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 قال اهلل تعالى:

ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتُِب ُّْوَن اهلَل فَاتَِّبُعْوِنْ ُُيِْبْبُكُم اهللُ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُ ْوَبُكمْ 
 قلى

 َواهللُ َغُفْوٌر رَِّحْيٌم 
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 اإلهداء

 أهدى هذا البحث اجلامعي إىل: 

احملرتمني احملبوبني عسى اهلل أن يرمحهما كما ربياِن صغريا وحفظهما اهلل  ي  دوال .1
 وأبقامها يف سالمة اإلميان واإلسالم يف الدنيا واآلخرة

الكرماء ومن قد عل مين الفكر والعلوم النافعة عسى اهلل أن جيزيهم  ذيتمجيع أسات .2
 خري اجلزاء. 

 مجيع املشايخ واملشرفني الذين يعل مونين بكل  صرب واجتهاد  .3
مجيع األصدقاء يف قسم اللغة العربية وأدهبا ومجيع األصحاب يرافقين و يشج عين  .4

، فيتاري أجنرايين وأخيت إندانج لوهوليما وأخيت عائدا مهرياء و كذلك على أخي 
الرمحة هلم يف احلياة  زين الراشد واألصحاب األخر الذي مل يذكر هذا عسى اهلل

 والن جاح يف كل  األمور.
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 198109162009011007NIPاملشرف: الدكتور حاليمي، 
 كتاب مثنوي، جالل الدين الرومياأللفاظ الرئيسية: المحبة،  

إن  الناس لديه احملبة، هم ُيب األقارب وحوهلا كاألسرة واألصدقائي واألزواج. وأم ا معناها  
اجملمع ليس الشرح يعرب  حقائق احملبة إال  املنفرد من االنسان. كل شخص لدي األراء عنها كما جترهبا 

تب أو الكالم، كذلك موالنا جالل الدين الرومي الذي يعرب شعوره يف أشكال الذي يعربه يف الك
الشعر وكثري تأليفه يتعلق عن اإلهلي واحلياة وأحده مثنوي يشكل فيه مجع الشعر يتضم ن القيم املعني   
كاحملبة. تبحث الباحثة الشعر يف مثنوي الكتشاف القيم احملب ة ألن  الشعر احتياج على التفسري. 

المحبة في مثنوي لجالل الدين الرومي )دراسة ذب الباحثة هذا البحث ُت  املوضوع: وجت
 تحليل المضمون(.

يدل على احملبة يف مثنوي جلالل الدين الرومي؟ الذي ( ما الشعر 1أم ا أسئلة البحث هو: ) 
 Qualitative)( ما قيم احملبة يف مثنوي جلالل الدين الرومي؟. هذا البحث دراسة كيفية 2)

Reseach Method ) باستخدام املنهج الوصفي(Descriptive Method) املكتبية  دخلوامل
(Library Reseach .) وطريقة جلمع البيانات هي دراسة وثائقية(Documenter Method)  من

خالل املصادر واملراجع املوجودة باملكتبات. وُتليل البيانات يف هذا البحث باستخدام ُتليل 
 (. Analisys Content)املضمون 
بة هلل الذي يعشق عليه بعشاا العميق ألن احملهذا البحث هو أن  الشعر يتضم ن  نتائجو  

احملبة للرومي الذي يستخدم أمثال العامل كوسيلة لتحقيق حمب ة اهلل.  على قيليكون الش وا الشديد أل
ا اليوجد يف  االنسان فقط وهي توجد يف العامل. تسمي اهلل. يصبح الرومي العامل جتسيد للمحبة وإّن 

على الناي  الناي ميرز على احملبة إىل اهلل على وجوده احلب العاملي. يشبه شوا الصويف لقاء اهلل
الذي يشوا إىل اخليزران ويكون الش وا ألن العشق يتغري  األفيون والسكر. واحملبة للرومي هو احلب 

، بأن  هدف حبه هو فرح احلبيب. إذا فرح احلبيب ورضيه من اهلل إىل اهلل ألن يرجو الفرح عليه
( االُتاد 4( عملية االُتاد النفس )3( املدح للعشيق )2( الشوا )1أم ا مثرة احملبة هو ) فرحه. 
 النفس. 
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Kata Kunci: Mahabbah, Kitab Matsnawi, Jalaluddin Ar-Rumi 

Manusia akan mencintai orang-orang yang berada dekat dengannya 

seperti keluarga, teman-teman, dan pasangan. Makna dari cinta sangatlah 

kompleks, tidak ada penjelasan pasti mengenai cinta kecuali pendapat dari setiap 

individu sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Setiap orang memiliki 

pendapatnya mengenai cinta yang dapat ia ungkapkan dalam bentuk tulisan dan 

ucapan. Demikian juga Maulana Jalaluddin Ar-Rumi yang mengungkapkan 

perasaannya dengan syair dan kebanyakan karyanya berkaitan dengan ketuhanan 

dan kehidupan manusia. Dan salah satu karyanya adalah Kitab Matsnawi, yakni 

kumpulan syair yang berisi tentang nilai-nilai kesufian tertentu seperti mahabbah. 

Peneliti akan meneliti kitab Matsnawi ini untuk menemukan nilai-nilai cinta sebab 

syair membutuhkan penafsiran untuk mengetahui makna yang terkandung 

didalamnya. Penelitian ini berjudul “Konsep Mahabbah pada Kitab Matsnawi 

Karya Jalaluddin Ar-Rumi (Analisis Konten).  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Syair apa saja 

yang menunjukkan Konsep Mahabbah dalam Kitab Matsnawi karya Jalaluddin 

Ar-Rumi? (2) Nilai cinta apa saja yang terkandung dalam Kitab matsnawi karya 

Jalaluddin Ar-Rumi?  . Penelitian ini menggunakan kajian deskriptif  kualitatif 

dan pendekatan kepustakaan. Dan metode pengumpulan data penelitian ini adalah 

Metode dokumenter dengan sumber data penelitian yang diambil dari buku-buku 

yang berkaitan dengan pembahasan. Analisis data yang digunakan pada penelitian 

ini adalah Analisis Konten.  

Adapun hasil penelitian ini yakni bahwa syair pada kitab Matsnawi ini 

mengandung beberapa nilai mahabbah kepada Allah yang mencintaNya dengan 

kecintaan yang sangat mendalam dan menjadikan seorang hamba sangat rindu 

untuk bertemu denganNya. Rumi menggunakan perumpamaan alam sebagai 

sarana pencapaiannya kepada mahabbah ilahi. Rumi menjadikan alam sebagai 

perwujudan dari cinta itu sendiri, bagi rumi cinta tidak hanya dimiliki manusia, 

namun juga pada alam. Cinta alam pada tuhan dinamakan dengan cinta semesta 

(universal love). Rumi mengibaratkan seruling yang merindukan bambu sama 

halnya dengan seorang sufi atau hamba yang merindukan Allah untuk bertemu 

denganNya, sebab kerinduan ada karena kecanduan cinta dan mabuk karenanya. 

Konsep cinta Rumi ialah dari Allah kepada Allah yang mengharapkan 

kebahagiaan dariNya. Tujuan dari cinta itu ialah membuat yang dicintai bahagia. 

Apabila yang dicinta bahagia maka ia akan ikut bahagia. Sedangkan buah dari 

cinta itu adalah (1) Kerinduan (2) Pujian   (3) Proses Penyatuan diri (4) penyatuan 

diri  
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 Humans will love the people who are close to him as a family, friends, and 

couples. The meaning of love is very complex, there is no explanation  to know 

love unless the opinion of each individual according to their respective 

experiences. Everyone has an opinion about love that can be expressed in writing 

and uttarance. Similarly, Maulana Jalaluddin Al-Rumi as a sufi figure expresses 

his feelings with poetry and much of his creation associated with divinity and 

human life. One of his works is the Matsnawi book, which is a collection of poem 

that contains certain values of sufism such as mahabbah. The Researcher will 

investigate this Mathnawi book to find the values of love because the poem 

requires interpretation to know the meaning contained the poem. This study 

entitled “  Mahabbah of the book Mathnawi by Jalaluddin Al-Rumi (Content 

Analysis). 

 The formulation of the problem in this research is (1) What poem show 

concept of Mahabbah in Mastnawi book by Jalaluddin Al-Rumi? (2) What values 

of love contained in the Matsnawi book by Jalaluddin Al-Rumi? This research 

used descriptive qualitative and literature approach and the method of data 

collection in this research documentary with sources of research data was taken 

from books related to the discussion. The data analysis was used in this study was 

Content Analysis. 
 The results of this study was that poem in the Matsnawi book contains 

some values of mahabbah to Allah subhanahu wata’ala who loved him with a very 

deep love and facility a human was longing to meet him. Rumi uses imagery of 

nature as a facility of attainment to the divine mahabbah. Rumi apoints nature as 

the embodiment of love it self the love for Rumi, it is not only  belong to humans, 

but also on the nature. Love of nature in a Allah subhanahu wata’ala is called the 

love of the universe (universal love). Rumi considers fluet missed the bamboo as 

well as a sufi or human who longs to meet Him, because the longing caused by 

love addiction and it is caused by being mad of it. Rumi love concept is from God 

to God who expects happiness from Him. The purpose of love is to make 

someone loved happy. When the beloved one feels happy he will come happily. 

While the results of the love are (1) Longing (2) Praise (3) The process of 

unification of the self (4) unification of the self. 
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ 
بفطرة  العامل رؤية على قادرأن ي منذ قلب اإلنسان احلب يف وقد مت ربط

إذا ثبت  احملبة يف  قلبه . البعض هب بعضُي ميكن أن أن الناس حبه مع اهلل و
 العائلة واألصدقاءك األقارب وحوهلاالناس  ُيب  يف شعوره. احلد ال ميكن أحدف

. إن  احملبة   للبشر قادرة  لتقرب الكرامةواملمتلكات و  عاملال بُي أوواألزواج 
. أم ا أفقي هو احملبة للناس الذين ُيبون بعضه ورأسي أفقي نوعان مها احملبةاهلل. 

بعضا و ُيبون غريه. و احملبة رأسي هي حب الناس ما أعاله وهو اهلل األكرب. 
من  عشاا تضحياتب علىاألإىل مستوى  له رفع وهذا احلب أشكال حقيقية

 . السعادة جلأل ما يريد احلبيب  كما يفعل احملب كل  ،  اخلالق أجل
 الفنيةالزينة الدنيا  ولكن كان حمبة الناس مقدسة و طهرية هلا.  إن  

باخلالق  وبعيدا إهانة الن اس جيعل له حىت ينخدع الناس و ف حول حب  تطو  
لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي  األكرب. قال اهلل تعاىل: زُيِّنَ 

ِلكَ  ۗ  اْلُمَقْنطََرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة َواخْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواأْلَنْ َعاِم َواحلَْْرِث   َمَتاعُ  ذََٰ
نْ َيا  احْلََياةِ   (14عمران: . )علي اْلَمآبِ  ُحْسنُ  ِعْنَدهُ  َواللَّهُ  ۗ  الدُّ

قيم العشق احملب ة هي امليل الدائم بالقلب اهلائم، أو الأم ا عند الشيخ ابن 
ميل إىل احملبوب بكل ية، مث إيثار له على النفس والروح ومالك، مث موافقة له سر ا 

 1وجهرا، مث العلم بتقصري يف حبه
 يت لنال   ةب  معىن احمل حول ظريةن  ال وصفال ليس ،ةدر  اجمل يه ب ةاحملمعىن   

كل  .ليس على سبيل احلصرمعقدة و  تتضمن قد عرف  احملبة هألن   ،تؤيت مثارها

                                                           
 17-16. 2003بريوت: دار الكتب العلمية. روضة احملبني ونزهة املشتاقني. قيم اجلوزية. الابن  1
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حساسية و  الداخليةجتارب شخص ذوي األراء اخلاصة عن احملبة توفق على 
 .احلياة يف للحب

شعوره من الكتب أو الكالم على الرفيق. كما  عادة، يعرب  الشخص  
عن تأليفه يصف خربته عن اإلهلي يعمل الرومي أن يعشر يف الكتب. كثري 

تنظم الشعر والنثر. فأحد  ةتلفواحلياة وغريه. يألف الرومي األدب  يف أشكال خم
ومثنوي و كتاب فيه ما فيه وكثري من األخر.  مشس التربيزي تأليفاته هو الديوان
 يف تأليفه حول حياة االنسان بعبد اهلل و اخللق اجملتمع.  أن يرفع املوضوع

أحد األدب ملوالنا هو مثنوي ألف الرومي يشمل عربة عن خربته تقرب 
مثنوي هو مثل النهار الكبري اهلدوء الدخيل Nicholson نيكولسون رأى اهلل. 

يقدم مواضيع املثنوي أساس تعاليم  2جيري من السهول إىل حميط ال ّناية هلا.
التصوف مثل احملبة. ويرتب مثنوي من كلمات مجيلة وخالقة و ينقل من القرأن 

احلكيات واحلديث لتوجيه أتباع الرومي. الل فظ يكون فيه أكثر من الرمزي  و
املخفذي و املزايا. يألف الرومي مثنوي أن يقضي مخسة عشر سنة من العمور 

بيتا يرتب ستة   25.000ال من األدب األخر يضم على وهو أطوال و أكم
ُيب هذا التأليف للمجتمع الفارسي وخارجها حىت ترج م للمجتمع  و 3جملدات.
 كاالجنليزية والعربية واالندونيسية واهلند واألخر.   يف اللغات

مثنوي هو مجع أن يعرب ألفاظ اجلميلة عن معاِن احلياة ويتصور البارع 
ة واملثقف للسان واملرهف للحس واملهذب للنفس واملصور للحياة لألخيلة الدقيق

إن  الن اس خملوا  4.االنسانية واملعرب عما يف النفس من حلجات وعواطف وأفكار
فىن الذي يسيطر عليه، ألن لديه العوامل الفنية الطبيعية الكامنة فيه و باحملبة 

 يستخدم موضوع احملبة.قادر تطوير فنيه. قد عرف أن  أسهل طريقة صنع األدب 

                                                           
2
 Mulyadhi Kartanegara. Jalal Al-Din Rumi. 2004. Jakarta: Teraju Mizan. Hal: 12 

 11نفس املراجع:  3
 5مطابع الرياض. .1985األدب العريب وتارخيه يف العصر اجلاهلي.  حممد أبو النجاسي خالد وحممد اجلنيدي جعفر. 4
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قد اتضح عديد الرواية والشعر أن يألف الشباب اليوم على املوضوع احملبة مهما 
يتعلق على العشاا. وكذلك الصويف يصف احملبة لشعره الذي يواجه على حبه 

 للخلق بتشبيه االستعارة. 
الشعر هو شكل من أشكال األعمال األدبية املفضل من حبيب األدب 

نه يستطيع التعبري عن املشاعر اليت موتر يف كلمات مجيلة. يتضمن العريب مع أ
الشعر عن العناصر تأثريه مبا الداخلي واخلارجي و املعاِن يوافق مؤهل الشعر ألنه 

   5العام استخدم الكلمات التلميحي والرمزي.
من يفسر األدب لتحديد القصد  احتاج على االعتبارات الكثرية 

واألهداف من املؤلفني،  ألن معناه غشاوة و غري واضحة. ولذلك، إن يريد 
القارئ فهًما إىل معىن الشعر و أدبية أخرى ُيتاج على تفسري املعىن. األدب هو 
ظاهر معقد واالنساِن الذي فيه كامل للمعىن الذي جيب استكشافها من خالل 

 6متعمقة البحوث. 
ا لتبيني املذكور إن  الشخص الذي يريد معرفة الشعر احتياج إىل وفق

الدراسة والبحوثة لفهم القصد والغرض من املؤلف. قام  الباحثة يف هذا 
البحث الكائن من الشعر يألف الرومي الصويف مأخوذ من أحد الكتب وهي  
ه ما كتاب مثنوي الذي فيه حمملة املعىن الذي يفسر معىن احلياة و احلب يشتب

