التمييد :الشاعر وعصره

التمييد :الشاعر وعصره
أوالً :عبد الغني النابمسي
 1ــ نشأتو ومكوناتو الثقافية:
أ ــ نسبو ومولده:
يذكر عبد الغني النابمسي نسبو في مقدمة ديكانو " الحقائؽ كمجمكع الرقائؽ".
" أما بعد.. .،فيقكؿ الفقير الحقير عبد الغني بف إسماعيؿ بف عبد الغني بف إسماعيؿ بف
أحمد ابف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف عبد ا﵀ بف محمد بف عبد الرحمف بف إبراىيـ بف
الكناني المقدسي النابمسي الدمشقي)...(،
عبد الرحمف بف إبراىيـ بف سعد ا﵀ بف جماعة
ّ
النقشبندم طريقةن"( .)1كيرجع كماؿ الديف الغزم نسبو
م مشرنبا
لحنفي
بمدا ا
النابمسي ن
ن
ّ
مذىبا القادر ّ
ّ
إلى ":الخميفة عمر بف الخطّاب كذلؾ ألف النابمسي ينتسب لإلماـ مكفؽ الديف أخي الشيخ أبي
()2

عمر بف قدامة المقدسي ،كالمكفؽ المذككر متصؿ االنتساب باإلماـ عمر رضي ا﵀ عنو".

النابمسي الرابع)
بالنابمسي فقد أشار الغزم إلى أف "برىاف ّ
الديف إبراىيـ (جد ّ
أما شيرتو ّ

استكطف نابمس مدة بعد أف خرج مف بيت المقدس ،ثـ رحؿ منيا إلى دمشؽ ،كاستكطنيا كبقيت
()3

ذريتو بيا كاشتيركا ببني النابمسي".

كبير عمى ميكلو
تأثير نا
نا
النابمسي بالعمـ كالتأليؼ ،مما أثر في حياتو
ارتبطت أسرة ّ

كاتجاىاتو.

النابمسي عبد الغني ،ديكاف الحقائؽ كمجمكع الرقائؽ ،ضبطو كعمؽ عمى حكاشيو :محمد عبد الخالؽ الزناتي ،ط،1
ّ )1
بيركت ،لبناف ،دار الكتب العممية1421 ،ق2001/ـ ،ص.19 ،8 :
 ) 2الحافظ محمد مطيع" ،عبد الغني النابمسي دراسة في حياتو كأعمالو كأحكالو مف خالؿ كتاب الكرد األنسي كالكارد القدسي
في ترجمة العارؼ با﵀ عبد الغني النابمسي لػ :محمد كماؿ الديف الغزم العامرم" ،مجمة التراث العربي ،اتحاد الكتاب العرب،

دمشؽ ،ع  ،10السنة الثالثة1403 ،ىػ1983/ـ ،ص.158:
 ) 3المرجع نفسو ،ص.158 :
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النابمسي كىك يترجـ لو في لحف طكيؿ النفس ،فقاؿ ":بيت انفرد
كقد تغنى الغزم بنسب ّ

بآحاد الرجاؿ كأعياف الكماؿ ،مف أىؿ دمشؽ الشاـ ،ىذا البيت يشع نكره عمى أىؿ الشاـ ،ككاف
عمماؤه غكاصي أفكار ،ككانكا ممتقى العمماء مف الشرؽ كالغرب ،كاشتيركا في ىذه الفترة ببيت
العمـ ،كأصميـ مف نابمس ،ثـ انتقمكا إلى دمشؽ الشاـ .كعمماء ىذا البيت آية في إعجاز البياف،
كمحجة طريؽ سمكؾ اإلتقاف كىـ أئمة أعالـ ،تجرم بيـ بحار الكالـ،
كحديقة مجاز التبياف ،ى

منيرا ،كأطمعكا في رياض
كتتمكف عباراتيـ تمكف الماء باأللكاف ،طمعكا في سمكات الفضؿ نا
بدر ن
بابا مف أبكاب العمـ إال
ىر
اآلداب ز نا
بحمؿ الكماالت ،كتفردكا بيا ،كلـ يدعكا ن
عطرا ،كتسربمكا ي
ن

كابر عن كابر*** ورقى إلى العمياء وىو عظيم
طرقكه .كليذا قيؿ :ورث الفضائل ًا

الن ابمسي مف ساللة ىذا البيت ،كلعمرم لـ يدع ىذا العالـ فضيمة إال كدت أف
كشيخنا ّ
()1

تتقرب إليو ،كال رتبة إال تمنت أف تتشرؼ بتقبيؿ يديو"

النابمسي بدمشؽ أثناء سفر أبيو إلى بالد الركـ ،كذلؾ في يكـ الخامس
كلد عبد الغني ّ

مف ذم الحجة سنة خمسيف كألؼ(1050()2ى ػ ػ ػ 1641ـ) ".ككاف مكضع كالدتو في دار أمو..
الكائنة في باطف دمشؽ بمحمة سكؽ القطف في زقاؽ المصبغة الكيكانية ،كقد اشتير كالده بالعمـ
كالفضؿ كالشيرة كلو مؤلفات كثيرة .أما كالدتو فيي التقية الصالحة زينب بنت الشيخ محمد بف
الشيخ برىاف الديف إبراىيـ بف أحمد بف يحيى الدكيكي الدمشقي .تكفيت في شكاؿ سنة
1104ىػ"

()3

النابمسي ،ط ،1بيركت ،لبناف،
 ) 1عطا عبد القادر أحمد ،التصكؼ اإلسالمي بيف األصالة كاالقتباس في عصر عبد الغني ّ
دار الجيؿ1407 ،ىػ1987/ـ ،ص .78 :نقال عن :الغزم كماؿ الديف ،الكرد األنسي كالكارد القدسي في ترجمة العارؼ با﵀
عبد الغني النابمسي ،دار الكتب المصرية ،كرقة.14

المرادم أبي الفضؿ محمد خميؿ بف عمي ،سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر ،د ط  ،القاىرة ،دار الكتاب
 ) 2ينظر :ي
اإلسالمي د ت ،ج ، 3ص.31 :
 ) 3الحافظ محمد مطيع ،مرجع سابؽ ،ص.158 :
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ب ــــ نبوغو المبكر ومشايخو:
الن ابمسي في بيت عمـ كفضؿ ،اشتيرت أسرتو بصمتيا القكية بالعمـ كالزىد كالتصكؼ،
نشأ ّ

فال عجب أف ينشأ النابمسي نشأة عممية فيبدأ في سنة مبكرة بنظـ الشعر كالتأليؼ.

كيبدك أف كالد عبد الغني كاف يتكسـ فيو مكىبة نامية حيف كجده يحضر عميو دركسو في
التفسير في المدرسة السممية كفي ( شرح ُّ
الدر) بالجامع األمكم ،كدخؿ في عمكـ إجازاتو،
فشغمو بقراءة القرآف كطمب العمـ كالمعرفة( ،)1فحفظ النابمسي القرآف كختمو في سف التاسعة.

()2

مبكرا ،كاف "قد بدأ نظـ الشعر كلما يتجاكز مف
كنتيجة ليذا ّ
النبكغ المبكر ،بدأ باإلنتاج ن

العمر اثنتي عشرة سنة ،إذ رثى كالده الذم تكفي سنة 1062ىػ ،كنظـ (البديعية) كعمره خمس
كعشركف سنة ،ثـ شرحيا في ثالثة أسابيع ،ككاف قد ابتدأ التصنيؼ كالقاء الدركس حيف بمكغو
العشريف سنة ،فشرع في إلقاء الدركس بالجامع األمكم ،...،فاق أر بكرة النيار في عدة عمكـ،
كبعد العصر في كتاب (الجامع الصغير) ،ثـ (األربعيف النككية) ،ثـ (األذكار النككية) ،ككاف
األمكم كتب الشيخ األكبر (كالفصكص) ك(مكاقع النجكـ) كغيرىا،
يقرئ مع ذلؾ في الجامع
ّ
()3

كاستمر عمى ىذه الحالة إلى سنة تسعيف كألؼ".

النابمسي قد تمقى مختمؼ العمكـ عمى مشايخ عصره بعد كفاة كالده "،فق أر الفقو ك
ككاف ّ

أصكلو عمى الشيخ أحمد القمعي الحنفي ،كالنحك كالمعاني كالبياف كالصرؼ عمى الشيخ محمكد
الكردم نزيؿ دمشؽ ،كالحديث كمصطمحو عمى الشيخ عبد الباقي الحنبمي كأخذ التفسير كالنحك
أيضا عف الشيخ محمد المحاسني كىؤالء العمماء ،كاألساتذة كغيرىـ يكثر كانكا مف دمشؽ كمف

المرادم أبي الفضؿ ،مصدر سابؽ ،ص.31 :
 ) 1ينظر :ي
 ) 2ينظر :عطا عبد القادر أحمد ،مرجع سابؽ ،ص.97 :
 ) 3الحافظ محمد مطيع ،مرجع سابؽ،

ص.959 :
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مصر أجاز لو الشيخ عمي الشبراممِّسي ،كأخذ الطريؽ القادرية عف الشيخ السيد عبد الرزاؽ
الحمكم الكيالني ،كأخذ طريؽ النقشبندية عف الشيخ سعيد البمخي".

()1

كما تلقى الن ابلسي بعض العلوم بنفسه دون شيخ إال الكتب مثل الطب والفالحة وألف في
()2
ذلك كتب.
جـ ـــ رحالته:
النابمسي رحالة مكث ار مف الرحالت كالتجكؿ في مختمؼ البالد ،ككاف ىدفو
كاف عبد الغني ّ

مف ىذه الرحالت االتصاؿ بأقطاب التصكؼ ،كأعياف األدب كالعمماء كاألشراؼ.
ككانت رحالتو عمى الشكؿ التالي(:)3
()4

ػ أكؿ رحمة قاـ بيا إلى دار الخالفة

سنة 1075ىػ.

ػ كالرحمة الثانية زار البقاع كجبؿ لبناف سنة1100ىػ.
ػ كالثالثة إلى القدس كالخميؿ كقاـ بيا سنة 1101ىػ.
ػ ك الرابعة إلى مصر كالحجاز كقاـ بيا سنة 1105ىػ.
ػ كالخامسة إلى طرابمس الشاـ كقاـ بيا سنة 1112ىػ.
وفي سنة 1111هـ انتقل إلى دمشق ،واستقر في داره بالصالحية حيث كرس حياته
للتالميذ وللتأليف إلى أن توفي.

 ) 1المرادم أبي الفضؿ ،مصدر سابؽ ،ص.31 :

 ) 2عطا عبد القادر أحمد ،مرجع سابؽ ،ص.111 :
 ) 3ينظر :المرادم مصدر سابؽ ،ص.32 :
 ) 4عاصمة االمبراطكرية العثمانية آنذاؾ المسماة استنبكؿ أك االستانة أك دار السعادة.
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د -شمائمو ومكانتو:
يذكر المرادم شمائؿ الشيخ عبد الغني النابمسي ،فيقكؿ ":أما عف إحصاء فضائمو فال يقع
تحت حصر فيك :أستاذ األساتذة كجيبذ الجيابذة الكلي العارؼ ،ينبكع العكارؼ كالمعارؼ،
اإلماـ الكحيد ،اليماـ الفريد ،العالـ العالمة ،الحجة الفيامة ،البحر الكبير ،الحبر الشيير ،شيخ
اإلسالـ ،صدر األئمة األعالـ ،صاحب المصنفات التي اشتيرت شرقا كغربا ،كتداكليا الناس
عجما كعربا ذك األخالؽ الرضية ،كاألكصاؼ السنية ،قطب األقطاب ،الذم لـ تنجب بمثمو
()1

األحقاب ،العارؼ بربو ،كالفائز بقربو كحبو ،ذك الكرامات الظاىرة ك المكاشفات الباىرة".

