
11       مارسـ  آذار / 2013    22     العدد 

لل�سيخ الأكرب حمي الدين  اأثار ديوان "ترجمان الأ�سواق" 

ابن العربي، الكثري من النتقاد، وخا�سة بني فقهاء حلب، 

وذلك ب�سبب الغزل والن�سيب الذي خ�س�سه ال�سيخ يف 

مدح نظام بنت ال�سيخ اأبي �سجاع بن ر�ستم الأ�سفهاين، 

امل�رصَّفة.  الكعبة  حول  طوافه  اأثناء  مكة  يف  عرفها  التي 

بكثري  الديوان  هذا  وامل�ست�رصقون  الباحثون  تناول  ولقد 

من الدرا�سة والتحليل، وكيف ي�سوغ ل�سيخ يف مقام ابن 

العربي اأن يتغزَّل يف هذه الفتاة. وقد بّرر ابن العربي نف�سه 

الرتجمان وبنيَّ  ل�رصح هذا  �سه  اآخر خ�سَّ ذلك يف كتاب 

فيه املعاين الروحانية والأ�رصار الإلهية التي انطوت عليها 

ق�سائده البديعة، عندما نعرف تاأويلها على طريقة العارفني 

من اأهل الأ�رصار والأنوار. اإ�سافة اإىل ذلك، �سوف نبنينِّ يف 

هذا البحث اأّن ابن العربي يف الواقع تزوَّج من نظام، ولكنَّ 

الظروف فرَّقت بينهما، فكانت هذه الق�سائد الرائعة تعبرياً 

ه وترجمًة عن �سوقه الذي �سبَّبته طبيعة حياته التي  عن حبنِّ

اتَّ�سمت بكرثة الرتحال بني اأقطار الأر�س، من غرِبها اإىل 

�رصقها، ومن جنوبها اإىل �سمالها.

الغزل الروحاني عند الشيخ األكبر محي الدين ابن العربي

نظام وترجمان األشواق

مة: القدوم اإىل مكة املكرَّ

�الأكرب  �ل�سيخ  �أّن  �ملغرب  �سم�ض  كتاب  يف  ّنا  بيَّ لقد 

قدم الأّول مّرة من �الأندل�ض �إىل مّكة �ملكّرمة �سنة 598 

�الأندل�ض  يف  �لرتحال  من  طويلة  �سنو�ت  بعد  للهجرة 

و�ملغرب �لعربي. وهناك لقي �ل�سيخ �أبا �سجاع ز�هر بن 

ر�ستم بن �أبي �لرجا �الأ�سفهاين )تويف 609 /1212 (، 

فتكّونت بينهما �سحبة وعالقة وثيقة، حيث �سمع عليه 

كتاب �سنن �لرتمذي وغريه من كتب �حلديث. وكذلك، 

كانت �أخت �ل�سيخ �أبي �سجاع عاملة جليلة تهتم بالعلم 

�إليها  فبعث  �ملتقدم،  عمرها  رغم  ورو�يته،  و�حلديث 

�ل�سيخ حمي �لدين يطلب �أن ي�سمع عنها ما ترويه من 

�حلديث، فاعتذرت يف بد�ية �الأمر ب�سبب تقدم �سّنها 

�لدين  حمي  �ل�سيخ  لها  فاأر�سل  بالعبادة،  و�ن�سغالها 

بيتًا من �ل�سعر يقول لها:

واحــــــــــٌد الــــــــــروايــــــــــة  وحـــــــالـــــــك يف  حــــــــــايل 

وا�ــــشــــتــــعــــمــــالــــه الـــــعـــــلـــــم  اإال  الــــقــــ�ــــشــــد  مـــــــا 

د. حممد علي حاج يو�شف

فكر
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لل�سيخ  يكتب  �أن  �سجاع  �أبي  �ل�سيخ  الأخيها  فاأِذَنت 

حمي �لدين �إجازة عامة يف جميع رو�ياتها. وقد نقل 

عنها �بن �لعربي بع�ض �لرو�يات يف كتاب "حما�سرة 

�الأبر�ر وم�سامرة �الأخيار". كما روى �أي�سًا �لعديد من 

ويف  �لكتاب  �سجاع يف هذ�  �أبي  �ل�سيخ  �الأحاديث عن 

�لفتوحات �ملكية.

ولكنَّ عالقة �ل�سيخ حمي �لدين مع �ل�سيخ �أبي �سجاع 

�أ�سبحت  بل  �لعلمية،  �ل�سحبة  هذه  على  تتوقف  مل 

�أثر  عالقة عائلية طويلة �الأمد، وكان لها 

�لعلمي  �لدين  �ل�سيخ حمي  �إنتاج  كبري يف 

كان  �لتي  �بنته  وذلك من خالل  و�الأدب��ي، 

بها بعني �ل�سم�ض و�لبهاء، وُتدعى نظام. ُيلقِّ

لقاوؤه مع نظام:

من �لو��سح �أنَّ "نظام" كانت تعرف �ل�سيخ 

�ل��دي��ن، رمب��ا من خ��الل زي��ارت��ه الأبيها  حمي 

و�سحبته له، و�سهرته يف �لو�سط �لعلمي �لذي 

فكانت  تها،  وعمَّ و�ل��ده��ا  كنف  حتت  به  ترّبت 

هي �أي�سًا ذ�ت �أدب وف�ساحة وبيان ال ُي�ساهى، 

�جلمال  م��ن  ب��ه  �هلل  حباها  م��ا  �إىل  باالإ�سافة 

ا جذب �ل�سيخ  و�حل�سن، �لطبيعي و�لروحاين، مِمّ

حمي �لدين �إليها فكانت بينهما عالقة ُوّد وحمبة 

روحانية طاهرة، �نتهت بالزو�ج كما �سنو�سح بعد 

قليل.

بد�ية ترجمان  �لفتاة يف  �لعربي هذه  �بن  ي�سف 

ُتقّيد  هيفاء،  طفلة  ع��ذر�ء  "بنت  فيقول:  �الأ���س��و�ق 

وحترّي  ر،  �ملُحا�سِ وُت�ِسّر  �مَلحا�سر،  ن  وُتزيِّ �لنو�ظر، 

ب بعني �ل�سم�ض و�لبهاء،  �مَلناظر، ُت�سمى بالنظام، وُتلقَّ

من �لعاملات �لعابد�ت، �ل�سائحات، �لز�هد�ت. �سيخة 

َمني.  بال  �الأع��ظ��م  �الأم���ني،  �لبلد  وتربية  �حل��رم��ني، 

�ساحرة �لطرف، عر�قية �لظرف. �إن �أ�سهبت �أتعبت، 

�إن  �أو�سحت.  �أف�سحت  و�إن  �أع��ج��زت،  �أوج��زت  و�إن 

نطقت خر�ض ق�ّض بن �ساعدة، و�إن كُرمت خن�ض معن 

و�أغرى  خطاه،  �ل�سمو�أل  ر  ق�سَّ وّفت  و�إن  ز�ئ��دة،  بن 

�ل�سعيفة  �لنفو�ض  ولوال  و�متطاه.  �لغرر  بظهر  هاءور�أى 
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ال��ن��واظ��ر،  ُت��ق��ّي��د  ه��ي��ف��اء،  طفلة  ع���ذراء 

غالف كتاب ترجمة ترجمان االأ�شواق
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�الأغ��ر����ض،  ئة  �ل�سيِّ �الأم���ر�����ض،  �ل�سريعة 

الأخذُت يف �سرح ما �أودع �هلل تعاىل يف َخلقها 

من �حل�سن، ويف ُخلقها �لذي هو رو�سة �ملزن. 

