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 الجمال اإللهي في فلسفة نجم الدين الُكْبَرى 

 دراسة تحليلية نقدية

 مرسي العال مديحة حمدي عبد

  ، الفيوم، مصرجامعة الفيوم ،كلية اآلدابقسم الفلسفة، 
  Mha06@fayoum.edu.eg: البريد اإللكتروني

 :الملخص

كبمر  الركيم ا ااساسمية التمي  عموم عليهما العند نجمم المد   اإللهي يعد الجمال 
الدراسمة للمت  حد مد همه   همد  و . تمي ناقهمهاال سائر قضايا الفلسفة اإلسالمية

وبيان أهمية  جلي الحق بالجمال علمت عند نجم الد   الكبر ، الجمال مفهوم 
الوجمممود كلممم  بصمممفة عاممممة، وعلمممت قلممموب صمممواد   ممماد  بصمممفة صا مممة. وقمممد 

وممم  نتممائت  علممت المممنهت التحليلممي النعممدي المعممارن. هممه  الدراسممةاعتمممدف  ممي 
 ي الوجود، والهي يحتاج للت لدراك  اإللهيجمال الع  الكهف  :الدراسةهه  

وممم   ممم  تفمماوف  ،  وأنواعمم  ووجممو  هممهود  وأقسممام مفهوممموكهممف دقيممق عمم  
 الع اد  ي الكهف عن . 

نجمممم ، التصمممو ، الفلسمممفة اإلسمممالمية ،الجممممال اإللهمممي:  الكلماااال المفتا ياااة
 .الد   الكبر  
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Abstract:  

Divine Beauty, according to Najm Al-Din Al-Kubram, is 

main foundation on which all great Sufi issues are based. 

Through it Najm Al-Din shows the importance of God's 

revelation of beauty in the whole existence in general, and 

in the heart of His servants. Revelation of God's divine 

beauty in the creation requires accurate perception and 

revelation of what it is, its types, the presence of its 

witnesses, and its divisions. Therefore, God's servants 

vary in revealing it. The present research used the 

analytical, critical and comparative method. 
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mysticism, Najmaldin Alkubra. 
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 مقدمة:
 ،اإلسالمي بصفة عامةصو  الت م  أهم قضاياال جمال يعد
وج  الخصود  ناولها  تهه  العضية علو  ،بصفة صا ةالفلسفي والتصو  

 منهم م   ناولها بالتصريح ومنهم م   ،لها محسب  هوقه تالصوفية عل
 حاالفال م الجمال  ي التصو  السني  ويعد،  ناولها بالتلويح واإلهارا

 أما م  وضع حجر ااساس  ي الجمال بهكل  نظيري  ،ة للحبالمصاح 
 ب  عربيهم الصوفية المتفلسفي  وم  أبرزهم محيي الد     و فصيلي

عا رهم م   م أ ر به قدو هم(، 672وجالل الد   الرومي )ف ،هم(638)ف
 ظهر الجمال كفلسفة جد دا وواسعة لد   ،م  متفلسفة الصوفية م الهو 

 .المتفلسفي العد د م  الصوفية 

أعالم التصو  أحد أهم  (1)هم(618)ف ر  ب  ك  النجم الد    كان لّماو  
حي ًا   يدل هغليكان م  قضايا  وما  ر  ط ب  لامجال هوق   إن ،الفلسفي

الوجود كل   تعل أهمية  جلي الحق بالجمالببيان   ي مؤلفا   عد ع ني  ؛كبيراً 
يستدل و ي هها  ،بصفة صا ةت قلوب صواد   اد  وعل ،بصفة عامة

الكهف ع  جمال  يؤكد أن. ل(2)بالحد ث: )لن هللا جميل يحب الجمال(
أنواع  ووجو  د يحتاج للت لدراك وكهف دقيق ع  للوهيت  س حان   ي الوجو 

والمعر ة ب ؛ وذلك عن  الع اد  ي الكهف  وم   م  تفاوف ،ههود  وأقسام 
للجمال أبعاد وجودية و  ،ةساس اب أوضحها نجم الد   ستظهر  ي  نايا الدرا

الترابط الهي  كما أن ،نسانيعف كنعطة مرك ية بي  هللا واإلومعرفية؛ ولهها 
والتي الدراسة  ممي اف هه م  أهم  اهداالمجو لجمال بي  ا نجم الد   أوضح 

 . ولهها ا سم  حليل  ل ضايا الفلسفة اإلسالميةأ كار   ي قباقي بال هك  دعم 



 

 

626 

نموذجا ل للجما  لسفت ،  أضحت ووجودية جد داروحية بظهور محاور 
 .  ريدا

 إلى: الدراسةتهدف  اهذلو 

الكهف ع  مفهوم الجمال عند نجم الد   الك ب ر  وموضوع  أوال: 
 .وأوج  ههود وأدا   

ق العلب وال صر ع  ههود و الكهف ع  الظلماف التي  ع انيا: 
 الجمال  ي الوجود.

 بالحب وبالوجود. الجمال الثا: الكهف ع  ار  اط 

 جالل الجمالوط عا هم  ي لدراك  مرا ب الع ادرابعًا: الكهف ع          
 .اإللهي  ي الوجود

 صامسا: بيان أوج  ههود صواد العار ي  للجمال  ي الوجود.

اآل ية: ما مفهوم  سللةها  طلب اامر اإلجابة ع  االلكهف ع  هو 
وأوج  ههود ؟ وهل الجمال  ، نجم الد  ؟ وما موضوع ، وأدا  عندالجمال 

لدي   ر  ط بالعلب أم بالععل، أم بالروح أم بالفكر؟ وما المنهت الهي انتهج  
نجم الد   للكهف ع  الجمال وماهيت ؟ وما اابعاد المعرفية والوجودية 
للجمال؟ وما عالقة الجمال بالمجاهدا؟ وما عالقة الجمال بالحب؟ وهل 

المكاهف ع  الجمال وأسرار  ودرجا    ي  ر  ط الجمال بالوجود؟ وم  
  الوجود؟ وما  فا  ؟ وما عالقة الجمال بالفناء؟

 ،المعارن النعدي المنهت التحليلي  هه  الدراسة علت ي  اعتمدفوقد 
ع  مفهوم نجم الد   للجمال حاول الكهف سأوالنعدي ي تحليلف المنهت ال

ن   ودرجا    ي الوجود، وكهلك الكهف   نسانباإل الجمال عالقةع  ك 
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 .م  ناحية، وكيفية التعر  علت هها الجمال م  ناحية أصر   ككل وجودوبال
ولهها استوجب اامر االعتماد علت النصود اا لية لنجم الد   والتي 

  وفية اإلسالمغير  م   آراءب تهامعارنو  ظهرف  ي مخطوطا   اا لية،
 . حد داً  عضيةال هه   ي

ع  نجم الد    م  الدراساف ال كر  عد لدراسةالجد ر بالهكر أن هه  ا
الجمال عند  السفة  أما ع  الدراساف السابعة  ي -علت حد علمي –ر  ب  ك  ال

 منها:   الصوفية 

همممممعو ي قويمممممدر: الجممممممال  مممممي الخطممممماب الصمممممو ي، ابممممم  عربمممممي نموذجممممما،  -
ماجسممتير، قسممم الفلسممفة، كليممة العلمموم االجتما يممة، جامعممة وهممران، الجمهوريممة 

 م.2012 ائرية، الج

: الرؤيممة الجماليممة للوجممود عنممد جممالل الممد   الرومممي، دكتممورا ، درقممام ناديممة -
قسممم الفلسممفة، كليممة العلمموم االجتما يممة، جامعممة وهممران، الجمهوريممة الج ائريممة، 

 م.2012

الر  اطممممم   بهممممكل غيممممر م اهممممر -وهنمممماك دراسمممماف عرضممممت للجمممممال
: الفناء والحب اإللهي عنمد رالج ا أحمد محمودالدكتور  دراسة: منها -بالحب

  .م2007مكت ة الثعا ة الد نية، العاهرا،  اب  عربي،
 :تيةوتنقسم هذه الدراسة إلى األقسام اآل

  .مقدمة

 .رى بْ كُ المفهوم الجمال عند نجم الدين أواًل: 
 مفهوم الجمال وموضوعه. - أ
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 .أنواع الجمال وأدوال إدراكه -ب

 أوجه شهود الجمال. -جا

 ط الجمال بالمجاهدة.ثانيًا: ارتبا
 مجاهدة ظلمال النفس. -أ

 مجاهدة ظلمة الشيطان. -ب

 مجاهدة ظلمة الوجود.  -ج

 ارتباط الجمال بالحب. ثالثًا:
 رابعًا: ارتباط الجمال بالوجود.

مرا ل تدرج خواص العباد في إدراكهم لمراتب تجلي جالل الجمال  -أ
 اإللهي في الوجود.

  ي الوجود.طبقال المشاهدة للجمال ف -ب
 نتائج الدراسة.

*** 
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 :الجمال عند نجم الدين الُكْبرى أواًل: مفهوم 
 مفهوم الجمال وموضوعه: - أ

الجمال عند أهل الحقيعة: نعوف الرحمة واالطا  م  الحضرا 
الجميل م  أسمائ   عالت، وجمال   عالت هو أو ا    ي لطف    ،(3)اإللهية
 الجالل م و  ،لق بالرضا واللطفما  تع :الجمال م  الصفافو .(4)ورحمت 

والجمال الحقيعي  فة أزلية هلل . (5)الصفاف: ما  تعلق بالعهر والغضب
والمتصو ة المسلمون كان موقفهم م  الجمال و فسير  مر  طا ،  عالت

بالجمال اإللهي، وكل الجماالف الج ئية سواء أكانت ععلية أم حسية لنما 
انها أ ر م  آ ار . وقد مي  الغ الي  هارك  ي الجمال اإللهي و ر  ط ب  

 درك بالحواس وهه  طائفة  طائفتي  م  الظواهر الجمالية:بي   ه(505)ف
بتناسق الصور الخارجية وانسجامها سواء كانت بصرية أم سمعية أم  تعلق 

هي ظواهر الجمال المعنوي التي  تصل بالصفاف غير ذلك، وطائفة  انية 
لب،  العلب لذن أي الوجدان هو قوا لدراك الجمال  ي وأداا لدراكها العال اطنة 

  .(6)المعنوياف
وقد بدأ نجم الد   بتوضيح  لسفت  الروحية للجمال مصرحًا أن 
الجميل اسم  س حان  و عالت الهي  جلت ب  علت الوجود كل   أوجد  برحمت  
بإحسان  و ضل  وجود . وبتجلي الجميل علت قلوب صواد   اد  رحمهم 

  وأههدهم  جلياف جمال  علت الوجود وعلت قلوبهم.  ال   دَرك الجمال بمعر ت
"فالجمال والفضل والر مة  رائر ومخدرال اإللهي لال بفضل هللا ورحمت  

صفة كما يصرح أيضًا بأن: " .(7)"ذوال جمال ودالل، تسترن بالحجاب
 .(8)"الجمال التي من شأنها اللطف والر مة التي اقتضت اإليجاد واإلبقاء
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مال والجالل للج -هم م   دركون هها التجلي – عط -وصواد   اد هللا
فجميع صفال لطفه وقهره وجماله وجالله في كماله  ي الوجود " -اإللهي

 .(9)"وملكه بمالكيته في الدنيا واآلخرة قبل خلقها

الجد ر بالهكر هنا أن مفهوم نجم الد   للجمال قد ار  ط بمفهوم  
 -كما  ؤكد نجم الد   –فالجماللوجود كل  بالخير والنعم. للرحمة التي  عم ا

، وموضوع هو الجمال اإللهي المتجلي  ي الوجود بأسمائ  و فا   ورحما  
هو الهاف اإللهية التي  تجلت بصفا ها وأسمائها علت الوجود، وبها  الجمال

 عرَّ  س حان  للت صلع ، ف ظهور  جلياف جمال  علت الوجود عر   صواد 
 ع ، وبالكهف ع   جلياف هها الجمال ودالال    عرب للي  صواد   اد .صل

نعوف الرحمة واالطا   :وإذا كان نجم الد   قد عر  الجمال بأن 
 إن  كان أكثر استيعابا  ،اإللهية التي احتجبت بحجاب الع ا والكبرياء والعهر

ال والجالل السيما معالجت  للعالقة بي  الجمم  غير  وإ ادا  ي هها الصدد 
الجمال والجالل و فان هلل. وير  ط الجمال   و الزمهما مع اصتال  آ ارهما.

لعهر اإللهي.  الجالل ير  ط الجالل بظهور اظهور الرحمة اإللهية، و ب
والحق س حان  "نور أنوار المحبي   .والجمال  فتان متالزمتان لأللوهية

ار  فاف الوجود بتدلي بأنوار الجمال، وب  أزاح ع  أسرار المحععي  أست
 .(10) فاف الجالل"

ار  اط  بالجمال ( م  صالل الرحم )وهنا  تجلت صصو ية اسم هللا 
اإللهي عند نجم الد  ،  يؤكد أن: الرحم  "أصص أسماء الصفاف للت 
الهاف؛ ان ااسماء علت نوعي  أسماء  فاف اللطف وأسماء  فاف 

د من  اللطف والعهر كما  وجد العهر، وللرحم  صصو ية بالصفتي  بأن   وج
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 ير  ط بالجمال اإللهي  .(11)م  الهاف المعدسة، ويوجد من  اإليجاد واإل ناء"
 المتجلي والمتنوع علت الوجود  ي كل لحظة وآن.

هو المتجلي بجمال  ورحمت  علت  نستنتت م  ذلك أن الجميل:
بصفاف صلع  بتجلي  عليهم  رحم ، الهيالرحيم هو الرحم و  .الوجود كل 

جمال   ي الوجود، كما أسعد صواد صلع  بالكهف ع   جلياف أنوار جالل  و 
جمال  علت قلوبهم،  أههدهم م  ألطا   ورحما   ما  جل ألسنتهم ع  

الجالل: هو احتجاب الحق  عالت عنا بع    أن كما  دركون أن  و ف .
اها أحد نعر   بحقيعت  وهويت  كما يعر  هو ذا  .  إن ذا   س حان  ال  ر 

   علت ما هي علي  لال هو.

