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لوداد اأهل  ناسكأتويل املصطلحات النحوية يف قصيدة حرف الراء من ديوان م
 يف مدح خري العباد

 :إ عدإد

 ادلكتور الش يخ عامثن أ محد

 يجرياين  –احملارض بقسم اللغة العربية جامعة ابيرو، كنو 

 ملخص البحث:
 –اظ والعبارات ذه األلفعل هميق، مما جيتمتع األدب الصويف أبلفاظ وعبارات ذات جتربة روحية حساسة , وذوق نفساين ع

ن يؤولوا النص أبية الفرصة األمر الذي أاتح للصوف، ات دالالت متنوعة ، وقابلة لكثري من التأويالتذ –يف أغلب األحيان 
 لةمة أو مجلة دالتصبح لكلهم، فمن معناه األصلي واإلتيان مبعان اثنوية من فضاء الفكر الصويف مما يناسب سريهم وسلوك

ذه الرموز من ة، لفك هعميق خاصة هلم. ومن بني هذه الداللة حتويل مصطلحات حنوية إىل معان صوفية حتتاج إىل دراسة
ا الديوان ة الصوفية يف هذ التوريملعاينامعانيها اللغوية إىل معان اثنوية صوفية. تسعى هذه الورقة إىل تتبع تلك الكلمات ذات 

والرمز يل أو اإلشارة أذا التأو عن ه ها الفين، وحماولة مسخ الغبار عما يقوله بعض املعاصرينابلتحليل األديب إلبراز مزااي
خيية قدمة، خلفية اتر تايل:املحو الالصويف، آال أنه تكلف من الشاعر. وللوصول إىل هذا اهلدف وضعت املقالة خطتها على الن

 ش واملراجع.واهلوام امتةرودمها يف الديوان، مث اخلعن الشاعر وكذلك مضمون القصيدة ، مث املعىن والتأويل حسب و 

ABSTRACT  

Sufi literature is indeed rich in words and expressions containing delicate spiritual experience, and deep 

psychological appreciation,.  This makes these words and expression.-dominantly-availing the sufists the 

avenue to interpreted the text figuratively in line with the sufirealm, and in consonance with their norms and 

attitudes, giving the term a new specified meanings related to their domain:-  This include grammatical terms 

interpreted from sufi perspective, requiring a deep study, thus the paper aims at conducting a literary study of 
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these technical words with sufi connotation in the anthology, with a view of uncovering its artistic 

advantages, in a rejoinder to some modern critics who claim that the poet uses these interpretations by way of 

mannerisms; to attain its objectives the paper is set in the following sub-themes: introduction, Background on 

the author and the anthology, meaning and interpretation in the anthology, conclusion, and notes and 

references. 

 املقدمة 

حمود، الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على رسول هللا، سيدنا ونبينا سيد األولين واآلخرين، صاحب املقام امل

 واللواء املعقود، وعلى آله وصحبه أصحاب الكرامات الظاهرة والفصاحات الباهرة. 

اء أساس ورصين من أركانه , وقد قال فيه الشعر أما بعد؛ فاملدائح النبوية باب كبير من أبواب الشعر الصوفي، وركن 

الكثير، وأجادوا إجادة بارعة، وال ينس ى التاريخ اإلسالمي ما قام به الصوفي الجليل اإلمام  –ي مختلف العصور ف –

الء البوصيري، واإلمام يوسف النبهاني، واإلمام البرعي في هذا املجال، وقد وجد في غرب إفريقيا ممن سلكوا مسلك هؤ 

الفطاحلة ونهجوا طريقهم في مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم. منهم الشيخ إبراهيم إنياس الكولخي السنغالي، 

ف وراءه ديوانه املشهور "نزهة األسماء واألفكار في مديح األمين ومعاني املختار" ، وهو مجم
ّ
وع الصوفي، والذي خل

 وداد"واحد من مجموع هذه الدواوين الستة.دواوينه الستة في مدح الرسول، وديوانه "مناسك أهل ال

 نبذة وجيزة عن الشيخ

هـ = 1320رجب//15هو الشيخ إبراهيم إنياس بن الحاج عبدهللا الكولخي، يكنى بأبي إسحاق، ولد يوم الخميس 

ِنيَس.18/10/1900
َ
ْيَب أ

َ
 (1)م في قرية ط

حفظ القرآن الكريم، وأتقن العلوم الدينية  نشأ الشيخ في كنف والده الذي تولى كفالته وتربيته وتعليمه , حتى

ي ويقال إن الشاعر كان يختم القرآن الكريم مرتين في كل أسبوع، ختمة عن ظهر قلب ليال، وأخر نظرا ف (2)والعربية.

