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 * سعيد جاب الخير

 
 

  : مقدمة عامة للبحث
على الثقافة والفنون في الجزائر والمنطقة  ال شك أن التصوف بوجه عام والطرق الصوفية بشكل خاص،كان لها تأثير كبير

اد والعارفين وشيوخ الطرق، منذ وقت مبكر بالفنون والثقافة الصوفية من الزه المغاربية عموًما. وقد توّسلت المرجعيات
أحيانًا في الطبقات  لتقوم بوظيفتها في نشر و تجذير خطابها الديني والروحي واالجتماعي وحتى السياسي الشعبية

كة الصوفية من ال ينضب والمحرّك األقوى لدواليب الحر السفلى من المجتمع )البسطاء والفقراء( التي شكّلت الخزّان الذي
 والتصاقهم بها في اليومي المعيش وحتّى في الشعار الذي اختاروه ألنفسهم وتسموا به خالل تركيز شيوخ الطرق عليها

عند الصوفية وذلك من خالل اإلنشاد  الفقراء(. وقد اتخذ الجانب الفني منذ وقت مبكر دورا محوريا في العملية التربوية)
والطبوع الموسيقية، ما أدى إلى تطوير الجانب الفني عند المسلمين وخاصة  األوراد باأللحانالفردي والجماعي لألذكار و

التي فصلت في موضوع الغاية  الغناء واإلنشاد الذي بلغ قمته مع الطريقة المولوية التي تعتبر من الطرق الصوفية في مجال
يقية ما هي في النهاية إال وسيلة وبالتالي فإن الحكم الموس والوسيلة في مجال الغناء بشكل واضح بحيث أدركت أن اآللة

 الوسيلة، وسنرى ذلك بالتفصيل فيما بعد. وكما ساهمت الطريقة المولوية بشكل كبير في الشرعي يقع على الغاية ال
سوفيتي اإلسالمية في االتحاد ال تطوير الفنون الموسيقية والغنائية في المشرق )بما يشمل تركية وإيران والجمهوريات

والمنطقة المغاربية عموما في تطوير تلك الفنون. وتأتي الطريقة العيساوية  سابقا و...( ساهمت الطرق الصوفية في الجزائر
  .على رأس القائمة في هذا المجال في الجزائر

 
 
  : ـ تعريف التصوف1

التصوف( بقوله : " إنما سميت الصوفية أهل  يعرف أبو بكر محمد بن إسحاق الكالباذي، التصوف في كتابه )التعرف لمذهب
 ( ولعل1وينقل أيضا عن بشر بن الحارث الحافي قوله : " الصوفي من صفا قلبه لله"..) .."صوفية لصفاء أسرارها ونقاء آثارها

  : الله التستري أشهر ما يتميز به الصوفية من الصفات، هو تسامحهم وسماحتهم، فقد سأل رجل لسهل بن عبد
يستكثرون وال يستنكرون شيئا، ولكل فعل عندهم تأويل،  من طوائف الناس ؟ فقال : عليك بالصوفية، فإنهم ال من أصحب "

  ( 2فهم يعذرونك على كل حال" )
 

  : ويعرف القاضي تاج الدين السبكي الشافعي، الصوفية بقوله
 

وعنا بهم. وللقوم  هم، فرضي الله عنهمالله وخاصته، الذين ترتجى الرحمة بذكرهم، ويستنزل الغيث بدعائ إنهم أهل)
رحمه الله : جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه،  أوصاف وأخبار اشتملت عليها كتبهم. قال األستاذ أبو القاسم القشيري

رسله وأنبيائه صلوات الله عليهم وسالمه. جعل الله قلوبهم معادن أسراره، واختصهم  وفضلهم على الكافة من عباده بعد
ومن أوصاف هذه الطائفة : الرأفة،  .بين األمة بطوالع أنواره، فهم الغياث للخلق، والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق نم

  (30والرحمة، والعفو، والصفح، وعدم المؤاخذة.( )
 

  : ومن هذه النصوص تظهر أهم المفردات التعريفية للتصوف فيما نرى وهي
 

  ..هو، ال كما نريده نحن أن يكون ية( والتسامح واالنفتاح على اآلخر وقبوله كماصفاء القلب والسريرة )صفاء الن
 
  :الصوفية ـ تعريف السماع وحكمه عند 2

والفكري و ابتعادهم عن التزمت الفقهي فإن ذلك راجع  إذا كان الصوفية قد عرفوا منذ الزمن القديم بانفتاحهم الديني
سهم الفني والجمالي المرهف،وفي باب الحرية ينقل القشيري في رسالته أن وح بالدرجة األولى إلى عشقهم للحرية

كان الصوفية دوما  ( وفي هذا السياق4ال يكون العبد تحت رق المخلوقات،وال يجري عليه سلطان المكونات( ) )الحرية أن
رسوم( أو الفقهاء الرسميون، على أنفسهم )فقهاء ال يستشعرون الحرية في العديد من المائل التي يفتي فيها من يطلقون

حتى و عن كانت للصوفية أصولهم الدينية في هذا الموضع،فالقشيري في ... ومن ذلك مسألة السماع أو الموسيقى
قوله تعالى )  بقوله تعال ) فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه( و يقول "إن الاّلم في رسالته يستدل

األحسن، وقال تعالى ) فهم في روضة يحبرون( وجاء  ستغراق، والدليل عليه أنه مدحهم باتباعالقول( تقتضي التعميم واال
محظوًرا...مباٌح  سماع األشعار باأللحان الطيبة و األنغام المستلذة إذا لم يعتقد المستمع في التفسير أنه السماع،واعلم أن

عليه وسلّم ـ و انّه سمعها ولم ينكر عليهم في  صلى الله في الجملة.وال خالف أن األشعار أنشدت بين يدي رسول الله ـ
  (5األلحان الطيبة فال يتغير الحكم بأن تسمع باأللحان، هذا ظاهر من األمر" ) إنشادها، فإذا جاز استماعها بغير

 
أعيان القرن الفقهية و الحقيقة الصوفية من  هذا كالم صوفي ولكنه أيضا قبل ذلك فقيه شافعي كبير،جامع بين الشريعة

  .(هـ465الخامس )ت 
 

إليه بنفس  السماع على أنه " وارد حق يزعج القلوب إلى الحق،فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى ويعرّف الجنيد
اإلشارة حّل له استماع العبرة،و إاّل فقد  ( ، ويرى الشبلي أن " السماع ظاهره فتنة وباطنه عبرة،فمن عرف6تزندق" )

الُكاّلباذي من أعيان القرن الرابع فيقول " السماع استجمام من تعب  ( ، أّما7وتعرّض للبليّة" )استدعى الفتنة 
إليه الطباع لبعد  ألرباب األحوال ، واستحار األسرار لذوي األشغال.و إنما اختير على غيره مّما تستروح الوقت،وتنّفس

القضاء يعود...فالسماع إذا قرع األسماع أثار كوامن  لىالنفوس عن التشبث به والسكون إليه،فإنه من القضاء يبدو وإ
  .(8الصفة عن حمل الوارد،ومن بين متمكّن بقوّة الحال" ) أسرارها،فمن بين مضطرب لعجز

 
عبرة،و  أبي القاسم البغدادي قوله " السماع على ضربين، فطائفة سمعت الكالم فاستخرجت منه وينقل الكاّلباذي عن

الروح،فإذا ظفر الروح بقوته أشرف على مقامه و  لتمييز وحضور القلب،وطائفة سمعت النغمة و هو قوتهذا ال يسمع إال با
( ، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن التواجد 9المستمع االضطراب والحركة" ) أعرض عن تدبير الجسم،فظهر عند ذلك من
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يكونون في حالة تركيز  ا، بل لعلّها فوق إرادتهم عندماتصاحب الصوفية عند السماع هي كلّها أمور ال يملكونه والحركة التي