 بما استدل ب  م  العرآن الكريم: هه  اآلراء نجم الد   ويؤكد
ِحيمِ ) ْحمـَِن الرَّ ع وا َّللاََّ  وقول  س حان : ) ،(3لفاتحة: اآلية ا سورة) (،الرَّ ق ِل اد 

َم َ  ع وا الرَّح  لذا ذكرف ": كأنب فيصرح (110سورا اإلسراء، اآلية:(، )َأِو اد 
الرحم ( أو سمعت  م  غيرك، وجدف وذقت من  مجموع  فاف الجالل، )

م  الكبرياء والعظمة والعدرا والع ا والتعالي وال طش والعوا؛ وإذا ذكرف 
)الرحيم( أو سمعت  م  غيرك، وجدف وذقت من  مجموع  فاف الجمال، م  

حم  "الر أيضا بأن:  كما يصرح. (12)"الرحمة والكرم والعطف والسالم والنعمة
  .(13)" و  بالصفاف الجاللية والجماليةالرحيم، أي المعرو  المو 

أن  جلياف الجمال اإللهي  تحعق بي  الرحم  نجم الد   ب ويصرح
والرحيم؛ ف الرحم   تجلت  فاف جالل ، وبالرحيم  تجلت  فاف جمال ،  م  
 جلياف جالل   درك الخواد معني العهر والع ا، وم   جلياف جمال   درك 

الرحم  م   فة جالل ، والرحيم م   " لخواد  جلياف اللطف والرحمةا
، والفرق بينهما أن الجالل متوسط بي  الهاف اإللهي الهي م  جماله فة 



 

 

632 

حمة التي التي م  هأنها اللطف والر  الجمال فة ... و هأن  العهر والع ا
 .(14)"اقتضت اإليجاد واإلبعاء

هو جمال  -م الد  كما  ر  نج -نستنتت م  ذلك أن الجمال
اإللهية التي  تجلت بها علت الوجود وعلت العلوب، ومعر ة هللا  الصفاف

، ولهها ال بصفا   وأسمائ  مر  طة بمعر ة  جلياف جمال  وجالل  علت الوجود
)بسم هللا الرحم  الرحيم( أن وجودي  تحعيق"   اد يعر   بجمال  لال صواد  

هي لما م  قبيل الجالل أو م  قبيل التي  –بها ي وهو هللا و فا ي كلها
 بها ي قائمة وما سواي وهو العالم اسم موجود بإيجادي وقائم  -الجمال

  .(15)بعيوميتي"
، اله   أكدوا  وفية اإلسالم الجد ر بالهكر هنا ا فاق نجم الد   مع

جمال  ورحمت ، وم  كل جمال ظاهر وباط   ي الدنيا واآلصرا  م  آ ار  أن
كل ما  ي العالم "أن هم( 505)فقر الغ الي عد أ  . نعت   و حكمتمعتضياف 

اب  . أما (16)وكمال وبهاء وحس   هو م  أنوار ذا   وآ ار  فا  " جمالم  
أع  أنواع المعار  " معر ة  أن هه  المعر ة عد أقر ب هم(751)ف قيم الجوزية

م   بصفة  هي معر ة صواد الخلق وكلهم عر ، بالجمالالرب س حان  
س حان  ليس كمثل   وجمالهل  بكمال  وجال  ا   وأ مهم معر ة م  عر  ف

  .(17)"هيء

الصوفية المتفلسفون  ي حد ثهم ع  مفهوم الجمال، وقد استفاض 
( أن الجمال هو  جلي  س حان  بوجه  لها  ، هم735)ف العاهاني  عد  رح

أحد حتت  لجمال  المطلق جالل هو قهاريت  للكل عند  جلي  بوجه ،  لم  بق 
 را  وهو علو الجمال ول  دنو  دنو ب  منا وهو : ظهور   ي الكل. ولهها 
الجمال جالل، هو احتجاب  بتعيناف ااكوان،  لكل جمال جالل ووراء كل 
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جالل جمال، ولما كان  ي الجالل ونعو   معنت االحتجاب والع ا، ل م  
. و نوع الجمال (18)العلو والعهر م  الحضرا اإللهية، والخضوع والهي ة منا

بي  جمال )الهاف والصفاف واا عال(، مرجع  عند العاهاني للت  نوع ر ب 
ااسماء ما بي : )ذا ية وو فية و علية(؛ ان االسم يطلق علت الهاف 
باعت ار نسب و عي ،  أسماء الهاف كالغني وااول واآلصر. وأسماء 

. (19)الخالق والرزاقالصفاف: كالعالم والعادر والحي. وأسماء اا عال ك
ومجلت ااسماء الفعلية هي المرا ب الكونية التي هي أج اء العالم، و يها 

  ظهر آ ار أ عال الجمال  ي الكون.

الهي  رح بأن الجمال  هم(،832)فالجيلي  وكهلك عبد الكريم
 لكل اسم أو  فة م   .(20)الحق  ي: "أو ا   العليا وأسمائ  الحسنت"

ذلك أو جالل  أو  لجمال فا   أ ر، وذلك "اا ر مظهر أسماء هللا  عالت و 
وبهها يكون العالم كل   .(21)الحق" جمالكمال ...  الموجوداف بأسرها مظاهر 

" ما  ي العالم قبيح،  كل ما صلق جمال  ي جمال ال  درك م  الق ح هيلًا 
  .(22)"وجمالههللا  عالت مليح باا الة ان   ور حسن  

هم(،  عد أدرك يعينًا أن  فا   1143النابلسي )فعبد الغني وكهلك 
كلها حسنة انها هي الجمال اإللهي، وإن انعسمت للت جالل وجمال،  إن 
الجالل هو زائد الجمال، والكل جمال، ولك  جمال عالي وجمال أعلت، وهها 
التفاوف  ي جمال الحق راجع للت ما يظهر م  اآل ار،  ههود الجمال 

لعبد الرباني  ي الدنيا واآلصرا " أهل الجنة لذا رأوا ربهم اإللهي  ههل من  ا
الجمال  نسون نعيم الجنة وال يهعرون بأنهم مدركون ل  الهتغالهم بجالل 

.  يتجلت الجمال.  إن هللا  عالت ل  الصفتان:  فة الجالل و فة اإللهي
 .(23)، واهل النار بصفة الجالل"الجمالاهل الجنة بصفة 
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 :وأدوال إدراكه الأنواع الجم -ب

 درك  :نوع ظاهراألول:  :نوعان الُكْبرى  عند نجم الدين الجمال
أي بعي   ، درك بالكهف :نوع باطنالثاني: و بعي  ال صر المحسوسة، 

 درك الجمال لال بحسب الكهف عن  صلف كل  الوعلت هها ، ال صيرا
 سم حقيعي واسم آصراحجاب  ي الوجود، لهلك يكون لكل  جٍل جمالي 

مجازي،  الجمال محتجب صلف حجب الجالل وال يظهر لال لم  منحهم 
 الحق الكهف والمهاهدا لحعائق الوجود.

 لال م  -كما أكد نجم الد   -علت هها ال  درك الجمال الحقيعي
 ...لكل هيء  ي الظاهر اسم و ي الحقيعة اسم آصر" كهف لهم الحق أن:

 جماله  وهو الرحم  و متعوا م  منعوا م  جالل تهللا  عال توإذا و لوا لل
أي  - منعوا م  كل حجاب وأدركوا ب صرهم وبصير هم .(24)"وهو الرحيم

والجد ر بالهكر هنا أن  الجمال المحتجب صلف كل حجب الجالل. -بعلوبهم
 هاهد  -أو ال صر - العي  .هه  المهاهدا مر  طة بال صر وال صيرا

لمتجلي م  صلف كل ل الحق اوال صيرا  نكهف لها حقيعة الجما ،الجمال
 جلياف الجمال ال اط  والظاهر، الحقيعي وم   م  ههد  حجاب  ي الوجود،

 س حان  جعل الوجود وما حوا  كتاب  المنظور، حتت يكون هو  .والمجازي 
المتجلي المعرو  المو و  بصفاف الجمال  ي الوجود الظاهر، وجعل 

ي  للت صلع  بآيا   ومعار   ليعر و  العرآن الكريم كتاب  المعروء، الهي  عر  ف
 ببواط  قلوبهم.

هها ما قام نجم الد   بتحليل  مصرحًا بأن الوجود مجلت انوار  
جمال ، والعرآن جميع حرو    ن ض بالمعر ة بجمال  وجالل ، وم   م  كتاب 
هللا المعروء وكتاب  المنظور هما مجلت انوار جمال  ومعر ت ،  م   عر  
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 اهلل معنا  الرحم  الرحيم، أي "  عد و ل للت حقيعة معر ت للت جمال  
. ولهها، جميع حرو   والجماليةالمعرو  المو و  بالصفاف الجاللية 

وكأن  يعول: باسم المعرو   ي السماء، والمعرو   ي  ،حرو  المعر ة
  .(25)اارض، والمعرو   ي العرش، والمعرو   ي العلوب"

ليكممون مممرآا "إلظهممار آيا مم  بممالحق  رض سمم حان  صلممق السممماواف واا
 جمالناااااايهممممماهد  يهممممما المؤمنمممممون المممممه    نظمممممرون بنمممممور هللا همممممواهد  مممممفاف 

  مممم  بنمممي آدم  عمممط همممم يوهنممما يصمممرح نجمممم المممد   بمممأن الممممؤمن .(26)"وجاللنممما
لصممممفاف الجمممممال  ممممي  بال صممممر وال صمممميرا،  ممممي الظمممماهر وال مممماط  الم صممممرون 

انهمممم  حععممموا  ؛الجممممالهمممهود  يلهمممم اا ضممملية علمممت غيمممرهم  ممم ، وبهمممهاالكمممون 
الكمممال الروحممي الممهي  ممؤهلهم لهممهود آيمماف جمممال هللا  ممي الترقي  ممي مممدارج بمم

، ولمممميس هممممها لغيممممرهم ممممم  المخلوقمممماف،  عممممد أنعممممم الحممممق علمممميهم بنعمممممة الكممممون 
)الهمعور، أو التمهوق( بال صممر وال صميرا،  تمهوقوا بمم   جليماف الجممال اإللهممي، 

رباب الحق المكاهفي  بصفاف الحمق لال "ا -كما  ر  نجم الد   –وليس هها
 إن  ال هعور للسماواف واارض وما بينهما غير اإلنسان بأنها مظهر آلياف 

  .(27)"لإلنسان الكاملبهلك  الحق، وإنما الهعور

، بما في  م  الهوق القلبهي  لدراك الجمال أداةأن  نستنتت م  ذلك
، والمهمماهدا الكهممف  طريممق عممال  تحعممق لال  وهممها -أو التممهوق  -أو الهممعور

لنمك  مهوق بنفسمك مما ولهها  وج  نجمم المد   كالمم  للعمار  المكاهمف قمائال: "
 ممتحس ممم  قل ممك  .(28)" همماهد ب صممير ك، و همماهد ب صممير ك ممما  ممهوق بنفسممك

رك انهممراحا لتمموالي التجليمماف انطالقمما  ممي سممماء الجمممال، و ممي  ممدوبصممير ك 
 .علي 
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رد بهمممما اإلنسممممان عمممم  سممممائر هنممما يعلممممي نجممممم الممممد   ممممم  صا مممية  فمممم 
اإلسمممالم. أال وهمممي صا مممية المخلوقممماف، لمممم  تحمممدر عنهممما غيمممر  مممم   ممموفية 

)الهممممعور(، ف الهممممعور والتممممهوق نممممال اإلنسممممان ر  ممممة لنسممممانيت ، وممممم   ممممم  هممممي 
وبهممما  مممدركون  صا مممية  ريمممدا  فمممرد بهممما صمممواد   ممماد هللا مممم  بنمممي اإلنسمممان،

يس همها لال للخمواد مم  ككمل، ولم الوجمود تويستهمعرون  جليماف الجممال علم
 كمممممال اإلنسممممان ممممما جمممماء لال لتميمممم    ،)اإلنسممممان الكامممممل(بنممممي اإلنسممممان، أي: 

 الهممعور بآيمماف جمممال  ،بالهممعور بتجليمماف الجمممال التممي  غمممر الوجممود حولمم 
  الحق  ي الوجود، مي ا ل   ال هعور للسماواف واارض.

أداا ههود نجم الد   اامر وضوحا عندما يصرح بأن  لذا كانت    يد
العين الجمال اإللهي  ي الوجود هي العلب الهي  تهوق ويهعر بالجمال،  إن 

العي   هاهد الجمال اإللهي المتجلي  ي الكون الفسيح،   -أيضاً  –الظاهرة
 جمالف اابصار "هاهدوا لظاهرا مخصو ة برؤية عالم الحس والههادا، ا

لجمال اإللهي، وسمع  ال أما م  كان بصر  ال يههد ا .(29)ربوبيت   عر و "
 تهر  بالسماع م  الحق، وقل   ال يعي جمال الحق،  كأن أدواف لدراك 
ِلعت م  أجلها،  الجمال اإللهي لدي  معطلة؛ انها لم  عم بوظيفتها التي ص 

 س حان م  أظهر "ربوبيت   وهي الكهف ع  الجمال اإللهي  ي الوجود.
 .(30)ق علت جميع العلوب"وجالل ، و تح ما انغل جمالهبتجلي  فاف 

مممنهت هللا  تعلممب الممهي  حعممق باالسممتعامة علممالنجممم الممد   أن  ويصممرح
اإللهممي، ومنمم  يستهممر  الجسممد كلمم   الجمممال أنمموار المهيممأ لهممهود هممو الوحيممد

لمعر ممة أنمموار جمممال الخممالق سمم حان ، وهممها ال  تحعممق لال بعممد أن يعمموم العلممب 
يتحرك ويسك  بأنوار هللا " مإن بدور جميع الحواس مجتمعة: فيسمع وي صر و 

النور اإللهي لذا وقمع  مي العلمب انفسمح لم  وا سمع حتمت بم  يسممع وبم    صمر، 
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 .(31)وبمم  يععممل وبمم   نطممق، وبمم   مم طش وبمم  يمهممي، وبمم   تحممرك وبمم  يسممك "
وهنا يستهعر ويتهوق مجالي الجمال اإللهي المتفرقة  ي الكون الفسيح، ومم  

والحجمب بنمور المعر مة بماهلل "فيهماهد العلمب   م يحيا العلمب مم  غفلمة الظلمماف
ممما كممان الممروح يهمماهد   ممي عممالم اارواح...  تر فممع الحجممب و صممير حضممورا 

 لجممممالفيحيممما العلمممب ويتمممنفس بنمممور المعر مممة، ويستهمممعر  جلمممي ا .(32)وهمممهودا"
الممهي  فممرق  ممي الوجممود عليمم ، فيجهبمم  هللا لليمم  ويصممير  الصممفا ي وااسمممائي

قممدر مجاهممدا الممنفس  تسممع العلممب للكهممف عمم  أنمموار  موضممعا للخال ممة،  علممت
 الجمال اإللهي، وال  تسع لال علت قدر معر ت  باهلل. 

مستودع الجمال اإللهي الهي هو العلب كما  ؤكد نجم الد   أن 
 فرق  ي الوجود، وب  يصير هو اإلنسان الحقيعي، وهو معر العلم والمعر ة 

 ي اارض معلم م  رب  واستخلف  العلم الروح اإلنساني الهي هو صليفة هللا  "
والكتابة أو العراءا، بل هو قابل أنوار جميع الصفاف صال ة  والحكمة

أما لذا  علق العلب بهواغل الجسد أو العالب حجب بظلما   ع   .(33)عن "
 أنوار الصفاف اإللهية. 

النور هو وج  الجمال المتجلي  ي الوجود،  ما نستنتت م  ذلك أن 
اسم  الجميل ظهور الحق ب تالوجود م  أنوار الجمال هو مجلظهر  ي 

هي  ااهواء والههواف الدنيوية،ظلمة النفس ب علي ، وقد اعتبر نجم الد   أن
الظلمة  غيب الععل لجمال اإللهي،  الغطاء الهي يحجب العبد ع  رؤية ا

، كما أنها  عوق الروح ع   هكر عهدها والنفس ع  اصتيار سبيل الحق
لي، والهي كان ب  مدد نعيمها بالكهف ع  الجمال والرحمة اإللهية.  ال ااز 

 تصل هها الههود للجمال منه العهد اازلي و ي الحياا الدنيا لال لذا انعطع 
 العبد ع  كل ما يهغل  ع  رب . 
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هنا  ؤكد نجم الد   أن مدد الرحمة م  هللا لع اد  مر  ط بخلعهم منه 
 تجلت عليهم بجمال   -لحق عليهم عهد الربوبية وم أصه ا -لحظة الميثاق

وأسمعهم صطاب ربوبيت ،  تنبهوا للت جمال معال ، وهنا  ر  ط مدد الرحمة 
 م  استعام علت العهد اازلي هدا  هللا برحمت  للت  بكهف حجب جمال ،

" ي الميثاق للت ههود  س حانك هد تنا  المعر ة والكهف ع  أنوار جمال ،
وهد تنا "للت حضرا جاللك ونورف قلوبنا  .(34)واستماع معالك"، جمالكهواهد 
  .(35)"جمالكبأنوار 

   ي حق العالمي  جميعا بصفة كمال رحمت  ولطفما  دل علت و   
م  بني اإلنسان بصفة  -م  العار ي  –عامة، و ي حق صواد الخواد

 ، عندما أههدهمصا ة، أن   ربي ذراف وجودهم بألطا  رحمت  عند الميثاق
طف ربوبيت  صاطبهم وبكرم ربوبيت  وبل ،برحمة ربوبيت  صلعهم"و  أنوار جمال ،

عناية وبسمعهم وأبصرهم، وبسر ربوبيت  أنطعهم وبفضل ربوبيت  أعلمهم أ
، وجعل بحكمة  دبير ربوبيت  لقرارهم بهر أههدهم، حتت قالوا: )بلت( ربوبيت 

ف أن  ربي بهر التوحيد، و ي صواد الخواد م  اانبياء وااولياء، 
 وحيدهم  ي أرض قلوبهم بماء الهريعة وااديان ورياح اإليمان واإليعان 

 جمالهوأنوار هموس اإلحسان والعر ان وبقيمة الربوبية  تم عليهم مهاهدا 
 .(36)وكاهفة جالل "

وهنا سؤال من األهمية بمكان في فلسفة نجم الدين للجمال، أال 
نجد اإلجابة ع   فسير وجود الشر فيه؟وهو، إذا كان العالم جميال فما ت

ان   ي  يصرح بأن المؤم  ال يضر  هيء الهينجم الد    عند سؤالهها ال
 صبر  وهكر  علت ما يعع ل  م  بالء   يد   ي درجاف اإليمان  حفظ هللا.

