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التصوف حركة فكرية دينية قدمية قدم 

ٕالنساين، وحياول هذا العمل تتبع هذه التفكري ا
احلركة يف فرتة ما بني القرنني أالول والثاين 
الهجريني، قصد الوصول ٕاىل ٔامه أالفاكر 
والتطورات اليت مست التصوف خاصة خالل 
هذه الفرتة الزمنية اجلديدة من jرخي العرب 
إالساليم خاصة، ومدى تأثري هذه احلركة 

ورات التارخيية الفكرية اqينية بتp التط
والعقدية، yلتعرف عىل ٔابرز مشاهري الصوفيّة 

  .يف هذه الفرتة
تصوف،القرنني أالول و الثاين  ::::اللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحية

  .الهجريني،حركة، تطور
 
  

Abstract: 
Sufism is an ancient 

religious thought movement. 

The present study is an attempt 

to discuss the development of 

the movement between the first 

and second centuries, in order to 

understand the most important 

ideas and developments that 

affected the mysticism 

particularly throughout the new 

era of the Muslim Arabs’ 

history, as well as the religious 

developments in order to 

identify the foremost Sufis in 

this era.   

Key words: Sufism, the first 

and second centuries, ancient, 

developments.
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الصوفية ظاهرة قدمية يعود jرخيها ٕاىل الرواقيني ا�ين عاشوا يف القرون أالوىل للميالد، ا�ين 
، واكن القداىم من إالغريق يرون السمو والفضي  )احمتل احلياة واعزف عن امل�ات: (جعلوا شعارمه

ت ٕاىل ٔان امس يف الزهد والتقشف، �� ٔاعرضوا عن مباجه اqنيا ونعميها، وقد ذهبت بعض الروا�
 )1("محمد بن ٕاحساق ابن يسار"فقد ذكر عن . التصوف لفظ جاهيل، عرفه العرب قبل ظهور إالسالم

يف الكتاب ا�ي مجع فيه ٔاخبار مكة، ٔان مكة قبل إالسالم قد خلت يف وقت من ) ه150ت (
( عيد رجل أالوقات من الناس، حيث اكن ال يطوف yلكعـــــــــبة ٔاحد، واكن جيـــيء من بيت ب 

فيطوف yلكعـــــبة وينرصف، كام عرف العرب الزهد يف العصـــــــر اجلاهيل بصور خمـتلفة ) صويف 
فلام جاء إالسالم رٔاى املــــــسلمون أالولون يف القرآن آ�ت تدعو ٕاىل . اكلرهبنة وحياة أالديرة وغريها

ضا حياة البساطة والتقشف اليت اكن علهيا ورٔاوا ٔاي. والتأمل يف هللا وخملوقاته،إالعراض عن اqنيا

≅‘﴿: اسـتدالال بقولـــــه تعــــــــــــاىل،رسول هللا ؤاحصـــــــــــــــابه ä. <§ø� tΡ èπs) Í←!#sŒ ÏN öθ pRùQ$# 3 $yϑ̄Ρ Î)uρ 

šχ öθ ©ù uθ è? öΝ à2u‘θ ã_ é& tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# (  yϑsù yy Ì“ ôm ã— Çtã Í‘$̈Ψ9$# Ÿ≅ Åz ÷Šé& uρ sπ̈Ψ yf ø9$# ô‰s) sù y—$sù 3 $tΒ uρ äο 4θ uŠ y⇔ø9$# 

!$u‹ ÷Ρ ‘$! $# �ω Î) ßì≈ tF tΒ Í‘ρ ã� äóø9$# ∩⊇∇∈∪ ﴾)،واسـتدالال من حياة الرسول عليه الصالة )3/185آل معران ،

والصحابة واخللفاء الراشدين يف الزهد والتقشف بعيدا عن شهوات اجلسد ٔاو البعد عن ،والسالم
" حذيفة بن الÁن"، كام جاهر هبا )2("ٔايب ذر الغفاري" ومتثل ذ� يف دعوة الصحايب. الرتف والغىن

  )3(.مبقاومته لظاهرة الرثاء) فاحت الري ومهدان(
وبعد مقتل اخلليفة عÈن بن عفان،بدٔات احلروب أالهلية بني املسلمني ؤاعقهبا انقسام أالمة،  

هدين، واكنوا يقميون فرقة اخلوارج ا�ين عاشوا زاهدين مضط : من ٔابرزها،وظهور فرق دينية خمتلفة
حياهتم عىل الهتجد والتعبد، وعىل الفناء و�ستشهاد والفداء، وملا قامت اqوÊ أالموية يف بالد 
الشام، ظهرت فهيا صفة دنيوية، واكتتب سرية بعض اخللفاء بين ٔامية، دفعت ٔاهل العمل والتقوى ٕاىل 

تجاج، انرصفوا عن جمرى احلياة العامة ختويف الناس من غضب هللا، وملا مل يكن يف وسعهم غري �ح 
  )4( .يف زماهنم، ومالوا ٕاىل �عتاكف والعبادة والتأمل فعرفوا بأهل الزهد

اكن التصوف نظاما عاما، واملتصوفة مترشدين هنا وهناك، ال جتمعهم رابطة وال منظمة   
ن القرآن ويعظون وليس هلم ماكن يزاولوا فيه طقوسهم، وٕامنا ينتقلون من ماكن ٕاىل آخر، يرتلو

وليس هلم نظر�ت اكلفناء  . �نرصاف عن اqنيا،كام ٔان مههم أالوحد.الناس،ٔاو يعتكفون يف اجلبال
وٕامنا اكنت فكرهتم مبنية عىل ٔاسس اqين، وغايهتم،واحدة، وٕان اختلفت طرائقهم، ويه ،واحللول

لزهد ومرح  التصوف، ويف هذه وهذه الفرتة تعد حبق احلد الفاصل بني مرح  ا« ...الوصول ٕاىل احلق
، مفدرسة الكوفة ٔاصلها عيين ويه )يف التصوف(الفرتة نشأت املدرسـتان الشهريjن الكوفة والبرصة

ومبذهب الشـيعة مع نزعة ،مثالية جدا، تعىن yحلب أالفالطوين يف الشعر وتأخذ بظاهر احلديث
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بن حيان ومنصور بن عامر ؤابو الربيع بن خيمث وجابر : شـيوخها يف الزهد. مرجئة يف العقائد
  )5(.» العتاهية
طبعت بطابع احلقيقة والنقد ؤاولعت yملنطق، ؤاخذت مبذهب ٔاهل السـنة : ومدرسة البرصة 

  )7(...، وغريمه)6(احلسن البرصي، ما� بن دينار: وشـيوخها. مع نزعة معزتلية وقدرية يف العقائد
ورائدمه أالوحد ٕاىل طريق احلق، فالزهد واحلزن واكن هؤالء النواة أالوىل للصوفية فÁ بعد،  

