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 ب 

 بسم اهلل الرمحن الرحني

 :قال تعاىل

سْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِننِيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِنيَ وَالْقَانِتَاتِ إِنَّ الْمُسْلِمِنيَ وَالْمُ

وَالصَّادِقِنيَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعنِيَ وَالْخَاشِعَاتِ 

نيَ فُرُوجَهُمْ وَالْمُتَصَدِّقِنيَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِنيَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِ

 .  وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِريًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًا

 صدق اهلل العظيم

 .53: األحزاب
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 تفويض
 

تبنات أو  سخ من  سسنالتل لكم   ُأفّوض جامعة آل البيت بتزويد ُن محمد عايدد ادالج جاسدمأنا، 

 .المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص عند طكبهم حسب التعكيمات النافذة فل الجامعة

 

 
 

 : التوقيع
 
 
 

 :  التاريخ
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 اإلقساس
 

 3502523231:  أنا محمد عايد االج جاسم                             الرقم الجامعي

 اآلداب والعلوم اإلنسانية:   كلية                 اللغة العربية وآدابها         : التخاص

 

ُأقس بأننل قد التزمت بقواني  جامعة آل البيت وأنظمتها وتعكيماتها وقساساتها السناسية المععنول   

المتعكقة بإعداد سسائل الماجستيس وأطاسيح الد توساه عندما قمنت شخيني ا بإعنداد سسنالتل     

 : الموسومة بن

 "ات في العار العباسي، دراسة موضوعية وفّنيةأدب الّنساء الاوفيّ "
 

بما ينسجم مع األمانة العكمية المتعاسف عكيها فل  تابة السسائل واألطاسيح العكمية ،وأقس  نذل   

، أو  تب، أو أبحنا،، أو أ   سوحاتبأ  سسالتل هذه غيس منقولة، أو مستكه م  سسائل، أو أط

وسيكة إعالمية، وتأسيسًا عكى ما تقندم فنإننل    منشوسات عكمية تم نشسها، أو تخزينها فل أ 

أتحمل المسؤولية بأنواعها  افة فيما لو تبي  بخالف ذل ، بما فيه حق مجكس العمداء فل جامعة 

آل البيت بإلغاء قساس منحل الدسجة العكمية التل حيكت عكيها، وسحب شهادة التخسج منل بعد 

العتساض أو الطع  بأ  يوسة  انت فنل  يدوسها دو  أ  ي و  لل أ  حق فل التظكم أو ا

 .القساس اليادس ع  مجكس العمداء بهذا اليدد

 

 

 

 

 

 

 م0236:    /    /التاريخ        : .............................توقيع الطالب
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 و 

 اإلهداء

 
دي : )) لحد إلى مد  قدال فيهمدا ا ْحَمدِة َوقمدلْ َربن لن ِمدَ  الرة َواْخفِدْض لَهمَمدا َجَنداَا الد م

َيانِي َاِغيًرا  (.02:اإلسراء(( ) اْرَحْمهمَما َكَما َربة

 .....أطال هللا عمرها وأمدها بالتقوى والعافية ....إلى والدتي العزيزة

 .....اللحظاترحمه هللا تعالى وغفر له، دائماً تمّنى ه ه .... إلى والدي 

 ......إخوتي وأخواتي...ْم َسندي إلى م  هم 

ددددبل، عدددد  األهددددل، وعاضدددددتني  إلددددى مدددد  َاددددبرت معددددي، َتحّملددددت بمعددددد السم

 .المخلاة الغالية زوجي..وساندتني

 ....ماطفى، عبد الرحم ، لمجي ، وَاغيري بيا ، :إلى أوالدي

 .....إلى أشخاص في قلبي، فطوى فرا  البعد بيني وبينهم

 :ك ئوخاتمة أول      

أمّدهم هللا م  نموِرِه، وَسقاهم م  يِد َحبيبه، َنبّيندا محمدد .... وإلى شيوخي ...... جّدي

 (.عليه الاالة والسالم) 

 .أمهدي ه ا العمل المتواضع

 

 

 الباحث                                                                                       
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 س والعسفا الش 
 

تقدم بوافس الّش س بعد التوّ ل عكى اهلل وانجاز هذا البح،، إال أ  أ لال َيسعن
 م  بعد ش س اهلل تعالى، إلى ُأستاذ  العاضل  وعظيم العسفا 

 الد توس عبد السحم  محمد الهويد 
 

داد الذ  تعّضل باإلشساف عكى هذه الّدساسة، وقّدم لل الّنيح واإلسشاد فل فتسة اإلع
 .فكه منل  ّل الشُّ س والعسفا 

 .أمي  يوسف عودة، لما أعاننل به:  ما وأقدم ش س  إلى الد توس
 : وال يعوتنل أ  اتقدم بجزيل الّش س أيضا إلى أعضاء لجنة المناقشة  ٌل م   
 

 .حسي  يوسف خسيوش : توسدستاذ الاأل -3
 

  . محمد موسى العبسل : توسدال -0
 

 .ضي مها عبد القادس مبي : توسةدال -0
 

آدابها و ما وأش س أعضاء الهيئة الّتدسيسّية فل  كية اآلداب؛ قسم الكغة العسبية 
 .هم فل إثساء هذه الّدساسةأسفل جامعة آل البيت لما أبدوه م  جهد 

 
 .وش س  لم  أعاننل ولو بدعوة ياقة

 
 
 
 
 
 

 الباحث
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 قائمة احملتويات
 الصفحة املوضوع

 ب اآلية القسآنية
 ج تعويض
 د اإلقساس 

 هن قساس لجنة المناقشة
 و اإلهداء
 ز والعسفا  الش س

 ح فهسس المحتويات
   مكخص الدساسة بالعسبية

 0-3 المقدمة
 33-0 :التمهيد

 6-0 بي  الزهد والتيوف -3
 7-6 معهوم التيوف -0
 33-7                                               أوليات األدب الّنسو  اليوفل -0

سوي الصويف: الفصل األول 
ّ
 مضامني الشعر الن

30 

 30 المقامات: المبح، األول

 30-30                                                                    معهوم المقام -
 37-31 مقام التوبة-3    

 31-37 مقام العقس -0    
 03-31 مقام الزهد -0    
 02-03 مقام اليبس -1    
 07-02 مقام التو ل -2    
 03-07 مقام السضا-6

 00 األحـوال: المبح، الثانل

 00-00 معهوم الحال  -

 06-00 حال المحبة -3

 01-06 حال الّسجاء -0

 13-01 حال الشوق -0

 10-13 حال الخوف -1
 11-10 حال الّس س -2

 16-12 حال الَغيبة -6
 11-16 حال اأُلنس -7

سوي الصويف ومضامينه: ثانيال الفصل
ّ
ثر الن

ّ
 22 أشكال الن

  



 ط 

 الصفحة املوضوع

 22-22 العباسات -3

 27-22 الويايا -0

 63-21 النسؤى -0

 67-63 الح ايات -1

سوي الصويف وصوره: الفصل الثالث  
ّ
 61 أساليب األدب الن

 61 خاائص اللغة الاوفية

 70-61 الكغة الدينية -3

 76-70 ب اليوفللغة الميطكحات اليوفية ولغة الح                

 71-76 لغة الميطكحات اليوفية -0

 13-71 لغة الحب اليوفل -0

 11-13 خاائص الاورة واإليقاع في األدب النسوي الاوفي

 16-11 التشبيهات  -3

 11-17  المجازات -0

 10-11 االستعاسات -0

 11-10 ال نايات  -1

 12-11          الت ساسات                                                          -2

 320-16 اإليقاع الشعس  واإليقاع النثس  -6

سوي الصويف: الفصل الرابع   
ّ
 321 ملحق بنصوص األدب الن

 300-321 شعس الّنساء اليوفيات   -3

 310-300 نثس الّنساء اليوفيات  -0

 310 الخاتمة

 312-311 ثبت الميادس والمساجع

 310-313 المكخص بالكغة اإلنجكيزية



 ي 

 ملخص

 .دب الّنساء الّاوفّيات في العار العباسي، دراسة موضوعية وفّنيةأ

 محمد عايد االج : إعداد الطالب

 عبد الرحم  الهويدي : إشراف الدكتور

 

لبيا  الّتش يل  ،فل العيس العباسل الّنسو تأتل هذه الدساسة محاولة لعهم األدب اليوفل 

، ومعسفة األسباب التل نعسياتهّ  فلالدينل مدى تأثيس الوازع فل الموضوعل والعنل ألدِبه ، 

وتنطكق الدساسة فل ذل   ّكه م  خالل . جعكته ، أ ثس استباطًا بالزهد، بعيدًا ع  الدنيا ومتاعها

ذ س "ب  الجوز ، و تاب ال "يعة الّيعوة" ، مثل  تابمستعينا بالميادس القديمة. ه جمع أدب

لعديد م  الميادس التل لسحم  السُّكَّمل، فضال ع  اعبد األبل "  الّنسوة المتعّبدات اليوفيات

 .تناولت التسا، الّنسو  اليوفل

وتقع الّدساسة فل أسبعة فيول، يتناول العيل األول منها مضامي  الشعس الّنسو  

قيمتها ، فل شعس النساء اليوفّيات، فضال ع   اليوفل، وتناول الحدي، ع  المقامات واألحوال

بينما تناول العيل الثانل، الحدي، ع  أش ال النثس الّنسو  اليوفل  .القدسية فل ذواته 

ومضامينه، تنظيسًا وتطبيقًا، والوقوف عكى مالمحها، ومضامينها، ودالالتها، وأبعادها، واإللمام 

 .ببعض خيائص اآلثاس النثسية اليوفّية

استخدمت، فل  والعيل الثال،، يحاول الباح، م  خالله، أ  يبسز الخيائص العّنية التل

أدب الّنساء اليوفيات، وتقوم الّدساسة  ذل  عكى التنظيس والتطبيق، ومدى توظيف الّنساء 

 .اليوفّيات لتك  الخيائص العنية، بما يوحل بالعاطعة المسيطسة عكيه 

جمع فيه الباح، الّنيوص الّتطبيقية وسواها، م  أشعاس وأقوال، ف أما العيل السابع، 

 .   ت، فل العيس العباسللكّنساء اليوفّيا

 (.أدب عباسل، ّنساء اليوفيات، شعس ِنْسو ، نثس ِنْسو  : ) ال كمات الّدالة
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 : المقدمة

 ونبينا سيدنا الظالم، وميباح األنام، خيس عكى والسالم واليالة بحق المعبود هلل الحمد

 .  تسكيمًا وسّكم ويحبه آله وعكى، لكعالمي  سحمة المبعو، محمد

 : وبعد  

 اليوفيات، النساء أدب عكى الوقوف يتطكب اليوفل األدب فل البح، است مال إ ف

 م  قكيل غيس عددًا هنا  أل  ي ،ياليوف السجال أدب نالها التل تك  تواز  دساسًة ودساستِه

 األدب هذا فل األ بس العضل له َّ و ا  السجال، جانب إلى بسزَ  الكواتل اليوفيات الّنساء

 المكذات، فل والزهد اإللهل الحب طابع عكيه يغكب و والوضوح، السهولة إلى يميل الذ  الععو 

 واليبس والسضا والتو ل واألنس والسجاء  الخوف ومقاماته، التيوف أحوال ع  ويعبس

 وأشهسه  الديَنوسية وعائشة ُبهكول بنت وثويبة السمكية آمنة العابدات، النساء تك  وم . وسواها

 . وغيسه  ية،العدو سابعة

 ومكذاتها، الدنيا عكى واإلقبال الكهو بيئة ع  بعيدًا عش  اليوفيات الّنسوة هؤالء بعض

 عكى والمحبي  المتعبدي  بأحوال متأثسات النهاس، وييام الكيل بقيام العبادة طسيق واتخذَ 

 م  اتخذ  قد بعضه  أ َّ ونجد. وشوق وحب وطمع خوف م  السوحية مشاسبهم اختالف

 أّ  عكى دليٌل وهذا عيسهّ ، زهاد ب باس اتيالهّ  ع  فضال له َّ، مقامًا الوعظ لسمجا

  ا  ما الناس َحعَظ الكقاءات وتك  المجالس هذه وبسبب بالهي ، ليس شأ  لهّ   ا  بعضهّ 

 بها تأثسهم خالل م  بقيمتها وأحسوا سأوا لّما وتناقكوها وأشعاس، مقوالت م  عنه  ييدس

 اليوفل األدبل تساثه  إييال عكى ساعد مما حاالته ، مثل إلى لكويول موسعيه وسغبتهم

 . إلينا

 أغكب أ  ذل  مستقكَّة؛ دساسة له ُتخيَّص لم  ونه فل ت م  الموضوع هذا أهمية إّ 

 دساسة توجد وال اليوفيو ، خكَّعه الذ  اليوفل الشعس دساسة إلى عنايتهم وجَّهوا الداسسي 

الحب اإللهل ولوازمه فل " ، إال دساسة يتيمة و بعنوا اليوفيات النساء بتسا، خايَّة موسَّعة

ألمي  " إلى نهاية القس  الثال، الهجس  قساءة فل األدب الّنسو  اليوفل شعس الّنساء اليوفّيات

 .يوسف عودة، تناولت بعض المقطوعات الشعسية لسابعة العدوية وغيسها

 اليوفيات، الّنساء أشعاس م  يم   ما جمع يتمَّ أ  الموضوع هذا فل البح، ويقتضل

 العابدات الّنساء  باس إلى وُأسندت قيكت التل سيما وال ،بدساستها البدء قبل وتينيعها وأقواله ،

 فم  األسماء، مجهوالت عابدات لنساء األدبية الّنيوص بعض جانب إلى الّيوفّيات، الزاهدات
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 ةبنَل ي و  أ  يم   جمعه تم ما أ  إال األقوال،  تك ب ل اإلحاطة استحالة هو الواقع، المنظوس

 . والنثسية الشعسية الّنيوص ثباتإل اليحيح، تجاهاال فل وخطوة اليوفل، التسا، يسح فل

 لم  العضل، ننسى وال بداعاته ،إب المجتمع إثساء فل قلث له   ا  الّيوفيات الّنساء إّ 

 .  الّناس ات العابدات  م يعوة نعوس فل ال ام  األدبّل الخزي  هذا نقل

 العيل خيص. وخاتمة فيول وأسبعة وتمهيد مقدمة عكى الدساسة توزَّع أ  استأيت وقد

 الّنسو  اليوفل النثس بأش ال الثانل العيل وُعِنل الّنسو ، اليوفل الشعس لمضامي  األول

 وأخيس ا. اتهوإيقاع ويوسه الّنسو  اليوفل األدب لغة لدساسة الثال، العيل وجاء ومضامينه،

 . والنثسية الشعسية الّنيوص مجموع بإثبات السابع العيل اهتمَّ
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 :تمهيد

 : بي  الزهد والتاوف _3

أ  الزهد مسحكة انتقالية أدت إلى ظهوس التيوف فل القس   ،ي باحثيسى غيس قكيل م  ال

اليوفية م  : "يقولوالتيوف حي، الذ  فّسق بي  الزهد  ،الثال، الهجس ، ومنهم اب  الجوز 

موا بسمات، فاحتجنا اليوفية انعسدوا ع  الزهاد بيعات وأحوال، وتوّسإال أّ  ...جمكة الزهاد

حي، يتدسج اب  الجوز   . (3)"إلى إفسادهم بالذ س، والتيوف طسيقة  ا  ابتداؤها الزهد ال كل

 .فل الويول إلى نشأة التيوف مسوسًا بالزهد

ّ  الزهد هو األب الشسعل إ":قوليديس م  ف سة أّ  التيوف وليد الزهد وينطكق فييل ب

ذل  أ  أ  متيوف  لكتيوف، فقبل نشأة التيوف مّس بمساحل متعددة قبل أ  ينمو ويزدهس،

زاهدا، ثم حد، أ  أخذ التيوف قواعده تجاه أو الظاهسة  ا  فل البداية اال اقبل دخوله هذ

لزهد هو المعسفة الضسوسية التل ال بد منها لقيام التيوف، فا...وأيوله وأهدافه وميطكحاته

ا بي  اليوفية، وإنما  ا  اختالفهم حول الموضوعات فخاية وأ  موضوع الزهد لم يكق اختال

 .(0)"التل ينبغل أ  يزهد فيها،  اختالفهم حول موضوع الزهد فل أموس الحالل

ل حس ات التيوف فل اإلسالم، وقد أ  الزهد هو أو: "محمد عبد المنعم خعاجل يسىو     

انتشست حس ة الزهد فل عيس السسول وبعده، وبخاية بعد ثساء المسكمي  وح مهم لكعالم 

وفسق بي  التيوف والزهد، فالتيوف زهد فل الدنيا ل سب سضا اهلل، . القديم المعسوف آنذا 

 األعكى وسوحه والزهد بعد ع  الدنيا ل سب ثواب اآلخسة، والتيوف دخول فل جمال المأل

وسحمته، والزهد دخول فل مجال التقوى خوفا م  عذاب اهلل ونقمته وجبسوته، والتيوف فكسعة 

سوحيه فل اإلسالم والزهد منهج عمكل م  مناهج بعض المسكمي  وله نظائس فل الديانات 

 . (0)" ...القديمة

ت )الغزالل  نهموميد معاهيم الزهد وحاولوا سبطه بالتيوف، عاليوفية بتق وقد ُعنَل

 م الزهد إلى دسجات،قّسفأوسد بعض أقاويكهم ثم حاول أ  يوفق بينهما الذ   (م3330/نه222

، وميال  وهو لها مشتٍهزهد فل الدنيا  م  :الدسجة األولى ،بحسب تعاوت قوته لما فيه م  تعاوت

 بينما الزاهد يذيبويذيب نعسه ثم  يسه،ويسمى المتزهد،  إليها، فهو يجاهد الّنعس وي عها القكب

والدسجة  . يسه ثم نعسه، فهو ال زال عكى خطس، فسبما تغكبه نعسه إلى الدنيا بقكيل أو  ثيس

                                                           
(3)

تكبيس إبكنيس داس ابن  خكندو ،     (3023/هن217ت)عبد السحم  ب  عكل، جمال الدي  أبو العسج اب  الجوز  
 .360صم، 3111، 3طاالس ندسية، 

(0)
 .33-1، ص3110التيوف اإلسالمل الطسيق والسجال،م تبة سعيد سأفت، القاهسة، : فييل بديس ، عو

 .7األدب فل التسا، اليوفل، م تبة غسيب، القاهسة، ص :محمد عبدالمنعم ،خعاجل(0)
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ا طمع فيه،  الذ  يتس  دسهمًا ألجل ّمفضال ع حتقاسه إياها،الالذ  يتس  الدنيا طوعًا : الثانية

ع ويكتعت إليه؛ ويظ  فل دسهمي ، فهو ال يسى محالة زهده ويكتعت إليه،  ما يسى البائع المبي

العكيا، : والدسجة الثالثة .نعسه أنه تس  شيئًا له قدس، لما هو اعظم قدسًا منه، وهذا أيضا نقيا 

أ  يتزهد طوعًا، ويزهد فل زهده، فال يسى زهده، لتيقنه ا  الدنيا ال شلء، في و   م  تس  

 .(3) ات إلى الدنيالتعم  خطس اال امل فل المعسفة، آمٌ خزفة ألجل جوهسة، وهذا  

ولهما  ، اعتباس أنهما حس تاب ،وهنا  عوامل قد استبطت بي   ل م  الزهاد واليوفيي 

د بي  موّل والخالف هو ،  بالثقافة القومية ألوطانهماتمتميزوهما م  الموالل يتفنسى أ   ك ،سواد

ة فل العيس األمو  قتيادية والثقافيهما، أ  الظسوف السياسية وااليتوالطبيعة ل ك ،الحس تي 

ال فسق بي   عنهم، أ ظكم األمويي  لكموالل فقالوا  وبسبب انت م  أهم األسباب لقيام الزهد، 

بوادس الزهد العكسعل المنظم  ما فعل أسالفهم  فنشأتح مهم وح م سابقيهم قبل العتح العسبل، 

بدساسة العكم  همقيامز باليمت، أضف إلى ذل  لي و  نوعًا م  المقاومة والمعاسضة التل تتمي

فل العيس  ،فقد  ا  الح م والسياسة والحسب هل الغالبة عكى العسبوم  جانب آخس، وإتقانه، 

 انت دمشق تنعم بالح م والثسوة، وعند انتقال  ،األمو ، فحي  ازدهست البيسة وال وفة بالزهد

  ت  عة الميزاأفبد ،نسى الوجهة قد تبدلت ،الح م م  دمشق إلى بغداد فل العيس العباسل

 .(0)ة بي  الزهد، والح م والثسوةيف انت العمكية تناسب ،زهدًا فامتألت ،بالسجوح فل دمشق

 نتيجة ها  ا وازدهاس المد تطوسف ،دوسًا مهمًا فل  ل المجتمعات ؤّد ُي ،العامل الدينل 

وهذا ما  ،ا  تنتقل  ل عوامل التسف والمكذات معهأال محال  ،عكى الشعوب األخسى نعتاحاتاال

، والذ  مثكه الزهاد يس مجسى األنسياق وساء التسفغييولُد تياسًا معا سًا يحاول موا بة الحد، ل

 ،بس بهم لحقلم   آمنًا ًامالذ ا ّونو ،ع  مواط  الغكو إلى مواط  المناجاة والعبادة فبابتعادهم

داعي  ببالغة  ،اتع  الكّذالبعد و ،والزهد والوسع ،  بالعبادةوفم  خاللهم نشأ السجال المنشغك

 .سب العبادى لإوالسجوع  الدنياالقول وابداع العمل فل تس  

بحس ات الزندقة والشعوبية  متأثسًا ،و ذا الثانل ،فل عيسه األول ، ا  المجتمع العباسل

 ا  هنا  المتعبدو  والنّسا ، الذي  أحبوا حياة الزهد وانيسفوا ع   ،م  جهة أخسى والمجو 

يذ س الد توس شوقل ضيف بدايات بزوغ التيوف فل العيس  ،الحياة ونعيمها  ل مكذات

فأخذت تنبثق بينهم مقدمات نزعة التيوف : "فل العيس الثانل، فيقول انتشاسهو ،العباسل األول

                                                           
، 0222 إحياء عكوم الدي ، الطبعة األولى، داس اب  حزم، بينسوت، لبننا ،  : (م3333/هن222ت) ،حامد وأب ،الغزالل(3)

 .3213ص
(0)

، مقال م  موقع 0231، التمهيد ل تاب التيوف والحياة الدينية فل ميس الممكو ية، بحلأحمد ي ،منيوس
 .http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=12638أهل القسآ ،  
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هن، وسابعة  362متمثكة فل شيوخ  ثيسي ، فل مقدمتهم إبساهيم اب  أدهم البكخل المتوفل سنة 

هن، 311هن، وشقيق البكخل تكميذ اب  أدهم المتوفل سنة 312البيسة سنة العدوية المتوفاة ب

وينبغل أ  ال نبالغ فنزعم أ  التيوف ... ويقال إنه أول م  ت كم فل التيوف وعكوم األحوال

نضج فل هذا العيس، إنما أخذت مقدماته فل البسوز والظهوس، أما ت ونه التام فقد حد، فل 

 .(3)"العيس فقد تعتحت تباشيسه األولىالعيس التالل، أما فل هذا 

وانتشس بي  أواسط المجتمع  ،أما فل العيس العباسل الثانل فقد  ا  التيوف قد عسف

 . ِّ  فل أيكه وانبثاقه المستشسقو العباسل، وسبط سبطا وثيقا بالشسيعة اإلسالمية، بعد أ  َش

نشأته ونموه وتطوسه،  وإذ  فالتيوف إسالمل فل جوهسه وفل: "يقول الد توس شوقل ضيف

 .(0)"وهو السأ  العكمل اليحيح

بالسغم م  وجود تقاسب  بيس بي  حس ة الزهد والتيوف وتداخكهما عكى مّس العيوس، 

إ  هنا  مبادئ وس ائز تندسج تحت اسم  ل منهما، حتى وإ   ا  التيوف نابعا م  الزهد، ف

 ل متيوف هو فل األيل  ّ إقول اهد هو متيوف، ل   نستطيع ال  ذل  ال يعنل أ   ل زفإ

 .والبداية زاهد

تخطل  عكىفل مساعدة المجتمعات اإلسالمية  أثس مكموسكزهد والتيوف ل ولقد  ا 

م   ،الوضع االقتياد  الذ  تميز بالطبقية، فقد  انت هنا  فسوق واضحة بي  طبقات المجتمع

وِفتنها ُمقنعًا ل ثيس م  الناس لحلِّ  ،بالتخكل ع  مكذاتهافل الدنيا حي، الغنى والعقس، و ا  الزهد 

والسياسية، التل  ا  سببها االنشغال ال بيس بالدنيا، فانتشس الزهد والتيوف  مشا كهم االجتماعية

حياة مستقسة بعيدة ع  مشا ل الدنيا  يوّفس هذا  المسك ا  م فل المجتمعات اإلسالمية، ِلَما 

 .هتمام باآلخسة والعمل لهاإلى ما هو أهم، وهو اال وااللتعاتوفتنها 

اسل، مسجعيات يوف فل العيس العّبوال ش  أ  لظاهسة الزهد، وم  بعدها ظاهسة الّت

 ،تباعًااعنها  اأ  تخّكو ،فل الدنيا حابة والتابعي  زهادًاسكو ية ودينية سابقة، فقد  ا  أ ثس الّي

ا ومكذاتها، وتيّقنهم بالسحيل عنها ع  الدني (عكيه اليالة والسالم)لما سأوا م  ابتعاد النبل محمد 

تاس و   ل شلء لوجهه ال سيم،  ،بالموت، واستعدادهم لمالقاة اهلل تعالى وهم ساغبو  فيه

: )) يقول النبل يكى اهلل عكيه وسكم. هم ونهجًا لهم فل الحياة نعوستباع خكقًا فل فأيبح هذا اال

  (.0) ((يوم حاّس ثم ساح وتس ها  إنما مثكل ومثل الدنيا  مثل سا ب قال فل ظل شجسة فل

                                                           
 .16، داس المعاسف، القاهسة، ص1العيس العباسل األول، الطبعة  :شوقل ،ضيف(3)
 .327، داس المعاسف، القاهسة ص0العيس العباسل الثانل، الطبعة  :شوقل ،ضيف(0)
ميطعى عبندالقادس عطنا، داس ال تنب العكمينة،     : المستدس  عكى اليحيحي ، تحقيق: الحا م النيسابوس  (0)

 .012، ص1م،ج3112بيسوت،
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الة تشيس بدقة إلى معنى الزهد الذ  يتمثل فل يوسة السا ب إ  هذه اليوسة الموجزة الّد

المستحل إلى مستقسَّه، وهو اآلخسة، وال ش  أ  المستحل ال يأخذ معه سوى القكيل او ما ال بد 

وال اليحابة األجالء وأفعالهم منه م  متاع الدنيا، و ذل  هو حال الزاهد، وحي  نستعسض أق

م  يعات السسول وأفعاله فامتزجت فل  معانيهانجد اليوسة المتجكية فيهم قد استوحت 

 .نعوسهم، وآثس أغكبهم الزهد فل مكذات الحياة

، ف الهما مستوحى م  اخالقيات سابقاالزهد م  خالل ما ذ س  معالتيوف  ويتعق

إذا أمعنا النظس فيم  يمثكو  الطسيق القويم  ،عيانًا ،ال تاب والسنة العطسة، وهذا يظهس جكيًا

ول   التيوف يزيد عكى الزهِد فل  ونه يتضم  سؤى جديدة، سُيشاس إليها فل  .والنهج اليحيح

 .تضاعيف المباح، المقبكة

 : مفهوم التاوف -0

فل سبيل  ،فنذ س بعض ما قيل( التيوف)فل اشتقاق وتعددت المعانل  ثست األقوال 

) شتقت  كمة فام  غيسهم،  مأأ ثس الباحثي  سواء م  اليوفية،  ذ سهما ُأشيس ول إييا

مستندي  إلى أ  القوم  انوا يكبسو  ( اليوف)م  نسبها إلى هنا  اليعاء، و م ( تيوف

تيافهم بمحاس  األخالق ، ال( اليِّعة)الزائل، وأيضًا م  اليوف  ثيسًا، لزهدهم ونبذهم لكنعيم 

، ف أنهم م  اليف األول ليعاء القكوب (الّيف)منها، وقيل م   تس  المذموموأعكى اليعات و

 .(3)مع اهلل تعالى 

بأنه األخذ (م132/ هن022ت)ما ذهب إليه معسوف ال سخل( التيوف)وم  معانل 

التيوف أ  ( م102/هن032ت)وأبو سكيما  الّداسانل بالحقائق واليأس بما فل أيد  الخالئق، 

يوفل ال يعكمها إال الحق وأ  ي و  دائما مع الحق عكى حال ال يعكمها إال تجس  أعمال عكى ال

 وأيضا ما قاله ذو  اليوفل م  يعا قكبه هلل، إ: يقول( م113/هن007ت)هو، و بشس الحافل 

اليوفية قوم آثسوا اهلل عّز وجّل عكى  ل شلء، وفل (: م121/هن012ت)النو  الميس  

ا   المه عي  حاله، فهو ال ينطق بشلء إذا  ا  هو ذل  هو م  إذا نطق   :يقولموضع آخس 

الشلء، وإذا أمس  ع  ال الم عّبست معامكته ع  حاله، و انت ناطقة بقطع العالئق الدنيوية ع  

  .(0)حاله

س  التوجه بالقكب مست زة عكى ُح جاءت لمعهوم التيوف، وتعسيعات ما جاء م  معا 

سبحانه  عندهم هو مساقبة اهلل لهم فل  ل حي  فهم منشغكو  باهلِلالسادع  والععل مع اهلل وهلل، أل َّ

                                                           

معسوف زسينق، داس الخينس،    :السسالة القشيسية ، تح :(م3270هن162:ت )ز اعبد ال سيم هو ،القشيس (3)
 .161،ص م3111، 3دمشق، ط

 .31-31فييل بديس ، التيوف اإلسالمل الطسيق والسجال، ص ،عو (0)

https://ar.wikipedia.org/wiki/465_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/465_%D9%87%D9%80
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اليوفل م  إذا فنى ع  آفات  ّ أ ،(م113/ هن073ت)بو الحس  الحيس أفقد عّبس  .وتعالى

أثس فيه  وليس لكحوادِ، ،وم  إذا وّلى وجهه نحو الحق لم يتحول عنه ،لم يسجع إليها ،الدنيا

 . بحال

م جميع أمسه إلى سبه الذ  يعكم ما فل الدنيا إال باهلل وم  سّك ال ساحة له وال سكوى لهف

 .(3) إذا وجد اليوفل سبه لم ينظس بعد ذل  إلى شلء سواه ،س له، فماذا بعد الحق إال الضاللقّد

أ  التيوف هو االستسالم التام هلل وحده، وإيثاسه ع   ل شلء مخكوق،  فنستخكص

ومهما  ،تسميةالبعضها فل سبب  عكى السغم م  اختالفا، واالنعيال والبعد ع  الدنيا وأحواله

ومحبته بالطاعات والعبادات،  تعالى فالتيوف فل مجمكه يعنل التقسب إلى اهلل ،ي   م  أمس

ولكجنيد البغداد  ، (عكيه اليالة والسالم)، واتباع سنة نبيه محمد وتس  الدنيا ومكذاتها، الخالية، 

الطسق  كُّها مسدودة عكى الخكق إال : "الحقيقل وتأييكه فقال المعنى بي حي،  ،إتحاف فل هذا

، واتَّبع ُسّنته، وَلِزم طسيقته، فإ  طسق الخيسات  كَّها (يكى اهلل عكيه وسكم)م  اقتعى أثس السسول 

  .(0) "معتوحة عكيه

 :سوي الاوفيأوليات األدب النّ  _5

، ف ا  منها المسأة اإلسالم فل تاسيخ لقد  ا  لكمسأة دوس واضح فل الحياة الثقافية

 ....والمسأة المحدِّثة والمسأة العقيهة والمسأة الزاهدة واليوفيةالشاعسة 

وما ويل إلينا م  أدب المسأة قكيل جدا بالنسبة إلى أدب السجل، عبس مسيسة األدب 

 :فل النقاط اآلتية تكخييهايم   ت م  وساء ذل   نتائجالعسبل، وثمة 

سكوبيًا ال يسقى إلى أيائبة إلى نتاج المسأة عامة، بويعه بالكي  والضعيف الالنظسة غيس : أواًل

  .نتاج قسائح السجال

، مما متمثاًل بالمقطعات الشعسية أو النثسية ،أ  السهل ،اليعة الغالبة هل النظم الخعيف :ثانياً 

 .يقكل م  م انتها األدبية

نقل اخباسه ، ومحاسنه ، وأحواله  عكى اقتيس قد  س م  تيانيف ع  النساء، ذما  إ  :ثالثاً 

يائد القكيل م  القذ س جتماعية، دو  ذ س الجانب األدبل أو االهتمام به، بل واقتيس عكى اال

 .(0)التل ال تستقل إلى مستبة القاعدة وامتدادها الطويكة والمقطوعات األدبية

                                                           

 .03فييل بديس ، التيوف اإلسالمل الطسيق والسجال، ص ،عو (3)
محمنود محمند   : المتعبدات اليوفيات، تحقيق ذ س الّنسوة: (م3203/هن130ت)عبد السحم بو ، أكملالّس(0)

 .30ص م،3110، م تبة الخانجل، القاهسة، 3الطناحل،الطبعة 
، العدد الثال، 06أدب المسأة فل العيس العباسل ومالمحه العنية، مجكة جامعة دمشق، المجكد: خالد ،الحكبونل(0)

 .12م، ص0232السابع، +
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 فلز المسأة بسو يم   أ  ي و  أحد موضاعات ،الزهد والتيوف نظم األشعاس فلإ  

فيه العيس العباسل، فكم ي   هذا الموضوع م  نييب السجل فقط بل بسزت  الجانب األدبل فل

تس   أثسه  فل األدب النسو  عكى العموم والشعس  الكواتل م  النسوة الزاهدات،  جمكة

، والتيوف أمس الزهد تالمسأة الموسو، اليوفل، واحتمكدخكت  فقداليوفل عكى الخيوص، 

المسأة العسبية المسكمة فل ميدا  استبد به السجال وانعسدوا زمانا، حتى لُيظ  أ  عكم "  انتو

ألنه قائم عكى المجاهدة والميابسة وقطع العالئق  ؛التيوف واألحوال إنما هو عكم السجال

فهل  (3)"كت عكيهِبوالتقكل م  أسباب الدنيا، و ل ذل  مما ال تطيقه المسأة بطبيعة فطستها وما ُج

م  أقوال القوم وتجكياتهم، جاءت عكى  طيبًا إلى الموسو، اليوفل قدسًا تضيف" بهذا الدوس أنما

لسا  هؤالء العابدات، م   المه  أنعسه ، أو م   الم سمعنه، أو سوينه عكى سجال اليوفية 

 .(0)"ومشايخهم، مما ال نجده فل تساجم هؤالء السجال م   تب التساجم والطبقات

محض تقكيد أو تجسيب، وإنما  ا  نابعًا م   ، سوة أو تيوفههؤالء الّنولم ي   زهد 

 الشعسع  طسيق  ،إيمانهّ  القو  الحق، وثبات شخييته ، ف ّ  ُيعبِّس  ع  ذل  بطسيقة أدبية

  .م  شدة حبهّ  هلل وزهده  فل الدنيا ، مواألمثال والِح

ت تسك  مسك  أخيها أنها  ان( م716/هن362ت)ب  أدهموع  ميمونة أخت إبساهيم 

خت بشس أ س م  بي  عابدات بغداد ع  زبدة وُذ ...إبساهيم فل الزهد والتقكل والوسع والتو ل

له  ، فماأثقل شلء عكى العبد الذنوب، وأخعه عكيه التوبة: أنها قالت( م113/هن007ت)الحافل

 .(0) يدفع أثقل شلء بأخف شلء؟

 :ومنه ،اتيبعض اليوفل كمل  المًاوقد أوسد أبو عبد السحم  الّس

م  أي  استعدت هذه : وقد سئكت –(القس  الثال، الهجس )ولُكْهتقول العابدة مؤمنة بنت ُب

 .(1)م  اتباع أمس اهلل، عكى سنة سسول اهلل يكى اهلل عكيه وسكم:  -األحوال

، (م161/هن012ت)وجاءت امسأة إلى العابدة أم عكل امسأة أحمد ب  خضسويه البكخل

لما ال تتقسبي  : فقالت لها أم عكل. جئت ألتقسب إلى اهلل بخدمت : ما حاجت ؟ قالت :فقالت لها

، أ  تتقسب إلى اهلل تعالى بخدمته، فتنال ما نالته ُأم عكّل قّدمت لها النيحو (2)إلل بخدمة سب ؟

                                                           
 .1ذ س النسوة المتعبدات اليوفيات، ص: أبو عبد السحم  ،السكمل ((3
 .1ذ س النسوة المتعبدات اليوفيات، م  مقدمة المحقق، ص: أبو عبد السحم  ،السكمل( (0
خالند مينطعى   : تحقيق،  يعة اليعوة :(م3023/هن217)، أبو العسج عبد السحم  ب  عكلاب  الجوز (0)

 . 231 ص ، م 0230بيسوت، لبنا ، داس ال تاب العسبل،  ،طسطوسل
 .01، صذ س النسوة المتعبدات اليوفياتأبو عبد السحم  ،  ،السكمل( (1
 .77ص سابق،الميدس ال(2)



 9 

مبنل عكى حق، وما  حاله  وأّ  ،دليل حس  الطسيق الذ  تسك ه هؤالء النسوةوهذا الطكب أيضًا 

 .امتثااًل ألمس اهلل وسنة سسوله عكيه اليالة والسالم ،يقم  به

هذا ما  ا  م  شأ  بداية تيوف هؤالء النسوة، وأسباب تيوفه ، أما ما ظهس م  

اتسعت حس ة الزهد فيه نتيجة عوامل "تيوفه  فل األدب ف ا  بدايته العيس العباسل، حي، 

هيأها  سوحيًا دوس فاعل لكغاية إذ نالت غذاء و ا  لها ، عدة، وأسهمت المسأة فل هذه الحس ة

 .(3)"لكتعبيس ع  موضوع الزهد بتعسعاته وتشعباته

أدى إلى تحّول مساس الزهد إلى مساس التيّوف، م األول الذ  َكْعَمولعل سابعة العدوية ال

وأخباسها إلى الحعاظ عكى جزء ال بأس به م  المقطوعات الشعسية  بمقوالتهاهتمام فأدى اال

فهل تنقل اليوسة المستخكية لحالها وما تسوم إليه،  ،النثسية والتل قالتها فل مختكف الميادي و

 .(0) ل تقتد  بها م  تحب السيس عكى خطاها

 وانًالأ هذه المدينةسابعة العدوية فل ن، فشهدت ه12فل البيسة عام  سابعة العدوية ولدت

التل  انت تعيل بي   العواسق االجتماعيةم  اليساع السياسل والمذهبل،  ما تأثست حياتها ب

بت بها األحوال وجسفها تياس الكهو والمجو  حينا تقّك ة العقسسوبسبب مساالطبقات فل البيسة، 

نعسها تنشد ب ت عتعفاالحياة والناس،  لتاعتزف ى أفاقت سوحها مما غشيها م  إثم،م  الدهس، حت

ول نها تعتبس م  أوائل اليوفيي   ،س ة زاهدةاالتيال السوحل باهلل، ولم ت   سابعة مجسد متن

الذي  اختاسوا لحياتهم الشظف والحسما  ليطهسوا نعوسهم م  شوائب الحياة المادية فَتيعوا 

 .(0) وهو اهلل حبوبوتستجيب لالتيال السوحل بالم

وقد ذ س ع  سابعة العدوية، التل استغسقت فل الحب اإللهل ومك  عكيها ذاتها 

سطح لها وشدت عكيها دسعها وخماسها ثم  إلىا  انت إذا يكت العشاء، قامت ومشاعسها، أنه

إلهل أناست النجوم، ونامت العيو  وغكقت المكو  أبوابها، وخال  ل حبيب بحبيه، وهذا ": قالت

إلهل هذا الكيل : مقامل بي  يدي ، ثم تقبل عكى يالتها فإذا  ا  وقت السحس وطكع العجس قالت

. نهاس قد أسعس، فكيت شعس  أقبكت منل ليكتل فأهنأ، أم سددتها إلل فأعزىقد أدبس، وهذا ال

فوعزت  هذا دأبل ما أحييتنل وأعنتنل وعزت  لو طسدتنل ع  باب  ما بسحت عنه لما وقع فل 

 :تقول ثم أنشدت ،قكبل م  محبت 

 
                                                           

 .12أدب المسأة فل العيس العباسل ومالمحه العنية، ص :خالد ،الحكبونل ((3
عالم، داس السشيد لكنشنس، العنساق،   ، وزاسة الثقافة واال المسأة فل أدب العيس العباسل: واجدة ،األطسقجل ((0

 .001ص م،3113
، 3160اتجاهات الشعس العسبل فل القس  الثانل الهجس ، داس المعاسف، القناهسة،   :محمد ميطعى ،هداسة(0)

 .013-012ص
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 ساد ننتل وُمدَّوأنيسل وُع   ماد   تل وِعيا سسوس  ومنَي

 زاد   وشوُق ٌسأنت لل مؤِن نت سجائل   وح العؤاد أأنت ُس   

 " (3)الدنما تشتت فل فسيح الب   يا حياتل وأنسل   أنت لوالَ   

 

  :ى تقولخسوفل أبيات أ

 ذا نوى          وحبنًّا ألن  أهنٌل لنُحّب اله: أحّب  ُحّبي   

 ا الذ  هو ُحب الهوى          فذ س شغكُت به ع  سواَ نفأمَّ   

 حتى أَساَ ا ه           ف شُعَ  الُحجَبنلذ  أنت أهٌل لوأّمنا ا   

  (0) فما الحمُد فل َذا وال ذاَ  لل       ول  َّ ل  الحمَد فل ذا وذا      

 ا  و ،سو  اليوفلفل التأسيس ألوليات الشعس الّن السبقإ  سابعة العدوية  ا  لها قدم 

 انت  ،الّنَعس اليوفل، فمقوالتها األدبية ذات س فل النساء اليوفيات األخسيات فيما بعدثاأل لها

 .ساست عكيه سابعة العدوية عكى ماحًا يضلء لكواتل قد شغعه  المسيس اتق معبح

 :تقول (هن10ت)د عثامة بنت بالل ب  أبل الدسداءسوة نجم  متعبدات الّنو

 لِ  الهيننٌة           حنكَّت بنداسِ  داهيٌة ثناُم مناأع  

 ْةنالَة ِلنننَوقِتَها          إْ   ُننِت يوم ا با يإْب ل اليَّ  

 قْد ُ ننِت يوم نا تاِلينْة       وابْن ل القنسآ  إذا ُتِكنَل    

 وُدُمنوُع عيٍ  جنناسيْة     ٍس     نُه ِبَتَعنن ُّنننَتْتكيَنن   

 (0)شُت طنوَل حياتيْهما ِع      ِ  َيَبابننًة  نعكيْنَلهعل      

وسعه  فل يظهس والشعس يتغني  به،  م  خاللُيبدي  زهدهّ  ل فسحةسوة ء الّن ا  لهؤال

سغم إسادته   نيكهخاية إ  تعكق األمس بشلء ال يستطع   ،الدنيا، وتعكقه  الشديد بدينه 

الشديدة لذل ، مثل ما حد، مع عثامة بنت بالل، فقد  ف بيسها وحال بينها وبي  قساءة 

 .القسآ 

ذات واستجالبها، فهل ال ككجم ع  مطاسدة التسى أ  النعس ينبغل أ  ُتالزاهدة  هوسيحان

معي ، بل تطكب المزيد عكى الدوام، فإ  اعتادت عكى الحسما  يبست عكيه، وها   ل  تقنع بحدٍّ

 :شلء، تقول
                                                           

الطبعنة   ،فل المنواعظ والسقنائق   السوض العائق: (م3127/هن132ت)، شعيب ب  سعد الم لالحسيعيش (3)
 .333-332ص هن،3021لعامسة الشسقية،األولى، المطبعة ا

محمنود  : قوت القكوب فل معامكة المحبوب، تح(: م116/هن016ت)أبو طالب محمد ب  عكل عطية  ،الم ل(0)
 .3261ص، 0م، ج0223، 3ابساهيم السضوانل، م تبة داس التسا،، القاهسة، ط

 .16عبد السحم  ، ذ س النسوة المتعبدات اليوفيات، ص وأب ،السكمل(0)
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 نعسل يبسها فاستمست وألزمُت       تات حتى توّلّذك  النيبست ع        

 (3)تا تسّكتاقت وإّل إ  طمعْتنف   يجعكها العتى  ا النعس إال حي، نوم        

 

و انت دعوتها يادقة إلى االلتزام بقيام الكيل، والتهجد فيه، وذ س المولى عز وجل، 

 :وطسد النوم ألنه مكهاة وخسسا  مبي ، تقول

 م  خكل المنام قياُم َ ْهِبْنُي    اجعل لنعس  فل الكيالل نبهة  

 (0)ذ النوم واألحالماواتس  لذ      دًاكُّتَج يالةنس إلى طول الْأو

ياست عند ع  م اشعة القكوب، وأشاست إلى الخمس التل ميمونة السوداء  وقد بينت

 :، تقولشعساء اليوفية سمزًا عسفانيًا قائمًا بذاته

 انتسى ما ال يساه الناظسون         وٌ نالعاسفي  لها عي قكوُب

 انع  ال سام ال اتبين تغيُب        اجل  نند ُتننق وألسنة بسسٍّ

 سب العالمينا وِتنُن إلى مَك        ش نسي تطيس بغيِس وأجنحٌة

 (0)وتشسب م   ؤوس العاسفينا     فتسقيها تساب اليدق يدقا  

 

السقة فل العباسة، والسهولة فل التس يب، واستخدام فل طّياتها، س اشعهذه األحمل تو

وهو ما   (1)ع  اإلغساب والغموض تحدد خيائص المسأة بعيدًا العكوم الدينية، فل بساطة تعبيسية

 .بّيناه فل بداية الحدي، ع  ما يمتاز به األدب النسو  اليوفل

 

مماسسة الجانب السوحل م  الدي  ه ذا أفسحت المسأة لنعسها ولنظيساتها المجال فل 

سدت بعيدا ع  ما انعف ،، وفل دخولها مجال األدب اليوفل م  جهة اخسىالممثل فل التيوف

، التل تنوعت وتعددت غسضًا ينجزه الشعساء واألدباء والمتيوفو  السجال بأعمالها الخاية

جاذبًة ألسواح المحبي  والعاشقي  والسال ي ،   انت زاخسة بالمعانل الدينية والسوحية وويوسًا 

 .العامة والخاية هاهف ّ  مدسسًة سوحية يعق

 

 
                                                           

عمنس األسنعد، داس   : تنح  ،عقالء المجاني  :(م3232/هن126ت)أبو القاسم الحس  ب  محمد ،النيسابوس (3)
 .012-071ص م،3117، 3النعائس، بيسوت، ط

 .013ص الميدس السابق، :النيسابوس (0)
 .010ص الميدس نعسه، (0)
 .16أدب المسأة فل العيس العباسل ومالمحه العنية، ص: خالد ،الحكبونل(1)
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 الفال األول

 لّنسوي الاوفيالشعر ا مضامي 

 المـقامـات : المبحث األول

ومألوفة،  لكداسس فل أول وهكة ميطكحات سهكةلكيوفية ميطكحات خاية قد تبدو 

وال يستطيع اإللمام بها . ول   لها فل حقيقة األمس معاهيم ومقايد قد ال تتبادس إلى الذه  بسهولة

 س اليوفل عكى نحو عام، وبكغته وإدسا  أبعادها، إال م  له يكة معسفية وثيقة بمنظومة الع

سيحاول هذا المبح، تسكيط الضوء عكى أهم الميطكحات . ومعاهيم ميطكحاته عكى نحو خاص

ولعل م  أهم . التل تتداولها النساء اليوفيات، واستجالء أثسها فل أقواله  الشعسية والنثسية

ت مثل مقام القناعة ومقام هذه الميطكحات ميطكح المقام الذ  نجده عندهم فل تستيبهم لكمقاما

فماذا يعنل المقام؟ وما . التوّ ل ومقام الّتسكيم ومقام التوبة ومقام اإلنابة ومقام الوسع ومقام الزهد

 أهم المقامات التل يستقي  إليها؟

وقد . مما ال ش  فيه أ  أ  معهوم ايطالحل، ال بد أ  ت و  له يكة بمعناه الكغو 

و كمة . م الكغوية بعدة معاٍ  ذات يكة بمعهوم الميطكح اليوفلفل المعاج" مقام"وسدت  كمة 

: وبالضم. المجكس، والقوم: والمقامة. موضع القدمي : والمقام. قام يقوم: ميدس ميمل م " َمقام"

. موضع ا: ، أ (3)﴾َحُسَنْت ُمْسَتَقسًّا َوُمقام ا﴿:قال تعالى. اإلقامة،  الَمقام والُمقام، وي ونا  لكموضع

 .(0)موضع القيام: اإلقامة، وقد ي و  بمعنى: قام والُمقام قد ي و   ل واحد منهما بمعنىوالَم

 :مفهوم المقام 

وقد تداول اليوفية معهومًا لكمقام يتيل اتياال مباشسًا بالمعنى الكغو ، ول نه ينزاح 

هو م ا  عنه فل الستبة الوجودية، فإذا  ا  معنى المقام الكغو  يتيل بالموضع الماد  الذ  

اإلقامة، أو موطئ القدمي ، فإ  المعنى االيطالحل يتيل بالموضع المعنو ؛ أ  بالستبة 

 .المعنوية والمنزلة السوحية لكيوفية، سجاال ونساء، الذي  يستقو  فل سكَّم المجاهدات النعسية

ما يقام فيه مقام العبد بي  يد  اهلل عز وجل، في: "معنى المقام بقوله ( هن071: ت)يحّدد الّطوسل

                                                           
 .76: العسقا  (3)
أننس  : ، القاموس المحيط، ساجعه واعتنى بنه  (م3131/هن137ت)محمد ب  يعقوب ،العيسوزآباد : انظس (0)

محمد ب  م سم ب  منظنوس،  ". قوم"م، مادة 0221محمد الشامل، وز سيا جابس أحمد، داس الحدي،، القاهسة، 
 .3117، 0بل، بيسوت، طلسا  العسب، داس إحياء التسا، العسبل، ومؤسسة التاسيخ العس
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ذل  لم  ﴿: م  العبادات والمجاهدات والسياضات واالنقطاع إلى اهلل عز وجل، وقال اهلل تعالى

 .(3)"(31:إبساهيم) ﴾خاف مقامل وخاف وعيد

ما يتحقق بِه : "ف المقام عكى أنهفقد جاء تعسي ،تهسالس فل (هن162:ت )القشيس أّما 

العبد بمنازلتِه م  اآلداب، مما يتويل إليه بنوع تيسف، ويتحقق به بضسب تطّكب، ومقاساة 

أال يستقل : موضع إقامته عند ذل ، وما هو مشتغل بالسياضة له، وشسطه: ت ّكف، فمقام  ل أحد

م  ال قناعة له ال ييح له التو ل، م  مقام إلى مقام آخس، ما لم يستوف أح ام ذل  المقام، فإ  

وم  ال تو ل له ال ييح له التسكيم، و ذل  م  ال توبة له ال تيح له اإلنابة، وم  ال وسع له 

يستبط معهوم المقام فل هذا التعسيف بموضع إقامة العبد، ومدى تحقيقه . (0)"ال ييح له الزهد

ستوفل جميع أح ام مقام معي  ليستطيع لشسوط االستقاء م  مقام آلخس، والذ  ال يتم دو  أ  ي

 .االنتقال إلى المقام الذ  بعده

، وقد ويعها اب  تعالىتعتبس المقامات عند اليوفية طسيقا مويال إلى معسفة اهلل و

وال يزال المسيد يتسقى م  مقام إلى مقام إلى أ  : "خكدو  بالغاية المطكوبة لنيل السعادة، يقول

ويتعق اليوفية مع اب  خكدو  . (0)"فة التل هل الغاية المطكوبة لكسعادةينتهل إلى التوحيد والمعس

فل سأيه بأ  التسقل فل المقامات ينتهل بياحبه إلى توحيد اهلل تعالى ومعسفته، وطالما ويل 

ياحب المقام إلى هذا فإنه ي و  قد تحقق له غاية السعادة واألم  والسالم مع نعسه ومع 

 .(1)غيسه

إلقامة،  المدخل بمعنى اإلدخال، والمخسج بمعنى اإلخساج، وال ييح ا: "والمقام هو

ألحد منازلة مقام إال بشهود إقامة اهلل تعالى إياه بذل  المقام، لييح بناء أمسه عكى قاعدة 

 .(2)"يحيحة

المقام قد فاسق معناه الماد   ما تبّينه الكغة إلى معهوم أّ   ، نسىم   ّل ما سبق م  تعسيعات

مل له عالقة بالمنزلة والستبة الّسوحّية التل يستقل إليها الّيوفّية بالم ابدة واالنقطاع معنى أش

                                                           
عبندالحكيم محمنود، داس ال تنب الحديثنة     . الكمع، تحقينق د : (م111/هن071)أبو نيس سساج ،الطوسل ((3

 .62م، ص 3162بميس،
  .300السسالة القشيسية، ص: أبو القاسم ،القشيس (0)
فل تاسيخ العنسب  ديوا  المبتدأ والخبس ، (م3122/هن121:ت) عبد السحم  ب  محمد ب  محمداب  خكدو ، (0)

م، 3111وت، ، داس الع نس،  بينس  3خكيل شنحادة، ط : ، تحوالبسبس وم  عايسهم م  ذو  الشأ  األ بس
 .630ص

وجهة نظس يوفية، الموقع العكسعل لكد توس ميطعى فهمنل، نشنس   -ما بي  الحال والمقام: ميطعى ،فهمل(1)
 http://kenanaonline.com/users/Dr-mostafafahmy/posts/419690، 0230يونيو0: يوم

 .300السسالة القشيسية ، ص : أبو القاسم ،القشيس (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/465_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/465_%D9%87%D9%80
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إذ  فالمقامات . ع  الدنيا والزهد فيها لتحقيق الّسعادة المنشودة ، سعادة التوحيد والمعسفة 

ه تحقيق مسما ت الم تمكة التل يبذل فيها الّيوفّل جهدا مضنيا م  أجلئااسيسوسة م  االستق

 .ال بيس

 :  مقام التوبة_ 3

ألّنه أيل  ؛تحتّل التوبة عند الّيوفّية يداسة المقامات وبدايتها، وهو مقام يسعو  إليه        

فإّنهم قد اّتعقوا عكى  ،تعسيعاتهم لها وأطنبوا فيها عكى السغم م  تنوعالمقامات وعتبتها،   ّل

 .سوٍط وبإقبال وانقياد تاّمي معنى االلتزام بالتعاليم اإللهّية التزاما غيس مش

، وفيه (3)"التوبة السجوع م   ل شلء ذمه العكم إلى ما مدحه العكم: "وجاء فل  تاب الكمع

 .(0)"التوبة أ  تتوب م   ل شلء سوى اهلل تعالى: "أيضا

المسء عكى  ،  ا  لزاماذمه العكم ماف ل : ونجد الطوسل قد سبط فل تعسيعه التوبة بالعكم

 .جب السجوع لهو ًاممدوحوما  ا  نه، االبتعاد م

م  مقام الطالبي ،  أول منزل م  منازل السال ي  وأول مقام: "والتوبة عند القشيس  هل

تاب، أ  سجع، والتوبة السجوع عما  ا  : السجوع، يقال: وحقيقة التوبة فل لغة العسب هل

السال ي  والتائبي  هل قيد  ،والسجوع واالنابة .(0)"مذمومًا فل الشسع إلى ما هو محمود فيه

 .لوضع أولى خطوات قبول ما حُسَ  م  عمل

الندم عكى است اب الذنوب ويو  الجواسح ع  الخوض فل : "أنهابوهنا  م  عسفها 

الباطل، وم  ذل  يو  السمع ع  سماع الباطل والتجافل ع  سماع الشهوة وإخساج المظكمة 

وع ع  اآلثام إلى الطاعة لكحق تعالى، وتوبة وتس  سماع الغيبة والنميمة، وهل أيضا السج

العوام هل ع  سماع الذنوب والمعايل، أما توبة الخواص هل عدم الغعكة واليقظة والذ س 

 .(1)"والسماع الدائم ألوامس اهلل ونواهيه

فالتوبة تعنل دائمًا الندم عكى فعل المعيية، وعدم السجوع إليها، ويو  الحواس ع  

: توبة العوام م  الناس وهل: تعالى، وفل هذا التعسيف نجد أ  التوبة قسما  سماع ما حّسم اهلل

توبة : التوبة ع  سماع المحسمات والندم عكى است اب الذنوب والمعايل، والقسم الثانل

                                                           
 .61الكمع، ص: أبو نيس سساج ،الطوسل(3)
 .61، صالسابقالميدس  (0)
 .371السسالة القشيسية، ص : أبو القاسم ،القشيس (0)
 .300ص م،3117السماع عند يوفية اإلسالم، الهيئة الميسية العامة لك تاب،: فاطمة ،فؤاد(1)
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الخواص ويقيد بها النخبة م  المتيوفي  والعابدي  الذي  ال يغعكو  ع  الذ س وطاعة اهلل 

 .الدائمة واجتناب ما حسم

 إلى يعضل فإنه ؛الوقت تضييع م  : الخواص وتوبة: "وقد عّسفها اب  قّيم الجوزّية بقوله

 الوقتو...  الوقت بتضييع مساده ليس اليحبة عي  وي دس المساقبة نوس ويطعئ النقيية دس 

 اهلل عكى اإلقبال م  أنه : ايطالحهم عكى والغالب... العسب لغة فل منه أخص : القوم عند

 الذ  الخاص الوقت هذا إضاعة م  هؤالء فتوبة ...  الوحدانية فى والعناء والحضوس ةبالمساقب
 .(3)"األغياس ي دسها ال تعالى اهلل مع يحيحة وحال يادق وجد وقت هو

ال يتم مقام التوبة إال باالنتهاء إلى التوبة مما دو  الحق ثم سؤية : "وفل منازل السائسي 

فشسط التوبة هو معسفة السبب الذ  أدى إلى . (0)"سؤية تك  العكة عكة تك  التوبة، ثم التوبة م 

 .التوبة أ  معسفة الذنب المقتسف، ثم التوبة م  سؤية ذل  السبب أو العكة

إلى : والتوبة ال تيح إال بعد معسفة الذنب، وهل أ  تنظس فل الذنب إلى ثالثة أشياء"

يساس عكى تداس ه وقعود  عكى اإل ،هوفسح  عند الظعس ب ،تيانهإانخالع  م  العيمة حي  

 .(0)"مع يقين  بنظس الحق إلي 

هذا التعسيف يؤ د أ  التوبة مسحكة بعدية تأتل بعد است اب المعيية، وبعد معسفتها 

االنخالع م  العيمة، والعسح عند الظعس به، واإليساس عكى : أشياء ةوذل  بالنظس إلى ثالث

 .تداس ه

تيمية جاءت تأ يدًا لكمعانل التل حعكت بها اآليات القسآنية والتوبة فل نظس اب  "      

محتاجا إلى التوبة  -وال يزال-قكب فل نعم اهلل وآالئه ألنه تإ  العبد اليزال ي: واألحادي،، يقول

 .(1)"واالستغعاس، ولهذا  ا  سيد ولد آدم، وإمام المتقي  يستغعس جميع األحوال

عابدات قد ال نجد الشلء ال ثيس، ذل  أ  الشعس وع  مقام التوبة فل شعس الّنساء ال

اليوفل لكسجال  ا  أ ثس وأوفس منه ع  ذا  الذ  خطته النسوة، ول   تقيينا فل البح، 

القكيل الذ  استوجب مّنا بإاّل الميادس لم تسععنا وقكيل م  شعس النساء اليوفيات، باللنظعس 
                                                           

، 0223مداسج الّسال ي  بي  منازل إيا  نعبد وإيا  نستعي  ، مؤسسة المختاس، القناهسة  : اب  قّيم  ،الجوزّية(3) 
 062، ص  3ج 

مننازل السنائسي ، داس ال تنب العكمينة، لبننا ،      : (م3211/هنن 113ت)عبد اهلل األنيناس   ،الهسو (0)
 .30م، ص3111بيسوت،

 .30، صالسابقالميدس (0)
م، 3110اب  تيمية والتيوف، داس الدعوة لكطبع والنشس والتوزينع، االسن ندسية،   : ميطعى ،حكمل: ظسان(1)

 .113،110ص
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وفل معسض الحدي، فل هذه المسألة ، . يه ال ثيس م  الجهد حّتى نتبّي  حضوس مقام التوبة ف

ات، وسيدة الحب اإللهل، التل عسفت شهسة واسعة فل التاسيخ ينقف عند إمامة النساء اليوف

" حبيبها " بعبادتها وزهدها وتيوفها ومحبتها لكخالق، وهل سابعة العدوية، فها هّل تخاطب 

 :قائكة

 اد ننل الينننعين  قكبوجالء ل         حبن  اآل  بغيتل ونعينمل      

 وادنننننالس فلأننت منل مم           ا حييت بساح نليس لل عن  م    

 (3)اد نند بدا إسعننيا منى القكنب ق        ل نفإن عكلَّا نإ  ت ن  ساضي     

إّ  الشاعسة فل هذه األبيات تقابل بي  حالتي ، األولى مس وت عنها فل الخطاب والثانية 

وأّما . فأّما المس وت عنها فهل حالة ماضية قبل أ  تستقل إلى مقام التوبة  .ميّسح بها 

انقطعت  و، حاضسها بعد الّتوبة " اآل " الميّسح بها فإطاسها الحاضس  ما يبّينه ظسف الزما  

انتقال م  الّيدى إلى االستواء وم   سعادتها،  فالتوبة عندها إذ  هل سبكها إاّل مع اهلل، ميدس

 .إلى الّسعادةالشقاء 

إنل : "و قد  انت سابعة تخشى الذنوب خشية بالغة، وقد سألها سجل مسة ع  التوبة قائال

ال، بل : قد أ ثست م  الذنوب والمعايل، فهل يتوب عكلَّ إ  تبت؟ فقالت وهو م  نادس القول

 :وتقول فل هجسا  المعايل هذا البيت. (0)"لو تاب عكي  لتبت

 (0)ولم يتجسعوا غيص المعايل    حوا    فاستسا قوٌم أطاع اهلَل

ولعكها تسيد بذل  أ  هنا  ينعا م  الناس حسيوا م  جهتهم عكى طاعة اهلل، فيسف 

 .   اهلل تعالى قكوبهم ع  الخوض فل المعايل، فاستساحوا م  مقاساة الندم ومساسة الذنب

 :فل مقام التوبةالعابدة وتقول تحعة 

 ـــيـذي دعانـــــــــــيـــــــــا للــــــا          ملب  لما دعيت طوعــــــ أجبت     

 (1)باألمـــــــــــــان ع الحب  ـــــــــ  ـــــا          فوقـــمــقد   ت  ــــمما جني وخفت        

                                                           
 .333ص  ،، الّسوض العائقشعيب ب  عبد اهلل ب  سعيد ،الحسيعيش(3)
 .300م، ص3117، 3أحكى قيائد اليوفية، داس ال تاب العسبل، دمشق، ط: مجد  ، امل(0)
محمند أبنو   : شسح مقامات الحسيس ، تنح : (م3000/هن631)ب  عبد المؤم  باس أحمدأبو الع ،الشسيشل(0)

 .017، ص0، ج3110، الم تبة العيسية، بيسوت، 3العضل إبساهيم، ط
، داس 3سوض السياحي  فل ح ايات اليالحي ، ط: (م3066/هن761ت)عبد اهلل ب  أسعد ب  عكل  ،اليافعل(1)

 (.301طبعة الم تبة التوفيقية، ص).311م، ص 0222ال تب العكمية، بيسوت، 
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فالشاعسة هنا تيسح بقبولها دعوة اهلل لها طواعية دو  اعتساض، ل نها فل الوقت ذاته 

 .هاكيفعال قد تغضب المولى عز وجل عخائعة مما است بته م  أ

 :ٍ تسجو ععو اهلل عنها بعد توبتها مما است بته م  معاص( مجهولة)وقالت جاسية 

 د  ا  مننلنل فإنننل          ُمنقّس بالذ  قنهل ال تعذبننإل 

  ٍّنفل الخطايا         غعست وأنت ذو فضل وَملل   زلة نف م م  

 ل نلشس الناس إ  لم تعف عن      ل   نل خيسًا وإننيظ  الناس ب   

 (3)لععو  إ  ععوت وحس  ظنل      ًة إال سجائنل   نومنالل حيك     

تيّسح الشاعسة فل هذه األبيات بتوبتها إلى اهلل عز وجل، وتطكب مغعسته وععوه، فهل 

وإيمانها تقس بما است بته، وتعكم أنها عكى خطأ، ل   حس  ظنها باهلل ويقينها بععوه ومغعسته 