  .حّسي وروحي مع السماع
 

 ( وفي هذا13الله النباجي قوله " السماع ما أثار فكرة واكتسب عبرة،و ما سواه فتنة" ) وينقل الكاّلباذي عن أبي عبد
نظري لما يعرف اليوم بالغناء  ى تأسيسإشارة واضحة إلى التزام المضمون أو المحتوى في السماع الصوفي،وهذا فيما نر

الرحمة تنزل على الفقير ـ أي الصوفي ـ في ثالثة مواضع: عند األكل فإنه  " الملتزم،وينقل الكاّلباذي أخيرا عن الجنيد قوله
وهذه الرؤية  (11الوجد" ) عند الحاجة،وعند الكالم فإن ال يتكلم إال للضرورة،وعند السماع فإنه ال يسمع إال عند ال ياكل إال

وبالتالي حالة إلهية صرف، أي انه من الله تعالى، وهذا أقصى ما  الجينيدية للسماع تجعل منه حالة تزّل للرحمة اإللهية
  .يمكن ان يقال فيه

 
  :رأي السراج الطوسي في السماع - 1 – 2

واستحبابه أيضا بقول  ماع وربما سنيتهعبد الله بن علي السراج الطوسي في كتابه )اللمع( على إباحة الس ويحتج أبو نصر
  :(الرسول )ص

 
  (12الصوت( ) ما أذن الله تعالى لشيء كإذنه لنبي حسن)

 
في كتاب صالة المسافرين، من حديث  792ومسلم برقم :  ،7544الحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب التوحيد برقم : 

  .أبي هريرة
 

  (10را من مزامير آل داود( لما أعطي من حسن الصوت. )لقد أعطي أبو موسى مزما) : (وقوله )ص
 

في كتاب صالة المسافرين، من  793 : في كتاب فضائل القرآن، ومسلم برقم 5348والحديث صحيح، أخرجه البخاري برقم : 
  .حديث أبي موسى األشعري

 
وكأنه كان يرجع(  رأ يوم الفتح فمد مدا،بن مغفل المزني وأنس بن مالك )أن النبي صلى الله عليه وسلم ق وحديث عبد الله

(14)  
 

  .في كتاب صالة المسافرين 794التفسير، ومسلم برقم :  في كتاب 4805حديث صحيح، أخرجه البخاري برقم : 
 

  (15القرآن بأصواتكم( ) وقوله )ص( : )زينوا
 

في كتاب الصالة، والنسائي برقم :  1468ووصله أبوداود برقم :  حديث صحيح، أخرجه البخاري تعليقا في كتاب التوحيد،
األلباني،  في كتاب إقامة الصالة، من حديث البراء بن عازب. وصححه 1042وابن ماجه برقم :  في كتاب االفتتاح، 1316

  . 0583صحيح الجامع برقم : 
 

 وفي ذمه – 19لقمان  –لحمير عز وجل : إن أنكر األصوات لصوت ا األصوات المنكرة بقوله قال الطوسي : )وقد ذم الله تعالى
والنغمات الطيبة، وأكثروا في ذلك،  األصوات المنكرة محمدة لألصوات الطيبة. وقد تكلم الحكماء في معنى األصوات الحسنة،

  : فقال ذو النون رحمه الله وقد سئل عن الصوت الحسن
 

  .مخاطبات وإشارات إلى الحق أودعها كل طيب وطيبة
 

  : لرازي رحمه الله أنه قالا وعن يحيى بن معاذ
 

  .الله تعالى الصوت الحسن روحة من الله تعالى، لقلب فيه حب
 

المهد يبكي لوجود ألم، فيسمع الصوت الطيب فيسكت  ومن اللطيفة التي جعل الله في األصوات الطيبة : أن الطفل في
 لصوت الطيب، فيرجع إلى حال صحته. ومن السر الذييعالجون من به العلة من السوداء با وينام. ومشهور : أن األوائل كانوا

وقصرت عن السير، يحدو لها الحادي  جعل الله في األصوات الطيبة التي فيها إنداء، ترى في البوادي إذا عييت الجمال،
لف وتجود في السير حتى تتزعزع محاملها من شدة سيرها، وربما تت فتستمع وتمد أعناقها وتصغى بآذانها نحو الحادي،

حاديها  حدو الحادي من ثقل حملها وسرعة سيرها بعدما كانت ال تحس بذلك من إصغائها إلى حدو أنفسها إذا انقطع عنها

  (16واستماعها إلى حسن نغمته وطيب صوت حاديها(. )
 

كل  ألن بندار بن الحسين قوله : )كل من لم يحب السماع الطيب من اآلدميين فلنقص في حاسته، وينقل الطوسي عن
خلص من المقاصد الفاسدة إباحة ال تحتاج إلى  تمتع يتمتع به اإلنسان فيه تكلف وإن كان من المباحات إال السماع، فإنه إذا

الطيبة والتلذذ بالنغمة واستحسان الصوت، فليس ذلك محرما عليهم وال محظورا،  التكلف. وكل من سمع السماع من طريق
  (17لمخالفة واللهو وترك الحدود(. )يكن قصدهم في ذلك الفساد وا إن لم

 
وقوله  – 21 الذاريات –ومما يستدل بذلك على إباحة السماع قوله تعالى : وفي أنفسكم أفال تبصرون ) : قال الطوسي

الله في أنفسنا، وأبصرنا ذلك في الحواس  ، وما أرانا – 50فصلت  –تعالى : سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم 
كالعين تميز بالنظر بين الحسن والقبيح، واألنف يميز بين الرائحة الطيبة  قد يميز بها بين الشيء وضده، الخمس التي

وكذلك األذن تميز بين األصوات  والفم يميز بالذوق بين الحالوة والمرارة، واليد تميز باللمس بين اللين والخشن، والمنتنة،
ففي مذمته لألصوات المنكرة  – 19لقمان  –أنكر األصوات لصوت الحمير  : إن الطيبة وغير الطيبة والمنكرة. قال الله تعالى

الفهم، وإزالة الوهم(.  الحسنة، وال يميز بينهما إال بالسماع وهو اإلصغاء واالستماع بحضور القلب، وإدراك محمدة لألصوات
(18)  

 
رضي الله عنها فوجد فيه جاريتين تغنيان ص( أنه دخل بيت عائشة ) ويستدل الطوسي على إباحة السماع بحديث النبي
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في بيت  ينههما عن ذلك، وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين غضب وقال : أمزمار الشيطان وتضربان بالدف، فلم

  : رسول الله )ص( ؟ فقال
 

  (19دعهما يا عمر، فإن لكل قوم عيدا(. )
 

في كتاب صالة العيدين، من حديث  892جمعة، ومسلم برقم : في كتاب ال 952الحديث صحيح، أخرجه البخاري برقم : 
  .عائشة ولكن المذكور في الحديث أبو بكر وليس عمر

 
  (23واألخبار في مثل ذلك تكثر.( ) قال الطوسي : )ولو كان الغناء محظورا لكان سواء في العيد وغير العيد،

 
  (لشعر لحكمةقال : )إن من ا ويستدل الطوسي أيضا بحديث النبي )ص( أنه

 
  .األدب، من حديث أبي بن كعب في كتاب 6145الحديث صحيح، أخرجه البخاري برقم : 

 
فسواء كان إنشاده بالنغمة الطيبة والصوت الحسن، أو يكون إنشاده بالحدو،  قال الطوسي : )ولما صح جواز اإلنشاد للشعر،

ومخالفة ومعاندة... وقد رخص  اسدة، وإرادة باطلة، ومجاوزة الحدوالنصب، والرمل، والرجز، إذا لم يكن لذلك مقاصد ف والحدر،
منهم مالك بن أنس. فقد ذكر عنه أنه سمع رجال في وقت  في السماع واستجازه جماعة من أئمة العلماء والفقهاء،

