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أبو بكر الشبلي :درادـة يف أصـول تصـوفـه
أ.م.د .خليل إبراهيم جادم و أ.م.د .موفق دامل نوري**
تاروخ القبول2004/2/12 :

تاروخ التقدوم2004/1/3 :

املقدم ـــــة
اتسمت الحضارة اإلسبلمية بأصالة التكوين والتطور .وتشكل ظاىرة
التصوف بعداً حيوياً في ذلك التكوين الحضاري .ومن ىنا ،تظير أىمية دراسة
تراجم الصوفية بوصفيم األعمدة اإليمانية في نشوء التصوف اإلسبلمي .ولعل
الصوفي أبو بكر الشبمي يعد احد تمك األعمدة في ذلك البناء اإليماني .وعميو ،فقد
تناول البحث دراسة أصول تصوفو ،وبغية تحقيق ذك فقد اشتمل البحث عمى
أربعة محاور.
 قسم االجتماعيات /كمية المعممين /جامعة الموصل.
 قسم التاريخ /كمية اآلداب /جامعة الموصل.
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تناول المحور األول ،سيرة الشبمي وتكوينو الصوفي ،وذلك من خبلل
اكتسابو الفكري لعموم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،مما ساعد في تشكيل
األرضية الرصينة في فيمو لمعنى التصوف .كما شكمت بغداد عاصمة الخبلفة
اإلسبلمية في العصر العباسي المكان األمثل لنمو وتطور وعيو الصوفي ،إذ
298ىـ-
كانت بداية تكوينو الصوفي عمى يد الصوفي الجنيد البغدادي (ت:
910م) .وتبلزمت صفات الشبمي الفكرية المستندة عمى الشريعة اإلسبلمية مع
توجيو الصوفي مما جعمو عمماً بار اًز في مدرسة العراق الصوفية في كيفية فيم
وتفسير اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشرفة من خبلل حمقات
المناظرات التي حرص عمى مناقشة اآلخرين بيدف إقناعيم بسداد اآلراء الصوفية
المرتكزة عمى أسس الشريعة اإلسبلمية.
وتضمن المحور الثاني ،أبعاد التصوف في منظور الشبمي ،إذ جرى
تحديد تمك األبعاد ،والمتمثمة بالتوبة بوصفيا أولى الخطوات في التجربة الصوفية،
إذ تضمنت التوبة االعتراف بالخطايا والذنوب مع القصد الحازم بالتخمي عنيا من
خبلل اإلنابة إلى (اهلل تعالى) ،ثم الذكر بوصفو احد أىم أبعاد التصوف ،والذي ال
يقتصر عمى الذكر بالمسان ،بل يتعداه إلى القمب وجميع جوارح اإلنسان ،مما
يساعد عمى انتقال اإلنسان إلى مرحمة السمو عن األشياء الدنيوية التي تنزع إلييا
النفس البشرية .فضبل عن الزىد الذي يعد جوىر التصوف ،الن الزىد بمعناه
إلى اآلخرة.
الحقيقي يجعل اإلنسان يتخمى عن مغريات الحياة الدنيا والتوجو
ولتحقيق ذلك ،يرى الشبمي ،ان ذلك يمكن االستشعار بو من خبلل ظاىرة المحبة
في (اهلل وهلل تعالى) ،وعندىا تتقرب روح الصوفي من الفيوضات الربانية المباركة.
وتطرق المحور الثالث إلى التصوف والتوحيد في فكر الشبمي ،إذ يعد
التوحيد احد أىم األبعاد الفاعمة في تجربة الشبمي الصوفية ،الن إدراكو لمعنى
االحدية (هلل تعالى) فتحت أمام روحو أفاقاً إيمانية مطمقة من استحضاره الدائم
لمواحد األحد في قمبو ،مما ساعده في توصيف معنى التوحيد بمدى غير متناىي
إلى الحد الذي جعل من حبو (هلل تعالى) ديمومة مباركة أدت بو أحيانا إلى التعبير
عنيا بأسموب صوفي قد ال يكون متعارفاً عميو ،وىذا ما يعرف في األدب الصوفي
بالشطحات الصوفية.
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وتنازل المحور الرابع ،حقيقة شطحات الشبمي ،والتي كانت موضع نقاش
موسع ،وذلك الن الشبمي كان ينطق بكممات في حالة وجده غير ما
كان ينطق في حالة صحوة ،ولكنو في كبل الحالتين ال يخرج عن محبتو (هلل
تعالى) .ومن ىنا ،تظير أىمية دراسة ىذه الشخصية ودورىا في التصوف
اإلسبلمي.
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احملور األول :دريته وتكوونه الصويف
ىو أبو بكر دلف بن جحدر ،وقيل دلف بن جعفر ،وقيل اسمو جعفر بن
يونس ،ولد في بغداد في سنة ( 247ىـ – 861م)( .)1وبدأت أولى مراحل تكوينو
الفكري باكتساب عموم المغة العربية بوصفيا األساس الحيوي لعموم القرآن الكريم
والسنة النبوية الشريفة .ومن ىنا ،استطاع فيم عموم الفقو والحديث النبوي الشريف
والتي حظيت باىتمامو بشكل واضح ،في ذات الوقت الذي كان يشغل فيو منصب
الوالي في مدينة (دنباوند) الواقعة في الحدود الشرقية لمدولة اإلسبلمية( .)2ويبدو
واضحاً البواكير األولى في قدرتو عمى الجمع ما بين متطمبات أعمالو الدنيوية،
والحرص عمى اكتساب العموم والمعارف الدينية.
غادر الشبمي وظيفتو وتوجو إلى بغداد حاضرة الدولة اإلسبلمية ،ففتحت
أمامو آفاق المعرفة والعمم بشكل واسع ،إذ ركز عمى دراسة الفقو اإلسبلمي عمى
مذىب اإلمام مالك (ت179 :ىـ – 795م) ،مما ساعد في تشكيل المراحل الحيوية
في فيمو األحكام الشرعية بغية ترصين ذاتو اإليمانية ،وذكر مدى سعيو في
اكتساب عموم الفقو والحديث بقولو ((كتبت الحديث عشرين سنة ،وجالست الفقياء
عشرين سنة)) ( .)3ويعطي ىذا النص إمكانية التصور عمى حرصو الواضح في
التمكن من فيم العموم الشرعية التي تعد من أساسيات بناء ذاتو الصوفية.
( )1السممي ،محمد بن الحسين (ت412 :ىـ1021 -م) ،طبقات الصوفية ،تحقيق نور الدين
شريبة ،القاىرة ،1969 ،ص 213؛ ابن خمكان ،احمد بن محمد بن أبي بكر (ت681 :ىـ
–1282م) ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقل أو السماع أو أثبتو العيان،
تحقيق إحسان عباس ،بيروت( ،د :ت).183/4 ،
( )2ياقوت الحموي (ت626 :ىـ – 1228م) ،معجم البمدان ،بيروت 374/3 ،1955 ،؛ينظر،
الكمباذي ،أبو محمد بن إسحاق (ت380 :ىـ 990 -م) التعرف لمذىب أىل التصوف،
القاىرة ،1969 ،ص.87
( )3الخطيب البغدادي ،احمد بن عمي (ت463 :ىـ 1071 -م) ،تاريخ بغداد ،بيروت( ،د:ت)،
 216/1؛ ينظر ،الذىبي ،شمس الدين محمد بن احمد (ت748 :ىـ1374-م) ،سير أعبلم
النببلء ،بيروت 368/15 ،1986 ،؛ محمود أبو الفيض المنوفي :التصوف اإلسبلمي
الخالص ،القاىرة( ،د:ت) ص .187
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وبمغ الشبمي منزلة مرموقة في الفقو ،فقد ((روي ان فقيياً من أكابر الفقياء