الشديد به، يجعكها عكى يقي  بقبوله لتوبتها، فالتوبة فل حقيقتها قائمة عكى الندم اليادق، وبعدها 

 . يأتل سجاء قبولها 

وخالية ما تقّدم أّ  التوبة فل شعس الّيوفيات  انت حاضسة حضوسا الفتا، ندس ه م  

والمعيية ، وندس ه م  خالل خالل تيويسهّ  لحياته  الماضية ، حياة الّزيغ ع  طسيق اهلل 

ندمهّ  وم  خالل إشادتهّ  بسعادتهّ  وهّ  يستقي  هذا المقام ويسعي  لكعبوس منه إلى مقام أسفع 

 .فل طسيقهّ  إلى الحّق واليقي 

 :مقام الفقر _ 0

و ، وأقسوا بمدى أهميتها ليالح قكب يمقام العقس م  المقامات التل دعا إليها اليوف
 واإلقبال عكى اهلل أمس ضسوس  إذا أساد السال  السيس فل الطسيقلعقس حي، أ  االمؤم ، 

  .والويول إلى منتهاه، أل  المسء إ  شغل نعسه بأموس الدنيا سيكتهل ع  أموس اآلخسة التل تدوم
العقس سداء الشسف، ولباس (: "م120/نه013ت)عّسفه إبساهيم ب  أحمد الخواص قد و

اج المتقي ، وزي  المؤمني ، وغنيمة العاسفي ، ومنبه المسيدي ، المسسكي ، وجكباب اليالحي ، وت
وحي  المطيعي ، وسج  المذنبي ، وم عس لكسيئات، ومعظم لكحسنات، وسافع لكدسجات، ومبكغ 
إلى الغايات، وسضا الجباس، و سامة ألهل واليته م  األبساس، والعقس هو شعاس اليالحي ، ودأب 

 .(0)"المتقيي 

                                                           
 .311ص  ،احي يسوض الّس: اليافعل  (3)
 .71ص الكمع،: سساج نيس أبو ،الطوسل(0)
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عات التل يمنحها العقس لكمسء والتل تجمكه بها ع  الّيلنا هنا،  يستعسض فالخواص

وغيسها م  اليعات الحميدة التل ... ، وغنيمة، ولباسا غيسه، فقد اعتبسها سداء لكشسف وتاجًا

 .ات الدنيا ومتاعهايمنحها العقس لكيوفل الزاهد بعقسه ع  مكّذ

قس شعاس األولياء، وحكية األيعياء، واختياس الع: "فقد جاء أّ   فل السسالة القشيسيةأّما        

اسم لكبساءة م  سؤية ": عكى أنه آخسو وعّسف . (3)"الحق سبحانه لخوايه، م  األتقياء واألنبياء

 .(0) ("32اآلية/سوسة فاطس)﴿يا أيها الناس أنتم العقساء إلى اهلل﴾، : المك ة، قال اهلل عز وجل

ا أ  العقس يعة تحّكى بها األنبياء، وهل ميزة تجمل العبد لن تبّي  م  خالل هذا التعسيف ي     

 .يسقى بجوهسه إلى القناعة والتكذذ بالقكيلفالماد  التعّكق م  دنس  وتطّهسه قللتاليالح ا

 :دسجات ثالٍ، إلىوقد قّسم الّيوفّية العقس 

الكسا  وهو نعض اليدي  م  الدنيا ضبطا أو طكبا، وإس ات : فقس الزهاد: الدسجة األولى"

 .عنها ذما أو مدحا، والسالمة منها طكبا أو تس ا، وهذا هو العقس الذ  ت كموا فل شسفه

وهو يوس، الخالص م  سؤية : السجوع إلى السبق بمطالعة العضل: والدسجة الثانية

 .األعمال، ويقطع شهود األحوال، ويمحص م  أدناس مطالعة المقامات

وقوع فل يد التقطع الوحدانل واالحتباس فل قيد يحة االضطساس، وال: والدسجة الثالثة

 .(0)"التجسيد، وهذا فقس اليوفية

اليوفية فل ذ سهم لهذا المقام وحديثهم عنه إنما يتسقو  تماما مع آسائهم، "وعموما  

فهم قوم فضكوا اهلل عكى  ل شلء، ألنهم يذهبو  إلى أنه سبحانه وحده هو الغنل وما عداه 

أ  م  يستغنل باهلل أو إ  شئتم م  يمك ه اهلل فإنه ي و  حينئذ مال ًا ل ل فمحتاج إليه، وعندهم 

 .(1)"شلء

والعقس عند اليوفية ال يقتيس عكى الناحية المادية فحسب بل إنه يتجاوزها إلى المعنى "

طكبنا العقس (: م771/نه363ت)السوحل الذ  هو أقسب إلى االفتقاس هلل، يقول إبساهيم ب  أدهم 

 .(2)"الغنى وطكب الناس الغنى فاستقبكهم العقس فاستقبكنا

                                                           
 .120السسالة القشيسية، ص :أبو القاسم ،القشيس (3)
 .120، صالسابقالميدس  (0)
 .70منازل السائسي ، ص : عبد اهلل األنياس  ،الهسو (0)
 .330ف اإلسالمل الطسيق والسجال، ص التيو:  فييل بديس ،عو (1)
 .331التيوف اإلسالمل الطسيق والسجال، ص :  فييل بديس ،عو : أنظس  (2)
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فالعقس  ما سبق الذ س ال يقتيس فقط عكى الجوانب المادية، بل يتجاوزها إلى معناه 

أعظم وأفضل  ،بنظسهمالعقس المعنو  السوحل فل الحاجة الدائمة إلى اهلل واالفتقاس له، وهذا 

 .منزلة م  العقس الماد 

 :تقول سابعة الشامية

 (3)قكيل ما أساه ُمَبّكغل      ألكزاد أب ل، أم لطول مسافتل؟ وزاد 

تتحد، ع  فقسها وقكة زادها، ول   ال تبي  حقيقة االفتقاس وبكوغ المساد، والعابدة هنا 

وتخشى أ  ال ي عيها هذا الزاد لكويول إلى  ،وإنما قكة زادها المعنو  ،فقسها الماد  تشيس إلى

 .سجاءها ومخافتها هلل سبحانه عز وجل تجعكها مطمئنة بسحمته لها اهلل وبذل  تدخل الناس، ل  

 :تقول جاسية م  عاقالت مجاني  البيسة

 إنَّ إلهــــي لغني حميد        في كلِّ يوم منه رزق جديـــــــد

 (0)الحمــــــد هلل الذي لم يزل       يفعل بــي أكثر ممــا أريــــــــد

الحول لغنى طالما أ  اهلل ي عيها، فكه إلى افهل ال تحتاج  ت تعل هنا بغنى اهلل وحده،

لععل ما يسيده بها، وسزقها عكيه، ال تخشى أ  ال يأتل ألنه بيد الغنل الحميد، فالعقس هو  والقّوة

  .بمثابة عطاء م  اهلل لهّ  فيسضي  به وييبس  عكيه

 :مقام الزهد _ 5

فيها، والنظس إليها بعي  المقت،  الزهد عند اليوفية هو االنقطاع ع  الدنيا وما

األب الشسعل لكتيوف، وم  غيس المم   أ  يوجد التيوف دو  "واليوفية يعتبسو  الزهد 

بد منها لقيام التيوف  أ  تسبقه فل ذل  حس ة الزهد، فالزهد هو المعسفة الضسوسية التل ال

 .(0)ذل  ونهضته، وهو شسط سئيسل وهام لكتيوف، واليوفية بأ مكهم يجمعو  عكى

اعتبسوه األب الشسعل لكتيوف، ف ل  أنهم عند اليوفيي  لدسجة سىلكزهد أهمية  ب

متيوف هو فل األيل زاهد، وليس بالضسوسة أ  ي و   ل زاهد متيوفا، فالزهد شسط 

 .أساسل ال ييح التيوف إال بوجوده

                                                           
 .121يعة اليعوة، ص: اب  الجوز  (3)
 . 703، صالسابقالميدس  (0)
 .321التيوف اإلسالمل الطسيق والسجال، ص :  فييل بديس ،عو : أنظس (0)
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 :ولكزهد تعسيعات  ثيسة تختكف باختالف وجهات نظس أيحابها نأخذ م  بينها

الزهد مقام شسيف، وهو أساس األحوال السضية والمساتب : "قوله ب ّسفه الطوسلع

السنية، وهو أول قدم القايدي  إلى اهلل عز وجل، والمنقطعي  إلى اهلل، والساضي  ع  اهلل، 

والمتو كي  عكى اهلل تعالى، فم  لم ُيح م أساسه فل الزهد لم ييح له شلء مما بعده، أل  ُحب 

 .(3)"خطيئة، والزهد فل الدنيا سأس  ل خيس وطاعة الدنيا سأس  ل

الزهد هو النظس إلى الدنيا بعي  الزوال لتيغس (: "م131/ه026ت)وعّسفه اب  الجالء 

 .(0)"فل عين ، فيسهل عكي  اإلعساض عنها

 .(0)"الزهد أ  تتس  الدنيا، ثم ال تبالل بم  أخذها: "وجاء فل السسالة القشيسية

 :وهل اً كزهد دسجات ثالثوقد جعل األنياس  ل

الزهد فل الشبهة بعد تس  الحسام بالحذس م  المعتبة، واألنعة م  : الدسجة األولى"

 .المنقية، و ساهة مشاس ة العّساق

الزهد فل العضول وما زاد عكى المس ة والبالغ م  القوت باغتنام : والدسجة الثانية

 .ية األنبياء واليديقي التعسغ إلى عماسة الوقت وحسم الجأش، والتحكل بحك

باستحقاس ما زهدت فيه واستواء الحاالت : الزهد فل الزهد بثالثة أشياء: والدسجة الثالثة

 .(1)"عند ، والذهاب ع  شهود اال تساب ناظسا إلى واد  الحقائق

هل طبقة المبتدئي  وهم العقساء الذي  ليس ثال، طبقات إلى لزهاد اوسل الّط قد فّيل و

أّما الطبقة الثانية فهل طبقة المتحققي  فل . ببهم فل الدنيا ويثيس سغباتهم فل متعهالديهم ما يح

بما فل ذل  ما يعود به عكيهم  (2)"حظوظ النعس م  جميع ما فل الدنيا" الزهد ، وهم م  تس وا 

ل أّما الطبقة الثالثة فهم م  أدس وا أّنه لو  انت الدنيا تعن. الزهد م  شهسة بي  الناس وحظوة

وبهذا يتبّي  لنا أّ  الّيوفّية قد . عند اهلل شيئا لما مّتع بها ال افسي ، فاختاسوا الزهد نأيا بأنعسهم 

أجمعوا عكى الزهد فل ما حّسمه اهلل ول ّ  تعّسقهم إلى دسجات وطبقات  ا  فل الزهد فل أموس 

 .الّدنيا غيس المخيوية بالتحسيم 

                                                           
 .70ص ع،الكم: سساج نيس أبو ،الطوسل(3)
 .332التيوف اإلسالمل الطسيق والسجال، ص :  فييل بديس ،عو (0)
 .031أبو القاسم ، السسالة القشيسية، ص ،القشيس   (0)
 .03-02منازل السائسي ، ص : عبد اهلل األنياس  ،الهسو (1)
 .70-70الكمع، ص : سساج نيس أبو ،الطوسل: أنظس (2)
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" التل  انتالعدوية فيات العّباسيات منهم سابعة وقد ظهس  ّل ذل  عند ال ثيس م  الّيو

فل الزهد مضسب المثل، ومقامها فيه هو المقام األسفع، ف انت ال تأ ل باألسبوع، وتنسى 

الجوع، و انت خالله ال تجكس وال يعتس ذ سها هلل، تيوم وتيكل، فإذا خععت م  الجوع 

الماء، ويح ى أ  قطا دخل فقكب  وانهاست ساقها وسسى الت سس فل أعضائها فال تتناول سوى

ال :  وز الماء وبقل  بدها ظمئا  مشتعال م  تأوه القكب  ما يقول العطاس، ويجيئها الهاتف يقول

تحزنل إ  شئت أ  ت ونل مولعة باهلل فعكي  أ  تتخذ  م  تس  الدنيا يناعت  الدائمة، ولقد 

 . (3)"فعكت

فها هل واحدة م  عاقالت مجاني   وقد ياغت الزاهدات الشاعسات ذل  فل أشعاسه ،

 :البيسة تقول فيه

 م أجاعوا البطوناوالعابدونا      إذ لموالُه زهند الزاهدوَ 

 ساهسونا وهْم فيه      فمضى ليكهْم القسيحَة أسهسوا األعيَ 

 جنونا  ْمننم الناس أ  فيهنِكمحبة اهلل حتنى      َع حيستهننْم

 (0)جميع ما يعسفونا قد شجاهْم     ول ْ  نا َذوو عقوٍلهنم أِلبّن  

فهذه األبيات تح ل ع  زهد العابدة، م  سهس وتجويع بطو ، وعبادة و كها ألجل اهلل 

وحده وهنا تذ يسًا منها أ  م  تسونهم مجاني  هم أيحاب عقول ول   أهمهم وأحزنهم ما 

 .عسفوا فكم يهتموا لظاهسهم أل  باطنهم منشغل باهلل 

 :مقام الابر _ 2

ا عكيه وتبّشس اليابسي  وتعدهم زخس بآيات تدعونا إلى اليبس وتحُثنإ ّ القسآ  ال سيم ي

: وقوله تعالى ، (  307النحل ، )  يبس وما يبس  إال باهلل﴾آ﴿ و: بحس  العاقبة ، قال تعالى

﴿واهلل يحب : وله تعالى أيضاوق( 022:آل عمسا )﴿يا أيها الذي  آمنوا ايبسوا ويابسوا﴾ 

﴿سالم عكي م بما :أّما ع  جزاء اليابسي  فقد مدحهم اهلل بقوله ،(316: آل عمسا ) ﴾ اليابسي

سبحانه وتعالى اليبس عكى اليالة واليوم والحج وغيسها، "  وقد قّدم. (01 :السعد)يبستم﴾، 

أل  هذه العسائض بال ش  تقتضل اليبس الذ  بدونه ال ت تمل عبادة اإلنسا  هلل وال يوفيه 

 .(0)"ه حق وفائهسبحانه دين

                                                           
 .320سابعة العدوية، ص -شعةالعابدة الخا: عبد المنعم ،الحعنل(3)
 .703يعة اليعوة، ص :اب  الجوز  (0)
 .336التيوف اإلسالمل الطسيق والسجال، ص :  فييل بديس ،عو (0)
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يعتبس مقام اليبس م  أهم المقامات التل يبذل فيها العابد جهدًا معنويًا، وهو م  أيعب 

 ،بما يبذل م  جهد وتحّملالمقامات التل يدس ها، واليبس م  المقامات التل ييل إليها اليوفل 

نه عكى عالقة وطيدة اليبس عند الّيوفّية مقام شديد األهمّية أل .سبحانه وتعالى اهلل م  وبتوفيق

 .بمقام الزهد ، يجب عكى الّيوفّل فيه أ  يتحّمل ويبذل جهدا مضنّيا لكّسقّل إليه

وقد اختكف تعسيف اليبس داخل منظومة الميطكحات الّيوفّية ، فهو يتعّكق عند البعض 

هم م  يساه بالبد ، وعند البعض اآلخس بسؤيته لكّدنيا، وآخسو  يحّددونه بمسألة العناء فل اهلل ومن

وفل  ّل األحوال فإّ  مجموع هذه االختالفات يشّ ل مقاما . فل االلتزام باألوامس والنواهل اإللهّية

 .يوفّيا ومستبة يسعى الّيوفّل إلى االستقاء إليها

اليبس هو الثبات مع اهلل تعالى وتكقل بالئه : "بقوله  (نه011ت)عّسفه أبو عثما  فقد 

اليبس حمل الُمؤ  هلل تعالى حتى تنقضل أوقات " أّ  جاء فل الكمعي  فل ح .(3)"بالسحب والدعه

 .(0)"الم سوه

وقد نقل  .(0)"اليبس تجّسع المساسة م  غيس تعبيس" فنجد أّ  السسالة القشيسية أّما فلو

 جاء فيه أّ   (م121/نه012ت)نو  الميس    اللذ اتعسيعالقشيس  فل السسالة المذ وسة 

المخالعات، والس و  عند تجسع غيص البكية، وإظهاس الغنى مع حكول  التباعد ع : اليبس"

 . (1)"العقس ساحات المعيشة

اليبس حبس النعس : "بقوله( م3211/نه113ت)عكى لسا  الهسو  أيضا جاء تعسيعه  و

عكى جزع  ام  ع  الش وى، وهو أيضًا م  أيعب المنازل عكى العامة، وأوحشها فل طسيق 

 . (2)"ل طسيق التوحيدالمحبة، وأن سها ف

ما يبذله العابد م  جهد فل حبس إ  لذل  ف ؛حقيقًة م  أيعب المقاماتإذ ، فاليبس 

 ،فل  ل هذه التعسيعاتو .طمئنةهس بنعس ساضية ُمب الّدنعسه و تمها، تقبل قضاء القدس وتقّك

الشدة حتى تحمل الشدائد، وتجسع مساسة األيام، وتحمل أيام : نكمس معنى واحدًا واضحًا وهو

يحل السخاء، فينبغل عكى المؤم  العابد الثبات وتكقل البالء بنعس ساضية غيس شا ية، ونكمس 

  عكى ضسوسة التحمل وضبط النعس عكى األلم ييأيضا فل هذه التعسيعات اجماع العكماء واليوف

                                                           
 .337التيوف اإلسالمل الطسيق والسجال، ص : ، فييل بديسعو (3)
 .76الكمع، ص: سساج نيس أبو ،الطوسل(0)
 .001صأبو القاسم ، السسالة القشيسية، ،القشيس (0)
 .002ص ،السابقالميدس  (1)
 .11منازل السائسي ، ص : عبد اهلل األنياس  ،الهسو (2)
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ل اهلل والم سوهات، وتكقل البالء بيدس معتوح متقبل لقضاء اهلل، والثبات وعدم الش وى ألج

 .تعالى وهل التل تميز العابد اليابس م  غيسه

 :واليبس دسجات ثال،

اليبس ع  المعيية بمطالعة الوعيد إبقاء  عكى اإليما ، وحذسًا م  : الدسجة األولى"
 .الجزاء، وأحس  منها اليبس ع  المعيية حياء 

ا إخاليًا، وبتحسينها اليبس عكى الطاعة بالمحافظة عكيها دوامًا، وبسعايته: والدسجة الثانية
 .عكمًا

اليبس فل البالء بمالحظة حس  الجزاء، وانتظاس سوح العسج، : والدسجة الثالثة 
 .وتهوي  البكية بعد أياد  المن ، وتذ س سوالف الِنعم

﴿ايِبسوا﴾، يعنل فل البالء،﴿ويابسوا﴾، يعنل ع  : وفل هذه الدسجات الثال، نزلت
 .(3)"طاعةالمعيية،﴿وسابطوا﴾، يعنل عكى ال

أبدع  فل فمقام اليبس ، و غيسهّ  م  أهل الّيوفّية حعكت أشعاس النساء الّيوفيات ب

 :فيه تقول سيحانةيوغ أبياته  الشعسية ونذ س منها بيتا ل

 (0)واجهد و ّد و   فل الكيل ذا شجٍ        يسقي   أس وداِد العزِّ وال َسِم

ونه فل الّنيح واإلسشاد والّدعوة إلى بذل بدا هذا البيت سسالة با،ٍّ إلى متقّبٍل مضم

فل الحقيقة تيويسًا دقيقا لمقام الّيبس عند الشاعسة ، هذا  هوالجهد فل العسائض وقيام الكيل،  و

المقام الذ  سقت إليه فل تعّبدها حتى ياست تدعو إليه وتبّشس بحسناته ، وأساسه المجاهدة 

هو محيكة ذل  والعوز بالوداد دة قد يبست  ثيسًا فالعابوالبذل وال ّد فل العبادة والتقّسب، 

 .اليبس والتحمل

، أيضا قيتها مع (م167/نه020ت)وتسو  تحعة المجنونة معايسة لَسسّ  الّسقطل، 

 :اليبس ع  بعدها ع  محبوبها تقول

 يا حياة النفوس أنت حبـــــــــــوري      يا ســــــــرور السرور أنت سروري 

 ـــــــاري وجنتي ونعيـــمــــــــــي        وأنـيسي وأنت نــــــــــور النـــــــــــــــــورأنت نـــــــــــ

 (0)د وكم يلبث الهوى في الصدور    ـكم ترى يصبر المحب على البع

                                                           
 .22منازل السائسي ، ص: عبد اهلل األنياس  ،الهسو (3)
 .702، ص  يعة اليعوة ،اب  الجوز  (0)
 .003ص الّسوض العائق فل المواعظ والسقائق،  ،الحسيعيش (0)
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الشاعسة تستعسس فل هذه األبيات ع  مقداس اليبس الذ  يكزم المحب لييبس عكى 

 .واضح لكعابدة ع  يبسها لبعد محبوبها عنهامعشوقه، وفل هذه األبيات تيسيح 

 (:م121/نه012ت)وقالت امسأة معايسة لذ  النو    

 من حبــــــيبي أنت تدري       أنــــت تدري يا حـــــــبيبي   

 ونحــــــــــول الجسم والدمــــــــــــ          ع  يبوحــــــــــان بـــــــــــسر ي

 (3)د كتمت  الـــ       حبَّ حتى ضاق صدرييا عزيزي قـــــــــ  

فهذه العابدة يبست حتى نال منها اليبس، وم  يبسها ذبل جسمها ودمها وباحا بسسها 

 .الذ  لم تبح به، وهو شوقها لعساق حبيبها عنها

 (:مجهولة)وقالت جاسية 

 ــاوذي قلـــــق ال يعرف الصبر والعزا        له مقلة عبرى أضر بها البكــــــ
 وجسم نحيل من شجى لوعة الهوى       فمن ذا يداوي المستهام من الضنا
 (0)وال سيمـــــــــا والحب صعب مـــــرام ه       إذا عطفت منه العواطف بالقنــــــا

ات فل اليبس، وفيه تح ل العابدة ع  يوفّيلساء اوهذا مثال آخس أوسدناه ع  ما قالته الّن

الها، و يف يبست حتى ضمس جسمها، وذبكت مقكة عينها، ف يف ييبس ما فعكه العشق بها وبح

 المحب ع  فساق محبوبه؟

 :قائكة  إمسا  النعس ع  الهوىفل أنشدت سيحانة  وقد

 يبسُت ع  الكذات حتى تولت       وألزمت نعسل يبسها فاستمست

 و انت عكى األيام نعسل عزيزة        فكما سأت عزمل عكى الذل ذلت

 (0)كتنفإ  طمعت تاقت وإال تس     عس إال حي، يجعكها العتى   وما الن

لمقام، أال ال شّ  أّ  هذه األبيات توّضح ببساطة شديدة منهج ياحبته  فل تسّقل هذا ا

الكّذات وااللتزام بذل  و تسويض الّنعس عكيه، وهو ما يسّميه اليّوفية  وهو منهج اإلعساض ع 

 .ده ال مقامًا واحدًاْحذه األموس مجموعة مقامات َوبالّسياضات، ف أّ  اليبس إذ  به

 

                                                           
 .317، ص 0سعيد عبد العتاح، مجكد:ل مناقب ذ  النو  الميس ، تحقيق ال و ب الّدس  ف: اب  عسبل  (3)
وفل طبعة الم تبنة  ) .322صوض السياحي  فل ح ايات اليالحي ، س: عبد اهلل ب  أسعد ب  عكل  ،اليافعل(0)

 (.16التوفيقية، ص
 .012-071عقالء المجاني ، ص: اب  حبيب ،النيسابوس (0)
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 :مقام التوكـل _ 3

ول ّ  التوّ ل عندهم مقام واجب . إّ  محّبة اهلل واإلخالص له تتسجم عند الّيوفّية بالتوّ ل

عكى الخاية بقدس وجوبه عكى العامة، فإذا  انت الدنيا مطمع المتوّ كي  عكى اهلل عند العامة فإّ  

 .  مأمل الخاّية منه اليالح هو

عل القسآ  ال سيم، يستبط تو ل اإلنسا  بعالقته مع اهلل م  محبة وقسب، وهذا ما تظهسه ف

 (. 0: الّطالق" )﴿وم  يتو ل عكى اهلل فهو حسبه﴾:اآليات معيحة ع  هذا التسابط، قال تعالى

يسبو "ي    إلى جانب ما وسد فل القسآ  بمواضع  ثيسة ذ سًا خايًا بالمؤمني  المتو ك

نجد أّ  اليوفية يذهبو  إلى أ  مسبب األسباب وعكة العكل وموجد  ...عكى التسعي  ذ سًا 

ولهذا فإ  عكى المسء بعد أ   ...الموجودات  كها هو اهلل، وأ   ل ما عداه فأسباب وعكل ثانوية

لى أنها يعى قكبه أ  يخضع جواسحه ألح ام هذا القكب وهل األح ام التل ذهب فيها اليوفل إ

 .(3)"توافق تماما الطبيعة أ  توافق ح م اهلل

بالسغم م   ونه مقامًا يوفيًا إال أنه ال يخص اليوفية ، م  هذه الناحية، فالتو ل

وحدهم، بل هو مقام أمس اهلل به العامة م  الناس، فالتو ل يجعل م  المسء حس  الظ  باهلل، 

أموس دنياه ودينه فإذا ما عزم المؤم  عكى أمس  وم  ثم فهو يعقد النية ويتو ل عكى اهلل فل  ل

وجب عكيه التو ل استجابة ألمس اهلل تعالى أل  العزم مستبط الحدو، بالتو ل  والذ  هو باب 

 .لتحقيق  ل ما نسعى لنيكه

وإذا  ا  اليبس موقعا سكبيا يقعه اليوفل تجاه ما يحد، له، فإ  التو ل غيس ذل  "

اليوفل تجاه اآلخسي  أل  التو ل يتضم  الععل وال ينبغل أ  يعهم نه موقف يسك ه إتماما، إذ 

عكى حقيقة التو ل، ذل  أ  منهم م  ذهب إلى القول بأ   م  هذا المقام أ  اليوفية مجمعو 

التو ل يعنل طسح األسباب جانبا، بينما ذهب آخسو  إلى أنه األخذ باألسباب واالعتماد عكى 

 .(0)"قتسضاء اهلل وتأييده فل نعس الو

ويختكف مقام اليبس ع  مقام التو ل، فاألول يعنل اليبس عكى الشدة وعكى الميائب،  

 .الثانل يدخل فل نطاق الععل وعقد نية التو ل عكى اهلل دو  سواه فل قضاء أ  حاجة و
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التو ل  كة األمس  كه إلى مال ه، والتعويل عكى و الته، : "وجاء فل منازل السائسي  أ 

منازل العامة عكيهم، وأوهى السبل عند الخاية، أل  الحق قد و ل األموس  كها  وهو م  أيعب

 .(3)"إلى نعسه، وأيأس العالم م  مك  شلء منها

التو ل طسح البد  فل العبودية، (: "م 121/نه012ت )وعّسفه أبو تساب النخشبل 
نع يبس ساضيًا موافقًا ش س، وإ  ُم لعطوتعكق القكب بالسبوبية، والطمأنينة إلى ال عاية، فإ  ُأ

 .(0)"لكقدس

: أول مقام فل التو ل(: "هن 010ت)وجاء فل السسالة القشيسية قول سهل ب  عبد اهلل 
أ  ي و  العبد بي  يد  اهلل عز وجل  الميت فل يد الغاسل، يقكبه  يف شاء، ال ي و  له حس ة 

 .(0)"وال تدبيس

ى أوامسه ونواهيه، وفل ذل  تشبيه له فالتو ل يجعل م  المسء خاضعًا هلل ال يعتسض عك

بالميت الذ  يتقكب يمينًا وشمااًل بي  يد  غاسكه دو  حسا  ودو  أ  اعتساض عكى أمس،  ذل  

مستسكمًا ألوامسه ال يعتسض عكى  المؤم  المتعبد عكيه فل تو كه عكى اهلل أ  ي و  خاضعًا له،

 .وسة العقل فذا  هو عي  التو لح مه فل شلء بعيدًا ع  إسادة النعس غيس ساجع إلى مش

أمس واحد وهو االعتماد عكى اهلل تعالى واألخذ وخالية هذه التعسيعات أنها تجتمع عكى 

بأسبابه، والخضوع له والتو ل عكيه فل  ل فعل يقوم به المسء لدينه أو دنياه فنكمس ذل  التو ل 

لتو ل عكى اهلل فل  سب الخيس فل أقوال العابدات اليوفيات الكواتل يعظ  ويطكب  م  الناس ا

والسيس بطسقات الدنيا حتى يحي  الكقاء معه سبحانه بعد الممات فكم يعس  أ  اهتمام لطسق 

ما أهتممت بالسزق وال تِعبُت : "العيش وأسبابها فنسى مسيم البيسية م  أيام سابعة العدوية تقول

. (1)" م وما توعدو ﴾﴿ وفل السماء سزق: فل طكبه منُذ سمعُت اهلل عّز وجّل يقول

 .(00:الذاسيات)

 :م  بيت المقدس وم  النماذج الشعسية لكنساء المتيوفات فل التو ل قول عابدة  

 تزود قرينا من فعالك إنمــــــــــــــــا           قرين الفتى في القبر ما كان يعمل

 (2)ثم يرحـــــــــــــل ــــــــــــاًل عندهـم  أال إنما اإلنسان ضيف ألهلــــه           يقيـــــــــم قليـــ   
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فهل هنا تظهس فل وعظها ونيحها أ  التو ل عكى اهلل ثم العمل هو ما ينعع اإلنسا  

، ا عكيها فقط، وسيأتيه يوم لكسحيلا عّمس فل هذه الدنيا يظل ضيعموهو فل قبسه، ألنه ومه

 .واالنتقال م  الدُّنيا إلى اآلخسة

 :مقام الّرضا _ 6

ثس الّيوفّية أنه ليس م   يعتبس مقام السضا م  أجّل المقامات اليوفية وأعالها ، ويسى أ

 .إنسا  الويول إليه السهل عكى أّ 

وهو فل الكغة، م  ماّدة سِضَل، والّسضا هو االستحسا  واطمئنا  الّنعس وهو نقيض 

بعض اليوفية م  األحوال  وهو عند. (3)سسوس القكب بُمسِّ القضاء  أّما ايطالحا فهو . السخط

 .يهبه اهلل تعالى لم  تو ل عكيه وأخكص العبادة له سبحانه

باب اهلل األعظم، وجنة الدنيا، وهو أ  " عند الطوسل  وهو، عندهم  هتعددت تعسيعاتقد و

فإذا امتك  اإلنسا  السضا و ويل إلى مقامه  .(0)"ي و  قكب العبد سا نا تحت ح م اهلل عزَّ وجل

وقد ُنقل  .إاّل لكخاّية م  األولياءبباب اهلل األعظم، ونال أفضاله ال ثيسة التل ال ت و   فقد ظعس

السضا نظس القكب إلى قديم اختياس اهلل تعالى : "قوله( ن ه721: ت)اب  عطاء سحمه اهلل ع  

 . (0)"لكعبد، أل  يعكم أنه اختاس له األفضل فيسضى به ويتس  السخط

اسم لكوقوف اليادق حي، ما وقف : "أنه هوتعسيف السضا ف" ي منازل السائس" أّما فل 

العبد ال يكتمس متقدمًا وال متأخسًا، وال يستزيد مزيدًا وال يستبدل حااًل، وهو م  مسال  أهل 

 . (1)"الخيوص، وأشقها عكى العامة

قي  والسضا يعنل الخضوع التام والقناعة ب ل ما يأتل م  اهلل خيسًا  ا  أم غيس ذل ، والي

چ : قال تعالى .بأ   ل ما يأتل لإلنسا  م  اهلل هو فيه اليالح له، حتى لو بدا له غيس ذل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   

 .(2)چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  

                                                           
، التعسيعنات ، داس العضنيكة ،   (م3271/هن173)أبو ب س عبد القاهس ب  عبد السحم  ب  محمد ،الجسجانل(3)

 .16م ، ص 0221القاهسة ، 
 .12، ص الكمع: سساج نيس أبو ،الطوسل(0)
 .12، صالميدس نعسه الطوسل،(0)
 .23السائسي ، صمنازل : عبد اهلل األنياس ، ،الهسو (1)
 .036: سوسة البقسة، االية (2)



 28 

د، له، بعباسة والسضا هو ذل  المقام الذ  يشيس إلى عدم اعتساض المسء عكى  ل ما يح"

أ  السضا هو موافقة العبد عكى قضاء اهلل وقدسه بسهولة م  غيس ت كف أو استياء أو : أخسى

 .(3)"قنوط ذل  أ  اليوفل يدس  حينئذ أ   ل ما يحد، حاد، بقضاء اهلل وقدسه

يأتل السضا بعد قناعة تامة م  العبد بأ   ل ما هو آت م  اهلل فيه الخيس والسشاد، إذ ، 

حمده فل ما ي، فاإلنسا  المؤم  يحمد اهلل فل الشدة  اهلل وقدسها ي و  بتقبل قضاء والسض

 .السخاء

 :ولكسضا ثال، دسجات وهل

وهو السضا باهلل سبا، بسخط عبادة ما دونه، وهذا قطب : سضا العامة: الدسجة األولى"

اهلل عز وجل أ  ي و  : شسائط ةسحى اإلسالم، وهو يطهس م  الشس  األ بس، وهو ييح بثالث

 .أحب األشياء إلى المسء، وأولى األشياء بالتعظيم، وأحق األشياء بالطاعة

وبهذا السضا نطقت آيات التنزيل، وهو : السضا ع  اهلل عز وجل: والدسجة الثانية

: السضا عنه فل  ل ما قضى، وهذا م  أوائل مسال  أهل الخيوص، وييح بثال، شسائط

 .وبسقوط الخيومة مع الخكق، وبالخالص م  المسألة واإللحاحباستواء الحاالت عند العبد، 

فال يسى العبد لنعسه سخطًا وال سضى، فيبعثه عكى : السضا بسضا اهلل: والدسجة الثالثة

 .(0)"تس  التح م وحسم االختياس، وإسقاط التمييز ولو أدخل الناس

لل الدسجات فعندما و ما أ   باس العابدات عّسف  السضا ب مال التعسيعات لبكوغه  عا

متى ي و  العبد ساضيا؟ فقالت إذا سّسته المييبة (: م716/نه312ت)ُسئكت سابعة العدوية "

 .(0)" ما سّسته النعمة

والسضا م  أجّل مقامات سابعة، وم  ال ييل فل معساجه إلى السضا فما ذاق م  لذة "

 :المحبة، إذ تقول

 (1)طول حزن في الحشا إشعــــــال من ذاق حب ك ال يــــــــرى مبتسما      من

وم  يبكغ إلى السضا ويستقل عنه إلى استعذاب األلم فهو المحقق، و انت سابعة 

 م طالت بل الكيالل واأليام بالشوق إلى لقاء اهلل، : المحققة، ف م اشتاقت و م تعذبت، وتقول

ة، بل حزنل أنل ما ال ي و  حزنل أ  أ و  محزون: وتخشى أ  يداخكها الشعوس بالعسح فتقول

 نت محزونة، وتسضى أ  ت و  محزونة طالما أ  حزنها له، وت ّذب حز  سعيا  الثوس  
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ألنه يطكب الدنيا ومسسوس بها، وتستغعس سبها أ  ال ت و  مخكية فل ( م771/نه363ت)

 .(3)"استغعاسها

 :وم  األمثكة الشعسية الّنسوية فل السضا ما قالته سابعة العدوية      

  وحبيبل دائما فل حضستل      وتل فل خكوتل نتل يا أخساح

 لنواه فل البسايا محنتند لل ع  هواه عوضا       وهنلم أج 

 لنو محسابل إليه قبكتنسنه        فهند حنا  نت أشاهنحيثم 

  (0)لنل فل الوسى وشقوتئدًا وما ثّم سضا      وعناننإ  أمت وج   

بيات مدى ولعها وعشقها هلل، وم  شّدة عشقها له فهل تذ س سابعة العدوية فل هذه األ 

تشاهده أينما حّكت وأينما ذهبت، وتذ س أيضا خوفها الشديد م  إم انية عدم سضا اهلل عكيها بسغم 

 .عشقها لكمولى عز وجل

 : العدويةسابعة تقول 

    فل السواديت بساح       أنت منى ممً يليس لل عن  ما ح

 (0)ل       يا منى القكب قد بدا إسعاد ننفإنإ  ت   ساضيا عكل    

وايعة م انته عندها مستعمكة " حبيبها " إلى  هتنشئ سابعة فل هذي  البيتي  خطابًا توّجه

 .بكيغا تضّيق به المسافة بينه وبي  سواد قكبها تعبيسًا ع  حّب شديٍد تشعس به وتحّسه ويعًا

  بحي، تقّيد سعادتها بسضا المحبوب ، دو  أ  وتنّمل خطابها بأسكوب الشسط الذ  أفاد اإلم ا

ننسى جمكة النداء الواسدة فل الخطاب عكى سبيل االعتساض الذ  أفاد االلتماس الذ  يحّدد 

 .عالقة تذلل وتضّسع م  جانبها" حبيبها"طبيعة العالقة بي  العابدة و

  :األهوازية-الَمجنونة ونةّيقالت َح

 (1)أنت الذ  ما إ  سوا  أسيد يا ذا الذ  وعد السضى لحبيبه   

إّ  هذا البيت ال يختكف فل معناه عّما عهدناه عند الّيوفّية ول ّنه فل أسكوبه عكى غاية 

 :تحتمل معنيي  " ما إ  سوا  أسيد"  بيسة م  الطسافة، فعباسة 

 فالمعنى األّول ينشأ م   ونها ظسفًا وإطاسًا ال يسد إاّل فل تس يب لغوّ  تالزمّل يعتسض 

وهذا يعنل أّ  حّيونة أخعت الجواب ". ما إ  أ كت حّتى جعُت م  جديد: "جوابا له  قول  مثال

ع  المتكّقل وقّدسته ، ول   ما تقديسه؟ ال يم   لكمتكّقل أ  يدس  ذل ، فهو بذل  خطاب م  
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القكب إلى القكب ال يستطيع أّ  طسف خاسجّل أ  يدس ه، وهو بذل  دعوة م  حّيونة لالئمها 

 . ال ّف ع  التّدخل بي  محبّي  ضاقت المسافة بينهما حّتى ياسا واحداب

هنا " ما إ  " وأّما المعنى الثانل فهو ببساطة وبالغة شديدة يقوم عكى الّنعل، أ  أّ  األداة 

تعيد الّنعل المطكق القاطع ، نعل ألّ  شسا ة  فل حّب العابدة لمحبوبها حّتى وإ   انت شسا ة 

 .جسدها

   :فل مقام السضا ىعابدة أخسوتقول 

 اننل لذا نننألن  أه حّبوا      نأحب  حبي  حب السض 

 ان  سوا مفذ س شغكت به ع      فأما الذ  هو حب السضا  

 انف شع  لكحجب حتى أسا        ه  نا الذ  أنت أهل لنوأم

 (3)فما الحمد فل ذا وال ذا  لل   ول   ل  الحمد فل ذا وذا ا

دة فل هذه األبيات أسباب حّبها لكّذات اإللهّية وتعّيكها وتجعل سضا اهلل أّول ُتعّدد العاب

لحّبها ، والّتقديم هنا ليس لكمعاضكة وإنما ألّ  األّول يحّقق  األسباب متقّدما ع   و  اهلل أهاًل

يكة، أّ  وهذا يعنل، بعباسات قك. االستغساق ال كّل فل اهلل الذ  ينتج عنه تجّكل الّذات اإللهّية لها

إّ  هذه األبيات عكى قيسها وسغم أنها وسدت . الّسضا هو طسيق الحب، والحّب طسيق التجّكل

عكى بحس المتقاسب المعسوف بسسعة نغمته فإنها تبدو م  حي، بناؤها عكى دسجة  بيسة م  

ّية أو التماس  بي  وحداتها وتحمل فل معانيها أسكوب تع يس واستدالل ووعّل تاّم بالعالقات السبب

 . المنطقّية ال امنة بي  مساقل التيّوف ومقاماته

 :وهو ما نكحظه أيضا فيما يكل

 

 :فل السضا قالت سيحانة فقد 

 (0) م  المحبوب بالمنزل السحب ْتوحّك  ه فحازت م  السضى  ها فأسضْتَسِضْي
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 :وفيه قالت عوسجة

  (3)وذس الناس جانبننننننننا   اسض باهلل ياحبنننننننننا   

 

  :أيضا قالت شعوانة هوفي

 ه عنانانه ميدانا        فجسى وأطكق م  يدينل السضا لسباقنجع

 يطو  القعاس ويطكب األوطانا      فتقدم السباق فل غسق الدجى  

 واناننه وتجنب اإلخنمحبوب     هجس الخالئق والعالئق فل سضا 

 (0)يانادا وساح م  الظما سنه       فغنشسب الظما حتى تعطش قكب

 

إّ  طسافة هذه األبيات تتجّكى فل اعتماد شعوانة فيه عكى سسد األفعال ليس بغاية اإلخباس 

وإنما بغاية ويف أحوال الّيوفّل وتعدادها ، فالّيوفّل هو عندها ثالثة مقامات ، أّولها الّسضا 

لّسضا ، ف أّنه بابها وليس م  اليدفة أ  يتقّدمها ا. وثانيها اجتناب الناس والتعّسد وثالثها الزهد

 .   جميعا الذ  ال يم   أ  تسك  طسيقها إال م  خالله

والسضا هو آخس المقامات التل ينتهل عندها اليوفل، وهو المحوس الذ  تدوس حوله 

أخالق اليوفل، إذ منه ينبع التو ل والزهد، وهو يوس، الس ينة فل القكوب، واالطمئنا  إلى 

 .أح ام قضاء اهلل
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 في شعر الّنساء الّاوفياتاألحوال : بحث الثانيالم

وذل  أل  األحوال  ؛إ  الحدي، ع  األحوال البّد أ  يأتل فل مسحكة الحقة بعد المقامات

تعتبس حاالت وانععاالت شعوسية يحس بها المتيوف وهو يعسج بي  المقامات، وفل هذا 

يوفل، لنقف عند  ل حال منها، لحدي، ع  األحوال ومنزلتها عند الإلى االمبح، سوف نتطسق 

الّنساء العابدات اليوفيات وعكى أحواله  اليوفية، ونستعسض أهم األبيات  إلىونتعسف 

 إلىل   قبل  ل هذا سنقوم بتعسيف الحال عند أ بس أئمة اليوفية، ونتعّسف  .الشعسية له 

 .أقوالهم فيه

 :مفهوم الحال

نوية يشعس بها العبد السال  أثناء سكو ه   الحال هو عباسة ع  حالة معإنستطيع القول 

معنى يسد عكى القكب، م  : "إلى اهلل تعالى، وقد جاء فل السسالة القشيسية تعسيف الحال عكى أنه

طسب أو حز ، أو بسط، أو قبض، أو : غيس تعمد منهم، وال اجتالب، وال ا تساب لهم م 

 .(3)"أو احتياج   شوق، أو انزعاج، أو هيبة، 

 .عسيف سبط لنا الحال بالقكب، والقكب  ما يعسف هو خّزا  االنععاالت وتقكباتهافهذا الت

م  يعاء : وأما معنى األحوال فهو ما يحل بالقكوب، أو تحل به القكوب: "ووسد فل الكمع

 .(0)"األذ اس

وفل تعسيف . (0)"الحال نازلة تنزل بالقكوب فال تدوم: "قائال( نه011ت)وعّسفه الجنيد 

حظ أنه جعل م  الحال حالة تنزل عكى القكب لعتسة معينة ثم تذهب وال تدوم، وهذا ما الجنيد نك

يعسق بي  األحوال والمقامات،  و  األخيسة تعد منازل يستقل إليها السال  بعبادته وتيوفه، 

وهذه فل أثناء التسّقل إلى المقامات  بينما األحوال هل ما يياحب السال  م  حاالت شعوسية

وهب وهبًا وال ُت تسب ا تسابًا، وهل تتغّيس وتزول وهذا عكى الع س م  المقامات التل ُتاألحوال 

 .ت تسب ا تسابا، وتظّل مسافقة لكّسال  

                                                           
 .300السسالة القشيسية، ص: أبو القاسم ،القشيس (3)
 .66الكمع، ص: أبو نيس السساج ،الطوسل(0)
 .66، صالسابقالميدس (0)
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الحال هو ما يسد عكى : "أّ  ( ن ه706: ت)وفل معجم ايطالحات اليوفية لك اشانل 

بض أو ذوق، القكب بمحض الموهبة م  غيس تعمل واجتالب،  حز  أو خوف أو بسط أو ق

  .(3)"ويزول بظهوس يعات النعس، سواء يعقبه المثل أو ال، فإذا دام وياس مك ًا سمل مقامًا

الحال هو عباسة ع  أمس يسد م  حضسة الحق : "وفل قاموس الميطكحات اليوفية

 .(0)"بيوسة قهسية أو جمالية، ي ّيف العبد بيوسة ما هو منطبٌق عكيه

القكب م  انععاالت  عكى َيِسدعت عكى  و  الحال هو ما إ َّ هذه التعسيعات  كها أجم

أل  أحوال المسء تتغيس ما بي   ؛عدم الّدوام هاشسطو، فيهتحد، تأثيسها دو  تعمُّل، مختكعة، 

 . الخ... حز  وفسح وقكق وطمأنينة وشوق 

م  : م  أي  استعدِت هذه األحوال؟ فقالت: وسئكت إحدى العابدات وهل مؤمنة بنت بهكول"

اتباع أمس اهلل عكى سنة سسوله يكى اهلل عكيه وسكم، وتعظيم حقوق المسكمي ، والقيام بخدمة 

 .(0)"اليالحي  األبساس

 :المحبة حال _ 3

﴿فسوف : قوله تعالى"وسد ذ س حال المحبة فل القسآ  ال سيم فل مواضع مختكعة، منها 

﴿قل إ   نتم تحّبو  : ه فل موضع آخس، وقول[27اآلية  :المائدة]يأتل اهلل بقوم يحبهم ويحبونه﴾، 

 .(1)["03 :آل عمسا ]اهلل فاتبعونل يحبب م اهلل﴾، 

المحبة استقالل ال ثيس م  نعس ، : "بقوله( نه063:ت)وعّسفها أبو يزيد البسطامل 

 . (2)"واست ثاس القكيل م  حبيب 

د، والمحبة أول تعّكق القكب بي  الهّمة واألنس، فل البذل والمنع، عكى اإلفسا حبهالَم"و

غكيا  القكب وثوساته عند : "وجاء فل السسالة القشيسية تعسيف المحبة عكى أنها. (6)"أودية العناء

 .(7)"العطش واالهتياج إلى لقاء المحبوب

                                                           
ال شناهي ، داس  عبد العن : معجم ايطالحات اليوفية، تحقيق: (م3002/هن706ت)عبد السزاق ،ال اشانل(3)

 .13م، ص3110، 3المناس، القاهسة، ط
 .21قاموس الميطكحات اليوفية، ص: أيم  ،حمد (0)
 .01ص ،ميدس سابق: أبو عبد السحم  ،السكمل(0)
 .16الكمع، ص: أبو نيس السساج ،الطوسل(1)
 .306الطسيق والسجال، ص -التيوف اإلسالمل :فييل بديس ،عو (2)
 .11ص منازل السائسي ، : ياس عبد اهلل األن ،الهسو (6)
 . 116السسالة القشيسية، ص : أبو القاسم ،القشيس (7)
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المحب ال يسأم م  مناجاة : "وقالت عافية المشتاقة، وهل إحدى العابدات م  البيسة"

 .(3)"قاه، واشوقاهحبيبه، وال يهمه سواه، واشوقاه، واشو

أجمعت هذه التعسيعات عكى جعل المحبة مستبطة بالعطاء أ ثس م  األخذ، إذ ، فقد 

فالمحب يؤثس محبوبه عكى نعسه فل  ل شلء، وفل المحبة تجتمع  ل مشاعس الشوق والولع 

 .والشغف لكقاء المحبوب

فل مواضع  نه  عّبس إوقد وسد حال المحبة فل شعس النساء اليوفيات  ثيسًا، حي، 

نقكه ذو الّنو  ع  جاسية عابدة   ثيسة ع  شغعه  وولعه  باهلل، ونوسد بعض النماذج لذل   قوٍل

 :تقول فيه

بـــ ـين  اح ب  الوداِد              وحبًـــّـــــــــــا ألنك أهٌل لــــــــذاك: أحب ك ح 

ـــا الذي هو ح ب  الوداِد            فذكر ش غلت  به عن  اسواك   فأمَّ

ـــا الذي أنت أهـٌل لـــــــــه              فكشف ك  الح جب  حتى أر اك ا               وأم 

 .(0)الك الحمد  في ذا وذاك ذ ا وال ذاك  لي          ولكن   فما الحمد  في  

ًة أسكوب تعّدد المتعّبدة فل هذه األبيات أنواع حّبها لكّذات اإللهّية معّسسًة  ّل نوع منها مّتبع

بحي، تتناسل المعانل م  بعضها لتيّب فل نهاية الخطاب فل نتيجة هل " التوليد المعنو " 

ع  هذا الحّب، ونساء اليوفية عمومًا " حمده"مكّخص حال المحّبة فيها ، أال وهو االعتساف هلل و

 . أغكبه   تب  ع  قيص محبته  هلل، وجسد  هذه المحبة فل يوس مختكعة

  :لعدويةسابعة اقالت 

 ا فل حضستلنساحتل يا إخوتل فل خكوتل      وحبيبل دائم 

 واه فل البسايا محنتلند لل ع  هواه عوضا        وهنلم أج

 (0)ند حسنه          فهو محسابل إليننه قبكتلحيثما  نت أشاهن   

                                                           
 .12صذ س النسوة المتعبدات اليوفيات، : أبو عبد السحم  ،السكمل(3)
 .111الميدس الّسابق ، ص : اب  الجوز   (0)
 .333، ص السوض العائق: الحسيعيش   (0)
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الساحة الحقيقية عند سابعة ت و  وهل فل حضسة المحبوب، وفل خكوتها معه، ذل   إ َّ

وجماله، وذل   حبه فال شلء يقاَس  به، وال شلء يضاهل حسنُهع  ضها عّوألنها لم تجد م  ُي

هو الحب الحقيقل فل أسمى معانيه، حي  يتجسد المسء م  ثوب المادة ويسبح فل فضاء التأمل 

ضسته، فهل ساعة شق والشوق وهو فل َحفل لحظات خكوة مع الحبيب يستشعس فيها معانل الِع

 . ل المخكوقات ويبقى هو وحده الحاضس فل قكب محبه تغيب فيها

 :وتقول فل موضع آخس

 جد بويل من  يشعل مهجتننل     القكب يا  ل المنى    طبيبا ني

 ل دائما           نشأتل من  وأيضا نشوتنننلنينا سسوس  وحيات

 (3)و أقيى منيتلنمن  ويال فه         ستجل أ قد هجست الخكق جمعًا

ع  وجدها وشغعها بمحبوبها، و يف أنها تجد ساحتها حي  ت و  بخكوته، نا تعبس فسابعة ه

و يف أنها هجست  ل الخكق لتجد الويل م  محبوبها، وذل  هو أقيى مناها، وفل المحبة 

بمحبوبه، فحتى يظعس بحب الخالق عكيه تس   ويتخّكى ع  أشياء  ثيسة ليظعسيضحل العاشق 

 .قط بمحبوبهالمخكوق وهجسه، واالنشغال ف

 :قول عثامة بنت باللفل ونجد فل المحبة أيضا 

ب ابــــــًة          مــــــا ِعشت  طــــول  حياتيـــــــه ل ـــهفي علي ك    (0)ص 

لقد سبطت العابدة فل هذا البيت الشعس  المحبة فل أوسع دسجاتها وهل الكهعة، فحي  
لحبيب ييبح العاشق متكهعا ينتظس فقط تجتمع المحبة بالشوق مع عدم اليبس عكى فساق ا

 .ساعات خكوته بحبيبه، وهذا ما فعكته العابدة حي، جسدت هذا البيت فل أحس  يوسة

    :وقالت سابعة الشامية

نونــــــاحـــــي رتـــهم محبة اهلل حتــى     ع    (0)لــِــم الناس أن  فيهـــــم ج 

دها عند الّنساء الّيوفيات والتل تتحّد، ع  إّ  هذا البيت م  األبيات القكيكة التل نج

الجنو  عند الّيوفّية عاّمة ، فها هّل سابعة الّشامّية تعّسسه بأّنه ستبة سامّية م  مساتب المحّبة 

 .عاّمة الناس ويُعب عكيهم إدسا   نهها فنعتوها بالجنو " حّيست " التل 

 

                                                           
 .333، ص  السوض العائق: الحسيعيش  (3)
 .16، صذ س النسوة المتعبدات اليوفيات :أبل عبد السحم  ،السكمل(0)
 .703يعة اليعوة، : اب  الجوز   (0)
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    :وقالت سيحانة

 سوحنابه مطنن  المحب ببأ     حسب المحب م  الحبيب بعكمه  

  (3)بسهام لوعات الهوى مجسوح     والقكب منه إ  تنعس فل الدجى  

 : سوداءوقالت جاسية 

 (0)ل  عكم بما ُيجّ  فؤاد         فاسحم اليوم ذّلتل وانعساد 

ثني  يكّخيا  حال المحّبة انالحظ فل أبيات سيحانة والعابدة والجاسية حضوس معجمي  

"  حّب" سته عند الشاعسات الّيوفيات ، هما معجم الحّب بعباسات م  قبيل وي شعا  ع  يو

" ضنا"و" لوعة"و " دمع"، ومعجم األلم م  معسداته "عواطف"و" هوى"و" عزيز"و" حبيب"و

ّ  حال إوهو ما نجده عند الّيوفّية الّسجال، بحي، يجوز لنا أ  نقول فل هذا المقام . وغيسها

أّما ع  عالقة . د الجنسي  الشتسا هما فل سهافة الحّس ويدق العاطعةالمحّبة هو حال سواٌء عن

هذه المعجمي ، الواحد باآلخس فهل عالقة سببّية، بحي، ينحدس الّثانل م  األّول ويعّبس عنه، فكوال 

فيه م  سعادة أيضا، وهو ما  ما فل الحّب م  ألم ما تحّد، فيه المتحّدثو  دو  أ  ننسى ما

 .وفيي س عند الّييتواف

بي  العابدات ومحبوبهّ   ما سبق، يتضح  يف  انت سابطة هذه المحبة قوية ومتينةفم 

، و يف أنه  شغع  باهلل، ومأل  قكوبه  بحبه، وسأي  أ  العناية اإللهية  دليكها هو حّب اهلل اهلل

  .تعالى له  بأ   افأه  فجعل إخاليه  وحبه  له وحده سبحانه

 :الـّرجاء حال _ 0
: والسجاء حال شسيف، قال اهلل تعالى: "فل  تابه الكمع( هن071: ت)الطوسل يذ س 

[. ... 03 :األحزاب]﴿َلَقْد َ اَ  َلُ ُم ِفل َسُسوِل اهلل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْ  َ اَ  َيسُجوا اهلل والَيْوَم اآلِخس﴾ 

من ، فسجاه، وعكم أ  لعبد مسيد، قد سمع م  اهلل ذ س ال: فالسجاء فل ثواب اهلل وفل سعة سحمته

 .(0)"ال سم والعضل والجود م  يعات اهلل فاستاح قكبه إلى المسجو م   سمه وفضكه

الدسجة األولى : "وجاء فل منازل السائسي  فل ذ س باب السجاء أنه عكى ثال، دسجات

. اهلبتس  المنلكّسماحة د التكذذ بالخدمة، ويوقظ الطباع سجاء يبع، العامل عكى االجتهاد، ويوّل

                                                           
 .013عقالء المجاني ، ص: النيسابوس  (3)
 .160، ص يعة اليعوة: اب  الجوز   (0)
 .13، ص الّكمع: أبو نيس السساج ،الطوسل(0)
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والدسجة الثانية سجاء أسباب السياضات، أ  يبكغوا موقعا تيعو فيه هممهم، بسفض المكذوذات، 

ولزوم شسوط العكم، واستقياء حدود الحمية، والدسجة الثالثة سجاء أسباب القكوب، وهو سجاء 

 .(3)"لقاء الحق عز وجل، الباع، عكى االشتياق، المنّغص لكعيش، المزهد فل الَخكق

اإلمام القشيس  السجاء فل سسالته فيستعتحه ببيت شعس ، يمهد به لذ س ما قيل فل ويذ س 

 :فيقول يعّسفهثم ، هذا الباب وفضائكه

و ما أ  الخوف يقع فل مستقبل لكزما ، . هو تعكق القكب بمحبوب سيحيل فل المستقبل"

والعسق بي  . لهاف ذل  السجاء يحيل لما يؤمل فل االستقبال وبالسجاء عيش لكقكوب، واستقال

يوس، ياحبه ال سل، وال يسك  طسيق الجهد والجد، وبع سه : السجاء وبي  التمنل، أ  التمنل

 .(0)"ياحب السجاء، فالسجاء محمود، والتمنل معكول

األحوال التل يسجو فكما  ا  البد م  االجتهاد فل التيوف، فإ  السجاء م  بي  

إلى  سب حب محبوبه األعظم، في و  لهم التكذذ  هم وهو الذ  يسمو ب، الّظعس بها المتيوفو 

 .والشغف فل سجائهم لكمولى دو  مكل أو  كل

 :  تقول سابعة

 لنجد بويل من  يشعل مهجت    القكب يا  ل المنى      طبيبا ني  

 لنن  وأيضا نشوتننشأتل م        ا    ننيا سسوس  وحياتل دائم   

 (0)من  ويال فهو أقيى منيتل       قد هجست الخكق جمعنًا استجل    

ذ سناه سابقا فل موضع متقّدم م  هذا العيل فإّ  هذه األبيات أيضا تشل  فضال عما 

فل  ونها تخشى هجس اهلل لها، فهل  بحال الّسجاء وتوّضحه عند ياحبته فهو يتمّثل عندها 

ل بذل  جعكت حياتها ألنها ألجل هذا الويال قد هجست جميع خكقه، وه ؛تتمنى وياله لها دوما

 .مخيية له وحده

 : وقالت أيضا

 (1)من  ويال فهو أقيى منيتل     قد هجست الخكق جمعا أستجل

                                                           
 .02-01، ص منازل السائسي : عبد اهلل األنياس  ،الهسو (3)
 .012-011السسالة القشيسية، ص: أبو القاسم ،القشيس (0)
 .331، ص السوض العائق: الحسيعيش   (0)
 .333، ص الميدس السابق  (1)
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 :وقالت جاسية مجهولة

 (3)ومـــــالي حيلٌة إال رجــــــائــــــــي        لـــعفوك إن عفوت  وح س ن  ظني                       

ا، فانظس إلى التشبيه موشاعسّية متدّفقة عند قائكتيه يع س هذا  البيتا  بالغة واضحة

البكيغ الذ  قام عكيه البيت األّول و يف ماهت به بي  الّذات اإللهّية وسجائها إلى دسجة تجعكنا 

هذا إلى جانب ما . نعهم غاية الّسجاء عند الّيوفّية وهل الويول إلى مسجّوهم والحكول فيه

 .   أحوال مختكعة مثل حال المحّبة وحال الّشوقيظهسه البيتا  م  تالزم دقيق بي

   :وقالت سيحانة فل السجاء 

 س داسنوز بخينل أ  أفنإنل         أؤمن  ال تعذبنل فنبوجه

 ساسنا المأوى ونعم هل القنزخسفة العاللل        بهندة منمنج 

 (0)زاسنوال أنت ما طاب المنول     ساس فيها  ناوس األبنوأنت مج

لبيت تقابل سيحانة بي  ععو اهلل وسجائها بالجّنة ، ول ّ  الجّنة المسجّوة عندها ال فل هذا ا

وهو ما يجعكنا نحّدد معهوم الّسجاء عند . إاّل م  مجاوسة اهلل ألهكها وقسبه منهم  اتستمّد قيمته

المتع  ها بقّية المتيّوفة ، أال هو أمكهم ال بيس فل جّنة القسب ال جّنةئهذه المتعّبدة وم  وسا

 . والمكّذات

 :وقالت سابعة الشامية    

 ألكزاد أب ل، أم لطول مسافتل؟      ل    نغوزاد  قكيل ما أساه مبّك    

 (0)فأي  سجائل في  أي  مخافتل؟         أتحسقنل بالناس يا غاية المنى                    

ويل اهلل وعدم هجسه  سجوت أنواع السجاء بي  م   تبت تفل هذه األبيات الشعسية اختكع

ععوه  ادها و ثسة ذنوبها، وبي  م  تسجولها، وبي  م  تسجوه أ  يسحمها وال يعذبها سغم قكة ز

 استجابة اهلل معتاح  ألّ  ذل  هو ؛مع خضوع النعس والقكباهلل سؤال  هولحس  ظنها به، فالسجاء 

 .ق يدق هذا السجاءوتحّق
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ــو  _ 5   :حال الشة

ل اسم مقام معسوف هو مقام الّشوق ولهذا ُيسّميه بعض الّيوفّية حال يحمُل هذا الحا

االشتياق حّتى يعيكوا بينه وبي  مقام الّشوق الذ  يسوم  ّل يوفّل االستقاء إليه متى  انت 

سحكته ، سال ا، م  ذاته إلى الذات اإللهّية، فل حي  أّ  الحال ناجم فل اّتجاه مع وس م  الّذات 

وهو بذل  عندهم مستبط بالمحّبة ألنها متى تحّققت . ة الّساضية إلى ذاته المشتاقةاإللهّية المحّب

وتعّمقت واستولت عكى القكوب هّيجت سغبة جاسفة فل الكقاء وحنينا بالغا إلى المحبوب وناسًا ال 

مع العكم أّ  العيل بي  المحّب والمحبوب هنا هو فيل منهجّل ال غيس ألنهما . تنطعئ أبدا

  فل المعنى والحال، بحي، يتساوى الّيوفّل مع اهلل فل ذل  ، ف الهما فل شوق إلى يتساويا

 .فاهلل عّبس ع  ذل  فل خطابه إلى عبيده والّيوفّل عكيه أ  يستاد المقامات واألحوال. اآلخس

أال هل مشتاق إلى الجنة؟ هل وسب »: أنه قال: (يكى اهلل عكيه وسكم)سو  ع  النبل "

وسو  عنه عكيه السالم أنه  ا  يقول فل « هتز، ونهس مطسد وزوجة حسناءال عبة سيحانة ت

ولذة النظس إلى وجه اهلل تعالى فل . «أسأل  لذة النظس إلى وجه  والشوق إلى لقائ »: دعائه

 .(3)"والشوق هو لعبد قد تبسم ببقائه شوقا إلى لقاء محبوبه... اآلخسة، والشوق إلى لقائه فل الدنيا

الشوق : "يخ عبد اهلل األنياس  الهسو  ع  حال الشوق عند اليوفية قالوفل حدي، الش

هبوب القكب إلى غائب، وفل مذهب هذه الطائعة عكة الشوق عظيمة، فإ  الشوق إنما ي و  إلى 

غائب، ومذهب هذه الطائعة إنما قام عكى المشاهدة ولهذه العكة لم ينطق القسآ  باسمه، ثم هو 

األولى شوق العابد إلى الجنة، ليأم  الخائف، ويعسح الحزي ،  الدسجة: عكى ثال، دسجات

والدسجة الثانية شوق إلى اهلل عز وجل، زسعه الحب الذ  نبت عكى حافات . ويظعس اآلمل

. الِمن ، فعكق قكبه بيعاته المقدسة، فاشتاق إلى معاينة لطائف  سمه، وآيات بسه، وأعالم فضكه

والدسجة الثالثة ناس أضسمها . ه المساس، ويقاويه االيطباسوهذا الشوق تعثأه المباس، وتخالج

 .(0)"يعو المحبة، فنّغيت العيش، وسكبت السكوة، ولم ينهنهها معز دو  الكقاء

م  خالل هذه التعسيعات ندس  أّ  الّشوق سغبة متأّججة متيكة بالمحبة تحمل الّيوفّل 

بالّنظس إلى وجه اهلل طمعًا الكقاء ا لكّذة الوجد واالنشغال القكبل الّيميم سعي إلى أسمى دسجات 

  .فل سضاه
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 :قالت سيحانة

 (3)طال شوقل متى ي و  لقا ا      يا عزيز  وهمتل ومساد  

 :وقالت أيضا

 (0)وحالعُت أحزانل فهاج سقاد      بسى أعظمل شوقل فأوه  قوتل  

ش و فل سسالته م  شّدة فل البيت األّول نداء تحّدد المتعّبدة فل المنادى يوسة حبيبها وت

شوقها إليه ، فل حي  أنها فل البيت الثانل تيف حالها وتأثيس شّدة الّشوق فيها وهو ما يبّي  

 .بوضوح أثس هذا الحال فيها ، وما يعّسس أيضا أهميته عند الّيوفّية عموما

   :وقالت سابعة فيه

 منزلِ  ـوب أو لحــــوع دت  إلى مص        تركت  هوى ليلى وس عدى بمعزل         

 (0)فانزلِ  !منازل من تهوى رويدك           فهــــــــــذه !مهال: ونادت بي األشواق       

فل موقعها م  الحّب  -إ  يّحت العباسة  -المذهب " نواسّية"تبدو سابعة فل هذا البيت 

لجاهكيي ، لتسسل اإلنسانل فل الغزل، فهل تدعو لتجاوزه  ما فعل أبو نواس مع أطالل حبيبات ا

معهوما لكحّب هو الحّب اإللهل الذ  فسضه حال الّشوق، فالحّب إذ  والشوق متالزما  فل 

يجب أ  ي و   ة،المحّب ة؛وفّيعند الّيإذ  وق فالَش. عالقة جدلّية بحي، يينع الواحد اآلخس

 .وق دو  سجاءببقية األحوال التل سبقته، فال محبة بدو  شوق، وال ش وثيقًا استباطًا مستبطًا

 (هن 000ت) وزوجة أبل عكل الّسوذباس   أ  أم أيم  بنت عكل أحوال الشوق،وم  

 :وقت خسوج الحجاج، والجمال تمس بها وهل تب ل وتقول...خسجت يومًا"

 َتباعل س اب م      أ   طوَع أيدي م  ما يععُل العبدآدعونل و: فقكت

 أ  ليس لل منهم بّد وقد عكموا       وما بال سغمل ال يهو  عكيهُم

هذه حسسة م  انقطع ع  الويول إلى البيت، ف يف يا تسى حسسة م  انقطع ع  : وتقول

 .(1)"الويول إلى سب البيت؟
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زياسة بيت اهلل الحسام جعكها ت و  عبدة مأموسة عند الحجيج تعمل ما يسيدو  إلى فالشوق 

  أجل لقاء اهلل تعالى؟ فال النعس وال بال هوا ، م  أجل تحقيق الشوق بالكقاء، ف يف بها تعمل م

 .م  أجل هذا التحقيق بالنظس والكقاء اأمامه ا الجسد يقع

وم  الشوق نعسج إلى حال الخوف، والخوف م  اهلل يعة الزمت قكب  ل متعبد يخشى 

 .الخوف حالاهلل ويخاف عذابه، ولكنساء اليوفيات محطات توقع  فيها عند 

 :الَخـــوف  حـال _2
، وجاء فل الجامع ال بيس لكتسمذ  [36 :السجدة]﴿َيْدُعوَ  َسبَُّهم َخْوفًا وَطَمعًا﴾ : عالىقال ت

ال يكج الناس سجل ب ى م  خشية اهلل »: وقال الّسسول فل فضل الب اء م  خشية اهلل والخوف منه

 .(3)«حتى يعود الكب  فل الضسع، وال يجتمع غباس فل سبيل اهلل ودخا  جهنم

: النخالع ع  طمأنينة األم  بمطالعة الخبس، وهو عكى ثال، دسجاتالخوف هو ا"و

وهو الخوف الذ  ييح به اإليما ، وهو خوف العامة، وهو : الدسجة األولى الخوف م  العقوبة

والدسجة الثانية خوف الم س فل جسيا  . يتولد م  تيديق الوعيد، وذ س الجناية، ومساقبة العاقبة

قظة، المشوبة بالحالوة، وليس فل مقام أهل الخيوص وحشة الخوف األنعاس المستغسقة فل الي

وهل هيبة تعاسض الم اشف : إال هيبة اإلجالل، وهل أقيى دسجة يشاس إليها فل غاية الخوف

 .(0)"أوقات المناجاة، وتيو  المشاهد أحيا  المسامسة، وتقيم المعاي  بيدمة العزة

القسب والّسضا ، وهو خوف تعسضه  الّيوفّية هو خوف الحّب و مطكبفالخوف عند 

 .الهيبة والعظمة اإللهّيتي  وهو ما يختكف فل معناه عند العاّمة خوف م  العقاب ال غيس

دفعا  الّيوفّل إلى يهما الكذا  الخوف والمحبة حالل أ  لكّطوسل جاء فل  تاب الكمع وقد 

إسادة  والحّب يدفع إلى  البح، ع  القسب م  اهلل ، فالخوف يدفعه إلى طكب القسب احتماء ،

فمنهم م  يغكب عكى قكبه الخوف م  نظسه إلى "  ما يععل المحبوب مع حبيبه القسب م  اهلل 

قسب اهلل منه، ومنهم م  يغكب عكى قكبه المحبة، وذل  عكى حسب ما قسم اهلل لكقكوب م  

سبه م  سيده التيديق وحقيقة اليقي  والخشية، وذل  م   شف الغيوب، فإ  شاهد قكبه فل ق

عظمته وهيبته وقدسته فيؤديه ذل  إلى الخوف والحياء والوجل، وإ  شاهد قكبه فل قسبه لطف 
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سيده وقديم عطعه وإحسانه له ومحبته أداه ذل  إلى المحبة والشوق والقكق والحسق، والتبسم 

 .(3)..."بالبقاء، وذل  بعكمه ومشيئته وقدسته

 : قالت سيحانة

 ويلي إذا نودي باسمـــــي  ويلـــــــي        ويلي يتابي لذنبي في كلوي     

 (0)يـــــــويلي إلى النار مصيري ويل        ليـــــل خذوها ويـويلـــــــي إذا قي    
سغم ما ذ سنا م  أمس خوف الّيوفّية فإّ  سيحانة فل هذي  البيتي  ال تختكف ع  العاّمة 

قاب، ول ّ  المتمّع  فل مقولها والعاسف بسيستها يدس  فل سبطها لمعهوم الخوف بالّذنوب والع

العقاب بقدس ما خافت عدم سضا اهلل عنها، فالزاهد الّيابس ال  دو  جهد  بيٍس أنها ما خافت 

، وهذا ما يجعكنا "حبيبه"تسهبه الشّدة، شّدة الّناس، بقدس ما يسهبه أ  ي و  العقاب عنوانا لغضب 

 تحعة وهذا بالّضبط ما تؤّ ده . ل ثيس م  األحوال عند الّيوفّيةنؤّ د مّسة أخسى عكى تالزم ا

 : بقولها

ـــــا جنيت ِقدمـــــــــــًا       فوقــــــــــــع الحــــــبُّ باألمــــــــــــــــان وخفت  مم 
(0). 