  : يغني ويقول الهاجرة مجتازا بباب داره وهو
 

  ما بال قومك يا رباب/ خزرا كأنهم غضاب ؟
 

  ..لقد أسأت التأدية ومنعت القائلة : لكفقال له ما
 

كانوا ال يكرهون ذلك. وفي تجويز ذلك أخبرا عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه،  والمشهور عنه وعن أهل المدينة أنهم
  .عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعن غيرهما من الصحابة والتابعين وعن

 
  .السماع والترنم بالشعر ما لم يكن فيه إسقاط المروءة الشافعي، رحمة الله عليه، أيضا وقد أجاز

 
يوم القيامة، وتؤتى بحسناتك وسيئاتك،  وقد ذكر عن ابن جريج أيضا أنه كان يرخص في السماع، فقيل له : إذا أتي بك

  ففي أي الجنبتين يكون سماعك ؟
 

وال في السيئات، قال الله  و ال يدخل في الحسناتجريج : ال يكون في الحسنات وال في السيئات، ألنه شبيه باللغ قال ابن
  : تعالى : ال يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم( البقرة

 
225. (21)  

 
بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله )ص( كان ينقل اللبن  كما استدل الصوفية على إباحة السماع وربما سنيته أيضا

  .والمهاجرة وهم يرتجزون ويقولون : اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة، فانصر األنصاربناء المسجد  )بكسر الباء( مع القوم في
 

  (22) .الحديث صحيح، رواه البخاري في كتاب األدب ومسلم في كتاب الجهاد
 

إلى خيبر، فسرنا ليال، فقال رجل من القوم  (واستدلوا بحديث سلمة بن األكوع رضي الله عنه قال : خرجنا مع النبي )ص
  : ؟ وكان عامر رجال شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول عامر بن األكوع : أال تسمعنا من هنيهاتكل

 
  اهتدينا/ وال تصدقنا وال صلينا اللهم لوال أنت ما

 
  القينا فاغفر فداء لك ما اقتضينا/ وثبت األقدام إن

 
 وألقين سكينة علينا/ إنا إذا صيح بنا أتينا

 

  علينا وبالصياح عولوا
 

يرحمه الله. فقال رجل من القوم : وجبت يا رسول  : فقال رسول الله )ص( : من هذا السائق ؟ قالوا : عامر بن األكوع. قال
  (20رواه البخاري في كتاب األدب ومسلم في كتاب الجهاد. ) الله، لوال أمتعتنا به... الحديث

 
إنكار( فقال  ن ينشد ، فلحظه عمر )أي نظر إليه نظرةسعيد بن المسيب قال : مر عمر في المسجد حسا واستدلوا بحديث

التفت إلى أبي هريرة فقال : أنشدك بالله  : كنت أنشد وفيه من هو خير منك )يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم( ثم
  .أيده بروح القدس ؟ قال : نعم أسمعت رسول الله )ص( يقول : أجب عني، اللهم

 
  .ومسلم في باب فضائل حسان بن ثابت كتاب الصالة حديث صحيح، رواه البخاري في

 
النبي )ص( كان يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن  واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن

  .(ص) ويقول الرسول )ص( : إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله .(رسول الله )ص
 

  .حيح، رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابةحديث ص
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قال : )إن قوما  الشاطبي في كتابه )االعتصام( أن أبا الحسن القرافي الصوفي يروي عن الحسن البصري أنه وذكر اإلمام

لله عنه إماما إذافرغ من صالته تغنى. فقال عمر رضي ا أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا : يا أمير المؤمنين، إن لنا
الله  قوموا بنا إليه، فإنا إن وجهنا إليه يظن أنا تجسسنا عليه أمره. قال : فقام عمر رضي : : من هو ؟ فذكر الرجل. فقال

إلى عمر قام فاستقبله فقال : يا  عنه مع جماعة من أصحاب النبي )ص( حتى أتوا الرجل وهو في المسجد. فلما أن نظر
الحاجة لنا كنا أحق بذلك منك أن نأتيك، وإن كانت الحاجة لله فأحق من  جاء بك ؟ إن كانتأمير المؤمنين ما حاجتك ؟ وما 

المؤمنين ؟ قال :  رسول الله )ص(. فقال له عمر : ويحك بلغني عنك أمر ساءني. قال : وما هو يا أمير عظمناه خليفة
ي. قال عمر : قلها فإن كان كالما حسنا قلته نفس أتتمجن في عبادتك ؟ قال : ال يا أمير المؤمنين، لكنها عظة أعظ بها

  : معك، وإن كان قبيحا نهيتك عنه. فقال
 

  وفؤادي كلما عاتبته/ في مدى الهجران يبغي تعبي
 

  الهيا/ في تماديه فقد برح بي ال أراه الدهر إال
 

  اللعب يا قرين السوء ما هذا الصبا/ فني العمر كذا في
 

  أقضي مني أربيوشباب بان عني فمضى/ قبل أن 
 

  الفنا/ ضيق الشيب علي مطلبي ما أرجي بعده إال
 

  ويح نفسي ال أراها أبدا/ في جميل ال وال في أدب
 

  .نفس ال كنت وال كان الهوى/ راقبي المولى وخافي وارهبي
 

  : رضي الله عنه فقال عمر
 

  .نفس ال كنت وال كان الهوى/ راقبي الموللى وخافي وارهبي
 

 (24ر رضي الله عنه : على هذا فليغن من غنى.( )ثم قال عم
 

كان حكمة أو في مكارم  اإلمام النووي :)ال بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحا للنبوة أو اإلسالم، أو ويقول
  (25األخالق، أو الزهد ونحو ذلك من أنواع الخير(. )

 
إذا كان في مدح الدين وإقامة الشرع(.  شاد الشعر في المسجدويقول القاضي أبو بكر بن العربي المالكي :)ال بأس بإن

(26)  
 

أن النبي )ص( كان في سفر وكان غالم يحدو بهن يقال له أنجشة. فقال النبي )ص(  واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه
  .يا أنجشة سوقك بالقوارير. قال أبو قالبة : يعني ضعفة النساء : رويدك

 
  .لبخاري في كتاب األدب ومسلم في كتاب فضائل الصحابةرواه ا الحديث صحيح،

 
من المشاهد،  ويلتحق بالحداء هنا الحداء للحجيج المشتمل على التشوق إلى الحج بذكر الكعبة وغيرها : قال الفقهاء

  (27ونظيره ما يحرض أهل الجهاد على القتال. )
 
 

  : هـ 236المتوفى سنة  رأي شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي الشافعي - 2 – 2
 

  : (يقول السهروردي في كتابه )عوارف المعارف
 

العبادات والترغيب في  القصائد في ذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار ووصف نعم الملك الجبار، وذكر ما كان من)
و والحج، مما يثير كامن العزم من الغازي والحجاج في وصف الغز الخيرات فال سبيل إلى إنكاره. ومن ذلك القبيل قصائد الغزاة

عنده من  الحاج... وقد قيل إن بعض الواجدين يقتات بالسماع ويتقوى به على الطي والوصال، ويثير وساكن الشوق من
  : حاضر فيه، كأن يسمع الحادي يقول مثال الشوق ما يذهب عنه لهب الجوع. فإذا استمع العبد إلى بيت من الشعر وقلبه

 
  تضاعفت الذنوب إليك يا رحمن إني / أسأت وقد أتوب

 
  فأما من هوى ليلى وحبي / زيارتها فإني ال أتوب

 
ذكر لله تعالى... وسئل  قلبه لما يجده من قوة عزمه على الثبات في أمر الحق إلى الممات، يكون في سماعه هذا فطاب