كانت حمقتو بجنب حمقة الشبمي في جامع المنصور ،وكان يقال لذلك الفقيو ( أبو
عمران األشيب) ،وكان يتعطل عمييم حمقتيم لكبلم الشبمي ،فسأل أصحاب أبي
عمران يوماً الشبمي عن مسألة المحيض ،وقصدوا إخجالو ،فذكر مقاالت الناس
وقبل رأس الشبمي ،وقال :يا أبا
في تمك المسألة والخبلف فييا ،فقام أبو عمران ّ
بكر استفدت في ىذه المسألة عشرة مقاالت لم اسمعيا ،وكان عندي من جممة ما
قمت ثبلث أقاويل))( .)1وتدل ىذه المناظرة عمى المديات التي بمغيا الشبمي في
معرفة أبعاد التشريع اإلسبلمي الحنيف ،وعميو ،يمكن االستدالل عمى مدى تأثيره
في النخب الفكرية ذات التأثير االجتماعي.
كانت بدايات نزوع الشبمي الصوفية عمى يد الصوفي الجنيد البغدادي (ت:
198ىـ –  910م) ،ومن ىنا ،عزف عن الدنيا وممذاتيا بعد مجاىدة عبادية
وعبر عن ذلك شيخو
وصوال لتنقية ذاتو من شوائبيا ،فأصبح محباً (هلل تعالى)ّ ،
الجنيد بقولو ((لكل قوم تاج ،وتاج ىؤالء القوم (الصوفية) الشبمي ،ال تنظروا إلى
أبي بكر الشبمي بالعين التي ينظر بعضكم إلى بعض ،فانو عين من عيون اهلل
عز وجل))(.)2
إيمانية
ويبدو جمياً ان ىذه المنزلة التي بمغيا الشبمي جاءت من بصيرة
نفاذة نتج عنيا استقراء نقي لمقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بوصفيما األصول
الرصينة بكل معانييا اإليمانية .وعميو ،فقد فيم الشبمي تمك األصول المباركة التي
أضفت أبعادا جديدة في تكوينو الصوفي ،إذ نظر في عمق الدالالت في اآليات
الكريمة ،فيو يعترف بأنو لم يستطيع االنتياء من دراستو لمقرآن الكريم ،ومما يدل
( )1القشيري ،عبد الكريم بن ىوازن (ت365 :ىـ 975 -م) ،الرسالة القشيرية ،القاىرة،1972 ،
 181/1؛ ينظر ،إبراىيم ىبلل :التصوف اإلسبلمي بين الدين والفمسفة ،القاىرة،1975 ،
ص .213
( )2الخطيب البغداد ي :تاريخ 395/14 ،؛ ينظر أبو الوفا التفتازاني :مدخل إلى التصوف
اإلسبلمي ،القاىرة ،1976 ،ص.321
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عمى اىتمامو البالغ بمعانيو حينما ((دخل ابن ماجد (فقيو) عمى الشبمي ،فحادثو
وسألو عن حالو ،فقال :أرجو الخير ،تختم في كل يوم بين يدي ختمتين أو ثبلثاً.
وقال الشبمي :اييا الشيخ قد ختم في تمك الزاوية عشرة األلف ختمة ان كان فييا
شيء قٌبل فقد وىبتو لك ،واني لفي درسو منذ ثبلثة وأربعين سنة ما أنييت إال ربع
القرآن))( .)1وفي ىذا النص داللة واضحة عمى عمق المدى الذي حاول الشبمي
الوصول إليو في القرب من المفيوم الذي يشعر بو ومن خبللو عبوديتو المطمقة
(هلل تعالى) ،وذلك ألنو لم يقتصر عمى قراءة القرآن الكريم ،إذ يوضح النص ان
األىمية تكمن في فيم الدالالت اإليمانية في اآليات الكريمة.
إلى النقطة التي
وتتضح معالم الرؤية الصوفية في فيمو لمقرآن الكريم
تقرب الذات اإلنسانية من خالقيا (تبارك وتعالى) ،إذ سأل احدىم الشبمي قائبلً
األشياء
((ربما يطرق سمعي آية من كتاب اهلل عز وجل فتحدوني عمى ترك
واإلعراض عن الدنيا ثم ارجع إلى أحوالي والى الناس .فقال الشبمي :ما اجتذبك
إليو عطف منو عميك ولطف ،وما رددت إلى نفسك فيو شفقة منو عميك ،ألنو لم
يصح لك التحري من الحول والقوى في التوجو إليو))( .)2وىنا يشير الشبمي إلى
االنتقالة النقية نحو الشعور بمعنى الربوبية عندما يتوجو اإلنسان إلى (اهلل تعالى)،
ولكنو بذات الوقت أشار ان الوصول إلى ذلك ال يتحقق إال برحمة (اهلل تبارك
وتعالى) ،وفي ذك إشارة واضحة إلى الضعف البشري أمام القدرة الربانية الرحيمة.
وذىبت روح الشبمي بعيداً في حب (اهلل تعالى) بالتقرب وداللة ذلك في
ذاتو ،إذ ذكر احد الزىاد صفة ذلك بقولو ((كنت مع الشبمي في مسجد ليمة من
شير رمضان وىو يصمي خمف إمام أنا بجانبو فق أر اإلمام ( َولَئِن ِش ْئ َنا لََن ْذ َى َب َّن
بِالَِّذي أ َْو َح ْي َنا إِلَ ْي َك)( )1فزعق زعقة قمت طارت روحو وىو يرتعد ويقول :بمثل ىذا
( )1االصبياني ،أبو نعيم احمد بن عبد اهلل (ت430 :ىـ 1038 -م) ،حمية األولياء وطبقات
األصفياء  ،بيروت 361/10 ،1980 ،؛ ينظر ،رينولد نكمسون :في التصوف اإلسبلمي
وتاريخو ،ترجمة أبو العبل عفيفي ،القاىرة ،1956 ،ص.217
( )2القشيري :الرسالة 181/1 ،؛ ينظر ،قاسم غني :تاريخ التصوف في اإلسبلم ،ترجمة صادق
نشأت ،القاىرة ،1970 ،ص.78
( )1سورة اإلسراء  /اآلية .86
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يخاطب األحباب ،وردد ذلك كثي اًر))( .)2وىذا الوجد الصوفي الذي انتاب الشبمي
يعبر عن شفافية روحو الزاىدة وحبو الشديد (هلل تعالى) ،ألنو فيم من اآلية أبعادا
بروحو قبل عقمو ،والمتمثمة بمدى مكانة الرسول (صمى اهلل عميو وسمم) عند ربو
(عز وجل).
أفكاره
وأخذت رؤية الشبمي الصوفية دورىا طور جديد تجسد في طرح
لمكيفية التي ينطق بيا عقمو مخاطباً ذاتو الصوفية في المعنى ،ومنيا ((ما سئل
فيو الشبمي في قولو تعالى( ُقل لِّلْممؤ ِمنِين ي ُغ ُّ ِ
ص ِارِى ْم)( ،)3فقال :إبصار
ُْ َ َ
ضوا م ْن أ َْب َ
الرؤوس عن محارم اهلل تعالى)) ( ،)4وقصد بيا تحري المحارم في خمجات النفس
اإلنسانية إلى جانب الخمجات الحسية .وفي ذات السياق ،سئل الشبمي عن قولو
ِ
ِ ِ
ِ
َّم َع َو ُى َو
ان لَوُ َقْم ٌ
تبارك وتعالى "(إِ َّن في َذل َك لَذ ْك َرى ل َمن َك َ
ب أ َْو أَْلقَى الس ْ
يد)( ،)5فقال :لمن كان اهلل تعالى قمبو"( .)6وكذلك فيمو لآلية الكريمة "(إِ َّال َم ْن
َش ِي ٌ
()7
أَتَى المَّوَ بِ َقْم ٍب َسمِ ٍيم)  ،قال :ىو قمب إبراىيم (عميو السبلم) ،ألنو كان سالماً
من خيانة العيد ومن السخط عمى المقدور كائناً ما كان"( .)8ولعل نظرة متوازنة
لطريقة تفكير وفيم الشبمي ليذه اآليات المباركات يعطي إمكانية التصور إلى بداية
ظيور الفيض الروحي لمشبمي ،ومغادرة العالم الدنيوي الحسي في محاولة لموصول
إلى أخبلق األنبياء (عمييم الصبلة والسبلم أجمعين).
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

