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 ملخص البحث:
خقناول اتبحث جتربة اتنفري اتصوفية، من خالل حلظقه اتصوفية اتشهودخة يف حال اتفناء، 
واتيت عَّبر عنها يف نصوصه "املواقف" فكانت اتوقفة هي حلظة اتنفري اتصوفية اتشهودخة، 
واتيت جتلت من خالل اتبناء اتلغوي، واخلطايب احلوايري املقفرد عني اتنفري عن غريه من 

جاءت على شكل ومضات مكثفة يف دالتقها، تقعَّبِر عن حال اتفناء  اتصوفية، حيث
 اتشهودي، واتقجليات على قلب اتصويف

 اقا املالتجلي، الواردات،  :الكلمات املفتاحية 
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AL-WAQFAH, THE STATION OF DIVINE 

REVELATION OF THE SUFI AL- NIFFARĪ 

Amal Amer 
School of Arts -Misurata University 

 

Abstract 

The research deals with the experience of Al- Niffarī Sufism, through 

his station of the Sufi witness in the event of Fanā or (Dissolution of 

the Ego), which he expressed in his texts “Al-Mawāqif”, thus station 

or spiritual standing is the apocalyptic vision and the eschatological 

revelation, and the polarity of the experience of divine unity, found 

expression in construction of language and solely self conversational 

discourse, Formed intense flashes in its significance, to express the 

state of  “Fanā”  and the manifestations on the mystic heart 

Keywords: manifestation, Warridat (Gifts and Favor), Maqaamat. 

 :. املاقدمة1
إىل أعلى مسقوايت شهوده  املؤمن اتروحي إن اتقجربة اتصوفية يف جوهرها هي سفر

حيث تعي اتوقفة وكذتك  ويف جتربة اتنفري تقياخل اتقجربة واتكقابة، يف معايرج اتروح،
تلوقفة، من مؤتفات اتنفري اتيت كقبها من داخل اتقجربة  املخاطبة وهي اتوجه اآلخر
اتدرب من احلق  ومن عمق جتربقه اتروحية يف سفره وتوقه حنو اتصوفية كممايرسة نصية،

ومن خالل هذا اتبحث فإننا حناول اسقجالء حلظة اتنفري اتصوفية من داخل  تعاىل.
ختوم اتقجليات اتنويرانية يف عامل  تقكون قراءة حية وسفرًا حنو نصوصه اتوقفة واملخاطبات،

واتوقوف على  من خالل تفكيك اتنص، تعلنا نالمس قبسًا من جتليات معانيها، اتنفري،
 سفر عَّب دالالته، تيقحدق ذتك اتوصال وتنكشف حجب املعاين، واسقبصايرخصوصيقه 

 وقراءة نسقكشف فيها  اتذات اتصوفية اتصافية يف توقها تلمطلق، يف يروحانية اتنص،
  وسفرها يف معايرج احلب اإلهلي.
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 :مشكلة البحث وأمهيتها 1. 1
أتيت إشكاتية اتييراسة من خصوصية اتنص اتصويف اتنفري، حىت أنه خصعب على 
اتكثريخن االقرتاب منه، على مسقوى املوضوع وخصوصية بنائه اتلغوي واملضامني اتصوفية. 
ألهنا نصوص تنبثق من حلظة اتنفري اتصوفية كما أمسيها، أي حلظة اتكشف اتصويف، وحال 

شري اتنفري إىل عمق اإلشكاتية، واتيت تكمن يف عجز اتشهود واتقجليات اتدلبية. وخ
وحميودخة اتلغة أمام اتساع أفق اتلحظة اتصوفية اتشهودخة، حبموتقها اتروحية، وال حميودخقها 
أمام حميودخة اتلغة.ومن هنا حاوتنا مدايربة جتربة اتنفري وحلظقه اتصوفية، حيث نقناول 

خة" يف حدلها اتصويف، وعَّب مدامات سفر مفهوم وأبعاد حلظة اتنفري اتصوفية "اتشهود
ودالالت مفهوم اتوقفة يف خطاب اتنفري،  اإلهلي، ونسلط اتضوء على خصوصية احلب

وعالققها ابتلحظة اتصوفية اتشهودخة تلنفري، ودالالت اتفيض اتروحي، وجتليات اتكشف 
ل اتقجربة على قلب اتصويف، كما نقناول اتلغة اتيت وظفها اتنفري يف كقابقه من داخ

 اتذوقية، وعامل اتقجلي اتدليب.

 أسئلة البحث 2. 1
 ،؟بلحظة اتنفري اتصوفية اتشهودخة كيف ايرتبط نص اتنفري وتغقه يف اتوقفة واملخاطبات 
 ري اتصوفية كيف تقماهى اتلغة يف مساقاهتا اتقعبريخة وانزايحاهتا عني اتنفري مع حلظة اتنف

 ؟يف حال اتكشف واتشهود
 وص اتنفري مع اتدرآن اتكر:م واحليخث اتديسي عَّب فاعلية احلوايركيف تداطعت نص 

قخَيل خبصوصيقه وكثافة محوتقه اتيالتية؟
ُ
 امل

 أهداف البحث 3. 1
اتوقوف على جتربة اتنفري من خالل حلظقه اتصوفية اتشهودخة، اتيت عَّبر عنها يف 

قها ومعانيها، مما املواقف، وجاءت يف بنائها اتلغوي كشذيرات أو ومضات مكثفة يف دالت
 تطلب قراءة أتوخلية، من أجل مالمسة معانيها.
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 . املنهج واإلجراءات2
اعقميان يف هذه اتييراسة على املنهج اتقحليلي االسقدرائي، وذتك بققبع حلظة اتنفري 
اتصوفية "احلاتة اتشهودخة" يف اتنص اتنفري، عَّب مدايربة تعقمي اتقفكيك واتقحليل، وتقبع 

بنائها املقفرد وحماوتقها أن تسقوعب جتليات اتصويف اتدلبية، وإشايرات  تغة اتنفري يف
 اتوايردات اإلهلية يف حال اتكشف.

 الوقفة:مفهومها وخصائصها عند النفري. 3
اسرتاحقه  وقفة اتسائر  ومجعها وقفات، من وقف،" اللغوي: االصطالحالوقفة يف  1. 3

أي عرفه أو  ووقف على اتسر  مواصلة اتكالم،اندطاع عن  واتوقفة  أخضاً هي برهة، حلظة،
 .(463ص ،2005 )اتفريوزآابدي، "أديركه وتبيرنه عاخنه أو

خدول عفيف اتيخن اتقلمساين يف املعىن اتصويف -:الصويف االصطالحالوقفة يف  1. 3
 2007)اتقلمساين، ".أوقفين  أي أخدظ قابلييت تقلدي اتقجلي، وأوقفين  أي عررفين"تلوقفة  
(. وخرجع اتنفري املواقف واملخاطبات اىل ما خُلدى إتيه يف حلظة اتقجلي واتشهود 114،ص

واتقخلي عن إيرادته، فيكون يف موقع اإلنصات اتكلي واتقلدي، وتقالشى "األان" وخبدى 
"هو"، وابتقايل فهو خيضع ملا خقجلى ته من معاين يف قلبه عنيما خكقب.وتعقَّب اتوقفة جوهر 

تصوفية وخطابه، ويف املوقف اتثامن جني اتوقفة قي خصها اتنفري مبوقف كامل جتربة اتنفري ا
عنوانه" موقف اتوقفة". واتوقفة عني اتنفري هي وقفات أمام هللا تعاىل، تنطوي على حديدة 
املوافدة هلل، واالسقجابة تلحق تعاىل. وابتقايل فهي املدام األمسى يف املعراج اتصويف اىل هللا، 

ة وقفقه اتيت خصل إتيها أن تشرق على قلبه األنواير اإلهلية، فيشعر أن وجوده فاتعايرف غاخ
 صاير أعلى وأمسى.

، ؟ هل هو االنسانهو صاحب املوقف ومن" قال حسن حنفي بعي أن تسآل
  مث أجاب ،فاإلنسان يف موقف واالنسان يف اتعامل أم أن هللا هو اتذي خضع االنسان فيه 
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ص  ،2009حنفي،) "فعل  )أوقفين ( يف أول كل موقف رايراتغاتب هو هللا نظرا تقك
109) 

 ىفاتوقفة هي حال اتفناء يف اتشهود، بعي أن تندشع عقمة األغياير وخصري اتسو 
عيمًا يف قلب اتصويف، وهي منقهى ما خصل إتيه اتعايرف يف سفره اتروحي إىل هللا، فيفىن 

تطمس اخلواطر، وقال و تعرف اتديم وقال يل  اتوقفة نويرخة "يف احلق، وخبدى ابحلق تعاىل. 
(. ففي 10، ص1985)اتنفري،  ".يل اتوقفة ويراء اتليل واتنهاير وويراء ما فيهما من األقياير

من قلب اتصويف، وخقجاوز اتصويف بدلبه وخقعاىل عن  ىمدام اتوقفة تقالشى اتغريخة واتسو 
 هنا خقكئ اتنفري على عبايرة "أوقفين، وقال يل"ومن  اتزمان واملكان، تيقصل ابحلق تعاىل.

