تصوف ابن عربي
الخيال الخالق في ّ
(قراءة في كتاب)
هنري كوربان
ترمجة خليفة علي اخلليفة
اإلهلي.
الكلمات المفتاحيّةّ :
التصوف؛ اخليال؛ ابن عريب؛ الفلسفة؛ اخلالق؛ املخلوق؛ القلب؛ التجلّي ّ

نسي هنري كوربان ،ترمجه عن اللغة الفرنسيّة خليفة علي
عن دار املعارف احلكميّة ،كتاب صادر للمف ّكر الفر ّ
اخلليفة.

احلاسة
بداية ،ورد يف التعريف عن هذا الكتاب ،أ ّن كوربان "يق ّدم لنا اخليال اخلالق على أنّه اجلارحةّ ،

مستقل .وأ ّن مجيع األمكنة اليت نراها
الداخليّة ،اليت يستطيع اإلنسان عن طريقها الولوج إىل عامل املثال ،وهو عامل
ّ

ي ،فهو ليس عاملا
هناك واألشخاص الّذين نلتقي هبم فيه ،ميتلكون وجودا حقيقيا وموضوعيا ،وإن كان غري ّ
ماد ّ
كل األزمنة ،فهو عامل
كل احلضارات و ّ
من صنع عقل الفرد .وهذا تثبته وحدة التجربة عند أفراد متميّزين عرفتهم ّ

السرانيّني،
معروف ومسلّم به مثل عند أفلطون ،واألفلطونيّني احملدثني ،والقباليّني ،والثيوصوفيّني املسيحيّني و ّ
احلق يف األشياء
اإلهلي اليت بواسطتها ميكن رؤية صورة ّ
وصوفيّي اإلسلم .واخليال اخلالق هو كذلك جارحة التجلّي ّ
املوجودة يف عامل الشهادة".

لكن
خيتار مرتجم الكتاب عبارة ملؤلّفه هنري كوربان وفيها يقول" :لست مستشرقا وال عاملا باجلرمانيّات ،و ّ
فيلسوف أتبع الروح أنّ يروح" .ومن هذه املقولة ،حيكي املرتجم عن الكاتب والكتاب والرتمجة يف مق ّدمة ،أعرب

جل عمره يف اكتشاف وحتقيق وترمجة ودراسة مؤلّفات
فيها عن أمله أن تسهم بالتعريف "هبذا املف ّكر الذي قضى ّ

فلسفيّة عديدة كتبت بالعربيّة" ،الفتا إىل كثر "تأثّروا به من فنّانني وعلماء نفس مّن مل يكن هلم شغل أصل

بالفكر اإلسلم ّي" ،معرتفا بفضل كوربان يف حتقيق املخطوطات بالعربيّة وكانت قبله جمهولة ومل تدخل يف نسيج
التصوف والعرفان".
الثقافة العربيّة ومنهم كتب الفرقة اإلمساعيليّة واملؤلّفات الفلسفيّة ّ
عامة ،وكتب ّ

الوثن يف العصور
الغنوصني
مكونات ثقافة كوربان وتشمل :اللهوت
املسيحي ،و َ
ويشري املرتجم إىل ّ
املسيحي و ّ
ّ
ّ

القدمية ،واهلرمسيّة واألفلطونيّة احملدثة ،والفلسفة املسيحيّة املدرسيّة (السكوالئية) األوروبّيّة يف العصور الوسطى،
والعلوم الباطنيّة يف عصر النهضة يف أوروبّا واحلكمة اإلهليّة الربوتستانتيّة يف العصر احلديث ،وأيضا علوم احلكمة

والفلسفة اإلسلميّة والعرفان اإلسلم ّي ،وكذلك الرومنطيقيّة اجلرمانيّة وامتداداهتا الفلسفيّة يف امليتافيزيقيا والظواهريّة
(الفينومنولوجيّة).
وينقل عن كوربان قوله :إ ّن اخليال اخلالق مفهوم نشأ يف أوروبّا وتناوله معظم الفلسفة واملف ّكرين واألدباء منهم

باراسيلس من عصر النهضة ،وفيخته ونوفالس من أعلم الرومنطيقيّة .ومن هذا الباب ،يتح ّدث كوربان يف كتابه

عن تفسريه ل "اخليال اخلالق".

