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 جرسز و ورم نغم
 اخلري وعلي أبد. 

 علي أبو اخلري، النغم الصويف، الصوفية، الشعر الصويف، النثر الصويف.الكلمات المفتاحية: 
 

: النغمة   في النثر الصوفي أوًلا
   1تعليقاهتم ومنظوماهتمو وشروحهم  ،وادعيتهم وابتهاالهتم ،يف نثرهم وشعرهم ،النغم يف الكلمة الصوفية ىيتجل

تتشوف هبا  ،وومضة خيال ،كل كلمه هلا سر وإحياء  ،من الناس وهذا التجلي ينفرد به الصوفية عن غريهم
 نفوسهم عن فنائهم يف احلب اإلهلي. 

السر والسرت و اإلمجاع و هم ألنفسهم توالصوفية يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا هبا الكشف عن معاين
هم علي أسرارهم أن تشيع يف من باينهم يف طريقتهم لتكون معاين ألفاظهم مستبهمة علي األجانب غرية من ىعل

 دعها اهلل تعاىلأو جملوبة بضرب تصرف بل هي معان أو إذ ليست حقائقهم جمموعة بنوع تكلف  ،غري أهلها
 .  2استخلص حقائقهم أسرار قومو قلوب قوم 

إن " ":عبد الوهاب الشعراين"سرار يقول ورائها من أ إن تعريف واشتقاق مصطلح كلمة صويف يوحي مبا
فكل من عمل  ،السنةو لياء حني استنارت بالعمل بالكتاب و صوف عبارة عن علم أنقدح يف قلوب األعلم الت
نقدح لعلماء الشريعة من اداب وأسرار وحقائق تعجز األلسنة عنها نظري ما آو نقدح له من ذلك علوم ايهما 

كام الشريعة إذا خال من زبدة عمل العبد بأحهو فالتصوف إمنا  ،األحكام حني عملوا مبا علموه من أحكامها
 "... النفس حظوظو العلل  هعمل

أسرار و داب آبوضوح ما يف تعريف الشعراين للتصوف من إشارات نثرية حتمل دالالت رمزية مثل  ىونر 
حوال " فاأل"أرباب أحوال ال أصحاب أقوال 3بقوله عن الصوفية بأهنم "حامد الغزايل وأب"ما أكده هو و  ،حقائقو 

وما خيتص به كل  ،لياءو ما يسموهنا مبقامات األأو  ،زايل هي درجات الرتقي الروحاين عن الصوفيةاليت يقصدها الغ
ويعرب الصوفية عن حاالهتم  ،املشاهداتو ا مبقامات املكاشفات ل متام االبتداء وحىت مقام التجلي مرور  أو مقام من 

هيام و تعلق باملثل و الكاملة اين العقلية حب للمعهو صور املادة بل و احلب لديهم ال يتعلق باألجساد و  ،باحلب
سبيل إىل و النفس  ىحرب علو ا فاحلب لديهم طريق إىل الزهد يف متع الدنيا مجيع   ،اجلمالو مبصدر الكمال 
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كما عرب   ،لكن للتقرب إىل اهلل جل وعالو  ،النارأو أن العبادة ليس من أجل اجلنة و  ،العزوف عن مغرياهتا
 .بقولها عن التصوف شعر   "الشبلي"

 ي ربوىبو اعلم سين مس علم التصوف علم ال نفاذ له 
 
يف اإلشارات، أو مما يشري إليه املتصوفة من علوم الباطن وأسرار املعاين، سواء يف الكلمات و تعريف ال خيلهو و 

 بأن التصوف ونالشعراين يف طبقاته، مثل ما يقول هسميتهم إىل غري ما قالتومعظم الصوفية يرفضون نسبة أصل 
األمام هو ل من لبس خرقه الصوف أو ن بأن و ن كانوا يقولاو  ،من الصفاءأو يرجع إىل لبس خرقة من الصوف 

 .]عليه السالم[ علي بن أيب طالب
علوم و علم اإلشارة الذي يضم اخلواطر هو أن التصوف كعلم ينفردون به بولكنهم يستدركون 

حقيق بل تعلم باملنازالت تال علىميكن العبارة عنها مكاشفات األسرار ال و املكاشفات ألن مشاهدات القلوب 
لكننا و  ،علمائهمو ائل زهادهم أو و فلسفاهتا و احلديث عن أصول الصوفية  دأننا لسنا بصد ىعل واملواجيد. 