، ص. 2009) وفصل حنفي ،وهي عبايرة تؤكي املكان اجملازي بوصفه حاال أو موضوعا
، واسقيل على ذتك بوجود موقف اتبحر فجعل بعضها  طبيعي جغرايف كوين  (110

إهنا تعين  وقال يف اتوقفة ،تصعب اتقفرقة بني هللا واتطبيعة وموقف اتنوير واتليل حبيث 
 .املنظوير اإلهلي ،اتوقوف مع هللا، اترؤخة اإلهلية مما خيل على أن صاحب املوقف هو هللا

وحتضر صيغة املاضي يف "أوقفين، وقال يل" منفقحة على دالتة اتزمان املطلق، 
تصويرة خقجلى فيها اتعلو واتدرب، حمملة بيالالت نويرانية سفر اإلسراء واملعراج، ونياء احلق 

وقال يل  اتوقفة من اتصميخة فمن  "- موسى. وخقجلى اتطابع اإلهلي تلوقفة يف قوته تسييان
وقال حنفي يف (. 11ص ،1985 )اتنفري، "وابطنه ظاهركان هبا كان ظاهره ابطنه، 

 .(109ص  ، 2009نفي،ح) "هو هللا نظرا تقكراير فعل أوقفين اتغاتب" صاحب املوقف

واتصميخة صفة إهلية خمصوصة تقعلق ابتذات اإلهلية وحيها. وخسقشعر اتعايرف 
اسقيالء اتوجود اإلهلي هنا على كل ما عياه، وحضوير احلق يف كل مكان وزمان، فققالشى 
املسافات شعويراي يف قلب اتعايرف مع احلق تعاىل تذتك كان زمان اتعايرف اتواقف حضوير 

وميكن اتدول أنه من أهم جتليات ومدقضيات اتوقفة  ؤمن.دائم وشعوير مبعية هللا يف قلب امل
هو اتصمت اتذي خصري مدام تلدي من اتعايرف تلخطاب، منطواي على دالتة عجز اتعبايرة 
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أمام اتساع اترؤاي، ذتك أن املخاطرب هو احلق تعاىل، ومن هنا اققضى جالته وكماته أن 
بي مقلدي يف خشوع وصمت، خكون أحادي اجلانب، من هللا فدط، فاحلق خماطرب واتع

فاذا اتسعت اترؤخة "فاتصمت هنا مدام شهود وجمال جتليات ملعان تضيق عنها اتعبايرة. 
خطاب اتنفري اتصوت احلاضر فدط هو  (.ففي 51، ص1985)اتنفري، "ضاقت اتعبايرة

صوت احلق تعاىل، وهذا حيمل دالتة اخلضوع من اتعبي اتساتك، كما خكشف سعي 
وجماهية اتصويف تلسفر من أجل هذه اتلحظة "حلظة اتوقفة" اتشهودخة فهي غاخة اتساتك، 
اير حلظة تسفر عن جتليات احلق على قلب اتصويف، ألن غاخة اتسفر اتصويف هي هذا اإلسف

 واتكشف واتقجلي.

وابتقايل فبنية اتنص اتنفري يف اتوقفة واملخاطبة جتسي حلظة اتقجلي مبا هي تلدي 
، عن املطلقيف صيغة اتقكثيف واترمزخة يف نصوصه، وهي انعكاس تعجز احلرف عن اتقعبري 

وهذا اتقكثيف جيعل اتكلمة يف مدام اإلشايرة بوصفها برزخًا بني اإلخفاء واإلظهاير 
ات. مما جيعل اتنص اتنفري يف بنائه وصيغقه منسجمًا مع جتربة اتنفري، بل أنه تلوايرد

، ومذهب وذوقاتقجربة ذاهتا كما خعيشها من داخل اتلغة.فاتقجربة اتصوفية جتربة شعوير 
اتنفري جوهره أن ترى وتشاهي ال أن تعرف أو تعلم، فاتصويف يف مدام أعلى من اتلغة، إنه 

وقال يل  احلرف خعجز عن أن خيَّب عن نفسه فكيف " ،اته اتصمتمدام اتشهود واتنوير وجم
أي ما سوى هللا، وال سبيل  ى(. فاتلغة ترجع إىل اتسو 61، ص1985)اتنفري، "عنخيَّب 

هلا إىل احلق وال اإلخباير عنه، فاحلق تعاىل مباخن تلمحسوسات واملعدوالت اتيت ختَّب عنها 
كله حرف،   ىفاتسو "وجهان حلديدة واحية. عني اتنفري  ىاتلغة. وتذتك فاحلرف واتسو 

(. ومن هنا كان احلرف عني اتنفري 91ص ،1985)اتنفري،  ".ىواحلرف كله سو 
وقال يل  احلرف حجاب، وكلية احلرف حجاب، وفرعية احلرف حجاب، وقال " .حجاب

 "وال ما خيل عليه احلرف وال ما من احلرف يل ال خعرفين احلرف، والما يف احلرف،
(. وكما أن احلرف ال ميكنه أن خيَّب عن احلق تعاىل، كذتك أهل  92،ص 1985)اتنفري،

احلضرة واتشهود الميكن تلحرف أن خيَّبعن اتوايردات يف شهودهم.وشرط اترؤخة هواخلروج 
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 "وقال يل التدف يف يرؤخيت حىت خترج من احلرف واحملروف" .من اتلغة واألشياء كلها
وال وجود حديدي  ىتقجلى حديدة أن كل موجود هو سو  (. وهنا36،ص 1985)اتنفري،

ته، وأن اتوجود احلق هو هللا وحيه، كما خقجلى تنا أن جتربة اتنفري هي جتربة ذوقية كشفية 
 أفدها اتفناء واتوقفة يف حضرة اتشهود، ومنهجها اتذوق.

 الفناء عن إرادة السوي..شهودالحدية . الوقفة:4
اتقجربة يف مسوها ويروحانيقها  ثراًي ابتيالالت اتعاتية علوأييت أسلوب اتنفري مقفردًا 
حيث تقشكل نصوصه يف املواقف واملخاطبات يف  وتفرده خمقلف عن املويروث اتصويف،

نص خنبثق وخنقمي إىل حلظة اتفناء  وابتقايل فهو "اإلهلي" واتصويف، صيغة حوايرخة بني املطلق
لوبه مقفردا وتغقه مكثفة.إذ أن منطلق تذتك كان أس املمقية يف سييرة منقهى اتشهود،

 واالتصال خندطع مع احلق تعاىل، حاتة احلب اإلهلي اتيت تعين اتوصل اتذي ال اتنفري هو
 وبفعل هذا احلب حيرير، وصواًل تشهود قليب ابحلق تعاىل اتنويراين وصالة اتدلب املقجيدة،

احلرخة تيكون يروحًا حرة  واتصويف نفسه ويروحه من اتقعلق بشواغل املادة وحيدق ايرتداءه حن
 فيقحدق أبعلى مسقوايت احلرخة من خالل عبودخقه تلخاتق. إىل ابيرئها حباً وشوقاً، تسافر

ودعامة  أساس حرخة اتصويف، اتغريخة هو أو ىاتسو  فدطع اتقعلق ابتعامل املادي أو
"إن  ينتيقحدق مبعىن اخلطاب اتراب يف مدامات احلب واتدرب، ومنطلق اتسفر احلب اإلهلي،

اتعودة إىل احلق تعاىل خقحدق به اتصويف  فاترجوع أو (،8، اتعلق" )سويرة إىل يربك اترجعى
وتذتك  سفره اتروحي يف مدامات احلب اإلهلي. عَّب "ى"اتسو  دنيواًي بدطع اتقعلق ابتينيا

 مادي، وفك اتقعلق مبا هو جياهي اتصويف نفسه يف يرحلة اجملاهية من أجل قطع اتعالئق،
فدطع اتقعلق ابتينيا  قبل أن ميوت تيقحدق ابحلياة احلديدية تروحه وجوهره اتسامي.فيموت 

 احلب أو سفر اتصويف إىل أعلى مسقوايت اتوعي عَّب حيدق احلياة تلروح وأيخذها يف سفر
فيقحدق ابألنس ابهلل واتطمأنينة  اتوجي اتذي جيعل من احلب واتوجود وجوداً حديدياً وحياة،

 واتسكينة تلروح.
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عبي من يرآين عرفين  اي" .فاحلب تلحق عني اتصويف خفضي إىل اتكشف واتقجلي
فاحلق خُعرف  (.181ص ، 1985)اتنفري،"من عرفين صَّب علي وإال فال ، وإال فال

 واحملسوسات حجاب حيول دون عروج اتعبي بروحه إىل مدامها األعلى، بشهود اتدلب،
عبي إذا مل ترين  اي" اتينيوخة احلسية يف قوته اتنفري إىل حجاب املشاغل  وتذتك خشري

فاملشاغل اتينيوخة تقجاذب اإلنسان . (181،ص 1985)اتنفري، "ترى ختطرفَك كل ما
وخقحرير من  فقكون حياته مواًت وانطفاء تلروح إذا مل خييرك حديدة جوهره اتسامي، وتشغله،

