
اإك�سري احلياة اأو حجر الفال�سفة

حتليل خمت�صر لتائية ال�صيخ الأكرب حمي الدين ابن العربي

د. حممد علي حاج يو�ضف

يعتقد الفال�ضفة والكيميائيون القدماء بوجود مادة �ضحرية لها قدرة ت�ضفي جميع العلل واالأمرا�ض واالنحرافات 

يف النف�ض واجل�ضم والطبيعة، وميكن بوا�ضطتها مثاًل حتويل املعادن الرخي�ضة اإىل ذهب، كما ميكنها حتويل االإن�ضان 

العادي اإىل فيل�ضوف حكيم، وت�ضمى هذه املادة حجر الفال�ضفة، اأو احلجر الكرمي، اأو االإك�ضري، وقد ُت�ضمى بالكربيت 

االأحمر اأو الزئبق االأحمر، اأو العنقاء، اإىل غري ذلك من االأ�ضماء املختلفة.

من  �لكثري  �ن�سغال  �إىل  و�ملخطوطات  �لتاريخ  در��سة  ت�سري 

ــادة  �مل بــهــذه  �لــقــدميــة  �لــ�ــســار�ت  يف  و�لفال�سفة  �لعلماء 

علماء  بع�ش  �أنَّ  كما  و��ستعمالها،  تركيبها  وكيفية  وخو��سها 

حياتهم  من  كبريً�  جزءً�  ق�سو�  �مل�سهورين  �لو�سطى  �لع�سور 

هذ�  �سغله  �لذي  نيوتن  �إ�سحق  مثل  �لإك�سري،  عن  �لبحث  يف 

قو�نني  ق�ساه يف  بكثري ما  �أكرث  وقته  و�أخذ من  كثريً�  �لأمر 

��ستخدمت  �لدول موؤخرً�  �أّن بع�ش  �مليكانيك و�جلاذبية. كما 

ثارت  �لذي  �لأحمر  �لزئبق  على  للح�سول  �لنووية  �ملفاعالت 

حوله �سائعات كثرية و�أ�سبح ُيباع مببالغ خيالية.

تقدم  كانت  �ملــو�د  مثل هذه  �أن  �لدر��سات  �أكــدت  فقد  كذلك 

�مل�سرية  باللغة  �أو  �لآلهة"  "خبز  ت�سمى  وكانت  للفر�عنة، 

�لقدمية: "�سي مان"، وهي نف�سها "�ملّن" �لذي �أنزله �هلل على 

بني �إ�سر�ئيل بعد خروجهم من م�سر �إىل �أن طلبو� من نبيهم 

و�لب�سل،  و�لعد�ش  و�لفوم  و�لقثاء  �لبقل  لهم  �هلل  يخرج  �أن 

ي ُهَو َخرْيٌ(. اَلّذمِ ْدَنى بمِ
َ
ي ُهَو �أ ُلوَن �َلّذمِ َت�ْسَتْبدمِ

َ
فقال لهم: )�أ

�لقلوب،  وتطهري  �لنفو�ش  بتزكية  �هتمو�  �ل�سوفية  �أنَّ  ومبا 

وطريقة  �لإك�سري  �إىل  �ملختلفة  كتبهم  يف  كذلك  �أ�سارو�  فقد 

يف  �أحــيــانــًا  �إلــيــه  يــرمــزون  وقــد  ��ستعماله،  وكيفية  تركيبه 

يف  �لفار�ش  �بن  يقول  كما  �خلمرة،  �أو  باملد�مة  ق�سائدهم 

�خلمرية: ق�سيدته 

ــلــى ذْكـــــــِر احلــبــيــِب ُمـــداَمـــًة �ـــَضـــــــِرْبـــَنـــا عـــ

�ــضـــــِكــْرَنــا بــهــا مــن قــبــل اأن ُيــخــلــق الـــَكـــْرُم

ُيــِديــُرَهــا �ضم�ٌض  وهـــَي  كــاأ�ــٌض  الــبــدُر  لـها 

ُمـــــِزَجـــــْت َنـــُم اإذا  ــبــدو  ـــ ي ـــالٌل وكـــــــم  هــــ

ُعـــْمـــُرُه ـــن �ــضــاع  َم ــْبــِك  فــلــَي نـف�ضه  عـــــلــى 

ــيــهــا َنـــ�ـــضـــيـــٌب وال �ــضــهــُم ـــُه فـــ ولـــــــيـــ�ـــَض لــــ