حّت  1978ووالدته كانت يف باريس .تعلّم
وعن الكاتب كوربان ،يقول املرتجم أنّه عاش من ّ 1903

اللغات العربيّة والرتكيّة والفارسيّة ،والحقا السنسكريتيّة اليت ساعدته يف قراءة الفهلويّة حني اهتمامه باملزدكيّة،

العشاق" للسهروردي ألنّه مل
وأيضا اللغة األملانيّة وأدهبا وفلسفتها ...وأنّه ترجم العام  1933رسالة "مؤنس ّ

ينقطع عن الفلسفة اإلسلميّة ،وقاده افتتانه بالسهروردي إىل السفر إىل اسطنبول للبحث عن مؤلّفاته ،وبسبب

ليتوىل إدارة معهد الدراسات اإليرانيّة "والذي أنشأته فرنسا
احلرب العامليّة الثانية ،مل يعد إىل باريس وإّنا إىل طهران ّ

حينها ،فعمل على ترمجة الكتب من الفلسفة اإليرانيّة".

وبلغت عناوين الكتب اليت ح ّققها وترمجها يف الفلسفة اإلسلميّة  22مؤلّفاّ ،توجها بكتاب "عن اإلسلم يف

عريب" أساس يف بناء فلسفته.
إيران" بأجزاء أربعة ،ولكن يبقى كتابه "اخليال اخلالق يف ّ
تصوف ابن ّ

األول رسم كوربان خريطة لألفكار الروحيّة والفلسفيّة للعصر
ثّ يعرض املرتجم لفصول الكتاب "ويف الفصل ّ

الذي عاش فيه ابن عريب" .كما يتح ّدث عن الظواهريّة (الفينومنولوجيّة) واليت تبنّاها كمنهج لدراسة الدين ،ويذكر

ومطورة
أ ّن اخليال اخلالق ،جارحة إدراك عامل املثال ،وهو الفكرة األساس اليت وجدها كوربان عند السهرورديّ ،
الصويف
النب ويلتقي امللك جربائيل ،وهو العامل الذي يلتقي فيه
عند ّ
ّ
املل صدرا الشريازي .عامل املثال الذي يزوره ّ

وظل موجودا
ئي ،ويلتقي فيه أولياء اهلل الشيعة باإلمام الغائب ...هذا العامل غاب يف الغرب ّ
باخلضر ،مرشده اللمر ّ

حممل ابن رشد املنتمي بفكره إىل أرسطو هذا التغييب".
يف الشرق ،ويف إيران على وجه اخلصوصّ ،

لكل من توم تشيتام الفيلسوف والبيولوجي والعامل البيئي األمريكي عن"أمهية
يف الكتاب أيضا مقالتان ّ

التصوف :أخطار التوظيف السياسي وضرورة اإلنصاف".
كوربان" ،وللدكتور حممد عادل شريح عن" العودة إىل ّ
أهم فلسفة القرن العشرين ومف ّكريه الدينيّني .وأنّه نافح عن سيادة الفرد
ويصف تشيتام كوربان "بأنّه أحد ّ

مؤسسة راند
واملكانة املركزيّة للخيال يف التجربة اإلنسانيّة"ّ .أما شريح فقد أشار يف مقالته إىل دراسة نشرهتا ّ

التصوف مقابل
اطي" َ
ودعت فيها إىل دعم ّ
األمريكيّة أصدرهتا العام  2007ومحلت عنوان "اإلسلم املدنّ الدميوقر ّ
احلركات السلفيّة اجلهاديّة ،وأ ّن هناك الكثري مّن يعكفون اليوم على دراسة التجربة الرتكيّة ،وبعض الشخصيّات
بالتصوف ،وهي متتاز بالواقعيّة الشديدة ،أمثال جنم الدين أربكان
املهمة يف السياسة الرتكيّة احلاليّة واليت هلا علقة
ّ
ّ

التصوف أل ّن الباحثني يرّكزون على
( ّ
متوف) وتلميذه رجب طيب أردوغان .ويلفت شريح إىل ضرورة قراءة واقع ّ
املؤسسة الدينيّة
الشعوذات فيها ،ويغفلون املخزون
بوي الذي تقوم به هذه ّ
كي والرت ّ
األخلقي واجلهد السلو ّ
ّ
االجتماعيّة الفكريّة( .املقالة املذكورة منشورة يف صحيفة احلياة الصادرة يف لندن يف  31آذار العام .)2007

ويتضمن الكتاب أيضا ،مق ّدمة كوربان للطبعة الثانية للكتاب فيقول" :إ ّن الرسالة اليت حيملها هذا الكتاب ال
ّ

