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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 وان الشيخ إبراهيم صاحل احلسيينشعر احلب اإلهلي يف دي
 

 مدخل
 1))والذين آمنوا أشد حبًّا هلل((، ، إن يف القرآن ثناء واضًحا على حمبة هللا تعاىل 

، ))أييها الذين آمنوا من يرتدَّ منكم عن 2))قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا((
يف القرآن الكرمي جند يف السنة  . وكما جند3دينه فسوف أييت هللا بقوم حيبهم وحيبونه((

الصحيحة أمًرا وثناء صرحيني على حمبة هللا تعاىل، ففي الصحيحني "ثالث من كنَّ فيه وجد 
، ويف البخاري "وال يزال عبدي 4حالوة اإلميان أن يكون هللا ورسوله أحبَّ إليه مما سوامها"

أنس رضي هللا عنه يف  ، ويف الصحيح أيضا من حديث5يتقرب إيلَّ ابلنوافل حىت أحبه"
، وغري هذه من 6الرجل الذي جاء يسأل عن الساعة" غري أين أحب هللا ورسوله"

 األحاديث الصحيحية.
وهذه اآلايت واألحاديث هي اليت مثلت األساس الذي قام عليه مفهوم احلب  

اإلهلي لدى الصوفية، وإن كان غري الصوفية يرون أبن احلب يف هذه النصوص ينحصر يف 
اعة هللا تعاىل رغبة يف نعيمه وخوفا من عقابه، لكن الصوفية رأوا أبن هذا املفهوم "تغلب ط

عليه الصفة النفعية... فرأوا أن جير ِّدوا احلب اإلهلي من هذه الصفة النفعية وجيعلوه خالًصا 
ل ، فاهلل تعاىل ينبغي أن حيحَبَّ لذاته، فالكمال حمبوب لذاته، "وال شك أن أكم7لذات هللا"

الكاملني هو احلق تعاىل، وكمال كل شىٍء يستفاد من ذاته، فهو سبحانه وتعاىل حمبوب 
 . 8لذاته"

وقد عر ف الصوفية احلب اإلهلي تعريفات تدور كلها حول وظائفه وآاثره وشواهده  
هـ( عشرات التعريفات 157والكالم على ما حيتاج إليه منه، وقد أورد ابن قيم اجلوزية )
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منها هذا التعريف الوظيفي الذي تدور عليه الكثري من التعاريف: "أن متحو  خيتار الباحث
 .9من قلبك ما سوى احملبوب"

هذا، واختلف أقدم املنظرين للتصوف بصدد احلب اإلهلي، هل هو حال أو مقام،  
يراينه  كشف احملجوبهـ( يف  644واهلجويري، ) اللمع،هـ( يف 813فالسراج الطوسي )

يعتربانه مقاًما،  اإلحياءهـ( يف 505والغزايل ) الرسالةهـ(يف 645القشريي ) حاال، بينما جند
لكن األمر هني ما دام احلال واملقام يتداخالن على ما يرى السهروردي البغدادي 

هـ(حيث يقول "فرتاءى للبعض الشىء حاال وتراءى للبعض مقاًما، وكال الرؤيتني 486)
ليس شكليا بقدر ما تفرضه طبيعة التشكيل  . وهذا اخلالف10صحيح لوجود تداخلهما"

الصويف، فإن األمر إذا كان مقاًما فال يقف عليه إال السالكون، وإذا كان حاال فقد يرد 
 حىت على الكمَّل من الواصلني.

وإن هذا النوع من احلب على ما له من جذور يف الكتاب والسنة، قد تبلور يف  
ث اهلجريني، وكان ميتزج من أوله عند بعضهم ابخلوف ممارسات صوفية القرنني الثاين والثال

هـ( هي ممثلة هذا 731واحلزن، "وعند البعض اآلخر كان حبا خالصا، ورابعة العدوية )
اإلجتاه، وكانت أسبق إىل استعمال لفظة )احلب( استعماال صرحيا وتوجيهه إىل هللا هذا 

 اإلهلية قوهلا:، ومن أشعارها يف التعشق إىل احلضرة 11التوجيه الرائع"
 لـذاكا  أهـل  ألنك    وحـبَّا    أحبك  حبـني  حـب اهلـوى
 بذكرك  عمن سـواكا   فشغلي   فـأما الذي هـو  حب اهلـوى