ثـ ساؽ كالما طكيال قاؿ بعده ":ككاف مصكف المساف عف المغك ،كالشتـ ،ال يخكض فيما
ال يعنيو كال يحقد عمى أحد ،يحب الصالحيف كالفقراء كطمبة العمـ ،كيكرميـ كيجميـ كيبذؿ جاىو
بالشفاعات الحسنة لكالة األمكر فتقبمو .معرضا عف النظر إلى الشيكات ،ال لذة لو إال في نشر
العمـ ككتابتو ،رحب الصدر كثير السخاء ،لو كرامات ال تحصى ،ككاف ال يحب أف تظير
عميو ،كال أف تحكى عنو ،ىذا مع إقباؿ الناس عميو كمحبتيـ لو كاعتقادىـ فيو كرأل في أكاخر
عمره مف العز ك الجاه كرفعة القدر ما ال يكصؼ ،كمتعو ا﵀ بقكتو كعقمو ،فكاف يصمي السنف
كيقر الخط الدقيؽ ،كيكتب في
أ
مف قياـ ،كيصمي التراكيح في داره إماما بالناس إلى أف مات،
()2

تصانيفو كشرح البيضاكم كغيره بعد أف تجاكز التسعيف مف عمره"

النابمسي في الشاـ صكفيا مسمحا بعمكـ الشريعة ،فرض مكانتو فرضا
ككاف عبد الغني ّ

عمى العصر بحيث ال يستطيع أحد أف يمارم في احترامو ،كال في قدرتو عمى الدفاع عف
اإلسالـ كالمسمميف ،كقد كلي إفتاء السادة الحنفية سنة ثالث عشرة كمائة كألؼ(.)3

 ) 1المرادم أبي الفضؿ ،مصدر سابؽ ،ص.30 :
 ) 2المصدر نفسو ،ص.37 :
 ) 3ينظر :الحافظ ،محمد مطيع ،مرجع

سابؽ ،ص.961 :
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النابمسي إلى الجامع األزىر ،حيث أقبؿ عميو العمماء
كقد احتفى العمماء كالطالب بمقدـ ّ

كالمدرسكف كطمبكا منو درسا تبركا ،فاعتذر ليـ ،كقاؿ يصؼ مغادرتو لألزىر ":انكبت عمينا
جميع الطمبة كالمجاكركف ىناؾ يقبمكف يدنا كيطمبكف الدعاء ،مع زيادة االعتقاد ،فأخذتنا ىيبة
()1

ذلؾ الحاؿ ،فصرنا نبكي كىـ يبككف ،كندعك ليـ حتى خرجنا مف الجامع".

النابمسي ينافؽ المشاعر ال ّشعبية رغبة في المكانة ،كدكاميا بيف
كلـ يكف عبد الغني ّ

الن اس ،ألنو لـ يكف ذلؾ الذم تستيكيو مظاىر االحتراـ ،كال ركعة االستقباؿ ،فيقر المخطئ
ّ
عمى خطئو استبقاء ليذه المظاىر .كآية ذلؾ أنو رأل مجالس الذكر في جامع عمر بف الفارض

بمصر ،كرأل ما فييا مف الصعؽ كالزعؽ كالبكاء كالنحيب ،كالقاء العمائـ ،كنزع الثياب كالزحاـ،
()2

كنحك ذلؾ ،فقاؿ ":إف ذلؾ جيؿ كليك كبطالة ال ينبغي لمشيخ المرشد أف يقر أصحابو عمييا"

ككانت تصمو مراسالت مف عمماء مف خارج الشاـ مف أىؿ الفتكل يستفتكنو في بعض
المسائؿ سجميا عبد القادر عطا كما يمي(:)3
ػ رسالة مفتي القدس محمد بف عبد الرحيـ أفندم يستفتيو في بعض المسائؿ فأجابو
عمييا ،في رسالة بعنكاف ":األجكبة المنظكمة عف األسئمة المفيكمة"
ػ كأرسؿ إليو بعض العمماء مف دمياط بمصر يسألو عف معنى تحقيؽ الكجكد في كؿ
مكجكد فسجؿ إجابتو في رسالة بنفس العنكاف.
ػ كالكزير عثماف باشا أرسؿ إليو يستفتيو في معنى قكؿ المال عبد الرحمف الجامي ":يا مف
ىك معبكد في صكرة كؿ معبكد" فأجابو كسجؿ الجكاب في رسالة بنفس العنكاف أيضا.

 ) 1النابمسي عبد الغني ،الحقيقة كالمجاز في رحمة بالد الشاـ كمصر كالحجاز ،تحقيؽ :رياض عبد الحميد مراد ،ط ،1دمشؽ،
دار المعرفة1410 ،ىػ1989/ـ ،ص.113:

 ) 2المصدر نفسو  ،ص.140:
 ) 3عطا عبد القادر أحمد ،مرجع سابؽ ،ص.151 :
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ػ كاستفتاه كذلؾ في مكضكع عصمة المالئكة ،كحقيقة أمر ىاركت كماركت ،فكتب كتابا
كبي ار في ىذا المكضكع ،ىك كتاب "برىاف الثبكت في تبرئة ىاركت كماركت"
" كقد استنجد بو عمماء الشاـ في شأف الرافضة الذيف كسمكا أىؿ السنة بتفريؽ الكممة
بسبب اختالفيـ عمى مذاىب أربعة ،كبتأريث نيراف العداكة بيف العمماء ليذا السبب ،فكتب رسالة
ممتازة يدافع فييا عف أىؿ السنة ،كيكشؼ دخائؿ الرافضة ،كسماىا رد الحجج الداحضة عمى
عصبة الفف كالرافضة"(.)1
ه ــــ تصوفو:
النابمسي منذ صغره مطالعة كتب المتصكفة كابف عربي كابف سبعيف كالعفيؼ
أدمف ّ

()2
المرادم في كتابو سمؾ الدرر.
قكؿ
حد
عمى
أنفاسيـ
بركة
عميو
فعادت
،
التممساني
ي

النابمسي بمؤلفات ابف عربي مف كالده ،كعمره آنذاؾ إحدل
كمما تجدر اإلشارة لو أف إجازة ّ

الصكفية التأممية كالسمككية عنده منذ الصغر
عشرة سنة ،إنما ىي دليؿ عمى نمك المكاىب ّ
أيضا ،كىك ما يفسر ما ركتو المصادر مف أنو كاف يميؿ إلى العبادة كالخمكة منذ صغره.

()3

النابمسي؛ أنو اتخذ لنفسو خمكة في داره
كمف األحكاؿ الغريبة التي ينسبت إلى عبد الغني ّ

فأقاـ بيا سبع سنيف ،في أكؿ أمره كأسدؿ شعره ،كلـ يقمـ أظفاره ،حتى تقكؿ عميو الحساد
()4
المرادم
األقاكيؿ كقالكا عنو :إنو ال يصمي الصمكات الخمس كانو ييجك الناس بشعره  ،كيقكؿ ي

في ذلؾ ":كىك رضي ا﵀ عنو [ أم النابمسي] برمء مف ذلؾ كقامت عميو أىالي دمشؽ كصدر
منيـ في حقو األفعاؿ غير المرضية ،حتى إنو ىجاىـ كتكمـ بما فعمكه معو كلـ يزؿ حتى أظيره

 ) 1عطا عبد القادر أحمد ،التصكؼ اإلسالمي بيف األصالة كاالقتباس في عصر عبد الغني النابمسي ،ص.151 :

المرادم أبي الفضؿ ،مصدر سابؽ ،ص.39 :
 ) 2ينظر :ي
 ) 3ينظر :عطا عبد القادر أحمد ،المرجع نفسو ،ص.994 :
 ) 4ينظر :المرادم أبي الفضؿ ،المصدر نفسو ،ص.32 :
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التمييد :الشاعر وعصره
ا﵀ لمكجكد ،كأشرقت بو األياـ كرفؿ في حمؿ اإلقباؿ كالسعكد ،كبادرت الناس لمتممى باجتالء
بركاتو كالترجي لصالح دعكاتو"...

()1

الن ابمسي قد نسب إلى غيره الكثير ،كال شؾ أف الخياؿ الشعبي قد
كىذا الذم نسب إلى ّ

دكر ىاما في الدفاع عف مدعي التصكؼ آنذاؾ ،القائميف بسقكط التكميؼ عنيـ ،حتى
لعب ن ا
نسب إلى تارؾ الصالة أنو يخترؽ اليكاء إلى الكعبة ليؤدم الصالة ثـ يعكد.

()2

النابمسي مف ىذه
كلكف السؤاؿ الذم يفرض نفسو ىنا :ىؿ يمكف تصديؽ ما نسب إلى ّ

األحكاؿ الغريبة؟

صدؽ نقؿ الناقميف ليا عنو "،أنيا حدثت
يرل عبد القادر أحمد عطا في ىذه الظّاىرة إف ى

الصكفي النقشبندم عمى أستاذه أبي سعيد
لو بالقطع في أكؿ أمره ،كقبؿ أف يسمؾ الطريؽ ّ

البمخي الذم قدـ دمشؽ في عاـ ألؼ كسبع كثمانيف ،ككاف عمر النابمسي آنذاؾ سبعا كثالثيف
سنة ...،كلكنو عمى ما يبدك كاف يتمقى عمكـ الشريعة عمى اتساع آفاقيا إلى ىذا التاريخ ،كالى
جانب دراستو ىذه يعيش في حالة مف الحيرة يشبو أف يككف أزمة نفسية ...كىذه األزمة مبعثيا
الحيرة في تحديد الطريؽ الذم يسمكو األفذاذ مف الناس حينما ال يقتنعكف بأف يككنكا صك ار
مكررة مف غيرىـ...،يحاكلكف اختيار الطريؽ الذم يتناسب مع مؤىالتيـ كمقكماتيـ
كطمكحاتيـ ،فيستكلي عمييـ التفكير كالحيرة حتى ييممكا مظاىرىـ إىماال كامال ،فال يعكدكا إلى
حاليـ األكؿ إال بعد استقرارىـ عمى طريؽ يسيركف فيو إلى نياية العمر ،كىك األمر الذم سبؽ
بو المحاسبي كالغزالي ،كىما رائداف حققا شخصيتييما في مجاؿ المعرفة كما ىك معركؼ
عنيما"...

()3

 ) 1المرادم أبي الفضؿ ،مصدر سابؽ ،ص.32 :
 ) 2ينظر :عطا عبد القادر أحمد ،مرجع سابؽ ،ص.84 :
 ) 3المصدر نفسو :ص.87 :
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بالنابمسي ":أنو عمد إلى تجريد
كيضيؼ إلى ىذا الرأم في تعميؿ تمؾ الظاىرة التي ألمت ّ

نفسو تجريدا اختيا ار في خمكتو بداره التي دامت سبع سنيف ،حتى يخمص قمبو مف تمؾ العالئؽ
الدنيكية المكركثة ،كالتي تتردد في بيتو كخارج بيتو عف بيت النابمسي كعراقتو كمجده في دار
()1

الدنيا ،فترؾ نفسو عمى الحاؿ التي تركييا المصادر".

أما الجانب اآلخر كىك أنو كاف يترؾ الصالة كييجك الناس ،فيدحضو بقكلو ":فغاية
األمر :أنو انقطع عف الصالة في الجماعة مع الناس في ىذه الفترة مف حياتو...،أما أنو كاف
قد ترؾ الصالة بالكمية فيذا اتياـ يعكزه الدليؿ ،كال شاىد عميو إال أىمكه الذيف كانكا يساكنكنو في
()2

المنزؿ الذم اتخذ فيو الخمكة ،كلـ يرك عف أحدىـ شيء مف ىذا"

النابمسي نفسو مف كتابو" عذر األئمة في نصح
كما أثبت عبد القادر عطا بنقمو ألقكاؿ ّ

النابمسي شديدا في حممتو عمى القائميف بإسقاط التكاليؼ ،ككصميـ بالزنادقة
األمة" حيث كاف ّ
كبالكفر ،فيك يؤمف بأف الشريعة ال بد أف تقكـ كال تبطف أبدا إال في األحكاؿ الشرعية المقدرة

التي تعذر اإلنساف عف القياـ بيا ،فيك يقكؿ ":كىؤالء الزنادقة كالممحدكف أكفر مف الييكد
كالنصارل ،ألنيـ كفركا بالشرائع كاألحكاـ اإلليية التي كمفكا بيا مثؿ غيرىـ مف
المكمفيف...،كعمى الجممة فإف الييكد كالنصارل آمنكا بالشرائع كاألحكاـ اإلليية ،كأف ا﵀ تعالى
يأمر كينيى المكمفيف ،كلـ ينكركا أنيـ مكمّفكف بشريعة مكسى كعيسى عمييما السالـ ،بخالؼ
ىؤالء الزنادقة كالممحديف الذيف أخرجكا أنفسيـ العاقمة البالغة عف ربقة التكميؼ ،كأدخمكىا عمى
زعميـ الباطؿ في مقاـ التشريؼ".

