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ـغة�ا�جازية�
ّ
  نصوص�مجاهدة�النفس �يالـلـ

 ة�وا�عنوية�قيم$#ا�الفنيتوظيفها�و  أشكال

  عصام�الخطيب

  :تلخيص

من� اةا�ستوح) والكنايات،�راتا*ستع،�التشب%$ات(يبحث�هذا�ا�قال��ي�توظيف�البيان�الب��ي�

عF$ا�الرسول�الكريم��ABك و�ماأ،�الزهّدية - التقشفّية "فسنّ مجاهدة�ال"9ت�ا�وت��ي�نصوص�امج

�بِ يً إمقاب��" الجهاد�MكKL"ـبِ  ة�تلك�الفريضة�الدينيّ ،�الكفار�الحرب�ضّد : أي،�"الجهاد�Mصغر"ـاها

� ـرّ ال^[
ُ

��حش �ونشر�العدل�قعت �البسيطة الظلم �وجه �عjى ،� �مكاتفة �MكKL"مع �ا�وضوع "الجهاد

 ،�n$اوصفا�زكيm$اوت فسلكسر�شهوات�النّ 
ّ
 والحقيقة�عjى�هدي�ّق الحإqى��ة�رحلm$اعjى�متابعلها�ا�حث

 
ّ

  .ريعةالش

  مـقـّدمــة

م
ّ
�محمد�صjى�هللا�عليه�وَسلـ ُّ]w1"أفضل�الجهاد�أن�يجاهد�الرجل�نفسه�وهواه: "قال�الن�،  

  ،�2"ا�جاهد�من�جاهد�نفسه��ي�هللا: "اوقال�أيضً 

  .3"أفضل�الجهاد�من�جاهد�نفسه��ي�ذات�هللا�عّز�وجّل : "اوقال�أيضً 

ةأي�قبل�هجرة�الرسول�م،�هللا�تعاqى�الجهاد�منذ�فجر�البعثة��س�ميةفقد�شرع�
َّ
إqى��ن�مكـ

قد�دعت�السور�و ،�الذي�يعB[�نشر��س�م�بالسيف�يشرع�هللا�الجهاد�القتاqي�أي�قبل�أن،�ا�دينة

ـة أما�السور�ا�دنية�فقضت�صراحة�بفرض�الجهاد�عjى�ا�سلم�ن�،�الص�KLعjى�العدوانإqى��ا�كيَّ

  .4اية�س�م�فرض�كفيدخلوا��ي�دين� ح^Aوالكّفار�،�أعداn$م،�أهل�مكة ربةومحا
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اني�إومع�ذلك�ف �Mمر�بالجهاد�كان�ي��ل�ب�ن�الح�ن�و�خر�عjى�ا�سلم�ن�من�خ�ل�الو�ي�الربَّ نَّ

�ا�كّية �السور ��ي �تعاqى، �قوله �لF$ديFّ$م�سبلنا: "مثل �فينا �جاهدوا �قائل�هوقول. 1"والذين ،�عّز�من

،�كما�أسلفنا،�بعد�امع�أن�الجهاد�القتاqي�لم�يكن�مشروعً ،�2"وجاهدوا��ي�هللا�حق�جهاده: "اأيضً 

� �هو �ا�طلقفا�راد �الجهاد �اللغة، ��ي �معناه �الجهاد �أن ه: "إذ �يوجَّ ��الجهد �مع�نإqى ،�غرض

ه�اوا�جاهدة�أو�الجهاد�أيضً  ثمة�ف .3"بلوغ�الكمال�الخلقي�أو�الديB[نفس�ا�رء�لإqى��هو�جهد�يوجَّ

"KLادي" أصغر�دجها"ووهو�الجهاد�الرو�ي�" جهاد�أك�فرض�"والجهاد�الرو�ي�هذا�،�وهو�الجهاد�ا

الوسع�من�طاقة��ل�كل�ما��يبذ: اأيضً ،�لجهاد��ي�اللغةافظ�ويعB[�ل" ايةفرض�كف"وليس� 4"ع�ن

�ومشقة �أ��خ�صو، �النية ��ي �ذلك �كان �سواء ]Bالدي� �الواجب �أداء ��ي qى�إ�فهو  و�العمل؛الكامل

  .5اللفظإqى��منهأقرب�ا�فهوم�

��كبار�أو  ب�ن�نوع�ن�،�القادر�الجي�ني ومن�بيF$م�عبد،�ج�ءM �اهومشايخ�فيةة�الصو ّم ئلقد�م�َّ

�الجهاد �وا�عاندين�:من ار�ا�خالف�ن
َّ
�الكفـ �الظاهر�وهو�جهاد �ولرسوله جهاد �تعاqى  � بالقتال�،

�والحروب �و ، �والهوى �النفس �وهو�جهاد �الباطن �والشيطانوجهاد �6الطبع ت�،
ّ
�الز9 �عن والتوبة

مات   .والثبات�عل%$ا�وترك�الشهوات�وا�حرَّ

                                                 
 .69سورة�العنكبوت،��ية� 1

 .78سورة�الحج،��ية� 2

 .2780،�جهاد،�دائرة�ا�عارف�@س<مية 3

فياس�ن�حس�ن�الوي§¦[،� 4  .99،�ابن�خلدون�ونظرته��ي�التصوُّ

 .13-11،�الجهاد��ي�@س<م[،�ظافر�القاسم 5

�العزيز 6 �كتابه ��ي �تعاqى �قال �أنفسكم(: فقد �فاقتلوا �بارئكم �إqى �( )فتوبوا �النبوي ). 54البقرة، �الحديث ��ي  وورد

 ).241النسائي،�الجمعة�( ،�نعوذ�با �من�شرور�أنفسنا"أعدى�عدّوك�نفسك�ال^[�ب�ن�جنبيك: "الشريف
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نَّ 
َ
ª� �أصعب �الباطن �ودفعها�والجهاد �ومألوفا»$ا �النفس �ع�ئق ��قطع �النّ إqى واي�اجتناب

�ثمتو*  �اªوامربال �و ،  �اعً قأشّد
ً
�وا�جاهدين��اوأ� �ا�حارب�ن �أجساد �تثخن �ال^[ �جراح�السيف من

ا
ّ
  .1رضد�الكفـ

� �من �بد �العدّو�الشيطانيف� �ذلك �لقتل �نحو�الذات �ارتدادية �حرب �خوض �يسكF$ا�، الذي

�و  �فكرة �ي �وتلك ف�"ا�جاهدة"يتملكها �التصوُّ ��ي �ت، �بإع�نمجاهدة �التوبة�بدأ ،�KLاعت� فقد

  .Mرضية�وMساس�الذي�تب�ABعليه�سائر�ا�قامات�الصوفية" مقام�التوبة"الصوفيون�

 
ّ
كممارسة�تنشد�،�بالذنب�من�داخل�ا�مارسة�الصوفّيةالشعور�د�فرضية�ولعّل�هذا�ما�يؤكـ

،�التخjي�´$ائيا�عن�كل�وسائط�*رتباط�و*نشغال�بالدنيوى�ومحاولة�السمو�نحو�Mعjى�بالروح

تتخللها�عّدة�محطات�،�هللاإqى��خ�ل�رحلة�سفر�أو�سياحة�انعزالية ع�KLالقتل�الرمزي�للجسد�من

حيث�يتوqى�هللا�عبده�الوqي�الصالح�ويكشف�له�سر�) مقام�ا�شاهدة(ها�آخر ) مقامات�وأحوال(

  .ملكوته

 إ،�التصّوف�بمفهومه�الفكري�هذا�وبممارسته�العملية�ومسلكه�الرو�ّي��نف�الذكر ماف
ّ

9�

�� �الحب ��ي �راسخ �ا�لذات�أيمان ��ي �*نغماس �من �ومنعها �النفس �قمع �نتيجة �به �والفناء ل¹[

� من��اأو�هروبً �ادينيً �اوليس�وجهة�نظر�فلسفية�او�علمية�او�هوًس ،�وتزكيm$االجسمانية�وتطه�Kها

�و*قتصادية �*جتماعية �الحياة �مسؤوليات ، 
ً
�اط�ق ]B�9يع� �هذا �أّن �كانوا��اكما �الصوفي�ن أن

ار�بالسيف: بمع�AB،�ضد�ا�جاهدة
ّ
فقد�أقام�الصوفيون�،�بل�عjى�العكس�من�ذلك،�قتال�الكفـ

�الرّ الرُّ  �أو �إفريقياباطابط �شمال ��ي �ت �والخوانق�، �الزوايا �الشرق ��ي �بعد �فيما �سمّيت وال^[

�الصوفية �الكريمة. والتكّيـات ��ية ��ي �وردت �ال^[ �الخيل �رباط �من ـة
ّ
�مشتقـ وأعّدوا�": والرباطات

$م��9وعدوّ  لهم�ما�استطعتم�من�قّوة�ومن�رباط�الخيل�ترهبون�به�عدّو�هللا كم�وآخرين�من�د́و

$م�هللا�ي  ).�60ية�،�سورة�Mنفال(" .علمهمتعلم́و

  ".أقام�فيه�للحماية�وا�دافعة: أي،�رابط�الجيش��ي�الثغر: وُيقال

                                                 
اني�والفيض�الروحاني�الفتحعبد�القادر�الجي�ني،�: انظر 1 ،�@س<مية دائرة�ا�عارف: انظر،�أيًضا. 84. ص�.الربَّ

 .2780جهاد،�



 عصام�الخطيب

 78 صفحة، )2011( 5 ا�جمع،�العدد

�حصونً فالرُّ  �كانت �أفريقيا �شمال ��ي �والق�قل��ابط �*ضطراب �وقت ��ي �الدولة �عن للدفاع

  .1والحروبات

�واستمر�وتطور  ��س�مي ف �التصوُّ �نشأ ��وقد �مجاهًد إqى �قريب �مرابطا�اوقت  وأ باطاتالرّ ف،

�الرّ  �حصبط ة �حربيَّ �ق�ع �نةيي �خان، �وتطورها �أصلها ��ي �ف%$ا� قاكانت �ا�رابط�ن �للصوفي�ن هات

الذي�تجّمع�فيه�ا�تطّوِعون�من�البصرة�للدفاع�،�ادانكرباط�عب: د�ضد�أعداء�ا�سلم�ن�للجها

وحّماد�بن�) هـ158. ت(مقاتل�بن�سليمان�: مثل،�وفيه�رابط�عدد�كب��Kمن�مشايخ�الصوفّية،�عF$ا

� ��ي�. 2وبشر�الحا�ي�)هـ167. ت(سلمة �والتكّيات �والخوانق �أو�الزوايا �الرباطات �هذه �أصبحت ثّم

�للعبادة�وتلق�ن�علوم�الدين�للمريدملتقى�للصوفّية�يجتمعون�ف%$،�القرن�الخامس�الهجري  ين�ا

�وعرف�.3الت�ميذو  ��كما ��مام ��إبراهيمعن �أبن �البلÁي خاصة�ال تهنظريب�ا�تم��  الُخراسانيدهم

،��ي�غزوات�ا�سلم�ن�ضد�الب��نطي�ن�ااشKÂك�مرارً انه�،�مجاهدة�النفس�فة��يصوّ بأساليب�ا�ت

