف كل يوم سبعني أسبوعا ،ويف كل ليلة سبعني أسبوعا ،وكان مع ذلك خيتم القرآن يف اليوم

( )1رواه الرتمذي(.)3788
( )2انظر هذه النصوص يف :املحجة البيضاء ىف هتذيب االحياء ،ج ،1ص.9 :
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والليلة مرتني.
وحكى عن أيب سعيد اخلراز قوله :دخلت البادية بغري زاد فأصابني فاقة فرأيت
املرحلة من بعيد ،فرسرت بأن وصلت ،ثم فكرت يف نفيس أين سكنت واتكلت عىل غريه
وآليت أن ال أدخل املرحلة إال أن أمحل إليها ،فحفرت لنفيس يف الرمل حفرة وواريت
جسدي فيها إىل صدري فسمعت صوتا يف نصف الليل عاليا :يا أهل املرحلة إن هللَّ تعاىل
وليا حبس نفسه يف هذا الرمل فأحلقوه ،فجاء مجاعة فأخرجوين إىل القرية.
وحكى عن أيب محزة اخلراساين قوله :حججت سنة من السنني فبينا أنا أميش يف
الطريق إذ وقعت يف بئر ،فنازعني نفيس أن أستغيث ،فقلت :ال واهلل ال أستغيث فام
استتممت هذا اخلاطر حتى مر برأس البئر رجالن فقال أحدمها لآلخر :تعال حتى نسد
رأس هذا البئر لئال يقع فيه أحد ،فأتوا بقصب وبارية وطموا رأس البئر فهممت أن أصيح،
فقلت يف نفيس :إىل من أصيح؟ هو أقرب منهام وسكنت ،فبينا أنا بعد ساعة إذا أنا بيشء
جاء وكشف عن رأس البئر وأدىل رحله وكأنه يقول :تعلق يب يف مههمة له كنت أعرف
ذلك ،فتعلقت به فأخرجني فإذا هو سبع.
وحكى عن عابد أنه عكف يف مسجد ومل يكن له معلوم ،فقال له اإلمام :لو اكتسبت
لكان أفضل لك ،فلم جيبه حتى أعاد عليه ثالثا ،فقال يف الرابعة :هيودي يف جوار املسجد
قد ضمن يل كل يوم رغيفني ،فقال :إن كان صادقا يف ضامنه فعكوفك يف املسجد خري لك،
فقال :يا هذا لو مل تكن إماما تقف بني يدي اهلل وبني العباد مع هذا النقص يف التوحيد كان
خريا لك ،إذ فضلت وعد هيودي عىل ضامن اهلل تعاىل بالرزق.
وحكى عن بعضهم أن إمام مسجد قال لبعض املصلني :من أين تأكل؟ فقال :يا
شيخ اصرب حتى أعيد الصالة التي صليتها خلفك ثم أجيبك.
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وحكى عن برش أنه كان يعمل باملغازل فرتكها ،وذلك ألن البعادي كاتبه قال :بلغني
أنك استعنت عىل رزقك باملغازل أرأيت إن أخذ اهلل سمعك وبرصك الرزق عىل من؟ فوقع
ذلك يف قلبه فأخرج آلة املغازل من يده وتركها.
وحكى عن اخلواص أنه بعد أن سئل عن أعجب ما رآه يف أسفاره ،فقال :رأيت
اخلرض عليه السالم وريض بصحبتي ولكني فارقته خيفة أن تسكن نفيس إليه فيكون نقصا
يف توكيل.
وروى عن بعضهم أنه رأى أبا إسحاق النوري يمد يده ويسأل الناس يف بعض
املواضع ،قال :فاستعظمت ذلك واستقبحته له فأتيت اجلنيد فأخربته بذلك فقال :ال يعظم
هذا عليك ،فإن النوري مل يسأل الناس إال ليعطيهم وإنام سأهلم ليثيبهم يف اآلخرة فيؤجرون
من حيث ال يرضهم.
وحكى عن ايب تراب النخشبي أنه نظر إىل صويف مد يده إىل قرش بطيخ ليأكله بعد
ثالثة أيام ،فقال له :ال يصلح لك التصوف ألزم السوق.
وحكى عن أيب عيل الروذباري قوله :إذا قال الفقري بعد مخسة أيام :أنا جائع فألزموه
السوق ومروه بالعمل والكسب فإذن بدنه عياله وتوكله فيام يرض ببدنه كتوكله يف عياله.
وغريها من احلكايات الكثرية التي أشاعت أنواعا من القيم اجلديدة الغريبة عام ورد
يف القرآن الكريم ،وعن هدي رسول اهلل  وأئمة اهلدى.
وهلذا نجد إنكار أئمة اهلدى لتلك الظواهر يف عصورهم ،كام روي عن اإلمام عيل
انه مر يوما عىل قوم فرآهم اصحاء جالسني يف زاوية املسجد ،فقال( :من أنتم؟) قالوا :نحن
املتوكلون ،قال( :ال بل أنتم املتأكلة ،فإن كنتم متوكلني فام بلغ بكم توكلكم؟ قالوا :إذا
وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صربنا ،قال( :هكذا تفعل الكالب عندنا) قالوا :فام نفعل؟ قال:
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(كام نفعل) قالوا :كيف تفعل؟ قال( :إذا وجدنا بذلنا ،وإذا فقدنا شكرنا)()1

