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�إك�سري احلياة �أو حجر الفال�سفة

حتليل خمت�صر لتائية ال�شيخ الأكرب حمي الدين ابن العربي
د .حممد علي حاج يو�سف
يعتقد الفال�سفة والكيميائيون القدماء بوجود مادة �سحرية لها قدرة ت�شفي جميع العلل والأمرا�ض واالنحرافات
يف النف�س واجل�سم والطبيعة ،وميكن بوا�سطتها مث ً
ال حتويل املعادن الرخي�صة �إىل ذهب ،كما ميكنها حتويل الإن�سان
ُ
العادي �إىل فيل�سوف حكيم ،وت�سمى هذه املادة حجر الفال�سفة� ،أو احلجر الكرمي� ،أو الإك�سري ،وقد ت�سمى بالكربيت
الأحمر �أو الزئبق الأحمر� ،أو العنقاء� ،إىل غري ذلك من الأ�سماء املختلفة.
ت�شري درا�سة التاريخ واملخطوطات �إىل ان�شغال الكثري من
العلماء والفال�سفة يف احل�����ض��ارات ال��ق��دمي��ة ب��ه��ذه امل��ادة
وخوا�صها وكيفية تركيبها وا�ستعمالها ،كما �أنَّ بع�ض علماء
الع�صور الو�سطى امل�شهورين ق�ضوا جزء ًا كبري ًا من حياتهم
يف البحث عن الإك�سري ،مثل �إ�سحق نيوتن الذي �شغله هذا
الأمر كثري ًا و�أخذ من وقته �أكرث بكثري مما ق�ضاه يف قوانني
امليكانيك واجلاذبية .كما �أنّ بع�ض الدول م�ؤخر ًا ا�ستخدمت
املفاعالت النووية للح�صول على الزئبق الأحمر الذي ثارت
حوله �شائعات كثرية و�أ�صبح ُيباع مببالغ خيالية.
كذلك فقد �أك��دت الدرا�سات �أن مثل هذه امل��واد كانت تقدم
للفراعنة ،وكانت ت�سمى "خبز الآلهة" �أو باللغة امل�صرية
القدمية�" :شي مان" ،وهي نف�سها "املنّ " الذي �أنزله اهلل على
بني �إ�سرائيل بعد خروجهم من م�صر �إىل �أن طلبوا من نبيهم
�أن يخرج اهلل لهم البقل والقثاء والفوم والعد�س والب�صل،
فقال لهم�( :أَت َْ�س َت ْب ِد ُلونَ ا َّل ِذي هُ َو َ�أ ْد َنى ِبا َّل ِذي هُ َو َخيرْ ٌ ).
ومبا �أنَّ ال�صوفية اهتموا بتزكية النفو�س وتطهري القلوب،
فقد �أ�شاروا كذلك يف كتبهم املختلفة �إىل الإك�سري وطريقة
تركيبه وكيفية ا�ستعماله ،وق��د ي��رم��زون �إل��ي��ه �أح��ي��ان�� ًا يف
ق�صائدهم باملدامة �أو اخلمرة ،كما يقول ابن الفار�ض يف
ق�صيدته اخلمرية:

� َ���ش���ـ��� ِر ْب��� َن���ا ع��ـ��ل��ى ذ ْك���ـ��� ِر احل��ب��ي��بِ مُ���دامَ��� ًة
���س��ـ��كِ�� ْر َن��ا ب��ه��ا م��ن ق��ب��ل �أن ُي��خ��ل��ق ال��� َك��� ْر ُم
�شم�س ُي��دِ ي�� ُرهَ��ا
لـها ال��ب��د ُر ك��� ٌأ���س وه َ���ي ٌ
ه��� ٌ
ـ�ل�ال وك���ـ���م ي��ـ��ب��دو �إذا مُ�����ز َِج�����تْ نجَ��� ُم
ع��ـ��ل��ى نـف�سه ف��ل�� َي�� ْب��كِ مَ���ن ���ض��اع عُ��� ْم��� ُر ُه
�������س ل���ـ��� ُه ف��ـ��ي��ه��ا َن�������ص���ي ٌ���ب وال ���س��ه�� ُم
ول���ـ���ي َ
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الإك�سري يف التاريخ
ورد يف كتاب «مفاتيح العلوم» �أن الإك�سري هو الدواء الذي يح ِّول
املعدن امل�صهور �إىل ذهب �أو ف�ضة ،كما ميكن �أن ُيطيل حياة
الإن�سان بتخلي�ص ج�سده من الأم��را���ض .ويبدو �أنّ الفراعنة
ا�ستخدموا مثل ه��ذه امل��واد يف الطعام ويف التحنيط ،وورثها
عنهم الفال�سفة اليونانيون ،كما توجد �إ�شارات عديدة �إىل �أنّ
ال�صينيني القدماء كانوا يعرفون الإك�سري .ومن العرب ا�شتهر
عامل الكيمياء جابر بن حيان ،الذي اعتمد الفل�سفة اليونانية
التي تقول �إنّ ك ّل مادة �أو ج�سم يت�صف مبزاج حمدد من �أربع
خوا�ص هي احل��رارة وال�برودة واليبو�سة والرطوبة ،وبالتايل
ميكن حتويل امل��واد من خالل تعديل مزاجها� ،إىل �أن ت�صبح
مثل الذهب �أو الف�ضة .وتقول بع�ض الروايات �إنَّ قارون ا�ستخدم
الإك�سري للح�صول على ثروته الهائلة التي ذكرها القر�آن الكرمي،
كما فعلت كليوباترا ،وكما ذكر الفيل�سوف دميوقراطي�س عن
كهنة الفراعنة �أنهم كانوا يحولون الرتاب �إىل ذهب يف املعابد،
وكما كان يفعل امللك ميدا�س الذي ح َّول ابنته �إىل متثال ذهبي
حينما مل�سها نا�سي ًا �أ َّنه كان يحمل معه هذا الإك�سري.
يقول �أب��و يعقوب ال�سج�ستاين يف كتاب "الغريب يف معنى
ُف�صل
الإك�سري"� ،أنَّ الإك�سري يت�ألف من ج�سد وروح ونف�س ،ت َ
بتف�صيل طبيعي ثم تُر َّكب برتكيب طبيعي ليكون منها دواء
ي�شفي علل باقي املعادن وير َّدها �إىل الطبيعة الذهبية ،وذلك
لأنَّ ك َّل املعادن ُخلقت لكي تكون ذهب ًا ،ف�أ�صابتها �أعرا�ض
و�أمرا�ض �أ َّدت �إىل اختالل مزاجها فانعقدت قبل �أوانها ،ومل
َ
ترق �إىل معدن الذهب .والعقار الذي يكون منه الإك�سري هو
واحد بالنوعيه ومتعدد يف ال�شخ�صيه� ،أي �إنه من عدة معادن
ُجمعت ف�صارت �شيئ ًا واحد ًا.