املختلفة. كما املزايا املذكور أن مثنوي يضم القيم الكثري استخدم املسلم أو أتباع 
مذهب مولوية الرومي لدليل احلياة. فتبحث الباحثة هذا لتكشف القيم تتضمن 
فيه اخلاص عن احملبة.  وأحد منه الشعر باملوضوع "أغنية الناي" . ولذلك تبح ث 

المحبة في مثنوي جالل الدين الرومي  الباحثة الدراسة على املوضوع 
باستخدام دراسة ُتليلة املضمون هبدف الكشف عن القيم الضمين فيها اخلص 

 القيم احملبة. 
                                                           
5
 Sukron Kamil. Teori Kritik Sastra Arab. 2009. Jakarta: Rajawali Pers. Hal: 12 

6
 Suwardi Endraswara. Metodologi Penelitian Sastra. 2011. Yogyakarta: Caps. Hal: 8 
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 أسئلة البحث .ب 

 اعتمادا على خلفية البحث قدم  الباحثة أسئلة البحث فهي كما يايل:

 ما الشعر الذي يدل على احملبة يف مثنوي جلالل الدين الرومي؟  .1
 ما قيم احملبة يف مثنوي جلالل الدين الرومي؟  .2

 
 أهداف البحث .ج 

 : لبحث السابقة ثبت  أهداف إليها هيعلى أسئلة ا بناءا
 ملعرفة الشعر الذي يدل  على احملبة يف مثنوي جلالل الدين الرومي .1
 ملعرفة قيم احملبة يف مثنوي جلالل الدين الرومي  .2

  
 فوائد البحث .د 

 الفوائد وذلك البحث ينقسم على الفائدتني ومها:هذا البحث يكون كثري 
 النظرية  ةدالفائ .1

الشعر  الفائدة النظرية يف هذا البحث الكشف عن القيم احملبة يف
 "الناي" يف مثنوي يف الفصل األول يألف جالل الدين الرومي 

 التطبيقية ةائدالف .2
رتاث يقية يف هذا البحث ليكون زيادة على الفائدة التطبالأم ا 

الدين الرومي  األديب واملعلومات أواملعارف من مثنوي جلالل
ومعرفة احملبة فيه. و مرجعا من املراجع عن ُتليل احملبة جلالل 

 الدين الرومي يف مثنوي  بدراسة املضمون.
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 حدود البحث .ه 
ليكون هذا البحث سهال للباحثة يف ُتليله ُتدد الباحثة حبثها على الشعر 

وضوع احملبة أو العشق وهو الشعر باملوضوع "أغنية الواحد الذي يستخدم م
 الناي" الذي يكتب يف مثنوي يف الفصل األول يشرح إبراهيم الدسوقي.   

 
 دراسة السابقةال .و 

الدراسة السابقة تستعمل ملراجع البحث ألن يصنع البحث سهال لبحثه  
املناسب على حبث العلمي من الباحثة. كما عرف أن  البحث الذي تكتبه 
الباحثة هو ُت  املوضوع "احملبة يف مثنوي جالل الدين الرومي" بدراسة ُتليل  

 املضمون. ذكرت الباحثة البحوث العلمية  السابقة  كما يلي: 
 نتائج منهج الموضوع الباحث/ة الرقم

هريمنطا،   .1
2000 

احلب اإلهلي يف 
قصة يوسف 

 وزليخاء 

املدخل البنيوية 
 الرتكيبية 

احملبة احملضة باهلل تعترب 
الذورة التصوفية لدى 
يوسف. ليس احلب بني 
االنسان فحسب ولكن 
تشجيع احلب ليوسف 

 على حب هلل

مرسودين  .2
بوكيع، 
2011 

القيم األخالقية 
يف شعر 
الشافعي يف 
ديوان الشافعي 
 لعبد الرحيم 

التحليل الوصفي 
الكيفي بالتحليل 

 املضمون.

يتضمن على القيم 
األخالقية وهي ينقسم 

 على األقسام ومها
أخالا الناس لربه   .1

ويتصور يف القناعة 
والتوكل و حب اهلل 



6 
 

والتقوى والرجاء 
 والتوضع هلل

وأخالا الناس للناس   .2
تنقسم على األخالا 
للرسول و أخالا 
الناس لنفسه 
واألخالا للجار 
واألخالا للمجتمع 
واألخري األخالا 

 للوطن

األخالا احملمودة يف     
عي هي ديوان الشاف

القناعة والصرب والتوكل 
ا والتقوى واحلياء، أم  
األخالا املذمومة يف 

عي احلسد ديوان الشاف
 والغيبة والطمع 

جواهر،  .3
2015 

القيم السياسية 
يف فيلم كربالء 

االنتاج 
مبريكزبريوت 

 الدويل

دراسة املكتوبية 
ونوع البحث 
املستخدم هو 
 البحث الكيفي

.يزيد يف احلكومة بعد 1
مقتل احلسني بعض 
انتفاضة لقبائل اليت مل 
تقبل مقتل احلسني، ألن 
ن يزيد قواته و قتل  ابن ب
النيب حسني بطريقة غري 
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انسانية، وكان  
االنتفاضية مستمرة حىت 
كذحبة يف هراة، مترد عبد 
اهلل بن الزبري رضي اهلل عنه 
 وحصار مكة املكرمة  

.األمانة اليت مأخذة يف 2    
فيلم كربالء حنن نستطيع 
املأخوذة العبارة اليت 
السلطة ال يوافقون من 
اجلمع ال يستطيع سلميا 

ته ولو كان يرتكب يف حيا
يشيت طريقة لكيلل ال 
أحد املعارضة منه، ألن 
يف زمن خلفاء الراشدين 
باملناقشة واملشاورة خيتارون 

 أمر. 

 

موقفة الباحثة هناك التساوي واملختلف بني هذا البحث "احملبة يف منثوي 
جلالل الدين الرومي" والبحوث السابقة. يساوي هذا البحث بالبحوث 
السابقة يف منهج البحث الذي استخدام مرسودين بوكيع ُت  املوضوع 

حث "القيم األخالقية يف شعر الشافعي يف ديوان الشافعي لعبد الرحيم، والبا
جواهر ُت  املوضوع "القيم السياسية يف فيلم كربالء االنتاج مبريكزبريوت 
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الدويل". أما الفرا بني هذا البحث والبحوث السابقة يكون يف موضوع 
البحث. كما عرف من قبل أّنما يبحثان عن القيم األخالقية يف شعر و 

ة خاصة حمبة القيم السياسية يف الفلم، أما هذا البحث يبحث عن القيم احملب
 اهلل و هدف البحث مأخذة من أحد الشعر يف مثنوي جلالل الدين الرومي.   

أما البحث هريمانطا ُت  املوضوع "احلب اإلهلي يف قصة يوسف  
وزليخاء )دراسة موضوعية(" يستوي هبذا البحث يف موضوع احملبة ولكن 

لدين الرومي خيتلف يف املنهج. هذا البحث يتحلل احملبة يف مثنوي جلالل ا
واخلاص مبحة اهلل من شعر املوضوع "الناي" يف مثنوي اجلزء األول. والتحليل 
يف هذا البحث استعمل دراسة ُتليل املضمون وأما الدراسة السابقة بدراسة 

 موضوعية.
 هج البحثامن .ز 

ُتتاج الباحثة ُتليل البحث إىل مناهج البحث فهو الطريقة والتصميم ألن 
والطور النظامي لتم  األسباب و املصري بعده.يفهم الواقعي، 

منهج البحث هو  7
أسلوب للتفكر والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وُتليلها وعرضها وبالتايل 

واستخدام 8الوصول إىل النتائج وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة.
 منهج هذا البحث وهو يف التايل: 

 نوع البحث ومدخله .1
أم ا  .(Kualitatif)ذي قام  به الباحثة هو البحث الكيفي البحث ال

 هو إجزاءات البحث (Boglan dan Tayor)الكيفي عند بوكالن و تايلور 

اليت تنتاج البيانات الوصفية الكيفية يف كلمات الناس املكتوبة أو عمله 

                                                           
7
 Nyoman Kutha Ratna,Teori, Metode , dan Teknik Penelitian Sastra, 2015. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. Hal: 34 
)عمان: دار صفاء للنشر مناهج و أساليب البحث العلمي: النظرية والتطبيق وعثمان حممج غنيم.رحبي مصطفى عليان  8

 .  33(  2000والتوزيع، 
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الكيفي وهو ُيد د القيم احملبة اليت تضم  يف  عن البحثاهلدف  9املت َبع.
 مثنوي الفصل األول جلالل الدين الرومي و يصفه ويتحل له. 

يسمى املكتيب هو  . أما املدخل البحث املستخدم فيه هو املدخل املكتيب 
إذا كان  البيانات املستخدمة مأخوذة من الكتبة، مثل الكتب والنصوص 

  10غري ذلك.والوثائق واجملالت والقصة و 
 

 مصادر البيانات .2
أما   11ما املعنوي أو الوصفي.إاملراد مبصادر البيانات هو مجيع املعلومات 
لى القسمني ومها املصدر الرئيسي مصادر البيانات يف هذا البحث  تنقسم ع

 .ومصدر الثانوي
البيانات الرئيسية هي البيانات اليت اكتسبتها الباحثة من مصادرها .أ 

الكتاب يف هذا البحث هو  12الحظتها وكتبتها ألول املرة.مباشرة، 
 جالل الدين الرومي. مثنوي بتأليف

البيانات الثانوية هي اليت تتضمن معلومات يقدمها شخص مل يشهد  .ب 
احلادثة ظرف بطريقة مباشرة، وهذه املعلومات جندها عادة يف الكتب 

وما إىل ذلك  ويف هذا البحث يف الكتب تتعلق  باحملبة 13أو اجملالت.
 اليت تتعلق بالبيانات الرئيسية.

 

 
                                                           
9
 Andi Prastowo. Metode Penelitian Kualitatif; dalam Perspektif Rancangan Penelitian. 

Yogjakarya: Ar-ruzz. 2011. Hal: 22 
10

 Mardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Ed, I, Cet. 6. Jakarta: Bumi Aksara, 

2003. Hal: 28 
11

Sukandarrumidi.Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta: 

UGM Press.2004.  Hal:  44 
12

 Marzuki. Metodologi Riset, Cet.7 (Yogyakarta: BPFE UII Yogyakarta, 2000). Hal: 55 
  17(، 2005)اجلزائر: دون الطبع، منهجية البحث عداد هيئة التأطري باملعهد السنة.  13
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 طريقة جمع البيانات  .3
طريقة مجع البيانات هي الطريقة استعمل  جلمع املعلومات أو حقل 

أم ا طريقة مجع البيانات يف هذا البحث هو طريقة الوثائق  14احلقائق.
(Dokumentasi). هي الطريقة املستخدمة لبحث البيانات عن   الوثائق

األشياء أو املتغري من الكتابة والكتاب واجلريدة واجمللة وجدول األعمال وغري 
(  مراجع الوثائق يكون 1أما اخلطوات على طريقة الوثائق هو ) 15ذلك.

ة الىت جيمعه.2األبواب العام املتعلق بالبحث )  ( مراجع القائمة املتغري 
 

 طريقة تحليل البحث .4
ملضمون. وهو أسلوب البحث ُتليل البحث املستخدم هو ُتليل ا

الذي يهدف وصف املضمون الظاهر لالتصال، وصفا موضوعيا ومنهجيا 
يراجع ذلك التحليل على املفاهيم االساسية لكريفاندورف  16وكميا.

Krippendorff  الذي يرى " إذا يريد أن يفهم ويفس ر الرسائل الرمزي ُيتاج
هذه  17بطريقة األخر. إىل عمليات االستدالل املعقدة و املنهجية يعمل

الطريقة هي الطريقة اخلاصة اليت ُتل ل ظواهر الرمزي. ُتليل البحث يف 
البحث الكيفي أجرى بشكل املستمر  من بداية البحث إىل النهاية، مع 

 18االستقرائي واألمناط والنموذج واملوضوعات والنظريات
 اخلصائص عن القيم الرمزي هي يوصل املعلومات عن الظواهر غري
املالحظ املباشرة للمرسل، ألن  الظواهر يكون يف مقام البعيد أو العصر 

                                                           
 208نفس املرجع.  14

15
 Arikunto Suharsimin.Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka 

Cipta,2006. Hal: 231 
 12. 1993، املغرب: أبو فارس املربين الطابر الثالثة. ُتليل املضمون ومنهجية البحث أوزي، أمحد ،.  16

17
 Klaus Krippendorff. . Analisis Isi. Hal: 80 

 45ُتليل املضمون.  أوزي، أمحد ،.  18
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يهدف  19القادم أو ذلك الظاهرة يوجد األفكار يف الفكر االنسان األخر.
ُتليل املضمون فيه لتحليل املعىن املضمون يف كتاب مثنوي الفصل األول 

ولذلك استخدم هذا البحث مثنوي جلالل الدين الرومي    جلالل الدين. 
 بتحليل املضمون ليعرف القيم فيه الذي يتعلق عن احملبة. 

ُييط املفاهيم األساسية الذي   Krippendorffأم ا خطوات البحث ِل 
 يكون يف كتابه كما التايل: 

 إنشاء البيانات  .1
 مجع الوحدات البيانات  .2
 آخد العينات  .3
 التسجيل  .4
 تقليص البيانات  .5
 انسحاب االستدالل  .6
 ُتليل البيانات  .7
 الصدا املباشر  .8
 طرا اختبار التوافق  .9
   اختبار الفرضيات حول البيانات .10

بناء على الشرح املذكور، ستحلل الباحثة البيانات هبذه اإلجرائيات 
 بتحليل املضمون، هي:

 ُتليل البحث ُيتوي اخلطوات الاليت:  .1
الشعر "الناي" يف كتاب مثنوي الفصل  القرأة التكرار من مجيع.أ 

 ناه.األول جلالل الدين الرومي ليحصل الشكل الشامل عن مع

                                                           
19

 Klaus Krippendorff. . Analisis Isi. Hal: 84 
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يصف الكلمات أو الرسائل يف األبيات الشعر على ذلك .ب 
 املثنوي

استخراج القيم من كل معىن يضم  يف األبيات الشعر يتعل ق عن .ج 
 احملبة 

 ملوالناُتليل القيم احملبة تضم  يف مثنوي الفصل األول .د 
 انسحاب التفسري  .2

التفسري هي يفس ر املعىن من الكلمات أو الرسائل كما املضمون 
يف مثنوي الفصل األول ملوالنا. وهذا التفسري هو تعاليم الرومي 

 الرئيسية األساسية تتعل ق احملبة. 
الصدا والثبات وهو التحق ق من صحة البيانات على الطريقة  .3

يتبني  النتائج البحث مكررا ألن يكتشف العناصر يت صل بأسئلة 
 البحث.  

 
 
 
 
 
 
 

فلذلك هبذا التحليل أن يكشف القيم احلبية يف مثنوي جلالل الدين 
 الرومي على خطوات السابقة. 

 

 

  مجع البياناتالقراءة التكرار يف 

 عملية االستدالل والتحليل البحث يف مثنوي

 والثبات بني نتائج البحث واالطار النظريالصدا 

 بةاحمل التعبريفيها   مجع البيانات
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 الباب الثاني

 االطار النظري

 تعريف المحبة . أ
حبا ورأى شهاب الدين أن  احلب يف املنجد هو  -ُيب -احملبة أصله حب
ابة أو النافعة، والورداد أي ميل إىل  وعاء  -األشخاص أو األشياء العزيزة أو اجلذ 
كثري من اللفظ أن يعرب امتياز احملبة ولكنه املختلفة يف املعىن    20املاء كالزير واجلرة.