المتحعق بالمراق ة هلل  ي  و ي مدارج الكمال الروحي للت هللا.  المؤم  هو
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 ي كل ما يصنع ويفعل م  صير   فيعلم أن "الحق رقي  كل أ عال  وأقوال ،
وهر والتفاف واستماع للت غير ، وهو رقيب الحق  ي كل ما  رد علي  م  

 .(37)"والء أو بالء، فيستعبلهما  ارا بالصبر والهكر... و ارا بالهكر واإل ثار
الرحمة م   فاف الهاف وهي لراد   أيضا: أن " نجم الد   كما يصرح  
 .(38)"ا  فة الهاف،...  الوجود صير كل الخير ود ع الهر، واإلراد ليصال

 ،الرحم  الرحيمليصال الخير ود ع الهر.   ثبت أن م  معتضياف  الرحمة: 
لراد   الخير والنعمة  : رحمت  .الواسعة  فتان هلل  عالت معناهما ذو الرحمة

ر في  وال ، ولهها كان الوجود كل  صير وجمال ال هواإلحسان ود ع الهر
َمةً  َربََّنا عال س حان :) .ق ح ٍء رَّح  لَّ َهي  َت ك  سورا غا ر، اآلية: ) (،ماً َوِعل   َوِسع 

نبي )أن  و ف الرسول  لت هللا علي   ي  أعظم المرا ب . كما أن(7
َسل َناكَ : )قال س حان  عد ، (الرحمة َمًة لِّل َعاَلِمي َ لِ  َوَما َأر   سورا اانبياء:(، )الَّ َرح 
  .(107اآلية: 

وإجابة هها السؤال  ي رأ ي  تلخص  ي أن الحق س حان   عل  كل  
صير وجمال ورحمة،  العالم كل  جميل، ان  أ ر  جلياف ااسماء اإللهية. 
 صفاف المنتعم والج ار والعهار ج ء م   جليا  ، وهي مر  طة بحكمت  

ااوبلة واامراض س حان  و عالت، وإظهارا لعدر    ي الوجود. أما وجود 
وال الزل والبراكي   إنها  نال م   هم غير المؤم  لحقيعة الجمال، و عدح  ي 
رؤيت  ل . أما المؤم   ال يههد لال  جلياف الجمال، وال  ر   ي  عل هللا لال 

 ال  وجد  ي كل صير، وهها   يد  ليمانا و عة  ي حكمة هللا  عالت وقدر  . 
ما صلق هللا  عالت جميل وصير؛ ان   جلي  العالم ق ح أو هر، ان كل

 .جمالهل
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 أوجه شهود الجمال: -جا

هم العار ون وأولياء الرحم  اله     ر  نجم الد   أن صواد الخلق
اصتصهم الحق بههود  جلياف جمال  س حان   ي الوجود كل ؛ ولهها  

 :يههدون هها الجمال علت وجهي 
 .  سوا  مَّ  تن   بها عَ م  حيث هي  فاف للحق س حان   األول: 

الوجود كل ، وعلت  تبها عل ت تجل م  حيث هي جمال والثاني:
   اد   يرحمهم ويتولي أمرهم.صواد 

والفضل اإللهي علت  الرحم  هو المعرو  والمتجلي بالرحمة 
المخلوقاف  يرحمهم، وهو أيضا المتجلي بأنوار جمال  علت عرش قلوب 

ود جمال ، وم   م ال يعبد  علت الحب العار ي  فيعر ون  ويحبون  لهه
 جماله"المكاهفي  بصفاف لال العار ي   -كما  ر  نجم الد   –والمعر ة
  .(39)"وجالل 

أنممموار  نسمممتنتت مممم  همممها أن مممم   حعمممق بالعبوديمممة الخالصمممة هلل  مممدرك
، فيعر   بتجليماف أنموار جمالم   مي بال اصتيار والجالل، ويجهب  هللا ل  الجمال

"اارواح العدسمممية  همممتاق بخصو ممميتها للمممت  جمممود، ويصمممير مممم قل ممم  و مممي الو 
والجمممالل، ولكمممل مممم  همممؤالء اا مممنا   الجماااالهمممواهد الحمممق، ومهممماهد أنممموار 

  .(40)"جهبة بالخا ية م  جاذبة بال اصتيار: كجهبة المغناطيس للحد د
هنا يظهر  الزم الكسب مع الوهب  ي ههود الجمال اإللهي،  كلما 

كلما جهب  للي ، و تح ل  باب الترقي  ي مدارج الكمال  رب ازداد ليمان العبد ب
 الروحي، وم   م يستهعر بأنوار ليمان   جلياف أنوار الجمال الحق

 ال   صر  .(41)دا الغيب"مهاه ت المؤمنون  نظرون بهلك النور المرهوش لل"
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هها النور أو ذلك الجمال لال م   حعق بموف نفس  اامارا ع  رذائلها 
ا التي  عهرها، وهها ال  تحعق لال "بإذن هللا  عالت وأمر  ونظر عنا ت  وظلما ه

وجهبة  ضل  ورحمت ...  م أ بت للعبد كس ا  ي طلب الهداية واستجالب 
ِ ِ  ِمن َها{العناية بعول   عالت:  ن َيا ن ؤ  َوَم    ِرد  َ َواَب اآلِصَرِا  َوَم    ِرد  َ َواَب الدُّ

ِ ِ  ِمن َها   .(42)"]145عمران:آل [ }ن ؤ 

مجاهدا النفس، وم   م الخروج وم   م  ر  ط ههود العبد للجمال ب
 ظالم النفس أكبر  .(43)المجاهدا"بواإلبعاد من  قلياًل: "ظالم الوجود...  م 

لال  ، كما أن رؤية الجمال اإللهي ال  تسنتل صيرالل صر وا حجاب
 بالمجاهدا.

*** 

 ثانيًا: ارتباط الجمال بالمجاهدة:
هنا يصل نجم الد   للت نعطة جوهرية وهي ار  اط الجمال 
بالمجاهدا،  إذا كانت مجاهدا النفس هي حجر ااساس لترقي العبد  ي 
مدارج الكمال الروحي عند الصوفية، لال أن نجم الد    تفرد بجعل المجاهدا 

ود بجميع درجا ها وأبعادها الروحية والوجودية سب ًا م اهرًا لتحعق العبد بهه
 الجمال اإللهي  ي الوجود. 

هي حجر ااساس  ي  المجاهداإليضاح ذلك قرر نجم الد   أن 
ب ، والتحاقها بركوالق ح الظلمةف النفس ونجا ها م  برا   انكها  ظلما

المجاهدا بهل الجهد  ي : أن "نجم الد   أنوار الجمال والطهارا، ولهها أوضح
 .(44): الوجود والنفس والهيطان"د ع ااغيار أو قتل ااغيار، وااغيار

 وهها يجعل   تحول م  رؤيةالنور، ا  رقت العبد م  الظلمة للت ف المجاهد
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 تم  ماد ت  لل تيرق  لصور للت الكهف ع  الجمال والنور،دنس ااغيار وا
َر،  تال يصل ظلماني لل ؛ وهها ان  "روحانيت َر ون وِّ نوراني، لال لذا ط هِّ

 ال يصير العبد متطهرا، ونورانيا،  .(45)صل للي " صار م  جنس ،  م ي
  ومهاهدا للجمال، لال بالمجاهدا.

هي  لجمال بما  يها م  الرحمة واللطف فاف ا ر  نجم الد   أن 
ولك  هه   ،  وأرض ئسما ،الوجود كل  تبها هللا س حان  عل تالتي  جل

أما م   النفس،بظلماف المادا والهيطان و قل      أظلممَّ عَ يعة احتجبت الحق
، وههد حيط ب ها انكهف عن  غطاء الظلماف الهي يجاهد نفس  وزكا

الجمال وعا ن ، ولهها كانت مجاهدا: الوجود، والنفس، والهيطان، أهم وسائل 
لذا  خلص م  حجب نفس   هرق علي  ههود الجمال عند نجم الد  ،  العبد 

  .س حان  و عالت (46)جماله جلياف 

هللا عن  "الناس  ي عمت، لال م  كهف أن د  : لهها يصرح نجم ال
ظالم  الغطاء، والغطاء ليس هيلا صارجا عنهم، بل هو منهم، وهو:

( والهي يهير ب  نجم الظالمو ي هها النص يظهر مصطلح ) .(47)وجودهم"
 -ق و ق العلب ع  ههود الجمال، وم   م  عو الد   للت الحجب التي  ع

مال اإللهي المتجلي  ي هية وههود الجع  استق ال المعار  اإلل -أيضا
 ار والصور! كيف  درك الجمال م  يغرق قل    ي ظلماف ااغيالوجود، 

الظلمة )مصطلح لمعابل ك (النور)يستخدم نجم الد   مصطلح هنا 
تفق نجم الد   مع  وفية اإلسالم السابعي  علي  و ي هها  ، (ابأو الحج
بمثابة انعهاع للعمت والظالم، وجالء والكهف  اعتبر أن مر  ة التجليعندما 

الهي  هم(354)ف ، ويبدو أن  كان متأ رًا بالنفري لعلوبللنور الهي   اهر ا
كان يستخدم النور كصفة  ستت ع الوقفة ويضادها الظالم والحجب والعمت، 
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العلب لد  الصوفية   .(48)الوقفة نوري الهي ال يجاور  الظلم"فيصرح بأن: "
 العلب ر حتت  نجلي مرآ  ، و كهف ع  بصير   الحجب "النما يصعل باانو 

لذا جلي  انجلت،  الحظ العظمة والجالل... والتعت النوران،  امتأل العلب 
  .(49)"هعاعا،  هناك  موف النفس ويخهع العلب

الحجب أو الظلماف التي  عف حائاًل  -فيما  لي -نجم الد  يحدد 
نها  الر ظلماف: )النفس، بي  ههود العبد انوار الجمال، ويوضح أ

   د هه  الظلماف لكي  ربأ ع  ظلما(، ويجاهد العب، والوجودوالهيطان
 ي  الكهف ع  الجمال تيصل للوماد ت  ويتحعق بروحانيت ، وم   م 

 الوجود ككل، وفيما  لي بيان ذلك:

 مجاهدة ظلمال النفس: -أ

ال  تحعق  ااغيار والصور مرآا العلب م  ؤكد نجم الد   أن جالء  
 حيط نفس   إذا  خلص اإلنسان م  عوائق المادا التي النفس، مجاهدا لال ب

طريق للت هتدي   وييستنير قل و   ،نفس ر عيو   بااهواء والههواف  س
ولك  لذا لم  تهيأ المحل لعبول أنوار  ،أنوار الجمالب ويتمتعالحق والخير 

النفس،  مجاهداأهمية  الجمال  ار من عا للهر ومنبتا ل ، وم  هنا  ظهر
و ربت  منها.  إن  فت وزكت، أ اضت  ،الوجود ت إن "فيضان النفس، عل

: نبت من  خير. وإن أ اضت علي  الهر،  كهلكعلي  الخير،  نبت من  ال
وهها ان نجم الد   قد حدد أن  فة طريق هللا  عالت "نور أنور  .(50)الهر"

... وال يعطعها لال الصديعون م  الهمس وأضوأ م  العمر وأبي  م  النهار
الخائفون التاركون التائبون الراغبون السابعون بعلوب عامرا سماوية وأبدان 

 .(51)صربة أرضية"
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طريق الكيمياء، أي التغيير  :وطريق المجاهدا أطلق علي  نجم الد  
م  الخلق السيء للت الخلق م  حال للت حال.  يتغير م   حعق بالمجاهدا 

. و غيير النفس يستت ع   غيير  ي البدن، فيسعي العبد بعد الحس  المحمود
  للت االر عاء روحا وجسدا  ي الطريق الروحي للت هللا.  حعع  بالمجاهدا

مجاهدا النفس و جويعها، أحد أس اب قهر  كما  ر  نجم الد   أن
حرر اإلنسان م  ربعة ههوا ها، وإزالة ظلما ها، حيث لن  عليل الغهاء ي

م  ظلِ     ثعل  بالمطالب المادية،  لك المطالب التي لتي  حيط ب  و الههواف ا
  ف الخالد م ،بما  يها م  سلطان ظلمة الوجود والنفس والهيطان

الههواف  رقت اإلنسان  ال يكون مراد  ومطلوب  هو مراد هللا، وهنا  تحعق 
م   -أيضا –ويتمك  - لت هللا علي  وسلم -هللا رسول هديبحس  اإل  اع ل

 السير  ي طريق الكمال الروحي. 

أن المجاهدا  تحعق بثال ة هروط:  نجم الد   ولبيان ذلك قرر
م   ؛والنفس، والهيطان  إن مدد الوجود، .."ااول:  عليل الغهاء بالتدريت

 .(52)"ناؤ  إن قل الغهاء قل سلطانها. والثاني:  رك االصتيار وإ  .الغهاء.
وهي  مان هرائط:  -قدس هللا روح  –هم(298ف والثالث "طريعة الجنيد )

 -دوام الوضوء، ودوام الصوم، ودوام السكوف، ودوام الخلوا، ودوام الهكر
ودوام نفي الخواطر، ودوام  ودوام ربط العلب بالهيخ... -وهو: ال لل  لال هللا
ضرًا كان  –علي  من   ي كل ما  رد  -ع  وجل -هللا ت رك االعتراض عل

  .(53)".. م  جنة أو  عوذ م  نارال من و رك السؤ  -أو نفعاً 

 لسالمياً  يعف موقفاً  يظهر م  صالل هه  النصود أن نجم الد  
بالهريعة م  ناحية، ومتفعا في  مع غير  م   وفية اإلسالم م  في   ملت ماً 

ناحية أصر ،  ال  صل النفس للت نورانيتها لال بخال ها م  هواغلها 
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نيا ربانيا ال يسمع لال باهلل وال   صر لال باهلل المادية، وهنا يصير العبد نورا
وال يههد لال  عل هللا وقدر   س حان ، وم   م  تمتع بأنوار جمال   ي الوجود، 

"الهاهد الحق هاهد  ي بعول :  -السابق علي  أيضا –وهها ما أقر  الجنيد
 .(54) ي صلع  و  اد " لجمالهضميرك وأسرارك مطلعا عليها وهاهدا 

لذا  طهرنا م  هواغل يصرح أيضًا: بأننا "هم( 586)ف ردي المعتول والسهرو 
  .(55)نال بركا  "... نهاهد جالل ، ونالبدن، و أملنا كبرياء الحق

  عد سب ًا م اهرًا  ي و ولالمجاهدا هكها  ر  نجم الد   أن 
أعلت المرا ب الروحية، وبها أيضًا  تمي  ع  غير  م   تاإلنسان لل

اإلنسان  حيط ،  والتي ليس لها   كية أو مجاهدا ،المالئكة مالمخلوقاف ومنه
 ،قل   أنوار الجمال تعل تو تجل ت رقوالحجب، وبالمجاهدا  الظلماف ب 

 درك الجمال بال  -الفطرية –وهها بخال  المالئكة النورانية، والتي بأنوارها
.. بما يحوي  م  "العلب. المؤم  المجاهد اإلنسانمجاهدا أو نصب، أما 

يفارق الملك  ي الههوا، والهوق، والحني ، والطيش، والطيران، واالنص اب، 
وهها هو سبب  .والرغ ة، والمح ة، والعهق، والول ، والجنون  ي الحق.