املتعبد الزاهد، وقد قال ) ه110ت " (احلسن البرصي"والباكء واخلوف من احلقيقة، لكها يف خشص 
، وٕاذا جلس، فíٔنه دمن محميةاكن ٕاذا ٔاقبل ëٔمنا ٔاقبل من  « ":يونس بن عبد احلسن البرصي"فيه 

  .)8( » نده فíٔمنا مل ُختلق ٕاال îٔاسري يرضب عنقه، واكن ٕاذا ذكرت النار ع 
عىل الشعور yحتقار اqنيا، وتصور نفسه حتت نظر هللا، ،ويقوم مذهبه يف التصوف والزهد

  )9(.وعىل �متثال ٔالوامره ونواهيه،عىل اخلوف من هللا،فقد اكن حيث ٕاىل جانب الورع
لهجرة، واسـمتر ظهورمه بعد هؤالء الزهاد والعباد ا�ين ظهروا ٕاyن القرنني أالول والثاين ل  

اكنوا مبثابة الفروع املتعددة لهذه الشجرة املباركة،اليت جند ٔاصلها الثابت يف ،ذ� حتت امس الصوفية
. اليت تعمد لها النفوس الزكية،حياة النيب صىل هللا عليه وسمل، وجذعها املسـتقمي يف حياة الصحابة

  .اك والفقراء، وتسموا yلصوفية بعد ذ�وجاء قوم بعد ذ� عرفوا yلزهاد والعباد والنس
وما ينسب ٕالهيام ،خاصة" رابعة العدوية"وحياة " احلسن البرصي"وحسبنا ٔان ننظر يف حياة  

  .من ٔاقوال ؤاشعار، لنقف عىل ما اكن عليه التصوف والزهد آنذاك
        ))))هههه110110110110ت ت ت ت : (: (: (: (احلسن البرصياحلسن البرصياحلسن البرصياحلسن البرصي    ----1111

يف ،الزاهد املسمل يف القرن أالول للهجرةاليت اكن حيياها ،يعد حبق مثال صادقا للحياة الروحية 
فاحلسن البرصي مل .واخلوف منه،والتولك عليه،وإالقبال عىل هللا،الزهد يف اqنيا وإالعراض عن زخرفها

حياول قتل النفس ٔاو كبح جامúا حفسب،بل هو المتس ٔايضا تصفية القلب وتنقيته، عن طريق التأمل 
قال عنه  )10(ٔاساسا ٔاقميت عليه حياته الروحية،،هيام زهده وتقشفهوالتفكر، فاكن تأمü وتفكره مضافا ٕال

ومن ٔانه عوقب عىل  )11( » اكن قد غلب عليه اخلوف حىت ëٔن النار مل ختلق ٕاال î  «  ": الشعراين"
ٕان من خوفك حىت تلقى أالمن خري ممن آمنك حىت تلقى  « :ختويفه الناس مبواعظه، فقال

  )12(.» اخلوف
اليت صبغ فهيا احلياة الروحية بصيغة الزهد ،لرتامج بكثري من ٔاقوال احلسنوقد حفلت كتب ا 

شقى هبا ؤاسلمته ،اqنيا دار معل، من حصهبا برغبة وحمبة « :مفن ذ� قوî يف الزهد. والتفكر واحلزن
  .)13( » ٕاىل ما ال صرب î عليه

قواî يف الزهد ويف ويف أ ،"احلسن البرصي"واملتأمل يف احلياة الروحية اليت اكن حيياها  
يالحظ ٔان زاهد البرصة االٔكرب، مل _ ويه عنده دعامئ هذه احلياة الروحية_ اخلوف واحلزن والتفكري 
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يزهد ٔالن الزهد عنده هو املثل أالعىل ا�ي اكن يطمح ٕاىل حتقيقه �اته، وٕامنا هو قد اختذ من الزهد 
كن هذا الرش شيئا آخر غري عذاب وسـي  تعينه عىل اخلالص من رش، واحلصول عىل خري، ومل ي

فهو قد زهد ٕاذن ٔالنه اكن يرى ٔان لك نعمي دون اجلنة حقري، وهو قد خاف وحزن ٔالنه اكن . النار
ابن  « :يعتقد ٔان لك بالء دون النار يسري، وليس ٔادل عىل هذا من قوî ا�ي خياطب فيه إالنسان

هلكت هلكت، ومل ينفعك من جنا،  نفسك ٕامنا يه نفس واحدة ٕان جنت جنوت، وٕان. نفسك ! آدم
  )14( » .ولك نعمي دون اجلنة حقري، ولك بالء دون النار يسري

يف " احلسن البرصي"وبني مذهب ،وهنا يالحظ وجه شـبه قوي بني مذهب زهاد اخلوارج 
و�ام يكن من ٔامر فقد . وٕان اكن احلسن خيالف اخلوارج فÁ عدا ذ� من معتقداهتم « الزهد واخلوف،

مؤسسا للمذهب البرصي يف الزهد القامئ عىل اخلوف والتفكر املوصل ٕاىل " احلسن البرصي"اكن 
  )15(.» إالميان واحلزن والباكء ال�ين يصفيان النفس، ويؤد�ن هبا ٕاىل الظفر برضوان هللا ونعمي جنته

        ))))هههه    185185185185ت ت ت ت : (: (: (: (رابعة العدويةرابعة العدويةرابعة العدويةرابعة العدوية    ----2222
ت وال شك الرصاعات املتضاربة yلبرصة موالة الٓل عتيك، وقد عاش" رابعة العدوية "نشأت 

واحلادة يف البرصة، تp اليت ٔاذاقهتا مرارة الفقر واحلرمان ٔاوال، مث جرفهتا بعد ذ� ٕاىل هاوية ا�ون 
ما غشـهيا من ٕارساف وتأثمي، فاعزتلت الناس وشؤوهنم ،واللهو، مث ٔافاقت ٔاخريا لتجلو عن روúا

عبادة املتص  من ٔادران الفجور، والضالل وتنشد واحلياة ومتاعها، وعكفت عىل نفسها، تطهرها yل 
�y 16(.االتصال الرو�(  

احلياة الروحية إالسالمية يف القرن أالول للهجرة بطابع الزهد مع " احلسن البرصي"كام طبع  
خائفة ،اخلوف واحلزن، فقد طبعهتا كذ� رابعة العدوية هبذا الطابع، ٕاذ اكنت يف حياهتا زاهدة عابدة

y آ�ر خصبة قوية يف توجيه احلياة حزينة î كية، غري ٔاهنا زادت عىل هذا لكه عامال جديدا، اكن
وذ� ٔان رابعة مل تصدر يف زهدها وعبادهتا عن اخلوف واحلزن حفسب،  «  الروحية و�ة جديدة،

كام اكن يصدر عن احلسن البرصي وغريه من زهاد عرصه، بل يه صدرت عن ذ� احلزن واخلوف 
مما حيتاج ٕاىل �سـتغفار، وعن احلب، حب هللا ملا خيصصها به من نعمه وآالئه، وحبه  من النار