 (3)املصحف نهارا.
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 لى نقل رابطةومن إسهاماته ما أفتى به من إبقاء مقام إبراهيم على مكانه، حينما اقترح مفتي اململكة السعودية ع

، العالم اإلسالمي بأن ينقل مقام إبراهيم لغرض توسعة املطاف، فألف الشيخ كتابه "سبيل السالم في إبقاء املقام"

 (4)فذكر حججه وأدلته، فرجعت الرابطة عن موقفها.

-م1390عام وبعد حياة حافلة بالعطاء الفكري والثقافي، انتقل الشيخ إلى الرفيق األعلى في الخامس عشر من رجب 

 (5)م.1975

 ديوان "مناسك أهل الوداد في مدح خير العباد".

عة وهو الديوان السادس من مجموع الدواوين "نزهة األسماع واألفكار في مدح األمين ومعاني املختار". يحتوي على تس

ة في تخذ طريقة األبجدي( على اختالف القوافي لألبيات، ونظمه الشيخ على بحر الطويل، وا449وأربعة وأربع مائة بيت )

بداية كل قصيدة، مما جعل النظام نظاما منطقيا، بدأ بحرف األلف ثم الباء، ثم الجيم، وهكذا إلى آخر القصيدة. 

 خصصه الشاعر بمدح حبيبه صلى هللا عليه وسلم ولم يستطرد فيه ملدح أحد من شيوخه في الطريقة أو غيرهم .

 لورود هذه املصطلحات النحوية فيها والتي افتتحها بقوله: (6)واختارت املقالة قصيدة حرف )الراء(

 سـما لك شـوق الت حين تسير  أمـن ذكر خير الخلق وهو منير

 (.72وهي تحتوي على اثنين وسبعين بيتا )

 املعنى األصلي والتأويل في املستوى اللغوي واالصطالحي.

ذي حمل على معناه الظاهر الذي ينساق إليه بدون صرف املعنى األصلي كما يبدو من املنظور اللغوي، هو اللفظ ال

عن ظاهره، فيتقيد اللفظ على وضعه األصلي الذي وضعه الواضع، فيفيد معناه األصلي. وقال بعض علماء اللغة : 

اليقال عنيت بحاجتك إال على معنى قصدتها , من قولك عنيت الش يء أعنيه , إذا كنت قاصدا له,  ويقال أيضا عنيت 

ا عنيا , أى قصدته , ومن تعني بقولك؟ أى من تقصد ؟ ويقال : عرفت ذلك في معنى كالمه ومعناة كالمه , وفي معنى فالن

( أما التأويل فقد جاء في املراجع اللغوية في مادة )أول( تأويل وهو الرجوع إلى الش يء، وفسر أول الكالم 6كالمه . )
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هر اللفظ عن وضعه األصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لواله ما ترك ظاهر وفي االصطالح: نقل ظا (7)وتأوله: دبره وقدره.

 (8)اللفظ.

وجاء في حاشية السيد الشريف الحسيني الجرجاني على كتاب الكشاف: "... وتأويله أن يصرف خالف ظاهره ألمارة 

السياق على ما تفيده الكلمة في ستحضار املعنى الضمني بالرجوع إلى املعاني الظاهرة ، إلى ا –ذا إ –فهو  (9)تدل عليه".

 رحابها اللغوي، ليكون ذلك تقريبا إلى ذهن القارئ.