كاللفظ العشق والرفق والودود واألخر. أم ا أحد اللفظ هو "العشق" على وزن 
ولزمه. ذكر ابن منظور عن  عشاا وهو ُغُلو ة احملبة و أشده لصق -يعشق-عشق

 صب ا".  -يصب   -اللفظ يتعلق باحملبة هي "صب  

 21تعريف احملبة البن املنظور املؤلف"القاموس لسان العريب" يضم على املعاِن
 فهو: 

احملبة أصله ِحب ة أي احلبة وقع  إىل األرض، ألن احملبة صدر احلياة   .1
 كما احلبة لصدر النبات.

 ألميألنه إذا كان احلب احٌلب هو الفخار مملوءة باملاء اهلادئ  .2
 لغري احملبوب امكان فال يكون، قلوبال
احلقيقي تقبل ما جيري  عشاا، كأربع اخلشبية يسند اجلرةاحِلب. وهو  .3

 .ااحلبيب سرور 
 احَلب  مجع احلبة. وهو حمراب القلب يقام احملبة .4

                                                           
 393. 3005بريوت لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. املنجد.القاموس أبو عمرو، شهاب الدين.  20

21
 Taufik abdullah dkk. Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 313 
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عرف هذا البيان أن احملبة صدرة احلياة اليت هتدئ حمرب قلب االنسان ألن أقصى 
بذلك  22احملبة هي قلوب الطعام وغداء الروح وملذاهتا.العشاا إىل احملبوب. 

الناس قد اعتمد على احلب لتوازن القلب كما له نور احلياة. كل االنسان ُيتاج 
أو األصدقاء أو ال بد اخلالق األكرب،  احملبة يف قلبه، كله سيحب البيئة و األسرة

ألن القلب ينقرض دون احملبة. وإن كان  احملبة تقيم فيه فما اهتم يف احلياة هو  
 23كل ما عن احملبوب ألن يرى اجلنيد احملبة ميل القلب.

قال ابن قيم إن  معىن احملبة كثرية من االسم األخر وهو بعض من ذلك   
قال النيب صلى اهلل عليه وسلم " اَل يُ ْؤِمُن  اهلوىكما الشرح قبله.   احملبةاالسم. 

قال يوسف عليه السالم " الصبوة َأَحدُُكْم َحىتَّ َيُكْوَن َهَواُه تَ بَ ًعا ِلَما ِجْئُ  بِِه. 
" َقْد " الشغف    24َوِإالَّ َتْصِرْف َعينِّ َكْيَدُهنَّ َأْصُب إِلَْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن اجْلَاِهِلنْيَ

وهو سبب كون الشوا ميق. -املصدر من ومقاملقة (  30َشَغَفَهاُحب اً".)يوسف: 
 25احملبة، ميل القلب إىل الشيء  و قال األخر شاقن الشيء و يشوقوِن. 

وهو احلنني االكتئاب على الوزن االفتعال من اللفظ كئابة متلهف للحب. 
و ميل القلب وقال اهلل  الرحيم . يف القاموس " الصحح" ذكر احلنني هو العشق

قال اهلل تعاىل الوُدُّ ذكره لوعة احلب. الوعة  (19تعاىل " َوَحَنانًا ِمْن َلُدنَّا".)مرمي: 
وهي اخلل ة "َوُهَو اْلَغُفْوُر اْلَوُدْوُد" مث " ِإنَّ اهلَل ُيُِبُّ الت َّوَِّبنْيَ َوُيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِْيَن". 

يب  صلى اهلل عليه وسل م " ِإنَّ اهلَل اَّتَََّذِنْ َخِلْياًل  قال الن مقام احلب ال شارك له
 َكَما اَّتَََّذ ِإبْ رَاِهْيَم َخِلْياًل"  

من  احملبة قلب االنسان وثبت  فيه منذ والدة االنسان. أم ا القلب مقام 
وقال شيخ االسالم "  26احلب األطهر الذي اهتم الدور لتقرير حياة االنسان.

                                                           
22

 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.Madariuz Salikin: Pendakian Menuju Allah. Jakarta: Pustaka Al-

kautsar.1998. Hal: 351 
 130. 1969املصر: مكتبة الكليات األزهرية. التعرف ملذهب أهل التصزف.أبو بكر حممد الكالباذي،  23

24
 Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Penerj.Bahrun Abubakar Ihzan Zubaidi. Taman Jatuh Cinta: Rekreasi 

Orang-Orang di Mabuk Rindu. Bandung: Irsyad Baidus Salam. 2006. 57 
25

 Ibid. 68  
26

 Taufik Abdullah dkk. Ensiklopedia Tematis. Hal. 307 
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صل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إىل البدن بالضرورة، مث  القلب هو األ
ال ميكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب وهلذا من النعمان بن باشر  رضي 

: َأاَل َوِإنَّ ِِف اجلََْسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْ  اهلل عنه ، النيب صلى اهلل عليه وسل م قال
فلذلك  27.َفَسَدْت َفَسَد اجلََْسُد ُكلُُّه . َأاَل َوِهَى اْلَقْلبُ َصَلَح اجلََْسُد ُكلُُّه ، َوِإَذا 

مقام القلب هو يف األجهزة العميق و جوهره ألن القلب لديه الدقيق و التقل ب. 
فسد مجيع اجلسد وهو أثار ألمل القلب ومريضه. ولذلك قد  كسر القلبفإذا  

من ذلك وضع اهلل احملبة يف قلب االنسان له جذور السعادة و اهلدوء البشر. 
العربة فقال ابن قيم أن احملبة تعلق القلب باحملبوب تعلقا مقرتنا هبمة احملب، 

اية شدة الطلب وأنسه باحملبوب يف حاليت بذله ومنعه ألن احملبة ملا كان  هي ّن
 وحمبة العظيم هلدوء القلب هي حمبة اهلل.28وكان احملب شديد الرغبة والطلب.

إن  الناس عبد اهلل ينبغي أن يكون له احملبة إىل ربه وأعلى احلبة وأعظمه وهو  
حمبة اهلل فال يكون احلبية إال  حمبة اهلل للعبد. إن  اهلل هو الرمحن الرحيم ال شريك 

هو. وال تكون احملبة املخلص سواه الذي يعطي احلياة لعبده. له الرمحة لعبد ه إال 
 عالمة أشكال احملبة من اهلل هي الكون العامل بنعمته الوفري. 

حمبة اهلل هي احدى األحوال تلق ي الصويف يف طريقته وهي حالة املستوى 
والرجاءة الكرمية العظيمة و أم ا أحواله األخر هي احملاسبة أو املقاربة و القربة 

واحملبة والشوقة واالنس والطمأنينة واملشاهدة والتقوى. يف النظر التصوف أن  احملبة 
  29.موطئ لكل عز ة  كما التوبة أساس لعزة املقام ذُكر املواهب.

املبحة مأثرة يف االنسان الروحي لوصول الكمال وهو اهلل سبحانه وتعاىل. 
ب بعد أن مير الصفات االنسان. و وحدة الوجود هلل هو أعلى الدرجات من احل

   أن يسمى حبيب اهلل جمدرأنه فالذين بلغوا مستوى االُتاد  أولئككل الناس 

                                                           
27

 http://www.dorar.net/enc/aqadia/3205. Diakses tanggal 15 Juni 2016 
 32دار الرشاد احلديثة. مدارك السالكني بني منازل إباك نعبد وإياك نستعني: اجلزء الثالث.ابن قيم. 28

29
 Solihin dan Rosihon Anwar. Ilmu Tasawwuf. Bandung: Pustaka Setia. 2008. 84 
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كما النيب حممد صلى اهلل عليه وسل م و إبراهيم عليه السالم. واخلالصة البن قيم 
بني الغرض و األنس يعين عالقة  القلب عالقةاحملبة من بعض األراء قال أن  

القلب باحملبوب مقرتنا هبمة احملب وأنسه باحملبوب يف حاليت بذله ومنعه وافراده، 
ألن احملبة ملا كان  هي ّناية  30بذلك التعلق. حبث ال يكون لغري فيه نصيب،
 . شدة الطلب وكان احملب شديد الرغبة والطلب

رفني ومها طرف حمبة العبد لربه على احلق أن  البحث عن احملبة يتعلق بط
الناس يف إثبات ذلك ونفيه فأهل أن   وطرف حمبة الرب لعبده.قال ابن قيم 

ُيبهم وُيبونه على إثبات الطرفني، وأن  حمبة العبد لربه فوا كل حمبة تقدر وال 
 31نسبة لسائر احملاب إليها. وهي حقيقة اَل إله إال.
ما من حديث انس رضي اهلل عنه يُذكر املؤمن للناس الذي ُيب ربه. ك

 نْ ان: أَ ميَْ َة ااْلِ وَ اَل حَ  دَ جَ وَ  هِ يْ َثاَلٌث َمْن ُكنَّ فِ  عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
َه رَ كْ يُ  نْ أَ  لِل ِه وَ الَّ إِ  بُّهُ  ُيُِ َء اَل رْ مَ ُيُِبَّ الْ  نْ أَ ا وَ امهَُ وَ ا سِ ممَّ  هِ يْ لَ إِ  بَّ حَ أَ  ولُهَ سُ رَ َن اهلُل وَ وْ كُ يَ 
يقول البعض أن  )رواه مسلم ( .ارِ  النَّ َف يف ذَ يُ قْ  نْ َه أَ رَ كْ ا يُ مَ كَ   رِ فْ كُ  الْ َد يف وْ عُ ي َ  نْ أَ 

بأن ه حمبة  عكسهالبعض  عقدقبله. وي اهلل بُيالشخص لن يشعر االميان إن مل 
 ا وجوده.داهلل فال بد يؤمنه ألن احلب ينمو إذا كان لديه الكثري معرفة واعتقا

أن  الناس يشعر احلب إىل من يثب  حبه. وأم ا احلب النبيل هو حمبة اهلل  
مث رسول اهلل وصاحبه مث الوالدين و أخوات املسلمني. ومع ذلك، كل احلب 
ليس املفيد إال  أن تكون حمبة اهلل ألنه صاحب مصادر احلب. فلذلك البحث فيه 

 أهم عن حمبة اهلل. 
عبودية الناس الذي خيلل على الطرا حمب ة اهلل هي القم ة من سبيل 

 املختلفة ملواجهة على هدفه. فلذلك، كان الطرا للن اس يعمل اليتاء احملب ة وهو:
 

                                                           
 32مدارك السالكني. ابن قيم،   30
 18 .نفس املرجع 31
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 االحسان.أ 
وهو ُيسن اجلسم من الظهر والباطن على الطريقة يطاع اهلل 
وشريعته، مث  يتم  االخالص واحملبة واالنقياد إىل اهلل سبحانه وتعاىل. 

على قوي  القلب ملعرفة اهلل. قال اهلل تعاىل " ِإنَّ  إن  االحسان دليل
 32اهلَل ُيُِبُّ اْلُمْحِسِننْيَ"

أم ا احملسنني هم املتقون والصابرون واملنفقون يف السعادة 
والصعبة وإقامة الصالة والناس الذي يعبد قيام الل يل واالستغفار 

 واملخلصون يف سبيل اهلل.

 التقوى.ب 
" ال شك  نْيَ قِ تَّ مُ الْ  بُّ ُيُِ  اهللَ  نَّ إِ فَ ته " يقر ر اهلل واضحا يف كلم

أن  املت قني هم ُيب اهلل. التقوى للد ين كالرأس للبدن، وهو مقام 
طاعة اهلل. والطريقة على  جوهرهمجع عمل اخلري من الناس، فأم ا 

 التقوى
هو ُيفظ النفس من عمل الشر  املغضب هلل و يعمل  
 أموره.
( َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل 2َوَمْن يَ تَِّق اهلَل جَيَْعل لَُّه خَمَْرًجا ) 

 ورمحه اهلل على املت قني  على ذلك احملبة   33(.3َُيَْتِسُب )

 التوك ل .ج 
وهو االعتقاد الكامل إىل اهلل  جلميع األمور ألن ه عند اهلل. 

وهم املتوك لون ال  34"قال اهلل تعاىل " إن  اهلل ُيُِبُّ اْلُمتَ وَكِِّلنْيَ 

                                                           
 195القرأن الكرمي. البقرة،  32
  3-2القرأن الكرمي. الط الا:  33
  159القرآن الكرمي. آل عمران:  34
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تسقطون ما سوى اهلل سبحانه وتعاىل. ذكر من أنس بن مالك 
رضي اهلل قال الين : من قال يعين إذا خرج من بيته بسم اهلل 
توكل  على اهلل وال حول وال قو ة إال  باهلل يقال له: هدي  
ووقي  وكفي  فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل 

 35قد هدي وكفى ووقي
 الصرب .د 

الصرب هو املعزم يف سبيل اخلري الذي ال يؤثر الظروف. 
ال يقبل العقل  التماس الشهوة و يرفض النفس اليآسة وال 

َواهلُل ُيُِبُّ  قال اهلل تعاىل " 36يشكو الل سان إال  إىل اهلل.
  37الصَّاِبرِْيَن"

إن  الن اس غري الصرب يتم احلياة شهوة مع مهزات الشيطان  
والصابرون يوجد الثواب بال حدود ألن  معىن الص رب العمل دون 

َا يُ َوِفَّ الصَّاِبُرْوَن َوَأْجَرُهْم ِبَغرْيِ  احلدود. قال اهلل تعاىل " ِإمنَّ
 38ِحَساٍب"

رأى امجاع علماء إن  الصرب من االميان وبعضه الش كر. 
إن  وعالمة الش كر هي الص الة. "واستعينو بالص رب والص الة".  39

الص رب مير س الناس قوي ا و شجاعة للعيش الذي امتأل البالء 
الصرب  األوىل:واإلغواء. انقسم الصرب على ثالث أجزاء وهو 

الصرب على والثاِن: لعمل الطاعة، االستقامة لعمل األمر 

                                                           
 232السالكني. ابن قيم. مدارك 35

36
 Syaikh Syahhat. Mahabbah Ilahi: Menggapai Cinta Ilahi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001. 

Hal: 117  
 146القرأن الكرمي. آل عمران:  37
 10القرأن الكرمي. الروم:  38

39
 Ibnu Qayyim. Madarikus Salikin. Op.Cit. Hal: 248 



19 
 

الصرب من البالء أعطى  والثالث:املعصبة اليت تبعد الناس من رب ه 
 اهلل.