 فلم�يأخذ�سهًم 
ً

الشام�وكان�يأكل�من�عمل�إqى��وكان��9يأكل�من�متاع�الروم�بل�سافر �ا�و�9نف�

  .4يديه

وفّية�خاصة�من�الصّ و ة�هديالزّ  استقرائيا�للنصوص�اليليً تح�القد�نهجت��ي�هذا�البحث�نهًج 

 ªبي�نعيم�Mصفهاني" حلية�Mولياء"وكتاب�،�لم[الرحمن�الّس  ªبي�عبد" طبقات�الصوفّية"كتاب�

� �Mسرار"وكتاب �وغ�Kها" »$ذيب ]¦Ãللخركو� �و*ستعارات�اجريً ، �التشب%$ات ��وراء أي�(والكنايات

ل�النفس�تإqى��[�تتجاوز�الواقعا�ستمدة�من�عالم�الحروبات�وال^�)البيانية�–التعاب��Kا�جازية� خيُّ

$ا�عدّو�بغيض�تجب�مجا َّ́ �ُيجاهد،�ه�وقهرهتدهوكأ وتأنف��لطاعة�هللا تستك�نح^�A،�الكافر كما

  .وشوائÆ$ا�وأهواءها�شهوا»$ا

                                                 
 .162 –161،�التصّوفأسعد�السحمراني،�: انظر 1

 .26،�تاريخ�التصّوف�@س<ميعبد�الرحمن�بدوي،� 2

 .127–126،�دمشق��ي�عهد�ا�ماليكنقو�9زيادة،� 3

4 � الشيخ�عبد�القادر�أبو�بكر�القادري،�: انظر�أيًضا؛�286. ،�صس<ميالتصّوف�@ سليمان�سليم�علم�الدين،

 ).الطريقة�القادرية�ودورها��ي�نشر��س�م�ومحاربة�*ستعمار. (262–260،�الجي<ني
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وكذلك�،�Mهداف�والدوافع�الروحانّية�والنفسّية عjى التعرف وحاولت�من�خ�ل�هذا�البحث

جانب�الوقوف�إqى�،�البيانّية�–توظيف�تلك�التعاب��Kا�جازية��الخصائص�الفنّية�وMسلوبّية�من

�–العاطفّية�عjى�ضوء�التجربة�الصوفّية�الروحانية��ة�ومضاميF$اعjى�د99»$ا�وتداعيا»$ا�ا�عنويّ 

�النصوص. الوجدانية �تلك �تتضمF$ا �ال^[ �والروحانية �والخلقية �الدينية �القيم �وأبرزت ،�كما

��ي  البشر �النفس مفهوم�وبحثت
ّ

�وجب� �وانشر ية �العبد �بقلب �وع�قm$ا �الخالق»$ا �عjى ،�احه

� �ا�رء �عjى �يتوجب �ال^[ �وMسس �لقهر�نفسهعتماداوMصول �ها �الظفر�، �ثم �ومن �عل%$ا والتغلب

  .1القادر�الجي�ني كما�يفيد�عبد،�"فا�جاهدة�بذر�ا�شاهدة"،�العظيم�با�شاهدة

�أ �ف¹[ �البحث �مراجع �وV ما �و 8 يات �والصوفية جهاديةال نصوصالحاديث �الزهدية  ال\]،

  ورد[#اأ
ً
�سطورها�امستقرئ �ومعان%$امستجليً و ، �بيا´$ا �ا   وقد،

ً
�أو9 �با  �ذلك �كل ��ي ،�استعنت

�وMحاديث�النبوّية�الشريفة�ومعاجم�ا�صطلحات�الصوفّية�شروحات�وتفاس��Kالقرآن�الكريمبو 

 .ثانيا� والزهاد�وتراجمهم�ومؤلفات�الصوفي�ن،�وموسوعا»$ا

*************  

�سهل  -1 �ا: "قال �أنَّ ��9علموا �زمان �وانيهذا �بالجوع �نفسه �بذبح
ّ
�إ9 �النجاة �فيه �أحد ص�KLلال

  .2"لفساد�ما�عليه�أهل�الزمان،�والجهد

فكلما�يدفن�العبد�،�للنفس�سبع�حجب�سماوية�وسبع�حجب�أرضية: "وقال�Mمام�سهل

: وقال،�العرشإqى��الKËى�وصل�القلبفإذا�دفنت�النفس�تحت�،�سما�قلبه�سماءً �انفسه�أرضً 

  .3"من�عرف�نفسه�لربه�عرف�ربه�لنفسه: "ذلك�نفسه�فقد�عرف�ربه�وفّسر �من�عرف

�عبد �بن �سهل �هو�أبو�محمد �هذا � وسهل �من �التسKÂي �وعل"هللا ة �الصوفيَّ ماn$م�أئمة

    .هجرية�283قد�تو�ي�سنة�،�4"وعيوب�Mفعال��خ�صو تاوا�تكلم�ن��ي�علوم�الرياض

                                                 
 .226مقالة�الغوثية،��- الديوانعبد�القادر�الجي�ني،�: انظر 1

م[،�: انظر 2
َ
ـل  .10/201،�حلية�8ولياءأبو�نعيم�Mصفهاني،�؛�169،�طبقات�الصوفّيةأبو�عبد�الرحمن�السُّ

 .10/208،�حلية�8ولياءأبو�نعيم�Mصفهاني،� 3

م[،�: انظر 4
َ
ـل  .166،�طبقات�الصوفّيةأبو�عبد�الرحمن�السُّ
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ص�عن�ا�شّبه�به�ا�حذوف�وهو�العُدّو؛�فشّخ " ذبح"قد�ك�ABالتسKÂي�باستعارته�للفعل�ل

ودحره�بأسلحة�الجوع�والص�KLوالجهد��ردعه�9بّد�من�،�هيبالنفس�عjى�هيئة�عدّو�متَوّحش�ر 

�الظفر�عjى�هذا�العدّو�صفا�القلب�. ح^�Aيخضع�لطاعة�هللا�تعاqى�ويمتثل�بأوامره وإذا�ما�تمَّ

  .منازل�القربةإqى��الحجاب�الذي�يحول�دون�*رتقاء�وزكو�وأزيل

�ضربً و  �باعتماده �معناه �التسKÂي د �َجسَّ �وهو�*ستعارة��القد �ا�جاز�اللغوي �ضروب من

�منيّ �كنا �ا�ستوحاة �ف�ة �Mعداء؛ �يذبح �حيث �الو�ى �وأثار�عاطفة�ساحات �دخيلته �عن أبان

�وجدانه �وأيقظ �ا�ريد �السالك �وانفعال �ينجو�بنفس، ه
ّ
�زمانه؛�عل �أهل �عليه �ما �فساد �من ه

   .ف%$ديه�هللا�سبل�الفوز�والنجاة

�عبد  -2 �س�Kياز�قال أخKLنا ار�بن �عبد: الجبَّ �بن �سهل �يقول  سمعت �الجهل�: "هللا �الدنيا أصل

،�ر»$ا�ا�عاÐ¦[وثم،�وفرعها�Mكل�والشرب�واللباس�والطيب�والنساء�وا�ال�والتفاخر�والتكاثر

 �� ]¦Ðعا�ا� �صراروعقوبة �وث، �* �صرار�مرة �الغفلة �وثمرة �وقالÂجالغفلة �هللا �عjى أيّما�: Kاء

]¦Ðعا�ا� ��ي �جوارحه �انتشرت �عمله ��ي �الورع �يستعمل �ولم ��9يتورع �عبد �بيد�، وصار�قلبه

�وملكه �الشيطان �الورع، �عjى �دله �بالعلم �عمل �فإذا �هللا، �مع �صار�القلب �توّرع �فإذا : وقال،

$Fبي� �والنفس �ناصح �والعقل �دليل �أس�Kالعلم �ما �مقبلة، �و�خرة �مدبرة �والدنيا ��ي�، والعدوُّ

�فيص �مF$زم �عبًد �ذلك  إو . اخالصً �ا�Kالعبُد
ً
�ملوك وا �ُسمُّ $م�اّنما َّ́ ªوقهروها�� �أنُفَسهم ،�ملكوا

  .وظفروا�Ò$ا�فأسروها: واقتدروا�عل%$ا�فغلبوها

�أنفسهم� قد والغافلون  ،عل%$ا مستظهرون ªنفسهم مالكون  فالعارفون    ملكm$م

و�9 ستظهرت�عل%$م�بتلوين�أهواn$ا�وبلوغ�محاÒ$ا�ومناها��ي�Mقوال�وMحوال�وسائر�Mفعالوا

�من�عرف�نفسه
ّ
فإذا�عرف�نفسه�،�يفلت�من�أسر�نفسه�وخدعm$ا�وسلطا´$ا�وغلبة�هواها�إ9

�معرفm$ا �حقيقة �باريه عjى �ج�له عرف �جّل �شريطة�، �معرفm$ا �ألزمته �نفسه �عرف فإذا

ةالعبودية�بحّق�الرب ها�وإعطاء،�وبيَّ   .1"الوحدانّية�حقَّ

                                                 
 .10/205،�حلية�8ولياءأبو�نعيم�Mصفهاني،�: انظر 1
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خذ�عقله��ُيفهم�مما�سبق�أنَّ    عjى�العبد�أن�يعمل�بعلمه�الذي�يدله�عjى�الورع�وأن�يتَّ

أي�،�اعندئذ�تؤسر�النفس�العدوة�بيF$ما�و»$زم�فيص��Kالعبد�خالصً �–له��ي�عمله�هذا��اناصًح 

�من�صفا�قلبه� : "صا�ي�النفس   .1"فالصو�يُّ

  .%$ا�وغلبوها�وظفروا�Ò$الع رواملكوا�النفس�وقهروها�واقتد�هم�منوا�لوك�  

$اأّما�الغافل�فهو�،�والعارف�هو�من�يملك�نفسه   ذا��9ل،�من�تملكه�نفسه�بخداعها�وتل́و

ه�عjى�الورع�فيصبح�القلب�الورع�مع�هللا�،�بّد�للمرء�العالم�من�العمل�بعلمه
ّ
فإذا�عمل�به�دلـ

 ويصب،�.تعاqى
ً
ال^[��9سبيل� ارف�هو�من�يعرف�وحدانّية�رّبه�بكامل�صفاتهفالع،�اح�العالم�عارف

ويكون��ي�جميع�أحواله�"،�2وهو�الذي�يكون�سّره�مع�هللا�تعاqى�بمع�ABواحد،�منه�برّ قفيت�إل%$ا

 ب
ً
  .3"عّما�سوى�هللا�اا �و �مأخوذ

ا�ليجسد�من�خ�له،�)*ستعارة�ا�كنية(ا�جاز�اللغوي�إqى��التسKÂى  يعمد�ي�هذا�النص�  

أما�العارف�الذي�،�بدهاn$ا�وخداعها�وغلبة�هواهاصاحÆ$ا�وقد�احتلت�وامتلكت��الغافل�نفس