ال خوفا ،�اته، وهذا هو احلب ا�ي تتخذ فيه من هللا، موضوعا يشـتاق ٕاليه إالنسان، ويقبل عليه
   )17(.» من �ره وال طمعا يف جنته بل ابتغاء لو�ه واجتالء لطلعته

 « وهو ٔاهنا: عهنا" الشعراين"وشدة خوفها، فذ� ما يدل عليه قول فأما دوام حزهنا وباكهئا  
: اكنت ريض هللا عهنا كثرية الباكء واحلزن، واكنت لكام مسعت ذكر النار غيش علهيا زما�، واكنت تقول

ويدل عليه  )18(.» واكن موضع جسودها كهيئة املاء املستنقع من دموعها...اسـتغفار حيتاج ٕاىل �سـتغفار
 ! واق  حز�ه: فقالت î) ؤاحز�ه: (يقول" سفيان النوري"مسعت ذات مرة  « ا يروى ٔاهنأايضا م

  )19( » .ولو كنت حزينا ما هناك العيش
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شعرا ونرثا يف ،ٔاول من هتف يف ر�ض الصوفية بنفحاته" رابعة"ؤاما حهبا � فقد اكنت  
ذ� احلزن العميق يف نفس رابعة، ما ولعل . الوقت ا�ي مل تكن فيه طريق احملبة الصوفية معبدا بعد

فهـي السابقة ٕاىل وضع قواعد احلب ،من احلب العميق،هو ٕاال مظهر ما اكنت تفيض به نفسها الشاعرة
واحلزن يف هيلك التصوف إالساليم، وما أالبيات املشهورة يف احلب إاللهـي، ٕاال النفحة أالوىل اليت 

  )20(:تقول. هنل مهنا الصوفية احملبون بعد ذ�
ـــــَوى         َك ُحــــــب#ْيـــــــــِن ُحب# الهَ ِحبـ' اكْ ا) ْهــــــــــــــٌل ِ�َ ــــــــــــــــَك ا* ـ# ن   وُحـب+ ال*

ـــــــَوى    ِي ُهو# ُحـب' الهَ ا الـذ# ْن ِســـــــَواكْ   فَا*م#   فُُشْغـِيل ِبِذْكــــِرَك َمع#
ــــــــا ا�ِّ  م# َراكْ وا* ْهـــــــــٌل îَُ        فََكْشُفَك ِيل احلُْجـَب َحىت# ا*   ي ٔانْـــــــــَت ا*

  فََال الَْحْمُد ِيف َذا َوَال َذاْك ِيل        ولَِكــْن َ�َ احلَْمـــــــُد ِيف َذا َوَذاكْ 
 îسانه ٕالهيا لعلها ٔارادت حبب الهوى حب هللا ٕالح « :وقد عقب الغزايل عىل هذه أالبيات بقو

وهو ٔاعىل . وٕالنعامه علهيا حبظوظه العاج  وحببه ملا هو ٔاهل î احلب مجلاî وجلالî ا�ي انكشف لها
  )21(.» احلبني ؤاقواهام

حب الهوى ا�ي مبعثه منح هللا وهباته وما حتمü من معان اكمنة : فرابعة حتب رهبا حبني 
ٔاهل î، يبعثه احملبوب �اته وبذاته تعظÁ  تقتيض الشكران وإالحساس yلرضا، والرضا ا�ي هو

  .وٕاجالال لو�ه
بني هذا اللون من احلب وبني الواجبات اليت يصنعها احملب، " عبد الرمحن بدوي"وقد ربط  

وٕان الواجبات اليت يلقهيا عىل . ٕاذ ملا اكن وجود هذا احملبوب غري متناه فٕان حبه ال متناه هو االٓخر
تناهية، ومن هنا مازجه اخلوف ا�ي يثري القلق،وا�ي هيب احلب طاقة احملب يه yلتايل غري م 

  .)22(حركية دامئة، وهو حال ال ينهتـي ٕاال يف مقام الوصول الاكمل، ؤاٌىن للصويف احلقيقي ٔان يبلغه 
عىل ٔان الرغبة يف رؤية احلبيب ظلت تلح عىل رابعة، فقد غدا احلب من القوة والنفاذ، حبيث  

  . ٔاو رجاء ٔاخروي،لروح، وشيئا فشيئا ٔاصبح هذا احلب يبتعد عن ٔاي ٔامل دنيوئاوغل يف ٔاعامق ا
ظلت تتقدم يف هذا العروج الرو�،حملقة من عامل احلواس واملادة ٕاىل عامل "رابعة"ويبدو ٔان  

وفوق ذ� ). ما عبدته خوفا: (فتقول. عن حقيقة ٕامياهنا"سفيان الثوري"الروح الساموي،حىت ليسألها 
برهبا قد بلغت من الو�قة ما ميكهنا من ٔان ختاطبه  من ٔاقوال،تدل عىل ٔان عالقهتا وي عهنافٕان ما ير 

  .)23( مبثل هذه اللهجة

β¨﴿: ويروى ٔاهنا مسعت قارئا يقرأ  Î) |=≈ ys ô¹ r& Ïπ̈Ψ pgø: $# tΠöθ u‹ ø9$# ’ Îû 9≅ äó ä© tβθ ßγ Å3≈ sù ∩∈∈∪ 

  )24( .» مساكني ٔاهل اجلنة يف شغل مه ؤازوا�م« :فقالت )36/56يس،(﴾
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وال شك ٔان �جرتاء والتطاول عىل احلرضة الرyنية واحض يف هذا القول، مما يعد سابقة يف   
من السمو " رابعة"التطور املذهيب لٕالسالم، وهو من الناحية أالخرى، ليدل عىل مدى ما بلغته 

ابعة ٕان ر : "فقد يروى. والتجريد و�سـتغراق اللكي يف ذات هللا، وٕاغالق yب احلواس هنائيا
فمل تشعر هبا حىت انهتت من  ،فدخلت قطعة من القصب يف عيهنا،اكنت تصىل فسجدت" العدوية
، ومثل هذه احلال يه اليت عرفت فÁ بعد من املناقب الرئيسـية للصويف احلق، ومن هنا )25( صالهتا

ا مل تكن جمرد يف احلياة الروحية يف إالسالم، ذ� ٔاهن" رابعة العدوية"ميكن ٔان نلمتس اqور البارز ل
زاهدة �سكة شأن ٔارضاهبا من الزهاد، بل تعترب من ٔاوائل الصوفية ا�ين اختاروا حياة الشظف 

  .لتطهري نفوسهم من شوائب حياة املادة، فتصفو وتسـتجيب لالتصال الرو� �y ،واحلرمان
  )26(: ويف قولها

نَْت تُْظِهُر ُحب#ُه            َهَذا îََ وا*
7
  لََعْمِري ِيف الِفَعاِل بَِدِيعُ  تَْعِيص اال