يروح  هللا كانت أفعاته بالى مل خر فإذا  فريى هللا يف كل شيء، مادي وخفىن عنه، تعلده مبا هو
 ،1985 )اتنفري، "عبي من مل خرين فال علمه نفع وال جهله ايرتفع اي" جيوى. وال
 "عبي أظهرتَك يل وحيي اي" .إال ألجل معرفقه وحمبقه ما خلدنافاحلق .(211ص

 وهذا اصطفاء من هللا تعاىل تإلنسان منذ كان يف عامل اتذير، .(158،ص 1985)اتنفري،
وحمبة هللا اتسابدة على  من هنا خؤكي اتنفري على اتعالقة احلميمة اتوثيدة بني اتعبي ويربه،و 

عبي أثنيُت عليَك قبل  اي" اتذي أيراده قبل أن خرخي هو. وأن مواله هو حمبة عبيه ته،
 فأقبلَت علير حني كونَك، وأقبلُت عليَك قبل كونَك، فاثنيَت علير حني خلدَك، خلدَك،
فما ُخلق اإلنسان تيكون يف حال  (.178 ،1985 )اتنفري، "مبا كان مينِر فكن يل 
ومن هنا كان أتكيي  بل تيكون يف مدام اتدرب واحلضرة واألنس ابحلق تعاىل، احلجاب،

وكانت اتوقفة  حجااًب حيول دون اتدرب واتشهود واملكاشفة. ىاتسو  اتنفري على اعقباير
فهي مدام أعلى من  وغاخة سفره إىل هللا، شهوده، وسييرة منقهى حلب تلصويف، منقهى سفرا

 "ظنر فيه اتوقفة تعنين سرميي ال" وقال يل  املعرفة، خقحدق فيها بيدني املشاهية اتدلبية.
 واتواقف خُيَّب وقال يل " فهي شهود اتعايرف يف احلضرة اإلهلية. ،(15،ص 1985)اتنفري،
،  .(16،ص 1985)اتنفري، "ويفر وقفقه عينِر

خفىن كل  وتنمحي عنيه كل غريخة، ففي اتوقفة حيث تقالشى هوخة اتعايرف اتذاتية،
 "ابب اترؤخة" وتذتك خصف اتنفري اتوقفة أبهنا ، سوى هللا يف قلبه وخقحدق شهوده ما

، (. فهي غاخة اتصويف حيث خقحدق ابتشهود يف احلضرة اإلهلية18،ص 1985)اتنفري،
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 اتيت تنفقح بيويرها على اتلحظة اتصوفية وأفق اتيميومة، احلضرة،فاتوقفة تلصويف تنفقح على 
ومن هنا خرى  وخصبح قلب اتصويف مرآة تلقجليات اإلهلية. شيء سوى هللا، حيث ال

وهذا خعكس توق اتصويف إىل  واتقعلق به عبودخة ونوعاً من اترق، حجاابً، ىاتصويف يف اتسو 
 وخقجاوز اتقضاد بني املادي واتروحي. اتروح، حيث تسمو املادي ونزوعه إىل احلرخة، جتاوز

ابتروح خرتبط  (. فاتسمو213،ص 1985)اتنفري، "اتروح واترؤاي إتفان مؤتلفان عبي  اي"
فاتغيبة  ،ىاتغيبة أي اتسو  واترؤاي بيويرها ترتبط ابحلضوير واتوصل وجتاوز ابتوقفة واترؤاي،
إن يرأخت غريي مل  وقال يل " ،املؤمنبل أن اتنفري خصفها أبهنا سجن  حجاب اتصويف،

خعقَّبه اتنفري حجاابً حيول دون  ىسو  هو (. فكل ما 232،ص 1985)اتنفري، "ترين
من عبودخة  فمن خالل اترؤاي خقحدق اتصويف ابتقحرير اتوصول واتدرب من احلق تعاىل.
أسر ابتدرب من احلق عنيما خقخلص من حجاب و  وخفوز اتقعلق ابملادي ومن سطوة اتينيا،

(. وميكن اتدول أن اتنفري خدوم  22،ص 1985)اتنفري، "واتكون كله سواي" .ىاتسو 
 وخقأسس عنيه على فناء اتصويف عن إيرادته وأفعاته، ،ىتصوفه على اتفناء عن شهود اتسو 

كما خدوم تصوفه أخضا على فناء ،  عن يرؤخة أفعالاتصويف فيفىن  ،أبفعال هللا وإيرادته وبدائه 
وبدائه ابهلل وحيه. فال خقعلق اتصويف اتساتك إال ابهلل  األغياير أو ىشهود اتسو اتصويف عن 

ألنه خراها من جهة أهنا هياخة  خديم من حسنات و صاحلات، أخضا إىل ما خنظر وال وحيه،
 قلبه مع هللا وحيه. فيحضر وإهلام من هللا تعاىل تعبيه،

خبدى ابحلق تعاىل وخفىن عن إنيقه وعن كل شيء  ىويف فناء اتعبي عن شهود اتسو 
ابعقبايره أعلى ديرجات اتفناء خسميه  ىوحال اتفناء عن شهود اتسو  حموا عنيه. فهي تصري

وقال " .ىمنفصاًل عن اتسو  واتفاين ابتواقف أي اتفاين يف احلضرة اإلهلية، اتنفري ابتوقفة،
(.  24،ص 1985)اتنفري، "جهل فعل وال علم وال قول وال يل تيس يف اتوقفة ثبت وال

ألن كل  فعل وال علوم، فال خكون فيها قول وال وفيها تفىن اترسوم، اتصوير وألن اتوقفة متحو
ألنه يف حال اتفناء عن  واتصويف يف مدام اتوقفة خكون خايرج عنها كلها، ذتك صوير.

خشهي وجودًا غري هللا  فاتصويف اتفاين ال.حيث خكون احلق تعاىل مسع اتعبي وبصره اتسوي،
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على  خديير فرأخت كل شيء ال أوقفين يف املوت،" اتعيم. عنيه خكون هو ىواتسو  وحيه،
 "فما نفعين إال يرمحة يريب ويرأخت امللكوت خياعاً، ويرأخت امللك غرويراً، شيء،

(. وخعين اتنفري ابملوت هنا أي فديه إنية وجوده يف حال شهوده 35،ص 1985)اتنفري،
 وخفىن احملب يف ذات احملبوب،  إحساسه نإنية وجوده يف وجود هللا تعاىل،فيفىن اتفناء،
ألن اتفاين يف حضرة مشهوده خرى  وال خبدى إال احملبوب املشهود، يف املشهود،  واتشاهي

فاتوقفة عني اتنفري هي  فيفىن عن شهوده السقغراقه يف شهوده وذكره تلحق. نفسه عيماً.
وفناؤه يف هللا تعاىل وبداؤه  ،ىوصواًل إىل إماتة اتصويف عن اتسو  ىقطع تعلق اتصويف ابتسو 

ال خشهي  مشهوده احلق تعاىل.ففي حضرة اتذات األحيخة، وفناؤه هنا حمو يف حضوير به،
وهذا  وال خرى يف اتوجود إال هللا تعاىل، اتصويف إال األحيخة بفنائه عن نفسه وعن اتوجود.

وخضمحل  خشهي اتصويف إال هللا، حيث ال نفري،حال اتفناء يف اتقوحيي عني ات هو
فيبدى هللا تعاىل يف شهوده  فيفىن عن اتكون ابخلاتق أو املكِرون، احساسه ابتوجود وبذاته،

 اتقوحيي، وهذا جوهر موجود إال هللا تعاىل، وال مشهود إال هللا، حيث ال وتفىن املوجودات.
 وعنيما خعود اتصويف من حال احملو أن خكون اتعايرف مقحددا ابتفناء بشهود األحيخة.

خشهي اتكائنات واملوجودات مع شهوده  فهو واتفرق، واجلمع يف فنائه إىل حال اتصحو
 ات.ددخة هللا يف كل املوجو اأي أنه خشاهي أح دخة احلق تعاىل،األح

 وال خدول ابحتاد أو وخثبت اإلثنينية بني هللا واتعامل، فاتنفري خنطلق من مبيأ اتقنزخه،
يف  واتفرق بعي احملو وتذتك يف حال اتفناء خدول أن بعيها خكون حال اتصحو حلول،

وقال يل " خدول أبن اتواقف عرف احلق تعاىل. ومن منطلق اتقنزخه أخضا ال اتفناء اتشهودي.
(. فاتواقف خظل يف 28،ص 1985)اتنفري، "فإن كاد أن خعرفين فاتواقف عرفين شيء، ما

ميكنه أن حييط  وكل ماعيا هللا تعاىل ال كاد خعرفين"، اتنفري" حيود بشرخقه وتذتك خدول
 وال تشاهيها األبصاير. تييركها اتعدول، واتذات اإلهلية حديدة ال ابهلل كحديدة مطلدة عليا،

وقال يل " اتروح، واتقجليات تكنه ال خيرج عن بشرخقه. وابتقايل فاتواقف مهما حتدق بسمو
 أحي فرد صمي وحيي، أان، وال حللُت يف شيء، ا،خاتطُت شيئ وال أان يف شيء، ما
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واتنفري خؤكي يف خطابه  (.83،ص 1985)اتنفري، "إال أان وحيي أظهرُت وال ُمظهرر
 هللا تعاىل واتعبي، اخلاتق اتدادير على اإلثنينية بني هللا واتعبي وعلى اتقماخز بني حديدقني،

وأنت اتذتيل  اتدادير، عبي أان اتعزخز اي" إىل احلق. املفقدر واملخلوق اتعاجز اتغين اتداهر
 ،(163،ص 1985)اتنفري، "اخلاسر وأنت اتفدري عبي أان اتغين اتداهر، اي اتعاجز،

قليب ومعريف  منبثق عن تصوير وخطاب اتنفري خبدى خطاب ختيلي يف اتوقفة واملخاطبات،
 اتروحي، واتفناء اتشهودي. ملسقوى أوحال من حاالت اتسفر

تشهي سوى هللا تعاىل تقأسس على اتقنزخه  عني اتنفري أبن ال إن وحية اتشهود
وقال "تلحق تعاىل يف مرتبة األحيخة،وهي كنه اتذات اإلهلية اتيت السبيل إىل معرفقها.

