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لقاء المولوية 
والنقشبندية من 

خالل أعمال عبدالغني 
النابلسي

خالد محمد عبده 

اللوؤلوؤية  »العقود  النابل�سي  عبدالغني  كتاب  يعتبر 
الطريقة  عن  معروف  عربي  ن�سٍّ  اأقدم  املولوية«  ال�سادة  طريق  يف 
ا يف اأغلبه، ول يقّدم للقارئ معلومات  املولوية، واإن كان الن�ّس دفاعيًّ
تفيد يف تاأريخ الت�سوف املولوي، بقدر ما يفيدنا الن�ّس يف الّتعرف على 
انت�سار املولوية خارج مدينة قونية، واإثارة طقو�سها الكثري من اجلدل، 
الأكادميي  الن�ّس  حمقق  يقّدم  ل  كذلك  والفقهاء.  ال�سوفية  عند 
ال�سوري بكري عالء الدين اإ�ساءات كا�سفة حل�سور الت�سوف املولوي 
املو�سوع  هذا  خ�ّس  واأن  �سبق  لأنه  النابل�سي،  عبدالغني  حياة  يف 
بدرا�سة عنوانها: »الطريقة املولوية يف كتابات عبدالغني النابل�سي 
1143هـ/ 1730م«. �سارك بها يف املوؤمتر الدويل حول جالل الدين 
ورّكز  وقونية،  اإ�سطنبول  يف  )اأيار(  مايو  �سهر  يف  اأُقيم  الذي  الرومي 
من  النابل�سي  قّدمه  ما  على  املولوية  عن  النابل�سي  للن�س  تقدميه  يف 
�سروحات متاأخرة لفواحت الن�ّس املولوي الأكرب )املثنوي املعنوي()1(.

( باحث م�شري يف االإ�شالميات والت�شوف. (
)1( راجع: عبدالغني، النابل�شي العقود اللوؤلوؤية يف طريق ال�شادة املولوية، حتقيق وتقدمي: بكري عالء الدين، دار نينوى، دم�شق، 2009. 
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لكن كتاب النابل�شي لقي عناية من غري واحٍد من الباحثني، فبعد ن�شره على 
الرتقي  مطبعة  يف  بدم�شق،  املولوية  التكية  �شيخ  اأفندي  الدين  �شم�ص  حممد  نفقة 
ح�شل  واأخرًيا   ،1932 عام  حتى  الكتاب  هذا  طبعات  جتددت   ،1911 عام  بدم�شق 
اأحمد خريي على درجة املاج�شتري من جامعة النجاح الوطنية يف نابل�ص بفل�شطني عن 

حتقيقه ودرا�شته لهذا الن�ص يف ق�شم التاريخ.

عن  قاله  ومما  وممار�شة،  طريقة  للمولوية  حمبته  النابل�شي  عن  ُعرف  وقد 
التكية املولوية �شعًرا: 

ناُر احلرُّ  حيُث  احلرِّ  يف  جنٌة  املولويُة 

اإزاُر لها  الزهور  ومن  بها  طرابل�ُص  تزهو 

يداُر به  الن�شيم  كاأ�ُص  الذي  واديها  ُح�شن  يا 

الثماُر واأثقَلها  ومعاِطُف االأغ�شان قد مالت 

قراُر لهم  متَّ  اهلِل  اأه�ِل  الفقراِء  جنُة  هي 

االأنهاُر)2( حتتها  جارياٌت  تراها  اأوما 

�شنحاول يف هذه الدرا�شة قراءة ما قّدمه النابل�شي من خالل حديثه ك�شويف 
بالنابل�شي  نعّرف  اأن  بنا يف عجالة �شريعة  املولوية، ويح�شن  الطريقة  نق�شبندي عن 

وببع�ص جهوده يف الكتابة ال�شوفية. 

)2( راجع: عبدالغني، النابل�شي »التحفة النابل�شية يف الرحلة الطرابل�شية«، املعهد االأملاين لالأبحاث ال�شرقية، بريوت، 1971، �ص76. قارن 
ب���: عمر، عبدال�شالم تدمري: تكية الدراوي�ص املولوية بطرابل�ص يف اأقدم وثيقة عنها وما كتبه الرحالة العرب واالأجانب يف و�شفها، جملة 

تاريخ العرب والعامل، لبنان، مج 12، ع 140.
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النابلسي: حياته ورحالته  

الدم�شقي  االأ�شل،  بالنابل�شي  املعروف  النابل�شي،  اإ�شماعيل  بن  عبدالغني  هو 
ال�شاحلي املولد والن�شاأة، النق�شبندي القادري، له ما يزيد على )280( موؤلًفا، ُعرف 
يف  كتب  اإذ  ومف�ّشر،  و�شاعر،  ورحالة،  وموؤرخ،  وحمّدث،  وفقيه،   ، ك�شويفٍّ النابل�شيُّ 

الفنون االإ�شالمية كافة. 

لعائلة  1641م،  1050ه�/  عام  احلّجة  ذي  �شهر  يف  دم�شق  يف  النابل�شيُّ  ُولد 
اإلى عمر بن اخلطاب  عريقة يف الفقه والدين معروفة بالعلم والق�شاء، يعود ن�شبه 
اخلليفة امللّقب بالفاروق. واإذا كان النابل�شي معروًفا يف دم�شق يف �شن مبكرة بال�شعر 

واالأدب، فقد ُعرف بعد ذلك بانت�شابه اإلى الطريقة النق�شبندية، والقادرية. 

الروحي«،  االإلهام  اأنوار  منه  ت�شع  الذي  احلقائق  »ديوان  النابل�شي  كتب  وكما 
كتب »ديوان خمر بابل« الذي نرى فيه الغزل احل�شي واملتعة والرتف الدنيوي.

رحل النابل�شي اإلى دار اخلالفة )اإ�شطنبول( عام 1075ه� �

رحل اإلى البقاع وجبل لبنان عام 1100ه� ثم اإلى القد�ص واخلليل.

رحل اإلى م�شر واحلجاز عام 1105ه�.

عاد اإلى دم�شق عام 1119ه�.