اإلسبلمي ومدارسو،

القشيري :الرسالة 182/1 ،؛ ينظر ،محمد جبلل شرف :التصوف
اإلسكندرية ،1974 ،ص.223
سورة النور  /اآلية .30
السراج الطوسي ،أبو نصر (ت 378 :ىـ988 -م) ،الممع ،القاىرة ،1960 ،ص– 159
.160
سورة ق  /اآلية .37
الشعراني ،عبد الوىاب بن احمد (ت940 :ىـ –  1533م) ،الطبقات الكبرى المسمى (لواقح
األنوار في طبقات األخيار) ،القاىرة( ،د:ت).90/1 ،
سورة الشعراء  /اآلية .89
الشعراني :الطبقات.90/1 ،
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كما اعتمد الشبمي االستنباط الصوفي في فيم وتفسير المعاني واألحاديث
النبوية الشريفة " إذ سئل الشبمي عن معنى ما روي في حديث الرسول (صمى اهلل
عميو وسمم)( :جعل رزقي تحت ظل سيفي) ،فقال الشبمي :كان سيفو (صمى اهلل
عميو وسمم) التوكل عمى اهلل تعالى ،وأما ذو الفقار فيو قطعة من حديد … وسئل
عن معنى ما روي في الحديث الشريف (ان النفس إذ أحرزت قوتيا اطمأنت)،
فقال الشبمي :إذ عرفت من يقوم بقوتيا اطمأنت … وقال في معنى قول الرسول
(صمى اهلل عميو وسمم)( :حرام عمى قمب عميو زبانية من الدنيا ان يجد حبلوة
اآلخرة) ،قال الشبمي :صدق رسول اهلل (صمى اهلل عميو وسمم) ان قال ذلك ،وأنا ذا
أقول :حرام عمى قمب عميو زبانية من اآلخرة ان يجد حبلوة التوحيد" ( .)1فالمبلحظ
ىنا تدرج طريقة فيمو لؤلحاديث النبوية الشريفة إذ لم نجد ىذه األحاديث في كتب
الصحاح ،ولذلك أشار الشبمي إلى إمكانية كونيا أحاديث يمكن ان تكون منسوبة
إلى الرسول (صمى اهلل عميو وسمم) ،ولعل الخطورة تكمن في طرح الشبمي في
الحديث األخير إذ بدأ يميل إلى اليقين المطمق بذاتو عندما يضيف عمى الحديث
النبوي الشريف استنباطو الذاتي ،وىذا ما جعمو موضع نقد الن معالم شطحاتو
الصوفية بدأ بالظيور وىذا ما سنشير اليو في المحور الرابع.
أدت مجاىدات الشبمي الصوفية واشراقاتو الروحية إلى اتخاذ مواقف حدية
من أصحاب السمطة ،إذ ((دخل الشبمي دار المرضى ٌليعالج فيو فدخل عميو
الوزير عمي بن عيسى عائداً ،فاقبل عمى الوزير فقال :ما فعل ربك؟ فقال الوزير:
في السماء يقضي ويمضي ،فقال الشبمي :سألتك عن الرب الذي تعبده ال عن
الرب الذي ال تعبده ،يريد بذلك الخميفة المقتدر ،فقال عمي بن عيسى لبعض
ناظريو ناظره ،فقال الرجل :يا أبا بكر سمعتك تقول في حال صحوتك :كل
صديق فما معجزتك؟ قال الشبمي :معجزتي ان
صديق ببل معجزة كذاب ،وأنت ّ
ّ
يعرض خاطري في حال صحوي عمى خاطري في حال وجدي ،فبل يخرج عن
موافقة اهلل تعالى)) ( .)1وبذلك يوضح الشبمي بمناظرتو ان ينطق عن مفيوم
( )1السراج الطوسي :الممع ،ص .163 – 162
( )1االصبياني :حمية األولياء.367/10 ،
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صوفي ،إذ يعتبر المعجزة في ان اهلل تعالى ييب الحق في حالتين الصحو والوجد،
فينطق عنو حق في كمتا الحالتين ،ومن ناحية أخرى ،يتضح موقفو من السمطة
بوصفيا بعداً دنيوياً ال يمكن الركون اليو ،ولذلك كان الشبمي ال يتردد في نقدىا.
إذ وصفو الجنيد البغدادي بقولو
بمغ الشبمي منزلة رفيعة في تصوفو،
لمشبمي ((نحن حبرنا ىذا العمم (التصوف) تحبي اًر ثم خبأناه في السراديب ،فجئت
أنت فأظيرتو عمى رؤوس المؤل ،فقال :أنا أقول وأنا اسمع ،فيل في الدارين
غيري؟))( .)2ولعل استقراء النص يفضي إلى التصور إلى وصول الشبمي نقطة
االنتقال من العالم الحسي إلى عالم الفناء في حب اهلل (عز وجل) ،ولكنو بذات
الوقت بدأ ينزع نحو التوحد مع ذاتو ليقترب من حافت الشطحات التي برزت
معالميا في النص.
توفي أبو بكر الشبمي في سنة ( 334ىـ – 954م) ،ودفن في مقبرة
الخيزران في بغداد عن عمر ناىز السبع والثمانين عاماً(.)3