 فكشفك  يل احلجب حىت أراكا  أنـت أهـل  له الـذي   وأمـا 
 12ولكن لك احلمـد يف ذا وذاكا  فال محـد يف ذا  وال  ذاك لـي

الذي حيقق  13حلب اإلهلي منذ نواته األوىل من شعر الغزل العذريوقد استفاد شعر ا
هو اآلخر مقولة احلب للحب، واستفادوا بصورة خاصة من شعر جمنون ليلى قيس بن 

هـ( "ابعتبار أن شعره ميثل تيار الغزل العذري العفيف أصدق ما يكون 48امللو ِّح )
ون احلب وبني حاالت الفناء والوجد ، ووجدوا شبها قواي بني ما يؤثر عنه من جن14التمثيل"
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والذهول واالستغراق يف الشهود اليت يقعون فيها مع احلضرة اإلهلية، فأكبوا على ما يحنسب 
إىل اجملنون من شعر وطوَّروا معانيه من تعبريات حسية إىل ميتافيزيقيات وروحية. وقد يكون 

منذ بواكريه األوىل ابجلنون لذي  هذا التعالق مع شعر اجملنون مرد تعلق هذا النوع من األدب
هـ( ومسنون احملب 790هـ( وهبلول بن عمرو )886تسرت به رواده مثل أيب بكر الشبلي )

هـ( وغريهم ممن اكتظت هبم كتب اتريخ رجال التصوف، ما دام اجلنون مينح الواحد 808)
 حرية التعبري عن املوقف والعقيدة يف غيبة أي رقابة اجتماعية.

هـ( وهو من أوائل 886التأثر بشعر اجملنون جند أاببكر الشبلي ) ومن صور هذ
شعراء احلب اإلهلي يستدعي ليلى العامرية لريمز هبا على حضرة القدس يف إحالة عاطفية 

 تسمو ابحلسي إىل املاورائي:
 على ألف ليل فضـلت ليلة القدر  لقد فضلت ليلى على الناس كاليت

 15واي سلوة األيـام  موعدك  اهلجر  فيا حبها زدين جـوى  كل  ليلة
واإلقواء الذي وقع بني الرويني يؤشر على أولية هذا الفن الذي بلغ أوجه فيما بعد  

هـ( الذي لقب حبق سلطان العاشقني حيث اندى وهو 486على يد عمر بن الفارض )
 مذهول:

 أان وحـدي بكل من يف محاكا  كل من  يف  محاك  يهواك لكن
شر  16ومجيع املـالَّح  حتت  لـواكا  لوائي  قون  حتتالعـاش   حيح
 وقال:

 فأهل اهلوى جندي وحكمي على الكل  نسخت حبيب آية العشق  من قبلي
 17وإين  بريء  من  فىت  سـامع  العذل  إمامه  فـإين  يهـوى   فىت    فكل

بة م بقرية عريدي7983هذا، وأما الشيخ إبراهيم صاحل احلسيين فهو من مواليد عام  
التابعة حلكومة )ديكوا( احمللية يف والية برنو احلالية، وينتهي نسبه إىل سيدان رسول هللا صلى 

 .18هللا عليه وسلم عن طريق سبطة احلسني بن علي رضي هللا عنهما
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ختم القرآن الكرمي عند والده مث مشر عن ساق اجلد لتحصيل خمتلف العلوم الدينية  
وخارجها، وقد أجازوه يف ميادين علمية كثرية كالتفسري  لدى علماء متخصصني يف نيجرياي

وعلوم القرآن واحلديث والفقه وأصوله والفلك وعلوم التصوف واللغة وغريها من الفنون اليت 
ألف فيها كتبا تربو على أربعمائة حسب املصادر الشفوية، وإن كان بعض تالميذه قاموا 

 769كتااب مطبوًعا و   80وطة حيث أحصوا  مؤخًرا بنشر قائمة مؤلفاته املطبوعة واملخط
 خمطوطًا.
يشارك كما يرأس كثريًا من اللجان واجملالس الدينية الوطنية والدولية ويتوىل منذ عام  
رائسة هيئة الفتوى ابجمللس األعلى للشئون اإلسالمية يف نيجرياي، وله تالميذ  7996

بعضهم يف اخلليج العريب وسائر منتشرون يف غرب ووسط وشرق ومشال افريقيا، كما يوجد 
 البلدان اآلسيوية.

