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 الحقيقة المحمدية في أدب الحالج وأثرها في األدب بعده

 
 عبد هللا عبد الرحمن الغويل

 

 

 مقدمة

وصحبه  الحمد هلل رب العالمٌن، والصالة والسالم على إمام األنبٌاء والمرسلٌن، سٌدنا محمد، وعلى آله

 أجمعٌن، وبعد..

أفكاًرا فً التصوؾ؛ لم تكن شائعة فً عصره، فكانت  (1)فقد أثار الحسٌن بن منصور الحالج 

بمثابة البذور التً زرعها بجرأته فً القرن الثالث الهجري، لتإتً أكلها على أٌدي المتصوفة بعده، 

 خاصة فً القرن السادس الهجري وما بعده.

ٌّة، التً سؤعمل من وقد كان من بٌن هذه ا  ألفكار؛ فكرة النور المحمدي، أو الحقٌقة المحمد

خالل هذه المحاولة، على بٌان نشؤة هذا المصطلح وتطوره، وأثره فً أدب الحالج، وأدب المتصوفة 

ٌّة األثر الواضح فً إثراء شعر المدٌح النبوي فٌما بعد، مستعًٌنا  بعده، وكٌؾ كان لهذه الحقٌقة المحمد

   تعالى   ببع  المصادر، التً من أهّمها  دٌوان الحالج، وأخبار الحالج ومعه الطواسٌن، بعد هللا

 ودواوٌن بع  المتصوفة وشعراء المدٌح النبوي، وكتب أخرى، أثبتها جمٌعها آخر هذا البحث.

  

  

                                                           

ىـ، أخباره مشيورة، ترجم لو كثيرون، ينظر مثال: 703ىـ وتوفي سنة 444الحالج: ىو أبو عبداهلل الحسين بن منصور، ولد سنة (  1)
/ 8تاريخ بغداد، أو تاريخ مدينة السالم، لمخطيب البغدادي، تحقيق: بشار عواد معروف، مطبعة دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى، 

  وما بعدىا.  888
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 الحقيقة المحمدّية عند الصوفية، النشأة، وتطور المصطلح.

محمدي، عند المتصوفة، هً ذلك النور الذي أشرق قبل أن ٌكون الحقٌقة المحمدٌة، أو النور ال 

الخلق، ومنه استمد األنبٌاء هدٌهم، واألولٌاء معارفهم، وهو قدٌم، وهو مصدر كل هداٌة، ومصدر كل 

 (1) خلق، فمنه كانت األكوان، ولواله ما كان وجود.

ًّ مسلم قال بهذه الحقٌقة  عنها صراحة فً طاسٌن السراج، ، فقد عبر (2)وٌعّد الحالج أّول صوف

بقوله  "أنوار النبّوة من نوره برزت، وأنوارهم من نوره ظهرت، ولٌس فً األنوار أنور وأظهر؛ وأقدم 

 (3)من القدم؛ سوى ُنور صاحب الكرم... وجوده سبق العدم"

ٌّة   ٌّة، األحد  المطلقة.فالحقٌقة المحمدٌة تعنً أْن لٌس فوق صاحب هذه الحقٌقة إال الذات اإلله

وٌرجح الباحثون أن ٌكون لهذه الفكرة أصل أخذ منه الحالج، كزكً مبارك، الذي ٌرجح أن  

 (4)ٌكون الحالج قد اقتبس الفكرة من الفالسفة القدماء، وهو احتٌال للوصول إلى القول بوحدة الوجود.

أن مثل هذه األفكار؛ هً ولٌدة ثقافة مختلفة عن الثقافة اإلسالمٌة العربٌة،  وٌرى نٌكولسون 

دخٌلة علٌها، وأن لألفكار الفارسٌة   السٌما ما ٌتصل منها بعقائد الشٌعة فً األئمة المعصومٌن   نصٌبا 

ا من العناصر الثقافٌة المستمدة ًٌّ من مصادر  فً تشكٌل مثل هذه النظرٌة، وكذلك ما تسّرب إلٌها تدرٌج

 (5)أخرى.

فاالعتقاد بؤزلٌة الوجود المحمدي ظهر عند الشٌعة فً عصر مبكر، وهذه الحقٌقة المحمدٌة تساوي 

العقل األول عند الفالسفة، والمبدع األول عند الشٌعة اإلسماعٌلٌة، وتساوي العقل الكلً عند 

نت اإلسكندري  "لٌس فً الوجود ، ونجد فً المسٌحٌة أصال ٌكاد ٌطابقها، ٌقول األب كلٌم(6)أفلوطٌن

إال نبً واحد، وهو اإلنسان الذي خلقه هللا على صورته، والذي ٌحّل فٌه روح القدس، والذي ٌظهر منذ 

 (7)األزل، فً كل زمان بصورة جدٌدة".

ٌُرّد أصل كل ذلك   كما قال محمد مصطفى حلمً   إلى مصدر زرادشتً، هو أقدم عهًدا  بل ٌمكن أن 

  (8)كار كلها.من هذه األف

وتقوم نظرٌة الحقٌقة المحمدٌة عند الحالج على حقٌقتٌن  إحداهما قدٌمة، وهً النور األّولً الذي كان 

قبل األكوان، واألخرى حادثة، وهً محمد
(9). 

وهذا ما تطور فٌما بعد عند المتصوفة؛ كابن عربً، وعبدالكرٌم الجٌلً، فظهر عندهم القطب الحسً، 

ًٌّا مرسال، وقطب معنوي من  نجد عندهم أّن محمًدا والقطب المعنوي، قطب حسً من حٌث كونه نب

ٌُقصر الحقٌقة المحمدٌة على  ناحٌة أنه أول المتعاقبٌن فً األزمنة المختلفة. وإن كان من المتصوفة من 

                                                           

 . 693م، ص6398انظر مثال: في التصوف اإلسالمي وتاريخو، رينولد نيكولسون، ترجمة: أبو الُعال عفيفي، القاىرة، (  1)
 .670في التصوف اإلسالمي وتاريخو، ص انظر:(  2)
  . 84، ومجموعة من شعره، تحقيق: عبدالحفيظ بن محمد مدني ىاشم، مكتبة الجندي بالقاىرة، صأخبار الحالج ومعو الطواسين(  3)
  .438م، ص6394التصوف اإلسالمي في األدب واألخالق، زكي مبارك، دار الكتاب العربي بمصر، الطبعة الثانية  انظر:(  4)
 .670في التصوف اإلسالمي وتاريخو، ص انظر:(  5)
  . 464م، ص6333التصوف اإلسالمي بين الدين والفمسفة، إبراىيم ىالل، دار النيضة العربية، القاىرة،  انظر:(  6)
  . 463نفسو، (  7)
  . 780م، ص6336ابن الفارض والحب اإلليي، محمد مصطفى حممي، دار المعارف بمصر،  انظر:(  8)
م، 6333فتازاني، دار الثقافة لمطباعة والنشر، القاىرة، الطبعة الثالثة، مدخل إلى التصوف اإلسالمي، أبو الوفا الغنيمي الت انظر:(  9)

 .676ص
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وروحه، وهما قدٌمتان، كانتا قبل أن ٌكون الخلق، كابن  القطب المعنوي، الذي هو حقٌقة محمد

 (1)ار .الف

من حٌث الوالٌة، أعظم وأعلى قدًرا فً نظر كثٌر من المتصوفة؛ من مقامه من حٌث  وكان مقامه 

 (2)النبّوة والرسالة.

