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لقدد  تززااحمتت  االتيیاررااتت  االمادديیة  في  االووااقع  االحدديیثث  مما  جعلل  ااالتجاهه  االدديیني  خامال  وو  

إإسالميیا  ذذاا  متجمدداا  فاقتضتت  االظظررووفف  ااالهھھھتمامم  بهھ  ليیظظهھرر  منن  يیحملل  االعقيیددةة  وو  يینشأ  أأددبا  
نززعة  ررووحيیة  ساميیة,فكانتت  ااألصووااتت  متعددددةة  منبثقة  منن  نووااحي  عدديیددةة  ترريیدد  إإيیصالل  

 .ااألملل  االصاددقق  فأشررقتت  هھھھذذهه  االباررقة  في  سوورريیا  منن  االشاعرر  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي
إإنن  ااألميیرريي  يیسعى  في  هھھھذذاا  االدديیوواانن  إإلى  االسموو  ااإللهھي  وو  االصفاء  االررووحي,هھھھذذاا  ما  يیددعوونا  

عنن  تقاططعهھ  مع  أأفكارر  وو  أأخالقق  االمتصووفة.وو  نحنن  نبحثث  إإنن    للبحثث  في  أأقاصي  قصائددهه
كانن  ااألميیرريي  قدد  تحلى  بصفاتت  هھھھؤؤالء.وو  لعلل  االتصووفف  يیعدد  بابا  للعررووجج  إإلى  االحضررةة  

ااإللهھيیة,ليیتجلى  لهھ  االصفاء.  وو  لهھذذاا  ااعتبرر  االتصووفف:((ظظاهھھھررةة  دديینيیة  فرريیددةة  لترربيیة  االمسلميینن  
ااألعضاء,فهھوو  يیررتبطط  بالمجاهھھھددةة  ترربيیة  ذذووقيیة  ووجدداانيیة  تمسس  االقلبب  وو  االررووحح  قبلل  االجووااررحح  وو

وو  االرريیاضة  وو  ااألحوواالل  وواالمقاماتت,فهھوو  ررووحح  جدديیددةة  يیمززجهھا  بالعاططفة  االدديینيیة  االمؤؤسسة  
على  أأعمالل  االقلووبب,وو  تنحصرر  هھھھذذهه  ااألعمالل  في  االتصدديیقق  وو  ااإليیمانن  وو  االيیقيینن  وو  االصددقق  وو  

١۱ااإلخالصص  وو  االمعررفة  وو  االتووكلل  وو  االمحبة  وو  االشووقق  وو  االووجدد)) . 
بترربيیة  ررووحيیة  ساعددتهھ  على  ااجتيیازز  أأبعادد  االووااقع  ليیكشفف  أأسرراارراا  إإنن  ااألميیرريي  قدد  تززوودد  

خفيیة,ألنهھ  متززوودد  بمباددئئ  ااإلسالمم  لهھذذاا:((تجاووزز  االبصرر  إإلى  االبصيیررةة  فتررىى  بعيینهھا  االثاقبة  
االمتززووددةة  بنوورر  هللا  ما  ال  يیمكنن  للعلمم  بأررقامهھ  وو  قوواانيینهھ  ااألررضيیة  أأنن  يیررااهھھھا  ....فالووااقعيیة  

ااززنن  االذذيي  يیجمع  بيینن  ااألررضض  وو  االسماء,بيینن  االططبيیعة  ااإلسالميیة  هھھھي  االررباطط  االسليیمم  االمتوو
٢۲االمحسووسة  وو  االططبيیعة  غيیرر  االمحسووسة))  

إإنهھ  تووحدد  بيینن  االووااقع  وو  االعقيیددةة٬،االتي  تسمح  للشاعرر  بالتززوودد  بررؤؤيیة  شاملة  وو  ووااقعيیة٬،فيینظظرر  
للحيیاةة  نظظررةة  مغايیررةة  ألجلل  هھھھددمم  االظظاهھھھرر  وو  ااختررااقهھ  للووصوولل  إإلى  جووهھھھرر  ااألشيیاء  هھھھذذاا  