إّ  الخوف عند تحعة هنا ، هو خوف الّيوفّل م  ذنوبه السابقة ول ّنه ينعدم ويحّل محّكه 

 .األما  بحال أخسى هل حال الحب

  :عابدة سوداء وقالت       

 (1)و يف تنام العي  وهل قسيسة     ولم تْدِس فل أ ِّ المحكي  تنزُل

. وهو عند هذه العابدة حيسة بي  مآلي  فل األخسة ، هما مآل الجّنة المأمولة والناس المسهبة

ا داموا عكى طسيق العبوس إلى الذات اإللهية وبهذا ي و  الخوف عند الّيوفّية حال مالزمة لهم م

 .ولم يقتسبوا منها بعد

 :وقالت سابعة الشامية

 مبل غــــــــــــي  هوزادي قليل ما أرا

 أتحرقني بالنار ياغاية المنى

 أللزاد أبكي أم لطول مسافتــــــــــــــــــي 

 ( )أين مخـافتي: فأين رجائي فيك
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األبيات فهل حال ممزوجة بحال ، حال الخوف وحال الّسجاء، ألّ  فعند سابعة  ما تبّينه هذه 

 .هو السبيل إلى الّنجاة م  الناس التل تبع، خوفها وتذّ يه ةالثاني
الخوف عند اليوفية يعنل مخافة اهلل، والخشية م  عذابه وغضبه وسخطه، وهو   ، فإذ

سضا محبوبه بغض الّنظس وهو أيضا عندهم مخافة المحّب م  عدم أمس معسوف عند العامة، 

  .وهو  ما سأينا متعّدد الّدوافع ممزوج بأحوال أخسى .ع  مسألة الّثواب والعقاب

  : كـــرالسم حال _ 3
يُحّده الّيوفّية ب ونه دسجة قيوى م  دسجات الّطسب، دسجة يعقد معها قدسته عكى 

  العناء ال تقبكه، ومنازل مقامات المحبي  خاية، فإ  عيو" وهو م . ضبط أفعاله م  شّدة الوجد

الضيق ع  االشتغال بالخبس والعظيم قائم واقتحام لجة : العكم ال تبكغه، ولكّس س ثال، عالمات

الشوق والتم   دائم، والغسق فل بحوس السسوس واليبس هائم، وما سوى ذل  فحيسة تنحل اسم 

البيائس،  س س  الّس س جهال، أو هيما  يسمى باسمه جوسا، وما سوى ذل  ف كه نقائص

 .(3)"الحسص، وس س الجهل، وس س الشهوة

والّس س زيادة عكى الغيبة م  . غيبة بواسد قوى: والّس س: "وجاء فل السسالة القشيسية
فل حال س سه، وقد يسقط  ًاوجه، وذل  أ  ياحب الس س قد ي و  مبسوطا إذا لم ي   مستوفي

المتسا س، الذ  لم يستوفه الواسد، في و  إخطاس األشياء ع  قكبه فل حال س سه، وتك  حال 
لإلحساس فيه مساغ، وقد يقوى س سه حتى يزيد عكى الغيبة، فسبما ي و  ياحب الس س أشد 
غيبة م  ياحب الغيبة إذ قوى س سه، وسبما ي و  ياحب الغيبة أتم فل الغيبة م  ياحب 

ما يغكب عكى قكوبهم م  موجب والغيبة قد ت و  لكعباد، ب. غيس مستوف الس س، إذا  ا  متسا سًا
 .(0)"والس س ال ي و  إال أليحاب المواجيد. السغبة والسهبة ومقتضيات الخوف والسجاء

فل حال الّس س ينزاح اّلّيوفّية عّما يحيط بهم فتنبسط قكوبهم ويتواسى وسعهم وخوفهم 
 . ، مستمتعي  بما فيه م  وجد فيستمسو  بهوزهدهم 

ِمّم : دخل عكى سابعة وهل تتمايل، فقال لها(" هن302ت)وسو  أّ  محمد ب  واسع 

عند  فحال الّس س. (0)"ِسِ سُت فل حبِّ سبل الكيكة، فأيبحت وأنا منه مخموسة: تمايك ؟ فقالت

 . قد أثس فل قواها البدنية  أيضا فأيبحت متمايكة لشدة ما أيابها م  وجٍد بحب اهلل تعالىسابعة 

  :سابعة العدوية  تقولو

 وأنا المشوقة فل المحبة سابعة   وخمس  والنديم ثالثة   أسل 

 متتابعة ىساقل المدام عكى المد  ا   نيديسه  أس المسسة والنعيُم
                                                           

 .303-302منازل السائسي ، ص: عبد اهلل األنياس  ،الهسو (3)
 .320السسالة القشيسية، ص: أبو القاسم ،القشيس (0)
 . 02 :ص المتعبدات، النسوة ذ س ، السحم  عبد ابو ،السكمل(0)
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 ال أسى إال معهنوإذا حضست ف   فإذا نظست فال أسى إال له    

 (3)ل لعذل  سامعةنننل أحب جماله        تاهلل ما أذننننيا عاذلل إن

سبوا فية بل حولّيوحال الس س عاّمة، م  األموس التل عوتب فيها اإّ  هذه األبيات، و

سوا، والمجال يضيق ع  التوّسع فل ذل ، ول   ي عل أ  نوسد ما فّسس به عبد السحم  و ّع

بدو  هذه الحال عندهم إذ سأى أّنها يم   أ  تعهم فل إطاس ما يسّمى بالُخّكة عند المتيّوفة ، فقد 

والزنا وشسب الخمس والعواحش  ّكها عكى وجه الُخّكة التل بينهم وبي  اهلل،  السسقة" جعل لهم اهلل 

ال . (0) "ال عكة وجه الحالل، ول   عكة وجه الُخّكة  ما يحّل لكخكيل األخذ م  مال خكيكه بغيس إذنه

شّ  أّ  هذا سأ  اتهامّل ينظس إلى الس س نظسة مادّية سطحّية، ونح  نسّجح   ثيس  م غيسنا أنه 

 س معنوّ  ينجم ع  طسب شديد ووجد هو شبيه بحال الس س م  الخمسة بل أقوى وأشّد ألّ  س

 .المس س فيه ليس إاّل الحبيب األسمى

 : قالت تحعة

 سقناه م  محبَّته ب أس           فأسواه المهيمُ  إذا سقاه

 (0)فهنام بحبِّه وسما إليه            فكيس يسيد محبوبا سواه  

 : يضاوفيه قالت أ

 معشر الناس ما جننت ولكن      أنا سكـــــــرانــــــة وقلبــــــــــي صاحي               

 (1)أنا مفتونـــــــة بحــب  حبيـــــــــــــــــــــــب     لست أبغي عن بابه من براح               

اه هبة م  الّذات اإللهيّة فل هذه األبيات تعّسس حالة الّس س وتسّده إلى منبعه األول إذ تس

وما ال أس هنا . وهبها إلى أحّبائه فياس بذل  حاال يعضل بالّسال  إلى سؤية اهلل والتقّسب منه

سقى "  أس مادّية وإنما هل م  المجاز الذ  يقيد به تقسيب الّيوسة إلى ذه  المتكقل  قولنا 

هنا إنما أشاست إلى ال أس بذل  فسابعة ". سقاه  أس الحّب " أو " فال  عاّلنا  أس الهوا  

وإ  غاية ما فعكت هو . المعنى الذ  يسيد أّ  يؤّ د فعكّية اهلل فل زسع محّبته فل قكوب أحبائه

 .أنها استعاست معجم الشُّسب لتقسيب المعنى ال أ ثس

                                                           
" شدرا حدال األوليداء"ذ سه بدو ، نقنال عن   تناب   . )370شهيدة العشق اإللهل، ص: عبد السحم  ،بدو (3)

شسح حال سابعة سضل اهلل : عسبل بالم تبة األهكية بباسيس 3613تينيف عزالدي  المقدسل، مخطوط سقم 
 (.عنها

 .60، ص ميدس السابقال (0)
، مؤسسنة االنتشناس   3محمد عبد العتاح، ط:ال و ب الدسّ  فل مناقب ذ  النو  الميس ، تح: اب  عسبل  (0)

 .072، ص م0220العسبل، بيسوت،لبنا ، 
 .017، ص اليافعل، سوض الّسياحي  (1)
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 :الَغيبــةحال  -6

غيبة غيبة القكب وال: "الَغيبة م  األحوال عند اليوفية، وقد عسفها الطوسل فل  تابه الّكمع

ع  مشاهدة الخكق بحضوسه ومشاهدته لكحق بال تغييس ظاهس العبد، والغشية هل غيبة القكب بما 

 .(3)"يسد عكيه ويظهس ذل  عكى ظاهس العبد

فالَغيبة فل أبسط يوسها تعنل تغييب الذات ع   ل شلء وتسكيطها لمشاهدة الخالق وحده 
 . بعبادته واالنشغال

َغيبة القكب ع  عكم : "الميطكحات اليوفية تعسيف الَغيبة عكى أنها وسد فل موسوعةقد و
 .(0)"ما يجس  م  أحوال الخكق لشغل الحّس بما وسد عكيه

غيبة المسيد : الدسجة األولى: والَغيبة التل يشاس بها فل هذا الباب عكى ثال، دسجات"

غيبة : والدسجة الثانية .فل مخكص القيد ع  أيد  العالئق، ودس  العوائق، اللتماس الحقائق

غيبة العاسف ع  عيو  : والدسجة الثالثة. السال  ع  سسوم العكم، وعكل السعل، وسخص العتوس

 .(0)"األحوال والشواهد والدسجات فل حي  الجمع

يظهس م  خالل هذه الدسجات الثال، أّ  الّيوفّية يحاولو  بها تعسيس هذه الظاهسة التل 

وب الّتدّسج الذ  نجده عندهم فل المقامات واألحوال بحثا ع  الحقيقة، تنتابهم مّتبعي  بذل  أسك

ّيوفّية الّسجال ع  الّنساء وال يختكف فل ذل  ال. وهل باإلجمال انقطاع  ّكل عّما سوى اهلل

 .منهم

 :قالت عوسجة وفيه

 صـــــــاِفــِه الــــــودَّ شـــــاهدا     كــــــنت أم كــــــنت غائبـــــــا

 تــــــ ــِرد  غير ذي الجـــــــال    ل رفيــقـــــــــًا م صاحبــــــــاال
(1) 

يبقى مدس ًا لم  يحب حتى فل  ،أ  تيف القكب وهو ميدس الحب هذا أسادتبقولها 

وهذا ويف دقيق لتقكبات الحال م  الوضع الطبيعل إلى وضع  ،حالة الغياب الع س  والحسل

هلل سواء  يا يبق واالتيالالود  ّ إى العامة م  الناس، ف أنها تقول خاسج  نطاق الوضع العام لد

  .حال الغيابب م نت بحال طبيعل أ

                                                           
 .136الكمع فل التيوف، ص : أبو نيس السساج ،الطوسل(3)
 .612ميطكحات التيوف اإلسالمل، ص  موسوعة ،سفيق ،العجم(0)
 .333-332منازل السائسي ، ص : عبد اهلل األنياس  ،الهسو (0)
 .023عقالء المجاني ، ص: النيسابوس  (1)
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فالغيبة إذ  هل حال م  أحوال الّيوفّية ، وهل وسيكتهم فل االنقطاع إلى اهلل والتقّسب 
لهية ونحو منه وهل طسيقهم أيضا إلدسا  الحقائق التل يستعينو  بها فل سحكتهم نحو الّذات اإل

 .الحكول فيها

 :ال األمنـــس ـح_ 7
، األنس عباسة [316 :البقسة]﴿َوِإَذا َسَأَلَ  ِعَباِدَ  َعنِّل َفِإنِّل َقِسيٌب﴾ : قال اهلل عز وجل"

الدسجة األولى األنس بالشواهد، وهو استحالء الذ س، : ع  سوح القسب، وهو عكى ثال، دسجات

شاسات، والدسجة الثانية األنس بنوس ال شف، وهو أنس والتغذ  بالسماع، والوقوف عكى اإل

شاخص ع  األنس األول، تشوبه يولة الهيما ، ويضسبه موج العناء، وهذا الذ  غكب قومًا 

والدسجة الثالثة أنس ... عكى عقولهم، وسكب قوما طاقة االيطباس، وحل عنهم قيود العكم 

 .(3)"شاس إلى حده، وال يوقف عكى  نههاضمحالل فل شهود الحضسة، ال يعبس ع  عينه، وال ي

لذل  تجد الُمحبي  يأنسو  بذ س اهلل  ؛فهنا األنس باهلل ي و  متحققًا بالقسب منه سبحانه

تعالى فت و  األنواس حولهم اشاسًة ألنسهم فتعكقوا فما استأنسوا إال ِلما سأوا م  الحالوة السوحية 

ه قد َيغِكب الذا س ويعقده سشده فيهيم لعدم قدسته عند الذ س بخكوتهم، و ذل  ُأنس ال شف إال أن

 .عكى تك  المشاهدة، وأشّدهم الثال، فهو ال يقاس وال يم   تمثيكه أو ويعه

فمنهم م  آنس بالذ س واستوحش م  الغعكة، وأنس : وأهل األنس عكى ثالثة أحوال
  العواض ومنهم م  استأنس باهلل واستوحش مما سواه م. بالطاعة واستوحش م  الذنب

 .(0)"والخواطس المشغكة، واألنس باهلل اقنتضى الطمأنينة

يجد  فيه مكذته  بالقسب م  اهلل، فيجد  أنسه   ات حي،فاألنس حال م  أحوال اليوفي

يقسبه  م  اهلل، ويوطد عالقته  به، فييك  بذل  مما بالذ س والتعبد والسماع واإلنشاد، وغيسها 

 .ها نإلى الطمأنينة التل أسد

  :تحعةالعابدة التقية  تقول

 يـــا سرور السرور أنت سروري         يــا حياة النفوس أنت حبوري

 (0)أنت نـــــــــاري وجــــنتـــــي ونــــــعيمــــــي        وأنـــــــــــيسي وأنت نور النـــــــــور   

 

       :       وقالت أيضا

 أنعشنلنبالقسب م  ويكه ف    سى وحشتل فآنسنل    ني يا م                             

                                                           
 .72-61منازل السائسي ، ص: عبد اهلل األنياس  ،الهسو (3)
 .17-16الكمع فل التيوف، ص: أبو نيس السساج ،الطوسل: انظس (0)
 .003، ص سوض العائق،الالحسيعيش (0)
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 (3)يا سا نل ال خكوت م  س نل         دهس  وياعدتل عكى الزمِ          

    :وقالت سيحانة

س م  ننوف العساق م  ألعها     أحّبت حبيبا يطكب األنننفإ  أمنت خ                     

 قسب

حازت م  السضى     وحّكت م  المحبوب بالمنزل سضْيها فأسضته ف                 

 (0)الّسحب

سيف بي  أحوال أسبعة، حال الخوف وحال طالبيت أيضا،  ما بّينا سابقا، تالزم  افل هذ

اهلل  ما إلى  لكويولالمحّبة وحال الّسضا وحال األنس، ف أّ  هذه األحوال األسبعة هل الطسيق 

يجعكنا نجزم أّ  أحوال الّيوفّية هل فل نهاية األمس حال يعّبس عنه عجز البيت األخيس، وهذا ما 

أ  حال االستحال التل يسك ها السال  إلى غايته " السكو "واحدة يم   أ  نسّميها تجّوزا حال 

 .القيوى

  :وقالت سابعة فل األنس أيضا

 ساد ندَّتل وُمنل وُعنيا سنُنسوس  ومنّيِتل وِعماِد       وَأِنيس
 ؤِنٌس وَشوٌق َ زاِد نأنت لل ُم    ؤاِد أنت َسجائل  نأنت ُسوُح الُع

 (0)الِدنل فسيح البنما تشتُت ف     ل نأنت لوالَ  يا حياتل وُأنس

 : قالت أيضا 

 ولقد جعلتك في البالد محد ثي    وأبحت جسمي من أراد جلوسي               

 (1)بي في الفــــــــؤاد أنيسيفالجسم من ي للجليس مؤانــــــس    وحبيب قل               

   :وقالت إحدى العابدات      

 دنأنت الذ  ما إ  سواه أسي  يا ذا الذ  أنس العؤاد بذ سه    

 ام عبيدنه  ل األننيا م  ل     ل دو  األنام وبغيتل  نيا منيت

 (2)وهوا  غض فل العؤاد جديد   تعنى الكيالل والزما  بأسسه    

                                                           
 .002-031، ص  ، السوض العائقالحسيعيش(3)
 012، ص عقالء المجاني النيسابوس  ،  (0)
 .333، ص السوض العائق الحسيعيش،  (0)
 .121، ص يعة اليعوة ،اب  الجوز  (1)
 .330، ص الحسيعيش، السوض العائق (2)
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جميعها تقوم عكى بحوس شعسّية شديدة الّنغمّية تالئم ما فل  ةالثالثإّ  هذه المقّطعات 

الّنداء المياحب لها م  مناجاة وتضّسع، فانظس إلى إم انات بحس الخعيف فل األولى وبحس 

عكى إيقاع قكوبهّ  " مؤنسهّ "ال امل فل الثانية والثالثة لتدس  أّ  هؤالء الشاعسات إنما يخاطب  

عكى ما يبدو فل األبيات فجاءت عباستهّ  منساقة مع ذل  انسياقا عجيبا . العاشقةالّتائقة المتكهعة 

، فكقد هيم  معجم األنس عكيها بحي، ياس عنوانا لها ومدخال بعهمها، فمعسدات م  م  بساطة

قد ال تتالءم مع "  استثنائّية"وغيسها تجعل م   حال األنس حاال " نعيم"و" حبوس"و " سسوس"قبيل 

أحوال تحضس فيها المجاهدة وال ّد وشظف العيش، ول ّ  األمس ييبح مقبوال إذا أدس نا مقامات و

أّ  تك ، ما هل إاّل طسيق م  أجل األنس والّسسوس، حي، القسب م  الغاية القيوى وحي، تنعم  

فيه بي   وهذا ما يتأّ د لدينا حينما نتأّمل قول جاسية تخاطب اهلل تعالى وتقابل. الّيوفّية بكّذة الكقاء

األنس والّتعّجع، بي  الّسسوس ونقيضه حّتى ل أنها بذل  تهّو  م  أمس تك  المجاهدات والمعاناة 

 : تقول . وغيسها 

 يا خيس م  حّطت به النُّزاُل   يا مؤنس األبساس فل خكواتهم   

 (3)ننالالقكب يعكم أ  ذا  مح    نبََّ  هل ينال تعجعًا  م  نال ُح

لعابدة سبها بالنداء الذ  وّظعته لتعداد يعاته عندها، وتوسد اسم الذات ُتناجل الجاسية ا
التل تشمكها هّل وتشمل غيسها    الذي  سك وا مسك ها ، " األبساس" اإللهية مضافا إلى لعظة 

بحي، يييس حال األنس مشسوطا ببّس اهلل ومخيويا بعئة معّينة، هل العئة التل أحبها اهلل،  ما 
 .ام اإلن اس  فل البيت الثانليبّينه االستعه

أنه ينطبق مع  ٍل م  المقام أو الحال م   ناوما سأي ناجمع نختم هذا العيل فنقول إّننا

هو أّ  هذه األشعاس فل مستوى بنائها وش كها  ،ول   ما يم   مالحظته. أشعاس الّيوفيات

نجده عند  عكى ع س ما ،وسدت فل األغكب عكى ش ل مقّطعات قييسة أو أبيات محدودة

ول ّنها سغم ذل   انت مشحونة بماّدة بالغّية، م  تشبيه و ناية واستعاسة،  ،اّليوفّية السجال

ت المضمو  ووّسعت الداللة وشّبعت الّيوسة الشعسّية فيها حّتى دّلت بجالء عكى غنوغيسها، أ

 .موضوعها وعّبست تعبيسًا قوّيا ع  مختكف المقامات واألحوال المدسوسة

حي، المضمو ، فبغض النظس ع  بعض االلتباسات التل الحظناها خاّية فل  أّما م 

مستوى نسبة األبيات إلى قائكتها الحقيقّية، فإّ  أشعاس الّنساء الّيوفيات، استطاعت أ  تقف بنا 

عكى عتبات المقامات الّيوفّية و شعت لنا ع  يوسها ومساتبها ودسجاتها، وما وجدنا فل ذل  

                                                           
 .003، ص، ال و ب الدسّ اب  عسبل (3)
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ول   فل مستوى تعبيسها ع  األحوال فهو فل . الّيوفّيةالمسأة اّلّيوفّل ع  ّسجل الاختالفا مّيز 

نظسنا م  نقاط قّوتها إذ تمّ نت المتعّبدات  ما قكنا سابقا سغم ضيق المساحة الّنيّية م   شف 

  .مدى تسابط هذه األحوال وتالزمها بحي، تمّ ننا م  اإللمام بمختكف مظاهسها ويوسها
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 الفال الثاني

 أشكال النثر الّنسوي الاوفي ومضامينه

َسَعْت التجسبة اليّوفية إلى تجسيد يوسة اإلنسا  المثالّل، ول   بمنظاس مختكف يندسج 

ضم  سؤية خاّية لكوجود اإلنسانل ، فهل تش ل مثاال لتحول الذات م  يوسة سالبة فل 

ة م  خالل استكهام التدسج ييوسة ايجابالمثال الى / م  معسدات الخيال  ييسوستها بتكٍق

اال تمالل لحالة التيوس، وهل يوسة ُتختزل بالسموز والعالمات التل ليس م  السهل ف  

هتم يعتمد عكى خيال العسد وتجسبته وذوقه وينزوع ذاتل تأمكل "  طالسمها وفهم عباساتها، فهو 

عة الحال عكى األدب الّيوفّل  وانع ست هذه التجسبة بطبي (3)"عكى الخيوص بالنعس ويعاتها

و ا  لكمسأة حضوس مهم فل هذا المجال، وسنقف فل هذا العيل عكى بعض . شعسًا ونثسًا

أش ال النثس عند الّنساء الّيوفيات الالتل نقل عنهّ  المتسجمو  و ّتاب األعالم  شيئًا منه، وإ  

 . ا  المنجز اليوفل النثس  الذ وس  أغنى منه وأوفس  ّما

اختسنا منها لكدساسة تنظيسًا وتطبيقًا، أسبعة أش ال،  -بي  األش ال النثسية المختكعةوم  

سنقف عندها لنستقسَئ مالمحها ونستجكل مضامينها ودالالتها وأبعادها، وم  ثّمة نكّم  ببعض 

وسنستهّل بحثنا بمبح، العباسات ومنه إلى الويايا ثّم السؤى . خيائص اآلثاس النثسية اليوفية

 .تم بمسألة الح اياتلنخ

إّ  تقديمنا لمبح، العباسات ال يعنل أهميته مقاسنة ببقية المباح،، ول   ل ونه يعوق م  

 .حي، ال م بقّية المجاالت
  :العبارات -3

سنحاول فل هذه المسحكة م  البح، النظس فل العباسة الّيوفّية الّنسوّية تينيعا نسوم به فهم     

ننا م  الويول إلى استجالء بنائها الكغو  وتبّي  مدى يكتها بالميطكح بواعثها، واستقساء  يمّ 

 .الّيوفل، ثّم تحكيال نهدف به إلى تبيا  دالالتها ومعانيها

ال بّد م  اإلشاسة أّوال إلى أّ  العباسة الّيوفية الّنسوية عكى خيويياتها، إنها تمثل شاهدًا      

: الّتيوف عند غالبية اليوفية، خمسة، وهلء ىعكى بعض مباد ء الّتيوف ولغته، فمباد

                                                           
(3)

،  32حوليات التسا، مجكة عكمية مح مة تعنى بنالتسا،، العندد   : مل بي  التأثس والتأثيس التيوف االسال  
  .الجزائس  -م، جامعة مستغانم 0232
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يعاء الّنعس، وقيد وجه اهلل، والتمّس  بالعقس واالفتقاس، وتوطي  القكب عكى السحمة والمحّبة، 

 .(3)وأخيسًا الّتجّمل بم اسم األخالق التل بع، اهلل بها النبلَّ لتمامها 

اليوفية النسوية، وإ   وال يجب أ  يعوتنا أ  نذ س فل هذا الموضع، أّ  هذه العباسات

استقّست عكى الّنحو الذ  ويكنا، فإنها  انت سكيكة تطّوس عبس العيوس منذ عهد البدايات 

تطّوست فل  ّمها ونوعها منذ أواخس القس  فقد  .واالسهايات األولى لكتّيّوف، ومسحكة الزهد 

 جاحظالثانل هجس  إلى ما بعد القس  السادس، فم  قولي  اثني  فقط ذ سهما ال

  وفل  تاب الحيوا  و تاب البيا  والتبيي ، إلى أ ثس م  ثالثمائة وعشس( م161/هن022ت)

وهو ما يجعكنا نتساءل . قوال ياست معسوفة ع  سابعة فل القس  السادس وما تاله إلى اليوم 

 . (0)ع  ميادس هذه األقوال و يف ت ّثست

مها، فإنها تيّوس عاّمة لغة المسأة ول   بغّض النظس ع  مدى موثوقية هذه األقوال م  عد

 .الّيوفّية العباسّية ، بالّيوسة التل هل عكيها عند المتأخسي  م  ناقكل أخباسها

إذا نظسنا فل المسو  ع  هؤالء الّنسوة المتعّبدات، نالحظ حضوسًا  بيسًا لنيوص و

" أ  نسّميه عباسة هو ما يم   : األّول ؛وهل ضسبا . قييسة، هل أقسب لكعباسة منها إلى الّنص

 . سم العباسة االّيوفية افهو ما أطكقنا عكيه : أو العباسة االجتماعية، وأما الضسب الثانل"  اليومل

نجدها خاّية فل األخباس والّسيس التل نقكها الّسواة  "اليومل " فبالنسبة إلى عباسة 

وعبد الوهاب ( م3203/نه130ت)أبل عبد السحم  السُّكمل : واإلخباسيو  ومؤّلعو التساجم مثل

وقد وسمنا . وغيسهما، مّما سنعسض له فل ثنايا هذا البح،( م3262/هن170ت)الشعسانل 

العباسة سابقًا بسمة االجتماعّية، ألنها فعال  انت وليدة مواقف اجتماعّية ومعيشية بي  الّيوفيات 

هذه العباسات بسيطة وم  أحاط بهّ  م  ذويهّ  ومعاسفهّ  فل شّتى أغساض الحياة، وإ   انت 

فل ش كها ومضمونها، وتنتمل إلى الكغة العادية ووظائعها الّنععية، وهل وإ  حّققت وظيعة 

اإلبالغ، فإّنها بال شّ  ذات أهمّية بالغة ألّنها عباسات تيويسّية باألساس، تيّوس أخالق 

وأخالقه وعكى نحٍو  (لسالمعكيه اليالة وا)الّيوفيات وسكو هّ  المشبع باالستقامة والتأّسل بالّنبّل

 .ي شف ع  زهدهّ 

وهل  ذل  ت شف ع  دوسهّ  فل محيطهّ ، وهو دوس الّسايد لكّزلل والغكط، المنّبه 

لكخيس والمحّذس م  الغعكة، دوس استضته الّشسيعة لكمؤم  اليادق الغيوس، والمتمّثل باألمس 

                                                           

 .32األدب فل التسا، اليوفل ، م تبة غسيب ،القاهسة ، دت ، ص : محمد عبد المنعم  ،خعاجل: انظس ((3
 سننالمل ، دساسننة نقدّيننة  سابعننة العدوّيننة فننل التننسا، اإل   : أنننوس أحمنند حسنن    ( (0

http://tawaseen.com/?p=1884 
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ات أساليب اإلنشاء م  أمٍس ونهل بالمعسوف والنهل ع  المن س، لذل  غكب عكى بناء هذه العباس

 . واستعهام وتحضيض وغيسها

 ما اهتممت"  :تقولأنها  انت العدوّية، سابعة فم  أخباس مسيم البيسّية المعايسة ل

 وفي السماء رزقكم وما: "يقول  وجلّ  وال تعبت في طلبه من  سمعت هللا عزّ  ،بالرز 

أو سدٍّ ع  عتاٍب ، وهل عباسة ال تخسج ع       تبدو هذه العباسة جوابا لسؤاٍل . (0)"(3)توعدو 

 عباسة توايل اجتماعل سغم ما فيها م  تضمي  لكقسآ  ، ببساطة تس يبها وخكّوها م   ونها

 تعقيد العباسة الّيوفّية، ومع ذل  فإنها تزخس بالدالالت والمعانل، فهل تيّوس زهد ياحبتها

 .نها بيقي  ويول سزقها إليهاوأسكوبها فل الحياة وثقافتها الّدينّية وإيما

ع  سابعة األزدّية البيسّية، عندما أساد عبد الواحد ب  زيد الزاهد  وقد اشتهس

يا شهواني، أّي شيٍء رأيَت فية م  آلة :  " أ  يتقدم لخطبتها، قالت له( م 767/هن322ت)

تمّيز المسأة إّ  هذا الّسكو  يجعكنا نكمس بوضوح . (0)"مثلك ةالشهوة ؟ أال خطبت شهوانيّ 

ما نجد عنده هذه السؤية لكجنس والمتع ع  السجل الّيوفل الذ  قّك الّيوفّية فل يوفّيتها

وبذل  فقد  شعت هذه  .عبد الواحد الزاهد، لخطبة سابعة األزدية،  ما هو الحال لطكب الجسدّية

طسح ما العباسة االجتماعية أيضا ع  بعض مسال  اليوفّيات فل تعضيل التعسغ لكعبادة، و

 .يشغل عنه  الزواج وما يتتّبعه م  التزامات

بلغني أ  زوجك يتزّوج : " داس بي  سابعة العدوّية وح يمة الدمشقّية قالت فيه وهنا  حواس

كيف يرضى مع ما يبلغني م  عقله أ  يشتغل قلبه ع  هللا تعالى : قالت. نعم: عليك قالت

هو أ  يلقى : قالت. ال: قلت ؟ (1) (أتى هللاَ بَِقلٍب سليمإال مْ  : ) أما بلغك تفسير اآلية؟  بامرأتي 

إ  مسحكة العشق التل يعيشها المتيّوف هل التل شغكته .(2)" هللا تعالى وليس في قلبه أحد غيره

عّما سواه، فأيبح يبيس بنوسه ويسمع ما ال يسمعه البشس، ه ذا انتقكت معهومية التيوف 

يالحظ داسس "االلتئام وهو التئام ييل الى العشق السوحل، والتدسج به م  حالة االن ساس الى 

عكى المحبوب، وهو اهلل سبحانه  دااًل موحيًا المسأة سمزًا  ثيسة، بدت فيها األدب اليوفل أشعاسًا

ويعد الشعس اليوفل م  هذه الوجهة، شعسا غزليا تم لكيوفية فيه التأليف بي  الحب . تعالى

                                                           
   .00اآلية : سوسة الذاسيات  (3)
 .  733 – 732ص يعة الّيعوة، :  اب  الجوز   (0)
 .21، ص ذ س النسوة المتعبدات الّيوفيات ،أبو عبد السحم  ،كملالّس  (0)
 .11اآلية  :سوسة الشعساء(1)
 .20، ص ة المتعبدات الّيوفياتذ س النسو ،عبد السحم  ،ملكالسُّ(2)
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يقدم هذاّ  ت وينها ونضجها الع  السوحل لتعبيس ع  العشق فل طابعه ، واوالحب اإلنسانّل اإللهّل

"...(3). 

يقتس  الهّم األنثو  بالمحّبة اإللهّية ، لتعّبس فل عباستها، تعضيل التعسغ هلل وعبادته، ع   

االنشغال بالزواج، أل  مسك  اليوفية هو االنشغال باهلل سبحانه وتعالى، وهو نهج العّباد 

 .والعابدات

، ولهذا تأخذ األلعاظ دالالت هم، عاسفا لحالهم ومقامهموهل سموز ال يعهمها إال م  عايش

هل ، أ  لغة اليوفل ه ذا تتسع الكغة ،غيس دالالتها المألوفة، وتبدو معتوحة عكى التأويل

 .(0)غامضةبالضسوسة باطنية، 

سيّة عند والعباسات، فيما تحمكه م  مضامي ، ال تختكف ع  مضامي  األقوال الشع

ه ال يسك  أنينم  هللا حبمم  :"، تقولفإ  سابعة العدوّية هذا الح ماليوفيات، ولنتبّي  مدى يدق 

الجنة  فحرم  لجحيمام   اً إلهي إ  عبدتك خوف :"وتقول أيضا .(0)"وحنينه حتى يسك  مع محبوبه

 . (1)"ل اتك فأرني جمالك  عبدتمكوإ  ، علية 

سائعًا لحالة التالحم واالندماج الذاتل ،  يًاوتش ل مقولتا سابعة العدوية اتجاهًا تيويس

فاليوسة ال تحقق عند سابعة بالحب الزائف الذ  يتأتى م  الميالح والمنافع وإنما يتأتى م  

إذا يح قول ودوافعه بعيد ع  مكذات العشق الدنيو  خالل حاالت االندماج السوحل الخالص، ال

وتتدّفق فيها  فل يوسها المشاعس والقكوبت اد تالمس الكغة التل ت ّكمت بها سابعة  ذل ، إ َّ

عند اليوفية  –، وليس أ  عشق إنه عشق الذات االلهية الذ  تتحقق فيه ولوعته  حساسة العشق

تساعد عكى إطالق القدسات ال امنة فل وهل ، النشوةوالوجد و س الّسهل حال : ثالثة أحوال  -

والعاطعل فينطبع بذل   الم سابعة، وإ   ا  نثسًا، بحاالت السوحل  وعالج التوّتس األعمال

الوجدا  فيحاول أ  يتخّكص م  دونّية النثس، بععل بشسيته، إلى عكوّية الشعس، بععل  ونه م  

 .ينبوع الّسوح الّسامية

 

إيقاع  ، وياست تحا ل تسبت سمات فنية وفتحت باب التأويل لكقاسئإ  سابعة هنا ا 

(: " هن000ت) تقول فاطمة النيسابوسّية  . نقائه الجسد تتحس  فل يميم و الّيوفل دقات قكب

                                                           
 . 371 ، صمجكة التسا، االدبل  ،اليوفل الشعس فل سمزا  والخمسة المسأة: يوسف هاد  بوس نهزمى،(3) 
تيدس  مجكة البحو، والدساسات االسالمية. 010::التشعيس بالتغايس فل النص اليوفل  ،فائز ،الشسع: ينظس  (0)

 0230،  07ع  الهيئة العكمية االستشاسية ، ديوا  الوقف السنل ، ع 
 .103، ص3اعالم النساء فل عالمل العسب واالسالم، مؤسسة السسالة، بيسوت، ج: عمس سضا  ، حالة(0)
    .330حمد آسام، صأ: تذ سة األولياء، ميحح: فسيد ،العطاس (0)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=223&uiLanguage=en
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م  لم يك  هللا منه على باٍل فإّنه يتخّطى كلّ ميداٍ  ويتكلّم بكلّ لساٍ ، وم  كا  هللا منه على باٍل 

 .(3)"الّاد  ، وألزمه الحياَء منه واإلخالصأخرسه إالّ ع  

هذا الخطاب تتضافس فيه مواط  الجمالية المتوّلدة ع  تحالف بي  الّسجع وأسكوب الشسط 

لجأت إليه المت ّكمة ليياغة متوالية منطقّية تبدأ بحضوس الخشية م  اهلل فل اإلنسا  وتنتهل بها، 

كّية يبدو دائسة منغكقة تبدأ باهلل ، ول   بي  حي، اإلخالص، قول عكى استسساله وخّطيته الش 

 والعشقاش اله الذات والعودة اليها تنبثق يوس التاويل الذ  ُتعسس وتبي  حاالت هذا التالحم 

وال غسابة فل ذل  ما دام أهل الّيوفّية  .، حتى ل أّ  الوجود مت ّثف فل نقطة واحدة هل اهللمعًا

 . يشهسو  يعة جمال اهلل و ماله 

  ممّيزات هذه العباسات أيضا، حضوس الميطكح الّيوفّل فيها إذ تتمّيز العباسة وم

الّيوفّية عند المسأة اليوفية خاية، والعّباسّية عامًة، ببعض التعاوت ع  مثيكتها عند الّيوفيي  

الّسجال، وتنبع م  طبيعة المسأة عامة، وشّدة حساسيتها لألشياء، ولي  عاطعتها واندفاعها، فال 

م  الميطكحات شديدة الحضوس فل العباسة الّيوفّية، بش كها العام "  الحز " ّ  أّ  ميطكح ش

 . لمعاسقتها لكحبيب" وجد" عكى مييس الذات و" وجود "إنماهو حز  . ومثكه الحب اإللهل

يسأل اهلَل السالمة عندها ( هن 363ت ) لّما سمعت  سعيا  الّثوس  فقد ب ت سابعة  

فما ب اء .  (0)"؟َت أّ  السالمة م  الّدنيا تركم ما فيها ، فكيف وأنت ملّطٌخ بها أما علم:" وقالت

سابعة إال حز  عكى تكّطخ الّنعس بأدسا  الّدنيا ، وهذا الحز  ال تختّص به المسأة الّيوفّية 

وال ش  أّ  ميطكح الحز  قسي   فحسب وإنما هو حز  يوفّل عام ن إ  يّحت العباسة ن

، خوف الّيوفّية م  استغساقها فيما يشغكها ع  حّب اهلل والعناء "  الخوف"  ميطكح آخس هو 

: " سابعة العدويةم ثسة فيه إلى حّد التطّسف فقد قالت " االستغفار" لذل  نجدها متعّسدة فل فيه، 

ة وهذا ييّوس العالقة المتينة التل تحاول المسأ.  0"أستغفر هللا م  قلّة ادقي في ـ أستغفر هللا ـ 

الّيوفّية أ  تقيمها مع اهلل، عالقة تقوم عكى االستغساق ال كّل والذوبا  التام فيه م  أجل 

 .الخالص

عبَّست عنه الذ   ،الحب ميطكحوم  أهّم الميطكحات والمعاهيم عند المسأة الّيوفّية 

 لم وأ  حّبها هلل .نيو تس   ل أش ال الحب الّد"  :فالحب هلل عندها  هوسابعة أيدق تعبيس، 

أل  اليوفل " فهو الذ  يشغل ع   ل حب  ،يتس  فل القكب أ  م ا  مهما يغس لحب دنيو 

بالمعنى الوجود  هو ذل  الذ  يعزف ع  السضا ألّنه ينطو  عكى ف سة سكبية خالية، فتساه 
                                                           

 .60اليوفيات، ص المتعبدات النسوة ذ س: أبو عبد السحم  ،الّسكمل(3)
  . 01، ص الميدس السابق ((0
  .01السابق ، ص  الميدس (0)
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: " ومنها عباساتهاوهو ما جعل سابعة تقّس بدوام حبها هلل فل  (3)" دائمًا فل خوف عكى أعماله 

فليت شعري أقبلَت  ...لّقت الملوك أبوابها، وخال كل حبيب ٍ بحبيبه، وه ا مقامي بي  يديك وغ

فعباستها فيها الداللة ال بيسة، ف ل سكطا  اختعى  (0)"مّني ليلتي فأهنا ؟ أم رددتها علي فأعزى ؟ 

ضى إال سكطا  اهلل، فهل مالزمة لكسكطا  الذ  اليغيب، فتجهد فل سضاه سبحانه عسى أ  يس

 . فتهنأ، أو يسد وذا  الخسسا 

فل هذا الحب الخالص الذ  تت ّبد منه عناء  تقول أيضًا ،عافية المشتاقةالعابدة وهاهل 

ه سواه :" الوجد وألم التحّمل والّيبس واشوقاه . المحّب ال يسأم م  مناجاة حبيبه، وال يهمم

ّدى حدود العاطعة إلى الععل، فعل إّ  المحّبة عند هذه المسأة تتع. (0)"[ واشوقاه ] واشوقاه 

حس ة جعكها الت ساس فل العباسة شديدة التوّتس  ،المناجاة الذ  يجعل م  س و  الّيوفّل وسضاه

إّ  هذا االحتعاء بمناجاة اهلل م  ثوابت أهل الّيوفّية ، . إلى حبيبهالمحب وحثيثة،  بها يسعى 

، نجد عباسات المناجات حاضسة، ة   ثيسوفل مواط ،فقد وجدنا ذل  غيس مّسة. سجاال ونساء  

م  ذل  أ  سابعة قالت ألحدهم   لتدل عكى حب وتوايل العابدات، فت و  الشغل الشاغل له ، 

إّنما : " اهلل تعالى فاجابته بعد ذل  بقولها ةألستغساقها بمناجا وقد  ا  دعاها ولم تجبه فل ساعتها

  .(1)"رحا باهلل ، فلم أقدر أ  اجيبكمنعني م  أ  أجيبك  أّ  قلبي كا  قد امتآل ف

ّ  يحاول  إقناع أنعسهّ  بتمّك  ، بل إّنهمطمع أّ  التيويس، لإلنسا  الذ  ليس له إّ  ذل  

أسمى ما يم   تمّك ه ، أال وهو حب الّذات اإللهّية والهيام فيه، وهذا نجده عند جميع اليوفيات 

 . العابدات

لقول إلى أّ  العباسة الّيوفّية الّنسوّية، فل العيس العباسل، وفل ختام هذه المسألة يم ننا ا    

تّتعق مع غيسها م  العباسات الّيوفّية العامة، م  حي، األيناف والكغة والدالالت ول نها 

وهو ما سنتبّينه أيضا فل مضمو  آخس م  . تختكف معها  ّكما  ا  األمس متعّكقا بالشأ  األنثو 

 .سائل، أال وهو الويايامضامي  النثس الّيوفل الن

 : الواايا -0

 عكيه لعزيز تجسبته خالية ياحبه فيه يقدم اليياغة بجودة يمتاز نثس  أدب الويايا  ف       

و نالحظ اختالط الويية مع . ، وغالبا تمتزج بأسكوب الخطابم  الخطأ يحعظه سغبة فل أ 

ما لما يتطكبه موضوعه، وهدف الموعظة عند اليوفية فيتولد هذا النوع المتميز عّما سواه

                                                           
 . 02، ص  1، ط 3171شهيدة العشق اإللهل ، و الة المطبوعات ، ال ويت ، : عبد السحم   ،بدو  ((3
 . 07المسجع الّسابق ، ص  ((0

 .  01المسجع الّسابق ، ص : حم  بو عبد السأ ،السكمل(0)
 .162المسجع الّسابق ، ص  اب  الجوز ، (1)
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منذ  األدب العسبل مبّ سًا عسفه وقد . (3)القائل، فهما ييبا  فل محاولة التأثيس فل المستمع

أش ال تعبيسية  أيضا إلى جانبفل العيس العباسل  و النثس اليوفل النس، وعسفه الجاهكّية

 . اوالسؤى، والح ايات وسواهأدب المناجاة وأدب النعس  :منها ُأخسى،

ما يؤّ د نة فل القسآ  والّسو ، ااحتعاء التشسيع اإلسالمل به ة الويّية  فلتتجكى أهمي

فهل تحض عكى األدب وتأمس بالمعسوف وتنهى ع  المن س، وتحذس م  المساس بحدود  .ذل 

 . اهلل وتبشس بعاقبة العمل اليالح، ولهذا ُوجدت عند العابدي  واألتقياء والزهاد واليوفية

 ًاستوى األّول م  دالالت الويايا عند الّيوفيات العّباسيات يتمّثل فل  ونها خطابإّ  الم

ليحمل سسالة  والح م البكيغة، القسآنية ، المعانله بأسكوب شاعس نويظهس  فيه ف سه  يستجمع

. إلى المخاطب، والويية فل الحقيقة خطاب ييّوس خالية تجاسب اليوفيات قبل  ّل شلٍء

الزم الاد  وجاهد نفسك في :" نيسابوسّية لذ  الّنو  التل قالت فيهافموعظة فاطمة ال

ما هّل إاّل يوسة ع  نعسها ، يوسة المسأة اليادقة التل تكتزم مجاهدة الّنعس . (0)"أفعالك

يا أبة ال تطعمنا : " وقد عّبست أخسى فل وييتها ألبيها ا  يتحسى الحالل فل المأ ل. واليبس

ال شّ  أ  هذه الويّية تشل  .(0)"على الجوع أيسر م  الابر على النار إال الحالل، فإ  الابر

 .بوضوح بمذهب ياحبتها فل الحياة، قبل أ  ي و  ذل  سسالة منها إلى سامعها

وم  المهم أ  نشيس إلى أّ  هذه الويايا قد توّزعت عكى معاٍ  متنوعة، ع ست اهتمامات 

 .   الّنسوة وسؤاه

محب اهلل يظل مكتاعًا، ي ابد أمواج الشوق ال شّ  أّ   فعل باب الحب واالخالص،

نن عكى حّد عباسة  (1)"  ال يسك  أنينه وحنينه حتى يسك  مع محبوبه" ، و ويياسع بحوسه

، لهذا يظل مس ونًا بالحبيب ال يعاسقه وال يغيب عنه، وإ   ا  بي  الناس فهو معهم سابعة ن 

، فإذا نطق، نطق بما يعّبس عنه،  ب مواله وسيده وأنيسهاهلل المحبومع بالجسد فقط أما العؤاد ف

تجعله : " وإذا أويى، أويى بمحّبته، وهو ما أّ دته جاسية زاهدة وهل تويل أحدهم بقولها

                                                           
، داس الشؤو  الثقافية العامة، بغنداد، العنساق،   3النثس اليوفل دساسة تحكيكية فنية، الطبعة : فائز طه ،عمس(3)

 .030م، ص 0221
،  داس االنتشاس العسبل ،  3، ط  0السسائل ، ال و ب الّدّس  فل مناقب ذ  النو  الميس ، ج  ،اب  عسبل(0)
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وتبدو بالغة هذه الويّية فل إيجازها ودّقة مضمونها . تسيد اهلَل، (3)." بي  عينيك والسالم

 .مقام المساقبة فل السسِّ والعك  واحتوائها عكى جوهس مقام اإلحسا ، وهو

بني أوايك بتقوى هللا،  يا" : باالستقامة  أساد سعسًا امسأة م  البادية تويل ابنًا لها قالت

فإ  قليلها أجدى عليك م  كثير عقلك، وإياك والنمائم فإنها تزرع الضغائ  وتفر  بي  المحبي ،  

ه إماماً، واعلم أنه م  جمع بي  الحياء ومثنل لنفسك ما تستحسنه م  غيرك مثاالً ثم اتخ 

لّة إزاَرها ورداءها   .(0) "والسخاء فقد استجاد الحم

أما بعد، فإ  الزهد في " :وفل باب الزهد نوسد ما  تبته سابعة لسجل بع، يخطبها قائكة

دم الدنيا راحة القلب والبد ، والرغبة فيها تورث الهم والحز ، فإ ا أتاك كتابي، فهيئ، زادك، وق

الرجال اواياءك فيقتسموا تراثك؛ فام الدهر، وليك  لمعادك، وك  واي نفسك، وال تجعل 

فلو أّ  هللا تعالى خّولني أمثال ما خّولك وأضعافه ما سّرني أ  أشتغل : وأّما أنا. فطرك الموت

 .  (0)"ع  هللا طرفة عي 

ا مقابكة يسيحة بي  زهد فل إّ  المتأّمل لهذا الّسد، يالحظ بجالء أ  سابعة تقيم بقولها هذ

الّدنيا تمتدحه وتدعو إليه وتحّدد وسائكه، أال وهل االنيساف ع  الّدنيا، واالنتباه إلى الموت، 

يا ضرار توّسل إلى : " تويل أحدهم عاتكة الغنوّيةقول وغيس بعيد ع  ذل  . والّيوم تعّبدًا

عند حلول األمور الجالئل ، وانقطع  موالك بجميع ما يمكنك م  الوسائل ، فإّنك تجد  لك موّفرا

فإّ  الدنيا ال تطيب ...  إليه في حوائجك لديه يأت لك عليها على غير تعب منك وال ناب، 

 . (1)" لعارفها ، وإنما توّرطها أهل الغّرة ، وعّما قليل فسوف يعلمو 

األنس أو تيف حااًل م  العشق أو الشوق أو ويبدو أ  ويايا النساء اليوفيات الّنيّية، 

ت و  بمثابة دسوس يتكقاها  حالها تك عكى وهل . الم ابدة فل الحب م  غيس إسهاب وال تعييل

. تتميز بسقة التيويس وعذوبة ال كمات وشعافية الحالالمخاطبو   ل يعمكوا بمقتضاها، حي، 

 . فإذا  ا  األمس عكى هذا الّنحو، فما حال نثس السؤى والمنامات ؟
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   : رؤىــال -5

عد السؤى والمنامات م  العنو  األدبية الطسيعة، وهو لو  م  األلوا  النثسية، يسى ت

ال ثيسو  أنه ظهس مع المتيّوفة، وتعدُّ السؤى م  أهم ميادس التكقل عند اليوفية، والسؤى 

أ  الرؤيا نوع : "عند اليوفية ليست مجّسد منامات عادية عابسة، فقد جاء فل السسالة القشيسية

فيتوهم ...ع الكرامات، وتحقي  الرؤيا خواطر ترد على القلب، وأحوال تتاور في الوهم م  أنوا

وأوهاماً للخل  تقررت في  اإلنسا  عند اليقظة أنه كا  رؤية في الحقيقة، وإنما كا   لك تاوراً 

رؤيا المؤم  جزء م  ستة إّ  : "استدالال بقول السسول يكى اهلل عكيه وسكم. (3)" قلوبهم

لم يب  م  مبشرات النبوة إال الرؤيا الاالحة، : " وقوله أيضا. (0)"  جزءا م  النبوةواربعي

 .(1)" (0)يراها المسلم، أو ترى له

والسؤى تسوى عكى لسا  م  تساءت له، فما ييل م  مضامينها، هو التعبيس الذ  يسوم 
يدس  النوم  تعبيس ع  نشاط الخيال بعد أ : ياحب السؤيا إيياله، والسؤى واألحالم هل

  .(2)الحواس
ويم   أ  نؤّطس سؤى الّيوفيات م  خالل البح، فل بناء السؤيا وعالقتها بالواقع، وما 

تحيل عكيه م  معاهيم وسوف ن تعل بدوس السؤى، فل تبسيس بعض المماسسات الّيوفّية، وعالقة 

  ما يعيض م  الشيخ بالمسيد، ووظيعة اإليالح فيها، إضافة لما لكسؤى م  تعويض إلهل، أ

 . سم اهلل سبحانه وتعالى لعباده

فهذه السؤى ت و  فل أغكبها مبنّية عكى الحواس الثنائل بي  الّيوفية وبي  م  حضس فل 

مناماتهم، فالشخييات الحاضسة فل المنامات، غالبًا ما ت و  م   باس الّشيوخ وسادة الّيوفّية ، 

توق لكسمّو والتعالل، وأّما الشيخ فهو المعّكم  فالنسوة اليوفيات ي  َّ المستوضحات، فسؤياهّ 

 .المخبس، ال اشف لحس  المآل والمييس، المويل أحيانا بسكو ه أيام  ا  حاضسًا فل الدنيا 

وفل بناء الشخيّية م  حي، هيأتها تقابل واضح وجكّل، بي  حال السثاثة والزينة ،  ما 

ع  منامتها مع سّيدتها المتزّينة، وهل التل  خادمة سابعةعبدة بنت أبل شوال، سنساه فل سواية 

رأيتها في منامي وعليها : "  بعد وفاتها، تقول لم ت   تمك  غيس جّبة، يحبتها إلى القبس  عنًا لها

                                                           
 .622 - 621ص السسالة القشيسية، : أبو القاسم ،القشيس  ((3
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يا رابعة ما : حلة استبر  خضراء وخمار م  سندس أخضر لم أر شيئا قط أحس  منه، فقلت

 !فعلت الجبة التي كفّناك فيها والخمار الاوف؟

إنه وهللا نمزع عّني، وأمبدلت به ه ا ال ي ترينهم علّي، وطويت أكفاني، وختم عليها، : قالت

 .ورفعت في ِعلنيي  ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة

 .وما ه ا إالّ م  كرامة هللا ألوليائه: قالت. له ا كنت تعملي  أيام الدنيا: قلت لها: قالت

هيهات هيهات، سبقتنا وهللا إلى الدرجات : أبي كالب؟ فقالتفما فعلت عبدة بنت : فقلت: قالت

ْنِت عند الناس أكرم منها؟ قالت، وبم: قلت: قالت. العلى إنها لم تك  تبالي على أي حال : وقد كم

 .أابحت م  الدنيا، وأمست

 .يزور هللا متى شاء: قالت. فما فعل أبو مالك؟ تعني ضيغما: فقلت: قالت

 شر ب  مناور؟فما فعل ب: قلت: قالت

 .بخ بخ، أمعطي وهللا فو  ما كا  يأمل: قالت

 .(3)"...عليك بكثرة  كره: قالت فممريني بأمر، أتقرب به إلى هللا عز وجل؟: قالت

 ا  : إّ  المتأّمل لهذه المنامة يالحظ أنها قد بنيت عكى ثال، مساحل، المسحكة األولى

نيا إلى حالة السفاه والزينة فل اآلخسة، وهو ما موضوعها تبّدل حال سابعة م  حالة الزهد فل الد

يجعكنا نستشعس ف سة التعويض اإللهل، التل انتشست عند العامة و بعد أ  سّسخها أهل الّيوفّية 

فيهم ، وهل المسألة التل سأى فيها بعض النّقاد المحدثي  ضسبا م  الهسوب م  الواقع 

فعيها إخباس ع  شيوخ ماتوا : أّما الثانية. العقساالجتماعل المتسّد  بسبب سوء أحوال المعيشة و

أّما المسحكة . فسموا عند السفيق، وأحسنت وفادتهم وعال مقامهم، وهو ما ذ سنا سأينا فيه آنعا

فهل عود إلى باب الويايا حي، ذ ست الخادمة ويّية سابعة إليها، وقد تعّسضنا سابقا : الثالثة

لمجال ول   ما تس ناه عمدا لهذا الموضع، هو أّ  الويّية أيضا إلى ما يم   أ  نقوله فل هذا ا

وإ   انت منقولة ع  موصٍّ، فإنها ال شّ  تيدس ع  نعس يوفّية تّواقة إلى ال مال، تستبطنه 

م  ذاتها وال تحتاج إلى استكهامه م  الخاسج، وما الحاجة إلى ذ س الموّيل إاّل ضسبا م  

 .ضسوب التا يد

اقع، قد نجد فيما  ُسو  ع   تماضس بنت سهل امسأة أيوب ب  فم  حي، عالقتها بالو

ما يمّ ننا م  استجالء هذه العالقة ، ذل  أّ  ابنة سعيا  ب  ( ت فل القس  الثانل الهجس )ُعيْينة

أي عم ، إ  أبي جاءني في النوم، فقال : " ُعيْينة جاءتها وسألت ع  عّمها ولّما حضس قالت له 

                                                           
 م، بيسوت، لبنا  ،3110، 3عبد القادس أحمد عطا، مؤسسة ال تب الثقافية، ط: المنامات، تح: اب  أبل الدنيا ((3

 .11 -10 ص 
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نعم : " فقال أيوب". خيراً، فإنه يزورني كثيراً، وقد كا  عندي اليوم جزى هللا أخي أيوب عني

م  الواجب التنّبه هنا إلى مسألة مهّمة وهل عالقة السؤى . (3)"  حضرت جنازة، ف هبت إلى قبره

 حّتى غدت السؤيا ،بي  المسئل والالمسئنل، بني  الواقع والحكمبالواقع، فقد سبطت الّسواية 

، ول   فل هذا الموط  بالّذات يم ننا أ  نتساءل ع  دوس ة معسفة تخييكيةوأدا ، شفلكطاقة 

ما  ا  لسؤيا العتاة م  قيمة لوال تأ يدها م  . الواقع، أال تحتاج السؤى إلى واقع يسندها ؟ نعم

جامعة حّتى تستحيل السؤيا تتعالق مطالب السوح والجسد، ول   داخل اإلطاس الّيوفل . العم

  .سوحل، وبعد تش كه الطينلالمتناسقة مع األيل اإلنسانل   ،البعدي  ي لهذ

باطنًا ي شف له الحقيقة األييكة غيس  ذل  فإّ  هنا  ، يؤّطسه الواقع  ظاهسًاف ما أ  هنا  

مويولة عكى الدوام عند الّيوفّل عامة الظسوف الزمانية والتاسيخية  أّ : الزائعة، وهذا يعنل

ه إلى عوالم ما وساء المادة، ثم يعود إليه وقد حمل إليه ال ثيس م  يسحل بقكب هبأفق القدس، ف أن

 .(0) اآلثاس السوحية التل تتجكى فل الواقع المعيش

وفل جانب آخس، فإّ  هذه المسوّيات تيّوُس عالم الّيوفّية الّسجالل والنسائل عكى حّد 

أهّم مقاالته وأيوله ، فقد فل تساتبّية أهكه ومنتسبيه ، هل تساتبّية تعتبس م   ضالسواِء وتخو

كا  : " ع  حعية بنت ساشد فل قولها خاضت بعض السؤى فل هذه المسألة ، منها ما يدس 

فمات فوجدت عليه وجداً شديداً، فرأيته : مروا  المحلمي لي جاراً، وكا  قاضيا مجتهداً، قالت

ثم : ثم ما ا؟ قال: قلت. جنةأدخلني ال: أبا عبد هللا ما انع بك ربك؟ قال: فيما يرى النائم، فقلت

فم  رأيت م  : قلت. ثم رفعت إلى المقّربي : ثم ما ا؟ قال: قلت. رفعت إلى أاحاب اليمي 

 .(0)" رأيت الحس ، ومحمد ب  سيري ، وميمو  ب  سياه: إخوانك؟ قال

إّ  هذه السؤيا ت شف ع  عالقة هذه المسأة الّيوفّية بشيوخها ، هل عالقة المسيد بالّشيخ 

ألّ  تك  هل الطسيق الوحيدة لكمحّبة التل  عالقة االستسالم والطاعة واالنقياد والخدمة امة، ع