ومع تطور الفكر الصوفً اإلسالمً بعد الحالج؛ ظهرت مصطلحات مرادفة للحقٌقة المحمدٌة، 

ٌّد فقٌر موجود، ٌسمى العقل    "فؤول موجود(3)وتنّوعت تعرٌفاتها، وتسمٌاتها، ٌقول ابن عربً ظهر، مق

العقل األول، وٌسمى الروح الكلً، وٌسمى القلم، وٌسمى العدل، وٌسمى العرش، وٌسمى الحق 

المخلوق به، وٌسمى الحقٌقة المحمدٌة، وٌسمى روح األرواح، وٌسمى اإلمام المبٌن، وله أسماء كثٌرة 

 .(4)باعتبار ما فٌه من الوجوه"

الحقٌقة المحمدٌة هً العماد الذي قامت علٌه قبة الوجود، وهً صلة الوصل بٌن وٌرى ابن عربً أن 

 (5)هللا والناس، وهً القوة المدبرة التً ٌصدر عنها كل شًء.

، اإلنسان الكامل، وٌجعله القطب الذي تدور علٌه أفالك الوجود من أوله (6)وٌسّمٌها عبدالكرٌم الجٌلً

ٌّة بنفسه، فٌقابل الحقائق العلوٌة بلطافته، وٌقابل الحقائق إلى آخره، وهو مقابل لجمٌع الحقائ ق الوجود

 (7)السفلٌة بكثافته، فال ٌزال ٌقابل كّل حقٌقة من حقائق الوجود برقٌقة من رقائقه، وهو ِمرآة الحق.

والحق إن الكالم على الجانب النظري الفكري لهذه الحقٌقة طوٌل؛ لذا سؤقتصر هنا على ما ٌهمنا؛ وهو 

ؾ عّبر الحالج عن هذه الحقٌقة فً أدبه؟ وما هو أثر هذه الحقٌقة فً أدب من جاء بعد الحالج من كٌ

 متصوفة وؼٌرهم؟

 الحقيقة المحّمدّية في أدب الحالج.

أثار الحالج فً وقته أفكاًرا صوفٌة لم تكن شائعة بٌن المتصوفة بالصورة التً عّبر عنها، فكانت هذه 

تً زرعها بجرأته فً القرن الثالث الهجري؛ لتإتً أكلها على أٌدي متصوفة األفكار بمنزلة البذور ال

وكانت الحقٌقة المحمدٌة من بٌن هذه األفكار التً ظل جوهرها كما  (8)القرن السادس الهجري وما بعده،

 كما نادى به الحالج على مر األزمان.

، وإن كانت الحقٌقة المحمدٌة لقد استطاع الحالج أن ٌتناول موضوعات التصوؾ فً أدبه تناوال حسًنا

لم تحظ عنده   وخاصة فً الشعر   بما حظٌت به موضوعات أخرى، كالحب اإللهً، واالتحاد 

 والحلول.

                                                           

  .798انظر: ابن الفارض والحب اإلليي، ص(  1)
  . 686انظر: في التصوف اإلسالمي وتاريخو، ص(  2)
لدين بن عربي، الممقب؛ ابن عربي، ىو محمد بن عمي بن محمد بن العربي، الحاتمي، الطائي، األندلسي، المعروف؛ بمحيي ا (3)

ىـ، انظر: األعالم لمزركمي، 878ىـ، وقام برحالت عّدة، توفي بدمشق سنة 980بالشيخ األكبر، والكبريت األحمر، ولد بمرسية سنة 
8/486 .  
الحديث، إربد تأويل الشعر وفمسفتو عند الصوفية، أمين يوسف عودة، جدارا لمكتاب العالمي، عّمان األردن، وعالم الكتب  انظر: (4)

  .403م، ص6008األردن، الطبعة األولى، 
  .. 483التصوف اإلسالمي في األدب واألخالق، ص انظر:( 5)
ىـ، انظر األعالم 874ىـ، وتوفي سنة 383ىو عبدالكريم بن إبراىيم الجيمي، من عمماء المتصوفة، لو كتب كثيرة، ولد سنة  (6)

  . 4/90لمزركمي، 
 امل في معرفة األواخر واألوائل، عبدالكريم بن إبراىيم الجيمي، تحقيق: أبو عبدالرحمن صالح عويضة، دارر: اإلنسان الكانظ (7)

  وما بعدىا. 460م، ص6333الكتب العممية ببيروت، الطبعة األولى، 
 .407تأويل الشعر وفمسفتو عند الصوفية، ص ينظر:(  8)
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فً  واختلؾ الحالج فً تناوله للنور المحمدي عمن كان قبله من الشعراء؛ الذٌن وصفوا نور محمد

زهٌر، ال ٌتعدى وصفهم معنى الهداٌة، أو شعرهم، فهإالء الشعراء أمثال  حسان بن ثابت، وكعب بن 

الُحسن والوضاءة، أما الحالج فالنور المحمدي عنده ٌمثل منهًجا جدًٌدا، ٌجعل من هذا النور أصال لكل 

 المخلوقات.

والدارس ألدب الحالج ٌرى أنه تناول فكرة النور المحمدي فً نثره الفنً؛ أما شعره فال ٌوجد فٌما 

  وهً  (1)رٌة؛ إال مقطعة واحدة، ؼٌر ظاهرة المعنى   كما ٌصفها الباحثونوصل إلٌنا عن هذه النظ

  (2)قوله 

ِة ِمْصَباٌح ِمَن النُّ وِر      ُمَعلَُّق الَوْحً فً ِمْشك َاِة َتاُم ورِ  ُبوَّ  َعْقُد النُّ

وِح فً َخَلِدي     لَِخاِطِري َنْفَخ إْسَراِفٌَل فً الصُّ  ْنَفُخ َنْفَخ الرُّ ٌُ   ورِ ِباهلل 

ورِ  َبِتً موسى على الطُّ ٌْ ُت فً َؼ ٌْ ٌَُكلِّم َِنً      َرأ  إذا َتَجلَّى ِبُطوِري أْن 

أما نثًرا، فإننا نجد الحالج قد عقد لشرح هذه النظرٌة فصال فً كتابه  الطواسٌن، سّماه  طاسٌن 

 السراج.

بقوله  "وهو مكتوب بالعربٌة، فً نثر مسجوع، وٌنقسم إلى أحد  وٌصؾ نٌكولسون كتاب الطواسٌن

ٌّاضة بالعاطفة، وأسلوب  عشر فصال قصاًرا ... وصاغ كل ذلك فً عبارات مبهمة، ؼامضة، ف

 (3)الطواسٌن أسلوب رمزي، اصطالحً، شدٌد الخفاء".