عمل  كافة،  االإ�شالمية  العلوم  فروع  يف  ُكرٍث  اأ�شياخ  على  العلم  النابل�شي  تلّقى 
منها  الكثري  يزال  ال  امل�شنفات  من  كثرًيا  وترك  والت�شنيف،  والتدري�ص  باالإقراء 

خمطوًطا، واأح�شى له بع�شهم )223( موؤلًفا)3(.

)3( م�شادر ترجمته: الورد القد�شي والوارد االأن�شي يف ترجمة العارف عبدالغني النابل�شي- كمال الدين الغزي. -�شلك الدرر – املرادي. 
-جامع كرامات االأولياء- النبهاين. -االأعالم- خري الدين الزركلي. -معجم املوؤلفني- عمر ر�شا كحالة.

ومن املراجع احلديثة: يراجع اأحمد مطلوب، و�شامر عكا�ص، وبكري عالء الدين، وقد اأح�شى االأخري يف م�شرد نقدي موؤلفات النابل�شي، 
ون�شر هذا االإح�شاء يف عددين م�شتقلني يف جملة جممع اللغة العربية بدم�شق، وقد حقق ن�شبة الكتاب للنابل�شي وغريه من الكتب. 
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النابلسي مدافًعا عن التصوف

-1212( ال�ُش�شرتي  احل�شن  اأبو  ال�شويف  ال�شاعر  ا�شتخدم  خلت  قرون  منذ   
1269( يف اإحدى ق�شائده األفاًظا م�شيحية، مل يكن هذا امل�شلك عاديًّا عند جمهور 
والتوهني  املزايدة عليه  النا�ص يف  فاأخذ  العامة،  الغفرية من  اأو اجلماهري  الفقهاء، 
من �شاأنه وتاأليب االآخرين وحتري�شهم عليه، حتى يخرج من اأر�ص امل�شلمني االأتقياء! 
فقد  ل�شخ�ص،  هجاًء  اأو  ل�شلطان  مدًحا  االأ�شعار  يقر�ص  �شاعًرا  يكن  مل  ال�ش�شرتي 
اإلى طريقته ال�شوفية عن طريق  اأقطار امل�شرق، داعيًا  ارحتل من  االأندل�ص، وطاف 
نظم املو�شحات  واالأزجال العامية التي انت�شرت بني النا�ص، كانت خطته يف الدعوة 
اإلى ما يوؤمن به وا�شحة املعامل، ال يتزحزح عن مبادئه مهما كانت العرو�ص، نوليك 

علينا قا�شًيا يف طرابل�ص؟ يرف�ص ال�ش�شرتي! ويغّني :

َى املَُتّيُم يِف الَهوى ِبُجنوِنِه  َر�شِ
 َخُلّوُه َيْفَنى ُعْمره بُفُنوِنِه

 ال َتْعِذُلوُه َفَلْي�َص َيْنَفْع َعْذُلُكْم
 لي�ص ال�شلو عن الهوى من دينه

ْن ُذِكَر الَعِقيَق الأْجِلِه  َق�َشًما مَبَ
يِنِه ِه ومَيِ  َق�َشَم املُِحِب ِبُحِبّ

 َمايل �ِشواُكُم َغرْيَ اأين ثاِبٌت
 َعن َفاِتراِت احُلِبّ اأو َتلويِنِه

 مايل اإذا َهَتَف احَلماُم باأْيكٍة
 اأبدًا اأِحنُّ ل�َشْجِوِه و�ِشُجوِنِه
 واإذا الُبَكاُء ِبَغرْيِ َدْمٍع داأُبُه

ُبّ َيْحوي َدْمَعُه ِب�شوؤوِنِه فال�شَ

ياأتي اإلى م�شر، ويف طريقه اإليها ُيعّرج على االأديرة ويزورها، مثله مثل بقية 
املت�شوفة والزّهاد الذين تزخر كتب الطبقات والرتاجم بحكاياتهم ولقاءاتهم مع 

الرهبان. 
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كانت م�شر يف ذلك الوقت ت�شتقبل جميع املت�شوفة من فار�ص وبلخ والعراق 
من  لغريه  طاب  كما  فيها  لل�ش�شرتي  املقام  طاب  وقد  البلدان،  من  وغريها  وال�شام 
القوم ال�شوفية، وقد فرح به خلٌق كثري، واأ�شبحت اأزجاله واأنا�شيده ومو�شحاته زاًدا 
روحًيا للفقراء ال غنى عنه. لكن م�شر كانت اآنئذ م�شابة بالتيار الن�شو�شي الذي ال 
يوؤمن اإاّل بق�شرة الكالم وال يتعب فكره قلياًل ليح�شن القراءة اأو التاأويل، فكانت �شرية 
مارًقا وخارًجا  يعّدونه  كانوا  �شبعني م�شّوهة عندهم،  ابن  االأندل�شي  ال�شويف  ال�شيخ 
على الدين، تخربهم اأن ال�شيخ اأّلف يف اأنوار النبي ومن اأنوار النبي حتقق ال�شويف، 
ال يهمهم طاملا اأن ابن تيمية وقتها قد كتب ال�شبعينية رًدا على ابن �شبعني فابن تيمية 
على حق، ومن كانت حياته كلها حًقا اأ�شحى زنديًقا عندهم، كبريهم قال! فال بد اأن 

ُي�شّدق الكبري. 

و�شاء القدر اأن يظل ال�ش�شرتي رّحااًل فيرتك القاهرة لينتقل اإلى دمياط وحتن 
الطينة اإلى الطينة هناك، فيتوارى ج�شده الطاهر يف تراب دمياط؛ وال ُيعرف مرقده 
النوراين حتى االآن على وجه اليقني على الرغم من حتديد امل�شت�شرق الفرن�شي لوي�ص 
ما�شنيون )Louis Massignon( )1883-1962( له اإاّل اأن العاّلمة امل�شري علي 
اإ�شارته  على  كثرًيا  يعّول  ال�ش�شرتي مل  ديوان  الن�ّشار )1917-1980( حمقق  �شامي 
ملحل املقام. وعلى الرغم من طغيان التيار الن�شي ال�شلفي وانت�شاره يف م�شر والدول 
العربية، فاإن ال�ش�شرتي ظّل موجوًدا برتاثه الذاخر، فالنابل�شي يدافع عنه يف ال�شام، 
موؤلفاته  يلّخ�ص  التجيبي  ليون  وابن  اأ�شعاره،  ي�شرح  املغرب  بالد  يف  زّروق  وال�شيخ 
العلمية ويحفظها لنا، ويذكر اجلربتي يف تاأريخه اأن العاّلمة حممد فار�ص التون�شي 
من ذرية �شيدي ح�شن ال�ش�شرتي االأندل�شي وهو والد ال�شيخ حممد بن حممد فار�ص 
اإلى  رجع  ثم  مدة  بدمياط  اأقام  ديوان جده  غالب  يحفظ  كان  ال�شوفية،  اأكابر  من 

م�شر ومات بها �شنة اأربع ع�شرة و مئة واألف.