الإك�صري يف التاريخ

ل  ورد يف كتاب »مفاتيح �لعلوم« �أن �لإك�سري هو �لدو�ء �لذي يحوِّ

ُيطيل حياة  �أن  �أو ف�سة، كما ميكن  �إىل ذهب  �ملعدن �مل�سهور 

�لفر�عنة  �أّن  ويبدو  �لأمــر��ــش.  من  ج�سده  بتخلي�ش  �لإن�سان 

وورثها  �لتحنيط،  ويف  �لطعام  يف  �ملــو�د  هــذه  مثل  ��ستخدمو� 

عنهم �لفال�سفة �ليونانيون، كما توجد �إ�سار�ت عديدة �إىل �أّن 

�ل�سينيني �لقدماء كانو� يعرفون �لإك�سري. ومن �لعرب ��ستهر 

�ليونانية  �لفل�سفة  عامل �لكيمياء جابر بن حيان، �لذي �عتمد 

�لتي تقول �إّن كّل مادة �أو ج�سم يت�سف مبز�ج حمدد من �أربع 

وبالتايل  و�لرطوبة،  و�ليبو�سة  ــربودة  و�ل �لــر�رة  هي  خو��ش 

ت�سبح  �أن  �إىل  تعديل مز�جها،  �ملــو�د من خالل  ميكن حتويل 

مثل �لذهب �أو �لف�سة. وتقول بع�ش �لرو�يات �إنَّ قارون ��ستخدم 

�لإك�سري للح�سول على ثروته �لهائلة �لتي ذكرها �لقر�آن �لكرمي، 

عن  دميوقر�طي�ش  �لفيل�سوف  ذكر  وكما  كليوباتر�،  فعلت  كما 

كهنة �لفر�عنة �أنهم كانو� يحولون �لرت�ب �إىل ذهب يف �ملعابد، 

وكما كان يفعل �مللك ميد��ش �لذي حوَّل �بنته �إىل متثال ذهبي 

حينما مل�سها نا�سيًا �أنَّه كان يحمل معه هذ� �لإك�سري.

معنى  يف  "�لغريب  كتاب  يف  �ل�سج�ستاين  يعقوب  ــو  �أب يقول 

ل  ُتف�سَ ونف�ش،  وروح  يتاألف من ج�سد  �لإك�سري  �أنَّ  �لإك�سري"، 

دو�ء  منها  ليكون  طبيعي  برتكيب  ب  ُتركَّ ثم  طبيعي  بتف�سيل 

ها �إىل �لطبيعة �لذهبية، وذلك  ي�سفي علل باقي �ملعادن ويردَّ

�أعر��ش  فاأ�سابتها  ذهبًا،  تكون  لكي  ُخلقت  �ملعادن  كلَّ  لأنَّ 

ت �إىل �ختالل مز�جها فانعقدت قبل �أو�نها، ومل  و�أمر��ش �أدَّ

�لإك�سري هو  منه  يكون  �لذي  و�لعقار  �لذهب.  �إىل معدن  ترَق 

و�حد بالنوعيه ومتعدد يف �ل�سخ�سيه، �أي �إنه من عدة معادن 

ُجمعت ف�سارت �سيئًا و�حدً�.
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اأطياف فكرية



الإك�صري وعقار اخللود

ملحمته  وت�سف  �ل�سومريني،  �ملــلــوك  �أحــد  جلجام�ش  كــان 

�ل�سعرية �ل�سهرية كيف ذهب يف رحلة �لبحث عن ماء �لياة، 

ل �إىل �لإن�سان �لوحيد �لذي و�سل �إىل حتقيق �خللود  حتى تو�سَّ

�سخ�سية  مع  �أو�سافه  تتطابق  و�لذي  �أوتناُب�سُتم،  ��سمه  وكان 

�إىل  جلجام�ش  و�سل  وم�سنية  طويلة  رحلة  وبعد  �خل�سر. 