َراِج ا لخاص بالحقٌقة وهذا الوصؾ الدقٌق لنٌكولسون لكتاب الطواسٌن؛ ٌسري على طاسٌن السِّ

المحمدٌة فً أكثره، فٌظهر فٌه السجع والرمز، وٌمتاز بالؽمو  والخفاء، ولكننً لم ألمس فٌه العاطفة 

ٌّاضة، ٌقول الحالج فً طاسٌن السراج  "طس سراج من نور الؽٌب بدا وعاد، وجاوز السراج  (4)الف

سجع ظاهر من بداٌة الطاسٌن، وكذلك وساد، قمٌر تجلّى من بٌن األقمار، برجه فً فلك األسرار..."، فال

 االصطالح.

وٌقول أٌضا  "ما أخبر إال عن بصٌرته، وال أمر بسنته إال عن حّق سٌرته، حضر فؤحضر، وأبصر  

فخّبر، وتدلى فحدد، ما أبصره أحد على التحقٌق سوى الصّدٌق؛ ألنه وافقه ثم رافقه لئال ٌبقى بٌنهما 

 فرٌق، ما عرفه عارؾ إال جهل وصفه".

ٌُكثر فً طاسٌنه هذا من االقتباس من القرآن الكرٌم، فٌذكر اآلٌة ) ( من سورة البقرة بنصها، 649و

الذٌن ءاتٌناهم الكتاب ٌعرفونه كما ٌعرفون أبناءهم وأّن فرٌقا منهم لٌكتمون الحّق وهً قوله تعالى  

ٌُشٌر إلى آٌات كثٌرة من ؼٌر ذكرها بنصها، ومن ذلك ق وهم ٌعلمون وله  "شرَح صدَره، ونراه 

ورفعنا لك وقوله تعالى   ألم نشرح لك صدركورفع قدره"، إشارة إلى قوله تعالى  

ذكرك
(5). 

وٌقول الحالج فً موضع آخر من هذا الطاسٌن  "هو األول فً الوصلة، هو اآلخر فً النبّوة، والباطن 

والباطن، والظاهر، ُتظهر األثر القرآنً بالحقٌقة، والظاهر بالمعرفة"، فعبارات هو األول ، هو اآلخر، 

 البارز فً هذا النص النثري.

                                                           

نشأتو وتطوره حتى آخر القرن الثالث اليجري، عبدالحكيم حّسان، دار العرب،  التصوف في الشعر العربي اإلسالمي، ينظر مثال:(  1)
 .794م ص4060دمشق، ودار األنوار، دمشق، 

 .644م، دار الجديد بيروت، ص6383ن 6ديوان الحالج، أعده وقدم لو: عبده وازن، ط(  2)
  . 674في التصوف اإلسالمي وتاريخو، ص(  3)
 .84ـ  84كل ما سيرد ىنا من طاسين السراج، ىو من كتاب: أخبار الحالج ومعو الطواسين ومجموعة من شعره، من ص(  4)
  اآليتان من سورة الشرح. (  5)
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ٌُظهر النص اآلتً من طاسٌن السراج فكرة الحقٌقة المحّمدٌة بوضوح عند الحالج، إذ ٌبالػ فً  و

ٌّته، ٌقول  "أنوار النبّوة من نوره برزت،  وصؾ شخص النبً بؤوصاؾ ٌخرجه فٌها عن بشر

لٌس فً األنوار نور أْنور وأظهر؛ وأقدم من القدم، سوى نور صاحب وأنوارهم من نوره ظهرت، و

 الكرم، هّمته سبقت الهمم، ووجوده سبق العدم، واسمه سبق القلم؛ ألنه كان قبل األمم".

فً نظر الحالج هو ذلك النور األزلً القدٌم، الذي تنبعث منه أنوار جمٌع أصحاب الهمم،  فنور محمد

، "استمد منه األنبٌاء هدٌهم، واألولٌاء معارفهم؛ لتجلٌه على مّر األٌام فٌهم، (1)من األنبٌاء واألولٌاء

وهذا النور القدٌم كما هو مصدر هداٌة، فهو مصدر خلق، فمنه كانت األكوان، ولواله ما كان 

 .(2)وجود"

هذا، ٌسوق األدلة المتنوعة، بعبارات متجانسة أو  وٌستمر الحالج فً إثبات هذه النظرٌة فً طاسٌنه

وأكبره وأشهره، وأنوره وأقدره  (3)مترادفة، ٌؽلب علٌها السجع والِقصر، ٌقول  "ما أظهره وأنظره،

وأبصره، لم ٌزل كان، كان مشهورا قبل الحوادث والكوائن واألكوان، ولم ٌزل كان مذكورا قبل القبل، 

 وان".وبعد البعد، والجواهر واألل

وفً إشارة إلى أّن النور المحمدي هو أصل الوجود والعلوم؛ ٌقول  "بإشارته أبصرت العٌون، به 

ُعرفت السرائر والضمائر، والحق أنطقه، والدلٌل صّدقه، والحق أطلقه، .. العلوم كلها قطرة من بحره، 

ة، هو األول فً الوصلة، هو الِحَكم كلها ؼرفة من نهره، األزمان كلها ساعة من دهره، الحق وبه الحقٌق

 اآلخر فً النبّوة، والباطن بالحقٌقة، والظاهر بالمعرفة".

وتختلط فً طاسٌن السراج العبارات الدالة على نظرٌة الحالج فً النور المحمدي؛ مع عبارات قلٌلة 

 فً صورته البشرٌة التً ٌإكدها القرآن الكرٌم فً أكثر من موضع، كما فً قوله ُتظهر الرسول

قل سبحان ربً هل كنت إال بشًرا رسوال تعالى 
ٌُوحى وقوله تعالى   (4) قل إنما أنا بشٌر مثلكم 

ًّ أنما إلهكم إله واحد إل
(5)  

ًٌّا،.. هو الذي أمر بكسر األصنام..  ا.. وَمكِّ ًٌّ ا.. وَحَرِم ًٌّ ومن هذه العبارات قول الحالج  "سّماه الحقُّ أّم

 أعجز أقرانه".