االإلهية  باأ�شعاره  وال�شغار  الكبار  ويتغّنى  الآن،  حتى  ُيذكر  ال�ش�شرتي  يزال  ما 
واالإن�شانية والع�شقية، �شحيح اأننا يف م�شر مل نعد نهتم به كما يهتم به اأهل املغرب، 
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اإليه احلياة وكان  باأعباء ن�شر ديوان ال�ش�شرتي واأعاد  الن�شار)4( هو من تكّفل  اأن  اإاّل 
اأول من ن�شر عنه درا�شة بالعربية يف جملة معهد الدرا�شات امل�شرية مبدريد، وعلى 
الرغم من �شدور درا�شات بالعربية حديثة عن ال�ش�شرتي، فاإن �شيًئا منها مل يكن بدقة 
ال�ش�شرتي  كتبت عن  فقد  بكر،  اأبو  اأميمة  امل�شرية  الباحثة  اأعمال  با�شتثناء  الن�ّشار 
درا�شة بعنوان: »الدور الرمزي للمجاز يف ال�شعر ال�شويف يف الع�شور الو�شطى«)5(. 
ا درا�شتها: »العابد املعبود والروح املتاألهة لدى ال�ش�شرتي و�شان  اأي�شً كما كتبت عنه 

جون«)6( 

ماذا قّدم النابل�شي يف دفاعه عن ال�شوفية؟ 

جمع ال�ش�شرتي يف ق�شيدته ال�شهرية التي تبداأ بقوله: 

ْعاَل  ْير واْخَلْع ِبِه النَّ َتاأدْب ِبَباب الدَّ

هَباِن واْحُطْط ِبْهَم َرْحال َو�َشّلْم َعَلى الرُّ

ْن �شئَت ُخطوًة وَعّظْم ِبِه الق�شي�َص اإِ

َما�َص اإِْن �ِشئَت اأَْن َتْعال وَكربِّ ِبِه ال�شَّ

َماِمي�ص فا�ْشَتمْع وات ال�شَّ وُدوَنَك اأ�شْ

الأْحَلاِنهْم واْحَذْرك اأْن َي�شلُبوا الَعْقال

فكيف دافع النابل�شي عنه وماذا قّدم؟ 

)4( للتعرف على جهود علي �شامي الن�شار يف الدر�ص ال�شويف احلديث راجع: خالد، حممد عبده، »معنى اأن تكون �شوفيًّا«، الطبعة الثانية، 
مركز املحرو�شة، م�شر، 2018، �ص139-136. 

)5( جملة األف: جملة ال�شعر املقارن، 12 )1992(، �ص 57-40. 

)6( اأعمال املوؤمتر الدويل الثاين يف االأدب، القاهرة: جامعة القاهرة، 1993، �ص57-40.
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يبداأ النابل�شي ر�شالته با�شتهالل يبنّي فيه اأنه كتبها بناء على طلب اأحد ال�شائلني 
له، من باب �شرح ما ا�شُتغلق عليهم من فهم كلمات العارف ال�ش�شرتي، ويوؤكد يف هذا 

اال�شتهالل تلمذة ال�ش�شرتي البن �شبعني وي�شع نف�شه منافًحا عنه بهذا التاأليف.

  ي�شتفي�ص يف مقدمته من ذكر االآيات القراآنية التي توؤكد اأن الدين عند اهلل 
االأنبياء،  جميع  دين  هو  هلل  الوجه  واإ�شالم  اال�شت�شالم،  مبعنى  واالإ�شالم  االإ�شالم، 
كان  االأنبياء  اأبا  اإبراهيم  اأن  ويذكر  واإ�شحاق،  واإ�شماعيل  ويعقوب  اإبراهيم  فيذكر 

م�شلًما، وينفي عن �شليمان الكفر. 

يتم ا�شتدعاء احلديث، فالعلماء ورثة االأنبياء املا�شني يف العلوم واحلقائق،    
وهم ال يرثون اإال الثابت، اأما املغرّي واملبدل واملحرف من تراث ال�شابقني، فم�شتبعُد، 
ولعله هنا ي�شري اإلى اأن ما ثبته القراآن يثّبته اأولياء الرحمان، وما غ�ّص الطرف عنه اأو 

راآه بعيًدا عن االعتماد تركوه ان�شياًعا الأوامر ال�شرع.

ابن عربي  اإلى ن�ص من ن�شو�ِص  النابل�شي  ي�شتند  اإلى اخلا�ص،  العام    ومن 
كلماته  ل�شرح  موؤلفاته  من  وافًرا  ق�شًطا  النابل�شي  له  خ�ش�ص  الذي  االأكرب،  ال�شيخ 
النورانية وتو�شيحها جلمهور القراء يف دم�شق وما يجاورها -كما كان يفعل �شيدي 
علي وفا يف القاهرة- يقتب�ص النابل�شي من كالم ابن عربي ما يوؤكد وراثة االأولياء/ 
النبوة مبحمد )�شلى اهلل عليه و�شلم(  اإلى ختم  ال�شابقني، م�شرًيا  العلماء لالأنبياء 

وا�شتمرارية الوراثة لعلماء من بعده حتى يوم القيامة.