الإك�سري وعقار اخللود
ك��ان جلجام�ش �أح��د امل��ل��وك ال�سومريني ،وت�صف ملحمته
ال�شعرية ال�شهرية كيف ذهب يف رحلة البحث عن ماء احلياة،
تو�صل �إىل الإن�سان الوحيد الذي و�صل �إىل حتقيق اخللود
حتى َّ
وكان ا�سمه �أوتنا ُب�شتُم ،والذي تتطابق �أو�صافه مع �شخ�صية
اخل�ضر .وبعد رحلة طويلة وم�ضنية و�صل جلجام�ش �إىل
�أوتناب�شتم الذي �سرد له ق�صة الطوفان العظيم وكيف جنى
منه هو وزوجته وح�صلوا على اخللود .ولكن يف النهاية تو�ضح
امللحمة �أنَّ جلجام�ش ف�شل رغ��م ك�ثرة حم��اوالت��ه التي كان
�آخرها الغو�ص يف �أعماق بحر دمل��ون (وه��ي دول��ة البحرين
حالي ًا) حتى يتمكن من اجتناء الع�شب ال�سحري ،والذي يكون
يف النهاية من ن�صيب الأفعى التي �أكلته بعدما خرج جلجام�ش
من البحر ف�أخذته ِ�سنة من النوم حينما كان ي�سرتيح على
ال�شاطئ .ولهذا تقول الأ�سطورة �إنَّ الأفعى تغري جلدها حتى
تتج َّدد حياتها.
ويف ال�صني القدمية �سعى العديد من الأباطرة للبحث عن
هذا الإك�سري اخلرايف ،حيث �أر�سل "ت�شني �شي هوانغ" عامل
الكيمياء "�شو فو" مع خم�سمائة رجل وخم�سمائة امر�أة �إىل
البحار ال�شرقية للح�صول على الإك�سري ،لكنهم مل يعودوا �أبد ًا.
وتروي كتب التاريخ �أنَّ العديد من الأباطرة ال�صينيني تو ّفوا
ب�سبب تناولهم جرعات قاتلة من العقاقري التي و�صفها لهم
الكيميائيون لهذا الهدف.
الإك�سري واحلكمة الإلهية
لكنَّ الفال�سفة واحلكماء مل يكونوا يهتمون بالإك�سري للح�صول
على معدن الذهب نف�سه ،و�إمن��ا لتحويل معدن الإن�سان �إىل
معدن الف�ضائل واحلكمة ،وهو ما ي�سمى بال�صنعة الإلهية �أو
اخت�ص به
كيمياء ال�سعادة ،وهي علم تزكية النفو�س؛ وقد
َّ
الأنبياء والأولياء من �شيوخ ال�صوفية ،وميكن الو�صول �إليه
عن طريق اخللوة والريا�ضة ،علم ًا �أ ّنه كثري ًا ما يت ُّم اخللط
بني الت�أثري على النفو�س من �أجل تزكيتها وتربيتها ،والت�أثري
عليها لأهداف دنيوية �أخرى ،وهو جمال كبري يتداخل يف �أغلب
الأحيان مع ال�سحر وال�شعوذة .ولذلك �أو�ضح ال�شيخ الأكرب يف

�آخر بيت يف ق�صيدته التائية �أنَّ العلماء احلقيقيني ال يطلبون
من هذا العلم حتويل املعادن �إىل ذهب �أو الت�أثري يف النفو�س
من �أجل ت�سخريها يف خدمتهم �أو احل�صول على �أيِّ مك�سب
دنيوي ،لأنَّ ذلك � -إنْ كان ممكن ًا � -إنمَّ ا ُيبعدهم يف احلقيقة
عن املراد ،وهو اهلل �سبحانه وتعاىل ،فقال:

هلل يف الأر����������ض ك�� ِّل��ه��ا
غ��ي��ر ا ِ
�����ب ِ
وط�����ال ُ
ك����ط����ال����بِ م���������ا ٍء م�����ن ُت������������رابٍ ِب����قِ����ي���� َع���� ِة
حتليل خمت�صر للق�صيدة التائية

