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 ليست 
ً
ان��عت من مادة اللسان، أو  االصطالحات �� حقيقة أمرها، إال ألفاظا

اشتقت م��ا، فاتفقت جماعة ع�� منح تلك األلفاظ مع�ى. ومن املعلوم، أنھ من 

املمكن أن تأ�ي جماعة أخرى فتتخذ لذلك اللفظ املن��ع مع�ى غ�� املع�ى الذي اتفقت 

اللغو�ة �� الغالب عن التعر�فات عليھ ا�جماعة األو��؛ لذلك تختلف التعر�فات 

وا�حدود االصطالحية، وإن احتفظت بخيط ناظم ب�ن اللفظ�ن؛ وذلك أن اللفظ 

 عن استعماالت ا�جماعة 
ً
 مختلفا

ً
الواحد قد �ستعملھ �ل جماعة علمية استعماال

األخرى، بحيث يتم اإلقرار بأن ل�ل علم أو صناعة اصطالحاِ��ا ا�خصوصة. واملطلع 

حات الفنون والعلوم، يجدها، فضال عن اختالفها، متفاوتة قلة وك��ة، ع�� اصطال 

. كما سيجدها أيضا، تث�� بطبيع��ا ا�جدل وال�جال 
ً
، صعو�ة ويسرا

ً
غ�ى وفقرا

واالستش�ال، وإن بنسٍب متباينة. وإنھ لو لم يكن هذا هو ما يم��ها، ملا �ان من مع�ى 

 ألن يقال: إن العلم هو معرفة االصطالحات.  

و�� اتصال بما نحن �سبيلھ، �ش�� إ�� أن االصطالحات الصوفية، �سري عل��ا 

�عُض األوصاف املتقدم ذكرها؛ و�خاصة ما يتعلق بقدر��ا ع�� إثارة ا�جدل 

وال�جاالت. غ�� أن ما �عنينا بالقصد األول، من �ل ال�جاالت ال�ي دارت وال تزال، 

نتعرف سر صناعة االصطالح ��  �شأن الرموز االصطالحية لدى الصوفية؛ هو أن

هذا ا�حقل املعر�� املاثل لوعينا القصدي؛ وذلك باعتبار أن أهمية املصط�ح لدى 

الصوفية، تكمن �� �ونھ �ش�ل جوهر لغ��م ا�حاملة لعلومهم وأسرارهم؛ ومن ثمة، 

فإنھ ملن غ�� ا�جدي أن نخوض �شأن املعرفة الصوفية وخطا��ا، وتمي�� مدارسها، 
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، ومعرفة تار�خها، واستيعاب مضامي��ا، والوقوف ع�� تنب��ا��ا، وتلو�حا��ا، وفروعها

وإشارا��ا، من دون اإلمساك باصطالحا��ا واستيعاب أطوار �ش�لها، وضبط شبكة 

عالقا��ا، وغ�� ذلك مما �ستدعيھ اإلملام ولو �� ا�حد الضروري، الذي ي�ون مقدمة 

 �� التحصيل األ�ادي�ي.
ً
 للم��ي قدما

 طبیعة تلقي املصطلح الصويف:ـ ـ1 

 
ً
 الصوفية، كغ��هم من أر�اب الصنائع والعلوم، كتبا

َ
ف

َّ
ل

َ
�� شرح ألفاظهم  أ

واصطالحا��م. ولعل الدوا�� ال�ي �انت تقف من وراء هذا ا�جنس من التأليف، قد 

تأرجحت ب�ن أمر�ن: تمثل األمر األول �� االستجابة لتلبية حاجة مر�د��م، و�� ع�� ما 

يبدو حاجة تر�و�ة �عليمية م�حة، أو كذا تلبية حاجة من ير�د ا�خوض �� حقائقهم 

تمثل األمر الثا�ي، �� االستجابة لطلب َيِرُد عل��م من أ�حاب العلوم  بإطالق؛ بينما

 والصنائع األخرى.

 وهو دا�� إتاحة املصط�ح الصو�� لقارئھ أيّ  ؛ففي ارتباط بالدا�� األول 
ً
 ؛�ان ا

 
ً
معراج التشوف إ�� حقائق أو من عموم املستطلع�ن، يقول ابن �جيبة ��  مر�دا

بالنسبة ملن يرغب �� الوقوف ع�� اصطالحات  ، عن أهمية هذا الكتابالتصوف

وقد اشتمل ع�� حقائق غر�بة، وعبارات دقيقة، اصط�ح القوم ع��  «التصوف: 

استعمالها. فينب�� الوقوف ع�� معان��ا، ملن أراد ا�خوض فيھ (�ع�ي التصوف)، 

 .1» والوقوف ع�� معانيھ

                                                            
لنقاب عن سر لب األلباب، ، مطبوع بمعية كتاب كشف امعراج التشوف إ�� حقائق التصوفأحمد بن �جيبة،  -  1

 .25خيا��، مركز ال��اث الثقا�� املغر�ي، الدار البيضاء، ص. تحقيق. عبد ا�جيد 
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ع�� أن   ينصُّ وما يدلل ع�� حضور هذا الدا�� لدى ابن �جيبة، هو أنھ ال