التعليم  مبهمة  وقاموا  االأنبياء،  مب�شارب  حتققوا  االأولياء  من  الوارثون   -    
احلجاب  اأهل  من  االأذى  من  وراأوا  االأنبياء  اهلل  ابتلى  وكما  والهداية،  واالإر�شاد 
النابل�شي  باأحوالهم مثل ذلك، ويورد  االأولياء من اجلاهلني  راأى  والظلمات، وكذلك 

من اأ�شعاره ما يدين به اأفعال هوؤالء الُع�شبة الظاملة لنف�شها ولالآخرين.

  اإذا كان كل ويلٍّ على قدم نبي، ولكل م�شربه اخلا�ص الذي ينهل منه، فيو�شح 
م�شربه  هو  من  فهناك   ، واخلالئق  الطرائق  كتعدد  تتعدد  امل�شارب  اأن  النابل�شي 
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عي�شوي، وهناك املو�شوي واالإدري�شي وغريه، لكن كل واحد منهم مهما اختلف م�شربه 
اإال اأنه جامع اإلى جوار م�شربه ر�شاعة ثدي االإ�شالم اجلامع ملا �شبق، والفاحت ملا اأُغلق، 
وهناك من يجمع جميع امل�شارب النبوية اإلى جوار �شربه من معني النبي اخلامت )�شلى 
اهلل عليه و�شلم(، وهذا االأمنوذج يف كل زمان ال يوجد اإال يف �شخ�ص واحد يكون خامًتا 

للوالية كختم النبي للنبوات.

يتحدث النابل�شي عن ُلغاِت الر�شل، وحتديدًا ُلَغة عي�شى ول�شان بني اإ�شرائيل،    
ويتحدث عن التعريب الذي تال نقل االإجنيل اإلى العربية، ومن ثم حدث تعريٌب لكثري 
الق�ص-  ال�شما�ص-  البطريق-  الراهب-  )الدير-  مثل  من  ال�شريانية  االألفاظ  من 
اخلمر- الكاأ�ص- الكني�شة(. ويرى اأن هذه االألفاظ لي�شت يف االإجنيل على �شورتها 

هذه، بل يف �شورة اأخرى، مت تقريبها بهذه الكلمات بعد التعريب.

ويوؤكد النابل�شي اأن لكل دين لغته اخلا�شة باعتبار طقو�شه وممار�شاته، ولكل 
قوم لغتهم وا�شطالحاتهم، فعند ال�شوفية جتد )عارفًا– �شالكًا- مريدًا(، وعند اأهل 
االإ�شالم ب�شكل عام توؤدي كلمات )�شاجد– راكع- �شائم– حاج- معتمر– حُمرم( 

معنى يخ�ّص امل�شلمني وحدهم. 

واإذ يتحدث النابل�شي عن احلدود الفا�شلة بني لغات اأهل االأديان، فاإنه يتحدث 
عن تاأويل امل�شطلحات امل�شيحية من منطلق �شويف، فلي�شت هذه امل�شطلحات اإال رموٌز 
ملعاٍن �شوفية اإلهية اخت�ص بها اأهل القرب والنجباء، فالراهب والق�شي�ص وال�شما�ص 
والبطرك مل تعد ُرتًبا ووظائف، بل اأم�شت تعبرًيا عن اأحوال ال�شالكني اإلى رب العاملني.

فال�شما�ص: �ُشمي �شما�ًشا ل�شهود �شم�ص االأزل.

والبطرك: خلدمته للكرباء من اأهل ملته.

والراهب: لرهبته وخوفه حقيقة القيُّوم.

والق�شي�ص: لتحققه مبعرفة الروح.
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والكاأ�ص: �شورة النف�ص.

والكني�شُة: اإذ كن�شها ال�شالك عن جنا�شات االأغيار.

واإن دعت )طائفة( من الن�شارى القيام بهذه امل�شطلحات فهم كافرون باهلل 
تعالى!

ال�شريانية  املقامات  تلك  اأ�شماء  عّرُبوا  العربيِة،  اللغِة  اإلى  االإجنيُل  ُنِقل  ملّا 
وها بالّدير والّراهب والبطريق وال�شّما�ص والق�شي�ص واخلمر والكاأ�ص  االإجنيليِة، ف�شمُّ
والكني�شة، ومل يكن هذا اللفظ يف االإجنيِل، ولكّنه هناك باألفاٍظ غري هذه االألفاظ، 
بتلك  العبُد  فيها  كان  اإذا  عرفانية،  رّبانية  واأحوال  االإلهية،  االأ�شراِر  اأ�شماء  وهي 
عارًفا،  وُي�شّمى  ُم�شلًما،  وُي�شّمى  ُموؤمًنا،  العبُد  ُي�شّمى  �شريعتنا  يف  اأّن  كما  االأ�شماِء، 
وُي�شّمى �شالًكا وُمريًدا؛ لقياِمه باأحواٍل باطنّيٍة اإلهّيٍة، وُي�شّمى ُمطيًعا، وُي�شّمى عابًدا، 
باأفعاٍل خم�شو�شٍة، واأفعاٍل معروفٍة. واإذا ترك االأكل  اأتى  اإذا  وُي�شّمى راكًعا �شاجًدا 
وال�ّشرب واجلماع من ُطلوِع الفجِر الثاين اإلى الليِل، ناوًيا العبادة ُي�شّمى �شائًما، واإذا 

ا وُمعتمًرا. ق�شد مّكة حُمِرًما ُي�شّمى حاجًّ

اأمثال ذلك، فُي�شّمى �شّما�ًشا ل�شهوِد �شم�ص االأزل، وُي�شّمى بطريًقا   وهكذا يف 
ِق�ّشي�ًشا  وُي�شّمى  عليه،  القّيوم  حقيقة  خلوفه  راهًبا  وُي�شّمى  مّلِته،  ُكرباء  خلدمته 
ِقه مبعرفة الّروِح االأعظم، وُيطلُق اخلمُر على معاين الّتجّلياِت االإلهيِة اإذا حتّقق  لتحقُّ
لها  احلقِّ  بالّتجّلي  حتّققت  اإذا  النف�شانية  ورِة  ال�شُّ على  الكاأ�ُص  وُيطلُق  بها،  العبُد 
منها، وُت�شّمى الكني�شُة اإذا كن�شها ال�شالكون عن جنا�شاِت االأغياِر وطّهرتها عن لوث 

الّت�شّرف واالختياِر بالقّوِة واالقتداِر.