ب' يُِطيعُ  ن# املُِحب# ِلَمْن ُحيِ 7
َطْعُتـُه             ا   لَْو َاكَن ُحب'َك َصاِدقًا َال*

قد ٔاخرجت احلياة الروحية إالسالمية عن هذا " رابعة"ما يالحظ عىل هذه أالبيات ٔان  
اخلوف من عذاب النار  -ن زهاد عرصهوعند غريه م" عند احلسن البرصي"ا�ي اكن قوامه ،الزهد

وأالنس به  ،ؤاخضعهتا لنوع آخر من الزهد، دعامته حب هللا وطاعته - والشوق ٕاىل ثواب اجلنة
  .وإالقبال عليه والشوق ٕاليه

ومن هنا نرى ٔانه، وٕان اكن زهاد عرصها وعباده قد انطوت حياهتم الروحية عىل معىن حب  
ذ� ٔاهنا اكنت ٔاسـبقهم ٕاىل  ،اكنت بدعا بني هؤالء الزهاد والعباد "رابعة"هللا والشوق ٕاليه، ٕاال ٔان 

اسـتعامال رصحيا، وتوجهيه ٕاىل هللا هذا التوجيه الرائع القوي، ا�ي تعرب عنه ) احلب(اسـتعامل لفظة 

pκ$﴿:قوî تعاىل آ�رها مبا ورد يف القرآن الكرمي،وهو š‰r'̄≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u  tΒ £‰s? ö� tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ  tã ÏµÏΖƒ ÏŠ 

t∃ öθ |¡sù ’ ÎA ù'tƒ ª! $# 5Θöθ s) Î/ öΝ åκ ™:Ït ä† ÿ… çµtΡθ ™6 Ït ä†uρ A' ©! ÏŒr& ’n?tã t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# >ο ¨“ Ïãr& ’n?tã tÍ� Ï�≈ s3 ø9$# šχρ ß‰ Îγ≈ pg ä† ’ Îû È≅‹ Î6 y™ 

«! $# Ÿω uρ tβθèù$sƒ s† sπtΒ öθ s9 5Ο Í←Iω 4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ ôÒ sù «! $# ÏµŠ Ï? ÷σ ãƒ  tΒ â!$t±o„ 4 ª! $#uρ ììÅ™≡uρ íΟŠ Î= tæ ∩∈⊆∪ ﴾ )،5/54املائدة.(  

حىت اكنت ،ظلت خمتفية من معجم املصطلحات الصوفية) احلب(ومعىن هذا ٔان لفظة  
) احلب(، فٕاذا يه تفتح فتحا جديدا يف jرخي احلياة الروحية إالسالمية، ومن مث ٔاخذت لفظة "رابعة"

ة ا�ين تعاقبوا بعد وتظهر ظهورا واحضا قو� عند الصوفي،تشـيع بني الزهاد والعباد املعارصين لرابعة
  )27(.ذ�

جتعل الروح سفريا ٕاىل السامء، يذهب ٕاىل احلرضة  ،"رابعة"ٕان معرفة هللا اليت اكنت علهيا  
مث يعود ٕاىل اجلسد برساÊ الهتذيب إاللهية، ليعمل ،لمييل ٔانوار الربوبية،القدسـية يف ٔادب العبودية
ولو نظر� ٕاىل ما اكنت  « رك ٕاال �y و�،ويعمل احلواس كيف ال تتح،اجلوارح كيف تتعامل مع هللا
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عليه رابعة من ٔاحوال لوجد�ها غارقة يف املشاهدات، ëٔمنا تطالع فيلام عن ٔارسار امللكوت تتواىل فيه 
 -و� املثل أالعىل - الصور الغيبية، ٕاال ٔاهنا مأخوذة برب امللكوت دون امللكوت، كام هيمت إالنسان

وقد اكن حظ رابعة من املعرفة حظا عظÁ، ٔالهنا عرفت هللا، ويه يف  )y. «  )28للؤلؤة وليس yلصدفة
ربيع العمر، واكنت ويه تتحدث عنه تصدر يف ?�ا عن ٕالهامات وٕارشاقات، ٔاما غريها من 

  .فقد وصل ٕاىل مقام املعرفة بعد جماهدات كثرية، عىل مدى سـنوات طوال وماكبدات شاقة،العارفني
من خالل ٔاخبارها  ،"رابعة العدوية"اليت ميكن اسـتخالصها من مذهب ٕان اخلصائص البارزة  

اليت بني ٔايدينا، لتعد حبق بداية �جضة ٔالسس التصوف إالساليم الالحق، اليت يفرتض ٔاّهنا تستند 
عىل متهيدات سابقة لها، ويه فضال عن ذ�، تظهر ٔان هناك اجتاهان ممتزيان ملسرية احلركة الروحية 

، و�جتاه الزهدي ا�ي "رابعة"�جتاه الصويف ا�ي بدٔاته : ري لك مهنام بنسق، هاميف إالسالم، جي
، وا�ي سـنمل به ٕاملاما موجزا بعد قليل،ورمبا اسـتطعنا، بناء عىل "ٔابو العتاهية"مثü فنيا الشاعر 
عىل حني ظلت الكوفة يف ،ٕان نزعة �ستبطان الصويف قد نضجت يف البرصة « :ذ�، ٔان نقول

  )29(.» ر نزعة الزهد الرو� يف إالسالمٕاطا
، وجب ٔان نشري ٕاىل ٔان الشعر ا�ي ميثل �جتاه "رابعة"عىل ٔاننا يف ختام احلديث عن  

بل ما يزال سار� مضن احلركة العامة للشعر  ،الصويف يف هذا العرص، مل يسـتقل بعد كتيار ٔاديب
وصدور نفحات شعرية ،أالخالقية لهذا �جتاهعىل ٔان هذا ال يعين انعدام أالسس املبدئية و  « اqيين،

شعر �جتاه الزهدي ا�ي ،فقد اكن دون ريب،يسرية عن بعض مريديه، ٔاما التيار أالديب السائد
  )30(.» خري ممثل î" ٔابو العتاهية"يعترب 

        ))))هههه213213213213ٔاو ٔاو ٔاو ٔاو     211211211211ت  ت  ت  ت  : (: (: (: (ٔابو العتاهيةٔابو العتاهيةٔابو العتاهيةٔابو العتاهية    ----3333
ة معا، وهو كذ� خري مثال وهو املثل ا�ي جتمتع فيه بواعث الزهد الشخصية و�ج�عي 

اليت تضافرت عىل ٕاهناء حركة الزهد وٕانضا�ا، كام اكن خري معرب عن ،تتضح فيه أالسـباب املتعددة
هذا الزنوع يف الشعر العريب، سواء من حيث وفرة هذا الشعر، ٔام من حيث تنوع ٔاغراضه وتعددها، 

  )31(.حىت ليعد حبق ٔاy الشعر اqيين يف ٔادبنا العريب
 « ٔان حييا يف عرص اكنت حركة الزهد والتصوف فيه تْنُمو وتشـتد،" ٔاليب العتاهية"قيض لقد  