 الت وبة .ه 
فإن ه مايعمل املسلم لتقر ب اهلل  40"نْيَ ابِ وَّ الت َّ  بُّ ُيُِ  اهللَ  نَّ إِ "

الذي يرجو احملب ة. ألن  الناس ال يهرب من األخطاء واخلطايا 
ُكلُّ اْبِن فينبغي التوبة على اهلل. قال النيب  صلى اهلل عليه وسل م:  

طَّاِئنْيَ الت َّوَّاِبنْيَ  ُر اخلَْ  41آَدَم َخطَّاٌء َوَخي ْ
 الطهور .و 

" األية ، الطهور هو تزكية النفس ظاهرا َوُيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِْين"
وباطنا حىت نظيفة من األوسخ. ينبغي الناس نظيفة ومقدسة أن 
مينع األمراض على اجلسم  االنسان وروحه. ولذلك، ُيث  الرسول 

مُيَانِ للنظافة "   ".الطُُّهْوُر َشْطُر ااْلِ
ألن  النفس جوهر الط هارة الفضيلة هي تزكية النفس 

التوازن االنسان. رأى الغزايل يف إحياء علوم الدين إن  تزكية النفس 
والعادية وتنظيف الروح القذرة وكمال  األساسي لتنفيذ الدينية

األخالا وهو يوجد حلصول الرفاء من اتصال االنسان مع اهلل 
أواالنسان األخر أو نفسه. أم ا ثالث األبعاد من ذلك الرفاء 

 42ال هو معيار للنجاح تزكة النفس.االتص

 ب. المحبة عند القرآن

يف احلاضر إن كان االسالم  قدم االسالم للناس أمنا وسالما بينهم وخريهم.
مشهور بارهاب االمة حول القوم الغرب فكل ما هو خمالف ملا عليه سن ة 
                                                           

 222القرأن الكرمي. البقرة:  40
41

 Syaikh Syahhat. Mahabbah Ilahi. Op.Cit. Hal. 145 
42

 Imam Malik. Tazkiyat al-Nafs. Surabay: elKaf. 2005. Hal: 153 
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االسالم ألن  االسالم دين احملبة اليت تسلم و تنعم بني الناس. قد ثب  اهلل احملبة 
َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم  هِ اتِ يَ أَ  نْ مِ وَ "للناس كما قال تعاىل يف القرأن الكرمي:  

نَ ُهْم َمَودًَّة َوَرمْحًَة ِإنَّ يفْ ذَ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ِلَك أَلَيَاٍت لَِقْوٍم أَْزَواًجا لَِتْسُكنُ ْوا إِلَي ْ
  43".يَ تَ َفكَُّرْونَ 

يف   ات ضح هذه األيات البيان أن  حمبة الناس هي عالمة روحي احلياة
االسالمية واالجتماعية والعقيدة. أم ا احملبة الكامل والعظيم هي حمبة اهلل اخلالق 
االنسان و احلب و من أحب  اهلل وأبغض اهلل فأن ه من استكمل االميان )من أبو 

ومع ذلك ليس اهلل ينقسم للناس حمبة اهلل فقط بل ُيب 44 دوود بن أبو امامة(.
الزوج و املخلوا العامل يراجع إىل اهلل عز وجل. رسول اهلل واألسرة واألصدقاء و 

يف االسالم، احلب هو الطريقة و النظام لديه احلد. وهو السبيل واالشارة 
والتلميحات والرتابط. و منهج التعليم االهلي لرفع الشفقة و طهور األخلق و 

بة فطرة وال يعاشر احمل هللاملثب  احملبة الذي يتزو د   النسانينبغي ا45 ممارسة الغريزة.
احملبة  يقد رفهم من االنسان احلديث الذي تفتنت الشهوانية االنسانية كما  

تزامه حىت يقعون على الرتد د واالفرادي وكل ما التحرير الشهوانية دون احلدود و ل
  الضرر نفسه.

إن كان الناس ُيب ون اهلل فيحب ه وإن كان استعادا هلل ويساعده وإن اهلل ُيب  
العبد حقا وظهرا. أم ا قدر حمب ة اهلل بناء على القدر حملبة عبده هلل يف القلب. قال 

ْر َما َمْن َأَحبَّ َأْن يَ ْعَلَم َماَلُه ِعْنَد اهلِل َعزَّ َوَجلَّ فَ ْليَ ْنظُ (النيب  صلى اهلل عليه وسل م: 

                                                           
  21القرأن الكرمي. السورة الروم.  43

44
 Mahmud Bin Syarif. Penerj. As’ad Yasin. Nilai Cinta dalm Al-Quran. Solo: CV. Pustaka 

Mantiq. 1995. 16 
 20. 1995نفس املراجع املراجع.   45
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لِل ِه. َوَجلَّ ِعْنَدُه فَِإنَّ اهلَل تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل يُ ْنزَِل اْلَعْبَد ِمْنُه َحْيُث أَنْ زََلُه اْلَعْبُد ِمْن 
 46. من حديث جابر وصححه بلفظ منزلته و منزلة اهلل.)نَ ْفِسهِ 

فاحدى احملبة غري اهلل هو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. قال اهلل تعاىل 
 هِ اتِ يَ أَ  مْ هِ يْ لَ عَ  او لُ ت ْ ي َ  مْ ِسهِ فُ ن ْ أَ  نْ  مِ اًل وْ سُ رَ  مْ هِ يْ فِ  ثَ عَ ب َ  ذْ اِ  نْيَ نِ مِ ؤْ مُ ى الْ لَ عَ  اهللُ  نَّ مَ  دْ قَ لَ )
ُيب اهلل ملن رغب وهو املتقني والصابرين  47(ةَ مَ كْ احلِْ وَ  ابَ تَ كِ الْ  مُ هُ مُ لِّ عَ ي ُ وَ  مْ هِ يْ كِّ َز ي ُ وَ 

واملتوكلني والذين تابوا. فإن كان يريد االهلة احلبيب ينبغيه يصل املراحل أحوال 
 التصوف وهو التوبة والصرب والزهد والتوكل والتقوى حىت احملبة.  

 (4إن  اهلل ُيب  املت قني. )التوبة 

 (194)البقرة: وات قوا اهلل واعلموا أن  اهلل مع املت قني. 

 ( 146واهلل ُيب  الصابرين )علي عمران: 

لن يعرف مضمون احملبة حرفا وظهرا وليس الناس أن ُيب اهلل وهو ال ُيتاج 
قال النيب على حمبة األخر. إن كان ُيب اهلل فال بد له ُيب خلق اهلل مجيعا. 

ا ب  ا حُ مهَُ دُّ شَ أَ   اهللِ ىَل ا إِ مَ هُ ب ُّ حَ أَ  انَ  كَ الَّ إِ   اهللِ يف  انِ نَ اث ْ  بَّ ا ُتُِ صلى اهلل عليه وسلم: مَ 
48 .هِ بِ احِ صَ لِ 

 

 يراجع إىلناس ُيب الناس البعض بعضا هذه احلديث بأن  حق الاتضح 
لنفس جتاه رب كون للتحافظ و الت حاب  على ُتسني ا خيلصحب اهلل الذي 
وهو  بعد اهلجرة ل احملبة يعل م الرسول إىل القومالتاريخ أشكا سج لالعامل . قد 

السورة  يكون يف القرأن الكرميالقصة  تلكو  .أخى القوم املهاجرين واألنصار

                                                           
 335مساراغ: كاريا فوترا.  إحياء علوم الدين، اجلزء الرابع. االمام الغزايل. 46
 (164القرأن الكرمي )على عمران:  47
 152نفس املراجع.  48
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مْيَاَن ِمْن قَ ْبِلِهْم ُيُِب ُّْوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل : 9احلشر  اَر َوااْلِ َواللَِّذْيَن تَ بَ وَُّؤ الدَّ
 .َويُ ْؤثُِرْوَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلوَْكاَن هِبِْم َخَصاَصةٌ جيَُِدْوَن يفْ ُصُدْورِِهْم َحاَجًة ممَّا أُْوتُ ْوا 

ليس الذين تنو لون املساعدة  واالنتصار يف احلرب بدر  إال  أخوهتم وحمب تهم 
فهذه أشكال احملبة احلقيقية  49املخلص بينهم، ولو كان الغرمي عدده أكثر منهم.
ال النيب صلى اهلل عليه وسل م اليت تدور إىل حمبة اهلل حىت احملب ُُيب اهلل. ق

قال  امام النواوي: هذا حذيث صحيح رواه امام . َوَحَبَبْت َمَحبَِّتْي ِلْلُمَتَحاب ِّْيَن ِفيَّ 
 . مالك يف كتاب املوطا

لب السالم ن  دين االسالم هو دين احملبة اليت جتأعل م اهلل عبده من أياته 
سالمة اهلوى احلب احلق   هو  على قلب املؤمنني. ومن أياته بني  اهلل سبيل

ويضم ه يف الفناء  يغار احلب أنه َيستغرا وقتا. وإذا من االنساِن ملواجهة احلبيب
اهلل  نتيجة حمبة على أسس التعريف ولكن  هو دفع الدين.احلبيب و جيتهد إىل 

ألن من يعرف حمبة اهلل لعبده هو الذي يعرف صفات اهلل كما املوصوف هلل 
هي الروح الناعمة و  بأن  احملبة ،والنفس والشعور يف القلب يشعر الصفات
 العبد وربه.   اللطيفة تعل ق

 عند العلماء محبةال . أ
عن أنس رضي اهلل عنه قال: قال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم: " يا بين إن قدرت أن تصبح ومتسي وليس يف قلبك غش ألحد 

ن أحيا سنيت فقد أحبين، كان فافعل، مث قال: يا بين، وذلك من سنيت، وم
والس ن ة ما يتعلق الرسول قوال وعمال وتقرير  معي يف اجلنة". رواه الرتمذي
يعل م الناس لعمل صاحل إىل خلق األخر  الرسول ذكر احلديث الذي فيه

ن العالقة بني حمبة اهلل حسن الظن و احرتام األخرين وحبه. إباهلل مثل 
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بني حمبة اهلل والعمل ُيصل من العمل ورسوله قريب شديد أي العالقة 
عالمة احلب هلل أن ينظر من عمل الناس كما يعل م أن  للعمل. قد وضح 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل م.
 50تدور يف اللغة على مخسة أشياء: احملبة البن قيم أما

الصفاء والبياض. ومنه قوهلم لصفاء بياض األسنان ونضارهتا: َحَبٌب  .1
 األسنان

العلو والظهور. ومنه حَبب املاء وحبابه. وهو ما يعلوه عند املطر  .2
 الشديد. وحبب الكأس منه

 اللزوم والثبات. ومنه: حبَّ البعري وأحب، إذا برك ومل يقم .3
اللب. ومنه: حبة القلب، للٌب ه وداخله. ومنه: احلب ة لواحدة احلبوب.  .4

 إذ هي اصل الشيء ومادته وقوامه
ه ِحب  املاء للوعاء الذي ُيفظ فيه وميسكه احلفظ واإلمساك. ومن .5

 51وفيه معىن الثبوت أيضا.
واهتم بني السبب والتأثري من احلب   استوى اللفظ ذلك العربة األخر

الذي جيرب االنسان وعمله. أما التعبري احملبة يف علماء القدمي الذي يتخلص 
ج إليه يف كتاب ابن قيم، حبسب أفارها وشواهدها والكالم على ما ُيتا 

 52منها:

احملبة امليل الدائم، بالقلب اهلائم وهذا احلد ال متييز فيه بني احملبة اخلاصة  .1
 واملشرتكة، والصحيحة واملعلولة.  

                                                           
 10-9 مدارك السالكني.ابن قيم.  50
 10-9. مدارك السالكيابن قيم..  51
 100 نفس املراجع،. 52
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حمو احلب لصفاته. وإثبات احملبوب لذاته. و هذا أيضا من أحكام  .2
الفناء يف احملبة: أن تنمحى صفات احملب، وتفىن يف صفات حمبوبه 

 وذاته.
ب كل ك ملن أحبب . فال يبقى لك منك شئ. وهو ألىب عبد هت أن   .3

 اهلل القرشي. 
 احملبة نار يف القلب، ُترا ماسوى مراد احملبوب.  .4
احملبة سفر القلب يف طلب احملبوب، وهلج اللسان بذكره على الدوام.  .5

 أما سفر القلب يف طلب احملبوب فهو الشوا إىل لقائه. 
اخلالصة من التعريف أن احملبة مصادر حياة االنسان الذي يفرحه داخل 

 القلب للعشاا إىل احلبيب.  

ذكر ابن قيم إن  احملبة أن تكون الشوا اللقاء احلبيب واللفظ 
استخدم هذا البيان هو " العشق" وهذا اللفظ أعمق من احملبة ألنه جرى 

فة احملبة ذات عدة املراتب طواال حبب كامن . قد اتضح ذلك البيان املختل
وهي  االرادة قة أي العالقة لتعليق القلب باحملبوب. الثانية:العال فهو األوىل:

أي امليل الالزم وانصباب القلب الصبابة  انصباب القلب إليه. الثالثة:
 وهو احلب الالزم للقلب الذي ال يفارقه. اخلامسة: الغرام بكليته. الرابعة:

 من أمساء الرب. السادسة:الودود بة وخالصها ولٌبُّها و وهو صفو احملالوداد 
وهواحلب املفرط  العشق أي وصل حبه إىل شغاف قلبه. السابعة: الشغف

التعبد والتذلل. وتيم اهلل هو  التتيُّم الذي خياف على صاحبه منه. الثامنة: 
ي م هو عبد اهلل واليتم هو الذي االنفراد تالا يف االشتقاا األوسط. فأما املت

وهو فوا التعبد  املنفرد حببه وشجوه كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه. التاسعة: 
التتيم فإن العبد هو الذي قد ملك احملبوُب رق ه فلم يبق له شئ من نفسه 
ألبته. وهذا هو حقيقة العبودة: احلب التام، مع الذل التام واخلضوع 
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ألقدام وساللته. العاشرة: للمحبوب. تقول العرب طريق معبد أي قد ذللته ا
 مل يبق فيه موضع لغري هي احملبة اليت َّتل  روح احملب وقلبه حىتاخلل ة 
 53احملبوب.

قد انتشر البحث عن معىن احملبة سواء يف الغرب والشرا أو يف علماء 
االجتماعية الشخصية وعامل النفس و الفلفسة و الصوفية. احملبة يف الفلسفة 

اِن كما ينظر من أفالطون وهو الفيلسوف األوىل الذي تبدأ منذ العصر اليون
ا.م( و تعاليم الرائيسي منه هو حب  348-427يبحث عن احملبة )

اخلري. يقد ر أشهاري األفالطون يصف أن  كل الشيئ احملب كون عناصر 
اجلمال الذي ينادي العشاا وأم ا وسط اجلمال من العاملني هو خالق العامل 

وتعاىل. احلب لالنسان هو حمرك قوي أغراضا أو  اهلل اجلميل سبحانه
احتياجا ملراقبة مهارات التفكري االنسان. يف النظر أوغستني )علماء 

احلياة اليومية  إىلم ( احلب اخلري أركز  430-354املسيحية الغربية 
 .54احلب أمر باالهتمام

من حيث علم النفس، أن احملبة أساسي فيه احلب األدىن ألّنا تتعلق 
أن ه  Sigmund Frued  باألنانية البشرية وعواطفها كما اقرتح النظر من فرود 

وهو أحد عناصري نفس  (Eros)ارتبط  احملبة بالرغبة اجلنسي أو قوة احلياة 
زوله لوصول معرفة االنسان. أما األنانية أدىن من النفس االنسان البد أن ي

اهلل. اخلالصة هذا الرأي أهم على أسباب السلوك البشر و ليس معىن احملبة 
يتم احلصول على االرتياح احلب من   Erich frommحقيقيا. رأى ايرك فروم 

كل فرد ال يوجد دون احلب األخرين القريبني. وال يوصل االرتياح دون 
 55التواضح و االجرتاء والقناعة واالنضباط.
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 56ينقسم التوسي احملبة عباد اهلل على ثالث مستويات وهي:

ُيدث هذا ألن إحسان اهلل . اليت يعاِن منها معظم البشر املستوي  .1
  والرمحة يضم على التايل:

 يعلم طاعة اهلل ويكره العمل ضده.أ 
 استسالم لعشيقها يف اجملموع.ب 
 افراغ القلوب من كل شئ سوى احلبيب.ج 

 
قون على اهلل فهذا املستوى تنشأ من احملبة الصادقون و املتحق  .2

 القدرة يف عظمة اهلل عمقا. 