اليیة  نابعة  منن  ذذلكك  ااإليیمانن  االصووفي  للشاعرر  االذذيي  تفاعلتت  معهھ  بجررأأةة  فنيیة  وو  ططرريیقة  جم
تلكك  االررووحح  االساميیة  وو  االووااقعيیة  االمادديیة  ليیصهھررهھھھا  فيیعططي  عمال  إإبددااعيیا  فيیقوولل  في  قصيیددةة  

٣۳شهھوودد:  
 خلني  أأسررحح  في  االبوونن  االبعيیدد

 خلني  أأططلقق  ررووحي  منن  حددوودديي                                                     
بأططووااء  االليیالي    أأسرريي    خلني  

 خلني  أأشتفف  أأضووااء  االووجــوودد                                                      
 

إإنهھا  تجرربة  عنيیفة  جعلتت  منن  االشاعرر  إإنسانا  ثائرراا  على  قيیوودد  االووااقع  ساعيیا  إإلى  االحرريیة  منن  
خاللل  كلمة  ((خلني))االمكررررةة  في  كلل  بيیتت  منن  االقصيیددةة.فمنن  االعنوواانن  شهھوودد  تتجلى  لنا  تلكك  

لمحاكاةة  للشهھوودد  االصووفي  وو  االذذيي  يیقوولل  عنهھ  اابنن  عرربي  هھھھوو:((االمشاهھھھددةة  في  ذذااتهھا  هھھھي  اا
.لهھذذاا  فالشاعرر  يیحاوولل  االخالصص  منن  مادديیة  ٤ررؤؤيیة  في  ااألصلل  وو  هھھھي  سبيیلل  للمعررفة))



ررووحهھ  لمعررفة  أأسرراارر  االكوونن  حتى  يیررسمم  ططرريیقا  لررؤؤيیة      بعقلهھ  وو    االووااقع  االمعيیشي  وو  االسموو
٥هللا  في  كلل  ما  يیحيیطط  بهھ:  

وو  االبكا    ضحكي    في    ررأأيیتكك  
محلوولكا    ررأأيیتكك  في  االليیلل                                                          

 ررأأيیتكك  مـثلل  االذذيي  تبــتغي
 جهھارراا  وو  لكنن  بآالئكــا                                                          

خلقكا    ررأأيیتكك  تــشررقق  في  
 فيیبتزز  ررووحي  سنا  ووجهھكا                                                        

 
منن  االمشاهھھھددةة  ررسمم  لنا  االشاعرر  ررؤؤيیة  نابعة  منن  نظظررتهھ  االثاقبة  للووجوودد  فكانتت((ررؤؤيیة  

.لقدد  ررآآهه  ٦ااألشيیاء  بددالئلل  االتووحيیدد  وو  ررؤؤيیتهھ  في  ااألشيیاء  وو  حقيیقتهھا  االيیقيینن  منن  غيیرر  االشكك))
تعاليیتت  هھھھذذاا  االعالمم  وو    في  كلل  ما  يیحيیطط  بهھ  في  هھھھذذاا  االووجوودد  ألنهھ  :((فيیضض  إإلهھي  متى  ما

تعاليیتت  عنن  االمعررفة  االجززئيیة  وو  تحررررتت  منن  عوواائقق  االحسس  وو  ااررتقيیتت  إإلى  االمعنى  تمكنن  
االعقلل  منن  ااستلهھامم  نوورر  االعلة  ااألوولى؛فسموو  االنفسس  ااإلنسانيیة  يیستمدد  منن  سموو  هللا,فجمالهھ  منن  

.إإنهھا  خووااططرر  تحملنا  إإلى  إإددررااكك  ذذلكك  االجمالل  االررووحي  وو  االررؤؤيیة  االساميیة  ٧۷جمالهھ))
منن  خاللل  فعلل  ررأأيیتكك  االمتكرررر  يیحملنا  في  ررحلة  صووفيیة  تعيیددنا  مررةة  أأخررىى  إإلى  للشاعرر.ف

 : حالة  منن  حاالتت  االشهھوودد  أأال  وو  هھھھوو  االفناء
 فأيیقنتت  أأنن  االفنا  باألنا