والعباراِت  االإلهية  واملقاماِت  االإجنيليِة  اال�شطالحات  هذه  يف  االأمر  وهكذا   
هور  والظُّ بها،  القيام  الن�شارى  طائفة  واّدعت  االألفاِظ  بهذه  ُعّربت  وملا  ال�ّشريانيِة، 
بحقائقها وهم كافرون باهلل تعالى وبجميع االأنبياِء، واإن زعموا اأنهم موؤمنون ببع�ص 
االأنبياء، كعي�شى )عليه ال�شالم( على دعواهم، فاإن حمّمًدا )�شّلى اهلل عليه و�شلم( 
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ن�شخ جميع تلك االأديان، وما ن�شُخه لها اإال من حيث االأعمال ال�شرعية، كما ذكرنا)7(.

االأولياء  بع�ص  جعل  قد  منه،  غرية  وتعالى،  �شبحانه  احلق  اأن  النابل�شي  يرى 
ي�شتخدمون ا�شطالحات االإجنيل احلّق! وكما ينزل عي�شى اآخر الّزمان ينزل االإجنيل 
يف زمان ختم النبوات على قلوب االأولياء باالإلهام، وتتحول الوراثة التي ن�ّص عليها 
وحفظ  جديد  نزول  اإلى  عبادنا(  من  ا�شطفينا  الذين  الكتاب  اأورثنا  )ثم  القراآن 

وا�شتظهار.

الب�شطامي( الذي  النابل�شي مثااًل على ذلك بالويّل ال�شويف )بايزيد  ي�شرب 
نزل القراآن على قلبه وما مات اإاّل م�شتظهًرا الآي القراآن جميعها، وي�شتند اإلى ال�شيخ 
االأكرب ابن عربي لتع�شيد قوله الذي يرى اأن نزول القراآن م�شتمٌر على اأمة حممد، 

فهو وحٌي دائم م�شتمر!

يدي  بني  يقّدم  ثم  العي�شوي،  الوارث  ال�ش�شرتي  للحديث عن  النابل�شي  ينتقل 
الن�صِّ حديًثا عن التحريف، موؤكًدا اأنه »ال ُمبّدل لكلماته« تعالى، والتبديل والتحريف 
الّنفو�ص،  اأحكام  على  خارجون  فهم  االأولياء  اأما  الّنا�ص،  عامة  نفو�ص  فمن  وقع  اإن 
رّبانيون يحافظون على الكلمة والكتاب، على عك�ص الّن�شارى )الذين كفروا( فحرفوا 
الرغم  على  به!  كفروا  يعرفونه  وهم  حممٌد  النبي  جاءهم  وملا  موا�شعه،  عن  الكِلم 
من اأنه جاء بحقائق االإجنيل وامل�شلمون اأولى بعي�شى بن مرمي من الّن�شارى، الأّنهم 
، واأّنهم جِهلوا وعاندوا وامل�شلمون موؤمنون به، ومبا جاء  كافرون مبا كان عليه من احلقِّ
، و�شينزل يف اآخر الّزمان ُيقاِتلهم على ِمّلتنا هذه، وُيلِزُمهم بها وُيكّذبهم  به من احلقِّ
عي�شى )عليه ال�ّشالُم( فيما افرتوا عليه، ويقُتلهم اأو ُي�شِلمون، ويقتُل اخلنزير وُيبطُل 

اجلزية، كما ورد يف االأخبار ال�شحيحة.

ي�شرع النابل�شي بعد ذلك يف بيان معنى من معاين الق�شيدة، وي�شري اإلى اأن ما 
يذكره من معاٍن ما هو اإال طرف ي�شري من حقائق كالم ال�ش�شرتي واإ�شاراته التي ال 

)7( راجع: عبدالغني، النابل�شي، »رّد املفرتي عن الطعن يف ال�ش�شرتي«، طوا�شني، بريوت 2016، �ص45 وما بعدها. 

134.indd   284 5/27/18   12:32 PM



 خالد محمد عبده

285 المسبــار

حُت�شى.

كانت هذه �شورة من �شور الدفاع التي وّفق النابل�شي يف �شوغها ب�شورة معرفية 
»العقود  نف�شه عندما كتب  النهج  والتف�شيق، فهل كان ي�شري على  التكفري  تبتعد عن 

اللوؤلوؤية يف طريق ال�شادة املولوية«؟

المولوية في تراث عبدالغني النابلسي

بكري  ذكر  النابل�شي)8(  عبدالغني  ال�شيخ  موؤلفات  باأ�شماء  النقدي  امل�شرد  يف 
من  امل�شتفادة  العلوم  يف  الوهاب  الكرمي  »فتح  بعنوان:  للنابل�شي،  كتاًبا  الدين  عالء 
الناي وال�شباب«، وهو كتاٌب اأورده النابل�شي النق�شبندي يف قوائم موؤلفاته)9(، يذّكرنا 
-1414 817-898ه�/  اجلامي  عبدالرحمن  النق�شبندي  ال�شيخ  األفه  بكتاب  عنوانه 
1495م قبل قرنني من ع�شر النابل�شي، بعنوان: الناي. متاأّثًرا مبا تعارف عليه عند 
ا  الدار�شني الأدبيات الرومي ب�)اأغنية الناي( ح�شب نهج املعار�شات ال�شعرية، معار�شً
اأغنية الرومي، وكاأنه اأراد اأن ي�شيف جديًدا اإلى ما بثه الرومي من اأفكار يف اأبياته 
وحدة  �شرح عقيدة  عاتقه  على  واأخذ  توحيد،  ناي  نايه  ال�شعرية)10(، فجعل اجلامي 
الوجود على ل�شان الناي، ثم تطّرق اإلى احلديث عن الكرثة الن�شبية، التي هي حقائق 

املخلوقات، وحتّدث عن االإن�شان ومنزلته وكيف �شقط يف النهاية بعيًدا عن نوعه؟!