هو أصل كل هدى ودٌن، وكل األنبٌاء ٌمثلون هذا الخلق األول، فإن األدٌان على  محمدوألّن نور 

هذا األساس ترجع إلى أصل واحد عند الحالج، فالجوهر واحد فً الكل، والهدؾ واحد؛ وهو عبادة إله 

ِوجهات  واحد، وهكذا ٌنتهً الحالج عن طرٌق الحقٌقة المحمدٌة إلى القول بوحدة األدٌان، التً ٌعتبرها

  (7)، ٌقول(6)نظر نحو حقٌقة واحدة

ا ُتَها أَْصال لُه ِشَعٌب َج مَّ ٌْ  َتفّكْرُت فً األدٌاِن جّد محّقق      فؤْلَف

 فال َتْطلَُبنَّ للم رِء ِدًٌنا فإنه      ٌصّد عِن الوصِل الَوثٌِق وإّنَما

ٌُعبر عنده      جمٌُع الَمعالً والمعاِنً فٌفهما  ٌَُطالُبه أصٌل 

                                                           

  . 780ابن الفارض والحب اإلليي،  ينظر:(  1)
  . 770التصوف في الشعر العربي اإلسالمي، عبدالحكيم حسان، (  2)
  ولعل الصحيح ىو: أنضره بالضاد.  ىكذا في الديوان،(  3)
  . 37سورة اإلسراء، من اآلية (  4)
  . 698سورة الكيف، من اآلية (  5)
  . 799ينظر: التصوف في الشعر العربي اإلسالمي، (  6)
 .86أخبار الحالج، تحقيق: سعيد عبدالفتاح، المكتبة األزىرية لمتراث، القاىرة، ص(  7)
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ٌّز شكال ومضمونا عن األدب العام   ٌعتبر رائد االبتداع فً األدب ف الحالج بما أنتج من أدب   تم

الصوفً، وقد ضّمن هذا األدب مصطلحات الصوفٌة وفكرهم، وكان من ضمن هذه األفكار؛ فكرة 

ابن عربً، الحقٌقة المحمدٌة، التً أجملها الحالج فً أدبه، لتظهر تفاصٌلها الدقٌقة فٌما بعد فً أدب 

والجٌلً، وشعر ابن الفار ، والبوصٌري، وؼٌرهم من أعالم التصوؾ والمدائح النبوٌة، فً القرن 

 السادس الهجري وما بعده.

 أثر الحقيقة المحّمدية في أدب المتصّوفة بعد الحالج.

، فذكروا أفا  الصوفٌون بعد الحالج فً تفصٌل ما أجمله الحالج فً الحقٌقة المحّمدٌة؛ نثًرا وشعًرا

صفاتها ومظاهرها وأسماءها، وحّددوا معالمها األساسٌة، األمر الذي كان له أثر بلٌػ فً األدب، مع 

وجود فارق فً القٌمة األدبٌة؛ فً نصوص هإالء المتصوفة، فقد اتسم بعضها بجفاؾ التجرٌد، وؼلبة 

ٌّة، كما هو الحال عند ابن عربً، وعبدالكرٌ م الجٌلً، ووصل بعضها اآلخر التنظٌر، على الناحٌة الفن

ٌّة، وخٌر ما ٌمثل ذلك هو  ٌّة ولؽو ٌّة، بما فٌها من خٌال، وطاقة تصوٌرٌة وإٌقاع ٌّة األدب إلى قّمة الفن

 شعر ابن الفار .

 ـ محي الدين ابن عربي:1

ٌّة، ٌشتمل على تفاصٌل دقٌقة لم ٌتطرق لها  ذهب ابن عربً إلى صٌاؼة مفهوم جامع للحقٌقة المحّمد

 .(1) حالج، وترجمها فً مصطلح جدٌد؛ أطلق علٌه  )اإلنسان الكامل( أو )القطب الؽوث(ال

ٌّة  "  والحقٌقة المحمدٌة عند ابن عربً هً العماد الذي قامت علٌه قّبة الوجود، ٌقول فً الفتوحات المك

 عمًدا أقام واصطفى واحًدا من خلقه، هو منهم، ولٌس منهم، هو المهٌمن على جمٌع الخالئق، جعله هللا

ًنا وتعرًٌفا، فعلمه قبل وجود  ٌُّ علٌه قّبة الوجود، وجعله هللا أعلى المظاهر وأسناها، صّح له المقام تع

ٌّد ومن سواه سوقة". طٌنة البشر، وهو محمد ٌُكاَثر وال ٌقاوم، هو الس  (2)ال 

ا  ًٌّ ٌّتها الوجودٌة المتضمنة فً حدٌث  "كنُت نب ٌقول  (3)وآدم بٌن الماء والّطٌن"وفً هذه األّولٌة وأسبق

 (4) ابن عربً 

ٌّ ًدا      وآدُم بٌن الم اء والّطٌن واق  ؾُ   أال بؤبً َمْن كان َمْل ًكا وس

ًُّ محم د      له فً الُعال مج ٌد طرٌٌؾ وتال ِدُ   فذاَك الرس وُل األْبَطِح

 واِرؾأتى بزمان الّسعِد فً آخر الَمَدى      وكانْت علٌ  ه أْلسٌن وع  

 إذا راَم أمًرا ال ٌك ون ِخالف ه      ولٌس لذاك األمر فً الكون صارؾ

 ًّ  (5) هو القطب الذي تدور علٌه رحى الوجود، ٌقول ابن عربً  وفً بٌان أّن النب

ًَّ ت دوُر      وأنا لها قطٌب فلسُت أُب ورُ   إنَّ الوج  ود رحًى عل

 ُر نْعُت الكوِن فْهَو فقٌرلو ُزلُت ما دارْت وال كانْت رحى      فالفق

                                                           

  . 404فمسفتو عند الصوفّية، تأويل الشعر و  ينظر:(  1)
  . 4/33الفتوحات المكّية،(  2)
، وُيسند إلى أبي ىريرة، ولفظو: "قالوا ، كتاب المناقب، باب فضل النبي7803، الحديث رقم: 9/989سنن الترمذي،  ينظر:(  3)

  يارسول اهلل: متى وجبت لك النبّوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد".
  . 6/647األبيات في الفتوحات المكّية، (  4)
  . 4/64الفتوحات المكية، (  5)
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وقد ٌطلق ابن عربً لفظ القطب على اإلنسان الكامل الحادث، سواء فً ذلك األنبٌاء واألولٌاء، فٌكون 

ًٌّا حادًثا، فبعد أن انتهى عصر النبّوة؛ بدأ عصر األولٌاء، الذي هو واحد منهم؛ كما ٌظهر  القطب هنا حّس

 (1) من قوله 

داء الُمْعلَ مِ انظْر إلى هذا الوجود    الُمْحَكِم      ووجودنا مث ل الرِّ

 وانظْر إلى خلفائه فً ُملك هم      ِمْن ُمْفِصٍح َطلِِق اللساِن وأْعَجمِ 

 والِعلم بالّسبب الذي وجدْت له      عٌُن العوالم فً الّطراز  األْقَدمِ 

 ونهاٌة األم ر الذي ال ؼاٌٌة       ُتْدرى له فٌه العظٌم  األعظ م

ٌُذَم مِ   وعلوم أْفالِك الوجود كبٌ ُرهُ     وصؽٌُره األعلى الذي لْم 

ْهِدي القلوَب إلى السبٌل األْقَومِ  ٌَ  هذي علوٌم َمنء َتحّقَق َكْشفها      

ْعلَ مِ  ٌُ  فالحمُد هلل الذي أنا جام  ٌع      لُِعلوم ها ولعْل ِم مال م  

 ـ عبدالكريم الجيلّي:2

علماء المتصّوفة؛ الذٌن تناولوا التصوؾ فكًرا، وعّبروا عنه أدًبا، وكان للحقٌقة ٌُعد الجٌلً من أبرز 

المحمدٌة حضور عنده، فقد تابع ابن عربً فً تصّوره لها، وفً مفهوم اإلنسان الكامل ٌقول  "مطلق 

األكمل تؤّدًبا بمقامه األعلى، ومحله  لفظ اإلنسان الكامل حٌث وقع فً مإلفاتً؛ إنما أرٌد به محمًدا

 (2)األسنى".