�لعظيم وكيف جنى  �لطوفان  له ق�سة  �سرد  �لذي  �أوتناب�ستم 

منه هو وزوجته وح�سلو� على �خللود. ولكن يف �لنهاية تو�سح 

كان  �لتي  حمــاولتــه  كــرثة  رغــم  ف�سل  جلجام�ش  �أنَّ  �مللحمة 

�لبحرين  دولــة  )وهــي  دملــون  بحر  �أعماق  يف  �لغو�ش  �آخرها 

حاليًا( حتى يتمكن من �جتناء �لع�سب �ل�سحري، و�لذي يكون 

يف �لنهاية من ن�سيب �لأفعى �لتي �أكلته بعدما خرج جلجام�ش 

على  ي�سرتيح  كان  حينما  �لنوم  من  نة  �سمِ فاأخذته  �لبحر  من 

�إنَّ �لأفعى تغري جلدها حتى  �ل�ساطئ. ولهذ� تقول �لأ�سطورة 

د حياتها. تتجدَّ

عن  للبحث  �لأباطرة  من  �لعديد  �سعى  �لقدمية  �ل�سني  ويف 

"ت�سني �سي هو�نغ" عامل  �أر�سل  �لإك�سري �خلر�يف، حيث  هذ� 

�إىل  �مر�أة  وخم�سمائة  رجل  خم�سمائة  فو" مع  "�سو  �لكيمياء 

�لبحار �ل�سرقية للح�سول على �لإك�سري، لكنهم مل يعودو� �أبدً�. 

توّفو�  �ل�سينيني  �لأباطرة  �لعديد من  �أنَّ  �لتاريخ  وتروي كتب 

لهم  و�سفها  �لتي  �لعقاقري  من  قاتلة  تناولهم جرعات  ب�سبب 

�لكيميائيون لهذ� �لهدف.

الإك�صري واحلكمة الإلهية

لكنَّ �لفال�سفة و�لكماء مل يكونو� يهتمون بالإك�سري للح�سول 

�إىل  �لإن�سان  معدن  لتحويل  و�إمنــا  نف�سه،  �لذهب  معدن  على 

�أو  �لإلهية  بال�سنعة  ي�سمى  �لف�سائل و�لكمة، وهو ما  معدن 

به  �خت�شَّ  وقد  �لنفو�ش؛  تزكية  علم  وهي  �ل�سعادة،  كيمياء 

�إليه  �لو�سول  وميكن  �ل�سوفية،  �سيوخ  من  و�لأولياء  �لأنبياء 

�خللط  يتمُّ  ما  كثريً�  �أّنه  علمًا  و�لريا�سة،  �خللوة  طريق  عن 

و�لتاأثري  �أجل تزكيتها وتربيتها،  �لنفو�ش من  �لتاأثري على  بني 

عليها لأهد�ف دنيوية �أخرى، وهو جمال كبري يتد�خل يف �أغلب 

�لأحيان مع �ل�سحر و�ل�سعوذة. ولذلك �أو�سح �ل�سيخ �لأكرب يف 

�آخر بيت يف ق�سيدته �لتائية �أنَّ �لعلماء �لقيقيني ل يطلبون 

من هذ� �لعلم حتويل �ملعادن �إىل ذهب �أو �لتاأثري يف �لنفو�ش 

�أيِّ مك�سب  �أو �ل�سول على  ت�سخريها يف خدمتهم  �أجل  من 

ا ُيبعدهم يف �لقيقة  دنيوي، لأنَّ ذلك - �إْن كان مكنًا - �إمنَّ

عن �ملر�د، وهو �هلل �سبحانه وتعاىل، فقال:

