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يتعلّم »علم جهاد  النفس/ كان لقمان  ببرنامج تعليمي لطرق جهاد  أن نتجّهز  يجب 
أعدى عدّونا النفس  نعتبر  أن  األولى: هي  الخطوة  النفس«/ 

اســتمرّت جلســات هيئــة محبــي أمــر املؤمنــن)ع( األســبوعية بعــد شــهر رمضــان يف موضــوع »الطريــق 

الوحيــد واالســرتاتيجية الرئيســة يف النظــام الرتبــوي الدينــي« تكملــة ملــا طرحــه يف شــهر رمضــان. فإليكــم 

أهــم املقاطــع مــن كلمتــه: 

لماذا آتى الله لقمان الحكمة؟/ اإلمام الصادق)ع(: َیَتَعلَّمُ  َما َیْغلُِب  ِبهِ  نَْفَسهُ  َو ُیَجاِهُد ِبِه َهَواه

عرفنــا يف الجلســات املاضيــة أن »جهــاد النفــس« هــو الطريــق الوحيــد لتعــايل اإلنســان وتحســن 

ــاة، كــا هــو الطريــق الوحيــد لنيــل مقــام القــرب إىل اللــه يف آخــر املطــاف.  مســتوى العبوديــة والحي

بطبيعــة الحــال وبعــد القبــول بهــذا األصــل البــّد لنــا أن نلتفــت إىل األســاليب والطــرق العمليــة لذلــك.

يف هــذا الطريــق علينــا يف بــادئ األمــر أن نبحــث عن »علم جهاد النفــس« ونكّث معلوماتنــا يف هذا املجال. 

فــإن التحصيــل عــى هــذا العلــم أمــر مثن جــّدا. إن هــذا العلم هــو مجموعــة مــن املعلومات التــي تحّدد 

لنــا ضمــن بيــان بعــض األســس والقواعد طــرق جهاد النفــس واملنعطفات املوجــودة يف أثناء هــذا الطريق. 

ــا  ــِه َم ــا َو اللَّ ــاَل: »أََم ، فََق ــلَّ ــُه َعزََّوَج ــا اللَّ ــی ذَکَرََه ــِه الَِّت ــَانَ  َو ِحْکَمِت ــْن لُْق ســئل اإلمــام الصــادق)ع( َع

ــُه کَاَن  ــَاٍل َو لَِکنَّ ــٍم َو اَل َج ــی ِجْس ــٍط ِف ــٍل َو اَل بَْس ــاٍل َو اَل أَْه ــٍب َو اَل َم ــَة ِبَحَس ــَاُن الِْحْکَم ــَی لُْق أُوتِ

ــُد  ــهُ  َو یَُجاِه ــهِ  نَْفَس ــُب  ِب ــا یَْغلِ ــمُ  َم ــِرُ َو یَتََعلَّ ــه  ... َو یَْعتَ ــی اللَّ ــاً ِف ــِه ُمتََورِّع ــِر اللَّ ــی أَْم ــاً ِف ــًا قَِویّ رَُج

ــَرِ- َو کَاَن  ــُه ِبالِْع ــَداِوی نَْفَس ــِر َو یُ ــُه ِبالِْفْک ــَداِوی قَلْبَ ــَکاَن یُ ــیْطَاِن فَ ــَن الشَّ ــِه ِم ــرَتُِز ِب ــَواه َُو یَْح ــِه َه ِب

ــي/ج2/ص162[ ــر القم ــَة« ]تفس ــَح الِْعْصَم ــَة َو ُمِن ــَی الِْحْکَم ــَک أُوتِ ــُه- فَِبَذلِ ــَا یَْنَفُع ــُن إاِلَّ ِفی اَل یَظَْع
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يجب أن نتجّهز ببرنامج تعليمي لطرق جهاد النفس

ــج  ــز برنام ــاد ونتجّه ــم الجه ــّد أن نحصــل عــى عل ــه الب ــاد النفــس وطرق ــاين جه ــّم مبب يف ســبيل أن نل

تعليمــي. علينــا أن نهــدف إىل تعلـّـم علــم جهــاد النفــس. طبعــا قــد يســّمى هــذا العلــم »علــم األخــاق« 