الكتاب موجھ ع�� جهة ا�حصر ملر�دي الصوفية، بقدر ما ينص ع�� أنھ متاح �جميع 

 
َ
وقد أردت بحول هللا  «ھ، �غض النظر عن قارئھ، إذ يؤكد ثانية بقولھ: من ير�د قراءت

هللا ينفع بھ  أجمع نبذة صا�حة من حقائق هذا الفن واصطالحاتھ، لعلَّ  وقوتھ، أنَّ 

 .2» وف ع�� هذا العلممن ير�د الوق

 و�بدو جليّ 
ً
، �� ارتباط بالدا�� الثا�ي، ما يد�� بھ محيي الدين بن عر�ي، �� ا

 رسالة عقدها لشرح ألفاظ الصوفية واصطالحا��م، جاء تأليُف 
ً
لطلب ورد  ها استجابة

جر�ا ع�� عادة الصوفية ��  ؛عليھ من علماء الشريعة، الذين �سم��م �علماء الرسوم

  «�سمي��م، إذ يقول: 
ً
من علماء الرسوم، قد سألو�ي �� مطالعات  ملا رأيت كث��ا

مصنفات أهل طر�قتنا، مع عدم معرف��م بما تواطئوا عليھ من األلفاظ ال�ي يفهمها 

نا عن �عض، كما جرت عادة أهل �ل فن من العلوم، فأجبتك إ�� ذلك ولم �عضُ 

 أستوعب األلفا
َّ
 .3» هاظ �ل

الفتوحات عر�ي، أيضا ��  و�� اتصال بطبيعة تحصيل املصط�ح، يتحدث ابُن  

 ؛اء تلقي املصط�ح الصو��، بالنسبة إ�� املر�دينعن أمور غر�بة، تحدث بإزَّ  املكية

 
ً
بتلقي املصط�حات عموما، من قبل طال�ي العلوم والصنائع واألخرى، إذ يقول:  قياسا

  –هذه الطر�قة  ومن أ�جب األشياء �� «
َّ

ھ ما من طائفة تحمل أنَّ  – ف��ا وال يوجد إال

علما، من املنطقي�ن، والنحاة، وأهل الهندسة، وا�حساب، والتعاليم، واملت�لم�ن، 

                                                            
 .25م. نفسھ، ص.  -  2
كرم، ، دار ا�حجة البيضاء، دار الرسول األ1، ضمن مجموعة رسائل ابن عر�ي، ط. اصطالحات الصوفية ابن عر�ي، - 3

 .552-551، ص. 1، ج. 2000ب��وت، لبنان، 



 

 

 
 قسم الدراسات

 4 المصطلح الصوفي وإشكالیة التدوین │ مصطفى السعیدي

م��م؛ إذ أنھ ال  4» ال �علمھ الدخيل ف��م إال بتوقيف والفالسفة، إال ولهم اصطالُح 

من العلوم، من غ�� االعتماد ع�� خب��  ينفع الدخيَل صدُق النية �� اإلقبال ع�� علم

بذلك العلم، يوقفھ ع�� املعا�ي املقصودة من األلفاظ واالصطالحات ا�خصوصة، 

 
ً
إذا  «فإنھ  5؛» إال أهل هذه الطر�قة خاصة «�جنس القول الذي هو مقبل عليھ،  تبعا

 6» الصادق دخلها املر�ُد 
َ
لفاظ ال�ي وت�لموا باصطالحهم ع�� تلك األ «ها ، فجالس أهل

ِهَم هذا املر�ُد 
َ
الصادق جميع ما يت�لمون بھ،  ال �عرفها سواهم، أو من أخذ ع��م، ف

ح�ى �أنھ الواضع لذلك االصطالح؛ ويشاركهم �� الكالم بما معهم، وال �ستغرب ذلك 

 . 7»من نفسھ

وإذا �ان فيما تقدم من كالم ابن عر�ي، �شأن االمتياز الذي يحظى بھ املر�د �� 

املصط�ح الصو��، ما �ستد�� ال�جب من لدن العامة؛ فإن األمر ليس كذلك تلقي 

 
ً
إ�� منطق التلقي لد��م؛ وذلك ألن صدق املر�د ��  بالنسبة إ�� املتصوفة، استنادا

 
ً
  التوجھ إ�� هللا، �ستتبع �� الغالب فتحا

ً
؛ ومن ثمة فإنھ يتيسر لھ ر�انيا، وعطاء وهبيا

ن ال��م�� املعتمد  ون مقدمات موطئة لتحصيلفهم مخاطبات أهل العرفان، من د
َ
َسن

فهمھ، وأخذ عن ر�ھ �� أول  إذا فتح هللا لھ ع�َن  «�� تلك ا�خاطبات؛ وذلك أن املر�د 

ي�ون  «؛ فإنھ �ستوعب منذ تلك الوهلة، مباحثات أهل الكشف دون أن 8» ذوقھ

                                                            
، 3، ج. 1992، الهيئة املصر�ة العامة للكتاب، 2، تحقيق. عثمان يحيى، ط. ملكيةالفتوحات امحيي الدين بن عر�ي،  -  4

276. 
 .276م. نفسھ، ص.  -  5
 .276م. نفسھ، ص.  -  6
 .276م. نفسھ، ص.  -  7
 .276م. نفسھ، ص.  -  8
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ً
حوا ع�� ألفاظ من أهل هللا اصط� عنده خ�� بما اصط�حوا عليھ، ولم �علم أن قوما

 .9» مخصوصة

األمور قد ال تجري دائما وفق ما يرغبون، إذ يواجھ ا�خطاب الصو��،  غ�� أنَّ 

مش�لة تتمثل �� ا�حاجة امل�حة إ�� �عليل و�سويغ دا�� ال�جوء إ�� الرمز �� لغ��م. 

وأل��م ال يمك��م أن ينكروا ما يكتنف لغ��م من أ�ساق رمز�ة عصية، تخ��ق نظام 

فهم يلتمسون أجو�ة ت�ون بمثابة التسويغ الذي يمكن االلتجاء إليھ، قصد  خطا��م؛

 ع�ن عل��م.إشهاره �� وجھ املع��ض�ن واملشنِّ 

�سرد الشعرا�ي، �� سياٍق �جا�� حول رموز الصوفية واصطالحا��م،  

  اع��اضاٍت 
ً
كالم محيي الدين  كث��ة، وردت عل��م من خصومهم، حيث يقول شارحا

كالمهم �� طر�قهم باالصطالح الذي ال �عرفھ  ن قيل: فلم رمز القومُ فإ «بن عر�ي: 

م ُيظهروا معارفهم للناس، 
َ
إن �انت حقا كما  -غ��هم إال بتوقيف م��م كما مر، وِلَم ل

و�ت�لمون ��ا ع�� رؤوس األشهاد كما يفعل علماء الشريعة �� دروسهم، فإن  -يزعمون 

 �� إخفاء العارف�ن معارفهم عن �ل النا
ً
  س، رائحة

ً
لباب رمي الناس لهم  ر�بة وفتحا

. ولقد �ان ا�جواب عن هذه االع��اضات، بالطر�قة 10» �سوء العقيدة وخبث الطو�ة

ال�ي اعتادوا أن يجيبوا ��ا ع�� اختالفهم، وكما �� م��ددة �� �جاال��م مع خصومهم، 

  «إذ إن نص ا�جواب، هو أن الصوفية 
ً
  إنما رمزوا ذلك رفقا

ً
��م  با�خلق، ورحمة

 .11» وشفقة عل��م

                                                            
 .276، ص. الفتوحات املكية -  9

، طبعة دار إحياء ال��اث العر�ي اهر �� بيان عقائد األ�ابراليواقيت وا�جو  عبد الوهاب بن أحمد الشعرا�ي، -  10