بعد��من�أسرها�لتعل%$ا�ويمتلكها�ويستطيع�أن�يف ظهرستييعرف�حقيقة�نفسه�فهو�الذي�

وهذه�الصفات�من�شأ´$ا�أن�تعكس�صورة�مهولة�تشّخص��.أن�يقهرها�ويتغلب�عjى�هواها

سر�فتأ،�لشهوات�والرذائلا ةبالغدر�والخيانة�ومحابا�KستمÂتوقد��من�خ�لها�النفس�البشرية

تصفو��Ò$ما�هافإذا�هزم،�أّما�العارف�فبإمكانه�أن�Ó$زم�نفسه�بالعمل�بعلمه�وعقله،�افلالغ

�افالعالم�هو�من�يعمل�بعلمه�متورعً �.قلبه�وتخلص�من�الشوائب�وا�ناي�ف��كو �نفس�العبد

اني�ف�هللا�صدره�بنور ويشرح�،�ليصفو�قلبه  فيضه�الربَّ
ً
فقد�قال�الرسول�صjى�،�ايم§¦[�عارف

�وسلم �عليه �عل: "هللا ��ي�القلب: مانالعلم �علم ،� �فذاك�الفذاك�العلم �اللسان ��ي �وعلم نافع

  .4"حّجة�هللا�تعاqى�عjى�ابن�آدم

                                                 
فأبو�بكر�الك�باذي،�: انظر 1  .67–21�،63 ،التعّرف��ذهب�أهل�التَصوُّ

معأبو�نصر�الطوÔ¦[،�: انظر 2
ّ
 .57–56،�الل

 .62،�.م. ن�3

      .399،�كتاب�بيان�الشريعة�والحقيقةالحكيم�الKÂمذي،�: انظر 4

   .213–8�،212مثالالحكيم�الKÂمذي،�: وانظر
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�العمل �ُيصّدقه �هو�ما �النافع �فالعلم �الKLزخ�، ��ي �صاحبه �ينخنق �هو�الذي ة �الحجَّ وعلم

�أن�يعمل�العالم�بعلمه�"وهو�علم�الظالم�لنفسه؛�) وت�وح^�Aالبعثالوقت�ما�بعد�ا�( ف��بدَّ

عط،�ويتورع��ي�عمله
ُ
  .1"ه�وعلمهى�القلب�حياة�العلم�با �عرف�ربّ فإذا�أ

�فا �هللا؛ �ذات ��ي �وا�جاهدة �بالطاعات �القلوب ]Öيح� �منعً وهللا �لنفسه �من��ا�جاهد لها

فيبلغ�يقطع�قلبه�عن�الع�ئق�وهوى�النفس�و ،�اةالشهوات�وا�ناي�يزيده�هللا�حيإqى��الجموح

�فأحّب�القلوب،�يتهبيون�با �ويعاينون�قدرته�وآثار�ربو يصبح�من�ا�قرب�ن�الذين�يحو ،�اليق�ن

ها�وأصلÆ$اإqى�
ّ
  .2هللا�أصفاها�وأرق

وهو�الح�ل�الصا�ي�الذي��9ين§¦�A،�أّما�الورع�فيعB[�*بتعاد�عن�كل�ما�يريب��نسان

  .3وهو�أن��9يتشتت�القلب�عن�هللا�عّز�وجل�طرفة�ع�ن،�يع�A¦Øفيه�هللا�فيه�و9 

وانفردوا��ي�استعمالها�،�معتقدا»$م�ومذهÆ$م�لقد�اصطلح�الصوفيون�عjى�ألفاظ�تخّص 

وكان�. يقوم�مقاما»$م�نَم إ�9ذات�طابع�ذوÚي�عاطفي��9يفهمها��Mلفاظوهذه�،�4سواهم عن

،�اللغة�ا�جازية�والرمزية�من�ناحيةإqى��جأهمأل�اللغ��Kسببً �أفكارهمحرصهم��ي�عدم�كشف�

� �Mخرى �الناحية �تجسيومن �من �فيه �بما �ا�جاز�اللغوي �مبدع�فإن �وخيال م�لÛفكار�الذهنية

� �خ��Kوسيلة �مخلصة �صادقة �صوفية �وعاطفة �الصوفية�توصل �التجربة �وإشارات لطائف

�ا�عقّدة ��النفسية �ا��.5ا�تلقيإqى �تشبيه �الصو�ي �البيان �ضروب �سواء�ومن �بالح§¦[ عنوي

 �اأو�مركبً �اأكان�مفردً 
ً

كما�،�6قلب�ا�ريدإqى��وهو�Ò$ذا�يقّرب�ا�ع�ABويوضحه�كي�يسرع،�أو�تمثي�

                                                 
�: انظر 1 �الKÂمذي، �8مثالالحكيم ،213–214� � أبو�عبد؛ �السلم[، �والحقيقةالرحمن �الشريعة �بيان  ،كتاب

400–404. 

 .216–8�،214مثالالحكيم�الKÂمذي،�: انظر 2

معأبو�نصر�الطوÔ¦[،�: انظر 3
ّ
 .71–70،�الل

معالطوÔ¦[،� ؛�أبو�نصر1/229 ،الرسالة�القشjkيةأبو�القاسم�القش�Kي،�: انظر 4
ّ
 .107،�الل

�: انظر 5 �السامرائي، �الب<غةمهدي �ا�جاز��ي �محمد234، �. ؛ ،A¦Ôالتصوير�البيانيأبو�مو� �عب795، الكريم� د؛

 .268،�دراسات�فنية��ي�8دب�العربيالباÚي،�

 .2/170 ،معجم�ا�صطلحات�الب<غيةأحمد�مطلوب،�: انظر 6
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�وي �Aعنه�كBيو به��حذف�مF$ا�ا�شّبهأي�ال^[�ي،�ة�مF$ايّ *ستعارة�وخاصة�ا�كنإqى��لجأون كما

�عليهبقرين �تدل �لوازمه �من �ه �خ�وال^[، �من �الÝ¦[ء �عjى �جديدة �طبيعة �استعارة�تضفي �ل

ا�راد��للمع�ABالباطن�إخفاءة��ا�ف%$ا�من�الكنايإqى��كما�وعمدوا،�1صفات�جديدة�له�من�غ�Kه

�ث�للخيال�وتجسيم�للمع�ABوإثارةو�ي�هذا�من�لطف��شارة�وبع،�للعبارةتحت�ا�ع�ABالظاهر�

  .2$اعF للعواطف�من�خ�ل�الصورة�ا�تولدة

�أسد  -3 �بن �الحارث �ا: "وقال �يورث �� العلم �تورث �وا�عرفة �الراحة �يورث �والزهد ،�نابة�خافة

ة�الذين��9تشغلهم�آخر»$م�عن�دنياهم�و�9دنياهم�عن�آخر»$م ح�،�وخيار�هذه�Mمَّ ومن�صحَّ

ة��خ�صباطنه�با�راقبة�و نَّ ن�هللا�ظاهره�با�جاهدة�واّتباع�السُّ ومن�اجm$د��ي�باطنه�ورثه�،�زيَّ

�ظاهره �معاملة �حسن �هللا �حس، �ظاهر ومن ��ي �معاملته �ورث هن �باطنه �جهد �تعاqى��همع هللا

�وجّل لقوله�،�إليهالهداية�   .3 "69،�العنكبوت" $م�سبلناFَّ والذين�جاهدوا�فينا�لF$دي: "عزَّ

عرف�بورعه�،�و�شاراتبعلوم�الظاهر�وا�عام�ت�الزهاد�ا�لم�ن�الحارث�ا�حاسw[�من�  

  .4هـ243تو�ي�سنة�،�نياودقة�محاسبته�لنفسه�وموازنته�ب�ن�الدين�والد

� �من �وتحرره �تنصر�ا�رء �الحقيقية �الهوى ا�جاهدة �عن �وتقطعه �الشهوة �أغ�ل فإذا�،

�حجابً �قطعه �قلبه �عjى �يبق �لم �ªّنه �طريقه �هللا �والهوى �اهداه �للشهوة �يمكنه�، فحينئذ

��السكون  �القلبإqى �ويطمßن �هللا ،� �الكريم �الرسول �قال �وقد"وقد �هللا �عjى �نتوكل
ّ
�أ9 �مالنا

  .5"انا�سبلناهد

ي�الفإ: "له�تعاqىقو إqى��نظرنا�ويلفت�الحكيم�الKÂمذي   ا�حّرم�رّبِ واحش�ما�ظهر�مF$ا�وما�نمَّ

�بطن �بغ��Kالحّق �و�ثم، �Mعراف( "والبàي �الفواحش�)33، �هذه �من �النفس �منعت �فقد ؛

                                                 
 .1/146 ،.م. ن 1

 .133-132،�التعب�jkالبيانيشفيع�السيد،� ؛3/145 ،.م. ن 2

لم[،�: انظر 3  .10/88،�اءحلية�8وليأبو�نعيم�Mصفهاني،�؛�60،�طبقات�الصوفيةأبو�عبد�الرحمن�السُّ

 .58،�طبقات�الصوفيةأبو�عبد�الرحمن�السلم[،�: انظر 4

 .151،�)الرياضة�وأدب�النفس كتابضمن�( كتاب�أدب�النفسالحكيم�الKÂمذي،�: انظر 5
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�اني�ربي�مجاهًد ورآ"وأذللm$ا�القلب�و�ا�رأيت�انحرافها�وسوء�أدÒ$ا�أّدبm$ا�و�ثام�ح^�9�Aيفسد�

�تعاqى �وعد �كما �سبيله �هداني �جهاده �حق �ذاته �:"�ي �فيوالذين �لF$ديFّ جاهدوا �وان�نا �سبلنا $م

�ا�حسن�ن ��ع �" هللا �نور حá ونصرني �وقذف �ف�ساني ]wقل� ��ي �الدنيا�الهداية �عيوب أبصر�به

F$ا�غ��Kع�نف§¦[�عأمن،�والحسد�والفخر�والخي�ء�ةباهاوآفا»$ا�من�البàي�والرياء�والسمعة�وا�

  .1طالب�إ�9وجه�هللا

�الخفّية  -4 �الشهوة �عن �الثوري �سفيان �وُسئل �ال�KّLبالشهوة: "فقال، �تأتي �أْن �أعطى�، �من وقال

  .2"فقد�أعطى�عدوه�مناه،�بدنه�مناه

  .3"الذي�غزا�عقله�هواه: الفق"،�رويم�عن�الغازي �وُسئل  

�الجنيد   �الطريق: "وُسئل ��كيف �عإqى �فقالهللا �ال: ّز�وجل؟ �نلتاترك �وقد �دنيا �خالف،

  .4"هواك�وقد�وصلت

ومحاربة�Mبدال�مع�الفكرات�،�محاربة�العارف�ن�مع�الخطرات: "وقال�أبو�محمد�الجريري 

�AB�ا� �مع �ا�ريدين �ومحاربة ت
ّ
�الز9 �مع �التّواب�ن �ومحاربة �الشهوات �مع �الزّهاد ومحاربة

  .5"واللذات

بالكناية�عن�ا�وصوف��والتلميحف��شارة�لطإqى��ه�الصو�ي�سفيان�الثوريالفقييعمد�

���Kفيث �عدوهم�ويدفعهم�مستمعيهعواطف �يمقتون �كما �وشهواته �بد´$م ��قت يستفّز�و ،

حابي�ي؛�فهو�يشبه�من�خيالهم�9ستيحاء�الصورة�ا�جسمة�للمع�ABالذي�يريد�إيصاله��ريديه

ا�رويم�أ. الغافل�والخائر،�àي�وهذا�هو�الضعيفابي�عدّوه�ويجاريه�فيما�يبجسده�بمن�يح مَّ

� �أبن �الصوفية �مشايخ �من �يزيد �بن �الغازي حمد �بأنَّ �فيفيد �الهجري �الثاني �القرن �من �:أي،

                                                 
 .126–124،�م. ن: انظر 1

2 �،]¦Ãلك�الخركو�177،�[#ذيب�8سرارعبد�ا. 