موضحا أنّه بالتعاون مع عثمان حيىي (وضع تاريخ وتصنيف مؤلّفات ابن عريب
وقوهتا"ّ ،
تزال حتتفظ بداللتها ّ

األول
نسي بدمشق) تّ نشر جملّدين من أعمال حيدر اآلملي (القرن ّ ،)14
وصدرت العام  1964عن املعهد الفر ّ

نص النصوص وهو شرح لفصوص الحكم ،أي للكتاب
بعنوان :خالصة الفلسفة الشيعيّة ،والثان بعنوانّ :
اخللصة الذي خلّص فيه ابن عريب احلكمة اإلهليّة النبويّة.

متت بني
ويذكر أ ّن حيدر اآلملي ميثّل متثيل بارزا الروحانيّة الشيعيّة اإليرانيّة ،وأنّه ال ريب كان مبدأ الصلة اليت ّ

يفك الصلة بني الرسالة
احلكمة اإلهليّة البن عريب واحلكمة اإلهليّة الشيعيّة ،لكنّه نقده "نقدا شيعيا أساسيا ألنّه ّ
للنبوة والرسالة الباطنيّة لإلمامة".
الظاهريّة ّ

حتت عنوان :بين األندلس وإيران :مخطّط لطوبوغرافيا روحيّة ،يذكر كوربان أ ّن العامل كما يراه الروحانيّون

متوسط ،عامل
ثلثي :فبني عامل قابل للفهم باإلدراك
اس ،يوجد عامل ّ
العقلي اخلالص ،والعامل املدرك باحلو ّ
ّ
هو عامل ّ
وتروح األجساد .إنّه
األشباح ،عامل الصورة املثاليّة ،واألجسام اللطيفة ،عامل ّ
جتسد األرواح ّ
املادة املفارقة ،عامل فيه ّ

مكان التجلّيات الشهوديّة .هذا العامل امسه عامل املثال.

التصوف يف مجيع األزمنة ،وإنّه إحدى الشخصيّات الروحانيّة
ويصف كوربان ابن عريب بأنّه أحد أكرب ّ
أئمة ّ
القويّة النادرة .ويف حني يعترب أ ّن الروحانيّة أكثر عمقا من الروح ،يشري إىل ظاهرة االندماج بني مذهب ابن عريب
مؤسسها السهروردي  )1191وبني هذه األخرية والسينويّة (نسبة إىل
الباطن وحكمة اإلشراق السهرورديّة ( ّ
ّ

درستها أصفهان إبّان النهضة
الفيلسوف ابن سينا) "واجملموع يعطي لونه
ّ
اخلاص للسينويّة اإلشراقيّة الشيعيّة اليت ّ

الصفويّة".

اإلمساعيلي يف اإلسلم؟ ويف
ويطرح كوربان سؤاله :هل يف املسيحيّة ظاهرة ميكن مقارنتها مبا ميثّله العرفان
ّ

التصوف اإليرانّ؟ إىل أن يقول" :إ ّن الباطنيّة الشيعيّة فكرة تستدعي
التصوف ّ
خاصة ّ
االمتداد والعمق لظاهرة ّ

السرانّ يف مذهب أبن [ابن] عريب
ئي ،الفكرة ّ
املتأصلة فيها هي الغيبة أو غياب اإلمام .والرتاتب ّ
تراتب ّ
سرانّ المر ّ

حي يف فرقة الشيخيّة يف إيران".
و ّ
التصوف هو مسة التشيّع وهو ّ

يلقي كوربان الضوء على السهروردي ،ويذكر أنّه قضى حنبه يف حلب ( 1191ميلديّة) ضحيّة عدم تسامح

الفقهاء وصلح الدين األيّويب وهو ابن  36عاما .لكن مع ذلك استطاع أن يبعث من جديد يف إيران حكمة

الفرس القدماء :مبدأهم يف النور والظلمات .وقد نتج فلسفة ثيوصوفيا النور (حكمة اإلشراق) .وما تزال سائدة يف

تؤدي إىل ميتافيزيقيا للوجود هي تف ّكر ال طائل من ورائه ،وأّميا جتربة صوفيّة ال
إيران ومستها اجلوهريّة :أّميا فلسفة ال ّ
تستند على ثقافة فلسفيّة قويّة هي مه ّددة بالتشتّت واالحنلل.