 . تعوق الّنوافل 

فعالقة التساتبّية إذ  عالقة مس زّية داخل العالم الّيوفل سّبما  انت سّدة فعل يحتمل بها 

الدعوة و سب األنياس ،  الّيوفّل م  عالم الخاسج ، وسّبما  انت لغاية التسغيب وفّنا م  فنو 

رأيت : " ألم عبد اهلل، وهل م  نساء أهل البيسة ، والتل قالت فيهاوهو ما نجده فل هذه السؤيا 

ف كرت م  حسنه ما شاء هللا، فإ ا أنا  -فيما يرى النائم، كأني دخلت داراً حسنة، ثم دخلت بستانا
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فإني لمتعجبة م  : اويب، قالتبرجل متكئ على سرير م   هب، وحوله الوافاء بأيديهم األك

فوثب فاستوى جالسا على : ه ا مروا  المحلمي قد أقبل، قالت: حس  ما أرى، إ  أتى فقيل له

 . (3)"فاستيقظت م  منامي، فإ ا جنازة مروا  قد مر بها على بابي تلك الساعة: سريره، قالت

خبس تالزم المنامة مع إّ  هذه المنامة  ما سويت تبدو فل الظاهس خبسّية تعكم سامعها ب

" حادثة موت أحدهم ول نها فل الحقيقة إنشائّية تحّ، المتكّقل وتحّسضه وتدعوه وتغسيه بمآل 

وهذا ضسب م  ضسوب األمس بالمعسوف والنهل . حّتى يسعى لسكو  مسك ه فل الحياة" مسوا  

وهو ما يظهس أيضا . ع  المن س واإليالح تكميحًا وتعّ سًا دو  حاجة إلى استعال  األمس والنهل

كا  رجاء ب  : " تقول. فل منامة امسأة م  بيت المقدس فيها مدح بّي  لشيخ وأتباعه

فمات، فرأيته في منامي بعد موته بشهر، : جليسا لنا، وكا  نِعَم الَجليس، قالت( هـ330ت)حيوة

فزعة ظننا أ   إلى خير، ولكنا فزعنا بعدكم: أبا المقدام إالم ارتم؟ قال: ونحو  لك، فقلت له

دخل الجراا وأاحابه بأثقالهم الجنة، بأفعالهم، حتى : وفيم  لك؟ قال: قلت: القيامة قامت، قالت

 . (0)"ازدحموا على بابها

فل الحقيقة هذه السؤيا تتشاب  فيها الدالالت والوظائف فهل تبجيل لشيخ وتالميذه، وهل 

ع  ّل ذل  دعوة إيالحّية خاّية حّ، عكى ايطناع المعسوف الموجب لحس  المييس، وهل م

االنطالق م  إيالح الباط   المتيّوفات العّباسيات هوأساس المماسسة اإليالحية لدى وأّ  

الذ  تشّ ل  األشياء سؤيةم  هذا الشعوس اإليمانل فل يبدأ  الذ  يستمد سداده م  التوفيق اإللهل،

 .منطق اليالح واإليالح فل الوعل اليوفل

لنتاجات الدينية وال سّيما اليوفية منها، زاخسة بهذه السؤى، والتل ال م  ا إ  ال ثيس

تخسج ع  مضامي  واش اليات البح، التل أشسنا إليها، وهل تجسد الكبنة الم ّمكة لمختكف العنو  

 . األدبية النثسية، وبّينا دوسها الععال، لبعض ما تم دساسته م  سؤى

 : الحكايات-2
ولى أش ال الّتعبيس الّيوفل ظهوسًا وأوسعها  ثافة فل ال تب تعتبس الح اية اليوفية ُأ

اليوفية، وهذا يقتضل، أ  ثمة ضسوسة لك شف ع  نشأة هذا الع  وع  حاجة اليوفية إليه، 

لغسض الّتعبيس ع  الحقائق واألسساس، وما يعيضه اهلل عكى قكب اليوفل م  العكوم الكدنية م  

تسد فل الغالب بسيطة فل "ألولياء، وهذه األقاييص والح ايات خالل لقائه باألنبياء والمالئ ة ا
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نقول إّ  الميادس  ويم   أّ  .(3)"سسدها، ألعاظها خالية م  التعقيد أل  الهدف منها ليس فنيا

الدينية اإلسالمية هل م  أهّم ميادس وأسس الع س الّيوفّل عاّمة ، لذل  وجب عكينا ونح  فل 

الح اية اليوفية االنتباه إلى دوس القيص التل وسدت فل  سحكة التقّيل ع  جذوس منبت

القسآ  ال سيم، فل نشأة الح اية الّيوفّية، ألنها يم   أ  ت و  المنبع األول الذ  استقى منه 

 .اليوفية أف اسهم، وتأثسوا به فل طسيقة عسضهم لألحدا،

لنساء قبل الدخول إلى يكب الح ايات اليوفية والغوص فل غماس ما نقل ع  ا

ح ايات المسأة اليوفيات فيها، فإننا نسوم التعسيف بالح اية عمومًا، وم  ثّمة النظس فل 

    .ومقايدها ، الّيوفّية، م  خالل محاولة استجالء مضامينها، إضافة إلى  وظائعها

والح اية م  العنو  القييية قديمة األيل، وتعتبس الموعظة لونا م  ألوانها، وهل 

ثم أ  بعض المينعي  فل التيوف قد . الذ  يكجأ إليه ال ثيسو  ومنهم الوعاظ بمثابة المكجأ

استعمل الح ايات أداًة لكتعبيس ع  المعانل اليوفية، الّدالة عكى آدابهم، فعيها إشاسات إلى 

معانيهم، التل ال ت شف عنها عباسات الح اية، عكى نحو دقيق، عكى السغم م  احتواء النعس 

 .  (0)االنسانية لها 

أّما وسمها بالح اية الّيوفّية فإّ  بعض الّداسسي  يشتسطو  فيها جمكة م  الّضوابط متى 

والناس  ،المسيدي  أ  تستهدف لتجّسدت فل الح اية  ياست  يوفّيًة، وأّول هذه الضوابط هما 

 .س الميطكح اليوفل ب ثافةوحضفنسى محاولة جكبهم إلى حضيسة العالم الّيوفل،  ،عامة

الذ  يحمل فل داخكه  ،ثانل الّضوابط فيتمّثل فل وجوب حضوس المضمو  األخالقل أّما

. فتيبح معسفته لكحقائق معسفة مباشسة تغيب عنها وساطات اآلخسي  ،وعل اإلنسا  وف سه

 .، يتمّثل الضابط الثال، فل  ضسوسة أ   يتناول فيها الّساو  اليوفل تجسبة وقعت لهواخيسًا

 أ  فإّ  الح اية الّيوفّية النسائّية يم   ،ها م  تك  الّضوابطستمّدوسغم وحدتها التل ت

 .تيّنف إلى ينعي  حسب معياس موقع الّساو  فيها

هو ينف الح اية الذاتّية، وهل المسوّية عكى  لسا  المسأة ع  نعسها، األول فالينف 

 ويم   أ  نضع. أو باإلخباس ،أو بالمشاس ة ،أو تسو  ع  شيخها بالمشاهدة الساو ،فهل 

-موضوع السؤى–بمنامة سابعة  ح ايات ال سامات ضم  هذا الّينف الذ  يم   أ  نقاسنه

مبدَأ أساسّيا م  مبادئ الّسواية الّيوفّية عند المسأة اليوفية،  -أ  فل جزء منها ح اية-باعتباس 

فالح اية م  هذه . بةأال وهو االحتعاء الشديد بمسألة العسوج وأسبابها التل تمنح الّيوفّل هذه اله
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 يسى" الّزاوية ليست إاّل تسجمة إبداعّية لحالة م  الوجد والّشوق إلى ذل  العسوج المستقب، إذ 
 فل متجّسدة معانل فيها يشاهدو  ،وإسساءات سوحّية  أّ  األولياء منهم لهم معاسج المتيّوفة

فهؤالء وسثة  (3) "نلالمعا م  اليوس تك  تتضّم  بما العكم يعطو  لكخيال، يوس محسوسة

وإنما عسجوا بأسواحهم  ول نهم لم يسسوا بأجسادهم ، ألّنها دنسهم  (عكيه اليالة والسالم)النبّل

أيضا، تقيم الّدليل فل بنائها، عكى دوس الّساو  فل مثل هذا  و الح اية . وقكوبهم ومعانل إيمانهم

قوم غالبا عكى اإلسناد، إذ فل أغكب الّيوفّية الذ  يالّنوع خاّية فل مسحكة استهالل الح اية 

الح ايات يسّ ز الّساو  عكى سكسكة الّسواة الذي  تناقكوا هذا الخبس محاولة منه لتوثيق أحداثه 

 .وإعالنا لكعاّمة ع  بساءته مّما يسو  
أّما الينف الثانل فهو ذا  الذ  يم   أ  نسّميه ينف الح اية المسوّية ع  المسأة 

آخس ن غالبا ما ي و  يوفّيا هو أيضا ن يسيد م  خاللها تمجيدها وإثبات  الّيوفّية م  ساٍو

وقد أوسد ياحب يعة الّيعوة ح اية تمثكت بآمنة الّسمكّية التل طكب منها أحمد ب  .  ساماتها

اعتلة بشر ب  الحارث فعادته آمنة "حنبل أ  تدعو له فدعت له اهلل  أ  يجيسه م  الناس، فقد 

ه ه آمنة : م  ه ه؟ فقال: فإنها لعنده إ  دخل أحمد ب  حنبل يعوده، فقال. لةالرملية م  الرم

اللهم إ  بشر ب  : فقالت. فسلها تدعو لنا: قال. الرملية، بلغها علّتي فجاءت م  الرملة تعودني

فانارفت، فلّما كا  م  الليل : قال أحمد. الحارث وأحمد ب  حنبل يستجيرانك م  النار فاجرهما

 . (0)"قد فعلنا ولدينا مزيد : " بسم هللا الرحم  الرحيم : رقعة مكتوب فيها  طرحت إليّ 

بغض الّنظس ع  يدق هذه الح اية م  عدمها، خاّية فل ضوء ما نعسف ع  اب  حنبل 

فإّ  الّساو  الّيوفل نن جععس ب  محّمد نن وهو ما يهّمنا فل هذا المجال ، قد سوى ح ايته 

 الوسائط، وتجاوز المباشسة، إلى ينزع أساس عكى باهلل عالقتهم" أقاموا  ةفالمتيّوبش ل يؤّ د أّ  
فهذه المسأة التل ين س أحمد ب  حنبل معسفتها  (0)" عكيه المتعاسف بالمعهوم الوعل وساطة حتى

إّ  .  انت ب ساماتها شعيعة له وسبيكه إلى المغعسة وبعضكها نجا اب  حنبل، وهو م  هو، م  الناس

ثيسة فل هذه الح اية ، لحظة ال شف ت م  فل تك  السسالة الموجزة التل تكّقاها اب  الكحظة األ

، لحظة يكعها التعقيد ويمتزج فيها الظاهس بالباط  ، ظاهس لمتقّبل "  قد فعلنا ولدينا مزيد" حنبل 

آمنة " عامّل قد يشغل نعسه بالتحقيق فل مسسل الّسسالة ، وباط  لمسيد أو مقبل يقّس بسمّو 

 . وقسبها م  اهلل ، ليثبت لآلخسي  سفعة هذه المسأة" الّسمكّية
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إّ  هذا األمس يعود بنا إلى معهوم الشطح، و يف استطاع الّساو ، عكى تقّدم هذه الّسواية 

 .  فل الزم  أ  فل حدود القس  الثانل الهجس ، أ  يخعل هذه الشطحة دو  أ  يتخّكى عنها 

نموذجا م  الح ايات التل يحويها هذا اليّنف الذ  يم   أ   ال شّ  أّ  هذه الّسواية تعتبس

، زهساء الوالهة:  اية مجنونة فل جبل م  جبال بيت المقدس يقال لها حنعسض فيه أيضا إلى 

وتتكّخص فل لقاء بينها وبي  ذ  الّنو  وعسفته دو  سابق معسفة ثّم ماتت فل حضوسه بعد أ  

 .(3)ّما تعانيه استعطعته وطكبت منه أ  يزيح عنها ه

ال تخسج ع  تك  السمات الممّيزة لكح اية الّيوفّية، بدءًا  ،فالح اية عكى بساطة أحداثها

بحضوس المسيد والشيخ، مسوسًا ب ثافة الميطكح الّيوفل فل  الم المسأة وانتهاء  بأّ  الّساو  

سها عشسو  سنة  ا  طسفا فيها، ناهي  ع  ما تشل به م  مضامي  ودالالت، فأمنية مسيدة عم

فهذه المسأة التل عاشت  ّل هذه الّسنوات تظهس الجنو ، جنو  . حّققها لقاء خاطف مع شيخ مقّدم

الّيوفّية، وهل تنتظس انعتاق الّسوح م  الجسد ، فل لحظة يهبها الشيخ الخالص ويعك  سضاءه 

 . عنها بأ  أسسل بها إلى م  تحب، تك  هّل م انة الّشيوخ و ساماتهم

ح اية أخوات بشس الحافل (0)لح ايات تك  التل سواها اب  الجوز  أيضا فل  تابهوم  ا

، وتذ س الح اية أّ  بشسًا زبدة و مخةو مضغةالتل يدوس موضوعها حول أخوات بشس الحافل  

ب ى إحداهّ  بحساسة عند موتها، واختكعت الّسوايات فل تحديدها، فم  قائل إّنها مضغة وم  قائل 

فل  كتا الحالتي  نقكت الّسوايات مقالتي  لبشس بعد وفاة أخته اختكعتا فل  الكعظ بعض أنها مّخة، و

إّ  العبد إ ا قّار في خدمة رّبه : " االختالف واتعقتا فل المعنى، وسن تعل بذ س إحداهما وهل

 . (0)" سلبه أنيسه، وه ه كانت أنيستي في الّدنيا

أختي ، فإنها كانت تجتهد أالّ تأكل ما تعلّمت الورع م  : " وع  إحداهّ  قال أيضا

وتنقل الح اية أيضا محاوسة بي  مّخة وأحمد ب  حنبل مضمونها أنها  .(1)" للمخلو  فيه انع 

جاءت تستعتيه فل أمسي ، األّول، هل يجب أّ  تبّي  لزبائنها، غزلها عكى الّسساج م  غزلها عكى 

: وتذ س الح اية أيضا سواية أخسى تقول. يضضوء القمس، أّما الثانل، ف ا  فل ح م أني  المس

إنها جاءت إلى أحمد ب  حنبل تستعتيه فل ح م استغاللها لعسية وجود مشعل لغيسها بقسبها  ل 

 .تغزل ولّما غاب المشعل خشيت أ  ي و  ذل  غضبا م  اهلل وطكبت م  اب  حنبل أ  يخّكيها 
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أثقل شيء على العبد الّ نوب، وأخّفه "  :فقد نقل عنها السُّكمل أنها  انت تقول ،أّما زبدة

  .(3)" عليه التوبة ، فما له يدفع أثقل شيء بأخّف شيٍء 

ل ل نعهم هذه الح اية يجب أ  نعود إلى الشخييات مستخسجي  سماتها وخيائيها ، 

فنح  إزاء مجموعة م  نسوة فل مقابكة قطبي   بيسي ، بشس الحافل وأحمد ب  حنبل، فبشس 

  مشاهيس الّيوفّية وشيوخهم فل القس  الثال،، وأحمد ب  حنبل غنّل ع  التعسيف، الحافل هو م

ويم   تمثيل هذا التعييس . ول ّ  وظيعة هذه المقابكة، هل تعييس النسوة الثال، وتحديد مزاياهّ  

بميزا  وضع فيه الّسجال  المذ وسا  فل  ّعة، والنسوة الثال، فل ال ّعة األخسى، والّطسيف أّ  

لح اية، تجعل  ّعة الّنسوة هل التل تميل، فتيبح الّنسوة بذل  هّ  أيل العضيكة والوسع ا

وما اعتساف بشس بأّ  إحداهّ  .   منهاوالمعسفة الّدينّية، وما الَعَكما  بشس واب  حنبل إاّل فسع

باسة م  معنى فل الدنيا إاّل تأ يدًا عكى ما ذهبنا إليه، فانظس إلى ما تحمكه تك  الع" أنيسه"  انت 

 . الّيوفّل وحبيبه" أنيس"داخل المعجم الّيوفل، إّنها يعة م  يعات اهلل عندهم، واهلل 

إّ  حز  بشس الموجب لكب اء ل  ي و  عند عابد مثكه إال حزنا يوفّيا ينبع م  ألم فساق 

  إحداهّ  وانظس إلى  و. اهلل، يسوم به م  خالله القسب والتعالل إلى سمو الّذات اإللهية حّبًا

أيضا قد عّكمته الوسع والتقوى لتدس  أّ  العالقة فل هذه الحالة، بي  الشيخ والمسيد قد انقكبت 

 . لييبح شيخ يوفّية بغداد، بشس، مسيدًا عند أخواته

واألمس نعسه بالّنسبة إلى اب  حنبل، فما . وهو ما ي شف بوضوح م انة المسأة الّيوفّية

ة قواها، ووسعها، وحسيها عكى الّيدق، واألمانة، وسعمديحه ألخت بشس، وعجبه م  ت

وخالية الح اية تتمّثل فل هذه الّيوسة المشسقة . بتك  المسأة  معسفتها الّدينية، إال اعتساف

 .  ألولئ  النسوة التل تيّوس بجالء البيئة الّيوفّية الّنسائّية فل عيسها

، ح اية (0) }112{تحت السقم  وفل سياق ذ سه لطائعة م  العابدات يذ س اب  الجوز 

و ا  فقيها محّدثا عالما ، ( هن 117ت ) إحداه ، وتسو  موقعا حد، بي  أبل ب س الّشيساز  

فالكقاء فل بدايته يبدو بي  شخييتي  متناقضتي ، . وعجوز زاهدة تقط  خباء  فل بادية العساق

ال النيسافه  إلى الّدنيا عكم معسوف وعجوز ن سة، هو متنّقل وهل ثابتة، هو حسب سأيها بّط

 .وهل منشغكة بالعبادة، هو يعيش الّشّ  وهل تعيش اليقي  وتدعوه إليه

وإّ  ذل  عندها سي و  بالمجاوسة والتعّبد والزهد حّتى يتّم الكقاء بينه وبي  الحبيب، وهو 

 .ما تقيده باليقي ، ذل  الميطكح الّيوفّل، الذ  أفنى م  أجكه الّيوفّيُة أعماسهم
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 يتمّثل فل تحّول أبل ب س م  شيخ  ال يقف هذا التناقض عند هذا الحد بل يأخذ بعدا دسامّيا و

إّ  قساءته لكقسآ   انت سغم ذل  . ول   بأ  سالح، بالقسآ . فقيه محّد، إلى قاتل مضيعته

 .معبسًا لكعجوز وم افأة تتكّقى بها ذل  اليقي  المنشود 

د لهذه المسأة الزاهدة م  باب إغساء المسيدي  فاألمس إذ ، ال يخسج أيضًا ع  تمجي

وتبشيسهم ودعوتهم إلى مزيد التعّكق بالعبادة، والقسآ ، إذا  انوا يسومو  الخالص م  دنس 

 . الّدنيا، ومسافقة سادتهم وشيوخهم فل عكّو مساتبهم فل معاسيجهم الّسماوّية 

ح ع  مقايد أيحابها م  إّ  هذه الح ايات عكى تعّددها وغزاسة دالالتها ت شف بوضو

فالقيدّية فل الح اية الّيوفّية س   أساسل الزم، ألّنه م  أدوات . يوفّية ، نساء  ّ  أم سجاال 

التأثيس عندهم فل مسيديهم، وحافز م  حوافز ال شف والمعسفة، إذ ال سبيل لهم أ  يدس وا مآل 

 . شيوخهم إاّل م  خالل هذه الّسوايات

 ما ( جند م  جنود اهلل)فالح ايات  طّسق إلى وظائف الح اية،  ونختم هذا المبح، بالّت

تهديهم إلى معالم  ،لبثها إلى تالمذتهم ،تتقوى بها قكوب المسيدي ، وتناقكها العكماء ،ويعها الجنيد

 .3))الطسيق فل السحكة اليوفية الشاقة، فككح اية قيمة وفائدة وحاجة

 : ج التل توّيكنا إليها فيما يكل فل خاتمة هذا العيل يم   أ  نجمل النتائ

م  الّضسوس  فل البداية أ  نشيس إلى أّننا واجهنا يعوبة  بسى تتمّثل فل فقس الم تبة 

ول   سغم ذل  فقد  شف البح، . العسبّية الّنقدية، م  دساسات حديثة تساعدنا عكى هذا البح،

ّنسائل قد شّ كت يوسة واضحة ع   ّل أجناس الّنثس الّيوفل الوما استندنا إليه م  مساجع أّ  

 .الّيوفّل عاّمة وع  المسأة الّيوفّية خاّية فل العيس المقيود بالّدساسة 

أو العباسة االجتماعية، وأما " اليومل" فعل مستوى العباسة، ظهس لنا أنها ضسبا ، عباسة  

ى وجماليات الثانية الضسب الثانل وهو ما أطكقنا عكيه إسم العباسة االّيوفية، وسغم بساطة األول

فإنهما تضافستا لتحقيق وظيعة اإلبالغ بما فيهما م  تيويس وأساليب نخّص منها اإلنشاء م  أمس 

 .ونهل واستعهام وتحضيض وغيسها

ول   م  حي، المضامي  فإّ  العباسة الّيوفّية، تتجّكى بش ل أوسع وأوفس داللة ألنه م  

ه الكغة، تعيأع  األحوال غيس العادية التل يعايشها فحاول التعبيس إذا  اليوفلَّالمعسوف أّ  

تنعتح فيها عكى اختسع ألعاظًا وميطكحات وتعبيسات عمد إلى المجاز، و ، العباسةت عنده قاوض

 .دالالت ومعا  وافسة معتوحة عكى التأويل 
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وما يعنيه و يف " الّشطج"داخل معهوم  وقد حاولنا تعسيس ذل  فوجدنا تعسيسي  ، أولهما 

تمّ   الّيوفّل بوعيه أ  يتجاوز مخاطسه، أّما ثانيهما فهو فل طبيعة لغة أدب الزهد وعالقتها 

 . ،  ما بّيناه فل العيل األول م  دساستنا هذهبمقامات الّيوفيات الّسوحّية والجسدّية

فل حي  أّنه فل أدب الويايا، تعّكقت الّنسوة بأسمى مسامل الّيوفّية عاّمة، الخالص، 

 . يق استضاه الّيوفيو  لهم وألحبّتهم وهو طس

وقد تبّي  لنا أّ  دالالت الويايا تتمثل فل مستويي ، فل  ونها خطابًا ينشأ م  حس ة 

، هل مسنده، حّتى والح م البكيغة، اآليات القسآنيةت و   مؤّثس،ف سّية، ثّم يظهس بأسكوب شاعسّ  

ت المسأة الّيوفّية م  ذل  ألنها طسقت هذا وقد تمّ ن. يجعل سسالته  يسيسة االستقبال والتكّقل

أبواب عديدة، ع ست اهتماماتهّ  وسؤاه ، مثل باب الحب اإللهل، الجنس الّنثس  م  

عموما، تبّي  لنا أيضا أّ  هذه الويايا وإ   انت محدودة . واإلخالص، أو باب الزهد، وغيسهما

وهو ما منحها جمالية . اليبسوق أو أو الش ،م  العشق ت حاالالمساحة الّنيّية، فإنها ويعت 

 .  خاّية 

مّما أظهسه البح، أيضا تك  الوشيجة، التل نجدها بي  الّسؤيا والمنامة، فل مستوى الجنس 

الّنثس  ، ف كتاهما ضسب م  ضسوب الح ل، وإّ  اختالفهما يعود إلى مسألة العالقة مع الواقع، 

هم ميادس التكقل عند اليوفية، بها يتوايكو  تعتبس أ أضافة إلى أموس أخسى، منها أّ  السؤى

بعض المماسسات الّيوفّية  ا بّسسُيمع األح ام الشسعية م  اهلل، وهو ما جعل بناءها ومضامينها 

وعالقة الشيخ بالمسيد ووظيعة اإليالح فيها إضافة إلى معنى التعويض اإللهل، حّتى أّ  

خ وسادة الّيوفّية ، مع حضوس أساسل الشخييات فيها  انت فل الغالب  م   باس الّشيو

 .لياحبتها  الحائسة التّواقة 

الضوابط التل  شف الح اية اليوفية، فتختكف ع  الّسؤيا خاّية فل مستوى الحدود و أّما

عنها بحثنا، والمتمّثكة فل وجوب استهداف المسيدي  والناس عامة، استقطابا لهم وإغساء 

ل مضامينها األخالقّية، تتكّبس بالوعل اإلنسانل، يوفالميطكح البالخالص والّسقل بقّوة 

وقد توّيكنا فل بحثنا إلى تينيعها ينعي ، . لتتخّكص م  إنسانيتها إلى سوحانّية شديدة الشعافّية

والمسوّية . المسأة ع  نعسها، وجدنا ذل  فل ح اية  خادمة سابعة ع  سّيدتهالسا  المسوّية عكى 

سو  ع  أمنة السمكية واب  حنبل وذ  النو  وزهساء الوالهة ، لم  ع  المسأة الّيوفّية، مثكما

  .ي   هذا الجنس بطبيعة الحال مختكعا ع  بقّية األجناس فل مستوى المقايد والوظائف
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 الفال الثالث
 أساليب األدب الّنسوي الاوفي واوره

 : مقدمة

كمية، بل ا  مشايخهم مما ال ش  فيه أ  أدباء اليوفية،  انوا مشاس ي  فل الحياة الع

وساداتهم هم قادة الع س والبيا ، وأمساء الشعس والنثس، فازدهست عكى أيديهم األشعاس اليوفية 

 ا  مكحوظًا فيهم أنهم م  "  حس  إبساهيميقول . والعشق اإللهل الذ  أيبح فنًا مستقاًل بذاته

 .(3)"أقطاب األدب والبيا 

. يكى اهلل عكيه وسكم وتوسكوا به إلى اهلل ليغعس لهمولقد أ ثس اليوفية م  مدح سسول اهلل 

ومما يبدو واضحًا أ  عمائس اليوفية م  زوايا وسبط  ا  مسا ز اشعاع عكمية تعقد فيها حكقات 

 عكم القسآ  والحدي،  (0)دساسية فل عكوم الدي  وما يتيل بها م  عكوم فقهية ونقكية وعقكية 

 .(0) لعسبية والعسوض والتاسيخ والحساب والطب والتيوفوالتعسيس وايول العقه وعكوم الكغة ا

و ا  العديد م  هذه الدوس يحتو  عكى م تبات تشمل عكى العديد م  ال تب، وال سيما 

المياحف و تب عكوم العقه، والنحو، والعك ،  ما  انت بعض الزوايا، ال تخكو م  مؤلعات 

 .(1)والكغويي  والنحاة  فكسعية لبعض العالسعة والعكماء واألدباء والعقهاء

وقد اتاحت هذه ال تب المتوفسة فل الزوايا والسبط العسية أمام سوادها والمقيمي  فيها م  

طكبة، ومدسسي  وعكماء لكمطالعة وال تابة، لذل  نالحظ ا  ال ثيس م   تب التيوف ألعت فل 

كى الدساسة وال تابة السبط والزوايا، بسبب ما توفسه هذه االما   م  استقساس وهدوء يشجع ع
 ما  انت دوس الّيوفية الَمكجأ الذ  يكجا إليه الُعكماء والّسحالة، وطكبة الِعكم الذي  يتنّقكو  فل  (.2)

 (.6)أسجاء العالم االسالمل، ليتكَقوا العكم عكى أيد  بعض مشايخ وعكماء المؤسسات اليوفية 

لهم الدوس الباسز فل بع، الحس ة  و ا   باس الشيوخ يعكمو  فل الزوايا والمداسس، و ا 

العكمية وتطوسها، فالحس ة اليوفية أسدت إلى الم تبة العكمية فل شتى العكوم اليوفية وغيسها 

حي، ( 7)وأيبحت منهاًل لكمسيدي  وطالبل العكم إلى عيسنا هذا ويدق تاج الدي  السب ل 
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وة عكى ما سبق، فإ  الباح، وعال"حياهم اهلل وبياهم، وجمعنا فل الجنة نح  وإياهم :" يقول

يسعى فل هذا العيل إلى ابساز الخيائص العنية فل االدب اليوفل النسائل م  خالل ال شف 

 .ع  المواط  العنية والبالغية فل الشعس النسو  اليوفل

 :خاائص اللغة الاوفية

 :اللغة الدينية  -3

يوفية  ميطكحاتهم يعتبس القسآ  ال سيم أحد الميادس األساسية التل استقى منها ال

وهنال  عدد ال يستها  به م  الميطكحات اليوفية نجد أيولها فل . وتعبيساتهم وسبما األهم

 .القسآ  نحو المقام والبسط والقبس والعناء والبقاء والجمع والعسق وال ثيس غيس ذل 

ومما يبدو واضحًا أ  استعمال اليوفية لمثل هذه المعسدات لم ي   عكى نهج العقهاء 

والمعسسي ، بل  ا  تبعًا لكنهج اليوفل فل فهم آيات القسآ ، ذل  النهج الذ  يقوم عكى التأويل 

 .السمز  والبح، فل باط  ال تاب دو  ظاهسه

ولكيوفية أيضًا : " وقد أشاس الّسساج فل الكُّمع إلى اقتباس اليوفية م  القسآ  إذ قال

ب اهلل تعالى متكوة، وأخباس ع  سسول اهلل تخييص م  طبقات أهل العكم باستعمال آيات م   تا

 .(3)"يكى اهلل عكيه وسكم مسوية 

وعالوة عكى آثس القسآ  فل ت وي  الكغة اليوفية، فقد  ا  له أثس هام فل اغناء األف اس 

اليوفية، وأبسز ظاهسة لذل  استعادة المتيوفة م  قيص األنبياء التل وسدت فل القسآ  

و جعل أيوب مظهسًا لكيبس ويعقوب مثال لكشوق واالشتياق والحز  ثم ال سيم لتمثيل عقائدهم نح

 .التعبيس ع  عقيدة التجكل وطكب المشاهدة م  خالل سيسة موسى القسآنية

ولوال القسآ  ل ا  م  اليعب عكى المتيوفة المسكمي  أ  يأتوا ب ل تك  اإلشاسات 

فتقس ألهم العنايس التل ت و  اف اسه واالمثكة المستمدة م  سوسه، بل ل ا  التسا، اليوفل قد ا

فالشاعسات اليوفيات م  جمكة المتيوفة الذي  عسفوا م  القسآ ، لت وي  . وسموزه وتمثيالته

شعسهم اليوفل، فاتخذ  الشاعسات اليوفيات م  اآليات القسآنية ميدسًا ل ثيس م  أف اسه  

قل إ   نتم تحبو  اهلل  چه تعالى اليوفية وميطكحاته  العسفانية واآلية المشاس اليها فل قول

 .(0) چفأتبعونل يحبب م اهلل 

 :فأل  معنى هذه اآليات تظهس جكيًا فل قول سابعة العدوية
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 أحّب  حّبي ، حب الهوى                   وحبنًا ألن  أهنل لذا نا

 فأما الذ  هو حب الهوى                    فشغكل بذ س  عم  سوا 

 هل لنه                    ف شع  لكمحب حتى أسا وأمنا الذ  انت أ

 (3) فال الحمد فل ذا وال ذا  لل                 ول   ل  الحمد فل ذا وذا ا   

حي، إّ  هذه المقطعة قد تأثست باآلية السابقة فا  امعا  النظس فيها، سي شف أ  المقطعة 

 .اليوفية بل فكسعة التيوف نعسها ت و  عمقًا معسفيًا ي اد يكخص فكسعة الحب اإللهل عند

چمب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث  يث   چ   :و ذل  قوله تعالى

(0). 

 :وَيظهس تأثس سابعة باآلية السابقة م  خالل قولها

 فأما الذ  هو حبُّ الهوى                     فشغكل بذ س  عّم  سوا ا

هو ذ س المحبوب إذ تسى م  خالل ذ سها هلل تعالى  فالذ  يشغل سابعة ع  الدنيا وما فيها

 .وهو المحبب أفضل وأجمل وهذا يعنل أنها ذات استباط وثيق بتيوف سابعة العدوية

 : ويظهس  ذل  تأثس العابدات اليوفيات بالقسآ  ال سيم م  خالل اآلية التالية قوله تعالى

 .(0)چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ 

 :هس تأثس حب سيحانة المجنونة م  خالل قولهاويظ

 أنت ُأنسل ومنَيتل وسسوس                 قد أبى القكب أ  يحبَّ سوا ا

 يا عزيز  وهمتل وُمساد                   طال شوقل متى ي و  لقا ا

 (1) ليس ُسؤلل م  الجنا  نعيمًا                غيس أنل أسيدهنا ألسا ننا   

امًا  يف أ  سيحانة المجنونة قد استعادت م  اآليات السابقة لتعّبس ع  ف ستل فواضح تم

الحب والسؤيا لوجه الحق، وهذه اآليات تنسجم مع سياق تع يس اليوفية سيحانة، ألنه  يس ز  

 .دائما عكى الحواس الخمسة

 :وقولها  ذل 

 ا ألسا نناليس ُسؤلل م  الجنا  نعيمًا                    غيس أنل أسيده  

                                                           
 .333ص ، السوض العائق: الحسيعيش( (3

 (01)سوسة السعد، اآلية  (0)
 (.00-00)سوسة القيامة، اآليات  (0)
 .012عقالء المجاني ، ص : النيسابوس  (1)
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إ  اهلل تباس  وتعالى خكق آدم فضسب عكى اليمي  : " فهو مأخوذ م  الحدي، النبو  القائل

هؤالء فل الجنة وال أبالل : فأخسج ذسية بيضاء  العضة، وم  اليسسى سوداء  العحمة، ثم قال

 (.3)"وهؤالء فل الناس وال أبالل

 :لقسآ  م  خالل قولهاويظهس  ذل  تأثس الشاعسة اليوفية تحعة المجنونة با

 يا سسوس الّسسوس أنت سسوس                يا حياة النعوس أنت ُحبوس 

 أنت نناس  وجنتل ونعيمنل                   وأنيسل وأنت ننوس الننوس  

 (0)  م تسى ييبس المُحبُّ عكى البعد              و م يكب، الهوى فل اليدوس   

ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ         ۓ  ڭڭ    چ: ه تعالىونكتمس أنها قد تأثست بقول

ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  

ى   ائ   ائ  ەئەئ   وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  

.(0)چ

 :س ويظهس  ذل  تأثس جاسية متعبدة بجبل المقّطم، معايسة لذ  النو  المي

 يا ذا الذ  أِنس العؤاُد بذ سه             أنت الذ  منا إ  سواه أسيد   

 يا منَيتل دو  األنام وبغيتل              يا من  له  نلُّ األنام عبيند   

 (1) تعنى الكيالل والزما  بأسسه            وهوا  غضٌّ فل العؤاد جديد   

مب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  چ : ا بقوله تعالىإذ يظهس م  خالل األبيات السابقة تأثسه

.(2)چيت     جث  مث  ىث  يث   

وهذا يبي   م  انت الجاسية المتعبدة دقيقة فل انتقاء األلعاظ والميطكحات وفل السبط فيما 

 .بينها وهذا يعبس ع  معتقداتها التل تنبع ع  دقة وإحساس عال 

                                                           
التسمذ  الح يم، محمد ب  عكل ب  الحس  ب  بشس، نوادس األيول فل أحادي، السسول، داس عبد النسحم   (3)

 .002ميسة، الجيل، بيسوت، ص ع
 .003ص  السوض العائق،: الحسيعيش ((0
 (.02)سوسة النوس، اآلية   (0)
 .330السوض العائق، ص : الحسيعيش  (1)
 (.01)سوسة السعد، اآلية   (2)
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يوفل قول جوهسة العابدة البساثية؛ قال ح يم ويم   التدلل عكى الكغة الدينية م  النثس ال

ب  جععس  انت جوهسة امسأة أبل عبد اهلل البساثل جاسية لبعض المكو  فعتقت فخكعت الدنيا، 

 .ولزمت أبا عبد اهلل فتزوج بها وتعبدت

قالت لل جوهسُة يومًا يا أبا عبد اهلل النساء ُيحكِّي  فل الجنة إذا : قال أبو عبد اهلل البساثل

: فياحت ييحة غشل عكيها، فكما أفاقت قكت ما الذ  أياب ؟قالت: نعم، قال: خكنا؟ قكتد

 .ذ ست حالل تك  وما  نت قد نكت م  الدنيا فخشيت واهلل حسما  اآلخسة

 :فأتيناه يومًا وهو جالس عكى األسض ليست الجكة تحته فقكنا: قال

: إ  جوهسة أيقظتنل الباسحة فقالت: قاليا أبا عبد اهلل ما فعكت بالجكة التل  نت تقعد عكيها؟ 
إ  األسض تقول الب  آدم تجعل بينل وبين  ستسًا وأنت غدًا فل بطنل؟ " أليس يقال فل الحدي، 

 .نعم: قكت: قال
 .(3) فأخسج هذه الجالل ال حاجة لنا فيها، فقمت واهلل فأخسجتها: قالت

قد تأثست بالقسآ  ال سيم مما يبدو واضحا م  خالل النص السابق أ  جوهسة العابدة 

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        چ والسنة النبوية الشسيعة ويظهس ذل  جكيًا م  خالل اآلية ال سيمة  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ        ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    

  .(0)چەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئ    ى    ى  ائ  ائ    
 

 :عابدة قول خالل م   ذل  االستدالل ويم  

 تت كم ت اد وال  المه تسمع فتجكس البساثل اهلل عبد أبا تأتل امسأة سأيت :األسود نوح قال"

 شلء؟ ع  تسأل وال تت كمي  -اهلل يسحم – أساِ  ال :يوم ذات لها فقكت شلء، ع  تسأل وال

 ول  لكموعظة، أفهم والمنيت اهلل، ذ س م   ا  ما اال  ثيسه م  خيس ال الم قكيل :فقالت

 وإ  بسحمة، اهلل أساد  بطاعة اهلل أسدت إ  :أخل يا األمس وجمكة نعسه، ينيح ال امسؤ ينيح 

 .(0)"الخاسسي  زمسة فل غدًا يست إذا نعس  تكم فال المعسضي  سبيل سك ت

دة قد تأثست  ثيسا بالقسآ  ال سيم والسنة النبوية وعالوة عكى ذل ، أسى أ  هذه العاب

الشسيعة، ونجد  ذل  ال ثيس م  األدلة بالقسآ  والسنة، بأ  اإلنسا  الذ  يذ س اهلل يجعل له سحمة 

 :وثواب فل الدنيا واآلخسة ويجزيه اهلل تعالى بالجنة ويمتثل ذل  فل القسآ  م  خالل قوله تعالى

                                                           
 .230يعة اليعوة، ص : اب  الجوز   (3)
 (. 33-1) سوسة المنافقو ، اآلية   (0)
 .232ص  يعة اليعوة،: اب  الجوز  (0)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ی   ی  جئ  حئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی   ی  چ 

 .(3)چپ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  
وعالوة عكى ذل ، نجد أ  األدب اليوفل الّنسو  قد تأثس  ثيسًا بالقسآ  ال سيم واألحادي، 

النبوية الشسيعة، فم  خالل تتبع المقطوعات الشعسية لكّنساء اليوفيات نجد أ  أ ثس األبيات 

يعود أيكها إلى القسآ  ال سيم سواء  ا  ذل  يتعكق بيعات الخالق  تحتو  عكى أ ثس م  معسدة

سبحانه وتعالى أم أحد أسمائه وهذا يدل عكى مدى تعكقه  بالخالق سبحانه وتعالى ومدى سعة 

 .خياله  الذ  عسج م  الحياة الدنيا متعكقًا بالزهد والحب اإللهل

لعامة لكميطكحات المعسدة التل وهنا  ال ثيس م  المواضيع قد اختكعت ع  التعسيعات ا

يستعمكنها ليخكق  له  مدلوالت خاية بهّ  وإ   ا  مقكدًا ومت كعًا إال أنه  ا  شعسًا مبدعًا 

 .ومبت سًا وخاية فل تأثسه  بالكغة الدينية

 :لغة الماطلحات الاوفية ولغة الحب الاوفي

سة مكيئة م  األنغام مما ال ش  فيه عند دساسة األدب اليوفل ندخل فيه إلى ساحة عام

واأللحا  التل أبدعها هؤالء اليوفيو  الذي  تغنوا وحيسوا حبهم بالحب اإللهل عشقًا وفناء  

بعد أ  َسموا بإدسا هم وتذوقهم لكجمال والحب إلى فوق سغبات النعس والمتعة، ونعدوا إلى أبعد 

 .آماد معانيه ويوسه وتهويماته

لمًا شعسيًا له معسداته وسموزه وإيحاءاته أل  قكوبهّ  امتألت واستطاع هؤالء الّنسوة أ  يبدع  عا

 .باقتباس الحب اإللهل

إذ أيبح ل ل هؤالء المتعبدات أو المتعبدي  معجم خاص البد م  اإلحاطة به لم  يحاول 

االقتساب م  حدود عالمهم األدبّل، وذل  خشية أ  يزل أو يضل فالجمال بالنسبة إليهم وسيكة 

 .اهتدائها إلى المعانل الخيسة المطكقة والمبادئ الساميةلسمو السوح و

فالجمال اإللهل يتجكى فل الطبيعة م  خالل الموجودات وال وا ب والنجوم،  ما يتحكى فل 

فال و   كه يشتس  فل عبادة ذ  الجمال المطكق المنزه ع  التشبيه، ويهيم بهذا الجمال . الناس

 .مس ال و ، ولواله ما انتظم ال و فل نشوة مقدسة، وهذا الحب اإللهل يغ

وم  هنا يم   أ  نعهم تجكيات هذا الحب وأسساسه وإيماءاته و ومضاته، ونح  نتابع سحكة 

 .هؤالء المحبي  فل هيامهم بالجمال اإللهل

ونسى أ  بعض الشعساء م  تتسدد عكى شعاههم أسماء محبوباتهم فل البشس، وهل فل 

األسماء ليكى وسعاد وغيسها التل ذ سها الشعساء هل فل حقيقة حقيقتها سموز الجمال األسمى، ف

                                                           
 (.7-6)سوسة العن بوت، اآليات (3)
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األمس الحبيب األعظم، وهل سبيكهم إلى الهداية السوحية، إذ يتجاوزو  الجمال إلى االنتشاء 

 .بالعيض اإللهل لجمال يجل ع  الويف ويتقدس ع  ال يف

ل مقدمة ديوانه وقد عّبس محل الدي  ب  عسبل، أحد هؤالء العشاق ال باس م  اليوفية ف

ع  حقيقة إدسا  هؤالء الشعساء لكجمال اإللهل منّبهًا إلى أ  أشعاسهم لها ( تسجما  األشواق)

ظاهس وباط ، فظاهسها غزل يم   أ  ينطبق عكى الغزل الحّسل، ول   باطنها الهداية إلى 

  .(3)أسساس الهيام بالمعاسف اإللهية والواسدات الباطنة واألسساس الجمالية العكيا

 ،اليوفية اهام فيهوفإذا حاولنا أ  نتأمل حقيقة هذا الحب اإللهل ولغته التل استخدمها 

معبسي  ع  خوالجهم وع  شطحاتهم فل نثسهم وشعسهم وأدعيتهم وابتهاالتهم وشسوحهم 

ومنظوماتهم وتعكيقاتهم وجدناه قد تمثل فل يوسته األولى م  خالل التعبيس القسآنل الُمح م 

 .السسول يكى اهلل عكيه وسكم ومأثوس  كم

:   ، فل قوله تعالى"يحبهم ويحبونه"ومما يبدو واضحًا أنه جاء هذا المعنى فل القسآ  ال سيم 

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ 

   .(0) چۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   چ : تعالى وفل قوله

 .(0) چچ  

 .(1) چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک چ :وفل قوله تعالى

م  خالل شخيية التّعت حولها القكوب والعقول وهل شخيية سابعة  ،ة حب اهللوتتأ د ف س

سب إلى اهلل ع  طسيق حبه، العدوية التل ظهست فل البيسة داعية بدعوة جديدة هل دعوة التق

حب أواًل ألنه ميدس النعم التل ال تنقطع، فال وهل تناد  بهذا الحب ألنها تسى أ  اهلل أهل أل  ُي

 .سبيل أل  ينقضل حب المنعم بها عكى عباده، وهو أهل أل  ُيحب ثانيًا لجماله وجالله

 

                                                           
تسجمنا   )نقال ع  دينوا  . 31م، ص 3172ليكى والمجنو ، داس المعاسف، القاهسة، : هالل، محمد غنيمل(3)

 .لمحل الدي  ب  عسبل( األشواق
 (.21)سوسة المائدة، اآلية  (0)
 (.03)سوسة آل عمسا ، اآلية  (0)
 (.362)سوسة البقسة، اآلية  (1)
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 :تقول سابعة

 ألن  أهنٌل لذا نناأحب  حّبي  حب الهنوى                      وحنب 

 فأما الذ  هو حبُّ الهنوى                      فشغكل بذ س  عم  سوا نا

 وأما الذ  أنت أهل لننه                      ف شع  لل الحجب حتى أسا ا 

 (3)فال الحمد فل ذا وال ذا  لل                  ول   ل  الحمد فل ذا وذا نا   

 :وفل موضع آخس تقول

 سسوس  ومنَيتل وعماد                    وأنيسل وُعنّدتل ومننساد  يا

 أنت سوح العؤاد، أنت سجائل                  أنت لل مؤنسل وشوق  زاد 

 أنت لوال  يا حياتل وأنسل                      منا تشتَّتُّ فل فسيح البنالِد 

 عطناء ونعمة وأيناد   م بدت منة و م ل  عنند                     من  

 حب  اآل  ُبْغيتنل ونعيمنل                     وجنالء لعي  قكبنل الياد   

 (0)ليس لنل عن  حييت َبساُح                      أنت منل ممّ ن  فل العؤاِد    

أ  هذا الكو  م  الحب لم ي   م  السهل ولوج عالمه واالستعاع إلى مستوى معاينته 

إال بعد ابتالء طويل وتجاسب قاسية يتعسض فيها المتيوف فل البداية إلى معاناة الحب وتمثكه، 

 .اإلنسانل حتى تحتدم به عاطعته، في و  التحول إلى حب أسمى هو حب اهلل

واليوفية يحعكو  بجمال السوح قبل جمال الجسم، وال فسق عندهم بي  حب م  يعت 

 .(0) سوحه م  حسا  الخكق

خالل أدب اليوفية أ  الويول إلى الحق ع  طسيق الحب أ  ي و   ويظهس جكيًا م 

المحب جميل السوح، وأ  يهتم بمخكوق جميل السوح ولم ي   جميل الجسم، أل  جمال السوح 

هو الذ  يعتح أمام الُمحب الطسيق لكتأمل والع س الكذي  هما السبيل لكويول إلى الغاية م  الحب 

  أ  يتخذ سبيال لمعسفة الحق والحب هو الطسيق لمعسفة عند اليوفية، فجمال الخكق يم 

 .الحقيقة

وحيكت ما يم   أ  يحيل م  طسيقهم " وهو يتحد، ع  اليوفية : ويقول الغزالّل

بالتعكم والسماع، فظهس لل أ  أحض خوايهم ما ال يم   الويول إليه بالتعكم، بل بالذوق 

 .(1)"والحال، وتبدل اليعات

                                                           
 .333لحسيعيش، السوض العائق، ص ا(3)
 .333، صالميدس السابق(0)
 .023 ، ص .الحياة العاطعية بي  العذسية واليوفية، داس المعاسف، القاهسة، د: هالل، محمد غنيمل(0)
 .01 ، ص .الغزالل، أبو حامد، المنقذ م  الضالل، داس الشسق، بيسوت، لبنا ، د(1)
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  العكوم التل دسستها والمسال  التل سك تها فل التعتيش ع  ينعل و ا  قد حيل معل م"

العكوم الشسعية والعقكية، إيما  يقينل باهلل تعالى وبالنبوة واليوم اآلخس، فهذه األيول الثالثة م  

اإليما   انت قد سسخت فل نعسل، ال بدليل معي  محسس، بل بأسباب وقسائ ، وتجاسب ال تدخل 

 .(3)"اتحت العيس تعاييكه

وذل  النوس هو معتاح فل أ ثس المعاسف، فم  ذل  النوس ينبغل أ  ُيطكب ال شف وما دام 

األمس لكذوق وال شف، فطسيق اليوفية إذ  معتاحها هو استغساق القكب بال كية بذ س اهلل وآخسها 

 .بالعناء بال كية فل اهلل 

 :لغة الماطلحات الاوفية  -0

هو أدب ألعاظ، والقوة الكغوية والبيانية هل قوة ف سية األدب اليوفل أدب معا  أ ثس مما 

إ  المؤم  ييبح حزينًا ويمسل حزينًا، ألّنه بي  "  ما نجد عند الحس  البيس  مثاًل فل قوله 

مخافتي ، بي  ذنب قد مضى ال يدس  ما اهلل يينع فيه، وبي  أجل قد بقل ال يدس  ما يييب 

 . (0)"فيه ع  المهال 

م  الخوض فل مسألة الكعظ والمعنى قبل الدخول إلى لغة الميطكحات فنسى أنه البد 

خالص وهذا ما داس  مش كة العيل بي  الكعظ والمعنى فل جّو دينلبدأ الحدي، ع   إذ . اليوفية

فل الكعظ أو فل المعنى  هل هو، بينهما م  حدي، ونقد حولهما وخيويا فل إعجاز القسآ 

لكعالقة بي  الكعظ والمعنى وإيثاس ( غالبا)قد العسبل القديم والذ  ساعد عكى ذل  سوء فهم الن

فل الكعظ  ت م الكعظ عكى المعنى وهو إيثاس ُبنل عكى اعتقاد، هو أ  المش كة التعبيسية واألدبية 

 (0) .وليس فل المعنى، فالمعانل  افية وُمهمكة، والكعظ ُيظِهَسها ويهتم بها

: يل الكعظ عكى المعنى، سمعت بعض الحّذاق يقولأ ثس الناس عكى تعض: " يقول اب  سشيق

الكعظ أغنى م  المعنى ثمنًا، وأعظم قيمة، وأعزُّ مطكبًا، فإ  المعانل موجودة فل : قال العكماء

طباع الناس، يستو  فيها الجاهل الحاذق، ول   العمل عكى جودة األلعاظ، وحس  السب ، ويّحة 

 .(1)"التأليف

                                                           
 .01لضالل، ص الغزالل، أبو حامد، المنقذ م  ا(3)
السعادة، بجواس محافظة ميس، :األيعهانل، نعيم أحمد ب  عبد اهلل، حكية األولياء فل طبقات األيعياء، الناشس(0)

 .300، ص0م،ج3171
يونس، وضحى، القضايا النقدية فل النثس اليوفل حتى القس  السابع الهجس ، منشنوسات اتحناد ال تناب    (0)

 .صم، 0226العسب، دمشق، 
م، 3111 محمد قس قزا ، داس المعسفة، دمشق ،: سوانل، اب  سشيق ، العمدة فل محاس  الشعس وآدابه، تحالقي(1)

 .026ص 
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عبدالقاهس الجسجانل م  خالل سبطه  بتيحيح هذا العهم ومما ال ش  فيه أ  م  قام

  . بويعهما عالقة بي  األلعاظ بعضها ببعض لكعالقة الدائسة بي  الكعظ والمعنى ، والنظس إليهما

 اتحادهماالجمال والبيا  ليسا فل الكعظ وحده، أو فل المعنى وحده، بل فل وأشاس إلى أ  

والمعنى  ذل  يحتاج إلى معناه، واألحساس به إال م  خاللال يم   وجوده معًا، ذل  أل  الكعظ 

 .فالكعظ بال معنى ليس شيئا  لعظ يجسده ويقسبه،

أ  الكعظ يحتو  عكى الحسوف واأليوات واألجساس واإليقاع ، و ذل   ومما يستخكص،

فالكعظ  الكعظ يحتو  عكى اليوس والعسض واألف اس العامة والدالالت المعنويه والغسض؛ 

عنى أحدهما يمنح لآلخس ما يعقده، إذ يضمهما سياق واحد يتح م فيهما معًا، ويحدد نييبهما والم

م  الجمال والبيا  والبالغة، وهذه العالقة الوثيقة بي  الكعظ والمعنى أدس ها بعض النقاد م  

 .القدماء والمحدثي  فسأوا فل الكعظ جسمًا، وفل المعنى سوحاً 

كعظ والمعنى جوهسي  فل ماهية البالغة، فالبالغة الجاحظية فالجاحظ م  الذي  جعكوا ال

هل إبالغ المعنى بالكعظ الواضح ومشا كة الكعظ لكمعنى، والمساواة بينهما أ  تعييل األلعاظ عكى 

أقداس المعانل، فاأللعاظ ال ثيسة لكمعانل ال ثيسة واأللعاظ القكيكة لكمعانل القكيكة، واأللعاظ الشسيعة 

 .(3)يعة، واأللعاظ السخيعة لكمعانل السخيعة لكمعانل الشس

ل ف لدى النقاد بالكعظ والمعنى معًا فل النقد القديم، فالسائدالذي  اهتموا وسأ  الجاحظ م  

 .هو االهتمام بالكعظ عكى حساب المعنى النقد القديم

ى المعن)ف همعاجم الميطكحات تعسيعًا ل وم  خالل السجوع الى تعسيف المعنى، إذ تّقدم

هو الشلء فل ذاته، ش كه الكعظ و ل ما يدوس فل البال م  أموس النعس وال و  ذو معنى، وهذا 

المعنى يجمع فل جوهسه  ل ما هو  ائ ، وسي و ، فالمعنى هو الّذسة المادية، والّذسة الذهنية 

ل ل  ائ  حاضس أو مغيب، فاهلل معنى، وحبه السمل معنى، ونأمة اليوت معنى، وهمسة 

، ولمعنى الضوء، وخكجة الخاطس معنى، المعنى مجّسدًا، المعنى ُمشّ اًل، المعنى فل  ل الهواء

م  فاليوفيو   .(0)"يوسة هو معنى لمعنى، ومعنى فل معنى، فكيس الش ل سوى معنى آخس

همسات أسواحهم ومسايا نعوسهم ويدى أف اسهم، حتى لم يعد  بنأنها نجد، خالل شعسهم

 .(0) و  كماته الم توبة ذاتهااليوفل  اتبا بل أيبح ه

                                                           
عبد السالم هاسو ، داس ال تاب العسبنل، بينسوت،   :  تاب الحيوا ، تح: الجاحظ، أبو عثما  عمسو ب  بحس(3)

 .6/1م، 3161، 0ط
 .270، ص0جم،3111اذجه، داس العكم لكماليي ، بيسوت، مساحل تطوس النثس العسبل فل نم: شكق، عكل  (0)
 .320-323يونس، وضحى، القضايا النقدية فل النثس اليوفل حتى القس  السابع الهجس ، ص (0)
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احتوى عكى اإلبداع ال تابل الجديد لما يحمل شعسهم م   وم  هنا  ا  النص اليوفل

أف اس وبطاقات سوحية ونعسيه  كها تعبس ع  الحب اإللهل وهذا ما جعل شعسهم وأدبهم عكما 

م  خالل شعسه الى  مستقال بذاته لها م انتها سواء فل األدب القديم والحدي، ، لما ألنه انتقل

مستوى السمز بعيدا ع  المستوى العاد  ، فالمتتبع لكشعس اليوفل اليستطيع الغوص به إال م  

  .  خالل معسفة تك  السموز التل يحيكها الشاعس فل قيائده

عكى طّوسوا معهوم المعنى فل األدب والنقد العسبيي  قد  ّ  اليوفيي  أ ومما يبدو واضحا 

 امتحس  امعهوم إذ جعكوهاليوفية  بينمامعهوم جامد، الذ  بقل النقد القديم المعنى فل  ع س 

عالوة عكى ما سبق و .هل المعنى والبيا  عنها هو الكعظباستمساس، إذ أيبحت اليوفية  امتغّيس

إعادة النظس إليه ألنه  م  خالل أهمية وضسوسة م  خالل شعسهم جعكوا لكمعنى اليوفيو  ،ف

يسهم فل هذا التعدد والتجديد دة باستمساس، و ل مسة يولد جديدًا ومختكعًا، والمعنى قابل لكوال

فالتجسية اليوفية تجسبة قائمة عكى الحب التل تعتمد  .المتكقلالعالقة بي  النص وتجسيد وتطويس

عكى سقل القكب والوجدا  ؛ لذا ت و  الكغة المعبسة فيها العديد م  التجديد لتعبس ع  عشق 

هو معنى المعنى فل محاولة لحدس المجهول، واستنطاق اليمت، وت ثيف الزم ، ، واليوفيي  

قول ما ال يقال؟ سبما ل ل يخكق تطابقًا "واستحضاس عوالم خعية، فالتجسبة اليوفية، هل محاولة 

وتماهيًا بينه وبي  السس، وبينه وبي  المنطق، ول ل يعيش فل  و  ال ينتهل وأنه  مثل ال و  ال 

 .(0) ع، فإذا  انت الكغة ضيقة فالمعنى واس(3)"ينتهل 

ينطكق م  الواقع  بعض التسا، الّيوفل بيوسة عامة، نجد أنه فنل باسز تتبعوم  خالل 

يتأمل ثم يعيد التش يل م  خالل النقل م  الحياة التل يعيشها إلى الشعس معتمدا فل ذل  عكى 

 .(0)ل تساعده عكى التوفيق عنيس الخيال ، باعتباسه القوة التس يبية والسحسية الت

هم الشعسية ايطالحاتخاية فل ، ولكيوفيي  معاجم به  الكعظ اليوفل فهو لعظ خاصف

، وفل المؤلعات اليوفية أبواب لتعسيس ألعاظهم فعل السسالة القشيسية مثاًل باٌب فل والنثسية

 .تعسيس األلعاظ تدوس هذه الطائعة وبيا  ما ُيشِ ُل منها

 م  خالل سسالته   اليوفّيو  استخدمها األدباءلقشيس  ع  األلعاظ التل اويؤ د ذل  قول 

ثم يبسط القول بعد ذل  لتبيا  األلعاظ والميطكحات والتعبيسات التل تدوس فل محيط "

                                                           
 .01م، ص3110اليوفية والسسيالية، داس الساقل، بيسوت، : أدونيس، عكل أحمد سعيد(3)
 .320-320، ص حتى القس  السابع الهجس  يونس، وضحى، القضايا النقدية فل النثس اليوفل (0)
 .37م، ص3171، داس الثقافة، اليوسة العنية فل التسا، النقد  والبالغل : ،عيعوس، جابس(0)
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اليوفييو  و ا  هدفه م  ذل  تسهيل العهم عكى م  يسيد الوقوف عكى معانيهم م  سال ل 

 .(3)" طسقهم ومتبعل سنتهم

منها الكمع فل التيوف لكطوسل يجد الباح، بأنه  تاب شامل يسيد اليوفية  وفل  تب

أللعاظ الخاية الجاسية فل  الم اليوفية، وهل أسبعة وخمسو  ومئة لعظ يذ سها الطوسل فيه ا

الغيبة غيبة القكب ع  مشاهدة الخكق بحضوسه، ومشاهدته لكحق " وُيبي  معناها اليوفل، ومنها 

بد والحضوس هو حضوس القكب لما غاب ع  عيانه بيعاء اليقي  فهو بال تغييس ظاهس الع

 .(0)"  الحاضس عنده وإ   ا  غائبًا عنه 
أ  األدب اليوفل يحتو  عكى قضية جدلية قائمة  نستخكص،ومما يبدو واضحا مما سبق 

عكى حب السوح والجسد اإلنسانية لدى األديب اليوفل وُجسدت هذه القضية فل األدب اليوفل 

هو قائم عكى البح، ع  موط  السوح الممزوجه بالحسية  الجدل ، والجدل اليوفل  خالل م

 . تجسبة اإلسالم فل البح، ع  مثل أعكى ُيوحِّد بي  الجسد اإلنسانل والسوح اإللهل

ع  المضامي  اليوفية لكتعبيس بح، ت و  قادسةأش ال التعبيسفل  التجديد مما أدى ذل  إلى

يدة فل الكغة والع س إذ يسادف الظاهس الشسيعة والتنزيل، ويسادف الباط  ، و شف ع  أبعاد جد

 .الحقيقة والتأويل

 :لغة الحب الاوفي -5

 :ويظهس جكيًا الحب اإللهل فل النثس اليوفل م  خالل نص أم حسا  ال وفية

 ذ س سعيا  الثوس  امسأة بال وفة يقال لها أم حسا  ذات اجتهاد: قال عبد اهلل ب  المباس " 

لو  تبت سقعة : وعبادة، فدخكنا بيتها فكم نس فيه شيئًا غيس قطعة حييس خكق، فقال لها الثوس 

يا سعيا  قد  نَت فل عينل أعظم وفل : إلى بعض بنل أعمام  لغيسوا م  سوء حال ؟  فقالت

قكبل أ بس م  ساعت  هذه، إنل ما أسأل الدنيا م  يقدس عكيها ويمك ها ويح م فيها، ف يف أسأل 

م  ال يقدس عكيها وال يقضل وال يح م فيها؟  يا سعيا  واهلِل ما أحب أ  يأتل عكلَّ وقت وأنا 

 .(0)"متشاغكه فيه ع  اهلل تعالى بغيس اهلل فأب ت سعيا 

مما يبدو واضحًا م  خالل النص السابق مدى تعكق أم حسا  ال وفية باهلل سبحانه وتعالى 

اع الدنيا شيئًا، إذ نساها تتمنى أال يضيع وقتها فل مشاغل الخالق، إذ نسى بأنها ال تسيد م  مت

. الدنيا وتبعدها ع  ذ س اهلل وحبها له م  أجل نيل سؤية المحبوب وهو الخالق سبحانه وتعالى

ونسى أ  المبدأ الثانل فل ف س الّنساء الّيوفيات م  العاشقات أ  العاطعة ال العقل هل السبيل 
                                                           

 .6السسالة القشيسية، ص: القشيس   (3)
 .136الكُّمع، ص: الطوسل، أبو نيس سساج(0)
 .620يعة اليعوة، ص : اب  الجوز (0)



 81 

 ا  ذل  حال سسول اهلل يكى اهلل عكيه وسكم، حي  أقبل إلى : " زالللكويول إلى اهلل، يقول الغ

 .(3)"إ  محمدًا عشق سبه: غاس حساء حي   ا  يخكو فيه بسبه ويتعبد، حتى قالت العسب

وه ذا  ا  الحب الجسد  فل أثاس هؤالء العشاق طسيقا إلى الحب اإللهل، إذ الجمال فل 

  فل شسحهم لخكق ال و  إلى أ  األيل فيه الجمال الخكيقة مسآة جمال اهلل، وهؤالء يذهبو

 .اإللهل، وذل  أ  اليعة الجوهسية فل الجمال هل أنه بطبعه ميال إلى الظهوس واإليحاء بنعسه

وهذا هو الباع، لدى الجمال األقدس أ  يخكق ليعسف بهم، ولما أساد ذو ال مال المطكق 

وقات فيها نقص وفيها شس، ليدل نقيهم والجمال األسمى أ  يعسف،  ا  البد أ  يعسف بمخك

عكى  ماله وخيسه  ما يدل الخالئق ع  اهلل بمقداس انغماسها فل المادة وظكماتها، ألنها تبعد بذل  

ع  النوس المطكق المتيف به واجب الوجود، وتقسب م  ال مال بمقداس بعدها ع  ظكمات المادة 

 .(0)"وتعكقها بمظاهس الجمال والخكيقة 

مال هو مسآة ذ  الجالل، حتى تسقى بالحب اإللهل إلى العناء فل الذات وتعود وهذا الج

فالجمال اإللهل هو األيل فل الخكيقة، وم  أسباب المحبة . بذل  إلى أيكها الذ  يدست عنه

 .التأمل فل جمال الوجود إذ إّ  ذل  الجمال فيض م  جمال واجد الوجود

يتقسبو  إلى جمال الحق ولطول ( جمال الخكق بتأمكهم فل)فهؤالء العشاق م  المتيوفة 

تأمكهم فيه، يعتسيهم ذل  الشعوس العياض الذ  يستغسقو  فيه حتى ييكوا إلى حالة الوجود 

ويغيبو  ع  وعيهم الحسل ويعتسيهم م  الهيام باهلل ما يسقيو  فيه طسبًا مسدِّدي  اسمه عكى 

 .لسانهم فل حكقات الذ س

اليوفيات، يسى أ  أدبه  اليوفل يخعل داللته اإليجابية  أ  المتأمل فل أدب النساء

المستتسة عكى السغم م  مظهسه السكبل الخادع وطابع تشاؤمه الموغل فل الحز ، ذل  أ  هذا 