 .42، ص. 1ومؤسسة التار�خ العر�ي، ب��وت، لبنان، ج. 
 .42م. نفسھ، ص.  -  11
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 ـــ الكشف الرمزي والتدو�ن: 2 

إحراج بالنسبة إ�� الصوفية، و��  لقد ش�ل تدو�ن حقائق الكشف، مصدَر 

الصوفية  هذا السياق، يرى الشعرا�ي، فيما يو�� بتضايقھ من هذا األمر، أن عباراِت 

وال توضع ��  ،إال مشافهة �ان من حقها أال تذكر «ال�ي أثارت ا�جدل ح�ن دونت، 

 ؛الطروس، لكن ملا �ان العلم يموت بموت أهلھ إن لم يدون، دونوا علمهم ورمزوه

 
ً
 . 12» للناس وغ��ة ع�� أسرار هللا أن تذاع ب�ن ا�حجو��ن مص�حة

عر�ي ع�� سر متصل بتعاطي الصوفية مع األسئلة الواردة عل��م،  و�طلعنا ابُن 

 ح�ن يذهب �شأن حد ماهية الق
ً
جابوا  أ«من ذوي العلم والفضل قد  لب إ�� أن كث��ا

 13»نھ م ملا سئلوا عنھ بأجو�ة أقرب إ�� تقر�ر اإلش�ال فيھ من رفعھ
ً
هذا  إ�� أنَّ  ، من��ا

من ظلم  «النمط من األجو�ة ال يرجع إ�� قصور �� الفهم لد��م، وإنما إ�� حذرهم 

، وذلك 14» إذ العلماء أمناء هللا �عا�� واملأمون ال يخون  ؛ا�حكمة بوضعها �� غ�� أهلها

، بينما ت�ون اإلجابة عبارة عن 15» عدم أهلية السائل املستحق «إذا ما استشعروا 

  بوح و�ذل مضنون، إذا ما استشعروا �� مقابل ذلك أنَّ 
ً
للثقة،  من الذ إل��م �ان أهال

 بماهية القلكما �شرح ذلك ابن عر�ي �� مقدمة كتاب 
ً
 ، وذلك عندما ألفى مستفهما

 
ً
؛ إذ �� هذه ا�حال، يذكر 16نحو اإلحاطة ��ذه املاهية ع�� ن�ج االستفادة متطلعا

                                                            
 .42، ص. اليواقيت وا�جواهر �� بيان عقائد األ�ابر -  12
 .14، ص. 2009املدى، دمشق، ، دار 1، تحقيق. قاسم محمد عباس، ط. ماهية القلبابن عر�ي،  -  13
 .41نفسھ، ص.  -  14
 .41نفسھ، ص.  -  15
 .41نفسھ، ص.  -  16
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ترا�� الرد مع تحقيق األهلية  «الشيخ األك�� أنھ لم �عد يرى من مسوغ ل�جنوح إ�� 

 .17» وا�حلية، ووجوب البيان، لوجود اإلم�ان

ن بذل املضنون وإبراز املصون، من خالل إن ما يرنو لنا من هذا املسلك، هو أ

، األهلية وا�حلية واإلم�انالعدول عن الرمز إ�� البيان، إنما ي�ون، بحسب تحقق 

 أمَّ 
ً
 ا عند انتفاء تحقق هذه الشروط، فإما أن نلفي �� ا�خطاب الصو��، مماطلة

 
ً
 وإحجاما

ً
 فعھ.ر اإلش�ال منھ إ�� ، غ�� أنھ أقرب �� رمز�تھ وتور�تھ إ�� تقر�ر ، أو نلفي ردا

 ا�حقائق الصوفية، بالنسبة إل��م، مشا�ل قد ت�ون عصيّ  و�طرح تدو�ًن 
ً
ع��  ة

أي حل، إن لم تكن منطو�ة ع�� مفارقة؛ وذلك أن تدو�ن حقائق امل�اشفات، إذ يبدو 

 
ً
من  أنھ إجراء ضروري، من حيث �ونھ ال غ�ى عنھ �حفظ علومهم وتجار��م خوفا

 ضياعها بال�لية؛ فإن
ً
� الطالع من ال يرغبون �� اطالعھ ع� ھ �� اآلن ذاتھ، قد ي�ون سببا

 أسرارهم.

لقد أدرك املتصوفة إذن، قيمة التدو�ن وأهميتھ، كما أدر�وا �� اآلن ذاتھ 

الصعو�ة ال�ي يطرحها. لكن، رغم �ل اإلكراهات واملصاعب املطروحة، فإ��م مالوا 

إ�� �غليب شأن املفازة بمحاسن التدو�ن ع�� ما يبدو من كث�ِ� ما دونوه �� كت��م، 

وأهميتھ. إال أن األمر لم يقف عند هذا ا�حد، فامليل إ�� �غليب محاسن التدو�ن، ال 

ها �ع�ي انخراطهم �� البوح بحقائق خلوا��م باللغة الطبيعية الراتبة ال�ي ت�ون مفاتيُح 

ائق الصوفية متاحة ل�جميع؛ ألن من شأن التدو�ن بتلك اللغة أن يجعل من ا�حق

 
ً
؛ لذلك تن��وا إ�� أن االنخراط �� الكشفية مطية للعامة، وهذا ما ال يرتضونھ قطعا

                                                            
 .42، ص. ماهية القلب -  17
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تجر�ة التدو�ن بالش�ل الذي يرض��م، ال يمكن أن يتأ�ى لهم إال ع�� ال�جوء إ�� ابت�ار 

 لغة خاصة ��م، إْن هم أرادوا صون أسرارهم.