ونة ومن خالل دجرسها عند املتصوفة من خالل أدبياهتم املأو صر يف البحث عن الكتابة عن نغمة الكلمة تقنس
هم تراثا يف ا كبري  وكذلك يف املدائح النبوية اليت شغلت حيز   ،لياء الصاحلنيو دهم وأناشيدهم عن األمشاهدتنا ملوال

 .ةالشعري ويف شطحاهتم الفكريو هم النثري تراثاألنغام فيها يف  ىصدو ولذا سنتحدث عن الكلمة  ،الفكري
 مة في النثر الصوفي  غالن :ًلا أو 

له آو عليه اهلل  ىلقد كان الرسول صل ،هاالت والوصايا من الشيوخ للمريدينعية واالبتديف األ ىالنثر الصويف يتجل
 ،احقيقي   ،اومصدر   ،ا أصيال  التابعون وما تنطوي عليه حياهتم الروحية بني أقوال وأفعال تعترب منبع  و وسلم والصحابة 

نتشار اإلسالم امع و لكن و  ،السلوكو الق خعلم األ ىلو عتبار التصوف يف بداياته األاكن ميو  ،للتصوف اإلسالمي
ومن مث  ،وبروز حركات الزندقة والكشوفات اإلهلامية الباطنية ،وتوسع املسلمني يف األخذ من الثقافات األخرى

 .خرةنشغال باآلاالو الدعوة إىل ترك الدنيا و اخلروج من العزلة 
" عمر بن عبد العزيز" مام علي يف رسالة له إىلية رأسهم بعد اإلفالصو  هيقول احلسن البصري الذي يعترب 

قد حيسب و م من اجلنة عقوبة آدليهم إوإمنا أهبط  ،وليست بدار إقامة ،عنظعلم يا أمري املؤمنني أن الدار دار إ
حني صرعة فهي هتني من  كلوهلا   ،عقاب اهلل أهنا عقاب ر مادومن مل ي ،ا ثوابيدري ما ثواب اهلل أهن من ال
 فكن فيها يا أمري ،هوفية حتف ،ههي كالسم بأكلة من ال يعرفف ،حني قتلي لك  وهلا يف ،هاز تذل من أعو  ،أكرمها
... فانظر يا أمري املؤمنني إليها نظر الزاهد واء خمافة طول البالءديصرب علي شدة ال ،هي جرحو ادكامل  املؤمنني
الرسالة يف  ووتبد 4"لة...ن أمانيها كاذبة وأماهلا باطإرها فحذاف ...بتلي العاشقاملتنظر إليها نظر  وال ،املفارق

وجاء الطباق املوجب يربز املعاين اليت صاغها  ،معربة دالهوقد جاءت عباراهتا قصرية  ،غاية التعبري عن الزهد
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 ،لي عاشقتبمو  ،وزاهد مفارق ،عقابو ثواب  ،عن ودار إقامةظضدها كما يف دار و ويؤكدها ليظهر الكلمة 
الروحية اليت  ةفسينالداخلية فيها يوحي باحلالة ال ىاملوسيقو  ، املعاينيف بطناأباإلضافة إىل ما يف الرسالة من 
هاشم الصويف خطوه   ووخيطوا أب ،صداها يف نفس اخلليفة عمر بن عبد العزيز ىعاشها احلسن أثناء كتابتها ومد

وهي  5"قلوبخراج الكرب من الإبرة أيسر من إلفلح اجلبال ب" :وفية فيقولصكبرية يف الدفع خبصائص الكلمة ال
معروف "مما يوحي باجلرس املوسيقي دعاء و  ،كما أطلق عليهم فيما بعد  ،ة ربانيةفحون ،عبارة عن صوفية

 بغىحسيب اهلل احلكيم القوي ملن  ،أمهين احسيب اهلل الكرمي مل ،حسيب اهلل لدنياي ،اهلل لديين حسيب"  ":الكرخي
هو رب عليه توكلت و هو إال  هحسيب اهلل ال إل ، عند الصرا ملن كادين حسيب اهلل الكرمي شديدحسيب اهلل ال ،علي

 ،"بشر احلايف"املناداة يف أهل الطريق مجيعهم عند و وسوف جند الكثري من أمثال هذه املناجاة  ،6"العرش العظيم
عمر بن "و "،السهروردي"و ،"ذي النون املصري"و "،رابعة العدوية"و "،الغزايل"و "،اجلنيد"و "،احملاسيب ثار احل"و

 . "الفارض
لياء أو لياء الصاحلني والذين قصروا القطبية علي أربعة و الذين حيبون األ على ستقرار النصوص كعلماومع 
أيب "و "،أيب احلسن الشاذيل"مثل  ىومن هلم والية كرب ، الدسوقي مبصرو والبدوي  ،الرفاعي بالعراقو هم اجليالين 

صلوات و تشمل أدعية وابتهاالت  هراد معينأو تص كل أهل طريق بفقد أخ "يو االشيخ الشرق"و "،العباس املرسي
شيخ أو  هيد من شيخر امل بهوالذي يطل (املدد)ومجيعها توحي مبا يطلقون علية  صلى اهلل عليه وآله،علي رسول اهلل 

وف  لذلك يف حلقات الذكر يرددون كلمة اهلل حي مبد حر و  ،شفاعة روح الوايل لطالب املددهو واملدد  ،من شيخ
 ةويظلون ميدون كلمه اهلل وهم يصرفون وجوههم ناحيم إىل اليمني هون وجوهر يدوعندما يقولون اهلل ي ،كلمة اهلل