يعيهنا يف ذ� الثقافات اجلديدة، اليت غدت تضطرب يف الوسط إالساليم، ومن اجلهة أالخرى اكن 
 �بتعاد عن روح إالسالم ومبادئه مائال ٕاىل التفاوت بني أالغنياء والفقراء،ويف اسـتئثار احلاكم

ٔاول " ٔابو العتاهية"ويف هذا التيار انغمس . و�نغامس يف املتع وال�ائذ ،ؤاتباعهم yلسلطة والرثوات
   )32( » .مبيلهم للمجون واللهو_ شأنه شأن زمالئه من الشعراء املعروفني_ مرة
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ولكن بذرة إالميان يف نفسه اكن ال بد لها ٔان تسـتفيق، ويبدو ٔان العوامل احلامسة وراء حتول  
ٕاحساسه اqفني بضعة ٔاصü ونقصه، وهذا : ٕاىل الزهد عامالن رئيسـيان ٔاوهلام" ٔايب العتاهية"

îعىل ٔان ينادي بأن تقوى هللا، يه العز والكرم كام يف قو üإالحساس هو ا�ي مح:  
ٍب َوَجــــــــْد          َونََسٍب يُْعِليَك ُسوَر املَــْجدْ    َدْعِين مْن ِذْكــــــــــِر ا*

ْهْد         وَطاعَِة تُْعِطي ِجنَاَن اخلُْ�ْ مَ  ا الَْفْخُر ٕاال# ِيف الُتَقى والز'
)33(  

، وا�ي صار حرما� جديدا، قوى يف نفسه نزوع التنسك "عتبة"واالٓخر حبه الفاشل ل 
  )34(.يه نقطة التحول احلقيقية يف حياته،"عتبة"والزهادة، ويرى ٔان صدمته يف حبه ل

دقيق يف االٓراء اليت حتفظت يف تصديق حبه، وشكت يف حصة دعواه، فرمبا وٕاذا جتاوز� الت 
ماكن البؤرة ا�ي جتمعت فيه سائر العوامل أالخرى، خشصية اكنت ٔام  ،اكن هذان العامالن

" ٔايب العتاهية"فٕان زهد  ،اج�عية، وٕاذا اكن فشü يف احلب نقطة التفجري احلامسة يف حتوî ٕاىل الزهد
وٕاذا اكن  « :ٔايضا، ٕاذ قال" خلف هللا"ة ال ميكن ٔان يرد ٕالهيام فقط، وهو ما ٔاشار ٕاليه كظاهرة اج�عي

تنسكه ثورة نفسه عىل ماضيه، فٕانه اكن كذ� صدى الثورة ٔاوسع، منبعثة من اجلانب املتدين من 
طبقات ا�متع، ضد اخلالعة والفجور، ورمبا حاول فهيا رد فعل لغضب الطبقات الفقرية احملرومة عىل ال 

   )35( » .ٔاوG هبا مضري الفرد ومضري امجلاعة،الغنية، فهـي يف هذا الفهم ثورة دينية اج�عية اقتصادية
ومضن هذه العوامل املتداخ  واملتضافرة اليت ٔاوجز�ها واليت بلورت حركة الزهد، علينا ٔان 

 ::::ثالثة ٔاصنافثالثة ٔاصنافثالثة ٔاصنافثالثة ٔاصنافنف ٕاىل واليت ميكن ٔان تص  « نلمتس �جتاهات اليت عرب عهنا شعر الزهد يف إالسالم
  )36( » .عىل ما يف الفصل بني هذه �جتاهات من صعوبة. الشعر الرو� والوعظي وأالخاليق

        : : : : الشعر الروالشعر الروالشعر الروالشعر الرو����    - - - - أ أ أ أ 
ونعين به الشعر ا�ي يتحدث عن هللا يف ذاته، ٔاو يف صفاته ؤاسامئه، ٔاو يف عظمة آ�ره  

وما يتصل بذ� من ... ورمحته هبم وٕاحسانه ٕالهيم ووفرة نعمه عىل اخللق،،ودقة خلقه وجعائب قدرته
وهو  ،مبا يرد يف أالدعية و�بهتاالت ،أالمور اليت حفل هبا القرآن، وهذا الرضب شبيه يف مضامينه

  :)37(يف ٔالفاظه يسـمتد من القرآن، فا� خفي ال تبلغه أالوهام
ا   Jي لَْم تَــــــَزْل َخِفـي نَْت الـــــــــــــــّذِ َهتَاكَ        ا* ْوَهاَم ُمنْ   )38(َال تَْبلُُغ اال*

  :ولكنه مع ذ� مع لك ٔاحد
ِنيُس ُلكِّ َوِحيدْ    )39(َحَجَبْتُه الُغُيوُب َعْن ُلكِّ عَْنيٍ         َوُهو# ِفينَا ا*

  : وهو ليس مكثü يشء، ومع ذ� فهو جيمع لك الصفات، اليت تنفرد هبا دون سواه، فهو
  )40(لَِطيٌف            َظاِهٌر yَِطٌن قَرِيٌب بَِعيدٌ  قَادٌر قَاِهٌر قَوي+ 

î وما سواه �قص وما من يشء ٕاال ،î وهو الاكمل ا�ي ال نظري:  
َمُد اجلَِليُل        وَحاَىش ٔاْن يَُكوَن îَُ عَِديلُ    تََعاَىل الَواِحُد الص#
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ٍء        ِسَواُه فَـهُو    ُمنْتَـِقٌص َذِليــــــــلُ ُهو املpَُِ الَعزِيُز َوُلك' َيشْ
ِبيـلُ  لْيــــــــِه        وٕان# َسـِبيüَُ لَهُــــــــو# الـسـ# 7

  )41(وَما ِمـــــْن َمــــــــْذَهٍب ٕاال# ا
  :يرصفها كيف يشاء ،وهو خالق اخللق وبيده ٔاحاكم القضاء مجيعا
لَْيــــــــــــِه َال َمَحـالَـَة َراِجعٌ  وتَْرصِيُف َهَذا اخلَلِْق ِ� َوْحَدُه        وُلك+ 

7
  ا

عُ  ُة         تَـُدل' عََىل تَْدِبيـــــــــِرِه َوبَـــــــــــِدائِ عَاِجـــــــيُب َمج# نَْيا ا* 'qوِ� ِيف ا  
ْحَاكُم الَقضـَــــــــاِء ِبِعـــــــــلِْمِه         ٕاال# فَهُو ُمْعطٍ َما يََشاءُ    )42(َوَماِنعُ  وِ� ا*

وهكذا نسـتطيع ٔان نسرتسل يف ذكر النصوص، اليت تتحدث عن ٔاحاسيس شعراء الزهد ٕازاء  
واليت ،رهبم، هذه أالحاسيس اليت صدرت ٔاول ٔامرها، عن العالقة اليت ٔاوجدها القرآن بني هللا وعباده