األدب فل مجموعه  ا  هسوبا م  الحياة وانسحابًا م  الواقع المثقل باألسى والظكم والتخكف، 

أبعادًا تتجاوز مجسد الش وى واألنات، وحز   ول نه  عسف   يف يضع  عكى هذا الهسب

الضعف والتوانل، عندما هسب  بع سه  إلى الطبقات العكيا م  أجواء السوح المتعالية والنعس 

 .المتسامية والخيال الحّس الطكيق

قد عزف  ع  نشدا  السعادة فل هذه الحياة، ( م  عاشقات )يحيح أ  هؤالء اليوفيات

بها فل الحياة الدنيا، واتجه  بإخالص إلى نشوا  سعادته  فل العالم ألنه  يائسات ع  الظعس 

اآلخس داعيات إلى التعجيل بالسحيل م  هذه الدنيا عازفات ع   ل ما تحعل به م  ماديات ومتع 

                                                           
 .27قذ م  الضالل، ص الغزالل،أبو حامد، المن(3)
 .36، ص 0221طقوس الحب فل الشعس اليوفل ، مؤتمس فيالديعيا الدولل الثال، عشس ،، محمد ،الدخيل(0)
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ما حعكت به ( فل يدق وسوعة وأيالة ) موقوته، ول نه  فل تبسيس مسك ه  هذا قد يّوس 

فل هذا المجال أعمق إدسا ًا وأقوى داللة م  سواهّ  م  عيوسه  م  شسوس ومآثم، و  َّ 

ال تاب والشعساء الذي  جاسوا عيوسهم ومالئوا المستبدي  بها، وتستسوا عكى ما زخست به م  

زيف وطغيا ، وقد  ا  هذا الطغيا  فل أ ثس حاالته طغيا  سكطا  المال فل تك  المجتمعات 

الغالبية فتالشت مواهب  ثيسة، وتبددت طاقات خالقة  التل استبد فيها سكطا  العسد  ما انسحقت

ووئدت أيوات  انت ُتبّشس بانطالقات جديدة عاسمة، وانطمست معالم السأ  السكيم والع س 

 .الناضج

 .خاائص الاورة واإليقاع في األدب الّنسوي الّاوفي -

 : أهمية الاورة في الشعر

يستبطا  عكى نحو ال ينعيم وهما اإليقاع واليوسة يجسيا  سويا فل حكبة الشعس، و

والشعس يختكف فل أدواته ع  بقية العنو  األخسى، فالموسيقى . الخاييتا  الكتا  تميزا  الشاعس

والسسم ليس لهما معاٍ  يدس ها الذه  م  سماع القطعة الموسيقية، أو تأمل خطوط الكوحة وإنما 

نعذ بها إلى الشعس، ودوس العقل فل هذا تأخذا  طسيقهما إلى الوجدا  المباشس، يدس ها الحس، وي

 .(3) محدود

وأما الشعس فيخاطب الوجدا ، ويحيل األف اس الذهنية إلى إحساسات، ويستخدم الكعظ، 

ولأللعاظ داللة عقكية ونعسية خاية، وإدسا نا لهم يتم ع  طسيق الشعوس والعقل، وإدسا  األلعاظ 

، وم  ثم يستعي  الشاعس بأدوات العنو  المجسدة، عقكيا يقف فل طسيق الشعس منسابًا إلى نعوسنا

ليغكب الدالالت الشعوسية لأللعاظ عكى دالالتها الذهنية، فهو يتخذ م  إيقاع الوز  وجسس 

األلعاظ وموسيقى األسكوب، وسائل ينعذ بها إلى عواطف سامعة أو قاسئة، وهو أيضًا يستخدم 

واأللوا  فل إبساز إحساس السسام، تعتمد طبيعة التيويس، ف ما تعتمد الكوحة عكى الخطوط 

اليوسة الشعسية عكى جزيئات مؤتكعة لو نظست إلى  ل منها معسدة لم تجد لها داللة نعسية أو 

 .(0) ذهنية  بيسة، ول   بإجماعها تسسم لوحة شعسية مت امكة الجوانب

ڦ   ڦ   ڦ چ :  و كمة يوسة تعنل أياًل التجسيم وفل القسآ  ال سيم قوله تعالى

ڈ  ڈ  ژ   ژ  چ : ، وفيه أيضًا قوله تعالى(0) چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   

                                                           
 .716، ص0 ، ج.االتجاهات والحس ات فل الشعس العسبل، داس يادس بيسوت، د: الجيوسل، سكمى(3)
 .716، صالميدس السابق(0)
 (.1-7)سوسة االنعطاس، اآلية (0)
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، واتسع معناها فل النقد األدبل الحدي، (3) چڑ    ڑ    کک  ک     ک    گ        گ   گ        گ  ڳ  

ما وتحدد فل الوقت نعسه، اتسع أل  استخدامها ال يقتيس عكى ما تساه العي ، بل امتد إلى  ل 

يؤثس فل أ  م  حواسنا، أو فل مجموعة منها أل   ل إحساس ينجم عنه تيوس معي ، وتحدد 

ألنه عكى األقل فيما يتيل بش ل اليوسة يشمل االنطباعات الحسية، تجيئ وليدة التشبيه أو 

االستعاسة، وسائس اليوسة البالغية، مهما  انت الحاسة التل تتجه إليها، ويستبعد الويف 

 .(0). "تى ولو  ا  حسيًاالمباشس ح

واليوسة الشعسية فل االدب العسبل قديمة قدم الشعس نعسه، وأشعاس امسئ القيس تحعل 

بال ثيس منها وأبسزها تيويسه لكيل، ويمضل به بطيئًا متثاقاًل، يعيض بالهم م   ل جانب أناخ 

 .(0)عكيه بقسوة وألقى عكى أحاسيسه ب ل ثقكه، ي اد يطحنه فل أبياته الشهيسة 

ول   النقد العسبل لم ي   بمستوى اإلبداع، فغعل ع  اليوسة، وجمد عند الوا  م  

االستعاسة، واهتم بإيجاد العالقة الحسية، أو وجه الشبه إذا شئت بي  المشبه والمشبه به، 

 .واالستعاسة عنده ضسب م  التشبيه؛ وغط م  التمثيل

الستعاسة فل تجسيم الذهنل، وتشخيص وحده ألم بدوس ا( 173: ت)وعبدالقاهس الجسجانل 

الجماد حيًا ناطقًا، واألعجم فييحًا، واألجسام الُخسس مبنية، "المجسد، إذ أشاس إلى أن  تسى بها 

والمعانل الخعية بادية جكيكة، وإذا نظست فل أمس المقاييس وجدتها وال نايس لها أعز منها، 

غيس معجبة ما لم ت عها وإ  شئت لطعت والسونق مالم تزنها، وتجد التشبيهات عكى الجمكة 

 .(1)"األوياف الجسمانية حتى تعود سوحانية، ال تنالها إال الظنو  

وتسبط اليوسة الشعسية بتجسبة الشاعس، تجسد ف سة أو عاطعة، وذات يكة قوية 

بالمشاعس التل تسيطس عكى القييدة، وتيبح جزءًا منها، وتتآزس مع بقية األجزاء األخسى لتنقل 

نا التجسبة  امكة، يقوم بها الخيال بالدوس األساسل فل تش يكها يكتقطها ببساعة م  مشاهدات ل

الواقع، ومالبسات الحياة اليومية، أو يستعع بها ع  الحواد، العادية فيستمدها م  مناظس 

 الطبيعية وأما   الجمال السفيعة، ويمزج بي  عنايسها المختكعة، فتجيئ خكقًا جديدًا يختكف فل

 .(2)طبيعته وخوايه ع  العنايس األولية التل تألف منها 

                                                           
 (.6)وسة آل عمسا ، اآلية س(3)
، 0230التش يل العنل والموضوعل فل شعس أبل دهبل الجمحل ، سسالة د توساه ، اليسمو  ،، المزيد، محمد(0)

 .330ص 
 006م، ص3171امسؤ القيس حياته وشعسه، داس المعاسف، القاهسة، : م ل، الطاهس أحمد(0)
 .10م، ص3113ود محمد شا س، داس المدنل بجدة، محم: الجسجانل، عبد القاهس ، أسساس البالغة، تح(1)
 .21م، ص3177فل الميزا  الجديد، م تبة نهضة ميس بالقاهسة، : مندوس، محمد(2)
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فالمهمة األولى واألشد بساطة لدوس اليوسة يقوم عكى أسس بالغية م  تشبيه واستعاسة، 

فقد تجلء سسمًا لموقف نعسل أخاذ، ذات داللة حقيقية ال تنطو  عكى شلء م  مقومات البالغة 

أ ثس دقة، وأشد خيويية، بقدس ما يتضاعف تأثيسه،  التقكيدية، وبقدس ما ي و  االنطباع الحسل

ولهذا فإ  ال كمات العاطعية المجسدة مثل الجمال والموت ومتعة الجمال تظل معنى تجسيدًا ال 

قيمة له فل مشاعسنا وال يتجاوز المعهوم الثقافل الخالص، مالم نجسب هذه المتعة حقًا بتأمل 

 .أو نقسأ عنه غيس تعسيف م  خالل ال تب العكميةشلء جميل، أو تذوقه بعيدًا ع  تعسيعه، 

وقد ت و  اليوسة الشعسية ذات أبعاد واسعة، تعتمد عكى حشد م  األلعاظ والعباسات 

والتل لو قسأتها متعسقة لم ي   لها تأثيس  بيس، ول نها مؤتكعة  ل واحدة منها توضح جانبًا م  

اية المطاف أمام لوحة شعوسية  بيسة ذات اليوسة، وتأتكف مع سائس األجزاء، فإذا نح  فل نه

 .داللة خاية

ويم   أ  يميز فيما يأتل به الشاعس بي  يوس جيدة وأخسى سديئة، ومبدع األولى م تشف 

ويانع الثانية مختسع، واليوسة الجيدة ال تجلء أبدًا وليدة اختياس تعسعل، والشبه الذ  تظهسه 

دس ه، ومهمة الشاعس أ  يتعمق بحدسه الخيالل اليوسة  ا  موجودًا م  قبل، وإ  لم ن   ن

والقاسئ ال يقف عند مجسد معناها، بل إ  هذا المعنى يثيس فيه . تحت سطح األشياء، حتى يقع

 .معنى آخس هو ما سمل معنى المعنى وهو المستوى العنل أو الجمالل لكعمل اإلبداعل

ة التل تحاول تحديد معهوم وتزخس ال تب والمقاالت النقدية الحديثة باألحادي، المطول

تعبيس ينقل "اليوسة الشعسية، ولعل أبسط ما قيل فل محاولة تحديد هذا المعهوم هو أ  اليوسة 

شعوس الشاعس وأف اسه معتمدًا عكى التجسيد ال عكى التيسيح والتجسيد وقد يتحقق ذل  فل تعبيس 

اية، ف ما أنه يم   تخزي   امل أو لعظة واحدة، وقد ي و  حقيقيًا ل نه يساق عكى طسيقة خ

اليوسة م  استعاسة أو تشبيه، يم   أيضا ت وينها م  عباسة أو فقسة تبدو فل ظاهسها ويعية 

 .(3)"خالية بيد أنها توحل إلى الخيال شيئًا زائدًا ع  حقيقتها الخاسجية 

ل ولم يقكل أحد م  النقاد م  قيمة اليوسة فل الشعس، بل أ  منهم م  جعكها جوهس العم

التيويس لكمشاعس وإيسادها فل يوس يبتعد بها ع  التجسيد م  ناحية "الشعس ، أل  الشعس هو 

وم  السسد والتقسيس م  ناحية أخسى، وال قيمة لكموسيقى فل هذا المعهوم إال بمقداس ما تشد م  

هل  الوسيكة الجوهسية لنقل التجسبة"وم  ثم تيبح . (0)"أزس هذه اليوس وتضيف إلى ايحاءاتها 

اليوسة، فما التجسبة الشعسية  كها إال يوسة  بيسة ذات أجزاء هل بدوسها يوسة جزئية تقوم 

                                                           
 .332األدب وفنونه، ص: مندوس، محمد(3)
 .310هالل، محمد غنيمل، النقد األدبل الحدي،، ص(0)
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م  اليوس ال كية مقام الحواد، الجزئية م  الحد، األساسل فل المسسحيات والقية، وإ  

اليوسة جزء م  التجسبة، ويجب أ  تتآزس مع األجزاء األخسى فل نقل التجسبة نقال يادقًا 

"(3). 

 

ال يقكل م  قيمة "إضافة إلى ذل ، فإ  أهمية اليوسة التل تناولها النقاد فل دسسهم النقد  

الموسيقى، بل هل ضسوسية ل ل شعس وإال أيبح نثسًا، وهنا  شعس يستمد معظم جماله فل 

، فاليوسة (0)"موسيقاه، بل تيبح فيه الموسيقى أداة لكتعبيس تعوق فل أهميتها األلعاظ واليوس

 .ية نواة فل الخطاب الشعس  إذ تمثل البعد الجمالل لعالم فّتا  وساحسالبيان

 :التشبيهات  -3

ومما يبدو واضحًا م  خالل الوقوف عكى معهوم التشبيه وأهميته نجد أ  التشبيه فل الكغة 

، وفل االيطالح، يساد به إلحاق أمس، بأخس فل (0)مأخوذ م  الّشبه والتشبيه بمعنى التمثيل 

، وألنه يساعد عكى تجكية الخعل، (1)  ة بينهما، لغسض يقيده المت كم ويسمل إليهيعة مشتس

وإدناء البعيد،  ما يعي  عكى توضيح المعنى، وتقسيبه بيوسة موجزة، وجميكة، يشهد عناية 

م  أوائل ( هن 012ت )الّداسسي ، ف شعوا حقيقته، وحّددوا أقسامه، وأغساضه، ولعّل المبّسد 

 .(2)قاموا بذل ، موضحًا الحس  منه، والقبيح دو  أ  يعّكل سبب ذل  العكماء الذي  

ثم إّ  الجسجانل دسسه دساسة متأنية، وفهم عالقته بسائس العنو  البيانية، معّسفًا إياه بقوله 

التشبيه، أ  ُيْثَبَت لهذا معنى م  معانل ذا ، أو ُحَ مَا م  أح امه  إثباِتَ  لكّسجل، شجاعة األسد، "

 .(6)"ة ُح م الّنوسولكحّج

وما م  شّ  أ  التشبيه مسك  بيانل شهد عناية خاية وم انة مميزة عند الشعساء منذ 

العيس الجاهكل، حي،  ُثس وسوده فل أشعاسهم، بما له م  سوعة وجمال داخل الّنص األدبل؛ 

يطالح، وإْذ قد َعسفَت معنى التشبيه فل اال: "مما جعل ياحب اإليضاح، يشيد بأهميته قائال

فاعكم أّنه مما اتعق العقالء عكى شسف قدسه، وفخامة أمسه فل ف  البالغة، وأ  تعقيب المعانل 

                                                           
 .010، صهالل، محمد غنيمل، النقد األدبل الحدي،(3)
 .01، صيدس السابقلما(0)
 (.ش ب هن)، ماّدة 2لسا  العسب، م: اب  منظوس (0)
 .11م، ص3111دساسات بالغية، داس المعاسف، القاهسة، : فّيود، بسيونل عبد العتاح(1)
داس الع نس  ، محمد أبنو العضنل إبنساهيم   : ال امل فل الّكغة واألدب، تح: المبسد، أبو العباس محمد ب  زيد( 2)

 .11ص م،3117، 0ط ،العسبل،  القاهسة
 .17أسساس البالغة، ص: الجسجانل (6)
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به، السيما قسم التمثيل منه، يضاعف قواها فل تحسي  النعوس إلى المقيود بها، مدحًا  انت أو 

 .(3)"ذّمًا أو افتخاسًا 

وقع عكيه بيسه داخل بيئته، إذ فالشاعس إذ  فل خكق تشبيهاته، ينطكق م  محيطه، ومّما 

توّفس له المادة التل يش ل منها مختكف يوسه الّشعسية، ونتيجة لذل  جاء التشبيه فل  ل عيس، 

فهو فّ  م  فنو  . متأثسًا بالبيئة وخاضعًا لها، تضعل عكيه  ّل سماتها وتمنحه جميع خيائيها

بائعهم، وجاء ُمستمّدًا م  بيئتهم التعبيس الشعس ، أولع به الشعساء، منذ الجاهكية فوافق ط

 .(0)البدوية

والمسأة اليوفية، استخدمت هذا األسكوب، ب ثسة فل شعسها، إذ اّتخذته وسيكة لتيويس 

وفّية لبيئتها ب ل مالمحها ( هل االخسى)حياتها وجالء مشاعسها وإبساز نعسيتها و انت فيه 

 .وجوانبها

تشّ ل، أهم مكمح بيئل فل شعس المسأة، وأل  الطبيعة، معي  شعس  ال ينضب، نساها 

فالعابدة اليوفية، اتخذتها أداة فنية مهّمة، لسسم يوسها الشعسية، سواء أ انت تك  اليوس 

تشبيهية، أو استعاسية، أو  نائية، وال غسابة فل ذل ؛ ألّنه ما م  شاعس، يستطيع أ  يسسم 

 .الشعس  طاقة حيوية ال تضاهىلوحاته الّشعسية بمنأى ع  الّطبيعة، فهل تمنح اإلبداع 

فم  خالل الوقوف عكى أدب النساء اليوفيات فل العيس العباسل، ألعينا التشبيه عنيسًا 

هامًا م  عنايس البناء العنل فيه غيس أننا نتوقع اختالفًا وبونًا شاسعًا بشأ  عنايسه، نظسًا 

اوة إلى حياة التمّد ، وبموجب لكتحول الذ  شهده العيس، حي، انتقل العسد العسبل م  حياة البد

 .ذل  اختعت مظاهس الخشونة والقساوة لتحل محكها مظاهس الّسفاهية والعيش الّسغيد

والحقيقة أ  المسأة اليوفية لم ت   بمنأى ع  التغيسات التل مّست جوانب الحياة فل هذه 

العيوس العتسة، فشعسها يتسجم سوح عيسها ويعبس ع  المستجدات التل ميزته ع  سائس 

ولذل  ال عجب أ  تتسدد فل تشبيهاتها األلعاظ الّدالة عكى ليونة الّطبع، وسّقة الشعوس، وعذوبة 

اإلحساس، فضاًل عّما يوحل، ببهسج الحياة وسونق الحضاسة، مثكما نكمحه فل قول سابعة 

 :العدوية

 وأنيسنل وُعنّدتل ومساد   يا سسوس  ومنيتل وعماد   

 (0)أنت لل مؤنٌس وشوق  زاد      نائلأنت سوح العؤاد أنت سج

                                                           
محمد عبد المنعم الخعناجل، داس   :اإليضاح فل عكوم البالغة، تح: الخطيب القزوينل، محمد ب  عبد السحم (3)

 .306ص.م3110الجيل، بيسوت، 
 .12م، ص3112ة، البالغة العسبية تأييل وتجديد، منشأة المعاسف، االس ندسي: الجوينل، ميطعى الّياو (0)
 .333السوض العائق، ص  ،الحسيعيش(0)



 86 

وهنا نجد بأ  سابعة العدوّية عّبست ع  حياتها الواقعية وحّبها لكخالق سبحانه وتعالى إذ 

جعكته وشبهته بسوح العؤاد والسوح هل المحس  لجسد اإلنسا  وفؤاده فهو تشبيه نابع بأ  قكبها 

ائم عكى االستغساق فل حب الخالق متيل بالذات اإللهية وهذا أساس مذهبها فل الزهد الق

 .ونشوا  االتيال السوحل بالمولى عز وجل

ولم ت   سابعة وحدها فل هذا الميدا  بل شاس تها ُأخسيات م  بنات جنسها مثل تحعة 

 :المجنونة م  خالل قولها

 وأننيسل وأنت نوس الننوس أنت نناس  وجنتل ونعيمنل
 (3) ، الهوى فل اليدوسو م يكب   م تسى ييبس المحب عكى البعِد 

 
إذ نسى أنها قد جعكت المحبوب وشبهته بيعات عدة منها الناس والجنة والنعيم واألنيس 

والنوس وهذه اليوس ي و  تس يزها عكى اليوت؛ فيذهب الناقد أو الداسس ليسد هذه اليوس إلى 

مًا م  أداة اليوت عند الشسح والتحكيل فتتحول اليوسة م  يوت إلى بيس ظنًا أو توه

 .الداسس أ  اليوسة المتخّيكة ال تأتل إال م  الحاسة البيسية

 :ومما جاء م  أمثكة النثس النسو  اليوفل عكى التشبيه، قول ُععيسة العابدة

: بكغنل إنِ  ال تنامي  بالكيل؟ فب ت، ثم قالت: قال سوح بنت سكمة الوّساق لععيسة العابدة"

و يف ينام أو  يف يقدس عكى النوم م  ال ينام عنه حافظاه  سبما اشتهيت أ  أنام فال أقدس عكيه،

 .(0) "أسانل فل شلء وأسِ  فل شلء: لياًل وال نهاسُا؟  وقكت فل نعسل

فم  خالل النص السايق يجد الباح، أنها جعكت النوم عباسة ع  شيئ يشتهى مثل الطعام 

ب عنه الطعام أو موجود وهذه يوسة تدل عكى عدم مقدستها عكى النوم ،  االنسا  الذ  غا

 .أمامه وليس لديه المقدسه عكيه لما يجول فل خاطسه م  اف اس 

 .(0)"النعس َمِك  إ  اّتبعتها وممكو  إ  أتعبتها : "ويظهس  ذل  فل قول أم طكق

وعالوة عكى ما سبق يظهس التشبيه م  خالل قول أم طكق إذ جعكت النعس  المك  

ا تقوم ما تأمسه بها وتمك   النعس إذا أمست  بما تسيد، م  أفعال والممكو  فإن  تمك ها إذا جعكته

  .تغضب اهلل سبحانه وتعالى

 

 

                                                           
 .003، ص السوض العائق ،الحسيعيش(3)
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 : المجازات  -0

 :  معهوم المجاز وأهميته

المجاز م  مسائل عكم البيا ، التل حظيت بعناية الداسسي  واهتمامهم ال سيما الباحثي  فل 

  أّمهات القضايا التل تناولها جّل البالغيي  الّدساسات القسآنية، ولذل  ياس وميطكح الحقيقة م

قديمًا إذ  شعوا حّده، وبينوا ماهيته، مسجكي  بشأنه، آساء ومواقف متباينة، لم تتوضح جكّيا إال 

بعد مجلء اإلمام عبد القاهس الجسجانل، الذ  حدد ميطكحاته العكمية بدقة فائقة، معّسفًا إياه 

وجبه أيل الّكغة، ُوِيَف بأنه مجاز، عكى معنى أنهم جازوا به إذا ُعِدل بالّكعظ عمَّا ُي: "بقوله

 .(3)"موضعه األيكل، أو جاز هو م انه الذ  ُوِضع فيه أواًل 

وعكيه، فإ  استعمال الكعظ، لكّداللة عكى معنى، لم يخّيص له فل أيل الوضع يعّد مجازًا، 

تمثل فيما يعسف بالقسينة، وهل غيس أ  األمس ال يتحقق إال بتوفيس شسطي  أساسيي ، األّول، ي

ذل  العنيس الضسوس ، الذ  يدفع التوُهم ع  المتكقل، حّتى ال يعتقد أ  المعنى الحقيقل هو 

المساد، وإنما المعنى المجاز ؛ ولذل  وجب عكى المت ّكم إقامة دليل لعظل او حالل فل  المه، 

لشساط الثانل، فيتكخص فيما ُيسمى أما ا. ي شف م  خالله أّنه أساد بال كمة، غيس ما وِضعت له

أما المجاز ف ل  كمة أسيد بها غيس ما وَقَعْت له : "بالمالحظة التل أشاس إليها الجسجانل فل قوله

 .( 0)... "فل وضع واضعها لمالحظة بي  الثانل واألّول 

وألهمية هذا الشسط، فل استقامة التعبيس المجاز ، ويّحته ي شف إمام البالغة معناه 

ومعنى المالحظة أّ  االسَم، يَقُع ِلَما تقول أّنه مجاز فيه، بسبب بينه وبي  الذ  تجعكه : "قولفي

 .(0). "حقيقة فيه

فالمالحظة إذ ، تمّثل الّيكة الوثيقة بي  المنقول له والمنقول عنه أو المناسبة التل تساعدنا 

 .ضع له فل أيل االيطالحعكى االنتقال، بالكعظ م  معناه األيكل، إلى المعنى الذ  لم يو

ولإلشاسة فإ  عكماء البالغة، ُيعّولو   ثيسًا عكى هذا الشسط، ل ونه الّسبيل الوحيد إلى 

واْعَكم أ  : "التمييز بي  أقسام المجاز التل حّددا عكماء عكم البيا ، يتقدمهم الجسجانل بقوله

 .(1)"والمعقول  المجاز عكى ضسبي ، مجاز ع  طسيق الّكغة، ومجاز ع  طسيق المعنى

                                                           
 .012الجسجانل، عبد القاهس، أسساس البالغة، ص(3)
 .062، صالجسجانل، عبد القاهس، أسساس البالغة(0)
 .013صالميدس السابق، (0)
 .121أسساس البالغة، ص: الجسجانل، عبد  القاهس(1)
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فالذ  هو م  طسيق الّكغة، فإنه المجاز الّكغو ، الذ  ينقل فيه الّكعظ، م  معناه الّكغو ، 

إلى معنى آخس، بينهما ِحّكة ومناسبة، وي و  فل المعسد، مّما يعنل أّنه، يقع فل المثبت، بدليل 

 .(3)"بّد أ  ي و  معسدًا المجاز الكغو ، يقع فل المثبت والمثبت ال: "قول فخس الّدي  الّساز 

والذ  م  طسيق المعنى، والمعقول فإنه المجاز العقكل الذ  قّسسه، واستخسجه الجسجانل 

بع سته اليافية، وسّماه المجاز الح مل الذ  يساُد به اسناد الععل، أو معناه إلى مالبس له، غيس 

 .، أ  إسناد الح م إلى غيس فاعكه الحقيقل(0)ما هو يتأول 

ضافة إلى ذل  فإ  التعبيس المجاز ، يعمل عكى تشويق المتكقل إلى تحييل ال الم م  وباإل

أجل فهم العالقات التل تسبط عنايس الّتس يب، ليقف بعد ذل  عكى م م  الجمال فل النص 

 .اإلبداعل

ويسى بعض الداسسي  أ  المجاز يعي  األديب عكى التعبيس ع  معانيه وإخساجها وفق ما 

ة أو موسيقاه الخاسجية، حي، يمّده بشتى طسق تيويس المعنى، إضافة إلى األلعاظ تقتضيه قافي

 .(0)التل تساعده عكى إدسا  قافيته أو تسجيع سطوسه، إذا ما  ا  ناثسًا 

وبذل  فإنه يسمح لكمبدع، بتوسيع دائسة استخدام ألعاظ الّكغة، إذ ينتقل منها ما بدا له، ثم 

 .سب مع مبتغاه فل أ  غسض  ا يشحنها بما يالئم قيده ويتنا

ولّما  انت الحقيقة، عاجزة ع  تحقيق المبالغة، التل هل عماد اإلبداع األدبل  ا  المجاز 

أولى منها فل االستخدام، وقد أدس  المتخّييو ، الذي  فقهوا فنو  القول، وألّموا بعنايس 

جت المعانل فل يدسه وتزاحمت البالغة، أ  األديب إذا تاقت نعسه إلى االيحاءات العنية، واختك

وجد ضاّلته فل المجاز، أل  الع  الذ  يّتسع لشّتى أش ال التعبيس، فيحيل له به التأثيس الذ  

يسعى م  وساء  المه، ويتحقق الّسحس اّلذ  أشاس إليه السسول يكى اهلل عكيه وسكم، فيهيم 

:  التل ويعها اب  األثيس بقولهالّسامع بخياله، وتنتشل سوُحه، وييبح أسيس العباسة المجازية 

ولذل   ا  التعبيس . (1)"ليسَمُح بها البخيل ويشجُع بها الجبا  ويحكم بها الطائش المتسّسع "

 .المجاز ، أبكغ م  الحقيقة، وأوقع عكى النعس، وألطف م  الكعظ الظاهس الم شوف

إلينا ع  طسيق والمسأة الشاعسة  باقل األدباء عاشت مواقف، وتجاسب شعوسية، حمكتها 

إذ يالحظ المتيل بأدب . الخطاب المجاز  الذ  يحضس القّوة فل شعسها متخذًا أش ااًل شّتى

الّنساء خالل العيوس األدبية األولى، وجود ظاهسة تتسدد ب ثسة فل شعس النسوة تتمثل فل 

ا م  م  حولها م  أدوات وجمادات وحيوانات و أنها تعل وتسمع ما يوّجه أليه عمخاطبة جمي

                                                           
 .12م، ص0222نهاية اإليجاز فل دساية اإلعجاز، داس المعسفة الجامعية، : الساز ، فخس الدي (3)
 .10الخطيب القزوينل، اإليضاح فل عكوم البالغة، ص(0)
 .302، صم3112عكم البيا  وبالغة التشبيه، داس المعاسف، القاهسة، : مختاس، عطية(0)
، الم تبة العيسية، بيسوت، 3محمد محل الدي  عبد الحميد، ج: المثل السائس، تح: اب  األثيس، عكل ب  محمد (1)

 .71م، ص3112لبنا ، 
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خطاب، والحقيقة أ  هذه الظاهسة تتسجم بوضوح، عالقة المسأة باألشياء المحيطة بها،  ما 

تع س تعاعكها القوّ ، واتيالها الشديد بعنايس بيئتها إذ تحاوسها وتبثها أوجاعها وآالمها، 

 .مس بهاساجية منها المشاس ة والمواساة وأحيانًا أخسى، طكبًا لكتخعيف، م  وطأة المعاناة التل ت

والمسأة حي  تخاطب األشياء التل ال تخاطب فل العادة، ت و  بيدد  شف سؤيتها، لتك  

األشياء، والتعبيس ع  موقعها تجاهها، عكما أّ  هذه العمكية تتيل  ثيسًا بالموقف الشعوس  الذ  

النص تحياه الشاعسة، وهل بقدس غسابتها قد تهّز وجدا  المتكقل، وتالمس شعوسه، فُيقبل عكى 

والذ  ال جدال فيه، . (3)الّشعس ، لُيعاي  بنعسه التجسبة الشعوسية التل عاشتها ياحبة القييدة 

أ  هذا الّكو  م  الخطاب، يستوجب خيااًل شعسيًا خيبًا، وقدسة فائقة عكى االبت اس، ذل  أل  

تغدو خسساء، الشاعسة، فل خطابها لألشياء تنعل عنها سماتها األيكية وت سبها أخسى، بحي، ال 

وإنما نابضة بالحياة وقادسة عكى مقاسمتها عبئ التجسبة األليمة، وما  ا  ليتأتى لها ذل ، لوال 

 .األسكوب المجاز  الذ  أسععها فل تنويع خطابها الّشعس 

 
فالشاعسة فل مخاطبتها لكعي  ، توّظف أسكوب النداء ، و أنها تدعو إنسانا ذا عقل ، وقكب 

 .هم  أجل لعت انتباه

 (0) إنما خشيتل أل  ال أسا ا لسُت أب ل فساق عينل لعينل

ع  مييسها  هدالللك" بيس  " ذ ست عينل وأسادت : ا مجاز مسسل عالقته اآللية هذو

وهل الناس إذا لم ي تب لها سؤية المحبوب وهو الخالق سبحانه وتعالى إذ ال يساه إال أهل الجنة 

 .م  اليديقي  والشهداء واألبساس

 

د الحدي، ع  المجاز واعتباس االستعاسة جزءًا منها لذا البد م  تعسيف االستعاسة وبع

 .وبيانها فل شعس الّنساء الّيوفيات

 :االستعارات -5

تناول النقاد والبالغيو  القدماء موضوع االستعاسة بالشسح والتحكيل مبيني  جماليات 

أ  ي و  لكعظ أيل فل "االستعاسة  :استعمالها داخل النيوص األدبية فعسفها الجسجانل بقوله

الوضع الكغو  تدل الشواهد عكى أنه اختص به حي  وضع، ثم يستعمكه الشاعس أو غيس الشاعس 

 .(0) "فل غيس ذل  األيل، وينقكه إليه نقاًل غيس الزم، في و  هنا   العاسية

                                                           
 .30م، ص0226، 0تش يل الخطاب الشعس ، داس جسيس لكنشس والتوزيع، ط:  سبابعة، موسى(3)
 .073ال و ب الدس ، ص: اب  عسبل(0)
 .02بد القاهس ، أسساس البالغة، صالجسجانل، ع(0)
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يكل ونقكت االستعاسة ما ا تعى فيها باالسم المستعاس ع  األ: "وعسفها الجسجانل بقوله

العباسة، فجعكت فل م ا  غيسها ومال ها بقسب التشبيه ومناسبة المستعاس لكمستعاس له، وامتزاج 

وقد . (3) "الكعظ بالمعنى، حتى ال يوجد بينهما منافسة، وال يتبي  فل أحدهما إعساض ع  اآلخس

 :جود االستعاسة شغكت االستعاسة م انًا واسعًا فل شعس النساء اليوفيات ويم   التدليل عكى و

 :وقولها فل موضع آخس
 (0) ُتْنبه  م  خكل المنام قياما اجعل لنعس  فل الكيالل نبهًة

 
حي، أنها قد جّسدت النعس وجعكتها  ائنًا بشسيًا ينبه وال ينام ويبقى طوال الكيل قائمًا وهذه 

د النوم ألنه مكهاة دعوة يادقة إلى االلتزام بقيام الكيل والتهجد فيه وذ س المولى عز وجل وطس

 .وخسسا  مبي 

 :بقول سابعة العدوية

 (0) وحبيب قكبل فل العؤاد أنيسل فالجسم منل لكجكيس مؤانٌس

حي، شّبهت العابدة الجسم بإنسا  يؤانس م  حوله وهو عكى سبيل االستعاسة الم نية وسس 

 .جمالها التجسيم وإبساز معنى

نا عكى ععيسة و انت قد تعبدت وب ت حتى دخكت مع نعس م  أيحاب: قال يحيى ب  بسطام"

فسمعته ععيسة ! عميت، فقال بعض أيحابنا لسجل إلى جنبه؛ ما أشد العمى عكى م   ا  بييسًا

ع  اهلل أشدُّ م  عمل العي  ع  الدنيا، واهلل وددت أ   -واهلل–يا عبد اهلل عمى القكب : فقالت له

 .(1)" إال أخذهااهلل وهب لل  نه محبته وأنه لم تبق منل جاسحة 

ظهس م  خالل قول ععيسة العابدة ت اإلستعاسة إذ نكحظ م  خالل النص النثس  السابق أ  

، إذ إّ  م  ُيعمى قكبه فل األستعاسة وهل م نية عمى القكب أشد م  عمى العي  ع  الدنيا، وهنا 

اهلل سبحانه وتعالى الدنيا ع  ذ س اهلل تعالى واالبتعاد ع  فسائضه واست اب الخطايا التل تغضب 

أ بس م  عمى العي  فل الدنيا أل  أعمى البيس ال ي و  أعمى البييسة وي و  مكتزمًا بتعاليم 

اهلل سبحانه وتعالى ومكتزمًا بعبادته وت و  نهايته العوز بالجنا  أما أعمى القكب فت و  نهايته 

 .غضب اهلل وناس جهنم التل تنتظسه

 

 :وقولها فل موضع آخس
                                                           

 .077العمدة، ص: القيسوانل، اب  سشيق(3)
 .013عقالء المجاني ، ص: النيسابوس (0)
 .121اب  الجوز ، يعة اليعوة، ص (0)
 .733ص: الميدسالسابق (1)
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 مري على تلك الربــــــــــــــــا      ا ريــح الصبـــــــــــــاباهلل ي
 بنصهــــــــــــــــــــا أهــل قبــــــــــــــــــــــا     وبلغــــــــــــــي رســالتــــــــــــــــي
 (3) ـــا واحربـــــــــــــــاد فائتــــــــــــ          واحربـــا وهل يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

فعل البيت األول والثانل شبهت سابعة السيح بإنسا  يويل جميع السسائل بنيها و أنها 

إنسا  يت كم ويبوح ما عنده م  أقاويل وأسساس وهذا النوع فيه تجسيد لكسياح م  حي، إبساز 

 المعنى الذ  تقيده الشاعسة

 :وتظهس االستعاسة  ذل  فل قول جاسية سوداء

 (0) فاسحم اليوم ذلتل وانعساد            ل  عكٌم بما يج  فؤاد 

فعل البيت السابق نجد أنها شبهت العؤاد بإنسا  ُيج  وحذف المشبه به وجاء بيعة م  

تالقيها يعاته عكى سبيل االستعاسة الم نية وقد أوضحت هذه اليوسة الحزينة الويالت التل 

 .الشاعسة م  انعسادها وبعدها ع  المحبوب وهو الخالق سبحانه وتعالى

 :ويم   التدليل عكى وجود االستعاسة  ذل  فل قول امسأة فل الطواف بقولها

 ومسًا عكى الهجسا  ال بل هنو القتل    سأيت الهوى حكوًا إذا اجتمع الويل

 (0)اق طعم الهجس لم يْدِس ما الويلإذا ذ       وم  لم يذق لكهجننس طعمًا فنإنه   

عكى بشلء يؤ ل ، وحذفت المشبه به وذ ست شيئا م  لوازمه وهو الذوق  هحي، شبهت

 .سبيل االستعاسة

 :وقول سيحانة

 أؤمِّنل أ  أفوز بخيس داس  بوجهن  ال تعذبنل فنإنل

 بها المأوى ونعم هل القساس  ُمنّجندة مزخسفة العاللل

 (1) ولوال أنت ما طاب المزاس         فيه      وأنت مجاوس األبنساس 

بأ  قول الشاعسه بخيس داس وهل استعسة تيسيحية لكداللة :ويظهس م  خالل القول السابق 

 .عكى النعيم وهل الجنة 

 :وم  أمثكة النثس النسو  اليوفل عكى االستعاسة يظهس م  خالل قول حبيبة العدوية

                                                           
 تنانل،  سوضة التعسيق بالحب الشسيف، تح محمد ال: اب  الخطيب، لسا  الدي  محمد ب  عبد اهلل السكمانل (3)

 .372، ص3م، ج3172، داس الثقافة، الداس البيضاء، 3ط
 .160يعة اليعوة، ص: اب  الجوز  (0)
، داس الطباع لكطباعة والنشنس والتوزينع،   3خيس اهلل شسيف، ط: المتحابي  فل اهلل، تح: ب  قدامةا المقدسل،(0)

 .11م، ص3113دمشق،
 013عقالء المجاني ، ص: النيسابوس  (1)



 92 

 انت حبيبة العدوية إذا حكت العتمة قامت عكى سطح  :ع  عبد اهلل الم ل أبل محمد قال

إلهل غاست النجوم ونامت العيو  وغكقت المكو  أبوابها : فشدت عكيها دسعها وخماسها، فقالت

 .وباب  معتوح، وخال  ل حبيب بحبيبه وهذا مقامل بي  يدي 

كيت شعس  هل قبكت الكهم وهذا الكيل قد أدبس وهذا النهاس قد أسعس، ف: فإذا  ا  السَّحس قالت

فل ليكتل فأهّنى؟ أم سددتها عكل فأعّزى؟ فوعزت  لهذا دأبل ودأب  أبدًا ما أبقيتنل، وعزت  لو 

 .(3)انتهستنل ما بسحت م  باب  وال وقع فل قكبل غيس جود  و سم  

، نسى بأ  حبيبة "وهذا الكيل قد أدبس وهذا النهاس قد أسعس"فعل النص السابق قولها 

 .يعات المخكوقات  اإلنسا  مثاًل بأنه يذهب ويأتل استعاست أحد

 :ويظهس  ذل  فل قول امسأة سياح القيسل فل قولها

فكما  ا  الكيل نام ليختبسها، فقامت ! انما تزوجت سياحًا القيسل ولم أسنل تزوجت جباسًا عنيدًا"

 .أقوم: قم يا سياح، فقال: سبع الكيل ثم نادته

 .أقوم: قم يا سياح، فقال: فقالتفقامت السبع اآلخس ثم نادته 

 .أقوم: قم يا سياح، فقال: فكم يقم فقامت اآلخس ثم نادته فقالت

 .مضى الكيل وعس س المحسنو  وأنت نائم وليت شعس  م  غسنل ب  يا سياح: فقالت

 .(0)وقامت السبع الباقل : قال

جند  الذ  وتظهس االستعاسة م  خالل قولها وعس س المحسنو  إذا شبهت المحس   ال

يقوم بواجبه لحماية الوط  طول الكيل ساهسًا م  أجل حماية أسواح األفساد و ذل  المحس  

 .يتهجد ويسجد طوال الكيل م  أجل نيل سضى اهلل سبحانه وتعالى

 :الكنايات  -2

وهل إحدى المعسدات التل يتم بواسطتها تش يل اليوسة الجزئية فل النص الشعسية، وقد 

اهتمامًا  بيسًا نظسًا لكدوس الذ  تقوم به فل النص والمتمثل فل حض القاسئ عكى أوالها النقاد 

الكعظ أسيج به الزم معناه مع جواز : "استخساج المعانل المطكوبة، وقد عسفها القزوينل بقوله

 .(0) "إسادة معناه حينئٍذ

                                                           
 .732يعة اليعوة، ص: ز اب  الجو(3)
 .737الميدس السابق، ص (0)
 .126اإليضاح فل عكوم البالغة، ص: الخطيب القزوينل(0)
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الموضوع له فل  إثبات معنى المعانل، فال يذ سه بالكعظ"وال ناية عند عبد القاهس الجسجانل 

 .(3) "الكغة، ول   يجلء إلى معنى هو تاليه وسدفه فل الوجود فيومئ به إليه ويجعكه دلياًل عكيه

 :وم  أمثكة ال نايات فل شعس النساء اليوفيات قول سابعة الشامية

 (0) الكزاد أب ل أم لطول مسافتل؟ وزاد  قكياًل ما أساه ُمبّكغل

 .سة وتتمنى الموت م  أحل لقاء المحبوب ناية ع  طول العمس لدى الشاع

 

 .حي، جاءت ال ناية ع  الجنة بكعظ خيس الداس لكعوز بها

 

 :وتظهس ال ناية فل موضع آخس م  خالل قول الشاعسة تحعة

  يف لل فيه بقسب     قند تهتَّْ ُت بحب 

 (0) يشت ل شدَّة ُبعد            فنتسفَّق بعننؤاد  

 .قال إلى المحبوب سبحانه وتعالى وهل الداس اآلخسةهذه  ناية ع  حبها لالنت

 :وقولها فل موضع آخس

 (1)فأنت مولى الوسى حقًا وموالنل  ألبستنل ثوب ويل طاب مكبسه

 .هذه  ناية ع  اإليما  والقسب والويال باهلل سبحانه وتعالى

 :وقولها فل موضع آخس

 (2)فأسواه المهيم  إذا سقاه  سقاه م  محبته ب أس

 .ناية ع  اإليما  باهلل وحّب اهلل تعالى الذ  ال يظمأ  ل م  ُيسقى هذا ال أسهذه  

وهذه بعض أمثكة ال نايات التل استخدمت فل شعس اليوفية م  النساء، وتظهس ال نايات 

 :فل نثس النساء اليوفيات م  خالل قول عبيدة بنت أبل  الب

قكت : قال( و ا  ينزل الطعاوة)حدثنل سكمه األفقم : ع  يحيى ب  بسطام األيغس قال"

ولم؟ قالت ألنل واهلل فل  ل يوم أيبح : الموت، قكت: ماذا تشتهي ، قالت: لعبيدة بنت  الب

  (6)".أخشى أ  أجنل عكى نعسل جناية ي و  فيها عطبل أيام اآلخسة

                                                           
محمد محمود شا س، مطبعة المدنل، القناهسة،  : دالئل اإلعجاز فل عكم المعانل، تح: الجسجانل، عبد القاهس (3)

 .66م، ص3110
 .121يعة اليعوة، ص : اب  الجوز  (0)
 166السوض العائق فل المواعظ والسقائق، ص: الحسيعيش(0)
 .300سوض السياحي ، ص: اليافعل (1)
 .072ال و ب الدس ، ص: اب  عسبل (2)
 .013عقالء المجاني ، ص: النيسابوس (6) 
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واهلل فل  ل يوم وأخشى أ  أحنل عكى "وتظهس ال ناية م  خالل قولها فل النص السابق 

، فهذه  ناية ع  خوفها م  مييسها عذاب جهنم "جناية ي و  فيها عطبل أيام اآلخسةنعسل 

 .جساء ما ستقتسفه م  ذنوب لذا تسعى العابدة أ  تموت وسبها ساٍض عنها

 :وتظهس ال ناية فل قول لحبيبة العدوية 

سطح  انت حبيبة العدوية إذا حكت العتمة قامت عكى : ع  عبد اهلل المح ل أبل محمد قال"

فشدت عكيها دسعها وخماسها، فقالت إلهل غاست النجوم ونامت العيو  وغكقت المكو  أبوابها 

إذ تظهس ال ناية م  خالل . (3) "وباب  معتوح وخال  ل حبيب بحبيبه، وهذا مقامل بي  يدي 

غاست النجوم ونامت العيو ، حي، يدل عكى مجلء الكيل وظكمته وال يعكح به إال م  : قولها

 .وقام هلل سبحانه وتعالىسجد 

 .وهذه بعض أمثكة ال نايات التل استخدمت فل النثس اليوفل

 :التكرارات  -3

و سَّس الشلء أعاده مسة بعد "الت ساس لغة هو اإلعادة، وقد وسد فل لسا  العسب  

 .(0)"أخسى

وأما ايطالحًا فقد ذ ست تعسيعات عدة، داست فل مجمكها حول يعة إعادة ال الم 

هو داللة الكعظ عكى المعنى مسددًا  قول  : "ه فل العمل العنل، فقد عّسفه اب  األثيس بقولهوتسديد

 .(0)"، فإ  المعنى مسدد والكعظ واحد (أسسع أسسع)لم  تستدعيه 

هو أسكوب تعبيس  ييوس انععال النعس : "وعند بعض المحدثي  عّسفه عزالدي  السيد بقوله

عتاح الذ  ينشس الضوء عكى اليوسة التياله الوثيق بالوجدا  بمثيس، والكعظ الم سس فيه هو الم

"(1). 

ونجد الت ساس سمة باسزة فل  ثيس م  قيائد الشعس العسبل، وهو إ   ا  يياغة ظاهسية 

تعابيس ع  م نونات فل نعس ( إ  ُأحسنت يياغته)فل الشعس، إال إنه قد يختز  فل داخكه 

 .جوانب غنية تتواسى ما بي  ال اتب ونيه الشاعس وتعاعالت فل بنية النص تعيح ع 

م  األساليب ال اشعة لما يقف خكف ال الم، ويتعكق بشخص المت كم م  تداعيات "والت ساس 

، ويأتل الت ساس ليخدم جوانب موضوعية وفنية مختكعة، وإذا ُأحسنت يياغته ليخدم (2) "مختكعة

 .قوة والتميزالموضوع والع  معًا، ي و  الشاعس حقق نيه دسجة م  ال

                                                           
 .732يعة اليعوة، ص: اب  الجوز (3) 
 (. سس)مادة : لسا  العسب( 0)
 .301، ص0ال اتب والشاعس، جالمثل السائس فل أدب : اب  األثيس، عكل ب  محمد(0)
 30، ص0م، ط3116الت سيس بي  المثيس والتأثيس، بيسوت، عالم ال تب، : السيد، عزالدي  عكل(1)
م، 0221الت ساس فل شعس محمود دسويش، بيسوت، المؤسسة العسبية لكدساسات والنشس، : عاشوس، فهد نايس(2)

 .332، ص3ط
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وقد يسلء بعض ال تاب استعمال الت ساس، فيأتل فل غيس موضعه، أو يأتل فل يوسة فجة 

 .تضعف م  بنية النص وفنيته

أما الت ساس الكعظل أو ال كمل فنجده أ ثس حضوسًا فل شعس الجاسية المتعبدة بجبل المقطم، 

 :معايسة لذ  النو  الميس  م  خالل قولها

 أنت الذ  ما إ  سواه أسيد عؤاد بذ سهيا ذا الذ  أنس ال

 يا م  له  نّل األنام عبيد يا ُمنيتل دو  األنام وبغيتل

 (3) وهوا  َغضٌّ فل العؤاد جديد      تعنى الكيالل والزما  بأسسه     

إذ تسيد أ  تبي  م  هذا الت ساس مدى تمس ها بالمحبوب وحبها ( العؤاد) سست العابدة  كمة 

 .د تدل عكى الحب لذا  سستها إمعانًا فل لعت االنتباهله ف كمة العؤا

ومما يبدو واضحًا  ذل  أ  الشاعسة  سست  كمة األنام لتدل عكى أ  محبوبها ليس م  

 .األنام وإنما الخالق سبحانه وتعالى الذ  يعبده  ل األنام

لى الذ  يعود عكى المحبوب سبحانه وتعا( الذ )وإذ نساها  ذل   سست اسم المويول 

 .وهذا يؤ د ف سة الزهد لدى الشاعسة

 :ونسى الت ساس أيضًا فل شعس سابعة العدوية بقولها

 وأنيسل وُعدَّتل وُمنساد  يا سسوس  وُمنَيتل وعماد  
 أنت لل مؤنس وشوق  زاد  أنت سوح العؤاد أنت سجائل   
 ما تشتَّتُّ فل فسيح البنالِد أنت لوال  يا حياتل وُأنسل 
 م  عطاء ونعمة وأيناد  و م ل  عند   م بندت مّنٌة 
 وجالء لعي  قكبل الياد  ُحّب  اآل  بغيتل ونعيمنل 
 أنت منل ُممّ   فل السواِد ليس لل عن  ما حييُت َبساٌح 
 (0) يا منى القكب قد بدا إسعاد     إ  ت ن  ساضيا عكّل فنإننل    

لطويل، فقد شغل هذا الت ساس يم   أ  نيف هذا الت ساس فل األبيات السابقة بالت ساس ا

يدس  األبيات وعجزهما، وفل هذا تأ يد عكى شدة حبها لكمحبوب، واهلل تعالى يحب العبد 

 .م  إغساق بالنعم والعطاء م  قبل الخالق(  م)الكحوح، وهو تأ يد عكى ما فل نعسها م  ت ساس 

 :اإليقاع الشعري واإليقاع النثري -6

 زية والجوهسية واألسكوبية التل تنهض القييدة العسبية عكى بنية اإليقاع م  البنى المس"

 .(0) "أساسها

                                                           
 .330السوض العائق، ص: الحسيعيش(3)
 .333، ص السوض العائق: سيعيشالح(0)
، 3القييس ، فييل يالح، بنية القييدة فل شعس عزالدي  المنايسة، ، داس مجدالو  لكنشس والتوزيع، ط (0)

 .313ص م،0226عما ، األسد ، 
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وقد بدأ اهتمام النقاد قديما بش ل  بيس فل تناولهم لكموسيقى الشعسية م  خالل تناولهم 

لكوز  والقافية بالدسس والتحكيل حي، ش ل هذا  العنيسا  الموضوع الوحيد لدساسة الموسيقى 

قافية بي  الشعس والنثس،  ما لم يخف عكى النقاد األوائل ما تضعيه ال كمات قديما، ف ا  الوز  وال

المسجوعة م  سونق خاص يمثل نوعًا جديدًا م  الموسيقى التل يم   تسميتها بالموسيقى 

الداخكية فبسز اهتمامهم بعكم البديع لما يضيعه م  جمال إلى قوام القييدة العسبية، مستمدًا ذل  

 .هتم اهتمامًا  بيسًا بعكم البديعم  النثس الذ  ي

وسغم التزام الشعساء عقودًا طويكة بقواني  عكم العسوض وتقيدهم بالش ل التقكيد  لكقييدة 

العسبية إال أ  سوح التغييس بدأت تسس  فل عسوقهم لكخسوج ع  هذا النظام مع عدم التن س له 

تععيكة، وقد انتبه الشعساء المعايسو  لكتعبيس ع  مسادهم دو  التقيد بالش ل الجديد ف ا  شعس ال

دو  "إلى ضسوسة تنمية موسيقى الشعس العسبل فعمدوا إلى التنويع فل القوافل وعدد التععيالت 

، وسغم هذه الثوسة الجديدة وسسيانها فل أوساط الشعساء العسب إال (3) "مباسحة اإليقاع المنتظم

ق م  خالله بي  الشعس واألجناس األدبية أ  الوز  الشعس  بقل محتعظًا بأهميته فل التعسي

، فالوز  يعطل القييدة الثبات األيقاعل والوز  بش ل "قييدة النثس"األخسى وخاية ما يسمى 

 .عام أو الموسيقى فل القييدة القديمة أو الجديدة، تستبط بالشعس استباطًا عضويًا قويًا

حدات موسيقية ت سب القييدة فالشعس فل يياغته العنية يت و  م  عدة تععيالت تمثل و

نغما آسسًا مؤثسًا، وحي  تعقد القييدة سحس هذا النغم، وينقطع ذل  الخيط العنل الدقيق الذ  يشد 

ومع ما يشعس به الشعساء بما يعسضه الوز  . (0) المتكقل إلى سماع الشعس، فالشعس نغم وإنشاد

ئدهم بداًل م  وحدة التععيكة فل البيت القديم م  قيود اعتمد الشعساء عكى وحدة التععيكة فل قيا

 .وقد القى هذا التطوس تسحيبًا  بيسًا فل أوساط النقاد حي، اعتسفوا به وتعامكوا معه

ل   الوز  فل القييدة العمودية ما ي و  تامًا وي و  تمامه بخكوه م  الزحافات والعكل، 

ة أو النقص فل عسوضه أو ومنه أيضًا ما ي و  ميابًا ببعض الزحافات والعكل أو بالزياد

فالوحدة الموسيقية التل تتمثل فيها التععيكة وما . "ضسبه حسب القواعد المحددة لعكم العسوض

يحد، فل بنيتها م  تنويع بالزحاف والعكل يؤد  إلى  سس الستابة التل تنشأ م  الت ساس المطكق 

 .(0) "ويؤد  إلى إيجاد تنويع إيقاعل

                                                           
، 0عباس، إحسا  ، اتجاهات الشعس العسبل المعايس، داس الشسوق لكنشنس والتوزينع، عمنا  األسد ، ط   (3)

 .31م،ص3110
 .36، ص3161موسيقى الشعس العسبل بي  الثبات والتطوس، م تبة الخانجل، القاهسة، : عبد الدايم، يابس(0)
 77م، ص3113جدلية الخعاء والتجكل، داس العكم لكماليي ، بيسوت، : أبو ديب،  مال(0)
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ساء اليوفيات عكى معظم بحوس الخكيل بحي، جاء استخدام وقد ُنظمت معظم قيائد الن

 .البحوس التل ت و  متوافقة مع طبيعة الموضوع الذ  يتناوله

 .فمثاًل جاء استخدام البحوس ذات التععيالت الطويكة بما يتوافق والجو النعسل له 

زع يتخيس عادة إ  الشاعس فل حالة اليأس والج: "وفل السياق نعسه يقول الد توس إبساهيم أنيس

وزنًا طوياًل  ثيس المقاطع ييب فيه م  أشجانه ما ينعس عنه حزنه وجزعه، فإذا قيل الشعس 

وقت المييبة والهكع تأثس باالنععال الّنعسل، وتطكب بحسًا قييسًا يتالءم وسسعة الّتنعس وازدياد 

 (3) ."النَّبضات القكبية

 :سابعة فيهالنالحظ هذه األبيات م  البحس الخعيف حي، تقول 

 وَأنيسل وعدَّتل وُمنساد   يا ُسسوس  وُمنيتل وعماد 

 أنت لل مؤنٌس وشوق  زاد   أنت سوُح العؤاد أنت سجائل 

 (0)م  عنطاء ونعمِة وأيناِد   نم بدت ِمنَّنٌة و م ل  عند 

هنا اختاست بحسًا يتناسب وزنه وما بها م  شجو  فاختاست البحس الخعيف الذ  يت و  

 .الت يشعس القاسئ بطولها ليتماهى مع شعوس الشاعسة وما تحس به م  شوق وحبم  تععي

 ما أ  شيوع حسوف المد فل أسجاء المقطوعة يعطل نوعًا م  االستسخاء والطول بما 

 .يتناسب واآلهات اليادسة م  الشاعسة مما ي ثف داللة الشوق

مد والكي  يمتد النَّعس أ ثس إ  المد فيه استسخاء ومطاولة غيس الس و ؛ ألنه وقف مع ال"

حتى ينقطع فل بطء عند الحسف الذ  يكيه، وهذا أنسب لمقام الحز  المحض، واأللم النعسل 

 (0) ."القاتل

وإ  استعمال تععيالت البحس التل تشع حزنًا جاءت متوافقة مع الجو النعسل لكشاعس حي، 

ناسب مع حالة الشاعس النعسية إضافة منحت تععيالت القييدة نوعًا م  العتوس واالستسخاء بما يت

فحسوف الكي  تش ل موسيقى اليوسة التل تعبس "إلى ما أضعته حسوف الكي  م  حز  ومساسة، 

 (1) ."ع  حالة الشاعس المععمة بالحز  والمساسة

وهذا التوافق بي  األوزا  والتععيالت والبحوس الشعسية إضافة إلى شيوع بعض األيوات 

لقييدة بما يتوافق مع ما يجول فل النعس ليشّ ل مظهسًا باسزًا م  مظاهس الخاية فل أسجاء ا

                                                           
 .376-372م، ص3120، القاهسة، 0موسيقى الشعس العسبل، األنجكو لميسية، القاهسة، ط: أنيس، إبساهيم(3)
 .333السوض العائق، ص : الحسيعيش (0)
 .012م، ص3176البناء العنل لكيوسة األدبية، داس المعاسف، القاهس، : يبح، عكل(0)
 .011البناء العنل لكيوسة األدبية، ص: يبح، عكل(1)
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البنية اإليقاعية لكقييدة العسبية حي، أنها، تأتل موا بة لتجسبة الشاعس وحساسيته اتجاه المواقف 

 .(3)فالشاعس يتحس  نعسيا وموسيقيا عكى وفق الحس ة التل تموج به نعسه 

 :وهذا يتناسب مع قول سيحانة

 (0)لم تزل أنت يا منا  سسوس   حبيب القكوب أنت حبيبل يا

وقد استخدمت هنا البحس المديد وهو م  البحوس قكيكة االستعمال بع س البحس الطويل الذ  

يعد م  بحوس الشعس العسبل استخدامًا فل عيوس ازدهاس القييدة العمودية وقد استخدمت 

 :سابعة العدوية هذا البحس م  خالل قولها

 وَأْبَحُت جسمل م  أسد ُجكوسل  جعكُتَ  فل العؤاد ُمَحّدثلإنل 

 (0)وحبيُب قكبل فل العؤاد أنيسل  فالجسم منل لكجكيس ُمؤاِنٌس

إذ استخدمت سابعة العدوية، جكوسل وأنيسل م سسة يوت السي  فل االستئناس وحدي، 

 .القكب

هتمامًا  بيسًا فل  تاباتهم النقدية ومما يبدو واضحًا  ذل  أ  القافية قد أوالها النقاد القدامى ا

المتعكقة بها، فعسفوها بأنها آخس حسف فل البيت، إلى أول سا   يكيه م  قبكه مع حس ة الحسف 

الذ  قبكه وعكى هذا ت و  القافية مسة بعض  كمة ومسة  كمة ومسة  كمتي ، والقافية الشسي  

، (1) حتى ي و  له وز  وقافية الوحيد لكوز  فل االختياص بالشعس وال يسمى الشعس شعسًا

المقاطع اليوتية التل ت و  فل أواخس أبيات القييدة، أ  المقاطع "ويم   تعسيعها أيضًا بأنها 

 .(2)التل يكزم ت ساس نوعها فل  ل بيت 

وقد انتقل هذا االهتمام بالقافية لكنقاد فل العيس الحدي، محط اهتمامهم فل تحكيل القيائد 

قوافل وبيا  أسباب اختياس الشعساء لقافية معينة، وقد ذهب  ثيس م  النقاد إلى و شف الدالالت لك

وجود عالقة بي  الموضوع واختياس السو  والقافية بعامة، ألنهما بمثابة العايكة الموسيقية التل 

 .تتنامى فيها قوة اإليقاع والتأثيس

ليست القافية إال عدة " :ويقول الد توس إبساهيم أنيس فل تعسيف القافية وبيا  أهميتها

أيوات تت و  فل أواخس األشطس أو األبيات م  القييدة، وت سسها هذا ي ّو  جزءًا هامًا م  

الموسيقى الشعسية، فهل بمثابة العوايل الموسيقية يتوقع السامع تسددها، ويستمتع بمثل هذا 

                                                           
 .0/71م، 3111موسيقى الشعس العسبل، الهيئة الميسية لك تاب، القاهسة، : عبد الجكيل، حسنل(3)
 .010عقالء المجاني ، ص : النيسابوس  (0)
 .121يعة اليعوة، ص : اب  الجوز  (0)
 .3/321، العمدة، (اب  سشيق)ينظس (1)
 .310م، ص3112عكم العسوض والقافية، داس النهضة، بيسوت، : عتيق، عبد العزيز(2)
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مقاطع ذات نظام خاص  التسدد الذ  يطسق اآلذا  فل فتسات زمنية منتظمة، وبعّد عدد معي  م 

 .(3) "يسمى بالوز 

، والمقيود بالمتحس ة هنا أ  ي و  حسف السو  (0) فالقافية المطكقة ما  ا  سويها متحس ًا

حّس  بالحس ات القياس ال بيسة والضمة والعتحة أو بالحس ات الطويكة المشبعة مثل األلف 

 .(0) المطكقة والواو والياء،  ما يعتبس ما ويل بها الويل م  القافية

 :وم  أمثكة القوافل المطكقة قول تحعة المجنونة

 يا حياة النعوس أنت ُحبوس   يا سسوس الّسسوس أنت سسوس 

 (1)وأنينسل وأنت نوس النننوس  أنت ننناس  وجنتل ونعيننمل      

 

ة ، وقد أبسز هذا النوع م  القوافل حال(2) أما القافية المطكقة وهل ما  ا  سويها سا نًا

 .الس و  التل ياحبت الشاعسات فل تجسبته  الشعسية

وم  خالل تتبع شعس الشاعسات نجد هذا النوع م  القافية المطكقة عند الشاعسة سيحانة 

 :المجنونة المعايسة ليالح الُمّسّ 

 قد أبى القكب أ  يحبَّ سوا ا  أنت ُأنسل وُمنيتل وسسوس 

   لقا اطال شوقل متى ي و  يا عزيز  وهمتل وُمساد 

 (6)غنيس أنل أسيدها ألسا نا  ليس سُنؤلل م  الجنا  نعيمًا

ويعتبس التنويع فل القوافل م  أهم سمات التجديد فل القييدة العسبية حي، يتم فيه  سس 

ستابة القافية ومعاجأة القاسئ أو السامع بنغم موسيقل جديد يدفع عنه المكل والسأم م  تتابع 

تكوي  والتنويع فل القوافل ال يقيد الشاعس بمعسدات معينة يم   أ  الت ساس لسو  محدد هذا ال

ت و  بمنأى عنه، أو تبخل عكيه لغته ببعضها، بل يعطيه هذا التنويع القدسة عكى استخساج 

 .أقيى طاقات الكغة واالنتعاع بدوسها ال امنة ع  طسيق هذا التنويع

الشعوسية لكشاعس فبعض الدفقات وتجدد القوافل دليل عكى تجدد وسسعة أو بطء الدفقة 

الشعوسية يكزمها قافية معينة مثل القوافل السا نة فل حاالت الحز  والحب واألسى والقوافل 

المطكقة فل حاالت أخسى مما ال تقدمه القافية الموحدة لألبيات م  قدسة عكى التعبيس عما يجول 

 .فل نعس الشاعس
                                                           

 .011موسيقى الشعس العسبل، ص: أنيس، إبساهيم(3)
 .377المسجع السابق، ص(0)
 362يق، عبد العزيز، عكم العسوض والقافية، صعت(0)
 .003السوض العائق، ص: الحسيعيش(1)
 .362موسيقى الشعس العسبل بي  الثبات والتطوس: عبد الدايم، يابس(2)
 .012عقالء المجاني ، ص : النيسابوس (6)
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بالعسوض الخكيكل، لم يتجمد عند القالب  والشعس العسبل المكتزم بالشطسي  المتمس "