 "واتبعي اتذي تعرفه مسافة،وأان اتدرخب اتبعيي بال مسافة يل اتدرب اتذي تعرفه مسافة،
 "غيب اتغيوب" اتذات اإلهلية معرفة جوهرسبيل إىل  فال .( 234ص ،1985)اتنفري،

 "وقال يل سل كل شيء عين،وال تسأتين عين"إمنا خُعرف هللا بقجليات أمسائه.
وتنطق ابتيالتة على  ( فكل املوجودات تنطق بوجوده تعاىل، 258،ص 1985)اتنفري،

 وتذتك إثر مظهر من مظاهر جتليات اتذات اإلهلية. فكل شيء هو إبياعه وخلده هلا،
وأن هللا تعاىل  حلديدة اتقنزخه، خقبعه اتنفري بعبايرات تقضمن تدرخر خطابه بصيغة املقكلم،

"تيس   اآلخة اتكرمية يف خطاب اتنفري واسقيعاء ملعىن، حِل يف شيء وال تيس يف شيء،
 وترى اجلنة تدول  تيس كمثله شيء، وترى اتناير تدول " .(11، اتشويرى" )كمثله شيء

 (. 231،ص 1985)اتنفري، "تيس كمثله شيء كل شيء خدول   وترى تيس كمثله شيء،

اجملسي  أو ىخرى أن املسافة اتيت تفصل اتسو  فهو اتنفري من مبيأ اتقنزخه،خنطلق 
 ىأن احملسوسات أو اتسو  وهلذا خؤكي يف خطابه بشكل مقكرير عن هللا هي سرميخة،

وقال يل  " .ىاملادي أو اتسو عن  وأن اترؤاي ال تقحدق إال ابحملو بينه وبني هللا، حجاب ما
 1985)اتنفري، "فلست مين وال أان منك إن تديقين وبيين وبينك شيء مما بيا،
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 فلن تقحدق ابتوقفة وال ابتشهود، ى(. أي إذا بدي فيك شيء من تعلق ابتسو 211،ص
 .ىاتصال مع احلق مع تعلق ابتسو  فال وصل وال

اتروح ونزوعها إىل احلق  املادة ومسوكما أن عبودخة  خلقديان، ال واتسوىفاتشهود 
 1985)اتنفري، "وإال فال نعميت، عن سواي أبصر عبي من صَّب اي" خلقديان. تعاىل ال
(. وتذتك خرى 137،ص 1985)اتنفري، "يعبي  املفازة كل ماسوا اي" ،(212،ص

 وحيه فازومن اغقىن ابهلل  من تركه فاز ابتوصول، واتقعلق به مفازة وتيهاً، ىاتنفري يف اتسو 
 ومن اغقىن مبا سوى هللا اته وافقدر.وميكن اتدول أن حلظة اتنفري اتصوفية وصل، و

شذيرات مكثفة كأفق مفقوح على معان ودالالت  ومضات أو "اتشهودخة" تقجلى عَّب
وخقضح أن حلظقه  ومن خالل خصوصية بنائه اتلغوي يف مساقاته اتقعبريخة، مقجيدة،

تكن اتنفري  املدامات، ومكابية يف سفر ه اتصوفية اتشهودخة،اتقعبريخة أتيت من داخل حلظق
 خقسع تقجليات أنوايرها و خظل خرى أبهنا حلظة وجتربة تقعاىل على اتلغة واحلرف اتذي ال

 اتكشف واتقجليات، مما جعلها أتيت يف عمدها اتياليل وإشايراهتا املرتعة أبنواير يروحانيقها،
حمليودخة اتلغة أمام اتساع  شرح واتكشف،وتسقعصي على ات مما تفصح، أكثر تضمر
 اتقجربة.

 - مستوايت اإلتصال عند النفري. 5
وخذهب أهنا ثالثة  ابحلديدة املطلدة، االتصالخبين اتنفري تصويره ملسقوايت 

إىل  مرتبة عبوير أم اتعلم فهو أو اتوقفة، أعالها اترؤاي هي  اتعلم واملعرفة واترؤخة، مسقوايت،
ألن اتعلم واملعرفة مسقواين تلصويف اتساتك اتذي مل  ،إىل اترؤاي مرتبة عبوير واملعرفة املعرفة،

حيث خفىن اتصويف عن  هي منقهى اتشهود، بينما اتوقفة أو اترؤاي خكقمل سفره إىل احلق،
 واملعرفة يروح اتعلم، اتوقفة يروح املعرفة، وقال يل " اتسوي وتقصل اتروح مبصييرها األعلى.

فكل  (.26ص ،1985)اتنفري، " واملعرفة عمود اتعلم عمود املعرفة،اتوقفة  وقال يل 
كل  وقال يل "، وكل مسقوى ته اتصال ابآلخر اتساتك هي متهيي ملا بعيها، مرتبة يف سفر
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(. فاتوقفة حضرة وشهود 29،ص 1985)اتنفري، "وما كل عايرف واقف واقف عايرف،
واتوقفة  واملعرفة خطايب، اتعلم حجايب، وقال يل " تقعاىل على اتبعي واملكان واتزمان.

اتعامل أو املوجودات حيث أتخذ  (. فاتبعي عن هللا مدر127ص ،1985)اتنفري، "حضريت
من  ومدام اتعايرف، فاملعرفة اسقبصاير واتدرب من هللا مدر املخلوق وتيته على اخلاتق تعاىل،

فاتوقفة  قهى اتشهود،فهي مدام اتيدني ومن أما اتواقف فمدره حضرة هللا، خالل حيسه،
 تالتصالاتيت خعقَّبها أعلى مسقوى  فاترؤخة عني اتنفري هي املعرفة اتكاملة، يرؤخة ابتبصرية.

خعكس  اتغريخة وعامل األضياد املادي، ابحلديدة.وهذا اتنزوع اتروحي عني اتنفري إىل جتاوز
كل علم ومعرفة  جتاوزخبقغي  تذتك فهو ألنه توق إىل األمسى، توقًا يروحيًا ال تشبعه املادة،
ألن  خرى أن اتواقف يف مرتبة أمسى من اتعايرف، وتذتك فهو وصواًل إىل احلديدة املطلدة.

فاتواقف املوصول ابحلق تنفقح اتوقفة عنيه على  احلق تعاىل، اتواقف مقصل ابحلديدة اتعليا،
 1985)اتنفري، "وإال فال عبي من يرآين عرفين، اي وقال يل " -اتشهود –احلضرة أو  اترؤاي
اتقعلق ابملشاغل اتينيوخة  أو ،ى(. ومبا أن اتوقفة تقحدق تلصويف ابنعقاقه من اتسو 36،ص

 واتلحظة اتسرميخة يف قلب اتصويف، تذتك فاتوقفة تلصويف هي أفق احلرخة، وسطوة املادي،
 )اتنفري، "واتواقف حر اتعامل يف اترق، وقال يل " حيث خنمحي عنيه اتزمان واملكان.

وخذهب اتنفري إىل أن كل واقف خنطوي على عايرف، انطالقًا من أن  (.35ص ،1985
ومن هنا كان  مقصل تقحديق اتدرب. اتقجربة اتذوقية يف جوهرها ومداماهتا ماهي إال سفر

تصاعيايً حىت خصل إىل ذيروة اتفناء حيث اتوقفة واتشهود  االتصالترتيب اتنفري ملسقوايت 
وطلب اتعايرف كما خرى اتنفري أن خكون وقفا  نيوي تلمعرفة.املسقوى اتي اتذي خقجاوز
خشغله  ال فهو فال خطلب سواه، فيقوجه إىل احلق بكليقه جمردا من األغراض، على هللا تعاىل،

سواه.فاتعلم كما خذهب اتنفري  واتبداء به، واإلعراض عن كل ما واتدرب منه، إال هللا،
انينها وهو خيتنا على اخلاتق من خالل اتبحث يف حيوده عني إديراك اجلزئيات واألشياء وقو 

دون أن حتصره وخقجلى بصفاته وأمسائه  يف املظاهر فاحلق تعاىل خظهر اتكون واملوجودات،
 تكنه مرتبة عبوير. ابحلق اتكلي، االتصالاتالمقناهية، وهذا مسقوى وديرجة من ديرجات 
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 "خييركه اتعلم اتطي الوأان اتبعيي  أان اتدرخب اتذي ال حيسه اتعلم، وقال يل "
مسقوى ومرحلة أعلى هي املعرفة اتيت تبحث  (. وخفضي بنا حنو72ص ،1985)اتنفري،