اإلسبلم ،

( )2الكمباذي :التعرف ،ص  88؛ ينظر ،عبد القادر محمود :الفمسفة الصوفية في
القاىرة ،1966 ،ص.216
1031ىـ-
( )3السممي :طبقات ،ص  214؛ ينظر ،المناوي ،عبد الرؤوف بن عمي (ت:
1622م) ،الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ،القاىرة( ،د:ت).179/2 ،
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احملور الثاني :أبعاد التصوف يف منظور الشبلي
اعتمد الشبمي في تصوره لمعنى التصوف عمى أبعاد ينبغي تحقيقيا وفق

مراحل عديدة وصوالً إلى الصورة المثمى لمصوفي وكما يمي:

أوالً :التوبة
استَِق ْم َك َما
ان التوبة تثمر االستقامة إذا صدقت ،قال (تبارك وتعالى) (:فَ ْ
أِ
اب َم َع َك)( .)1واالستقامة التي ىي ثمرة التوبة النصوح تتضمن
ُم ْر َ
ت َو َمن تَ َ
اإلخبلص ،ولن تكون توبة إذا لم يتوافر اإلخبلص ،ولن يتقبل اهلل تعالى العمل إذا
ِ
لم يتوافر اإلخبلص ،قال (تبارك وتعالى)( :أ ََال لِمَّ ِو ِّل
ص)( .)2ومن ىنا،
الد ُ
ين اْل َخال ُ
ظيرت اتجاىات التوبة في فكر الشبمي متمثمة في جدلية سموه الروحي ونوع
عبوديتو (هلل تعالى) ،في ىذا المجال قال الشبمي ((ما احد يعرف اهلل ،قيل :كيف؟

قال :لو عرفوه لما اشتغموا بسواه)( .)3فالتوبة في ىذا النص ال تتم إال بمعرفة معنى
الربوبية والعبودية ،إذ تكمن التوبة ما بين ىذين االتجاىين ،وعبر الشبمي عن ذلك
بقولو ((ما أحوج الناس إلى السكرة ،فقيل :أي سكرة ،فقال :سكرة تفنييم عن

مبلحظة أنفسيم وأفعاليم وأحواليم ،واألكوان وما فييا))( .)4وفي ذلك إشارة واضحة

إلى حاجة المؤمن لمتوبة التي يفيميا الشبمي بترك مغريات الحياة الدنيا.

()1
()2
()3

()4

سورة ىود  /اآلية .112
سورة الزمر  /اآلية .3
الواسطي ،عبد الرحمن بن عبد المحسن (ت774 :ىـ1372 -م) ترياق المحبين في طبقات
 172/2 ،1954؛ ينظر ،قمر كيبلني :في التصوف
المشايخ العارفين ،القاىرة،
اإلسبلمي ،بيروت ،1962 ،ص.112
الخطيب البغدادي :تاريخ.396/14 ،
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ومن مفاىيم التوبة عند الشبمي في منظوره الصوفي قولو ((ليس يخطر
الكون ببالي ،وكيف يخطر الكون ببال من عرف المكون))( .)1ويبدو لموىمة األولى
عدم وجود أية إشارة إلى التوبة في النص ،ولكن الشبمي يضمن معنى التوبة في
كبلمو األنف الذكر من خبلل تصوره ان التوبة ىي قوام المحبة المستديمة (هلل
تعالى) ،فحب الخالق (تبارك وتعالى) ىو بعينو التوبة اليو .ولذلك يبدي الشبمي
حزنو عمى أىل الدنيا بقولو ((مساكين ىؤالء المماليك ،نظروا بعيونيم إلى الممكوت
المخموق ،ورضوا بجنان المخموقة ،فبقوا معيا خالدين فييا .وأما المموك ،فمم
يرضوا بيا ،فنظروا بقموبيم إلى مالك المموك ،فبقوا معو في مقعد صدق عند مميك
مقتدر))(.)2
وكان الشبمي يتحرى التوبة في شير رمضان المبارك ويعبر عن ذلك
بقولو ((ىذا الشير عظمو اهلل ،فانا أقوم بتعظيمو)) ( .)3ويتضح من قول الشبمي
مدى إدراكو لعظمة شير رمضان الذي تقبل بو التوبة وتغفر فيو الذنوب .والشبمي
بيذا االتجاه يقتدي برسول الو (صمى اهلل عميو وسمم) ،فإذا كان رمضان (( أحيا
الميل ،وأيقظ أىمو ،وشد المئزر))(.)4

ثانياً :الذكر
()1
()2
()3
()4

اإلسبلمي  ،القاىرة،

السراج الطوسي :الممع ،ص  164؛ ينظر ،احمد توفيق :التصوف
 ،1970ص.186
االصبياني :حمية.369/10 ،
الكمباذي :التعرف ،ص  89؛ ينظر ،محمد مصطفى حممي :الحياة الروحية في اإلسبلم ،
القاىرة ،1945 ،ص .171
البخاري ،محمد بن إسماعيل (ت256 :ىـ869 -م) ،صحيح البخاري ،بيروت،1981 ،
 217/2؛ الترمذي ،محمد بن عيسى (ت279 :ىـ892 -م) ،سنن الترمذي ،بيروت،
 316/3 ،1974؛ ابن حنبل ،احمد بن محمد (ت264 :ىـ877 -م) ،المسند ،بيروت،
.113/1 ،1983
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يعد الذكر من أساسيات البناء الصوفي في شخصيتو الشبمي امتثاال لقولو
()5
ِ
َِّ
ض ْيتُم
اما َوقُ ُع ً
ودا)  .وقولو تعالى (فَِإ َذا قَ َ
ين َي ْذ ُك ُر َ
تبارك وتعالى (الذ َ
ون المّوَ ق َي ً
ِ
اس َك ُكم فَا ْذ ُكروْا المّو)( .)1وقولو تعالى (وا ْذ ُكر َّرب َ ِ
َّم َن ِ
ض ُّرعاً َو ِخيفَةً
َّك في َن ْفس َك تَ َ
َ
ُ
ْ
َ
ون اْل َجي ِر ِم َن اْلقَو ِل بِاْل ُغ ُد ِّلو واآلص ِ
ال) ( .)2وقولو تعالى (أَالَ بِِذ ْك ِر المّ ِو
َوُد َ
َ َ
ْ
ْ
تَ ْ ِ
وب) )3(.ومن المؤكد ان ىذه اآليات الكريمة كانت حاضرة عمى الدوام
ط َمئ ُّن اْل ُقمُ ُ
في قمب الشبمي ،فعندما سئل عن اقرب أصحابو اليو ،من يكون؟ فقال ((اليجم
بذكر اهلل ،وأسرعيم مبادرة لمرضاه))(.)4
ويعد الشبمي الذكر عبلجاً الضطراب األنفس واألرواح ،إذ يقول بيذا
الصدد ((ذكر اهلل عمى الصفاء ينسي العبد م اررة الببلء)) ( .)5ومع مكانة الذكر
عند الشبمي ،فانو يقول ((ليس من استأنس بالذكر كمن استأنس بالمذكور)) (.)6
وفي ىذه اإلشارة واضحة لحبو الصوفي النقي (اهلل تعالى) ،إذ يعد الذكر بالكممات
وسيمة نورانية أعطت الشبمي اختصا اًر واضحاً لممسافات التي يقطعيا العبد
المؤمن بغية تذوق حبلوة اإليمان .وبناء عمى ذلك ،فقد الزم الذكر حياة الشبمي
حتى وفاتو ،فعندما سئل ((متى تستريح من الذكر؟ قال :اني ال أستريح إال إذا
دخمت حضرة الشيود ،ألنيا ال ذكر فييا استغناء عنو بالشيود ،الن الذكر إنما ىو
لغائب))( .)7ويؤكد ذلك بقولو ((ان الذكر إنما يكون مع الحجاب ،ألنو دليل ،فإذا
شيد المدلول فقد سقط الوقف عند الدليل ،بل سقط عن شيود الدليل ومروره عمى
الخاطر))( .)8ويستشيد الشبمي في ىذه األفكار الصوفية الوصول إلى الفيوضات
()5
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سورة آل عمران  /اآلية .191
سورة البقرة  /اآلية .200
سورة األعراف  /اآلية .205
سورة الرعد  /اآلية .28
االصبياني :حمية.365/10 ،