ال ميكننا يف ظّل عدم احل�شول على خمطوط كتاب النابل�شي اأن نعرف ماهية 
املو�شوعات التي عاجلها النابل�شي وناق�شها يف كتابه، اإاّل اأن فارًقا كبرًيا بني كتابات 
لن�شو�ص  �شارحني  كونهما  من  الرغم  على  النابل�شي،  وكتابات  املولوية  اجلامي عن 

)8( راجع: بكري، عالء الدين، امل�شرد النقدي باأ�شماء موؤلفات ال�شيخ عبدالغني النابل�شي، جملة جممع اللغة العربية، دم�شق، 1982، مج 
59، ج2، �ص354 وما بعدها.

ذلك،  مني  االإخوان  بع�ص  بطلب  ر�شالة  �شّنفُت  وقد  �ص108:  �شابق،  مرجع  الدالالت،  اإي�شاح  كتابه  يف  النابل�شي  عبدالغني  يقول   )9(
و�شّميتها: حُتفة اأويل االألباب يف العلوم امل�شتفادة من الناي وال�شباب، وذكرُت فيها بع�ص ما كنُت اأفهمه من االآالت املطربة من علوم اهلل 

تعالى، ومعارفه التوحيدية، مع اأين من اأنق�ص اأهل اهلل تعالى حااًل واأق�شرهم باًعا واخلري يف االأمة اإلى يوم القيامة.

)10( ُترجمت ر�شالة الناي لعبدالرحمن اجلامي اإلى اللغة العربية، وُن�شرت يف جملة ر�شالة امل�شرق، بعناية نفي�شة حممد �شعيد، مج 16، 
عدد 3، 4، عام 2005، �ص337–371.
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مولوية، يتجلى ذلك يف اختالف لغة الكتابة فاجلامي يدّون موؤلفاته بالفار�شية، ويف 
املطالعة يظل اجلامي اأو�شع اطالًعا على امل�شادر من النابل�شي، وال تغلب على كتاباته 

النزعة الفقهية كما هو ال�شاأن يف ن�شو�ص النابل�شي.

االأدبيات  و�شرح  النابل�شي م�شاهمًة منه يف مناق�شة  اأّلفه  الذي  الثاين  الكتاب 
هذه  النابل�شي  اأّلف  املثنوي«.  ديباجات  �شرح  ال�شوّي  »ال�شراط  كتاب  هو  املولوية 
الر�شالة لي�شرح من خاللها ثالث ديباجات من املثنوي، قّدم بها جالل الدين الرومي 
الفار�شي  املثنوي  اأ�شل  يف  ُكتبت  الديباجات  وهذه  والرابع،  والثالث  االأّول  االأجزاَء 
باللغة العربية، كما ُكتبت ف�شول عّدة يف كتاب الرومي »فيه ما فيه« بالعربية، و�شرح 
النابل�شي الديباجات الثالث عام 1088ه�/ 1677م، وي�شف بكري عالء الدين هذا 

ال�شرح بالتقليدي، فلي�ص هناك ما ي�شري اإلى تعّمق النابل�شي يف درا�شة املثنوي. 

فلم  املثنوي،  يطالع  النابل�شي مل  اإن  ال�شرح:  هذا  بعد مطالعة  القول  وميكننا 
ترد عبارات يف ال�شرح ت�شري اإلى خربته باملثنوي واأفكاره كما هو ال�شاأن عند اجلامي، 
ا من الن�شو�ص التي ترد على ل�شان النابل�شي يف معر�ص حديثه عن  كذلك فاإن ن�شًّ
اأن حتّده  اأكرب من  لنف�شه  وروؤيته  بنف�شه،  الرجل  اعتزاز  لقونية، تظهر مدى  زيارته 
اإلى  انت�شابه  الرغم من  –على  قدره  �شيخ �شويفٌّ مهما عال  ياأ�شره  اأو  معينة  طريقة 
جالل  موالنا  زيارة  وق�شدنا  قونية،  و�شلنا  النابل�شي:  يقول  النق�شبندية-  الطريقة 
وجدنا  زيارتنا  َقِبل  اإن  نف�شنا:  يف  وقلنا  املولوية،  الطريقة  �شاحب  الرومي،  الدين 
�شريحه مفتوًحا، فلما و�شلنا اإلى باب �شريحه وجدناه مقفاًل. فحني و�شولنا �شقطت 
االأقفال وانفتح الباب. فدخلنا، ووقفنا نقراأ الفاحتة. فوجدنا روحانية موالنا جالل 
الدين يف �شورة طائر اأبي�ص كبري واقٌف على ال�شريح، فحني راآنا ت�شاغر �شيًئا ف�شيًئا 
وما زال على ذلك حتى �شار كاأ�شغر ما يكون من الع�شافري، ففتحنا له فمنا فدخل 

فيه وابتلعناه.

�شرحه  يف  متّثلها  نرى  ال  الدين  جالل  موالنا  لروحانية  النابل�شي  ه�شم  اإن 
لديباجات  �شروحات  من  �شبقه  متاأّثًرا مبا  كان  �شرحه  ولعله يف  املثنوي،  لديباجات 
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املثنوي ك�شرح ال�شيخ االأنقروي املعروف ب�)�شماط املوقنني()11(.

 ميكننا تلخي�ص مو�شوعات كتاب النابل�شي »العقود اللوؤلوؤية يف طريق ال�شادة 
املولوية« على النحو التايل: انق�شم ن�ص كتاب النابل�شي اإلى مقدمة وع�شرة ف�شول، 
ودارت جمعيها حول طقو�ص الطريقة املولوية، ورّكز املوؤلف على ق�شية ال�شماع )الغناء 
امل�شاحبة  الطقو�ص  بع�ص  الن�ص، كما ذكر  باعتبارها جوهر  واملو�شيقى(  والرق�ص 
لل�شماع عند اأ�شحاب الطريقة ورتبها بالتتابع كما يلي: ال�شالة يف امل�شاجد، وتالوة 
ال�شريف،  النبوي  ورواية احلديث  بها،  وُيختم  ال�شماع  بها  ُيبداأ  التي  الكرمي  القراآن 
والوعظ والن�شيحة الأتباع الطريقة، وقراءة كتاب املثنوي ملوالنا جالل الدين الرومي 
املولوي،  الفتل  اأو  والدوران  والتواجد،  والرق�ص  الغناء  ويليه  املولوية،  الطريقة  �شيخ 
ولعامة  واالأتباع  للم�شايخ  الدعاء  ثم  وطاعتهم،  م�شايخهم  مع  االأتباع  اآداب  ويليها 
امل�شلمني، ويليه مدح االأنبياء واالأولياء وال�شاحلني والذكر يف امل�شاجد، ويليه ح�شن 
الظن والتما�ص االأعذار الأتباع الطريقة ولعامة امل�شلمني. وقد قام النابل�شي بالدفاع 
عن اأتباع الطريقة يف ممار�شة جميع طقو�شهم ال�شابقة، باعتبارها ال تخالف ال�شريعة 
ال�شريفة  النبوية  واالأحاديث  الكرمية  باالآيات  ذلك  على  وا�شتدل  �شلبها،  من  وهي 
من  الرغم  وعلى  االأحناف)12(.  فقه  خا�شة  وب�شورة  والفقهية،  ال�شوفية  واالأقوال 
تخ�شي�ص النابل�شي كتابه للحديث عن املولوية، فاإن املدقق يف ن�شه يجد حديث الفقه 