ــر  ــع وبتعب ــم يف الواق ــذا العل ــن ه ــس«، ولك ــب النف ــم تهذي ــرى »عل ــر أح ــة« أو بتعب ــم الرتبي أو »عل

یــِن ُمخالََفــُة الهــوی« ]غــرر الحكــم/6427[ أمــر املؤمنــن)ع( هــو »معرفــة نظــام الديــن«؛ »نِظــاُم الدِّ

قــال اإلمــام الصــادق)ع( يف حديثــه عــن لقــان: »َفــکَاَن یُــَداِوي َقلَْبــُه ِبالِْفکْــِر َو یُــَداِوي نَْفَســُه 

ــن  ــتفادة م ــار واالس ــر واالعتب ــق الفك ــن طري ــم ع ــذا العل ــائل ه ــف مس ــن كش ــي ميك ــَر« يعن ِبالِْع

ــأن بعــض  ــن ش ــه م ــو أن ــث ه ــى هــذا الحدي ــق. فمقت ــذا الطري ــل يف ه ــن فدلي ــا الدي التجــارب وأم

العلــوم التجريبيــة أن تواكــب الديــن وتعــن اإلنســان يف طريــق جهــاد النفــس. إذ ال فــرق بــن 

االعتبــار وأخــذ العــر الــذي كــث التأكيــد عليــه يف الروايــات وبــن التجربــة. العــرة هــي حســن 

ــل  ــي حص ــارب الت ــع التج ــة لجمي ــات منظم ــي مدّون ــة ه ــوم التجربي ــارب والعل ــن التج ــتفادة م االس

عليهــا اإلنســان عــى مــّر الدهــور واألعصــار يف مختلــف املواضيــع والفــروع. يســتطيع الديــن أن يرشــد 

العلــوم التجربيــة، ومــن جانــب آخــر تنتهــي العلــوم التجربيــة يف مســار تطّورهــا إىل مــا قالــه الديــن. 

إن جهاد النفس يمنح اإلنسان الحكمة

وقــال اإلمــام الصــادق)ع( يف حديثــه عن لقــان: »َو کَاَن َل یَظَْعُن إِلَّ ِفیــَا یَْنَفُعُه- َفِبَذلِــَك أُوِتَ الِْحکَْمَة َو 

ُمِنــَح الِْعْصَمــَة« ]املصــدر نفســه[ يــدل هــذا الحديــث عــى أن اتبــاع الهــوى بــرر اإلنســان ومصلحتــه يف 

مخالفــة الهــوى ولذلــك عــى أثــر تحصيله عــى علم جهاد النفس ومارســته يف هــذا الجهــاد، أويت الحكمة 

والعصمــة. فّكــروا ملــاذا جهــاد النفــس يجلــب الحكمة لإلنســان، وميّكنــه من إنتــاج العلم ويقّص ويســّهل 

عليه الطريق الطويل ملعرفة أعقد قواعد العامل؟ وملاذا يرفع مقام اإلنســان إىل درجة العصمة االكتســابية؟
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لقد تفّضل الله على لقمان بمنحه العصمة ألنه كان مجّدا في جهاد النفس

ــري  ــا يج ــة. عندم ــان الحكم ــبحانه لق ــه س ــى الل ــد أعط ــادق)ع( لق ــام الص ــث اإلم ــى حدي ــاء ع بن

ــاس ينزعجــون،  ــاء مــن غــر األمئــة املعصومــن)ع( تجــد بعــض الن ــث عــن عصمــة بعــض األولي الحدي

ــرارا يف  ــاد النفــس واإلخــاص م ــوى وجه ــن التق ــة م ــرت العصمــة االكتســابية الحاصل ــد ذك ــه ق ــع أن م

ــٍد  ــْن أََح ــٍة ِم ــَن نِیَّ ــاَل ُحْس ــُه تََع ــَم اللَّ ــر)ع(: »إَِذا َعلِ ــام الباق ــال اإلم ــال ق ــبيل املث ــى س ــات. فع الرواي

ــهُ  ِبالِْعْصَمــة« ]أعــام الديــن/ص301[ وهــذه هــي العصمــة االكتســابية. وقــد تفّضــل اللــه عــى  اکَْتَنَف