()3

 ) 1عطا عبد القادر أحمد ،التصكؼ اإلسالمي بيف األصالة كاالقتباس في عصر عبد الغني النابمسي ،ص.88 :
 ) 2المرجع نفسو ،ص.90 :
 ) 3المرجع نفسو ،ص .85:نقال عن  :النابمسي عبد الغني ،عذر األئمة في نصح األمة ،مخطكط الظاىرية ،ص.8:
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أضؼ إلى ىذا ما كتبو عنو المرادم مف أنو" كاف يصمي النافمة مف قياـ ،كيصمي التراكيح
()1

في داره بالناس إلى أف مات ...بعد أف تجاكز التسعيف عاما"

كما يقكؿ عنو أحد تالمذتو أنو" كاف يرفض الصالة قاعدا بعد أف يصمي الفريضة بمف
حضر مف اإلخكاف في جماعة حيف طاؿ بو العمر المبارؾ إلى ما بعد التسعيف"

()2

النابمسي قد دخؿ الخمكة
كلـ يذكر الغزم ىذه الخمكة بأحكاليا الغريبة كانما ذكر أف ّ

الصكفية المقررة المنيج كالقكاعد عاـ كاحد كتسعيف كألؼ ،كعمره كاحد كأربعكف عاما ،أم بعد
أف تمقى الطريقة النقشبندية عف شيخو أبي سعيد البمخي عاـ سبع كثمانيف كألؼ مف اليجرة،
يقكؿ الغزم ":كفي سنة إحدل كتسعيف كألؼ دخؿ الخمكة كلزـ العزلة ككاف تجاكز األربعيف
كبقي في الخمكة كالرياضة سبع سنكات؛ ككاف مكضع خمكتو في داره التي بسكؽ العنبرانية
المكاجية لمباب القبمي مف جامع بني أمية؛ في القصر المطؿ عمى السكؽ المذككر ..ككاف
غالب أمره في الخمكة تالكة كتاب ا﵀ تعالى كالتأمؿ في أس ارره كمعانيو ،كالغكص عمى ما اندرج
سماه (بكاطف القرآف كمكاطف الفرقاف) نظمان
مف الحكـ فيو ،كجمع ذلؾ في مؤلفو المشيكر الذم ى
عمى قافية التاء؛ كصؿ فيو إلى سكرة براءة بما يزيد عمى خمسة آالؼ بيت .كلما خرج مف

الخمكة اشتير أمره ،كأقبؿ عمى التأليؼ".

()3

كعميو يمكف القكؿ  :إف صحت تمؾ الركاية التي قيمت عنو ،إف دخكلو الخمكة كاف قبؿ
تمقيو الطريقة النقشبندية ككانت محاكلة منو لتخميص باطنو مف العالئؽ الدنيكية المكركثة في
عائمتو التي تتمتع بعكامؿ المجد كالثراء .لكنو كاف في حيرة مف أمره؛ ىؿ يستقر عمى طريؽ
التصكؼ مجاىدا في سبيؿ ا﵀ ،أـ يستقر عمى الفقو أك الحديث المذيف برع فييما مع سمكؾ
صكفي إضافي ،أما تركو لمصالة فمـ يقـ عميو دليؿ ،بؿ ّإنو كاف حريصا عمى إحياء الشريعة
المرادم أبي الفضؿ ،مصدر سابؽ ،ص.37 :
 )1ي
 ) 2عطا عبد القادر أحمد ،مرجع سابؽ ،ص.86 :
 ) 3الحافظ محمد مطيع ،مرجع سابؽ ،ص.159 :
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محافظا عمى شعائر اإلسالـ آخذا بالعزائـ في الكقت التي تباح لو فييا الرخص كالصالة قاعدا
ال سيما صالة السنة .كاف كانت ركاية الغزم األقرب إلى التصديؽ كما شاب حقيقة خمكتو مف
أحكاؿ غريبة إال مف نسج خياؿ العامة مف الناس.
و  -السموك الصوفي عند النابمسي:
و –  - 1ضرورة اتخاذ الشيخ:
النابمسي مف مصدريف :أكليما :مقاـ العبكدية ،كثانييما:
تنبع أىمية الشيخ لممريديف عند ّ

رعكنة النفس.

فأما العبكدية فإنيا أصؿ الطريؽ كجادتو التي يسمؾ عمييا المريد كما يرل النابمسي،
كمعناىا الذم يقكـ بالصكفية فيحدده النابمسي بأنو" مالزمة الحضكر ،كعدـ الغيبة كالغفمة،
بالشيكد كالمراقبة مع ا﵀ سبحانو كتعالى ،بحيث يككف العبد مكجكدا با﵀ تعالى ،متحركا بو،
ساكنا بو ،متكمما بو ،صامتا بو ،قائما بو ،قاعدا بو ،ماشيا بو ،...،فيرل العكالـ كميـ قائميف
با﵀ تعالى ،فا﵀ يحركيـ ،كا﵀ يسكنيـ ،كالكؿ أفعالو ،كالحركات لو ،كالسكنات لو ،ال لنفكسيـ،
كال لعقكليـ ،كال ألركاحيـ ،كال ألبدانيـ...،كال حكؿ كال قكة ليـ إال بو ،فيك ىـ مف حيث التأثير،
كىـ ليسكا ىك مف حيث التصكير كالتغيير"

()1

كليس معنى ىذا أف ا﵀ تعالى حؿ في الكائنات ،أك اتحد بيا ،كاّنما معناه أف ال فاعؿ في
الحقيقة إال ا﵀؛" فجميع أعماؿ العكالـ كميا أعماؿ ا﵀ تعالى حقيقة ،...،كلكنو تعالى حكـ بنسبة
تمؾ األعماؿ إلى مف أظيرىا عمى نسبة مجازية ،كجعؿ عمييا الثكاب كالعقاب ،كشرع الشرائع

عمى ىذه النسبة ،)2("...،كمستند ذلؾ مف القرآف قكلو تعالى﴿ كا﵀ خمقكـ كما تعممكف﴾(.)3

 ) 1النابمسي عبد الغني ،مفتاح المعية في دستكر الطريقة النقشبندية ،تحقيؽ :جكدة محمد أبك اليزيد الميدم ،ط ،1مصر ،دار
الجكدية1429 ،ىػ2008/ـ ،ص.34 :

 ) 2المصدر نفسو ،ص.34 :
 ) 3سكرة الصافات ،اآلية .96
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الن ابمسي أف العبكدية التي ىي السعادة في الدنيا كاآلخرة ،كالتي فييا رضا ا﵀ عف
كيرل ّ

العبد كاكرامو لو كاقبالو عميو" ال يمكف أف تحصؿ إال باستيالء الجذبة اإلليية عميؾ ،بحيث ال
يبقى لؾ باطنؾ تدبر لشيء مف أمكرؾ مطمقا ،بسبب قكة الجاذب إلى ا﵀ تعالى فيؾ ،كال شعكر
بحالؾ ...،فمف أراد ا﵀ جذبو إليو أراه نفسو ﵀ تعالى ال لنفسو ،فحممو ذلؾ عمى ترؾ االلتفات
()1

إلى التدبير في جميع األمكر اعتمادا عمى تدبير ا﵀ ،لمكضع ظيكره"

النابمسي
كلما كاف ل منفس حظ كبير في جر صاحبيا إلى الياكية كالتألو عميو ،فقد أشار ّ

إلى رعكنة النفس في صكرة مف صكر تسمطيا بمحاكلة استقالليا عف مكجكدىا" فمف لـ يرد
ا﵀ أف يظير قمبو أراه نفسو مستقمة دكف ا﵀ تعالى ،متحركة ساكنة بنفسيا ،ال سيما إذا كقع في
إنكار مقاـ الجذبة المذككرة عمى أحد مف أىؿ ا﵀ تعالى ،فإنو ييمؾ مع اليالكيف"

()2

كمف ىنا كاف الحرص عمى تحصيؿ مقاـ الجذبة مف لكازـ الطريؽ "،كال سبب يكصمؾ
إلييا أقكل كأقرب مف مالزمة الشيخ العارؼ با﵀ كبتجمياتو كبالحقيقة اإلنسانية كأطكارىا الكاممة
كالناقصة ،كالذم كاف سمككو إلى ا﵀ تعالى بطريؽ الجذبة اإلليية المذككرة ،إما عمى سمككو
كسمؾ بعدىا ،أك سمؾ أكال عمى الغفمة ثـ حصمت لو ،فاألكؿ مجذكب سالؾ ،كالثاني سالؾ
مجذكب ،كىذاف كامالف يحصؿ اإلرشاد لممريد بمتابعتيما ،كالدخكؿ تحت تربيتيما".

()3

كالشيخ يحمي السالؾ مف رعكنة نفسو ،كيييئو لثمرات الطريؽ ،كيجعؿ منو أرضا خصبة
تؤتي أكميا كؿ حيف بإذف ربيا " .فالشجرة التي تنبت بنفسيا في األرض ،مف غير خدمة أحد
ليا ،بسقيييا ،كحراثة األرض حكليا ،كتنقية الشكؾ مف أطرافيا ،كازالة أكراقيا اليابسة،

 ) 1النابمسي عبد الغني ،مفتاح المعية في دستكر الطريقة النقشبندية ،ص.36:
 ) 2المصدر نفسو ،ص.37 :
 ) 3المصدر نفسو ،ص.37 :
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كأغصانيا الذابمة ،ال ثمرة ليا ،بؿ غاية أمرىا أنيا تكبر كتفرع أغصانيا ،كتكتسي أكراقا خضرا،
()1

كاف كاف ليا ثمرة كالبد ،يككف ليا ثمرة بال لذة كال طعـ شيي".

السالؾ إلى ا﵀ تعالى عمى طريؽ الكتاب كالسنة مف غير شيخ مرشد ،ال نتيجة
" ككذلؾ ّ

لسمككو كال ثمرة لو ،كلئف أنتج لو سمككو كأثمر ،تككف ثمرتو أقؿ الثمار ،كحظو أدنى الحظكظ،
ألنو يككف مكمفا نفسو تربية نفسو ،كالمريض إذا كمؼ نفسو معالجة نفسو كمداكاتيا ،فإنو كاف
شفي بذلؾ بالمعكنة اإلليية ،ال يككف كمف أسمـ نفسو المريضة لطبيب حاذؽ ،يقكـ عمييا بإذف
ا﵀ تعالى .ىذا إف سمـ السالؾ مف البدع في سمككو ظاى ار كباطنا ،كاال فيك ىالؾ ال سالؾ،
()2

كقمما يسمـ سمككو مف نفسو أمارة بالسكء".

الصكفي انطالقا مف
كىكذا انتيى ّ
النابمسي إلى ضركرة اتخاذ الشيخ في سمكؾ الطّريؽ ّ

دقة مشيد العبكدية كتحقيقيا ،كانطالقا مف ضركرة التحقؽ بيا كصكال إلى قمة اإلحساف الذم
ىك جزء مف ىذا الديف ال ينكره أحد.
و –  - 2الطريقة النقشبندية:

النابمسي في اليكـ الحادم عشر مف رحمتو إلى بالد الشاـ ،أنو تمقى الطّريقة
ذكر ّ

النقشبندية عف الشيخ أبي سعيد البمخي( ،)3ككاف شيكخ ىذه الطريقة يذكركف ا﵀ خفية في
االنفراد ،كجي ار في الجمع ،فأمرىـ الخكاجة بياد الديف المعركؼ بػ( نقشبند) الذم تنسب لو ىذه
الطريقة ،بالذكر س ار في االنفراد كالجمع عمى السكاء ،فكاف لذكرىـ السرم ىذا تأثير بميغ في
قمكب المريديف ،فقيؿ لذلؾ التأثير " النقش" ،كذلؾ الذكر" بند" فصار المعنى" ربط النقش".