  ، والتً مطلعها (3)وٌقول الجٌلً  "وفٌه قلُت القصٌدة المسّماة بالدرة الوحٌدة فً اللّجة السعٌدة"

هُ ولساُنهُ   قلٌب أطاع الَوْجَد فٌه جَناُنُه      وعصى العواِذَل ِسرُّ

 وفٌها ٌقول 

َراُن هُ شمٌس على قطب الزم ان ُمضٌ ئٌة      َبدٌر على َفلَِك الُعال سَ  ٌَ 

َعاُظ ِم مرك ُز الِع زِّ الذي      لَِرَحى الُعال ِمْن َحْولِِه َدَوَراُنهُ   أَوُج التَّ

 َملٌِك وفوَق الَحْضَرِة الُعْلٌا على ال      َعْرِش الَمِك ٌِن ُمَثبٌَّت إْمَك اُنهُ 

 َناُن  هُ لٌس الوُج وُد جمٌُع ُه إْن َحقَّق ُوا      إالّ ُحَب اًبا َطفََّحْت ُه دِ 

 الُكلُّ فٌ  ه ومن ه كان وعن  ده      َتْفنى الّدُهوُر ولْم َتَزْل  أْزَماُنهُ 

ٌُْبِرُم ُه هناَك  لَِس اُنهُ   فالَخْلُق تحَت سما ُعاله  كَخ ْرَدٍل     واألْمُر 

 والك َْوُن أْجَمُع ُه لدٌِه  َكَخاَت ٍم      فً إْصبٍع من ه أجلَّ  ك واُنهُ 

ٌَّ  اِرِه      كالقْطِر بل ِمْن فوق ذاَك َمكاُنهُ والُمْلُك وا  لَملَُك وُت فً َت

ٌُنفُذ  ما قض اُه َبَن اُنهُ   وُتطٌُعُه األمالُك ِمْن  فوق السما      واللّْوُح 

                                                           

  . 6/663نفسو، (  1)
  . 403اإلنسان الكامل لمجيمي،(  2)
  وما بعدىا.  408نفسو، (  3)
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ٌّة، التً ٌجسد فٌها أبعاد الحقٌقة المحمدٌة، وٌصورها شعًرا  ولعبدالكرٌم الجٌلً قصٌدة النادرات؛ العٌن

ٌّة، حال حٌازته لمقام الجمع، وجمع الجمع، وقد وصفها أمٌن عودة بؤنها مثال شامل على لسان ال قطب

للتدلٌل على فكرة الحقٌقة المحّمدٌة، وأّن الجٌلً اعتمد فٌها على التصوٌر والتجسٌم، بدال من التجرٌد، 

ٌّة حٌوٌة تصوٌرٌة، نابعة من حشد مناظر إلهٌة،  كالعرش واستطاع أن ٌسبػ على األفكار النظر

ٌّة، من أفالك، وبحار، وأشجار، وما  والكرسً، وقصور الجنة، وطبقات العذاب، إلى جانب مناظر كون

ٌّة.  (1)خفً عن العٌون واألسماع، من حركات وأصوات، وذلك على لسان نفسه الماثل فً مقام القُطب

 (2)وقصٌدة النادرات طوٌلة ال ٌسع المجال إلثباتها كاملة، ومنها 

 ِمْن  جمالًِ  شاه ٌد      وكّل ؼرٌٍب  ِمن كمال ً شائ ع فكل عجٌبٍ 

ًَ الِمع ا َمَظاِهُر َطْلعِتً      َمَراٍء بها ِمْن ُحْسِن  َوْجِه  وكلُّ الَوَرى ُطّرً

ٌّة  كلّه ا      أََجْل فً ذواِت الكّل ُنوِرَي ساِطعُ   َظَهْرُت بؤوصاؾ البر

 (3)ـ عمر بن الفارض:3

ًّ ارتقى به الشعر أفا  ابن الفار  فً  صٌاؼة ما ٌتعلق بالحقٌقة المحمدٌة شعًرا، بؤسلوب فّن

ٌّة التصوٌر، واتساع الخٌال، موّظًفا أكبر قدر ممكن من  الصوفً على ٌدٌه من جفاؾ التجرٌد؛ إلى حٌو

. ًّ ٌّة لخدمة نّصه الشعرّي الصوف  (4)طاقة الشعر التصوٌرٌة واللؽوٌة واإلٌقاع

  على الرؼم من قٌود الشعر   أن ٌقدم لنا موقفه من الحقٌقة المحمدٌة، من وقد استطاع ابن الفار  

ٌّته الكبرى المسماة  نظم السلوك، خٌر مثال  ٌّنه األول، وُتعّد تائ خالل شعوره باالتحاد مع الوجود فً تع

ّي بدٌع، وعّبر عنها بؤشكا ّّ ل على ذلك، فقد حشد فٌها ما ٌتعلق بالحقٌقة المحمدٌة فً أسلوب فّن

  (5) مختلفة، مباشرة وؼٌر مباشرة، ففً المعنى المباشر   مثال   ٌقول 

ٌّة اٌ      بؤحمَد رإٌا ُمْقلَة أحمد ًٌّ وقلبً ُمَنبَّ  فسمعً كلٌم

 وفً معنى القطب ومركزٌته الوجودٌة ٌقول 

 فِبً دارِت األفالُك فاعجْب لُقْطِبها ال       ُمحٌِط بها والقطُب مركُز ُنقطة

ٌّ ة وال قط بَ   مثلً عن ثالث َخلَْفُت  ُه      وقطبٌ ُّة األوت اِد عن بدل

وروحه، ال القطب الحسً،  وابن الفار  ٌعنً بالقطب دائما القطب المعنوي، الذي هو حقٌقة محمد

 (6) كما هو الحال عند ابن عربً والجٌلً فً بع  األحٌان.