 .(56)المالئكة" ت رجيح المؤمني  عل
 :ة الشيطانمجاهدة ظلم -ب

يعرر نجم الد   أن مجاهدا ظلمة الهيطان ضرورية لكي  رقت العبد 
الطريق الروحي للت هللا، وم   م يص ح طريق النور  افيا الستق ال  ي 

 جلياف الجمال اإللهي علي ،  ظلمة الهيطان  عد أحد عق اف ههود اإلنسان 
 -ي نجم الد   ي رأ –للجمال، وال  تحعق اإلنسان بمجاهدا ظلمة الهيطان

لت هللا ، كما أن حس  التوكل عاإللهيةلال بمخالفت ، واالنصياع لألوامر 
"نار غير  افية، ممت جة  الهيطان   صر  ع  اإلنسان مكائد الهيطان،
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بظلماف الكفر  ي هيلة عظيمة... يطمع فيك، وربما يصفعك، ويريد 
 ومهما سكتَّ عن ، و فعك  لم  صفع ،ك ومالعبتك ومعارضتك... لتمعام

 .(57)"لت علت الحق، انفطم عنك، وما  فعكا كو 

نار الهيطان  ضاد نور الجمال، و حول  أن  ؤكد نجم الد   علت
دون الو ول للي ،  إن ظلمة المعصية  ضاد نور الع ادا واإليمان، و حجب 

صل للت الجمال م   نصاع لهيطان ال يالنفس ع   لعي أنوار الجمال،  
نفس  وينحجب ع  نور طاعت  لرب ،  م    جر هيطان نفس   ي   اد  ، 

الع ادا  أبت أن  كون لال للحق! فيجدون ي  "و  إن أنوارها وأسرارها  ظهر عل
 –طعم لها الع ادا للحق، بواسطة ااذكار، و ظهر لوازم الع اداف وااذكار

 .(58)ون ع  الخلق ويستعبلون الحق"ض  رِ ع  في   -م  العلوم وااسرار واانوار

لصممالد الع ممادا هلل بالعلممب والعالممب، بممالروح والجسممد،  تضممح هنمما أن 
كمما يصمرح نجمم المد  ،  فمي المدنيا  خرجم  مم   ي الدنيا واآلصرا ؤ ي  مارها  

الظلممماف للممت النممور، أي ممم  ل  مماع الهمميطان للممت اإلصممالد وإ  مماع الممرحم  
وم   م يستهمر  العبمد الكهمف عم  أنموار الجممال، و مي اآلصمرا  كمون النجماا 

 الهميطان بمالف  مي المكمر والحيلمة، يمأ ي اإلنسمان مم  كملوالفموز العظميم،  مإن 
َلمممص،  مممإذا ال  ممم ال ممممع الممممرء حتمممت ي خ   همممو"و طريمممق لال مممم  بممماب اإلصمممالد 

  .(59)"ق  ولم يطمع في  ار  َص لِ أ ص  

 -مم  أصلمص العلمب والعالمب هلل، وجاهمد الهميطان تضح م  ذلمك أن 
 مإن الحمق سميمنح  لمها الطاعمة، أي سميتنعم بمما  جمد   -كما يعمرر نجمم المد  

التكاليف، كما سيتنعم بتجلي أنوار الرحمة نفس  م  ار فاع للمهعة  ي القيام ب
كممما -والجمممال مممع كممل   ممادا، وبهممها  ممدصل العبممد  ممي زمممرا الخممواد، وهممؤالء

 سمممعط عمممنهم مهمممعة التكليمممف، ويتحععمممون بلمممها المناجممماا،   - ؤكمممد نجمممم المممد  
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 ال بمأن -كمما  وضمح نجمم المد   –ومعني سعوط التكليف م    مادا الخمواد
 ممي   مماد هم، بممل  صممير  ممي حعهممم سممكينة وقممرا  وال مهممعة كلفممة  كممون هنمماك

عممي ، وسممر هممه  السممكينة وعممدم المهممعة يكممم   ممي استهممرا  قلمموبهم وأرواحهممم 
همممل و مممي ذلمممك  تسممماءل نجمممم المممد  : "لتجليممماف أنممموار جمالممم  سممم حان  علممميهم، 

 بمعنممت أن التكليممف مممأصوذ مممم  ..يسممعط التكليممف عمم    ممادا الخممواد؟ نعممم
ون هللا  عممالت بممال مهممعة وكلفممة، بممل  تلممهذون بهمما . فيعبممدالكلفممة، وهممي المهممعة

  .(60)"ويطربون 

  مجاهدة ظلمة الوجود: -ج 

لال لذا  -نجم الد  كما  ؤكد  –الروح ال  تمتع بعبودية صالق ااكوان
 عر ت علت الجمال المتجلي علت العلب، و كون حياا العبد عبودية دائمة، 

   علق بظلماف النفس وم   م  درك الجمال م  صلف كل حجاب، أما م
 وعق ا ها  إن الظالم سيمنع أي نور أن يصل للي ،  النور يضاد الظلمة،

 م  كهف هللا ل  بعنا ت  و ضل  أنوار جمال  هو  لق ح ظلمة،والجمال نور وا
الحقيعي، أي نور نور ال تم  أزال الحق عن  ظلمة الوجود ال هري وهدا  لل

 ت النور الحقيعي هو هللا  عال" الروحانيجمال اإللهي المتجلي  ي الوجود ال
وما سوا  مخلوق ظلماني، وكمال العبد  ي العبودية بالخروج ع  ظلماف 

 .(61)نور هويت  و عدان وجود   ي وجدان وجود الحق" تأنانيت  لل
هو الهي يحجب العبد ع  رؤية الجمال  ظالم الوجود ال هري أي أن 

كما  ر  نجم  (62)د "ظلمة هد دا"الوجو فويمنع  م  التعر  علي   اإللهي
،  ظلمة الجمال العبد لظلمة الوجود،  تمك  م  لدراك مجاهداالد  ، ولك  ب

هي ظلمة هد دا دامسة لكونها  خالط  -كما يصفها نجم الد   –الوجود
ال هرية التي  ظلماف ااركان المادية المادا وااغيار،  إذا ما جاهد اإلنسان
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 نلحيث  د الجمال  ي الوجود،  إن  سيصفو، لور قل   و صد  ع  ههو 
 -وكلها: ظلماف بعضها  وق بعض -"الوجود مركب م  أربعة أركان

التراب، والماء، والنار، والهواء.. وأنت  حت هه  كلها، وال مطمع  ي 
االنفصال عنها، لال بإيصال الحق للت المستحق وهو ليصال الج ء للت 

  .(63)الكل"

حعيق ب  أن المخلصي   يكون العبد م  لكي مما سبق  تبي  أن 
للت الوجود الحقيعي، وهها معام كمالية   تخلص م  الوجود المجازي، ليصل

العلب أن يكون عبدا هلل حرا عما سوا ،  انيا ع  أو ا  وجود ، باقيا 
، ولهلك "ال بدَّ م  استخراج اللطيفة النورانية م  بي  هؤالئك بأو ا  رب 

وجودها الحقيعي وكمالها، وال  (64)ناء الحظ الترابي"الج ال.  تهاهد  ي  
لال ب وال حجاب الوجود الظلماني،  - ي رأي نجم الد   – تحعق هها

فيستهر  العبد للت الوجود الحقيعي ويههد الجمال اإللهي بكل ذرا م  
 كيان .

م  كهف هللا لهم بعي  ال صيرا أنوار كما  ؤكد نجم الد   أن 
الوجود، هم "اله   عبروا بعدم الهكر والفكر م  قهر الحقيعة التي  مأل 

الوجود الجسماني الظلماني الفاني، وو لوا للت لب الوجود الروحاني ال اقي، 
 هاهدوا بعيون ال صائر ونواظر الضمير أن لهم وللعالم للها قادرا حيا 

وهها أحد وجو  الكهف ع  الجمال المتجلي  ي العلب و ي  .(65)عليما"
فيكون  .(66)"جمالهكسا  هللا  عالت م  أنوار  العلب الطاهر هو م  " الوجود،

"استعالء ضوئ  علت قدر غل اف أنوار التوحيد علت ظلماف الوجود... 
 الجمال اضمحلت و الهت و نيت ظلمة وجود  بسطواف  جلي  فاف 

 عوا التجلي الجمالي  فني  عما هو معدوم ظلماني، و  قي   .(67)والجالل"
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التجلي الجمالي الرحماني،  علت قدر موف ظلماف وجود  يحيا بمهاهدا 
 بأنوار الجمال.

يجب  د بههود الجمال،لكي  تحعق العبهنا يصرح نجم الد   أن  
أن يستخرج قل   م  بي  ظلماف الوجود التي هي بدورها كالج ال التي علي  

لد   لال د  نجم اوهها ال  تحعق ل  تطلب قوا كبيرا  ي مجاهد ها وإزالتها،
ال هرية المادية الظلمانية م  ناحية،   حظوظ، فيفنت ع  (الموف المعنوي )بم
وهكها   ،أسرار المكاهفاف والمهاهداف الروحانية م  ناحية أصر  يتهوق و 

علب وي صر اإلنسان حقيعة وجود  كإنسان مؤهل م  ِقَبل الرحم   نهرح ال
 لههود أنوار جمال   ي الوجود. 

وهو ما رم  للي  نجم الد   بالفناء  ا معنت الفناء،هنا  أصه المجاهد
يكون بمحو ظلماف الوجود، واستخراج  - ي رأي نجم الد  - الفناء، المعنوي 

اللطيفة النورانية م  بي  ج ال المفاسد الدنيوية )النفسية والهيطانية 
الحظ لحظ الترابي في  ويتحعق ب عاء فيهاهد اإلنسان  ناء ا ،والوجودية(

ال  تخلص م  أربعة الوجود، الترابي والمائي " نكليلحق بالجمال،  إاني النور 
ها الموف، ولك  به .والناري والهوائي، بالكلية؛ لال بالموف الكبير ااصير.

 في  نائهم حيا هم ،  .(68)ما علمت  ععاًل" - ياناً  -يفنت منك بعض ،  تهاهد
ا  وجودهم،  إنهم ووجودهم الحقيعي، وكهفهم ع  الجمال  إن " نيت أو 

أحياء بههود موجودهم، وم  كان  ناؤ   ي هللا كان بعاؤ  باهلل،  تارا يفنيهم 
... الجمالبسطواف  جلي  فاف الجالل، و ارا يحييهم بنفحاف ألطا  

 .(69)"الجماليسرحون  ي رياض 

 ي مما سبق  تضح لنا ا فاق نجم الد   مع الصوفية السابعي  علي  
وهها   ي الطريق الروحي للت هللا، -أو الموف المعنوي  -اء حليل  لقيمة الفن
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ال عاء ال يكون لال  والهي  رح بأنمحيي الد   ب  عربي،  ما أقر ب :
بحضور العبد وإبعاء   ي حضرا الحق، وم   م يههد الجالل والجمال 

 ثبت ر عة العبد...  المحعق ب عاء هللا  والجمال" الجالل  ثبت  عديس الحق 
وم  هنا  ربأ العبد بعل   وروح  ع   .(70)ان   ي مهاهدا ال  نعطع"مهغو  

الخالص م  كل هائ ة،  الجمالكل ما هو معيد  اني، لي عت ب عاء هللا حيث 
هو المدد الحقيعي الهي ، تع  كل ما سو  هللا  عال اء العبد نوبهها يكون 

هللا  ضل م   ، ولهها كان الفناء محضجماله   عي بصفاف  ؤهل  ان
م   م و  (72)كهف في  لإلنسان حعائق الغيوبذلك الفضل الهي  ت (71)للعبد

 هنا لحظة وعي وإهراق  جعل  (73)العبد م  الموجود ليتحعق بالمعبود ت رق
 .(74)اإلنسان   صر كون جد د وحعائق جد دا بإطالق

العبد  ي مدارج المعر ة باهلل،  رقت  -الموف المعنوي أو  –بهها الفناء
، هه  الر  ة يمع  نجم الد    ي  حليلها وو فها ()السيَّارت ر  ة فيصل لل

بممي اف  ريدا،  يؤكد أن  ال  دركها لال م  و ل بعل   وروح  للت المعر ة 
كلما ضعفت والمح ة الخالصة هلل،  كلما أزال ع  نفس  كل الظلماف، 

ار عاء روح  إن  عت الروح،ار و  ،الحواس الظاهرا ع  التل س بالمادا وطغيانها
الحواس الظاهرا، وقوا الحواس ال اطنة: حواس "بضعف  لال  حعقال  السيَّار
تجلت أنوار الصفاف اإللهية الجمالية "علت قل  ،  علم سر وهنا   .(75)العلب"

وحد  ... عند  جلي أنوار الصفاف بوحدانية الهاف...  صار مصدقا  صد ق 
لد   للت  لك المعر ة التي وقد رم  نجم ا .(76) حعيق ال  صد ق  عليد"

أو دار م   دار اإلصالد ستت ع انكها  هها الظالم الوجودي )بمعر ة 
أنواع لال بعد صرق  -ارالسيَّ أو  –العار  ذهب(،  لك الدار التي ال يعبر لليها

 تتصادم)أي  .(77)ار ع  وجود ، ذاق ذلك" إذا غاب السيَّ الوجود المختلفة "
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 يرقت روحا وجسدا  ي الطريق  جالل والجمال، تالقت( علت روح   فاف ال
 الروحي للت هللا.

 م   .(78)"يسلم العبد وجود  المجازي  ي ابتغاء الوجود الحقيعي"هنا 
 حعق بوجود  الحقيعي  هو السائر بنعمة الو ال  ي حضرا الربوبية، وأصرج 
قل   وروح  م  ظلماف حجب وجود  الظلماني المجازي و واًل للت نور 

جمال الربوبية  صديعا و حقيعا، ف عد "صروجكم ع  حجب الوجود  عالم
وهها هو "معام كمالية العلب  .(79)وجاللي" جمالي هتدون للت ههود  فاف 

أن يكون عبدا هلل حرا عما سوا ،  انيا ع  أو ا  وجود ، باقيا بأو ا  
ار، وهنا يسمو للت ر  ة المحب،  الجمال ال يههد  لال المحب السيَّ  .(80)رب "

 أي السائر للت رب  بعل   وروح  وجسد .

*** 

 :بالحب الجمالثالثًا: ارتباط 
يسمو للت مرحلة  ة العلب بالمجاهداف م  كل الظلماف، جليبعد 

، وقد اعتبر نجم الد   جمالالأنوار  عل  والتي بها يستهر  ههود  جلياف 
 غال ا علت أمريكون هللا أن  عل العلب ال  تحعق لال بالمح ة، وذلك بأن "

مح ة هللا وطل  ...  تكون  صر ا   باهلل العلب أي يكون الغالب علت أمر  
النفس صلعت أمارا   .(81)ع  أنانية نفس " وهلل و ي هللا، ان  باق بهويت ،  انٍ 

ا، وبالوارداف  إذا رحمها ربها جعلها مأمورا، وبنور الرحمة مستور  ،بالسوء
والجالل  انية، وبصفة بعاء  الجمالي  فاف وبسطواف  جلالربانية معهورا "

 .(82)"هللا باقية
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هنا  ؤكد نجم الد   أن الجمال ال يههد  لال المحب السيَّار، أي 
السائر للت رب  بعل   وروح  وجسد ، و مرا هها السير أن يصير م  

ولهها "صص المحبي ، وهؤالء اصتصهم الحق بمجالي أنوار جمال  ومعار  ، 
عض صوا    ي الدنيا م  العلوم اللدنية الربانية، والكهو  هللا  عالت ب

للت مهاهدا "ن و  المحبون ل  س حان  مهتاق .(83)والههود الروحانية النورانية"
 تستعجل أرواح كل ط عة منهم للخروج م  العدم للت  ،ذي الجالل جمال

أقوال   جميع  طر   وعهد  مع صالع   يوالمحب حا ظ علت  .(84)"الوجود
 عال ، وجاهد كل الظلماف ليعطع كل سبيل يعوق  ع  ههود جمال حضرا وأ

 مال الحق، وال  تعلق بحب م  سوا  رؤية الج تتطلع دومًا للوالمحب   رب ،
لال م  كهف هللا عن   ... والناس  ي عمي، المراد هللا، والمريد نور من "

م الغطاء؛ والغطاء ليس هيلًا صارجًا عنهم، بل هو منهم، وهو ظال
 وهها ما يجعل  عبدا مخَلصا هلل بظاهر  وباطن ، بعل   وقال  .  .(85)وجودهم"

المح ة معرها العلب السليم م  دنس ااغيار،  تضح م  ذلك أن 
 عد ذكر  وبها  تأهل للتخلق بالصفاف اإللهية، وم   م  تحعق بكن  عبود ت ،

ا للت أعلت نجم الد   أن المح ة ال  تحعق بها لال الخواد اله   و لو 
مرا ب العرب م  هللا، ف المح ة   داد لعظام وإجالل العبد لرب ، وهها  ؤهل  
لكمال العبودية والتوحيد، والهي بهما يطِلع علت كمال جمال الحق وعظيم 

ومح ة الخواد: "هي مح ة  جمال  فا  ، وم   م  رقت  ي معر ت  وههود 
، وهه  والجمالالجالل  نهأ م  مطالعة هواهد الكمال عند  جلي  فاف 

 جمالهمح ة المعربي  يحبون لعظاما وإجالاًل ل ؛ الطالعهم علت كمال 
وعظمة  فاف كمال  وهها حب التعظيم واإلجالل لوج  هللا  عالت،  هلك هو 