ُحّقٌة  �الأدب��اء،  بني  ب�ستاٌن  �لعلماء،  بني  �سم�ٌض 

خمتومة، و��سطُة ِعقٍد منظومة...".

ر�أى  نظرة  ل  �أوَّ �لدين  حمي  �ل�سيخ  وي�سف 

�لذي  �الأ���س��و�ق  ترجمان  مقدمة  يف  نظام  فيها 

كتبه يف حما�سنها ون�سر فيه من �لغزل �لروحاين 

�ل�سعر�ء،  فيه  ف��اق  ما  �لر�ئق  و�لن�سيب  �لالئق 

وفتح بابًا جديدً� يف �لتعبري عن �لعلوم �لروحانية 

بطريقة �سعرية ما �سبقه �إليها �أحد، وترك �ل�سعر�ء 

و�الأدباء و�لنّقاد على مدى �لع�سور بعده يتيهون يف 

هذ�  بني  �لغريبة  �لعالقة  لهذه  �ملختلفة  �لتاأويالت 

ينتقدون  وت��ارة  ي��رّبرون  فتارة  �لفتاة،  وه��ذه  �ل�سيخ 

ال  �جلميع  ولكنَّ  �لتف�سري،  عن  يعجزون  ما  وك��ث��ريً� 

�لبديع  �لنظم  بهذ�  �إعجابه  ُيبدي  �أن  �إال  ي�ستطيع 

و�الأدب �لرفيع.

"ذخائر  م��ق��دم��ة  يف  �ل��دي��ن  حم��ي  �ل�سيخ  ي��ق��ول 

�الأعالق"، وهو �سرحه لكتاب "ترجمان �الأ�سو�ق"، �إنه 

كان يطوف ذ�ت ليلة بالبيت، فطاب به �لوقت، وهّزه 

حال كان يعرفه من قبل، فخرج من �لبالط بعيدً� عن 

من  �أبياتًا  ر  فتذكَّ �لرمل،  على  يطوف  و�سار  �لنا�ض، 

�ل�سعر و�أن�سدها بهدوء بحيث ال ُي�سمع �إال نف�سه ومن 

يليه لو كان هناك �أحد، وهي:

َدَرْوا َهــــــــــــــــــْل  ـــــــــــِري  ـــــــــــْع �ـــــــــــشِ َلـــــــــــــْيـــــــــــــَت 

ــــــــــــــــُكــــــــــــــــوا َمــــــــــــــــلَ َقــــــــــــــــــــــــْلــــــــــــــــــــــــٍب  يَّ 
َ
اأ

َدَرى ـــــــــــــــــــــــــــْو  َل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوؤَاِدي  َوُف

ــــــــــــوا ــــــــــــُك ــــــــــــلَ �ــــــــــــشَ ــــــــــــــــْعــــــــــــــــٍب  �ــــــــــــــــشِ يَّ 
َ
اأ

ــــــــــِلــــــــــُمــــــــــوا َهــــــــــــــــــــــــْل ُتــــــــــــــــــــــــَراُهــــــــــــــــــــــــْم �ــــــــــشَ

َهـــــــــــــلَـــــــــــــُكـــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــــــــْم  ــــــــــــــــــــــــــــَراُه ُت ْم 
َ
اأ

ــــــــــــــــَهــــــــــــــــَوى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب اْل ْرَب
َ
َحـــــــــــــــــــــــــــاَر اأ

َواْرَتــــــــــــــــــــَبــــــــــــــــــــُكــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــَوى  اْل يِف 

ثم يتابع فيقول:

، بكّف �ألني من �خلّز؛  فلم �أ�سعر �إال ب�سربة بني كتفيَّ

فاإذ� بجارية من بنات �لروم، مل �أَر �أح�سَن منها وجهًا، 

�ألطَف معنًى،  �أرقَّ حا�سيًة، وال  �أعذَب منطقًا، وال  وال 

�أهل  �أظ��رَف حم��اورًة، قد فاقت  �إ���س��ارًة، وال  �أدقَّ  وال 

زمانها ظرفًا و�أدبًا وجمااًل ومعرفًة.

فطلبت منه هذه �لفتاة �أن ُيعيد ما قاله، وكانت تعرفه 

ومل يكن يعرفها، فاأعاد عليها �لبيت �الأول، فا�ستوقفته 

وقالت: عجبًا منك �أنت عارف زمانك تقول مثل هذ�! 

و�أخذت تناق�سه يف �الأبيات بيتًا بيتًا، وتو�سح له �أن حال 

�لفاين يف حمبوبه ال يكون كما و�سف،  �لكامل  �ملحب 

و�إمنا ال يكون له ل�سان ي�سف به وال قلب يحتار به.

ما  �خلالة،  بنت  يا  �لدين:  حمي  �ل�سيخ  لها  فقال 

��سمك؟
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قالت: قّرة �لعني.

قال: يل. )فكان ذلك ِخطبة مبدئّية!(

ولكنها  ترد،  �أن  دون  و�ن�سرفت،  نظام  �سّلمت  ثم 

حياته  غرّي  كبريً�  �أث��رً�  �الأك��رب  �ل�سيخ  قلب  يف  تركت 

وعطاًء،  وبهاًء  و�سفاًء  �سياًء  �أكرث  لتكون  �لروحانية، 

ولي�ض كما قد يظن �لبع�ض �أنها قد تكون فتنته فاأثنته 

�سيٍء  فلكلِّ  و�لعبادة،  �لزهد  من  �سبيله  يف  هو  عّما 

بعد  �لرهبانية  و�نق�سى عهد  �الأو�ن،  �آن  وقد  ميز�ن، 

�لو�سول �إىل برِّ �الأمان.

فهل تزّوج �ل�سيخ حمي �لدين من هذه �لفتاة؟

ة العني: زواجه من قرَّ

�أكرث  ت��زوج  قد  �لدين  حمي  �ل�سيخ  �أن  نعرف  نحن 

من مرة، ولكننا ال ميكننا �أن نحدد متى ح�سل ذلك 

على  يبدو  ولكن  �لتحديد.  وجه  على  زيجاته  وال عدد 

ل يف �لبد�ية �البتعاد  �الأغلب �أنَّ �ل�سيخ حمي �لدين ف�سّ

عن �لن�ساء و�الرتباط �لعائلي حتى يتمكن من �لرحيل 

و�لتنقل دون �أن ي�سغل باله مب�ستلزمات �لعائلة، ولقد 

و�لده  وف��اة  فبعد  بعيد،  حدِّ  �إىل  ذلك  يف  قًا  موفَّ كان 

من  وتخّل�ض  �أختيه،  زّوج  تقريبًا  ب�سنتني  وو�ل��دت��ه 

غًا كاماًل،  �الرتباطات �لعائلية �لتي ت�ستوجب منه تفرُّ

�سبيله. ولكن  يعيقه عّما هو يف  �رتباط  �أي  بعيدً� عن 

"ال ���س��رورة يف  ت���دوم الأن���ه  �أن  ه��ذه �حل���ال ال ميكن 

دة. �الإ�سالم"، �أي ال رهبانيَّة، و�لزو�ج من �ل�سنن �ملوؤكَّ

و�ل�ستني  �ل��ث��ال��ث  �ل��ب��اب  �ل��ع��رب��ي يف  �ب���ن  وي��ق��ول 

�أك��ره  من  ك��ان  �إن��ه  �ملكية:  �لفتوحات  من  و�أربعمائة 

�أول دخوله  خلق �هلل تعاىل يف �لن�ساء ويف �جِلماع يف 

�سنة(،  �لع�سرين  حو�يل  عمره  )وك��ان  �لت�سوُّف  �إىل 

�إىل  �سنة"،  ع�سرة  "ثماين  من  نحوً�  ذلك  على  وبقي 

�أن وقف على �خلرب �لنبوّي �أنَّ �هلل َحبَّب �لن�ساء لنبّيه 

هنَّ طبعًا ولكنه �أحّبهن  �سّلى �هلل عليه و�سّلم؛ فما �أحبَّ

بتحّبب �هلل �إليه. وي�سيف �ل�سيخ حمي �لدين فيقول: 