 .(3) "الواحد المكتزم بالقافية الواحدة، بل تعددت قوالب هذا الشعس الموسيقية

وقد عمد شاعس اليوفية إلى التنويع فل القوافل فل القييدة الواحدة وتسخيسها لكتعبيس 

والخمول والهدوء مما  عما يجول فل يدسه، فأحيانًا نساهم يبدأو  بقافية معينة توحل بالبطء

يم   التعبيس عنه بأنه إحدى إفسازات الحز  واألسى، ونساهم فل زيادة سسعة القافية لخدمة 

 .ف ستهم التل يطسحوها فل قيائدهم

 :ويم   تكّمس مظاهس هذا التنويع فل القوافل فل قول تحعة المجنونة

 يا حياة النعوس أنت ُحبوس   يا سسوس السسوس أنت سسوس 

 وأنينسل وأنت ننوس النننوس ننناس  وجنتل ونعينمل أنت 

 (0) و م يكب، الهوى فل اليدوس   م تسة ييبس المحب عكى البعد 

 :وقول سابعة العدوية

 وأنيسل وُعدَّتل وُمنساد   يا سسوس  ومنيتل وعماد 

 أنت لل مؤنس وشوق  زاد   أنت سوح العؤاد أنت سجائل

 تشتتُّ فل فسح البننالِدما   أنت لوال  يا حياتل وُانسل

 م  عطاء ونعمة وأيناد      م بدت منٌة و م ل  عند 

 وجالء لعي  قكبل الياد           حبُّ  اآل  بغيتل ونعيمنل

 أنت منل مم   فل السنواد  ليس لل عن  ما حييت بساح

 (0) يا منى القكب قد بدا إسعاد   إ  ت   ساضيًا عكّل فإنل  

نويع فل القوافل، والتنويع يشعسنا بأهمية ال كمة التل تحتويها، وفل المقطع السابق ت

ف كمات القافية فل الشعس الجيد ذات معا  متيكة بموضوع القييدة، بحي، ال يشعس المسء أ  "

البيت مجكوب م  أجل القافية بل ت و  هل المجكوبة م  أجكه، وال ينبغل أ  يؤتى بها لتتمة 

نيًا عكيها، وال يم   االستغناء عنه فيه، وت و   ذل  نهاية طبيعية البيت بل ي و  معنى البيت مب

 .(1) "لكبيت، بحي، ال يسد غيسها مسدها

 

 

                                                           
 .311موسيقى الشعس العسبل بي  الثبات والتطوس، ص: عبد الدايم، يابس(3)
 .003السوض العائق، ص :الحسيعيش(0)
 .333السوض العائق، ص : الحسيعيش (0)
المؤثسات اإليقاعية فل لغة الشعس، داس المعسفة الجامعية لكطبع والنشنس والتوزينع،   : عبد السحم ، ممدوح(1)
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 :االيقاع الموسيقي الداخلي

يعتبس اإليقاع الداخكل م  العوامل الهامة والمؤثسة فل بناء القييدة العسبية القديمة، 

الشعس  حسب الحالة النعسية لكشاعس، فهو فالموسيقى الداخكية لها دوس  بيس فل ت ييف الوز  

 .(3)يشيع فل اليوسة نوعًا م  االتساق والمواساة 

وينبع االيقاع الموسيقل الداخكل م  عدة أموس يساهم  ل منها فل تأدية دوسه إلبساز 

القييدة فل حكة زهية م  الموسيقى المؤثسة فل السامع أو القاسئ والمعبسة فل نعس الوقت ع  

وسية فسيدة  ما ال يم   إغعال دوس  ل م  الكعظ والمعنى فل البناء اإليقاعل لكقييدة تجسبة شع

إ  تالؤم الكعظ مع المعنى أحد مقومات الموسيقى الداخكية بحي، ينسجم الغسض مع ش كه، بحي، 

 .(0)ي و  هنا  نوع م  التالؤم واالنسجام والتآلف بي  األلعاظ والمعانل 

 .  التيسيع الذ  يعد م  الموسيقى الداخكل فل الشعس العمود وقد عمدنا إلى الحدي، ع

 .(0)هو ما  انت عسوض البيت فيه تابعة لضسبه تنقص بنقيانه وتزيد بزيادته "فالتيسيع 

وقد جعكه قدامه ب  جععس م  النعوت الخاية بالقوافل واشتسط فل هذه النعوت أ  ت و  

د لتيييس مقطع الميساع األول فل البيت األول عذبة الحسف، سكسة المخسج، وأ  تقي"القافية 

وسبما يسعوا أبياتًا أخسى م  القييدة بعد البيت األول، وذل  ي و  م  اقتداس ... مثل قافيتها

، والتيسيع أيضا فل غيس موضع م  القييدة دليل عكى قوة الطبع (1) الشاعس وسعة بحسه

ويحقق سنة ... الهدوء بعد انععال نعسل شديدحالة م  "،  ما أ  التيسيع يمثل (2) و ثسة المادة

 .(6) موسيقية منبهة، ذل  أ  يمت نهاية الشطس األول يتساوى مع الشطس الثانل

وقد عمد  شاعسات اليوفية إلى هذا الكو  م  الموسيقى الداخكية فل قيائدهم ويم   

 :تكمس هذا التوظيف فل قول سابعة الشامية

 الكزاد أب ل أم لطول مسافتل وزاد  قكياًل ما أساه ُمبّكغل

 (7) فأي  سجائل في ، أي  مخافتل أتحسقنل بالناس يا غاية المنى       

                                                           
 .021البناء العنل لكيوسة األدبية فل الشعس، ص: يبح، عكل(3)
 .062الميدس السابق، ص(0)
 .3/311العمدة، : سوانل، اب  سشيقالقي(0)
 .16نقد الشعس، تح محمد عبد المنعم خعجل، بدو  طبعة، داس ال تب العكمية، بيسوت، ص: قدامة ب  جععس(1)
 .3/312العمدة، : القيسوانل، اب  سشيق(2)
 .71م، ص0221مدخل إلى تحكيل النص األدبل، داس الع س، عما ، : أبو شسيعة، عبد القادس(6)
 .121يعة اليعوة، ص : الجوز  اب (7)
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حي، يسعت الشاعسة البيت األول فل المقطوعة ويبسز التيسيع بي  ُمَبّكغل، مسافتل 

ب محدثًا نغمًا موسيقيًا مكموسًا ذا تأثيس  بيس عكى السامع، ويعد هذا النوع م  التيسيع ياح

 .المستبة األولى، حي، يستقل  ل بيت فيه بمعناه دو  الحاجة إلى البيت اآلخس

 :وفل موضع آخس قول جاسية مجهولة

 ُمقنّس بالذ  قد  ا  مّننل     إلهنل ال تعذبنل فإنننل   

 غعست وأنت ذو فضل وَم ِّ        ف م م  زّلة لل فل الخطايا   

 لشس الناس إ  لم تعُف عنِّل         يظ  الناُس بل خيسًا وإّنل    

 (3) لععو  إ  ععوت وُحْسُ  ظنِّل  ومالنل حكٌة إال سجائنل          

حي، يسعت فل البيت األخيس فل المقطوعة ويبسز التيسيع بي  سجائل وظنل، محدثًا 

 .نغمًا موسيقيًا له تأثيس عكى السامع وهو ما يسمى ذل  التيسيع بالتيسيع ال امل

ع األخسى التل تهتم بالموسيقى الداخكية سد العجز عكى اليدس وهو ما يسمى وم  االنوا

أ  يسد أعجاز ال الم عكى يدوسه، فيدل بعضه عكى بعض، ويسهل استخساج "بالتيديس وهو 

قوافل الشعس إذا  ا   ذل ، وتقتضيها الّينعة، وي سب البيت الذ  ي و  فيه أبهة، وي سوه 

، وهو أحد فنو  عكم البديع ي سب البيت سنة موسيقية (0) ية وطالوةسونقًا وديباجة، ويزيده مائ

خاية ويكعت نظس المتكقل إلى أوائل األبيات وأواخسها بهدف إقامة العالقة بي  الم سسي  وهذا 

 :الكو   ثيس منه قد يظهس م  خالل قول سيحانة

 ويكل إذا نود  باسمل ويكل  ويكل لذنبل فل  تابل ويكل

 (0) ويكل إلى الناس مييس  ويكل    يل خذوهنا ويكلويكل إذا ق   

وفائدة التيديس سّد فل البيت السابق هنا السنة الموسيقية الواضحة عند لعظ ال كمتي  

فل اول البيت وآخسه إضافة إلى لعت نظس المتكقل إلى المقيود م  هذه ال كمة الم سسة ( ويكل)

 .التل تمثل سمزًا لوم النعس لكذنوب المست بة

وعالوة عكى ذل  فإ  الشاعسات اليوفيات م  خالل المقطوعات الشعسية قد استخدم  

 .أ ثس البحوس لوعة واشتياقًا وفيها ال ثيس م  الحز 

إذ وّظعت الشاعسات األساليب بأنواعها فل القيائد، حي، خسجت القيائد والمقطوعات 

 .ائد وتأ يد داللتهابحكية بهية زاهية فقد أثست األساليب وتنوعها فل بناء القي

                                                           
 .301سوض السياحي ، ص: اليافعل(3)
 .3/007العمدة، : القيسوانل، اب  سشيق(0)
 .011النيسابوس ، عقالء المجاني ، ص(0)
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و ذل  استخدامه  لكتيسيع فل الشعس والتيديس لما لهما م  دوس فل خكق موسيقى 

داخكية م  خالل توظيعه  لبعض المعسدات البالغية والتل لها تأثيس عكى المتكقل م  خالل انتقاء 

عكيه ومما األيوات المناسبة المتناغمة مع معنى القييدة والمعبسة ع  الجو النعسل المسيطس 

يبدو واضحًا  ذل  م  استخدام لكتشبيهات واستعاسات و نايات وغيسها التل تش ل اليوسة 

 .الجزئية فل الشعس
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 لنالبسايا محنت فلوهننواه      م أجد لل ع  هنواه عوضًا      ل .0

 لنل إليه قبنكتند حسنه          فنهو محسابنشاها  نت أننحيثم .0
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 لنالوسى وشنقوت فلواعنانل    دًا ومأثم سضا       ننإ  أمت وج .1

 مهجتل علد بويل من  يشنج      يا طبيب القكب يا  ل المنى       .2

 يننا سسوس  وحياتل دائما           نشأتل من  وأيضا نشوتنننل .6

 نيتلنم يىأق ومن  وياًل فه     هجست الخكق جمعًا استجل      قد .7

......................................... 

 :التخسيج

 . 333المواعظ والسقائق، ص  فلالسوض العائق  :الحسيعيش

*** 

 : ولها أيضاً 

  العؤاد محدثل      وأبحت جسمل م  أساد جكوسل فلجعكت   إنل -3

 ؤاد أنيسلالع فلمنل لكجكيس مؤانس      وحبيب قكبل  فالجسننم -0

 

............................................ 

 :التخسيج

م   تاب إحياء  2، عواسف المعاسف، مكحق بذيل ج(هن600ت)عبد القاهس السهسوسد  

. 001،ص 3اب  خك ا ، وفيات األعيا ، ج.001،ص313عكوم الدي  لكغزالل، ص

،ص 32البداية والنهاية، ج ،(هن771ت)اب   ثيس.07، ص 31اليعد ، الوافل بالوفيات، ج

، 121اب  الجوز ، يعة اليعوة، ص . 010، ص3اليافعل، مسآة الجنا ، ج. 316

الحب اإللهل ولوازمه فل شعس النساء اليوفيات إلى :) نقال ع . ونسبها لسابعة الشامية

 (.نهاية القس  الثال، الهجس  قساءة فل األدب الّنسو  اليوفل، أمي  يوسف عودة

 

 :اً ولها أيض

 ننالذا  ٌلنن  أهننألن ًاننوحب    هوى     ننحب ال ،  حبي أحّب -3

 ا  سوا عمَّ ذ س ب ل فشغك      الهوى     ا الذ  هو حبُّفأّم -0

 احتى أسا  جِبكُحلف شع     ه       نننل ا الذ  أنت أهٌلنوأم -0
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 اد  ذا وذا ن   ل  الحمنول  ذا وال ذا  لل     فلفما الحمد  -1

........................................ 

 :التخسيج

. 001، ص 1الغزالل، إحياء عكوم الدي ، ج. 27، ص0الم ل، قوت القكوب، ج

اب  عسبل، العتوحات الم ية، . 012-016، ص 1الشسيشل، شسح مقامات الحسيس ، ج

. 011الحسو ، أعالم النساء المؤمنات، ص . 003العامكل الدس المنثوس، ص . 021،ص 0ج

-276، ص1الزبيد ، اتحاف السادة المتقي ، جمستضى . 11لعابدات الزاهدات، ص أعالم ا

ونسبتها  ذل  .ينسبها لجاسية معايسة لذ  النو   611، ص1، ولها سواية أخسى فل ج277

واب  عسبل، ال و ب الّدس ، . 011، ص 1حكية األولياء، ج: أبو نعيم األيعهانل: فل

الحب اإللهل ولوازمه فل شعس :) نقال ع  .333الحسيعيش، السوض العائق، ص . 003ص

النساء اليوفيات إلى نهاية القس  الثال، الهجس  قساءة فل األدب الّنسو  اليوفل، أمي  يوسف 

 (.عودة

************************* 

 : وقالت أيضاً 

 

 سابعه: وأنا المشوفة فل المحبنة  ثالثة      :  أسل وخمس  والنديم -3

 ساقل المدام عكى المدى متتابعه   عيم يديسها         أس المسسة والن -0

 فنإذا نظسُت فنال ُأسى إال له         وإذا حضست فال ُأسى إال معه -0

 عه تا اهلل ما ُأُذنل لَعذل  سام         إنل أحب جماله  ! يا عاذلننل -1

 ُأجس  عيونًا م  عيونل الدامعه   م بُت م  ُحَسقل وفسط تعكقل       -2

 يبقل وال عينل القسيحة هاجعه    ُتسقا، وال ويكل له      ال عبستل -6

............................................. 

 :التخسيج

" شرا حال األولياء"نقال ع   تاب. )371-370شهيدة العشق اإللهل، ص: عبد السحم  بدو 

شسح حال : عسبل بالم تبة األهكية بباسيس 3613تينيف عزالدي  المقدسل، مخطوط سقم 

 (.سابعة سضل اهلل عنها

********************** 
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 :وقالت أيضاً 

 يالت  نوسًا والعباد سقود     ونوم  ضد اليالة عنيد -3

 وعمس  ُممنٌم إ  عقكت وقهكه     يسيس ويعنى دائمًا ويبيد -0

.............................................. 

 :التخسيج

ومما وسد أ  حوسية م  الجنة سافقت سابعة  .306مياسع العشاق، ص: القاس 

  .العدوية فل منامها وهل م  أنشدت هذه األبيات

 

  ************************** 

 

 :كنت أضرب الدف والطبل، فما سمع غيري: قيل لرابعة م  أنتي؟ قالت

 

 ا نك  السبننى تنمس  عك  ح اليبا             ننباهلل يا سي -3

 بنيها أهنننل قبنننا             وبكغننننل سسالتل    -0

 نا د فائتنننا واحسبنن             سد  نننواحسباه هل ي -0

 ....................................................... 

 :التخسيج

وانظس فل . 372،ص 3اب  الخطيب السكمانل، سوضة التعسيف بالحب الشسيف،ج:انظس

 .62-60سابعة العدوية، ص قاشا، قديسة اإلسالم : خبس توبتها

 ******* 

 : وقالت

 أطاع اهلل قوٌم فاستساحوا            ولم يتجسَّعوا ُغيص المعايل   -3

 ................................... 

 : التخسيج

  .017، ص 0شسح مقامات الحسيس ، ج: الشسيشل

 

 ************************* 
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 :ريحانة المجنونة -0

 : قالت

 دنياه تائهًا فل عقب وليكه      يأمنه ليس يوم بسا   ا  م  -3

 عيناه الغمض عي  تعسف و يف     له يطيب ال عيشًا يكتذ ف يف -0

........................... 

 :التخسيج

 .071النيسابوس ، عقالء المجاني ، ص   

************************ 

 :وأنشدت أيضاً 

 فاستمسِت يبسها لنعس وألزمت      تولت حتى الكذات ع  يبست -3

 و انت عكى األيام نعسل عزيزًة      فكما سأت عزمل عكى الذّل ذّلِت -0

 كِتنتس وإال تاقت أطعمت إ نف    العتى يجعكها حي، إال النعس وما -0

.......................... 

 :التخسيج

 . 012-071النيسابوس ، عقالء المجاني ، ص 

 

**************************** 

  :ضاً ولها أي

 

 وال خاسج منها بغيس غكيِل    عاشق الدنيا بناج م  السدى  وما   -3

 خسج م  ظٍل عكيه ظكيِلُأف      قد يّعس الموت بيته  ٍ ِكف م َم   -0

............................ 

 :التخسيج

 .012النيسابوس ، عقالء المجاني ، ص 

*************************   
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 : وقالت 

 س نبُّ إلى المؤمل قومه               اد العؤاُد م  السسوس يطيقام المح -3

 ال تأنس  بم  توحش  نظسُته              فُتمَنع  م  التذ اس فل الظالم -0

    أس ِوداِد العزِّ وال سِمل الكيل ذا شَجٍ         َيسنقيواجهد وِ د و ْ  ف -0

 بأنننسه يتجدد  المننه             ليت الظذهب الظالم بأنسه وبإلعنن -1

  ................................. 

 : التخسيج

 .702ص ( 1-0) واألبيات .  701، ص يعة اليعوة: فل اب  الجوز ، 3البيت 

******************** 

 : وقالت 

  قد أبى القكب أ  يحبَّ سوا ا  تل وسسوس أنت ُأنسل وُمنَي  -3

  و  لقا اطال شوقل متى ي   يا عزيز  وهمتل وُمساد   -0

 اننندها ألسا ننيس أنل أسيننغ  ؤلل م  الجنا  نعيمًاُنليس س  -0

......................................... 

 :التخسيج

،ولألبيات سواية أخسى فيه، ينسبها إلى عباس الشامل، 012عقالء المجاني ، ص : النيسابوس 

 : بزيادة بيت فل مطكعها هو 021معايس ليالح المّس ، ص 

: أبو نعيم األيعهانل: وهل  ذل  فل. احبيب القكوب م  لل سوا ا    اسحم اليوم مذنبا قد أتا اي

) ، م  غيس 116يعة اليعوة، ص: اب  الجوز : ، وفل312، ص 3حكية األولياء، ج

ذ س النسوة المتعبدات : السُّكمل: وبالسواية السابقة م غيس الزيادة لسيحانة فل(. 0البيت

ونسبت إلى جاسية عتاب ال اتب . 132، ص0نعحات األنس، ج: الجامل  .01اليوفيات،ص 

: ونسب إلى امسأة فل. 021، ص 0العتوحات الم ية، ج: اب  عسبل: بزيادة البيت المذ وس فل

نقال  .01ذ س النسوة المتعبدات اليوفيات، ص: الُّسُّكمل. 331-337سوض السياحي ، ص 

ساء اليوفيات إلى نهاية القس  الثال، الهجس  قساءة الحب اإللهل ولوازمه فل شعس الن:) ع 

 (.فل األدب الّنسو  اليوفل، أمي  يوسف عودة

 

 *************************** 
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  :ولها أيضاً 

 

 مطسوح ببابه المحّب إ     بعكمه الحبيب م  المحب حسب -1

 مجسوح الهوى لوعات بسهام     الدجى فل تنعس أ  والقكب  -2

.......................... 

 :التخسيج

 .013النيسابوس ، عقالء المجاني ، ص 

 

********************* 

 :وأنشدت أيضاً 

 

 س داسننل أ  أفوز بخينأؤمِّ      إنلن  ال تعذبنل فنبوجه -3

 القساس هل ونعم المأوى بها                    العاللل مزخسفة منجدة -0

 المنزاس طاب ما أنت الولو                 فيها األبساس مجاوس وأنت -0

.......................... 

 :التخسيج

، فل اب  الجوز ، يعة اليعوة، ص (3،0)البيتا  .  013النيسابوس ، عقالء المجاني ، ص 

 .فل البيت األول إقواء. 701

  ********************** 

 

 : وقالت أيضا

   بسى أعظمل شوقل فأوه  قوتل   وحالعُت أحزانل فهاج سقاد

 ............................. 

 :التخسيج

 013 النيسابوس ، عقالء المجاني ، ص

 

*********************** 
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 :وأنشدت أيضاً 

 

 تنبه  م  خكل المنام قيام    الكيالل نبهة  فللنعس   اجعل -3

 واتس  لذاذ النوم واألحالم    إلى طول القيام مخكدا  وأنس -0

............................... 

 :التخسيج

 .013النيسابوس ، عقالء المجاني ، ص 

 

******************* 

 

 : وقالت 

 نسا ننخس النوم فننإ           نلالكين سهننس نّودتعن -3

 نينننسا  الذنب فنننإ             الذنب ىنإل تننس   وال -0

 نندا أخنن ولكقنننساء           دّساسنننًا لكوحل  نو  -0

 ا ننننسهب فهم فل الكيل           ننمنفاجأه كيلال منا إذا -1

 ا ننأغي األسياح  ننم        مننال  منننا يننميكو  -2

................................. 

 :التخسيج

 .010النيسابوس ، عقالء المجاني ، ص 

******************** 

   :قالتو

 

 هلدي  بست  كما عذابًا     يديه فل هل لم  الدنيا أسى -3

 عكيه هانت م   ل وت سم     بيغس بها الم سمي  تهي  -0

 إليه محتاجًا  نت ما وخذ    فدعه شلء ع  استغنيت إذا -0

................................. 
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 :التخسيج

 . 010النيسابوس ، عقالء المجاني ، ص  

 

 ******************** 

 : وقالت 

   نا  سسوس لم تزل أنت يا م  القكوب أنت حبيبل يا حبيَب -3

 ....................................... 

 :التخسيج

 . 010النيسابوس ، عقالء المجاني ، ص

 
  ********* 

 :قالت 

 ويلي إذا نودي باسمي  ويلـــــــي   ويلـــــــــي لذنبي في كتابي ويلي -1

 ويلي إلى النار مصيري ويلي    ويلـــــــي إذا قيل خذوها ويلي -2
.......... ........... 
 :التخسيج

 .011النيسابوس ، عقالء المجاني ، ص  
 
 

**************************** 
 

 : زينب الّطبرية  -5

 

 :قالت
 

  الودود لكغعوس فيكل قومل...  سقود والعباد نوس يالت  -1

................................ 
 :التخسيج

 . قيل لها فل المنام وسد أ  هذا البيت،. 123اب  الجوز ، يعة اليعوة، ص
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 :، قالت عـثامة بنت بالل ب  أبي الّدرداء -2

 
  داهينه بداسِ  حّكت         الهينننه مالِ  أعثاُم -3
  با ينه يومًا  نت إ         وقتهنانل اليالة إب ل -0

  تاليه يومنا  نت قد         تنكل إذا القسآ  واب ل -0

  جاسيه عين  ودموع        بتع نننس تتكيننننه -1

  تالينه وعنند  إال         تتكينننه ال فنناليوم -2

 حياتيه طول عشت ما         يبابنة عكي  لهعنل -6

.............................. 
 :التخريج
: اب  الجوز . 16ذ س النسوة المتعبدات، ص : ذ ست فل الّسكمل(6+1-3)األبيات   

، 0ز ، التبيسة، جاب  الجو .312الزهد، ص: اب  حنبل. 127يعة اليعوة، ص
 .002ص

 ******************* 
 

 :ميمونة السوداء -3

 
 :قالت
 يزجس قومًا ع  الذنوب          اب نننيا واعظًا قام الحتس .3

 هذا م  المن س العجيب          ًا ننننتنهى وأنت السقيم حق .0

 غي  أو تبت م  قسيب          لو  نت أيكحت قبل هذا  .0

 موقع يدق م  القكوب            لنننا  لما قكت يا حبيبنن  .1

 النهل  المسيب فلوأنت            تنهل ع  الغّل والتماد   .2

............................ 
 :التخسيج

فل تزيي  األسواق  :األنطا لداود ب  عمس  .626-622 اب  الجوز ، يعة اليعوة، ص
  .31اب  سجب، لطائف المعاسف ، ص. 31-37العشاق، ص  أخباس

 
************************* 

 

 . بنت إسماعيل زوج أحمد ب  ابي الحواري(الشامية ) رابعة  -6
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 قكبل نييب فلواه نوال لس           يب ننه حبننيس يعدلنحبيب ل -3
  بننغينل حبيب ال ينقكب           حبيب غاب ع  بيس  وشخيل  -0

................................ 
 :التخسيج

 
مختيس  ،اب  منظوس .020التبيسة، ص: اب  الجوز . 121اليعوة، ص  يعة: اب  الجوز 

 . 011، ص1 دمشق، جتاسيخ 
 

************** 
 :وقالت

 وأبحت جسمل م  أساد جكوسل        العؤاد محدثل  فلولقد جعكت   -3
  لنالعؤاد أنيس قكبل فلوحبيب          س نفالجسم منل لكجكيس مؤان -0

................................ 
 :التخسيج

 
مختيس  ،اب  منظوس. 020التبيسة، ص: اب  الجوز . 121يعة اليعوة، ص : اب  الجوز 

 .011، ص1 دمشق، جتاسيخ 
***************** 

 
  :وقالت أيضاً 

 
 !؟مسافتل طولأم ل ،لكزاد أب لأ         زاد  قكيل ما أساه مبكغل و -3
 !أي  مخافتل؟ ، فيئل فأي  سجا      أتحسقنل بالناس يا غاية المنى  -0

......................................... 
 :التخسيج

نعحات : الجامل. 313سوض السياحي ، ص : اليافعل .121اب  الجوز ، يعة اليعوة، ص
، وفيه أيضا البيت 022، ص 1 دمشق، جمختيس تاسيخ  ،اب  منظوس. 131، ص 0األنس، ج

الوجه متعكق بأستاس ال عبة قاله ضم  مقطوعة ، لشاب حس  001، ص37ج: الثانل وسد فل
الحب اإللهل ولوازمه فل شعس النساء اليوفيات إلى :) نقال ع . م  خمسة أبيات، وهو الخامس

 (.نهاية القس  الثال، الهجس  قساءة فل األدب الّنسو  اليوفل، أمي  يوسف عودة
 

**************** **** 
 

 :                     وقالت
 
 هذا محال فل الععال بديع       تعيل اإلله وأنت تظهس حبه -3
 إ  المحب لم  أحب مطيع        لو  ا  حب  يادقًا ألطعته -0

 
 

 ................................... 



 115 

 : التخسيج
  

تاسيخ مدينة : وفل اب  عسا س. أنشدت سابعة: وفيه. 003عواسف المعاسف،ص: السهسوسد 
وُنسب . زوج أحمد ب  أبل الحواس }الشامية{، لسابعة بنت إسماعيل331ص ،61دمشق، ج

 . 011، ص1إحياء عكوم الدي ، ج: البيتا  إلى عبد اهلل ب  المباس  فل
 

 *********************** 
 
 
 :  حيونة -7

 
 :قالت

 أنت الذ  ما أ  سوا  ُأسيد        يا ذا الذ  وعد السضى لحبيبه -3

............................... 
 :التخسيج

 .017: عقالء المجاني ، ص: النيسابوس 
 

************************** 
 

 : وقالت
 

 سيد  عّنل الشمس سموم فايِسف      واله ب  أننل تعكم  نت إ  -1

 .................................................. 

 : التخسيج

 . 017عقالء المجاني ، ص : النيسابوس 

******************** ***** 

  

 :وقالت

 خوالص أسساٍس ضوامس أعُظٍم       َبِكْيَ  وباقل وحِده  جديُد  -3

 

................................ 
 :التخسيج

 . 011النيسابوس ، عقالء المجاني ، ص 
 

***************************** 
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 :وقالت أيضاً 

 عشس وال ضحىأ وال قبنسه           فطس فل لكميت وليس -1

 القبننس مس نه م  قسبه           نذل  عكى األهل م  با  -2

    .............................. 
 :التخسيج

 . 011النيسابوس ، عقالء المجاني ، ص 
 

 ************************* 
 

 :آسيـــة  -1

 خسِس وم  علٍّ م  يمتل طول ما            لهم قكت الّيمت طويل نسا  قالوا -1

 ش س منطق م  بل وأحس  عند               عناقبنًة أحمُد الحالين  اليمُت -2

 معتبس وجنه أسوننل هاتنوا فقكت               خطٍأ ذا لست مييب وأنت قالوا -3

 0العمنى الغكنس بي  الدّس أنثنس أم            يعسفنه لينس م  3البنّز أأنشنس -4

............................... 
 :التخسيج

 .012النيسابوس ، عقالء المجاني ، ص 
 .ظكمة آخس الكيل: الغكس  -0الثياب، : البّز -3

 
 
 

************************* 

 

 : عوسجــة   -9

 :قالت

 سواه يساد ما وعد واظهاس    الهوى بها يبوح  تما  سسائس -3

...................................... 

 :التخسيج  

 .022 ، ص النيسابوس ، عقالء المجاني
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 :وقالت

 جانبنننننا الناس وذس                   ياحبنننننًا بالّكه ِاسَض -1

 غائبنننا  نت أو  ننت               شاهنننندًا     الوّد ياِفننه -2

 مياحبنننا  سفيقنننًا ل            غيس ذ  الجننال         توسد ال -3

 :وقالت

  سواه يسيد ما وياًل لينال لقيامه                مطيًة الظالم جعل -4

 

 : وقالت

 قل لكظالم ولكس و  مع السُّسى           يف شئَت فإننل أهوا ا  -5

 : وقالت

 ظهس البالء بجسمه فَأذابه             وسمى الوداد فؤاده فتيّدعا  -6

 

 :وقالت وهي حول بيت هللا الحرام

 يُل يساه    طاب الَمقاُم له وطاب نعيُمه           فل داس عدٍ  والجك -7

 : وقالت

 يا ذا الذ  ًطِسَب العؤاُد ِبذْ ِسِه         أنت الذ  ما إ  سوا  أسيد -8

 .............................................. 

 :التخسيج

 . 020-023عقالء المجاني ، ص: النيسابوس 

 ************************** 

 : جـارية عابدة  -32

 :قالت

  شديند وهو بالشوق وعنّذبنل             بيننا البعد قّدس دنق والذ  أما- 3

 ويعيند يبتدى عكي م بحنز             وخّينل دونل باليبس وح مو- 0

  وأمينند ساحتل لقكبنل أشنّد            نسيم م شممت مهما ويّيسنل- 0

 جكينند النائبات فل أنه عكنى          عكي م قكبل م  دموعل ذاب لقد- 1

 مزيد العساق جوس م  و ابدت          لقيته ما عكى هل شعس  فياليت- 2
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  لسعيند إنل ومنكتم إليننه    بعضه عاد أو الويل ذا  عاد لئ - 6

  بعيد وهو تدنيه وقد قنسيبنًا    العتى تبعد قند األقداس أنها عكنى- 7

............................... 

 :التخسيج

 . 330ائق المواعظ والسقائق، ص الحسيعيش، السوض الع

 

*************************** 

 : إمرأة متعلقة بأستار الكبة وتقول -33
 إلي  حجل ال لكبيت والحجس            وال طوافل بأس ا  وال جنندس .3

 :ثم قالت أيضًا 
 أستغعس اهلل مما  ا  م  زلكل           وم  ذنوبل وتعسيطل وايساس  .0

 يا  سيم فقد       أمس ت حبل السجايا يا خيس غعناس ياسب هب لل ذنوبل .0

 ............................ 
  :التخسيج

 . 330الحسيعيش، السوض العائق المواعظ والسقائق، ص

 

 ******************* 
 
 
 

 :وقالت أخرى في الطواف أيضا -30
 

 أتيت  أشت ل سقمل ودائل         وعند  يامى قكبل دوائنننل .3

 حد سوا  إليه أش و          فيسحم عبستل ويسى ب ائننلفال أ .0

 فيا مولى الوسى جد لل بععو      ومن  بنظسة فيها شعائنننل  .0

 ................................... 
  :التخسيج

 .330الحسيعيش، السوض العائق المواعظ والسقائق، ص 

 

 ******************************** 
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 : الطواف ايضاً  وقالت أخرى في -35
 

 بباب  سبل قد انخت س ائبل          ومالل م  أسجوه يا خيس واهننب .3

 سوا  فجد لل بالذ  أنت اهكه        لعطل م  األفضال أسل المواهنب .0

 إذا لم أمت شوقًا إلي  وحسسة        عكي  فنال بكغننت منن  مآسبنل  .0

 ..................................... 
  :التخسيج

 .330الحسيعيش، السوض العائق المواعظ والسقائق، ص 

 

******************************* 
 : وقالت امرأة بالطواف أيضاً  -2

 تعّطف بعضل من  يا مال  الوسى            فانت مالذ  سيد  ومعينل .3

 لئ  أبعنَدتنل ع  جنابن  زلنتل           فإ  سجائل في  حس  يقينل .0

 من  أستنجل          عواطع  الحسنى فخذ بيمينل وظنل جننميل أنل .0

...................................... 

  :التخسيج

 .330الحسيعيش، السوض العائق المواعظ والسقائق، ص 

********** ************** 

 :جارية م  عاقالت المجاني  في البارة قالت -33

 البطونا أجاعوا الهملمو إذ          والعابدونا الزاهدو  زهد .3

 ساهسونا وهم ليكهم فمضى        فيه القسيحة األعي  َأسهسوا .0

 جنونا فينهم أ  الناس عكنم        حتى اهلل محننبة حيستهم .0

 يعسفونا منا جميع شجاهم قد           ول   عقول َذُوو أِلّبا هم .1

.................................... 

 :التخسيج

 مياسع العشاق،: جععس ب  أحمد القاس . 703ص اب  الجوز ، يعة اليعوة، 1-3 تاألبيا

 .310، ص3ج

************************** 
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 :وتقول

 جديد سزق منه يوم  ل لل          حميد لغنل إلهل إ  .3

 أسيند مما أ ثس بنل يععل        يزل لم الذ  هلل الحمد .0

......................................... 

 :التخسيج

، 3ج مياسع العشاق،: جععس ب  أحمد القاس .  703ص يعة اليعوة،: اب  الجوز 

 .310ص

 

***********************  

 :عابدة م  بيت المقدس تقول -36

 يععل  ا  ما العتى القبس قسي             إنمنا فعال  م  قسيننًا تنزّود .3

 تشغل اهلل به يسضى الذ  بغيس          ت   فال بشلء مشغواًل  نت وإ  .0

 يعمنل  ا  الذ  إال قبسه إلى         موته بعد م  اإلنسا  ييحب فك  .0

 يسحنل ثم عندهم قكياًل يقينم           ألهكنه ضيٌف اإلنسا  إنمنا أال .1

.................................... 

 :التخسيج

مثيس الغسام السا   إلى : اب  الجوز  .100 ص وة،يعة اليع: اب  الجوز ( 3،1)البيتا  

 .، وسدت المقطوعة فيه م توبة عكى قبس232ص أشسف األما  ،

 

*********************** 

 

 :قالتعابدة  -37

 يا خيس م  حّطت به الّنزال        م    ننيا مؤنس األبساس  خكواته -3

 محس  المعضالأحس  فأنت ال           ًاكهجنيزل مت مم  ذاق حّب  ل -0

 مالل سوا  وأنت غاية مقيد           وال ل أنت وما عدا  ضالل -0

 آنست قكبنل يا حبيبل والمننى          يا م  له األنعام واألفضنال -1

..................................... 
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 :التخسيج

اس  الق: وسد البيت األول ويدس البيت الثانل فل. 037السوض العائق، ص : الحسيعيش 

، فل مقطوعة م  ثالثة أبيات قالتها جاسية لقيها ذو 071، ص3مياسع العشاق، ج: البغداد 

 .النو  عكى ساحل البحس

************* 

 : تحفــة  -31

 :  قطي تقولسمعها السري السّ 

 

 أعيذ  أ  تغننل يد             بغينس جناية سبقنت -3

 سقتتغنل يد  إلى عننقل            وما خانت وال س -0

 وبي  جوانحل  بنند            أحنس بها قد احتسقت -0

 وحقن  يا منى قكبنل            يميننا بسة يدقننت -1

 لئن  قطعتها قطعنًا            غسامنًا في  ما نطقنت  -2

 .............................. 

 : التخسيج

 . 031السوض العائض، ص: الحسيعيش

 

 ********************* 

 : وقالت

 

 معشس الناس ما جننت ول            أننا س سانة وقكبل ياحنل -3

 قد غككتم يد  ولم آت ذنبنًا          غيس هت ل فل حبه وافتضاحل -0

 اننا معتوننة بحب حنبيب            لست أبغل ع  بابه م  بساح -0

 فيالحل الذ  سأيتم فساد            وفساد  الذ  سأيتم يالحل -1

................... ..................... 
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 :التخسيج

، حي، أوسد اليافعل م  المقطعة بيتي  311سوض السياحي ، ص: اليافعل. 031ص: الحسيعيش

 (.  0، 3)هما 

 *************** 

 : ومما قالته، عندما كاشفت السري السقطي

 تحقق حق الحق فل نوس باطنل              فأيبح قكبل لكحبيب ميافيا -3

 ف ويعت لسيد           وهل ينعت العبد الضعيف المواليا قدمت عكى وي -0

 ................................ 

 :التخسيج

 .          031السوض العائق، ص: الحسيعيش

 *************** 

 :  وقالت

 يا م  سأى وحشتل فأنسنل             بالقسب م  ويكه فنأنعشننل -3

 دهس  ويا عّدتل عكى الزمن   يا سا نل ال خكوت م  س نل          -0

 أوحشننل ما فقدت منه فقند            عناد بأحسانننه ينقسبننل -0

 وعناد أيضًا وجاد منعطعنًا              نذا  ما  نت حي  عودننل -1

 حسبل م  ال و  م  شغعت به          أيحبه مؤنسنًا وييحبنننل -2

 فنأيقظننل  و نت فنل غنعكة فنبهنننل          و ننت فل سقندة  -6

 ...................................... 

 : التخسيج

 .           002-031ص : الحسيعيش

**************** 

 : و قالت أيضاً 

 وحق  ال نقضت الدهس عهدًا            وال  ندست بعند اليعو ُودا -3

 مألت جوانحل والقكَب وجدًا            ف يف ألنذُّ أو أسكو وأهنندا -0

 ا م  ليس لل مولى سواه           تسا  تس تنل فل الناس عبندا فني -0

  .......................................... 
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 :التخسيج

: الجامل. 002: السوض العائق، ص: الحسيعيش. 311سوض السياحي ، ص : اليافعل

 . 101-101، ص0نعحات األنس، ج

 

 : ومما قالته للسري 

 فن ا  وعظل عكى لسنانل            خناطبنل الحق م  جنانل   -3

 قنّسبنل م  َبعند بعنْنٍد              وخينى منه وايطعنانل -0

 أجبت لما ُدعيت طوعننًا             مكّبيننًا لكذ  دعانننننل -0

 وخعت مما جنيت قدمننًا              فنوقع الحب  باألماننننل -1

 ............................................ 

 : التخسيج

نعحات : ، الجامل311سوض السياحي ، ص : اليافعل.  002السوض العائق، ص: الحسيعيش

 .101، ص0األنس، ج

 

 

 :     ومما قالته أيضا 

 قند تيبست إلى أ           عيل فل حب  يبنس  -3

 قد  تمت الوجد ل             ليس يخعى عن  امس  -0

 ندس ضاق م  قيد  وغكى         وامتهانل في  ي -0

 إ  ت ن  عنل ساض         ال أبنالل طول دهنس  -1

 أنت لل خيس أننيس           يا منى سؤلل وذخس  -2

 م  تسى يعتق سّقل            ويننع  اليوم أسنس  -6

 غنيس  الكهم سبنل          أنت لنل  اشف ضس    -7

 ......................................... 

 :التخسيج

 .   002عائق، السوض ال: الحسيعيش

    

********************* 

 : وقالت أيضا 
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 هسبت منننه إلينننننه           ب يت منننننه عكينننه -3

 وحنقه وهننو منننولى          ال زلت بننني  يديننننه -0

 حنتى أنننال وأحضننى          منا أستنننجيه لديننننه -0

 ......................................... 

 : خسيجالت

 .        003السوض العائق، ص : الحسيعيش

 : وقالت 

 بوس يا حياة النعوس أنت ُح         سوس    نسوس السسوس أنت سنيا س -3

 وس النوسنيسل وأنت ننوأن        اس  وجنتل ونعيمل   نننننأنت ن -0

 د و م يكب، الهوى فل اليدوس           نم تسى ييبس المحب عكى البعن  -0

.......... ........................................ 

 : التخسيج

 .003السوض العائق، ص: الحسيعيش

 *************** 

 : وقالت

 قند تهت نُت بحبنن                يف لل من  بقسبننْ  -3

 فنتسّفنننق بعننؤاد               يشت ل شنّدة بعنند  -0

 بذنبنن  خنبِت ينا نعنس إذا آ              خنننذ  اهلل -0

 فنسكل الععنو جهناسًا             والسضنا م  عنند سب  -1

 ........................ 

 : التخسيج

  . 003السوض العائق، ص: الحسيعيش

********** *************** 

 :وقالت 

 أفننادنل  نل المنى              وخنص قنكبل بالغنى .3

 ثقل العناوقنند أزال سنيد               عن  باطننل  .0

 إ  لم يدس نل بما            أسجو وإال م  انننا  .0

 ................................... 
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 : التخسيج

 .           003السوض العائض، ص: الحسيعيش

 

  ************************* 

 : وقالت

 محبُّ اهلل فل الدنيا عكينٌل           تطاول ُسنقُمُه فنندواه داه -3

 محبَّته ب نأس           فننأسواه المهيمُ  إذا سنقاه سنقاه م  -0

  فهام بحبِّه وسمننا إلينه            فكنيس يسيد محبوبا سنواه -0

  ذا  من  اّدعى هلل حبنًا            ينهيم بحبِّنه حتنى ينساه  -1

 .......................................... 

 :التخسيج

 012وفل ص. 323سوض السياحي ،ص : اليافعل. 072ال و ب الدس ،ص : اب  عسبل

: واألبيات لتحعة فل. بسواية مختكعة لجاسية معايسة لذ  النو ( 1، 3)منه، وسد البيتا  

منسوبا  ( 1، 3)منه، البيتا   106، ص0وفل ج. 102، ص0نعحات األنس، ج: الجامل

ل ولوازمه فل شعس الحب اإلله:) نقال ع  .إلى جاسية معايسة لذ  النو  بأختالف طعيف

النساء اليوفيات إلى نهاية القس  الثال، الهجس  قساءة فل األدب الّنسو  اليوفل، أمي  

 (.يوسف عودة

*************** 
 : جارية في جبل المقطم سمعها  ا النو  تقول باوت ضعيف -39
 
 يا ذا الذ  أنس العؤاد بذ سه     أنت الذ  ما إ  سواه أسيد   -3

 و  األنام وبغيتل      يا م  له  ل األنام عبيديا منيتل د -0

  تعنى الكيالل والزما  بأسسه     وهوا  غض فل العؤاد جديد -0

 ............................ 
 :التخسيج
اليافعل، : لجاسية متعبدة معايسة لذ  النو  فل( 3)البيت. 330صالسوض العائق، : الحسيعيش

 . 70لعتى متعبد، ص ( 3،0)بيتا وفيه أيضا ال. 70سوض السياحي ، ص 
 

******************* 
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 : امرأة عابدة سمعها الجنيد بالطواف تقول -02
 
 أبى الحب أ  يخعى و م  تمته       فأيبح عند  قد أناخ وطنبنا .3

 إذا اشتد شوقل هام قكبل بذ سه      وا  سمت قسبًا م  حبيبل تقسبًا .0

 س سنل حتى ألذ وأطسبننا ويمنحنل ويال فأحل ابه له         وي .0

 ............................ 
 : التخسيج
 .331السوض العائض، ص: الحسيعيش

 
********************* 

 :وقالت أيضاً 

 لنوال التقى لم تسننل           أهجنس طيَب الوسنن  -3

 إ  الّتنُنقى شنسدنل             منا تسى ع  وطننل -0

 فحبُّنننه هيَّمننننل     أفننسُّ م  وجد  بنه        -0

 ............................ 
 : التخسيج

محيل الدي  محمد ب  عكل، محاضسة األبساس ومسامسة األخياس فل األدبيات :اب  عسبل
، 311نشس المحاس  الغالية، ص: اليافعل. 022، ص3ت، ج.والنوادس،داس يادس، بيسوت،د

 .مع اختالف طعيف. 331عائق، صالسوض ال: الحسيعيش. 10وسوض السياحي ،ص 
 

  ****************** 
 : وقالت 
 يطوفو  بنالبيت العتيق تقسبننا          إلي  وهنم أقسى قكوبا م  اليخس -3

 فكو يخكيو  السس جادت يعاتهم         وقامت يعات الحق منهم عكى الذ س -0

 .......................... 
 : التخسيج
 .331ص  السوض العائض،: الحسيعيش

 
********************** 

  
 

 :لقيها  و النو ، تقول في سياحتها .  عابدة زاهدة  -03

  

 هو الحبيب الذ  بالويل قد وعدا             وحقنه ال سكتنه منهجتنل أبندًا -3



 127 

  نسس عكى مسمعل ذ ساه تطسبنل            سوحل العداء لم  بأسم الحبيب حندا -0

 ماثكنه            تاهلل منا مثكه لكنقكب حين  بننداهنو الحبيب فننال شلء ي -0

 إ  منتُّ فل حبه شوقًا فننال عجب          يا حبنذا أ  أ   م  جمكنة السُّعدا -1

 يا من  يسوم ويناال مننه يغنمنه         ُأهجس منام  ما ويل الحبيب سندى -2

 ننّل سبنه عبنداوانظس ألهل التقى فل الكيل قد وقعوا           فل طاعنة اهلل   -6

 هننذ  يعاتهمو ننالوا الذ  طكبوا         و نّل ساج لمنا يبغينه قند وجندا -7

 ........................................... 

 : التخسيج

 .332السوض العائق، ص: الحسيعيش

 

 *********************** 

 

 

 .  فاطمة أم أيمــ  بنت علي  -00

 :تقول 

 اعل س اب م      أ   طوَع أيدي م  ما يععُل العبدفقكت دعونل واَتب -3

 وما بال سغمل ال يهو  عكيهم       وقد عكموا أ  ليس لل منهم بّد -0

............................................ 

 :التخسيج 

 .  176يعة اليعوة، ص : ، اب  الجوز  16ذ س النسوة المتعبدات، ص : الّسكمل 

************************ 

 .  كارة  الوالهة  -05

 : تقول

 ِهمُم الُمحّب َتجوُل فل الَمك وِت          والَقكُب َيش و والعؤاُد َيموُت  -3

................................................ 

 :التخسيج

 .  11ذ س النسوة المتعبدات، ص : السُّكمل

 

  ************************ 
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 .دات األمبملة م  عاب: شعوانة  -02

 :  تقول

 ينؤمنل دنينا لنتبنقنى لنه            فوافننل المنيَة قبل األمل  -3

 حثيثنًا ُيسوِّ  أيول العسيننل            فعاش العسيُل ومات السجل  -0

 

 :وتقول

 لقد أِم  الغسوُس داس َمقامه           ويوش  يومًا أ  يخاف  ما أِم  -0

............................ ............ 

 :التخسيج 

 .  701يعة اليعوة، ص : اب  الجوز 

 ***************** 

 

 : جارية سوداء في بعض مد  الشام، بيدها خوص تسفه وتقول -03

 

 ل  عكم بما يج  فؤاد            فاسحم اليوم ذلتل وانعساد       -3

  ................................................... 

 :يج التخس

 .160يعة اليعوة، ص : اب  الجوز 

   ********************* 

 .أم نهار العدوية -06

 : تقول 

 الموت ُيعنل وال ُيبقل عكى أحنند           ما أحسب الموت يبقل جدة األبد  -3

 يا موت  م م   سيم قد َفِجعت به           م  أقسبيه وم  أهل وم  ولند   -0

........................ .............. 

 :التخسيج 

 .127اب  الجوز ، يعة اليعوة، ص 

 ************** 
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 . جارية معاارة ل ي النو  -07

 :تقول

 لنم أذق طيب طعِم َويك  حتى             زال عنِّنل محبَّتل لألنننناِم  -3

 لنننّس بالذ  قد  ا  مّننُمق             لنذبنل فإننننل ال تعننإله -0

............ .................. 

 : التخسيج

 . 011، ص0العتوحات الم ية، ج. 316ال و ب الدس ، ص: اب  عسبل

 

**************** 

 : امرأة أخرى معاارة ل ي النو  -01

 

 دس ننل     م  حبننيبل أنت تننأننت تدس  يا حنبيب -3

 ونحننول الجسم والدنن       ُع يبوحا  بننننننسّس  -0

 دس نننالننن     حبَّ حتى ضاق ييا عزيز  قد  تمُت  -0

 .......................................... 

 :التخسيج 

سوض : اليافعل. 011، ص0، والعتوحات الم ية، ج317ال و ب الدس ، ص: اب  عسبل

وقد وسدت اختالفات طعيعة . 102، ص 0نعحات األنس، ج: الجامل . 012السياحي ، ص

اإللهل ولوازمه فل شعس النساء اليوفيات إلى نهاية القس   الحب:) نقال ع . فل سواياتها

 (.الثال، الهجس  قساءة فل األدب الّنسو  اليوفل، أمي  يوسف عودة

 **************** 

 (: مجهولة)جارية  -09

 :قالت

  انه مقكة عبسى أضس بها الُبنل     وذ  قكق ال يعسف اليبس والعزا    -3

 فم  ذا يداو  المستهام م  الضنا     وجسم نحيل م  شجى لوعة الهوى  -0

  انف بالقننه      إذا عطعت منه العواطنسامنوال سيما والحب يعب م -0

 ....................................... 

 : التخسيج

 .322سوض السياحي ، ص: اليافعل

 ***************** 
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 : امرأة في الطواف تقول -52

 لويل          ومسًا عكى الهجسا  ال بل هو القتُل سأيت الهوى ُحكوًا إذا اجتمع ا  -3

 وم  لم ينذق لكهجس طعمنًا فإننه           إذا ذاق طعم الهجس لم يْدِس ما الويل -0

 ................................ 

 : التخسيج

، داس الطباع 3خيس اهلل الشسيف، ط:  تاب المتحابي  فل اهلل، تح: اب  قدامة المقدسل

 .  11م، ص3113والنشس والتوزيع، دمشق،  لكطباعة

 **************** 

 :  قالت جارية معاارة ل ي النو  -53

 لست أب ل ِفساَق عينل لعينل          إنمننا خشيتل أل  ال أسا ننا -3

 ........................... 

 : التخسيج

 . 073ال و ب الدس ، ص: اب  عسبل

************************** 

 :عابدة لقيها  ا نو  عند الساحل قالت -50

 لنذا ا أهنل ألن  وحب            النوداد حب حبي  أحب  -3

 سوا ا ع  به شغكت فحب          الوداد حب هو الذ  فنأما -0

 أسا ا حتى لكحجب ف شع             لنه أهل أنت الذ  وأمنا -0

 ا اوذ ذا فل الحمد ل  ول           لل ذا  وال ذا فل الحمد فما -1

................................. 

 :التخسيج

وقد .611، ص 1وتحعة السادة المتقي ، ج. 012، ص3مياسع العشاق، ج: القاس  البغداد 

الحب :) نقال ع  .111واب  الجوز ، يعة اليعوة، . 11، ص 1وسد شسح الزبيد ، ج 

، الهجس  قساءة فل األدب اإللهل ولوازمه فل شعس النساء اليوفيات إلى نهاية القس  الثال

 (.الّنسو  اليوفل، أمي  يوسف عودة

 

****************************** 
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 شعر النساء الاوفيات  ومراجع ماادر

 

 .ت.إحياء عكوم الدي ، أبو حامد الغزالل، داس الع س، بيسوت، د -

 .م3112، م تبة المعاسف، بيسوت، 0البداية والنهاية، أبو العداء إسماعيل اب   ثيس، ط -

التبيسة الب  الجوز ، جمال الدي  أبو العسج الجوز ، داس ال تب العكمية، بيسوت،  -
 .م3116لبنا ، 

الحب اإللهل ولوازمه فل شعس النساء اليوفيات إلى نهاية القس  الثال، الهجس  قساءة  -
فل األدب الّنسو  اليوفل، عودة، أمي  يوسف ، المجكة األسدنية فل الكغة العسبية 

 .م0221،  0، العدد 1بها، المجكد وآدا

خكيل : سوض السياحي  فل ح ايات اليالحي ، عبد اهلل ب  أسعد اليافعل، وضع حواشيه -

 .م0222، داس ال تب العكمية، بيسوت،3عمسا  منيوس، ط

محمد : سوضة التعسيف بالحب الشسيف، لسا  الدي  محمد اب  الخطيب السكمانل، تح  -

 .م3172الداس البيضاء،  ، داس الثقافة،3ال تانل، ط

محمد عبد السالم شاهي ، داس ال تب : الزهد، أبو عبد اهلل ب  حنبل، وضع حواشيه -
 .م3116، 3العكمية، بيسوت، لبنا ،ط

محمد أبو العضل إبساهيم، : ، تحأبو العباس أحمد الشسيشل شسح مقامات الحسيس ، -
 .م3110، الم تبة العيسية، بيسوت، 3ط

، 0سابعة العدوية، عبد السحم  بدو ، م تبة النهضة الميسية، ط شهيدة العشق اإللهل -
 .م3160القاهسة، 

م   تاب إحياء  2عواسف المعاسف، عبد القاهس السهسوسد  البغداد ، مكحق بذيل ج -

 .عكوم الدي  لكغزالل، داس الع س، بيسوت، د، ت

ة الميمنية، قوت القكوب فل معامكة المحبوب، أبو طالب محمد ب  عكل الم ل، المطبع -

 .هن3026بميس، 

ال و ب الّدّس  فل مناقب ذ  النو  الميس ، اب  عسبل،محل الدي  محمد ب  عكل، تح  -
 .0220،  مؤسسة االنتشاس العسبل ، بيسوت  3سعيد عبد العتاح، ط: وتقديم

لطائف المعاسف فيما لمواسم العام م  الوظائف، زي  الدي  عبد السحم  ب  سجب  -
 .م0221، 3حزم لكطباعة والنشس، ط السالمل،داس اب 

ميطعى محمد الذهبل، : مثيس الغسام السا   إلى أشسف األما  ، اب  الجوز ، ق،تح -

 .م3112، القاهسة، 3داس الحدي،، ط

محاضسة االبساس ومسامسة األخياس فل األدبيات والنوادس واألخباس، محل الدي  محمد  -
 .ت.ب  عكل، اب  عسبل، داس يادس، بيسوت، د
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سوجة الّنحاس، سياض عبد الحميد، محمد : ختيس تأسيخ دمشق، اب  منظوس، تحم -
 .م3111، داس الع س لكطباعة والتوزيع والنشس، دمشق، سوسيا، 3مطيع، ط

 .م3110، داس ال تاب اإلسالمل، القاهسة، 0مسآة الجنا ، أبو محمد عبد اهلل أسعد، ط -

 .م3112يادس، بيسوت، ، داس 3مياسع العشاق، أبو محمد جععس السّساج، ط -

، داس وم تبة الهالل، بيسوت، 3معجم شعساء الحب اإللهل ،محمد أحمد دسنيقة، ط -

 .م0222

أحمد األسناؤوط، وتس ل : الوافل بالوفيات، يالح خكيل ب  أيب  اليعد ، تح -

 .م0222، داس إحياء التسا،، بيسوت، 3ميطعى، ط

محمد : أحمد ب  محمد اب  خك ا ، تقديموفيات األعيا  وأنباء أبناء الزما ، شمس الدي   -

 .م3117، داس إحياء التسا، العسبل، بيسوت، 3عبد السحم  المسعشكل، ط
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  . َنثرم الّنساء الّاوفّيات  :ثانياً 

 :   رابعة العدوية -3

فقال شهدنا سابعة وقد أتاها سجل بأسبعي  ديناسًا، : ع  مسمع ب  عايم وسياح القيسل قاال-3

هو يعكم : تستعيني  بها عكى بعض حوائج ، فب ت ثم سفعت سأسها إلى السماء فقالت: لها

 .أنل استحيل منه أ  أسأله الدنيا وهو يمك ها، ف يف ُأسيد أ  آخذها مم  ال يمك ها؟ 

م  أنا يسحم  اهلل؟ اطع سب ، وادعه فإنه : ادعل لل فالتيقت بالحائط وقالت: قال لها سجل-0

 .مضطسي يجيب ال

دخكت عكى سابعة وهل ساجدة، فكما أحّست بم انل سفعت سأسها : ع  سجف ب  منظوس قال-0

يا بنل : فإذا موضع سجودها  هيئة الماء المستنقع م  دموعها، فسّكمت فأقبكت عكل فقالت

ستس  الكهم ستس ، ودعت : فب ت وقالت: جئت ألسكم عكي ، قال: أل  حاجة؟ فقكت

 .ى اليالة وانيسفتبدعوات، ثم قامت إل

 !استغعس اهلل: استغعس اهلل  م  قكة يدقل فل قولل: قالت سابعة: ع  العباس ب  الوليد قال-1

! إنل ألسى الدنيا بتسابيعها فل قكوب م: فتذا سوا الدنيا فأقبكوا يذمونها، فقالت سابعة: وقالت-2

 .ء م  قكوب م فت كمتم فيهإن م نظستم إلى اقسب األشيا: وم  أي  توهمت عكينا؟ قالت: قالوا

 .إ   ا  فمخافتل أ  يسد عكل: هل عمكت عماًل تسي  انه يقبل من ؟ قالت: قيل لسابعة -6

ما يب ي ؟ : فب ت سابعة، فقال لها! الكهم انل أسأل  السالمة: سفع سعيا  الثوس  يده وقال -7

  الدنيا تس  ما أما عكمت أ  السالمة م: و يف؟ قالت: أنت عسضتنل لكب اء فقال: قالت

: ال ت ذب؛ قل: فقالت! واحزناه: فيها، ف يف وأنت متكطخ بها؟ وقال الثوس  بي  يد  سابعة

 .واقكه حزناه، لو  نت محزونًا ما هنا  العيش

إنما أنت أيام معدودة فإذا ذهب يوم : سمعت سابعة تقول لسعيا : ع  جععس ب  سكيما  قال-1

 .  يذهب ال ل وانت تعكم، فاعملذهب بعض ، ويوش  إذا ذهب البعض أ

 انت سابعة تيكل الكيل  كه، فإذا : قالت –وع  عبدة بنت أبل شوال و انت تخدم سابعة -1

طكع العجس هجعت فل ميالها هجعة خعيعة حتى يسعس العجس، ف نت اسمعها تقول إذا وثبت 

نامل نومة ال يا نعس  م تنامي ؟ والى  م تقومي ؟ يوش  أ  ت: م  مسقدها ذل  وهل فزعة

 .تقومي  منها إال ليسخة يوم النشوس

يا عبدة ال تؤذنل : ف ا  هذا دابها دهسها حتى ماتت، فكما حضستها الوفاة دعتنل فقالت:  قالت

 .جبة م  شعس  انت تقوم فيها إذا هدأت العيو  -بموتل احدًا، و عنينل فل جبتل هذه

 .بسهف عناها فل تك  الجبة، وخماس يوف  انت تك: قالت
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سأيتها بعد ذل  بسنة أو نحوها فل منامل عكيها حكة استبسق خضساء وخماس م  : قالت عبدة

يا سابعة ما فعكت الجبة التل  عنا  فيها : سندس اخضس لم أس شيئًا قط أحس  منه، فقكت

إ  واهلل نزع عنل وابدلت به هذا الذ  تسينه عكل، وطويت ا عانل : والخماس اليوف؟ قالت

 .ا وسفعت فل عكيي  لي مل لل بها ثوابها يوم القيامةوختم عكيه

 وما هذا م   سمة اهلل عز وجل ألولياته؟: لهذا  نت تعمكي  أيام الدنيا؟ قالت: فقكت لها: قالت

هيهات هيهات، سبقتنا واهلل إلى الدسجات : فما فعكت عبدة بنت أبل  الب؟ فقالت: فقكت: قالت

إنما لم ت   تبالل عكى : قالت! د الناس؟ أ  أ ثس منهاوبم؟ وقد  نت عن: قكت: العكى قالت

: فما فعل أبو مال ؟ تعنل ضيغمًا قالت: فقكت: أ  حالة أيبحت م  الدنيا وأمست قالت

بِخ بِخ اعطل واهلل فوق ما : فما فعل بشس ب  منيوس؟ قالت: قكت: يزوس اهلل متى شاء قالت

 . ا  يأمل

عكي  ب ثسة ذ سه، اوش  أ  : ى اهلل عز وجل، قالتفمسينل بأمس اتقسب به إل: قكت: قالت

 . تغتبطل بذل  فل قبس 

ول   شغكنل ُحَب الخالق ، إنل َلأِحبُه: ؟فقالت(يكى اهلل عكيه وسكم) يف ُحٌبِ  لكسسوِل:قيل لها -32

 . ع  ُحَب المخكوقي 

ِسُب أ   فل قكب  ما  نُت أح:نعم، فقالت:حينما سأت سباحًا يقّبل طعاًل أتحٌبه؟ قال: وقالت -33

 !. موضَع محبٍة لغيس اهلل عز  وجل

َسِ سٌت م  ُحب  :ِمم  تماُيُك ؟فقالت:فقال لها،عكى سابعة وهل تتمايُل، دخل محمد ب  واسع -30

 2فأيبحٌت وأنا منه َمْخُموسٌة،سبل الكيكًة

مثكل :وقالت ما أقسَب ما تقس ب به العبُد الى اهلل عز وجًل؟فب ْت:وقال لها سعيا  الثوسٌ  -30

ُيسُأُل ع  هذا؟ أقسُب ما تقس ب العبُد به إلى اهلل تعالى أ  يعكَم أنه ال يحٌب م  الدنيا واآلخسِة 

 2غيسه

لو  نَت محزونَا ما 2واِقٌكة ُحزناه: قل، ال ت ذْب:فقالت!واُحزناه:قال الثوسٌ  بيَ  يدْى سابعة -31
 2هنا   الَعْيُش

 2ول   ُحزِنى أًنى لم أحَزْ ، ُتما ُحزِنى أًنى َحِزن: قالت -32

 . ول    الشأَ  فيم  يسغب أ  يدخَكه ، الباُب َمعتوٌح: قالت  -36

بأبى ذل  الكساَ  الذ  : فقالت 2مس ْت سابعُة عكى سجٍل بالبيسة ُأِخَذ عكى فاحشٍة فُيكب -37

 2ال إله إال اهلل:  نت تقوُل به

 
 ...................................... 
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 : لتخسيجا

أبو عبد . منه 721ص( 1، 1)، و721ص( 7-3)يعة اليعوة، : اب  الجوز 

، 01ص( 33، 1،32)وسد فيه . ذ س النسوة المتعبدات اليوفيات: السحم  السُّكمل

 .منه 03ص( 37، 32،36)، و  02ص( 30،31، 30)، و01ص( 7)و

 

 

********************** 

  :جوهرة العابدة البراثية-0

يا أبا عبداهلل النساء يحكي  فل الجنة إذا : قالت لل جوهسة يومًا: أبو عبداهلل البساثلقال       -3

ما هذا الذ  أياب ؟ : فياحت ييحة غشل عكيها، فكما افاقت قكت: نعم، قال: دخكنها؟ قكت

 .ذ ست حالل تك  وما  نت قد نكت م  الدنيا فخشيت واهلل حسما  اآلخسة: قالت

لم  ضسبت هذه : سأت جوهسة فل منامها خيامًا مضسوبة فقالت: لقال أبو عبداهلل البساث -0

 .لكمجتهدي  بالقسآ ، ف انت بعد ذل  ال تنام: الخيام؟ فقيل

يا أبا عبداهلل ما فعكت :  انت جوهسة تنبهنل م  الكيل وتقول: ع  أبل عبداهلل البساثل قال -0

اليس يقال فل : فقالتإ  جوهسة أيقظتنل الباسحة : بالجكة التل  نت تقعد عكيها؟ قال

: ؟ قال"إ  األسض تقول الب  آدم تجعل بينل وبين  ستسًا وانت غدًا فل بطنل: "الحدي،

 . فأخسجتها –واهلل  –فأخسج هذه الجاللة ال حاجة لنا فيها فقمت : نعم قالت: قكت
 .................................. 