احملبة من الصد قني والعارفني ويبدو هذا املستوى يف قلوب عشاا أن  .3
ينظر حب اإلله لعبده قبل حب العباد هلل ويعتقده. فحب اإلله 

 . وحمبته هو حمض احلب غري األناِن

التصوف من خالل تعاليم تعاليم  احملبة هي أحد املستوى األعلى يف
األخر ليوجه اهلل سبحانه وتعاىل على مفهوم التنمية من الزهد يأسس اخلوف 

أما إحدى املخرتعة يف هذا  57 والرجاء. هذا املفهوم قدم حسن البصري.
ه .  هي توجه  185-95التعاليم وهي ربيعة األدوية الصوفية يف السنة 

لى اخلري والشر عمله إال  الرجاء على احملبة دون رجاء الثواب و رد  العذاب ع
احملبة من اهلل الرمحن الرحيم. الطريقة حمبة اهلل أظهرت الربيعة مماثلة جلالل 

 58الدين الرومي يعرب احملبة شعرا هلل تعاىل. وأحد شعرها:

                                                           
56

 Ibid. 80 
57

 Hamka. Tasawwuf Perkembangan dan Pemurnian, Jakarta: Pustaka Panjimas 1986. Hal. 73 
58

 http://al-mahabbatain.blogspot.co.id/2013/11/puisi-karya-rabiah-al-adawiyah.html diakses pada 

tanggal 01 Juni 2016 
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 .يا س  روري وم ن ي ت ي وع م ادي ::::: وأن ي  س  ي وع  ديت ومرادي

 .رج  ائي ::::: أن  يل مؤنس وشوقك زاديأن   روح ال ف ؤاد أن    

 .أن   ل والك ي ا ح ي ات ي وأن س ي ::::: م ا ت شت   ف ي ف سي  ح البالد

 .ك م ب دت م ن ٌة، وك م ل ك ع ن دي ::::: م ن ع ط  اء ون ع م ة وأي ادي

 .ح ب ك اآلن ب غ ي ت ي ون ع ي م  ي ::::: وج  الء ل ع ي ن ق ليب الصادي

 اض ي اً ع ن ي ف أن ين ::::: يا م ن ي ال ق ل ب قد بدا إسعاديإن ت ك ن ر 

 59احلب من ربيعة األدوية هو احلب القدس وليس حب اهلواء أو غريه.
احلب على احلق  يقال أن  العاشق يعطي الشيئ الذي يكون يف نفسه إىل 
احلبيب، حىت ال يرتك أي شيئ. كل احملب يرضى لعمل الشيئ الذي يكرس 

الرجاء على فرحه. فهو عمل من العبد يريد أن يصبح فرحا ورضا  إىل اهلل
على حبيبه وإذا بفرح احلبيب فاحملب فرح، ألن  اهلدف على احملبة هو ُيب 

 احلبيب. 

تصور األدوية احملبة عندها صراحة، إذا يرجو حمبة اهلل فال يزال أن يرتك 
لى ما األخر ويواجه ما أشكال احلياة اليت تسرت حبها. احملبة هلا ال يطور ع

على اهلل املباشرة دوان السرت هلا، وال يوجد احلب إال  حمبة اهلل. إن  األدوية 
ترم ل على نفسه بأن  الزوج يسرت حمبتها على اهلل. فذلك املذهب عليها 

 أقصى من املفاهيم األخر وأخصه. 
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أم ا األسباب اجلالبة للمحبة، واملوجبة هلا وهي:
60 

 قراءة القرأن بالتدبر والفهم ملانيه وما أريد به  .1

 التقر ب إىل اهلل بالنوافل بعد الفرائض .2

 دوام ذكره على كل حال، باللسان والقلب، والعمل واحلال .3

إيثار حمابه على حمابك عند غلبات اهلوى والتسن م إىل حمابه، وإن  .4
 صعب املرتقى

ها. وتقلبه يف مطالعة القلب ألمسائه وصفاته ومشاهدهتا ومعرفت .5
 رياض هذه املعرفة ومباديها

 مشاهدة بر ه وإحسانه واآلئه وّنمه الباطنة والظاهرة .6

 انكسار القلب بكليته بني يدي اهلل تعاىل .7

اخللو ة به وق  الن زول اإلهلي ملناجاته وتالوة كالمه والوقوف  .8
 بالقلب والتأدب بأدب العبودية بني يديه

قاط أطايب مثرات كالمهم كما جمالسة احملبني الصادقني، والت .9
 ينتقي أطايب الثمر

 مباعدة كل سبب ُيول بني القلب وبني اهلل عز وجل .10

فمن هذه األسباب وصل احملبوب إىل منازل احملبة. البيئة أحد ااألثار األكرب  
الرتفاع عباد اهلل من العبد. والعبد الذي جيتمع مع احملبني األخر يسهله 

 وصول على حمبة اهلل . 
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التجل يات من احلبة تعرب هلل فهو دون الرجاء الثواب ألن حمبتها 
اخلالصة اليت تعرف وجود اهلل ومعه دائما. كما يبني  قبله عن القلب يتقل ب 
سهال و تردده قد ارتفع واهتبط مرة. إن  القلب مقام احملبة فهي تستطيع 

لوك احلبة. التقل ب من غري قصد. وإن يكون من ُيفظ شعوره هلل فيتقر ب مل
 61وهي ثالث درجات: رتب ابن قيم على درجة احملبة

حمبة تقطع الوساوس وتَِلذُّ اخلدمة وُتَسلَّى عن املصائب ألنه وجد ّنمة  .1
احلب. تنب  من مطالعة املنة أي تنشأ من مطالع ة العبد من ة اهلل 
 عليه ونعمه الباطنة والظاهرة. فبقدر مطالعته ذلك تكون قوة احملبة.

تبعث على إيثار احلق على غريه وتلهج اللسان بذكره وتعل ق حمبة  .2
القلب بشهوده. وهي حمبة تظهر من مطالعة الصفات وشهود معاِن 
أياته املسموعة والنظر إىل أياته املشهودة وحصول امللكة يف مقامات 

 السلوك وهو االرتياض باملقامات. 

بالنعوت. هذه حمبة خاطفة، تقطع لعبارة وتدفع اإلشارة وال تنتهي  .3
احملبة هي ُقْطب هذا الشأن وما دوّنا حمابُّ يريد أن مدار شأن 
السالكني املسافرين إىل اهلل خللوصها من الشوائب والعلل واألغراض. 

 وصاحبها جمذوب ومطلوب باا مع إرادته من حمبوبه.

ما أهم احملب املفتون وهو أن يكونه العشاا. وإذا يدخل العشاا 
كم من ُيثر من أثار احملبة و يأ يشعره ذروة الشوا ألنهعلى ذروة احلب 

قال اهلل تعاىل: " َمْن   كامه. فإنه سفر القلب إىل احملبوب يف كل حال.حأ
 (5َكاَن يَ ْرُجْوا لَِقاَء اهلِل فَِإنَّ َأَجَل اهلِل أَلٍَت. )العنكبوت: 
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 قال ُيىي بن معاذ أن  عالمة الشوا طام اجلوارح عن الشهوات. ف أم ا
أبو عثمان يقول عالمته حب املوت مع الراحة والعافية كحال يوسف ملا 
أُلقي يف اجلب مل يقل "توفين" وملا أُدخل السجن مل يقل " توفين" وملا مت  له 

  62األمر واألمن والنعمة، قال " توفين مسلما".
ما زال الشوا ترسو هلل كما لقي احملب حببيبه. وهذا اللقاء مايزال 

وجد السعادة يف القلب. قد كان الدرجة  من الشوا عند ابن الشوا بل ي
 63قيم وهو على ثالث درجات، كما يلي:

 شوا العابد إىل اجلنة ليأمن اخلائف ويفرح احلزين ويظفر األمل.  .1
شوا إىل اهلل عز وجل وصفاته زرعه احلب الذي ينب  على حافات  .2

أطيب ما يف اجلنة  املنن. الشوا إىل اهلل ال ينايف الشوا إىل اجلنة فإن
قربه تعاىل ورئيته ومساع كالمه ورضاه. أم ا نعم الشوا إىل جمرد األكل 

 والشرب واحلور العني يف اجلنة ناقص جد ا. 
نار أضرمها صفو احملبة، فنغص  العيش وسلب  السلوة ومل  ينها  .3

معًزى دون اللقاء. شبيه بالنار اليت أضرمها صفو العيش وسلب  
   النار  اللتها به يف األحشاء. خالصها وسبهه ب

 السيرة لجالل الدين الرومي ومذهبه  . ب
أو  64االسم الرومي هو جالل الدين حممد بن حممد البلخي القنوي

املشهور موالنا جالل الدين الرومي. مسي الرومي ألنه يسكن يف املدينة املشهورة 
ولد   65"رومي" وذلك املدينة األن يسمى "الرتكية" فيلق ب جالل الدين الرومي.

يف خبل املدينة  م 1207سبتمبري  30ه /  604ربيع األول  6يف التاريخ 
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الذي ميل ك جبل أورال الشمايل حىت خرسان .و تكون املدينة على يد اخلواريزمي 
رأي يف سلسلة النسب أن الرومي ساللة اخلليفة أبو  66خليج الفارسي اجلنبويب.

لذلك النسب   67 بكر الصديق من أبيه واخلليفة علي بن أيب طالب من أمه.
 يكون أهل الرومي مشهورا وجليال يف عصره. 

ء الدين ويلقب والده واالسم الرومي أبوه حممد بن حممد بن حسني هبا   
أبوه علماء الفقهاء والصويف التوركي يف عصره اخلليفة  68بسلطان العلماء.

خواريزمي ك أمحد غزايل ألن لديه املعرفة الباطنية. يف جانب الفقه يعل م هباء الدين  
كل  املسلم عن الطريقة ألداء الوجبات الدينية ويف جانب التصوف يعل مهم عن 

يف التعليم الرمسي يعل م هباء الدين يف  69ق الكمال الروحي.تزكية النفس وُتقي
اجلامعة أن يسمى املدرسة احلدافانكار ويف ذلك اجلامعة يعل م جالل الدين من 
أبيه. الكتاب الذي يألفه باملوضوع "املعارف" )علم معرفة اهلل( وهو اختصار 

استخدم الرومي قد يعرف ذلك الكتاب أن التعاليم   70يتعلق التعاليم الروحية.
أسس طريقة مولوي يأثر من التعاليم ألبيه وهو تعاليم تبىن حبدة  الفكرية و 

 احلكمة الروحية. 
هباء الدين وأسرته يسكن يف البخل من الولد يف العصر اخلواريزمي. ولكن 

، وأم ا الرومي 1219يف السنة 
سنة من عمره هم يرتكون املدينة ابتعادا من  7112

وهم هجرة من البخل.   Jengis Khanالذي  يُقي د جينكيس خان اجليش املنغويل
مث سافر هباء الدين وأسرته إىل مكة املكرمة للحج و ال يعودون إىل البخل. يف 
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و التقوا كبار السن بالصويف  Nishapurوسط السفر، هم يعر جون يف نيسابور 
سرار نامه والشاعر فريد الدين العطار الذي أهدى نسخة من منظومته يسمى أ

وقال العطار أن  " ابنك ستكون النار اليت ُترا أحبائي على اهلل يف مجيع أحناء 
 72العامل.

و بعد أداء احلج، سافر أسرة هباء الدين إىل املدين قونيا. هم يُقبل امللك 
يبدأ هباء  73ساجلوك عالء الدين كايقوباد و وزيره العامل منعم الدين فاروانة.

)أوسط  617مي حىت يالقب سلطان العلماء. وبعد سنة الدين كالداعي الكر 
عشرينيات القرن الثالث عشر امليالد( انتقل هباء الدين ولد مع أسرته إىل 
األناضول )أرض الرومي ومن هنا جاء لقب الرومي( وتوقفوا فرتة يف الرنده حيث 
توفي  والدة جالل الدين. وتزو ج جالل الدين بفتاة مسرقندية تسمى جوهر 

 623م. ومنها ولد ابنه سلطان ولد سنة  1225ه أو  622اتون يف السنة خ
  74ه.

م أن  الرومي ماهر لديه  1230ه أو  628قبل وفاة أبو الرومي يف السنة 
من العلوم  الذي يتكو ن علم قواعد اللغة العربية، والعروض وعلم القرأن وعلم 

لدينية والالهوت والفلسفة و الفقه و أصول الفقه و املعرفة عن املذاهب ومبادئ ا
 كعامل حمله ليحل الدين جالل بولده موصيألن ذكائه75والرياضيات والفلك.

أربع وعشرين من العمر. و بعد وفاة أبو الرومي أن يدرس إىل  يف ومدرس وواعظ
برهان الدين حمق ق التريميذي وهو التلميذ من والده. مث  يسافر إىل احللب 

م  1236ه أو  634تعليمه وهو بناء على مربيه. العام ودماسقا ألن ميضي 
 76يرجع إىل قونيا و يعل م يف املدرسة خدافانكغاري.

                                                           
72

 William C. Chittick. Jalan Cinta Sang Suci. Op.Cit. Hal 2 
 2نفس املراجع.  73
  11. . مثنويابراهيم الدسوقي   74

75
 William C. Chittick. Jalan Cinta Sang Suci. Op.Cit. Hal 2 

76
 Mulyadi Kartanegara.Op.Cit. Hal. 4-5 



33 
 

يبدأ لقاء مشس الدين عند يرجع الرومي من املدرسة يف أواخر الشهر 
م. تربيزي يكون شخصية غامضة منذ أول االلتقاء. وهو األقرب  1244أكتوبر 

ومي يف احلياة الروحية حىت كونه السكار احلب. واألكثر تأثريا جالل الدين الر 
يقول البعض أن  "  ما يوجد جالل الدين الرومي إال  مشس الدين التربيزي. رأي 

الذي ولد يف  77املصادر أن  االسم مشس الدين هو حممد بن على بن مالك داد.
ومنذ الطفولة كان التربيزي ُيب سفر   78ه. 1148التربيز الفارسي على العام 

 التصوف وما أراده عرفا هو عن احلقائق احلب يف وجود نفسه. 
فعند البالغ أن  التربيزي يعل م إىل الشيخ يسمى أبو بكر سالحباف. وبعده 
يعل م حلظة وهو معتمد يقادر الكتشاف سبيل الصويف و ال ُيتاج املرشد وينبغيه 

 Konyaة قونيا لطلب الطلبة ألن يعل م علم الصويف لديه حىت يسافر إىل املدين
 79من عمره يلقيه موالنا جالل الدين الرومي. 60لطلبه. ويف السنة 

يألف الرومي شاعرا خاصا لشمس الدين التربيزي وفيه يعرب  حمبته ملعل مه 
يذكر الغزال الذي يسمى املوضوع " الكتاب ديوان مشس الدين التربيزي". فيه 

Willam C. Chittickيعرب شوقه إىل ذلك الشيخ. نظر ويليام 
من الشعر جلالل  80
ر اخلارجي ليس سوى احلجاب الذي املظهالدين تناول مشس الدين يبني  أن  " 

". خبالف ما هو املعل م، التربيزي  كعشاا للرومي مع لقب "مشس طي معىنعي
 الدين". 

يا مشس تربيز، أن  الش مس، فكيف 

 أمدحك؟

ألف لسان صارم كالسيف،  يل إن  

 ألكنلكن ين يف وصفك 
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يكون يف بعض األشهر جالل الدين الرومي و التربيزي عزلة يف غرفة 
الجراء تدريبات ينظر احلبيب باحتكاك العينني ذلك الصديقني.  عند طالب 

خمتلف من قبله بسبب التربيزي الرومي بعد يراجعهما من عزلتهما أن  الرومي 
 فهذا هو يغلقهم الرأي له. 

الرومي لكن يعود مرة أخرى حىت يزو ل حقا من قد تربيزي يزال من حياة 
م. من بعض املصادر قد  1247ه أو  645حياته ويظن  أنه قد تويف يف السنة 

ورأى األخر أن ه قتل من يتعاون بابن الرومي األوىل علي 81قٌتل املعجب به غيور.
اخلصائص تربيزي  ألنه قد يكون الغيور يف قلبه مبقاربة أبوه والتربيزي. 82الدين.