تعزب عن غيرهم فيشير إليهم : إلي إلي، فيتنعمون  رويم عن وجد الصوفية عند السماع فقال : ينتبهون للمعاني التي
فيعود ذلك الفرح بكاء، فمنهم من يمزق ثيابه، ومنهم من يبكي، ومنهم من يصيح.(  بذلك من الفرح، ويقع الحجاب لوقت

(28)  
 

ريه الصواب، بالسن واآلثار مع اجتهاده وتح وينقل السهروردي عن الشيخ أبي طالب المكي الذي يعترف له بالعلم الوافر
  : قوله

 
إلى قلوب  مطلقا غير مقيد مفصل، يكون إنكارا على سبعين صديقا. وإن كنا نعلم أن اإلنكار أقرب إن أنكرنا السماع مجمال)
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عن السلف من األصحاب والتابعين ما ال يسمعون.(  القراء والمتعبدين، إال أنا ال نفعل ذلك ألنا نعلم ما ال يعلمون، وسمعنا

(29)  
 
  : استلذاذ اإلنسان عموما والصوفي على وجه الخصوص للنغمات واأللحان كما يلي يشرح السهروردي سببو

 
واأللحان.. ووجه استلذاذ الروح النغمات : أن العالم  ويكون الوجد تارة من فهم المعاني يظهر، وتارة من مجرد النغمات ..)

 كوان مستحسن قوال وفعال، ووجود التناسب في الهياكل والصورووجود التناسب في األ الروحاني مجمع الحسن والجمال،
الجنسية، ثم يتقيد ذلك بالشرع  ميراث الروحانية، فمتى سمع الروح النغمات اللذيذة واألحان المتناسبة، تأثر به لوجود

وح النغمات ألن النغمات عاجال وآجال. ووجه آخر : إنما يستلذ الر بمصالح عالم الحكمة، ورعاية الحدود للعبد عين المصلحة
ينزع إلى  الروح باإليمان الخفي إشارة ورمزا بين المتعاشقين، وبين النفوس واألرواح تعاشق أصلي بها نطق النفس مع

واقع، قال الله تعالى : وجعل منها زوجها ليسكن  أنوثة النفس وذكورة الروح، والميل والتعاشق بين الذكر واألنثى بالطبيعة
 سبحانه : منها ، إشعار بتالزم وتالصق موجب لالئتالف والتعاشق. والنغمات يستلذها وفي قوله – 189راف األع –إليها 

عالم القدرة كونت النفس من  الروح ألنها مناغاة بين المتعاشقين، وكما أن في عالم الحكمة كونت حواء من آدم، ففي
فس روح حيواني تجنس بالقرب من الروح الروحاني، وتجنسها بأن الن الروح الروحاني، فهذا التآلف من هذا األصل : وذلك أن

الروحاني في  الحيوان بشرف القرب من الروح الروحاني فصارت نفسا، فإذا تكون النفس من الروح امتازت من أرواح جنس
هاهنا ظهر، وبهذا ونسبة األنوثة والذكورة من  عالم القدرة كتكون حواء من آدم في عالم الحكمة. فهذا التآلف والتعاشق

 مراسالت بين المتعاشقين ومكالمة بينهما... واعلم أن للباكين عند السماع مواجيد الطريق استطابت الروح النغمات، ألنها
  (03مختلفة : فمنهم من يبكي خوفا، ومنهم من يبكي شوقا، ومنهم من يبكي فرحا.( )

 
الخالدي في كتابه )جامع األصول في  عنه أحمد النقشبندي وينضم الجنيد لرأي السهروردي في هذا الجانب حيث ينقل

  : األولياء( قوله
 

تشربت  عند السماع، أن الله تعالى لما خاطب الذر في الميثاق األول بقوله : ألست بربكم، سبب اضطراب اإلنسان)
ك. وقال سهل بن عبد الله : ذكر ذل األرواح عذوبة سماع ذلك الكالم وتعلقت كليتها بسماعه. فإذا جاء السماع، هيجها

  (01هو.( ) السماع علم استأثر الله تعالى به، وال يعلمه إال
 

  : ويذهب ابن عجيبة الحسني أبعد من ذلك حيث يعرف السماع بقوله
 

  (02السماع هو استماع األشعار بالنغم والموسيقى( ))
 

  : عن الحارث المحاسبي أنه كان يقول ونقل الشعراني
 

  (00الحسن.( ) ع به الفقراء سماع الصوتمما يتمت)
 

  (04و)أنه من أسرار الله تعالى في الوجود.( )
 

  : الوزير لسان الدين بن الخطيب عن أبي علي الروذباري أنه سئل عن حقيقة السماع فقال ونقل
 

  (05المنطق الذي ظهر الحق به، ونطق به في األزل.( ))
 

  .وسيقى تدخل ضمن اللغة اإللهية األزليةالكالم أن األلحان والم ومفهوم هذا
 

  : القشيري السماع في رسائله بقوله ويعرف
 

الفؤاد لحقائق المراد، الوقوف على إشارات الحق عند وجود عبارات الخلق،  السماع إدراك الغيوب بسمع القلوب بفهم)
على األسرار عند  طاب الغيب، إشارات ترديقرع سمع الظاهر إلى ما يوجب جمع السرائر، إصغاء القلب إلى خ الترقي مما

الظواهر، جريان لسان الفؤاد والعبد ساكت بين العباد،  عبارات تسمع من األغبار، انطالق لسان السرائر إذا سكت لسان
  (06عن الخطاب.( ) مفاوضة األحباب وسكوت اللسان

 
  (07السماع.( ) ويقول أبو طالب المكي : )تعرف مواجيد أصحابنا عند

 
الموسيقية في السماع، وكتب عن عمر بن الفارض أنه )كانت له  وقد ذكر الشعراني أيضا صوفية كانوا يستعملون اآلالت

  (08ويتواجد، وكان يتعالى في شرائهن ألجل حسن أصواتهن.( ) جواري يغنين له، فيقوم
 

  (09)فيقول : )يجوز ضرب البندير والرقص كذلك إذا كان من تواجد.(  أما الفيتوري
 

  (43السماع.( ) الدين األموي : )ال بأس إذا كان في السماع آلة من دف أو شبابة، وال بأس بالرقص في ويقول عماد
 

  : آداب السماع عند الصوفية - 3 – 2
  : اهتم الصوفية بآداب السماع وتحدثوا عنها حيث يقول يحيى الباخرزي وقد
 

وجل، وأن يقعدوا فيه  ل الحضور في مجلس السماع، ويسألوا البركة من الرب عزالصوفية في السماع أن يصلوا قب من آداب)
  (41بالهيبة والوقار، ويالزموا السكينة واإلخالص.( )

 
  : ويقول عبد السالم األسمر في وصيته
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أمر  نزل بكم حضرة السماع، وأحسنوها واخشعوا فيها كما تخشعون في الصالة، اللهم إال إذا إخواني : تأدبوا معها، أي)

  (42غالب من وجد أو شوق أو ذوق أو حال أو جدب.( )
 

  : فقد أطال في هذا الموضوع في كتابه )إحياء علوم الدين( حيث يعتبر من بين آداب السماع أما أبو حامد الغزالي
 

إلى وجوه المستمعين وما  الجواب، متحرزا عن النظر أن يكون مصغيا إلى ما يقول القائل، حاضر القلب، قليل االلتفات إلى)
بنفسه ومراعاة قلبه ومراقبة ما يفتح الله تعالى له من رحمته في سره، متحفظا  يظهر عليهم من أحوال الوجد، مشتغال

والتثاؤب، ويجلس  تشوش على أصحابه قلوبهم. بل يكون ساكن الظاهر، هادئ األطراف متحفظا عن التنحنح عن حركة
والرقص وسائر الحركات على وجه التصنع والتكلف  مستغرق لقلبه، متماسكا عن التصفيق مطرقا رأسه، كجلوسه في فكر

  ...القول بكل ما عنه بد، فإن غلبه الوجد وحركه بغير اختيار فهو فيه معذور غير ملوم والمراءاة، ساكتا عن النطق في أثناء
 

ولكن إن رقص أو تباكى فهو مباح إذا لم يقصد به  .ضبط نفسهاألدب الرابع : أن ال يقوم وال يرفع صوته بالبكاء وهو يقدر على 
  .للحزن، والرقص سبب في تحريك السرور والنشاط المراءاة، ألن التباكي استجالب

 
 في القيام إذا قام واحد منهم في وجد صادق من غير رياء وتكلف، أو قام باختيار من غير األدب الخامس : موافقة القوم

  (40ه الجماعة فال بد من الموافقة، فذلك من آداب الصحبة.( )إظهار وجد وقامت ل
 

  : وعن تأثير السماع في نفس الصوفي يقول الطوسي
 

طعاما.  كان يطول عليه الوجد حتى يبقى خمسة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما ال يأكل فيها إن سهل بن عبد الله)
العلم يقول : ال تسألوني فإنكم ال تنتفعون  وكانوا إذا سألوه عن شيء من وكان يعرق عند البرد الشديد وعليه قميص واحد.