السراج الطوسي :الممع ،ص.165
االصبياني :حمية.365/10 ،
القشيري :الرسالة.183/1 ،
السراج الطوسي :الممع ،ص .166
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واألنوار الربانية المباركة التي تتحقق بمشيئة (اهلل تعالى) باستمرار ذكره في كل
األحوال.

ثالثاً :الزهد
أوجز الشبمي رؤيتو الصوفية لمزىد بقولو ((تحويل القمب من األشياء إلى
رب األشياء ))( )1فيذه الكممات في إيجازىا الدقيق تمخص موقف الشبمي وتصوره
ِ
ْس ْوا َعمَى َما فَاتَ ُك ْم
لمعنى الزىد الذي يعد تطبيقاً حيا لقولو تبارك وتعالى ل(َك ْي َبل تَأ َ
َوَال تَ ْف َرُحوا بِ َما آتَا ُك ْم)( .)2وطبق الشبمي الزىد بكل مدياتو ،وقال في ىذا الصدد
((خمف ابي ستين ألف دينار سوى الضياع فأنفقت الكل وقعدت مع الفقراء))(.)3
ولم يقتصر الشبمي في تصوره لمزىد عمى البعد الذاتي ،بل تعداه إلى البعد
االجتماعي ،إذ ذكر احد أصحابو ذلك بقول ((خرجت مع الشبمي في أيام القحط
نطمب شيئا لصبيانو ،فدخل عمى إنسان فأعطاه دراىم كثيرة ،قال :فخرجنا من
عنده وكمي مؤلى من الدراىم ،فكمما لقينا إنسانا من الفقراء أعطاه حتى لم يبق إال
القميل ،فقمت لو يا سيدي :الصبيان في البيت جياع ،فقال لي :ماذا اعمل؟ فبعد
إلى
الجيد اشتريت شيئاً من الكسب والجزر بما بقي من الدراىم وحممتو
الصبيان))(.)4
وتظير معالم الزىد بأقوى صورة عند الشبمي في تحريو لمحديث النبوي
الشريف الذي يحث عمى الزىد ((قال أبو بكر الشبمي :حدثنا محمد بن ميدي،
حدثنا عمر بن أبي سممى ،حدثنا صدقة بن عبد اهلل ،عن طمحة بن يزيد عن أبي
فروة الرىاوي ،عن عطاء عن أبي سعيد ،قال رسول اهلل (صمى اهلل عميو وسمم)
()1
()2
()3
()4

الكمباذي :التعرف ،ص .90
سورة الحديد  /اآلية .23
ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن عمي (ت:
الدكن.258/2 ،1954 ،
السراج الطوسي :الممع ،ص .167

597ىـ1200 -م) ،صفة الصفوة ،حيدر اباد

267

أبو بكر الشبلي :درادـة يف أصـول تصـوفـه أ.م.د .خليل إبراهيم جادم و أ.م.د .موفق دامل نوري
لببلل :الق اهلل فقي اًر ،وال تمقو غنياً .قال يا رسول اهلل ،كيف لي بذلك؟ قال :ىو
ذلك واال فالنار))(.)5
يتضح مما استقراء أبعاد الزىد في فكر وتصوف الشبمي الشمولية في
التصور والتطبيق معاً وعمى المستويين الذاتي واالجتماعي ،ولذلك كان الشبمي
موضع استقطاب المريدين في مجال التصوف بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

رابعاً :احملبة
يربط الشبمي ما بين مفيوم المحبة في المنظور الصوفي وبين المجاىدة
(.)1
الروحية ،وفي ىذا الصدد يقول الشبمي ((من ماتت ىمتو ضعفت محبتو))
والبد لممحب من األدب الكامل في القول ،فضبل عن السموك ،يقول الشبمي
((االنبساط مع الحق بالقول ترك األدب))( .)2والمحبة رق لممحبوب ،إذ يحدد
إذا صار ح اًر،
الشبمي الفرق بين رق العبودية ورق المحبة بقولو ((كم بين عبد
وعبداً كمما اعتق ازداد رقا)) ( .)3ومن ىنا يظير مفيوم رق المحبة بأسمى صوره
في منظور الصدق بقولو (( واإلخبلص ،وكتمان الحال مع بذل الجيد في
المجاىدة ،ثم بعد ذلك ال تتواصل لممحبوب إال بفضمو))(.)4
ويرتقي الشبمي بنقاء صورة المحبة في توصيفيا بقولو ((المحبة كأس ليا
وىج ،ان استقرت في الحواس قتمت ،وان سكنت في النفوس أسكرت ،فيي سكر
في الظاىر ،ومحبة في الباطن))(.)5

()5
()1
()2
()3
()4
()5

السممي :طبقات ،ص 215؛ ينظر ،الخطيب البغدادي :تاريخ.396/14 ،
الكمباذي :التعرف ،ص  91؛ ينظر ،محمد عمي أبو ريان :أصول الفمسفة االشراقية،
القاىرة ،1959 ،ص .261
السممي :طبقات ،ص .216
سراج الطوسي :الممع ،ص.168
الكمباذي :التعرف ،ص .91
االصبياني :حمية.366/10 ،
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احملور الثالث :التصوف والتوحيد يف فكر الشبلي
أقام الشبمي تصوفو عمى أساس امتثالو لمشريعة اإلسبلمية الحنيفة ،فقد
كان الشبمي ((يبالغ في تعظيم الشرع المطير)) ( .)1إذ يتصل ىذا النزوع اتصاال
دقيقاً بالتوحيد وأساسو تنزيو (اهلل تعالى) عن صفات المخموقات ،ومما يعطي
إمكانية الحكم عمى ان الشبمي من الصوفية الذين حافظوا عمى تطبيق الشريعة في
حتى آخر لحظات حياتو ((فعندما سئل جعفر بن نصير ،وكان يخدم الشبمي :ما
رأيت منو؟ (يعني عند وفاتو) ،فقال :قال لي :عمي درىم مظممة تصدقت عن
صاحبو بألوف ،فما عمى قمبي شغل أعظم منو .ثم قال :وضئني لمصبلة ففعمت
فنسيت تخميل لحيتو وقد امسك عمى لسانو ،فقبض عمى يدي وادخميا في لحيتو ثم
مات .فبكى جعفر وقال :ما تقولون في رجل لم يفتو في آخر عمره أدب من آداب
الشريعة))(.)2
وكان الشبمي يفرق بين العمم والحقيقة ،فقد سئل عن الفرق بينيما فقال:
((لسان العمم ما تادى إلينا بواسطة ،ولسان الحقيقة ماتادى إلينا ببل واسطة .فقيل
لو :ولسان الحق ما ىو؟ قال :ما ليس لخمق اليو طريق)) ( .)3ويقصد الشبمي بذلك
ان العمم يكتسب الشرعي بالتحصيل والفيم ،والحقيقة ىي اليدف الذي ترنو اليو
النفوس بالمجاىدات والعبادات وصوال إلى التوحيد المطمق (هلل تعالى) ،والي يشكل
مفيوم الحقيقة التي كان الشبمي يسعى إلى رسميا في ذاتو الصوفية .وبناء عمى
ذلك ،أعطى تصوف الشبمي صورة اشراقية لمتوحيد فقد روى عنو انو ((قال ألىل
مجمسو يوما :انتم عين القبلدة ،ينصب لكم منابر من نور ،تغبطكم المبلئكة ،فقال
رجل :عمى أي شيء تغبطنا المبلئكة؟ قال :يتحدثون بيذا العمم)) ( .)4وبذلك يشير
الشبمي إلى ان التصوف يعد أىم الوسائل المعتمدة في فيم معنى التوحيد المطمق
()1
()2
()3
()4