قد غامض لنظر جالل الدين الرومي حىت وفاته ومن حيث التقاء حىت الفراا و 
بالرغم ذلك يعظم الرومي عليه ويكرمه. أم ا عالمة احلب جلالل الدين أن يدفق 

 يف الغزال تأليفا خاصا لشمس الدين التربيزي. 
قلبه والبد فيه  فيه يعرب الرومي حمبة إىل أستاذه التربيزي بعشاا شديد يغل  

ُيتوى القيم التصوف. بعد زواله، انتهى الرومي دعوة رمسيا واهتم على الصفي 
حىت وصل إىل ارتفاع الروحية أي معرفة وجود اهلل مباشرة كما األشعار يألفه حىت 

م( مع ذلك قد اشتهر الرومي حول الفقهاء 1273ه/  672األخر من حياته )
واملزايا من تأليف جالل  83الصويف احلقيقي. كما ذكر النصر أن  الرومي أصبح

الدين الرومي أنه ال يذكر االسم املعني يف شعره كامسه واالسم األخر مثل ذكر 
اسم التربيزي أو األخر واستخدم التشبيه أكثر فيه مثل احلبيب، و مشس الدين 

 واألخر. 

                                                           
81

 Ibid. Hal:  4 
82

 Annemarie Schimmel, Dunia Rumi; Hidup dan Karya Penyair Besar Sufi, terj. Saut Pasaribu, 

Pustaka Sufi, Yogyakarta, 2002, Hal: 23-24 
83

 William C. Chittick. Jalan Cinta Sang Suci. Op.Cit. Hal. 3 



35 
 

ه وهو يبىن الرومي الطريقة يسمى املولوية فهذا االسم يأخد من اللقب إلي
املوالنا. بعد العصر يبناه ويكتب املثنوي أن ه مريضا وتزداد سوءا حىت تويف يف 

 ه يف القونيا.  1273ديسامبري  16التاريخ 

ما ذلك التأليف ُكتب للتربيزي قد لديه الرومي يألف عدد األعمال األخر 
ول. املشهور عند علماء الصويف والشاعر. وتأليفه ترجم على عدد اللغات من الد

النوع من أشعار الرومي هو التعليمي واستعمل أسلوب االستعارة له يصبح 
 84انعكاسا على وجود اإلهلي ما األهم من تعليم األخر يدرس يف الكتب.

االستعرة للرومي هو الصراط حنو الواقعية أعلى احلقيقية. و يبحث أشعره عن 
ي يتعلق بالتجارب فكل األشعار للروم  85احملبة وصفات اهلل اخلالق العامل.

الروحي له وقع احلب وهو التجارب الرمحة يف معىن االنسان الذي اعتمد إىل 
 أم ا تأليفاته هو:  86اهلل.
قصرية  87قصيدة 3.230ديوان مشس الدين التربيزي الذي يضم على  .1

 30يعرب  الشعور للرومي عدم احلبيب التربيزي. وهذا الديوان يكتب يف 
تربيزي حىت وفاة الرومي وهو أشكال احلزن الرومي السنة الذي يبدأ عدم ال

لعدمه. وماسوى التربيزي يضم  الشعر املدح للعاملني األخرين وأحدهم 
صاحبه صالح الدين وارقوب و حسام الدين اجليلييب. فهذا املقتطفات 

اي رستخري ناكهان، وى رمح  يب منتها # اي آتشس من الديوان: 
 (1ا )ديوان أفروخته، در بيشه ي انديشه ه

، هذا الكتاب أحد آثار موالنا جالل الدين الرومي الكتاب فيه ما فيه .2
النثرية. فالكتاب جمموعة من حماضرات واملذكرات والتعليقات يناقص فيها 
                                                           
84
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عرفانية، ويفس ر آيات قرآنية وأحاديث، وهي الخالقية و األموالنا مسائيل 
يف املثنوي. وفيها على املباحيث نفسها اليت جاءت على حنو أوسع وأعمق 

كتاب فيه ما   88موالنا. وي أمثال وحكايات مصحوبة بتعليقاتغرار املثن
ذها أصال لتحقيقه الكتاب.  فيه على غالف النسخة املخطوطة اليت اَّت 
ويرج ح أن يكون الكتاب دو ن كامال بعد وفاة موالنا اعتمادا على 

ل يف ولعل  الفض تدوينات سابقة يف حياة موالنا لكل  فصل على حدة.
 والنا، سلطان ولد، أو إىل واحد من تالميذه.تدوينه كامال يعود إىل ابن م

املكاتب، وهو الكتاب يتعلق بالكتاب فيه ما فيه الذي يضم فيه مجيع   .3
الرساالت للرومي يكتب إىل صحابته. وذلك الرسالة يعرب  الشخصية من 

للمرشدين. وإىل جانب  حياة املرشدون يشمل النصائح إىل الطالب واملدح
ذلك كما أنه يشمل على التعاليم والتوجهات العملية حنو سبيل 

  89الروحية.
رباعية، يصل عدد أبياهتا إىل  1659رباعيات، ينسب إىل موالنا منها  .1

يضم  فيه أفكار الرومي عن الصويف مثل التوكل  90بيتا. 3318
واالخالص واحملبة واالميان والعقل ووحدة الوجود. أم ا سواه يبىن 

 املفاهيم الذكية والعبارة اجلميلة على اللغة البسيطة واملوجز. 

ينظر من األشعار للرومي يكون اخلصائص املميزة له من الشاعر األخر. 
سفة اليت متيل إىل جتاوز احلدود،و الشعور اخصاء وأله الرومي ينتقد االجتاه الفل

نسبة. ويف شعره يعرب أن  املفاهيم  العامل ميكن احلصول عليها من احملبة وليس 
العمل البدِن. مث يوضح أن  اهلل هو اهلدف الواحدة ال شريك له. األدب 

                                                           
88

 20. املرتجم، عيسى علي العاكوب. دمشق: دار الفكر كتاب فيه ما فيه.جالل الدين الرومي.  
89

 Sayyed Hossein Nasr, Editor, Spriritualitas dan Seni Islam, terj. Drs. Sutejo, Bandung: Mizan. 

1994. Hal: 138-139 
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 الذي يوضح يف التايل هو أحد األدب من األخر فيكون األخر ال يذكر هذا
 احلديث

 ج. كتاب المثنوي

الكتاب املثنوي، هو التأليف أطوال من األدب األخر ُيتوى 
بيتا يرتب يف السادس اجمللدات كله يهدف عالقة وثيقة هلل.  25000

وقدم كون هذا الكتاب  يصنع على االهلام الطالب حسام الدين ألن 
ن. كل الرومي يوجد الصحابة يف نفس حسام الدين الذي يالقب نور الدي

 –م  1260عربة يقال الرومي قد يكتب حسام الدين يقضي يف العام 
ولذلك الوفاة إن  مثنوي السادسة ليس  91م حىت تويف الرومي. 1261
 الكامل. 

رأى ابراهيم الداسوقي أن املثنوي هو أصل أصول الدين يف كشف    
وبرهان اهلل أسرار الوصول واليقني، وهو فقه اهلل األكرب وشرع اهلل األزهر 

أول اللغة تستعمل يف كتاب  92األظهر " مثل نوره كمشكاة فيها مصباح".
املثنوي هو اللغة الفارسية اليت تشرح البراهيم الدسوقي و العلماء األخر 
على اللغة األخر مثل اللغة العرب. رأى عبد الرمحن اجلامي أن املثنوي 

ذلك االسم وجد ألنه  93املعنوي املولوي هو القرأن يف اللسان الفارسي.
قد تبني  األسس االسالم الذي يشري القرآن واحلديث و كان  التوجيهي 
لقوم املولوي. مث  يكونان الباحثان األروبيني يقاال عن املثنوي مها جوستاف 
رخيرت و نيكولسون فعندمها أن كل جزء من أجواء املثنوي ميثل وحدة فنية 

                                                           
91

 Abdul Munir Mulkhan, Op.Cit. Hal: 190 
 33إبراهيم الدسوقي. مثنوي موالنا.  92
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قه على غري نظام موضوعي حمدد ليس متكاملة، وأن ما يبدو فيه من انطال
  94الواقع، بل هناك ارتباط فين دقيق يف التنقل من موضوع إىل آخر.

إن  كتاب املثنوي دون الكتاب املدرسي الذي يبني  القصائص ولكنه 
املصنَّف بأن ه ذلك ميارس يف حياة اليومية ألسلوب احلياة. كثري من قصص 

منة، ومن املؤكد أيضا أن ه كان على املثنوي مأخوذة من  كتاب كليلة  ود
دراية تامة باملشاهنامه وقصص العشق الفارسية من قبله وامق وعذار، ويس 

الكلمات املستعملة هي الرمز واألمثال ألّنا األدات الواحدة   95ورامن.
يكون  96للصوفيني لعربة احلق يتجاوز العقل ألن يفهم أتباع املولوية سهال.

زواج على هذا النسط وخباصة القصة املوجودية مثنوي أكثر من حكاية 
 97يف بداية اجمللد الرابع والقصة املوجودة يف أخره.

اتيار األول: أم ا املوضوعيات اليت تضم يف مثنوي هي رئيسان ومها 
التيار  الثاِن:العرفاِن أي الصويف املمتزج بأفكار كالمية وفلسفية. 

صهار النفس اإلنسانية يف أتون  األخالقي من خالل التصوفية التنقية، وان
 98كدحها وكفاحها ومعاناهتا ألمراض احلسد واحلرص والشهوة والكرب.

يكون املثنوي هو كل هذه العناصر جمتمعة، لكن تظل بضع نقاط يف 
 حاجات إىل إضافة: 

تلك الروح الطيبة اإلنسانية اليت هتيم عشقا يف اإلنسان وتتبعه  (1
حبماس ال يفرت وبأبوية ال يف ضعفه وسقوطه وتساميه وعلوه 
 حدود هلا ورمحة وحنان ال ينفدان
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Pustaka Hidayah, Bandung, 2002, Hal: 18 
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ذلك التعاطف البني بني الشاعر وبني أبطاله وبني موضوعاته  (2
حبيث ُيس حبنينه إليه إن ترك احلكاية اليت يقصها عليهم إىل 
حكايات وموضوعات أخرى، وُيس أّنم يادومه كي يكمل 

بالشوا إليهم حكاياته عنهم، وُيسون بالشوا إليه كما ُيص 
 إىل جوار تلك الروح الفكهة حينا. 
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 الباب الثالث 

 عرض البيانات وتحليلها 

 لجالل الدين الرومي  الفصل األول الشاعر في مثنوي . أ
كما يبحث قبله أن  الشعر يف مثنوي الذي يأل ف موالنا هو يكون عن 

الباحثة عن الشعر أن بيتا الذي يرتب يف الستة اجمللدات. و تتضي ق  25.000
تستخدم يف هذا البحث الكائن يف مثنوي الفصل األول باملوضوع "الناي" وهو  

 99كما التايل:
استمع إىل هذا الناي يأخذ يف  1

 الشكاية
 ةيومن الفرقات ميضي يف احلكا

ضج الرجال والنساء يف صوت  منذ أن كان من الغاب إقلالعي 2
 إلتياعي

 كي أبث شرح األم االشتياا الفرااأبتغي صدرا ميزقه  3
 ال يزال يروم أيام وصاله كل من يبقى بعيدا عن أصوله 4
 وقرينا للشقى وللسعيد نائحا صرت على كل شهود 5
لكنه مل يبحث من داخلي عن  ظن كل امرىء أن صار رفيقي 6

 أسراري
لكن العني واألذن قد حرمتا هذا  وليس سري ببعيد عن نواحي 7

 النور
وليس اجلسد مستورا عن الروح  8

 مستورة عن اجلسد
 لكن أحدا مل يؤذن له مبعاينة الروح

وكل من ليس  لديه هذه النار  وإن هذا األنني نار وليس هواء 9

                                                           
 38-35مثنوي جلالل الدين الرومي. ابراهيم الدسوقي.  99
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 ليكن هباءا
ونار العشق هي اليت نشب  يف  10

 الناي
وغليان العشق هو الذي سرى يف 

 اخلمر
والناي صديق لكل من إفرتا  11

 عن أليفه
 ولقد مزق  أنغامه احلجب عنا

 ومن رأى كاناي جنيا مشتاقا؟ فمن رأى كالناي مسا وترياقا؟ 12
إن الناي يتحدث عن الطريق  13

 امللىء بالدماء
والناي هو الذي يروي قصص 

 عشق اجملنون
وهذا الوعي حمرم إال على من  14

 فقد وعيه
 كما أنه ال مشرت للسان إال األذن

األيام تسعى يف لقد صارت  15
 أحزاننا بغري وق 

 وأصبح  قرينه لألحزان واحملن

فإن مض  األيام فقل هلا إذهيب  16
 وال خوف

ولتبق أن  يامن ال مثيل لك يف 
 الطهر

ولقد مل  هذا املاء من ليس  17
 حبوثه

 وطويل يوم من القوت له منه

إن أحوال الكمل العارفني ال  18
 يدركها فج ساذج

أن نقصر الكالم  ومن مث ينبغي
 فسالما

فحتام تظل عبدا للفضة وعبدا  ولتحطم القيد ولتكن حرايا بين 19
 للذهب؟

فكم يسع؟ نسيبا يكفيك ليوم  وإنك إن تصب البحر يف إناء 20
 واحد

 وما مل يقنع الصدف الميتلىء بالدروإن أنيك أعني احلريصني مل  21



42 
 

 متتلىء قط
فقد برىء متاما من احلرص ومن كل  وكل من مزا ثوبه من عشق ما 22

 العيوب
 يا هوسنا، يا طبيبا لكل عللنا ولتسعد إذن أيها العشق الطيب 23
يامن أن  لنا مبثابة أفالطون  يادواء لكربيائنا وعنجهيتنا 24

 وجالينوس
لقد مسا اجلسد الرتايب من العشق  25

 حىت األفالك
 وحىت اجلبل بدأ يف الرقص وخف

، لقد حل العشق شقاعأيها ال 26
 بروح طور سيناء

 فثمل الطور وخر موسى صعقا

وأنا لو كن  قرينا للحبيب،  27
 لكن  كالناي

 أبوح مبا ينبغي البوح به

لكن كل من إفرتا عمن  28
 يتحدثون لغته

ظل بال لسان، وإن كان لديه ألف 
 صوت 

والورد عندما مضى "أو أنه"  29
 ومات  روضته

 يروي سريته فلن تسمع البلبل بعد

جمرد  عشااوالكل معشوا، وال 30
 حجاب

 إىل موت عشااواملعشوا حى، وال

 يبقى كطائر بال جناح، ويل له ولو مل يقم العشق برعايته 31
فكيف يكون يل علم مبا أمامي  32

 ومبا ورائي
 إن مل يكن نور حبييب أمامي ورائي

إن العشق يريد أن يصدر مين  33
 هذا الشعر

تكن املرأة منبئة فماذا وإن مل 
 تكون؟
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 ذلك ألن الصدأ مل جيل عن وجهها  أتدري ملاذا ال تنىبء مرأتك؟ 34

 . فهذا الشعر يضم  عن القيم احملبة اليت تعرب  ملوالنا عطاء عن الرسائل املعني 
وتبحث الباحثة هذا الشعر باملنهج ُتليل املضمون ملعرفة ذلك الرسائل. 

 كما تبني  القادم.   Klaus Krippendorffفيه من  وتستخدم ُتليل املضمون

 ومعانيهفي مثنوي لجالل الدين الرومي  الشعر يدل المحبة . ب
أعطي الرومي الفكرة يف تعاليمه عن معىن احملبة وهي املوضوعة الرئيسية 
على كل األدب له. ولو يشر ح موالنا ذلك املوضوع، ال يعرب مجال احلب على 

الرغم أن ه ميدح بألف اللسان، ألن  احملب ة متثل الرب الذي يذكر أي الطريقة وعلى 
أبعد  و  خيتبأ النفس. عرب  موالنا " احملب  جيو ل يف احملبة و ميشى فيها و إن كان

احملبة ُتد  على اإلهلية وأكرب من ألف  يزداد السعادة له ألن  من مشيه ف و أكرب
النهضة. و النهض هو الشئ احملدود وأم ا احملبة ال حدة هلا.