ة مزدوجة، بل ومتناقضة ونتيجة ملسعاهم هذا، سيصبح التدو�ن ناهضا بمهم

�� اآلن ذاتھ، إذ هو من جهة يبوح ويعلن، إذ يدون؛ ومن جهة أخرى يخفي وُيسر إذ 

يقوم بالعملية ذا��ا املتمثلة �� فعل التدو�ن. وهذا األمر �ع�ي أن النشاط التعب��ي 

ھ الصو�� من حقائق، واقع ب�ن اإلعالن واإلسرار؛ ذلك أن �� اإلع
َ
ن  الناملاثل فيما َدوَّ

 
ً
نھ ع�� مستوى ظاهر القول و��ج العبارة باعتباره ماثال لإلدراك، يكمن فيھ  الذي َدوَّ

 
ً
، كما لو أنھ إعالن �� إسرار، أو إسرار �� إعالن. ومع�ى هذا ما رام أن ُ�سره إسرارا

 
ً
ثاو�ا خلف تضاعيف القول  الكالم، أن التدو�ن إعالن، غ�� أن صاحبھ قد ضمنھ سرا

 ا العبارة، بحيث ال يصل إليھ إال ذووه.املعلن و�� ثناي

الصوفية ع�� ولإلشارة، فإن هذا الضرب من التعب��، ي�اد يخ��ق مؤلفات 

إذ إن ال�جوء إ�� التلو�حات واإلشارات، وما يوازي هذا املسلك من  ؛اختالف مشار��م

 �ح وتقت�� �� الكشف عن األسرار، ي�اد ال يخلو منھ مصنف صو��.

 وأما بخصوص ما ص
ُ
بس فيھ، نفھ الصوفية بأسلوب اإلعالن الصر�ح الذي ال ل

 
َّ
 فلعل

ً
إ�� ا�خاصة م��م، كما هو الشأن بالنسبة أل�ي حامد الغزا��،  ھ إنما ي�ون موجها

 
ً
، �ان قد أسر بھ ع�� وجھ اإلهداء ملن املضنون بھ ع�� غ�� أهلھلھ بــ الذي وسم كتابا

 .18�ان منھ موضع الثقة

                                                            
هـ، وهو أخ أل�ي حامد  520صاحب هذا اإلهداء، هو مجد الدين، أبو الفتوح أحمد بن محمد الغزا�� املتو�� سنة  -  18

الذخ��ة �� علم ، وكتاب لباب اإلحياءاإلحياء الذي وسمھ بـ: الغزا��، وصاحب مصنفات �� التصوف، م��ا: مختصر 

م السماع،  وكتاب:سوانح العشاق، ، وكتاب البص��ة قال فيھ صاحب طبقات  .وغ��ها من املصنفاتبوارق اإلملاع �� الرد ع�� من يحِرّ
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الكتاب قد ذاع واش��ر ب�ن الناس، فإن املهم هو أن وع�� الرغم من أن 

صاحبھ، لم يكن قيد حياتھ يرغب �� وقوعھ ب�ن أيدي العامة؛ حيث جاء �� مقدمة 

 «الكتاب: 
ً
َ�عِرف قدَرها، ومن أهدى نفائَس صناعة إ�� غ��  اعلم أن ل�ل صناعة أهال

من صانھ عمن ال لق نفيس مضنون بھ ع�� غ�� أهلھ، فأر�ا��ا فقد ظلمها، وهذا عِ 

 .19» �عرف قدره فقد ق��ى حقھ

ولعل الباعث من وراء حذر الغزا��، ودعوتھ الصر�حة إ�� صون علوم الكشف 

ونفائسها عن غ�� أهلها، هو الشك الذي ما ف�ئ يراوده، �شأن قدرة العقل ع�� 

و�خاصة �� مراحل تأليفھ األخ��ة،  ،ھاإلحاطة باألسرار، ما دام الرجل قد استقر رأيُ 

 باإلضافة إ�� تلك ال�جائب، وا�خواص ،وتصرفھ مختصر ،العقل ضعيف«ع�� أن 

«20. 

ولسنا �ع�ي بكالمنا هذا أن لغة الصوفية �� ع�� إطالقها، إلغاز ورمز؛ ألنھ 

�م إنما يختص اإللغاز والرمز بتدو�ن أسرار علومهم، بينما يحرصون ع�� أن ت�ون لغ�ُ 

 أق
ً
�� �عض كت��م املوجهة إ�� املر�دين م��م، بل وح�ى املوجهة إ�� العامة؛  ل إغماضا

نونھ من الوعظ الذي يتو�� تقو�م أخالقهم، وكذا  ألن غرضهم م��ا، إنما هو ما ُيَضّمِ

 هم إ�� عالم الكشف واألسرار.ا�ِحكم ال�ي من شأ��ا أن تجتذب غ��َ 

                                                            
بت�حيحھ وعلق عليھ. عبد ا�حافظ عبد العليم اعت�ى طبقات الشافعية، ابن قا��ي شهبة، » و�ان صاحب عبارات وإشارات« الشافعية:

 .280، ص. 1ج.  ،1987، عالم الكتب، ب��وت، 1خان، ط. 
مام الغزا��، راجعھ وحققھ، إبراهيم محمد ، ضمن مجموع رسائل اإل املضنون بھ ع�� غ�� أهلھأبو حامد الغزا��،  -  19

 .355أم�ن، املكتبة التوفيقية، القاهرة، ص. 
 .381م. نفسھ، ص.  -  20
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ماض، �� تلك الكتب ميال من ِقَبل قاِر��ا، وإذا ما أثمَر اإلقالُل من الرمز واإلغ

 
ً
مع ما صنفوه من جنس  وصار ذلك القارئ مر�دا، فتخ�� وتح��، بفضل تفاعلھ إيجابا

هذا التأليف، و�دأ طور ال���� �� مراتب الطر�ق ومقامات ا�حب�ن، شرعوا �� 

جد اإلفصاح لھ عن أسرار امل�اشفات، ح�ى حدثوه �� ا�خلوات دونما رمز. لذلك ت

ِسنة جميع ا�حب�ن أ�جمية ع�� غ��هم، و��  «�عضهم يبوح ��ذه ا�حقيقة إذ يقول: 
ْ
أل

 .21» أل�حا��م عر�ية

وهذه اللغة ال�ي ينأى ��ا الصوفية عن اللغة الطبيعية الراتبة كما سلف، �� 

بحسب ما يذهبون إليھ، متاحة ل�ل عارف من أهل التصوف، إذ إن من ب�ن ما 

 أ�شدوه �� هذا البا
َ
 هم:ب، قول

 و�ل العارف�ن لها رمــــــــــــــوز 

         

ِدق ع�� ــــــــــــــــــــــــوألغ *
َ
ـاديــــــــــــــــــألعــــــــااز ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولوال اللغز �ان القول كفرا

         

 وأدى العامل�ن إ�� الفســادي *

حفظها تار�ُخ مناظرا��م، أن وقد حاول املتصوفة، ع�� امتداد تجار��م ال�ي  

و�� اتصال ��ذا السياق، ينقل الشعرا�ي جواب  يتصدوا لإلن�ار الذي يالحق لغ��م.