تعاىل يف ذلك  �إليه  �لتوّجه  "فلما �سدقُت مع �هلل يف 
لنبّيه،  �هلل  حّببه  ما  �أك��ره  حيث  �هلل  مقت  خويف  من 

�إيّل؛ فاأنا �أعظم  �أز�ل عني ذلك بحمد �هلل، وحّببهن 

�خللق �سفقًة عليهّن و�أرعى حلّقهن، الأين يف ذلك على 

ب�سرية، وهو عن حتّبب ال عن حّب طبيعي".

وي�سيف �ل�سيخ �الأكرب فيقول �إنه ال يعلم قدر �لن�ساء 

�إال من علم وَفهم عن �هلل ما قاله يف حقِّ زوجَتْي ر�سول 

�هلل �سّلى �هلل عليه و�سّلم عندما تعاونتا عليه وخرجتا 

عليه كما ذكر �هلل يف �سورة �لتحرمي، وجعل يف مقابلة 

�لتعاون عليه من يعاون ر�سول �هلل  �ملر�أتني يف  هاتني 

�هلل  وه��و  وين�سره،  عليهما  و�سّلم  عليه  �هلل  �سّلى 

وجربيل و�سالح �ملوؤمنني ثم �ملالئكة بعد ذلك ظهري، 

ولي�ض ذلك �إال لالختالف يف �ل�سبب �لذي الأجله يقع 

�لتعاون؛ فثّم �أمر ال ميكن �إز�لته �إال باهلل ال مبخلوق، 

مرنا �أن ن�ستعني باهلل يف �أ�سياء، وبال�سرب يف 
ُ
ولذلك �أ

�أ�سياء، وبال�سالة يف �أ�سياء.

�لطريق،  �سنة من دخوله  ثماين ع�سرة  بعد  فاإذن، 

�لن�ساء  م��ن  موقفه  وغ���رّي  �ل��دي��ن  حم��ي  �ل�سيخ  ع��اد 

ب�سرية.  على  يحّبهن  فاأ�سبح  �إليه  �هلل  حّببهّن  ملا 

�ل�سنة  �ملكرمة يف هذه  �أّن ذلك حدث يف مكة  بدَّ  وال 

�أنه دخل  �إذ� �فرت�سنا  598 للهجرة،  بالتحديد، �سنة 

حيث  �آخ��ر  مكان  يف  هو  ذكر  كما   580 �سنة  �لطريق 

�لطريقة  هذه  دخ��ويل  يف  �ملقامات  هذه  "ونلت  ق��ال: 

ُولد  وق��د  ي�سرية"،  م��دة  يف  وخم�سمائة  ثمانني  �سنة 

�سنة  ع�سرة  �لثمانية  �أ�سفنا  فاإذ�  للهجرة.   560 �سنة 

�ملذكورة �أعاله، علمنا �أنَّ هذ� �لتغريُّ ح�سل بالتحديد 

عندما ر�أى نظام!

و��سح  ب�سكٍل  يخالف  فهذ�  كذلك،  �الأم��ر  كان  �إذ� 

مل اأَر اأح�سَن منها وجهًا، ول اأعذَب منطقًا، ول 

اأرقَّ حا�سيًة، ول األطَف معنًى، ول اأدقَّ اإ�سارًة، 

ول اأظرَف حماورًة، قد فاقت اأهل زمانها 

ظرفًا واأدبًا وجماًل ومعرفًة
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كتابه  يف  بالثيوث  �أ�سني  �الإ�سباين  �لباحث  ق��ّرره  ما 

حتى  ت��زّوج  �أن��ه  يفرت�ض  حيث  �لعربي  �بن  حياة  عن 

�أن يكون دخوله  و�أن من �ملحتمل  �لطريق  قبل دخوله 

ب��ت��اأث��ري زوج��ت��ه م��رمي بنت حممد بن  �ل��ط��ري��ق ك��ان 

عبدون. ولكنَّ هذ� �لكالم غري منطقي على �الإطالق 

ولي�ض له �أّي دليل.

�ل�سيخ  �ل�سعري بني  �لتبادل  وه��ذ�  بعد هذه �حلادثة 

حمي �لدين �بن �لعربي وهذه �لفتاة �لتي كانت ال �سّك 

تعرفه وتعرف مقد�ره، وبعد �أن �ن�سرفت �لفتاة �ساأل عنها 

�ل�سيخ حمي �لدين فعرفها، ويقول �إنه بعد ذلك عا�سرها 

ور�أى عندها من لطائف �ملعارف ما ال ي�سفه و��سف.

ب�سكل  �لعالقة  ه��ذه  حتديد  ي�سعب  �حلقيقة  يف 

جازم، فلي�ض لنا �أن نحكم على �لغيب �ملا�سي �إذ� مل 

من  بل  �مل�ستبعد،  غري  من  ولكن  �مل�سادر،  لنا  تتوفر 

�الأك��رب  �ل�سيخ  يكون  �أن  �مل��وؤك��د،  من  ورمّب��ا  �لو��سح، 

ِخطبة  فيه  لها  جو�به  فاإن  �لفتاة،  هذه  من  تزوج  قد 

�سريحة لي�ض فيها مو�ر�ة؛ فعندما �ساألها عن ��سمها، 

"يل". ثم يقول  "قرة �لعني"، فَرّد على �لفور:  قالت: 

من  عندها  ور�أى  وعا�سرها  عرفها  ذل��ك  بعد  �إن���ه 

لطائف �ملعارف ما ال ي�سفه و��سف. فال يكون ذلك 

�الأق��ل خطبها  على  �أو  تزوجها،  قد  يكون  �أن  من غري 

ثّم فّرق �لزمان بينهما كما �سنحّلل ذلك �الحتمال بعد 

قليل. وال نن�سى من هي ومن هو؛ فما هي بنت �ساردة، 

بل هي بنت �أ�سل و�سرف ودين، وما هو �إال حمي �لدين 

�الأولياء �ملكّملني. فال يجوز  �لعارفني وخامت  و�سلطان 

�سرقًا  تذهب  �أن  �ملري�سة  للقلوب  �ملجال  ن��رتك  �أن 

وغربًا، وتظّن �أنها قد �كت�سفت يف نظام �لكون عيبًا.