مايلون يتوهم  ، بنغمات حانية رقيقةحروفها طويال   مدد مبد ةالشمال مث خيطفون كلمه حي ومن مث ينادون كلم
القلوب من كشف أسرار الذات  ىرد يرد علايقولون هم و  الوجد كما ، حىت يصلون إىل حالة التواجدمشاال  و ا ميين  

  .7حاجلوار  ىوأنوارها وتدهش الروح فيظهر ذلك عل
عليه السالم، علي بن أيب طالب  عن يف مسندة "نعيم أمحد بن عباس األصبهاين وأب"ويرجع ذلك ما رواه احلافظ 

موعهم دجرت و الشجرة يف اليوم الشديد الريح  يدوا كما متد" كانوا إذا ذكروا ما 8ا فقاليوم  أنه وصف الصحابة 
  :9اليت يرددوهنا يف حلقات الذكر صلى اهلل عليه وآلهعلى النيب  ثياهبم" ومن الصلوات ىعل

                                                 
 ىأنظدر: كمدال مصدطف. هارون الرشيد وفتكه بالربامكة رعاص املايلمن أطلق علية لقب صويف وكان من  لأو أبو هاشم الصويف  5

 .291فحة صال (1963 ،كلية اآلداب  ، )بغداد:الصلة  ين التصوا والتشيع ،الشييب
 .96فحة ص، الالتصوا لمذهب أهل التصواسابق،  مرجع 6
 (1976 ،الشدددركة املصدددرية للطباعدددة والنشدددر)القددداهرة:  ،ليوووال اهأو  ةمووو يل الن ووواة فوووي مح ووو ،عبدددد احلميدددد أمحدددد عبدددد الوهددداب 7
 .162فحة صال
 .164املصدر نفسه، الصفحة  8
 .74فحة ص( ال2001 ،ة النصرمطبع )القاهرة: ،مفاتيح الفرج ،دعاء منسوب إىل السيد أمحد البدوي 9
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 نور األنوار ىاللهم صل عل
 وسر األسرار

 وترياق األغيار
 ومفتاح باب اليسار
 سيدنا حممد املختار

 له األطهارآو 
 وأصحابه األخيار

 ضالهفأو  عدد نعم اهلل
 

 :10ومنها هذه االبتهاالت
 ياذا العرش اجمليد ،دودأو دود يأو دود يأو ي

 يا فعال ملا يريد ،معيد مبدي يا يا
 أركان عرشك مألنور وجهك الذي بالك سأ

 خلقك ىدرت هبا علقوبقدرتك اليت 
 اعلم   وبرمحتك اليت وسعت كل شيء رمحة  

 ال إله إال أنت
 يامغيث أغثين
 يامغيث أغثين

 غيث أغثينيام
وهذا  ،نامت العيون وغلقت امللوك أبواهبا وخال كل حبيب حببيبهو  ،إهلي أنارت النجوم"  ":رابعة العدوية"وتقول 

عروس  ىوإذا جتلبأسلوب بالغي خفي فيقول  " همريد "إبراهيم الدسوقي"وينصح السيد  11مقامي بني يديك "
طلعت مشوس  ،ليةو الغيب الئح العناية األبدية والسعادة األ رتبة اإلهلام يف سرائر األفهام والح من ىالظالم عل
 جنوإذا  ،السرائرو البواطن والضمائر  ىالظواهر صحو  ىالبدر املنري يف الليل البهيم فهم سكر  ىجتلو املعارف 

 قطعوا البيداء يف اجملاهدة ،ينفر الوا مستغمذا هب عليهم نسيم السحر اف ،عليهم الليل باتوا قائمني متهجدين
 .12اخيبة النائمني "يجر نادي منادي اهلجر: وا عند الفجر باألعفلما رج ،صلنيافأصبحوا و 

                                                 
 .38املصدر نفسه، الصفحة  10
 .46فحة ص، الأشواق العارفينمرجع سابق،  11
 ،مكتبدة الرمحدة املهدداة)املنصدورة:  ي،دفدعداطف و  :حتقيدق ،ال الوولي الشوريف حلسان التصريف  ،جالل الدين الكركي 12

 .23فحة ص(، ال2004
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يار خولكنه نصح مبطن باألخبار عن األ ،اليس مبهم  هو ف ،اطاغي   "الدسوقي" يف كلمات يفالصو  ويظهر النغم
سن احلىب أ"اد املنسوبة إىل ر و األو الت السابق ذكرها ابتهومثلها مثل اال ،مون النهارو الذين يقومون الليل ويص

متثل ذروة اإلبداع يف  ،وغريهم من أساطني الصوفية "حمي الدين بن عريب"و "يب يزيد البسطامي"إو "الشاذيل
 .13"اهلل شاهدي ،اهلل معي .... اهلل ناظر إيل" "،سهل بن عبد اهلل التسرتي"راد أو ن م ،صويفالكالم ال