 (7)جسام من جسمه، فٌقول وٌتحّدث عن فٌ  األرواح من روح هذا القطب، وفٌ  األ 

ًَ لألرواِح روٌح وكُل ما      ترى َحَسًنا فً الكون من فٌِ  ِطٌَنِتً  وُروِح

                                                           

 .463تأويل الشعر وفمسفتو عند الصوفية،  ينظر:(  1)
  .648ـ  668شرح النابمسي، قصيدة النادرات العينّية، عبدالكريم الجيمي، مع  ينظر:(  2)
ىو  شرف الدين عمر بن عمي بن مرشد، الحموي األصل، المصري المولد والدار والوفاة، أشعر المتصوفين، يمقب بسمطان (  3)

  . 9/99ىـ، ينظر ترجمتو في األعالم لمزركمي،  874ىـ، وتوفي سنة 938العاشقين، ولد سنة 
 .466تأويل الشعر وفمسفتو،  ينظر:(  4)
 .84ـ  74التائية الكبرى في ديوانو، من (  5)
 .798ينظر:ابن الفارض والحب اإلليي، (  6)
 .794، نفسو(  7)
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 وٌقول 

 ولوالي لم ٌوجد ُوجوٌد ولم ٌكن      شهوٌد ولم تعهد عهوٌد بذّم ة

ًَّ إال عن حٌاتً حٌاُت ُه      وطْوُع ُمراِدي كّل نفس مرٌدة  فال ح

ٌُظهر اتحاده مع   القطب قوله ومما 

 وقد جاءن ً مِنً رس وٌل علٌ ه م ا      َعِنتُّ َعِزٌٌز بً حرٌٌص لَِرْاَفةِ 

ٌْ ُتُه      ولّما َتَولّْت أَمَره ا ما َتَول َّتِ  ًَ ِم ن نفِسً علٌ ها َقَض  فُحكْ ِم

 ومْن َعْهِد عهِدي قبَل َعْصِر عناصري      إلى داِر َبْعٍث قبل إنذار ِبْعَث ةِ 

ًّ رس  ًَّ  اْسَتَدلَّ تِ إل ًَ  ُمْرِس  ال      وذاتً بآٌ اتً عل  وال كنُت من ّ

ا  فالنبً  ًٌّ عند ابن الفار  مرسل من نفسه، أي من ذاته القدٌمة الجامعة، إلى نفسه؛ باعتباره نب

مرسال، فً حٌن أن ؼٌره من األنبٌاء كان مرسال من ذات أخرى ؼٌر ذاته، وهً ذات هذه الروح 

لقد جاءكم  (1) ٌم الجامع. وال ٌخفى ما فً البٌت األول من حله لمعقود قوله تعالى المحمدي القد

   رسوٌل ِمن أنُفِسُكم َعزٌٌز علٌه ما َعِنتُّْم َحِرٌٌص علٌُكم بالُمْإِمِنٌَن َرُءوٌؾ َرِحٌمٌ 

برزت فٌه لقد استطاع ابن الفار  أن ٌقدم لنا تصوره للحقٌقة المحمدٌة؛ بمصطلحاتها الصوفٌة، بشكل 

ٌّة، فوصل بذلك الشعر الصوفً إلى أرقى مستوٌاته األدبٌة.  الناحٌة الفن

وهناك أشعار كثٌرة ألقطاب آخرٌن فً التصوؾ ؼٌر هإالء الثالثة، تناولت الحقٌقة المحمدٌة، كمحمد 

 (2) البكري، الذي ٌقول 

 وَبْسطا قبَضُة الّنوِر ِمْن قِدٌٍم أَرْتَن ا      فً جمٌِع الشإوِن َقْبًضا

ى      َبَسَطْت َفْضلََها على الَكْوِن َبْسطا ًَ أْصٌل لُكلِّ أْصٍل َتَبدَّ  وْه

 (3)وإبراهٌم الدسوقً، الذي ٌقول 

رُّ ما الذي      ُهَو الَجْوَهُر الَؽالًِ، َعِن الَبْحِر َخبِّْرَنا  ٌقولوَن لًِ ما الِعْلُم ما السِّ

 ُنوِرَن ا      وَمْؽِرُبَه ا فٌن ا وَمْش ِرقَُه ا  ِمنَّ اَفقُلُت له ْم َهْدُي َمَطاِل ِع  

ا  على الُدّرِة  البٌضاِء كان اجتماُعنا      وِمْن قبِل َخْلِق الَخْلِق  والعرِش قد ُكنَّ

وال ٌتسع المقام هنا لإلطالة فً االستشهاد بالشعر؛ الذي قٌل فً بٌان الحقٌقة المحمدٌة عند المتصّوفة، 

 سٌما عند متصوفة القرن السابع الهجري وما بعده. فهو كثر، ال

 

 

                                                           

   .643سورة التوبة، اآلية (  1)
، والبكري: ىو شمس الدين أبو المكارم، محمد بن محمد البكري، الّصّديقي، من 483التصوف اإلسالمي، لزكي مبارك، ينظر: (  2)

   .3/80ىـ، يمّقب بالقطب البكري. ينظر: األعالم لخير الدين الزركمي، 334ىـ، وتوفي بيا سنة  370صوفة، ولد بمصر سنة عمماء المت
 . 436التصوف اإلسالمي، زكي مبارك،  ينظر:(  3)

األخبار، من أىل  والدسوقي: ىو إبراىيم بن أبي المجد بن قريش بن محمد، يتصل نسبو بالحسين السِّبط، من كبار المتصوفين، كثر
  .6/93دسوق بغربّية مصر. ينظر: األعالم لمزركمي، 
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 الحقيقة المحّمدية والمديح النبوّي. 

ُعرؾ المدٌح النبوّي منذ ظهور الدعوة اإلسالمٌة، وكان فً بداٌته ال ٌختلؾ عن المدٌح التقلٌدي فً 

ك العصر بالشجاعة والكرم والسماحة؛ وؼٌر ذلك مما كان ٌمدح به فً ذل األدب العربً، فُوصؾ 

كذلك  وذكر بع  معجزاته، التً منها القرآن الكرٌم، ووصؾ  وربما تمٌز أحٌانا بإثبات النبّوة له 

 (1)بالنور،الذي قصدوا به الهداٌة، كقول حسان بن ثابت رضً هللا عنه 

ٌاء وكان النُّور َنْتَبُعه      بعد اإللِه وكان الّسْمَع والبصرا  كان الضِّ

 (2)مالك األنصاري وكقول كعب بن 

 وأَْبلِْػ أبا سفٌان أْن قد بدا لنا      بؤحمَد نوٌر ِمْن ُهَدى هللِا ساِطعُ 

 (3)وكقول كعب بن زهٌر 

ٌُوِؾ هللِا َمْسلُولُ  ٌُْسَتضاُء به      ُمَهّنٌد ِمْن ُس  إّن الرسول لنوٌر 

 (4)وقد ٌقصدون بهذا النور البهاء والُحسن، كقول حسان بن ثابت 

 كضٌاء البدِر ُصوَرُتُه      ما قال كان قضاًء ؼٌر َمْرُدودِ  ُمباركٌ 

ومع مرور الوقت أخذ المدٌح النبوي فً التطور، فبعد أن كان ؼرضا من أؼرا  القصٌدة، أو على 

ا مستقال له قواعده وموضوعاته، على ٌد البوصٌري،  شكل أبٌات ومقطعات، صار هذا الؽر  فّنً

 نباته المصري، ومن جاء بعدهم.وصفً الدٌن الِحلًّ، وابن 

وقد ظهر أثر الحقٌقة المحمدٌة التً قال بها الحالج والمتصوفة بعده؛ فً هذه المدائح، متمثال فً ذاك 

ما ظهر شمس وال قمر وال نجوم؛ وال أنهار وال بحار..، ٌقول  الؽلو الذي ٌقضً بؤنه لوال محمد