فاإنَّ هناك بع�ض �مل�ست�سرقني )مثل بيرت المبورن يف 

 Sacred Drift: Essays on the Margins كتابه: 

 )of Islam، Peter Lamborn Wilson، p. 115

وبنت  �لدين  حمي  �ل�سيخ  بني  �لعالقة  بهذه  ي�ستدل 

�ل�سيخ �أبي �سجاع على وجود عالقات حبٍّ يف �الإ�سالم 

خارج نطاق �لزو�ج، هذ� �فرت�ء بعيد عن �ل�سّحة كما 

ترجمان  لكتاب  موؤخرً�  �سدرت  ترجمة  يف  �أي�سًا  ا  نَّ بيَّ

 The Discloser of Desires;( الأ�سو�ق حتت عنو�ن�

.)Turjuman al-Ashwaq
وهناك �إ�سار�ت و��سحة �أخرى توؤكد ما ذهبنا �إليه، 

فهو يقول يف "حما�سرة �الأبر�ر وم�سامرة �الأخيار" بعد 

�أن ذكر ق�سة لقائهما �الأول �لتي رويناها �أعاله: "وكان 

لنا �أهٌل )�أي زوجة( تقّر �لعني بها، ففّرق �لدهر بيني 

وبينها، فتذّكرتها، ومنزلها باحِللَّة من بغد�د". فكلمة 

"�أهل" تعني ب�سكل �سريح �لزوجة، وعبارة "تقّر �لعني 
بها" م�ستّقة من ��سمها "قّرة �لعني". ومعروف �أن هذه 

�لفتاة نظام و�أهلها لي�سو� من �أهل مكة، بل هي رومّية، 

وكانت بالد �لروم يف ذلك �لوقت بالد �إ�سالم خا�سعة 

مع �سمال �لعر�ق �إىل �لدولة �ل�سلجوقية. وقد تويف و�لد 

نظام �ل�سيخ �أبو �سجاع �الأ�سفهاين �سنة 609/1212، 

فمن غري �مل�ستبعد �أن تكون نظام قد غادرت مع �أهلها 

�إىل �لعر�ق بعد وفاة و�لدها. بل ي�سّرح �ل�سيخ حمي 

�لدين فيقول �إنَّ نظام كانت �ساكنة يف بغد�د، فيقول 

يف كتاب ترجمان �الأ�سو�ق، �لذي ُكتبت �أغلب ق�سائده 

يف �سنة 611 للهجرة:

َطـــــْيـــــَبـــــٍة َبـــــــْعـــــــَد  يِل،  اهلل  ِبـــــــــــــاَلِد  ــــــــــــــبُّ  َح
َ
اأ

ـــــــــــــــى، َمــــــِديــــــَنــــــُة َبـــــــْغـــــــَداِن ْقـــــــ�ـــــــشَ
َ
ــــــــَة َوااْلأ َوَمــــــــكَّ

ِبـــَهـــا َويِل  ــــاَلَم،  الــــ�ــــشَّ ــــــــــَوى  ْه
َ
اأ اَل  يِلَ  َوَمـــــــا 

ـــــي َوَعـــــــْقـــــــِدي َواإِمَيـــــــــــــاين ـــــِن اإَِمـــــــــــــاُم ُهـــــــــَدى ِدي

ـــــاِت َفـــــاِر�ـــــسٍ ـــــيَّ ـــــَن ــــَكــــَنــــْتــــَهــــا ِمــــــــْن ُب َوَقــــــــــْد �ــــشَ

ـــــــــاِن ْجـــــــــَف
َ
ــــــُة اأ ـــــُة اإِمَيــــــــــــــــــاٍء َمــــــِريــــــ�ــــــشَ ـــــَف ـــــِطـــــي َل

ــــــْت ِبـــلـَــْحـــِظـــَهـــا ــــــاَت َم
َ
ـــْحـــِيـــي َمــــــْن اأ ـــُت ــــي َف ــــيِّ حُتَ

ـــــاِن ـــٍن َواإِْحـــــ�ـــــشَ ــــَد ُحـــ�ـــشْ ــــْع ـــَنـــى َب َفــــــَجــــــاَءْت ِبـــُحـــ�ـــشْ

يف الفتوحات املكية، وبعد اأن ذكر كتاب ترجمان الأ�سواق 

وانتقاد بع�س فقهاء حلب له ثم توبتهم،  يدعو ال�سيخ 

اإىل �سرورة ح�سن الظن قبل الرجم طاملا ل يوجد يقني
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وهناك �إ�سار�ت �أي�سًا �إىل �أنَّ �ل�سيخ 

ك���ان خ��اط��ب��ًا ل��ه��ا ع��ن��دم��ا ك��ت��ب بع�ض 

على  كتبه  �ل��ذي  �لكتاب  ه��ذ�  ق�سائد 

الأّن��ه  �سنة،  ع�سر  خم�ض  ح��و�يل  م��دى 

�أن ذكر  بعد  �ملكية  �لفتوحات  يقول يف 

بع�ض  و�نتقاد  �الأ�سو�ق  ترجمان  كتاب 

فقهاء حلب له ثم توبتهم بعد �أن �سرح 

هذ� �لكتاب يف ذخائر �الأعالق، فيقول 

�ل�سيخ بعد ذلك مو�سحًا �سرورة ح�سن 

�لظن قبل �لرجم طاملا ال يوجد يقني: 

لو ر�أينا رجاًل ينظر �إىل وجه �مر�أة وهو 

�أنه خاطب  خاطٌب لها ونحن ال نعرف 

وكّنا من�سفني يف �الأمر، مل ُنقِدم على 

حتى  ح��ال��ه  جهلنا  �إذ�  عليه  �الإن��ك��ار 

�أو  قال  فاإن  ذلك.  �إىل  دعاه  ما  ن�ساأله 

طبيب  هو  �أو  لها،  خاطب  �إن��ه  لنا  قيل 

�ملر�ض  ذلك  يف  ي�ستدعي  مر�ض  وبها 

�أنه  علمنا  وجهها،  �إىل  �لطبيب  نظر 

�إاّل �إىل ما يجوز له �لنظر �إليه فيه، بل نظره  ما نظر 

عبادة لورود �الأمر من �لر�سول �سّلى �هلل عليه و�سّلم 

يف ذلك. وال ُينَكر عليه �بتد�ًء مع وجود هذ� �الحتمال؛ 

على  �الإنكار  من  باأوىل  �ملنِكر  من  عليه  �الإنكار  فلي�ض 

�ملنِكر يف ذلك، مع �إمكان وجود هذه �الحتماالت.

�إن  �أّنه  هو  م�سروعًا  يكون  رمّبا  �لذي  �ل�سوؤ�ل  ولكنَّ 

�أو  ت���زّوج م��ن نظام  ك��ان ق��د �ل�سيخ حم��ي �ل��دي��ن ق��د 

و�لغيبة؟  للريبة  دفعًا  بذلك  ي�سّرح  مل  ملاذ�  خطبها 

منلك  ال  حقيقة  �أننا  هو  �ل�سوؤ�ل  ذلك  على  و�جل��و�ب 

من كتب �ل�سيخ �لتي كتبها �إال �لي�سري، و�أكرثها ُتعترب 

�الآن، ف��رمب��ا ك��ان ق��د ذك��ر ذل��ك ومل  م��ف��ق��ودة حتى 

حمي  �ل�سيخ  �أّن  نعلم  نحن  �أخ��رى  جهة  من  ي�سلنا. 