فإنتاجات الصوفية سواء شعرا كانت أو نثرا تأتي نتيجة الذوق الروحي، فتحمل معان عميقة، ورؤية نفسانية، بعد 

ان لونه من معناه الظاهر واإلتيتدريبات وجدانية مما قد ال يستطيع اللفظ إبراز هذه املعاني الروحية، ومن ثم يؤو 

بمعنى ثان من فضاء الفكر الصوفي الذي يناسب مع سيرهم وسلوكهم. "فالصوفيون بعد النظرة األولى للنص 

)اللفظ( يعودون للمرة الثانية ويستخرجون منه معان غريبة بعيدة عن املعنى األساس للنص )أو اللفظ( ويعرف هذا 

 (10)ني نقل الكالم من الظاهر إلى الباطن باعتماد نوع من اإلشارة".النوع بالتأويل الصوفي، وهو يع

وذلك ألن اللغة عندهم تكونت من منظور صوفي خاضع لسلسلة من االستعدادات واملمارسات الخاصة. "... فالنص 

ن الكلمة ال يكون بعد إجهاد عقالني وتخطيط إنشائي مسبق، بل من إجهاد استعداد روحي وراء النظر العقلي،... وأل 

و هأو الش يء عندهم ال يماثالن الدال واملدلول، بل هما يستمدان معناهما من خالل التمثيل الثقافي، وهذا التمثيل 

 (11)الذي يطابق الدال واملدلول بالكلمة أو الجملة".

 ع(، فهي "كلمةالشك أن هذا التمثيل الثقافي، إنما يطبق خارجا على اللغة األصلية، ومثلوا على ذلك بكلمة )الجو 

عربية ومفهوم اقتصادي له أسبابه، ومصطلح سياس ي، ويمكن أن يكون مجازا أدبيا. أما عند الصوفية فمصطلح له 

يأخذون نتيجة الكلمة لينطلقوا إلى مجال آخر، فالجوع عندهم وسيلة  –الصوفية  –أركانه وأسلوبه وغايته، فهم 

 (12دة".للتقرب في هللا تعالى، وهو أحد أركان املجاه
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قريب  أما وجود القرينة املانعة من إرادة املعنى األصلي قد ال توجد في الرموز الصوفية، فإن كلمة الجوع ال تعطي من

أو بعيد معنى مجاهدة النفس، وعلى هذا "من العبث البحث فيه )األدب الصوفي( عن قرينة لفظية مانعة من إرادة 

عتبار رمزي، فالقرينة ال توجد إال نادرا، وبذلك تبقى شخصية الصوفي ذات اال املعنى الظاهري، وتتجاوزه إلى املعنى ال

 (13والعنصر املهم الذي تعتمد عليه العالقات الرمزية".)

ولعل هذا من األسباب التي جعلت الصوفية يفضلون التأويل، فيعبرون عن أحاسيسهم بهذه املدلوالت تقريبا إلى 

 ذواق.أفهام الناس إلى ما يجدونه من األ 

ونة وعلى أي حال، فالكلمة أو الجملة تأتي على حالتين، األولى حالة اكتشاف معنى الكلمة أو الجملة من حيث أنها مك

ا من مدلول لغوي قاموس ى ، والثانية من حيث ورودها مؤولة إلى معنى ثان، يمكن للقارئ الغوص فيها واالنسياق وفكه

 (14)على نحو تترابط فيه األمور وتتدعى.

لف، على أن هذا االستعمال املؤول من املعنى األصلي لم يسلم للنقد، فقد اتهم بعض النقاد الصوفية باملبالغة والتك

 –( ويرى الكاتب أن مثل هذه التأويالت 15وحمل اللغة على ما لم توضع ألجله، وهو تأويل بدون أي مبرر لغوي)

املشابهة بين الدال واملدلول، فاملجازات اللغوية تلعب دورا  ما تعتمد على غالبا –والسيما في املصطلحات العلمية 

 مهما جدا في هذا التنقل الداللي من الظاهر إلى الباطن. 

رفوع فاملبتدأ والخبر مصطلحان نحويان، فاألول هو االسم املرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والثاني هو االسم امل

: إلى املعنى اللغوي لهذين املصطلحين النحويين ، فقاسوا على هذا، فقالوااملسند إلى األول، بينما نظر الصوفية 

 (16املبتدأ به واملنتهى إليه هو الحق سبحانه وتعالى، فـ)هو األول واآلخر والظاهر والباطن(.)