 ) 1النابمسي عبد الغني ،مفتاح المعية في دستكر الطريقة النقشبندية  ،ص.38:
 ) 2المصدر نفسو ،ص.38:

 ) 3ينظر :النابمسي عبد الغني ،الحقيقة كالمجاز في رحمة بالد الشاـ كمصر كالحجاز ،ص.146 :
 ) 4النابمسي عبد الغني ،مفتاح المعية في دستكر الطريقة النقشبندية ،ص.51 :
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كالنقش ىك ":صكرة الطابع إذا طبع بو عمى شمع كنحكه ،كربطو بقاؤه مف غير محك،
()1

كالمراد بالنقش المطبكع في القمب ىك صكرة صفات الكماؿ اإلليي الحقيقي في القمب".

كغاية الطريقة النقشبندية :أف يحصؿ لمسالؾ نتيجة لسمككو كمجاىداتو مقاـ اإلحساف،

()2

الذم أخبر عنو النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ":اإلحساف أف تعبد ا﵀ كأنؾ تراه فإف لـ تكف تراه
()3

فإنو يراؾ".

النابمسي أف حقيقة اإلحساف ىي  ":شيكد ا﵀ تعالى كالحضكر معو في كؿ شيء
كيقكؿ ّ

بحيث لك اشتغؿ بأخذ الدنيا كانيمؾ فييا ،كصرؼ جميع أكقاتو في تناكؿ لذائذىا كشيكاتيا
المباحة ،كاف حاض ار مع ا﵀ تعالى مشاىدا لتجميو تعالى في كؿ شيء ،حتى لك أحب نكعا مف
المآكؿ كالمشارب أك غير ذلؾ ،شيد أف محبتو في الحقيقة لذلؾ المتجمي الحؽ الذم تجمى لو
في صكرة ذلؾ الشيء ،ال لذلؾ الشيء نفسو...فاألشياء عنده صكر التجميات الرحمانية عمى
()4

اختالؼ أجناس األشياء كأنكاعيا كأشخاصيا"

كنظ ار ألف ىذا الباب مف التصكؼ قد دخمت منو عقائد زائفة إلى اإلسالـ كالقكؿ
النابمسي ،كجعؿ
بالتجسيد ،كبالحمكؿ كاالتحاد ،كغير ذلؾ مف المذاىب الفاسدة ،فقد احتاط ّ
لإلحساف شركطا ،حتى يككف إسالميا خالصا ،كىذه الشركط ىي:

()5

1ػ االعتقاد المكافؽ لمسنة.
2ػ العمؿ الخالي مف البدعة.

 ) 1النابمسي عبد الغني ،مفتاح المعية في دستكر الطريقة النقشبندية  ،ص.59 :
 ) 2ينظر :المصدر نفسو ،ص.80 :
 ) 3مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف ،الجامع الصحيح ،المكسكعات اإلسالمية ،د ط ،بيركت ،دار الفكر ،د ت ،ص.9:

 ) 4النابمسي عبد الغني ،أسرار الشريعة أك الفتح الرباني ك الفيض الرحماني ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،ط ،1لبناف ،دار
الكتب العممية1405 ،ق1985 /ـ ،ص.279 :
 ) 5ينظر :المصدر نفسو ،ص.288 ،284 :
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3ػ القكؿ المحفكظ مف المغك.
كأفاض في شرح ىذه الشركط عمى كفؽ ما ىك معمكـ مف الشريعة ،كخكفا مف أف تتسمؿ
بعض األفكار الغريبة إلى عالـ اإلسالـ مف خالؿ ىذه الفمسفات التي كما يراىا الصكفية ،فقد
اشترط لصحة مقاـ اإلحساف أف يككف بعد التعمـ كاإلتقاف كالدراسة ،ال بمجرد التقميد ،كقرر أف
ذلؾ ال يتـ إال بمتابعة الشيخ الكامؿ الذم يرشد السالؾ عمى كيفية المعاممة مع الحؽ كالخمؽ،
فإف العمـ بذلؾ غير كاؼ.
كيدلؿ عمى ذلؾ مف كاقع الصناعات األخرل "فكـ مف إنساف يعمـ أجزاء الطعاـ الفالني
مف أنكاع المآكؿ ،كأنو مركب مف الشيء الفالني كالشيء الفالني ،كأف كيفية تركيبو كذا ككذا
أفاده ذلؾ الطباخ ،كلكف ىك ال يعرؼ كيفية طبخ الطعاـ بنفسو ،فتراه إذا طبخو أفسده ،ككذلؾ
ليس كؿ مف عمـ األحكاـ الشرعية يعرؼ كيفية إيقاعيا عمى الكجو الذم تطمب منو ،فيحتاج
إلى معمـ يعممو ذلؾ ،كىـ عمماء الطريقة ،غير عمماء الشريعة كعمماء الحقيقة"

()1

كأعال مقامات اإلحساف ػ ػ الذم ىك غاية الطريقة النقشبندية ػ ػ ػ  ،حصكؿ مقاـ الفناء لمعبد
()2

عف سائر األغيار ،حتى ال يبقى لمسالؾ خبر عما سكل ا﵀ تعالى.

كيرجع النابمسي مقاـ الفناء ىذا إلى قكلو تعالى ﴿:كؿ مف عمييا و
فاف كيبقى كجو ربؾ ذك
الجالؿ كاإلكراـ﴾(.)3
كيرل تفسي ار ليذه اآلية :أف كؿ شيء في عمـ ا﵀ تعالى لـ يبرح منو عمى ما ىك عميو مف
العدـ الصرؼ ،كالكجكد ﵀ تعالى كحده ،كىك مشرؽ عمى الحضرة العممية كاستحضار العالـ لما
في عممو مف المعمكمات ،فإذا ظيرت تمؾ المعمكمات كىي عمى ماىي عميو مف العدـ الصرؼ،

 ) 1النابمسي عبد الغني ،أسرار الشريعة ،ص.287 :
 ) 2ينظر :النابمسي عبد الغني ،مفتاح المعية في دستكر الطريقة النقشبندية ،ص.69 :
 ) 3سكرة الرحمف آ .62
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رأت نفسيا مكجكدة بإشراؼ كجكد غيرىا عمييا ،فادعت الكجكد لنفسيا مع كجكد غيرىا ،كتكبرت
عف االنحطاط في الكجكد عف غيرىا كزعمت أنيا تشاركو فيو ،كىي معدكمة بالعدـ الصرؼ مف
غير شعكر منيا بذلؾ ،كىذا معنى قكلو ﴿:كؿ مف عمييا فاف﴾.
" كالسالؾ في فنائو المذككر يشيد حقيقة ما ذكرنا ،كيزكؿ عنو تكبره عف أصمو العدمي؛
()1

إذ زعـ أف كجكد غيره ىك كجكده ،كيرتفع عنو حجاب الكىـ إذا فيـ ىذا".

كالطريقة النقشبندية مثؿ غيرىا مف الطرؽ الصكفية ،تسمؾ في تربية مريدىا لمكصكؿ
إلى ا﵀ تعالى "،الصحبة مع الشيخ فمف كثرة المالزمة تسرم حالة الشيخ في المريد كينجذب
إلى ا﵀ تعالى كجذبة شيخو فيصؿ إلى ما كصؿ إليو الشيخ ،أك بالذكر أم ذكر ا﵀ تعالى
منفردا أك مع شيخو أك مع الرفيؽ بالقمب أك بالمساف ،مع المراقبة لممذككر كىك ا﵀ تعالى في
()2

أثناء الذكر :أم عدـ الغفمة عنو باشتغاؿ القمب بما سكاه"
و –  - 3وحدة الوجود:

كاذا ما ذكرت كحدة الكجكد فإف اإلجماع ينعقد عمى أف ابف عربي ىك أكؿ كاضع ليذا
المذىب في صكرتو الكاممة في التصكؼ اإلسالمي ،كقد عنى( آيس بالثيكس) بتتبع المدارس
الصكفية الفمسفية السابقة عمى ابف عربي ،كالتي كانت تنحك نحك كحدة الكجكد كميدت لظيكره
في األندلس ،كتحدث عف ابف مسرة (ت381ىػ) ،ككيؼ أثر بآرائو عمى فالسفة التصكؼ في
األندلس.

()3

 ) 1النابمسي عبد الغني ،مفتاح المعية في دستكر الطريقة النقشبندية ،ص.69 :
 ) 2المصدر نفسو ،ص.65 :
 ) 3ينظر :التفتزاني أبك الكفاء الغنيمي ،مدخؿ إلى التصكؼ اإلسالمي ،ط  ،3القاىرة ،دار الثقافة ،د ت ،ص.198 :
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كيكاد اإلجماع كذلؾ يتفؽ عمى أف ىذا المذىب قد انتقؿ بأشكالو مف المغرب إلى المشرؽ
عمى يد ابف عربي كعبد الحؽ بف سبعيف ،حيث انتيى بيما المطاؼ في المشرؽ العربي ،كقاما
))1

بنشر تعاليـ ىذا المكف مف التصكؼ.

السطكر ،كليس مف
كيصعب تناكؿ مذىب كحدة الكجكد كتطكره تاريخيا في عدد مف ّ

ألنو كثي ار ما يمتبس بالحمكؿ الذم يتنافى مع العقيدة
السيؿ إيجاد تعريؼ دقيؽ ليذا المذىبّ ،
اإلسالمية ،لكف ما ييـ ىنا ىك كحدة الكجكد التي يقكؿ بيا الشيخ األكبر محيي الديف بف
الن ابمسي مف المدافعيف عف القائميف بيا كمكاجيا لممخالفيف ليذا
عربي ،كالتي كاف عبد الغني ّ
المذىب ،بؿ يمكف القكؿ أف كالمو عف كحدة الكجكد مف خالؿ كتابو" إيضاح المقصكد مف

كحدة الكجكد" يحاكؿ بو التكفيؽ بيف كحدة الكجكد كمذىب أىؿ السنة كالجماعة.
فيك يقكؿ مدافعا عف القائميف بكحدة الكجكد كالكحدة المطمقة عمى سكاء ":كأما القائمكف بيا
[أم كحدة الكجكد] فإنيـ العمماء المحققكف ،كالفضالء العارفكف ،أىؿ الكشؼ كالبصيرة

المكصكفكف بنقاء السيرة ،كصفاء السريرة ،كالشيخ األكبر محيي الديف بف عربي( ،)2كالشيخ
شرؼ الديف بف الفارض( ،)3كالعفيؼ التممساني( ،)4كالشيخ عبد الحؽ بف سبعيف( ،)5كالشيخ عبد

الكريـ الجيمي( ،)6كغيرىـ قدس ا﵀ أسرارىـ ،كضاعؼ أنكارىـ".

()7

 ) 1ينظر :التفتزاني أبك الكفاء الغنيمي ،مدخؿ إلى التصكؼ اإلسالمي ،ص.199:
 ) 2ابن عربي :ىك محي الديف محمد بف عمي بف محمد ،أحد أشير المتصكفيف لقبو أتباعو كغيرىـ مف الصكفية" بالشيخ
األكبر" كلد في األندلس عاـ  558ىػ كتكفي في دمشؽ عاـ 638ىػ .

 ) 3ابن الفارض :ىك أبك حفص شرؼ الديف ،أحد أشير الشعراء المتصكفيف ،كلد بمصر سنة  576ىػ تكفي سنة  632ىػ.

 ) 4العفيف التلمساني :ىك أبك الربيع عفيؼ الديف سميماف ،كلد سنة 210ق كتكفي 290ق ،كلد كتمقى بذكر التصكؼ في
تممساف ،ثـ رحؿ إلى بالد الركـ كىناؾ التقى بالشيخ صدر الديف القكنكم ( ت  672ىػ ػ ) حيث أخذ مف تصكفو الكثير،
كتعرؼ مف خاللو عمى الفكر الصكفي البف عربي.
 ) 5عبد الحق بن سبعين  :ولد  614ق تكفي  669ىػ ،فيمسكؼ متصكؼ أندلسي.