لقــان مبنحــه العصمــة ألنــه كان مجــّدا يف جهــاد النفــس. قــال آيــة اللــه بهجــت)ره(: »إن رشط النبــّوة 

ــى  ــه. فع ــل علي ــا ال دلي ــذا م ــويص، فه ــي وال ــصة يف النب ــة منح ــا أن العصم ــة، أم ــة العصم والوصاي

ــن  ــارب اليق ــدي ظــن يق ــا عن ــة، وأن ــن الحســن)ع( العصم ــي ب ــن ع ــد ب ــل يف زي ــال نحتم ــبيل املث س

ــذي  ــن ال ــن الحس ــي ب ــاس وع ــل العب ــك أبوالفض ــأ... وكذل ــة ال الخط ــن الخطئي ــا ع ــه كان معصوم بأن

استشــهد يف كربــاء وبعــض أصحــاب ســيد الشــهداء، فليــس هنــاك احتــال يف عصمتهــم وحســب بــل 

ــك كان يف  ــداد وســلان معصومــن؟ وكذل ــر املق ــك هــل ميكــن أن ال نعت ــم. وكذل ــد أحــرزت عصمته ق

ــی(/ 58[ ــه )فارس ــای حکیان ــد«. ]گوهره ــم وعم ــن عل ــة ع ــب معصي ــى أن مل يرتك ــن ادع ــا م عصن

ما هي الخطوة األولى التي يجب أن نخطوها في طريق »جهاد النفس«؟/ ال يمكن أن 

نحّدد الخطوة األولى بسهولة ألن اإلنسان ذو أبعاد

بعــد أن عرفنــا وخضعنــا لهــذه الحقيقــة وهــي أن طريقنــا الوحيــد هــو جهــاد النفــس وبعــد مــا اكتشــفنا 

أهميتــه ورضورتــه، يتبــادر إىل الذهــن هــذا الســؤال وهو: ما هــي الخطــوة األوىل التي يجــب أن نخطوها 

ــاد النفــس«؟ ال ميكــن أن نحــّدد هــذه الخطــوة األوىل ببســاطة ألن اإلنســان ذو أبعــاد  ــق »جه يف طري

مختلفــة وكلـّـا تحّدثنــا عــن الخطــوة األوىل، يطــرح هــذا الســؤال نفســه: الخطــوة األوىل يف أي بعــد مــن 

األبعــاد الوجوديــة يف اإلنســان؟ فعــى ســبيل املثــال إذا كان لإلنســان عاقات مــع جهات مختلفــة فابّد أن 

تكــون عاقتــه األهــم، عاقتــه مــع اللــه، وعليــه فلعلّنــا نســتطيع أن نقــول: إن الخطــوة األوىل هــي إصاح 

الصــاة، وأمــا بالنســبة إىل عاقتــه مــع اآلخريــن، فالخطــوة األوىل عــدم الظلــم. وأمــا يف الجانــب الســلويك 

أيضــا فليــس مــن الســهل تحديــد الخطــوة األوىل أهــي غــّض العــن أم مراقبــة الســمع أم مراقبــة اللســان.
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ــة  ــاد وجودي ــى أبع ــة، ينطــوي اإلنســان ع ــات املختلف ــد العمــي والســلويك والعاق ــة إىل البع وباإلضاف

أخــرى. فباإلضافــة إىل نشــاطه عــى مســتوى »العمــل والســلوك« ميــارس بعــض النشــاطات عــى مســتوى 

»الفکــر والتعّقــل« أو عــى مســتوى »املشــاعر والرغبــات«. فهنــا أيضــا يتبــادر إىل الذهــن ســؤال، وهــو: 

هــل يجــب أن تكــون الخطــوة األوىل عــى مســتوى الســلوك، أم عــى مســتوى النزعــات واملشــاعر؟ هنــا 

ــا عــى اآلخــر ببســاطة. ــد البعــد املقــّدم بســهولة وال نســتطيع أن أن نرّجــح جانب أيضــا ال ميكــن تحدي

طبعــا مــن إحــدى الجوانــب قــد يقــال: ينبغــي أن تخّصــص الخطــوة األوىل بنزعــات اإلنســان 

ورغباتــه. إذ أنهــا لحقيقــة واضحــة وهــي أنــه مــا مل يرغــب اإلنســان يف فهــم قضيــة أو إنجــاز 

ــا  ــان خالي ــق اإلنس ــه مل يخل ــي أن الل ــة ه ــد القضيّ ــذي يعّق ــر ال ــا األم ــه. أّم ــزم علي ــا، ال يع ــل م فع

مــن الرغائــب والنزعــات، فقــد أودع يف فطــرة اإلنســان مجموعــة مــن النزعــات منــذ البدايــة. 