نفس المصدر.367/10 ،
ابن الجوزي :صفة.259/2 ،
السراج الطوسي :الممع ،ص.168
االصبياني :حمية.368/10 ،
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(هلل تعالى) ،فقرن غبطة المبلئكة بيم ،الن المبلئكة تحضر المجالس التي يذكر
فييا (اهلل تعالى).

ويعطي الشبمي توصيفاً أوضح لداللة التوحيد بقولو ((الصوفي منقطع عن
اصطَ َن ْعتُ َك لِ َن ْف ِسي)( .)1قطعو عن كل غير،
الخمق متصل بالحق كقولو تعالى ( َو ْ
ثم قال تعالى (لَن تََرانِي)( ،)2ومعنى ىذا القول ان الصوفي ىو الذي يحيا حياتو
في اهلل ،فيكون في حال وجد متصل أو منقطع))(.)3

تراء األبعاد الصوفية في فيم الشبمي لمتوحيد في النص
ويتضح من اس ق

السابق ،ان التوحيد يكمن في اصطفاء (اهلل تعالى) من عباده ليكونوا أنبياء ورسبل،

وعميو فان الشبمي يرى ان آثار األنبياء والرسل (عمييم الصبلة والسبلم أجمعين)

يؤدي إلى فيم لمعنى التوحيد ،وذلك الن جميع

األنبياء والرسل (عمييم الصبلة

والسبلم) بعثوا عمى التوحيد ،وجاىدوا بالتوحيد ،وجوىر رسالتيم المباركة وقواميا

التوحيد النقي الخالص (هلل تعالى) ،ويعبر الشبمي عن ىذه الصورة التوحيدية من

خبلل ىدف التصوف في ((صيانة القمب عن رؤية الغير وال غير)) ( .)4ويقصد
بذلك ان قمب الصوفي ال يتسع

الفانية.

إال بذكر اهلل تعالى وليس أمور وشواغل الدنيا

ولعل أسمى صورة طرحيا الشبمي عمى المستوى الصوفي لمعنى التوحيد

بقولو لرجل (( أتدري لما ال يصح التوحيد؟ :قال :ال ،قال:

فيو ىنا يطالب برفع الذات كي ال يرى

ألنك تطمبو بك)) (.)5

إال اهلل تعالى وحده ،الن الشبمي يعتبر

الشعور بالذات حائبل دون الشعور بالتوحيد المطمق .وعبر الشبمي عن ىذا الجانب

()1
()2
()3
()4
()5

سورة طو  /اآلية .41
سورة األعراف  /اآلية .143
االصبياني :حمية.368/10 ،
السراج الطوسي :الممع ،ص.168
االصبياني :حمية ،ص.369/10
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بقولو ((ان متحابين ركبا بعض البحار ،فسقط احدىما في البحر وغرق،

اآلخر بنفسو إلى البحر ،فغاص الغواصون فأخرجوىما سالمين ،فقال

فألقى

األول

صاحبو :أما أنا فقد سقطت في البحر ،أنت لم رميت نفسك؟ فقال لو :أنا غائب
بك عن نفسي ،توىمت أني أنت))( .)1وفي ىذا المثال الذي ذكره الشبمي ،فانو

يستيدف الكيفية التي أراد بيا إيضاح صورة حب الصوفي (هلل تعالى) ،وقال في

ذات الموضوع عندما سألو رجل ((مال لي أراك قمقاً ،أليس ىو معك وأنت معو،
فقال الشبمي لو كنت أنا معو فإنني ،ولكني محو فيما ىو ،فميس مني شيء ،وال
بي شيء ،وال عني شيء ،والكل منو وبو))

( .)2وبيذا يوضح الشبمي التوحيد

الخالص ،فكل األمور والمقادير بيد (اهلل تبارك وتعالى) فمصدر قمق الشبمي يتركز

في محبتو لخالقو تبارك وتعالى ،تمك المحبة التي بمغت ذروتيا في الشوق الصوفي

لمقاء الخالق (سبحانو وتعالى).

بمغت قوة الوجد الصوفي في ذات الشبمي مداىا في الفيم التوحيد إلى الحد

الذي بدأ يتحدث عنو بمغة

اإلشارات الصوفية التي يكتنفيا الغموض المتضمن

ألسرار معرفتو بقولو ((من أجاب عن التوحيد بالعبارة فيو ممحد ،ومن أشار اليو
فيو ثنوي ،ومن أوم أ اليو فيو عابد وثن ،ومن نطق بو فيو غافل ،ومن سكت
عنو فيو جاىل ،ومن وىم انو وصل فميس لو حاصل ،ومن رأى انو قريب فيو

بعيد ،ومن توجد فيو ناقد ،وكل ما ميزتموه بأوىامكم،

وأدركتموه بعقوليم في أتم

معانيكم فيو مصروف مردود إليكم محدث مصنوع مثمكم)) ( .)3ويريد الشبمي بيذا،

وصول الصوفي إلى حال وحدة الشيود والتي تعني ان ما يتصوره اإلنسان ىو وىم

دينوي بإبعاده الحسية ،والحقيقة التوحيدية تكمن في معرفة الطريق إلى اهلل تبارك
وتعالى) بمغادرة ىذا الوجود الحسي ،إذ يؤدي ذلك إلى النقاء الذاتي لئلنسان في

فيمو لقدرة (اهلل تعالى) وما يترتب عمييا من الحب المطمق ،وفي ىذا يقول الشبمي
( )1السراج الطوسي :الممع ،ص .169
( )2االصبياني :حمية.370/10 ،
( )3القشيري :الرسالة.184/1 ،
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((سبحان من كان وال مكان ،وال زمان ،وال أوان ،وال دىر ،وال ابد ،وال أزل ،وال
أول ،وال آخر ،وىو في حال احدث األشياء غير مشغول عنيم ،وال مستعين بيم،
عدل في جميع ما حكم عمييم)) ( .)1ويظير من ذلك ،بدايات نزوع الشبمي الذاتي