ويوجز كوربان بالقول :هذه السمة تكفي جلمع السهروردي وابن عريب يف العائلة الروحيّة نفسها ،أي إقران

ئي.
الفلسفة بالروحانيّة .إنّه ّ
قمة الرتاتب ّ
السرانّ اللمر ّ

كما يستعرض ألفكار ابن عريب "حيث تظهر مسات ميّزة ع ّدة لإلهلامات الشيعيّة اإلمساعيليّة ،ويقول" :بعض

يفسر احلفاوة اليت استقبلت هبا
شيعي خالص" .وهذا ما ّ
فصول كتابه الفتوحات الكبري تظهر كما لو أ ّن كاتبها ّ

مهدوا السبيل للنهضة الصفويّة.
مؤلّفات ابن عريب من قبل أولئك املفطرين الشيعة الّذين ّ

اإلهلي يف صورة بشريّة فكرة شيعيّة تغن اإلسلم.
ويلفت املؤلّف إىل أ ّن فكرة التجلّي ّ

وينهي هذا الفصل بالسؤال التايل :رّمبا يقال إ ّن ابن عريب ومريديه ،بل التشيع نفسه ال ميثّل ّإال أقلّيّة صغرية

ضمن الكتلة اإلسلميّة الكربى .ال ريب يف ذلك ،ولكن هل انتهى بنا الزمن إىل تلك اللحظة اليت ال ميكن فيها
تقدير الطاقة الروحيّة ّإال باألساليب اإلحصائيّة؟

التصوف
يتطرق كوربان إىل حتليل الوضع
ّ
اخلاص للباطنيّة يف اإلسلم واملسيحيّة ،ويربط ّ
عن وضع الباطنيّةّ ،

التصوف والتشيّع ،نافيا أن يكون ربطه هذا بسبب صداقاته يف إيران ،ولكن
بالوحي
ّ
النبوي وأهل الكتاب ،وبني ّ

خارجي ،وظاهر ،يناظره
كل ما هو واضح ،و ّ
ال ينكر تأثري ذلك .ويقول إ ّن التشيّع كظاهرة دينيّة تقول بأ ّن ّ
حريف ،و ّ

بالقوة،
احلريف والظاهر هلذا الوحي
داخلي
وباطنّ .
يظل موجودا ّ
النص ّ
النهائي يق ّدم شيئا ّ
ّ
ّ
روحي ،و ّ
خفي ،و ّ
شيئ ما ّ
حترك من يضعه موضع الفعل وهذه هي الوظيفة الروحيّة لإلمام وأتباعه .إ ّنا وظيفة حتمل
وهذا اإلمكان يستدعي ّ
اإلسرار بالتأويل ،وهذا علمة الوالدة الروحانيّة.

إهلي ،ال
الروحي يوجد صلة بني الدين
ويرى أ ّن من يؤمن باإلدراك
ّ
النبوي و ّ
التصوف ،وأنّه كي يكون ثّة جتل ّ
ّ

يتم يف عامل املثال .وخيلص إىل القول :إ ّن الباطنيّة
هلي ّ
ب ّد من جارحة إدراك تتجاوز ّ
احلس ،وأ ّن إدراك التجلّي اإل ّ
احلريف حلكمة نبويّة.
اخلفي وراء ظاهر الوحي ّ
يف اإلسلم تبدو كإسرار باملعىن ّ

وإذ يلفت إىل إقفال باب التأويل يف املسيحيّة من قبل سلطة الكنيسة منعا إلفساد الدين ،كما ا ّدعوا ،يشري

إىل أ ّن اإلمامة الشيعيّة هي مصدر إلهلام التأويل ،ويشري أيضا إىل خصوم الباطنيّة ومنهم ابن تيميّة ،والغزايل.
كل
ويذكر أ ّن التوحيد ّ
اجملرد والدين ّ
احلريف ال يتيحان لقاء إهليا مق ّدسا فعليا وهذا النقص تص ّدى له التشيّع و ّ
روحانيّة تنتسب للتشيّع.