 .176،�.م. ن 3

 .176،�.م. ن 4

5 �،]¦Ãلك�الخركو�8�،176سرار [#ذيبعبد�ا. 
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د�عقله�لقهر�نفسه�وشه �اضً يأ�وهو�هنا،�وا»$ا�وامت�كهماا�جاهد�الحقيقي�لنفسه�هو�من�يجّنِ

 ،�نوع�آخر�من�البيانإqى��يعمد
ً

�ستعارة* (تجسيد�ا�عاني��قدرة�البيان�الصو�ي�عjى�عjى�ُمدل�

�ير�A¦äبغلبة�نفسه�بل�هو�أن�العاقل�أو�العامل�بعلمه�9 �:وهو�فهامM إqى��وتقريÆ$ا) يةنا�ك

��جاهدة��.هاالقاهر�ل �فتتحمس �والهوى �العقل �ب�ن �الواقعة �Ò$ذه �وتنفعل �تتخيل �أن ولك

  .نفسك

ع�عن�شهوات�: أي،�ة؛�فKÂك�الدنياالجنيد�بن�محمد�من�خ�ل�توظيفه�للكنايويبدع�
ُّ
الKÂف

�كنايالن �وي �الهوى �ومخالفة �وشوائÆ$ا �*نقيادفس �وعدم �النفس �محاباة �عدم �عن إqى��ة

كما�واّن�استعارته�. نهالباري�ونيل�القرب�مإqى��لوصول هما�طريق�ا،�لذائذها�ورغبا»$ا�الفاتنة

�ليك�Bو ما�ه،�الهوى إqى��ا�سند�"خالف"للفعل�
ّ
به�ا�حذوف�للنفس�وهو��[�به�عن�ا�شّبهإ9

  .ي�تجب�مخالفتهطان�الذالشي�أو �العدوّ 

من�نعمة�البيان�وا�عرفة�عjى�صاحبه��هأسبغما�صاحب�الجنيد�هللا�الجريري��حرمولم�ي

KLكM�،كنويبدو�ذلك��ى��مضافة�"محاربة"لفظه��$اة�ال^[�يكرر�ف%يّ من�خ�ل�*ستعارات�اqإ

�ح^�Aا�ريدين �العارف�ن �مطالبون ، �وا�تصوفون �الصوفيون �العدوّ �ك�KLضّد بالجهاد�M فهؤ9ء

 
ً

�أو9 �ا�شوّ �Mك�KLوهو�النفس �والفكرات �الخطرات �ضد �ثم �هة �تداخلهم �تصفو�ال^[ �أن بعد

  .مقام�ا�شاهدةإqى��قلوÒ$م�ويصلوا

�ف¹[   �الباطن �تقوى �من�أّما �Mخذ ��ي �وا�بالغة ��سراف �من �ال^[��الهرب �ولذا»$ا الدنيا

 و  تفرح�النفس
ّ
وأّما�تقوى�الظاهر�فهو�،�ر�الخالق�الهاديو فتغّم�القلب�وتحجبه�عن�ن،�سهاتدن

  .1حفظ�الجوارح�مع�الخلق�وا��ئكة

  

                                                 
  .54�،74–48،�كتاب�الرياضة�وأدب�النفسالحكيم�الKÂمذي،�: انظر 1

�ُمجانبة�الن¹[�ومباينة�النفس�وÒ$ا�يدرك�اليق�ن،�الك�باذى،�: التقوى  �دون�هللا�وأصلها  التعرف��ذهبترك�ما

 .99-98،�أهل�التصّوف
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م� �ا�جاهدة�ي�السبيل�Mوحد�ªنوار�ا�شاهدةنمّما�تقدَّ ويتأكد�ذلك�من�،�ستدّل�عjى�أنَّ

  .1"والذين�جاهدوا�فينا�لF$ديFّ$م�ُسبلنا: "خ�ل��ية�الكريمة

فأشار�،�وتوضيح�ا�عاني�السامية��ي�هذه��يةشرح�إqى��هوقد�عمد�أئمة�التفس��Kوعلماؤ   

]wالقرط�� ��هأنّ إqى �الكفار�الجهاد ��ي وهوضد �عام � جهاد �مرضاته �وطلب �هللا ��ية�دين ل��ول

يعلمون�فيجازÓ$م�هللا�بتعليمهم�ما� الذين�يعملون�بما�قبل�فرض�القتال�وأضاف�أ´$ا�نزلت��ي

بل�هو�مجاهدة�النفس��ي�،�كّفار�فحسبوليس�الجهاد��ي�هذه��ية�هو�قتال�ال،�لم�يعلموا

�ا �فيه �يُحسن �Mك�KLالذي �وهو�الجهاد �هللا �طاعة �تعاqى �هللا �ف%$ديه �عمله  سبُ (�ؤمن
َ
أي�) هل

�و  ة �الجنَّ �أعدائه�ينصرهطريق �عjى �ا�حسن�ن، �مع �هللا �و  2فإّن �كث��Kأيضً يميل �تأويل�إ�اابن qى

$م�هللا�طرقه��ي�الدنيا�لئك�الذين�يرÓعملون�بما�يعلمون�أو الذين�ي: أي،�"الذين�جاهدوا�فينا"

وأولئك�هم�الرسول�وأصحابه�،�اه�هللا�فلن�يضّل�أبًد ومن�Ó$د،�خرة�وهللا�Ó$دي�من�يشاءو� 

  .3وم�الدينيإqى��وأتباعه

� ��ي �القش�Kي ل ��شارات"ويؤّوِ �ذكره�قوله" لطائف ��ي":جل �جهاده�وجاهدوا �حق ،�4"هللا

� �ف�Kى �أقسامأن �عjى �: ا�جاهدة �ومجامجاهدة �بالقلب �ومجاهدة �با�البالنفس ،�هدة

�ب: بالنفس فا�جاهدة �كل �دون ذل �ا�شاق �بتحمل �الطاعة ��ي �ذلك��ميسور ��ي �الرخص طلب

�ا�جاهد ��ي �الفKÂة �ولو�للحظةودون �ة �صرفه، �بالقلب �مثل�وا�جاهدة �الخواطر�الرديئة : عن

  .5ارثيثم�بالجود�و� بالبذل�والسخاء�: لبا�اوا�جاهدة�،�الغفلة�والعزم�عjى�ا�خالفات

                                                 
أيًضا� وانظر" جاهد�فإنّما�يجاهد�لنفسه�من: "6،�وكذلك�نفس�السورة��ية�69سورة�العنكبوت،�آية�: انظر 1

�جهاده: "�ية �حق �هللا ��ي �". (جاهدوا ��ية �الحج، �: وانظر�كذلك). 78سورة �القش�Kي،  الرسالةأبو�القاسم

 .50–48،�القشjkّية

 .337–13�،336. ،�جالجامع�rحكام�القرانالقرطw[،�: انظر 2

3 �،Kالقران�العظيمابن�كث��jk422–3�،421. ،�جتفس. 

 .78: سورة�الحج،��ية 4

 .2�،333. ،�جلطائف�@شاراتأبو�القاسم،�القش�Kي،� 5
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�هللا�إو ،�F$ديFّ$م�سبلناينا�لوالذين�جاهدوا�ف: "ويفّسر��ية�كما   : بقوله�.1"مع�ا�حسن�ننَّ

 أ: الجهاد�فيه"
ً

قطع�الع�قات�ثم�ب،�KÂك�الشÆ$ات�وثم�بKÂك�الفض�تKك�ا�حّرمات�ثم�بÂب�و9

  .2"عّد�Mنفاس�مع�هللاوب،�ويقال�بحفظ�الحواس� ،�والتنقي�من�الشواغل��ي�جميع�Mوقات

��ي�اء�والتعبفجزاء�الشق،��سرائره�با�شاهداتن�هللابا�جاهدات�يحّس �ومن�يزّين�ظاهره

  .3الطاعة�والعبادات�اللطائف�والطرب�من�حيث�*تصال�بالخالق

 
ً

�قتا9 �فيعت�KLالجهاد �الطKLي �هللا�أّما �عjى �افKÂوا �الذين ار�وا�شرك�ن بوا��اكذبً  للكفَّ
َّ

وكذ

  .4ما�ستقي�عjى�الصراط للس�Kه�هللا�قفمن�يفعل�ذلك�يو ف،�الحق

� �لèية �تفس��Kالج�ل�ن �العنكبوت�69أما �سورة �من ،�ABع�� �غ��Kمحدد �مقتضبا �جاء فقد

ن�هللا��ع�ا�ؤمن�ن�إو ،�ليناإالذين�جاهدوا��ي�حقنا�لF$ديF$م�طريق�الس��K": د�لهالجهاد�و�9مقي

ورة�سمن��78تفس��Kمع�ABالجهاد��ي��ية�إqى��انا�فسر �يلجأذلك��لومقاب 5"بالنصر�والعون 

م�من�قوة�وعزم�áقامة�تابذلوا�أق�A¦Øما�أعطي": أي،�...)جهاده��وجاهدوا��ي�هللا�حّق (الحج�

qى�ار�هللا�تعوليس��ي�ذلك�ضيق�أو�شدة؛�فقد�يّس ،�دين�هللا�وطاعته��ي�تنفيذ�أوامره�وفرائضه

  .M"6مور��قيم[�الدين�وتو9هم�بنصره�وعونه

 �� AّBتب� �أبو وقد � عبد�مام �كتابه ��ي �السلم[ �ومداوا»$ا�عيوب"الرحمن مع�AB" النفس

  .7"وجاهدوا��ي�هللا�حق�جهاده"مجاهدة�النفس�ومنعها�من�أتباع�الهوى�لèية�

Aى��كما�وعمد�السلمqيةإ��Kطلبنا��الذين�جاهدوا��ي": أي...". فينا�ادو والذين�جاه": تفس�

��اتحريً  $ملرضانا َّFدي$Fإلينا ل� �الوصول �1"سبل �ا�جاهدةف، KLبدوام�: اعت� �القلوب تصفية

                                                 
 .69: سورة�العنكبوت،��ية 1

 .2�،463. ،�جلطائف�@شاراتأبو�القاسم،�القش�Kي،� 2

 .463،�.م. ن 3

 .19–21�،18.،�ججامع�البيان�عن�تأويل�آي�القرآنالطKLي،� 4

 .530،�تفس�jkالج<لkنيوطي،�ج�ل�الدين�ا�حjي�وج�ل�الدين�الس 5

 .445 ،.م.ن 6

 .72،�عيوب�النفس�ومداوا[#االرحمن�السلم[،� أبو�عبد 7
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ونزوع�النفس�عن�الشهوات�،�ا�جاهدة�وإقامة�الطاعات�واستعمال�الرياضة�وشدة�الحراسة