السقطي أنه ذكر يوما عنده المواجيد الحادة في األذكار القوية وما جانس  في هذا الوقت بكالمي. كما نقلوا عن السري
  (44على العبد، فقال : نعم يضرب وجهه بالسيف وهو ال يحبسه.( ) هذا مما يقوى

 
  : ة القول في هذا الموضوعوخالص

بآلة وال  الفقهاء كابن حزم وغيره،يؤكّدون انه لم يرد نص صريح في القرءان حول تحريم السماع،ال إن الصوفية ومعهم بعض
  .بغير آلة

 ثابت في السنة يحرّم السماع،وقد احتّج ابن حزم الظاهري إن الصوفية ومعهم بعض الفقهاء يؤكّدون أنه لم يرد نص صحيح
  .كتابه الموسوعي )المحلّى( كما سنرى فيما يلي مطواًّل لهذه المسألة في

هذا الموضوع على أساس المصلحة اإلنسانية الشرعية واالعتماد أيضا على أن األصل  و من هنا انطلق الصوفية في بحث
  .أفعال العباد هو اإلباحة حتّى يرد النص المانع في

  .هنا أن بعض الصوفية يمنعون استعمال اآلالت الموسيقية في السماع ولألمانة العلمية ينبغي أن نسجل
 
 

  :(السماع بين الصوفية والفقهاء )الرؤية الفقهية – 3
 

  : رأي اإلمام ابن حزم – 1 – 3
رسالة أخرى  وهو إمام المذهب الظاهري، بشدة وبنفس طويل جدا في موسوعته الفقهية )المحلى( وفي ناقش ابن حزم،

  : العبارة موضوع السماع والغناء من الناحية الدينية الفقهية حيث قال بصريحمطولة، 
 

ومن كسر شيئا من ذلك ضمنه... وكذلك يجوز بيع المغنيات  وبيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير حالل كله)
 : وقوله – 29البقرة  –م ما في األرض جميعا الجواز في كل ما ذكرنا قوله تعالى : خلق لك من الجواري وابتياعهن. وأساس

ومن كالم ابن حزم يتضح أنه ينطلق  .( - 119األنعام  –وقوله : وقد فصل لكم ما حرم عليكم  – 275البقرة  –وأحل الله البيع 
تحريم إال بنص تقول إن األصل في األشياء اإلباحة حتى يأتي الدليل وأنه ال  في رؤيته الفقهية من القاعدة األصولية التي

ذكر. وذكر ابن  فصل الله تعالى ما حرم في كتابه وعلى لسان نبيه )ص( ولم يأت نص ثابت بتحريم شيء مما واضح. وقد
الضمان معناه ضمنيا جواز استعمالها  حزم أن أبا حنيفة يوجب الضمان على من كسر شيئا من آالت اللهو. وإيجاب

  ..شرعا ال يوجب الفقهاء الضمان على من أتلفه واالستفادة منها شرعا، ألن ما يحرم استعماله
 

  : بتحريم السماع والغناء، قال ابن حزم وفي سياق مناقشة القائلين
 

ث عائشة رضي الله عنها عن النبي )ص( قال : يصح بعضها وال حجة لهم فيها.. منها حدي واحتج المانعون بآثار ال تصح، أو)
الرواة ليث، وهو ضعيف. وسعيد بن  الله حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها واالستماع إليها(. قال ابن حزم : )وفيه من إن

لم أدراك ما عن أخيه، هو ما يعرف وقد سمي فكيف أخوه الذي  أبي رزين، وهو مجهول ال يدرى من هو، عن أخيه، وما
رضي الله عنه في حديث طويل قال رسول الله )ص( : إذا عملت أمتي خمس عشرة  يسم ؟.. واحتجوا بحديث علي

  .(البالء... واتخذوا القينات والمعازف، فليتوقعوا عند ذلك ريحا حمراء ومسخا وخسفا خصلة حل بها
 

مجهولون، وفرج بن فضالة متروك..  الحمصيقال ابن حزم : )في رواة هذا الحديث : الحق بن الحسين وضرار بن علي و
الله )ص( عن تسع، وأنا أنهاكم عنهن اآلن. فذكر فيهن الغناء  واحتجوا بحديث معاوية رضي الله عنه قال : نهى رسول

شيخ  في رواته محمد بن المهاجر ضعيف، وكيسان مجهول... واحتجوا بحديث أبي داود بسنده عن) : والنوح(.. قال ابن حزم
القلب(.. قال ابن حزم : )الرواية عن  بن مسعود يقول : سمعت رسول الله )ص( يقول : إن الغناء ينبت النفاق فيعن ا

بحديث أبي مالك األشعري أنه سمع النبي )ص( يقول : يشرب ناس من  شيخ عجيب جدا.. من هذا الشيخ ؟... واحتجوا
في  زف والقينات، يخسف الله بهم األرض(. قال ابن حزمبغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعا أمتي الخمر يسمونها

هو على المعازف، كما أنه ليس  مناقشة سند هذا الحديث : )معاوية بن صالح ضعيف، وليس فيه أن الوعيد المذكور إنما
الك قال : قال والديانة ال تؤخذ بالظن... واحتجوا بحديث أنس بن م على اتخاذ القينات، والظاهر أنه على استحاللهم الخمر،

المذاب. قال  جلس إلى قينة فسمع منها، صب الله في أذنيه اآلنك يوم القيامة( واآلنك هو الرصاص رسول الله )ص( : من
بحديث مكحول عن عائشة رضي الله عنها  ابن حزم : )هذا حديث موضوع فضيحة، ما عرف قط عن طريق أنس... واحتجوا
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مغنية فال تصلوا عليه(. قال ابن حزم : )مكحول لم يلق عائشة،  وعنده جارية قالت : قال رسول الله )ص( : من مات

صوت  مجاهيل... وهناك حديث ال ندري له طريقا وهو : نهى رسول الله )ص( عن صوتين ملعونين، وهاشم وعمرو الراويان
  (ص) نائحة وصوت مغنية.. وسنده ال شيء... واحتجوا بحديث أبي أمامة : سمعت رسول الله

 
ذلك في كتاب الله وهو : ومن الناس من يشتري  يقول : ال يحل بيع المغنيات وال شراؤهن، وثمنهن حرام. وقد نزل تصديق

والذي نفسي بيده، ما رفع رجل قط عقيرته بغناء،  – 36لقمان  –ويتخذها هزؤا  لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم
الحديث فوجدهم بين ضعيف  هره حتى يسكت(.. وقد نظر ابن حزم في رواة هذاارتدفه شيطانان يضربان على صدره وظ إال