 : التخسيج

 .230يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

********************************** 

 : أخوات بشر الحافي- 5

         :مـخة 

يا أبا عبداهلل أنا امسأة اغزل بالكيل فل السساج فسبما طعلء : قالت ألحمد ب  حنبل      -3

إ  : فقال لها: فعكل أ  ابي  غزل القمس م  غزل السساج؟ قال: السساج فاغزل فل ضوء القمس

: يا أبا عبداهلل أني  المسيض ش وى؟ قال: قالت: ي  أ  تبينل ذل ، قال ا  عند  بينهما فسق فعك

 .اسجو إال ي و ، ول نه اشت اء إلى اهلل عز وجل
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إنل امسأة سأس مالل دانقا  اشتس  القط  فأغزله وابيعه بنيف دسهم، : وقالت أيضا -0

ب المسالح فأتوق بدانق م  الجمعة، فمس اب  طاهس الطائف ومعه مشعل فوقف ي كم أيحا

: فاستغنمت ضوء المشعل فغزلت طاقات ثم غاب عنل المشعل فعكمُت أ  هلل فل مطالبة

تخسجي  الدانقي ، ثم تبقي  بال سأس مال حتى يعوض  اهلل خيسًا : فخكينل خكي  اهلل؟ فقال لها

 . منه

 ......................................... 

 : التخسيج

 . 230يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 

 ********************* 

 : زبـــــدة  -2

اثقل شلء عكى العبد الذنوب، واخعه عكيه التوبة : قالت زبدة اخت بشس: قال السكمل -3

 . فما له يدفع اثقل شلء باخف شلء؟

 ..................................... 

 : التخسيج

ذ س النسوة المتعبدات : لأبو عبد السحم  السُّكم. 231يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 .11اليوفيات، ص

 

******************************* 

 

 : ميمونه أخت ابراهيم الخواص -3

: م  تطكب؟ فقال: دق داٌق باب إبساهيم الخواص فقالت له أخته: قال احمد ب  سالم-3

كم متى م  سوحه بيد غيسه م  يع: متى يسجع؟ فقالت: قد خسج فقال: ابساهيم الخواص، فقالت

 . يسجع؟ 

 أال تسى أ  اهلل تعالى، م  ضاق قكبه ضاقت عكيه الدنيا بما فيها : قالت -0
 ،(331:التوبة( )حتى إذا ضاقت عكيهم األسُض ِبما َسُحبْت وضاقْت عكيهم أنعسهْم: )يقول

 2ول   لما ضاقت عكيهم أنعسهم ضاقْت عكيهم الدنيا بما فيها، فل األسض متسٌع 

.............. .............. 
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 : التخسيج

ذ س : الثانل، أبو عبد السحم  السُّكمل. 231يعة اليعوة، ص: األول، اب  الجوز 

 .333النسوة المتعبدات اليوفيات، ص

 ***************************** 

 .وهل م  زاهدات دمشق: مؤمنة بنت بهلول -6

ما النعيم إال فل األنس : لسمعت مؤمنة بنت بهكول تقو: قال عيسى ب  إسحاق االنياس  -3

 . باهلل والموافقة لتدبيسه

 وَم  ُمِنع 2أو بالنظس الى آثاس ُيْنِعه وُقْدستِه، قالت ما طابت الُدنيا واآلخسُة إال باهلل -0

 2وما أْوَحَش ساعٌة ال ُيذ َ ُس اهلُل فيها 2م  الُقْسب َأِنَس باألَثس

 ،ِم  أتباع أمس اهلل: قالت ِم  أي  إستعْدِت هذه األحوال؟:وُسِئكْت مؤمنُة -0

 والقياِم، وتعظيم حقوق المسكمي ، (يكى اهلل عكيه وسكم)عكى سًنة سسول اهلل
 2بخدمة األبساس اليالحي 

 2ما طابت الٌدنيا واآلخسُة إال ب  فال َتْجَمْع عكل َفْقَدَ  والعذاَب،ٌقسَة َعْيِنى: تقولو -1

 .................................. 

 : التخسيج

أبو عبد السحم  : فل( 1-0)و المقطوعات. 231يعة اليعوة، ص : اب  الجوز 

 .01ذ س النسوة المتعبدات اليوفيات، ص: السُّكمل

************************* 

 :  أم حسا  الكوفية -7

يا : لو  تبت سقعة إلى بعض بنل اعمام  لغيسوا م  سوء حال ؟ فقالت: قال لها الثوس 

عينل أعظم وفل قكبل ا بس مذ ساعت  هذه، إنل ما أسأل الدنيا م  يقدس عكيها سعيا  قد  تب فل 

ويمك ها ويح م فيها؛ ف يف أسأل م  ال يقدس عكيها وال يقضل وال يح م فيها؟ يا سعيا  واهلل ما 

 . أحب أ  يأتل عكل وقت وانا متشاغكة فيه ع  اهلل تعالل بغيس اهلل فأب ت سعيا 

..................... ............ 

 : التخسيج

 .620يعة اليعوة، ص : اب  الجوز 

************************** 
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 620ص/ أم سفيا  الثوري -1

يا بنل اطكب العكم وانا ا عي  يمغزلل، : قالت أم سعيا  الثوس  لسعيا : قال و يع -3

يا بنل إذا  تبت عشسة احسف فانظس هل تسى فل نعس  زيادة فل مشي  : وقالت له

 . كم  ووقاس ؟ فإ  لم يزد  فاعكم انه ال يضس  وال ينعع وح

 ...................................... 

 : التخسيج

 . 620يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

********************** 

  :أمخت فضيل ب  عبد الوهاب -9

أ  ينشئ لذل   اآلخسة اقسب م  الدنيا، وذل  أ  السجل يهم بطكب الدنيا فكعكه: قالت      -3

سعسًا ي و  فيه تعب بدنه وانعاق ماله، ثم لعكه أ  ال ينال بغيته، والسجل يطكب اآلخسة 

فمنتهى طكبته فل حس  نيته حي، ما  ا  م  غيس أ  ينشئ سعسٌا أو ينعق أو يتعب بدنا، ما 

 .هو إال أ  يجمع عكى طاعة اهلل فإذا هو قد أدس  ما عند اهلل

وبي  أ  نسى السسوس أو ننادى بالويل والثبوس إال خسوج هذه االسواح ما بيننا : وتقول     -0

 . ثم يسخت وغشل عكيها: م  االبدا ، فانظسوا أ  عبيد ت ونو  حينئذ؟ قال

 .................................. 

 : التخسيج

 .620يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 : ميمونة السوداء -32

يا اب  زيد ان  : ثم قالت! واعجبًا لواعظ يوعظ: ؟ فقالتعظينل: قال لها اب  زيد      -3

وضعت معاييس القسط عكى جواسح  لخبست  بم توم م نو  ما فيها، يا اب  زيد انه بكغنل 

انه ما م  عبد اعطل م  الدنيا شيئًا فابتغى إليه ثانيًا إال سكبه اهلل حب الخكوة معه، وبدله بعد 

 .القسب البعد، وبعد االنس الوحشة 

أ  أسى هذا الذئاب مع الغنم، فال الغنم تعزع م  الذئاب، وال الذئاب تأ ل الغنم، : فقكت لها

 . الي  عنل؛ فإنل ايكحت ما بينل وبي  سيد  فأيكح بي  الذئاب والغنم: فا  شلء هذا، فقالت

 ........................................ 
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 : التخسيج

 .622يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

*********************** 

 : بخــة  -33

: فبينما أنا نائم ذات ليكة إذا باب بيتل يدق فل نيف الكيل، فقكت: قال يحيى ب  إسماعيل -3

لبي ، وقمت فعتحت الباب فدخكت وال عهد : اخت ، قكت: أختل؟ قالت: بخة قكت: م  هذا؟ قالت

خيس، أتيت الكيكة فل منامل : يس، قالتيا اختاه خ: لها بالبيت منذ أ ثس م  عشس سني ، فقكت لها

إ  اهلل قد حعظ ابا  اسماعيل : وعكي  السالم، فقيل لل: السالم عكي  يا بخة، فقكت: فقيل لل

لسكمة ب   هيل جد ، وحعظ  البي  اسماعيل، فإ  شئت دعوت اهلل ل  فأذهب ما ب ، وإ  

ععا ل  إلى اهلل عز وجل شئت يبست ول  الجنة، فإ  أبا ب س وعمس سضل اهلل عنهما قد ش

إ   ا  البد م  اختاس احدهما فاليبس عكى ما أنا فيه والجنة، : بحب ابي  وجد  اياهما، فقكت

قد جمعهما اهلل ل  : فقيل لل: واهلل واسع ال يتعاظمه شلء، إ  شاء أ  يجمعهما لل فعل، قالت

 . ما  ا  بهاوسضل ع  ابي  وجد  بحبهما أبا ب س وعمس، قومل فانزلل، فاذهب اهلل

 ............................ 

 : التخسيج

 .626يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

************************  

 .و نيتها أم الهذيل، وهل م  متعبدات البيسة:  حفاة بنت سيري  -30

يا معشس الشباب خذوا م  أنعس م :  انت حعية تقول لنا: ع  هشام ب  حسا  قال-3

 .، فإنل ما سأيت العمل إال فل الشبابوانتم شباب

 ....................................... 

 : التخسيج

 727-726يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 ************************** 

 :منيبة البارية وابنتها  -35

 أما عكمت أ  الجاسية قد نزل بها الموت؟: بينا الحس  ذات يوم جالس إذ أتاه آت فقال-3

ما يب ي ؟ قالت ( أختاه)يا : فوثب الحس ، فدخل عكيها، فكما نظست الجاسية إليه ب ت، فقال لها

يا أبا سعيد انظس إلى والدتل ! يا أبا سعيد التساب ُيحثى عكى شبابل ولم اشبع م  طاعة سبل: له
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لى م ة احعس البنتل قبسًا واسعًا و عنها ب ع  حس ، واهلل لو  نت أجهز إ: وهل تقول لوالد 

 .لطال ب ائل،  يف وانا أجهز إلى ظكمة القبوس ووحشتها؟ وبيت الظكمة والدوس؟

 ............................... 

 : التخسيج

 .727يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

************************** 

    :عجردة العمية  -32

  دجى الكيالل بتب يس الدلج إلى إلي  قطع العابدو: فإذا  ا  السحس نادت بيوت لها محزو  -3

ظكم االسحاس يستبقو  إلى سحمت  وفضل مغعست ، فب  الهل ال بغيس  أسال  أ  تجعكنل فل 

أول زمسة السابقي  إلي ، وا  تسفعنل إلي  فل دسجة المقسبي ، وا  تكحقنل بعباد  اليالحي ، 

 ا  هذا دأبها لثالثي  سنة فأنت ا سم ال سماء، واسحم السحماء، واعظم العظماء، يا  سيم، و

 .حتى ماتت

 . ذ س الموت ال يدعنل أنام : لو نمت م  الكيل شيئًا؟ فب ت وقالت: قال لها بعض أهل الداس -0

وَسد نا الى ما نستحٌقه ِم  ،َقَطع بنا النهاُس ع  مناجاة سي دنا ! أوه :و انت إذا َيَحْت قالت  -0

 2سماعًا وقواًل، ال م المخكوقي 

...... ................................ 

 : التخسيج

ذ س النسوة المتعبدات : أبو عبد السحم  السُّكمل. 732-721يعة اليعوة، ص : اب  الجوز 

 .22ص: فل( 0)اليوفيات، سقم

***************************** 

 :   حبيبة العدوية -33

ذا يكت العتمة قامت عكى سطح  انت حبيبة العدوية إ: ع  عبداهلل الم ل أبل محمد قال-3

الهل غاست النجوم، ونامت العيو  وغكقت المكو  : فشدت عكيها دسعها وخماسها، فقالت

 .ابوابها، وباب  معتوح، وخال  ل حبيب بحبيبه وهذا مقامل بي  يدي 

الكهم وهذا الكيل قد أدبس، وهذا النهاس قد أسعس، فكيت شعس  هل قبكت : فإذا  ا  السحس قالت

ليكتل فاهنى؟ أم سددتها عكل فأعزى؟ فوعزت  لهذا دأبل ودأب  ما ابقيتنل، وعزت  لو  منل

 . انتهستنل ما بسحت م  باب ، وال وقع فل قكبل غيس جود  و سم 

 ............................... 
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 : التخسيج

 ذ س النسوة المتعبدات: أبو عبد السحم  السُّكمل. 732يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 .10اليوفيات، ص

 ************************** 

  :أم األسود بنت زيد العدوية -36

:  انت معاذة العدوية أسضعت أم األسود، وقالت أم األسود: قال أبو عبد السحم  السكمل-3

ال تعسد  سضاعل بأ ل الحسام، فإنل جهدت جهد  حي  أسضعت  حتى : قالت لل معاذة العدوية

 .هد  أ  ال تأ كل إال حالاًل، لعك  أ  توفقل لخدمة سيد  والسضا بقضائهأ كت الحالل، فاجت

 . ما أ كت شبهة إال فاتتنل فسيضة أو وسد م  اوساد : تقول-0

 وُسِئكت ع  قول اهلل عز  وجًل، حد ثتنى أٌم األسود بنت زيد: قال، ع  عمسا  ب  خالد -0

 .سضًا بال ِعتاب : قالت (13:الحجر)( فآي َعِح الي ْعَح اْلَجمِيَل(

 ..................................... 

 : التخسيج

ذ س النسوة المتعبدات : أبو عبد السحم  السُّكمل. 732يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 .10ص: فل( 0)، سقم 72ص: فل( 3)اليوفيات، سقم 

 **************************** 

 

   :مريم البارية  -37

اهلل : "قامت مسيم البيسية المتعبدة م  أول الكيل فقالت:   عميسقال عبد العزيز ب-3

 .ثم لم تجزه حتى أيبحت (39:الشورى)" لطيف بعباده

: ما اهتممت بالسزق وال تعبت فل طكبه منذ سمعت اهلل عز وجل يقول: وقالت مسيم-0

  .(00: ال اريات)" السماء سزق م وما توعدو "

.............................. ... 

 : التخسيج

ذ س النسوة المتعبدات : أبو عبد السحم  السُّكمل. 732يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 .00ص(  0، 3)اليوفيات، فيه 

 

*********************** 
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      :أم عبد هللا بنت خالد ب  معدا   -31

أحس  عكى  222تهاَدًا وِخْدمةلو تيُقْنُت أ  اهلل تعالى ُيْدِخُكنى الجًنَة ما أزَدُدُت إال إج: قالت-3

 2الَعِبيد ِم  ُحْس  الِخدمة لمواليهم

 ............................... 

 : التخسيج

 . 13ذ س الّنسوة المتعبدات، ص: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

************************** 

   :عفيرة العابدة  -39

سبما : غنل ان  ال تنامي  بالكيل؟ فب ت، ثم قالتقال سوح ب  سكمة الوساق لععيسة العابدة، بك-3

اشتهيت أ  انام فال اقدس عكيه، و يف ينام أو  يف يقدس عكى النوم م  ال ينام عنه حافظاه لياًل 

 .أسانل فل شلء واسا  فل شلء: فأب تنل واهلل، وقكت فل نعسل: وال نهاسًا؟ قال

ععيسة، و انت قد تعبدت وب ت حتى  قال يحيى ب  بسطام دخكت مع نعس م  أيحابنا عكى -0

ما اشد العمى عكى م   ا  بييسًا فسمعته ععيسة : عميت، فقال بعض ايحابنا لسجل إلى جنبه

ع  اهلل اشد م  عمى العي  ع  الدنيا، واهلل وددت أ   –واهلل  –يا عبد اهلل عمى القكب : فقالت له

 . ذهااهلل وهب لل  نه محبته وانه لم تبق منل جاسحة إال اخ

لو خسس الخاطئو  ما ت كمت عجوز م، ول   : يا ععيسة ادعل اهلل لنا، فقالت: قيل لها-0

 .المحس  أمس المسلء بالدعاء، جعل اهلل قسا م م  بيتل الجنة وجعل الموت منل ومن م عكى بال

عييت  ب ل جاسحة منل عكى حدتها، واهلل : سمعت ععيسة تقول: ع  مال  ب  ضيغم قال-1

 .ت ألطيعن  ما استطعت ب ل جاسحة عييت  بهالئ  اعن

أما تسأمي  م  طول الب اء؟ : قكت لععيسة: وحدثنل سعيد العمل قال: قال محمد ب  الحسي -2

ثم : يا بنل  يف يسأم ذو داء م  شلء يسجو أ  له فيه م  دائه شعاء؟ قال: فب ت، ثم قالت: قال

 .ب ت فقمت فخسجت وتس تها

 نا عند ععيسة العابدة، فقدم اب  اخ لها  انت طالت غيبته : ه قالع  يحيى ب  ساشد ان -6

واهلل : فازدادت ب اء، ثم قالت! ما هذا الب اء؟ اليوم يوم فسح وسسوس: فبشست به فب ت، فقيل لها

ما اجد لكسسوس فل قكبل مس نًا مع ذ س اآلخسة، ولقد اذ سنل قدومه يوم القدوم عكى اهلل، فم  

 .ثم غشل عكيها !بي  مسسوس ومثبوس

 ...................................... 

 : التخسيج
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ذ س الّنسوة المتعبدات، وسد : أبو عبد السحم  السُ كَّمل. 733يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 .فقط ، مع اختالف بسيط ( 0)فيه سقم

 ***************************** 

 :     عافية المشتاقة  -02

 2وال َيُهٌمه سواه، واَشْوقاُه واَشوقاُه واَشوقاُه، ثالثا، ال ُيْسآم ِم  مناجاة حبيِبهالمحب  : وتقول-3

 ................................... 

 : التخسيج

 .12ذ س الّنسوة المتعبدات، ص: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

***************************** 

   :عبيدة بنت أبي كالب  -03

قكت لعبيدة : حدثنل سكمة االفقم، و ا  ينزل الطعاوة قال:   بسطام األيغس قالع  يحيى ب-3

ألنل واهلل فل  ل يوم أيبح اخشى : ولم؟ قالت: الموت قكت: ما تشتهي ؟ قالت: بنت أبل  الب

 .أ  اجنل عكى نعسل جناية ي و  فيها عطبل أيام اآلخسة

بخ : العكيا التل ليس فوقها دسجة؟ قال مال  يا أبا يحيى متى يبكغ المتقل الدسجة: قالت لمال -0

بخ يا عبيدة إذا بكغ المتقل تك  الدسجة العكيا التل ليس فوقها دسجة لم ي   شلء أحب إليه م  

 .فيسخت عبيدة يسخة سقطت مغشيًا عكيها: القدوم عكى اهلل قال

: المنام فقكتسأيت سابعة فل : حدثتنل عبدة بنت أبل شوال قالت: ع  عبيس ب  مسحوم قال-0

وبم وقد : قكت! هيهات سبقتنا واهلل إلى الدسجات العكى: ما فعكت عبيدة بنت ابل  الب؟ فقالت

 . أنها لم ت   تبالل عكى ما أيبحت م  الدنيا أو أمست:  نت عند الناس؟ أ  أ ثس منها قالت

لقاء سٌبه والقدوِم َم  يح  تقواه ومعسفُته ال ي و  عكيه شٌئ أحُبِم  : وح ى عنها أنها قالت -1

 .عكيه

 ................................... 

 : التخسيج

ذ س النسوة المتعبدات : أبو عبد السحم  السُّكمل. 730يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 .21ص( 1)اليوفيات، سقم 

 *********************** 

  :عمرة امرأة حبيب العجمي  -00

قالت امسأة حبيب أبل محمد، : حدثنل بعض أيحابنا قال :ع  الحسي  ب  عبد السحم  قال-3

قم يا سجل فقد ذهب الكيل وجاء النهاس وبي  : وانتبهت ليكة وهو نائم؛ فانبهته فل السحس وقالت له

 .يدي  طسيق بعيد وزاد قكيل، وقوافل اليالحي  قد ساست قدامنا ونح  قد بقينا
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 انت لحبيب أبل محمد امسأة يقال : زم قالسمعت سهياًل أخا ح: ع  مسكم ب  إبساهيم قال-0

 . وجع قكبل أشد م  وجع عينل:  يف تجدين ؟ قالت: لها عمسة، فاشت ت عينها، فقيل لها

 ..................................... 

 : التخسيج

 .730يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 ********************** 

  :بردة الاريمية  -05
ايبحنا اضيافًا منتجعي  بأسض غسبة، ننتظس :  يف أيبحت؟ تقول: لها  انت إذا قيل-3

 .اجابة الداعل
اتقل اهلل أما تخافي  :  ا  يقال لها بسدة، و انت ت ثس الب اء حتى فسد بيسها، فقيل لها-0

دعونل فإ  أ   م  أهل الناس فأبعدنل اهلل وابعد بيس ، وا  : عكى بيس  أ  يذهب؟ قالت
 .نة فسيبدلنل اهلل عيني  خيسًا م  عينلأ   م  أهل الج

يا أبا سعيد إ  أ   م  أهل الجنة فسيبدلنل اهلل بيسًا خيسًا م  : قالت ألبل سعيد-0
 .بيس ، وا  أ   م  أهل الناس فابعد اهلل بيس 

هدأت العيو  وغاست : فإذا س نت الحس ات وهدأت العيو  نادت بيوت لها حزي -1
به، وقد خكوت ب  يا محبوبل؛ افتسا  تعذبنل وحب  فل قكبل؟ ال النجوم وخال  ل حبيب بحبي

 . تععل يا حبيباه
 ....................................... 

 : التخسيج
 .730يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 ************************** 

   :أم طل   -02
ما مك ت : م طكق تقول انت أ: سمعت عايمًا الجحدس  يقول: ع  شيبة ب  االسقم قال-3

 .نعسل ما تشتهل منذ جعل اهلل لل عكيها سكطانًا

ما أحس  يوت  بالقسآ  فكيته ال ي و  : قالت أم طكق لطكق: ع  سعيا  ب  عيينة قال-0
 .فب ى حتى غشل عكيه! عكي  وبااًل يوم القيامة

عس َمِك  الن:  انت أم طكق تقول: سمعت عايمًا الجحدس  يقول: ع  سكمة األيهم قال-0
 .إ  اتبعتها، وممكو  إ  اتعبتها

 ........................................ 

 : التخسيج
ذ س النسوة المتعبدات : أبو عبد السحم  السُّكمل. 730يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 . 11ص( 0، 3)اليوفيات، سقم 
    *********************** 
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  :  أمة الجليل ب  عمرو العدوية -03

أختكف العابدو  فل الوالية، فأتوا أمة الجكيل و انت منقطعة م  طول االجتهاد، -3

ساعات الولل ساعات شغل ع  الدنيا، ليس لكولل فل الدنيا : فعسضوا عكيها اختالفهم، فقالت

بنعسل أنت يا  الب م  حدث  أو أخبس  أ  وليه له همٌّ : ثم أقبكت عكى  الب فقالت له. حاجة

 .يّدقهغيسه فال ت

 ..................................... 

 : التخسيج

 .730يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 ************************* 

    :أم ابراهيم العابدة  -06

ضسبت أم إبساهيم العابدة دابة ف سست : ع  عبد المؤم  ب  عبد اهلل القيسل قال-3 

 .ميائب الدنيا وسدنا اآلخسة معاليسلوال : فقالت. فأتاها قوم يعزونها، سجكها

 نت مع أم إبساهيم العابدة، فكما عند الجمسات سأت الناس قد : قال أبو موسى الشواء-0

 .حبيبل أقبكوا عكى الدنيا وتس و : أقبكوا عكى الشساء والبيع فسفعت سأسها إلى السماء وقالت

يا أم إبساهيم أ  : سها فقكت لهاثم أقمت عكيها حتى أفاقت فسفعت سأ...ثم ياحت واجتمع الناس

 يا بطال إذا  ا  هو يقسم الثناء فكم  يتينع؟ : شلء هذه الشهسة؟ فقالت

 ................................... 

 : التخسيج

 . 731يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

************************* 

    :بحيرة العابدة  -07
وأتيت  وأنا ، نس نها وأنا سطبة: بحسية العابدة تب ل وتقولسأيت : ع  سباح أبل الجساح قال-3

 .فاقبل الحشعة عكى ما  ا  منها، حشعة
: سمعت بحسية تقول: حدثتنل عجوز م  أهل البيسة قالت: ع  أحمد ب  أبل الحواس  قال-0

 . واحتمل  ل ما يسد عكيه، واتبعه، إذا تس  القكب الشهوات ألف العكم
.................... ............... 

 : التخسيج
 .731يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

*****************************  
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   :حسنة العابدة  -01
هات سجاًل زاهدًا ال ي كعنل م  أمس : فقالت! تزوجل: فقالت لها امسأة،  انت جميكة-3 

، وال أتنعم مع سجال الدنيا، يافواهلل ما فل نعسل أ  أعبد الدن، وما أظن  تقدسي  عكيه، الدنيا شيئًا
وإال ، فبها ونعمت، وتيدق ويحضنل عكيها، وييوم ويأمسنل، فإ  وجدت سجاًل يب ل ويب ينل

 . فعكى السجال السالم
 ...................................... 

 : التخسيج
 .732يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

  ******************************** 

 :  العابدة موالة معاوية زجلة  -09

دخل عكى زجكة العابدة نعس م  القّساء ف ّكموها فل السفق : ع  أحمد ب  سهل األزد  قال-3
واهلل ، فم  فاته اليوم شلء لم يدس ه غدًا، ما لل ولكسفق بها؟ فإنما هل أيام مبادسة: بنعسها فقالت

وألب ي  له ما حمكت الماء ، حياتلوأليوم  له أيام ، يا إخوتاه أليكي  له ما أقتكنل جواسحل
 .أي م يأمس عبده بأمس فيحب أ  يقيس فيه؟ : ثم قالت. عينا 

ولم أ  شيئًا ، واهلل لوددت أ  اهلل لم يخكقنل، و كم فالب، عمكل بنعسل قسح فؤاد : قالت-0
 .تس ناها فخسجنا م  عندها، ثم أقبكت عكى يالتها، مذ وسًا

............................ ............ 
 : التخسيج
 .732يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

****************************** 

    :كردوية بنت عمرو البارية  -52

ما الذ  :  انت  سدوية تخدم شعوانة فقيل لها: قال أبو عبد السحم  محمد ب  الحسي -3

ا، وال اهتممت لسزقل، وال ما أحببت الدنيا منذ خدمته: اياب  م  بس ات خدمة شعوانة؟ قالت

 . عظم فل عينل أحد م  أسباب الدنيا لطمع لل فيه، وما استيغست احدًا م  المسكمي  قط 

، ليس هذا داَس النوم، ُقوِمى يا ُ ْسدويُة: وقالت، فنمُت فسَ َضْتنل، ِبُت ليَكة عنَد شْعوانَة: قالت -0

 .إنما الًنوُم فل الُقُبوس

....................... ............... 

 : التخسيج

ذ س النسوة : أبو عبد السحم  السُّكمل. 736ص: فل( 3)يعة اليعوة، سقم : اب  الجوز 

 .11ص( 3،0)المتعبدات اليوفيات، سقم

 

************************** 
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    :راهبــة  -53

لما  :قال –و انت أمه م  العابدات يقال لها ساهبة  –ع  عثما  ب  سودة الطعاو  -3

يا ذخس  وذخيستل، ويا م  عكيه اعتماد  فل حياتل : احتضست سفعت سأسها إلى السماء فقالت

 .وبعد موتل، ال تخذلنل عند الموت وال توحشنل فل قبس 

فسأيتها : ف نت آتيها فل  ل جمعة فأدعو لها واستغعس لها وألهل القبوس قال: فماتت: قال

أ  بنل إ  لكموت ل سبة شديدة، وانا بحمد : أنت؟ قالتيا أماه  يف : ذات ليكة فل منامل فقكت

اهلل لعل بسزخ محمود نعتسش فيه السيحا ، ونتوسد فيه السندس واالستبسق إلى يوم النشوس 

ال تدع ما أنت عكيه م  زياستنا والدعاء لنا، فإنل ألبشس : نعم قالت: ال  حاجة؟ قالت: فقكت

يا ساهبة هذا ابن  قد أقبل م  أهكه زائسًا :  ، يقال للبمجيئ  يوم الجمعة إذا اقبكت م  عند اهك

 . ل  فاستس بذل  ويسّس ذل  م  حولل م  االموات

 ....................................... 

 : التخسيج

 .736يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 ********************************* 

   :سلمى، عابدة بارية  -50

إلهل عكمل بشدة :  –امسأة بيسية  –قالت سكمى : يد الجوهس  قالع  خكف ب  الول-3

عقوبت  ون ال  قطع عنل لذاذة الدنيا ونعيمها، ومعسفتل بسعة سحمت  وسعت عكّل خكقل فيما 

 . بينل وبي  عباد 

 ................................. 

 : التخسيج

 .736يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

*********************  

   :مسكينة الطفاوية  -55

أخبسنا عماس الساهب و ا  واهلل م  العامكي  هلل فل داس : ع  اسحاق ب  إبساهيم قال-3

: سأيت مس ينة الطعاوية فل منامل و انت م  المواظبات عكى حكق الذ س، فقكت: قال –الدنيا 

! هيه: نى األ بس، قكتهيهات يا عماس ذهبت المس نة وجاء الغ: مسحبًا يا مس ينة مسحبا، فقالت

وبم ذل  يسحم  اهلل؟ : قكت: ما تسأل عم  ابيح الجنة بحذافيسها يظل منها حي، يشاء قال: قالت

و انت تحضس معنا مجكس عيسى ب  : بمجالس الذ س، واليبس عكى الحق، قال عماس: قالت

ما فعل عيسى؟ يا مس ينة : قكت: زاذا  باالبكة تنحدس م  البيسة حتى تأتيه قايدة، قال عماس
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 سَل حّكة البهاء، وطافت بأباسيق حوله الخدام، ثم حّكل وقيل، يا قاسئ اسق، : فضجت ثم قالت

 . فكعمس  لقد بسأ  الييام، و ا  عيسى قد يام حتى انحنى وانقطع يوته

 ....................................... 

 : التخسيج

 .736يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

*********** ***************** 

 

 :  غنضكة  -52

! أعوذ باهلل م  مالئ ة غالظ شداد ال يعيو  اهلل ما أمسهم ويععكو  ما يؤمسو : قالت-3

 . هذا الجهد منل وعكي  الت ال : فإذا قضت يالتها قالت

 .................................... 

 : التخسيج

 .737يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 

*************************   

 

   :إبنة أم حسا   -53

إلهل خال  ل حبيب بحبيبه، وانا خالية ب  يا محبوب، فما  ا  م  سخ  يسخ  : قالت-3

 .م  عيا  إال جهنم، وال عذاب إال الناس

نعم : اعتسفت له بالش س؟ قكت: الحمد هلل فقالت: الحمد هلل فقكت: يا سعيا  قل: وقالت-0

 .عسفة الش س ش س، وبمعسفة الش سي  ش س ال ينقضل أبداوجب عكي  م  م: قالت

يا سعيا   عى : عكمل وفهَّ لسانه فوليت أسيد الخسوج فقالت –واهلل  –فقيس : قال سعيا 

بالمسء جهاًل أ  يعجب بعكمه، و عى بالمسء عكمًا أ  يخشى اهلل، اعكم انه ل  تنقى القكوب م  

 .ًا واحدًاالسدى حتى ت و  الهموم  كها فل اهلل هم

 .......................................... 

 : التخسيج

 .731-737يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 ************************** 
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    :جارية خالد الورا   -56

 انت لل جاسية شديدة االجتهاد، فدخكت عكيها يومًا فاخبستها : بكغنا ع  خالد الوساق انه قال-3

يا خالد إنل ألؤمل م  اهلل تعالى آماال لو حمكتها : وله يسيس العمل، فب ت ثم قالتبسفق اهلل وقب

الجبال الشعقت م  حمكها  ما ضععت ع  حمل االمانة، وانل العكم أ  فل  سم اهلل مستغاثًا ل ل 

غداة الحشس إذا بعثس : وما حسسة السباق؟ قالت: قكت: مذنب، ول    يف لل بحسسة السباق؟ قال

القبوس وس ب االبساس نجائب األعمال فاستبقوا إلى اليساط، وعزة سيد  ال يسبق مقيس ما فل 

مجتهدًا أبدا، ولو حبا المجد حبوسًا، أم  يف لل بموت الحز  وال مد إذا سأيت القوم يتسا ضو  

وقد سفعت اعالم المحسني ، وجاز اليساط المشتاقو  وويل إلى اهلل المحبو ، وخكعت مع 

يا خالد انظس؛ ال يقطع  قاطع ع  سسعة المبادسة باألعمال، : مذنبي ؟ ثم ب ت وقالتالمسيئي  ال

فإنه ليس بي  الداسي  داس يدس  فيها الخدام ما فاتهم م  الخدمة، فويل لم  قيس ع  خدمة سيدة 

 . ومعه اآلمال فهال  انت األعمال توقظه إذا نام البطالو ؟ 

.................................. ....... 

 : التخسيج

 .731يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 **************************  

 

 

    :شعوانـــة  -57

: قال معاذ ب  العضل أبو عو  ب ت شعوانه حتى خعنا عكيها العمى فقكنا لها فل ذل ؟ فقالت-3

 .أعمى واهلل فل الدنيا م  الب اء أحب إلى م  أ  أعمى فل اآلخسة م  الناس

 .وم  شعوانة؟ وما شعوانة؟ أمة سوداء عايية: ثم قالت: قال-0

واهلل لوددت انل اب ل حتى تنعذ دموعل، ثم اب ل الدماء حتى ال تبقى : ب ت شعوانة ثم قالت-0

فكم تزل تسدد ذل  حتى انقكبت : فل جسد  جاسحة فيها قطسة م  دم، وانل لل الب اء؟ قال

 .، فقمنا فخسجنا وتس ناها عكى تك  الحالحدقتاها، ثم مالت ساقطة مغشيًا عكيها

م  استطاع من م أ  يب ل فكبي  وإال فكيسحم البا ل، فإ  البا ل إنما يب ل : تقول -0

 .لمعسفته بما أتى إلى نعسه

قدمت شعوانة فأتيتها فش وت إليها وسألتها أ  تدعو بدعاء : ع  فضيل ب  عياض قال-0

فشهق العضيل وخس مغشيًا :   دعوته استجاب ل ؟ قاليا فضيل أما بين  وبي  اهلل ما إ: فقالت

 .عكيه

 ..................................... 

 : التخسيج
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ذ س الّنسوة : أبو عبد السحم  السُّكَّمل. 700-700يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 .11ص( 3)فيه سقم دالمتعّبدات اليوفيات، وس

***************************** 

   :األمبملّية  خّشــة -51

إّ  الذنوب أقل فل جود  م  أ  ال تغعسها، : قالت خشة اأُلبكية: قال يعقوب ب  محمد-3

 . فم  ثم خال قكبل م  الذنوب لمحبت ، سضل اهلل عنها

 ................................. 

 : التخسيج

 .701يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 ************************* 

   :ة بنت أبي طار  منيف -59

 انت بالبحسي  امسأة عابدة يقال لها منيعة، ف انت إذا : قال مسمع ب  عايم المسمعل-3

بخ بخ يا نعس قد جاء سسوس المؤم ، فتتحزم وتكبس وتقوم إلى محسابها، : هجم الكيل عكيها قالت

ة حتى يناد  ف انها الجذع القائم حتى تيبح، فإذا أيبحت وأم نت اليالة فإنما هل فل يال

لو جعكت هذه النومة : هذا دأبها، قيل لها.بالعيس، فإذا يّكت العيس هجعت إلى غسوب الشمس

 .ال واهلل ال أنام فل ظكمة الكيل ما دمت فل الدنيا: فقالت! فل الكيل  ا  أهدأ لبدن 

سأيت منيعة بعد : فحدثنل سجل م  البحسي  يقال له عامس ب  مكي  قال: قال أبو سعيا -0

ع  أ  حالهم تسأل؟ : يا منيعة ما حال الناس هنا ؟ فأقبكت عكل وقالت: موتها فل منامل فقكت

فب يت واهلل : قال! الداس واحدة الهل الطاعة يتعالو  فيها باالعمال، وال تسأل ع  حال أهل الناس

واالجتهاد يا عامس عكي  بالجد : ال تسأل ع  حال أهل الناس، ثم وليت، فأتبعتنل يوتًا: م  قولها

 . فمسضت واهلل م  هذا السؤيا شهسًا: لعك  أ  تجس  فل مساعل السابقي  غدًا، قال عامس

 ................................... 

 : التخسيج

  .700يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 

 ********************** 

 

 



 151 

   : ماجدة القرشية -22

 –سجل م  أهل البحسي   –اس ب  حمزة حدثنل اي: قال المنهال ب  يحيى البيس -3

طوى أمكل طكوع الشمس : قالت امسأة م  قسيش يقال لها ماجدة،  انت تس   البحسي : قال

 .وغسوبها، فما م  حس ة تسمع وال م  قدم توضع إال ظننت أ  الموت فل اثسها

ساد س ا  داس أوذنوا بالنقكة وهم حياسى، يس ضو  فل المهكة  أ  الم: و انت تقول-0

وم  جهالة ما ! أو التأذي  ليس لهم، والمعنى باألمس سواهم، آه م  عقول ما انقيها! غيسهم

 .بؤسا ألهل المعايل ماذا غسوا به م  االمهال واالستدساج؟ ! أتمها

بسطوا آمالهم فأضاعوا أعمالهم، ولو نيبوا اآلجال وطووا اآلمال خعت : و انت تقول-0

 .عكيهم األعمال

لم ينل المطيعو  ما نالوا م  حكول الجنا  وسضا السحم  إال بتعب : و انت تقول-1

 .االبدا  هلل والقيام هلل بحقه فل المنشط والم سه

 . عى المؤمني  طول اهتمامهم بالمعاد شغاًل: و انت تقول-2

لو سأت أعي  الزاهدي  ثواب ما أعد اهلل ألهل األعساض ع  الدنيا لذابت : و انت تقول-6

 . قًا إلى الموت لينالوا م  ذل  ما امكوا م  تعضكه تعالى، سضل اهلل عنهاأنعسهم شو

 .................................. 

 : التخسيج

 .701يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 

************************** 

 

 :  فاطمة النيسابورية  -23

م  لم ي   : تاذ ، فسمعتها تقولم  أولياء اهلل عز وجل وهل اس:ُسئل ذو النو  عنها فقال -3

اهلل عز وجل منه عكى بال فإنه يتخطى فل  ل ميدا  ويت كم ب ل لسا ، وم   ا  اهلل منه عكى 

 .بال اخسسه إال ع  اليدق، والزمه الحياء منه واالخالص

اليادق المقّسب فل بحس تضطسب عكيها أمواج، يدعو سبه دعاء الغسيق : وقالت فاطمة-0

 .الص والنجاةيسأل سبه الخ

 .م  عمل هلل عكى المشاهدة فهو عاسف، وم  عمل عكى مشاهدة اهلل اياه فهو مخكص: وقالت-0
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الزم اليدق وجاهد نعس  : قالت له -عظينل، وقد اجتمعا ببيت المقدس: وقال لها ذو النو -1

 . فل افعال 

 2ليس فل الٌدنيا ُيوِفٌى أخٌس مم ْ  َيَسى السَبَب: قالت فاطمة -2

وَم  َعِمل عكى مشاهدِة اهلِل إي اه فهو ، َم  َعِمل هلل عكى الُمشاَهَدة فهو عاِسٌف : وقالت -6

 .الُمْخِكص 

 .ماتت فاطمة بم ة فل طسق العمسة سنة ثال، وعشسي  ومائتي  

 ........................................ 

 : التخسيج

ذ س النسوة المتعبدات، : سحم  السُّّكملأبو عبد ال. 760ص( 1-3)يعة اليعوة، : اب  الجوز 

فإَذا َعَزَم : )أل   اهلل تعالى قال، و أقواِل   :وبزيادة . 60ص:فل( 1،6، 0)، و63ص( 2، 3)

 .فل المقطوعة السابعة ( 03:محمد)( األَمْس َفَكْو َيَدُقوا اهلَل َلَ اَ  َخْيَسا َلُهْم

 ************************* 

 

 :   النيسابوري عثما  عائشة بنت أبي -20

 :قالت

 انت عائشة م  أزهد أوالد أبل عثما  وأوسعهم وأحسنهم : قال أبو عبد السحم  السُّكمل-3

ال : قالت لل أمل: حااًل ووقتًا، و انت مجابة الدعوة سمعت ابنتها أم أحمد بنت عائشة تقول

سقوط  م  عي  اهلل  تعسحل بعا ، وال تجزعل م  ذاهب، وافسحل باهلل عز وجل، واجزعل م 

 .عز وجل

الزمل األدب ظاهسًا وباطنًا فما أساء أحٌد األدب فل الظاهس إال : قالت لل أمل: و تقول-0

 .عوقب ظاهسًا، وال اساء احد األدب باطنًا إال عوقَب باطنًا

 .م  استوحش م  وحدته فذا  لقكة أنسه بسبه: قالت-0

 .ته بالسيد، فم  أحب اليانع أحب ينعتهم  تهاو  بالعبد فهو م  قكة معسف: وقالت-1
 . ماتت عائشة سنة ست واسبعي  وثالثمائة

 ............................................ 
 : التخسيج

ذ س النسوة المتعبدات، : أبو عبد السحم  السُّّكمل. 760يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 
 .21ص

 ***************************** 
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   :لموالية ألـوف ا -25

: خطب سجل امسأة م  أهل المويل يقال لها ألوف، فقالت لكسسول: قال أبو سكيما -3

 !.ما يسّسنل أن  لل عبد وجميع ما تمك ه لل، وأن  شغكتنل ع  اهلل عز وجل طسفة عي : قل له

 ................................... 

 : التخسيج

 .717يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

**************************** 

    :رقّيـــة  -22

الهل وسّيد  وموال  لو أّن  عّذبتنل بعذاب   كه، ل ا  ما فاتنل م  قسب  أعظم : قالت-3

 .عند  م  العذاب، ولو نعمتنل بنعيم أهل الجنة  كهم  انت لذة حب  فل قكبل أ ثس 

بًا شديدًا، فكو أمس بل انل الحب سبل ح: قالت سقية المويكية: ع  منيوس ب  محمد قال-0

إلى الناس ما وجدت لكناس حساسة مع حبة ولو أمس بل إلى الجنة لما وجدت لكجنة لذة مع حبه، 

 .هو الغالب عكل

حسام عكى قكب فيه : قالت سقية العابدة، و انت بالمويل: ع  محمد ب   ثيس الميييل قال-0

م بالدنيا ع  اهلل عز وجل، ولو تس وها سهبانية المخكوقي  أ  يذوق حالوة اإليما  شغكوا قكوبه

 .لجالت فل المك وت وسجعت إليهم بطسف العوائد

تعّقهوا فل مذاهب اإلخالص، وال تعقهوا فيما يؤدي م إلى الس وب عكى : و انت تقول-1

 . القالص

 ................................... 

 : التخسيج

 . 717يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

****************************** 

 :   أمية بنت أبي المورع -23

ادخكوا الناس، وا كوا م  الناس، وشسبوا :  انت م  الخائعي  و انت إذا ذ ست الناس قالت-3

م  الناس، وعاشوا، ثم تب ل، و ا  ب اؤها اطول م  ذل ، و انت  أنها حبة عكى مقكى، و انت 

 .إذا ذ ست

.............................. .. 
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 : التخسيج

 . 717يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 

 *************************  

    :مـوافـقة  -26

يا موافقة يسقط ابهام  : موافقة، فعثست فسقط ظعس ابهامها، فضح ت، فقيل لها: يقال لها-3

 .إ  حالوة ثوابه أزالت ع  قكبل مساسة وجعه: وتضح ي ؟ فقالت

واهلل إ  ثوابه ازالت ع  : قة سقط ظعس ابهام  وتضح ي ؟ فقالتيا موف: وبسواية أخسى -0

 . قكبل مساسة وجعه

عثست امسأة : وقد سو  أ  هذه القية جست المسأة فتح المويكل؛ قال زيد ب  أبل الزسقاء

إ  : فأي  ما تجدينه م  حساسة الوجع؟ فقالت: فقيل لها! فتح المويكل فانقطع ظعسها فضح ت

 .  قكبل مساسة وجعهلذة ثوابه أزالت ع

 ...................................... 

 : التخسيج

 .711يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 ***************************** 

   :راهبة الموالية  -27

دخكت عكى أخت لل عاتق : حدثتنل امسأتل سابعة قالت: قال أحمد ب  أبل الحواس -3

: ؟ قالت(11: الشعساء" )إال م  اتى اهلل بقكب سكيم: "ا معنىهل تدسي  م: بالمويل، فقالت لل

القكب السكيم الذ  يكقى اهلل عز وجل وليس فيه شلء غيس اهلل عز وجل، قال : ال قالت: قكت

 . ليس هذا  الم الساهبة، هذا  الم األنبياء: حدثت بهذا أبا سكيما ، فقال: احمد

 .................................. 

 : سيجالتخ

 .711يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

**************************** 

    :طــافية  -21

ما أجدنل أجد شيئًا عكّل م  : يا طافية ما اشد العمل عكي ؟ فتقول:  ا  وهب ب  منبه يقول-3

إنل إذا تع ست فل عظمة اهلل عز وجل وأمس اآلخسة طاش : و يف ذل ؟ قالت: طول الع س، قال
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إذا أنت وجدت : واظكم عكل بيس ، واستسخت لذل  معايكل، فقال لها وهب ب  منبهعقكل، 

 . ذا  فافزعل إلى قساءة القسآ  فل الميحف

 ........................................ 

 : التخسيج

 .103يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 **************************** 

 .  المقدس م  بيت  :لمبــابة المتعّبدة  -29

إنل ألستحل منه أ  يسانل : قالت لبابة المتعبدة فل بيت المقدس: ع  محمد ب  سوح قال-3

 .مشتغكة بغيسه

مازلت مجتهدة فل العبادة حتى يست استسوح : قالت لبابة المتعبدة: ع  محمد ب  سوح قال-0

تعسغ لعبادة اهلل عز بها، وإذا تعبت م  لقاء الخكق آنسنل بذ سه، وإذا أعيانل الخكق سوحنل ال

 .وجل والقيام إلى خدمته

سل اهلل تعالى شيئي  أ  : هو ذا اسيد الحج فماذا أدعو بالموسم؟ فقالت: وقال لها سجل -0

 . َيسضى عن ، وُيبكغ  َمنِزل الساضي  عنه، وأ  ُيجعل ذ س  فيما بي  أوليائه

 ................................... 

 : التخسيج

ذ س النسوة المتعبدات، : أبو عبد السحم  السُّّكمل. 103يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 .00ص

***************************** 

 :     زينب الطبرية -32

: خسَجْت يومًا فل حاجة فعثست فانقطع أيبع م  أيابعها قال: قال هاسو  ب  الحس -3

ل وأخواتل أنسانل لذة ثوابها وجعها، يا إخوت: فاجتمعنا سجااًل ونساء نعزيها فل ايبعها فقالت

 .فوهب اهلل لل ول م السضا والععو عما مضى، قوموا حتى نخدم م  الطسيق عكيه غدًا

 ..................................... 

 : التخسيج

 .123يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 **************************** 
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 :   ا أم البني  بنت عبد العزيز ب  مرو -33

أف لكبخل، : سمعت أم البني  إبنة عبد العزيز ب  مسوا  تقول: ع  عكل ب  أبل جمكة قال -3

 .لو  ا  قمييًا ما لبسته، ولو  ا  طسيقًا ما س كته

و انت تبع، إلى نسائها فيجتمع  ويتحدث  عندها، وهل قائمة تيكل، ثم تنيسف اليه   -0

 . عن   ونسيت   أحب حديث م، فإذا قمت فل يالتل لهوت: فتقول
ال سوة ل  ، والدنانيس : و انت ت سوه  الثياب الحسنة، وتعطيه  الدنانيس وتقول: قال -1

 .اقسمنها بي  فقسائ  
جعل ل م قوم نهمة فل شلء، وجعكت نهمتل فل البذل واالعطاء، واهلل : و انت تقول  -2

 !اسد عكى الظمألكيكة والمواساة أحب إلى م  الطعام الطيب عكى الجوع، وم  الشساب الب

ما حسدت احدًا قط عكى : وهل ينال الخيس إال بايطناعه؟ و انت تقول: و انت تقول -6

 .شلء، إال أ  ي و  ذا معسوف فانل  نت أحب أ  اشس ه فل ذل 

 .ما تحكى المتحكو  بشلء أحس  عكيهم م  عظم مهابة اهلل فل يدوسهم: قالت -7
 .................................. 

 : التخسيج

 .منه 121ص: فل( 7-2)و. 127ص: فل( 1-3)يعة اليعوة، : اب  الجوز 

 

************************** 

  :عبدة أخت أبي سليما  الداراني  -30
: سمعت ُأختل تقول: أّنه قال( هن032ت)وقد سوى أحمد ب  الحواس  ع  أبل ُسكيما -3

 . عة والسضا بعقسهالعقساء  كهم اموات إال م  أحياه اهلل تعالى بعز القنا
 2وسخاء النعس بالماِل، الُزهُد ُيوسُ، الساحَة فل القكب: قالت -0

 2ال م  يتبُع ُمسادهم، العاقُل َم  يحعُظ يالَح إخوانه : وقالت -0

 ................................ 

 : التخسيج

ة ذ س النسو: أبو عبد السحم  السُّّكمل. 121ص( 3)يعة اليعوة، سقم : اب  الجوز 

فل  تاب ذ س النسوة، أنه آلمنة ُأخت أبل ( 3)وسد القول سقم. 11ص( 0-3)المتعبدات، 

 .سكيما  الداسانل

***************************** 
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   :رابعة بنت اسماعيل زوجة أحمد ب  أبي الحواري  -35

ا سكيما  قد سأينا أب –وهل امسأتل وقد قامت بكيل  –قكت لسابعة : قال أحمد ب  أبل الحواس -3

سبحا  اهلل مثك  يت كم بهذا؟ إنما أقوم إذا : وتعبدنا معه، ما سأينا م  يقوم م  أول الكيل، فقالت

ليس أنا وأنت : دعينا يهنينا طعامنا قالت: وجكست آ ل وجعكت تذ سنل فقكت لها: نوديت قال

 .مم  يتنغص عكيه الطعام عند ذ س اآلخسة

أ  أخل أعكمت أ  العبد إذا عمل بطاعة : ت لل سابعةقال: ع  احمد ب  أبل الحواس  قال-0

 .اهلل اطكعه الجباس عكى مساوئ عمكه فيتشاغل به دو  خكقه؟ 

إنل ألض  بالكقمة الطيبة أ  أطعمها : سمعت سابعة تقول: ع  احمد ب  أبل الحواس  قال-0

ما : ؟ فتقولايائمة أنت اليوم: وسبما قكت لها: نعسل، وإنل ألسى ذساعل قد سم  فأحز  قال

وسبما نظست إلى وجهها وسقبتها فيتحس  قكبل عكى سؤيتها، ما ال : مثكل يعطس فل الدنيا، قال

 يتحس  مع مذا ساتل أيحابنا م  أثس العبادة، 

لست احب  حب االزواج إنما احب  حب االخوا ، وإنما سغبت في  سغبة فل : وقالت ألحمد-1

 .مك ل ومالل مثك  ومثل اخوان خدمت ، وإنما  نت أحب واتمنى أ  يأ ل 

 كها يا : و انت لها سبعة آالف دسهم فأنعقتها عكل، ف انت إذا طبخت قدسًا قالت: قال أحمد-2

 .لست استحل أ  امنع  نعسل وغيس ، إذهب فتزوج: سيد  فما نضجت إال بالتسبيح، وقالت لل

ت  إلى أهك  و نت إذا اذهب بقو: تزوجت ثالثًا، و انت تطعمنل الكحم وتقول: قال أحمد-6

اسأل  باهلل لما : اسأل  باهلل ال تعطسنل اليوم، وإذا أسدتها بالكيل قالت: أسدت جماعها نهاسًا قالت

 .وهبتنل هلل الكيكة

ما سمعت اآلذا  إال ذ ست مناد  : سمعت سابعة تقول: ع  أحمد ب  أبل الحواس  قال-7

 .، وال سأيت جسادًا إال ذ ست الحشسالقيامة، وال سأيت الثكج إال سأيت تطايس اليحف

نّحوا عنل ذل  الطست، فإنما عكيه م توب، : قالت لنا سابعة: ع  أحمد ب  أبل الحواس  قال-1

 .فنظسوا فإذا هو مات ذل  اليوم: مات أميس المؤمني  هاسو  السشيد، قال أحمد

بو  ويجيئو ، سبما سأيت الج  يذه: سمعت سابعة تقول: ع  احمد ب  أبل الحواس  قال-1

 .وسبما سأيت الحوس العي  يستتس  منل با مامه ، وقالت بيدها عكى ساسها

إنما منعنل م  أ  : ودعوت سابعة فكم تجبنل، فكما  ا  بعد ساعة أجابتنل وقالت: قال احمد-32

 . ُأجيب  أ  قكبل قد  ا  امتأل فسحًا باهلل، فكم أقدس أ  ُأجيب 

 نت أدعو اهلل تعالى أ  يأ َل مالى مثُك  وِمثُل : ب  أبل الحواسَى قالت سابعُة يومًا ألحمد  -33
 .أيحاب 

 ....................................... 
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 : التخسيج

أبو عبد . 162ص: فل( 32-6)، 121ص: فل( 2-3)يعة اليعوة، : اب  الجوز 

 .62ص:فل( 32، 1، 7)، و21ص: فل( 33، 1)ذ س النسوة المتعبدات، : السحم  السُّّكمل

******************************** 

 

    :أم هارو  الّدمشقية  -32

و انت م  الخائعي  العابدي ، قد انزلت : قالت أم هاسو : ع  عبد العزيز ب  عميس قال-3

يأبل الكيل لما أطيبه إنل الغتم بالنهاس حتى يجلء : الدنيا منزلتها و انت تأ ل الخبز وحده، قالت

 .جاء الكيل قمت أوله، فإذا جاء السحس دخل السوح قكبل الكيل، فإذا

مسضت أم هاسو  فأتينا : وبكغنل ع  القاسم الجوعل قال: وباالستناد قال أبو ب س القسشل-0

أم : نعودها أنا وياحب لل، فدخكنا عكيها وهل عكى طسف الدسجة فسألناها ع  حالها؟ فقكت لها

وسقطت ! آه: لنيسا  ع  الشوق إلى الجنا ؟ فقالتهاسو  اي و  م  العباد م  يشغكه خوف ا

و انت أم هاسو  تأتل ببيت المقدس م  دمشق  ل شهس مسة : ع  الدسجة مغشيًا عكيها قال قاسم

 .عكى سجكيها

يا قاسم  نت امشل ببيسا  فإذا قد عسض لل هذه : قال القاسم الجوعل دخكت عكيها، فقالت-0

تعال يا  كب، إ   ا  ل  سزق : نل نظست إليه فقكتال كب االسد فمشى نحو ، فكما قسب م

 .ف ل، فكما سمع  المل اقعى قم ولى ساجعًا

: ولم؟ قالت: ال قكت: أتحبي  الموت؟ قالت: قكت ألم هاسو : ع  احمد ب  أبل الحواس  قال-0

 . لو عييت آدميًا ما أحببت لقاءه، ف يف أحب لقاء اهلل وقد عييته؟

....................... ................ 

 : التخسيج

ذ س النسوة المتعبدات، : أبو عبد السحم  السُّّكمل. 162يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 .61ص( 0)فيه سقم

**************************** 

 

   :ثويبة بنت بهلول  -33
قسة : سمعت ثويبة بنت بهكول و انت زاهدة دمشق، تقول: ع  اب  أبل الحواس  قال-3
 . ما طابت الدنيا واالخسة إال ب  فال تجمع عكل فقد  والعذابعينل 

 ................................... 
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 : التخسيج
 163يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 **************************** 

    :الًبيضاء بنت الممفّضل -36
: تقول –عابدات و انت م  ال –سمعت أسماء السمكية : ع  أحمد ب  أبل الحواس  قال-3

يا أختل : يا أختل هل لكمحب هلل دالئل يعسف بها؟ قالت: سالت البيضاء بنت المعضل فقكت
لو سأيت : يعية لل، قالت: والمحب لكسيد يخعى؟ لو جهد المحب لكسيد أ  يخعى ما خعل، قكت

ه فل المحب هلل عز وجل لسأيت عجبًا عجيبًا م  واله ما يقس عكى األسض، طائس مستوحش، أنس
الوحدة، قد منع الساحة، طعامه الحب عند الجوع، وشسبه الحب عند الظمأ، ال يمل م  طول 

 .الخدمة هلل تعالى
 ....................................... 

 : التخسيج
 .163يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 
 ************************* 

    :آمنة الرملية  -37
إعتّل بشس ب  الحاس،، فعادته آمنة السمكية : قال -ب بشسياح-ع  جععس ب  محمد-3

هذه آمنة السمكية، : م  هذِه؟ فقال: فإنها لعنده إذ دخل أحمد ب  حنبل يعوده، فقال. م  السمكة
الكهم إ  بشس ب  الحاس، : فسكها تدعو لنا فقالت: بكغها عّكتل فجاءت م  السمكة تعودنل، قال

فانيسفت، فكما  ا  م  الكيل : لناس فأجاسهما، قال احمدواحمد ب  حنبل يستجيسان  م  ا
 ". قد فعكنا، ولدينا مزيد: "بسم اهلل السحم  السحيم: طسحت الل سقعة م توب فيها

 ..................................... 
 : التخسيج

 . 163يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 
 **************************** 

 

 :    ليأم ايم  بنت ع -31

 :امسأة أبل عكل السوذباس ، واسمها عزيزة

 انت عزيزة : سمعت بعض أيحابنا يقول: أبو عبد السحم  محمد ب  الحسي  : قال -3

 يف ال اسغب فل تحييل ما عند  والي  مسجعل؟ و يف ال أحب وما : امسأة أبل عكل تقول

 .لقيت خيسًا إال من ؟ و يف ال اشتاق إلي  وقد شوقتنل إلي ؟ 

 . ال ينتعع العبد بشلء م  أفعاله  ما ينتعع بطكب قوته م  حالل:وح ل عنها أنها قالت-0

 ................................... 
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 : التخسيج

 . 176يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 

 *************************   

 :   تحية النوبية  -39

دخكت : ، سمعت المالينل اليوفل يقولقال أبو عبد السحم  محمد ب  الحس  السُّكمل-3

. يا م  يحبنل وأحبه: عكى تحية زائسًا، فسمعتها م  داخل البيت وهل تناجل وتقول فل مناجاتها

يا تحية هبل إن  تحبي  اهلل تعالى، فم  أي  تعكمي  انه يحب ؟ : فدخكت إليها وسكمت عكيها وقكت

يسانيي ، و انت ُأمل تحمكنل إلى ال نيسة نعم إنل  نت فل بكد النوبة وأبوا   انا ن: فقالت

قبكل اليكيب، فإذا هممت بذل  أسى  عا تخسج فتسد وجهل : وتجلء بل عند اليكيب وتقول

 . حتى ال اقبكه فعكمت أ  عنايته بل قديمة

 ................................... 

 : التخسيج

 .176يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

********************** ****** 

 :   منفوسة بنت زيد الفوارس -62

واهلل لتقدم  أمامل أحب إلى م  تأخس  : أييب إبنها، وهو فل حجسها، فقالت -3

وسائل، وليبس  عن  أجدى م  جزعل عكي ، وما حظ مييبة تحل م  التكف محك ، وتوس، 

 . م  العطب مثل مضجع ، ولئ   ا  فساق  حسسة إ  توقع اجس  لخيسة

......... .................................. 

 : التخسيج

 . 126يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

***************************** 

    :عاتكة المخزومية  -63

ب ت امسأة م  بنل مخزوم يقال لها عات ة حتى ذهب : قال ابساهيم ب  محمد المخزومل-3

ما ينبغل لكمخوف بالناس : يس شلء؟ فقالتما بعد ذهاب الب: بيسها، فعوتبت فل ذل  وقيل لها

 . فكم تزل عكى ذل  الب اء حتى مات عكيه! أ  تجف له دمعة حتى يعسف موقع االما  م  ذل 

 ..................................... 
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 : التخسيج

 .126يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 ************************** 

   :منيرة السدوسية  -60

قد جاء الهول، قد جاءت الظكمة، قد جاء الخوف، ما اشبه : ت تقول إذا جاء الكيل ان -3

 .ثم تقوم فال تزال تيكل حتى تيبح! هذا بيوم القيامة

 ..................................... 

 : التخسيج

 . 126يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

************************* 

    :أمم نهار العدوية  -65

ع  عتبة ب  يالح الهاللل،  انت ُأم نهاس العدوية واقعة عكى قبس سجل ونح  ندفنه، -3

ايها الناس ان م م  اهلل عز وجل فل نعمة ستس، وم  الناس بمحل تز ية، فإيا م ومياداة : فقالت

زخاسيف السخاء فإنها ليست م  يعة األلباء، فاجكوا شماذيس الغعكة ع  قكوب م، وتأمكوا أهل هذه 

العسيات الخسس، والسبوع اليموت واسجعوها يوسًا بوهم م، تتنسمو  سوح الحياة، فنادوهم 

يسمعوا، واسألوهم يخبسوا، فاحيوا بموتهم، وتيقظوا لغعالتهم وخذوا خوف م م  أمنهم وحذس م 

م  غسوسهم، وانظسوا بهم إلى أثس البكى فل أجسام م، والخساب فل مسا ن م و يف ح م فيهم 

سحم اهلل ! ذ ولل الح م فيهم، فأبدلهم بالنطق خسسًا، وبالسمع يممًا وبالحس ات س وناالتساب إ

 . امسءًا أبيس فتدّبس، واتعظ فاعتبس، وعمل ليوم الحساب وخشل وقت العقاب

 ........................................ 

 : التخسيج

 .127يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

************************* *** 

  :عاتكة الغفوية  -62

يا ضساس توسل إلى موال  بجميع ما يم ن  م  الوسائل، فإن  تجد ذل  : قالت عات ة-3

ل  موفسًا عند حكول األموس الجالئل، وانقطع إليه فل حوائج  لديه، يأت ل  عكيها عكى غيس 

سهم م  االزدياد تعب من  وال نيب، واعكم أنه ل  ينال المطيعو  فل الدنيا لذة أحكى فل يدو

هلل فل طاعته بقسبه، ولحالوة ساعة م  مطيع، ألذ فل قكوب المسيدي  م  جميع ما أخسج إلى 
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الدنيا م  زهسة ولّذة، ول  يجد المسيد فقد شلء تس ه سجاء ثواب اهلل، فجد أ  أخل قبل أ  ال 

ا توسطها أهل الغسة، يم ن  الِجد، وبادس قبَل فوات المبادسة فإ  الدنيا ال تطيب لعاسفها، وإنم

 .ثم أمس ت فقامت: قال. وعما قكيل فسوف يعكمو 

 ................................................ 

 : التخسيج

 .127يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 ********************** 

    :عليلة بنت الكميت  -63

وذل  : قال - انت م  العابداتو -استأذّنا عكى عكيكة بنت ال ميت: قال خالد القسشل -3

هل تيكل، فكم نزل ننتظسها إلى العيس، فكّما يّكت العيس أذنت لنا، : فقالوا. وقت الظهس

سبحا  اهلل قعودًا لم : قالت! سحم  اهلل لم نزل قعودًا منذ الظهس ننتظس : فدخكنا عكيها فقكنا

 .ال ييكل بي  الظهس والعيس ما ظننت أّ  أحدًا: ال قالت: تيّكوا بي  الظهس والعيس؟ قكنا

 . وانقبضت عنا انقباضًا شديدًا: قال

 ......................................... 

 : التخسيج

 . 121يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 *******************************  

 :قريشية الّنسوية  -66

 2ُده ويخافه ، ال لمْ  يعييه ويتمنى عكيهخكق اهلُل تعالى الّجنة لم  يعب: ُح ى عنها أنها قالت -3

 2م اَبَدُة اليمت أيسُس م  اعتذاٍس ب ِذب-0

وُح ى أ  ! ما أحسَ  أقوال  وأوحَش أخالق  (: هن067ت)وقالت يومًا لكنيسآباذى -0

 2اس ْت حتى أس ت: فقالت2أس تى: النيساباذى قا ل لها يوما

وظهسْت عكلَّ ، تحققُت فل شٍئ  لخسسُت وَخمدُت لو  2ماهّيمتنل إال الظنوُ : وقالت ُقسيشية-1

 2بس اُته

....................................... 

 : التخسيج

 .322ذ س الّنسوة المتعبدات، ص: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

************************************ 
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  :فاطمة البردعية  -67

ع  قول النب ى ، سألْت فاطمُة الَبْسَدِعيُة بعَض المشايخ : يقول، سمعُت أبا الَحْس  الس الِمٌى -3

، ال: فعاوضها ساعًة، فقالت *(أنا جكيُس َم  َذَ َسنل: )حا يًا ع  سب ه، ( يكى اهلل عكيه وسكم)

وَيْبَقى ، فِيْعَنى ِذ ُس  فل ِذ سه ، ول ْ  أتٌم الًذْ س أ  تشهَد ِذْ َس المذ وِس ل  مع  دوام ِذْ ِس  له 

 . ُسه ل  حيَ  ال م اَ  وال َزماَ ِذ

 ...................................... 