�السمإqى��الخلق�والرجوعإqى��والقلب�عن�Mماني�والشÆ$ات�وخلو�السر�عن�النظر    .2واتارّبِ

�الكريمة �لèية �تفس�Kه ��ي: "و�ي �جهاده�وجاهدوا �حق �ب" هللا Aالسلم� �ا�جاهدة�يفيُدنا أّن

�وأ: ضروب �الشيطان �مع �ومجاهدة �هللا �أعداء �مع �النفمجاهدة �مع �ا�جاهدة �والهوى�شد س

�هللا ��ي �وهو�الجهاد �و ، ]wالن� �عن �وسلم(روى �عليه �هللا �قال) صjى �الجهاد�: "أنه �من رجعتم

 وهو�مجاهدة�النفس�وحملها�عjى�" الجهاد�MكKLإqى��Mصغر 
ُ
�Aَ ¹ِ واجتناب�ما�نُ ،�به�رَ مِ إتباع�ما�أ

  .3"عنه

�أبو�بكر� �جهادً أما �فيعت�KLا�جاهدة �العلم��ي�االرازي �طلب �يسَع ، ��ومن �هللا�إqى �Ó$ده ذلك

  .4سبله�بمعرفة�Mحكام�وحقائقها

� �أن �" ةا�جاهد"والحقيقة ��ية �العنكبوت��69ي �سورة �غ���K،من �مطلقة �مجاهدة ي

� �بمفعول �عjى"مَقّيدة �النw[�لتدل �وأعداء �والشيطان �النفس �من �مجاهدته �تجب �ما �5"كل

  .فلكل�مذهب�مشايخه�ومفسروه�الذين�يرون�ما�يوائم�مذهÆ$م�ويعّزز�معتقدا»$م

ـما�كسر�السالك�ا�جاهد�حّد»$ا�وقتلها�بسيف�،�وطريق�مجاهدة�النفس�شاق�طويل
ّ
فكل

ة�أخرى�لتعود��نازعته�وتجنح�ªمان،�ا�خالفة مجاهد»$ا�مرة�بعد�إqى��فيعود،�%$اأحياها�هللا�مرَّ

ويظل�ا�جاهد��ي�هذه�ا�عاناة�الطويلة�ال^[�وصفها�النw[�صjى�هللا�عليه�وسلم�بالجهاد�،�مرة

KLكM�،جاهدين�لينال�ثواب�ا.  

�عرفه�سبل�الدخول Ó$ديه�هللا�إليه�وي،�السالك�الذي�يظل�يطرق�باب�الحّق�بمجاهداتهو 

� �إqى �السال�.�6لهيةالحضرة �الحذروعjى �موقف �نفسه �من �يقف �أن �ك �ويراقÆ$ا�، فيحاسÆ$ا

                                                                                                                            
لمA،� أبو�عبد 1  .122،�حقائق�التفسjkالرحمن�السُّ

 .121–120،�.م. ن  2

 .28،�.م. ن 3

 .394،�تفس�jkالرازي أبو�بكر�الرازي،� 4

 .425،�تفس�jkمن�نسمات�القرآنغّسان�حمدون،�: انظر 5

 .1321/ 3. ،�جالغنيةعبد�القادر�الجي�ني،�: انظر 6



ـغة�ا�جازية�
ّ
 توظيفها�وقيم$#ا�الفنية�وا�عنوية أشكالنصوص�مجاهدة�النفس� �يالـلـ

 89 صفحة، )2011( 5 ا�جمع،�العدد

،�ض�9»$ا�فيحاسبه�هللا�عل%$اإqى��بالورع�والحذر�الشديدين�كي��9تتسلل��ي�غفلة�منه�امتحليً 

�وسلم�فهو  �عليه �هللا �صjى ]ّwالن� �بقول �تُ : "يعمل �أْن �قبل �أنفسكم �عل%$ااَس َح حاسبوا ،�1"ُبوا

�إ �يرمي �ما �ا�حوهذا �أسد �بن �الحارث �حثليه �من ]wضرورةاس� �عjى �للسالك �باطنه��ه إص�ح

  .2ليهإمع�جهد�باطنه�ف�Kثه�هللا�تعاqى�الهداية��ليحسن�ظاهره،��خ�صبا�راقبة�و

��ي�ا�وت: "وقال�أبو�بكر�الطمستاني  -5
َّ
��ي�أمانة�النفس: أي،�ما�الحياة�إ9

ّ
  .3"ما�حياة�القلب�إ9

��خرة: "وقال �لعمارة �اليقظة �أهل �من �اليقظة �لعمارة�، �الغفلة �أهل �من �الغفلة �أنَّ كما

نيا   .4"الدُّ

ما�ُيمكن�الخروج�من�النفس�با �تعاqىإو ،��9يمكن�الخروج�من�النفس�بالنفس: "وقال ،�نَّ

  .5" �تعاqى��رادةوذلك�بصحة�

�qي؟: "وكان�يقول  ه�عدوٌّ
ُّ
  .6!"كيف�أصنُع�والكون�كلـ

�النفس�أعظم�حجاب�بينك�وب�ن�النعمة�العظم�Aالخروج�من�النفس؛�: "اوقال�أيضً  ªنَّ

  .7"هللا�تعاqى

��ي�موت�النفس: "وقال
َّ
  .8"ما�الحقيقة�إ9

ويل�العلمإqى��قد�رجعكّل�من�فـّر�من�إماتة�النفس�ف: "وقال�أبو�بكر
ْ
  .9"تأ

                                                 
بارك،�: انظر 1

ُ
 .103،�الزهد�والرقائقابن�ا�

 .60،�طبقات�الصوفيةأبو�عبد�الرحمن�السلم[،� 2

لمA،�: انظر 3  .353–352،�طبقات�الصوفّيةأبو�عبد�الرحمن�السُّ

 .353–352،�.م.ن 4

 .353–352،�.م.ن 5

 .353–352،�.م.ن 6

 .353–352،�.م.ن 7

 .353–352،�.م.ن 8

 .353–352،�.م.ن 9
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�حاله� ��ي �زمانه �أبناء �من �أحٌد ��9يجاريه �جليل �صو�ي �شيخ ]ّ¦Ôالفار� أبو�بكر�الطمستاني

� ��ي �نراه �وعلّو�م��لته �صو�ّي �كل �وكذلك �الخلود؛ �هاجس �راوده �وقد �ا�قام Ò$ذا��يهجسهذا

��نسانيةعاني�ا�مله�من�بما�يح،�من�أجل�بلوغ�ذلك�ا�رام�االرجاء�ويسðى��ي�الحياة�جاهًد 

  .1البقاء�والخلودإqى��والسمّو�الروحاني�والفناء�عن�ا�حدود

�ا� �النعيم �جهًد وهذا �يحتاج �صادق�ن�اوعزًم �اؤبد ��ةفثم، �ووعيدوعد �يقول�، كما

��ي: "اذيالك�ب �ا�طلق �الوعيد �أن �الكّفار�وا�نافق�ن�أجمعوا ��ي�والوعد، ا�ؤمن�ن��ا�طلق

�Mبدية�حاصلة��9ريب�ف%$ا،�2"ا�حسن�ن �أن�يسðى�ج،�أي�أنَّ
ّ
كي��ااهًد وما�عjى��نسان�إ9

�ا� �بالزهإqى��والطريق،�قلطينعم�ف%$ا�وبجمالها د�بالدنيا�وترويض�تلك�الF$اية�السعيدة�يبدأ

عن�هذه�الدنيا�والبقاء�ناء�ليحيا�القلب�بأمل�الف،�ع�ئقها�والتعلق�با �وحده�النفس�وقطع

�يد�الطاهر�الفكر ر يستوعب�قلب�ا��ما��9بد�من�التخلص�من�الجهل�كيك(�ي�Mخرى� والخلود

$ا�أعظم� فالنفس�ي�العدو�اللدود�للعبد،�)الصا�ي�الحكيم   .القهاب�بينه�وب�ن�خجحك́و

�ا�ري �وجدان ��ي �وغرسها �الفكرة �هذه �الطمسانيولتجسيد �يعمد ��دين ا�جاز�اللغوي�إqى

ته�ماتإالذي�يجب�قتله�و �$ها�بالعدوّ شÆّ ص�النفس�ويفيشّخ �؛*ستعارة�ا�كنيةإqى��وبالتحديد

وكأن�النفس�سجن�(،�كما�وأّن�الخروج�من�النفس،�ح^�Aينعم�القلب�بالحياة�وÓ$نأ�بالسعادة

�إذاب �بشهوا»$ا�غيض ��نسان �عjى �طغت �إ�9باáرادة�)ما ��9يتم �و�صرار�عjى��:أي، الصدق

ة�،العمل ه�؛به�9يسm$ان�فالعدّو�السّجان�،�وهذه�ي�ا�جاهدة�الحقَّ
ّ
الدنيا��:أي،�أّنه�الكون�كل

والحقيقة��9بد�من�الكّر�عjى�النفس�ودحرها��الحّق إqى��صول فللو ،�Æ$اكلّها�بقاذورا»$ا�وشوائ

�وعوإذ9 �الفّر�مF$الها �دم �وأ، �مواجهm$ا �بل �. باد»$ا �للفعل �توظيفه ّر (9حظ
َ
ا�ستعار�من��)ف

بكل�ما�. ن�والتواني��ي�ساحات�الو�ىة�عن�صفة�الجLالحقل�الدq9ي�للحرب�عjى�سبيل�الكناي

الجهادية�لدى��–�Aوإثارة�للخيال�والعواطف�الحماسية�ب�للمعBُيفيد�هذا�Mسلوب�من�تقري

  .ا�ريدين

                                                 
 .74،�كتاب�الرياضة�وأدب�النفسالحكيم�الKÂمذي،� 1

فالك�باذي،� 2  .52،�التعرف��ذهب�أهل�التصوُّ
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ج�من�موضع،�النفس�كالنار": اأيضً ،�ال�أبو�بكر�الطمستانّي وق ،�إذا�أطفئ�من�موضع�تأجَّ

     .1"إذا�هدأت�من�جانب�ثارت�من�جانب،�كذلك�النفس

لنفس�البشرية�وقد�شرع�ا�ريد��ي�مجاهد»$ا�لسلخها�عنه�كما�ُيسلخ�رؤيته�لوكي�يجسد�

�ضربً  �الطمستاني �الشيخ ف
ّ
�يوظ �الشاة �عن ��االجلد �البيان �التمثيjيمن �هو�التشبيه فوجه�،

�ص �عن �والنار�عبارة �النفس �ب�ن �بمراوغالشبه �تو�ي �متعّدد �من �من�Âعة �ورة �وعدم�ة النفس

لذا�،�بت�من�ناحية�استعرت�من�Mخرى خ�إذاف¹[�كالنار�،�استكانm$ا�بسهولة�للمريد�ا�جاهد