 ) 6عبد الكريم الجيمي  :كلد 767ىػ تكفي 826ىػ كلقب بالجيمي أك الجيالني ،نسبة إلى جيالف (العراؽ) بمدة أسرتو التي يكلػد

فييا .صحب الجيلي كبار مشايخ الصوفيَّة في عصره ،وأخذ من معارفهم وعلومهم في الدِين والتصوف والفلسفة.

 )7النابمسي عبد الغني ،إيضاح المقصكد مف كحدة الكجكد ،تحقيؽ :عزة حصريو ،د ط ،دمشؽ ،مطبعة العمـ،
1389ق1969/ـ ،ص.7 :
- 98 -

التمييد :الشاعر وعصره
كينفي عنيـ مخالفتيـ ألىؿ السنة كالجماعة ،كيؤكد" إنما المنكر عمييـ إنما أنكر لقصكر
فيمو ،كقمة معرفتو باصطالحيـ ،كعدـ عممو ،فإف عمكميـ مبنية عمى الكشؼ كالعياف،
كعمكميـ غير مستفادة مف الخكاطر الفكرية كاإلذعاف ،كبداية طريقيـ التقكل كالعمؿ الصالح،
كبداية طريؽ غيرىـ ،مطالعة الكتب ،كاالستمداد مف المخمكقيف في حصكؿ المصالح ،كنياية
عمكميـ الكصكؿ إلى شيكد حضرة الحي القيكـ ،كنياية عمكـ غيرىـ تحصيؿ الكظائؼ
كالمناصب ،كج مع الحطاـ الذم ال يدكـ ،فال طريؽ إال طريؽ السادة األئمة اليداة القادة،
()1

كاالعتقاد بكحدة الكجكد عمى المعنى الصحيح المكافؽ المشيكد".

كيطمؽ أصحاب مدرسة الكجكد لفظ ( الكجكد) عمى ا﵀ ،فيقاؿ ىك الكجكد الحؽ ،كليست
كممة ( الكجكد) مف أسماء ا﵀ تعالى.
كيقكؿ النابمسي في ىذا الصدد ":إننا نطمؽ الكجكد عمى ا﵀ سبحانو كتعالى باعتبار" أنو
األمر الكا حد الذم يصح أف يقاؿ :إف كؿ شيء قائـ بو ،فإذا قاـ بو الشيء ،يصح أف يقاؿ
تسمى باسـ الكجكد ،أك باسـ الحؽ ،أك باسـ ا﵀ ،أك بأم اسـ
لذلؾ الشيء؛ إنو مكجكد سكاء ّ

سُّمي بو .لكف لما رأينا اسـ الكجكد أقرب إلى فيـ الفاىميف ،أطمقناه حتى ينصرؼ إلى ذلؾ
األمر القائـ بو كؿ شيء .كىك مستغف عف كؿ شيء ،كمفتقر إليو كؿ ما عداه مف األشياء.
" فإذا انصرؼ الفيـ إلى ما ذكرناه قمنا لو :ذلؾ ىك ا﵀ ،عز كجؿ ،ال غير فمك كاف ىناؾ
لفظ آخر يساكم لفظ ال كجكد في إفادة ما ذكرناه ،غير لفظ الكجكد لقمناه ،كأردنا بو ما يفيده مف
المعنى المذككر".

()2

 )1النابمسي عبد الغني ،إيضاح المقصكد مف كحدة الكجكد ،ص.7 :
 )2المصدر نفسو ،ص.21 :
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النابمسي كأصحاب ىذا المذىب يراد بيا "أف الكجكد ىك ا﵀ تعالى ألف
فحقيقة الكجكد عند ّ

المكجكدات ىي ا﵀ تعالى عمى ما كجدناه في الكتاب كالسنة".

()1

خالفا في ذلؾ مقالة الزنادقة
()2

كالممحديف بأف" حقيقة الكجكد الحؽ ىي جميع المخمكقات كالمخمكقيف"
و –  - 4اإلجماع عمى أن العوالم موجودة بوجود اهلل تعالى:

كالعكالـ كميا كما يرل النابمسي عمى اختالؼ أنكاعيا كأجناسيا كأشخاصيا ،مكجكدة مف
العدـ بكجكد ا﵀ تعالى ،ال بنفسيا ،محفكظ عمييا الكجكد في كؿ لمحة بكجكد ا﵀ تعالى ال
بنفسيا.
" كاذا كانت كذلؾ فكجكدىا الذم ىي مكجكدة بو في كؿ لمحة ىك كجكد ا﵀ تعالى ،ال
بكجكد آخر غير كجكد ا﵀ تعالى...،فمف جية نفسيا ىي معدكمة بعدميا األصمي ،كأما مف
جية كجكد ا﵀ تعالى فيي مكجكدة بكجكده تعالى ،كجكدىا الذم ىي مكجكدة بو ككجكد ا﵀
تعالى كجكد كاحد".

()3

كمحؿ الكالـ كالخالؼ بيف المحققيف كأىؿ السنة كالجماعة...أك بيف العارفيف كعمماء
الرسكـ مف الذيف ينكركف القكؿ بكحدة الكجكد في رأم النابمسي يرجع إلى تفسير المراد مف لفظ
الكجكد كتحديد مناطو" فكالـ المحققيف مف أىؿ ا﵀ تعالى مف أعال عمييف ،ككالـ غيرىـ فييا
مف أسفؿ سافميف".

()4

كىذا يعني أف المحققيف يتكممكف عف الكجكد اإلليي ،كعمماء الرسكـ ،يتكممكف عف كجكد
الصكر كالرسكـ ،فانفكت الجية ،كأصبح الخالؼ لفظيا ،لعدـ اتحاد الجية التي نشب فييا
الخالؼ.
 )1النابمسي عبد الغني ،إيضاح المقصكد مف كحدة الكجكد  ،ص.17 :
 )2المصدر نفسو ،ص.17 :

 )3المصدر نفسو ،ص.08 :
 ) 4المصدر نفسو ،ص.10 :
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فالمحققكف يركف أف الذكات كالصكر مف حيث ىي في نفسيا ،ال كجكد ألعيانيا أصال،
كانما الكجكد الذاتي ﵀ تعالى ،ىك الذم كجدت بو الذكات كالصكر المحسكسة ،كلكال إيجاد ا﵀
تعالى ليا لما كجدت.

()1

أما عمماء الرسكـ كالكالـ فينظركف إلى القديـ كالحادث ،كيقكلكف بناء عمى ذلؾ :إف
الكجكد اثناف ال كاحد ،كجكد قديـ ،ككجكد حادث ،كمرادىـ بالكجكد الحادث نفس أعياف الذكات
كالصكر فقط" كليذا كاف مذىب األشعرم رحمو ا﵀ تعالى :كجكد كؿ شيء ىك عيف ذات كؿ
شيء)2(".كليس شيئا زائدا عميو.
كعمى ىذا فميس كجكد الصكر كالرسكـ ىك عيف ذكاتيا ،كلكنو كجكد آخر غير ذكاتيا
كصكرىا ،صارت بو مكجكدة ،كلكاله لما كجدت.
" فالكجكد الذم بو تمؾ الذكات الصكر مكجكدة ،فال شؾ بأنو كجكد ا﵀ تعالى عند جميع
العقالء بال خالؼ ككالـ المحققيف مف أىؿ ا﵀ تعالى عف ىذا الكجكد ال عف الكجكد الذم ىك
()3

عيف ذات المكجكدة"

فقبكؿ القكؿ بالكجكد عند الجماعة مبني إذف عمى تعييف المعنى المراد بالكجكد ،فمف فسره
بعيف ذات الكجكد ،كأثبت جكدا ىك عيف ذات الكجكد الحادث ،ثـ رد القكؿ بكحدة الكجكد بناء
عمى ىذا ،فرده لكحدة الكجكد محض خطأ ،ألف ىذا الكجكد الحادث الذم يزعـ أنو كجكد ثاف
غير كجكد ا﵀ تعالى ىك كجكد قائـ بكجكد ا﵀ تعالى ،فرجع الكجكد كمو إلى ا﵀ تعالى.

 ) 1ينظر :النابمسي عبد الغني ،إيضاح المقصكد مف كحدة الكجكد ،ص.9 :
 ) 2المصدر نفسو ،ص.9 :
 ) 3المصدر نفسو ،ص.9 :
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كمف فسر الكجكد بما صار بو بياف الكجكد المكجكد الحادث مكجكدا ،فإنو يقبؿ القكؿ
بكحدة الكجكد ،ك يعتقده حقا كصكابا ،كترجع إليو األقكاؿ جميعا" ألف كجكد ا﵀ تعالى ىك الذم
بو كؿ مكجكد مكجكدا بإجماع العقالء".

()1

ز ــ وفـــاته:
أجمعت المصادر عمى أنو تكفي ػ ػ بعد أف لزمو المرض ثمانية أياـ ػ ػ عصر يكـ األحد
الرابع كالعشريف مف عاـ ثالث كأربعيف كمائة كألؼ مف اليجرة(1143ىػ ػ 1731ـ) ،كجيز يكـ
كصمي عميو في دارة كدفف في القبة التي أنشأىا في أكاخر سنة ست
اإلثنيف مف ىذا الشير،
ّ
كعشريف كمائة كألؼ ،كانتشر الناس في جيؿ الصالحية بدمشؽ ،ألف البيت كاف قد امتأل كغص
بالخمؽ ،ثـ بنى حفيده الشيخ مصطفى النابمسي إلى جانب ضريحو جامعا حسنا.

()2

 2ــــ مؤلفــــــاتو:
مؤلفات النابمسي كثيرة بمغت زىاء ثالث مائة مؤلؼ ما بيف كتاب كرسالة ،ذكرىا في
مؤلفو " الحقيقة كالمجاز في رحمة بالد الشاـ كمصر كالحجاز".

()3

كىي مؤرخة قبؿ كفاتو باثني

عشر عاما ،مما يرجح أف لو أكثر مف ىذا العدد ،ألنو لـ يكؼ عف التأليؼ حتى في األياـ
التي آثر فييا االنقطاع في بيتو.
كقاؿ المرادم ":تآليفو ك مصنفاتو كثيرة ككميا حسنة كمتداكلة مفيدة كنظمو ال يحصى
لكثرتو"( ،)4ك ذكر لو ما يربك عف ثالث كعشريف كمائتي مؤلفا فاستغرقت نحك سبع صفحات.
كقد عرض عبد القادر أحمد عطا في كتابو" التصكؼ اإلسالمي في عصر النابمسي"
بعضا مف ىذه المؤلفات التي مازاؿ الكثير منيا مخطكطا بالظاىرية بدمشؽ مبينا الفكرة التي
 ) 1النابمسي عبد الغني ،إيضاح المقصكد مف كحدة الكجكد ،ص.10:
 ) 2المرادم أبي الفضؿ ،مصدر سابؽ ،ص.38 :

 ) 3ينظر :النابمسي عبد الغني ،الحقيقة كالمجاز ص.280 ،266 :
 ) 4المرادم أبي الفضؿ ،المصدر نفسو ،ص.32 :
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يتناكليا المؤلؼ في و
كؿ منيا.

()1

شارحا أك
كقاؿ عنو ":كلكنو كاف مثؿ كبار أىؿ عصره ،كاف
ن

معمقنا ،ككاف شرحو كتعميقو يفصح عف مدل تبحره في تمؾ العمكـ ،ككشفو عف عبقرية فذة في
استيعابو لممكضكعات ،كفيمو الجديد ليا ،مما سكؼ يظير أثناء عرضنا لمؤلفاتو التي تؤكد أف
ثقافتو كانت إسالمية عربية عريقة ،فيما عدا التصكؼ الذم تأثر فيو ببعض التيارات األجنبية،
كالفارسية كاليندية كاليكنانية القديمة".