عالقة عىل ص  الشاعر ومل تقترص هذه ال. تطورت فÁ بعد لتبلغ ذروهتا عند الصوفية يف القرن التايل
بربه فقط، بل اتسعت ٔايضا لرتتبط بشخصية الرسول الكرمي، ا�ي جسد يف سريته ٔابلغ املثل العليا 
ؤاروعها، فضال عن كونه ص  بني السامء وأالرض، فبالرسول الكرمي هدى هللا الناس بعد ضالهلم، 

  :فاكن بذ� مفتاح الرمحة هلم
#دِ َسَالٌم عََىل قَْربِ الن#ِيب  َد         نَِيب الُهَدى واملُْصَطَفى واملَُؤي   ُمَحم#

َتِدي   نَِيب+ َهَداَ� هللا بَْعَد َضـــــَاللَـٍة         ِبه لَْم تَُكــــــــْن لَـــــــــْوَال ُهَداُه ِلَهنْ
ْهَداَهـا ِلُكـــــــ ٍة        ِمَن هللا ا* ِد فََاكَن َرُسوُل هللا ِمْفتَاَح َرْمحَ   .)43(ّلِ ُمــــــَوّحِ

ٔاقرب من سواه ٕاىل روح التصوف، واملوضوع ) الرو�(لقد اكن هذا الرضب من الشعر  
îٕارهاص الٔكرث املوضوعات ٔامهية يف الشعر الصويف، ذ� هو توطيد الص  بني  « ا�ي يدور حو

لصوفية يسـتلهمون ٔاحوال فÁ تبلغ هنايهتا يف الفناء الصويف املعروف، وكثريا ما اكن ا،الصويف وربه
î44( .» لتثبيت مواقفهم وبلوغ ٔاحواهلم ،النيب ؤاقوا(  

        ::::الشعر الوعظيالشعر الوعظيالشعر الوعظيالشعر الوعظي    - - - - بببب
وهذا الرضب من الشعر ينبعث يف أالصل من أالزمة املسـتعصية، اليت تؤرق إالنسان ٔابدا،  

اهئا تp يه ٔازمة املوت واخلوف منه، وما يثريه هذا اخلوف من إالحساس بقرص احلياة، وبرسعة انقض
وتنحو ،من صدمة عنيفة للنفس، ترهف فهيا حساسـية عالية ،وما يبعثه الشعور yلفناء وفراق احلياة

هبا حنو التشاؤم والسوداوية، �� اجته هذا الشعر ٕاىل تذكري إالنسان، دامئا، yملوت ا�ي يرتصده 
  :ٔابدا

ـــــــوُس ُكـــــــــل# الِبَالِد       وا   ملَــــــــــــــنَاَ� تَْفـــــِنـــــــي ُلك# الِعَبادِ املَنَـاَ� َجتُ
  لَتَنَالَن# مْن قُــــــــــــــــــــــــــــــروٍن ٔاَراَها       ِمثَْل َما ِنلْــــَن مْن ثَـــــــُموٍد َوعَادِ 

فْنَْنيَ مْن َمَىض ِمْن ٕا�#  فْنَْنيَ مْن َمَىض ِمْن ِنَزاِر      ُهن# ا*   )45(دِ ُهن# ا*
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وزوال الشـباب ومتعه، مفعه تتقد يف النفس ،عىل ٔان الشيب هو ٔاظهر نذير عىل ذهاب العمر 
والندم عىل ما فرط املرء يف حق  ،حرسة عىل هذا الشـباب ا�ي لن يعود فينا، وشعور مبقاربة أالجل

  .هللا حينا آخر
  :متحرسا عىل شـبابه االٓفل" ٔابو العتاهية"يقول 

سِ  َسًفا ا* ُس اخلَِضيُب فَيَا ا* Tا يُْب والر#   ْفــــــــــــُت عََىل َشــــــــَباٍب       نََعاُه الش#
ى ِمَن الَوَرِق الَقِضيُب  ا       Uََ يَُعر# Jَباِب وَاكَن غَض   ُعّرِيُت ِمَن الشـ#

ـــــَباَب يَُعــــــــــــوُد يَْوًما       فَا)ْخِبـــُرُه ِبَما صَ    )46(نَـــــــــــــــَع املَِشـيُب فَيَا لَْيَت الش#
ٕان جفيعة املوت اليت ينذر هبا الشيب قد تكون ٔايرس، لو انهتـى أالمر yملوت فقط، ولكن  

وراءه ما وراءه، فهناك احلساب الشديد عىل لك ما فعل املرء يف دنياه، مث جيزى عن حسن صنيعه 
  :يقول ٔابو العتاهية. )47( العمل الصاحلyجلنة وعن سوء صنيعه yلنار، ال يشفع عنه يف ذ� ٕاال

ْكَربُ    واملَوِرُد املَْوُت وَما بَْعــــــَدُه الــــــــ       حــَــــــــْرشُ فََذاَك املَـــــْوِرُد اال*
ــــــــــــــَة َما ُدونَــــــــــــهَُما َمْصَدرُ  واملَْصَدُر الن#اُر ٔاْو املَْصَدُر الــــ      َجنـ#
)48(  

ا�ي يشفع î يف نيل جنة اخل� أالبدية والنجاة ،ٕاذن فعىل املرء ٔان يتخذ سبيال للعمل الصاحل 
واحتذاء سرية  ،من �ر �من احلامية، ولن يتسـىن î ذ� ٕاال yلتخلق بأخالق إالسالم احلنيف

ومن هذه النظرة انبعث الرضب الثالث من الشعر الزهدي، وهو الشعر   « الرسول الكرمي،
  )49( » .ٔالخاليقا
        ::::الشعر أالخالالشعر أالخالالشعر أالخالالشعر أالخاليقيقيقيق    - - - - جججج

يدور هذا الرضب من الشعر عىل تصوير املوقف اqيين، ا�ي ينبغي ٔان يتخذه إالنسان بينه  
 ،وبني ربه من �ة، وبينه وبني الناس واحلياة العملية من �ة ٔاخرى، وفÁ يتعلق مبوقف املرء من ربه

غه الرسول الكرمي، فالفرائض إالسالمية وسائر الواجبات عليه yلطبع ٔان يؤدي ما ٔامره هللا به، وما بل# 
  ) 50(.اqينية يه يف طليعة ما جيب عىل املرء ٔاداؤه

  ": ٔابو العتاهية"يقول 
الِل تََفاوُت اِمليقَاِت  َالَة لوْقِتـــــــــــهَا ِبَطـــهُورَها      ومَن الّضِ ِقْم الص#   ا*

َِّك فَاْجَعلَ  #سْعَت ِبرْزِق رب َدقَاِت وٕاَذا ات ْوُجِه الص# جُل ال* ُه اال*   ن#      ِمنْ
ـــــــــــلََواِت  َاكَة قَـرِينَُة الص# yَِعـِد jََرًة       ٕان# الز# ْقَرِبَني وِيف اال*    )51(.ِيف اال*