أ�ي القاسم القش��ي، الذي ذهب إ�� أن الدافع إ�� اإلغماض والرمز، إنما �ان باعثھ 

كشف طر�قة الصوفية 
ُ
؛ 22» لغ��هم فيفهموها ع�� خالف الصواب «ا�خوف من أن ت

انوا يمنعون املر�د املبتدئ من مطالعة أسرارهم املبثوثة �� كت��م من غ�� شيخ لذلك �

 .23معلم

                                                            
 .44، م. م، ص. اليواقيت وا�جواهر -  21
 .43م. نفسھ، ص.  -  22
 .43م. نفسھ، ص.  -  23
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هم وملا �ان ال��م�� ُ�عّرِض املتصوفة للتشنيع واملساءلة، فقد �انوا ُ�ِعّدون أنفَس 

لالقتدار ع�� منازلة ا�خصوم والرد عل��م، مبين�ن �عض أسباب الرمز و�واعث 

لدى أحد أقطاب التصوف �� عصره، وهو ع�� بن الوفا  ال�جوء إليھ، كما نلفي ذلك

هـ)، الذي �ان يوجھ مر�ديھ إ�� اختيار أنجع ا�حجج لرد االع��اضات الواردة  807 .(ت

قولوا ملن �ع��ض ع�� العارف�ن �� رموزهم لكالمهم، قد أنزل  «عل��م، حيث يقول لهم: 

 . 24» كث��ة من القرآن مرموزةهللا �عا�� ع�� محمد ص�� هللا عليھ وسلم، فواتح سور 

ولقد �سق �حيي الدين بن عر�ي، وهو بوارد التأصيل الصطالحات الصوفية، 

ال�ي �� اصطالحات رمز�ة إشار�ة �� أغل��ا، أن �جأ إ�� االعتداد بالقيمة االعتبار�ة ال�ي 

هللا  ملا رأى أهُل  «: الفتوحات املكيةمنحها هللا �عا�� لإلشارات الرمز�ة، حيث قال �� 

 «أنھ (أي هللا) قد اعت�� 
َ
؛ استعملوها فيما بي��م. ولك��م بينوا معناها، »اإلشارة

 .25» ومحلها، ووق��ا

يدرك الصوفية إذن، أن خطا��م املتمحور حول علم أسرار الكشف واإللهام، 

 
ً
�� الرمز�ة واإلغماض  هو خطاب ع��ي ع�� فهم العامة، من حيث �ونھ موغال

عل��م. وقد ال يفاج��م أن يرمي املعتد بدليل العقل وحده،  بالنسبة إ�� الدخيل

عرضة لش�ى أنواع اإلن�ار.  بخطا��م �� دائرة الالمعقول؛ في�ون من ثمة هذا ا�خطاُب 

و�ل ذلك راجع، �� نظر املتصوفة، إ�� أن أغلب العقول قاصرة عن ا�جاز إ�� 

 استيعاب خطا��م وفهم معانيھ.

                                                            
 .43، م. م، ص. اليواقيت وا�جواهر -  24
 .276، م. م، ص. الفتوحات املكية -  25
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بيان كالم الشيخ األك��، إ�� ضرورة التمي�� ب�ن و�ذهب الشعرا�ي، �� سياق 

علم العقل وعلم األسرار، فبعد أن ب�ن أن علم العقل، يتيح إم�ان تذليل صعو�ة 

، قال 26معانيھ لدى املتلقي من خالل ال�جوء إ�� تحر�ر وجھ الدليل ع�� �سط العبارة

العقل، ولذلك  وأما علم األسرار فهو العلم الذي فوق طور  «�شأن العلم الثا�ي: 

يتسارع إ�� صاحبھ اإلن�ار؛ ألنھ حاصل من طر�ق اإللهام الذي يختص بھ الن�ي والو��، 

ھ
ُ

 .27» وعالمتھ أنھ إذا أخذتھ العبارة َسُمج و�ُعد عن األفهام َدْرك

وألن األمر ع�� هذا النحو، من إم�ان حمل كالم الصوفية ع�� غ�� القصد 

ذهب الشعرا�ي إ�� أن تفهيم حقائق أسرار  القر�ب منھ لدى العرفاء م��م؛ فقد

الكشف واإللهام لغ�� أهلها، ال ي�ون إال بضرب من التقر�ب الذي ينب�� أن ُي�جأ إليھ 

ومن هنا �ان من ير�د تفهيم العلم لغ��ه، ال يقدر أن  «ع�� التوسل باألمثلة، إذ يقول: 

وا�خاطبات الشعر�ة. يوصل ذلك العلم إ�� األفهام الضعيفة إال بضرب من األمثلة 

ِل من هذا القبيل مَّ
ُ

 .28» وأك�� علوم الك

�� هذا السياق املتصل باصطالحات الصوفية �� مباحثا��م ومخاطبا��م، 

�عا�ج ابن خلدون الصعو�ات ال�ي تدعو املتصوفة إ�� العدول عن التصر�ح إ�� الرمز 

 قد يصرح العارف بما يط�� لھ ا�جمهور  «والتلميح، حيث يقول: 
ً
، وتضيق إن�ارا

حواصلهم عن ملتقطھ، فيحتاج إ�� بيان يخرج عن ال��مة كقول �عضهم: إ�ي أقول يا 

النداء إنما ي�ون من وراء حجاب، وهل  ألنهللا، يا رب، فأجده أثقل ع�� من ا�جبال، 

                                                            
 .46، م. م، ص. اليواقيت وا�جواهر - 26
 .46، م. م، ص. اليواقيت وا�جواهر -  27
 .46م. نفسھ، ص.  -  28



 

 

 
 قسم الدراسات

 13 المصطلح الصوفي وإشكالیة التدوین │ مصطفى السعیدي

 29»!  رأيت جليسا ينادي جليسھ؟
ً
مجمل الكالم، ومركزا  ، ثم �علق ابن خلدون، متناوال

 بالتحديد ع�
ً
ل�ان هذا  ،فلوال هذا التعليل «: � توسط التعليل �� الكالم املتقدم، قائال