 وو  أأنن  بقائي  فنائي  بكا                                   
 

نززلة  االعليیا  يیتضح  لنا  االتقاططع  مع  االمتصووفة  في  ططرريیقة  االفناء  وو  االبقاء  االمنسووبة  إإلى  االم
االحقة.إإنهھ  يیسعى  بعباددتهھ  إإلى  االفناء  في  هللا  حتى  يیحققق  االخلوودد  وو  يیضمنن  االبقاء  معهھ,  ألنن  

االبقاء  ال  يیززوولل  كوونهھ  صفة  إإلهھيیة  ,  وو  االفناء  هھھھا  هھھھنا  قدد  تحققق  عنن  ططرريیقق  ووحددةة  االشهھوودد  االتي  
عالى  ررأأيیناهھھھا  منن  قبلل  ألنهھ  لمم  يیشاهھھھدد  إإال  هللا  فكما  ذذكرر  االقشيیرريي  في  ررسالتهھ:((إإذذاا  أأرراادد  هللا  ت

أأنن  يیوواالي  عبدداا  منن  عبيیددهه  فتح  عليیهھ  بابب  ذذكررهه,  فإذذاا  ااستلذذ  االذذكرر  فتح  عليیهھ  بابب  االقرربب,  ثمم  
ررفعهھ  إإلى  مجالسس  ااألنسس  ثمم  أأجلسس  على  كررسي  االتووحيیدد  ثمم  ررفع  عنهھ  االحجبب  وو  أأددخلهھ  دداارر  
االفرردداانيیة  ,وو  كشفف  لهھ  عنن  االجاللل  وو  االعظظمة  فإذذاا  ووقع  بصررهه  على  االجاللل  وو  االعظظمة  بقي  

االعبدد  ززمنا  فانيیا  فووقع  في  حظظهھ  سبحانهھ  وو  بررئئ  منن  ددعاوويي    بال  هھھھووىى,حيینئذذ  صارر
وو  يیبقى  في  االررووضة  ااإللهھيیة      .  لقدد  تخلصص  منن  كلل  االشهھووااتت  حتى  يیحققق  االفناء٨۸لنفسهھ))

فيیتجلى  نووررهه  بعدد  هھھھذذهه  االررحلة  االسررمدديیة  وو  تنغررسس  أأغنيیة  قددسيیة  بتررااتيیلل  ووضاءةة  تشع  
دد  ززاالل  حيیثث  يیبددوو  االنوورر  بقبسس  إإلهھي  في  سرراادديیبب  ررووحهھ  االمظظلمة  ,وو  هھھھنا  يیكوونن:((االحجابب  ق

ااإللهھي  أأوو  يیتجلى  هللا  بنووررهه  وو  تتجلى  معهھ  ااألنوواارر  ااإللهھيیة,هللا  نوورر  وو  إإشعاعاتهھ  هھھھي  
.فبالنوورر  يیهھتدديي  وو  بهھ  يیررتقي  إإلى  ٩۹االمخلووقاتت  وو  كلل  كائنن  بووصفهھ  صددوورراا  عنن  هللا))

ملكووتهھ  ليیكتشفف  أأسرراارر  غامضة  كانن  يیجهھلهھا,إإنهھ  االشعلة  االتي  تنيیررهه  باإليیمانن  وو  االصفاء  
يیظظهھرر  االحبب  ااإللهھي  االذذيي  يیعانقق  بهھ  االشاعرر  االعالمم  االخفي  ألنن:((االمحبة  هھھھي  قوواامم  االررووحي  ل



كلل  شيء  في  االمنهھج  االصووفي,فالكوونن  خلقق  بالحبب  وو  يیددرركك  بالحبب  وو  هللا  جلل  جاللهھ  ال  
تددرركهھ  ااألبصارر  وو  ال  تحيیطط  بهھ  االعقوولل  وو  لكنن  االصووفي  يیووقدد  مشاعلل  االحبب  في  قلبهھ  وو  

.فكانن  هھھھذذاا  االحبب  تجرربة  ذذااتيیة  ١۱٠۰يیصلهھ  برربهھ))  ووجدداانهھ  فيیمتططي  بذذلكك  االمعررااجج  ااألكبرر  االذذيي
١۱١۱فيیهھا  ااتصالل  ررووحي  :  