()2

كىي مؤلفات تتنكع بيف العمكـ الشرعية كالعقمية :في الفقو ،كالتفسير ،كالحديث ،كالتصكؼ،
كالشعر كالرحالت ،كتعبير المناـ ،كالطب ،كالفالحة .ال يسعنا ذكر جميع مؤلفات النابمسي لذل
نكتفي باإلشارة إلى بعض منيا نتبيف مف خالليا الخطكط العريضة التي تحدد ثقافة النابمسي
اإلسالمية العربية كتكجياتو الفكرية الصكفية ،ك مف ىذه المؤلفات مايمي:
أوال :التصوف(:)3
 1ـــ إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود :كيقرر أف أصؿ المكجكد كاحد ،باعتبار
أف كجكد اإلنساف مف كجكد ا﵀ ،فيك الذم يحي كيميت ،كعنده أف الخالؽ كالمخمكؽ ليسا شيئا
كاحدا ،كاال لكاف القديـ حادثا كالحادث قديما.
 2ــــ بداية المريد ،ونياية السعيد :أكرد فيو أبيات كشرحيا تبيف مف ىك المريد الذم
ينتيي إلى السعادة.
 3ـــ جمع األسرار في منع االشرار من الطعن عمى الصوفية األخيار :برىف عمى أف
الصكفي الحقيقي ىك العامؿ بكتاب ا﵀ كسنة رسكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كأف الحائد عف ذلؾ
حائد عف اإلسالـ ،متستر بالتصكؼ كىك منو براء.

 ) 1ينظر :عطا عبد القادر ،التصكؼ اإلسالمي بيف األصالة كاالقتباس في عصر عبد الغني النابمسي ،ص.146 ،117 :
 ) 2المرجع نفسو ،ص.116:
 ) 3ينظر :المرجع نفسو ،ص.128 ،117 :
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 4ـــ جواىر النصوص في حل كممات الفصوص :كىك تكضيح كتبسيط لمشكالت كتاب
ابف عربي ،التي تناكليا الناس بالنقد كالرفض ،كقد حاكؿ تقريب الكتاب إلى األفياـ في أسمكب
قريب إلى العقؿ.
 5ـــ الرد المتين عمى منتقص العارف محيي الدين :دافع في ىذا الكتاب عف الشيخ
األكبر ابف عربي ،كقاؿ ":إف الطاعنيف عمى ابف عربي لـ يفيمكا كالمو ،لقصكر عقكليـ ،كقمة
عمميـ ،كنفى نفيا قاطعا عف ابف عربي القكؿ بالحمكؿ أك االتحاد ،كبيف المراد بكحدة الكجكد
عند ابف عربي مف شيادة محي الديف عمى نفسو ": ،نشيد أف ا﵀ كاحد" إلى آخر النص الذم
استمد منو النابمسي تأكيؿ كممات ابف عربي.
6ـــــ مفتاح المعية في شرح الطريقة النقشبندية :شرح فيو طريقة تمقيف النقشبندية ،ثـ
تحدث عف التصكؼ ،كعف مقاـ اإلحساف ،ثـ انتيى إلى الصالة كأسرارىا ،كقياـ الميؿ ،كمنياج
المريد في عبادتو كمعاممتو لربو.
ثانيا :التوحيد(:)1
 7ـــ حقائق اإليمان :جمع فيو كؿ ما كصؼ ا﵀ بو نفسو في كتابو ،أك جاء مف أكصافو
عمى لساف رسكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ ،حتى يقؼ عنده المؤمف ،كال يحاكؿ تفسيره بعقمو ،كانما
دعا إلى اإليماف بو كما كرد ،ككما ىك مذىب أىؿ السنة.
 8ـــ الوجود الحق:ػ يبحث في ذات ا﵀ تعالى ،ك ما يتعمؽ بيا ،كالعالقة بيف ا﵀
كمخمكقاتو.

 ) 1ينظر :عطا عبد القادر ،مرجع سابؽ ،ص.142 ،137 :
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 9ـــ خمرة الحان ورنة األلحان في شرح رسالة الشيخ أرسالن :كىك شرح لرسالة الشيخ
أرسالف الدمشقي في التكحيد ،بدأىا بالشرؾ كمعناه كذكر أقسامو خفيا كاف أك جميا ،كأفاض في
الشرؾ الخفي كفي دسائس النفس فيو.
ثالثا :الفقو و الحديث(:)1
 10ـــ االبتياج بمناسك الحاج :كىك في أحكاـ الحج كمناسكو.
 11ـــ بغية المكتفي في جواز المسح عمى الخف الحنفي :كىك يبحث في أحكاـ المسح
عمى الخفيف عند األحناؼ ،كآرائيـ في ذلؾ مفصمة.
12ـــ تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة واليدية :ذكر فيو الكثير مف اآليات
كاألحاديث الدالة عمى الفرؽ بيف الرشكة كاليدية ،كبيف أحكاـ الرشكة ،كأنكاعيا ،ككذلؾ أحكاـ
اليدية السيما لمقضاة.
13ـــ ذخائر المواريث في الداللة عمى مواضع الحديث :كىك مف أنفس ما ألؼ النابمسي،
كيعتبر بداية ممتازة لمعجـ السنة النبكية ،جمع فيو أطراؼ األحاديث النبكية ،كذكر مكاضعيا
مف الكتب ،كىك مطبكع في أربعة أجزاء.
رابعا :التفسير(:)2
 14ـــ التحرير الحاوي شرح تفسير البيضاوي :كىك أكسع تفسير كأشممو لعمكـ القرآف.
 15ـــ خمسون مجمسا من مجالس الشام :يفسر آيات القرآف في كؿ مجمس كيذكر
األحاديث المتفقة مف اآلية في كؿ مجمس ،كيشرح الحديث ،ثـ يختـ المجمس بحكاية لطيفة
مشكقة لمكضكع المجمس.
 ) 1ينظر :عطا عبد القادر ،مرجع سابؽ ،ص.137 ،131 :
 )2ينظر :المرجع نفسو ،ص.134 :
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خامسا :الشعر(:)1
 16ػ ػ ديوان الدواوين :كىك ديكاف يضـ أربعة أبكاب كىي:
الباب األكؿ :ديكاف الحقائؽ كمجمكع الرقائؽ
كالباب الثاني :ديكاف نفحة القبكؿ في مدحة الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ
كالباب الثالث :ىك الديكاف المسمى برياض المدائح كحياض المنائح
الباب الرابع  :ديكاف الغزؿ المسمى بخمرة بابؿ كغناء البالبؿ
كك هؿ مف ىذه األبكاب األربعة ديكاف مستقؿ بذاتو ،يقكؿ النابمسي في مقدمة ديكانو بعد أف
ذكر تقسيـ ىذه األبكاب ":فدكنؾ ىذه األربعة دكاكيف التي ىي لمعرفة الركاجح مف العقكؿ
كالنكاقص منيا بمنزلة المكازيف ،كقد اجتمعت في ديكاف كاحد ،نزىة لمراغب كالقاصد ،....كقد
سميتو ديكاف الدكاكيف كريحاف الرياحيف في تجميات الحؽ المبيف عمى جميع الصيغ
ّ

كالتالكيف ...،كقد جعمت في أكؿ كؿ باب مف ىذه األربعة أبكاب ،ترجمة تميؽ بو عمى حسب
قائما بنفسو مف غير
لساف ذلؾ الجناب ،كأنشأت لو ديباجة مستقمة بحيث يككف كؿ باب منيا ن

سبب كال عمة ،كسميتو باس ـ خاص ،كتكسمت إلى ا﵀ تعالى أف يفتح خزائف إشاراتو لمعاـ مف

المؤمنيف بو كالخاص".

()2

 17ػ ػ ػ شرح ديوان ابن الفارض :مكضكعاتو ىي مكضكعات ابف الفارض ،مشركحة
بزيادات مف فكر النابمسي.
18ػ ػ ػ شرح البديعية ،المسماة نفحات األزىار عمى نسمات األسحار ،في مدح النبي
المختار :كىك شرح لمقصيدة التي نظميا النابمسي ،فاعترض العمماء عمييا ،كشككا في أف يككف
 ) 1عطا عبد القادر ،مرجع سابؽ ،ص.129 :
 )2النابمسي عبد الغني ،ديكاف الحقائؽ كمجمكع الرقائؽ ،ص.17 :
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النابمسي ىك كاتبيا ،فطمبكا منو شرحيا تأكيدا لصدقو في دعكل تأليفيا ،فشرحيا في ىذا
الكتاب.
سادسا :الرحالت(:)1
 19ػ ػ الحقيقة كالمجاز في الرحمة إلى الشاـ كمصر كالحجاز
 20ػ ػ حمة الذىب اإلبريز في الرحمة إلى بعمبؾ كالبقاع العزيز
 21ػ ػ الرحمة القدسية
 22ػ ػ التحفة النابمسية في الرحمة الطرابمسية
 23ػ ػ الرحمة إلى استنبكؿ
سابعا :فنون مختمفة(:)2
 24ػ ػ تعطير األناـ في تعبير المناـ
25ػ ػ عمـ المالحة في عمـ الفالحة
كلعؿ مف ىذا العرض المكجز لبعض مؤلفات عبد الغني النابمسي يتبيف بجالء أف
النابمسي كاف متضمعا مف عمكـ الفقو كالحديث كالتفسير كالتكحيد ،بحيث ال يخشى عميو مف
الزندقة التي يصاب بيا مف يخكضكف غمار التصكؼ بال فقو كال درس لعمكـ الشريعة.
كاف شارحا لمذىب الشيخ األكبر محي الديف بف عربي كمفس ار ألقكالو كأحكالو كلـ يكف
صكفيا مف الطراز األكؿ فحسب ،كلكنو كاف باإلضافة إلى ذلؾ فقييا كمؤرخا كأديبا ك شاعرا.
كيقكؿ عنو عبد القادر عطا ":كاف شارحا كمعمقا ،ككاف ناظما لمعمكـ ،شأنو شأف عمماء

 ) 1عطا عبد القادر ،التصكؼ اإلسالمي بيف األصالة كاالقتباس في عصر عبد الغني النابمسي ،ص.130:
 ) 2المرجع نفسو ،ص 144 :ك ما بعدىا.
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العصر ،كلكنو كاف يمتاز عنيـ بالشمكؿ ،كالبديية الحاضرة التي تسعفو بالدليؿ كالفيـ
الصحيح".

()1

ثانيا :عصر عبد الغني النابمسي:
كبعد أف استعرض حياة عبد الغني النابمسي كمكلده بقي معرفة مالبسات العصر الذم
النابمسي بيف العمماء.
عاش فيو حتى يمكف معرفة مكانو ّ
أ ـــ الحالة السياسية :
النابمسي (1143/1050ق=1731/1641ـ) ما بيف القرنيف الحادم عشر كالثاني
عاش ّ

عشر اليجرييف المكافؽ لمسابع عشر كالثامف عشر المالدييف ،كىي حقبة كانت مقاليد الحكـ
فييا بيد الدكلة العثمانية "،تمؾ الدكلة التي قدر ليا أف تتكلى قيادة العالـ اإلسالمي نحكا مف
خمسمائة عاـ)2(".ككاف العثمانيكف في األصؿ قد ىاجركا إلى األناضكؿ (آسيا الصغرل) ،حيث
أسسكا دكلة بزعامة أميرىـ( عثماف) ،فعرفت الدكلة باسمو.

()3

كقد تكسع األتراؾ العثمانيكف حتى شمؿ حكميـ آسيا الصغرل كميا ،كما فتحكا أجزاء مف
البمقاف ،كانتزعكا مف الدكلة البيزنطية عاصمتيا( القسطنطينية) ،كحكلكىا إلى عاصمة لمسمطنة
العثمانية عاـ 1453ـ ،كحكلكا اسميا إلى استنبكؿ  Istanboulأم دار اإلسالـ .كامتدت الفتكح
العثمانية حتى شممت البمقاف كميا ،ككقعت شعكب مسيحية كثيرة في حكزة آؿ عثماف.