  .2را*غKÂ �أو الغفلة�دون�،�ات�وال�Âام�اليقظة�والحيطة�والحذر�9ُبّد�من�ا�داومة�عjى�ا�جاهد

تتلخّص�بقطع�الع�ئق�وأهمها�قطع�مألوف�العادات�واّتباع�العبادات�إذن�ا�جاهدة� طرق 

بِع : "ومخالفة�هوى�النفسوالشرع�
َّ
ـك�عن�سبيل�هللا�و�9َتت

ّ
  .3"الهوى�فيضل

  .5"ومنعها�عن�الفKÂة،�الرياضة�كسر�النفوس�بالخدمة�:4بن�خفيفاوقال�  -6

ة�احتقار�النفس�وتعظيم�حرما": 6وقال�جعفر�الخلدي  -7   .7"ة�ا�سلم�نلفُتوُّ

                                                 
لمA،� أبو�عبد: انظر 1  .10/382،�لية�8ولياءح؛�وأبو�نعيم،�Mصفهاني،�355،�طبقات�الصوفّيةالرحمن�السُّ

 .166،�الفتح�الرّبانيي،�عبد�القادر�الجي�ن: انظر 2

ق�عjى�العبد�وشغلته�بذلك�ح^�Aقطعته�عن�: قطع�ع�ئق�النفس�معناه. 26سورة�ص،��ية� 3
ّ
Mسباب�ال^[�عل

معأبو�نصر�الطوÔ¦[،�(هللا�تعاqى�
ّ
 ).436،�الل

أّمه� وكانت�،هـ�371سنة�. هو�أبو�عبد�محمد�بن�خفيف�كان�شيخ�مشايخ�الصوفية��ي�وقته�ت: ابن�خفيف 4

 345،�طبقات�الصوفّية أبو�عبد�الرحمن�السلم[،: تهراجع�س�K (سابورية�وتفّوق�بعلم�الظاهر�وعلم�الحقائق�ني

– 352.( 

لم[ أبو�عبد: انظر 5  .10/386،�حلية�8ولياءوأبو�نعيم�Mصفهاني،�. 346،�طبقات�الصوفّية: الرحمن�السُّ

. كان�مرجًعا��ي�علوم�الصوفّية�وس�Kهم،�ت�–جعفر�بن�محمد�بن�نص�K،�أبو�محمد�الخواص�: جعفر�الخلدي 6

 ).330 - 326،�طبقات�الصوفيةأبو�عبد�الرحمن�السلم[،�: راجع�س�Kته. (هـ348سنة�

لم[،� أبو�عبد: انظر 7  .10/381،�حلية�8ولياءوأبو�نعيم�Mصفهاني،�. 327. ،�صطبقات�الصوفّيةالرحمن�السُّ
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�السقطّي   -8 �السريُّ �ع�م�:1وقال �بمن �ا�عرفة �ا ة �هللا، �بحقوق �القيام �النفس�يثارهإو ، ،�عjى

  .2"فيه�القدرة�أمكنتفيما�

ومن�عجز�عن�أدب�نفسه�كان�عن�أدب�غ�Kه�،�لبتك�نفسكأقوى�القّوة�غ: " اوقال�أيضً 

  .3"فوقه�أطاعه�من�دونه�ومن�أطاع�من،�أعجز

ار  -9   .5"س�مة�النفس��ي�مخالفm$ا�وب�ؤها��ي�متابعm$ا" :4وقال�منصور�بن�عمَّ

ها�وإذا�سلم�منك�الخلق،�إذا�سلمت�منك�نفسك": يقول �6سمعت�أبا�حمزة  - 10 يت�حقَّ ،�فقد�أدَّ

  .7"فقد�أديت�حقوقهم،�الخلق

مَّ " :8وقال�أبو�جعفر�بن�سنان  - 11
ُ
$ا�بعد�ذلك�من�علم�من�نفسه�ما�يعلم�ث ُّÆما�،�يح� فقد�أحبَّ

  .9"أبغض�هللا�تعاqى

  

                                                 
�السقطي 1 م��ي�التوحيد�وحقائق�من�مشايخ�الطبقة�Mوqى�: السريُّ

ّ
لـ

َ
من�الصوفي�ن�أمام�البغدادي�ن��ي�وقته�تك

 ).58–51،�طبقات�الصوفيةالرحمن�السلم[،� أبو�عبد: راجع�س�Kته(Mحوال�

 .56،�طبقات�الصوفيةأبو�عبد�الرحمن�السلم[،�: انظر 2

 .10/124 حلية�8ولياء،�وأبو�نعيم�Mصفهاني،�56،�.م. ن 3

�عمار�وكنيت 4 �بن �منصور �الطبقة��أبو ه �مشايخ �من �موعظة �وأحسF$م �البصرة �مشايخ �حكماء �من �كان السري،

لم[،� أبو�عبد: راجع�س�Kته(Mوqى�الصوفّية�  ).117–113،�طبقات�الصوفّيةالرحمن�السُّ

لم[،�: انظر 5  .117،�طبقات�الصوفّيةأبو�عبد�الرحمن�السُّ

�البغ 6 �حمزة �بأبي �ُعرف �الصوفية �الثالثة �الطبقة �مشايخ ا�من
ً
�عا� �وكان �السقطي �السري �صحب �ال�Lاز، دادي

 ).229- 227،�طبقات�الصوفيةالرحمن�السلم[،� أبو�عبد: راجع�س�Kته. (هـ289بالقراءات،�تو�ي�سنة�

لم[،�: انظر 7  .229. ،�صطبقات�الصوفّيةأبو�عبد�الرحمن�السُّ

ان�من�الخائف�ن�الورع�ن�تو�ي�وهو�أبو�جعفر�أحمد�بن�حمدان�بن�عjّي�بن�سنان�من�كبار�مشايخ�نيسابور�وك 8

لم[،�(هـ��311سنة�  ).354،�طبقات�الصوفيةالسُّ

 .256،�طبقات�الصوفيةالرحمن�السلم[،� أبو�عبد: انظر 9
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الذين�عاشوا�الزاهدين�و �ي�ا�واعظ�الحكمية��نفة�الذكر�لكوكبة�من�العلماء�الصوفي�ن�

� �القرن�ن �الهجري�ي �والثالث ��نالثاني ،� �النف�MفعالتKLز ص ّخِ
َ

ش
ُ
�ت �هيئة�ال^[ �عjى ة �البشريَّ س

�ب �عدّو�رهيب �يجب �وشنغيض ��كسره 9� �عليهحرب �ف%$ا �فKÂة �وإذ9له، �وقمعه �واحتقاره

�وفتوة�أديبهوت ة �وقوَّ لبة
َ
�وغ �من�قدرة �ا�رء �أوتي �ما �ذلك  ،1بكل �ونصر�لôرادة� و�ي  � طاعة

�من�مخالفة�النفس�وترويضها�كطريق�للس�مة�والخ�ص�وللفرح�بالنجاة��؛�نسانية ف��ُبدَّ

  .والب�ء��ثممن�

غة�من�تمش،�رياضة�النفس�عند�الصوفّيةيرى�الحكيم�الKÂمذي�أّن�مفهوم�
ّ
�الرّض ق��ي�الل

�وهو�الكسر ،� �عادا»$ا �عن �النفس �فطم �من �والهوى (ف��ُبدَّ �والشهوة ة
ّ

�إل%$ا�؛)اللذ �2والحن�ن

  .بتطبيق�الطاعات�والقربات�إلزامهاومقابل�ذلك�يجب�

ل^[�ئ�ذي�بدء�عن�ا�عاÐ¦[�اداي�مجاهدته�لنفسه�وترويضها�من�التخjي�بويتدرج�ا�رء��

�بجوا �السبعةر تتعلق �وال: حه �وMذنان �واليدعاللسان �والفرجينان �والبطن �والرج�ن �ان ثم�،

ِ يَح 
ّ

jا$Fم� �لكل �بالطاعات�ا�ناسبة �السبعة �هذه�الجوارح �ي ،� �بذلك إqى��الطاعات�أنوار فيدخل

ُرهقلبه�فتشفيه�وتنوره�وتزيل�ظ �ثم�ينتقل�ا�رء��ي�مجاهدته�.لمات�ا�عاÐ¦[�ال^[�كانت�تكّدِ

� �الباطنةإqى �والرياء�؛الصفات �كالك�KLوالغضب �الناقصة �صفاته �فيبدل �كاملة، : بصفات

  .3والِحلْم ��خ�صكالتواضع�و

�والجسد�البشري  �يعتقد�، �الحكيم�الKÂمذيكما �حي، ��ن�ن�وفرحبّ صارع �وحّب ف، �با  �رح

�النفسوهنا�تقع�ا�جاهدة�ب�ن�،�وفومعدنه�الجلها� رح�بالنفس�وحّب وف،�له�ومعدنه�القلب

�وب�ن�القلب�وجنوده،�الهوى�والشهوات�وMفراح�والزينة�من�جهة�ا�سلح�ن�بسهام وجنودها

�بسهام �والذهن�ا�سلح�ن �والكياسة �والفهم �وا�عرفة �والعمل �عن�4العلم �توانى �فمن ؛

                                                 
ة�تعB[ا  1 طهارة�القلب�بالفضائل�و*بتعاد�عن�الرذائل،�وإيثار�الغ��Kعjى�شهوات�النفس�ولذا»$ا،�ال^[�يجب�: لُفُتوُّ

  ).136-148' עמ, הסופים, שרה סבירי(: ح�مجاهدة�النفس،�انظرأن�يضöي�Ò$ا�العبد�عjى�مذب
 .105–104،�كتاب�الرياضة�وأدب�النفسالحكيم�الKÂمذي،�: انظر 2

3
  .60–42،�.م.ن: انظر 
 . 149–148،�.م.ن: انظر  4
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�للعدو �مباحة �بلدة �وصار�جوفه �وأسرته �بقلبه �النفس �ذهبت �ا�جاهدة �بقلبه�، �جاهد ومن

�نفيت �أسر�النفس A^ح� Mو� �الع�ئق �بقلبهعنه �هللا �يسارق �وبدأ �تف دناس A^مشيئته�ح� AB

فأعظم�،�فيصفو�القلب�ويتّم�القربة�وا�حبة�الخالصة�ب�ن�العبد�وخالقه�ىهللا�تعا�qبمشيئة

�هللا�إإqى��ªّن�القلوب��9تصل،�لل�ترك�الشهوات�وصفاء�القلوب�وطهار»$ا�من�الرذائالنواف
ّ
9

�و�9تكف �والصفاء �بالطهارة �وحجي �وصوم �ص�ة �من �ذلك��سائر�الطاعات �لتحقيق لوحدها

  .1ا�أرب�الّسامي

ح^�A،�أعلم�أنك�لن�تنال�درجة�الصالح�ن: "افبن�أدهم�لرجل�من�الطوّ �إبراهيموقال�  - 12