يعلو على الت�شوف، فال نعرف عن الطريقة اأو الطق�ص املمار�ص اإال النزر الي�شري.

ي�شّرح النابل�شي بدفاعه عن املولوية يف بداية ر�شالته، وي�شّرح ب�شلفه ال�شويف 
ال�شعراين  االإمام  بدفاع  ويذّكرنا  ال�شابقني،  هدي  على  �شائر  فهو  به،  يقتدي  الذي 
اأبناء االأولياء يف م�شر، خماطًبا ال�شلطة يف وقته اأن تفرج عنه.)13(. واأّول  عن اأحد 
النبوي  راوي احلديث  الزهرّي  �شلوك  ال�شماع هو  النابل�شي على �شّحة  ا�شت�شهادات 

اإ�شماعيل االأنقروي، بعناية خالد حممد عبده، وبالل كو�شبنار، و�شدر �شمن من�شورات طوا�شني، بريوت  )11( ُحقق هذا ال�شرح لل�شيخ 
.2017

)12( راجع: عبدالغني النابل�شي، العقود اللوؤلوؤية يف طريق ال�شادة املولوية، اأطروحة جامعية اأجيزت يف جامعة النجاح الوطنية بنابل�ص 
عام 2002، �ص75-72. 

)13( املرجع نف�شه، �ص4.
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ال�شريف، الذي مل متنعه روايته للحديث من االن�شغال باملو�شيقى)14(. ويلي ذلك ابن 
حنبل، الذي �ُشئل عن �شماع ال�شوفية فاأجاب: دعهم يفرحون بربهم. ويركز النابل�شي 
على املرويات التي ت�شري اإلى اإباحة االإمام اأحمد بن حنبل لل�شماع، فينقل عن م�شادر 
�شافعية وحنبلية وكتابات �شوفية ما يوؤكد ا�شتماع ابن حنبل للغناء)15(. وكما ي�شتند 
اإلى اأقوال ابن حنبل ي�شرد لنا من كالم ابن حنيفة وابن قتيبة وغريهما ما يوؤكد وجهة 

نظره يف اإباحة ال�شماع، خمت�شًرا ما اأورده يف كتابه اإي�شاح الدالالت.

ويذكر النابل�شي اأن كتابه العقود اللوؤلوؤية هو اإعادة كتابة مل�شنَّف �شابق حوى 
من احلجج ما يعترُب به اجلاهُل، ويتنّعم ويفرح به املوؤمن واملحّب للطريقة، وال نعرف 
به  حدا  مما  النابل�شي-  تعبري  حد  –على  اأنوارها  واأخفيت  الر�شالة  ُطم�شت  كيف 

الإعادة كتابتها حتت هذا العنوان)16( .

دم�شق،  يف  املولوية  الطريقة  جمال�ص  يف  يحدث  ملا  ا  و�شفًّ النابل�شيُّ  يقّدم  ثم 
ويخربنا باأن كل جمل�ص من جمال�ص اأهل االإ�شالم ال بّد فيه من وجود الداء والدواء، 
ثم يحّذر املخالف من التعّر�ص للفقراء الأن من يفعل ذلك تكون عاقبته وخيمة، كما 

خذل اهلل من تعّر�ص للمولوية يف دم�شق.

ثم تبداأ ف�شول الكتاب، وهي ع�شرة ف�شول، يف �شرح اأحوال الطريقة املولوية 
هذه  يف  النابل�شي  ويحاول  ع�شره،  يف  الفقهاء  على  منها  خفي  وما  دم�شق)17(،  يف 
ا اأن يبدد �شوء الفهم اخلا�ص ببع�ص املعتقدات ال�شوفية واملمار�شات  اأي�شً الف�شول 
التي كانت �شبًبا يف اإطالق اأحكام فا�شدة. يف الف�شل االأول نعرف من خالل املعلومات 
التي يوردها النابل�شي اأن جمل�ص املولوية يبداأ بال�شالة املفرو�شة وتاأديتها يف جماعة، 
واجلماعة يف جمل�ص املولوية كاجلماعة يف امل�شجد، فاإطالق حكم عام على اجلماعة 

)14( يذكر عبدالغني النابل�شي يف كتابه اإي�شاح الدالالت يف �شماع االآالت اأن الزهري كان ال ي�شمع طلبته احلديث حتى ي�شمعهم الغناء! 
و�ُشئل عن الغناء فاأفتى بتحليله، راجع: ن�شرة جملة املورد، مج 52، �ص98. انظر: العقود اللوؤلوؤية، �ص 5. 

)15( العقود اللوؤلوؤية، �ص 6.

)16( املرجع ال�شابق، �ص 8.

)17( خ�ش�ص وائل منري الر�شدان درا�شة حل�شور املولوية يف دم�شق، ون�شرها بعنوان: التكيتان العثمانيتان املولوية واالأحمدية يف مدينة 
دم�شق، جملة درا�شات تاريخية، �شوريا ، مج 27، ع 101،102 عام 2008، �ص172-139.