()4

 ) 1عطا عبد القادر ،مرجع سابؽ ،ص.147 :
 ) 2برككمماف كارؿ ،تاريخ الشعكب اإلسالمية ،ترجمة :نبيو أمير فارس ،منير البعمبكي ،ط ،5بيركت ،دار العمـ لممالييف،
1968ـ ،ص.401 :

 ) 3ينظر :غربي الغالي ،دراسات حكؿ تاريخ الدكلة العثمانية كالمشرؽ العربي( 1288ق1916 /ـ) ،د ط ،الجزائر ،ديكاف
المطبكعات الجامعية2007 ،ـ ،ص.16 :
 ) 4المرجع نفسو ،ص .23 ،17 :
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كقد أغرل ضعؼ المماليؾ في مصر السمطاف سميـ األكؿ( ياكز) باالستيالء عمى كؿ
البالد التي كانت خاضعة ليـ ،فدانت ليـ الشاـ كالحجاز إلى جانب مصر سنة 1517ـ،
كتمكنكا مف مد نفكذىـ إلى سكاحؿ اليمف سنة 1538ـ كالعراؽ سنة 1847ـ ،كأجزاء مف الخميج
العربي)1(،كبذلؾ أصبحت البالد العربية كميا ماعدا المغرب األقصى في حكزة
العثمانييف(.)2كمف خصكصيات ىذه المنطقة ،في ىذه الفترة ىك ذلؾ التنكع كاالختالؼ في
مجاالت الحياة المتعددة رغـ أف القكة السياسية المسيطرة عمييا ىي قكة سياسية كاحدة ممثمة في
الدكلة العثمانية.
ىذه لمحة سريعة كمكجزة جدا عف التحركات السياسية كالعسكرية لمدكلة العثمانية ،كتجدر
اإلشارة إلى حقيقة ليا أثر كبير في تفسير الجانب األخالقي لمعثمانييف في مختمؼ مراحؿ
حياتيـ السياسية كاالجتماعية ،أال كىي :أف الدكلة العثمانية قامت عمى أكتاؼ النازحيف مف
منطقة( االستبس) ،كدكؿ المغكؿ في جنكب غرب آسيا ،أك المغكؿ في اليند ،كأنيـ كانكا في
مكاطنيـ األكلى يعيشكف حياة البادية بتقاليدىا ،كميميا الطبيعي إلى الفركسية ،كأف حياة البادية
تقكـ عمى أساس :راع ،كماشية ،ككمب حراسة ،كمف ثـ يككف كالء الماشية ككالب الحراسة
لمراعي ال مفر منو كما أف ممارسة الفركسية ،كالميؿ إلى المغامرة ،كرككب الخطر أمكر الزمة
()3

بخالئؽ الجند كالمكظفيف الكبار عمى السكاء.

النابمسي ال بد مف عرض
كلكي تتبيف البيئة اإلسالمية التي عاش فييا عبد الغني ّ

مكجز لنظاـ الحكـ العثماني.

فيي دكلة دينية تقكـ أساسا عمى الشريعة اإلسالمية .كاعتبار الحاكـ أك الخميفة أك
السمطاف ممثال لإلرادة اإلليية فكؽ األرض" ،كيفرض عمى الرعية أف تطيع الحاكـ حتى كلك
 ) 1ينظر :غربي الغالي ،مرجع سابؽ ،ص.66 ،60 :
 ) 2ينظر :المرجع نفسو ،ص .7 :
 ) 3ينظر :عطا عبد القادر أحمد ،التصكؼ اإلسالمي بيف األصالة االقتباس في عصر عبد الغني النابمسي ،ص.29 :
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التمييد :الشاعر وعصره
كاف ظالما بحجة أف ذلؾ خير مف الفتنة كانحالؿ األمة .كىكذا ،فإف السمطاف في القانكف
العثماني ،يعتبر الممثؿ الكحيد لرعاياه كلمصالح اإلسالـ كالمسمميف ،فكانت تضرب السكة
باسمو ،كيخطب لو في منابر المساجد فيك يدافع عف دكلة اإلسالـ كيحمي األماكف المقدسة،
()1

كينظـ الحج بعنايتو كاشرافو".

دكر سياسي كديني ىاـ في الدكلة بعد السمطاف فمو كحده
كما كانت لسمطة شيخ اإلسالـ ه

حؽ إعالف الحرب أك التنازؿ عف األقاليـ اإلسالمية أك عزؿ السمطاف الحاكـ لسبب أك
آلخر.

()2

كيذكر أف السمطاف سميـ األكؿ لـ يجرؤ عمى فتح مصر إال بعد أف" استصدر فتكل
()3

مف شيخ اإلسالـ تبيح لو حرب المسمميف في مصر".

كمع ذلؾ فإف السمطاف كنكابو كانكا يتجاكزكف حدكد الشريعة اإلسالمية حيف يصادركف
أمالؾ الناس ،أك يستعبدكنيـ كيذلكنيـ ،كحيف يشرىكف إلى األمكاؿ فال يشبعكف ،كىذه مف
مالمح الفكضى في نظاـ الحكـ العثماني الذم عاش خاللو النابمسي.
كما جمع نظاـ الحكـ العثماني بيف االستبدادية كالديمقراطية معا ،فقد قامت الدكلة عمى
أساس عبكدية الييئة الحاكمة كاعتبارىا الجميع عبيدا لمسمطاف يحؽ لو التصرؼ كالتحكـ فييـ
كفي ممتمكاتيـ ،عدا أفراد األسرة الحاكمة .كالديمقراطية ألنيا أتاحت الفرصة لمعبيد مف غير
المسمميف في األصؿ لمكصكؿ إلى المناصب الكبرل في الييئة الحاكمة.

()4

 ) 1غربي الغالي ،دراسات حكؿ تاريخ الدكلة العثمانية كالمشرؽ العربي( 1288ق1916 /ـ) ،ص.28 :
 ) 2ينظر :المرجع نفسو ،ص .34 :

 ) 3برككمماف كارؿ ،مرجع سابؽ ،ص.479 :
 ) 4ينظر :عطا عبد القادر أحمد ،التصكؼ اإلسالمي بيف األصالة كاالقتباس في عصر عبد الغني النابمسي ،ص.30 :
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التمييد :الشاعر وعصره
كمف ىؤالء العبيد الذيف كاف يحصؿ عمييـ السمطاف مف صبياف النصارل عف طريؽ
األسر أك اليدايا أك الشراء تشكؿ االنكشارية كىـ القكة الضاربة في الدكلة ك بفضميـ تمت
()1

الفتكحات ،ككانكا في الكقت نفسو عامال مف عكامؿ الفكضى كالتخريب فييا.
ب ـــــ الحالة االجتماعية:

ال شؾ أف الصكرة االجتماعية لعصر النابمسي ،ميما كاف فييا مف عناصر السكء،
فإنيا ليست كليدة عصره فحسب ،بؿ ىي نتاج عكامؿ متظافرة لعصكر سابقة زادت مف حدة ىذا
التدىكر.
عاش سالطيف أفراد الطبقة الحاكمة مف األتراؾ العثمانييف حياة مترفة ال تختمؼ كثي ار
عف نمط سالطيف المماليؾ ،بينما تنكعت أساليب حياة باقي شرائح الشعب .كاجماال فقد تشكؿ
المجتمع في العصر العثماني مف أربع طبقات ":الطبقة األكلى تضـ السالطيف العثمانييف ككبار
قادة الجند ،كالكزراء ،ككالة األمصار كغيرىـ مف رجاؿ الدكلة ،كغالبيتيـ مف األتراؾ العثمانييف،
كالطب قة الثانية ىي طبقت ذكم اليسار ،كتضـ كبار التجار كأصحاب األمالؾ كالفقياء كالعمماء،
كال تقتصر فئات ىذه الطبقة كما يمييا مف طبقات عمى قكمية بعينيا ،ثـ طبقة متكسطي الحاؿ
مف عامة العثمانييف كالرعايا مف مختمؼ القكميات ،كأخي ار طبقت الفقراء كالمساكيف كىي ثاني
أكبر الطبقات بعد طبقة متكسطي الحاؿ"...

()2

أما مظاىر الحياة االجتماعية فمـ تكف في الشاـ أحسف حاال منيا في مصر ،بسبب جشع
كأطماع أفراد الييئة الحاكمة العثمانية ،فيـ ال يقيمكف لمشعكب المحككمة كزنا إذا تعارضت
مصالحيـ مع رغباتيـ كأطماعيـ ،فقد تعسفكا في جمع الضرائب كجمعكا الثركات الطائمة مف
أىؿ تمؾ البالد كترككىا فقيرة تئف مف التخمؼ كالتدىكر.

 ) 1ينظر :برككمماف كارؿ ،مرجع سابؽ ،ص.466 ،464 :
 ) 2أبك عمي نبيؿ خالد ،األدب العربي بيف عصريف المممككي ك العثماني ،ط2008 ،1ـ ،ص.29 :
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التمييد :الشاعر وعصره
كما احتيكرت مناصب الدكلة كالجيش كالحككمة كالبالط ،عمى المسيحيف ،فضال عف ذلؾ
ال يدفعكف الضرائب ،في حيف حرـ منيا المسممكف في المجتمع العثماني ،أحفاد أكلئؾ الذيف
أراقكا دماءىـ في سبيؿ الديف كالدكلة ،ككاف ىذا التفريؽ في المعاممة عامال رئيسيا مف عكامؿ
اشتعاؿ الثكرات ضد العثمانييف .كما كانت عامال مف عكامؿ اضطراب الحياة االجتماعية،
كحرماف الناس مف اليدكء كاالستقرار.

()1

ككاف قد " ازداد اىتماـ السالطيف العثمانييف برجاؿ الديف كالعمماء ،كما اىتمكا بالشعائر
الدينية ،فتكسعكا فى بناء المساجد ،كاىتمكا بصيانة األماكف المقدسة ،كاعتنكا بالحج ،كأمنكا
()2

طرؽ الحجاج ككفركا ليـ سبؿ الراحة"

كخضعت حياة الجماىير الدينية لتأثير مشايخ الطرؽ

الصكفية ،لكف كفي مقابؿ ذلؾ ظيرت طبقة مف العامة تعج بالجيمة كالدىماء كالمشبكىيف
يدعكف التصكؼ كقد كاف ىؤالء الجيمة عامال رئيسيا مف عكامؿ شيكع الخرافة كالتدني العقمي
ّ
المييف "،األمر الذم ساعد عميو جيؿ الكثير مف المشايخ كتشجيعيـ لما ينسب إلييـ مف
كرامات ال تمت إلى الحقيقة بسبب ،حتى نسب إلى تارؾ الصالة أنو يخترؽ اليكاء إلى الكعبة
()3

ليؤدم الصالة ثـ يعكد"...

كالخرافات غيرىا الكثير "،كبمغ االنحراؼ مداه حينما اتخذت

األضرحة قبمة لمعكاـ يتمسحكف بيا ،كيرجكف عندىا قضاء الحاجات ،كيذبحكف ليا ،كيقيمكف
()4

عندىا ،كينادكف أىميا بما يجب أف ينادل ا﵀ سبحانو كتعالى".

كعمى الرغـ مف أف الخرافات نفسيا كثي ار ما كانت مطية يستغميا المشعكذكف لمآربيـ
النفعية ،فال بد مف االعتراؼ بما كاف لمطرؽ الصكفية اإلسالمية مف أثر في تيذيب العامة

 ) 1ينظر :عطا عبد القادر أحمد ،مرجع سابؽ ،ص.52 :
 ) 2أبك عمي ،نبيؿ خالد ،مرجع سابؽ ،ص.30 :

 ) 3عطا ،عبد القادر أحمد ،المرجع نفسو ،ص.58:
 ) 4المرجع نفسو ،ص.59 :
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التمييد :الشاعر وعصره
()1

كتمطيؼ مظاىر اليمجية التي سادتيا حياتيا.