 املعنى والتأويل حسب ورودهما في الديوان
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أويالت، تسير هذه املقالة، وتأخذ منهجها في في ضوء ما سبق من أقوال الباحثين، وعلى نسج كل تلك الخطوط الت

 وصف بعض أبيات هذا الديوان، وصفا لظاهر النص حينا، وفك غموضه ورموزه الباطني حينا آخر.

وقد وردت بعض املصطلحات النحوية في الديوان رمزا وإشارة وتلويحا ملعان عجزت اللغة الصريحة عن إفصاحها 

 إبراهيم إنياس في األبيات التالية: وإبرازها، على نحو ما يقوله الشيخ

 وآدم طيـن والبشـير نذيـر  محمـد محـمود املقـام منـبأ

 لـوحي وباري العاملين مشير         كـالم قديم ليس حرفا وإنـه         

 عن السمع والتعبير وهو زبور          وال إسم وال فعل فّرق كـالمه

 17)ضارع وحي الغير وهو خبيري بل أمر مض ى مستقبال كان لم يكن     

يمدح الشاعر حبيبه صلى هللا عليه وسلم، يضيف اليه صفات املجد والشرف التي خصه هللا تعالى بها، فهو مختار 

 اإلله وصفيه، أرسله بشيرا ونذيرا.

 ومن عنده قد جاء وهو بشير  محـمد مـختار اإللـه صفيه

م قديم ليس اسم وال فعل وال حرف، وإن كان يتضمن أوامر تطلب ثم استطرد إلى وصف كالم هللا تعالى على أنه كال 

 تنفيذها، إما أنها مضت في األمم السابقة أو هو أمر مستقبل يراد اإلتيان به في حينه.

فالشاعر لجأ في بعض األحيان إلى الذوق كمرجع أساس ي إلفصاح عما ما تنطوي اليه سريرته، وساعده على ذلك 

 على عبقرية الشاعر وتبحره في العلوم العربية، استمع إليه في هذه األبيات وهو يقول: آليات لغوية، مما يدل

 إلى حـزبه جزما وتم سرور   فكّسـر أصناما بفتح وضـمنا

 وآخـر مخفوض وذاك جزور    فقـسم بـرفع خصـه بنيابة

 وهو مبتدأ الكونين وهو أخير  تعـّرف فيـه الحق وهو منكر

 بـه وإلـيه فـاملشير منـير إشارتي فـإني به املوصول وهو
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 (18عن الحضرة العليا وهو جدير ) هـو الفاعل املرفوع بالضم نائبا

استخدم الشاعر هذه املصطلحات النحوية كرمز وتلويح بمعان روحية عميقة، وهو يصور حاالت صوفية وجدانية، 

عليه الصالة والسالم، حيث أبلى فيها  وإن كان يبدو من خالل ظاهر النص، أن الشاعر يتحدث عن فتوحات النبي

الى بالء حسنا، ِبيِد أن املعاني الروحية الباطنة في هذه األبيات تخص بعض القوم بفيوضات ربانية، حيث أن هللا تع

تولى أمرهم، فكسر أصناما أي كل ما يصرف اإلنسان عن طاعة هللا تعالى من هوى النفس، وحب الدنيا، وغواية 

تحة القلوب وتنقيتها من الكروب بمفاتحات ف –عند الصوفية  –يهم أيضا بالفتح الذي هو الشيطان، فمن عل

 (19الغيوب.)

عن ثم تعقب على هذا الفتح بذكر خصلة أخرى وهي ضم هللا تعالى إياهم، وهي إشارة أخرى إلى ضم النفس وكفها 

هللا  ( فلما ظفروا بهذه العناية من20حظوظها وهواها بلجام املجاهدة واملخالفة، فيرتفع الصوفي إلى مقام املشاهدة.)