ن أبد  وكل شيخ طريقة ال ،بالوالء ألهل البيت عليهم السالم ونيدين ةتصوفبد من القول بأن كل امل وال
 ةوهم يلتقون يف كثري مع أفكار مدرس ،احلسنيأو من نسل احلسن  عليه السالم، يىل الزهراء وعلإينتهي نسبه 

عية الصحيفة السجادية لإلمام دا من أخذون كثري  أهبذا احلب وي ةاهر أهل البيت من حيث الوالء واحلب واجمل
 . علم السجادي إىل علوم أهل الطريقكن إضافة الكثري من الحبيث مي عليه السالم،السجاد 

 
 ي  فمة في الشعر الصو غالن :اثانيا 

الروحي  ومالس وشعرية خالبة حن ىوبلغوا ذروة املعاين الروحية مبوسيق ،يف النثر مة يف الشعر أكثر منهفصو تامل 
دي صورة بوتت ،هليذلك الشعر الذي يذوب صبابة يف احلب اإل خاصة   ،سواهم همل يبلغا حد  البالغة الشعرية و 

 ،هورؤية اخلالق يف بديع صنع ،الذوبانو  ،مصطلحات مثل الذوقو ية يف إبداع صور شعرية خاصة هبم و االسم
حمي "و"، إبراهيم الدسوقي"و "،ضعمر بن الفار "و "،رابعة العدويةد"بعض الشعر ل ىل أن نقتصر علو اوسنح
 . مة الشعريةغكنماذج متعددة للكلمة الصوفية يف الن   "بن عريبالدين 
 :14"رابعة العدوية"تقول  -أ

 

 
وأروع مما كتبه  ةا يف اجلنحب  نار وال الا من ال خوف   ،رقة يف حب اهللغنفسها مست "رابعة"لقد وجدت 

وغريهم  تقول رابعة  ة،مجيل بثين"و ، عزةكثرّي "و "،قيس بن امللوح"ين يف التاريخ العريب مثل ر هو العشاق املش
 :15أيضا

 

                                                 
 .30فحة ص، المفاتيح الفرجمرجع سابق،  13
 .46فحة صال ،العارفين واقأش، جع سابقمر  14
 .47فحة صال ،هنفساملصدر  15

 وحددب ألنك أهددل لذاكا  ى و أحبدك حبيدن حدب اهل
 فشغلدي لذكرك عمدن سواكا  ىو حدب اهلهو فأما الدذي 

 فكشفك يل احلجدب حىت أراكا  أمدا الدذي أندت أهل له و 
 لكن لك احلمدد يف ذا وذاكا و  يل  فما احلمد يف ذا وال ذاك
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 طول مسافيت لللزاد أبكي أم أ اه مبلغي وزادي قليل ما أر 
 فأين رجائي فيك أين خمافيت   أحترقين بالنار يا غاية املىن

 
  :16وتردد رابعة

 ىن جعلتك يف الفؤاد حمددثيإ
 جلوسي دجسمي من أرا توأحب

 فاجلدسم مىن للجليس مؤانس
 وحبيب قليب يف الفؤاد أنيسدي

القوم  ،هلا ومن حوهلا يف عينها فلم ترى غري اهلل سبحانهالعابدة الواصلة قد فين كل ما حو  ذهن هإ
حبيبها هو  ،هأما كل مشاعرها فمع اهلل وحد ،مها فحسبستجلس معهم جبلطر إىل لقائهم ضوهى ت ،يزوروهنا

 . ء هم يف واد وهى يف وادكما يؤنسها مع الناس اذ هم الشي  ،الذي يؤنسها يف خلوهتا
الكلمة  ووفيها تبد ،بالبحث عن املطلق يف صيغة امتزاج كامل ،وبةشعر رابعة ميتاز بالصراحة والعذ

حب اجلسد  نفسهتطور شعرى نفض عن  يف  ممتزجة مع النغم الروحي بإطالق الروح تتحدث عن مكنون النفس
 ،والزاد ،والذكر ،واحلجب ،واحملبة ،نسواأل ،واخلوف ،الرجاءو  ،ويالحظ تردد كلمة الفؤاد ،روح إنسان فانأو 

 .خرى ال تعرب عنهاأكلمة   يأن أكل كلمة يف مكاهنا ك  وملىن يبدوا
 

 عمر بن الفارض  -ب
ىف  هويرا ،يف نغمة العود الشجى هيرا هوخلق هيرى اهلل يف صنع ،يف أجواء الواقع اخليايل "عمر بن الفارض"ينطلق 

 .ويف كل شيئىف النسيم  هيرا ،هاوامتد شذ هح عبري وّ املدى فتف همسارح الغزالن وىف بساطة الزهر املمتد وقد نقط
 :17"بن الفارضا"يقول 

 يف كل معىن لطيف رائق هبج  ن عىن كل جدددددارحة أ هترا
 حلان من اهلرجأتآلفددا بني   ذا إيف نغمة العود والناي الرخيم 