 .(86)ال اقي علت اابد ل عاء الصفاف علت السرمد"
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إللهي، م  انهغلوا بغير هللا ولم  تحعق قلوبهم وأرواحهم بالحب اأما 
 عد حرم الحق عليهم مهاهدا الجمال اإللهي،  أركسهم  ي المحرومي  م  

والكمال  لهم حرمان  الجمالأنوار الجمال،  المحرومون م  "لم يهاهدوا ذلك 
 لو  ركوا "االلتفاف  .(87)مقيم... انهم منعوا م  مرادهم وهو العلي العظيم"
العلة والمرض لهاهدوا  للت غير هللا، ولو كانت قلوبهم سليمة م  هه 

 .(88)الحق  أحبو  ح ا هد دا، ولم  بق مح ة غير هللا  ي قلوبهم" الجمال
"هل يستوي المسك   ي ظلماف ولعل ذلك ما جعل نجم الد    تساءل: 

 .(89)"المولت؟ جمالبحر نور طبيعة والهو ، وم  هو مستغرق  ي ال

بازدياد   داد  -كما  ر  نجم الد   –نستنتت م  ذلك أن الحب
المعر ة باهلل والكهف ع   جلياف جمال ،  المعنت الصحيح للمح ة والهي 
ار ضا  نجم الد  ، أن "المح ة هي التي   عث علت ل ثار الحق  عالت علت 
غير ، لما  تجلت ل  م  معاني  فاف  ي مدارج آيا  ... متعل ا بي  النظر 

جعل كمال اإلنسان   الحق س حان  .(90)مرا وإلت جالل  أصر " جمالهللت 
تجلياف جمال  علت الوجود، وهنا يكم ل قلب  ي محبت  ل ، وم   م معر ت  ب

 قل    ار مجمع ما  فرق علت الوجود م  جمال الحق العار  السيَّار، ان
" لما كمل العلب و فا و عل ع  دنس ال هرية استأهل المنظر اإللهي 

وجالل  احتاج للي  كل  جمالهور  تجلت ل  الرب   ارك و عالت  تنور العلب بن
يا غاية الحب لما  ر  علي  آ ار هيء وسجد ل  حتت الدنيا... أحبت  الدن

  .(91)"جمال الحق

الكل مفطور علت مح ة الحق و  اد  ، هكها  ثبت نجم الد   أن 
ولك  العار  باهلل هو السائر للت هللا بالعلب والروح والجسد، وم   م  ح   

مؤمنون لما يظهر علي  م  آ ار  جلياف جمال الحق، وهنا الدنيا ويح   ال
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 -عبر بصر  وبصير   -يصل للت مر  ة جمعية الجمعية، فيجمع  ي ههود 
الجمال اإللهي المتفرق  ي الوجود، فيههد الرحم  والرحيم، أي يههد الجمال 
وجالل الجمال، كما يكهف ع  التجلي الهي ال  نعطع ع  الوجود "وجمعية 

ة،  ناء العلب والعرش  ي الحق، وذلك عند استواء الحق عليها، الجمعي
واستواء الحق علت العرش، حسب استوائ   ي العلوب؛ لال أن استواء  علت 

.. وهو معنت الرحم  الرحيم، جماليالعرش جاللي، واستواء  علت العلوب 
 الرحم  هو المستوي علت العرش، والرحيم هو المتجلي  ي العلب... وهها 

ر ذوقي،  إنك لذا ذكرف الرحم  أو سمعت  م  غيرك، وجدف وذقت من  س
مجموع  فاف الجالل، م  الكبرياء والعظمة والعدرا والع ا والتعالي وهدا 
ال طش والعوا؛ وإذا ذكرف الرحيم أو سمعت  م  غيرك، وجدف وذقت من  

 .(92)، م  الرحمة والكرم والعطف والسالم والنعمة"الجمالمجموع  فاف 

 -أسمت ط عاف المهاهدا ال  تحعق للعار كما  ؤكد نجم الد   أن 
( أو )الجمع(، كما أن عهاب  الجمعية) لال بو ول  للت ر  ة -أو السيَّار

( أو )الفراق(،  فراق العلب للحضرا الجمالية بالتفرقة)لال  وهعاء  ال يكون 
ها العرب وذاق ل الجمعيةبرحمتها ونعيمها ال يستهعر  لال م  أدرك معنت 

   ي الحق؛ ءبالعرش، و نا العلب عني التحاق  وههود الجمال،  الجمعية
 توهها االستواء عل العلب المؤم  ب  قل ا وقال ا،عرش  تليستوي الحق عل

 تحعع  باالستواء الجمالي م  مظاهر  الرحمة والكرم  ،العلب استواء جمالي
 .وال عهاب كالتفرقة.والعطف والسالم والنعمة. لذ "ال نعمة كالجمعية، 

والجمعية لحوق العلب بالعرش، أو لحوق العرش بالعلب، أو التعائهما  ي 
وسط الطريق. وجمعية الجمعية،  ناء العلب والعرش  ي الحق، وذلك عند 

 .(93)"... والرحيم هو المتجلي  ي العلباستواء الحق عليها
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  لنا الجد ر بالهكر هنا أن المحب يعر  يعينا أن محبت  س حان
أسبق م  محبتنا ل ،  محبت  لنا عطاء وجود، و جٍل جمالي وجاللي علت 
الوجود كل  قبل أن نطلب،  ما صلعنا لال ان  أحبنا،  م َّ علينا بنعمة الوجود 

لال العار   -يعينًا وحااًل ومعاماً  -قبل أن نسأل، وهها ال  درك  وال يصل للي 
والمح ة  مرا المعر ة، ان َم   ال  المحب "ونهاية اامر المعر ة والمح ة.

يعر  ال يحب. ومحبت  لنا سابعة علت محبتنا ل ... وعالمة المحب أن  ال 
 العار  يعر   بظهور آياف جمال  علت  .(94) ر  هيلا سوا ، حالة، ال علما"

العلوب و ي الوجود،  ي الغيب و ي الههادا، بال صر وال صيرا "وظهور 
اآلياف  ي عالم الههادا والغيب  ورر اإليمان واإليعان والعر ان، وبالعر ان 

 يتنعم العار  المحب "لما  ر   .(95) ظهر اآلالء والنعم، وذلك  ورر المح ة"
 محبت  أنس ، وأصه المحبوب من ،  -ذلك الهأن وعظمت  ويهوق م  جاللة

هيبت . وم  الهي ة واانس  ترقت للت جناحي المح ة والمعر ة، وجناحي 
 .(96)الفناء وال عاء"

 -السابق علي –نجم الد   مع الغ الي  مما سبق يظهر لنا ا فاق
علت  الانية واإلق بااعمال العلبية الروح  ربية العلب  كون الهي قرر أن: 

 خليص ا سوا ، و دق الطلب والتوج  للحق، كما أن هللا، واإلعراض عم
هو سبب ههود العلب انوار  جلياف مح ة هللا ع  هركة مح ة المخلوقاف، 

الحضرا اإللهية.  م  اجتهد  ي هه   جمال"مخلوق لنظر  العلبالربوبية،  
هر " إن كنت م  جو  .(97)"الصنعة  هو عبد حق م  غلمان الحضرا

المالئكة  اجتهد  ي معر ة أ لك حتت  عر  الطريق للت الحضرا اإللهية، 
و خلص نفسك م  قيد الههوا  والجمالو بلف للت مهاهدا الجالل 

والغضب...  ما صلعها هللا  عالت لتكون أسيرها، ولك  صلعها حتت  كون 
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للت السعادا،  تتحعق أن قلب العار  المحب  (98)"أسراك و سخرها للسفر
 .ههد الجمال  ي الوجود ككل  ي كل لحظةي

هم( مع نجم الد   898كما ا ضح لنا ا فاق عبد الرحم  الجامي )ف
 جمالكفيصرح بعول : "يا م    ي أن الجمال ال  درك  لال م   ار مح ًا،

جمال هو باعث هوقي وطلبي...  إذا لم  ك  مرآا محبتي لك، ال يظهر 
ا أقر  نجم الد   م  أن الصفاف اإللهية وكأن الجامي يعر بم .(99)"محبوبيتك

 حتجب ع  الظهور لعدم استهرا  العابل لها، ف الرغم م  وجودها لال أن 
حجب الظالم  منعها ع  الظهور لال لخواد   اد هللا م  المحبي ، 

ختص  الحق بجهبت  ومعر ت  ومحبت  والفناء في ،  المحب هو الطالب الهي ي
 .جمال  علي وم   م اصتص  بتجلي  فاف 

ال يطمل  لال بههود  -كما  ر  نجم الد   –وبهها  تضح أن المحب
أنوار الجمال التي  فيض علت قل   م  ِقَبل الواحد العهار  النفس "المطملنة 

امك مثل الين بوع الكبير، لها عالمة  ي المهاهدا، وهي أنها  طلع  ارا ق دَّ
 .(100)و النفس المطملنة"ه -حينله –... فيكون وجهك تفيض منها اانوار

قلب العبد  تظهر آ ارها  تعل توهنا  تبي  لنا حقيعة أنوار الجمال التي  تجل
وقل   وجوارح ، وظاهر  ان نفس  ؛ المعر ةو  المح ة  تفيض عن  أنوار ،علي 

وهها  وباطن ، اطمأنت بنور هللا،  انعكست أنوار الجمال والمعر ة علي ،
َعِل َّللاَّ  َل   ن  وَ مصداقًا لآلية الكريمة: ) سورا ] (ورًا َ َما َل   ِم  نُّورَم  لَّم  َيج 

 .[40اآلية  :ورالن

 جلياف الجمال علت الوجود، وحينله يسمع  سبيح المحب يههد أي 
الوجود كل  مع ، ويههد ذكر الوجود كل  ل ارئ ؛ ان   ار متطي ا بجمال 

 (ر الوجودك  ذِ )ة، سمعت حينله بعيت ااج اء الطي أنوار التجلياف علي ،  إذا "
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و ي هها داللة علت استغراق المحب  ي  .(101)"  كل ج ء ذكراً  تسمع م
سمع ،   عد س ح هللا وقدس  بكل لسانههود الجمال  ي الوجود كل ، وم   م 

الهاهد   اله   يههدون هواهد جاللك ويهاهدون أنوار و ار م  "
ربي ، اله   يكهفون ع   جلياف وهنا يصل العبد للت ر  ة المع .(102)"جمالك

م  ههود  للمعربي ما يكون "جمال  وجالل  علت الوجود، فيكون للمحب 
  .(103)وكهف الجالل" الجمال

ك جمال ألطا  ادر مر  ط أهد االر  اط بإ الحبنستنتت مما سبق أن 
، فيعترب م  لمحب العار   درك سر الوجود وجمال ؛  االرحم  الرحيم

الجمالية، المعرو  المو و  بالصفاف الجاللية و ، أي موضوع الجمال
المعرو   ي السماء، والمعرو   ي  وبهها  تحعق بالكهف ع  أنوار جمال

 فيههد .المعرو   ي العلوبيتيع  أن  اارض، والمعرو   ي العرش، و 
التي هي لما م  قبيل الجالل أو م  ... )بسم هللا الرحم  الرحيم(  حعيق"

  .(104)"الجمالقبيل 

*** 

 :رابعًا: ارتباط الجمال بالوجود
يصل نجم الد   هنا لمرحلة صا ة م   حليل  ابعاد الجمال، وهها 
 تضح م  صالل ار  اط  بالوجود،  خواد   اد هللا هم م  يههدون الجمال 
 ي الوجود. ويدركون أن أنوار الجمال هي التي  كهف لهم ع  كل ظالم 

 جمال الحق  ي هف لهم ع   جليافوحجاب  ي الوجود م  ناحية، كما  ك
المختلفة م  ناحية أصر   الوجود "ليس هيلا واحدا.  ما م   الوجود مرا ب

وجود لال  وق  وجود آصر أصص وأحس  من ، للت أن  نتهي للت وجود 
وإذا عرج العار   ي مرا ب الوجود بدف ل  "سماء الربوبية  .(105)الحق"
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لرحمة التي يجازي الحق بها صواد وهها م  قبيل الفضل وا .(106)والعدرا"
  اد  م  العار ي ؛  العار  يسعد بالترقي  ي ههود الجمال  ي مرا ب 
الوجود، فيههد جمال "الوارداف الروحانية واانوار العدسية، فيملؤ  م   وق  
للت قدم  أمنا وإيمانا ورغ ة وهوقا ومح ة وإيعانا وإ عانا وعر انا، فيمتلئ. 

   .(107)لعلب، ويرغب للت الرب جل جالل "وعند ذلك  نطلق ا

المح ة والرغ ة والهوق واليعي  والمعر ة، وكهلك نستنتت م  ذلك أن 
مة والكرم والعطف والسالم، هي عطايا هللا التي يمنحها لخواد   اد ، الرح

 لما يحملون  ي قلوبهم م  أنوار  فاف الجمال التي  تجلت عليهم، ولك :
 علوهم  فاف الجبروف  أن صواد   اد هللا تعللماذا  ؤكد نجم الد   

والكبرياء، ويضمرون  فاف الرحمة والجمال؟ ولماذا هم منق ضون بأبدانهم، 
 ومن سطون بعلوبهم وأرواحهم؟

بهكل  فصيلي حقيعة  نجم الد   انجابة ع  هها السؤال يصف للإل
ههود صواد   اد هللا لصفاف الجمال  ي الوجود و ي العلوب، والتي 

ها  تحدد  ي الحجب التي  سترها، وال  ظهر بها،  لك الصفاف الجمالية اعتبر 
، ولهها  حتجب و ضلها يفتت  بظهورها م  لم  درك قدرهايطمع  يها أو قد 
بروف، أما  فاف الهي ة والج  ضلها علت م  لم يستطيع لدراكها، يظهروال 

  ال يطمع  يه  ،أمامها كل قدرا ال  دركها  إن لها العدرا علت أن  محو
بخال  الصفاف الجمالية التي هي  ي رأي نجم الد   محل  طامع، وهها

 ي سفر  المعنوي هو  -ارالسيَّ أو  -العار ولهها قرر نجم الد   أن  ،الفتنة
الجمال  ي الوجود، ويدرك أيضا أن  فاف الجمال الهي  درك  فاف 

جب أن ماذا يل إن قيل: والرحمة قد  حتجب بحجب الهي ة والجبروف. 
والفضل  الجمال علوهم  فاف الهي ة والجبروف، ويضمرون  فاف "
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والفضل والرحمة، حرائر ومخدراف ذواف جمال  الجمالوالرحمة؟ قلنا: ان 
ودالل،  سترن بالحجاب للال يطمع  يه  الغير، فيفتت .  إن قيل:  صفاف 

مع ال يطر... ، أليست هي المطلوبة؟ قلنا: بلت ولك  الغيالهي ة والجبروف
 .(108)"الجمالية يه ؛ بخال  الصفاف 

ار بي  ههود حقيعة  وازن أحوال السيَّ  تهنا  ؤكد نجم الد   عل
 ال  ظهر   ،م  ناحية أصر اء م  ناحية، وبي  ههود الجمال الجالل والكبري

جناحي الخو  والرجاء،  تار  ي سفر  علبوادر المعر ة لال لذا حلق السيَّ 
العلب،  تارا يكون راجيًا من سطًا:  تعًا. فيظهر أ رهما علوالق ض وال سط م

 تظهر علي  آ ار  فاف الجمال. و ارا يكون صائفًا منق ضًا:  تظهر علي  
 ،آ ار  فاف الجالل كالجبروف والكبرياء ويضمر  فاف الرحمة والجمال

 هو منق ض ببدن  عما سو  هللا، من سط بعل   وروح  لظهور  جلياف 
الخ ائ   تي  "وذلك أن   اد هللا الخواد، لذا اطلعوا علالجمال عل

ظهور ااسرار  توالد ائ ... ل موا الوقار واجتنبوا اإلظهار، غيرا وصيفة عل
عند ااغيار.  تعلوهم  فاف الجبروف والكبرياء، ويضمرون  فاف الرحمة 

  .(109)"والجمال

ي هنا يعرر نجم الد   أن صواد الع اد  تفاو ون ويتدرجون  
بي   الر مراحل؛  لدراكهم لمرا ب  جلي جالل الجمال اإللهي  ي الوجود

  وفيما  لي بيان ذلك:
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مرا ل تدرج خواص العباد في إدراكهم لمراتب تجلي جالل الجمال  -أ
 اإللهي في الوجود:

 وهي ثالث مرا ل:

وهو المسلم الهي  توازن لدي  الخو   ،األولى: )الخائف الراجي(
 والرجاء.