وعن اإلمام الصادق أنه سئل عن رجل قيل له :أصابته احلاجة ،فقال :فام يصنع
اليوم؟ قيل :يف البيت يعبد ربه ،قال :فمن أين قوته؟ قيل :من عند بعض إخوانه ،فقال:
(واهلل للذي يقوته أشد عبادة منه) ()2

وقال( :ال تدع طلب الرزق من حله ،فإنه عون لك عىل دينك ،واعقل راحلتك
وتوكل)()3

بل ورد ذلك يف حديث رسول اهلل  ،فقد ذكر من األصناف الذين ال يستجاب
دعاؤهم( :رجل يدعو عىل غريم ذهب له بامله فلم يكتب عليه ومل يشهد عليه ،ورجل يقعد
يف بيته ويقول :يا رب ارزقني ،وال خيرج وال يطلب الرزق ،فيقول اهلل عز وجل له :عبدي
أمل أجعل لك السبيل إىل الطلب والترصف يف األرض ،بجوارح صحيحة ،فتكون قد
أعذرت فيام بيني وبينك يف الطلب التباع أمري ،ولكيال تكون كال عىل أهلك ،فإن شئت
رزقتك ،وإن شئت قرتت عليك ،وأنت معذور عندي ،ورجل رزقه اهلل ماال كثريا فأنفقه
ثم أقبل يدعو :يا رب ارزقني ،فيقول اهلل عز وجل :أمل أرزقك رزقا واسعا ،فهال اقتصدت
فيه كام أمرتك ،ومل ترسف ،وقد هنيتك عن االرساف؟) ()4

وغريها من األحاديث الكثرية ،والتي مغيبت لألسف بسبب تغليب الوالية عىل
النبوة ،أو مزامحة الوالية للنبوة.

( )1مستدرك الوسائل  ،289/2الشيخ أبو الفتوح الرازي يف تفسريه.
( )2التهذيب .889 / 324 :6
( )3بحار األنوار ،138/68 :وأمايل الطويس .196/1
( )4الكايف.67 / 5 :
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وعندما نرجع إىل كتب املتأخرين من الصوفية ،وما ذكروه من قصص األولياء ،نجد
الكثري من الغرائب والكرامات العجيبة التي تبعد القارئ هلا عن جوهر الدين وقيمه ،ومن
األمثلة عىل ذلك ما ذكره الشعراين يف طبقات الصوفية عند ترمجته للشيخ عيسى بن نجم
خفري الربلس ،حيث قال( :كان من العلامء العاملني وله املجاهدات العالية ىف الطريق،
وسمعت سيدى عليا املرصفى ريض اهلل عنه يقول :مكث سيدى عيسى بن نجم ريض اهلل
عنه بوضوء واحد سبع عرشة سنة فقلت يا سيدى كيف ذلك؟ فقال توضأ يوما قبل أذان
العرص واضطجع عىل رسيره وقال للنقيب :ال متكن أحدا يوقظنى حتى أستيقظ بنفسى فام
جترأ أحد أن يوقظه فانتظروه هذا املدة كلها؛ فاستيقظ وعيناه كالدم األمحر فصىل بذلك
الوضوء الذي كان قبل اضطجاعه ومل جيدد وضوءا ،وكان ىف وسطه منطقة فلام قام وحلها
تناثر من وسطه الدود ريض اهلل عنه)()1

وعلق الشعراين عىل هذا بقوله( :وهذه احلالة من أحوال الشهود فيمىض عىل
صاحبها عمره كله كأنه ملحة بارق كام يعرفه من سلك أحوال القوم)()2