 
ً
  ،القول مردودا

ُ
 .30»ھ م��ماوقائل

نون كالمهم بالضرورة، �عليال َ�عُقب خروجهم عن  وملا �ان الصوفية ال ُيَضّمِ

وكذا التعب�� عن املقاصد واألغراض، فقد  ،معهود استعمال عامة الناس �� التخاطب

»  
ُّ
 اقت��ى ذلك �ل

ً
مخصوصا من شرح األسماء ال�ي تواضعوا عل��ا  ھ اصطالحا

للمفاوضة بي��م، و�يان ما اختص بمجاهد��م من اآلداب واألح�ام، وشرح ما اختلف 

تفس��ه من مقاما��ا، وكيفية �عليم ا�جاهدة، وإيضاح ما �شابھ من أقوالهم 

 
ً
 .31»صوف�س�ى علم الت وإطالقا��م، ف�ان ذلك علما مخصوصا

  
ً
إ�� ما هو متواتر عن كث�� من الصوفية، هو  وما ينب�� استيعابھ، استنادا

تحفظهم من بث �عضهم �� الكتب ال�ي من شأ��ا أن تقع ب�ن يدي العامة، ما ان��ت 

وقد حذر  « إليھ امل�اشفة من علوم أثمر��ا مجاهدا��م، حيث يقول ابن خلدون:

إال ما يدور بي��م ��  ،ب والكالم �� ��يء منھالقوم ر��ي هللا ع��م من إيداعھ الكت

  ؛املفاوضات ع�� سبيل اإليماء
ً
  تمثيال

ً
من معانيھ،  وإجماال، وال يكشفون لغ��هم شيئا

 
ً
مع حدود الشريعة �� ترك األخذ بما ال  علما بقصور األفهام عن احتمالھ، ووقوفا

 
ً
م��م �لمة من ذلك  مع هللا �� صون أسرار الر�و�ية، وإن صدر عن أحد �ع�ي، وأدبا

                                                            
، دار الفكر املعاصر، 1مد مطيع ا�حافظ، ط. ، تحقيق. محشفاء السائل و��ذيب املسائل عبد الرحمن بن خلدون، -  29

 .91، ص. 1996دمشق، دار الفكر، ب��وت، 
 .91م. نفسھ، ص.  -  30
 .92، ص. شفاء السائل و��ذيب املسائل -  31
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 سمَّ  ،ع�� سبيل الندور 
ً
بمع�ى أن حال الغيبة والسكر استولت عليھ ح�ى  ؛وه شطحا

 .32» ت�لم بما ليس لھ الكالم بھ

ف ـــ تأٔویالت يف التعاطي مع اللغة الصوفية: عرض منوذ�ني من التصو  3
 املغريب:

 
ً
عن كالم الصوفية الواقع ضمن ما أجمعوا ع�� اعتباره  إذا ما ضر�نا صفحا

 
ً
عن نطاق ال�حو؛ فإنھ يبقى مع ذلك، ��يء ي�اد يلتبس بجنس  شطحا، خارجا

فَضّمُنوه ن��هم وشعرهم، أو ع�� األقل، أن من شأنھ أن  ،الشطح مما تلفظوا بھ

 يلتبس ع�� من ليس لھ ارتياض ع�� كالمهم.

لشيخ ابن �جيبة، إ�� أن يقول بخصوص ولعل هذا األمر، هو ما أ�جأ ا

اعلم أ��ا األخ:  «استفسار ورد عليھ �شأن استعصاء أبيات ثالثة أل�ي القاسم ا�جنيد: 

وإنما  ،أن كالم األولياء العارف�ن، والعلماء العامل�ن، الذي ليس بمنقول عمن تقدم

مكنونة، ت�لموا بھ من قر�حة أنفسهم، في�ون منطو�ا ع�� أسرار مصونة، وجواهر 

 
َّ

 . 33»ها إال بالتلقي ع��مم، وال تتب�ن حقائُق  ُه ال يكشفها إال

 : 34و�انت األبيات املنسو�ة أل�ي القاسم ا�جنيد، ال�ي التبست ع�� السائل، ��

                                                            
 .103م. نفسھ، ص.  -  32
، تحقيق. 2لسلة ، ضمن سلسالت نورانية فر�دة، السشرح األبيات الثالثة أل�ي القاسم ا�جنيدة، ابن �جيب -  33

 .54، ص. 2002، دار الرشاد ا�حديثة، الدار البيضاء، 2العمرا�ي ا�خالدي عبد السالم، ط. 
 .54م. نفسھ، ص.  -  34
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؛ وألننا ليس من قصدنا 35فقد حظيت هذه األبيات �شروح متعددة ،ولإلشارة

 ون �افيّ أن نتفرغ لتحقيق القول �� الشروح ال�ي تناولت هذه األبيات؛ فلعلھ قد ي�
ً
 ا

لنا، �� اتصال بما نحن �سبيلھ، أن نقف ع�� جانب من التعاطي التأو���، �� �عامل 

الصوفية مع هذه األبيات، ال�ي استع��ى فهمها ع�� املتلق�ن. وألن األمر، بالنسبة 

إلينا �� هذا ا�ح�� من موقفنا املستطلع، إنما هو ع�� جهة االختصار، متعلق بالرغبة 

شارات التأو�لية، �� ا�خطابات الصوفية؛ فإننا سنقتصر، من �ل �� اإلمساك باإل 

من الشيخ عبد الكب�� بن عبد ا�جيد والشيخ ابن  ذلك، ع�� �عض ما أد�� بھ �لٌّ 

 �جيبة، وذلك بخصوص شرح الشطر األول من البيت الثا�ي.

ي��ض تأو�ل هذا القول الشعري، ع�� معرفة تقابل هذه الثنائيات، و��: تا�ع / 

 متبوع، إمام / مأموم، الضاللة أو الغفلة / الهداية أو اليقظة.