أكثره يف ديوانه املخطوط الذي حيتوي  ،وله شعر قوي ال خيرج عن األغراض الصوفية 
بيتا، تتوزع قصائده بني احلب اإلهلي واملديح  النبوي ومدح  7946قصيدة و  708على 

العلوم واملداعبات واملراثي.  الشيوخ الصوفية ونظم السلوك والوعظ والرقائق وقليل من نظم 
 املنتخب املنيف من ديوان الشريف.كما طحبعت خمتارات من شعره ابسم 

 
 عرض شعر احلب اإلهلي يف الديوان

يتجلى شعر احلب اإلهلي لدى الشيخ إبراهيم صاحل احلسيين يف قطع داخل القصيدة  
قي فيها هو حتفظ الشاعر أحياان ويستقل أحياان ابلقصيدة كاملة، وأول ما يلفت نظر املتل

وعدم تعمقه يف الشطحات، وإن كان هذا مل حيل دون أن ينهض هذا الفن لديه بشحنات 
 وجدانية كافية إلاثرة املتلقي.

وقد يكون مرد حتفظ الشاعر حماولة صون األسرار عن غري أهلها، ما يلجئه إىل لغة  
عاين، وقد وجد مأربه يف الرتاث الرموز لتحميل األلفاظ ما مل تستعد بعدح لتحملها من امل
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الشعري العذري الذي حاكاه للبوح مبا تنطوي عليه نفسه من مشاعر، ففي األبيات اآلتية 
 جنده يرمز بسلمى على حضرة القدس حيث يقول:

 سلمى  وأفىن  ذا  الفؤاد  هواها رفعت حجـااب  ابلفؤاد أراها
 لفؤاد  يراهايف ذات  سلمى  وا ولرمبـا   نسي  املتـيَّم كونه

 وهي السما  والكائـنات ثراها  مين هلا  كلي   وكل جواحني
 19من نورها  بشرى  لنا  بشراها تبدو ويحصبح كل شىٍء مشرقا

هكذا يعيد صياغة الشعر الغزيل حبدسه الصويف الواجد وحيو ِّل الطاقات الوجدانية  
 العاطفية إىل طاقات روحية موجهة إىل حمبة هللا تعاىل.

تفسريًا هلذا امليل إىل املزج بني اإلهلي والبشري يف الشعر الصويف لدى ابن عريب وجند 
هـ( الذي يرى أبن "احلب املنسوب إلينا من حيث ما تعطيه طبيعتنا ينقسم 483احلامتي )

 .20قسمني قسم يقال فيه حب طبيعي واآلخر حب روحاين وحبنا هللا تعاىل ابحلبني مًعا"
يف األبيات السابقة  إال مرآة تعكس لنا نور احملبوب  على كل حال، فليست سلمى

األقدس عز يف عاله، ولعل الشاعر تفاءل ابسم سلمى املأخوذ من مادة سلم الذي منه 
اإلسالم، معرضا عن اللفظ التقليدي )ليلى( األقرب إىل الليل رمز الظالم، وليس هذا 

، ففي حمل آخر جنده يكين ِّ برابح شططا يف اخليال بقدر ما تفرضه علينا آليات قراءة النص
 على حمبوبه األعلى حيث يقول:

 سأدرك  ما أؤم ِّل   من رابح  سأمضي ال  أين  قحدما  ويوًما
 أدلُّ  على  املودَّة والفـالح  متن ِّيـين  ومتطـلين   وهـذا

 وحاذر  أن  تلو ِّم يف الصباح  فهذا ما أقول  وظـنَّ  خريًا
 بنيناه على أسـس  صحاح  مافصرح ودادها يف القلب قد

 وإان  ال نزال على اصطالح  وغض عهودها  غض  طريٌّ 
 ومل أك يف هواي سوى رابح  وليس رابح غريي يف هواها

 مبكة  حيث  قوبل  ابلضراح  تقـابلنا فكـنا  مثل  بيت
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 21مباًحا  وهو  ليس  مبستباح  وأمسعها  وتسمعين    حديثا
 ري أحياان:ويعرض عن االسم مكنيا ابلضم 