  ..ومتروك ومجهول
 

رواه البخاري تعليقا عن أبي مالك األشعري أنه سمع رسول الله )ص( يقول : )ليكونن  ولعل أهم ما ورد في هذا الباب ما
الفقهاء والمحدثين، ألنها في  بخاري يؤخذ بها عندأمتي قوم يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف(.. ومعلقات ال من

منقطع، حيث لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد راوي  الغالب متصلة األسانيد، لكن ابن حزم يقول إن السند هنا
  : قال ابن حزم عن تحريم الغناء الحديث.. ومن هذا المنطلق

 
موضوع. والله لو أسند جميعه أو واحد منه عن طريق الثقات إلى رسول فيه  ال يصح في هذا الباب شيء أبدا، وكل ما ورد)

  ..(ترددنا في األخذ به الله )ص( ما
 

لهو الحديث( اآلية ينفي ابن حزم أن تكون نزلت في الغناء أو  وعن قوله تعالى في سورة لقمان : )ومن الناس من يشتري
بإجماع  فإن من يريد اإلضالل عن سبيل الله واتخاذها هزؤا، كافرنص اآلية يشرح المراد منها،  تتحدث عنه ويقول : )إن

  (45المسلمين... ولو أن امرءا اشترى مصحفا ليضل عن سبيل الله لكان كافرا(.. )
 

  : (هجرية 777رأي قاضي القضاة تاج الدين السبكي الشافعي )ت  - 2 – 3
ومبيد النقم( : ) ومن الفقهاء فرقة متنسكة  )معيد النعميقول قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب السبكي في كتابه 

 أوامر الله تعالى، واجتناب مناهيه، إال أنها تهزأ بالفقراء، وأهل التصوف، وال تعتقد تجري على ظواهر الشرع، وتحسن امتثال
مور، قل أن يفهمها من وتلك األ .فيهم شيئا، ويعيبون عليهم السماع، وأمورا كثيرة. والسماع قد عرف اختالف الناس فيه

نؤاخذ أحدا إال بجريمة ظاهرة، ومتى أمكننا تأويل كالمهم، وحمله على  يعيبها. والواجب تسليم أحوال القوم إليهم. وإنا ال
فقيها ينكر على  نعدل عن ذلك، ال سيما من عرفناه منهم بالخير ولزوم الطريقة... وقد جربنا فلم نجد محمل حسن ال

القوم ال يعاملون بالظواهر وال يفيد معهم إال الباطن  هلكه الله تعالى، وتكون عاقبته وخيمة.... ألن هؤالءالصوفية، إال وي
 (46تعالى وخاصته، نفعنا الله بهم. وأكثر من يقع فيهم ال يفلح.( ) ومحض الصفاء. وهم أهل الله

 
  .به، ما لم يكن فحشا لغناء، فقال : ال بأسالطبري من طريق ابن جريج قال : سألت عطاء عن الحداء والشعر وا وأخرج

 
تعالى وتعظيما له ووحدانيته وإيثار طاعته واالستسالم له، فهو حسن  وقال ابن بطال : ما كان في الشعر والرجز ذكرا لله

بالرجز الحداء  المراد من الحديث )إن من الشعر حكمة(. وما كان كذبا وفحشا فهو مذموم... ومحصله : أن مرغب فيه، وهو
  .أشعارا توزن بأصوات طيبة وألحان موزونة والشعر لم يزل يفعل في الحضرة النبوية، وربما التمس ذلك، وليس هو إال

 
  : (في كتابه )الحظر واإلباحة وقال الفقيه خليل النحالوي الدمشقي

 
رجة اإلباحة إلى رتبة المستحب فبمعزل عن هذا الخالف، بل ومرتفع عن د وأما سماع السادة الصوفية رضي الله عنهم،)

  (47واحد من المحققين. ) كما صرح به غير
 

  : رأي الشيخ محمد الغزالي – 3 – 3
 

في كتابه )السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث( ص  ومن بين العلماء المعاصرين نورد رأي المرحوم الشيخ محمد الغزالي
  : حيث يقول 73
 

بالنيات. وال حرج على  فسه بشيء من اللهو ليعينه على الكثير من الجد، وإنما األعمالذم قط من روح عن ن إن الله ما)
ليريح طبعه المكدود.. والحق أن الغناء كالم، حسنه حسن  مسلم أن ينظر في بستان متنزها، أو يتنقل هنا وهناك متفرجا

الغرائز أو فحيح  األضواء، ال تسمع فيها إال صراخ آثمة، تلقى في ليال ظالمة مظلمة وإن كثرت فيها وقبيحه قبيح.. هناك أغان
عاطفية وقد تكون دينية وقد تكون عسكرية تتجاوب  الرغبات الحرام.. وهناك أغان سليمة األداء شريفة المعنى، قد تكون

  ..(أهداف عالية النفوس معها وتمضي مع ألحانها إلى
 

  :(الجزائرية السماع بين الصوفية والفقهاء )الحالة - 4
حضارية عاّمة في المجتمع اإلسالمي، ظهرت في وقت مبكّر  إن التصوف والطرق الصوفية التي كانت ظاهرة دينية اجتماعية

 الدين بن عربي قد انتشرت فيها قبل العهد العثماني بزمن طويل، كما أن حسن بن باديس بالجزائر. ذلك أن أفكار محيي
الهجري. ومن جهة أخرى تحّدث  قادر الجيالني و طريقته في القرن الثامنصاحب السينية، قد تحّدث عن الشيخ عبد ال

  .الطريقة القادرية في القرن التاسع الهجري محّمد الزواوي الفراوسني صاحب )المرائي الصوفية( عن
 

مدرسة سيدي عبد الرحمن الثعالبي ومحّمد بن يوسف السنوسي و أحمد زروق  وقد شاع التصوف في الجزائر بفضل
كان شيًئا يعلن عنه ويشاع  يكن االنتماء إلى طريقة من الطرق الصوفية ُيعد نقًصا أو عيبًا، بل إن أخذ الطريقة وغيرهم. ولم

  .(48عن العامة. ) بين الناس ويمارسه العلماء والتجار والساسة والجنود فضاًل 
 

لسماع او الموسيقى،احمد الونشريسي في كتابه الحديث عن ا و من بين الفقهاء الجزائريين الذين مالوا إلى التشدد في
 احد العلماء سئل في حكم الغناء فأجاب بأن سماع اإلنشاد الذي يحرّك المشاعر السامية )المعيار( حيث روى من جهة أن

  (49ال بأس به،بل هو مندوب عند فتور النفس )
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معظم  ألمر بتوظيف اآلالت في السماع،حيث يقول " إنغرار غالبية الفقهاء عندما يتعلّق ا غير أن الونشريسي يتشّدد على

( وخالل المرحلة التاريخية نفسها كان 53فممنوع... ) العلماء يكرهون الغناء بغير آلة طرب،أّما بآلة ذات أوتار كالعود والمزمار
والمكاشفة  ن المعاملةالسماع ـ الموسيقى والغناء ـ حيث اعتبروه من العلوم التي تجمع بي الصوفية يجيزون بل يحبّذون

األندلسي،دفين تلمسان،و أبي القاسم  ونقلوا جوازه عن بعض العلماء والعارفين امثال أبي مدين شعيب بن الحسن
فقد أخبر محّمد بن سليمان عن جواز سماع الموسيقى للصوفي  الجموعي و أب الحسن الشاذلي والشطيبي وغيرهم،

 الاّللتي كان حسن اإلنشاد و أنّه إذا أسمع و أنشد يكاد قلب السامع منموسى بن علي  الحقيقي، و أخبر أن شيخه
  . (51) "تأثيره ينفطر وينهّد، و أن شيخه كان يقول " ورثنا هذا المقام عن داود عليه السالم

 
ألهل  التصوف أباح استعمال الموسيقى واإلنشاد و بعد حوالي قرن، فصل الورتالني في هذه القضية ، فهو كرجل من اهل