يوافق ابن قيم  100
وعنده ال ُتد  احملب ة حبد أوضح منها. جبالل الدين الرومي عن ذلك الرأي، 

فاحلدود ال تزيدها إال خفاء وجفاء. فحدها وجودها وال توصف احملبة بوصف 
احملبة. وإمنا يتكلم الناس يف أسبابه وموجباهتا، وعالماهتا وشواهدها، أظهر من 

 101ومثاراهتا وأحكامها. 
ويبني  الرومي يف مقدمة املثنوي، إذا يريد املعرفة عن احملبة باملنطق فهو 

يشبه احلمار يف البحرة وسيصو رها القلم انفتاتا.
إن  احملبة ال تكون التعريف  102

أم ا الفكرة أن يعمل للرومي هي جتل يات احلب ة له يشعر يف باللغة النظرية و  حرفا
حياته و يأخذ من خربته. إن  شعور احملبة هي الر شاد وليس الكالم. أم ا اهلدف 

 من كالم موالنا عن احلب هو بناء على رغبة احلب من املستمعني.  
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عن احملبة وواحد منه الكتاب مثنوي يتعلق عن  يألف موالنا األدب يضم  
ذلك املوضوع. يبني  فيه القيم احلياة لالنسان أن يلقي اهلل سبحانه وتعاىل وأم ا 
القيمة املهمة اليت هتتم يف هذا الباحث هي احملبة للرومي. وتأخذ الباحثة العينة 
يف ذلك الكتاب بالشعر الواحد وهو املوضوع "أغنة الناي" الذي يكون يف أحد 

. إن  التعبري الذي املثنوي الفصل األول. وهو يصف الع شق من العبد إىل احملب 
يكون يف هذا الشعر يصف على الناي، األداة املسيقى خيرج الصوت اجلميل، 

 وتذوب قلوب املستمعني. 
استمع إىل هذا الناي يأخذ يف 

 الشكاية
 ةيومن الفرقات ميضي يف احلكا

 ضج الرجال والنساء يف صوت إلتياعي منذ أن كان من الغاب إقلالعي
 كي أبث شرح األم االشتياا أبتغي صدرا ميزقه الفراا

 
الناي هو أحد من أداة املسيقية استعمل الرومي يف الشعائر سيما، وهو 

إن  املوسيقا هي اللغة الرقص الصويف للدراويش يدخل وحدة الوجود مع اهلل. 
103الفصيحة ألسرار أعماا الروح والقلب عند االنسان.

  

 

 هفِ يْ لِ من إفرتا عن أَ  لِّ كُ لِ  قٌ يْ دِ صَ  ايُ والن  "
   

 "جب عناه احلِ زق  أنغامُ مَ  دْ قَ ولَ 

ومها ليسا سوى  روميواملسيقى العنصور املهم  يف حياة موالنا ال إن  الن اي
االستعارة يف الشعر، بل الوسيلة يف جتو ل الروحية.  يتعلق املسيقى بني روح 

سان  لوصول إىل املستويات العالية االنسان و األلوهية الطبيعية، يتقل ب روح االن
من القدسية الدائمة، ُيرا قلب الناس و ُير ك احملبة الغرية لوصول اجلن ة. يعرب  
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املسيقى اخللق من روح االنسان ُيرا نار الشوا والعشق إىل صدره ويصل بني 
 عامل االنسان املفص دة وعامل اجلنة املقدسة. 

احلب وهي اجلمال و الش د ة، األمل والفرح. أدرك موالنا أن يكون املضاد ُة يف 
مثل الن اي خيرج الصوت املأمل خلف الغناء الرخيم ويغين الصوت الرخيم بنغمة 
ما عملية لتحقيق  احلزينة. ينبغي العشاا قبوال بني احلزينة والفرحة للحب ألّن 
اُتاد  السعادة. وإذا يدخل العشق يف قلب العشاا فيوجد األمل و الش د ة والش وا 

 على الن عمة له. 

 "ناي جنيا مشتاقا؟لومن رأى كا اي مسا وترياقا؟فمن رأى كالن  "

إن الناي يتحدث عن الطريق امللىء "
 بالدماء

والناي هو الذي يروي قصص عشق 
 "اجملنون

 "وقرينا للشقى وللسعيد نائحا صرت على كل شهود"
 

واحلزن فيه هو الشعور من العشاا ألن ه يفارا باخلالق العشاا. إن  الرومي 
وسيلٌة لتسكني ال ُير ر من املسيقى والر قص والشعر. رأى أريسطا أن  املسيقى " 

اخللجانات واالضطرابات الر وحي ة وسشغل العواطف بنفسها وتسوقها إىل الن شاط 
 . والراحة والد عة

وا إىل الصحابة أواملعشوا الذي ميثل الرومي الناي ات ضح هذا الشعر الش  
 يفارا من الغابة. 

استمع إىل هذا الناي يأخذ يف "
 الشكاية

 

 "ةيومن الفرقات ميضي يف احلكا
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ضج الرجال والنساء يف صوت  منذ أن كان من الغاب إقلالعي"
 "إلتياعي

 

يظهر الش وا بعد وجود العشق يف قلب االنسان، املستويات الشوا موافق 
على كفاية احلب لدي العشاا. يسمى الشوا العشق بل العشق ال يسمى 

العشق طمع يتول د يف القلب الشوا. وهو مت فق على رأي من أهل الفلسفة 
داد صاحبه  وجيتمع إليه مواد من احلرص، وكلما قوي از ويتحر ك وينمي، مث يرتيب  

 .فب االهتياج والل جاج والتمادي يف الطمع واحلرص على الطلب
ويذوا الشخص الشوا بعد تفر ا املعشوا و يريد االلتقاء مع املعشوا.  

وهو مت فق على االستنتاج أن  الش وا حركة القلب و حريقه أللقي املعشوا. وهو 
لن اي ُيتاج على االلتقاء يزال بعد اللقاء. ولذلك استمر  موالنا العشق من ذلك ا

مع احملب، اخليزران املواد األساسية من الن اي كما يشوا االنسان على اخلالق 
 العامل وهو اهلل األكرب. 

 "ال يزال يروم أيام وصاله كل من يبقى بعيدا عن أصول"
 

د الناس للخالق فيثب  الشوا مقيم يف قلب العشاا عندما ال يزال.  ولو اُت 
وهو السر  من شعور االنسان باحلب والش وا. حينما احملب يذوا النعمة فعارقه 

 لوجود ما األكرب. 

 ”.وطويل يوم من القوت له منه ولقد مل  هذا املاء من ليس حبوثه"

 "يسع؟ نسيبا يكفيك ليوم واحدفكم  وإنك إن تصب البحر يف إناء"
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وإن أنيك أعني احلريصني مل "
 متتلىء قط

 "وما مل يقنع الصدف الميتلىء بالدر

 

وبذلك الناس جيتهد كل  العمل يتقر ب على احملب  ألن  مهما حب ه. إن   
. ذلك التبيني مت فق على رأي ابن قيم  "امليل إىل احملبوب حياته يهدف على احملب 

بكل ي ة مث إيثرك له على النفس والروح واملال، مث موافقة له سر ا وجهرا مث العلم 
 وأحد الشعر للرومي يقال: بتقصري يف حبه" 

لقد مسا اجلسد الرتايب من العشق حىت "
 األفالك

وحىت اجلبل بدأ يف الرقص 
 "وخف

شق، لقد حل العشق بروح طور اأيها الع"
 سيناء

 "ل الطور وخر موسى صعقافثم

أعلن حممود بن الشريف اخلمر عند الصويف هو النور يتألق من مجال  
استعمل موالنا يف  104احلبيب الذي يسكر العقل و يدور الرأس و يربك القلب.

شعره القدح للخمر. إن  القدح فيه الوسيلة ألن ينتقل اجلمال السابق إىل القلب 
والشعور وأم ا معطي املشروبات هو اهلل سبحانه وتعاىل.  تعريف الس كر  للصويف 
هو الشخص الذي فِقد العطشان من اخلمر و شر ب له حىت الغائب من حوله 

 نظر له إال  جتاوز اهلل من الشكل العامل. حسيا أو عقال، وما يكون امل

النبيذ اإلهلي هو الشعور من إحساس اجلسم نفسه الذي أضاء مرة واحدة 
حىت ينش ط. يفك ك الطاقات القوية األساسية، حىت ليس االختيار إال  توك ل على 
                                                           
104

 Mahmud bin asy-syarif. 1995. Hal:194 



48 
 

اهلل و السكر متاما. فهذا مثل من شرب اخلمر املسكر يكون بني السكر 
شرب اخلمر االهلي فيوجد األحاسيس كالرب ي ة و احلياة واحلماسة والصحا. ومن 

والفرحة، مث  اخلط ة يف مجيع اجلسم حىت يوصل على الذرة األصغر فيه. هو يشعر 
الطاقة الفرحة  من خالل اجلسم و العقل يرتك اجلسم املظهر كالس ك ري السعيد 

ن يذوا وجود احلبيب الذي يقام يف ذروة النشوة. وذلك أحد الطريقة للرومي أل
يف شعره وهي عند يشعر العقل واجلسم إىل الغيب خارج اجلسم حىت يوصل 

 على ذروة حبه. 

اخلالصة عنه، األحوال الذي أسكر الشخص هو السعادة املغلب على 
. ولذلك، إن كان احلب واللقاء قويا  العقل عند يراجع إىل احملب املشتاا 

سان املسكري يذوا جسمه الط ائر ولن فيضعف العقل و يقع  السكر. االن
 يضبطه ألن  العقل مهزوما على السعادة. 

شعر العشاا السكر على احلب األكرب.  وإذا مل ُتد الفرحة يف القلب و 
 يضطرب خارج اجلسم فهو نار العشق امللتهب. 

 وكل من ليس  لديه هذه النار ليكن هباءا وإن هذا األنني نار وليس هواء

هي اليت نشب  يف  ونار العشق
 الناي

 وغليان العشق هو الذي سرى يف اخلمر

استعمل الشعراء الصويف من الرتكيا والفارس اللفظ "نار العشق" يف شعره. 
يصف موالنا نار العشق أن ه الروح ُُيرا احلماسة بفرحة احلب الذي يعطي إىل 

را روح العشاا املعشوا. كما تبني  القادم إن  احملب ة يصبح العامل العاشي وُي
امللتهب على كل  احلركة يف الدنيا. إن  الن اي أداة املسيقى يستعمل موالنا يف 
ووحدة وجوده والصوت خيرج فيه جعل العشاا السك ر يف حب ه ألن ه جيلب 
املستمع على العامل الباطن. والسبب هو  أن  املسيقى يثري السرور ويلتمع العقل 
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. يف كل  حال حىت يظهر الش وا يف القلب والعقلو ُيرك الروح لذكر املعشوا 
عند ما تزداد نار احملبة تأججا، تغدو احملبة عاجرة، ويصبح الداء دواء وميكشف 

. وبذلك، إن  النار يف العادي ُيرا شيئا مع األمل وهو أيضا يعاجل العشاا السر
ل املوت. احملب ة الشوا. احملب ة مصدر احلياة وأم ا االنسان ال ُيب حبا النار فهو مث

 روحة اجلسم والعمل، موقف و الظروف إن ال يكون مثل اجلسم دون الروح.
احملب ة األمل والدواء للعشاا األفيون وُتر ر احملب ة األمراض األخر. وإن يقع 

 األمل احلب  على الناس فال يقع األمراض األخر. كما شعر الرومي:

والناي صديق لكل من إفرتا عن 
 أليفه

 مزق  أنغامه احلجب عنا ولقد

 ومن رأى كالناي جنيا مشتاقا؟ فمن رأى كالناي مسا وترياقا؟

أم ا الدواء للمحب ني املشتاا  هو احملب ة كما ات صاف يف هذا الشعر. إن  الن اي 
خيرج الصوت األمل بل الرخيم ومها خيرجان يف الناي الواحد مسا وترياقا للمستمع. 
يتناغم عن الشرح القادم من ابن قيم  "أن  الصفات من احملب ة ميل النفس على 

لغرفة اليت ُتب له فال يريد الغرفة األخر، فهو احملبوب. وإذا يدخل العشاا إىل ا
األمراض احملب ني ودواءه. وذلك السرور ُيصل للعشاا أمراضا ودواء لقلبه ألن  

 اهلدف من احملب ة هو السرور والفرحة. 

ولذلك، استعمل موالنا اللفظ " عشق" يف شعره كالشعر الناي. احمل بة 
هتدف للرومي ليس احملب ة العادية  يهدف على املخلوا العامل إال  يهدف على اهلل 
امللك العامل ووحدة الوجود. اللفظ العشق يصف ميل القلب العميق يتجاوز 

بن قيم، معىن العشق احلب  سوى اهلل. إن  رأي جالل الدين الرومي خالف ال
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البن قيم هو احلب األشر  واألسوأ وهو استخدم العرب قليال.
استثىن ابن   105

قيم على استخدام العشق الذي يهدف على اهلل سبحانه وتعاىل بأن  اهلل جدير 
قال اهلل تعاىل " قد شغفها حبا" وهو أن يتناول احلب املفرط بأمله  وال شارك له. 

ها كالشغاف على اجللدة الرقيقة الىت ُتتوي على صار حبها يوسف على قلب
 .القلب، فالعشق التفاف احملب على احملبوب

أم ا سبيل احلب لتحقيق السكر يف العقل عند الرومي هو االُتاد مع 
 احلبيب. 

لكن العني واألذن قد حرمتا هذا  وليس سري ببعيد عن نواحي
 النور

? 

وليس اجلسد مستورا عن الروح مستورة 
 اجلسدعن 

لكن أحدا مل يؤذن له مبعاينة 
 الروح

 

" أن ه مستورا عن الروح مستورة عن اجلسديصف هذا الشعر "ليس اجلسد 
الطريقة من اُتاد الروح وفراقه أن يوصل املقام األعلى. املستويات االُتاد 
متساوي مع البقاء يف اهلل، والبقاء هو الفناء يف جانب األخر. الوحدة الوجود 

و عدم النفس، أم ا  الفراا هو وجود الذات.باهلل ه
فإن يكون الناس يف  106

 وجود الذات أبعده إىل اهلل وإن يكون الفراا على الفناء أقربه عليه واُتاده. 

إن  املوت عند الظاهر الشغف للناس الذي ال يدري أن ه مصادر السرور، 
د على وجوده يذوا املوت مراقبة على اهلل. السالك الذي عرف أن ه ال تزال املقي  
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 286نفس املرجع.  
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األمل ابتعادا من سبيل حمبة اهلل. والشخص الذي ال يدري على أمل الفناء فهو 
 يساعد قريبا ويقد ر أن  اهلدوء اخلالدة اآلالم. 

إذا يشعر السالك نعمة على فرح االُتاد مع اهلل فكل ما األمل سوى اهلل ال 
لنشوة مياثل باالُتاد مع اهلل. يشبه  مع األمل عندما يتفرا مع اهلل. ليس السرور وا

 ومجيعه هو أشكال احلب احلقيق من العبد يشتاا احلبيب . 

الناس الذي دار على الفناء والبقاء من هذه الدنيا املهم  له التقاء مع اهلل 
خالق العامل. كل ما يزي ن العامل سوف جيعل البعيد مع اهلل. إذا يقرب العبد إىل 

 اهلل. شعر موالنا يف الشعر الناي:وجود الذات فهو أبعد إىل 

 ؟فحتام تظل عبدا للفضة وعبدا للذهب ولتحطم القيد ولتكن حرايا بين

يسهل ُترير النفس من ارتباط الدنيا الناس ملواجهة على سبيل احلب يوصل 
االُتاد البقاء. إن  الرفاهة الوجداِن للناس هو الرغبات االنسان مع اهلوى حىت 
يساتره من السرور احلق  و يصفد من احلقيقة املطلقة. خلق اهلل ذلك السرت 

ال يقد ر الناس أن ينظره ويتمت عه باهلدف اخلري. إذا أرشد اهلل مجاله دون السرت ف
 ألن ه الكبري يف قدرة اهلل وال يكفل الدنيا عن مجاله . 