 تعالى تحققوا واتصلوا بحزبه عليه الصالة والسالم، التي هي غايتهم القصوى، فجزموا جزما روحيا، واستطاعوا حذف

ويقال "الجزم  (21)قيقة من غير إخالل بش يء من آداب الشريعة.جميع العالئق، وسكنوا تحت جريان أحكام الح

بشهود الحق حذف عالئق القلب وشواغله، فال يبقى إال قلب مفرد، فيه توحيد مجرد، وقد جعل الهموم هما واحدا، 

 ( 22فكفاه هللا هم دنياه، وضمن له عاقبة أخراه". )

 وآخر مخفـوض وذاك جـزور  فقـسم بـرفع خصه بنـيابة

 وهـو مبتدا الكونين وهو أخير  عرف فيه الحـق وهو منكـرت

ء عبر الشاعر بهذين البيتين عن تجربة صوفية، فقسم الخالئق إلى فئتين، فئة آمنت بالرسول واتبعوا النور الذي جا

ى األول به، فنجت وارتفع قدرها وشأنها عند هللا تعالى، بينما هلكت فئة أخرى لعدم إيمانها بالرسول، فرمز بالفئة

 بالرفع )فقسم برفع( واآلخر بالخفض )وآخر مخفوض(.



تأ ويل املصطلحات النحوية يف قصيدة حرف الراء  ادلكتور: الش يخ عامثن أ محد

 من ديوان مناسك أ هل الوداد يف مدح خري العباد

  ISSN/  3432-2695ISSN (e)  (p)1811-3365 م9201، الثاين)سلسةل جديدة( العدد  العربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 

 

62 

 – عند الصوفية –بينما توحي املعاني الباطنة أن )الرفع( في البيت يأتي على معنى رفع الهمم إلى هللا تعالى، ويأتي أيضا 

تباع ن ترفع قلبك عن اعلى صفات متنوعة، "...  يكون )الرفع( بأن ترفع قلبك عن الدنيا وهو نعت الزهاد، وقد يكون بأ

نه إالشهوات واآلمال املوبقة ، وهو نعت العباد، وأصحاب األوراد واالجتهاد، وقد يكون بأن ترفع قلبك عنك، وتعتقد 

 (23ال يجيء منك ش يء، وهذا نعت أصحاب االنكسار وأرباب الخضوع واالفتقار".)

من  الشاعر، فلعله يرجو ويدعو من هللا تعالى أن يكون أما كلمة )نيابة( في البيت، فمن إيحاءها الدعاء والرجاء من 

 ضمن ورثة األنبياء عليهم الصالة والسالم، ألن العلماء هم الورثة األنيباء.

الجهل، وقد ورد في كتاب خالصة شرح  –عند الصوفية  –أما الفئة الهالكة فوصفهم بالخفض )مخفوض( وأصله 

 (24والهوان، وعامله الجهل وارتكاب املعاص ي واتباع الهوى".) ابن عجيبة قول الكوهيني: "الخفض وهو الذل

يمدح الشاعر الرسول صلى هللا علبيه وسلم في البيت الثاني، ويؤكد عقيدة الصوفيين من عدم إدراك الحقيقة 

قة. املحمدية، فيقول ال يعرف حقيقته صلى هللا عليه وسلم إال هللا وحده، أما الخالئق فقد خفي عليهم هذه الحقي

 ومن خصوصيته عليه الصالة والسالم أنه جاء أخيرا نبيا مرسال، وهو مقدم على جميع الخلق .

ولعل الشاعر يرمز بهذه الجمل إلى أن الرسول تعرف عند الخلق باملعجزات الحسية واملعنوية، فشخصيته تشبه 

ي املعرفة على حسب تأويل الصوفية تأتصفة املشبهة باسم الفاعل، والحال أنه صلى هللا عليه وسلم تنكر عليهم، إذ 

انه على معنى "... املعرفة ظاهرة بما استدل عليها بعالمتها، والنكرة باطنة بما أبهم من خفي مشكالتها، فلذلك سبح

 (25وتعالى تعرف إلى خلقه بآياته ومصنوعاته، فكان هو الظاهر، ثم تنكر بعزيز ذاته، فكان هو الباطن".)