يفتتح ال�شيخ الأك�بر التائية بقوله" :تنزَّهت لمَ َّ��ا �أنْ ح�ضرت
بح�ضرتي" وذلك با�ستخدام قافية التاء التي ميكن  -يف هذا
البيت ويف �أغلب باقي �أبيات الق�صيدة التي يزيد عددها عن
َ
املخاطب ،وكذلك
�أربعمئة بيت � -أن تكون تاء الفاعل� ،أو تاء
ت��اء الت�أنيث ،حني ال تكون ُم َ�ش َّكل ًة؛ فمث ًال ميكن �أن تكون:
ح�ضرت .وذلك �أو ًال لأنَّ ال�صوف َّية
ح�ضرتُ � ،أو ح�ضرتَ � ،أو
ِ
احلب والع�شق للتعبري
عادة ما ي�ستعريون الغزل والكالم عن ِّ
عن فنائهم يف الذات املح َّمد َّية �أو يف الذات الإله َّية ،وثاني ًا هو
املحب واملحبوب،
يريد هنا �أن ي�شري �إىل تال�شي احلدود بني ِّ
ولكنَّ ذلك ال يكون �إال بعد التنزيه عن الكون� ،أو الفناء عن
نف�سه �أن يعرف
ال��وج��ود ،عندئذٍ فقط ال ي�ستطيع ال�شاعر ُ
َ
املخاطب!
حقيق ًة من هو املتك ِّلم ومن هو
ف��اهلل �سبحانه وت��ع��اىل عندما خلق الإن�����س��ان نفخ فيه من
إلهي لطيف،
روحه ،فظاهره ج�س ٌم
ٌّ
ب�شري كثيف وباطنه رو ٌح � ٌّ
وهو �إن�سا ٌن بهما مع ًا ،ف�إذا غلب عليه اجل�سم انحرف نحو
الطبيعة احليوانية و�إذا غلب عليه ال��روح تن َّزه بالأخالق
القد�سية .ومن هنا ت�أتي الرتبية والتزكية ،ملداواة الأمرا�ض
القلبية و�إع��ادة الإن�سان �إىل االعتدال بني اجل�سم والروح،
وميكن �أن يح�صل له ذلك عن طريق معرفة الإك�سري ،وهو
على احلقيقة �إعادة اكت�شاف هذا الروح الإلهي الذي نفخه
اهلل فيه حني خلقه ،ف�ض َّيعه ومل يعطه ح ّقه حينما مال مع
النف�س �إىل الهوى وال�شهوات الدنيوية� ،سواء املباحة منها �أو
املحرمة .لذلك ف�إن �سلوك طريق الت�صوف هو يف احلقيقة
جهاد و�صراع طويل بني القلب والعقل من جهة وبني النف�س
وقواها ال�شهوانية من جهة �أخرى.
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�أ�صل الوجود وتطور اخللق
يخت�صر ابن العربي يف هذه الق�صيدة الكبرية ق�صة اخللق
من البداية �إىل النهاية ،وفق الر�ؤية ال�صوفية ،وي�صف لنا
كيفية �صنع الإك�سري �أو �إعادة ا�ستك�شاف الروح الإلهي الذي
ميكن �أن ينقل الإن�سان من دركات اخللق وظلمة الأج�سام �إىل
درجات احلق و�أنوار الأرواح ،عن طريق حتويل معادن النفو�س
الناق�صة �إىل الكمال الذي هو الذهب اخلال�ص.
ففي البداية ي�شري ال�شيخ الأكرب �إىل �أنَّ ك َّل �شيءٍ يف الوجود،
مهما اختلفت درجته بني النق�ص والكمال ،ال ميكن �أن يخلو
من هذا الروح الإلهي ،ف�إنْ كان هذا الروح فيه ظاهر ًا كان
�أق��رب �إىل الكمال و�إن ك��ان باطن ًا ك��ان �أق��رب �إىل الظلمة،
ولك َّنك �إن د َّققت النظر جتده يف ِّ
كل �شيء:

��������������م ب��� ُك���ن���ه���ه
جت����� َّل�����ى يل ال�������ن�������و ُر الأع ُّ
ف�������ش���اه ُ
���دت ذاك ال����ن����ور يف ك����� ِّل ����ص���ور ِة

وبالتايل حني ت�ستغرق يف حتقيق هذا النظر ،تفنى �أمامك
الظواهر املظلمة وال يبقى غري هذا النور ،فرتاه هو الفاعل يف
ِّ
َ
املخاطب؛ وهذا �أم ٌر يحيرِّ العقول،
كل �شيء ،فهو املتك ِّل ُم وهو
وهو ال�سبب وراء انتقاد الفقهاء لأهل الت�صوف حني يتكلمون
مبثل هذه الوجدانيات التي قد ال يقبلها العقل:

وم������ن َن����ظ����ر ال����ع���������ش����ا َق ب���ال���ن���ق���د �إمن�����ا
ر�أى ح����ال����ه����م ل����ك����ن ب����ع��ي�ن ����س���ق���ي���م��� ِة