نظره إلى االختالط والفساد..فالغناء في نظره دواء ألهل العشق الصوفي، ولكنه  التصوف، ومنعه عن غيرهم ألنه يؤدّي في
  .(52من وسائل الشيطان لغيرهم..وهو يعني بأهل العشق الصوفي أصحاب الحضرة الصوفية" ) وسيلة

 
اإلنشاد وسماع آالت الطرب..فقد روي عن  في ذاتها ويحلو له و هناك من الفقهاء غير الصوفية من كان يتذوّق الموسيقى

أحمد الونشريسي الفقيه المتشّدد في موضوع الغناء والموسيقى( أنّه  عبد الواحد الونشرسي )وهو لسخرية القدر ابن
  (50طبعه...) موّشحات و كان رقيق الطبع يهتز عند سماع األلحان وآالت الطرب،العتدال مزاجه وقوام كانت له أزجال و

 
الموسيقى الذي قال إنه تعلّمه بطريق اإلجازة.وفي  و أخبر ابن حمادوش في رحلته أنه يعلم علوما شتّى من بينها علم

والثاني  قد ورد على الباي محّمد الكبير عالمان حنفيان من مليانة، أحدهما مفتي البلدة )الرحلة القمرية( البن زرفة أنّه
أحمد بن عّمار أن بعض علماء مدينة  ا من الموسيقيّين المهرة.و قد عرفنا من حياة المفتيفقيه، و أن كليهما كان

المولدية ونحوها وينشدونها في المولد النبوي باأللحان المطربة.وتذكر المصادر  الجزائر،وهو منهم، كانوا يصوغون الموّشحات
كّل ذي كرم من شأنه  : الموسيقى فأجابه بقوله الفقيه محّمد القوجيلي قد استأذنه أحد علماء تونس في سماع ان

 (54الطرب. )
 

عازفا مشهورا على المزمار بلغ الغاية في صنعته حتى أصبح الناس  ويذكر الورتالني أن الشيخ علي المهاجري كان
  .(55) يشترطونه في األعراس

 
  : االهتزاز في الذكر والسماع )الرقص( بين الصوفية والفقهاء – 5

 
  : رأي الشيخ عدة بن تونس – 1 – 5

  : (الغافلين الشيخ عدة بن تونس المستغانمي في رسالته الموسومة )وقاية الذاكرين من غواية يقول
 

  .حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : خذوا يا بني أرفدة)
 

في  د الحبشة وقد رآهم يرقصون بالدرق والحراب. أخرجه أبو عبيدة في الغريب والخرائطيعي قال الشيخ العزيزي : قاله يوم
أرفدة. قاله والحبشة ملتبسون  اعتالل القلوب عن الشعبي مرسال. وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : دونكم يا بني

يهود والنصارى أن في دينا فسحة، أنه والسالم : حتى تعلم ال بعملهم ذلك. ويفهم من سر التعبير من قوله عليه الصالة
في الدين  الدين، وأنه دين ال حرج فيه على المؤمنين، وذلك مصداق قوله تعالى : وما جعل عليكم يريد أن ينوه بسماحة

  .من حرج
 

في صحيحه والحاكم في مستدركه والبيهقي في شعب  أخرج اإلمام أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده وابن حبان
  .مجانين مان : أكثروا ذكر الله حتى يقولوااإلي
 

بمثل ما تذكره به الصوفية قياما بجميع الجوارح فهيهات  وحسبما يفهم من هذا الحديث الشريف، أن المؤمن إذا لم يذكر الله
الله ذكرا  ا اذكروايبلغ الغاية المنشودة من الذكر الكثير من قوله تعالى : يا أيها الذين آمنو أن يقال فيه مجنون، وهيهات أن

  .الظلمات إلى النور كثيرا وسبحوه بكرة وأصيال. هو الذي يصلي عليكم ومالئكته ليخرجكم من
 

والطبراني في الكبير عن أبي الدرداء بإسناد صحيح : سبق  روى الحاكم في المستدرك والترمذي عن أبي هريرة،
  .لهم فيأتون يوم القيامة خفافاالله، يضع الذكر عنهم أثقا المفردون المستهترون في ذكر

 
به. وفي رواية :  رحمه الله : قوله المستهترون أي المولعون بالذكر. يقال استهتر فالن بكذا إذا ولع قال الشيخ الحفني

  .المشمرون، أي في الجد واالجتهاد في الذكر
 

أوزارهم وخطاياهم فيأتون  الله يضع الذكر عنهم قالوا يا رسول الله من المفردون ؟ قال : الذين يهتزون في ذكر : وفي رواية
  .يوم القيامة خفافا

 
بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال له عليه الصالة والسالم : أشبهت خلقي وخلقي.  ومن ذلك ما روي أيضا عن جعفر

  .فقام يهتز بحضرته ولم ينكر عليه ولم ينهه قيل
 

بذكر  واآلثار الشريفة، وتصفحها بقلب سليم، يعترف وال جدال أن اهتزاز الصوفية النبوية وبالجملة، فمن تأمل هذه األحاديث
  (56آمنوا أشد حبا لله.( ) الله هو من السنة بمكان وال ينكره إال من لم يتمكن حب الله من قلبه، والذين

 
مسنده والحافظ المقدسي برجال في الذكر بما أخرجه اإلمام أحمد في  واستدل الصوفية أيضا على إباحة الحركة واالهتزاز

محمد  : رضي الله عنه قال : )كانت الحبشة يرقصون بين يدي رسول الله )ص( ويقولون بكالم لهم الصحيح من حديث أنس
رآهم في تلك الحالة لم ينكر عليهم  عبد صالح. فقال )ص( : ماذا يقولون ؟ فقيل : إنهم يقولون محمد عبد صالح. فلما

  (57) وأقرهم على ذلك.(
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بالذكر ال يسمى رقصا  الحديث دليل على صحة الجمع بين االهتزاز المباح ومدح رسول الله )ص( وأن االهتزاز قالوا : وفي

القلب مع الله تعالى إذا صحت النية. فاألمور بمقاصدها،  محرما، بل هو جائز ألنه ينشط الجسم للذكر ويساعد على حضور
  (58كل امرئ ما نوى. )ل وإنما األعمال بالنيات وإنما

 
الذي ورد في تاريخ الحافظ ابن كثير الدمشقي المسمى )البداية  ويستدل الصوفية أيضا بحديث اإلمام علي رضي الله عنه

  : قال حيث 6ص  8والنهاية( ج 
 

شعثا غبرا،  يشبههم. لقد كانوا يصبحون صفرا والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما أرى اليوم شيئا)
 لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا بين أيديهم كأمثال ركب المعزى، قد باتوا

  (59تنبل والله ثيابهم.( ) كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى –أي تحركوا  –فذكروا الله مادوا 
 

الله، مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح( فهو صريح في االهتزاز،  ه )فإذا أصبحوا فذكرواوالشاهد في هذا الحديث قول
  .أنه بدعة محرمة، ويثبت إباحة الحركة في الذكر مطلقا ويبطل قول من يدعي

 
  : الشيخ عبد الغني النابلسي رأي – 2 – 5

ه على استحباب االهتزاز بالذكر وقال : هذا صريح الحديث في إحدى رسائل وقد استدل الشيخ عبد الغني النابلسي بهذا
يتحرك ويقوم ويقعد  رضي الله عنهم كانوا يتحركون حركة شديدة في الذكر. على أن الرجل غير مؤاخذ حين بأن الصحابة

  (63على أي نوع كان حيث إنه لم يأت بمعصية ولم يقصدها. )
 
 

  : رأي العالمة أحمد زيني دحالن – 3 – 5
  : تي الشافعية بمكة المكرمة العالمة أحمد زيني دحالن في سيرته المشهورةمف ويقول