ار الرسول عليه الصالة والسالم مقدم في الخلق ومؤخرا في اإلرسال واإلبالغ، فجمع بين املزيتين، وعلى هذه النتيجة ص

فأعطى األعلى لألعلى، إذ املبتدأ والخبر في املصطلح الصوفي يأتي على "املبتدأ أعطى رتبة التقدم، لتجرده عن العوامل 
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ع، ألنه مقدم على النصب والجر، فأعطى األعلى اللفظية، فاستحق أن يبتدأ به، وأعطى من اإلعراب حكم الرف

 (26لألعلى".)

 بـه وإلـيه فـاملشير منـيـر   فإني به املوصول وهو إشارتي 

ه بين هذ اختصت بعض الكلمات العربية لتعلقها بغيرها في إفادة املعنى، فال تفيد معنا تاما إال إذا اقترنت بغيرها، ومن

لك الفائدة بذكره وحده إال بعد تعلقه بصلته، فكلمة )ما( و)من( و)الذي( وغير ذ الكلمات اسم املوصول الذي ال تتم

 من األسماء املوصولة، ال تستقل بمعنى وحدها أبدا إال بعد إيرادها في النظم.

فإذا كان اسم املوصول املوصوف بتلك الصفة ال حول له وال قوة في استقالله فإن الشاعر يشبه اسم املوصول أمام 

. ه صلى هللا عليه وسلم، فهو املوصول، والنبي صلى هللا عليه وسلم هو صلة املوصول، فال حيلة وال تدبير لهمحبوب

 راد هللاأفالصوفية يؤولون اسم املوصول على أنه "... من الناس من ال يستقل بتدبيره، وال يكون له بدُّ من غيره، ثم إن 

 (27طريق شهود الحق".)به خيرا مَن عليه طريق املخلوقين، وفتح عليه 

وكان الشاعر ممن يتبع سنن العرب الفصحاء حينما الحظوا إنكار منكر عليهم أو سؤال من يتردد في األمر، فيقتض ي 

د الحال واملقام رد الفعل بما يناسبه من الحكم، فبعد توكيد الشاعر في البيت على تعلقه بمحبوبه اتبع ذلك بتوكي

 هو( في البيت الثاني، دفعا لهذا اإلنكار.آخر، فعبر بالضمير املنفصل )

ال و فكما أن الفاعل هو العامل الحقيقي للفعل مستحق للرفع أو بما ينوب عنه ، فإذا وجود الفاعل، فال وجود لنائبه 

عمل له، فكذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم هو الفاعل الحقيقي لتصرفات الشاعر، وقد تولى أمره، مما سّيره 

 ن نائبا عنه.بأن يكو 

 عن الحضرة العلياء وهو جدير  هو الفاعل املرفوع بالضم نائبا

 فـالزمه طول الزمان حضور   وقد شغـل الهادي جمال اإلله

 وسبحان من ما شا عليه قدير   فإحسانه والحسـن فيه تنازعا
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نحوية ذات معان  ولم يزل يصور حالته وعدم سيرورته أمام محبوبه صلى هللا عليه وسلم مستخدما مصطلحات

ر متشابهة، طيا ألسرار روحية وجدانية، قد تخفى على الخواص فضال على العوام، يقول في ذلك:
َ
خ
ُ
 ظاهرة، وأ

 وحالي وتمييـزي إليه يشـير  ترى كل مفعولي بفعل محمد

 ذمامي وعطفي واألمين مجيـر  أضيف إليه كل نعت مؤكدا

 راه يبور وفـيه بـيوعي هل ت  فجمعي وتصريفي لحب محمد

يبدو من إيحاء معاني هذه األبيات أن الشاعر يحاول اإلفصاح عما يجود ويفيض عليه حبيبه من الفيوضات الربانية 

 والتي يفتخر بها.