مث  فهي كما خرى اتنفري مدام أمسى من اتعلم، وأتخذان إىل احلدائق اتكلية، يف اتكليات،
اتنفري من احلرف  واخلروج كما خشري أتيت مرحلة جماهية اتنفس وقطع اتقعلق ابتينيوي،

فيكون بدلبه وجوايرحه يف معية  تلوصول إىل اتوقفة واحلضرة مع هللا تعاىل، واتعلوم واملشاغل،
فاتدلب اتوسيلة األمسى اتيت توصل إىل  هللا.واتدلب أداة املعرفة اإلهلية ومنهجها اتكشف،

عبي بيقك مين  اي ألن قلبك بييت، عبي سي ابب قلبك اتذي خيخل منه سواي، اي" اتوقفة.
 اتنفري  (. واتعايرف كما خشري 32،ص 1985)اتنفري، "كدلبك مين يف اتينيا خرة،يف اآل

فهو مقعلق  ،(34ص ،1985)اتنفري، "وبدي ابتبعض اآلخر عن بعض يرسومه، فىن"
فاتصويف ، ومع اخللق يف صحوه ملا بدي فيه من يرمسه ابحلق ملا وصل إتيه يف شهوده وحموه،

 عنيه. ىوخفىن اتسو  ،ىخكون بربه عنيما خقجاوز اتسو 

 - هاجس الاقرب وجتليات املعىن عند النفري. 6
فيقجلى تنا خطاابً  على خطاب اتنفري، اتدرب جسهاقلق املسافة أو  خسيطر
واملسافة اتيت تشكِرل عني اتنفري  ىوجتاوز اتصويف تلسو  فيه حرايرة اتقجربة، حوايراًي تظهر

داخل اتذات وجوهرها اتنويراين  واسقبصايرواسقكشاف  اترغبات، وابعثاً على جتاوز هاجساً،
فاتوايردات أو  وهو مدام اتدرب أو عني اجلمع. اتروحي، يف أعلى مراحل اتسفر اتروحي،

 خعقَّبها اتصويف فضاًل إهلياً من هللا تعاىل، وعَّب اتقجليات على قلب اتصويف يف مدام اتوقفة،
تيقحدق بفهم اتذات  ت املعىن،املمايرسة اخلطابية تلقجربة، حياول اتنفري اسقكناه جتليا

اتقواصلي يف  ابهلل تعاىل.وانطالقا من هاجس اتشوق أو االتصالفيها من خالل  واتسفر
ميايرس اتنفري اتكقابة من خالل اسقحضايره تلمعىن اتلغوي تلكقابة  عمق اتذات اتصوفية،

بقوجيه  فيعيي صياغة مفهوم اتكقابة، ،(324،ص 1997)ابن منظوير، "اجلمع" ابعقبايرها
ومن هنا  اجلمع جتاه جتربقه اتذوقية مبا تنطوي عليه من دالالت ومعاين اتقجلي واتشهود،
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فيكقسي اجلمع واتقوحي  تكقسب اتكقابة أفدًا مقسعًا وال تكون حميودة بدواتب جامية،
 وهو انطالقًا من هاجس اتصوفية واتنفري األساسي، معىن خاصًا يف بعيه اتصويف اتذوقي،

 هذه املسافة من خالل جتربقهم اتذوقية، جتاوز واتقحدق ابتدرب عَّب افة،هاجس املس
تصبح اتكقابة اقرتااًب بقوجهها وعلى ذتك  فاتساتك غاخقه من سفره اتروحي حتدق اتدرب

وخفرتق من جهة أخرى الخقالف  وانضمام  املعىن تلمعىن يف نسيج خطاب اتنفري، تلغة،
 اتيالتة يف موقف اتشهود.

وجيعلها تقضمن دالتة ترتبط  خندل اتنفري اتضم إىل سياق اتقجربة اتصوفية،وابتقايل 
خقأسس على  فيصبح مجعًا وضمًا يروحيًا صوفياً، ابحلضرة واتشهود تلوقفة واملخاطبات،

كما خقأسس هذا اجلمع   خقم جتاوزه، ىتلمعىن املأتوف اتذي خصبح وكأنه سو  اتقجاوز
ذاته اتقالشي اتذي خعيشه  هو بني اتساتك وحمبوبه،اتصويف على تالشي املسافة شعويراًي 
خقأسس على اتقوق إىل اتدرب اتذي خدوم  سفر فهو اتصويف يف سفره يف معراجه اتروحي.

وخقجلى  مما جيعل اتصويف يف حتول مسقمر، بينما خدوم اتبعي على اتقخلي، على اتقحلي،
حيث كان هاجس اتكقابة يف أفق  اتصويف، ذتك يف كقابة اتقجربة ابعقبايرها مداما يف سفر

ومن هناك كانت  كما هو هاجس اتدرب يف سفره اتروحي، اترؤاي واتشهود هاجس اتنفري،
 تذتك جني اتنفري خعمل على أتصيل اتكقابة يف جتربقه اتذوقية، تنفصل، اتوشائج بينهما ال

خسقيعي أن تدوم مما  ودالالت تقجلى، فيها احلرف سقايرًا وحجااًب ملعان تقواتي، اتيت خبيو
من أجل مالمسة مواجيي اتصويف يف شوقها تلدرب من احلق  اتدراءة على معطيات أتوخلية،

وإمنا هي وصل اتدلب اتصويف واتصاته يف حلظة  "احملبوب".فاتوقفة ال تعين اتقوقف، تعاىل
"من حبل  فرياه اتساتك أقرب إتيه من نفسه ميوت هللا تعاىل، شهوده ابحلي اتذي ال

 كيف تراه كذا ترى ما أنظر حشرك، بيقك هو طرخدَك، بيقك هو وقال يل " خي".اتوير 
اتبيت اتذي وسع احلق  إنه قلب املؤمن اتساتك، .( 321،ص 1985)اتنفري، "سواه
 هو ذات اتدلب اتذي إذا غطاه حجاب اتغفلة خصري قَّباً، وهو فكان معمويرًا بنويره، تعاىل،

اتقوحيي  قلب املؤمن خقألتئ أبنواير هو ووصله مع يربه تعاىل،وقيامة املؤمن،  اتدلب فيه حشر
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ومرآة اتقجليات يف مدام اتدرب.ومن هنا جتلى خطاب اتنفري يف  حبًا وشوقًا هلل تعاىل،
بعي  فاتصويف مقلدي يف مدام اتشهود واحلضرة، عبي.."، اي "وقال يل، صيغة اتقلدي واتسماع

تيكون يف حال اتشهود واتقلدي  رآة اتدلب،م وطهر ،ىأن حتدق نإخالء اتدلب عن اتسو 
وهذا ما خعكسه اتبناء  مبا فيه من فناء وبداء، مما جعل اخلطاب جتليًا هلذا اتسفر واتقهيؤ،

وميكن اتدول أن يرهان اتدرب عني اتنفري كان ابعثاً ته على تشكنل اتكقابة   اخلطايب تلنفري.
فاتكقابة من  ذاهتا سفرًا صوفيا. فقكون هي اتروحي اتصويف، كمدام يف مدامات اتسفر

داخل اتقجربة تنفقح على خصوصية اتلغة ،واتيت تقشكل من داخل اتقجربة ذاهتا حبموالهتا 
تكنها  وخقوتي عن وايردات يف حال اتصويف، وتكثيفها. فاتنص عني اتنفري خرتبط ابملطلق،

 املسقمر.تظل عني اتنفري أضيق من أن تقسع تقجلياته اتيت ترتبط ابتالهنائي و 

وابتقايل تقأسس اتكقابة من داخل اتقجربة على محوالت اتيالتة اتلغوخة يف اتقجلي 
وجتليات املعاين اتيت تعكس حال  واإلخفاء يف برزخية اتكلمة واتيالتة، تلمعىن واإلظهاير

وهذا أخضًا ما تعكسه اتكلمة يف اتفصل واتقجاوز  اتشهود مبا تنطوي عليه من جتليات،
ففي اتنص اتنفري  وانفقاحها على اتقأوخل. ويف جتليات دالالهتا املقجيدة، اتلغوي،ملعناها 

اتلغة ابعقبايرها ضماً ملعىن ومحوالت حتيل على اتوصل واتدرب بني احلق تعاىل  تقجلى عناصر
 وتذتك تقجلى اتضمائر اتكقابة. وتعكس عمق هذا اتدرب عَّب واتصويف يف سفره اتروحي،

 مشحونة بيالتة اتشهود واتقجلي. وتبيو بشكل مكثف عني اتنفري، "املخاطب واملقكلم"
 "وال تغريي أيردُتكَ  وال تعلم صنعُقَك، وال مللكوت بنيُقَك، ملك خلدُقك، عبي مال اي"

خقأسس على  (. فهذا اجلمع اتذي خنطوي عليه نص اتنفري، 178،ص 1985)اتنفري،
 تعكسه اتوقفة واملخاطبات، ما وهو ،االتصالواتقوق إىل  ،ىاتقخلي واالنفصال عن اتسو 