النبوي ال ينفصل عن
الصويف "فالدين
النبوي والدين
إذا ،سعى كوربان يف كتابه إىل حتديد اللقاء بني الدين
ّ
ّ
ّ

ذهن".
النبوي ميسي نوذجا ّأوليا لتجربة روحيّة على
التجربة الصوفيّة ،واملعراج
ّ
ّ
الصويف أن يعيشها يف رؤيا أو معراج ّ
اإللهي
التشاعر والشعور
ّ
ئيسي باعتباره جزء ّأول ،عدد من العناوين الفرعيّة ،ومنها عنوان الشوق والرحمة
يندرج حتت هذا العنوان الر ّ

اإللهيّان ،وفيه ينطلق من مقالة لفيلسوف يونانّ يدعى برقليس ،بعنوان" :العلم املق ّدس عند اإلغريق" يربط بني

احلب والعلم املق ّدس ،واشرتاك ذات اجلوهر يف كائنات ع ّدة ،وهو ال يدرك عن طريق استدالل يعيد النتيجة
حوار ّ

السماوي .فينتج الوله
إىل السبب ،بل هو إدراك ناتج عن "تشاعر" ،جتاذب متبادل وآنّ بني الكائن الظاهر وأمريه
ّ
الوله ،وهو
عن التشاعر ،والتشاعر هو إدراك ،وهو يفتح للرائي بعد التجلّي
القدسي .ليصل إىل مصطلح اإلله َ
ّ

علقة اإلنسان بإهله يف التشاعر ،واليت ينتج عنها تلقائيا مقولة النحو ،أي أ ّن ظهور اهلل لإلنسان سيكون مبثابة
اإلهلي ،ويتباين
اهتداء اهلل لإلنسان ،أي مبادرة إهليّة ،انتحاء صوب اإلنسان حيفظ ّ
ويقر السيادة اإلهليّة ،والقانون ّ

كل فكرة عن اهتداء اإلنسان إىل اهلل.
مع ّ

الغنائي
املتصوفة ،يشري كوربان إىل ابن عريب معلّم احلكمة اإلهليّة الصوفيّة ،والشاعر
وعن "أهل اهلوى" من ّ
ّ
اإلهلي يف
اإليرانّ جلل الدين الرومي "شاعر دين ّ
احلب الذي تستم ّد شعلته وقودها من اإلحساس بالتجلّي ّ
احلس ّي" ،وتشاركهما مع الشاعر دانيت ،وإشراقيّة السهروردي.
اجلمال ّ

وخيلص يف هذا السياق إىل القول كيف أنّه لكون شعور اهلل باإلنسان وشعور اإلنسان باهلل مها يف تبادل
الصويف ال يتعارض و ّاحتاد التشاعر ،بل هو ي ّفسر به.
االحتاد
مستمر ،فإ ّن ّ
ّ
ّ
اإلله الوله
اخلاص باأللوهيّة ويصفها بأ ّنا الشجن واحلنني ،ليعود ويسأل :ما معىن
يتح ّدث حتت هذا العنوان عن االسم
ّ

وتعرفت
شجن اإلله الوله؟ وجييب مستندا إىل مقولة ابن عريب "كنت كنزا خمفيا فأحببت أن أعرف فخلقت اخللق ّ
إليهم فعرفون" .ث يقول كوربان :إ ّن هذا الشجن الذي ينادي من أعماق األلوهيّة البعيدة األغوار إنه نفس
ئي)،
رمحانّ .ثّ يشرح بأسلوب مؤثّر فهم الصويف للصلة (الشوق داخل املصلّي ّ
ومفعل هذه الصلة أي اللمر ّ

الصويف كا ّحتاد للمشاعر .وحتت هذا العنوان ينهي ببيت من قصيدة احلكميّة من
لينتقل إىل معاجلة مسألة اال ّحتاد
ّ

ديوان ابن عريب وفيه:

توجهت ركائبه
احلب ّ
أن ّ
أدين بدين ّ
فاحلب دين وإميان
ّ

بعد متهيد مييّز بني اخليال والوهم ملصلحة اخليال ،تندرج عناوين ع ّدة يف باب اجلزء الثان عن اخليال اخلالق

والصلة اخلالقة.