ــهــا كــلِّ االأر�ـــــــــض  يف  اهلِل  غـــــرِي  وطـــــالـــــُب 

كــــطــــالــــِب مـــــــــاٍء مـــــن ُتــــــــــــراٍب ِبــــِقــــيــــَعــــِة

حتليل خمت�صر للق�صيدة التائية

ح�سرت  �أْن  مَلَّــا  هت  "تنزَّ بقوله:  �لتائية  �لأكــرب  �ل�سيخ  يفتتح 

بح�سرتي" وذلك با�ستخد�م قافية �لتاء �لتي ميكن - يف هذ� 

�لبيت ويف �أغلب باقي �أبيات �لق�سيدة �لتي يزيد عددها عن 

�أربعمئة بيت - �أن تكون تاء �لفاعل، �أو تاء �ملخاَطب، وكذلك 

تكون:  �أن  ميكن  فمثاًل  لًة؛  ُم�َسكَّ تكون  ل  حني  �لتاأنيث،  تــاء 

ة  �ل�سوفيَّ لأنَّ  �أوًل  وذلك   . ح�سرتمِ �أو  ح�سرَت،  �أو  ح�سرُت، 

عادة ما ي�ستعريون �لغزل و�لكالم عن �لبِّ و�لع�سق للتعبري 

ة �أو يف �لذ�ت �لإلهيَّة، وثانيًا هو  ديَّ عن فنائهم يف �لذ�ت �ملحمَّ

�أن ي�سري �إىل تال�سي �لدود بني �ملحبِّ و�ملحبوب،  يريد هنا 

�لفناء عن  �أو  �لكون،  �لتنزيه عن  بعد  �إل  يكون  ل  ولكنَّ ذلك 

يعرف  �أن  نف�ُسه  �ل�ساعر  ي�ستطيع  ل  فقط  عندئٍذ  �لــوجــود، 

حقيقًة من هو �ملتكلِّم ومن هو �ملخاَطب!

من  فيه  نفخ  �لإنــ�ــســان  خلق  عندما  وتــعــاىل  �سبحانه  فــاهلل 

روحه، فظاهره ج�سٌم ب�سريٌّ كثيف وباطنه روٌح �إلهيٌّ لطيف، 

نحو  �نحرف  �جل�سم  عليه  غلب  فاإذ�  معًا،  بهما  �إن�ساٌن  وهو 

بالأخالق  ه  تنزَّ �لــروح  عليه  غلب  و�إذ�  �ليو�نية  �لطبيعة 

�لقد�سية. ومن هنا تاأتي �لرتبية و�لتزكية، ملد�و�ة �لأمر��ش 

و�لروح،  �جل�سم  بني  �لعتد�ل  �إىل  �لإن�سان  و�إعــادة  �لقلبية 

وهو  �لإك�سري،  معرفة  طريق  عن  ذلك  له  يح�سل  �أن  وميكن 

�لذي نفخه  �لإلهي  �لروح  �كت�ساف هذ�  �إعادة  على �لقيقة 

مع  مال  حينما  حّقه  يعطه  ومل  ف�سيَّعه  خلقه،  حني  فيه  �هلل 

�لنف�ش �إىل �لهوى و�ل�سهو�ت �لدنيوية، �سو�ء �ملباحة منها �أو 

�لقيقة  هو يف  �لت�سوف  �سلوك طريق  فاإن  لذلك  �ملحرمة. 

�لنف�ش  جهاد و�سر�ع طويل بني �لقلب و�لعقل من جهة وبني 

وقو�ها �ل�سهو�نية من جهة �أخرى.
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اأ�صل الوجود وتطور اخللق

�خللق  ق�سة  �لكبرية  �لق�سيدة  هذه  يف  �لعربي  �بن  يخت�سر 

لنا  وي�سف  �ل�سوفية،  �لروؤية  وفق  �لنهاية،  �إىل  �لبد�ية  من 

�لذي  �لإلهي  �لروح  ��ستك�ساف  �إعادة  �أو  �لإك�سري  �سنع  كيفية 

ميكن �أن ينقل �لإن�سان من دركات �خللق وظلمة �لأج�سام �إىل 

درجات �لق و�أنو�ر �لأرو�ح، عن طريق حتويل معادن �لنفو�ش 

�لناق�سة �إىل �لكمال �لذي هو �لذهب �خلال�ش.