 (5)البوصٌري 

 ها      فإنما اّتَصلَْت ِمْن ُن وِره بِه موكلُّ آي أتى الُرْسُل الكراُم ب

َلمِ  ٌُْظِهْرَن أْنواَرَها للّناِس فً الظُّ  فإّنُه َشْمُس َفْضٍل ُهْم  كَواِكُبَها      

 (6)وٌقول ابن نباتة المصري 

 لواله ما كاَن أرٌ  ال وال أُفٌق      وال زماٌن وال َخْلٌق وال ِجٌلُ 

 وال ِدٌاٌر به ا للَوْحً َتْنِزٌلُ      وال مناسُك فٌ ها للُهدى ُشُهٌب 

 

                                                           

 .37ديوان حسان بن ثابت، ( 1)
  . 98ديوان كعب بن مالك، ( 2)
  . 40ديوان كعب بن زىير، ( 3)
 . 48ديوان حسان بن ثابت، (  4)
 .469ديوان البوصيري، (  5)

ىـ، 838ىـ، وتوفي سنة 808والبوصيري؛ ىو أبو عبداهلل شرف الدين محمد بن سعيد الصنياجي البوصيري، المصري، ولد سنة      
 .8/673األعالم، 

  . 737ديوانو، (  6)
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ٌقول زكً مبارك  "وهذا الؽلو ال ٌفهم إال إذا عرفنا أنه ٌرجع إلى أصل من أصول التصوؾ، وهو 

 (1)القول بالحقٌقة المحمدٌة"

وقد نالت بردة البوصٌري شهرة واسعة عند أهل التصوؾ، بما حملته من أفكار التصوؾ، كالتوسل 

، والتضرع ًّ  (2)إلٌه، وما فٌها من ؼٌبٌات، وذكٍر للنور المحّمدي، أو الحقٌقة المحمدٌة، كقوله  بالنب

 وكٌؾ تدعو إلى الدنٌا ضرورة َمْن      لواله َلْم َتْخُرج الدنٌا ِمَن الَعَدمِ 

 ثم ٌقول 

ٌَ ا العقُ  وُل به      حْرًصا علٌنا فلْم َنْرَتْب وَلْم َنِهمِ  ا بما َتْع ْمَتِحنَّ ٌَ  لْم 

ٌَُرى    للقُْرِب والُبْعِد فٌ ه ؼٌر ُمنَفِح مِ  ا الَوَرى َفْهُم معناه فلٌس  ٌَ  أْع

ٌُْدِرُك فً الدنٌ ا حقٌقَت ُه      قوٌم ِنٌاٌم َتَسلَّْوا عنه  بالُحلُ  م  وكٌؾ 

 وكلُّ آي أتى الُرْسُل الكراُم به ا      فإّنما اّتَصَلْت مْن ُنورِه ِبِه  م

ٌُفهم من قول البوصٌ ٌُظهر للناس فً عصره كل  ري  "لم ٌمتحنا بما تعٌا العقول به" أن الرسولو لم 

ما عنده، وٌعنً ذلك أن للرسالة اإلسالمٌة باطنا وظاهًرا، فالظاهر منها؛ ٌعرفه جمهور المسلمٌن، أما 

 (3)الباطن؛ فهو حكر على األئمة، كما ٌعتقد الشٌعة، وعلى أولٌاء الصوفٌة، كما ٌعتقد المتصّوفة.

ٌّة   (4)ٌقول البوصٌري فً قصٌدة أخرى، وهً الهمز

ٌّ ك األنبٌ اء      ٌا سماء  ما طاولْتها سماءُ   كٌؾ ترقى  ُرق

ٌُساووك فً ُعالك وقد حا      َل سًنا منك دوَنُهم وسن اءُ   لْم 

َل الّنج وَم الماءُ   إنما مّثلوا ِصف اِتك  للّن  ا      ِس كما مثَّ

ًّ الدٌن وتظهر الحقٌقة المحّمد ٌّة فً شعر شاعرٌن آخرٌن؛ من كبار شعراء المدٌح النبوّي، هما  صف

الِحلًّ، وابن نباتة المصري، اللذان لم ٌكونا من أهل التصوؾ، ولكّن رواج أفكار المتصوفة عند 

المسلمٌن   على اختالؾ طوائفهم ومذاهبهم   فً ذلك الوقت، أظهر بع  أفكار المتصوفة فً شعر 

رٌن، فضال عن تقلٌد سلفهما البوصٌري، ومن هذه األفكار الصوفٌة التً ظهرت فً هذٌن الشاع

  (6) ، ٌقول صفً الدٌن الِحلًّ (5)شعرهم؛ فكرة النور المحّمدي، أو الحقٌقة المحّمدٌة

ٌَُع اُن وا ُه ْم لِ  وِبَك استؽاَث األنبٌاُء جمٌُعُهم      عند الّشدائِد ربَّ

ِه ُم      ِمْن َقْبِل ما َسَمَحْت ِبَك األْزَمانُ  أخَذ اإللُه لَك الُعُهودَ  ٌْ  عل

ًّ نجا مما تعّر  له؛ بفضل سٌدنا محمد ٌَذكر الحلًّ أن كل نب ، وفً هذا إشارة من الحلًّ إلى و

 المفهوم الفلسفً للحقٌقة المحّمدٌة، ٌقول 

                                                           

  . 483التصوف اإلسالمي في األدب واألخالق،  ينظر:(  1)
  . 464ديوانو، (  2)
  . 646مدخل إلى دراسة التصوف،  ينظر:(  3)
  .79ديوان البوصيري، ( 4)
  . 698مدخل إلى دراسة التصوف،  ينظر:(  5)
، الطائي، شاعر عصره، ولد في الِحّمة سنة ، والِحمِّي: ىو صفي الدين عبدالعزيز بن سرايا بن عمي السنبسي84ديوانو، ص(  6)

   4/63ىـ، ينظر: األعالم لمزركمي، 390ىـ، كثير الرحالت بين العراق والشام ومصر، توفي ببغداد، سنة 833
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 وبَك استؽ  اث هللاَ آدُم عندم ا      ُنِسَب الخالُؾ إلٌه  والعصٌانُ 