فالقلب الذي مت ّلكه الع�شق ال يرى غري جمال حمبوبه يف جميع
ال�صور التي تتقلب بني احلق واخللق ،ف�إذا كان هو الأ َّول وهو
الآخر وهو الظاهر وهو الباطن ،فمن تكون �أنت؟ بل ك ُّل �شيء
هو �صو ٌر وظالل يف اخليال ،ال تلبث �أن تفنى يف الزمن الثاين
بعد وجودها ،ثم يخلق اهلل �صور ًا �أخرى مثلها تتغري �أو�صافها
وتتب َّدل مع مرور الزمن:

ف�������ش���اه���دْت م���ا ال و� َ
���ص���ف َي���ث��� ُب���ت ع��ن��ده
ف�����حِ ُ
�����رت وح���������ا َرت ع���ن���د ذل�����ك َح�ي�رت���ي

ثم يقول:

����ش���ه ُ
���دت �أن������اين وه����و يف ح�����ض��رة ال��ع��م��ا
ف����ك����ان �����ش����ه����ودي ُم��������ؤذن�������اً يل ب����ك��ث�ر ِة
�أي �شهدت نف�سي يف الغيب املطلق ،قبل �أن تنزل �إىل هذا العالمَ
املتكثرِّ وتظهر يف �صوره املختلفة املادية منها؛ كالرتاب واملاء
والنار والهواء ومركباتها ،واملعنوية كالعلم والقدرة وال�سمع
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والب�صر وغريها:

ف�������ش���اه��� ْد ُت���ن���ي ح����� ّي�����اً ع���ل���ي���م���اً مب�����ا ب���دا
مُ������ري������داً ق�����دي�����راً ك������ َّل �����ش����ي ٍء ب���ق���درت���ي
����س���م���ي���ع���اً ب�����������ص��ي��راً ق�������������ادراً م���ت���ك��� ِّل���م���اً
�أُح����� ِّك�����م �أح���ك���ام���ي ع���ل���ى ُح���ك���م حِ ��ك��م��ت��ي
و�أ��������ش�������هَ�������دُين ن�����������اراً حت��������� ِّرق م������ا دن����ى
�إ َّ
يل وب������َّي�����نَنَّ َ يل ف�������أظ������ه������ َر عِ ������ َّزت������ي
ً
ُ
ف��������أن ُ
�������زل غ����ي����ث����اً م�������س���ت���ط���اب���ا ن�����زول�����ه
ل���دف���ع ال��ظ��م��ا ع���ن م���ن ���ش��ك��ا ح���� َّر ُغ��� َّل��� ِة
و�أَرج���������������� ُع �أر��������ض�������اً �������س������اتِ������راً ل���ق���ب���ائ ٍ���ح
وم�������وط������� َئ �أق���������������دا ٍم ف�������أُظ������ه������ ُر ِز َّل�����ت�����ي
ف�������أُخ������لَ������ط م����������ا ًء ب�������ال���ت���راب خم����� َّم�����راً
�أخ������� ِّم�������ره ح����ي����ن����اً َف����� ُي�����دع�����ى خ���م�ي�رت���ي
ف�������أَظ������ه������ ُر �إن�����������س�����ان�����اً ي���������س���� َّم����ى ب�����������آد ٍم
و�أ������س�����ك ُ
�����ن يف اجل������ َّن������ات �أرف����������ع ج��� َّن���ت���ي
وح َّ
������ق يل
و�أُو ِدعَ�����������تِ الأ����س���م���ا ُء ع���ن���ديُ ،
ب����������أن �أت���������س���� َّم����ى ع����ن����د ذا ب���اخل���ل���ي���ف��� ِة
بداية التكاثر والركون �إىل الدنيا

ثم يبد�أ اخللق بالتكاثر ،وتختلف ال�صور وتتنوع املظاهر،
فيكون منهم ال�صاحلون والطاحلون ،وت�أتي الر�سل فيكون
هناك امل�ؤمنون والكافرون ،فيتقاتلون و ُيغلبون و َيغلبون:

و�أظ������ه������ر م���ن���ي ال������ع مَ
������ال الأن�������������س ك��� َّل���ه
�إىل ال��ف��ع��ل م���ن ب��ع��د ال���ظ���ه���ور ب��ق�� َّوت��ي
و�أظ�������ه�������ر ن������وح������اً وه��������و دا ٍع ل���ق���وم���ه
�إىل احل����� ِّق ل��ك��ن مل ي��ج��ي��ب��وا ل��دع��وت��ي
�إىل �أن قال:

ُ
وط���������� ِّورت م���و����س���ى ُم����ظ����ه����راً ل��ع��ج��ائ��بٍ
ف��������أودع�������ت يف ال�����ت�����اب�����وت �أع�����ظ�����م ذ َّر ِة
وق����ي����ل يل اذه�������ب ن���ح���و ف�����رع�����ون �إ َّن������ه
ط���غ���ى ،ف��ع�����س��ى ي���ن���ق���ا ُد ي����وم����اً خل�����ش��ي�� ِة
ط���ل���ب���ت �أخ�������ي ه���������ارون ك���ي���م���ا ي��ع��ي��ن��ن��ي
و�أُع������طِ ������ي������ ُت������ه ذا ق���������� َّوة يف م���ع���ون���ت���ي
وق��د ب ّي ّنا يف من�شورات �سابقة �أن ال�صوفية ي���ؤ ِّول��ون مو�سى

بالقلب وهارون بالعقل وفرعون بالنف�س (انظر كتاب �سلوك
القلب :الت�أويل ال�صويف ل�سورة يو�سف).
ال�صراع بني القلب والنف�س
بعد �أن �أ ّيد ُ
القلب بالعقل يبد�أ ال�صراع الطويل بني القلب
اهلل َ
والنف�س الأمارة بال�سوء� ،أي بني مو�سى وفرعون:

ل����ي����خ����رج����ن����ا م�������ن �أر�������ض������ن������ا ب���ف���ع���ال���ه
ف����ه����ل م������وع������ ٌد م����ن����ه �إىل ي�������وم زي����ن���� ِة

ويف النهاية ينت�صر القلب وتفنى النف�س مع جيو�شها يف بحر
الطبيعة:

�أُم������رت ب�����ض��رب ال���ي��� ِّم �إذ ذاك ب��ال��ع�����ص��ا
ف�������ص�َّيرَرَّ ت���ه يف احل���ي��ن ره��������واً ب�����ض��رب�� ِة
ف���� ِ���س���رن���ا و�������س������اروا خ���ل���ف���ن���ا و�إذا ب��ه��م
وق�����د غ�����رق اجل���م���ه���ور يف و����س���ط َّ
جل���� ِة
ولكنَّ اهلل ي ُبقي �صورة النف�س حتى يحييها من جديد وترتقى
�إىل مرتبة النف�س املطمئنة.
�سلوك القلب وفناء النف�س
فبعد تخل�ص القلب من �شهوات النف�س الأمارة بال�سوء ،ي�ستق ُّل
العقل عن التعلق بالدنيا ويتف َّرغ للعلوم واملعارف اخلالدة،
ويبد�أ ال�سلوك احلقيقي:

و�أع�����ط�����ي�����تُ �أل�������واح�������اً ب����ع����ل ٍ����م م���ف���� َّ���ص���لٍ
وم�����وع�����ظ�����ةٍ� ،أك������������ ِر ْم ب���ه���ا م�����ن ع���ط��� َّي��� ِة

وج��اء الآن دور حتطيم الأ���ص��ن��ام ،وه��ي العقائد الفا�سدة
التي �أمالها اخليال ال�سقيم حال تعلق النف�س مبتاع الدنيا،
فبعد فناء النف�س وا�ستقالل القلب ميكن الآن التخل�ص من
هذه العقائد حتى تتم ّكن فيه العقيدة اخلال�صة التي جتلت
بال�شريعة الإ�سالمية املعتدلة كما �أنزلها اهلل تعاىل على نب ِّينا
حم ّمد� ،صلى اهلل عليه و�سلم:

ف�������ص�َّيرَرَّ ت ع���ج���ل ال���������س����ام����ريِّ حم���� َّرق����اً
ون�������س���ف���ت���ه يف ال������ي������ ِّم �أع������ظ������م ن�������س���ف��� ِة
ُ
�����ي حم���� َّم����دٍ
وط��������������� ِّورت يف ط��������ور ال�����ن�����ب ِّ
ف���ن���ل���ت ك�����م�����االت�����ي و َّ
مت���������ت ف�����ض��ي��ل��ت��ي