 صباح ىف البلجصائل واألبرد األ  مسارح غزالن اخلمدائل يف ويف
 جشزهدار منتدسا  نور من األب  نداء الغمدام علدى أوىف مساقط 

 رجطيدب األ اىل سحري  إهدى أ  ذاإذيدال النسيم أاحدب مسوىف 
 دامة ىف مستندزة فرجريق امل  س مرتشفا أى ثغر الكموىف التثا

                                                 
 .48فحة صال، هنفساملصدر  16
  .159الصفحة  ،هنفساملصدر  17
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 ىل معان عميقة ختدع الناس بظاهرها الواضح عما يفإهذا الشعور الدقيق ىف التصور قد تغلغل بالشاعر العاشق 
 .هوبجييد الغوص فيها غري صائد مو  ن آلىلء نفيسة العماقها مأعمق أ

 ،نغمة العود ،"بن الفارضا"ا ىف كلمات النغم الصوىف رائع   ويبد ،الشعور الرقيق ىف التصور ووكما يبد
ودقة الوصف  ،ن وحدة الوجود تثبت وحدة الصانعإ ،زهارمن األ يالنور البساط ،حلان اهلزجأ ،الرخيم يوالنا

ا فال جيد بد   ،ؤيةر ليه بنورانية الإ يا فتوحجيد   "بن الفارضا" هيرا ،نسان هى قمة معجزة اخلالقاإل شياء اعتادهاأل
  :ن يقولأمن 

 ن مل تكن فيك حرييتإفوا حرييت   حتريت ملا صار حبك مذهىب 
 

ابن د"ا لألنه وصل إىل اليقني فال حرية طاملا صار احلب مذهب   ،يف شعرهو نه ال حيتار رغم ما يبدإ
ع الناس وال تيطلق الشعر ال ليم ،من أهل الطريقهو و  ،تصوف وطريقة "بن الفارضا"ن الشعر عند إ "الفارض.

ويف  ،طبيعية ال تكلف فيها هفجاءت أشعار  ها مبا يف نفسبوح  ولكنه قال الشعر  ،به نواغمتتعوا وت نإو  ،به اليتنغمو 
 :18حيدث اخلالق (دالال   تهقصيدته الرائعة )

 ذا مل أكن لوالكاإ يلدأو يب    أنت مين ةحال فعلدى كدل
 وخضوعي ولست من أكفاكا   حببدك ذيل اوكفاين عز  

  عزة  وصدح والكايتنسبد ليك بالوصدل عزت إذا ما إو 
 تالكاقعد من أ يبني قوم  ينإباحلب حسيب و  ميفاهتا
 اري بفاقيت بغناكافتقاب  اري بذليت خبضوعي سبانك

 وجددته يف جفاكدا وحنو   يعند كلك قرب منددى ببعد
 ،هىن جسمفوي ،هومبسافة البعد يقرتب منه حىت يذوب في ،يف اخلالق "ابن الفارض"من جديد يتوحد 

نكار النفس إو  ،والقوة ،والضعف ،اجلفاءو ، ونواحل ،والبعد ،ات التصوف الروحانية يف القربدومفر  ،هروح ووتسم
 هو.طاملا أنه مل يعد 

 
 برهيم الدسوقي إ -ج
 ،يف مدينة دسوق مبصر ضرحيهبالربهانية و  هقتيوتعرف طر  ،ربعة وله مريدون يف كل العصورقطاب األأحد األهو و 

 :19هااحدإشارات يقول يف سرار واإلعار صوفية مليئة باألشوله أ ،يوضاتفوله كرامات و 
 خبلويت العشاق سكر  فتهت على ا   وىب بكدأس احملبدة حمبقاىن س 

                                                 
 .115فحة صال ،لهىقصيدة في الحب اإل 20أحلى ، مرجع سابق 18
 .101حة فص( المكتبة العلم واإلميان )القاهرة: ،من أقوال الشيخ إ راهيم الدموقي ،الدسوقي ةجوهر  19
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  خلويتمثفما كدان أهىن جلوىن   حدكمدة بسدر و  اونادمىن سر  
 لشم الدجبال الدراسيات لددكت أضا  واجلدداللة ل روالح لنا نو 

 ةأطوف عليدهدم كدرة بعد كر  ا وكنت أنا الساقي ملن كان حاضر  
وبلغت النغمة  ،وهى مجيعها مفردات صوفية ،داد كلمات احلب واحملبة والكأس والعشق واحلكمة والسر والنورز وت
  :20"الدسوقي"يقول الشيخ  ،يف الفناءأو لصوفية أعالها يف التجلى سواء يف املخلوقات ا

 والسر فيها كسر البيت واحلرم  فذايت كعبة  حجوا إىلّ 
نه من إف ،لياء اهلل أشهدكم باهلل من زاره فقد زارىنأو ويا  ،ن للكعبة رجال يطوفون هبا وهلل رجال يطوفون بالكعبةإف