 فخـارا فـإني باألمين فخور   إذا عدد األقوام يوما وفاخروا

نت نتيجة فعل املصطفى عليه شبه الشاعر نفسه باملفعول به الذي يقع عليه فعل الفاعل، فجميع تصرفاته كا

ريان السالم، فهي مستعملة بعامل "كل ميّسر ملا خلق له". فاملفعول به عند الصوفية يأتي على "... االسم املنصوب بج

معنى  ( ويأتي على28املقادير عليه، لم يبق له تدبير وال اختيار، وهو الذي يقع به الفعل مع هللا، وهو آلة لفعله".)

 ي تحقق فناؤه، وكمل بقاؤه باهلل، فغاب عن وجوده ووجود فعله، فهو مفعول به في كل ما يفعل ويذر،أيضا "... الذ

 (29ليبس له عن نفسه اختبار وال مع غيره هللا قرار، فعله باهلل وهلل ، وتركه باهلل وهلل ".)

( وفرعه )تصريفي( وحاله ثم أكد هذا التسليم الكلي هلل تعالى ولرسوله عليه السالم فينص على أن أصله )جمعي

)حالي( وتمييزه )تمييزي( من فيوضات الرحمان والتي يفيض به الرسول عليه السالم، فهو ال يطلب الشاعر شيئا من 

 أحد سوى رسول هللا حبيبه.

 بفضلك ها هو بالعطاء جدير          ولكـنه جـار محب وخادم

 وفقير أم البرمكي أو ذو غنى  فليس يبالي مـن سواك أما دُر 

 مـنال حبـيبي يستمر يدير  فسيان عندي ذان لم أرج غيره
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م انتهز الشاعر الفرصة السانحة ليقترن مدحه لحبيبه مع شكره هلل وإجالله هلل تعالى مستطلبا املزيد، ))لئن شكرت

ارفا عيكون العارف ( والتمييز "ال 30ألزيدنكم((، إذ )الحال( هو وارد يرد على القلب من كشف أسرار الذات وأنوارها".)

حد، )باهلل( حتى يحصل له التمييز بين الضدين اللذين وقع بهما التجلي، فيتميز بين الربوبية والعبودية في مظهر وا

لتي ا( فهذه املعاني الروحية املذكورة في تلك األبيات من النعم 31وبين الروحانية والبشرية، وبين الحس واملعنى".)

 ((.الشاعر، فيكون ذكرها في هذا املقام تحدثا بنعمة هللا تعالى، ))وأما بنعمة ربك فحدث أنعم هللا تعالى بها على

 :–يسير الوصول إلى حضرة الرسول صلى هللا عليه وسلم ت –ونختتم هذه املقالة بما قاله الشاعر في ديوانه 

 فطه حبيب هللا مـا الغير مـا وما  فإن تسـألوني عن حبيبي وسيدي

 صالة ومدحا منه قد صرت جيلما  ي صرفت لذكرهفـوقتي وساعات

 ولو أم كـلثوم ولو كـان مـريم  فآثرت حب املصطفى دون غيره

 (32فغـير رسول هللا ليس لتعـلما)  فـوهللا مـا في القلب حظ لغيره

 الخـاتمة

، أو قل اغترفت تناولت الورقة إنتاج شخصية عاملية صوفية، نشأت في غرب إفريقيا، جمعت بين الشريعة والحقيقة

له وزودت بالعلوم اللغوية والشريعة والعلوم الوجدانية، أبرزت الورقة مزايا هذين العلمين حسب معنى الظاهر وتأوي

من خالل أسلوب الديوان، ودرست هذه املصطلحات بمنظار الصوفية، إذ أنهم استخدموها وأرادوا بها معاني روحية 

 نتائج اآلتية:نفسانية. وأخيرا حصلت الورقة على ال

 إن الشيخ إبراهيم إنياس ممن أوتي حظ وافر في العلوم اللغوية والسلوك الصوفي. -

 إن ديوان الشيخ في املديح النبوي كان من أمهات الكتب، ومصدر من مصادر الدراسة األدبية . -

ا األلفاظ أو سعة الكلمات العربية في رحاب املعاني اللغوية أو االصطالحية مما أتاح للصوفية أن يؤولو  -

 الجمل.
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على الذوق كمرجع أساس ي الفصاح عما  تنطوي عليه  شعورهم  –في كثير من األحيان  –اعتمد الصوفية -

 وسلوكهم، فاستخدموا ألجل ذلك الرمز واإلشارة والتلويح لغرض صوفي.