134.indd   288 5/27/18   12:32 PM



 خالد محمد عبده

289 المسبــار

اأي  اأن  فكرة  تثبيت  النابل�شي يف  وي�شتطرد  املّلة!  بل يخرج �شاحبه من  اأمر خاطئ، 
ميكن  ال  حتى  االأغالط،  من  تخلو  ال  التي  واالأداءات  املنكرات  من  يخلو  ال  م�شجد 
اأقوال  اإلى  اأدى حّق �شالته وعبادته فيها، م�شتنًدا  اأن امل�شلي قد  معها اجلزم على 
�شوفية كبار، كاأبي احل�شن ال�شاذيل واأبي مدين. وي�شرب النابل�شي اأمثلة على البدع 
يف امل�شاجد، بتكرار اجلماعات يف وقت واحد، وغريها من االأمثلة م�شتدعًيا حديًثا 
اأَحُدُكُم  ُر  »ُيْب�شِ اإجنيلية:  اأ�شول  اإلى  يعود  واالأديان  املذاهب  بني  اجلدل  يف  �شهرًيا 
ْذَع يِف َعْينِه«. م�شرًيا اإلى اأن خمالفات كثرية حتدث  اْلَقَذاَة يف َعنْيِ اأِخيِه، َوَيْن�َشى اجْلِ

يف امل�شاجد وال ين�شغل املنكر واملخا�شم للمولوية بها وال ينكر على اأ�شحابها.

املخالفون بالن�شبة للنابل�شي من�شغلون بعلوم الدنيا وحمّبون لها، وهذه العلوم 
اإاّل  حتجبهم عن فهم واإدراك العلوم ال�شوفية الثمينة، ال يذكر النابل�شي املخالفني 
باملثالب، وهم يف نظره باال�شتهانة بالعلوم ال�شوفية من الكافرين ال�شالني امل�شّلني! 
وي�شتند للتوهني من �شاأن خمالفه اإلى حكايات ال�شوفية املقتب�شة من كالم اأبي طالب 
املّكّي يف قوت القلوب، وابن عربي يف الفتوحات املكية. ويعترب النابل�شي اأن ما ينقله 
اأ�شحاب هوى  الأنهم  يفهمونه جيًدا؛  وال  يدركون مقا�شده  ال  الفقهاء  املخالفون عن 

وغر�ص نف�شاين، لذا فاإن اأحكامهم ال يعّول عليها.

بدايته  لنا  وي�شف  ال�شماع  جمل�ص  عن  النابل�شي  يحّدثنا  الثاين  الف�شل  يف 
بتالوة القراآن وقراءة ما تي�ّشر من االأحاديث، وهو اأمٌر يقّره العلماء الفحول، ففيم 
االإنكار اإذن؟! وي�شت�شهد بعلماء ال�شوفية جمددا، �شواء يف ذلك اأن يقتب�ص من اأقوالهم 
اأو يروي عنهم ق�شة تعتمد على املنامات واالأحالم والروؤى. يعقب  ما يدعم حجته، 
ذلك مدح امل�شطفى مبا ُيعرف يف الطريقة املولوية ب�)نعت �شريف(. وهذا م�شطلح 
بالرتكية والفار�شية، ُيغّنى بلحٍن �شجيٍّ يف بدء الرق�ص ال�شويف لدراوي�ص املولوية، من 
ي�شتمع اإليه �شي�شعر مببلغ احلّب العميق الذي احتفظ به موالنا جالل الدين الرومي 

للنبي )�شلى اهلل عليه و�شلم(، الذي خاطبه قائاًل: 

، اأنت خرية ذي اجلالل، فاأنت �شاٍف  يا حبيب اهلل يا ر�شول اهلل، يا من اأنت فذٌّ
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جًدا يا ر�شول اهلل، اأنت تعلم عجز اأمتك، اأنت دليل ال�شعفاء، الذين ال راأ�ص لديهم 
وال قدم.

ويف ختام النعت ال�شريف ي�شتح�شر الرومي روح �شم�ص تربيزي، الذي يعرف 
نعت النبي عن ظهر قلب، الأنه ال�شخ�ص الذي اختاره هذا ال�شيد العظيم وا�شطفاه)18(. 
كان  الأنه  النبي؛  الأ�شرار  احلقيقي  املف�شر  هو  تربيزي  �شم�ص  اأن  الرومي  اعترب  فقد 

مّتحًدا باحلقيقة املحمدية:

قل هو املوؤن�ص الأحمد املر�شل اإلى العامل

اإنه �شم�ص تربيز الذي هو اإحدى الُكرب

الأنه عندما تقراأ )وال�شحى( انظر اإلى ال�شم�ص

وانظر اإلى منجم الذهب عندما تقراأ )مل يكن(.

للنبي هو  الع�شق، الأن اجلوهر احلقيقي  اأ�شرار  يتنف�ص مع امل�شطفى  و�شم�ُص 
ما  لوالك  )لوالك  بقوله:  اأجله خاطب احلقُّ حممًدا  من  الذي  الع�شق  ذلك  الع�شق، 

خلقت االأفالك()19(.

ن�شو�ص  اإلى  م�شتنًدا  املولوي  ال�شماع  عن  النابل�شي  يدافع  الثالث  الف�شل  يف 
ابن عربي، مل يتحدث ابن عربي عن ال�شماع اأو املولوية، بل حتّدث عن �شبب �شرحه 
الغزل  الأ�شعار  اإيراده  عليه  اأنكرت  النا�ص  من  جماعة  واأن  االأ�شواق)20(  لرتجمان 
والت�شبيب، مما ا�شطره اإلى اأن ي�شرح ما ورد يف ديوانه بنف�شه، ويقراأه القا�شي ابن 
العدمي لي�شمع املنكر عليه، ويتوب عن اإنكاره. كذا االأمر يف ال�شماع املولوي، لو تدّبر 
بالتابعني  واقتدى  العناء،  الكثري من  الفقراء  االآذان جلّنب  واعتربه غذاء  املخالف، 

وال�شلف ال�شالح.

)18( راجع: اأّنا، ماري �شيمل، واأّن حممًدا ر�شول اهلل، ترجمة: عي�شى علي العاكوب، دار الهدى، اإيران، �ص296. 

)19( ال�شابق نف�شه، �ص293، 294. 

)20( قارن: ابن عربي، ذخائر االأعالق، ن�شرة دار �شادر، بريوت 1998، �ص10-9. 
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