ففي �لبد�ية ي�سري �ل�سيخ �لأكرب �إىل �أنَّ كلَّ �سيٍء يف �لوجود، 

�أن يخلو  �لنق�ش و�لكمال، ل ميكن  مهما �ختلفت درجته بني 

كان  ظاهرً�  فيه  �لروح  هذ�  كان  فاإْن  �لإلهي،  �لروح  هذ�  من 

�لظلمة،  �إىل  �أقــرب  كــان  باطنًا  كــان  و�إن  �لكمال  �إىل  �أقــرب 

قت �لنظر جتده يف كلِّ �سيء: ولكنَّك �إن دقَّ

بـــُكـــنـــهـــه االأعــــــــــــــمُّ  ـــــــوُر  ـــــــن ال ـــــى يل  جتـــــلَّ

�ـــضـــورِة كـــــلِّ  يف  الــــنــــور  ذاك  فـــ�ـــضـــاهـــدُت 

�أمامك  تفنى  �لنظر،  هذ�  حتقيق  يف  ت�ستغرق  حني  وبالتايل 

�لظو�هر �ملظلمة ول يبقى غري هذ� �لنور، فرت�ه هو �لفاعل يف 

كلِّ �سيء، فهو �ملتكلُِّم وهو �ملخاَطب؛ وهذ� �أمٌر يحريِّ �لعقول، 

وهو �ل�سبب ور�ء �نتقاد �لفقهاء لأهل �لت�سوف حني يتكلمون 

مبثل هذه �لوجد�نيات �لتي قد ل يقبلها �لعقل:

ــــظــــر الــــعــــ�ــــضــــاَق بـــالـــنـــقـــد اإمنـــــا ومــــــن َن

�ـــضـــقـــيـــمـــِة بــــعــــن  لــــكــــن  حــــالــــهــــم  راأى 

فالقلب �لذي متّلكه �لع�سق ل يرى غري جمال حمبوبه يف جميع 

ل وهو  �ل�سور �لتي تتقلب بني �لق و�خللق، فاإذ� كان هو �لأوَّ

�لآخر وهو �لظاهر وهو �لباطن، فمن تكون �أنت؟ بل كلُّ �سيء 

هو �سوٌر وظالل يف �خليال، ل تلبث �أن تفنى يف �لزمن �لثاين 

بعد وجودها، ثم يخلق �هلل �سورً� �أخرى مثلها تتغري �أو�سافها 

ل مع مرور �لزمن: وتتبدَّ

فـــ�ـــضـــاهـــْدت مـــا ال و�ـــضـــَف َيـــثـــُبـــت عــنــده

فـــــِحـــــرُت وحـــــــــاَرت عـــنـــد ذلـــــك َحـــريتـــي

ثم يقول:

�ـــضـــهـــدُت اأنــــــاين وهــــو يف حــ�ــضــرة الــعــمــا

بــــكــــرِة ُمـــــــوؤذنـــــــاً يل  �ــــضــــهــــودي  فــــكــــان 

�أي �سهدت نف�سي يف �لغيب �ملطلق، قبل �أن تنزل �إىل هذ� �لعامَل 

�ملتكرثِّ وتظهر يف �سوره �ملختلفة �ملادية منها؛ كالرت�ب و�ملاء 

و�ل�سمع  و�لقدرة  كالعلم  و�ملعنوية  ومركباتها،  و�لهو�ء  و�لنار 

و�لب�سر وغريها:

ـــنـــي حـــــّيـــــاً عـــلـــيـــمـــاً مبـــــا بـــدا ـــاهـــْدُت فـــ�ـــض

ُمــــــريــــــداً قـــــديـــــراً كــــــلَّ �ــــضــــيٍء بـــقـــدرتـــي

ـــمـــاً �ـــضـــمـــيـــعـــاً بـــــ�ـــــضـــــرياً قـــــــــــــادراً مـــتـــكـــلِّ