 . لى بعض الخواص، فضال عن العوام غير الصوفيةع –البا غ –يبدو أن تعبيرات الصوفية قد تخفى  -

 الهوامش واملراجع

محمد الناصر آدم )اإلمام(: الشيخ إبراهيم إنياس، الداعية العاملي، وبعض املحاضرات، مطبعة مي نصر، بدون بيانات  -1

 .39النشر، ص: 

مقري، إبراهيم أحمد: الصورة الشعرية عند الشيخ إنياس الكولخي، بحث علمي مقدم إلى قسم اللغة العربية، جامعة بايرو،  -2

 .16م، ص: 2009كملة ملتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربية، كنو، ت

 .40محمد الناصر آدم: مرجع سابق، ص:  -3

 املرجع نفسه.  -4

 .24مقري، مرجع سابق، ص:  -5

 ، مادة )عني(1ابن منظور، محمد بن مكرم اإلفريقي: لسان العرب، بيروت، ج/ -6

 ، مادة )أول( .1رب، بيروت، ج/ابن منظور، محمد بن مكرم اإلفريقي: لسان الع -7

 .18، بدون تاريخ وعدد الطباعة، ص: 1حاشية السيد الشريف علي بن محمد على كتاب الكشاف للزمخشري، دار الفكر، ج/ -8

 املرجع نفسه.  -9

 قيسطاهر لون معاذ: التأويل العرفاني للنصوص األدبية عند الشيخ أبي بكر عتيق سنك: كتاب إظهار امليس في أبيات امرئ ال -10

 .1نموذجا، ص: 

شريف هزاع شريف، رئيس رابطة إحياء تراث الشيخ األكبر: املعنى والتأويل في الخطاب الصوفي عند الحالج، بدون بيانات  -11

 .9النشر، ص: 

 املرجع نفسه. -12

م، 2001، 1، العدد 28رشد علي حسن: املرأة في شعر ابن الفارض، دراسة في الرمز الشعري، مجلة دراسات األردن، املجلد  -13

 .74ص: 

 .142-141م، ص: 1988ملزيد من البيان، راجع: حماد صمود: الوجه والقفا في تالزم التراث والحداثة، دار التونسية للنشر،  -14
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 .210-209م، ص: 1988، 3راجع: شوقي ضيف )الدكتور(: فصول في الشعر ونقده، دار املعارف، ط/ -15

. وتلخيص 29لى متن اآلجرومية في التصوف؛ بدون بيانات النشر، ص: الشيخ عبدالقادر الكوهيني: خالصة شرح ابن عجيبة ع -16

 .27م، ص: 2002هـ/1427، 1العبارات في نحو أهل اإلشارة، للشيخ عز الدين عبدالسالم املقدس ي دار الكتب العلمية، ط/

 .164إنياس، ابراهيم الكولخي، ديوان مناسك أهل الوداد، ص:  -17

 .165املرجع نفسه، ص:  -18

 .16ي القاسم عبدالكريم بن هوازن: نحو القلوب، بدون بيانات النشر، ص: القشيري، أب -19

 .32الكوهيني، الشيخ عبدالقادر، خالصة شرح ابن عجيبة على متن اآلجرومية في التصوف، بدون بيانات النشر، ص:  -20

 .10القشيري، نحو القلوب، مرجع سابق، ص:  -21

  .40الكوهيني: خالصة شرح ابن عجيبة، مرجع سابق، ص:  -22

 .9القشيري، نحو القلوب، مرجع سابق، ص:  -23

 .29الشيخ عبدالقادر: خالصة شرح ابن عجيبة، مرجع سابق، ص:  -24

 .27املرجع نفسه، ص:  -25

املقدس ي، عز الدين عبدالسالم بن أحمد: تلخيص العبارة في نحو أهل اإلشارة، تحقيق خالد زهري )الدكتور(، دار الكتب  -26

 .27-26م، ص: 2002هـ/1427، 1العلمية، ط/