وهو الهي  ،وهو المؤم  الموق  )المنقبض المنبسط(، نية:الثا
مر  ة  ت توازن لدي  الق ض وال سط، فيعلو م  مر  ة اإلسالم ليصل بهما لل

 اإليمان واإليعان.

وهو الهي  ،وهو المتع  العار  )صا ب األنس والهيبة(، الثالثة:
ار، الهي يَّ  توازن لدي  اانس والهي ة، وهي درجة المنتهي، أو العار  الس

الجمال  جلياف كهف حجب  تلل والمح ة،  و ول   حعق باليعي  والمعر ة
 ي الوجود يجعل  يههدها بهيبتها وجبرو ها، ويحب ذلك، كما يههدها عندما 

 ؛ لما  ر  ويهوق م  جالل  وعظمت . العلب والروح  تجلت  ي

صرح نجم الد   أن: "الخائف الراجي مسلم، والمنق ض يو ي هها 
المن سط مؤم  موق ، و احب اانس والهي ة متع  عار .  هها المتع  

ت ل  الهاف، يحب ذلك، وإن كان  ؤصه من  حب العار  المحس ، لذا  جلَّ 
 -ذلك الهأن وعظمت  ةلما  ر  ويهوق م  جالل –ااهياء م  العلب والروح

 تل محبت  أنس ، وأصه المحبوب من ، هيبت . وم  الهي ة واانس  ترقت ل
المنتهي السيَّار أو و  .(110)جناحي المح ة والمعر ة، وجناحي الفناء وال عاء"

 لك المعر ة التي  درك بها أسرار الجمال  ،هو م   حعق بالمعر ة باهلل
 : ) ي السماء واارض والعرش(،المستو  الوجودي تاإللهي المتجلي عل
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بالرحمة  لوبالمعرو   ي الع و ه) ي العلوب(. : المستو  المعر ي توعل
الكبرياء والعظمة والعدرا والع ا والتعالي وهدا ال طش والسالم والعفو والحب و 

 والنعمة.

نستنتت م  ذلك أن معر ة السيَّار بتجلياف الصفاف الجمالية 
 ي لحظة  لال السيَّار -كما  ر  نجم الد   -والجاللية علت الوجود ال  درك 

لد لدي  أنوار ودرجاف جد دا م  الوعي الفناء أو الموف المعنوي.  فيها  تو 
التوحيد  اإللهي وأسرار ، وبها يصل للتواإللهام يكهف بها ع  أنوار الجمال 

هلل ع  وجل،  لك الحقيعة التي  مأل علت السيَّار كيان  كل ، وبها  تحعق 
المعرو  المو و  ان  "س ح   يدرك أنبههود الجمال  ي الوجود. 

  .(111)"ع حرو   حرو  المعر ة. ولهها، جمياليةوالجمبالصفاف الجاللية 

و عًا لهه  المعر ة وهها التدرج والتفاوف بي  صواد الع اد، يحدد 
، فيعرر أنها مهاهد ان: أدنت، ط عاف المهاهدا للجمال  ي الوجودنجم الد   

 وأعلت.

 :طبقال المشاهدة للجمال في الوجود  - ب

 :ت ط عتي  نعسم ط عاف المهاهدا للجمال  ي الوجود لل

وهي مهاهدا ما  هتمل ب  اارض،  دنى:األولى: المشاهدة األ 
ويعرر نجم الد   أنها مهاهدا غيبية باطنة، أي ومضة م  بحار علم 
الغيب، فيههد من  العار  بعضا م  الصور واالوان وال حار والنيران والعر  

 واآلبار والصروح، وغير ذلك م  مهاهد الجمال. 
: وهي المهاهدا الظاهرا، مهاهدا ما األعلىاهدة لمشا: والثانية

 هتمل ب  السماء، م  الهمس والعمر والكواكب والبروج والمنازل وكل هيء، 
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وكلما زدف  فاء، بدف لك سماء أ فت وأبهت، للت أن  سير  ي درجاف 
  فاء التجلي اإللهي  ي الوجود، و ي هها الصفاء الجمالي الهي ال نهاية ل 

 .السائري   تفاوف درجاف

بهها  تضح أن "المهاهدا مهاهد ان؛ أدنت، وأعلت.  المهاهدا التي  
أعني بها  ي الغيب ال  ي عالم  -هي أدنت، مهاهدا ما  هتمل ب  اارض

م   ور وألوان وبحار ونيران ومفازاف وقر  وآبار و روح وغير  -الههادا
لهمس والعمر ذلك.. والمهاهدا العليا مهاهدا ما  هتمل ب  السماء م  ا

والكواكب والبروج والمنازل وكل هيء،  ال  ر  وال  هاهد لال ب عض ... 
وكلما زدف  فاء، بدف لك سماء أ فت وأبهت؛ للت أن  سير  ي  فاء 

 .(112)و فاء هللا ال نهاية ل " -وذلك  ي نهاية السير -هللا

ت قلوب  نوع  جلي الجمال اإللهي علعلت أن نجم الد     ؤكدهنا 
و أهلهم  -انهراح  دورهم -ر ي  السائري  للت هللا يكون علت حسبالعا

لتعبل هها التجلي الجمالي علت قلوبهم،  التفاوف مرجع  للت  نوع  جلياف 
اانوار الجمالية م  ناحية، وإلت  فاوف استعداد العلوب لهها التجلي م  

ماف التفاوف  ي اانوار علت قدر التفاوف  ي الظلناحية أصر ،  هها "
 علت قدر كمال العبد واستعداد   .(113)المخلوقية المستعدا لعبول فيض النور"

واستهرا   لمعر ة الجمال اإللهي يكون التجلي، وهها التفاوف مرجع  للت 
"حال اإلنسان وكمال استعداد ...  علت قدر  فة اإلنسان أعطا  هللا م  كل 

ا  فاف نفس  كمال أنموذجا ليهاهد  ي مرآ  وجماله فة م   فاف جالل  
  .(114) فاف رب "

يظهر لنا م  هه  الفلسفة الخا ة للجمال أن قليال م  ال هر هم 
م   دركونها أو  تحععون بها،  تفاوف ال هر  ي لدراكهم للجمال مرجع  للت 
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السابق  –جهل النفوس بحقيعة هها الجمال وماهيت ، وهها ما جعل أ لوطي 
هم م   دركون الجمال الحق، والهي يعرر أن العليل م  ال هر  -علي 

"الحس  الحق هو الكائ   حجب عيون وععول الجهالء ع  لدراك ؛ وهها ان 
 ي باط  الهيء ال  ي ظاهر ، وجل الناس لنما يهتاق للت الحس  
الظاهر... ان الجهل قد غلب عليهم واستغرق ععولهم.  لهه  العلة ال 

لحقية، لال... م   اروا  ي حي  يهتاق الناس كلهم للت معر ة ااهياء ا
وهم م  أطلق عليهم أ لوطي  الخا ة اله    حصوا غوامض  .(115)الععل"

 ااهياء ولطيفها،  العامة لم  ستأهل لهه  الفلسفة الخا ة وال بلغتها ععولهم.

  اد هللا أن فيما ذكر  م  نجم الد   ويتفق الصوفية المسلمون مع 
ردي ال غدادي السهرو ههاب الد    د  رح ع، لدراك الجمال  تفاو ون  ي

منهم م  هم( أن صواد هللا  تفاو ون  ي مطالعة أنوار الجمال: " 632)ف
 الجمال   ب  م  مطالعة يعف  ي معام الهي ة واانس بما يكاهف قل

لذا هاهدف حعائق ": أن  ب  عربيمحيي الد    و رح .(116)"والجالل
 .(117)"أنست وان سطت الجمالاهدف وإذا ه العار ي  الجالل هابت وانق ضت

ي جالل الهي ة حالة للعلب يعطيها أ ر  جل"و  الجالل للعهر والجمال للرحمة 
    .(118)"ي عظمة يجدها المتجلي ل   ي قل  وه لعلب العبد... الجمال اإللهي

 مممي درجممماف  -كمممما  مممر  نجمممم المممد   –نسمممتنتت مممم  همممها: أن التفممماوف
  يكممممون علممممت قممممدر قمممموا االسممممتعالء هممممهود الجمممممال  ممممي الوجممممود والكهممممف عنمممم

ممم  هخصمما " يصمم ح حينلممهبالمعر ممة والكهممف، وكممهلك لصممالد التوحيممد هلل، و 
 د اانممممموار مممممم  جميمممممع بدنممممم ار  ولُّمممممالسممممميَّ  د منممممم  اانممممموار؛ ويحمممممسُّ  تولَّمممممنمممممور 
تمنعكس أنموار  ممرآا لجممال الحمق،  -ارالسميَّ  –العمار هنا يصمير  .(119)"كهلك

فيفنممت عمم   ، جمالمم وي عممت مممرآا لصممفافنهمما، فيسممتنير م  جليمماف الجمممال عليمم 
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 ممال  ،الربوبيممة التممي  محممو معهمما كممل لنيممةجمممال هويتمم  ويفعممدها أمممام سممطواف 
ال وجمممود  مممي ن فيهمممهد أ ،يسممممع سمممو  هللا، وال يهمممهد سممموا ، وال   عمممت لال بممماهلل

ار  مي همه  الحالمة وهمها ان السميَّ وجاللم ؛   جمالم و مفاف الحق الوجود سو  
 انيممممم  الظممممماهرا ومعانيممممم  ال اطنمممممة ممممممرآا لمممممهاف الحمممممق  عمممممالت يكمممممون "بجميمممممع م

و ممفا  ... كممما كممان حممال ممم   ممعل مرآ مم  عمم   ممدأ أنانيتمم  و جلممت بهممهوا 
، وممم  قممال بعممد  نمماء أنانيتمم  ،  عممال أنمما الحممقهويتمم  عنممد  جلممي ربوبيتمم  بممالحق

وهها ان   فا و نت ع   .(120)"ع  بعائ  بس حانيت  س حاني ما أعظم هأني
أهمم اح نفسمم  ال اليممة، و ممفا   الفانيممة، و  كممت نفسمم ، وأ مم ح بعل مم  ظلممماف و 

بهمممكل  وهنممما يظهمممر ،الحمممقالجممممال وروحممم  ممممرآا  لممممع  يهممما  جليممماف  مممفاف 
هي انعهمر واضممحل بمل و الهمت وال ،ال سطامي ريح  أ ر نجم الد   بأقوال 

أممممام سمممطواف  جليممماف جممممال االوهيمممة، كمممما  الهمممعور بالمممهاف اإلنسمممانية لديممم 
 .  استيالء الهعور بظهور هي ة الجالل والجمال علي ح م  أقوالا ض

جمممال الحممق، حتممت  مممرآا  ممافية لتجليممافالسمميَّار  هنمما يصممير العممار 
، لنيتمم  و ردانيتمم   يفنممت عمم  علممت مممرآا قل ممالجمممال أنمموار لنمم  ممم  هممدا ظهممور 

 ،التي  فنت معها هوية وإنية المخلوق و  لي عت بسلطان  جلياف جمال االوهية،
وهممو هممهود أنمموار الجمممال  نااور الهويااة(شااهود )بوهممو ممما أسممما  نجممم الممد   

الحقيعي المحتجب ع  بصر وبصيرا غير العار ي  باهلل. أما العار  المحعق 
النور  مم"أنمموار الجمممال الحممق  همميم  علممت الوجممود كلمم    جليمماف هممو ممم  هممهد 

ي العبوديممة وممما سمموا  مخلمموق ظلممماني، وكمممال العبممد  مم تالحقيعممي هممو هللا  عممال
نمور هويتم  و عمدان وجمود   مي وجمدان وجمود  تبالخروج ع  ظلماف أنانيتم  للم

 .(121)"الحق
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ابًا م  العلب بل  الحق فتح بههود  للجمال الحق  ي الوجود يان  
 تنور عل .النور. تالنور، وين ل النور عل تفيصعد النور لل" للت العرش

 ة والعرب م  هللا، ن ل لليك  كلما  عد منك نور المجاهدا والمح .(122)نور"
نور م  أنوار الجمال المتجلي  ي الوجود، فيضيء الحق بأنوار الجمال 

وربما ي كهف اإللهي كل حجب الوجود، فيصير العار  يههد الجمال بكليت  "
لِّ البدن الك لَّ ع   اب  جَ الحِ   .(123)"كل اانانية،  تر  بك 

ال يعر  هللا لال هللا، وال  وهنا نتوج  بنعد لنجم الد  ،  الحقيعة أن 
 درك الكل لال هللا. وال يكهف ع  كن  الجمال احد  ي الوجود،   لو 
انكهف كن  الجمال لهاب الع اد. ولك  ما يمك  للعبد أن  نال  هو السعي 
واالجتهاد لمعر ة الجمال اإللهي وطرد الحجب المانعة ل  ع  ههود . 

علت قدر الت كية وعلت قدر المح ة   ينكهف للعبد م  ههود الجمال اإللهي
وعلت قدر المعر ة، وإذا كان ال يعر  هللا علت الحقيعة لال هللا،  ال  نكهف 

  كن  الجمال اإللهي احد لال هلل. 

عل   يههدها بي الت الجمال راو نستنتت مما سبق أن السيَّار بفضل أن
ي  ي الوجود الجمال اإللهوروح ، يمتلئ بها نورا ومح ة ومعر ة، ويههد 

ن  يههد أنوار الجمال لحتت ، بالتدريت أي علت قدر معر ت  وقرب   برب 
هها يكون "أول  توعل ، نطلق م  الهخص ااسود ال نجي المعرب م  هللا

وج ،  م م  الصدر،  م البدن كل ...  صار  تح ال صيرا م  العي ،  م م  ال
 .(124)"نورانياً 

ر م  مضيق ااجساد للت السائر هو المسا  تضح م  ذلك أن 
،  تتبدل حواس  بحواس أ َصر لتتعبل ههود انيةر تحق بالنو يلل متسع اارواح،

كما  ر  نجم  –التجلي اإللهي بجمال   ي الوجود، وبدون هها التبد ل للحواس
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دصل ال يستطيع السيَّار أن يستعبل جمال الربوبية،  إذا هيأ  الحق و  -الد  
ل بحواس لحواس؛  إن الحواس الخمس  تبدَّ هها التبد ل  بد ل ا" ي 

 تجلت الهي لهي اإلجمال ليههد السيَّار بعي  ال صر وال صيرا ال .(125)ر"صَ أ  
 إذا عبر السيَّار كل الحواج  ال مانية  لعلوب وعلت الوجود ككل.ا تب  هللا عل

كل أنواع الوجود ودرجا  ،  حينله ستسطع  -برحمة هللا -والمكانية، مخترقا
 جلياف جمال الربوبية، فيهاهد م  الجمال اإللهي ما ال يطيق غير   علي 

 حمل أنوار ،  ينطق بلسان الهوق والمهاهدا، ليعبر ع  غل اف أنوار جمال 
 . الحق التي  رد علي 

ومع هها الفتح الرباني والكهف الروحاني ع  ألطا  الجمال  ي 
لق ور  ة المخلوق، وهه  الوجود لال أن   تحعق بإعالء الفرق بي  ر  ة الخا

 كرامة كبيرا للسيَّار م  لدن هللا، وهي الحفظ، فيحفظ  م  زالف الطريق
"وكمال العبودية  ي كمال الحرية عما سو   وي عي علي  نعمة كمال العبودية

 ي قي   ي معام العبودية ويمنح   .(126)هللا  عالت وهو مختص بهه  الكرامة"
تك،  غهاك ويَّ ف عدر ما  فنت ه  للتخلق بها " مددا م   جلياف  فا  ،  يؤهل 

ان كَّ .. ان  بوحدانيت  يعهر س  .والجمالم   فاف الجالل  ه ويَّت ...
الفردانية؛ فيصيحون حي  أ بتهم بعد أن محاهم، وأوجدهم بعد أن أ ناهم: 

عر ة لدي  يصيح: بعائ  و بو   ورسوخ المف عدر  .(127)"احد العهار()هللا الو 
" م  تدارك  يحفظ  الحق ويثبت  بنور العبودية الخالصة حد العهار( ف)هللا الوا

فعل ب  ذلك، لي داد   ا ًا وقوا وإيمانًا ار لنما ي  والسيَّ ،  يثبت ... جمال الحق
  .(128)وعر انًا"