�لدين نادرً� ما يتكّلم عن حياته �ل�سخ�سية �لعائلّية، 

�أهل  باأحو�ل  تذكريً�  ب�سيوخه  عالقته  يذكر  �إمّنا  وهو 

�هلل، ولي�ض ت�سجياًل ل�سريته �لذ�تية �ل�سخ�سية، وهذ� 

�أمر و��سح من خالل كتبه، وخا�سة كتاب روح �لقد�ض 

�أّمه  يتحّدث عن  ال  مثاًل  وهو  �لفاخرة.  �ل��دّرة  وكتاب 

يذكر  ومل  عابر،  ب�سكل  �إال  �أبيه  عن  حتى  وال  كثريً�، 

��سم �أّمه "نور" يف كتبه �إال مّرة و�حدة، حني نقل قول 

"يا  �ل�سهرية:  عبارتها  لها يف  �ملثنى  �بن  بنت  فاطمة 

يه وال تعّقيه". وهو كذلك  نور هذ� ولدي وهو �أبوك فرُبّ

�أّي �سيء عن عائلته  �أو  �أ�سماء زوجاته  نادرً� ما يذكر 

وحياته �ل�سخ�سية.

من  بعد  فيما  �لدين  حمي  �ل�سيخ  ت��زّوج  وقد  هذ� 

مع  يو�سف،  بن  يون�ض  �حلرمني  �أم��ري  بنت  فاطمة 

من خمطوطة اأخرى لذخائر االأعالق يف �شرح ترجمان االأ�شواق
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�لفتوحات  �آخ��ر  يف  و�ح��دة  م��ّرة  �إال  يذكرها  مل  �أن��ه 

�سّماه  �لذي  �أوالده  �أكرب  له  �أجنبت  �لتي  فهي  �ملكية، 

�إليه  �أه��دى  �ل��ذي  وهو  �لدين،  عماد  ولقّبه  حمّمدً� 

يف  ذكر  كما  �ملكية،  �لفتوحات  من  �الأوىل  �لن�سخة 

مرمي  من  تزوج  وكذلك  منها.  �لثانية  �لن�سخة  �آخر 

بنت حممد بن عبدون، ولكنه مل يتحّدث عنها مبثل 

ما حتّدث عن نظام، وال نعلم عنها �إال �لقليل، ويبدو 

�أهل  من  �أي�سًا  كانت  �أنها  عنها  حديثه  خ��الل  من 

حمي  �ل�سيخ  �أن  �ل��رو�ي��ات  بع�ض  وتقول  �لت�سّوف. 

�لدين  جمد  �ساحبه  �أرم��ل��ة  �أي�سًا  ت��زوج  قد  �لدين 

يت�سّنى  حتى   ،)617/1220 )تويف  �لقونوي  �إ�سحق 

له تربية �بنها �سدر �لدين �لقونوي �لذي �أ�سبح من 

�أن  �أي�سًا  �ملحتمل  ومن  تربية،  حتت  �لكبار  �ل�سيوخ 

ُول��د يف  �ل��ذي  �لدين،  �سعد  له  ول��دت  �لتي  تكون هي 

�أو�خر �سنة 618 للهجرة.

حمي  �ل�سيخ  �أن  �ل��رو�ي��ات  بع�ض  ت��ق��ول  وك��ذل��ك 

�لقا�سي  بنات  �إحدى  من  دم�سق  تزّوج يف  قد  �لدين 

به  و�حتفل  �أك��رم��ه  �ل��ذي  �ل��زك��ي،  �ب��ن  �لدين  حمي 

ي �ساحب "نفح �لطيب" �أن  كثريً�. ويقول �أي�سًا �ملقرِّ

قا�سي �لق�ساة �ملالكّية يف دم�سق زّوجه بابنته.

التاأويل يف �سعر ابن العربي:

يقول �ل�سيخ حمي �لدين يف مقدمة �لرتجمان �إنَّ كلَّ 

ما يذكره من �أ�سماء ومديح وغزل يف هذ� �لكتاب �إمنا 

هو �إ�سارة �إىل معان �إلهية رفيعة. وينطلي هذ� كذلك 

ر ذلك هو  على جميع �أ�سعاره يف كتبه �الأخرى، كما قرَّ

نف�سه يف �لباب �لثامن و�لت�سعني من �لفتوحات �ملكية 

معارف  كلها  �إمّنا هي  �أ�سعاره  يذكره يف  ما  �أنَّ جميع 

�إلهية يف �سور خمتلفة من ت�سبيب ومديح و�أ�سماء ن�ساء 

و�سفاتهن و�أنهار و�أماكن وجنوم.

فلّما �نت�سر ديو�ن ترجمان �الأ�سو�ق، ��ستنكره بع�ض 

�ساحباه  بذلك  �أخ��ربه  فلّما  حلب،  مدينة  يف  �لفقهاء 

بدر �حلب�سي و�إ�سماعيل بن �سودكني، قام �ل�سيخ حمي 

�الأعالق،  كتاب ذخائر  �لديو�ن يف  ب�سرح هذ�  �لدين 

�مل��وؤّرخ  )وه��و  �لعدمي  �ب��ن  �لقا�سي  ه  بع�سَ ق��ر�أ  فلّما 

حلب"(  تاريخ  يف  �لطلب  "بغية  كتب  �ل��ذي  �ل�سهري 

بح�سرة جماعة من �لفقهاء، فلما �سمعه �أولئك �لذين 

�أنكروه من قبل، تر�جعو� بعد �أن فهمو� حقائق �لرمز 

و�الإ�سار�ت و�الأ�سر�ر من ور�ء �لغزل و�لت�سبيب يف هذه 

�لق�سائد.

حقائق  على  ت�ستند  و�ل��رم��وز  �الإ���س��ار�ت  ه��ذه  لكنَّ  ل 
شك
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يف  يخو�سو�  مل  ممن  �لكثريين  عن  تخفى  قد  كونية 

يف  �إّن  �ل�سوفيون  يقول  عام  وب�سكل  �لوجود،  فل�سفة 

�الإن�سان جمموع حقائق �لعامَل من جماد�ت وحيو�نات 

�لعامَل  يف  �سيء  من  فما  و�أم���الك.  و�أف��الك  ونباتات 

بج�سٍم  ج�سمًا  �الإن�سان  يف  �سيء  وُيقابله  �إال  �ملحيط 

�أبي طالب ر�سي  ب��روٍح، كما ورد عن علي بن  وروح��ًا 

�هلل عنه �أّنه قال:

ـــــغـــــرٌي ــــــــــــــــــــــك جــــــــــــــــــرٌم �ـــــش وحتــــــــ�ــــــــشــــــــب اأّن

وفــــــــــيــــــــــَك انــــــــــطــــــــــوى الــــــــــــعــــــــــــامَل االأكــــــــــــــــُر

واأنـــــــــــــــــــــت الــــــــــكــــــــــتــــــــــاُب املـُــــــــــبـــــــــــني الـــــــــــذي

بـــــــــــــاأحـــــــــــــرفـــــــــــــه يــــــــــظــــــــــهــــــــــُر املـُــــــــ�ـــــــــشـــــــــمـــــــــُر

من  �لعامَل  يف  �سيء  يقابله  �الإن�سان  يف  �سيء  فكلُّ 

�أظافر  من  �الإن�سان  يف  ي�ستجّد  ما  كلَّ  �إّن  حتى  حوله 

و�سعر وغريها له ما يقابله يف �لعامَل �ملحيط به. فلي�ض 

من  ن�سخة  �سوى  وتفا�سيله  جملته  حيث  من  �الإن�سان 

�ل�سغري  بالعامَل  �الإن�سان  ت�سمية  �لعامَل، بحيث ميكن 

و�لعامَل باالإن�سان �لكبري، وما خلق �هلل �لعامَل �خلارج 

عنك �إال مثااًل لك لت�ستدّل به على نف�سك.