 سارر  في  تناجي  االقلووبب  بالحبب  ررووحح
 فيیهھ  للررووحح  وو  االحشا  خيیرر  قووتت                                                     

 في  صفووةة  وو  نشووةة  وو  هھھھــــناء
قق  منن  ااألسى  االمكبووتتوو  اانططال                                                       

 
يیتحددثث  عنن  االحبب  االنابع  منن  أأعماقق  االووجدداانن,االحبب  االذذيي  يیتغنى  بهھ  صاحبهھ  فيیجعلل  كلل  ما  
في  االكوونن  يیررقصص  على  ررناتهھ  االصافيیة  فيیعانقق  بهھا  تلكك  االخلجاتت  االمكبووتة  االمنددفعة  منن  
االحشا؛منن  الززوورردديیة  االررووحح  أأيینن  يیتقاططع  االحبب  االصووفي  مع  ااألنسس  ااإللهھي  حيیثث  لكلل  

ليیة  ذذااتهھ؛االخالقق  خالقا  وو  االمخلووقق  مخلووقا  فضاءااتت  تررفع  ااإلنسانن  إإلى  منهھما:((ااستقال
.تتجلى  ١۱٢۲مستووىى  آآخرر  غيیرر  االمستووىى  االططيیني  االذذيي  خلقق  منهھ  تعيیددهه  إإلى  االملكووتت))

االمناجاةة  ااإللهھيیة  االتي  تنبثقق  منن  أأعماقهھ  متخططيیا  االووااقع  االمادديي  االمززيیفف  منعتقا  منن  قيیوودد  
منن  االخاررجج  فإنهھ  يیجاهھھھدد  لتحرريیرر  جسددهه  االجسدد  ألنن:((االمتصووفف  حيینن  يیجاهھھھدد  لتحرريیرر  جسددهه  

أأيیضا  منن  ااالنسحابب  إإلى  ددااخلل  االذذااتت,فيیسعى  إإلى  االحضررةة  االكليیة  فيیشهھدد  جسددهه  في  االجسدد  
.وو  ١۱٣۳االكووني  وو  يیقاوومم  اانفصالل  االذذااتت  عنن  االجسدد  فيیجعلل  منهھ  معبرراا  لمقاوومة  االنفسس))

يیستمرر  االشاعرر  في  االسيیرر  على  هھھھذذاا  االططرريیقق  االررباني  االذذيي  اانططلقق  منن  يیقيینهھ  ألجلل  
تمرراارر  في  هھھھذذاا  االحبب  االمتوولدد  في  غيیاهھھھبب  فؤؤااددهه  حيیثث  تفاعلل  مع  تجارربب  االصووفيیيینن  في  ااالس

تحقيیقق  صلتهھمم  بالرربب  فاستقامم  مسلكهھمم.وويیهھيیمم  في  االووجوودد  باحثا  عنن  االفناء  االررووحي  
ليیصلل  إإلى  االمجاهھھھددةة  االمنططلقة  منن  غوورر  إإيیمانهھ  فيیتخلى      فيیحتررقق  شووقا  للحظظة  االقرربب  منهھ

ضض  محاووال  االووصوولل  بهھا  إإلى  ااألعلى  فيیتخلصص  عنن  آآمالل  نفسهھ  االتي  ترربططهھ  بغوواايیة  ااألرر
١۱٤منن  كلل  االهھفووااتت  وو  يیعصمهھا  منن  ااألخططاء:  

 إإنن  االجهھادد  حصـانة  وو  متانة
ووإإبـاء    عززمة    في    ووصيیانة                                                        

ووررجوولـة    أأمانة    إإنن  االجهھادد  
 وومنن  االجهھادد  كيیاسة  االحكمـاء                                                      

 إإنن  االجهھادد  تقى  االقلووبب  ووعفة
 االمضططرر  ررغمم  لجاجة  ااإلغررااء                                                      

 
إإنهھ  االجهھادد  في  سبيیلل  هللا  وو  ااستنشاقق  لتلكك  االنفحاتت  ااإللهھيیة  حيیثث  يیتززوودد  بالتقووىى  في  فووضى  