 : التخسيج

 . 67ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

ياسب ، أقسيب أنت فأناجي ، أو بعيد : "هو م  حدي، موسى عكيه اليالة والسالم، قال * 

 .3/023 شف الخعاء " م  ذ سنليا موسى؛ أنا جكيس : فأنادي ؟ فقيل له

********************************  

 :    سعيدة بنت زيد  -61
وتقييسه فل ُشْ ِسه اسَتْحيا م  ، َم  تعً َس فل ِنَعم اهلل عكيه: ُسِوى عنها أًنها   انت تقول-3

 .الٌسؤال مع  ثيِس ما عكيه ِم   الًنوال

 ..................................... 

 : التخسيج

 .12ص  ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

******************************** 

 :    حسنا بنت فيروز  -69
حّتى متى َتَدُع أولياَء  تحَت الٌتساب والثٌّسى ؟ أال ُتقيُم القيامة حتى ، إلهل: و انت تقول -3

 .ُتْنِجَز لهم ما وَعدَتهم

............ ..................... 

 : التخسيج

 .22ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

********************************     

 : َشَبكةم الَبْارّية  -72

 ما  انت قبَل ، وإذا َطُهست أستساَحْت إلى العبادة، ُتظه ُس النعوُس بالسياضات: و انت تقول-3  

   .يهاذل  تتَعًنى ف
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 ...................................... 
 : التخسيج

  .06ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل
 

***************************    
 

 ( .    هـ399ت)وكانت امرأة يوسف بِ  أسباط : نمسّية بنت َسْلما   -73
 
وال تُمد  َيد  إلى ُشْبهٍة ، ال ُتْطِعْمنى إال حالاًل، اهلُل سائُكَ  عًنى: قالت ليوسف ب  أسباَط-3

 .بسَبَبى
 .!لم تْسِنى أهاًل لخدمت  فشَغْكَتِنى با لوَلد ، يا َسٍب: فقالت، وولدُت ولدًا: قال-0

 ................................... 

 : التخسيج

 .07ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

****** ********************* 

   :    لبابة العابدة  -70

 2إًنى  ألسَتْحيى ِم  اهلل تعالى  أ  يسانل مشغولٌة بغيسه بعد أ  عسْفُته: قالت ُلبابٌة-3

والًشوُق إليه ُيوسُ، ، والمحب ة هلل توسُ،  الشوق إليه، المعسفُة هلل ُتوِسُ،  المحُبَة له: وقالت -0

 .يوسُ، المداومة  عكى ِخدمته وُموافَقِته واألنُس به، اأُلنَس به

 ........................................ 

 : التخسيج

 .20ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

 

َمشقّية  -75 كيَمة الدن   :حم

 . م  سادات ِنساء الشام، و انت ُأستاذ سابعة وياحبتها 

 دخكُت: قالت لل سابعُة: قال، حد ثنا أحمد ب  أبل  الَحواِسى: لقا، ع  العباُس ابُ  حمزة-3

: بكغنى أ   زوَجِ  يتزو ُج عكي ، قكت، يا سابعة: فقالت لل، عكى ُح يْمة وهل تقسأ فل الميحف

أ  يشتغل قكُبه ع  اهلل تعالى بامسأتي  ؟ أما ،  يف َيْسَضى مع ما يبكَغنل م  َعْقِكه: قا لت 2نعم

هو أ  يكقى : ال، قالت: قكت(  11:الشعساء)؟ ( إاًل َمْ  َأتى اهلَل ِبقْكٍب سكيٍم): ذه اآليةبكغ  تعسيُس ه
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ما سمعت منذ ثالثي  سنًة حديثًا أسَفَع م  : اهلَل تعالى وليس فل قكبه أحٌد غيُسه ، قال أبو سكيما 

 .هذا

 .................................. 

 : التخسيج

 .20ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: ملأبو عبد السحم  السُ كَّ

******************************* 

 .م  أهل البيسة،  انت م   باس أيحابهم وَوسِعيِهم    :رابعة األزدية  -72

فتحم ل عكيها حتى ، فاْغَتٌم، سابعة األزدّية فَحجبًته( هن322ت)خطَب عبُد الواحد ب  زيد-3

أٌ  شٍئ سأيَت فل  م  آلِة الُشهوة ؟ أال َخطْبَت َشْهواًنيٌة ، اٌنىيا َشْهو: أِذنته،  فكما دخل قالت 

 !.مثَك  

 ...................................... 

 : التخسيج

 .21ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

 **************************** 

 .  انت م  الُمجاهدات الِ باسم  أهل البيسة،    : أمّم سالم الّراِسبّية  -73

ما ينبغى لكعبد أ  يقيَد سيَِّده إال بَعْقٍد َيَسى عكى :  انت تقول إذا قَيَدت الحٌج  ُمحِسمًة  -3

 2فإ  العبَد  إذا تعًطل ع  آثا س الِخدمة ع  قسيٍب يتعٌطل عنها، نعِسه آثاَس خْدمته 

 ..................................... 

 : التخسيج

 .26ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: عبد السحم  السُ كَّمل أبو

******************************** 

 .الَبيسّية   :هند بنت المهلب  -76
 
 2إذا سأيتم الًنعمَة ُمْستِدٌسٌة فبادسوها بالٌش س قبل ُحكول الٌزوال: قالت هنُد بنت الُمَهًكب -3

 ................................ 

 : التخسيج

 .21ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

******************************** 
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 :       عائشة الدينورية -77

دخكُت عكيه  : قالت،(هن007ت)سألت  عائشَة الد يَنوسي َة عم ا أوياها به إبساهيُم  ب  شيبا   -3

، إذا خسْجِت م  َعَتبِة داِس : نى فل الطسيق فقال أويينل بشٍئ ُيح ِمُك: فقكُت  2وأنا أسيُد الحج 

ف ا  ذل  الذ  : فال تأُمِكل أن  تسفعي  اآلخَس حتى ي وَ  َقبُسِ  هنا  قالت، ووَضْعِت َقَدمًا

تب سِ ى ب ٍل ما : أوِيينى بشٍئ ، قال : فقكت ، وحَضْسُته عنَد وفاته: َحَمَكِنل فل الطسيق، قالت 

 .يدفُعه إلي  الُشيوخ

. ............................... 

 : التخسيج

 . 61ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

********************************  

 :    أَمةم الحميد بنت القاسم  -71

ا سمعُت أب: تقول، سمعُت أمَة الحميِد بنت القاسم: أخبسنا أبو ب س المعيُد الَجْسَجسانل، قال-3

فأناَخْت بيَ  ، الوايكو  قوٌم  ُأدِخَكْت ُقكوُبهم خزائَ  األنواس: يقول، (هن016ت)سعيٍد  الَخس اَز

 2َيَد  الَجب اس

واًتِبعل ، فقال لل ساِقِبى اهلَل تعالى فل ِسيّس  –أْويينل : قكت ألبى سعيٍد الَخس از: وقالت-0

َتِيكل بذل  إلى ، والقياِم  بِخْدمتهم ، مي واْجتِهد  فل قضاء حوائِج المسك، أوامَسه عكى ظاهِس 

 .إ  شاء اهلُل عز  وجًل، َمَقام األبساس 

 ....................................... 

 

 : التخسيج

  .61ص  ذ س الّنسوة المتعّبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل
 

********************** 
 

 : أمّم أحمد بنت عائشة  -79
     

  .ِهمًَّة وحااًل وُخكقا، واحدة وقتها و انت 
 .والمعسفُة نوسه وبييسته، والعقل زينته، والعمل َمطيته ، العكم حياُة الخكق : تقول -3

 .األفعاُل  كها معيوبة، وال يعسُف عيوب نعسه إال المبسَّءوَ  م  العيوب: وقالت -0
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 .اَوى الباطكة م  سضل بعيوب نعسه ولم يداِوها بذواتها أوسَثه اهلُل الدع: وقالت -0

 .......................................... 

 :التخسيج

 .320ذ س النسوة المتعبدات اليوفيات، ص: أبو عبد السحم  السُّكَّمل

 **************************** 

 .     الملقبة زيتونة : فــاطمة  -12

، (هن 012ت) ، والنُّوسّ ، والُجنيد ب  محمد البغداد(هن012ت)خادمة أبل حمزة الخساسانل

 .و انت م  األولياء

: أجيئ  بشٍئ تأ  ُكه ؟ قال: فل يوٍم شديِد الُقّس،  فقكُت له ، قالت أتيُت أبا الحسي  الٌنوسُ  -3

و ا  بي  يديه ناٌس ُيَقكُبها بيده فأ ل م  ذل  الخبز  .خبٌز ولبٌ : ما تسيُد ؟ قال: قكت  -نعم

فنظسُت اليه  ..ويغسُل ذل  الس واَد عنه، فجعل الكبُ  يسهُل عكى يده .مادويُده أسوُد م  الس ، والكب 

فُجْزُت عكى ، ثم خسجُت ِم  عنِده ! ما فيهم أحٌد نظيٌف ! يا سٌب ما أْقَذَس أولياَء   : وقكُت، 

ياحُب فَحمَكِنل .الُسّزمُة التل  انت هاهنا أَخْذتيها :  وقالت، فإذا بإمسأٍة تعًكقْت بل .ياحب الٌسبع

فكم ا ِيّسنا بي  يدى الٌسكطا  قال ، فأسسع فل طكبى، الٌسُبع إلى األميس، وبكغ ذل  الٌنوسّ  

 ما ِحيكتى ومعها َم  ُيطاِلُبها ؟: قال .ال تتّعسْض لها فإنها وليًَّة هلل : الٌنوسٌى 

وأخسجنى  ِم  ، بيدى  فأخذ الّنوسّ  .قد وَجْدنا الّسْزمَة: قالت ،فإذا بجاسيٍة سوداَء معها الّسْزمُة 

تبُت إلى اهلل تعالى ِم  : ما أْوَحَش أولياَء   وأْقّذَسهم ؟ فقكت : ِلَم تقولي  : وقال ، عنِد الٌسكطا 

 .قولى هذا 

 ...................................... 
 

 : التخسيج
 .70-73ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

 
  

 
 :      امرأة احمد ب  الّسري  عائشة -13
 2م  لم يحسص عكى الت بيسة األولى والجماعة فهو عكى اليالة أقل حسيًا: قالت -3

، وسسَّه مسآُة سوحه، وسوحه مسآُة عقكه، وقكبه مسآُة نعسِه ، َعقُل العاسف ِمسآة قكبه: وقالت-0

 2لخطأ م   اليوابوِدّقُة البييسة فل المسآة ُيظهس له ا، والتوفيُق نوُس المسآة 

 2أو فل ُمشاهدتِه، أو فل متابعِة فقيس، ما أ كُت أ كٌة قطٌّ أتهنئ بها إال أ كًة مع فقيٍس: وقالت-0
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إلى ، ما قيدنى أحٌد م  العتيا  م  موضع إال وجدُت فل سّسى ُنوسًا بقيده : وقالت  -1

وإ  قّيسُت فل ، نوس ثَّم لى ذل  ال، والقيام بواجبه ، فإ  وّفْقُت لخدمته 2أ  ييل إلىَّ

 2خدمته طعَئ ذل  النوس

 ..................................... 

 : التخسيج

 .12ذ س الّنسوة المتعبدات، ص: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

 

 ****************************** 

 
 .م  أهل البارة :أنيسة بنت عمرو الَعَدويةة  -10

 (.هن323ت)تكميذة ُمعاذة الَعَدوّية 
 
ما ُسضُت نْعِسل عكى شٍئ فأَبْت : و انت تقول،  انت أَنْيسة بنت عمسو تخُدم ُمعاذُة الَعدوي ة -3

 2عكى إباَءها إي ا  عكى أ ل الَحالل والَ ْسب
 2األخالُص والّيواُب والسّنة: العمُل يجب أ  ي وَ  معه ثالثُة أشياء :  انت تقول  -0

............................. ... 

 : التخسيج

 .71ذ س الّنسوة المتعبدات، ص: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

 ************************** 

 ( : هـ022ت)أمم علّي، امرأةم أحمد ب  َخْضَرَويه الَبْلِخي  -15

 

 2أجاُبوهفما ،دعا اهلُل تعالى اَلخْكَق إليه بأنواِع الِبسِّ والكُّْطف : ُحِ َى ع  أمِّ عكّل أنها قالت -3

 2ألنه أَحبَُّهْم، ِلَيُسدَُّهْم بالبالِء إليه ، فَيبَّ عكيهم أنواَع  البالء 

فُيزيل عّنل مواقف ، ما ذَ ْسُت َفْقِسى قٌط إال ذ سُت اسِتغنائى بَسّبى وِغناه : قالت أمُّ عكّى -0

 2ي وُ  فقيسًا َم  له سَيد مثكه ؟: وأقول، الَعقس

 2ُس م  الذُّلِّ فيهاَفوُت الحاجِة أيَس: قالت-0

 2جئُت ألتقسَب إلى اهلل بخدمِتِ : ما حاجت  ؟ قالت: فقالت لها، وجاءتها إمسأُة م  أهل َبكخ  -1
 .ِلَم ال َتتقسَّبي  إللَّ بِخدمِة سبِِّ  ؟ : فقا لت لها

 

 ...................................... 
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 : التخسيج

 .77ص: فل( 1، 0)، سقم76وة المتعبدات، صذ س الّنس: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

******************************* 

 ( :   هـ535ت)فخروية بنت علي م  أهل نيسابور  -12
 
 2ويدٌق قكيل، ودعوى عسيضة ، وخطٌس عظيٌم، حاٌل ضعيف : قالت-3
ُيسيح قكبه  إّ  اإلنساَ  إذا ت ّكم بالِعكم(: هن001ت)وقالت فخسوية مسًة ألبى عكّل الثقعّل -0

وييغس فل ، وإذا استعمل العكم أتعَب نعسه وقكبه 2ألستحسانه  المه، ويعُظم فل نعسه، ونعسه
 2لعكِمه بقكة إخالِيه فل معامكته، نعسِه
واّتباِع ، م  َجعل السبب إلى الويول إلى َسبَّه غيس ُمالزمِة طاعته: عنها أنها قالت لوُح -0

 2أخطأ السبيَل إليه فقد،( يكى اهلل عكيه وسكم)سسوله 
 .......................................... 

 : التخسيج

 . منه 13ص: فل( 0)، سقم12ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

********************************** 

 :فاطمة بنت عبد هللا المعروفة بجَويرية  -13

 

ليطهُّسهم ، إنما ذل  نظٌس م  اهلل لهم  2العاسف يقطعه ع   ل شٍئأول َهمَّ يسُد عكى : تقول-3

 2ع   ل شٍئ بذل 

ِم  شأ  المحب لمواله إذا تم نت موّدُته فل : يقول، سمعُت أبا سعيد الخّساز: و قالت -0

ويمنعه م  األتساع، وم  ، والهذيا  بذ سه، والشغِف بحبه، أ  ُيطّهَس قكبه لك كف به، ضميسه

وال ، ويعقد تدبيَس نعِسه، باشَس قكُبه شيئًا م  الشوق أ  ينسى حّظه م  الدنيا واآلخسة شأ  م  قد

 2ي و  بمواله  كعًا َدِنعًا هائمًا متحّيسًا، يجد طعَم الخدمة  ما وجده المجنو  

ال ِفعَل فيه ، م  شأ  العاسف أ  تساه مسًة واِلها ُمنقطعًا : يقول ، سمعُت أبا سعيٍد : و قالت -0

إال أنه سا ٌ  م  ،ه م انقد َخِعَل عكيهم ،  أنه واحٌد منهم ، وتاسًة تساه مع الخكِق 2لغيس سيده

 2ُمّتيُل الِهمة بواِجِده، َهَيجانه

 .................................... 

 : التخسيج

 .71ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

*****************************     
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ية  -16          :أمم الفضل الَوَهطن

وسحكت آخس عمسها إلى الشيخ أبل عبد اهلل ب  .  انت واحدة وقتها لسانًا وِعكمًا وحااًل

 (.هن073ت)خعيف

، وتوهَُّمو  أن م فل طكب العكم 2احذسوا أال ي و  شغك م طكب ساحاِت النعوس: قالت  -3

لعمُل بالعكم  ثسة اليوم واليدقة واليالة، وإنما العملُ  وليس ا! وطالُب العكم هو العامُل به 

إ  لم ي   هو ناظسًا إلى ، ومساقبة نظس اهلل تعالى إليه، بيحة النية، بالعكِم إخالُص العمِل هلل

 2ومشاهدًا له، سبه 

إذا ، وال يسدُّ فتوحًا ، وال يتشسَف إلى شٍئ ، م  آلِة اليوفّل المتحقق أال يطكَب : وقالت -0

 2أو لوقت، ويّدخَس م  وقٍت إلى وقت ، م  وجٍه غيس متهم   ا 

ال ي وُ  لياحِب حقيقٍة سجوٌع إلى األحوال بعَد التحقق، بل ت و  األحواُل  كها : وقالت -0

 2تبعًا له

 .وييّم إال ع  سماع  المه، حقيقُة المحبِة  أ  يحسس المحب إال ع  محبوبه: وقالت -1

 2ألسباب وقطُع العالئقنقُض ا: فقالت، وسألت ع  التيّوف -2

............................................... 

 

 :التخسيج

( 1)، و326ص( 0-3)ذ س النسوة المتعبدات اليوفيات، : أبو عبد السحم  السُّكَّمل

 .، منه321ص: فل( 2)، وسقم327ص

 ******************************* 

 

جزيّ  أمم عبد هللا، امرأةم أبى عبد هللا -17  :         السة

... وال حاٌل، م  احتقس العقساَء ال ي و  له هّمٌة باهلل : سمعُت أم عبد اهلل تقول: يقول َجّدها -3

2 

 2يحبُة اإلخوا  فل الدنيا نعيُم داس الدنيا: وسمعتها تقول-0

، هللويّدل  عكى اإلقبال عكى ا، العيُش فل لقاء م  شسح يدس  بكقائه: وسمعتها تقول: قال-0

 2واإلعساض ع  الدنيا وأهكها

 ..................................... 

 : التخسيج

 .10ذ س الّنسوة المتعبدات، ص: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

 

******************************* 
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  :    آمنة الَمرجية -11

 

 2سفيعة الهّمة، متعهدٌة لكعقساء،  انت يائنُة مستوسة 

 2ول    تشبعهم ال عايات، لياء الُتشبعهم األقواتاألو: قالت -3

 2خدمُة العقساء فيها  نوُس القكب ويالُح السِّس: وقالت -0

 .................................. 

 : التخسيج

 .300 ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

************************* 

 :    عزيزة الهروية  -19

 2والعاسُف  َلِزمه الَمِك  لُمجاَلسِته، الزاهُد م  َلِزم الَمِكَ  لحاجته  :قالت -3

فل عّكو نعسه ، الزاهُد والمتقسب: تقول، سمعت عزيزة الهسوية : قالت أم الحسي  القسشية -0

 2لذل  يتياغسو  فل عينه، واستعاعها ينظُس إلى الناس

 .................................... 
 : التخسيج

 . 332ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: و عبد السحم  السُ كَّملأب
 

*******************************************  
 

 :   فاطمة بنت أحمد الحجافّية  -92
 
فال أحَد أظهُس  2ظننُت أنه َيعنينل به، لَبي  :إال قكُت ، يا أحمُق : ما قال أحٌد ألحٍد : قالت-3

 2ونح  نواليهما ونطيعهما، النعُس والشيطاُ  عدواِ  ! ويعادى ولّيه ،  ُحمقًا مّم  ُيوالى َعدّوه

 2وقد أعسضنا عنهما، وال تاُب والّسنة مواضُع نجاتنا وخالينا 

ما : وهو يت كم فل شٍئ م  األنس، (هن012ت)وقالت فاطمُة يومًا ألبى العباس الّدينوِسى -0

 !.أحسَ  ويعَ  عّما أنت غائٌب عنه 

........... ........................ 
 : التخسيج

  .10ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل
 

 *******************************    
 

 :     فاطمة بنت أحمد ب  هانئ الّنيسابمورية  -93
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  يف السبيُل إلى معسفة اهلل عّز وجل ؟: سأَلْت  فاطمة أبا ُعثما -3
حتى تبُكغل إلى حقيقِة معسفِة ، وإن اس   ل شٍئ سوى اهلِل ، نسيان  نعسِ  والخكَق ب: فقال لها 

 2اهلل
 2ال يقُع فيها إال م  ال عقَل له وال توفيق، الدنيا شَب ُة لكحمَقى : وقالت فاطمُة-0

 ...................................... 
 : التخسيج

 .13ص المتعبدات،ذ س الّنسوة : أبو عبد السحم  السُ كَّمل
******************************* 

 :فاطمة الخانقهية  -90
 
 2الُعّتوُة هل القياُم إلى الخدمة م  غيس تمييز: ُح ى عنها أنها قالت-3
 2وَغمها بمعاَسقتهم، سسوُس قكوِب العاسفي  بسؤية العتيا : وُح ى عنها أنها قالت-0

 ............................ 
 : التخسيج

 .300ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل
 

********************* 
 

( هـ573ت)عائشة بنت أحمد الّطويل الَمروزية، زوجة عبد الواحد السّيارَى  -95

 . انت م  األفاضل والمجتهدي  .رحمهم هللا 

 

الستس أولى لكّنساء م  : فقالت اْفعكى  ذ ا و ذ ا ليقَع لِ   شٌف،: قال لها بعض الُمّدعي -3

 2ألنه  َعوسات، ال شف

 2م  لم يستكذُّ طعم العقس ال ُي شُف له ع  فضائل العقس: وقالت-0

إذا طكب :  فل قبول أْسفاق النسوا   َمذ ّلة ، فقالت: وقال، إ  ُفالنًا لم يقبْل  ِسفق  : وقيل لها-0

 2العبُد الّتعزَز فل عبوديته فقد أظهس ُسُعونته

 ................................ 

 : التخسيج

 .301ص  ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

 

************************* 
 

 :أم علّي بنت عبد هللا ب  َحمشا   -92
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وغيسه ، عظيمُة القدس يحبْت أبا القاسم النيساباذى، سفيعُة الحا ل  2م   باس نساء نيسابوس

 2المشايخ ،  ا  المشايخ ي سمونها ويعسفو  محكهام  

 2طسح الحشمِة م  غيس انبساٍط  متقدم يوس، الطسَد: قالت -1

 2األ واُ   كها أسباٌب لقطع العبيد ع  م ّونها: وقالت -2

م  يحَّ له عكم حقيقة العبودية فإنه ع  قسيٍب ييُل إلى عكم : وُح ل عنها أنها قالت  -3

 2السبوبية

............... ........................ 
 : التخسيج

 .336ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل
 

***************************************** 
 

ّكارةم  -93  .وهي م  الوالهات:  م
 

وفل  فنظسْت إلىَّ يوَم العيد 2َذّ اسُة:  انت عندنا مجنونٌة يقال لها : قال عباس اإلس اف-3    
 2 3فالوَذج: ما مع  ؟ قكت : يدى قطعُة فا لوُذج فقالت 

أال أيُف ل  فالوَذجًا تذهب فتعمكه إ  قَدْسَت 2إنى أستحيى أ  يسانى اهلُل تعالى حيُ، ي سه: فقالت

 2بكى: عكيه ؟ قكت 

، سا  الَجزاءالّيعاء، وماء الحياء، وَسمَ  الُمساَقبة، وَزعع 0ُخذ ُس ََّس العطاء، ونشا ُسَتَج : قالت

واعقده ، وس ب ظناجيس ال سد، الحز  0وانِيْب تحته َديَ دا  ، ويعَِّه بمناِخِل الَخوف والسَّجاء

وابسْطه عكى الَحذس حتى َيضِسَبه نسيُم هواِء ، وأوقْد تحته نيساَ  الزُّفيس، باسطام االعتباس

وَحبب  إلى يدوس الناس ، الوسواسوتبسأ م  ، فإذا أ كَت منه لقَمٌة تييُس م  األ ياس 2التَّهجُّد

وتدوس عكي  الحوُس الِعي  فل ، وت عي  م  شس الوسواس الخَّناس، وُتبغُض إلي  سبط األ ياس، 

 2العسدوس بال اس

 ........................................ 
 : التخسيج

 . 11-10ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل
 .النشأ  -0نوع م  الحكوى، -3 :التعسيعات 

********************************  
 :    فاطمة أممم اليمم   -96
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 يف ال أسغُب فل تحييل ما عند  وإلي  َمسجِعى ؟ و يف ال أحب  وما : قالت مناجيًة -3

 2لقيُت خيسًا إال من  ؟ و يف ال أشتاق إلي  وقد شوقتنى إلي  ؟

 2 ينتعع العبد بشٍئ م  أفعاله  ما ينتعع بطكب ُقوِته م  َحاللال: وُح ى عنها أنها قالت -0

 2ال غيس، ألنه يطكُب االستساحة م  طكب الدنيا وتعبها، الزاهُد طالٌب حّظه: وقالت فاطمة-0

واَضععاُه : وهى تب ى وتقول، والِجماُل تمسُّ بها، َخَسجْت يومًا م  الِميس وقت خسوج الحاَج -1

ف يف ُتسى َحْسسَة م  انقطع ع  ، َحسسُة م  انقطع ع  الويول إلى البيتهِذِه : وقالت!... 

 .الويول إليه ؟ 

 ........................................ 
 : التخسيج

 .16ص  ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل
 

***************************** 
 

ريرة الّشرقية  -97       :  سم
 
أ ثس سبب األن اس العجُز ع  : تقول، سمعُت ُسسيسة : تقول ، ع  أم الحسي  القسشية -3  

 2اإلدسا 

ِعكم السبوبية والعبودية ثم : المنتهى فيما ُيقال م  دقائق العكوم: وسمعتها تقول : قالت-0

 2وتبقى السبوبية، تتالشى العبودية 

والمعسفة أ  ت و  ع  ، الجهل خاليًا يحَُّة اإلقساس أ  ي و  ع : وسمعتها تقول : قالت-0

 2والعمل أ  ي و  ع  الشس  يافيا، التشبيه نقية

إال أ  اليادقي  تتبي  فل الثبات ، البالُء والنعمُة  كها م  معدٍ  واحد: وسمعتها تقول: قالت-1

 2عند نُزوِل البالء

 ..................................... 
 : التخسيج

 .337صذ س الّنسوة المتعبدات،: سُ كَّملأبو عبد السحم  ال
 

**********************************   
 

     :عنيزة البغدادية  -91
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 ما تحبُّ أ  ي و  ، ُ   هلِل اليوَم : أويينى، فقالت:  قكت لعنيزة: ع  بعض أيحابها قال-3

 2ذل  غدا

 2بل يتكذ ْذ بها، ه م  أحبه لم يتعب فل خدمت: أنها قالت ، وُح ل لى ع  ُعنيزة-0

 2العاسُف ال ي و  وايعًا وال ُمخيسًا: وُح ل عنها أّنها قالت-0

 2والمعسفُة توس، الهيبة، الِعكُم يوس، الَخشية : وُح ل عنها أنها قالت-1

 2قوالب البشسية معادُ  العبودية: وقالت-2

 ................................. 
 : التخسيج

 .331ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: كَّملأبو عبد السحم  السُ 
 

******************************* 
 

   :عبدوسة بنت الحارث  -99
    

 . انت خادمة العقساء فل بكدتها داَمغا ، ثالثي  سنة

 2السؤاُل ع  الحاِل ُمحاٌل: ما حالِ  ؟ فقالت: سألها سجٌل فقال -3
 .......................................... 

 : لتخسيجا
 .330 ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

 
*******************************  

 .وتعسف بأّم الُحسي  القسشية  ( :هـ533ت)أممم الحسي  بنت أحمد ب  َحمدا   -322
 

قُة م  أحبَّ أ  تيبح له طسي: تقول ،سمعُت أم الحسي  : تقول، بعض َيِحبها م  الّنسوا  -3
وم  القبول ، وم  السسوس الَهمَّ، وم  األطعمة الجوع، العقس فكيختس م  العُسش التساب

 2وم  الِعّز الُذّل، السّد

وجعل قكوبهم ، إ  اهلل تعالى لم يجعْل ألنعس المؤمني  ثمنًا  إال الجنة: وُح َل عنها أنها قالت  -0
العوا موضَع نَظِس اهلل تعالى أ  وط، فال تبيعوا أنعس م بالّكو  م  العسوض، محاًل لنظسه 

 2ي وَ  َميونًا عّما ال يسضاه
.......................................... 

 : التخسيج
  .330ذ س الّنسوة المتعبدات، ص: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

 ****************************** 
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معة بنت أحمد ب  محمد ب  عبيد هللا، المعروفة ب -323  :أّم الحسي  القمرشية جم

: م  يحبِت ؟ قكُت: فقال لى، دخكُت ببغداد عكى الشيخ أبى الحسي  الخضسى : تقول -3
م  َيحَّت نسبته  مكت : إنه يقول: أيٍش تحعظي  م   المه ؟ قكت: النيساباذى، فقال لى

 2معسفته، فس ت الخضسى
 2دخل عكى شيخ ذا يجب عكى م  ي: وقال، فكما سجعُت، سضل الّنيساباذى ذل 

 2جسى بي  يدىَّ فضُل العكم والعمل: وسمعتها تقول-0
 2م  لم ت   له  أوائل ُتعنيه لم ت   له أواخُس تبقيه : وسمعتها تقول-0

 ................................ 
 : التخسيج

 .منه 302ص: فل( 0)، و331ص ذ س الّنسوة المتعبدات، : أبو عبد السحم  السُ كَّمل

 
************************************** 

اقة  -320 سي  الورة  2م  العرا  :أمم الحم

 2مجتهدٌة َوِسعة، حسنُة ال الم 

 2ليس لألعمى م   سؤية الجوهِس إال مسُّه: سمعتها تقول-3

 2إ  فات م اهلُل فال يعوتن م أمسه: قال الشبكى: وسمعتها تقول-0

...................................  
 : التخسيج

 .303ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: أبو عبد السحم  السُ كَّمل
 

******************************** 
 : فاطمة الدمشقية -325
لّما دخل أبو الحسي  المال ل دمشق، تّ كم فل :  سمعُت عكّى ب  أحمد الّطسُسوسّى يقول-3

ت كمَت : يا أبا الحس : الت لهوق، فحضسْت مجكسه فاطمة 2وأحسَ  ال الَم، جامع دمشق

 2ولم يت كم بعد ذل ، هل تحس  أ  تس ت ؟ فس ت أبو الحس ، وأنت تحِسُ  أ  تت كم، فأحسنَت

 ....................................... 

 : التخسيج

 .11ذ س الّنسوة المتعبدات، ص: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

*****************************     

 

   ( :هـ073ت )امرأة حمدو  القّاار : فمطيَمة  -322
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وم  غاب ، أ  م  قيده قبكه: م  أخالق اليوفى فل المعاشسة: ُح ل ع  ُفطيمة أنها قالت -3

 2وم   ِسه عشسته لم يجبسه عكى يحبته، وم  عاشسه تخّكق معه ، عنه ال يعتقده 

 2ستهم  يحيا قكب  بمجال: قالت 2وُسئكت ُفطيمة  ع  العاقل-0

 2وال يعتخُس إال بمواله، م  عسف نعسه لم ينسم إال بالعبودية : وقالت ُفطيمة-0

 2وخساُب القكب باالستعانة بالخكْق،ع  الدنيا  ضعماسُة القكب باإلعسا: وقالت ُفطيمة-1

 2م  أبيَس نعم اهلل عكيه شغكه القيام بش سها ع   ل شئ: قالت ُفطيمة-2

........................... ... 

 : التخسيج

 .12ذ س الّنسوة المتعبدات، ص: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

******************************* 

 : َمرهاء النايبية  -323
 

 .يحبت أبا الحسي  البيس ، وأبا عبد اهلل السُّوذباِسّ  وغيسهم
 2العقُس لباُس ِعنزُّ إذا تحقق العقيُس فيه:  انت تقول -3

............. ........................... 
 : التخسيج

 .11ذ س الّنسوة المتعبدات، ص: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

 

 ******************************* 

    :المعروفة بَهْوَرَة  2أمةم العزيز -326
 

 .ا و انت م  أفتى وقِتها فل النِّسو.  انت إحدى الّيوفيات والعاسفات، وأسباب األحوال       

وعكيها ، دخكْت امسأٌة عكيها :  يقول، سمعُت أبا نيس ب  أبى إسحاق ب  أبى ِبشس ب  ماَسَويه-3

، َم  لبس اليوف يجب أ  ي و  أيعى الناِس وقتًا : فقالت لها 2ُجّبُة يوٍف وقميُص يوف

، خاهم يدًاوأس، وأجودهم نعسًا ، وأعذب الناِس طبعا ، وأ سَم الَخكق حس ة ، وأحسَ  الناس ُخكقًا 

  2 ذل  يتميز عنهم بأويافه،  ما تميز ع  الخكق بكباسِه

 ................................... 

 : التخسيج

 .321ذ س الّنسوة المتعبدات، ص: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

 ************************** 
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   :عونة النيسابورية  -327
  

 2إنها ُمجابُة الدعوة:   يقال انت زاهدة،  ثيسة الُمجاهدات، و ا
 ما ، أنا أتوُب م  يالتل وييامى : سمعُت عونة تقول: يقول، سمعُت أبا أحمد الَحسنوَى -3

 2والساسُق م  سسقته، يتوُب الزانى م  زناه 

 ...................................... 

 : التخسيج

 .320ذ س الّنسوة المتعبدات، ص: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

************************************* 

لثوم -321  :      الخالة ، أم كم
فقد ضاق ، ُسّدينى إلى البكد : فقالت لل ،خسجُت معها إلى الجبل : قالت أم الحسي  الُقسشية -3

 ادْت ُسؤية القدسة أ  تشغَل ع  : بماذا ضاق يدس  ؟ فقالت: َيدِس  فكما انيسفنا سألتها
 2القادس

 ألنه ِسسُّ اهلل تعالى،  اَلوجُد ال تيحُّ عنها العباسة: تقول، سمعُت أم  كثوم الخالَة : وقالت -0

 2والمت كُف فيه ظاهٌسعكيه ت كعه، وإذا شاء أ  يخعيَه أخعاه، إذا شاء أ  ُيظهسُه أظهسه، فل العبد
............................................ 

 : التخسيج

 .331ص ذ س الّنسوة المتعبدات،: ملأبو عبد السحم  السُ كَّ

******************************* 

     :هنيــــدة  -329

:  انت إذا مضى م  الكيل ثكثه أو نيعه، فتوقظ ولدها وزوجها وخدمها فتقول لهم-3

قوموا فتوضؤوا ويكوا فستغتبطو  ب المل هذا، ف ا  هذا دأبها معهم حتى ماتت، فسأى زوجها 

إ   نت تحب أ  تزوجها هنا  فاخكعها فل أهكها بمثل فعكها، فكم يزل دأب الشيخ فل منامه، 

إ   نت تحب أ  تجاوس أبوي  فل دسجتهما م  : حتى مات، فُأِتى أ بس ولده فل منامه فقيل له

فكم يزل ذل  دأبه حتى مات، ف انوا َيْدَعو  : الجنة فاخكعهما فل أهكهما بمثل عمكهما، قال

 .القوَّامي 

.. .................................... 

 : التخسيج

 .121يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 **************************** 
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 :َعمرة الفرغانية  -332
 

ميساُ، : قالت َعمسة العسغانيُة : تقول، (هن027ت)وهل امسأَة أحمد ب  السّسّ   -3

 اليمت الح مُة

 2أوسثه ذل  أنسًا م  غيس وحشة وم  أنس بالخكوة مع العكم 2والتع ُّس 

ودَّ له ، م  خدم األحساس والعتيا  أوسثه ذل  ِعزَّا عند الخكِق ومهابًة فل أعينهم : وقالت -0 

 2وبكَّغه دسجاِت األولياء، ذل  عكى ُسشدِه 

ألْ  ذل  :  يف عسف موسى عكيه السالم أ  الذ  يسمعه  الُم اهلل تعالى ؟ قالت: وُسئكت  -0  

 2وبغَّض إليه بعد ذل   الَم الخكق، أفنى عنه أويافه  ال الم

 ............................... 

 : التخسيج

 .17ذ س الّنسوة المتعبدات، ص: أبو عبد السحم  السُ كَّمل

 

******************************* 

     :عابدة مجهولة م  بني عبد القيس -333

عامكوا : ز م  بنل عبد القيس متعبدة، ف انت تقول انت عجو: ع  أبل ب س الهذلل قال-3

اهلل عكى قدس نعمه عكي م وإحسانه إلي م، فإ  لم تطيقوا فعكى َقدس ستسه فإ  لم تطيقوا فعكى 

 .الحياء منه، فإ  لم تطيقوا فعكى السجاء لثوابه، فإ  لم تطيقوا فعكى خوف عقابه

 ..................................... 

  :التخسيج

 .121يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

 

 ******************************** 

    :عابدة مجهولة  -330

الكهم إن  قد عكمت فسط حنو الوالدي  عكى ولدهما فكذل  لم : مات اب  لها فقالت-3

تامسهما ببسه، وقد عكمت قدس عقوق الولِد لوالديه م  أجل ذل  حضضته عكى طاعتهما، وألزمته 

ا، وقد  ا  ولد  م  البِس بوالديه عكى ما ي و  الوالدا  بولدهما، فأُجسه بذل  منل يالة بّسهم

 .ولقه سسوسًا ونضسة
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: فقالت! نعم ما دعوت له، لوال ان  شبته م  الجزع بما ال يجد  عكيه: فقال لها إعسابل

ل الطاقة إذا وقعت الضسوسات لم يجس عكيها ح م الم تسبات وجزعل عكى ابنل غيس مم   ف-0

فم  اضطس غيس باغ "يسفه، وال فل القدسة منعه، واهلل ولل عذس  بعضكه، فقد قال عّز وجل 

 (. 370: البقسة" )وال عاد فال إثم عكيه إ  اهلل غعوس سحيم

 .............................................. 

 : التخسيج

 .121، والثانل، ص121يعة اليعوة، األول فل ص: اب  الجوز 

 ***************************** 

   :عــابدة مجهولة -335

شهدت امسأة م  أهل البادية : قال أبو عبد السحم  القسشل ع  سجل م  بنل ثعكب قال-3

يا بنل أويي  بتقوى اهلل، فإ  قكيكها أجدى عكي  م   ثيس : تويل ابنًا لها واساد سعسًا فقالت

لضغائ  وتعسق بي  المحبي ، ومّثل لنعس  ما تستحسنه م  عقك ، وإيا  والنمائم فإنها تزسع ا

غيس  مثااًل ثم اتخذه إمامًا، واعكم أنه م  جمع بي  الحياء والسخاء فقد استجاد الُحّكة إزاَسها 

 .وسداَءها

 ....................................... 

 : التخسيج

 .121يعة اليعوة، ص: اب  الجوز 

*****************************  

 

 .م  األهواز: حيمونـة  -332

عزَّ عكلَّ أ  ُتعيى، أما قكبل فإنه واِلٌه ب ، وأما :  انت إذا جنَّها الكيل تب ل وتقول -3

جواسحل فإنها تش و ضميسها إلي ، إلهل إلى متى َتحِبسنل مع البّطالي ؟ فال تزال  ذل  حتى 

 .تيبح 

يا واحد  ُتَمتُِّعنل بالكيل بدسس التالوة، ثم َتْقَطُعنل عن  :  انت حّيونة إذا جّنها الكيل تقول -0

 . ب  فل ضياء الّنهاس؟ إلهل وِددُت أّ  الّنهاس ليٌل حتى أنمّتع بقسب 

.  نت إذا نظسُت إلى حّيونة أقول إنها م  أهل اآلخسة: ع  إسماعيل ب  عبد اهلل قال -0

تضسُب عكى الحديد، وهل تعدو فل السوق  وسأيتها يومًا فل سوق الحّدادي  تنظس إلى المطاسق

 . يا مال  ال أعود، يا مال  ال أعود: وتناد 
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قد المنل : يامت حّيونة حتى اسوّدت، فعوِتبت فل ذل  فسفعت طسفها نحو السماء وقالت -1

 . خكق  فل خدَمِت ، فَوعّزت  وجالل  ألخدمنَّ  حتى ال يبقى لل عيب وال قيب

فكما  ا  جوف الكيل حمل سابعَة الّنوم، فقامت إليها فسَ َكتها ِبِسجكها زاَست سابعة حّيونة،  -2

 .قومل قد جاء عسس المهتدي ، يا م  زّي  عسائس الكيل بنوس الّتهجد: وهل تقول

فل خسابات داس : دخكت األهواز فسألت ع  حّيونة فقيل: قال عكل ب  هشام األبكّل -6

م  خوف اهلل، قد قتكها الحب وأضناها، سوحانّية الظاهس األشنانل، فدخكتها فإذا أنا قد توّلهت 

 . سماوية الباط 

م  أحبَّ اهلَل أِنَس، وم  أِنَس َطِسب، وم  طسب اشتاق، وم  اشتاق وِلَه، وم  َوِلَه : قالت -7

خدم، وم  خدم ويل، وم  ويل اّتيل، وم  اّتيل عسف، وم  عسَف َقُسب، وم  َقُسب لم 

 . بواسق األحزا  وتسوَّسْت عكيه/ يسقد

يا بّطال، أل  طاقٌة ب الم مِالٍ ، وهو إذا : سمعُت حّيونة نقول لبعض الناس: قال سالم -1

 . غضب عكى الّناس زَجَسها زجسًة َتَدْ َدَ ت فأ ل بعضها بعضًا م  الَعسق؟ 

 ......................................... 

 : التخسيج

: فل( 6، 2)، و017ص: فل( 1)، و016ص: فل( 0، 0، 3)عقالء المجاني ، : الّنيسابوس 

 .منه 011ص : فل( 1، 7)، و011ص

****************************** 
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 .ميادس الّنثس الّنسو  اليوفل*

محمود الطناحل، م تبة : أبو عبد السحم  السُّكَّمل، ذ س الّنسوة المتعبدات اليوفّيات، تح -

 . م3110ة، ، القاهس3الخانجل، ط

 . م0230جمال الّدي  أبو العسج ب  الجوز ، يعة الّيعوة، داس ال تاب العسبل، بيسوت،  -

 .م0222،بيسوت، لبنا ، 3إحياء عكوم الدي ، أبو حامد محمد الغزالل، داس اب  حزم، ط -

 

 

 

 

 

 

...............................................................................  
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 الخاتمـة
 

َسعت الّتجسبة الّيوفّية إلى َتجسيد ُيوسة اإلنسا  المثالّل، ول   بمنظاٍس مختكف يندسج 

الّنسو  ضم  سؤية خاّية لكوجود اإلنسانل، وانع ست هذه التجسبة بطبيعة الحال، عكى األدب 

 .اليوفل شعسًا ونثسًا

الّيوفّيات مع المعبود، ت شف ع  مدى حجم العالقة  َّ العالقة التل أقامتها الّنساء إإذ 

التل يحمكنها بي  ضكوعه ، فالعالقة لها دالالت ُتعي  فل معسفِة حاِله ، وفهم واقعه ، ومعسفة 

 .ُمعاناته ، م  أجل الويول إلى سضى سب العالمي ، ومدى خوفه  ال بيس م  عقاب اآلخسة

اليوفّيات،  الشلء المعقود الذ  يحاول  أ  فيغدو سضى الخالق سبحانه بالنسبة لكّنساء 

 .يبحث  عنه، فيسَتميت  م  أجل بكوغه، وذل  م  خالل تس ه  لمتاع الّدنا ومكّذاتها

إذ يحَتِعظ  ِبمبادىء الّتيّوف التل تقوم عكى يعاء الّنعس وقيد وجه اهلل، والتَّمّس  بالَعقس 

أخيسًا التََّجّمل بم اسم األخالق التل ُبِعَ، بها واالفتقاس، وتوطي  القكب عكى الّسحمة والمحّبة، و

 .لتمامها( عكيه اليالة والسالم) النبل محمد 

المبادىء فل ذات الّنساء الّيوفّيات، وحاَول  أ  يتمس   بها طوال حياته ،  إْذ َش َّكت هِذِه

لَّ فل م  أجل نيل ِسضى اهلل سبحانه وتعالى والعوز بجائزة سؤية المحبوب، وهو الخالق ج

 .عاله

ونالت المسأة الّيوفّية، فل األدب الّيوفل، حضوسًا  بيسًا، م  حي، الّشعس والّنثس، 

عكيه اليالة ) ويّوس الّشعس والنثس، أخالقه ، وسكو ه  الُمشبع باالستقامة والتأسل بالّنبل

 . عكى نحٍو ي شف ع  زهدهّ ( والسالم

الّسايد لكزلِل والغكط، الُمنّبه لكخيس وت شف  ذل  ع  دوسهّ  فل ُمحيطهّ ، وهو دوس 

 والمحّذس م  الَغعكة، دوٌس استضته الشسيعة لكمؤم  الّيادق الَغيوس، والُمتمّثل باألمس 

بالَمعسوف، والنَّهل ع  المنَ س، لذل  غكب عكى أدبه ، بناء هذه العباسات بأساليب اإلنشاء م  

 . أمس ونهل واسِتعهام، وتحضيض وغيسها

ذه الِعباسات ببعِض الّتعاوت ع  مثيالتها عند الّيوفيي  السجال، وتنبع م  وتمّيزت ه

 .طبيعِة المسأة عامًة، وشّدة حساسّيتها لأَلشياِء، ولي  عاطعتها واندفاعها

وعكى السغم مما يواجه المسأة الّيوفّية م  فقد وحسما  وفقس وقحط فل الحياة الدُّنيا، 

أنَّهّ  ال َيقَتِنع  بهذه العوائق، متحديات مياعب الدُّنيا ماشيات فل وَيّد الّنعس ع  الَمكّذات، إال 

       .طسيِق الّزهد، م  أجِل تحقيق المطكب والغاية
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 :  الماادر والمراجعثبت * 

 .القسآ  ال سيم 

محمد محل الدي  عبد الحميد، الم تبة : اب  األثيس، عكل ب  محمد، المثل السائس، تح -3

 .م3112بنا ، العيسية، بيسوت، ل

، 3تكبيس إبكيس، داس اب  خكدو ، االس ندسية، ط ،العسج لاب  الجوز ، جمال الدي  أب -0

 .م3111

خالد ميطعى طسطوسل، داس : ، يعة اليعوة، تحجمال الدي  أبل العسجاب  الجوز ،  -0

 . م  0230ال تاب العسبل، بيسوت ، 

محمد : ق بالحب الشسيف، تحاب  الخطيب، لسا  الدي  محمد ب  عبد اهلل، سوضة التعسي -1

 .م3172، داس الثقافة، الداس البيضاء، 3ال تانل، ط

اغناطيوس  ساتشقوفس ل، داس المسيسة، بيسوت، : اب  المعتز، عبد اهلل،  تاب البديع، تح -2

 .م3110، 0ط

ديوا  المبتدأ والخبس فل تاسيخ العسب والبسبس ، عبد السحم  ب  محمد ب  محمداب  خكدو ،  -6

 .م3111وت، ، داس الع س،  بيس3خكيل شحادة، ط: ، تحهم م  ذو  الشأ  األ بسوم  عايس

اب  عسبل، محل الدي  محمد ب  عكل، ال و ب الّدس  فل مناقب ذ  النو  الميس ،  -7
 .م0220،  داس االنتشاس العسبل ، بيسوت،  3السسائل، ط 

ومؤسسة التاسيخ  اب  منظوس، محمد ب  م سم، لسا  العسب، داس إحياء التسا، العسبل، -1
 . 3117، 0العسبل، بيسوت، ط

 .م3113أبو ديب،  مال، جدلية الخعاء والتجكل، داس العكم لكماليي ، بيسوت،  -1

 .م0221أبو شسيعة، عبد القادس ، مدخل إلى تحكيل النص األدبل، داس الع س، عما ،  -32

 .م3110أدونيس، عكل أحمد سعيد ، اليوفية والسسيالية، داس الساقل، بيسوت،  -33

األيعهانل، نعيم أحمد ب  عبد اهلل، حكية األولياء فل طبقات األيعياء، م تبة الخانجل،  -30

 .م3101، 3ميس، ط

، وزاسة الثقافة واالعالم، داس السشيد المسأة فل أدب العيس العباسلاألطسقجل، واجدة،  -30
 .م3113لكنشس، العساق، 

 .م3120، القاهسة، 0ط أنيس، إبساهيم، موسيقى الشعس العسبل، األنجكو الميسية، -31

، 0بدو ، عبد السحم ، شهيدة العشق اإللهل سابعة العدوية، م تبة النهضة الميسية، ط -32
 .م3160القاهسة، 

 .م0220، الجزائس، 3بّكعكل، آمنة، تحكيل الخطاب اليوفل، منشوسات االختالف، ط -36
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عامس : فهسسهالبيهقل، أبل ب س أحمد ب  الحسي  ، الزهد ال بيس، حققه وخّسج أحاديثه و -37

 .م3117ومؤسسة ال تب الثقافية، بيسوت، -، داس الجنا 3أحمد حيدس، ط

التسمذ  الح يم، نوادس األيول فل أحادي، السسول، محمد ب  عكل ب  الحس  ب   -31

 . بشس، داس عبد السحم  عميسة، الجيل، بيسوت

س الغسب بشاس عواد معسوف، الطبعة األولى، دا. د: التسمذ ، الجامع ال بيس، تحقيق -31
 .م3116اإلسالمل بيسوت، 

 .م3111، داس ال تاب العسبل، دمشق، 3التنيس، سكيم، الشاعسات م  النساء، ط -02

عبد السالم هاسو ، داس ال تاب : الجاحظ، أبو عثما  عمسو ب  بحس، الحيوا ، تح -03

 .م3161، 0العسبل، بيسوت، ط

داس المدنل بجدة،  محمود محمد شا س،: الجسجانل، عبد القاه، أسساس البالغة، تح -00

 .م3113

 .م0221الجسجانل، عكل ب  محمد، التعسيعات، داس العضيكة، القاهسة،  -00

محمد : الجسجانل،عبد القاهس ب  عبد السحم ، دالئل اإلعجاز فل عكم المعانل، تح -01

 .م3110محمود شا س، مطبعة المدنل، القاهسة، 

نعبد وإيا  نستعي ، مؤسسة الجوزّية، اب  قّيم ، مداسج الّسال ي  بي  منازل إيا   -02
 .م0223المختاس، القاهسة 

الجوينل، ميطعى الّياو ، البالغة العسبية تأييل وتجديد، منشأة المعاسف،  -06

 .م3112األس ندسية، 

 . .الجيوسل، سكمى، االتجاهات والحس ات فل الشعس الغسبل، داس يادس بيسوت، د -07

ميطعى عبدالقادس عطا، داس : الحا م النيسابوس ، المستدس  عكى اليحيحي ، تحقيق -01
 .م3112ال تب العكمية، بيسوت،

الحسيعيش، شعيب ب  عبد اهلل ب  سعيد، الّسوض العائق فل المواعظ والسقائق، الطبعة  -01
 .نه3021،المطبعة العامسة الشسفية، 3

 .م3161، 7حس ، حس  إبساهيم، تاسيخ اإلسالم السياسل والدينل والثقافل، القاهسة، ط -02

، داس األسوة، طهسا  0مد ، و مش وس، أم عكل، أعالم النساء المؤمنات، طالحسو ، مح -03

 .هن 3103، 

حكمل،ميطعى، اب  تيمية والتيوف، داس الدعوة لكطبع والنشس والتوزيع، االس ندسية،  -00
 .م3110

حمد ، أيم ، قاموس الميطكحات اليوفل، داس قباء لكطباعة والنشس، القاهسة،  -00

 .م 0222
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 .م3112المنعم، األدب فل التسا، اليوفل، داس غسيب، القاهسة ، خعاجل، محمد عبد  -01

، داس وم تبة الهالل، بيسوت، 3دسنيقة، محمد أحمد ، معجم شعساء الحب اإللهل، ط -02

 .م0222

، المؤسسة الجامعية لكدساسات 3دسنيقة، محمد أحمد، أعالم العابدات الزاهدات، ط -06

 .م3112والنشس، بيسوت، 

 .م0222هاية اإليجاز فل دساية اإلعجاز، داس المعسفة الجامعية، الساز ، فخس الدي ، ن -07

 .م0226، 0سبابعة، موسى، تش يل الخطاب الشعس ، داس جسيس لكنشس والتوزيع، ط -01

 داس، العيو  أبو محمد :تح، النقم ومبيد النعم معي ، الوهاب عبد الدي  السب ل، تاج -01

 .م3162القاهسة،، المعاسف

منشوسات إتحاد ال تاب العسب،  ،د فل القيص اليوفلبنية السس، ناهضة ،ستاس -12
 .م0220دمشق، 

محمود محمد : السَُّكمل، أبل عبد السحم ، ذ س النسوة المتعبدات اليوفيات، تح -13

 .م 3110، م تبة الخانجل ، القاهسة، 3الطناحل، ط

 .0م، ط3116السيد، عزالدي  عكل، الت سيس بي  المثيس والتأثيس، بيسوت، عالم ال تب،  -10

السيسوا ، عبد العزيز عزالدي ، اليوفيو  وأسباب األحوال مواعظ وح م وأقوال،  -10

 .م 3112، 3أحمد  عتاسو، السيسوا  لكطباعة والنشس، ط: تقديم

محمد أبو العضل إبساهيم، : تح ، شسح مقامات الحسيس ،الشسيشل، أبو العباس أحمد -11
 .م3110، الم تبة العيسية، بيسوت، 3ط

تطوس النثس العسبل فل نماذجه، داس العكم لكماليي ، بيسوت،  شكق، عكل، مساحل -12

 .م3111

 .م3176يبح، عكل، البناء العنل لكيوسة األدبية، داس المعاسف، القاهس،  -16

سعيد عبد : يالح الدي ، السيس والسكو  إلى مك  المكو ، الخانل، دساسة وتحقيق  -17

 . م0220، م تبة الثقافة الدينية، القاهسة ،  3العتاح، ط

 .، داس المعاسف، القاهسة1الطبعة  ،شوقل، العيس العباسل األول ،ضيف -11

 .، داس المعاسف، القاهسة0الطبعة  ،شوقل، العيس العباسل الثانل ،ضيف -11

 .م3171الطاهس، أحمد م ل، امسؤ القيس حياته وشعسه، داس المعاسف، القاهسة،  -22

ود وطه عبد الباقل، داس ال تب عبد الحكيم محم: الّطوسل، أبو نيس الّسساج، الكُّمع، تح -23

 . م3162الحديثة بميس، والمثنى ببغداد، 
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عاشوس، فهد نايس، الت ساس فل شعس محمود دسويش، بيسوت، المؤسسة العسبية  -20

 .3م، ، ط0221لكدساسات والنشس، 

منى محمد : العامكل، زينب بنت عكل، الدس المنثوس فل طبقات سبات الخدوس، تحقيق -20

 .م0222م تبة التوبة، ومؤسسة السيا ، السيا ، ، 3زياد الخساط، ط

عباس، إحسا ، اتجاهات الشعس العسبل المعايس، داس الشسوق لكنشس والتوزيع، عما   -21

 .م3110، 0األسد ، ط

عبد الدايم، يابس، موسيقى الشعس العسبل بي  الثبات والتطوس، م تبة الخانجل، القاهسة،  -22

 .م3161

المس ز  ،ح، ع  األيول العمكية فل الع س والعكمسؤال العمل ب، طه  ،عبد السحم  -26
 .م0230 ،3الثقافل العسبل، ط

عبد السحم ، ممدوح ، المؤثسات اإليقاعية فل لغة الشعس، داس المعسفة الجامعية لكطبع  -27

 .م3111والنشس والتوزيع، 

عبد، مهنا، معجم الشاعسات فل الجاهكية واإلسالم، داس ال تب العكمية، بيسوت،  -21

 .م3112

 .م3112عتيق، عبد العزيز، عكم العسوض والقافية، داس النهضة، بيسوت،  -21

عثما ، عبد العتاح، شعس المسأة فل العيس العباسل، داس غسيب لكطباعة  -62

 . م 0221والنشس،القاهسة، 

العجم، سفيق ، موسوعة ميطكحات التيوف اإلسالمل، م تبة لبنا  ناشسو ،  -63
 .م3111

    .ت.د .حمد آسامأ: ميحح ،فسيد، تذ سة األولياء ،العطاس -60

، داس الشؤو  الثقافية 3عمس، فائز طه، النثس اليوفل دساسة تحكيكية فنية، الطبعة  -60
 .م0221العامة، بغداد، العساق، 

عو ، فييل بديس، التيوف اإلسالمل الطسيق والسجال، م تبة سعيد سأفت، القاهسة،  -61
 .م3110

،بيسوت، لبنا ، 3داس اب  حزم، ط الغزالل، أبو حامد محمد، إحياء عكوم الدي ، -62
 .م0222

 .م3117فؤاد، فاطمة، السماع عند يوفية اإلسالم، الهيئة الميسية العامة لك تاب، -66

أنس محمد : العيسوزآباد ، محمد ب  يعقوب، القاموس المحيط، ساجعه واعتنى به -67
 .م0221الشامل، وز سيا جابس أحمد، داس الحدي،، القاهسة، 

 .م3111العتاح، دساسات بالغية، داس المعاسف، القاهسة، فّيود، بسيونل عبد  -61
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محمد عبد المنعم خعجل، بدو  طبعة، داس ال تب : قدامة ب  جععس، نقد الشعس، تح -61

 .العكمية، بيسوت

محمد عبد : القزوينل، محمد عبد السحم  ب  عمس، اإليضاح فل عكوم البالغة، تح -72

 .م3110المنعم الخعاجل، داس الجيل، بيسوت، 

معسوف زسيق، : قشيس ، عبد ال سيم هوزا ، السسالة القشيسية فل عكم التيوف، تحال -73

 .م3111، 3داس الخيس، دمشق، ط

محمد فؤاد، : القشيس ، مسكم ب  الحجاج ، المسند اليحيح بنقل العدل ع  العدل، تح -70
 .داس إحياء التسا، العسبل، بيسوت

  المنايسة، داس مجدالو  القييس ، فييل يالح، بنية القييدة فل شعس عز الدي -70

 .م0226، عما ، األسد ، 3لكنشس والتوزيع، ط

ط، .، د(ELGA)القيسوانل، اب  سشيق العمدة فل نقد الشعس وتمحييه، منشوسات  -71

 .م0223

محمد قسقزا ، داس : القيسوانل، اب  سشيق، العمدة فل محاس  الشعس وآدابه، تح -72

 .م3111المعسفة، دمشق ، 

عبد العال شاهي ، داس : تحقيق ،ق ، معجم ايطالحات اليوفية عبد السزا ،ال اشانل -76
 .م3110، 3المناس، القاهسة، ط

وعسبية لكطباعة والنشس، - امل، مجد ، أحكى قيائد اليوفية، داس ال تاب العسبل -77

 .م3117، ميس، 3ط

 .مؤسسة السسالة، بيسوت ،عمس سضا، اعالم النساء فل عالمل العسب واالسالم ، حالة -71

: ذ ، أبو ب س محمد ب  إسحاق، التعسف لمذهب أهل التيوف، حققه وقدم لهال البا -71

 .م 3112، م تبة ال كيات األزهسية، القاهسة، 0محمود أمي  النواو ، ط

محمد أبو العضل : المبّسد، أبو العباس محمد ب  زيد، ال امل فل الّكغة واألدب، تح -12

 .م3117، 0، طالقاهسة  ،داس الع س العسبل، إبساهيم

 .م3110، 0محمد ب  عبد السازق  سد، خطط الشام، ط -13

 .م3112مختاس، عطية، عكم البيا  وبالغة التشبيه، داس المعاسف، القاهسة،  -10

، داس الطباع لكطباعة 3خيساهلل شسيف، ط: ب  قدامة، المتحابي  فل اهلل، تحا المقدسل، -10

 .م3113والنشس والتوزيع، دمشق،
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كوب فل معامكة المحبوب وويف طسيق المسيد الم ل، محمد ب  عكل عطية ،قوت الق -11

 . م0222، داس ال تب العكمية، بيسوت، 0عايم إبساهيم ال يالل، ط: إلى مقام التوحيد، تحقيق

 .م3177مندوس، محمد، فل الميزا  الجديد، م تبة نهضة ميس بالقاهسة،  -12

يد ب  بسيونل أبو هاجس محمد السع: النيسابوس ، أبو القاسم الحس ، عقالء المجاني ، تح -16

 .م3112، داس ال تب العكمية، بيسوت، لبنا ،3زغكول، ط

داس  ،محمد ميطعى، اتجاهات الشعس العسبل فل القس  الثانل الهجس  ،هداسة -17
 .م3160المعاسف، القاهسة، 

الهسو ، عبد اهلل األنياس  ، منازل السائسي ، داس ال تب العكمية، بيسوت، لبنا ،  -11
 .م3111

، الحياة العاطعية بي  العذسية واليوفية، داس المعاسف، القاهسة، هالل، محمد غنيمل -11

 . .د

 .م3172هالل، محمد غنيمل، ليكى والمجنو ، داس المعاسف، القاهسة،  -12

: اليافعل، عبد اهلل ب  أسعد، سوض السياحي  فل ح ايات اليالحي ، وضع حواشيه -13

 .م0222، داس ال تب العكمية، بيسوت،3خكيل عمسا  منيوس، ط

ونس، وضحى، القضايا النقدية فل النثس اليوفل حتى القس  السابع الهجس ، ي -10

 .م0226منشوسات اتحاد ال تاب العسب، دمشق، 

 

 

 :الدوريات والمنشورات

التيوف االسالمل بي  التأثس والتأثيس،  حوليات التسا، مجكة عكمية مح مة تعنى بالتسا،،  -3
 .الجزائس –م، جامعة مستغانم 0232،  32العدد 

مجكة جامعة دمشق،  ،الحكبونل، خالد ، أدب المسأة فل العيس العباسل ومالمحه العنية -0
 .م0232السابع، +، العدد الثال، 06المجكد

الدخيل، محمد، طقوس الحب فل الشعس اليوفل ، مؤتمس فيالديعيا الدولل الثال، عشس  -0

 .م0221،

مجكة البحو، والدساسات . 010الشسع، فائز، التشعيس بالتغايس فل النص اليوفل ، -1
 .0230،  07تيدس ع  الهيئة العكمية االستشاسية ، ديوا  الوقف السنل ، ع  االسالمية

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=223&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=223&uiLanguage=en
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عودة، أمي  يوسف، الحب اإللهل ولوازمه فل شعس النساء اليوفيات إلى نهاية القس   -2

الهجس  قساءة فل األدب الّنسو  اليوفل، المجكة األسدنية فل الكغة العسبية وآدابها،  الثال،

 . م0221،  0، العدد 1المجكد 

، (031)نايف، ميطعى، محاوسات النثس العسبل، مجكة سكسكة عالم المعسفة، العدد  -6

 .م3117

تسا، نهزمى، يوسف هاد  بوس، المسأة والخمسة سمزا  فل الشعس اليوفل، مجكة ال -7

 .هن  3011األدبل، السنة الثانية، العدد السادس، 

 

 : الرسائل الجامعية   

 

أدب الزهد فل العيس العباسل، نشأته وتطوسه وأشهس سجاله، أطسوحة د توساه، متولل،  -3
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Abstract 
" Sufi womens Literature of the Abbasid period 

Athematic, Artistic study " 
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The supervision of Dr. Abdul Rahman Huwaidi 

 
This is an attempt to study the literature of Sufi women in-depth at the 

Abbasid era. The study comes to investigate the subjective and artistic 

structure of their literature; in addition to investigate the impact of the 

religious restrain on their psyches. Moreover, to find out the reasons behind 

their high asceticism that led them away from the life and its delights. The 

study tackled the authentic old references as “Safwat AlSafwah” which is 

written by Ibn AlJawzi, “Thiker AlNeswa of Sufi women” for Abdul 

Rahman AlSalami, in addition to many other references and resources that 

talked about Sufi women heritage. 

The study included four chapters, the first chapter presents the 

subjects and topics that Sufi women tackled in their poetry; and talked 

about their social positions in their communities and the general conditions 

in the Sufi women’s poetry in addition to its religious worthiness inside 

them. While the second chapter talks about the Sufi women prose and its 

types in a theoretical and practical way. The researcher here studied the 

features, implications, dimensions, and knowledge of some incidental 

effects of Sufi prose. 

On the other side, in chapter three the researcher tries to highlights the 

artistic characteristics that have been used, in the literature of Sufi women, 

furthermore the study stand on the theory and application, in addition to the 

extent that Sufi women engaged those artistic characteristics to show that 

dominant emotion and its impact on them. 
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In the fourth chapter, the researcher presents all the collected texts of 

prose and poetry that were applied that concept by Sufi women in the 

Abbasid era. 

Keywords: Abbasi Literature, Sufi Women, Feminist Poetry, Feminist 

Prose. 

 