 وأبسط  كفي  موفيا   بعهودها  أسرُّ هبا  مهما طرا يل خياهلا
 22فأشدو لدى تذكارها وورودها  مترُّ على  قليب اخلواطر دائما

فالقراءة املتأنية تستدعي جتاوز املستوى السطحي إىل الدوايل الرمزية اليت نسرتشد  
الرتابطات اليت ختتفي على البعض بني األلفاظ للوصول إليها، تلك الدقيقة ابلرتابطات 

هـ( أبن احدى 483فيتوقفون عند الدالالت الباهتة، فقد اهتم مبارك ابن عريب احلامتي )
 . 23غزلياته اإلهلية الرائعة يف ترمجان األشواق إمنا يتغزل فيها اببنة أحد جريانه يف احلرم املكي

ليتحلق يف مساوات القدس  هذا، ويرتك الشاعر أحياان التسرت هبذه املعاين احلسية 
ويتحدث حديث النفس اليت مست عن أدانس العوامل السفلية، وارتقت إىل معارج القدس 
وحضرات القرب ورأت من املشاهد ما خيالف كل خاطر ببال وال ينحد حبدٍ  أو قيد، 

 فتفيض نفسه حبديث ميزج بني األلفاظ مزًجا يكث ِّف وهجها الداليل، يقول:
 إىل  أعلى  مراقي  العـارفينا  ر الوجد ليالإذا  طارت طيـو 

 وكنا يف الفنـاء   كما  بقينا  بقينا  ابحلـبيب  بال   شريك
 حنيفا يف مقـام الشـاهدينا   وقل وجهت حنو احلق وجهي

 لقد ذهبوا خـالل  الذاهبينا   حمبا   فيه  واألحـباب  حقا
 وانسوى من فيه حار العاشق   فلست أحب يف األكوان شيئا

 24فنحن األولـون اآلخـروان   رأينا وجهـه يف كـل  عني
نفس هامت برهبا وطال هبا الوجد واشتد هبا اهليام، والبيت  هكذا يتحدث حديث 

األخري من القطعة ينقلنا إىل احلديث عن الشهود، حيث يقرتن احلب اإلهلي ابلشهود 
الدائم، ألن التعلق ابحملبوب يؤدي إىل جتنب النظر إىل غريه، ما ينتج رؤيته فيما سواه اليت 

حقيقيني يف تعانق وتعالق ساميني بني الشاهد  تبدأ ختييال فتخيُّال فشهوًدا واندماًجا
واملشهود مبا قد يؤدي إىل االنسالخ عن الذات عند فقدان الشعور هبا، وهو املصطلح عليه 
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الفناء الذي "ال يعين أكثر من فناء العبد عن نسبته إىل غري هللا يف كل شيء... فيفىن عن 
اد ابلفناء أبنه "احلال اليت تتجرد فيها هـ( املر 486. يوض ِّح ابن الفارض )25صفاته البشرية"

النفس عن رغباهتا وميوهلا وبواعثها حبيث تتعطل إرادهتا ومتوت، فإذا ماتت اإلرادة أصبحت 
، وهو هبذا ال يزيد 26النفس طوع اإلرادة اإلهلية حتر ِّكها كيف تشاء وهذا هو حب هللا هلا"

يزال عبدي يتقرب إيلَّ ابلنوافل إال الشرح على احلديث القدسي الذي يف البخاري "وال 
حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا 

 . يقول الشيخ احلسيين:27ورجله اليت ميشي عليها"
 منها الوجوود فال وجود سوى األحد  ظهرت على األكوان آايت حمت

 غريك يـا مهيمن  يـا صمدمل  يبق   أبًدا   حمت تلك العـوامل  كلها
 فينا  وما  مـنا  بذلك  من  جحـد  أنت الذي  أبديت سرك  ظاهرًا
 هذا  وال  حىت  احللـول  وال  أحد  28أبًدا  وال  يف الكون طرًّ من يقل

 ذهبت  إذا   ما  قيل  :  هللا  الصمد  النور أنت ومـا  سواك  فظلمة
 حلقيـقة  ظـاهًرا  أخـًذا  وردذهب  الوجود   أبسـره  عنـد  التجـلي  اب