العفافف,وو  لهھذذاا  ااعتبرر  االجهھادد  رريیاضة  االحيیاةة  وويیتحلى  بالسلووكك  ااإليیماني  وو  يیتززيینن  ب
ألنهھا:((هھھھي  االخررووجج  عنن  ططبع  االنفسس  وو  هھھھي  عباررةة  عنن  تهھذذيیبب  ااألخالقق  االنفسيیة  فلما  ررأأتت  

  تعالى  أأنن  هللا  قدد  ططلبب  منهھا  أأنن  تعررفهھ  بعدد  أأنن  عررفتهھ  بأددلتهھا   عقوولل  أأهھھھلل  ااإليیمانن  با



,ال  تصلل  إإليیهھ  منن  ططرريیقق  االفكرر  فاستعملتت االرريیاضاتت    االنظظرريیة,علمتت  أأنن  ثمم  علما  آآخرر  با
وو  االخلووااتت  وو  االجلووسس  مع  هللا  بتفرريیغ  االمحلل  وو  تقدديیسس  االقلبب  عنن  شوواائبب  ااألفكارر  وو  

١۱٥ااتخذذتت  هھھھذذهه  االططرريیقة  منن  ااألنبيیاء  وو  االررسلل))  
لقدد  تحاوورر  مع  هھھھذذهه  االططرريیقة  االررووحانيیة  االتي  تعدد  بمثابة  االعالجج  لبعضض  ااألهھھھووااء  االنفسيیة  

منشدداا  االنوورر  ااإللهھي  ليیعططيیهھ  قووةة  حتى  ررغبة  في  ااالررتقاء  إإلى  االعالمم  االعلوويي      متقرربا  إإلى  هللا
يیكوونن  االتووااصلل  وو  يیكوونن  االتمرردد  على  االحيیاةة  االمادديیة  باحثا  في  ملكووتت  االرربب  عنن  االررااحة  وو  

١۱٦االخلوودد  :  
 لليیلل  فــي  ظظلمتهھ  ددااجـي

أأفصـــح    وواالفجـرر  في  إإشررااقهھ                                                
 فكــانن  لأللبابب  معررااجــا

 أأسررىى  بهھــا  نحوو  االسنا  ااألووضح                                              
 

لقدد  تحاوورر  مع  االصووفيیة  في  االعررووجج  إإلى  هللا  منن  خاللل  ااالررتقاء  إإلى  أأعالي  االسماء  بحثا  
عنن  االصفاء  وو  االسموو  االررووحي  فتتررااءىى  لهھ  ووحددةة  ملتحمة  بيینن  شعووررهه  االذذااتي  وو  االشعوورر  

 . االررووحي  االنووررااني
عرر  ااإلسالمي  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  قدد  حققق  محاووررةة  مع  في  ااألخيیرر  نالحظظ  بأنن  االشا

االسلووكاتت  االمختلفة  للمتصووفة  فاستخررجج  ددالالتت  عميیقة  عمقق  االتجرربة  االررووحيیة  االتي  مرر  
بهھا  نستقررئهھا  بيینن  االسططوورر  االشعرريیة  لتررسمم  لنا  صووررةة  االحبب  ااإللهھي  وو  االفناء  فيیهھ  وو  

لمددااررااتت  االتي  أأثبتتت  ثقافة  االمجاهھھھددةة  ليیصلل  إإلى  ااالررتقاء  وو  االعررووجج,فكانن  االتصووفف  إإحددىى  اا
االشاعرر  االمعبررةة  عنن  وومضاتهھ  ااإليیمانيیة  وو  االفكرريیة  مما  أأنتج  لنا  ررؤؤيیة  صووفيیة  تتوواافقق  مع  

ررؤؤيیتهھ  االشعرريیة  تفووحح  بشذذىى  نووررااني  وو  منن  هھھھنا  ااستططاعع  أأنن  يیعبرر  عما  يیجيیشش  في  نفسهھ  منن  
أأحاسيیسس  وو  ما  يیجوولل  في  خاططررهه  منن  أأفكارر  فكانتت  كلل  كلمة  فيیهھ  تعبيیرر  عنن  ااإلشررااقق  االذذيي  

أل  بفيیضهھ  نفسهھ  االخيیررةةيیم . 
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