�حِلكم �الإلهية يف قلب �لعارف:

بالتحديد،  �الأ�سو�ق  ترجمان  دي��و�ن  يخ�ضُّ  وفيما 

مته: يقول �بن �لعربي يف مقدِّ

ْذُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرُه ِمــــــــــــــــْن َطــــــــلَــــــــٍل
َ
ـــــــــمـــــــــاَ اأ ـــــــــلُّ ُك

ــــــمــــــا ُكــــــلُّ ــــــــــــــاٍن،  َمــــــــــــــَغ ْو 
َ
اأ ُرُبـــــــــــــــــــــــــوٍع  ْو 

َ
اأ

َيــــــا، ُقـــــــْلـــــــُت  ْو 
َ
اأ َهـــــــا  ُقـــــــْلـــــــُت  اإِْن  َوَكــــــــــــــَذا 

َمـــــــــــــا
َ
اأ ْو 

َ
اأ ــــــــــِه،  ــــــــــْي ِف َجـــــــــــــــاَء  اإِْن  ال، 

َ
َواأ

ُهــــــْو، ُقــــــُلــــــُت  ْو 
َ
اأ ِهــــــــْي  ُقــــــْلــــــُت  اإِْن  ــــــــــــَذا  َوَك

ُهــــمــــا ْو 
َ
اأ ــــــعــــــاً  ــــــْم َج ُهـــــــــــنَّ  ْو 

َ
اأ ْوهـــــــــــُمـــــــــــو 

َ
اأ

ِبـــــي ـــــــــــــــــــَد  جْنَ
َ
اأ َقـــــــــــْد  ُقــــــــْلــــــــُت  اإِْن  َوَكـــــــــــــــــَذا 

ْتــــــــَهــــــــمــــــــا
َ
اأ ْو 

َ
اأ ــــــــا  ــــــــِرَن ــــــــْع �ــــــــشِ يِفْ  َقــــــــــــــــــــَدٌر 

َبـــــَكـــــْت ـــــــُت  ـــــــْل ُق اإَِذا  ـــــْحـــــُب  الـــــ�ـــــشُّ ــــــــــــــــَذا  َوَك

ـــــا ـــــَم ـــــ�ـــــشَ ـــــَت اْب َمــــــــــا  اإَِذا  ْهـــــــــــُر  الـــــــــــزَّ ـــــــــــــــــــَذا  َوَك

ـــــــــُمـــــــــوا مَيَّ ــــــــــــــَداٍة  ــــــــــــــُح ِب ــــــــــــــــــــــــــــاِدي  َن
ُ
اأ ْو 

َ
اأ

ـــــــَمـــــــى احْلِ ُوْرَق  ْو 
َ
اأ ـــــــــــاِجـــــــــــِر  احْلَ ـــــــــَة  ـــــــــاَن َب

ـــــــــــــــــــا َجـــــــــــــَرى ْذُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرُه ِمَّ
َ
ــــــــمــــــــا اأ ُكــــــــلُّ

ـــــمـــــا ـــــَه ـــــْف َت ْن 
َ
اأ ِمــــــــْثــــــــُلــــــــُه  ْو 

َ
اأ ــــــــــــــــــــــــُرُه  ِذْك

ــــــْت ْنـــــــــــــــــــــــــــــواراً َجــــــلَ
َ
ـــــــــــــراراً َواأ �ـــــــــــــشْ

َ
ــــــــُه اأ ِمــــــــْن

ـــــَمـــــا الـــــ�ـــــشَّ َرْكـــــــــــــــُب  ِبــــــهــــــا  َجـــــــــــــاَء  َعــــــــلَــــــــْت  ْو 
َ
اأ

َلــــــــُه َمــــــــــــــْن  ُفــــــــــــــــــــــوؤاِد  ْو 
َ
اأ ـــــــــــــــُفـــــــــــــــوؤاِدي  ِل

الــــُعــــلَــــَمــــا ـــــــــُروِط  �ـــــــــشُ ِمــــــــــْن  يِل  َمــــــــا  ِمـــــــْثـــــــُل 

ـــــــــــٌة ـــــــــــٌة ُعـــــــــــْلـــــــــــِويَّ ـــــــــــيَّ ـــــــــَفـــــــــٌة ُقـــــــــــْد�ـــــــــــشِ �ـــــــــشِ

ــــــــَدَمــــــــا َق ــــــــَي  ــــــــْدِق ــــــــ�ــــــــشِ ِل نَّ 
َ
اأ ْعـــــــــــلـَــــــــــَمـــــــــــْت 

َ
اأ

ــــــــْن َظــــــاِهــــــِرَهــــــا، ـــــــَر َع ــــــِرِف اخَلـــــــاِط ــــــا�ــــــشْ َف

ـــــا ـــــَم ـــــلَ ـــــْع ــــــــى َت ــــــــَن َحــــــــتَّ ــــــــاِط ــــــــَب َواْْطـــــــــــــُلـــــــــــــِب ال

ــــــــــــُرُه ِمـــــــــــــْن َطـــــلَـــــــــــٍل ـــــــــــــ ْذُكـــــــــــــ
َ
ُكـــــــــــــلُّ َمـــــــــــــــا اأ

ُهـــــو ُقــــــــْلــــــــُت  ْو 
َ
اأ ِهـــــــــي  ُقــــــــْلــــــــُت  اإْن  َوَكـــــــــــــــــَذا 

ـــــــــــــا َجـــــــــــــــَرى ـــــــــرُه ِمَّ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ْذُك
َ
ــــــــــا اأ ُكـــــــــــــلُّ َم

ـــــــــــــْت، ــــــــــــــــَواٌر َجــــــلَ ـــــــــــــــــ ْن
َ
ـْـــــــــَراٌر َواأ ـــــــــــ �ــــــــــش

َ
ِمــــــــْنــــــــُه اأ

لــــه مــــــــــن  فــــــــــــــــــــــوؤاِد  و 
َ
اأ ِلـــــــــــــــــــُفـــــــــــــــــــوؤاِدي، 

ـــــــــــٌة ـــــــــــلـــــــــــويَّ ــــــــــــٌة ُع ـــــــــــفـــــــــــٌة ُقــــــــــــد�ــــــــــــشــــــــــــيَّ �ـــــــــــشِ

ــــــــْن َظـــــاِهـــــِرَهـــــا ــــــاِطــــــَر َع ـــــــ ــــــِرِف اخْلَ ــــــا�ــــــشْ َف

َمـــــا ُكــــــــــــلُّ  ـــــاٍن  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــَغ َمــــــ ْو 
َ
اأ ــــــــُوٍع  ـــــــــ ُربـــــــــ ْو 

َ
اأ

ُهـــَمـــا ْو 
َ
اأ ـــاً،  ــــ ـــعــــ َجـــْم  ، ُهــــــــــــــنَّ ْو 

َ
اأ ـُــو  ـــمــــ ُه ْو 

َ
اأ

ــــا ـــــ ــــَم ــــَه ــــْف َت ْن 
َ
اأ ــــُه  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــُل ــــْث ِم ْو 

َ
اأ ـــــــــــــــــــُرُه  ِذْك

ـــا ـــَم الـــ�ـــشَّ َربُّ  ـــــا  ـــــَه ِب َجـــــــــــــــــاَء  َعــــلَــــــــــــــْت،  ْو 
َ
اأ

ـــــا ـــــَم ـــــلَ ــــــــــروِط الـــــُع ــــــُل حــــــــــــايل، ِمــــــــــن �ــــــــــشُ مــــــث

ــــــــَدَمــــــــا َق ــــــدقــــــي  ــــــ�ــــــشِ ِل اأنَّ  ــــــــــَمــــــــــت  ْعــــــــــلَ
َ
اأ

ــــــى َتــــْعــــلَــــَمــــا ـــــــــــاِطـــــــــــَن َحــــــتَّ ــــــ َواُْطــــــــــلــــــــــِب اْلـــــَبــــــ

بالكون  و��سعًا  علمًا  �لتاأويل  يحتاج  ذل��ك  �أج��ل  من 

جّد و�لوجود وبخو��ضِّ �الأع�ساء وِخلقتها وتركيبها و�سفاتها، 
ست
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وحتى بعد ذلك فاإنَّ �لتاأويل علٌم خا�ض �جتهادي ال ميكن 

�أن يوؤخذ منه �أيُّ حكم، و�إمّنا هو فهٌم خا�ضٌّ ب�ساحبه.