هنا يصل السيَّار للت أسمت ر  ة روحية ومعرفية ووجودية ل ، وهي 
نالها بفضل  جلي هللا علي   التي  لك الر  ة ر  ة الخال ة  ي اارض،
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بالجمال اإللهي المتفرق علت الكون،  اجتمع  ي الخليفة ما  فرق  ي الوجود 
م  مجالي الجمال اإللهي،  تبدلت  فا   المادية الفانية  صار متخلعا 
بااصالق اإللهية، ان  استمد م  أنوار الجمال ما يحعق ل  الخال ة  ي 

 ي هواجم العظمة، وسرح  ي   َ حِ وامت   تَ لِ بت  وذلك لنما  تم لذا ااارض، "
ة حتت ويَّ مسارح الجالل، وسابق  ي مياد   الكبرياء، وطار  ي هواء اله  

 تعل –اال صا ، وصلعت علي  صلعة االصتيار؛  هو الخليفة كسواَ  يَ سِ ك  
 بهلك يصير قلب الخليفة مجمع ما  فرق م   .(129) ي الطريعة" -االستحعاق

لِّ  فٍة م   فاف الحق،  فاف الجمال الح ق "وللعلب نصيٌب م  ك 
 يتجلَّت للعلب بواسطة نصيب العلب منها... وهو أن  تخلَّق العلب  بهه  

 .(130)الصفاف"

هنا  ؤكد نجم الد   أن الخال ة ر  ة معرفية ووجودية  نالها السيَّار 
 لهر   بالعلم أولهما: لسببين:الكمال  ي الخلعة  آدم الهي حازم  أبي  

 لما صلق هللا آدم  اف  فاف الجمالتجليقابلية قل   ل وثانيهما:بااسماء. 
سر الخال ة المودعة  ي روح  و"جعل هللا استحعاق  للسجود   جلت في 

المهر  بهر  اإلضا ة للت حضر   المختص باصتصاد نفخة العلم 
لم وهنا  تضح أن الع .(131)"وجالل  في  جمالهبااسماء كلها المستعد لتجلي 

وم   م  -كما يعرر نجم الد   -بااسماء هو المعنت الحقيعي المودع للخليفة
 ؤهل  دون غير  لههود جمال الصفاف اإللهية المتد عة علت الوجود،  الخليفة 
هو "المخصود بتعليم ااسماء كلها دون الملك وغير ... وإذا و لوا للت 

وهو الرحيم  ي  عدم  بجماله هللا  عالت انتفعوا م  جالل  وهو الرحم  و متعوا
  .(132)ااسماء"



 

 

668 

لما  جلت  -السيَّار - ظهر آ ار الجمال اإللهي علت العار هكها 
علي  م  أنوار جمال الحق، واحتاجت الدنيا للمدد الهي و ل للي ، وللر  ة 

" لمَّا كمل العلب و فا و عل الوجودية والمعرفية الجليلة التي و ل لليها، 
استأهل المنظر اإللهي  تجلت ل  الرب   ارك و عالت  تنور ع  دنس ال هرية 

وجالل  احتاج للي  كل هيء... أحبت  الدنيا غاية الحب  جمالهالعلب بنور 
ينظر   هللا  عالت بالنظر للي ،  صتص ا .(133)"جمال الحقلما  ر  علي  آ ار 

الهي  ير  حعائق ااهياء بهها النور  ، أي   صر ب صر  وبصير  ،بنور هللا
 الخليفة م  "يجعل ذا   و فا   مرآا قابلة لتجلي  فاف  ،يهرق علت قل  

وجالل    ارك و عالت...  التجلي في  التخلق بأصالق  واال صا   جماله
بصفا  ، وهها هو سر الخال ة الحقيقية؛ ان المرآا  كون صليفة المتجلي 

 ي اارض معلم  "الروح اإلنساني الهي هو صليفة هللاهنا يصير  .(134)في "
  .(135)... بل هو قابل أنوار جميع الصفاف صال ة عن "م  رب 

" كون نعمة  الخال ة كما  رح بها نجم الد  ، أنأسرار لن أدق 
حينله  .(136)"جمال الشكور، ويكون هكر  مرآا جمال المنعموجود  مرآا 

ي  ظهر أنوار  جلياف الصفاف اإللهية علت السيَّار، فيكون صليفة هللا  
 فا    ي  أرض ، فيعر  هللا بجميع  فاف الجمال والجالل، و ظهر أنوار

اارض صال ة ع  الحق،  علت حسب استعداد قل   لتلعي  جلياف أنوار 
الجمال  كون الخال ة، " إذا أراد هللا  عالت أن يجعل  ي اارض صليفة  تجلت 

يفة هللا  ي لمص اح السر اإلنساني  يهدي لنور ... فيظهر صل جمالهبنور 
صورة الخال ة للسيَّار  وهنا  كون  .(137)أرض   تظهر أنوار  فا   في "

؛  ألن ل  علما بوجود موجد  ويبلف علم  للت أن يعر  صورة"أما  ومعنى
نفس  بجميع  فا   والحق س حان  بجميع  فا   ولهها كان مخصو ا 
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 ليس  ي  ؛معنى بمعر ة نفس  بالخال ة وبمعر ة جميع أسماء هللا  عالت. وأما
العالم مص اح يستضيء بنار نور هللا فيظهر أنوار  فا    ي اارض صال ة 

  .(138)عن  لال مص اح اإلنسان،  إن  مستعد لعبول فيض نور هللا  عالت"

الحقيعي ال  درك  لال م   ار صليفة هلل  ي  الجمالحيث لن 
دون اطنها، كلها ظاهرها وب هو العبد المخصود بمعر ة ااسماء  ،اارض

 هو يههد م  الجمال ما ال  درك  حتت المالئكة،  علم  ،غير  م  المخلوقاف
ااسماء وه   الحق آلدم دون المالئكة، وب   ار صليفة، والعار  مستخلف 

 كهلك لكل هيء  ي الظاهر "  ي العلم بااسماء و جلياف الجمال دون غير 
يم ااسماء كلها دون اسم و ي الحقيعة اسم آصر واآلدمي مخصود بتعل

 تالملك وغير ،  لما صلصوا ع  ح س حمل ااسماء ور عوا حجبها و لوا لل
منعوا م  جالل  وهو الرحم  و متعوا  تهللا  عال ت، وإذا و لوا للتهللا  عال

   .(139)"وهو الرحيم جمالهم  

هنا يكم   كريم هللا لإلنسان بصفة عامة، وللعار ي  م  صواد  
الخال ة  ي العلم بااسماء، وم   م  -العار  – ة،  للسيَّار  اد  بصفة صا

"وكان العالم مرآا  ظهر ل  الكهف والههود آلياف الجمال والجالل  ي العالم 
والجالل  ي  الجمالوجالل ، واإلنسان هو المهاهد آلياف  جمال الحق يها 

لتي يظهر  يها  هو كالمرآا ا .(140)مرآا العالم، وهو مرآا يظهر في  مرآا العالم"
جمال آياف الرحم  الرحيم، أي أن  جلياف الجمال التي  فرقت  ي العالم 

رب ، وليس  جمالوهها "ان نفس  مرآا لنما اجتمعت في   كريما واستخال ا، 
رب   ي مرآا العالم ومرآا نفس  بإزاء  جمالاحد غير اإلنسان أن يهاهد 

 .جمال المتجلي  ي الوجودنعمة الوجود ليههد ال  منح عد  ؛(141)الخلق"

*** 
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 :الدراسة نتائج
 :، منهاالنتائج مجموعة من إلى الدراسةفي هذه توصلت 

هو الجمال اإللهي المتجلي  ي الوجود ر  ب  عند نجم الد   الك  أن الجمال  -1
  العار  ، درك لال بحسب المعر ة باهلل الالجمال  وهها ،بأسمائ  و فا  

أن  فاوف  كما ،ود آياف جمال هللا  ي الكون ههإلدراك و  -بالكهف –مؤهل
قدر قوا االستعالء بالمعر ة  يكون علتدرجاف ههود الجمال  ي الوجود 

  .والكهف

 اواسمم احقيقيم ااسمم -ر  ب منجمم المد   الك   كمما  مر   - جمٍل جمماليلكمل  أن -2
 ،هللا  مي اارضالحقيعي ال  درك  لال م   ار صليفمة  والجمال ،اآصر مجازي

   سوا . مَّ ب  وبأنوار جمال  عَ  ي فن

والهي  تمي   ،هي العلب ر  ب  عند نجم الد   الك   لدراك الجمالأن أداا  -3
العي  الظاهرا أن كما  ،الهعور أو هي الهوق بحاسة  ريدا  درك الجمال و 

للت جانب العلب، وم  علت سطح ال سيطة  ةربوبيالجمال مخصو ة برؤية 
 .لهي  ي الوجودع  الجمال اإلالعار  كهف ي م 

التي  حول بي  العبمد  -أو الحجب –الظلماف يحددر  ب  الك   نجم الد   أن -4
 ،وبممي  هممهود  انمموار الجمممال بممثالر ظلممماف: )الوجممود، والممنفس، والهمميطان(

ويجاهد العبد هه  الظلماف لكي يسممو بإنسمانيت  ويتحعمق بروحانيتم ، ومم   مم 
 الوجود ككل.   تلعلي ، وع كهف ع   جلياف أنوار الجمالي

جون  ممي لدراكهممم لمرا ممب  تممدر  -ر  ب ممكممما  ممر  نجممم الممد   الك   -أن الع مماد -5
 :ةوالثانيمم : )الخممائف الراجممي(تالجمممال اإللهممي بممي   ممالر مراحممل: ااولمم جلممي 

 .) احب اانس والهي ة( :ةوالثالث)المنق ض المن سط( 
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هر  درك بعي  ظا عن: ااول: نو انوع ر  ب  الك   أن الجمال عند نجم الد   -6
 . أي بعي  ال صيرا ،باط   درك بالكهف ال صر المحسوسة. والثاني: نوع

 تيههدون الجمال عل -ر  ب  الك   نجم الد   كما يصرح -صواد الخلقأن  -7
   سوا .مَّ م  حيث هي  فاف للحق س حان   تن   بها عَ  ااول: وجهي :
كل ، وعلت صواد الوجود  تبها عل تم  حيث هي جمال  تجل والثاني:

 أمرهم. ت  اد   يرحمهم ويتول

ستدل بالعد د م  آياف العرآن الكريم ليؤكد ي ر  ب  الك   أن نجم الد   -8
 معا د  الروحية للجمال وما  ر  ط ب  م  قضايا. 

لال لذا  حعق  ر  ب  الك   نجم الد   عند (ارالسيَّ )بلعب  ال  تحعق أن العبد -9
م   م و  ،(حواس العلب)واس ال اطنة حلبضعف الحواس الظاهرا، وقوا ا

الجمال  أن الكهف ع كما  ،قل   تعلأنوار الصفاف اإللهية الجمالية  تتجل 
 ار م  لعالء الفرق بي  الهويتي اإللهي المتجلي  ي الوجود لم يمنع السيَّ 

  .الرب والعبد(و )الخالق والمخلوق، 

*** 
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 ي:الحواش
                                                             

أحمد ب  عمر ب  محمد،  ها(،618ى(، )لُكْبرَ نجم الدين ( أو )ى رَ بْ ن الكُ نجم الدي) (1) 
، كان لماما  عيها، محد ا مفسرا،  وفيا زاهدا عابدا، الصو ي هيخ صوارزم أبو الجنَّاب

 فأصه: -قدس هللا سر  -قالهاع ن أ علم ، واهتد  العلماء وأهل التصو  بضياء نجم ، 
، والخرقة ع  وعلم الخلوا ع  عمار، ع  اب  العصروالعهق  علم الطريق ع  روزبهان

لسماعيل العصري، وم   المه  : ال اصرزي ومجد الد   ال غدادي ونجم الد   داية والسعد 
الحموي، وم  مصنفا  : التأويالف النجمية وهو كتاب  ي  فسير العرآن الكريم ) ي 

واا ول العهرا، وهي أيضا: التفسير اإلهاري الصو ي(، و وائح الجمال و وا ح الجالل، 
)بيان أقرب الطرق(، )رسالة  ي السلوك(، وقد استههد بسيف التتار لما ن لوا علت 

ِ    ي رباط  رحم  هللا  عالت، هم(618صوارزم سنة ) نجم : لمزيد من اإليضاح انظرو ، ود 
 منانيعي  الحياا لعالء الدولة الس ت ويلي   تمالتأويالف النجمية، : ر  ب  ك  ال الد  

تب العلمية، بيروف، لبنان، دار الكالج ء ااول، ،  حعيق أحمد  ريد الم يدي، هم(736)ف
: أن  لعب بألعاب متعددا، ر عنه أيضاك  كما ذُ ، 52 -43د معدمة التحعيق،  م،2009

منها: اإلمام ال اهد العدوا، ومنها:  انع ااولياء لكثرا اله    خرجوا علت  دي  م  أهل 
منها: الك ب ر  وهو أههر ألعاب الهيخ، ف عضهم  لق   )نجم الكبراء( وبعضهم الوالية، و 

يعول: )نجم الد   الك ب ر ( أو )ك ب ر ( ولهها اللعب  عليالف متعددا، منها: أن  سبق أقران  
 ي  غر  للت  هم المهكالف والغوامض،  لعبو  )الطامة الكبر (  م كثر استعمال   حه وا 

 .هم(  ي بلدا صيوق م  بالد صوارزم العارسة البرد540) ولد سنةالكبر ، )الطامة( وأبعوا 
،  م أقام نجم الد   م  الهيخ لسماعيل العصري  ااهواز ليتعلم أ ول الطريق تار حل لل

زمنًا بمصر، حيث ظل  ي  ح ة الهيخ روزبهان،  تعلم من  علم الطريعة. قضت حيا   
وبعد ذلك  ار معلمًا لتلك العلوم التي يستمسك بها  ، تعلم الحد ث النبوي والفع  الها عي
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:  وائح الجمال و وا ح الجالل، دراسة و حعيق الك ب ر   نجم الد  : انظر ،أهل السنة
معدمة م، 1993الدكتور  وسف زيدان، الط عة ااولي، دار سعاد الص اح، العاهرا، 

م  ك ار ، وأن  كبرويةمؤسس سلسلة ال: أن  وُذك ر عنه أيضا ،109 -13 دالتحعيق، 
وقد  رك  صنيفاف كثيرا  الهجري، وأوائل العرن السابع الهجري   وفية العرن السادس

مم  كان كل  رد منهم يعد  ي عهد  هيخا  و ثعف جماعة م  ك ار الصوفية علي  د 
   ع  الفارسية:  اريخ التصو   ي اإلسالم،  رجمغني الدكتور قاسم :انظر عظيما،

الدكتور محمد مصطفي حلمي، و اجع  الدكتور أحمد ناجي القيسي، ر   ادق نهأف،
  .693د ، م1972، ، العاهرامكت ة النهضة المصريةالج ء الثاني، 

هها الحد ث  حيح أصرج  مسلم  ي  حيح ، انظر:  حيح مسلم، بيت اا كار  (2) 
  . 63(، د 91م، حد ث رقم )1998الدولية للنهر والتوزيع، الرياض، 

د الرءو  المناوي: التوقيف علت مهماف التعاريف،  حعيق الدكتور عبد الحميد عب (3)
 .129 م، د1990 الح حمدان، مكت ة عالم الكتب، 

عبد المنعم الحفني: المعجم الهامل لمصطلحاف الفلسفة، مكت ة مدبولي، العاهرا،  (4)
 .257 م، مادا: )جميل(، د2000الط عة الثالثة، 

 .80، 82م، د 1985: كتاب التعريفاف، مكت ة لبنان، بيروف، الهريف الجرجاني (5)

نماء العربي، الط عة مع  زيادا: الموسوعة الفلسفية العربية، معهد اإلالدكتور  (6)
 .333المجلد ااول، د  ، مادا: جمال،م1986ااولت، 

  .191د :  وائح الجمال و وا ح الجالل، الك ب ر   نجم الد   (7)
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 .85د التأويالف النجمية، الج ء ااول، : الكبر  نجم الد    (8) 

 .87د  المصدر السابق، الج ء ااول،: نجم الد   الكبر   (9) 

  .80المصدر السابق، الج ء ااول، د  الك ب ر : نجم الد   (10)

 .84د  ول،، الج ء ااالتأويالف النجميةكبر : ال نجم الد   (11) 

  .201د مال و وا ح الجالل، :  وائح الجالك ب ر   نجم الد   (12)

  .205الك ب ر : المصدر السابق،  د  نجم الد   (13)

نوضح حقيعة و  .85د الج ء ااول،  التأويالف النجمية،: نجم الد   الكبر   (14) 
 ي  ا ي هها الصدد، وهي أن نجم الد   قد ساق العد د م  اادلة التي اعتمد عليه مهمة

باعت ار   (الرحيم)باعت ار   جلي للجالل، وبي  معنت  (الرحم )هها التعسيم بي  معنت 
 (الجالل) صفاف  ،ج ء ااول م  التأويالف النجميةجلي للجمال، ويظهر هها جليًا  ي ال 

كالودود والكريم والرزاق، كلها  فاف كمال.  م   (الجمال)كالج ار والعهار، و فاف 
نجم الد    يد م  اإليضاح انظر:ولم   معتضياف كمال  س حان   جلي  بجمال  وجالل .