ثم ذكر أن (شخصا نذر :إن ولدت فرسى هذه حصانا فهو لسيدى عيسى بن نجم؛
فولدت له حصانا فلام كرب أراد ان يبيعه وقال :أيش يعمل سيدى عيسى؛ فبينام هو مار به
ذات يوم وقد صار جتاه سيدى عيسى رمح من صاحبه حتى دخل الزاوية؛ فرمج صاحبه
وراءه فدخل احلصان قرب الشيخ مل خيرج)()3

( )1الطبقات الكربى ،ج ،2ص.200
( )2املرجع السابق ،ج ،2ص.200
( )3املرجع السابق ،ج ،2ص.200
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ومما ذكره يف ترمجة الشيخ إبراهيم بن عصيفري قوله( :كان خطه الذي يميش فيه من
باب الشعرية إىل قنطرة املوسكي إىل جامع الغمري وكان كثري الكشف وله وقائع مشهورة
وكان أصله من البحر الصغري وظهرت له الكرامات وهو صغري :منها أنه كان ينام يف الغيظ
ويأيت البلد وهو راكب الذئب أو الضبع ..ومنها أنه كان يميش عىل املاء ال حيتاج إىل
مركب ..وكان بوله كاللبن احلليب أبيض ..وكان يغلب عليه احلال فيخاصم ذباب
وجهه ..وكان ريض اهلل عنه يقول جاكم ابن عثامن جاكم ابن عثامن فكان غز الغوري
يسخرون به وكان ريض اهلل عنه كثري الشطح ،وملا سافر األمري جانم إىل الروم شاوره فقال
تروح وجتىء ساملا ففارقه وراح للشيخ حميسن فقال له إن رحت شنقوك وإن قعدت قطعوا
رقبتك فرجع إىل الشيخ ابن عيصفري فقال :تروح وجتىء ساملا وكان األمر كذلك فراح تلك
السفرة وجاء ساملا ثم رضب عنقه بعد ذلك فصدق الشيخان وأحواله غريبة وكان حيبني
وكنت يف بركته وحتت نظره إىل أن مات)()1

وقال يف ترمجة الشيخ حممد الرشبيني( :كان من أرباب األحوال واملكاشفات وكان
ريض اهلل عنه يتكلم عىل سائر أقطار األرض كأنه تربى فيها ،ورأيته مرة وهو البس بشتا
من ليف وعاممته ليف ،وملا ضعف ولده أمحد وأرشف عىل املوت ثم شفاه اهلل من تلك
الضعفة وعاش بعدها ثالثني عام ،وكان ريض اهلل عنه يقول للعصا التي كانت معه :كوين
إنسانا فتكون إنسانا ويرسلها تقىض احلوائج ثم تعود كام كانت وكراماته كثرية ..وكان
ريض اهلل عنه خيرج من بلده رشبني كل ليلة من املغرب ال يرجع إىل الفجر ال يعلمون إىل
أين يذهب ..وكان األمري قرقامش وغريه من األمراء يعتقدونه اعتقادا زائدا وعمر له زاوية

( )1الطبقات الكربى ،ج ،2ص.252 :
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عظيمة ومل تكمل ،وكان من طريقته أنه يأمر مريديه بالشحاتة عىل األبواب دائام يف بلده،
ويتعممون برشاميط الربد السود واحلمر واحلبال ،وكان الشيخ حممد بن عنان وغريه
ينكرون عليه لعدم صالته مع جلامعة ويقول :نحن ما نعرف طريقا تقرب إىل اهلل تعاىل إال
ما درج عليه الصحابة والتابعون ..وكان يقبض من اهلواء كل َشء حيتاجون إليه للبيت
وغريه ويعطيه هلم ،وأخرب بدخول ابن عثامن السلطان سليم قبل دخوله بسنتني وكان يقول
أتوكم حملقني اللحاء فكان الناس يضحكون عليه لقوة التمكني الذي كانت اجلراكسة
عليه؛ فام كن أحد يظن انقراضهم يف مدة يسرية مات رمحة اهلل تعاىل قبل العرشين والتسعامئة
ودفن بزاويته برشبني وقربه هبا ظاهر يزار)()1