ـــــم اأحـــكـــامـــي عـــلـــى ُحـــكـــم ِحــكــمــتــي حـــــكِّ
ُ
اأ

ق مــــــا دنــــى ـــــــــــاراً حتـــــــــرِّ ـــــــُدين ن واأ�ـــــــضـــــــَه

تــــــي ِعــــــزَّ فــــــاأظــــــهــــــَر  يل   َ ـــــــــــــنَّ وب اإيلَّ 

فـــــــاأنـــــــزُل غــــيــــثــــاً مـــ�ـــضـــتـــطـــابـــاً نـــــزوُلـــــه

ـــِة لـــدفـــع الــظــمــا عـــن مـــن �ــضــكــا حــــرَّ ُغـــلَّ

رجــــــــــــــــُع اأر�ـــــــضـــــــاً �ــــــضــــــاِتــــــراً لـــقـــبـــائـــٍح
َ
واأ

ـــــتـــــي ظــــــهــــــُر ِزلَّ
ُ
ومـــــــوطـــــــَئ اأقـــــــــــــــداٍم فــــــاأ

ـــــراً ــــــط مــــــــــاًء بـــــــالـــــــراب خمـــــمَّ خــــــلَ
ُ
فــــــاأ

ـــــــره حــــيــــنــــاً َفـــــُيـــــدعـــــى خـــمـــريتـــي اأخـــــــمِّ

ــــى بــــــــــاآدٍم ـــــاً يــــ�ــــضــــمَّ ـــــان ـــــ�ـــــض ظــــــهــــــُر اإن
َ
فــــــاأ

ـــتـــي اأرفــــــــــع جـــنَّ ــــــات  ـــــكـــــُن يف اجلــــــنَّ واأ�ـــــض

وِدَعـــــــــــِت االأ�ـــضـــمـــاُء عـــنـــدي، وُحــــــقَّ يل
ُ
واأ

بـــاخلـــلـــيـــفـــِة ذا  عــــنــــد  ــــى  اأتــــ�ــــضــــمَّ ـــــــــاأن  ب

بداية التكاثر والركون اإىل الدنيا

�ملظاهر،  وتتنوع  �ل�سور  وتختلف  بالتكاثر،  �خللق  يبد�أ  ثم 

فيكون  �لر�سل  وتاأتي  و�لطالون،  �ل�سالون  منهم  فيكون 

هناك �ملوؤمنون و�لكافرون، فيتقاتلون وُيغلبون وَيغلبون:

واأظــــــهــــــر مـــنـــي الــــــعــــــاَل االأنــــــ�ــــــض كـــلَّـــه

تــي اإىل الــفــعــل مـــن بــعــد الـــظـــهـــور بــقــوَّ

لـــقـــومـــه داٍع  وهــــــــو  نــــــوحــــــاً  واأظـــــــهـــــــر 

لــدعــوتــي يــجــيــبــوا  لــكــن ل  احلـــــقِّ  اإىل 

�إىل �أن قال:

رت مـــو�ـــضـــى ُمــــظــــهــــراً لــعــجــائــٍب ــــــــــوِّ وُط

ِة ذرَّ اأعـــــظـــــم  الـــــتـــــابـــــوت  يف  فـــــــاأودعـــــــت 

ــــــه وقــــيــــل يل اذهـــــــب نـــحـــو فـــــرعـــــون اإنَّ

طـــغـــى، فــعــ�ــضــى يـــنـــقـــاُد يــــومــــاً خلــ�ــضــيــِة

طـــلـــبـــت اأخـــــــي هـــــــــارون كـــيـــمـــا يــعــيــنــنــي

مـــعـــونـــتـــي يف  ة  قــــــــــوَّ ذا  ــــــه  ــــــُت ــــــي عــــــِط
ُ
واأ

مو�سى  لــون  يــوؤوِّ �ل�سوفية  �أن  �سابقة  من�سور�ت  يف  بّيّنا  وقــد 
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�سلوك  كتاب  )�نظر  بالنف�ش  وفرعون  بالعقل  وهارون  بالقلب 

�لقلب: �لتاأويل �ل�سويف ل�سورة يو�سف(.