 .87:  84دالج ء ااول،  فسير سورا الفا حة:   التأويالف النجمية، :الكبر  

 .73د  المصدر السابق، الج ء ااول، (15) 

ج ر علق علي  وصااسنت هرح أسماء هللا الحسنت،  المعصد :الغ الي أبو حامد (16) 
 .95م، د 1999الص اح، دمهقمط عة  ،تأحاد ث ، محمود بيجو، الط عة ااول
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 ،بممممدون  مممماريخهمممممس الممممد   ابمممم  قمممميم الجوزيممممة: الفوائممممد، مكت ممممة المتنبممممي، العمممماهرا،  (17) 
  .168د

و عليق الدكتور محمد كمال   حعيقعبد الرزاق العاهاني: ا طالحاف الصوفية،  (18)
  .40م، د 2008جعفر، الهيلة المصرية العامة للكتاب، العاهرا، 

  .148العاهاني: المصدر السابق، د  عبد الرزاق (19)

: اإلنسان الكامل  ي معر ة ااواصر وااوائل، الج ء ااول، الجيلي عبد الكريم (20) 
 .89م، د 1981الط عة الرابعة، مكت ة مصطفي ال ابي الحلبي، العاهرا، 

 .93، د الجيلي: المصدر السابق، الج ء ااول عبد الكريم (21) 

 .90الج ء ااول، د ، المصدر السابق (22) 

النابلسي: الفتح الرباني والفيض الرحماني، وضع حواهي  عبد الوارر  عبد الغني (23) 
   .77م، د 2011محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروف، 

 .74د لتأويالف النجمية، الج ء ااول، ا كبر :ال نجم الد   (24) 

 .205ل، د كبر :  وائح الجمال و وا ح الجالال نجم الد   (25) 

 .187د  لتأويالف النجمية، الج ء الخامس،ا كبر :ال نجم الد   (26) 

 .19د  ،، الج ء الرابعالمصدر السابقكبر : ال نجم الد   (27) 

 .131كبر :  وائح الجمال و وا ح الجالل، د ال نجم الد   (28) 
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 .127د لتأويالف النجمية، الج ء ااول، كبر : اال نجم الد   (29) 

 .358د  لمصدر السابق، الج ء الثالث،كبر : اال نجم الد   (30) 

 .56د  المصدر السابق، الج ء الثاني، (31) 

 .109د  المصدر السابق، الج ء ااول، (32) 

 .38د  المصدر السابق، الج ء الثاني، (33) 

 .9د  المصدر السابق، الج ء الثاني، (34) 

 فسها.الصفحة ن المصدر السابق، الج ء الثاني، (35) 

 .90د  المصدر السابق، الج ء ااول، (36) 

  .198، د :  وائح الجمال و وا ح الجاللالك ب ر   نجم الد   (37)

 .83د  ول،، الج ء اا التأويالف النجميةكبر : ال نجم الد   (38) 

 .76د  ول،، الج ء ااالمصدر السابقكبر : ال نجم الد   (39) 

 .181، ، الج ء الخامسالمصدر السابق (40) 

 .98د  المصدر السابق، الج ء ااول، (41) 

 .77د  المصدر السابق، الج ء الثاني، (42) 

 



 

 

677 

 

 .122كبر :  وائح الجمال و وا ح الجالل، د ال نجم الد   (43) 

: الكبر   انظر أيضا: نجم الد  ، و 122، د المصدر السابقكبر : ال نجم الد   (44) 
رسالة  ي الخلوا، مخطوط بمعهد ، و 53 د التأويالف النجمية، الج ء السادس،

 ،(، ) صو (131224(، عمومي )3273) المخطوطاف العربية  حت رقم: صصو ي
  (.26، 25) ورقة

 .136كبر :  وائح الجمال و وا ح الجالل، د ال نجم الد   (45) 

 .93د  التأويالف النجمية، الج ء ااول،كبر : ال نجم الد   (46) 

 .122د  ،وائح الجمال و وا ح الجاللكبر :  ال نجم الد   (47) 

: المواقف والمخاط اف، عناية و صحيح النفري  محمد ب  عبد الج ار ب  الحس  (48) 
وقد ناقش  ،14م، د 2012ربري، الهيلة المصرية العامة للكتاب، العاهرا، أآر ر  وحنا 

نوار، حعع  : مهكاا ااالغ الي حامد وأبهه  الفكرا العد د م  الصوفية، انظر منهم:  
م، د 1964وقدم ل  الدكتور أبو العال عفيفي، الدار العومية للط اعة والنهر، العاهرا، 

أبو ، انظر: ولم يد م  اإليضاح حول عمق مصطلح النور ودالال   عند الصوفية، 87
،  ي معاملة المحبوب، وو ف طريق المريد للت معام التوحيد : قوف العلوبالمكي طالب

سل عيون السود، المجلد ااول، دار الكتب العلمية، بيروف، لبنان، ض ط  و حح  با
  .219م، د 1997

ربري، أ: كتاب الرياضة وأدب النفس، عني بإصراج  الدكتور أ.ج. الترمهي الحكيم (49) 
م، د 1947الدكتور علي حس  عبد العادر، مط عة مصطفي ال ابي الحلبي، العاهرا، و 

71. 
 



 

 

678 

 

 .126 وائح الجمال و وا ح الجالل، د كبر : ال نجم الد   (50) 

  ديجيتال كتب جاب سكت، منهاج السالكي ، بياض، كتابخانكبر : ال نجم الد   (51) 
 (.159)هم، ورقة 1303

 .123د  ،كبر :  وائح الجمال و وا ح الجاللال نجم الد   (52) 

 .125، 124، د المصدر السابقكبر : ال نجم الد   (53) 

جمال رجب ااستاذ الدكتور ال الكاملة لإلمام الجنيد، دراسة و حعيق : ااعمالجنيد (54) 
    .307م، د 2014، ، العاهرا، الهيلة المصرية العامة للكتابيسيدب

: هياكل النور، قدم ل  وحعق نصو   وعلق علي  السهروردي اإلهراقيأبو الفتوح  (55) 
، مط عة   مكت ة التجارية الكبر الط عة ااولي، ال الدكتور محمد علي أبو ريان،ااستاذ 

   .70م، د 1957السعادا، العاهرا، 

 .140، 139 وائح الجمال و وا ح الجالل، د  :كبر  ال نجم الد   (56) 

 .126، د المصدر السابقكبر : ال نجم الد    (57) 

 .142، د المصدر السابق (58) 

التأويالف  :كبر " نجم الد  ال"وانظر أيضا:  ،141، د المصدر السابق (59) 
 .182 د النجمية، الج ء الخامس،

 .147، 146كبر :  وائح الجمال و وا ح الجالل، د ال نجم الد   (60) 
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 .100د لتأويالف النجمية، الج ء ااول، كبر : اال نجم الد   (61) 

 .125كبر :  وائح الجمال و وا ح الجالل، د ال نجم الد   (62) 

 .128، د المصدر السابق (63) 

 .129، د المصدر السابق (64) 

 وانظر أيضا: ،105د تأويالف النجمية، الج ء الثاني، كبر : الال نجم الد   (65) 
 .53الج ء السادس، د 

 .343د  المصدر السابق، الج ء الثالث، (66) 

 .326د  المصدر السابق، الج ء ااول، (67) 

 .130كبر :  وائح الجمال و وا ح الجالل، د ال نجم الد   (68) 

 .231د  : التأويالف النجمية، الج ء ااول،كبر  ال نجم الد   (69) 

: كتاب الجالل والجمال، ضم  رسائل اب  عربي، وضع ب  عربي محيي الد   (70)
، 28م، د 2007حواهي  محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب العلمية، بيروف، لبنان، 

يها، ضم  رسائل اب  عربي، ب  عربي: رسالة ال يعول عل محيي الد   وانظر أيضا:
م، 2007وضع حواهي  محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب العلمية، بيروف، لبنان، 

" ال يكون وجود الحق، لال بعد صمود ال هرية، وهها ما أقر ب  العهيري أيضا:  ،193د 
لرسالة : االعهيري  أبو العاسم، انظر: ان  ال يكون لل هرية بعاء عند ظهور سلطان الحقيعة

ضم  كلماف أبت طيفور،  م : النور يجهلالسوانظر أيضا: ، 141 العهيرية، د
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بدون ، وكالة المطبوعاف، الكويت، ي لدكتور عبد الرحم  بدو كتاب: هطحاف الصوفية ل
 . 211، د  اريخ

 . 177: الفناء والحب اإللهي عند اب  عربي، د الج ار أحمد محمودالدكتور  (71)

(72)  Ed. Rosen (M), Yudin (P.); A dictionary of Philosophy, 
Progress Publishers, Moscow,1967,p. 302.   
(73)  Aqadir (c.); Philosophy and Science in Islamic World, 
Maekavs of Chatham PLC, Great Britain, 1991,p.55. 
(74)  underhill ”evelyn”: a. study in the nature and the development 
of mans spiritual consciousness,London,2003 ,p.184. 

 .210كبر :  وائح الجمال و وا ح الجالل، د ال نجم الد   (75) 

 .4د لتأويالف النجمية، الج ء الثاني، ا: كبر  ال نجم الد   (76) 

 .139كبر :  وائح الجمال و وا ح الجالل، د ال نجم الد   (77) 

 . 60د  لتأويالف النجمية، الج ء الثاني،ا :كبر  ال نجم الد   (78) 

 .227د  المصدر السابق، الج ء ااول، (79) 

 .316د  المصدر السابق، الج ء الثالث، (80) 

 .314د  المصدر السابق، الج ء الثالث، (81) 

 .380د  المصدر السابق، الج ء الثالث، (82) 
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 :كبر  ال م الد  نج وانظر أيضا: ،77د  ،، الج ء الثانيالمصدر السابق (83) 
 .93د  ،التأويالف النجمية، الج ء السادس

 .24د  ،، الج ء الرابعالمصدر السابق (84) 

 .122كبر :  وائح الجمال و وا ح الجالل، د ال نجم الد   (85) 

 .26د  لتأويالف النجمية، الج ء الثاني،ا: كبر  ال نجم الد   (86) 

 .119د  المصدر السابق، الج ء ااول، (87) 

 .122د  المصدر السابق، الج ء ااول، (88) 

 .392د  المصدر السابق، الج ء الثالث، (89) 

 .26د  المصدر السابق، الج ء الثاني، (90) 

 .319د  المصدر السابق، الج ء الثالث، (91) 

 .201، 200كبر :  وائح الجمال و وا ح الجالل، د ال نجم الد   (92) 

 .201، 200، د سابقالمصدر الكبر : ال نجم الد   (93) 

 .177، د المصدر السابق (94) 

 .178، د المصدر السابق (95) 

 .194، د المصدر السابق (96) 
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كيمياء السعادا، ضم  مجموعة رسائل اإلمام الغ الي، راجعها  :الغ الي أبو حامد (97) 
  .451وحععها لبراهيم أمي  محمد، المكت ة التوفيقية، العاهرا، بدون  اريخ، د 

   .449،  448المصدر السابق، د  :الغ الي أبو حامد (98) 

: لوائح الحق ولوامع العهق،  رجمة و عديم محمد الجامي نور الد   عبد الرحم  (99) 
 .  36م، د 2003، ، العاهراللثعا ة تعالء الد   منصور، المجلس ااعل

 .163كبر :  وائح الجمال و وا ح الجالل، د ال نجم الد   (100) 

 .155 ، دالكبر : المصدر السابق م الد  نج (101) 

 .40د  لتأويالف النجمية، الج ء الثاني،ا :كبر  ال نجم الد   (102) 

 .96د  المصدر السابق، الج ء ااول، (103) 

 .73د  المصدر السابق، الج ء ااول، (104) 

 .134كبر :  وائح الجمال و وا ح الجالل، د ال نجم الد   (105) 

 .134د ، المصدر السابق (106) 

 .158، 157، د المصدر السابق (107) 

 .191، 190، د المصدر السابق (108) 

 .190، د المصدر السابق (109) 
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 .194، 193، د المصدر السابق (110) 

 .205، د المصدر السابق (111) 

 .166 -165، د المصدر السابق (112) 

 .325د  : التأويالف النجمية، الج ء ااول،كبر  ال نجم الد   (113) 

 .137د  المصدر السابق، الج ء ااول، (114) 

كتاب أ لوطي  عند العرب، الميمر الرابع  ي هر  أ لوطي : أ ولوجيا، ضم   (115)
عبد الرحم  بدوي، دار النهضة العربية، الدكتور ، حعع  وقدم ل  عالم الععل وحسن 

 كرم  وسف، انظر أيضا: ولبيان  ورا الجمال عند أ الطون  ،61م، د 1966العاهرا، 
م، 1936:  اريخ الفلسفة اليونانية، مط عة لجنة التأليف والترجمة والنهر، العاهرا، 

 .81د

عوار  المعار ، الج ء الثاني، دار  السهروردي ال غدادي: ههاب الد   (116) 
 .309م، د 2000المعار ، العاهرا، 

: كتاب الجمال والجالل، ضم  رسائل اب  عربي، دار ب  عربي محيي الد   (117) 
 .25م، د 2007الكتب العلمية، بيروف، لبنان، 

: الفتوحاف المكية، الج ء الثاني، دار  ادر، بيروف، ب  عربي محيي الد   (118) 
 . 540، د بدون  اريخ

 .171كبر :  وائح الجمال و وا ح الجالل، د ال نجم الد   (119) 
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 .19د  ،التأويالف النجمية، الج ء الرابع: كبر  ال نجم الد   (120) 

 .100د  ،، الج ء ااولالمصدر السابق (121) 

 .168كبر :  وائح الجمال و وا ح الجالل، د ال نجم الد   (122) 

 .171، د المصدر السابق (123) 

 .171، د المصدر السابق (124) 

 .149، د المصدر السابق (125) 

 .132د  : التأويالف النجمية، الج ء ااول،كبر  ال نجم الد   (126) 

 .226، 225كبر :  وائح الجمال و وا ح الجالل، د لا نجم الد   (127) 

 .226، د المصدر السابق (128) 

 .233، 232د المصدر السابق،  (129) 

 .167، د المصدر السابق (130) 

 .13د  ،كبر : التأويالف النجمية، الج ء الرابعال نجم الد   (131) 

ف العربية، بمكت ة معهد المخطوطا ، مخطوطعي  الحياا كبر :ال نجم الد   (132) 
 (.18(، ورقة )67069) (، رقم عام1524) رقم صاد مجاميع،

 .319د  : التأويالف النجمية، الج ء الثالث،كبر  ال نجم الد   (133) 
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 .148د  المصدر السابق، الج ء ااول، (134) 

 .38د المصدر السابق، الج ء الثاني،  (135) 

 .165د  المصدر السابق، الج ء ااول، (136) 
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،  حعيق أحمد  ريد الم يدي، ستة أج اء، دار الكتب العلمية، هم(736)ف
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 .م1966النهضة العربية، العاهرا، 
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 م.2008د كمال جعفر، الهيلة المصرية العامة للكتاب، العاهرا، ممح

النابلسي: الفتح الرباني والفيض الرحماني، وضع حواهي   عبد الغني - 23
   .م2011كتب العلمية، بيروف، ار العبد الوارر محمد علي، د

الجيلي: اإلنسان الكامل  ي معر ة ااواصر وااوائل، الج ء  عبد الكريم - 24
 م.1981ي، العاهرا، ااول، الط عة الرابعة، مكت ة مصطفي ال ابي الحلب
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 حعيق الدكتور عبد الحليم  العهيري: الرسالة العهيرية، أبو العاسم  -27
 .م1989الدكتور محمود ب  الهريف، مطابع دار الهعب، العاهرا، و محمود، 

 



 

 

690 
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