وقال يف ترمجة الشيخ عىل الدويب( :كان ريض اهلل عنه من املالمتية األكابر وأرسل
يل السالم مرات ومل اجتمع به إال يف النوم وذلك أين سمعت قائال يقول ال إله إال اهلل عىل
الدويب قطب الرشقية وكام كنت سمعت باسمه فسألت مجاعة الشيخ حممد بن عثامن
فخربوين به وقالوا له موجود وهو شيخ الشيخ حممد العدل الطناحي وكان يلبس عاممة
اجلاملني ونعلهم عمر أكثر من مائة سنة ريض اهلل عنه ..وكان مقيام يف الربية ال يدخل بلده
إال ليال وخيرج قبل الفجر وكان ريض اهلل عنه يميش عىل املاء يف البحر وما رآه أحد قط نزل
يف مركب وجاء إىل مرص اقام هبا عرشين سنة وكان مل يزل واقفا جتاه املارستان بني القرصين
من الفجر إىل صالة العشاء وهو متلثم وبيده عصا من شوم ثم حتول إىل الريف وظهرت له
كرامات خارقة للعادة ..وكان ريض اهلل عنه يقول فالن مات يف اهلند أو يف الشام أو يف
احلجاز فبعد مدة يأيت اخلرب كام قال الشيخ وملا مات رأوا يف دره نحو املائة الف دينار وما

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.245 :
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عملوا اصل ذلك فإنه كان متجردا من الدنيا فأخذها السلطان) ()1

وغريها من احلكايات الكثرية التي تغريت هبا معايري الوالية والصالح لتتحول إىل
البحث عن اخلوارق والكرامات ،ويصبح صاحب الكرامة هو القدوة واألسوة ،ال
صاحب األخالق العالية ،والقيم الرفيعة.
وأكثر ما ذكروه خمالف ملا ورد يف القرآن الكريم من القصص الواردة عن الرسل
عليهم السالم ،والذين أتاح اهلل هلم املعجزات ،ومع ذلك مل يستخدموها ،بل مارسوا
أدوارهم الرسالية بجهودهم البرشية ،ومل يدخلوا أي قوة غيبية فيها ،حتى يكونوا أسوة
لغريهم.
فرسول اهلل  الذي أرسى اهلل به إىل بيت املقدس يف حلظات معدودات ،وعرج به
إىل السموات العال يف ليلة واحدة ،مل يستعمل الرباق ،وال أي وسيلة غيبية عندما هاجر إىل
املدينة املنورة ،بل هاجر إليها كسائر الناس ،وتلقى من العناء ما تلقى حتى يكون أسوة
لغريه من الدعاة.
وهكذا كان يقاوم هجامت أعدائه بام أتيح له من سالح ،ومن عدد قليل ،وعدة
قليلة ،ومل يستعمل الوسائل الغيبية املتاحة له ،إال إذا أراد اهلل ذلك ،ولذلك حصل نوع من
اهلزيمة يوم أحد ،واستشهد عمه محزة ،وكان يف اإلمكان أال حيصل ذلك كله لو أن رسول
اهلل  استخدم ما أتيح له من دعاء مستجاب ،لكنه مل يفعل ،ألن اهلل تعاىل جعله أسوة
لألمة ،بل للبرش مجيعا.
وهكذا كان أئمة اهلدى من بعده ،وقد ورد يف الرواية أن بعضهم أنكر عىل اإلمام

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.245 :
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السجاد حاجته وفاقته ،وعدم قدرته عىل تسديد بعض حاجات املسلمني املادية ،وقال:
(عجبا هلؤالء يدعون مرة أن السامء واألرض وكل َش ء يطيعهم ،وأن اهلل ال يردهم عن
َش ء من طلباهتم ،ثم يعرتفون أخرى بالعجز عن إصالح حال خواص إخواهنم) ،فرد
عليه اإلمام السجاد بقوله( :هكذا قالت قريش للنبي  :كيف يميض إىل بيت املقدس
ويشاهد ما فيه من آثار األنبياء من مكة ويرجع إليها يف ليلة واحدة من ال يقدر أن يبلغ من
مكة إىل املدينة إال يف اثني عرش يوما؟! وذلك حني هاجر منها ..جهلوا واهلل أمر اهلل وأمر
أوليائه معه ،إن املراتب الرفيعة ال تنال إال بالتسليم هلل جل ثناؤه ،وترك االقرتاح عليه،
والرضا بام يدبرهم به ،إن أولياء اهلل صربوا عىل املحن واملكاره صربا مل يساوهم فيه غريهم،
فجازاهم اهلل عز وجل عن ذلك بأن أوجب هلم نجح مجيع طلباهتم ،لكنهم مع ذلك ال
يريدون منه إال ما يريده هلم)()1