ففي كتاب ذخائر �الأعالق �سرح �ل�سيخ حمي �لدين 

ب�سكل مقت�سب كيف ميكن تاأويل بع�ض �ل�سور �لبيانية 

وفيما  �لغزيل،  �لديو�ن  ق�سائد هذ�  �أورده��ا يف  �لتي 

يلي نذكر مثااًل و�حدً� خمت�سرً� منها.

ــا ــيــ�ــَش ــِع َل اْل �����وا َيـــــــْوَم َبــــاُنــــوا اْلـــــُبـــــزَّ
ُ
�����ل

َّ
ح
َ

َمــــا ر

ــــا ــــَواِويــــ�ــــشَ الــــطَّ ــــا  ــــيــــَه ِف ـــــوا  ـــــُل َحـــــَم ـــــــــــْد  َوَق اإِالَّ 

ــــــــــــــــــاِظ َمــــاِلــــَكــــٍة حْلَ
َ
ِمــــــــْن ُكــــــــلِّ َفـــــاِتـــــَكـــــِة ااْلأ

ـــا ـــِقـــيـــ�ـــَش ـــْل رِّ َب ـــــــــــْوَق َعـــــــْر�ـــــــسِ الـــــــــــدُّ َتـــــَخـــــاُلـــــَهـــــا َف

َتــــَرى َجـــــاِج  الـــــزُّ ــــْرِح  �ــــشَ َعـــلـــى  ـــْت  ـــ�ـــشَّ مَتَ اإَِذا 

ــــــا اإِْدِريــــــ�ــــــشَ ِحـــــْجـــــِر  َفـــــلَـــــٍك يِف  ًعــــلــــى  ـــاً  ـــ�ـــش ـــْم �ـــشَ

ــَهــا ــِطــُق َمــْن ـــْحـــِظ،  ـــلَّ ـــاْل ِب ـــْت  ـــلَ َقـــَت اإَِذا  ُيـــْحـــِيـــي، 

ـــى ــــــــــِه ِعـــيـــ�ـــشَ ـــــــي ِب ـــــــِي ـــــــَهـــــــا ِعـــــــْنـــــــَدَمـــــــا حُتْ نَّ
َ
َكـــــــاأ

ــــــــــا َن
َ
ــــنــــاً َواأ ــــاَقــــْيــــَهــــا �ــــشَ ــــــــــْوَح �ــــشَ َتــــــْوَراُتــــــَهــــــا َل

ــــى ــــــــِنــــــــي ُمــــو�ــــشَ نَّ
َ
ـــــــــــُهـــــــــــا َكــــــــاأ ْدُر�ـــــــــــشُ

َ
ـــــــــو َواأ ـــــــــُل ْت

َ
اأ

ــــٌة ــــاِطــــلَ وِم َع ــــــاِت الــــــــــــرُّ ــــــَن ـــــٌة ِمـــــــْن َب ـــــُقـــــفَّ �ـــــشْ
ُ
اأ

ــــا ــــاُمــــو�ــــشَ ْنـــــــــــــــــــــَواِر َن
َ
ــــــــَن ااْلأ َتــــــــــَرى َعــــلَــــْيــــَهــــا ِم

ــــــَخــــــَذْت ْنــــــ�ــــــسُ َقــــــِد اْتَّ
ُ
ــــا اأ ــــَه ـــــا ِب ــــٌة َم ــــيِّ َوْحــــ�ــــشِ

ــــــا َنــــــاُوو�ــــــشَ ْكــــــِر  ِلــــــلــــــذِّ ُخــــــْلــــــَوِتــــــَهــــــا  َبـــــــْيـــــــِت  يِف 

ــــلَّــــِتــــَنــــا ٍم مِبِ ـــــــــــَجـــــــــــَزْت ُكـــــــــلَّ َعـــــــــــــالَّ ْع
َ
َقـــــــــْد اأ

ــــا ــــيــــ�ــــشَ َوَداُوِدّيــــــــــــــــــــــــــــــــــاً، َوَحــــــــــــــــــــْراً ُثــــــــــــمَّ ِقــــ�ــــشِّ

ــا ــَه ــُب ــ�ــَش حَتْ ـــــيـــــَل  جْنِ ااْلإِ ـــُب  ـــْطـــُل َت ْت 
َ
ـــــــــــاأ ْوَم

َ
اأ اإِْن 

ــــا ــــَمــــاِمــــيــــ�ــــشَ �ــــشَ َبــــــَطــــــاِريــــــقــــــاً  ْو 
َ
اأ ــــــــًة  ِقــــــــ�ــــــــشَّ

َ
اأ

َنــــاَقــــَتــــَهــــا: ِلـــــْلـــــَبـــــنْيِ  ــــــْت  ــــــلَ َرحَّ ْذ  اإِ ـــــــُت،  ـــــــاَدْي َن

ــا ــَش ــيــ� ــِع ــــــــُدو ِبــــَهــــا اْل ـــِعـــيـــ�ـــِس ال حَتْ َيـــــا َحـــــــــاِدَي اْل

ـــُم ـــِه ـــِن ـــْي ـــــــــْوَم َب ي َي ـــــْرِ ـــــــاَد �ـــــشَ ـــــــَي ْج
َ
ــــُت اأ ــــْي ــــبَّ َع

ـــــا ـــــَراِديـــــ�ـــــشَ ــــــِريــــــِق َكــــــَراِديــــــ�ــــــشــــــاً َك َعـــــلـــــى الــــــطَّ

ــــَهــــا ــــَراِقــــَي َت ـــي  ــــ ـــْفـــ�ـــشِ َن ــــْت  ــــَغ ــــلَ َب اإِْذ  ـــــُت  ْل
َ
ـــــاأ �ـــــشَ

َتـــْنـــِفـــيـــ�ـــَشـــا ـــــْطـــــَف  اْلـــــلُّ َوَذاَك  ـــــــَمـــــــاَل  اجْلَ َذاَك 

َتــــَهــــا، ــــرَّ �ــــشِ  
ُ
اهلل ـــــــــا  ـــــــــاَن َوَوَق ـــــلَـــــَمـــــْت،  �ـــــشْ

َ
َفـــــاأ

ـــــا ــــــوُر اإِْبـــــِلـــــيـــــ�ـــــشَ ــــــ�ــــــشُ ــــــــُك املـَـــــْن َوَزْحـــــــــــــــــــــَزَح املـَـــــــلَ