  :تجوز�ست�عقبات

  وتفتح�باب�الشّدة،�باب�النعمة�أن�تغلق :أو9ها

  وتفتح�باب�الذّل ،�أن�تغلق�باب�العّز  :والثانية

  وتفتح�باب�الجهد،�أن�تغلق�باب�الراحة :ةوالثالث

  وتفتح�باب�السهر،�أن�تغلق�باب�النوم: والرابعة

  وتفتح�باب�الفقر،�أن�تغلق�باب�الغAB: والخامسة

  .2"وتفتح�باب�*ستعداد�للموت،�أن�تغلق�باب�Mمل: والسادسة

ن�أهل�وم،�علماء�الطبقة�الصوفية�Mوqى�منبن�أدهم�بن�منصور��إبراهيم إسحاقأبو�

�خراسان �الدنيا، ��ي ن �ال�Âيُّ ��ي �طريقته �وترك �غفلته �من �استيقظ �انتسب، ��وقد س�لة�إqى

  .الزهد�والورع�طريقةإqى��ورجع،�ا�لوك

�تش �هو�جو�استنفايالجو�الذي �هذه �Mدهم �ابن �أقوال �استعدادً عه �وجمعها �ار�القوى

عjى�العمل�وMخذ��تقوم،�كما�يظهر�من�النص�السابق،�فقد�كانت�طريقته�؛ا�وتللحرب�و 

�تعاqى �هللا �عjى ل
ُّ
�باªسباب�مع�التوك ،�KLبالص� �وترويضها �ومجاهد»$ا �قهر�نفسه ��ي �اجm$د وقد

�مكاره �احتمال �اهعjى ،� �وجاهد �العبادةكما ��ي �بي، �يعمل �كان �أّنه A^ار�ويسهر��ديهح$Fال� �ي

                                                 
  .48�،80–46،�منازل�القربةالحكيم�الKÂمذي،� 1
لم[،�: انظر 2  .42،�طبقات�الصوفّيةأبو�عبد�الرحمن�السُّ
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يً 
ّ
�الليلقائًم �امصل ��ي �تعاqى  . ا� 

ً
�كان�مثا9 ��ولقد �وسخاء  � �Mثرة �جّل�شأنه�ي �له ،�النفس

  .�2ن�ضد�الب��نطي�نلم�ي�غزوات�ا�س�اكما�واشKÂك�مرارً  ،1قى�والُهدىفأدخل�ُهللا��ي�قلبه�التّ 

النفس�ومجاهد»$ا�عند�الصوفي�ن��أصول�رياضةإqى��بن�Mدهميش��Kا�السابقو�ي�النص�

،�الصمت،�الجوع: وي،�Mسلحة�والذخائر�Mساسية�ا�ستخدمة��ي�الجهاد�MكqKLى�وإ،�كبارال

ما�صار�Mبدال�: "ما�ورد�عjى�لسان�سهل�التسKÂي إqى��دون��ي�ذلكوهم�يستن. والخلوة،�السهر

 
ً

�أبد* �خصال، �بأربع
َّ
�البطون إب: إ9 �خماص �الناس، �عن �و*ع�Âال  وإqى ،3"والسهر�والصمت

�الجنيد �ال: "قول �أخذ �والقالتما �القيل �عن ف �صوُّ �وقطع، �الدنيا �وترك �الجوع �عن �لكن

ف�هو�صفاء�ا�،�ا�ألوفات�وا�ستحسنات �التصوُّ ف�عن�وأصله�التعزُّ ،�عاملة�مع�هللا�تعاqىªنَّ

  .4"عزفت�نف§¦[�عن�الدنيا�فأسهرت�ليjي�وأظمأت�´$اري : كما�قال�حارث،�الدنيا

�عمرو  - 13 �أبو �أشياء":5الدمشقي�وقال �أربعة �العارف�ن �خصال �والرياضة�: خواص السياسة

  .والحراسة�والرعاية�باطنان�السياسة�والرياضة�ظاهرانف،�لرعايةوالحراسة�وا

�العبد �يصل ��وبالسياسة �التطه�Kإqى �يصل، ��وبالرياضة �التحقيقإqى �حفظ�، والسياسة

والحراسة�معاينة�بر�هللا��ي�الضمائر�،�والرياضة�مخالفة�النفس�ومعادا»$ا،�النفس�ومعرفm$ا

وم�Kاث�،�اسة�القيام�عjى�وفاء�العبودّيةوم�Kاث�السي،�والرعاية�مراعاة�حقوق�ا�وqى�بالسرائر

�الحكم �عند �الرضا �الرياضة �ا�، �الرعاية �وم�Kاث �وا�شاهدة �الصفوة �الحراسة ة�وم�Kاث حبَّ

�والهيبة صل، �متَّ �الوفاء �با�حّبة�ثّم صل �متَّ �والرضا �بالصفاء �من�عَ ، �وجهله �علمه �من لمه

.6"جهله
                                                 

لمA،�: انظر 1  .42–35،�طبقات�الصوفّيةأبو�عبد�الرحمن�السُّ

ف�@س<ميسليمان�سليم�علم�الدين،�: انظر 2  .286،�التصوُّ

 .1/59،�قوت�القلوبأبو�طالب�ا�كي،�: انظر 3

لم[،� أبو�عبد: انظر 4  .131،�طبقات�الصوفّيةالرحمن�السُّ

مشقي 5 �الّدِ �الث: أبو�عمرو �الصوفّية �الطبقة �مشايخ �الحقائق�من �بعلوم �وأعلمهم �الشام �مشايخ �أجل �ومن الثة

لم[،� أبو�عبد: راجع�س�Kته،�وأكKËهم�فتّوة  .217-215،�طبقات�الصوفّيةالرحمن�السُّ

لم[،� أبو�عبد: انظر 6  .10/346،�حلية�8ولياءوأبو�نعيم�Mصفهاني،�. 215،�طبقات�الصوفيةالرحمن�السُّ
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�العبد�إذا�أصبح: ابن�أحمد 1براهيمإوقال��- 14 ومن�نفسه�،�من�هللا�بالطاعة�اكان�مطالبً �إنَّ

�با�عصية �الشيطان �ومن �به�.بالشهوة �وفق �تعاqى �هللا �لكن �أمره، �صباحه��حيث �ابتداء �ي

�بأمره �مناديً ، �إليه �يناديه�اوبعث ��ويندبه، �أمر�هللاإqى نون ،
ّ
�ا�ؤذ �وهم ��ي�، Kون ِLّويك� نون

ّ
يؤذ

ده،��اكKLهللا،�هللا�اكKL: يقولون�له،�تكب�Kات�مكّررات،�آذا´$م �فيبادر ،�فيك��KLي�قلبه�أمر�سّيِ

� �طاعتهإqى �وشيطانه، �نفسه �هوى �ويخالف �بادر�، �إليهفإن �هللا، نفسه��ىبالظفر�عj ألزمه

�من،�عدّوه�بقطع�الوساوس�من�قلبهعjى� هوأعان،�وغلبته�لشهوته بابه�ودخل��ي�إqى��بادر �فإنَّ

  .2"ا�9مغلوبً �اغالبً  حرزه�صار

�–بعد�الكشف��–والحجب�،�من�فساد�*بتداء�–بعد�ا�جاهدة��–الفKÂة�: "اأيضً ،�وقال

بك؛�فكن�مع��وقلبك�طائر ،�نفسك�سائرة�بك: "عنه�قوله�وسمع�.M"3حوالإqى��من�السكون 

 
ً

  .4أسرعهما�وصو9

اس�بن�عطاء  - 15 او�ألقى�: "لقوله�تعاqى،�خلق�هللا�Mنبياء�للمشاهدة: "يقول  5سمعت�أبا�العبَّ

�): "صjى�هللا�عليه�وسلم(لقوله�،�مجاورةللوخلق�Mولياء��].5: ق" [ألقى�السمع�وهو�شهيد عزَّ

وخلق�]. 48: الفتح" [وألزمهم�كلمة�التقوى : "قال�هللا�تعاqى،�وخلق�الصالح�ن�للم�زمة". جاُرك

  .6]"69: العنكبوت". [والذين�جاهدوا�فينا: "قال�تعاqى،�العوام�للمجاهدة

                                                 
هللا�بن�الج�ء� ا�ولد�من�مشايخ�الطبقة�الصوفية�الرابعة،�صحب�عبد�بن�أحمد�بن�إبراهيمهو�أبو�إسحاق،�  1

عبد�أبو�: راجع�س�Kته(بن�داود�بن�القّصار�الرÚي،�وكان�من�أحسن�ا�شايخ�س�Kة�وأفتاهم��وإبراهيمالدمشقي�

لم[،��نالرحم  .312-309،�طبقات�الصوفّيةالسُّ

م[،��نعبد�الرحمأبو�: انظر 2
َ
ل  .310،�طبقات�الصوفيةالسُّ

 .312،�طبقات�الصوفيةأبو�عبد�الرحمن�السلم[،�: انظر 3

 .312 ،.م.ن 4

�ممن� 5 �وكان �الصوفّية �الثالثة �الطبقة �أئمة �من �Mدمي �عطاء �بن �سهل �بن �محمد �بن �أحمد هو�أبو�العّباس

لمA،��نعبد�الرحمأبو�: راجع�س�Kته(صحÆ$م�الجنيد�  .)212–208 ،طبقات�الصوفّيةالسُّ

لم[،�الرح أبو�عبد: انظر 6  .208،�طبقات�الصوفيةمن�السُّ
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ع�وا�شحون�بالعاطفة�ا�بد،�يال�الصو�ي�الواسعتق�الخ�ي�النصوص�الث�ثة�السابقة�يتف

عjى�تجسم�فكرة�مخالفة�النفس�و»$ذيÆ$ا�وتضفي�،�ةيّ الدينية�الصادقة�عن�استعارات�مكن

" مجاهد»$ا"و" معادا»$ا"و" الظفر�عjى�النفس"طبيعة�العداوة�ال^[�تو�ي�Ò$ا�العبارات��النفس

� �ومجالدة�عباراتوكلها �الروع �حقول �من �د99»$ا �غال��Mعداء�تستمد �كل �بذل �من ف��بد

  .النصر�عل%$ا�وإحراز ورخيص�لدحرها�

� �والدينية �الخلقية �القيمة �عjى �تجتمع �النصوص �النفس"فهذه �"مجاهدة �أسلفنا، ،�كما

مبّينة�خصال�العارف�ن�وم�Kاث�،�حث�العبد�عjى�نبذ�الشهوات�والتقرب�من�هللا��ي وتسهب

�وا �بالشرح �لها �وعرضنا �سبق �وال^[ �نصوص�ا�جاهدين �من �سبقها ��ا �معالجتنا �ضمن لبيان

النصوص�الث�ثة�السابقة�تفيد�بأن�السالك�ا�بتدئ���9ذلك�أنإqى��أضف،�ومواعظ�حكمية

��يصل �أبو�نصر�السراج�إqى �يقول �كما �ويكون ة �كليَّ �نفسه �يودع �أن �بعد
ّ
�إ9 �والF$اية الغاية

]¦Ôف�ن�ب��نفس�.1"ب��نفس: "الطو�ABمن�،�ليه�أخ�ق�النفسأن��9تظهر�ع: "أي،�ومع� ªنَّ

�النفس �Kوالشرّ �أخ�ق ُّLوالتك� ة �والحدَّ �والحسد�الغضب �أهل��.2"والطمع �خصال �أهم فمن