ال�صراع بني القلب والنف�ض

 �لقلَب بالعقل يبد�أ �ل�سر�ع �لطويل بني �لقلب 
ُ
بعد �أن �أّيد �هلل

و�لنف�ش �لأمارة بال�سوء، �أي بني مو�سى وفرعون:

لــــيــــخــــرجــــنــــا مـــــــن اأر�ــــــضــــــنــــــا بـــفـــعـــالـــه

زيــــنــــِة يـــــــوم  اإىل  مــــنــــه  مــــــوعــــــٌد  فــــهــــل 

ويف �لنهاية ينت�سر �لقلب وتفنى �لنف�ش مع جيو�سها يف بحر 

�لطبيعة:

بــالــعــ�ــضــا ذاك  اإذ  الـــيـــمِّ  بــ�ــضــرب  مــــــرت 
ُ
اأ

بــ�ــضــربــِة تـــه يف احلــــــن رهــــــــواً  فـــ�ـــضـــريَّ

بــهــم واإذا  خـــلـــفـــنـــا  ــــــاروا  و�ــــــض ـــرنـــا  فـــ�ـــضِ

ــــِة وقـــــد غـــــرق اجلـــمـــهـــور يف و�ـــضـــط جلَّ

ولكنَّ �هلل يُبقي �سورة �لنف�ش حتى يحييها من جديد وترتقى 

�إىل مرتبة �لنف�ش �ملطمئنة.

�صلوك القلب وفناء النف�ض

فبعد تخل�ش �لقلب من �سهو�ت �لنف�ش �لأمارة بال�سوء، ي�ستقلُّ 

�خلالدة،  و�ملعارف  للعلوم  غ  ويتفرَّ بالدنيا  �لتعلق  عن  �لعقل 

ويبد�أ �ل�سلوك �لقيقي:

ـــٍل ـــــــواحـــــــاً بــــعــــلــــٍم مـــفـــ�ـــضَّ واأعـــــطـــــيـــــُت األ

ـــِة ومـــــوعـــــظـــــٍة، اأكــــــــــــِرْم بـــهـــا مـــــن عـــطـــيَّ

�لفا�سدة  �لعقائد  وهــي  �لأ�ــســنــام،  حتطيم  دور  �لآن  ــاء  وج

�لدنيا،  مبتاع  �لنف�ش  تعلق  حال  �ل�سقيم  �خليال  �أمالها  �لتي 

من  �لتخل�ش  �لآن  ميكن  �لقلب  و��ستقالل  �لنف�ش  فناء  فبعد 

جتلت  �لتي  �خلال�سة  �لعقيدة  فيه  تتمّكن  حتى  �لعقائد  هذه 

نا  بال�سريعة �لإ�سالمية �ملعتدلة كما �أنزلها �هلل تعاىل على نبيِّ

حمّمد، �سلى �هلل عليه و�سلم:

قــــاً ت عـــجـــل الــــ�ــــضــــامــــريِّ حمــــرَّ فـــ�ـــضـــريَّ

نـــ�ـــضـــفـــِة اأعــــــظــــــم  الــــــيــــــمِّ  ونـــ�ـــضـــفـــتـــه يف 

ــــٍد الـــــنـــــبـــــيِّ حمــــمَّ رت يف طــــــــور  وُطـــــــــــــــوِّ

ــيــلــتــي ـــــــــت فــ�ــض فـــنـــلـــت كـــــمـــــاالتـــــي ومتَّ

يف  و�لرتقي  و�لظلمات  �لجب  �خــرت�ق  ميكن  فقط  عندئذ 

�لبقاء  بعده  ومن  �لفناء،  �إىل  �لو�سول  حتى  �ملعارف  �سمو�ت 

)�نظر كتاب �سلوك �لقلب(:

عـــجـــائـــبـــاً نــــلــــت  االإ�ــــــــضــــــــراء  لـــيـــلـــة  ويف 

جتــــــلُّ عـــــن االإحـــــ�ـــــضـــــاء اأ�ــــــضــــــرار لــيــلــِة

َي زائـــــــــٌد فــــكــــنــــت كــــــــقــــــــاٍب، بـــــــل دنـــــــــــــــوِّ

ــــاين بـــــــاأنـــــــوار �ـــضـــدرتـــي عــــلــــيــــه؛ فــــغــــ�ــــضَّ

ثم ي�سرح �ل�سيخ حمي �لدين باأبيات طويلة كيف ميكن تاأليف 

يح�سل  �لــذي  �لتغيري  هــذ�  يعطي  �لــذي  �لإكــ�ــســري  وتركيب 

بال�سلوك ويوؤدي �إىل فناء �لنف�ش �لأمارة ثم ترقيها �إىل �لنف�ش 

نف�سًا  تكون  ثم  ر��سية ومر�سية،  بعدها  فتكون من  �ملطمئنة، 

�ل�سيخ �ملر�سد  �إىل �لكمة �لإلهية، وهي مرتبة  كاملة و�سلت 

�لذين  �ملريدين  نفو�ش  على  يوؤثر  �أن  حينئذ  له  ميكن  �لــذي 

يريدون �سلوك هذ� �لطريق �لطويل:

غـــــداً ـــــٍت  مـــــيِّ اإىل  يـــــومـــــاً  نــــظــــرت  واإن 

ـــيـــه عــــلــــى املــــــوتــــــى بـــــــــروح �ـــضـــريـــفـــِة ـــت ي

راأيـــــتـــــه فــــــقــــــرياً  يــــــومــــــاً  نـــــظـــــرت  واإن 

وقــــــد حــــــاز بـــالـــتـــوفـــيـــق اأعـــــظـــــم ثــــــروِة

غـــدا جــــاهــــل  اإىل  يـــــومـــــاً  نــــظــــرت  واإن 

يــــــعــــــود بــــنــــفــــ�ــــض بـــــالـــــعـــــلـــــوم عـــلـــيـــمـــِة

�لذي  ذلك  ولي�ش  �ل�سوفية،  يريده  �لــذي  �لإك�سري  هو  فهذ� 

�لقيقة  على  فالإك�سري  �لذهب.  �إىل  �ملعادن  ل  يحوِّ �أن  ميكن 

بخالقه  �لعبد  يربط  �لذي  و�لع�سق  �لإلهي  �لب  خال�سة  هو 

وموله رباطًا وثيقًا يوؤدي �إىل �لفناء عن �لدنيا مبا فيها، لأن 

فيه �ل�سعادة �لقيقة يف �لدنيا و�لآخرة:

ملـــحـــة اأيَّ  ملـــــحـــــة  مــــنــــهــــا  نـــــــــال  فـــــمـــــن 

بـــقـــيـــمـــِة ُيــــــقــــــا�ــــــض  ال  اأن  لـــــــه  يـــــحـــــق 

ـــهـــا فـــكـــيـــف يــــكــــون احلـــــــال فـــيـــمـــن اأحـــبَّ

ـــــِة املـــــحـــــبَّ يـــــرتـــــقـــــي يف  زمـــــــــــــاٍن  وكـــــــــــلَّ 

وقــــد �ـــضـــار فــيــهــا عــا�ــضــقــاً طــــول دهـــره

ولـــيـــ�ـــض لــــه عــنــهــا انــــ�ــــضــــراٌف كــطــرفــِة

كـــاَنـــهـــا هـــــو  اإن  احلـــــــال  يــــكــــون  وكــــيــــف 

احلـــقـــيـــقـــِة بــــعــــن  غــــــــرياً  ـــهـــا  يـــنـــِف ول 

وا و�ـــضـــارعـــوا فــيــا مــعــ�ــضــر الــعــ�ــضــاق ُجـــــــدُّ

بـــقـــهـــوِة  ُتـــقـــا�ـــض  لــيــ�ــضــت  قــــهــــوٍة  اإىل 
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