 
ً
، أن التا�َع هو املأموُم، وم�خص ما أد�� بھ ابن �جيبة، هو أنھ ملا �ان معلوما

واملتبوَع هو اإلماُم، و�ان الرسول، بحكم طبيعة مهمة الرسالية والتبليغية، م�لف 

 «من يدعوهم إ�� الهدى، وهم، بحكم غفل��م، قبل مقام التو�ة،  خلفبالس�� 

                                                            
الدراسة الوافية ال�ي مهد ��ا عبد هللا شر�ف لوقوف ع�� الشروح ال�ي تناولت أبيات ا�جنيد، يمكن الرجوع إ�� ل -  35

سراج عبد الكب�� بن عبد ا�جيد عليوات (من متصوفة القرن ا�حادي عشر ال�جري)، واملوسوم بـ:  الوزا�ي، لتحقيق كتاب

 بنان.ل –، دار الكتب العلمية، ب��وت 1، تحقيق. عبد هللا شر�ف وزا�ي، ط. الغيوب �� أعمال القلوب

 توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر

     

         

  وإال فتيمم بالصعيد أو ال�خر *

 وقدم إماما كنت أنت إمامھ       

         

 وصل صالة الفجر �� أول العصر *

 فهِذي صالة العارفيـن بر�ـــــهم  

     

 فإن كنت م��م فان�ح الَ��َّ بالبــــــحر *
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؛ فإن هذا �ع�ي أن الغافل�ن �انوا قبل 36» فارون منھ وهو يتبعهم، حرصا ع�� هداي��م

  «التو�ة أئمة ملن �س�� خلفهم، إذ �ان 
ً
 .37» ملن تبعھ املتبوع إماما

 «�حال متبوع�ن غ�� أ��م قد ظلوا، وفق هذا املسلك من التأو�ل، ع�� هذه ا

هذا القول، أ��م بمجرد أن تابوا،  . والزمُ 38» ح�ى هداهم هللا لإلسالم، فأمروا باتباعھ

وهو مقام التو�ة بفضل الهداية، �غ��ت  ؛ةواجتازوا الغفلة إ�� أول مقامات الصوفي

موا من �ان خلفهم يتبعهم، �ي يصلوا  ّدِ
َ

األدوار، وعندها، أصبحوا مأمور�ن بأن ُيق

 خلفھ.

البحر املديد �� تفس�� �جيبة األبيات الثالثة مجتمعة، �� كتابھ  وقد شرح ابُن 

، ع�� ضرب من االختصار، وذلك َعَرضا �� سياق تنب��اتھ ع�� النكت القرآن ا�جيد

� �واأل�عاد اإلشار�ة، ال�ي درج ع�� ذكرها والتنبيھ عل��ا �� تفس��ه آلي القرآن الكر�م 

 
ً
 لوجاز  مؤلفھ هذا. ونظرا

ً
عن �ونھ يتناول مجمل  ة شرحھ وشدة اختصاره، فضال

 األبيات، وهو ما لم نتناولھ فيما تقدم، فإننا نورد الشرح �امال كما أورده، إذ قال: 

قدر ع�� الطهارة األصلية؛ و�� الغيبة عن األحداث ال�ونية، فاقصد «
َ
إن لم ت

العبادة ا�حسية، وقّدم الشريعة أو من قام ��ا من أهل ال��بية النبو�ة أمامك، �عد 

                                                            
 .57، م. مذ�ور، ص. شرح األبيات الثالثة أل�ي القاسم ا�جنيدابن �جيبة،  -  36

 .57م. نفسھ، ص.  -  37

 .57، ص. شرح األبيات الثالثة أل�ي القاسم ا�جنيد -  38
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هر
ُ
الشريعة لعصر ا�حقيقة، فهذه صالة  39أن �ان يطلبك قبل أن �عرفھ، واجمع ظ

 .40»اهرك بحقيقة باطنكالعارف�ن، فإن كنت م��م فان�ح َبرَّ ظ

إ�� أنھ و�خصوص النموذج الثا�ي، �� التعاطي مع شرح األبيات املذ�ورة، �ش�� 

سراج الغيوب �� ه) صاحب كتاب  11الكب�� بن عبد ا�جيد (ت ق  قد سبق لعبد

َفھ هذاأعمال القلوب
َّ
  ؛، أن كرس مؤل

ً
ف �خم لشرح أبيات ا�جنيد شرحا

َّ
 وهو مؤل

ولم تزل العلماء واألولياء  : «42هذا املوضع من شرحھ ، حيث قال ��41مستفيضا

يتبعو��م بمواعظ الكتاب والسنة إ�� أن استيقظوا من نوم الغفلة وسكرة األهواء 

دق، فحينئذ ينب�� للتائب أن �عزل نفَس  َدِم الّصِ
َ
ھ و�ادروا للتو�ة بالرجوع � ع�� ق

 43» عن تلك اإلمامة
ً
  لھ وقت ، وذلك باتخاذ من �ان تا�عا

ً
 .44 وإماما غفلتھ، متبوعا

                                                            
هر«ورد لفظ  -  39

ُ
 � النظم أيضا حيث جاء:مرت�ن، �� الشرح كما هو وا�ح، و� البحر املديد�� » ظ

 إماما كنت أنت إمامھ        وصل صالة الظهر �� أول العصروقدم                   

 ، وهو ما اقت��ى اختالفا �� شرح املوضع�ن، تبعا الختالف اللفظ�ن.»فجر«، فقد ورد لفظ شرح األبياتأما �� 

حسن  سالن، الناشر الدكتور ر ، تحقيق. أحمد عبد هللا القر��ي البحر املديد �� تفس�� القرآن ا�جيد ابن �جيبة، -  40

 .508، ص. 1، ج. 1999عباس ز�ي، القاهرة، 
�جيبة، إنما شرح هذه األبيات باالعتماد ع�� ما طالعھ �� كتب من تقدمھ، في�ون شرحھ هذا اختصارا  ظاهر أن ابن -  41

كالم ع�� قدر فهمنا «، بدليل قولھ: شرح األبيات الثالثةأو ت�خيصا لكتاب أو لكتب سابقة ع�� تأليف رسالتھ هذه �� 

؛ وذلك ع�� اعتبار أن املقصود بكالم املتقدم�ن، إنما هو 54، م. مذ�ور، ص. شرح األبيات »املتقدم�ن ر��ي هللا ع��م

 كالم الشراح، ال كالم ناظم األبيات.