فاتنفري جيعل اتوقفة  اتكقابة من داخل اتقجربة. ةوخؤكي عليه اتنفري من خالل ممايرس
 وأخضا يرهان اتدرب واحلرص على غياب اتفصل، واتوصل، واملخاطبات حتمل ثنائية احملو

 االنفصال وجتاوزفيثري األفق اتياليل تلكلمة نإضافة معاين حتمل دالتة اتوصل واالتصال 
 عليه اتنفري، خرتبط بقجربة يروحية تلذات، خقكئاتذي  واتضمري .ىاتذي حييل إتيه اتسو 
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واتذي  املقكلم واملخاطب، خعكسه ضمري ما وهو حيث تقالشى اتذات يف حال فنائها،
 اتضمري خنعكس يف حضوير ما وهو اتدرب، اتفصل وإيرساء اتوصل أو حييل أخضا على جتاوز

وكلما ايرتدى اتساتك  بناء حوايري ُمقخَيل، عليه نص اتوقفة واملخاطبات عَّباتذي أتسس 
واتقجلي  تصاعي اتبناء اتنصي يف تكثيفه، وكأنه مرآة تعكس اتسفر اتروحي كلمايف عروجه 

إشايرات أو ومضات خاطفة تعكس  اخلطاب عَّب  أعلى وأمسى، من معراج ومدام إىل آخر
 فماال خُدال ابتوسائل اتقدلييخة "اتقصرخح"، ته احلرف.مالمسة قلب اتساتك إىل ماال خقسع 

تقسع  خندال حني خشهي قلب اتصويف ماال وهو مشروط بشهود ماال خُدال جتليًا أو شهوداً،
فيعكس حاتة اتوصل اتشهودي  احلق تعاىل، يف اتنص حييل على املطلق، ته اتعبايرة.فاتضمري

وجيعل من  احُلجب، يف بناء خطايب خقجاوز بني اتصويف احملب وحمبوبه احلق، اتذوقي ما
اتصويف اتروحي اتذي منطلده اتشوق  وخعكس سفر مرآة تلكشف واتقجليات. اتضمري

فيدوم ابتقايل على انفصال  واتقوق إىل اتفناء عن اتنفس تلبداء ابحملبوب احلق تعاىل،
كون هللا في واتصال ابهلل جيعل اتساتك خرى نفسه ابحلق، ىانفصال عن اتسو  واتصال،

وابتقايل أييت اتبناء اتنصي تلنفري ابعقبايره أفدًا تلشهود  تعاىل مرآة ترؤخة اتساتك تنفسه.
 ومن هنا كان املعراج سفرًا يف املدامات، جتسييًا ملدام احلضرة. واحلضرة،كما أييت اتضمري
فإن كشفت عن سيوتك  عبي إمنا أظهرُتَك تعباديت، اي" وأخضًا يف معاين اتنص.

(. فاحلق تعاىل خلق 49ص ،1985)اتنفري، "وإن أقبلُت عليك فلمجاتسيت ادثيت،فلمح
عبي إنين  اي" إتيه ابجملاهية واترتقي يف مدامات احلب. وتوحييه واتسفر اتعباد ألجل عبادته.

هنا اسقيعاء اتنفري ملعىن  (. وخظهر 238،ص 1985)اتنفري، "اصطفيُت قلبَك تنفسي
 "وتكن وسعين قلب عبيي املؤمن أيرضي وال مسائي، ما وسعقين" احليخث اتديسي

 فهو فدلب اتعبي احملب وسع جتليات اترمحن وأنوايره، ،( 228ه،ص 1375)اتسخاوي،
اصطفى هللا هذا اتدلب املؤمن تيقحدق تإلنسان  وموطن احلب تلحق تعاىل، جملى اتقجلي،
 يب تَك من قلبَك وهوتسمع خطا" واتقحرير من اسقالب املادة واسقعبادها. ابتعزة واتسمو

وخقجلى هنا اإلبيال  ،( 276،ص 1985)اتنفري، "تراَك وأان أقرب إتيَك من يرؤخقكَ  ميِن،
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 وكأن اتضمري "اتكاف"، "ترى نفسَك"، بل ابيهلا ابتضمري "تراك" فلم خدل يف ابتضمري
ففي مرآة قلبه  تيسكن قلب اتساتك يف يرمحة حمبوبه وخاتده. اتكاف هنا خقجلى كمدام،

خرى سوى  ألنه ال به فال خرى نفسه، ميقلئ احلق تعاىل ميأل قلبه و وألن قرب خرى احلق،
 (. وهنا إبيال ابتضمري189ص ،1985)اتنفري، "أنت معىن اتكون كله وقال يل "احلق.

وأفق  "أنت" هنا خصبح مدامًا يف يرحاب احلق، اخلطاب فضمري ومل خدل اإلنسان، "أنت"،
 يف هذا اتسياق اتنصي تنطوي على معىن احلميمية اتدرب، أنت ألن اتضمري اتشهود،

ألنه قلب  واملعىن، قلبه كواًن خقجلى فيه اتنوير وخصري اتصويف، "خكون" فيقجلى املعىن حيث
يف  فيه وبه من شهود ووايردات.وخظهر فقجلى تلصويف معناه مبا هو جتلى فيه احلق نويراً،

 من خالل فاعلية احلواير واحليخث اتديسي، نصوص اتنفري أهنا تقداطع مع اتدرآن اتكر:م
واملواقف تعَّب عن املدامات واألحوال مجلة ، دون "قال حنفي  ،وأسلوبية اخلطاب املقخَيل،

" سلوب شخصي بضمري املقكلم املفرد ما خيل على أهنا جتايرب يروحية ذاتيةأبتفصيل هلا 
 .(112ص  ، 2009)حنفي،

اتوقفة خقجلى فيها اتدلب كواًن تنعكس على مرآته اتقجليات  ميكن اتدول أن
 مبا أنه يف حال اتوصل مع احلق اتذي يف حديدقه صالة واتصال مع من به خكون، تلمعىن،

بينما  موت وانطفاء، فقأيت اتوقفة يف معناها وجتلياهتا ضيًا على اتثبوت واجلمود اتذي هو
وابتقجلي املقجيد اتذي به احلياة  اإلهلية، يف حال حضوير مع احلضرة اتدلب املؤمن هو
حيث خقوايرى حجاب  ووصل واتصال، ممقليء، فاتوقفة ابتقايل حضوير واتوالدات تلمعىن.

واتغفلة.ومن خالل اتوقفة واملخاطبات خعكس اتنفري نصًا من داخل  ىاتغريخة واتسو 
 وخماَطب، م،صيغة مقكل كما خعكس توق اتصويف وقلق املسافة عَّب اتقجربة اتذوقية،
 واتوصول إىل مدام اتدرب، وتذتك كانت املواقف مبثابة مثرة تلشهود، وجتليات تلمعىن،

شاهي على شهود اتساتك هلل بيدني اتدلب  خطاب اتوقفة واتقجليات، فخطاب اتنفري هو
خطابه يف  تذتك خعقَّب وألن اتوقفة عني اتنفري هي أعلى من املعرفة، يف عروجه إىل هللا.

 .ىوهي مرتبة تلكشف تقحدق تلساتك بدطع اتسو  فوق املعرفة، خطاب ما هواتوقفة 
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 إخراجا تك من اتعموم إىل اخلصوص، وقال يل أتيس إيرسايل إتيك اتعلوم من جهة قلبك،"
بيا تك من اتعلوم من جهة  أوتيس ختصيصي تك مبا تعرفت إتيك من طرح قلبك وطرح ما

أن تنفي عنك كل شيء وتشهيين مبا أوتيس اتكشف  قلبك إخراجًا تك من اتكشف،
 وصيغة اتنياء .(265ص ،1985 )اتنفري، "فال خوحشك املوحش حينذاك أشهيتك،

"أوقفين  مع اتصيغة اإلخبايرخة عبي" تعكس حال اتدرب يف مدام املكاشفة وعني اجلمع، "اي
قيمة  أنه ال وخرى اتنفري إىل احلضرة اإلهلية تنقهي ابتساتك إىل اتوقفة، وااليرتداء وقال يل".