رابعا .العرفان والقيم الرسالية:
ونقصد هبا القيم املرتبطة باملسؤولية حول الدين واألمة وإعادة احلاكمية ومواجهة
التحريف ،ومواجهة الطغاة الذين يريدون حرص الدين يف عالقة العبد بربه ،أو يريدون
تدجينه ليتناسب مع طموحهم وأهوائهم ،وحيول الرعية إىل سدنة لرغباهتم ،وبذلك
يتحول الدين إىل أفيون للشعوب ،وخمدر هلا ،كام يتحول إىل أداة بيد الطغاة يامرسون من
خالله شهواهتم يف االستبداد واللصوصية.
وهذا الدور من األركان األصيلة للعرفان األصيل ،والذي ال يكتفي بالدعوة للقيم
الروحية ،وإنام يدعو معها إلحياء األمة ونرش كل قيم الفضيلة فيها ،مثلام فعل رسل اهلل

( )1أمايل الصدوق.367 :
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وأئمة اهلدى ،والذين تعرضوا لكل أنواع األذى بسبب هذه الدعوة ،ولو اقترصت دعوهتم
عىل ما يدعو إليه الصوفية املتأخرون ملا تعرضوا لكل ذلك.
وعند العودة إىل الواقع الصويف ،نجد ختلفا كبريا يف هذا اجلانب ،مثله مثل سائر
أطياف األمة ،ومن أبرز مظاهر ذلك التخلف:
 .1عرض الدين بصورة مشوهة :وقد ذكرنا النامذج الكثرية عن ذلك فيام سبق،
وخاصة يف تلك اإلهلامات الغريبة التي ربطت بالعقائد ،والتي ال يدل عليها أي دليل علمي
أو عقيل ..ومثلها تلك األحاديث الكثرية عن الكرامات واخلوارق ونحوها ،وهو مما ال
يتناسب مع أكثر العقول ،مع أننا أمرنا أن نخاطب الناس عىل قدر عقوهلم.
 .2التخلف عن أداء التكاليف املرتبطة باألمة :ذلك أن كل مسلم مكلف بأداء
واجبه نحو األمة بحفظ دينها ،وتبليغه صافيا نقيا ،باإلضافة إىل عمله لتحقيق احلاكمية
اإلهلية ،التي ال يمكن أن تتحقق العدالة وال التقوى االجتامعية من دوهنا.
لكن هذا ال يعني تفريطهم التام يف هذا اجلانب؛ بل إن الواقع يدل عىل أهنم أفضل
من غريهم بكثري يف أدائه؛ وخاصة يف نرش اإلسالم يف مناطق كثرية من العامل ،ووقوفهم يف
وجه االستعامر ،وحتريرهم لبالدهم منه.
ففي اجلزائر مثال ارتبطت الكثري من املقاومات الشعبية بالطرق الصوفية ،كام ذكر
ذلك املؤرخ الفرنيس مارسيل إيمريي ،فقد قال( :إن معظم الثورات التي وقعت خالل
القرن التاسع عرش يف اجلزائر كانت قد أعدت ونظمت ونفذت بوحي من الطرق الصوفية،
فاألمري عبد القادر كان رئيسا لواحدة منها وهي اجلمعية القادرية ،ومن بني اجلمعيات
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املشهورة التي أدت دورا أساسيا يف هذه الثورات :الرمحانية السنوسية الدرقاوية الطيبية)

()1

وأكد ذلك (أوكتاف ديبون) املفتش العام للبلديات املمتزجة باجلزائر الذي كان من
مؤلفي كتاب (الطرق الدينية يف اجلزائر) يف تقرير بعث به إىل جلنة جملس الشيوخ املكلفة
باجليش والتي كان يرأسها (كليامنصو) ،فقد جاء فيه( :إننا سلفا نجد يدا مرابطية وراء كل
هذه الثورات التي يقوم هبا األهايل ضدنا)()2

ولعل أحسن مثال لذلك ما قام به األمري عبد القادر الذي كان شيخ الطريقة القادرية
حينها ،وقد بدأت مقاومته لالستعامر الفرنيس عندما بايعته قبائل منطقة وهران يف صيف
1832م عىل اجلهاد ضد الفرنسيني ،فقادها يف حركة مقاومة استمرت إىل سنة 1844م.
وقد سيطر األمري عبد القادر عىل ثلثي أرايض اجلزائر ،واستطاع أن حيرص املستعمر الفرنيس
عىل الساحل غري قادر عىل التوغل إىل عمق البالد ،مما أجلأ هذا األخري إىل سياسة املكر
واملفاوضة ،فعقد مع األمري عبد القادر معاهدتني ،واحدة سنة 1834م وثانية سنة
1837م ،متكن بينهام اجلنرال كلوزل من احتالل مدينة معسكر.
وملا عاد القتال بعد املعاهدة الثانية سنة 1839م اضطر األمري إىل االنسحاب إىل
املغرب األقىص لالستنجاد بسلطانه ،لكن الفرنسيني أجربوا هذا األخري عىل عقد صلح
معهم سنة 1844م التزم بموجبه بإجالء األمري عبد القادر ،األمر الذي هيأ الستسالمه
سنة 1845م وأرسه فبقي يف األرس حتى 1883م(.)3