فقد زاره ويكون حج  ومن زارين ،رضنيات واألو الياء اهلل أن اهلل قد واله درك الثلث يف السمأو واعلموا يا  ،نور
 . 21مقبولة ةحج

 :حمي الدين بن عريب  -د
 ءاالذي جاء باإلحي هن مل ختفت النغمة الصوفية يف شعر إو  ،جهاأو بلغت الفلسفة الصوفية  "بن عريبا"على يد 

 ،شراقة الصوفية تعلن عن نفسها من خالل الفلسفةولكن يف شعره نرى اإل ،نواإلعال صريحواإلشارة أكثر من الت
 :22يقول ابن عريب

 ين وإمياينيركائبه فاحلب د  أدين بدين احلب أىن توجهت 
ونا  صعلى املعاين واألسرار و  ان الصوفية حرص  محريص على الرمزية يف حبة شأنه يف ذلك شأن غريه  "ابن عريب"

صلى اهلل يف مدح النيب  ،اكتب فيه شعر  و  الإالتصوف  فنون من انه مل يرتك فن  إمث  ،هاأدركاليت  للقداسة والروحانية
قصيدة شعرية تعينه على  "ابن عريبد"ىل ولو خره على األار اآليثويف الدعوة إىل األخالق والزهد وإ عليه وآله،

 :23أنه قال مرة هذا البيت افقد حدثو  ،االرجتال
 كم ذا أراه وال يراين  ه يا من يراين وال أرا

 :على الفور مرجتال   "ابن عريب"فأنشد  ،نك تراه وال يراكإ كيف تقول:ذلك وقال له أحد تالمذته هفأنكر علي
 اا               وال أراه آخددذ  يا من يراين جمرم  
 اددا              وال يراين الئددذ  كم ذا أراه منعم  

 ،ي" يزيد البسطامأيب"و "،ابن سبعني"مثله مثل  ،ري من الكثري من أهل الطريقفاق فيه الكثو  "ابن عريب" أبدع 
  :24يف نفسه فينشد صلى اهلل عليه وآلهإىل أثر رسول اهلل  "ابن عريب"فينظر 

                                                 
 .96فحة صال، هنفساملصدر  20
  .البيت السابق انه يتحدث عن نفسه شارح  إ 21
 .155فحة ص( ال1997 ،مكتبة األسرة )مصر، ،ملطان العارفين ،عبد احلفيظ القرين 22
 .104فحة صال ،هنفساملصدر  23
 .107فحة صال ،هنفساملصدر  24
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 زت قسميو اقسم وما ج  ويل  مدحت املصطفي فمدحت نفسي 
 يأرم هفعيندي من يأرمد وولد     منه   يعل دفأعمايل تر 
 سهمي يبدهددا يعود عل يلد  منه توالت  ةوهددذى رمح

ومن أجل هذا احلب اخلطر الذي ال يهدأ قلب  ،للنيب وحبه هلل سبحانه وتعاىل هنه حريص على الرمزية يف حبإ
سوى اللجوء إىل الرمزية للتعبري عن  هفلم يكن لدي ،نه حب حمفوف باخلطرصاحبه وال ينال يف طريقه راحة أل

 لسنا يف معرض نقدوألننا  ،ريكفالكثري من التهم اليت تصل إىل حد التمعارضيه  ق منذاف ،احلقيقة السرمدية
 . ها من إشراق ووصففيوما  ،الصوفية من نغم ةبراز ما يف الكلمإل و اننا فقط حناف ،التصوف

 
 النغمة في شطحات الصوفية  :ثالثاا 

ولكنا نكتب بعضها يظهر فيها بعض  ،ن احلديث عن الشطحات الصوفية ال يعىن أننا ندين هذه الشطحاتإ
وأن يكون الصويف يف  ،ن ظاهرة الشطح حتتاج إىل شده الوجدإ ،الصويف على إطالقه ثارت ميز به التالنغم الذي ي
ويأيت الكالم من الصويف يف حالة سكره بأصوات  ،واالنفعال اجلامح ،ومتتاز باالضطراب واحلركة ،حاله السكر

طح شالذي يسمى الهو و  ،مع العقولأو فال يكون ألكثره معان تستقيم مع الشريعة  شارهخترج عن الرمز وعن اإل
 يتفانون عن أنفسهم يف أثناء التواجد كما يرون. أو ما يصدر عن الذين يفنون هو و  ،الصويف

 يفردولكنه أمر  ،وه على ميزان القاعدة وقياسهازنليست هناك قاعدة بني القوم للشطح الصويف حىت ي
وسنرى بعض  .اء السكر ويف الشطح مليئة بالنغمولكن تأتى الكثري من األصوات والكلمات أثن ،هبخيص صاح

يقول  ،وغريهم "ذي النون املصري"و "،الشيخ إبراهيم الدسوقي"و ي"،اميد البسطز أيب ي"هذه الشطحات عند 
 ،ن خلقي حيبون أن يروكإ ،زيديا أبا ي :ىن بني يديه وقالقامرفعين مرة فأ :كما روى عنه  ي"يزيد البسطام وأب"