 املقصوفة اتسابدني عليه اتذخن خرون يف املعرفة أعلى مراحل اتسفر فيقجاوز تلمعرفة بيوهنا،
 فهاجسه هو ذتك أن هاجس اتنفري كان أبعي وأعلى من املعرفة، اتعروج اتروحي. او

 مرعن األ اتعامل خيَّب وقال يل " سييرة منقهى اإليرتداء إىل احلضرة اإلهلية. اتقواصل واتدرب،
 "عين ويفر وقفقه واتواقف خيَّب ن حده وفيه معرفقه،ع واتعايرف خيَّب واتنهي وفيما علمه،

 "ووجهي تلواقفني إخبايري تلعايرفني، وقال يل " (86.ص ،1985)اتنفري،
ومن هنا كان تفرد وخصوصية خطاب اتنفري عن غريه من  ،(89ص ،1985)اتنفري،
ففي خطاب  وخصوصية اتلغة. اخلطاب، وبنية من حيث سيطرة هاجس اتدرب، اتصوفية،

راقها يف اتقوحيي اتشهودي واتفناء بكل قغاتصوفية كانت اتذات اتصوفية يف حال فنائها واس
بينما تفرد اتنفري بقمثل خطاب من هللا جتاه اتعبي يف  محوتقها اتعاطفية حمويرًا تلخطاب،
اتذات اتعليا أي احلق يف  فنجي سلطة اخلطاب ترتكز حال اتفناء واالمنحاق واخلضوع،

حال اتدرب يف مدام  عبي" "اي فيما تعكس صيغة اتنياء املقكلم، تعاىل متثلت يف ضمري
 خطاب اتنفري عن هاجس اتدرب اتقواصلي، واتقجاوز فيعَّب "عني اجلمع"، احلضرة اإلهلية

كان اخلطاب  على اتنفري، خسيطر واتوصل وقلق املسافة.وألن هاجس اتدرب ىتلسو 
 "اتبعي وقال يل  وأان أقرب إتيك من يرؤخقك ذتك هو" ملقكلم احلق تعاىل.بصيغة ا
واتبعي واتدرب من  فاحلق تعاىل هو اتدرخب اتبعيي بال مسافة، ، (46،ص 1985)اتنفري،

ويف اتقجلي اتشهودي  بعي وقرب مرتبة وحمبة، وإمنا هو تيس بعي وقرب مسافة، احلق تعاىل،
 فيعرف أن حاته ما املرتبة، ومسو اتدرب، وأنواير وشهود اتدلب، خقحدق اتصويف بوحيانية هللا،
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اتغريخة  قبل وصوته تلشهود واتقجلي وجتاوز أي ما قبل وصوته هلذه املرتبة اتعلوخة اتروحية،
واملسافة .وعرف حديدة اتدرب مع هللا تعاىل ابتشهود حال "اتبعي"، إمنا كان هو ،ىواتسو 

فاتذات اإلنسانية تبدى مقصلة ابتعامل من  تذات اإلنسانية،وا تظل قائمة بني اتذات اإلهلية،
حرص اتنفري يف املواقف واملخاطبات على اتقجرد من كل شيء حىت  وتذتك خظهر حوهلا.
خرى  تقكون املخاطبة يف اتوقفة صيغة أخرى تقحديق اتدرب واتقواصل مع هللا تعاىل، املعرفة،

وال  فال امقزاج بني اتذات اإلهلية واتبشرخة،  تعاىل،فيها اتنفري حضويرًا وجيانيًا قلبيًا مع هللا
وال خاتطُت  أان يف شيء، ما وقال يل "-اكقساب تلصفات اإلهلية ويف ذتك خدول اتنفري 

وحيي أظهرُت وال  أان أحي صمي وحجي، وال أان من شيء، وال حللُت يف شيء، شيئاً،
ففي حال اتفناء خفىن اتساتك عن نفسه وعن  .(92،ص 1985)اتنفري، "إال أان ُمظهر
اتيت تعكس حال  عنها اتنفري ابتوقفة، عَّبر  هللا، خبدى يف قلبه إال حضوير وال ،ىاتسو 

أوقفين" تعكس انبثاق خطابه من  وتعبريه ب"قال يل، اإلتصال واالتصال معًا عني اتنفري،
حيث جيعل اتنفري من  عاين،ومن خالل هذا اتنص تقواتي وتقشكل امل داخل اترتبة اتدلبية،

ومن  كما جيعل من اتساتك اتصويف مقلدياً، هللا تعاىل يف نصوصه مصييرًا تسلطة اخلطاب،
 داخل هذا اتنسق اخلطايب أييت اتقواصل واتقفاعل.

وتقجلى املواقف واملخاطبات من خالل ثنائية اجلمل أو اتوحيات يف صيغة 
بلغت  ما اجقمعت اتدلوب بكنه بصائرها املضيئة،تو  وقال يل " اجلمل اتشرطية. خطابية،

وقال يل  أَذهرب عنك " ،واتطلب وأخضا اتقدرخر ،(54،ص 1985)اتنفري، "محل نعميت
كما خنفقح خطاب   ،(66ص ، 1985 )اتنفري، "ابجملاهية وىمن اتس وما ،ىوجي اتسو 

مع صفات  اتغافر"، اتعظيم، "اتدادير، اتنفري على أفق تلحدائق تقدابل فيه صفات هللا تعاىل
فقلقدي املفردات بقدابلها وتضادها يف املعىن ابتسياق  اجلائر"، اتغافل، "اتعاجز، اتعبي

كصيغة تعكس  عبي" "اي وأييت أسلوب اتنياء املقكرير تقخلق تفاعاًل عني املقلدي، اتنصي،
 اتعليم، اتداديربني املعبود هللا  وحتيخي اتعالقة ما احلميمية واتقفاعل تلعبي يف حال اتوقفة،

 واسقعن يب على فقنقك ويرشيك، انجين على بعيك وقربك، عبي  اي" اتعاجز. واتعبي املفقدر
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 وأنت اتغافل اجلائر، أان اتعليم اتغافر عبي  اي وأنت اتذتيل اتعاجز، اتدادير أان اتعزخز عبي  اي
ففي أفق اتنص  ،(98ص ،1985)اتنفري، "اخلاسر وأنت اتفدري أان اتغين اتداهر عبي  اي

وأنه خظل دائما يف  تقجلى املعاين يف أن اتعبي ال جناة ته إال ابجملاهية اتروحية واتعبادة،
وخنطوي نص اتنفري على انفقاح  واترضا مبا خعطيه. واالحقياج إىل املعبود،االفقداير مساحة 

قه اخلطابية وحيات اتنص يف صيغ عَّب ملعان مجاتية وتغوخة ويرمزخة المقناهية يف دالالهتا،
واتنهي واالسقفهام  نياء من خالل أسلوب األمر أو اتطلبية، واتيت أتيت كجواب تشرط،

 اتذي أييت حمماًل مبعاين تقجاوز حيود اتطلب فققواتي املعاين واتيالالت.

به من معطيات يروحية أتملية  اخلطابية يف نصوص اتنفري مبا تقميز وهذه اتصوير
اتسرد تدوم على  ي اتنفري كنمط جيخي من اخلطاب أوأتيت عن تنفقح على اتقأوخل،

حيث خقموضع فيها اتنفري يف حال  خطاب بينه وبني هللا يف مدام اتشهود، اسقذكاير
أخضا أتيت نصوص اتنفري   وقال يل"، "أوقفين، أييت كسايرد من خالل تعبريه أو اتشهود،

كمعادل خطايب تقوق اتصويف يف اتقحدق ابتدرب واتقواصل مع هللا، حيث خقموضع اتعبي 
 خدف موقف اتني مع هللا تعاىل، فاملؤمن ال فققجلى عبودخة املؤمن، اتساتك يف حال املقلدي،

من  تكنها ختلو وتقفرد صيغة اخلطاب عني اتنفري حيث أتيت أبسلوب تواصلي مع هللا،
وتلدي اتوايردات واحلدائق يف مدام  يردود أفعال املخاَطب دالتة اتقسليم واخلضوع خلاتده،

قخَيل من اتنفري اتذي غاخقه املوضوع، اتعبودخة.
ُ
حيث خسني اتنفري  وهذا اخلطاب امل

االسقشعاير وخكون اتنفري يف موضع  تغقه املكثفة يف صيغة اتقعظيم، اخلطاب إىل هللا عَّب
اإلمنحاق أمام عظمة هللا.وميكن اتدول أن تغة اتنفري املقفردة يف املواقف ابتعبودخة و 

 حيث تقوايرى املعاين خلف حجب اترمزخة واتقكثيف، "مدام اتسر"، واملخاطبات هي تغة
 وأسلوب اتقدرخر صيغة خطابية، وأتيت هذه اتلغة عَّب فهي تيست تغة اتبوح واتقصرخح،

نفقح على اتزمان واملكان، تققجلى من مدام اتكشف يف أفق خ واتنفي واإلثبات، واتطلب،
حيث تقفاعل اتضمائر على امقياد  فقصبح اتكلمة جملى تلمعاين املقخيلة. واتقجليات،
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اخللوة  اتوحية واجلمع، واتعلن، واملضايرع على ثنائيات اتسر وخنفقح فيه فعل األمر اتنص،
 ومجع وفرق يف سفره اتروحي. وقبض،بني بسط  خعيشها اتصويف ما اتفناء واتبداء، واملالء،

 كما أتيت ثنائية األضياد يف اتبناء اتنصي تلنفري تقحيلنا على اجللي واخلفي،
األفعال واتضمائر اتيت تنفقح على اإلسقمرايرخة وطبيعة  واتكثرة واتوحية يف اتعامل عَّب

فنصوص  بل والدات مقجيدة. حيث الثبات، اتقجليات على قلب اتعبي يف مدام اتشهود،
االتصال  تدوم على ثنائية اتوصل واتفصل، اتنفري تعكس جتربة ذوقية شهودخة تواصلية،

وكأن اتنفري عَّب نصوصه املنفقحة على اتقأوخل حبموتقها  اتفناء واتبداء، واالنفصال،
حلظة  وتغقه اترمزخة خبصوبقها وخصوصيقها، حياول اإلمساك بلحظة ممقية يف اتزمن، اتيالتية،
تسقوعب هذه اتلحظة  تغة ال تشهودخة املنفلقة من اتلغة واتزمان، حماوالً يرصيها عَّباتقجلي ا