 شيئا سواي   فال  تبال مبـن  جحد  مهما نظرت فال أرى غريي وال
 29قد  جاء  ال  تشطط وقل يل قد ورد  مثل  احلقيقة  والطريقة   شرعنا

فالذهول هو الذي أدَّى إىل ما يالحظ من التداخل بني مستويي الشهود والوجود،  
لبيت قبل األخري حيث انتقل الشاعر ابخلطاب من املناجاة هذا التداخل الذي جتلى يف ا

)الشهود( إىل صيغة املتكلم )الشطح(، وهو بيت متذبذب يف ذاته، فالشرحية األخرية )فال 
 تبال  مبن جحد( يؤكد الغريية يف سياق السوية، ويلح على الكثرة يف صميم الوحدة.

ث للمحب حال لذة املناجاة ويحعترب مثل هذا البيت من قحبيل الشطح الذي حيد 
فيتلفظ مبا قد يؤاخذه به الشرع، ولذلك اشرتطوا يف الشطح أن يكون املتكلم به يف حال 

 السكر وغيبة الرقابة العقلية، فقد أكد االستقراء:



 8 

أن مثت صلة عميقة بني الشطح والسكر وذلك ألن 
السكر املوَل ِّد للشطح ينشأ من مشاهدة اجلمال املطلق 

لياته يف األعيان، وهو يبدو مصحواًب ابلدهش ومطالعة جت
والغبطة واهليجان والوله، وهذه كلها ظواهر يطيش معها 
العقل وينطمس نوره بقوة الوارد املسكر واحلال املغيب يف 

  30.هذا الوجد اإلهلي
وهذا السكر بدوره هو "نتيجة استغراقه، احملب، يف مشاهدة احملبوب، وهي املشاهدة 

، من شأهنا أن تؤدي إىل الغيبة عن كل ما 31جتلي هللا له من امسه اجلميل"اليت حيققها 
 سوى احملبوب والنفس من مجلة السوى، يقول الشيخ احلسيين:

 أين كان اهلوى أجب يل وأينا أين حيب  وأين  ما  قد  هوينا
 أين  ذاك  الشراب  قل يل أينا  أين  مين  أهل  احملبة كـانوا

وين اي قوم قد   فـأان  اليوم  أين كنـا  وأينا  حار أمريخرب ِّ
 32ال أان ال سواي  ال العني عينا  أان ابحلب مهت  إذ  اتم قليب

حيث جند الشاعر يستغل تكرار أداة االستفهام لإلحلاح على فناء ما سوى احملبوب،  
فناء هنا هذا الفناء الذي بلغ ذروته يف الشرحية األخرية )ال أان ال سواي ال العني عينا(، وال

ال يزيد على فناء اإلرادة الذي حتدثنا عنه منذ قليل، وهو بعيد عن املعىن الشركي الذي 
 هـ( بقوله:831حتدث عنه السراج الطوسي )

وقد غلطت مجاعة من البغداديني يف قوهلم إهنم عند 
فنائهم عن أوصافهم دخلوا يف أوصاف احلق، وقد أضافوا 

ذلك إىل احللول أو إىل  أنفسهم جبهلهم إىل معىن يؤديهم
مقالة النصارى يف املسيح عليه السالم، والقول الصحيح 
يف ذلك هو أن معىن خروج العبد من أوصافه والدخول 
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يف أوصاف احلق خروجه من إرادته والدخول يف إرادة 
 33احلق.

بل إن الشيخ احلسيين كان صرحيا يف هجومه على أولئك الذين انتهى هبم احلب 
هم، إىل النظرايت اخلطرية اليت اجتثت من ركام الرتاث املانوي واألفلوطيين اإلهلي، بزعم

 وزرعت يف قلب اإلسالم، يقول:
 وال  التحقق  بـاحتاد  ليس التصوف  ابحللول

 كافرين  ذوي  ارتداد  فاالحتـاد طـريق قوم
 34وهو  عبد  بـاستداد  زعموا  أبن  العبد ربٌّ 

 ويقول: 
 35يرضي اإلله ودينـه قد أتلفا  فاهةأو ابحللول واالحتـاد س

فحديثه عن احلب اإلهلي حديث راسخ يف األذواق ومتمكن يف مدارك القوم ال  
تغالبه األحوال وال هتب به رايح اجلذب مينة ويسرة، ميلك يف الغالب لفظه وال يفقده اكرتاع 