الأنَّها  ل���الأرو�ح  بالطو�وي�ض  �لعربي  �ب��ن  يرمز  فهنا 

فيقول  �جلمال،  يف  �ملثل  بها  ُي�سرب  �لتي  �لطيور  من 

)وهي  ل  �ل��ُب��زَّ يف  لوها  حمَّ عندما  �لطو�وي�ض  ه��ذه  �إنَّ 

نة( فهي مثل �الأعمال �ملقبولة عندما تتزيَّن  �الإبل �مل�سمَّ

�لروح  مبنزلة  هي  �لتي  ة  �لهمَّ وعلوِّ  �حل�سنة  بالنو�يا 

للعمل. وهذه �الأعمال �لتي حت�سل للعبد يف خلوته تنتج 

ة �لبديعة، وهي ُت�سبه بلقي�ض الأنَّها مولَّدة  �حِلكم �الإلهيَّ

ها  بني �لعلم و�لعمل، كما كان و�لد بلقي�ض من �الإن�ض و�أمُّ

. فهذه �حِلكم �لعالية عندما تطوف يف �لقلب  من �جلنِّ

�لذي  �ل�سالم  عليه  �إدري�ض  مقام  يف  �ل�سم�ض  مثل  هي 

رفعه �هلل مكانًا علّيًا، وهي عندما تدور يف فلكها )وهو 

�لقلب( تثمر �الأحو�ل و�ملعارف �لتي يتقلَّب فيها �لعارف، 

فُتفنيه عن �لوجود يف م�ساهدة حمبوبه ثمَّ حُتِييه بنور 

�لعلم و�ملعرفة �لتي حت�سل له من هذ� �ل�سهود.

ُولد  الأّن��ه  هنا  �ل�سالم  عليه  بعي�سى  �لت�سبيه  وك��ان 

ته  ا كان روحًا �سار من قوَّ من غري �سهوة طبيعية، فلمَّ

ه �لتور�ة بال�ساق، الأنَّ �لك�سف عن  �إحياء �ملوتى. ثم �سبَّ

�ل�ساق هو �لك�سف عن �الأمر، كما ورد عن يوم �لقيامة 

�ل�ساق  ِت  "�لتفَّ معنى  وكذلك  �ساق،  عن  يك�سف  �أّن��ه 

بال�ساق" �أي �لتفَّ �أمر �لدنيا باأمر �الآخرة. ولكون هذه 

هها باالأ�سقف وهو عظيم �لروم،  �لعي�سوية �سبَّ �حلكم 

وقال �إنَّها عاطلة �أي من غري زينة الأّنها تاأتي من عني 

ومع  و�ل�سفات،  �الأ�سماء  زينة  عليها  ولي�ض  �لتوحيد 

ذلك ترى عليها �سبحات �الأنو�ر �ملحرقة وهي �حلجب 

�سبحات  الأحرقت  �سبحانه  رفعها  لو  �لتي  �لنور�نية 

وجهه ما وقع عليه ب�سره، كما ورد يف �حلديث. من 

�أجل ذلك فهي و�سفها بالوح�سية، الأّنها م�ساهدة فناء، 

يرمز ابن العربي بالطواوي�س لالأرواح لأنَّها من الطيور التي ُي�سرب بها 

ل  لوها يف الُبزَّ املثل يف اجلمال، فيقول اإنَّ هذه الطواوي�س عندما حمَّ

ن بالنوايا  نة( فهي مثل الأعمال املقبولة عندما تتزيَّ )وهي الإبل امل�سمَّ

ة التي هي مبنزلة الروح للعمل احل�سنة وعلوِّ الهمَّ
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لي�ض فيها لّذة، ولذلك ال تاأن�ض �إليها �لنفو�ض، فلذلك 

�تخذت بيت خلوتها �لقلب �لذي و�سعها.

�لكتب  �أهل  �أعجزت  ذ�تية،  كانت هذه �حلكمة  وملَّا 

بدَّ  ال  كان  ملّا  ولكن  �لرحمن.  على  تدلُّ  �لتي  �الأربعة، 

�أن  ميكن  ال  فناء  �ل��ذ�ت  �سهود  الأنَّ  �لرحيل،  من  لها 

يدوم، فلذلك ��ستعاذ باهلل منها، من قول �لنبي �سلى 

للدعاء  فانقادت  منك،  بك  و�أع��وذ  و�سلَّم:  عليه  �هلل 

�إبلي�ض  ووقاه �هلل �سطوتها، وزحزح ملك خاطر �لعلم 

خاطر �الحتاد، فهذ� مقام �سعب قلَّ من ح�سل فيه 

�أكرث  تن�ساأ  وعنه  و�حللول،  اد  باالحتِّ �لقول  من  و�سلم 

يف  تعاىل  بقوله  �إليه  �مل�سار  وهو  �ل�سوفيَّة،  �سطحات 

�حلديث �لقد�سي: كنت �سمعه �لذي ي�سمع به وب�سره 

�لذي يب�سر به.

ونختم بق�سيدة من �أروع ق�سائد �لرتجمان:

ـــَمـــى ــــالٌم َعـــلـــى �ــَشــْلــَمــى َوَمـــــــْن َحـــــلَّ ِبـــاحْلِ �ــــشَ

ـــــَمـــــا ـــــلِّ ُيـــــ�ـــــشَ ْن 
َ
اأ ـــــــــــــــــًة  ِرقَّ مِلـِـــــــْثــــــــِلــــــــي  ـــــــــــــــــقَّ  َوُح

ـــــــًة ـــــــيَّ حَتِ َتـــــــــــــــُردَّ  ْن 
َ
اأ َعــــــلـَـــــْيــــــَهــــــا  َوَمـــــــــــــــــــاَذا 

َمــــى ـــــاٌم َعــــلــــى الــــدُّ ـــــَك ـــــِت ــــْيــــَنــــا َولــــــِكــــــْن ال اْح َعــــلَ

ــــُدوَلــــُه ْرَخــــــــــى �ــــشُ
َ
ــــِل اأ ــــْي ــــلَّ ـــــُروا َوَظـــــــــالُم اْل �ـــــشَ

ـــــَمـــــا ـــــا َغـــــــِريـــــــبـــــــاً ُمـــــَتـــــيَّ ـــــبَّ َفـــــــُقـــــــْلـــــــُت َلـــــــَهـــــــا �ـــــشَ

ــــَدْت ْر�ــــشَ
َ
ــــْوقــــاًَواأ ــــــَواُق �ــــشَ �ــــــشْ

َ
َحـــــاَطـــــْت ِبــــِه ااْلأ

َ
اأ

ـــــَمـــــا ــــــــــــــــــاَن مَيَّ يَّ
َ
ــــــْبــــــِل اأ ــــــــَقــــــــاُت الــــــنُّ َلــــــــــُه َرا�ــــــــشِ

ـــــــــاِرٌق ْوَمــــــــــ�ــــــــــسَ َب
َ
ـــــــــَدْت َثـــــَنـــــاَيـــــاَهـــــا َواأ ْب

َ
ـــــــــاأ َف

ـــُهـــَمـــا ِمـــْن ــــــَنــــــاِد�ــــــس  احْلَ ــــقَّ  �ــــشَ َمـــــــْن  ْدِر 
َ
اأ ـــــْم  َفـــــلَ

ِبــــَقــــْلــــِبــــِه ينِّ 
َ
اأ ــــيــــِه  ــــِف ــــْك َي َمـــــــــــا 

َ
اأ َوَقـــــــــاَلـــــــــْت: 

َمــــــــــا
َ
اأ َمـــــــــــــا 

َ
اأ َوْقـــــــــــــٍت  ُكــــــــــلِّ  يِف  ــــــاِهــــــُديِن  ُيــــــ�ــــــشَ

 