ينبغي ٔان يكون خالصا « عىل ٔان إالقبال عىل عبادة هللا، ؤاداء فرائضه و�لزتام الزائد هبا، 
ر�ء ٔاو مداجاة، بل عىل العكس، ينبغي ٔان تكون العبادة طريقا ٕالماتة شهوات  لوجه هللا دون

، واكن ذ� يتجىل ٕاضافة ٕاىل املبالغة يف العبادة )52(»وتصفيهتا وٕاطراح احلياة اqنيا ولهوها ،النفس
 ذ�. تسود عالقاته مع الناس واحلياة العامة،وإالكثار مهنا، yلتحيل بصفات خشصية وجسا� ٕاسالمية
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ٔان الزاهد ينظر ٕاىل إالنسان عىل ٔانه خملوق ضعيف، فقد خلق من طني دون ٔان يكون î يف ذ� 
  .اختيار، وهو يف معره القصري هذا جيهل ما يضمر î القدر

  ":ٔابو العتاهية"يقول  
هُورُ  ْمٍر َما َحتُث' ِبَك الش' ْمٍر َما ُخِلْقَت فَام الُغُروُر؟        ِال*   ِال*

تَْدِري مَ    )53(ا يَُنوبَُك ِيف الل#َياِيل        َوَمْرَكُبَك اجلُُموُح ِبَك الُعثُورُ ا*
وٕاذا اكن إالنسان ميثل هذا الضعف فعالم �غرتار والتفاخر؟ وعالم هذا ال�يز الزائف بني  

  :يقول ٔابو العتاهية. الناس؟ ٕان الزاهد ال يرى مزية إالنسان عىل غريه ٕاال yلتقوى
هُُم املَْحـَرشُ  َال فَْخَر ٕاال#    فَْخُر ٔاْهِل الت#ْقَوى        غًَدا ٕاَذا َمض#

ـرُ  نَْساَن ِيف فَْخِرِه         وُهو# غًَدا ِيف ُحْفــــــَرٍة يُْقبَ 7
َق اال ْمحَ   َما ا*

لُـــــــــُه نُْطَفٌة         وِجيـَفٌة آِخـــــــــُرُه يَــــــ و#   ــــــــْفَخــــــــرُ َما yَُل َمــــــــــــْن ا*
َذرُ  ْصَبَح َال يَْمpُِ تَْقــــــــِدَمي ما          يَْرُجو وال تَاTِخَري َما َحيْ   )54(ا*

�� اكن التواضع ٔابرز سامت الزهاد، فقد تواضعوا مع الناس، كام تواضعوا يف طعا�م  
الزهاد ٕاىل الظهور مبظهر  ولباسهم، حىت اكن الفقر مقرت� هبم، وقد عرب ٔابو العتاهية عن نزوع

îاملساكني يف قو:  
نيِ  ِني yِلّطِ ُف َرفُْع الّطِ نَْيا وِطينَِهتَا        لَيَْس الت#َرش' 'qyِ َف   َ� َمْن تََرش#
هُم        فَانُْظْر ٕاَىل َمpٍِ يف ِزّيِ ِمْسِكنيِ  َرْدَت َرشِيَف الن#اِس ُلكِّ َذا ا*

7
  )55(ا

  :ذم احلرص يف" ٔابو العتاهية"ويقول 
نَْت yِملَاِل بَْعَد املَْوِت تَنْتِفُع؟ نْيَـــــا ِلَواِرِثــــــِه       َهْل ا* 'qَجاِمَع املَـاِل ِيف ا �َ  

َبــــــــعُ  ي' والش# ُه الـــــّرِ ـَك ِمنْ ن# َحْسبَ
7
ِض إالîََ ِبِه        فَا   )56(َال تُْمِسِك املَاَل واْسَرتْ

ٕاىل اجتناب ا�متع املادي املتظاهر qyين، وا�ي تتحمك يف عالقاته " و العتاهيةٔاب"وقد دعا  
  : املنافع واملصاحل، ٔالن �لتحام فيه يعين �شرتاك يف مآمثه يقول

يْنَــــــــــاُمهْ ِلــــــــِذي الــــــَمالِ  ْخَالِقهــــــــــــــُم       فََرا* ُع  قَْد بَلَْوَ� الن#اَس ِيف ا*   تُبـ#
َمـعُ  يـًعا yِلط# ـــــــــــــاُس َمجِ #َما النـ# ْطَعَمهُـــــــــــــُم       ٕان   وَحِبيُب الن#اِس َمْن ا*

يِن قَالُوا ِqّوْا       َصاِلًحا ِيف ا   )57(ُمْبَتِدعُ : فََســـــــــَد الن#اُس وَصـاُرُوا ٕاْن َرا*
س، فقد دعامه كذ� ٕاىل �بتعاد عن السلطان، ا�ي وجدوا كام دعا الزهاد ٕاىل اعزتال النا 

ٔاظهر مثل للزيغ عن روح إالسالم ؤاخالقه، من �ة، ورمزا للظمل �ج�عي  - عىل ما يبدو–فيه 
  ":ٔابو العتاهية"يقول . السائد من �ة ٔاخرى

ـ         لَْطاُن َهَذا ِمْن قِ  بَُه الس' يِه ُمنُْذ قَر# ــــــِة الــــــــِفْكــــــرِ َ� َصاِحَب التِّ   ـــــلـ#
ـظــَــــــــرِ  ـُـــــْرفَـــــــــــــِة النـ# واِر ٕاال# ِبـــط َالَم عََىل الــــ         ز'   َماَ�َ َال تُْرِجُع الس#
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نَْت ِمْن بََشــــــــــــــــــــــــــــٍر        فََكْيَف ٕاَذا ُكْنَت مِ    ْن ِسَوى البََرشِ تَْفَعُل َهَذا وا*
مـــــــرٍة وِيف َخـــــَطرِ  ْن        ٔاْصَبْحَت ِيف ا*

7
ــــــــــــــــــــاِر وا ال# ِمَن الُغبَ 7

نَْت ا    )58(.َما ا*
فقد ظهرت ،وٕاىل جانب اqعوة ٕاىل اعزتال الناس، و�بتعاد عن السلطان ومشاركة احلمك 

ين، وهو من ٔامارات املواقف السلبية، اليت غدت تشـيع ٔايضا اqعوة ٕاىل الزتام الصمت يف الشعر اqي
ذ� ٔان ٔاخالق الزهاد لتنبو عن   « يف حركة الزهد، واليت صارت فÁ بعد من آداب ٔاهل التصوف،

عىل ٔان خيوضوا يف مآمث ،لك ما هو بعيد عن روح إالسالم، وعىل ذ� فقد اكنوا يفضلون الصمت
وانسجاما مع تصور الزهاد لعمتة إالنسان ،جتاه املادي وتعاظمهالسلطة ومعايص ا�متع، ومع سـيادة �

اكنت نزعة إالميان املطلق yلقدر ،من حيث ضعة ٔاصü، وضعف قدرته، وانهتاء معره yملوت
  )59( » .و�ستسالم ترتكز يف الشعر اqيين

  ":ٔابو العتاهية"يقول 
َء ِمنَْك َما لَْم يَُسا       ِعْدكَ  ْ بَْعَد اليش# َدرُ  َما ا* َضاُء والقَ   )60(عَلَْيه القَ

وال شك ٔان املبالغة yاللزتام أالخاليق الصارم qى الزهاد، وأالخذ الشديد برتويض النفس،  
رضورة، مع تعميق النظر الباطين يف املعتقدات وأالفاكر اqينية، أالمر ا�ي ٔافىض ،قد اكن يتساوق

هو ،صدر ٔالفاكر الشعر اqيين بعد القرآن الكرميمث ٕان ٔامه م. فÁ بعد ٕاىل اك�ل التصوف النظري
وما يذكرونه عن املوت والقبور  ،ٔاقوال الوعاظ والقصاص واحملدثني، وما تناشدونه من ٔاشعار القدماء

  )61(.ومصري إالنسان
بشلك عام، فقد رٔايناه مطبوعا بطوابع أالسلوب الوعظي، من " ٔايب العتاهية"ٔاما عن ٔاسلوب  

  .اء و�سـتفهام وأالمر، كام شاعت زهد�ته ٔادعية وابهتاالتالتكرار وكرثة الند
        ::::امتةامتةامتةامتةــــــــــــــــــــخخخخ

علينا ٔان نسأل ما يه االٓ�ر اليت اسـمتدها الشعر الصويف من الشعر اqيين ،بعد لك هذه الوقفة
لصعوبة حتديد هذه االٓ�ر اليت يه ٔاشد ما يكون من  ،يف إالسالم؟ ومع ٔان إالجابة ليست يسرية

الشعر اqيين قد ٔامد الشعر الصويف بنواح رئيسـية « ٕاال ٔاننا نسـتطيع القول ٕان،اجالتداخل و�مزت 
  )62( » .أالخالق، أالفاكر، أالساليب: ثالثة

فقد متسك زهاد هذا العرص yالٓداب اليت قررها إالسالم، كام ٔاكرثوا  ،وفÁ يتصل yٔالخالق 
ا، وعىل الرمغ من ٔان هذه أالفاكر ٔايضا من احلديث عن زوال اqنيا وyطلها وغرورها وضاÊٓ شأهن

عىل ما يبدو، ،يه اليت ٔافضت yلزهاد ،ٕاال ٔان املبالغة املتطرفة يف الزتا�ا،موجودة يف القرآن الكرمي
  .وهو ٔامر بلغ فيه الصوفية غايهتم يف القرن الثاين. ٕاىل اعزتال الناس

وت ووحشة القرب وبشاعة يبدو ٔان فكرة زهاد هذا العرص عن فظاعة امل،ومن الناحية الفكرية 
الفناء وهول احلساب والقيامة، ساعدت عىل التوسع فهيا ٔافاكر غري ٕاسالمية، ذ� ٔان هذا املوقف 
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ا�ي حيبب الناس ٕاىل لقاء  ،الساخط املتشامئ، ا�ي يكره املوت وخيافه، ال يطابق موقف إالسالم
وهو ما جنم عنه ظهور اqعوة  . وقدرهوقد ٔافادت هذه الفكرة ٕاىل �ستسالم الاكمل لقضاء هللا. رهبم

مث ٕان هذه أاللفاظ سـتصبح يف لغة التصوف، . ٕاىل الصرب والقناعة والرضا والشكر ملا يصدر عن هللا
  .فÁ بعد، اصطالحات ذات معان خمصوصة، يكرث ورودها يف الشعر الصويف مبعان خمصوصة

، يه اليت ٔاخضعت بعض الزهاد، ٕان النظر العلمي يقتيض ٔان نقرر ٔان هذه أالفاكر جممتعة 
اكنت يف طليعهتم، ومن " رابعة العدوية"ويبدو ٔان . وعىل حنو متفاوت، ٕاىل الشعور برابطة احلب �

قد احتلت بعدئذ ماك� فسـيحا يف الشعر  ،املعروف ٔان نظرية احلب إاللهـي اليت شاعت يف تصوفها
  .الصويف الالحق
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        جع واملصادرجع واملصادرجع واملصادرجع واملصادرو املراو املراو املراو املرا    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
                                                                        

هو ٔابو عبد هللا بن يسار البرصي أالموي، اشـهتر مبدرسة احلّب يف هللا، اكنت وفاته عام ) 1(
، القاهرة، 1فية، مكتبة املدبويل للطباعة والنرش، طعبد املنعم احلفين، املوسوعة الصو هـ، 108
  .615ص، 2003

امسه جندب بن جنادة من غّفار، يقال ٔانّه عرف هللا قبل إالسالم، ّمث ٔاسمل بعد : ٔابو ذر الغفاري) 2(
  .222جميئه، وقيل ٔانّه ٔاّول من تلكّم يف عمل الفناء والبقاء، املوسوعة الصوفية، ص

دراسات يف jرخي الفكر العريب، دار كنوز املعرفة العلمية للنرش : حٕاحساق محمد رy :ينظر) 3(
  .155، ص 2009، عامن، أالردن، 1والتوزيع، ط

  .156املرجع نفسه، ص :ينظر)4(
  .   40، ص 1962يف التصوف إالساليم، املكتبة العرصية للطباعة والنرش، بريوت، : مقر كيالين) 5(
فقد اكن يف زهده ونسكه متشـّهبا yلنيب حيي، اكن باكًء كثري القرآن  كنيته ٔابو حيي: ما� بن دينار) 6(

للتوراة والزابور وإالجنيل، اكن موىل المرٔاة من بين ساقة بن لؤي، حصب احلسن البرصي، مات حنو 
  .214ص  ،ه، املوسوعة الصوفية131
  .41ص  يف التصوف،: مقر كيالين) 7(
  .41ص املرجع نفسه، ) 8(
  .156ص . دراسات يف jرخي الفكر العريب: محمد رyحٕاحساق : ينظر)9(
  .73ص  .املرجع نفسه: ينظر)10(
خليل : الطبقات الكربى املسامة بلواحق أالنوار يف طبقات أالخيار، ضبط وتصحيح: الشعراين )11(

  .32-31/ 1، 1997، لبنان، 1املنصور، دار الكتب العلمية، ط
عبد امحليد صاحل محدان، املكتبة : حت. لسادة الصوفيّةالكواكب اqرية من ترامج ا: املناوي) 12(

  .98/ 1، ج2004، 1أالزهرية للرتاث، ط
  .74احلياة الروحية، ص  ،محمد مصطفى حلمي) 13(
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  .76ص . محمد مصطفى حلمي، احلياة الروحية)17(

  .1/72. املصدر نفسه)  18
  .1/73. املصدر نفسه )19(
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