إلى الفناء في حب (اهلل تعالى) ،فانتقل

والتسامي وغياب الشعور الحسي الدنيوي

إلى مرحمة صوفية جديدة قواميا الوجد

أحيانا ،قال الجنيد البغدادي ((الشبمي

سكران ولو فاق من سكره لجاء منو عمم ينتفع بو))(.)2

( )1السراج الطوسي :الممع ،ص.169
( )2االصبياني :حمية.371/10 ،

273

أبو بكر الشبلي :درادـة يف أصـول تصـوفـه أ.م.د .خليل إبراهيم جادم و أ.م.د .موفق دامل نوري

274

آداب الرافدون – العدد ()53
1430هـ2009/م

احملور الرابع :حقيقة ذطحات الشبلي
تعد شطحات الشبمي إشكالية الصوفية ،لعل السبب في ذلك يكمن بطبيعة
فيم دالالتيا ،فالشطحات تعني في صورتيا الميل عن التوحيد وأحكام الشريعة
اإلسبلمية .وفي الحقيقة ،فان الشبمي لم يكن ضمن ىذه الصورة ،إذ الحظنا مقدار
حرصو عمى التوحيد ،وتطبيق أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية في حياتو ،وفي
ضوء ذلك ،يمكن فيم شطحات الشبمي انيا ألفاظ كان يتمفظ بيا وىو في حالة
وجد صوفي منقطع عن العالم الحسي ومنتمياً إلى عالم اإلشراق الروحي والفيض
القائم عمى الشوق في محبة (اهلل تبارك وتعالى) إلى الحد الذي فقد القدرة عمى
تحديد معنى األلفاظ التي كانت تعد من شطحاتو ،ومنيا ما أورده احد أصحابو
بقولو ((دخمت عمى الشبمي في سنة القحط ،فسممت عميو ،فمما قمت فما قمت
ألخرج من عنده ،كان يقول لي ولمن معي ،إلى ان خرجنا من الدار :مروا أنا
معكم ما كنتم ،انتم في عايتي وكبلءتي))(.)1
ويظير من األلفاظ التي قاليا الشبمي مدى اختبلف المعنى ،إذ اتخذ من
ذاتو عارفة وراعية ومقدرة لحياة العباد ،ولما كان الشبمي في حالة وجد صوفي فانو
ال يعني تمك الكممات ،إنما كان يقصد ،اذىبوا فان (اهلل تعالى) معكم حيثما كنتم،
وىو يرعاكم ويكمؤكم في رعايتو وكبلءتو.
ومن شطحاتو ما روي عنو ((انو اخذ من يد إنسان كسرة خبز فأكميا ،ثم
قال :ان نفسي ىذه تطمب مني كسرة خبز ،ولو التفت سري إلى العرش والكرسي
الحترق))( .)2وىو يقصد بذلك ،االلتفاف بسره إلى العرش والكرسي ان يجد لو في
سره اثر في الوحدانية والقدم ،الن العرش والكرسي مخموقان.
( )1السراج الطوسي :الممع ،ص 170؛ ينظر ،عبد الرحمن بدوي :شطحات الصوفية ،الكويت،
 ،1976ص.32
( )2االصبياني :حمية.370/10 ،
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ووصمت شطحات الشبمي إلى تفصيبلت أثارت مديات خطيرة في صورتيا
الظاىرة ،ومنيا ((وقف رجل عمى الشبمي فسألو عن صورة جبريل (عميو السبلم)،
فقال الشبمي :سمعت في الرواية ان لجبريل سبعمائة لغة وسبعمائة جناح ،ومنيا
جناحان ،إذا نشر واحد غطى بو المشرق ،واذا نشر اآلخر غطى بو المغرب ،فأين
تسأل عن ممك تغيب الدنيا بين جناحيو رآه عمى صورتو قد سد األفق ،ثم قال:
اييا السائل ،ىذه عموم أظيرىا ،فيل تحمميا األجساد ،أو تطيقيا البنية ،أو تحوييا
العقول ،أو تحددىا األبصار ،أو تخرق في األسماع؟ يدل بيا منو ،وعميو اليو،
استأثر الحق بممك ىو لو غيب ال يسمع سواه ،لو كشفت منو ذرة ما وقف عمى
األرض ديار ،وال حممت األشجار ،وال جرت البحار ،وال اظمم ليل ،وال أشرق نيار،
ولكنو حكيم عميم ،انيم ال يطيقون ىذا .ثم قال :اييا السائل انك سألتني عن
جبريل وأحوالو ،فأمر اهلل تعالى األرض ان تبتمعي ان كان في فضل ،منذ شير وال
شيرين لذكر جبريل وميكائيل ،فإذا كان كبلما يحتاج ان يكون لو مثل ىذه
المقدمات التي ذكرناىا ،حتى يتبين معناه فيقصد المتعنت إلى آخر الكبلم منيا،
أولياء اهلل
وينقميا إلى كمن ال يفيم ذلك حتى يبسط لسانو بالوقيعة والطعن في
وأىل خاصتو ،فيكون ذلك من اكبر الكبائر وأعظم اآلثام))(.)1
وفي ضوء استقراء المفاىيم في كبلم الشبمي في أعبله تتضح عالم فكرة
الفناء الروحي ،إذ خرج من أحكام وجوده الحسي إلى تصوره لمعنى وجوده
الروحي فأصبحت ذاتو رقيقة في إيمانيا وتصورتيا ،وقد عبر الشبمي عن ذلك
بقولو ((يا قوم أمر إلى ما وراء فبل أرى إال وراء ،وأمر يمينا وشماال إلى ما وراء،
ثم ارجع فأرى ىذا كمو في شعرة من خنصري ،فأشكل عمى جماعة من أصحابو
إشارتو فيما قال)) ( .)2وعقب السراج الطوسي عمى ذلك بالقول (( إشارتو فيما قال
إلى الكون ،الن الكرسي والعرش محدث ،وليس في الدنيا ورائو وراء ،وال تحتو ال
نياية لو ،وال يقدر احد من الخمق ان يجده أو يصفو اال بما وصفو اهلل تعالى بو،
وال يحيط بذلك عمم الخمق قد انفراد بعمم ذلك خالقو وصانعو ،ثم قال (أي الشبمي):
( )1السراج الطوسي :الممع ،ص.171
( )2االصبياني :حمية.372/10 ،
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ارجع فأرى ىذا كمو في شعرة من خنصري ،يريد ذلك :ان قدرة القادر في خمق ىذا
كمو وفي خمق شعرة في خنصري واحد))(.)1
ومن خبلل مقارنة قول الشبمي وتوضيح السراج الطوسي لو ،ان تصور
الشبمي في أبعاده الصوفية ،ان الكون وجميع ما خمق ،وان كانت مسافتو بعيدة،
وطولو وعرضو عظيماً في كبرياء خالقو ،وعظمة صانعو كشعرة في خنصر أو
اقل من ذلك.
وقال الشبمي لمجنيد ((يا أبا القاسم ماذا تقول فيمن كان اهلل حسبو قوال
وحقيقة ،فقال لو الجنيد :يا أبا بكر ،بينك وبين أكابر الناس في سؤالك ىذا عشرة
مقامات ،أوليا محو ما بدأت بو)) ( .)2ومعنى ذلك ان الجنيد كان متشرفا عمى
حالو بفضل عممو وتمكينو ،فأراه موضع ما ٌيخشى عميو من الدعوى فيما يقول،
الن من كان (اهلل تعالى) حسبو قوال وحقيقة يستغني عن السؤال.
ان الوجد الصوفي الذي عاشو الشبمي يمثل انطبلقة روحية عارمة ،فيو
يمتمك من العقل أفاقو ،ومن الفكر منطقو الصوفي ،ومن الكبلم إيجازه ،ففي وجده
تحضر شدة العقل في إطار المحبة العظمى (هلل تعالى) ،فقد ((مات لمشبمي ابن
فجزت أمو شعرىا عميو ،وكان لمشبمي لحية كبيرة ،فحمقيا ،فقيل
كان اسمو غالباًّ ،
لو :ما حممك عمى ىذا؟ فقال :جزت ىذه شعرىا عمى مفقود ،فكيف ال احمق
لحيتي أنا عمى موجود)) ( .)3بيذه الرؤية كان الشبمي يرى جدوى الوجود اإلنساني
في الحياة الدنيا ،ىذه الحياة التي ال تتجاوز كونيا مم ار قصي ار إلى الدار اآلخرة
التي ىي المستقر النيائي لتحقيق معنى الوجود اإلنساني في إطار جدلية الخمق،
إذ تعود البشرية جمعاء إلى خالقيا (تبارك وتعالى).
( )1السراج الطوسي :الممع ،ص.172 -171
( )2ابن العماد الحنبمي ،عبد الحي بن العماد (ت1089:ىـ1678 -م) شذرات الذىب في أخبار
من ذىب ،بيروت( ،د :ت).421/2 ،
( )3االصبياني :حمية.172/10 ،
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اخلامتــــة
يتضح من خبلل استقراء أصول تصوف أبو بكر الشبمي ما يأتي:
أوال :ارتكزت التجربة الصوفية عند الشبمي عمى فيم وادراك كاممين ألبعاد الشريعة