فتكون  ،يناكأر  :ىن خلقك قالواآحىت إذا ر  ،كترفعىن إىل أحدياو  ،كنيتلبسىن أناأنيتك و ا: زيين بوحد25فقلت
يب يزيد أل اجلنيد أن يفسر شطح و اح ،وعندما اهتم الفقهاء أبا يزيد بكالمه هذا ،"وال أكون أنا هنا ،أنت ذاك

مبا ألبسه عن كون ما  اغني  تفيكون مس ،التوحيد حق لاقائق وجد التفريد يف كمهذا كالم من مل يلبسه ح :فقال
 . ألهس

زلت أطري فيه عشر سنني حىت صرت  ه فميسيّ لأشرفت على ميدان ال :أيضا  أنه قال "يزيد أيب"وذكر عن 
يع حىت يفلم أزل أطري بليس يف التض ،ميدان التوحيدهو يع و يمث أشرفت على التض ،من ليس يف ليس بليس

مث أشرفت على  ،يع بليس يف ليس يف ضياعه التضييعيعت عن التضضوضعت ف ،ايف الضياع ضياع  عت ض
  .26وغيبوبة العارف عن اخللق" ،فر اخللق عن العا ةيبوبغالتوحيد يف 

                                                 
 .315فحة صال ،التصوا اإلمفميمرجع سابق،  25
 .34فحة صال ،هنفساملصدر  26
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أن هذا كله وما جانسه يف علم التوحيد عن الغيبوبة  :فيقول ي"البسطام"هذا الشطح  "اجلنيد"ويشرح 
ة حىت ومعىن قوله أشرفت على ميدان الليسيّ  ،ناء عن الفناءفناء بتغييب الفاك الشاهد وفيها معان عن اليف استدر 

ل وقوع أو ويف  ،وما ال يرى ىهاب عن كل ما ير ذل النزول يف حقيقة الفناء والأوّ  كصرت من ليس يف ليس فذا
  ."ثارهاآاس مالفناء وانط

 ،م منههو ال أننا نلمس أثر النغم يف حديثة حىت الغري مفإغييب هبام وتإمن  ي"البسطام"رغم ما يف أقوال 
ة اليت ال يريد ألحد أن يطلع عليها مثل سميف شطحه يستخدم اصطالحات صوفية توحى باألسرار املطلهو ف
 يها توحلك  ،ةليسيّ أوميدان  ،والغيبوبه والعارف واخللق ،ضييعتوالضياع وال ،حدتيكأىل إرفعىن او  ،كنيتلبسىن أناأ

 طالقهم.إالغامض عند حقيقة التجلى كما يراها الصوفيه على  بالتمييز الروحاين
صلى اهلل عليه على رسول اهلل  ةيقول بعد احلمد والصال "براهيم الدسوقي"إويف احلزب الكبري للشيخ 

اللهم آمنا  ،...ا ظلموافوقع القول عليهم مب ،وا عما نوواممل نووا فلووا عما نووا مث لووا عما نووا فعموا وصآ" وآله:
ده ده ده ده ده اهلل رب العزة كتب أمسه على كل ر ه كرددد كر دد كر كد كد ك،  من كل خوف وهم وغم وكرب

 .27شيء .... "
ال أن فيه بعض إوالدسوقيون  "الدسوقي"ورغم أن هذا احلزب الكبري من ضمن الدعاء الذي متيز به 

املريد أو يشمل نغمات متوالية يشعر هبا السامع  هلكنو  ،هخر آىل إ... ددر شطحات أهل التصوف مثل كد كد ك
ة على هذه الصال ايض  أونقرأ  ،لفك.. ففيها السجع والطباق الغري مت.نووا فلووا عما نووا مث لووا عما نووا ،مباشرة
من قراءتنا  امجيع   هدراكإفيها نغم وفيها شطح وفيها تواجد ميكن  ةللدسوقي فهي صال صلى اهلل عليه وآله،النيب 

وناسوت الوصال طالعه  ،اجلمال هوال ،والكمال املتمم ،والغيث املطمطم ،مسلهم صل على الذات املطللا" :هلا
ىل إقرب ت الوصال األو ساكنز عن إنسان األزل يف نشر من مل يزل من أقمت به نواسيت الفراق يف قاب ن  ،احلق

قاصدها مك در ىل ذوق بالغ الرفاهية ليإتاج رمزية حت ةهنا صالإ .28"هم به منه عليه وسلملطريق احلق فصل ال
تمثل فيها تومجيعها  ،سواه يدركها أحد الأو ال القليل إا ال يشاركه فيها ا خاص  ورمبا كان ذوق   قق طرائفهاحيو 

 سرار. لة باألفااحل ةمغالنا ىاملوسيق
ناجيته ال "و ،يأفناىن عن فناو " مثل مثل:ة األحعن شط ة تعرّب أقوال كثرية قصري  "الدسوقي"ويروي عن 