أنھ ألف الكتاب �عدما أذن لھ شيخھ بتأليفھ، وذلك بناء ع�� استفسار �شأن مع�ى األبيات، وأن  يذكر املؤلف -  42

ملؤلف؛ وانظر كذلك: الدراسة ال�ي مهد ��ا ا، من كالم 86-85-84فسر هو الشيخ ا�حسن اليو��ي، انظر: ص. ص. املست

 .13عبد هللا شر�ف الوزا�ي لتحقيق الكتاب، ص. 
، دار 1، تحقيق. عبد هللا شر�ف وزا�ي، ط. اج الغيوب �� أعمال القلوبسر عبد الكب�� بن عبد ا�جيد عليوات،  -  43

 .114لبنان، ص.  -لمية، ب��وت الكتب الع
 .14م. نفسھ، ص.  -  44
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وال بد من االنتباه، إ�� أنھ ع�� الرغم من �ون هذا الشرح املستفيض، قد نحا 

 فيھ صاحبُ 
َّ

بما أبقاه  ھ أنھ قد صرح هو نفُس ھ إ�� رفع التباس العبارة �� األبيات، إال

الذي يذكرنا  فيھ من اإلغماض الناتج عن مسلك ا�حذر والتقت��، وهو املسلك

الغزا�� ع�� غ�� أهلھ، �� جملة ما أشرنا إليھ قبل. يؤكد هذا ما ينص عليھ بمضنون 

ق �واعلم يا أ�� أن�ي وإن أطنبت واستك��ت من البيان واإليضاح لطر  «مؤلفھ بقولھ: 

أهل النجاح والفالح �� هذا الكتاب الذي يضا�� ُحسنھ ال�وكب  ،القوم الصوفية

وال �ْسِفر عن وجوه األسرار، صونا لها من  الوضاح، فإ�ي ال أخرق فيھ حجب األستار،

 .45»إيداع السر لغ�� أهلھ

الصوفية، دون أن ن�حظ اختالفا ب�ن متقدم ومتأخر م��م، يؤمنون ومعلوم أن 

أسرار ر�انية ال يفهمها إال  «بأن هذه األمور الذوقية، تنطوي بطبيع��ا املتعالية ع�� 

مع األسرار، ي�اد يحصل بي��م إجماع ع�� أن  اء التعامل، ومن ثمة فهم، بإزَّ 46» أر�ا��ا

ها، َجْهٌل بقدرها «
ُ
 .47» ِذكرها ملن ال َيفهُمها وال يذوق

�جيبة �� شرحھ لسورة النور، عن مقام ا�خصوصية الذي  و�كشف ابُن 

 
ً
طلعوا من خاللھ إلهاما

ُ
وكشفا، ع�� اإلحاطة بأسرار فائض  اختص بھ الصوفية، فأ

ها، وهو القائم ��ا «بحر ا�ج��وت، حيث  ها: ُهللا نوُرها وِسرُّ
ُّ
ل

ُ
؛ والزم 48» ال�ائناُت �

                                                            
 .125ص. م. نفسھ،  -  45
 .187، تحقيق. محمد أحمد حسب هللا، دار املعارف، القاهرة، ص. إيقظ الهمم �� شرح ا�حكم ابن �جيبة، -  46
 .187م. نفسھ،  -  47
 .43، ص. 4، م. مذ�ور، ج. البحر املديدابن �جيبة،  -  48
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ال َيفهم هذا إال أهُل الفناء من العارف�ن  «مقت��ى علوم ا�خصوصية عندهم، أنھ 

 َرمزوا إليھ، هم، التسليُم ملا با�، وَحْسُب َمن لم يبلغ مقاَم 
ً
  وتحققوه ذوقا

ً
 .49» وكشفا

رجع سعاد ا�حكيم، خصوصية ا
ُ
ها، إ�� عامل متمثل لتجر�ة الصوفية وثراءَ وت

هذه  «�� توحد الصو�� وتنكبھ عن ا�خالطة، وميلھ الطبي�� إ�� العزلة، إذ ترى أن 

ن الصو��َّ من اكتشاف طر�قھ  ِ
ّ

َمك
ُ
الوحدة أو العزلة العفو�ة لها مردودان: األول أ��ا ت

تفرد الصو�� �� لغتھ  ا�خاص، ومن عيش تجر�تھ الفردية، واملردود الثا�ي للعزلة هو

  .،ا�خاصة الناتجة عن تجر�تھ ا�خصوصة..
َّ
 ما نجد صوفيّ لذلك قل

ً
 أو  ا

َ
يرث تجر�ة

 صو�ّ�ٍ آخر، بل ال�ل �ع�� عن حالھ ا�خاص وعن تجر�تھ ا�خاصة
َ
 . 50» لغة

وإنھ �ج�� إذن، أن الوقوف ع�� مقاصد الصوفية من خالل ما تر�وه مدونا �� 

 شعرهم ون��هم، يبقى عصيّ 
ً
ع�� األفهام. وما ينب�� التنبيھ إليھ، هو أن اإلمساك  ا

ن اء هذا األمر، هو أباالصطالحات أمر �� غاية األهمية، غ�� أن ما ينب�� استيعابھ بإزَّ 

م للمتلقي بمجرد اإلمساك بجدول االصطالحات؛ ألنھ إنما 
َّ
سل

ُ
مفاتيح الفهم، قد ال �

ة اللغة ال�ي ��ا يتفاوض أهل اإلشارة يصبح الفهم ممكنا، عندما يكتسب املتلقي ملك

 واإللهام.

 �ىل سبيل اخلمت:

من هنا أمكننا الذهاب، إ�� أن مداخل فهم ا�خطاب الصو�� ال تتوقف دائما  

 
ً
و�إزاء �عض  ،ع�� مركز�ة املصط�ح �� حدوده الضيقة، بقدر ما تتوقف أحيانا

                                                            
 .43ص. م. نفسھ،  -  49
لبنان،  –، املؤسسة ا�جامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ب��وت 1، ط. ابن عر�ي وميالد لغة جديدةسعاد ا�حكيم،  -  50

 .35، ص. 1991
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اللغوي ألهل اللسان،  ع�� خ��ة املتلقي بنحِو تصرُّف الصو�� �� املوروث ،النصوص

ن  «و�خاصة عندما يصبح كالم الصو��، ع�� حد �عب�� ابن �جيبة:  ليس بمنقول َعمَّ

 51» تقدم
ً
قدمھ، بمن ف��م  ؛ أي عندما يبتكر الصو�� لنفسھ رموزا

َ
لم �ستعملها من ت

هم، أو لنقل: عندما َيخِرق الصو�� قواعد االستعمال اللغوي الراتب، الصوفية أنفُس 

و�ذهب �� خرق العوائد والقواعد إ�� أ�عد مدى مما هو مسموح بھ ومتوقع بل 

 ومعتاد.

  

                                                            
 .54، م. مذ�ور، ص. شرح األبيات الثالثة أل�ي القاسم ا�جنيدابن �جيبة،  -  51
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