( )1نقال عن كتاب عبد املنعم القاسمي احلسني ،دور الطرقية يف مقاومة االستعامر الفرنيس ـ الطريقة الرمحانية نموذجا،
د.ط ،د.ت ،ص.3
( )2عبد املنعم القاسمي احلسني ،دور الطرقية يف مقاومة االستعامر الفرنيس ـ الطريقة الرمحانية نموذجا ،ص.4
( )3سعد اهلل ،حمارضات يف تاريخ اجلزائر احلديث ،ص .45
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ومن ثورات الطريقة القادرية ثورة بن نارص بن شهرة ،الذي كان من مشايخ الطريقة
القادرية ،وقد بدأ يعد للثورة سنة  ،1846واعتقل سنة  1851ووضع حتت اإلقامة اجلربية
رفقة عدد كبري من أتباعه من رجال األرباع يف حمتشد قريبا من (بوغار) ،وقد قال عنه
الضابط الفرنيس (لويس رين)( :كان ابن نارص بن شهرة املالح احلقيقي للصحراء)
واستمر بن شهرة يف كفاحه ضد االستعامر إىل سنة  1875حني أرغمه باي تونس
عىل مغادرة بالده ،فاختار التوجه بحرا إىل بريوت ،ثم دمشق التي تويف هبا سنة 1882م(.)1
ومثلها كل الطرق الصوفية يف اجلزائر ،والتي حاولت التيارات السلفية واحلركية
غمطها يف هذا اجلانب ،وهو مما ال يوافق عليه الواقع والتاريخ.

( )1عبد املنعم القاسمي احلسني ،دور الطرقية يف مقاومة االستعامر الفرنيس ـ الطريقة الرمحانية نموذجا ،ص.6
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هذا الكتاب
ليس هذا الكتاب خاصا بنقد [العرفان]؛ فهو ـ بشقيه النظري والعميل ـ ركن من
أركان الدين األساسية ،التي ال يتم التدين الصحيح إال بتحققها ،ذلك أنه يعني العلم الذي
يبحث فيام يطلق عليه [الرتبية الروحية] ،أو [علم السلوك] ،أو [علم اإلحسان] ،أو كيفية
التواصل مع اهلل ،وهتيئة النفس لتصبح أهال لذلك ..ومثل هذا العلم يستحيل عىل العاقل
املؤمن أن يرده أو يرفضه أو ينكره ،بل إن عليه أن يدعو إليه وينصح به ويلتزم بمقتضياته.
وليس هو أيضا خاصا بنقد [الطرق الصوفية ] نقدا كليا شامال استئصاليا ،مثلام
يفعل الغالة من السلفية؛ فللصوفية بطرقها ومدارسها املختلفة دور كبري يف نرش الكثري من
القيم اجلميلة ،وقبلها نرش اإلسالم يف الكثري من مناطق العامل التي لوالهم لبقيت يف ضالهلا
ورشكها ووثنيتها.
وليس هو أيضا خاصا بنقد [أعالم التصوف] املتقدمني كمعروف الكرخي واجلنيد
والشبيل وغريهم ..أو ممن جاء بعدهم كالقشريي والطويس ..أو من جاء بعدهم كالغزايل
ومدرسته ..فكل هؤالء األعالم من املحرتمني جدا ويف مجيع املدارس اإلسالمية ،وهلذا
نرى تراثهم ،والذي ممجع يف [إحياء علوم الدين] متوفرا لدى مجيع املدارس اإلسالمية.
ولكنه خاص بالذين خرجوا عن ذلك املنهج ،ووقعوا يف الكثري من الشطحات
واألوهام التي رصفت عن جوهر هذا العلم وروحه ومقاصده إىل معان شوهته ،وانحرفت
به عن مساره الذي هو تزكية النفس إىل معان أخرى ال نرى رشعيتها ،بل نرى وجوب
التحذير منها والتصدي هلا.
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