يف اتساعها ونويرانيقها.وميكن اتدول أن نصوص اتنفري تقجلى فيها مسة ابيرزة هي ثنائيات 
فمن منطلق سفره  وتعكس وعي اتنفري بقأسس اتعامل على األضياد املقباخنة، األضياد،

خروج وجتاوز  األضياد هو وجتاوز ويراء اتقضاد إىل اتعامل األمسى، إىل ما اتروحي خبقغي اتعبوير
وجيتية األضياد يف خطاب اتنفري  إىل هللا تعاىل. ىتلسو  تلعامل املبين على األضياد، وجتاوز

كما تعكس ثنائية اخلاتق  وبني هللا واإلنسان، تعكس جتليات اتعالقة بني اإلنسان واتعامل،
اتصويف اتروحي يف مدامات احلب خنطلق من  وسفر احلق واخلَلق. املعبود،اتعابي و  واملخلوق،

  \" من اتقيماتى"اتسو  ومن هنا كانت كلمة أي اتعامل احملكوم ابألضياد، ىاتسو  جتاوز
اترؤاي".فكل ماعيا  املخاطبة، ابإلضافة إىل "اتوقفة، اجلوهرخة يف خطاب اتنفري، املواضيع

حىت خقحدق ابتشهود وخيرج بدلبه إىل  وحجاب خبقغي جتاوزه، ىهللا عني اتصويف هو سو 
 1985)اتنفري، "خترج من احلجاب ىأخرج من اتسو  وقال يل " ،أحيخة احلق تعاىل

هو اخلروج  فشرط اإليرتداء إىل اتشهود يف مدامات اتعروج وصواًل إىل احلضرة، ،(118،ص
اتقعلق وكل  حىت خقجاوز تعاىل، فال خكون اتساتك مقحددًا ابتعبودخة احلق ته ،ىعن اتسو 
اتعناوخن يف املواقف  اتوجود احلديدي، هللا وحيه.وحتضر يف قلبه، ايرتداء حنو ىتلسو  حضوير

مبثابة عقبات  موقف اترمحانية..." موقف اتوقفة، موقف اتعز، "موقف اتدرب، واملخاطبات
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تقأوخل اتنص اتذي فهي مبثابة مفقاح  نصية أتخذان تلكشف عن املعاين اتكامنة يف اتنص،
ح هذه اتعقبات اتنصية نفقحيث ت وتذتك فهي تسهم يف اتبناء اتنصي واتياليل، تقعاتق معه،

فقحمل يف مضموهنا  املسافة، وتقجاوز عالقة مع اتنص تقنسج تياخاًل بني اتياخل واخلايرج،
 واتباطن، بني اتظاهر وحضويرها ابتقايل يرمزخة اتوصل واملسافة وغياب اتفصل أو اتدطيعة ما

جتل تقوقه اتدليب إىل حضرة  اتصويف هو إال جتل تلباطن ،وأن سفر هو ما ودالتة أن اتظاهر
إال انعكاس تقجليات نويرانية على قلبه يف شهوده.  هو وأن اتنص اتنفري ما هللا تعاىل،

أقرب إتيه من  "وهو خطابه سريويرة اتعبي عنيما خكون يف معية هللا تعاىل حيث جيسي عَّب
به اتصويف حني خفىن عن  فيعكس هذا اتدرب اتذي خعيشه وخشعر اتويرخي"،حبل 

اتسوي.والشك أن االجتاه اتقياويل خقجلى واضحاً يف نصوص اتنفري يف املخاطبات واتوقفة 
قدرب إيِل فإذا أحببقه كنت مسعه خخزال عبيي  ال واحليخث اتديسي" يف احلضرة اإلهلية،

بل حييلنا إىل حتوالت  مباشرة إىل نص احليخث، خشري فاتنفري ال اتذي خسمع به وبصره.،
من  وجيعل اخلطاب اإلهلي مباشرة موجهاً إتيه يف مدام احلضرة واتشهود، اتصويف يف شهوده،

بني بيين  ال وأان إتيك أنظر،" احلوايرخة اخلطابية. خالل اتوقفة اتيت جعلها أفدًا تلقفاعل عَّب
 ،1985 )اتنفري، " إتيك منكقرب وأان أ أان أقرب إتيك من كل شيء، وبينك،
"وحنن اقرب إتيه من حبل  وخقجلى هنا أخضا املنحى اتقياويل ملعىن اآلخة ،(248ص

 "16ق/اتويرخي

اتقجليات  فاملواقف واملخاطبات ابنفقاحها على اتيالالت هي مبثابة انعكاس تصوير
وإذا   اتقجليات، ويروتذتك كان اتقنوع واتثراء اتياليل مرآة تعكس ص على قلب اتصويف،

كذتك تقعيد اتيالتة داخل اتنص اتنفري  كان قلب اتصويف خقسع حبسب اتوايردات،
 تدي جعل اتنفري من اترؤاي أفدًا ال تقفضي إىل أتوخلية تكشف احلجب عن معان مقجيدة.

اتكشف" املقياوتة يف  "اتشهود، فمنح مفردة واتقجليات، مقناهيًا خنفقح على حضرة اتنوير
اخليال  عَّب جعلقها مقجيدة يف معانيها ودالالهتا، مقوهجة طاقة نوير اتصوفية،اتنصوص 
تعكس شوق اتصويف تإليرتداء يف  تلقوق اتياخلي تلصويف، باعثعني اتنفري ك اتذي حيضر
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ن نصوص اتنفري إ إىل أفق أيرحب تسكن إتيه يروحه. ىاتسو  وجتاوز مدام اتكشف واتدرب،
مقسربلة ابتنوير يف جتربة ذوقية تقأسس على املفايرقة  اتية،بقفردها أتيت من عوامل اتروح اتع

ومينحها  وجيعل اتنفري من تغقه تقماهى مع اترؤاي واخليال، وتكل املادي واحملسوس، ،ىتلسو 
فهي تغة تنبثق من فيض اتقجليات  طبيعة برزخية تسقعصي على املأتوف واتدواتب اجلاهزة،

كما حيدق اتصويف حتريره من  ،االعقياديحتريرها من وكأن اتلغة أخضا حتدق  على مرآة اتدلب.
تغقه احلضرة بقجليات اتشهود  اتنفري عَّب فيسقحضر مدامات اتشهود. تيقجاوزه حنو ىاتسو 
 نويرخاضع ت فاتنفري خكقب وهو اتنفري، كما خشري  "ماالخندال"تيجعلها تدول  فيها،

خعمل على  فهو خشري، وهلذا كان احلرف انيره وخزانة أسرايره كما اتكشف واتقجليات،
 اسقلهام مكنوانت يروحه من داخل أانه املسكونة ابحلب إىل هللا تعاىل.

 اخلالصة. 7
 ،ومن هنا كان  تُ َعي اتوقفة من نصوص اتنفري اتيت كقبها من داخل جتربقه اتروحية

 فققجلى كجزء من اتقجربة اتشهودخة ايرتباطها ابتلحظة اتصوفية اتشهودخة عني اتنفري،
فقأيت نصوصه مرتعة  وتقياخل اتقجربة واتكقابة، ،ىاتذوقية اتيت تدوم على املفايرقة تلسو 

 واتشهود اتدليب ألنواير وتقماهى مع ثراء ويروحانية اتقجربة اتصوفية، بفيض اتقجليات،
فهو  الشك أن خطاب اتنفري خبصوصيقه خبدى منفقحًا على اتقأوخل واتدراءة،و اتقوحيي.

 يروحي، وألن اتبناء اتنصي مرتبط ابيرتداء وسفر جيد اتيالالت،خقسم ابترمزخة  مق
حتمل يف داخلها ضمنياً دعوة  جاءت اتنصوص مبثابة ومضات اعقميت على اتقكثيف،

نص واعي ابتالوصول وغياب  نص خقجاوز اتزمان، إلعادة قراءهتا واسقكشافها، فهو
 ألنه مقجيد اتفيض يف معانيه. اتنهاايت،

  ميكنه أن خسقوعب حلظة اتصويف  اتنفري ذتك احمليود اتذي التبدى اتلغة عني
وتذتك أتيت حلظة اتنفري  اتشهودخة اتالحميودة يف اتساعها ومسوها ويروحانيقها،

واتيالالت  تغة هلا خصوصيقها وكثافة حوتقها، يف مسقوايت تلقعبري اتشهودخة عَّب
أتيت نصوص اتنفري كانعكاس إليرادة كما اتروحي تلصويف. تقماهى مع مدامات اتسفر
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فيأخذ  ومن داخل جتربقه اتشهودخة، عَّبه سفره اتروحي، اتصويف احلرة يف أمسى جتلياهتا،
تذتك كانت  واتيت انبثق خطابه من منها، اتباحث إىل عمق اتقجربة اتشهودخة،

خاطبات اتوقفة وكذتك امل جوهر وتعقَّب اترؤاي"، ،ىاتسو  اتوقفة، اتقيمات اجلوهرخة هي"
 تلوقفة. ابعقبايرها اتوجه اآلخر
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