قَاَل َربِّ أَِرِن أَْنظُْر  ال هبُّ رَ  هُ مَ لَّ كَ ا َو نَ اتِ قَ ي ْ مِ ى لِ سَ وْ مُ  آءَ ا جَ ملَّ وَ قال اهلل تعاىل " 
فَ َلمَّا  جاجْلََبِل فَِإِن اْستَ َقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تَ رَاىِن قَاَل َلْن تَ رَاِنْ َوَلِكِن اْنظُْر ِإىَل قلى إِلَْيكَ 

فَ َلمَّآ أَفَاَا قَاَل ُسْبَحاَنَك تُ ْبُ  ج جَتَلَّى َربُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَك ا َوَخرَّ ُمْوَسى َصِعًقا
.   107إِلَْيَك َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْؤِمِننْيَ

 ي دواء على الكرب وتكرب  النفس. شعره:كما البيان القادم إن  احملب ة للروم

 يا هوسنا، يا طبيبا لكل عللنا ولتسعد إذن أيها العشق الطيب
                                                           

 143القرأن الكرمي. األعراف:  107
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ليس النعمة املفضل إال  اُتاد مع اهلل للناس ينعم السكر االهلي يف احلياة.   
كل  األمر ُيب الناس العادي يف الدنيا جعله الداهيةللسالك يسافر إىل حب 
اهلل. وال يكون الكرب والتكرب  بسبب ذلك داخل نفس العبد، إن كان ذروة املتعة 

يريد العشاا أن يتناول احملبة من  األعلى يف احلياة وحدة النفس مع اهلل. إذا
، وبعده يظهر الوعي الذايت. ويوجد العشاا  املعشوا فإن ه يزيل الكرب والتكرب 
روحا زكيا يف ذلك احلال و يبد ل الروح القزم ألن  هذا الروح ميلك األناِن وحب 

مصدر مظاهر  الذات. هذا الرأي يوافق مع البيان من ابن قيم الذي يعرب  أن  "
جود مجيعا هو العشق، وقلب العشق خلُو من الكرب والتباهي والتفاخر، الو 

.وسعده قادرُة على استيعاب الدنيا 
108 

إن العشق يريد أن يصدر مين هذا "
 الشعر

وإن مل تكن املرأة منبئة فماذا 
 "تكون؟

 "ذلك ألن الصدأ مل جيل عن وجهها أتدري ملاذا ال تنىبء مرأتك؟"

يبدو احلب كاملرآة للعامل له القوي الذي يفر ك الص لب لتغيريه املرآة. أن  
يكون الكثيف املواد غري شفاف مرآة الشفاف. فهو أهم األمر وأمرض. بني  يف 
القادم أن  الروح يف القلب تقل ب ووحشي.    الروح مرآة نفس االنسان، وبذلك 

خريا ويالزم احملب ة أثار القلب ينبغى الروح شحذا خريا كي يكون نفس االنسان 
 إىل اخلري بشحذ النفس والروح بعمل اخلري. 

إن كان احملب ة مرآة النفس فال تعاكس إال  شحذ احلب بالطهور والنظافة حىت 
تعاكس نوره. هذه األمثلة متساوي مع القلب، إذا مل يشحذ القلب يتم فيه درن 

واحلب هو العقل، هو مركز العامل هبمس الشيطان. األسس الفسد من القلب 
 حركة العضو. 

                                                           
 180-179عطاء اهلل تدين. نفس املرجع.  108
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جالل الدين الرومي قصيدة الشاملة طريق احلب الرومي للقاء  يصف  
. ذلك الطريق من خالل وحدة النفس حىت السكر ألنه افرتا مع اخلالقعشيقها

احملب ة. تكون العملية للسالك يف التقاء مع اخلالق مثل شوا الناي يغين  
 احلزن والفرح منه خرج الصوت اجلميل.للخيزران. أشكال عربة 

وأنا لو كن  قرينا للحبيب، لكن   
 كالناي

 أبوح مبا ينبغي البوح به

 لكن كل من إفرتا عمن يتحدثون لغته
 

ظل بال لسان، وإن كان لديه 
 ألف صوت 

يعرب  الن اي احلزن بكثري الطريقة، شعر السالك اُتاد النفس مع احلبيب وهو 
يعرب  السرور بألف اللفظ. وإن كان السالك مفارا مع اهلل ألن  ثبوت وجود 

 النفس فال يصف حزنه. 

 "أغنية الناي" لموالنا جالل الدين الرومي في مثنوي  القيم الحبية . ت
ليت تضم  يف الش عر "أغنية الناي". الشرح كما البيان القادم ات ضح احملبة ا

التعبري جلالل الدين الرومي لشرح الشوا العميق من  الكبري يف هذا الشعر هو
العبد الذي يريد مواجهة باخلالق. فهو الصورة ملوالنا الذي يصف  الكرب 
والشوا  من روح العبد إىل اخلالق. كل الصوت الذي خيرج من الن اي حزنا أو 

 . من رب العاملني فرحا فهو
يصف  هذا الشعر احملبة للرومي الذي يستخدم أمثال العامل كوسيلة 
ا اليوجد يف االنسان  لتحقيق حمب ة اهلل. يصبح الرومي العامل جتسيد للمحبة وإّن 
فقط وهي توجد يف العامل. تسمي احملبة إىل اهلل على وجوده احلب العاملي. 

حلب يثار على العامل، ال ُيىي العامل دون يظهر حب الرومي على العامل بأن  ا
احملبة. كما الش رح القادم أن  احملب ة قم ة أغراض اإلنسان الذي يعمل بطرا 
املختلف. ويبني  الرومي يشبه شوا الصويف لقاء اهلل كما الشوا املقطر أن 
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تكون متحد مع الرئيسي األصلي أشجار اخليزران. الناي ميرز روح الشوا 
ية يف عامل ميتافيزيقي، والشوا أحرقته نار احلب ألن حرا بنار أصول الروح

احلب أن تتولد األغاِن اغناء الشجي اجلميل. وهو ميرز على الصويف الشوا 
 على رب ه فقم ة على شوقه وهو اتصال على حمبة اهلل. 

قد ات ضح أن  اهلدف الرئيسي من عملة العبادة هو وجود حمبة اهلل. ليس 
للعبد إال  احملبة من أصحاب احلب. يشوا الناي إىل اخليزران، يكون سعيدا 

. يكون الش وا ألن  العشق يتغري  األفيون والس كر. ولذلك،   والعبد يشوا الرب 
احلب يف هذا الشعر يكون قم ة السبيل للسالك الذي يطلب الفرح إىل اهلل.  
كل السفر يكون النهاية الوجهة من ذلك السفر فكذلك السفر الروحي من 
حمبة الناس. االنقضاء من أقصى احلب ينقشع اهلل احلجاب ويفتح الباب اإلهلي 

اخلاص هلل. أقصى احلبة ميانح ، ويفضل داخل خضرة اهلل مع أحبابه لديه املقام 
املنشئ بني العبيد الذي يتم الكسبية. إن  الرومي قد يتم السبل اإلهلي يف  تدبر 

 النفس مع التربيزي لتقرب اهلل. 
يتناول حب الرومي من اهلل إىل اهلل بنعمة القلب. ليس احلب احلقيقي إال  

. حمبة للرومي هي الت وكل على اهلل حىت ال يوكن احملبة إىل اهلل مستقل من التكرب 
أحد يف نفسه. ليس الرجاء من حمبته إال  الفرح بعد التقاءه. فلذلك االلتقاء 

وكذلك ليس الرجاء على جعله السكر يف حبه وال يريد اخلروج من الشوا. 
 رضيه فرح للرومي.احملبة للرومي، و يهدفه على فرح احلبيب. إذا فرح احلبيب و 

بد الذي يرجو حب ه، يوجد مثرة احلبية على اهلل للعوإذا يكشف حمبة اهلل ف
 وهو:

 
 الش وا  .1
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يبدأ الناس يف هذا السفر من الش وا أللقي مع أصحاب العشق. 
يكون الش وا ألن  احلب الدافع مقام يف القلب حىت يوجده الوهلان 
وال يهتم  إال  احلبيب بأن  صفات احملبة هي امليل إىل احلبيب. ذلك 

 املقطع األول والثاِن. فليس الدواء يعاجل الش وا إال  البيان يسجل يف
االلتقاء بل ذلك ال يزال الش وا و يشعره السعدة بذلك االلتقاء. إن  
السعادة الدائمة هي االُتاد مع اهلل عن طريق إزالة وجود الذات جتاه 
اهلل. وإذا يشعر السالك الشوا فيحاول لعمل الشيء أن جيعل لقائه 

 و اهلل رب العاملني. مع عشيقه وه
 املدح للعشيق .2

عندما ُيب  الشخص هو أن يذكر دائما اسم احلبيب وميدحه. وإذا 
يذكر امسه يفرح القلب فيه. إن  العبد يشوا على اهلل يذك ره ألن ه فرحا 
بذكره وليس السعادة إال  ذكر اهلل مبحبته. ذلك يسج ل يف املقطع 

 اخلامس. 
 عملية االُتاد النفس  .3

هلل املقد س، وال ميكن العبد أن يريد معرف اهلل لقائه هو الناس إن  ا
ليس املقدسة. إن  تزكية النفس هي العملية لتنظيف اجلسم الظاهر 
من األحداث واألوساخ و تطهري العضو من الذنب واخلطأ و تطهري 
النفس من األخالا املذمومة وتطهري السر  من كل شيء إال  اهلل حىت  

اخ ميسك يف اجلسم. ويتوازن الناس النفس على كشف مجيع األوس
 اهلل القد وس بذلك القداسة. 

 االُتاد النفس .4
على الذي  الوحدة الوجود للرومي أهم على تدب ر النفس العميق

د بني لوصول جوهر األلوهية مثل يدخل السك ري الرش يعشق على رب ه
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أم ا احلاذر الطريقة إىل اهلل هو السكران إلالهي. احلقيق واخليال. 
والعاقل وغري املخمور ال يوصل حذل اهلل. السُّكُر شكل النفس 
الطريء من شوا العشاا قلبه يوح د بطاقة االالهي. عالمة وصول 
العقل إىل وحدة الوجود احلرية والكصيص. كما موالنا جالل الدين 
الرومي الذي يظن أن تغري  واختلف لتالميذه بعد يراجع مع التربيزي 

هذا البيان يسج ل يف املقطع الثامن. إذا يشعر الن عمة من  عزلة.من ال
االُتاد مع اهلل فال تشك الفرحة دونه ويف ذلك احلال النار العشق 

 امللتهب أعظم ال يوقف. 
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 الباب الرابع
 الخاتمة 

 الخالصة . أ
هذا البحث يناقص عن الشعر الذي يتضم ن عن احملبة ملوالنا جالل الدين 
الرومي وهو علماء الصويف والشاعر. اعتمادا على كل ما ذكر من البحث أو 

 الدراسة، نتائج البحث وخلص منه على ما يلي: 
يكون القيم احملبة يف الشعر "أغنية الناي" وهو العشق العميق يشعر الناي  .1

ن وهو ميثل من العبد بعشق و يشوا أللقي رب ه. االنفصال بيهما إىل اخليزرا
يأخدان على احلزينة ميزا القلب والدواء من ذلك الشوا هو االلتقاء و 

 أحد شعره هو 
استمع إىل هذا الناي يأخذ يف 

 الشكاية
 ةيومن الفرقات ميضي يف احلكا

 إلتياعيضج الرجال والنساء يف صوت  منذ أن كان من الغاب إقلالعي
 كي أبث شرح األم االشتياا أبتغي صدرا ميزقه الفراا

الناي هو أحد من أداة املسيقية استعمل الرومي يف الشعائر سيما، وهو 
. والشعر الذي يدل الرقص الصويف للدراويش يدخل وحدة الوجود مع اهلل

 على إرادة الناي اللتقاء اخليزران هو: 
 "يزال يروم أيام وصالهال  كل من يبقى بعيدا عن أصول"

 

قد أكرب احلب الذي يعرب  الرومي فيه، العشق يوجد من احملبة العميقة بسبب 
 نار العشق

 وكل من ليس  لديه هذه النار ليكن هباءا وإن هذا األنني نار وليس هواء
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ونار العشق هي اليت نشب  يف 
 الناي

 وغليان العشق هو الذي سرى يف اخلمر

 فذلك بعض الشعر الذي يضم  على احملبة ملوالنا جالل الدين الرومي. 
احلب للرومي هو حمبة اهلل تعاىل الذي جعل قم ة من مجيع السفر األلوهي.   .2

يصف  هذا الشعر احملبة للرومي الذي يستخدم أمثال العامل كوسيلة لتحقيق 
ا اليو  جد يف االنسان فقط حمب ة اهلل. يصبح الرومي العامل جتسيد للمحبة وإّن 

وهي توجد يف العامل. تسمي احملبة للعامل إىل اهلل احلب العاملي. شعر الناي 
هو الرمز عن العبد الذي يشوا على رب ه فيحتاج على الطريق لوصوله. 
يتناول حب الرومي من اهلل إىل اهلل بنعمة القلب. ليس احلب احلقيقي إال  

 . حمبة للرومي هي التوكل على اهلل حىت ال احملبة إىل اهلل مستقل من التكرب 
إذا فرح . يوكن أحد يف نفسه. ليس الرجاء من حمبته إال  الفرح بعد التقاءه

 احلبيب و رضيه ففرحا للرومي وهدوءا.  
وإذا يكشف حمبة اهلل فيوجد مثرة احلبية على اهلل للعبد الذي يرجو حب ه، 

 وهو: 

السفر االهلي أللقي الشوا، هي ابتداء كون الرغبة يعمل .أ 
 احلبيب ليتم  شوقه

املدح للعشيق، وهو الطريق لتقر ب اهلل مع املدح والذكر. كما .ب 
العاشق ُيب أن يذك ر اسم احلبيب فلذلك العبد ُيب  ذكر اهلل 

 ُيصل احلب من اهلل 
عملية االُتاد النفس بتزكية النفس وهو العملية لتنظيف اجلسم .ج 

و تطهري العضو من الذنب الظاهر من األحداث واألوساخ 
 و تطهري النفس من األخالا املذمومة وتطهري السر   واخلطأ
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على تدب ر النفس العميق االُتاد النفس، هذا احلال يكون .د 
د بني احلقيق لوصول جوهر األلوهية مثل يدخل السك ري الرش

 واخليال
 االقتراحات . ب

احلمد هلل رب  العاملني أشكر اهلل عز  وجل  قد انتهى البحث اجلامعي بعونه 
 وهدايته، وتسأله الباحثة أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي. 

تتعلق بنتائج البحث  احملدود عن دراسة احملبة يف مثنوي جلالل الدين 
باحثة من الرومي، ميكمن هذا البحث اجلامعي بعيد من اإلمتام، وترجو ال

الباحثني اآلخرين أن يبحثوا هذا البحث املتعلق بتلك الدراسة مر ة أخرى من 
جه ة أخرى. ألن العلوم خاصة العلوم اللغوية أو األدب بنمو  الزمان. وترجو 
الباحثة اإلصالحات من القارئني أو القارئات إذا وجدت خطأ وغلطا منه. وهذا 

أمجعني يف الدارين أمني. واحلمد والشكر على  ما يسره اهلل للباحثة نفعه له ولنا 
 كل شيئ. 
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