كاجلبال حتسبها   جام احملبة لبه، وهذا ما ال يتأتى لغري الراسخني من القوم الذين تراهم
جامدة وهي متر مرَّ السحاب، فانظر كيف تتفجر ينابيع احلب اإلهلي حبد ذاهتا يف األبيات 

 اآلتية وقد امتزج كيان الشاعر بذكر احملبوب:
 وطويت  غور  جنوده والصفصفا  حبر الشقا يف احلب جزت جسوره
 صفاوالدهـر بعد تعـلة  قد  أن  ودىن  الفؤاد إىل احلبايب وازدهى
 والبدر  بعد  صدوده  كرما  وفا  والسعد   أقبل    واملوانع  أدبرت

 أفنت كيـاين لوعـة  وتلهـفا  فسقيت  كـأس  حمبـة  قدسية 
 حىت   وصلـت  تكرًُّما  وتعرُّفا  إذ كدت أهلك  يف مهـامه حبه

 عما  سواه  فطاب  وقيت إذ صفا  غمرت  حمبته  الفؤاد  وقد   خال
 وبه  تكلم خـاطري  إذ  أشرفا  وقليب هـائم  روحي  تسبـحه

 اي  عليت  يف  ذكر إمسك يل شفا  اي  هبجيت  اي  نعميت اي وجـهيت
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 قليب  وابلعهد  املوثـق  قد وىف  اي  نور  ذايت  إنين  لك حـامد  
 36حبلي  وثيقا  وصله  ابملصطفى  ابهلل  نطقي  منه  مسعي  إذ  غدا

  اإلهلية احلضرة تغمرإىل حيث  ينتهية القدس حضر إىل  الروحية السياحة هذه فبعد 
 ،احلنيف ابلشرع التشبث لذة يفقدهال  ذلك كن، ولومسعه هللا نطقه ويكون كيانه  كل

 .معليه وسلصلى هللا  ابملصطفىالصلة  وثيق فحبله
 

 اخلامتة
على مسامهة الشيخ إبراهيم صاحل  ،خالل هذه اجلولة القصرية، القارئ هكذا يقف 

 قلَّ من تطر ق إليه من شعراء نيجرياي يف اللغة العربية. ميدان احلب اإلهلي الذييف سيين احل
 :البحث إليه ما انتهى ن تشك ل أهمأ كنمي اآلتية النقاط ويرى الباحث أبن 

فقط من مجلة  %8,5بيتا ما ميثل  49الشاعر يف احلب اإلهلي  أبياتجممل  إن أ.
 الشعري. جتاهاإل هذا صوب القوي نزوعال بعدم تنيب ،متدنية ال شك نسبة ، وهيشعره
يف  خهرسو على  ما يدل النماذج يف هذه إىل الشطحات اندر امليل الشاعركان  ب.
فيه مع  ع قد حيوضمن جانب، مث ابتعاده عن أي صرا  فنه م وامتالكه لناصيةك القو مدار 

 اجملتمع من جانب آخر.
 يات الفلسفيةللتصوف السين البعيد عن الغنوصا امتدادً  اإلهلي بيف احل شعره يعترب ج.

عن  حديثا عنده جتد هذا الفن، فالصلب يف الوسطى  العصور صوفية بعض أقحمهااليت 
و اإلابحية أو غري ذلك مما ال أ األداين أو وحدة ابهلل تعاىل احتاده أو فيه هللاذات  حلول

 خيلو عنه شعر احلب اإلهلي ملتلسفي الصوفية.
ه يف احلب اإلهلي منوذجا للتداخل بني مستوايت التصريح والتلميح، ما يحعد شعر  د.
 إىل التشكيك فيما تنهض به من القيم الرمزية. كن أن يدعو البعضمي
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استغالل، فينزع إىل يف األلفاظ أقصى الطاقات  الداللية الكامنة  ل الشاعرغيست هـ.
تباه إىل الداللة االشتقاقية استدعاء اخلطاب الديين أو التكرار اللفظي أو جذب االن

 ليستدرج املتلقي إىل املعىن الذي يعمد إليه.
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