 .سكر ةعن ذات صاحبها يف حال ةالشطحات القصرية معربّ  هومجيع هذ .29"املراد وأنا املريدهو ف"و" يصغائإب
احلسني  وأب"ما تأتى متناغمة أثناء الشطح الصويف يقول  ادوم   ةناء واملناجافويالحظ كما أن كلمة ال

أهل النار  ةاللهم قد سبق يف علمك ومشيئتك وقدرتك عقوب" ا:خالهل يدعو ليتاحدى شطحاته إيف  ي"النور 

                                                 
 .(1993 ،دار الرفاعى )قنا، مصر:  ،الحزب الك ير والصغير لسيدي إ راهيم الدموقي ي،إبراهيم الرفاع 27
 .34فحة صاملصدر نفسه، ال 28
 .199فحة ص،الفعريسان التلمرجع سابق،  29
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نك قادر إف ،النار من الناس أمجعني ألختلف أن مت ن يكن قد سبق يف مشيئتك الىت الإاللهم ف ،الذين خلقتهم
  .30"ىل اجلنةإ اوأن تذهب هبم مجيع   يعلى أن متألها يب وحد

نانية أ ،ولكنها أنانية يف احلقيقة ،ةسخاء مبعىن الكلمار والثيوهذا القول ليس فيه من باب اجلود واإل
ويعربون عن هذا العشق مبثل هذه  ،يف العذاب وحىت ول –وحيدا   –العاشق الوهلان الذي يريد القرب من حمبوبة 

 . اة من سكرهم وتوحيدهم يف حمبوهبمقها مستدالكلمات الىت جن
 ،أن تأنس بكل وجه صبيح" :جده وهيامه قالو  ةنس يف حالالنون املصري عن األ ووعند ما سئل ذ

 . 31"واهلل تبارك وتعاىل فيما بينك وبني ذلك ،وكل صوت فصيح
وهذا يعىن أن احلب الواله  "ن مل يسكت هلكإوالعارف  ،ذا سكت هلكإاحلب ": "الشبلي"ويقول 

يستطيع الصرب على غيبة وال  ،مل يبد ما عنده وويهيج من احملبة حىت ليكاد أن حيرتق ل ،البد له من الشكوى
تبدى به لوال أن ن كادت لألقائه يف اليم وغيبته عنها "إعند  عليه السالملذلك قال اهلل يف حق أم موسى  ،هحمبوب

ىل املعرفة مبحبوبه كتم سره إذا وصل إالعارف  وكذلك ،هعلي اان بني يديها لكتمته حرص  ك  و" ولربطنا على قلبها
يف  ااملطلق مرتقي   االفن ةوألنه بات يف حضر  ،يف حضرته اته وخشوع  بمن هي اوأدب  على البقاء يف حضرته  احرص  

 . بسريان السر فيه األسرار العلية فال ينظر ما سواه وقد أغناه عن طلب غريه وتلذذ
سكرت من كثرة ما شربت من كأس " :قائال   ي"يب يزيد البسطام"أىل إكتب   "حيىي بن معاذ"ن ى أيرو 

إن  ،32"؟يدز ويقول هل م ،بعد يرض وما رو ات واألو اغريك شرب حبور السم" :"يزيد وب"أليه فكتب ا ،"حمبته
وإمنا  ،لفاظ"له نثر شعر ميتاز مبيزة عجيبة هى أنه ال يشغلك باأل :كما يري زكي مبارك  –سالمى التصوف اإل

اخلادع وطابع تشاؤمه املوغل يف  جيابية املستمرة على الرغم من مظهره السليبنه خيفي داللته اإلأ ،يشغلك باملعاين
 ."احلزن

والظلم  ىسمن الواقع املثقل باأل اوانسحاب   ةا من احليادب يف جمموعة كان هروب  ذلك أن هذا األ
وحزن  ،تنااألو  ز جمرد الشكوىو ابعادا  تتجأفون على هذا اهلرب ضي ولكن الصوفية عرفوا كيف ،والتخلف

الروح املتعالية والنفس املتسامية واخليال احلر  اءىل الطبقات العليا من أجو إواىن عندما هربوا بفكرهم تالضعف وال
 . 33الطليق"

وهى دليل على  ،وفرح املعاينة واالنكشاف ةالنغم يف الكلمة الصوفية عامر بنغمات الوجد وحرارة املعانا
ورى عرهن بتوافر الصدق الشوكيف أن التألق يف التعبري عنها  ،هلىامتداد خيو  التجربة الصوفية يف العشق اإل

                                                 
 .270فحة ص، الالتصوا اإلمفميمرجع سابق،  30
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 ،ثارها يف القلب والوجدانآبعادها يف احلس والتذوق و أمل هلذه التجربة تالذي يتوهج من خالل قيم التعبري لتك
 مع الكون واحلب اإلهلي.  أهل التصوفيف رحلة  ةتدمستمرة ومم دولسوف تستمر هذه اخليو  والرواف

 
 

 
 