اإلسبلمية السمحاء ،وظير ذلك من خبلل حرصو المبكر عمى اكتساب عموم
وأحكامو ،وآداب المغة العربية،
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ،والفقو
وشكمت ىذه األبعاد المعرفية أساسا حيوية لشروعو في عالم التصوف .وال بد من
اإلشارة إلى مكانة بغداد عاصمة الدولة اإلسبلمية في أثرىا عمى ظيور التصوف
اإلسبلمي ،إذ توفرت فييا األجواء الثقافية والفكرية والدينية والتي أدت دو اًر واضحاً
في تكوين الظاىرة الصوفية ،وفي ىذه األجواء برز الشبمي بصوفيتو الرصينة
والمؤثرة في مختمف أوساط الشرائح االجتماعية وفي مقدمتيا النخبة الفكرية
والدينية.
ثانثًا :تشكمت أبعاد التصوف في منظور الشبمي من عدة مراحل ،فالتوبة تعد

مرتك اًز حيوياً في تنقية الذات استعداد الستيعاب مفيوم التصوف ،الن التوبة ال
تعني ترك الذنوب فحسب ،فالتوبة الصادقة (هلل تعالى) تكمن بعدم مجرد التفكير
فييا ،ومن ىنا ،ارتبطت التوبة بذكر (اهلل تبارك وتعالى) بوصفو الطريق األمثل
لموصول إلى نقاء الذات من العوالق الدنيوية التي تتكثف في النفس مما يؤدي إلى
تكوين حاجز قوامو نزوع النفس إلى الدنيا الفانية ،فالذكر في ىذا المجال يزيل تمك
الصورة الدنيوية بغية انطبلق الروح إلى آفاق إيمانية .ويتحقق ذلك بالزىد الذي
يعد من أىم عناصر التصوف ال بل جوىره ،الن الزىد بمعناه الصوفي الصفاء
(هلل تعالى) وما عدا ذلك يسمى انتماء دنيويا ،وتبعا لذلك ،تشكل المحبة (محبة اهلل
تعالى) أسمى صورة في منظور الشبمي لرسالة العبد في تقربو لربو (تبارك
وتعالى) ،وعندىا تظير الفيوضات الربانية المباركة التي تعطي لمذات اإلنسانية
جوىرىا الحقيقي.
ثا ثًا :ظير من خبلل البحث ان التوحيد المطمق (هلل تعالى) كان من أىم العناصر
الفكرية في تصوف الشبمي ،ونبع ذلك من القاعدة الرصينة التي ارتكز عمييا في
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فيمو ألبعاد الشريعة اإلسبلمية في جوانبيا العبادية والشرعية ،ولذلك حرص
الشبمي وبشكل مستمر عمى حضور أحدية (اهلل تعالى) في خضم سموه الروحي
عبر مراحل تصوفو ،فالخالق (تبارك وتعالى) ال تدركو اإلبصار ،ولكن البصائر
تتذوق حبلوة اإليمان بوحدانيتو ،ىذه الوحدانية المقدسة كانت منبعاً نقياً في قمب
الشبمي في مجاىدتو الصوفية.
رابثًا :وصل الشبمي في تصوفو إلى مرحمة الفيض الروحي ،فظيرت جدلية ذاتو

اإلنسانية واضحة المعالم في بعض شطحاتو الصوفية والتي لم يقصدىا في حاالت
وجده الصوفي ،ألنو كان ينطق الكممات التي تشير في معانييا إلى ما ال يتفق مع
المفيوم العام ليا ،ولكن ذاتو كانت تقصد منتيى المحبة والشوق (هلل تعالى).
وعمى الرغم من ذلك ،الحظنا الشبمي وىو يغادر الحياة الدنيا وىو حريص عمى
تطبيق أدق التفاصيل في السنة النبوية الشريفة عندما طمب ممن حضر ساعة
وفاتو ان يخمل الماء في لحيتو ،واعتقد ان ذلك كفيبل بحممنا عمى الحكم بان جوىر
ذات الشبمي الصوفية في كل مراحميا لم تغادر أحكام الشريعة اإلسبلمية ،مما
جعل تصوفو موضع قبول من عرفو عن قرب ،أو كتب عنو بوصفو احد أقطاب
التصوف اإلسبلمي.
ومن اهلل تعالى التوفيق..
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Abu Bakir Al-Shibli: A Study in His Sofistic
School
Asst. Prof. Dr. Khalil I. Jasim
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Abstract
Abu Bakir Al-Shibli is regarded as one of the pioneers
in Islamic sofism. To know his so fistic elements, the research
includes his biography and sofistic understanding of the Quran
and Al-Suna. The research also deals with the elements of
sofism in Al-Shibli’s point of view in the light of devoting
one’s self to Allah, the Almighty. In addition to his sofistic
concept of Monotheism which opened a wide aspects of faith.
Finally, the research sheds light on Al-Shibli’s isolation during
his sofistic practices.
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