احلق تعاىل لنفسه ّأوال ،نور متولّد يف ذاته ،إنّه
إهلي ،واخللق هو ظهور ّ
فاخليال اخلالق عند ابن عريب هو جتل ّ

كل شيء ،وهي اخلالق واملخلوق ،العماء
إهلي .فاحلقيقة املبدئيّة يف تفسري ابن عريب هي ّ
احلق املخلوق به ّ
جتل ّ

ئي ،الباطن ،وهو املخلوق مبا هو
الذي هو اخلالق ألنّه النَ َفس الذي يطلقه اخلالق وألنّه خمتبئ فيه ،وهبذا فهو اللمر ّ

األول واألخري.
ظاهر :اخلالق املخلوق هو الباطن والظاهر أو ّ

احلق ،احلدس
التصوف عموما ،هو اجلارحة اليت يصدر عنها العلم ّ
كما أ ّن القلب عند ابن عريب ،كما يف ّ

بكل ما ميكن أن يشمله تعريف
الشامل ،املعرفة (الغنوص) باهلل وباإلسرار اإلهليّة ،باختصار هو اجلارحة
ّ
املختصة ّ

التصوف هو الروح
اخلاص
علم الباطن .إنّه جارحة لنوع من اإلدراك ،هو يف حقيقته جتربة وذوق (املركز
ّ
ّ
باحلب يف ّ

وقوة القلب يشار إليها بكلمة مهّة
عموما) .وأ ّن ّقوة القلب هي باختصار طاقة أو ّقوة خفيّة تدرك احلقائق اإلهليّةّ .
التصور ،والتخيّل ،واإلسقاط ،والرغبة الشديدة ،أي أن يكون الشيء حاضرا يف النيّة.
واليت تعن التأ ّمل ،و ّ
ويشرح كوربان ملفهوم اخللق اجلديد عند ابن عريب مربزا تفسريه النتقال عرش بلقيس من سبأ إىل أمام
سليمان" .واليت مل تكن كرحلة مكانيّة وال انتقال يف املسافة ،ما حدث هو إلغاء لظاهرة العرش يف سبأ وإظهاره
تصرفها.
بني يدي سليمان" .يقول :إ ّن وظيفة ّ
اهلمة أن تضع ملكة التخيل حتت ّ

هلي
وعن مفهوم الصلة عند ابن عريب ينقل عنه أنّه يراها مناجاة وحديث محيم حتتوي يف ذروهتا على ّ
جتل إ ّ
ذهن ،شارحا ملراحل العبادة اليت هي مناجاة وحديث محيم واليت تتّخذ تلوة الفاحتة مزمورا ودعامة هلا .ونج
ّ

الصلة عنده هي :أن يصحب العبد إهله وحيادثه كمرحلة أوىل ،ث أن يتخيّل إهله حاضرا يف قبلته ،أي مواجها له،

متأمل معبوده يف القلب ،ويف الوقت نفسه يتم ّكن من مساع صوت
وثالثا ،أن يصل العبد إىل الشهود أو الرؤيةّ ،
كل شيء ظاهر ،حبيث ال يسمع شيئا آخر معه.
ّ
احلق ّ
يدوي يف ّ

اإلمامي،
الشيعي
ويربط كوربان بني املناجاة عند ابن عريب كنهج يف الصلة وبني التعبّد منفردا عند املؤمن
ّ
ّ

األئمة عند الشيعة االثن عشريّة
التطور العظيم يف اإلماميّة ألدب األدعية" ،ومييّز بني مفهوم ّ
ويقول" :من هناّ ،
اخللصي" ،وبني مفهوم ابن عريب "كإمام للملئكة املصلّني خلفه".
الباطن و
"القادة الروحيّني للبشريّة حنو املعىن
ّ
ّ
املتصوفة املتظاهرين بأ ّنم يكونون
وحتت عنوان صورة ّ
احلق ،يشري الكاتب إىل نكران ابن عريب ال ّدعاء بعض ّ

ي موجود يف ذروة جتربته الصوفيّة هو ليس حقيقة الذات اإلهليّة يف
يف ا ّحتاد وتطابق مع ّ
احلق "أل ّن ما يبلغه أ ّ
وحدهتا اللمتميّزة".

اإلهلي
وإذ خيتم "باللقاء املشهود لشيخنا ابن عريب يف ّ
ظل الكعبة ،يف ليلة من ليايل الروح" ،وبتبيان "التجلّي ّ
الصويف من إيران واملشهور ،سعدي ،الذي قال عن حضور
ملئكي" ،فإنّه خيتتم بأبيات للشاعر
جتل
ّ
الذي هو ّ
ّ

الصورة:

إن تطع ّن بسيف قهرك ففيه ّقوة روحي
السم ففيها ّقوة نفسي
وإن تسقن كأس ّ
فإىل أن أخرج رأسي من تراب اللحد يوم القيامة
لن يزال عبري هواك يعطّر ثوب روحي
فإ ّمل يك لك خاطر يف رؤييت
سري
فأرسل خيالك أبوح له مبا خفي من ّ