 
المسلمين وهم ستة عشر رجال.  وبعد فتح خيبر قدم من الحبشة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من)

م بقدوم جعفر ؟ وقال )ص( ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أ : فتلقى النبي )ص( جعفر وقبل جبهته وعانقه وقام له ثم قال
  : لجعفر

 
ذلك أصال لرقص  خلقي وخلقي. فرقص رضي الله عنه من لذة هذا الخطاب، فلم ينكر عليه )ص( رقصه، وجعل أشبهت

  (61الصوفية عندما يجدون من لذة المواجيد في مجالس الذكر والسماع.( )
 

  : رأي العالمة اآللوسي – 4 – 5
ما حكي عن  قوله تعالى )الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم( : )وعليه فيحملتفسيره ل ويقول األلوسي في

خرجوا يوم العيد إلى المصلى، فجعلوا  ابن عمر رضي الله عنهما وعروة وابن الزبير وجماعة رضي الله عنهم من أنهم
وقعودا( ؟ فقاموا يذكرون الله تعالى على أقدامهم، تعالى )يذكرون الله قياما  يذكرون الله تعالى، فقال بعضهم : أما قال الله

  (62مرادهم بذلك التبرك بنوع موافقة لآلية في ضمن فرد من أفراد مدلولها.( ) على أن
 

  : االهتزاز في الذكر على المعادلة التالية وبالجملة يقوم االستدالل الفقهي عند الصوفية على إباحة بل واستحباب
 

 بدليل النصوص المتقدمة، باإلضافة إلى أن األمر بالذكر مطلق يشمل جميع األحوال. فمن حة شرعاالحركة في الذكر مبا
ونفذ األمر اإللهي. ومن هنا فالذي  ذكر الله تعالى قاعدا أو قائما، جالسا أو ماشيا، متحركا أو ساكنا، فقد قام بالمطلوب

م الدليل، ألنه يخصص بعض الحاالت المطلقة دون بعض بحكم المطالب بتقدي يدعي تحريم الحركة في الذكر أو كراهتها هو
  .فإن الصوفية ال يشترطون االهتزاز لصحة الذكر، ولكنهم يقولون إنه وسيلة للنشاط فيه خاص. وعلى كل،

 
  : رأي سيدي أبي مدين الغوث – 5 – 5

 
  : وع شعراالصالح سيدي أبو مدين الغوث رضي الله عنه فقد قال رأية في الموض أما الولي

 
  وقل للذي ينهى عن الوجد أهله / إذا لم تذق معنى شراب الهوى دعنا

 
  إذا اهتزت األرواح شوقا إلى اللقا / نعم ترقص األشباح يا جاهل المعنى

 
  أما تنظر الطير المقفص يا فتى / إذا ذكر األوطان حن إلى المغنى ؟

 
  حس والمعنىيفرج بالتغريد ما بفؤاده / فتضطرب األعضاء في ال

 
  أرواح المحبين يا فتى / تهزهزها األشواق لعالم األسنى كذلك

 
  مشوقة / وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنى ؟ أنلزمها بالصبر وهي

 
  (60وزمزم لنا باسم الحبيب وروحنا. ) / فيا حادي العشاق قم واشد قائما

 
  : رأي السهروردي – 6 – 5

  : ة الحركة واالهتزاز في الذكرويرفض السهروردي القول ببدعي
 
المحذورة الممنوع منها، بدعة تزاحم سنة مأمورا  وقول القائل إن هذه الهيئة من االجتماع بدعة يقال له : إنما البدعة ..)

 وهذا كالقيام للداخل، لم يكن، فكان في عادة العرب ترك ذلك، حتى نقل أن رسول الله .بها، وما لم يكن هكذا فال بأس به
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ذلك لتطييب القلوب والمداراة ال بأس به،  ص( كان يدخل وال يقام له. وفي البالد التي فيها هذا القيام لهم عادة، إذا اعتمد)

ذلك من قبيل العشرة وحسن الصحبة، ويكون بدعة ال بأس بها ألنها لم تزاحم  ألن تركه يوحش القلوب ويوغر الصدور، فيكون
  (64مأثورة.( ) سنة

 
  (65استجمام النفس( ) ضا :)ربما صار الرقص عبادة بحسن النية إذا نوي بهويقول أي

 
  (66إذا لم يكن فيه تكسر( أي تخنث. ) ويقول عماد الدين األموي :)ال بأس بالرقص في السماع

 
  (67السماع إذا كان من تواجد وحالة.( ) ويقول الفيتوري : )يجوز الرقص في

 
  : الحسني رأي ابن عجيبة – 7 – 5

القيام والرقص في مجالس الذكر والسماع عن جماعة  يقول ابن عجيبة الحسني : )األصل في الرقص هو اإلباحة. وقد صح
ويرقصون، ولم  عن الصوفية قديما وحديثا، شرقا وغربا أنهم كانوا يجتمعون لذكر الله ويقولون من أكابر األئمة. وقد تواتر النقل

بزاوية الصقليين جماعة يذكرون ويرقصون من صالة  عتبرين أنه أنكر عليهم. وقد رأيت بقاسيبلغنا عن أحد من العلماء الم
  (68توفر العلماء، فلم ينكر أحد عليهم.( ) العصر يوم الجمعة إلى المغرب، مع

 
  : على السماع والرقص أو االهتزاز والحركة في الذكر، يقول ابن عجيبة وفي معرض الرد على الذين يعترضون

 
والرقص. وهو معذورون  أن اعتراض أهل الظاهر على الصوفية ال ينقطع أبدا. هذه سنة ماضية، وخصوصا في السماع اعلم)

باطنها من المواجيد واألفراح، فيحملون ذلك على خفة العقل  ألنهم ال يشاهدون إال ذواتا ترقص وتشطح، وال يدرون ما في
وقد رأيت  .سليم. ولذلك كان التصديق بطريقة القوم والية، واالعتراض جنايةمن عصمه الله بالت والطيش، فيقعون فيهم إال

وجهالة، وذلك لما قلناه. قال تعالى : بل  للطرطوشي اعتراضا كبيرا على الصوفية في الرقص حتى قال فيه : إنه ضاللة
  (69تاويله.( ) كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم

 
  : الرأي حيث يقول ويلتحق الشيخ ابن عباد بهذا

 
  (73تجعلوا ألهل الظاهر حجة على أهل الباطن.( ) ال)

 
  : السقطي قوله وينقل السهروردي عن السري

 
يشعر فيه بوجع. وقد يقع هذا لبعض الواجدين نادرا، وقد  شرط الواجد في زعقته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف ال)

  (71ة، ولكن زعقته تخرج كالتنفس بنوع إرادة ممزوجة باالضطرار.( )الغيب ال يبلغ الواجد هذه الرتبة من
 

  : الخالصة – 8
 ينطلقون من الفراغ فيما يتعلق بمسألة السماع وأنهم يقفون على قاعدة صلبة من من خالل ما سبق، يتبين أن الصوفية ال

الفقهاء الذين ينكرون على  ا يظهر تعسفاالستدالل الفقهي، قد يتفق معها البعض ويختلف آخرون وهذا أمر مشروع. كم
يقولون ببدعية األسلوب الصوفي في الذكر دونما  الصوفية بشكل مطلق أو يمنعون السماع بشكل مطلق، أو الذين

في هذا الموضوع، جديرة بالدراسة والبحث العميقين، ألنني أتصور أن المنطقة  تمحيص. وتبقى خصوصية الحالة الجزائرية
المشرق، تمثل  وما والجزائر على وجه الخصوص، كانت على طول التاريخ العربي اإلسالمي بالمقارنة مععم المغاربية

وخصوصية فلسفية في دائرة العقل،  خصوصية سياسية في التعامل مع الحكام، وخصوصية فقهية في دائرة العمل،
  .وخصوصية روحانية في الدائرة العرفانية
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