عندئذ فقط ميكن اخ�تراق احلجب والظلمات والرتقي يف
�سموات املعارف حتى الو�صول �إىل الفناء ،ومن بعده البقاء
(انظر كتاب �سلوك القلب):

ويف ل���ي���ل���ة الإ���������س��������راء ن����ل����ت ع���ج���ائ���ب���اً
جت ُّ
������ل ع�����ن الإح�����������ص�����اء �أ�������س������رار ل��ي��ل�� ِة
ف����ك����ن����ت ك��������ق��������ابٍ  ،ب�������ل دن���������������وِّيَ زائ��������� ٌد
ع����ل����ي����ه؛ ف����غ����� َّ����ش����اين ب��������أن�������وار ����س���درت���ي
ثم ي�شرح ال�شيخ حمي الدين ب�أبيات طويلة كيف ميكن ت�أليف
وتركيب الإك�����س�ير ال��ذي يعطي ه��ذا التغيري ال��ذي يح�صل
بال�سلوك وي�ؤدي �إىل فناء النف�س الأمارة ثم ترقيها �إىل النف�س
املطمئنة ،فتكون من بعدها را�ضية ومر�ضية ،ثم تكون نف�س ًا
كاملة و�صلت �إىل احلكمة الإلهية ،وهي مرتبة ال�شيخ املر�شد
ال��ذي ميكن له حينئذ �أن ي�ؤثر على نفو�س املريدين الذين
يريدون �سلوك هذا الطريق الطويل:

و�إن ن����ظ����رت ي�����وم�����اً �إىل م����� ِّي�����تٍ غ�����داً
ي���ت���ي���ه ع����ل����ى امل������وت������ى ب���������روح ����ش���ري���ف��� ِة
و�إن ن�����ظ�����رت ي������وم������اً ف������ق���ي��راً ر�أي�����ت�����ه
وق������د ح������از ب���ال���ت���وف���ي���ق �أع�����ظ�����م ث������رو ِة
و�إن ن����ظ����رت ي�����وم�����اً �إىل ج����اه����ل غ���دا
ي������ع������ود ب����ن����ف���������س ب�����ال�����ع�����ل�����وم ع���ل���ي���م��� ِة

فهذا هو الإك�سري ال��ذي يريده ال�صوفية ،ولي�س ذلك الذي
ميكن �أن يح ِّول املعادن �إىل الذهب .فالإك�سري على احلقيقة
هو خال�صة احلب الإلهي والع�شق الذي يربط العبد بخالقه
ومواله رباط ًا وثيق ًا ي�ؤدي �إىل الفناء عن الدنيا مبا فيها ،لأن
فيه ال�سعادة احلقيقة يف الدنيا والآخرة:

ف�����م�����ن ن���������ال م����ن����ه����ا مل�����ح�����ة �أيَّ مل���ح���ة
ي�����ح�����ق ل�������ه �أن ال ُي������ق������ا�������س ب���ق���ي���م��� ِة
ف���ك���ي���ف ي����ك����ون احل�������ال ف���ي���م���ن �أح��� َّب���ه���ا
وك����������� َّل زم�������������انٍ ي�����رت�����ق�����ي يف امل�����ح����� َّب����� ِة
وق����د ����ص���ار ف��ي��ه��ا ع��ا���ش��ق��اً ط����ول ده���ره
ٌ
����ص����راف ك��ط��رف�� ِة
ول���ي�������س ل����ه ع��ن��ه��ا ان�����
وك����ي����ف ي����ك����ون احل�������ال �إن ه�����و ك���ا َن���ه���ا
ومل ي���ن���فِ���ه���ا غ����ي���راً ب����ع��ي�ن احل���ق���ي���ق��� ِة
ف��ي��ا م��ع�����ش��ر ال��ع�����ش��اق ُج�������دُّ وا و����س���ارع���وا
�إىل ق����ه����و ٍة ل��ي�����س��ت ُت���ق���ا����س ب���ق���ه���و ِة
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