 وبك التج ا نوٌح وقد ماجْت  به      ُدُسُر السفٌنِة إْذ طؽى الطوفانُ 

 وبك الخلٌُل دعا اإلله فلْم ٌَخْؾ      نم روَذ إْذ ُشّبْت له النٌ رانُ 

ْت به  األكف انُ  ٌَ ًت ا وقد  َبلِ ٌْ ُه      َم  وبك المسٌُح  دع ا فؤحٌا ربُّ

 (2) ٌة فً مثل قوله فتظهر الحقٌقة المحمد (1)أما ابن نباتة المصري،

ٌِّ رُ   َتَنقََّل ُنوًرا بٌَن أْصالِب س اَدٍة      فلله منُه فً سما الفضِل َن

ًَّ فانتَحْت      ٌداُه على األصنام تؽزو وَتكِسرُ  َد الّطهَر الخلٌِل ٌَّ  به أ

 وٌقول 

 هَو الثابُت العلٌا على كلِّ ُمْرَسٍل      بحٌث له فً حضرِة القدس َمْحَضرُ 

ٌُح طُّ وال أن   واُره تتك  ّورُ هوال  مصطفى والُمقتَفى ال َمَناُرهُ       

 وتتجلى الحقٌقة المحمدٌة عنده فً مثل قوله 

رُ  َتَصوَّ ٌَ اِرِه  ًٌّ أَتمَّ هللاُ صورَة َفْخِرِه      وآدُم فً فخَّ  نب

 (3) وتظهر الحقٌقة المحمدٌة بمصطلحاتها المختلفة فً قوله 

َناءُ فنعم الِحصُن إْن طَ   لََعْت ُخُطوٌب      ونعم القُْطُب إْن َداَر الثَّ

ٌَ اَء  َداَرْت      ونعم الَعْوُن إْن َداَرالّرجاءُ   ونعم الَؽْوُث إْن َدْه

........................       ............................... 

ُم ُس ْإُدٍد وقدٌ ُم مج  ٍد      على َسْعِد السعوِد لهُ   حباءُ  َتق َدُّ

 َضَفْت ُحلَُل الّثنا وَضَفْت علٌ ِه      وآدُم بعده ا ِطٌٌن وم اءُ 

ٌّة؛ عند شعراء المدٌح  ًّ االكتفاء بذكر بع  النماذج للحقٌقة المحّمد ولوال أن طبٌعة هذا البحث تحّتم عل

 النبوي؛ ألمكن ذكر الكثٌر منها، خاصة عند شعراء العصر المملوكً، الذي ظهرت فٌه الحقٌقة

، التً (4)، وخٌر من تمثلهّن عائشة الباعونٌةالمحمدٌة حتى فً شعر النساء؛ الالئً مدحن الرسول 

 (5)بوضوح، ومن ذلك قولها  ظهرت الحقٌقة المحمدٌة فً مدحها للنبً 

ٌُسَمى ًٌّ َبَراهُ هللاُ ِمن ُنورِه األسمى      وال عرش موجوٌد وال حادث   نب

 ألجل  ِه      لٌجلو علٌها مظهر الرحمة العظمىوأبدَع كلَّ الكائن اِت 

                                                           

ىو أبوبكر، جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسن، الجذامي، الفارقي، المصري، شاعر عصره، وأحد الكتاب (  1)
  . 3/78ىـ، ينظر: األعالم لمزركمي، 388ىـ، وبيا توفي سنة 888لعمماء باألدب، لو مؤلفات كثيرة، ولد بالقاىرة سنة المترسمين ا

 وما بعدىا. 698، وينظر: مدخل إلى دراسة التصوف، عمي حيدر، 684ديوانو، (  2)
  . 7ديوان بن نباتة، (  3)
يبة فقيية، صاحبة إحدى البديعيات، وليا كالم في التصوف، توفيت سنة ىي عائشة بنت يوسف بن أحمد الباعوني، شاعرة أد(  4)

 .7/446ىـ، ينظر: األعالم لمزركمي، 344
  .644األبيات في المورد األىنى في المولد األسنى، ضمن كتاب: عائشة الباعونية فاضمة الزمان، (  5)
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ا  ووسع ُه علما  وخّصَصه منه بما ش اَء ِمّن ة      وأْوَدَع  ُه س ّرً

ُتُه لألنبٌ  اِء َؼَدْت  َخْتَم  ا  وَنبَّ ؤهُ ِقْدًم ا فؤْعِظ ْم بفاِت ٍح      ُنُب وَّ

ٌّ ِة  مطلًَق ا      بكلِّ كم  اٍل  ٌُراُم  لُه َمْرَم ىوأْف  َرَدهُ باألّولِ  ال 

 وفً العهِد ٌوَم الَذرِّ تقدٌُمُه َجال     ُعاله على األعٌاِن قاِطَبًة  حْتم  ا

ٌّتها   (1)وتقول فً بدٌع

ُقمِ  ٌَ ًٌّا عند خالِقِه      ِقْدًما وآدُم ِطًٌنا َبْعُد لَْم   أتى وكان َنِب

 (2)وتقول فً موضع آخر 

ًٌّ له فً َحْضَرِة القُْرِب  رُ  َر عنها كلُّ صاِحِب ُحْظ َوةِ نب  ْتَبٌة      تؤخَّ

 حبٌٌب َبَرى األْكواَن رّبً ألجله      فؤصبَح ُروُح الكوِن ِسرَّ الخلٌَِقةِ 

 وأخٌرا فإّن كل هإالء األدباء من المتصوفة وؼٌرهم، إنما ٌسلكون فً مبالؽاتهم فً مدح الرسول 

 (3)الحكٌم حّسان.طرٌقا عّبدها لهم الحالج من قبل؛ كما ٌقول عبد

  

                                                           

 .494ينظر: الفتح المبين في مدح األمين، (  1)
  . 448فضل وجمع الشمل، ديوان فيض ال(  2)
  . 794التصوف في الشعر العربي اإلسالمي،  ينظر:(  3)
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 الخاتمة

ٌّة عند المتصوفة؛ ذلك النور الذي أشرق قبل أن ٌكون الخلق، فهو أول مخلوق،  تعنً الحقٌقة المحّمد

 وهو مصدر كل هداٌة، ومصدر كل خلق، ولواله ما كان وجود.

لها وكان الحسٌن بن منصور الحالّج؛ هو أول من قال بهذه الحقٌقة من متصوفة اإلسالم، وظهر أن 

أصال أخذ منه الحالج؛ بدًءا من عقائد الشٌعة، إلى الدٌانات األخرى، كالمسٌحٌة والٌهودٌة 

ٌّة، وؼٌرها.  والزرادشت

والحقٌقة المحمدٌة قلٌلة الحضور فٌما وصل إلٌنا من أدب الحالج؛ إذا قٌست بؤمور أخرى عنده، 

 كالحب اإللهً، والحلول واالتحاد.

قٌقة نثًرا، أما شعًرا فال نجد لدٌه إال مقطوعة واحدة ؼٌر ظاهرة المعنى، وقد عّبر الحالج عن هذه الح

ولكنه مع ذلك ٌظل مبتدع هذه الفكرة التً تناولها المتصوفة من بعده؛ ففصلوا ما أجمله الحالج فً 

نثرهم وشعرهم،  األمر الذي كان له األثر الكبٌر واإلٌجابً فً األدب الصوفً خاصة، وفً األدب 

 بشكل عام.العربً 

ولم ٌقتصر أثر الحقٌقة المحمدٌة على المتصوفة وأدبهم فقط، بل تعداه إلى ؼٌرهم من شعراء المدٌح 

ا من التؤثر بما شاع من أمر هذه الحقٌقة بٌن الناس على اختالؾ طوائفهم  النبوي؛ الذٌن لم ٌجدوا ُبّدً

 ومذاهبهم وطبقاتهم.
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