� �النفس �ومحاسبة �التواضع �شأ´$ا�و�ق�لا�جاهدة �من �عند�، �الرئيسية �الفكرة �ي وتلك

  . 3ة�ا�تشددين��ي�محاسبة�النفسطائفة�ا��متية�وأهل�الفتوّ 

أنه�سأل�رّبه�.) هـ�261. من�أئمة�الطبقة�الصوفية�Mوqى�ت(البسطامي��وروي�عن�أبي�يزيد

  .4ودعاها�موطن�كل�شّر ". اترك�نفَسَك�وتعاَل : كيف�الطريق�إليك؟�قال: "ح�ن�رآه��ي�ا�نام

jى�النفس�من�باب�*ستعارة�يسبغ�أبو�يزيد�البسطامي�صفت�ن�إنسانيت�ن�عو�ي�نص�آخر�

العقاب�وأخذهم�بكل�إqى��ُسوق�Mسرى�والعبيد�وا�ارق�نإqى��يا»$اال^[�تعود�بنا�بتداع،�ةيّ ا�كن

 Mيتوبوا�ويطيعوا�ذوي��A^ما�زلت�: "�نمر؛�فالنفس�تبكي�ثم�تضحك��ي�حال�ن�مختلفشّدة�ح

                                                 
معأبو�نصر�الطوÔ¦[،�: انظر 1

ّ
 .436،�اللـ

 .436،�م. ن 2

 .274–272،�ا�وسوعة�الصوفيةعبد�ا�نعم�الحفB[،�: انظر 3

 .124،�شطحات�الصوفّيةعبد�الرحمن�بدوي،�: انظر 4
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إqى��إشارةفكان�بكاء�النفس��.1"ك$ا�إليه�وي�تضحقmح^�Aس،�هللا�وي�تبكيإqى��نف§¦[�أسوق 

�قبولها ��السوق �عدم �هللاإqى �مجاهدةوضحك، �بعد �إليه �شوقها �Kعن َّLع� فقد��.ورياضة ها

ضاحك�بعد�أن�إqى��شّخص�نفسه�ا�تمردة�العاصية�عjى�هيئة�شخص�باك�ما�لبث�أن�تحول 

  .ضت�نفسه�ورضيترّو 

� �الشرع �من �مستمّد �خاص �مفهوم �الصوفية �عند �النفس �وا(فمفهوم ةالقرآن وهو�) لُسنَّ

�والشر  �بالسوء �والغضب�كمقرون �والشهوة � ،2والغفلة �الهوى�وقد �عjى �النفس طبعت

�وج �الشهواتلبوالض�ل �وحّب ]Bّالتم� �عjى �القرآ ،3"ت ��يات �حذرت �أخطار�ولهذا �من نية

  :النفس�ومتابعة�الهوى 

  ).79،�النساء(ك�من�ّسّيئة�فمن�نفسك�وما�أصاب

�النفس�ªّمارة�بالسوء�   )53،�يوسف(وما�أبّرِئ�نف§¦[�إنَّ

�Kما� ِ�ّ
َ
 يُ ح^��Aقوٍم بإّن�هللا��9ُيغ

َ
  )11،�الرعد(Kوا�ما�بأنفسهم��ّ غ

لت�qي�نف§¦[�   )96،�طه(وكذلك�سوَّ

  ).30،�ا�ائدة(قتل�أخيه��فطّوعت�له�نفسه

 �نإ
ّ
بعون�إ9

ّ
  )23،�النجم(الظّن�وما�»$وى�Mنفس��يت

  )54،�البقرة(بارئكم�فاقتلوا�أنفسكم�إqى��فتوبوا

� �الفعل �م) قتلواا(9حظ �للنفس ��اازً جا�نسوب ��)54( �ية�ي �البقرةمن �سورة �يث�Kه�، وما

�وشهوا»$ا�من �للنفس �وعدائي �حربّي �عjى��.جو �أثره �ا�جاز�اللغوي �لهذا �كان �أنه �ريب و9

� ��ي �الفنّية �والصياغة �Mسلوب �استعرضناها �ال^[ �التقشفية �الصوفّية فأضöى�النصوص

�تصويريً أسلوبً  �ا �وكتاباته�امجسًد ا �واستعاراته �بتشب%$اته �الجه، �ميادين �من اد�ا�ستوحاه

                                                 
 .127،�.م. ن 1

 .148د�القادر�عطا،�،�تحقيق�عبا�سائل��ي�أعمال�القلوبالحارث�ا�حاسw[،�: انظر 2

3 � �النفس ت
ّ
�جب� �أّن ي

ّ
�ا�كـ �أبو�طالب �الربوبّية�: أربع) أوصافها(يرى �ومعاني �والجهل �والشهوة �والبخل الضعف

�ا�رح( �) الك�KLوالعّز�وحب �الشياط�ن �والحسد(وأخ�ق �والحيلة �) الخداع �الÆ$ائم �والشرب�(وطباع �Mكل حب

 .1�،159.،�جقوت�القلوبو�طالب�ا�كي،�أب): الخوف�والذلة(وخصال�العبيد�) والنكاح



ـغة�ا�جازية�
ّ
 توظيفها�وقيم$#ا�الفنية�وا�عنوية أشكالنصوص�مجاهدة�النفس� �يالـلـ

 99 صفحة، )2011( 5 ا�جمع،�العدد

� �Mعداءومقارعة �محّفزً ، �وبالتاqي �السامية �ومعان%$ا �النفس �مجاهدة �عjى��الفكرة للمريدين

  .*قتداء�بذلك�إذا�أرادوا�القربة�من�هللا�تعاqى

يعت�KLالنفس�أعدى�عjى�صاحÆ$ا�من�) صjى�هللا�عليه�وسلم(زد�عjى�ذلك�أن�النwّ[�الكريم�

عوذ�با �ن،�ك�نفسك�ال^[�ب�ن�جنبيكعدى�عدوّ أ": الحديث�الشريففقد�روي�عنه�،�إبليس

  .1"من�شرور�أنفسنا

إqى��بتحالفها�مع�جملة�أعدائه�الذين�يKÂبصون�به�ليجروه��نسانويزداد�خطر�النفس�عjى�

��كإبليس: اله�ك �وعقبة لمة
ُ
�ظ �كلها �فالنفس �وMهواء؛ �الدنيا �الزاهدين �يوزخرف إqى��طريق

ح^m�،�A$ا�وقطع�ع�ئقها�ومراقبm$ا�وأخذها�بكل�شديدبّد�من�مجاهد»$ا�ومحارب مواطن�النور؛�ف�

ارة �Mمَّ �النفس �مرتبة �من �Ò$ا ��نرÚى �إqى �مراتب �من �فوقها �اللّوامة: يو ما �ا�لهمة، ،�ا�طمئنة،

  .2فتأمن�ويسلس�قيادها،�الكاملة،�ا�رضية،�الراضية

  ختاًما

�وجّل ،�ل�Mيمان�با �تعاqىلقد�رأت�عقول�أه ه�عزَّ بعد�أن�عرفته�،�$ا�أن�تعرفهقد�طلب�م�Fأنَّ

ة �النظريَّ �بأدلm$ا ،� �إليه �تصل 9� �الفكرببطريق ،� �وا�جاهدات�ببل �والرياضات �والوجدان الذوق

�شوائب� �عن �القلب �وتقديس �ا�حل �بتفريغ �تعاqى �هللا �مع �و*نفراد �الع�ئق �وقطع والخلوات

،�من�أتاني�يسðى:"وجلما�روي��ي�الحديث�القدÔ¦[�عن�هللا�عز��يمانفقد�عرف�أهل�� ،�Mفكار

�هرولة �أيضً  ،3"أتيته �القُدÔ¦[ّ �اوعرفوا �مّما�: "الحديث �اqّي �أحّب �بÝ¦[ء �عبدي �إqيَّ �تقّرب وما

                                                 
 .147،�كتاب�الرياضة�وأدب�النفسالحكيم�الKÂمذي،�: انظر 1

�: انظر 2 �القادر�الجي�ني، �القادريةعبد �ا�آثر�و8وراد �من انية �الربَّ �الفتوحات �القادر�34، �وعبد �بعدها  وما

�. 3/1220 الغنية�ني،�يالج الرحمن�السلم[،� وأبو�عبد. 299 – 9/287،�حلية�8ولياءوأبو�نعيم�Mصفهاني،

 .73- 70،�عيوب�النفس�ومداوا[#ا

3 �]ّwهللا�عنه�عن�الن�]¦äى�هللا�عليه�وسلم(روى�أنس�رjوجّل،�قال) ص� إذا�تقّرب�العبد�: "فيما�يروى�عن�َرّبه�عزَّ

]¦Ýأتاني�يم� �تقّربت�منه�باًعا،�وإذا �ذراًعا �تقّرب�إqّي �تقربت�إليه�ذراًعا،�وإذا �شKًLا البخاري،�". (أتيته�هرولة�إqّي

6502.( 
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�عليه �بكله ،1"افKÂضت �ا�ؤمن �العبد ��فتوجه �إqى �لجخالقه �وا�حبة �باáيمان �عمر�قلبه �له�وقد

�وتعظ �بذكر�هللا ي
ّ

jمهيوُح� �ا، �Mفكار�ورذائل �شوائب �من �أخjي �أن �بالجهد�بعد �العدّوة لنفس

KÂجاهدة�ال^[��9تف�وا�،Lة�والص فأزيل�الحجاب�ب�ن�قلب�العبد�،��Kعjى�ا�عصية�وتقوى�هللاوالُفـُتـوَّ

�نوره �من �عبده �عjى �هللا �وأفاض لف . اهيً إل�اعلًم �وخالقه �يتقبَّ �تعاqى �ا�تواضع�ن��من ا  ا�تق�ن

وي�،�من�Mفراح�Mرواح تلب�ب�ن؛�فقد�ُج شرحها�ويفرحها�بالظفر�ايو ،�نور�الحقويغمر�قلوÒ$م�ب

��اتعلو�دائًم  �ا�شاهدةإqى �من �الفرح �محل ،� �فKÂجع�Mجسادأّما ��الفانية �خلقت�إqى �ال^[ كمدها

 ؛3الذي��9يرّده�كون ،�وذلك�بقاء�Mبد،�ا�طلوببقي�بمشاهدة�،�فمن�ف�ABعن�حسوسه ،2منه

�عل%$م�و�9هم�يحزنو "
ٌ

قون أ�9إّن�أولياء�هللا��9خوف   .4"ن�الذين�آمنوا�وكانوا�يتَّ

. 5"عن�الهوى�فإّن�الجنة�ي�ا�أوى �وأما�من�خاف�مقام�ربه�ون�A¹النفس": اقال�تعاqى�أيضً و 

عjى�الوقوف��اويصبح�قادرً ��س�مي�س�مية�يقوى�ا�جتمع���نسانيةسمو�الروح�وMخ�ق�فب

�الخار  �من �ا�KÂبص�ن �Mعداء �وجه �ج�ي ��9يف، �كلٌّ �تجزأالجهاد ��أهم، هو�جهاد��وأصعÆ$امركباته
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