ككاف عبد الغني النابمسي أحد الشيكخ

المتصكفة المناىضيف لتمؾ البدع كالخرافات في ذلؾ العصر.
كما عرؼ العصر" انتشار الخمر بيف المجاف مف الشعراء كاألدباء ،ككذلؾ كثرة
المشعكذيف ،كالمنجميف ،ككثرة قطاع الطرؽ كالمصكص مف األعراب كالفاريف مف التجنيد
اإلجبارم في الجيش العثماني"

()2

كىذا يدؿ عمى أف الشخصية العامة لعصر النابمسي أصيبت بتمزؽ كاضطراب كاف نتيجة
لتطكرات سابقة ،كلكف ىذا ال يعني أف أفراد العصر جميعا كاقعكف تحت كطأة ىذا التمزؽ
كاالضطراب ،بؿ إف ىناؾ مف تكاممت شخصياتيـ مف الكجية االجتماعية ،كقادكا عصرىـ إلى
النكر ،أك عمى األقؿ حفظكا حقائؽ المعاني مف التدىكر " .فقد ظير بعض العمماء في الشاـ
عمى غرار الدردير ،كالشيخ عبد ا﵀ الشرقاكم ،كالشيخ سميماف المنصكرم ،قامكا بردع األمراء
كالحكاـ عف الظمـ كدافعكا عف حقكؽ الشعب كمصالحو .كما ظيرت جماعة تنادم بحرب
البدع ،كتياجـ الدراكيش كمدعي الكالية ،كتتعقب الخرافات التي شاعت في المجتمع ،كتنادم
كذلؾ بيدـ األضرحة ،كعدـ التكسؿ بيا ،كال االعتقاد في الكرامات".

()3

ككاف الصراع بيف الطبقات المختمفة داخؿ الشاـ لو أخطر اآلثار في سكء الحالة
االجتماعية ،كمف أنكاع ىذا الصراع في حمب كدمشؽ:
انقساـ القكات العسكرية في حمب كنزاع دائـ بيف االنكشارية مع القكات المحمية التي
تسمى األسياد أك األشراؼ.
كفي دمشؽ نزاع بيف االنكشارية السمطانية كاالنكشارية المحمية ،كلممحافظة عمى النظاـ
اضطر الباشكات إلى تككيف جيش خاص مف المشاة مف أىؿ الجزائر كتكنس يطمؽ عمييـ
 ) 1برككمماف كارؿ ،مرجع سابؽ ،ص.481 :
 ) 2أبك عمي نبيؿ خالد ،األدب العربي بيف عصريف المممككي ك العثماني ،ص.31 :
 ) 3عطا عبد القادر أحمد ،مرجع سابؽ ،ص.60 :
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التمييد :الشاعر وعصره
(المغاربة) ،لكف ىذا األخير أصبح ىك اآلخر عامال مف عكامؿ االضطراب ،ككقع الفالح
الشامي تحت كطأة صراع بيف االنكشارية كاألشراؼ ،ثـ صراع الجيش الخاص كجيش
االنكشارية.

()1

كىذا بدكره أدل إلى تدىكر الزراعة في حمب ،حتى إف أكثر مف ثالثة آالؼ كمائتي قرية
كانت مسجمة في سجالت الضرائب في حمب ،لـ يبؽ منيا سكل أربعمائة قرية عاـ 1785ـ،
()2

أما القرل الباقية فقد ىجرىا أىميا.
ج ـــــ الحالة العممية والثقافية:

شيدت الحركة العممية كالثقافية إجماال ،ك األدبية بشكؿ خاص ،في مصر كالشاـ طيمة
كيرجع جماؿ الديف الشياؿ سبب ذلؾ إلى أف العثمانييف قد
فترة الحكـ العثماني ،حالة رككد .ي
نقمكا ما كانت تزىك بو مكتبات مصر كغيرىا مف نكادر الكتب إلى عاصمة الخالفة

القسطنطينية ،كما نقمكا المدرسيف كأفاضؿ العمماء كاألدباء ػ ػ كذلؾ ػ ػ ػ كالمشتغميف باليندسة
()3

كالصناعة.

كنظاـ التعميـ العثماني كاف في المساجد كفي المدارس بجكار المساجد ،ك المرتادكف ليا
يزاكلكف فيما بعد مينة التدريس أك القضاء أك العمؿ الديني كإمامة المساجد كالخطابة كالكعظ.
كاذا رغب أحدىـ في االلتحاؽ بالصفكؼ العميا درس سبع سنيف أخرل ،ثـ يؤدم االمتحاف أماـ
المفتي.

()4

 ) 1ينظر :عطا عبد القادر أحمد ،مرجع سابؽ ،ص.51 :
 ) 2المرجع نفسو ،ص.52 :
 ) 3ينظر :المرجع نفسو ،ص .62 :نقال عن :الشياؿ ،جماؿ الديف ،الحركات اإلصالحية كمراكز الثقافة في الشرؽ األكسط،

د ط ،د ت ،ص.7 :

 ) 4ينظر :برككمماف كارؿ ،مرجع سابؽ

ص.481 :
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التمييد :الشاعر وعصره
ككاف الجمكد طابع ىذه الدراسة ،بحيث أصبح المدرسكف يرددكف ما قالو السابقكف،
كيدرسكف المتكف كالكتب القديمة ،دكف أف يؤلفكا أك يكتبكا جديدا ،فانعدـ االبتكار ،كأثر ىذا في
الطالب ،فاصبحكا يعيدكف ما يسمعكف ،كيعنكف بالمسائؿ الشكمية ،كيعتمدكف عمى الحفظ دكف
الفيـ ،كالكعي العميؽ.

()1

أما المغة فقد أصبحت التركية ىي لغة الدكاكيف كالمغة الرسمية لمدكلة العثمانية ،كانزكت
العربية التي لـ تجد مجاال النطالقيا "،فقد كانت عمى عيد المماليؾ لساف الدكلة الرسمي
فيجرل بيا مراسالتيا كتكتب عيكدىا تسجؿ أحكاميا ،فجاء األتراؾ فأحمكا المغة التركية محؿ
المغة العربية في الدكاكيف كالكتابة ،فأدل ذلؾ إلى سقـ المغة كضعؼ أذكاؽ األدباء كتقيدىـ
بالصناعة الممقكتة كمجاراة الفاتحيف في لغتيـ كعاداتيـ".

()2

كلـ تجد القرائح ما يستثيرىا كيجمكىا فصدأت كخمدت كحاؿ التأليؼ كانت راكدة ،فأكثر
مؤلفات ذلؾ العصر لـ تعف بالجدة كبخدمة المعرفة األصيمة كانما اىتمت بالنقؿ كالجمع
كالتجسيد في الكتب ،كالتحشية لمعارؼ سابقة ،فقد اقتصر المؤلفكف عمى شرح الكتب كبعضيـ
جعؿ لمشرح حاشية ،كثالث جعؿ لمحاشية تقريرا ،كليذا اشتير ىذا العصر بعصر الحكاشي
()3

كالشركح.

كاف خمت مؤلفات ذلؾ العصر مف الجدة كاالبتكار كاألصالة كاإلبداع فإف ما يحسب ليا
أنيا جمعت المعارؼ المتكزعة كحفظت خالصة الكتب القديمة التي ذىب أكثرىا إتالفا كاحراقا
بتأثير غارات التتار كىجماتيـ ،يقكؿ جكدت الركابي في ىذا السياؽ ":كمف اإلنصاؼ أف نقكؿ
إف ىذا الشمؿ كاف ظاى ار في اإلبداع كلكنو استعيض عنو ،بيذه الكفرة مف المؤلفات التي بدت

 ) 1عطا عبد القادر أحمد ،مرجع سابؽ ،ص.63 :

 ) 2الركابي جكدت ،األدب العربي مف االنحدار إلى االزدىار ،ط  ،2دمشؽ ،سكرية ،دار الفكر1474 ،ىػ1996 /ـ ،ص:
.135
 ) 3ينظر :جرجي زيداف ،تاريخ آداب المغة العربية ،د ط ،دار اليالؿ ،د ت ،ج ،3ص.291 :
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التمييد :الشاعر وعصره
في مبدأ ىذه العصكر كقدمت لنا ىذه المكسكعات كالمعاجـ كىذه الكتب األدبية التي ال ننكر
()1

فضميا ،كالتي حفظت لنا التراث العربي اإلسالمي الذم بددتو غارات الغزاة"

كقد بدا الضعؼ جميا في عبارة الكتب المؤلفة في ىذا العصر ،كلـ يتكرع أصحابيا عف
استعماؿ العامية فييا ،كأكثر ما كاف ذلؾ في كتب التاريخ .ككاف مف أثر الجيؿ المنتشر بيف
القكـ أف قؿ التحرم مف المؤلفيف ،فشاعت في بعض كتبيـ ركايات غير مأثكرة كمبالغات
شديدة ،ككثر اعتقاد الناس في تأثير السحر كتعددت المؤلفات فيو.

()2

كاذا كاف الشعر قد تخمؼ ركبو عما كاف معيكدا في العصكر الماضية فإنو لـ يقض عميو
نيائيا ،بؿ ظؿ مكجكدا عمى لساف بعضيـ لكنو كاف في نطاؽ محدكد فالناس كانكا يقرءكف
بعض ما كتبو الشعراء السابقكف عمييـ القريبكف منيـ ،فيتمثمكف ما كتبكه ثـ يتابعكف تقميده أك
يعارضكنو أك يمجؤكف إلى صنع المخمسات أك المربعات فيما تقع عميو أيدييـ ك أفكارىـ
كأنظارىـ مف شعر كقد يككف ذلؾ في صكرة تميؿ إلى الشكؿ أكثر مف المضمكف كالى المفظ
أكثر مف الركح ،كيزيف الشعر بألكاف البديع ك الصنعة التي قد تككف متكمفة في بعض
األحياف)3(.ككاف الشعر الديني أكثر األغراض شيكعا بيف الناس كلعؿ ذلؾ يعكد إلى الركح
المسيطرة عمى المجتمع إذ ذاؾ كالتي كاف يفسرىا إقباؿ الناس عمى دراسة الديف ككثرة المدارس
كالمساجد ثـ جمكد الحركة الفكرية كسيطرة رجاؿ الديف عمى عقيدة المجتمع ثـ انتشار الصكفية
العامية بيف أفراد الشعب كاالعتقاد باألدعية كالبركات.

()4

كلعؿ مف أىـ األسباب التي أدت بالشعر في ىذا العصر إلى ىذه الحاؿ عدـ اىتماـ
سالطيف العثمانييف باآلداب العربية عمكما كبالشعر خصكصا فيـ أعاجـ ال يمتكف لمعربية

 ) 1الركابي جكدت ،جكدت ،األدب العربي مف االنحدار إلى االزدىار ،ص.949 :
 ) 2ينظر :المرجع نفسو ،ص.137 :

 ) 3ينظر :ضيؼ شكقي ،الفف كمذاىبو في الشعر العربي ،ط ،11القاىرة ،دار المعارؼ ،د ت ،ص.509 :
 ) 4الركابي جكدت ،المرجع نفسو ،ص.148 :
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التمييد :الشاعر وعصره
بصمة كال يقيمكف لمشعراء كاألدباء رعاية تماثؿ كلك بقميؿ تمؾ الرعاية التي كاف يسدييا الخمفاء
كاألمراء في العصر العباسي.
كلـ يكف النثر أحسف حاال مف الشعر بؿ كاف يعتريو التكمؼ ،كلـ تسمـ عباراتو مف
الركاكة كالضعؼ ألف المغة كانت قد ضعفت كذلؾ لو آثاره عمى الكتاب كاألدباء الذيف كقعكا
في المحف كاعتراىـ اإلسفاؼ كنضب معيف تفكيرىـ.
كمع ىذا الضعؼ الشديد في الحركة العممية أياـ العثمانييف ،فقد ظير بعض العمماء
الذيف يعتبركف امتدادا لعصر المكسكعات السابقة عميو ،منيـ :محمد األميف بف فضؿ ا﵀ بف
المحبي الشامي ،كأبك الفضؿ محمد خميؿ المرادم النقشبندم
محب ا﵀ بف محب الديف
ّ
النابمسي.
الدمشقي ،كأبك العباس أحمد بف محمد بف أحمد المقرم ،كعبد الغني ّ
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