ينطــوي  إذ  النزعــات.  األوىل عــى مســتوى  الخطــوة  تكــن  األحيــان مل  مــن  كثــر  ففــي  ولذلــك 

اإلنســان عــى مجموعــة مــن النزعــات الحســنة اإليجابيــة منــذ خلقــه فــا يحتــاج إىل تحصيلهــا.

الخطوة األولى في مسار »جهاد النفس« بعد العلم، هي اعتبار النفس أعدى األعداء/ 

يجب أن يكون لنا انطباع سلبي جّدا عن النفس

بالرغــم مــن كل تعاقيــد روح اإلنســان التي ســببت يف صعوبة تشــخيص الخطوة األوىل، بإمكاننا أن نســلّط 

األضواء عى أمر كخطوة أوىل يف هذا املســار. وهي أن يســعى اإلنســان يف مســار جهاده ضّد هوى نفســه، 

أن يجعــل رؤيتــه تجــاه النفــس كنظرتــه إىل أعــدى أعدائــه. يعنــي ينبغــي لإلنســان أن يعتــر »نفســه« و 

»أنانيتــه« عنــصا ســيئا جــّدا ويعترهــا عدّوة لــدودة. ال يكفــي العلم بهــذه الحقيقة، بل يجــب أن نحظى 

برؤيــة ثابتــة وعميقــة تجــاه النفس، وهذا ما يحتــاج إىل دقّة ورصف الوقت الكثــر يف طريق جهاد النفس. 



6

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

كثير من الناس ال يرى نفسه األمارة عنصرا سيئا وخطرا، وحتى تراه قد صاَدَق نفسه!

كثــر مــن النــاس غــر مقتنــع بــأن نفســه األمــارة عنــصا ســيئا، وال يشــعر منهــا بخطــر وحتــى تــراه قــد 

صــاَدَق نفســه! يف حــن يجــب أن يعرتينــا هــذا الشــعور بحيــث نــرى نفســنا عــدّوة لنــا ونحظــى بهــذه 

الرؤيــة وهــي أن نزعاتنــا النفســانية والدانيــة ســيئة وخبيثــة جــّدا، فــإن مل نعترهــا عــدّوا ومل نجاهدهــا، 

نتحــّول إىل أشــخاص مدلّلــن وعدميــي املنطــق وخطريــن. 

أن  أوال  يجب  نفسنا  نجاهد  أن  سبيل  في  نَْفُسَك/  َعُدوِّکَ   أَْعَدى  األكرم)ص(:  النبي 

عدّوا  نعتبرها 

قــال النبــي األعظــم)ص(: »أْعــَدى َعــُدوَِّك  نَْفُســَك  الَِّتــی بَیْــَن َجْنبَیْك «)مجموعــۀ وّرام/ج1/ص59(  

فابــّد أن نصــّدق بــأن نفســنا األمــارة عــدّو عــزم عــى إذاللنــا وإهاكنــا. فــا يجــب أن ال نتخــذ هــذه 

النفــس الخطــرة ربّــا وحســب، بــل ينبغــي أن ال نصادقهــا بــل وال نغفــل عنهــا أبــدا. إذ أن إهــال هــذا 

ــة  ــه يجــّر الويــات إىل اإلنســان. إذن فمــن أجــل النجــاح يف عملي ــة عن العــدو الخطــر والقــايس والغفل

جهــاد النفــس، يجــب أوال أن نعتــر النفــس خصمنــا وعدّونــا لنصعهــا وإال فهــي التــي ســوف تصعنــا. 

يجــب أن نغــّر مشــاعرنا تجاه نفســنا، والبّد أن نعترها عدّوا ال ينفك عن محاولــة إلحاق الرر بنا وإذاللنا 

طرفــة عــن. فــا ينبغــي أن نعيش أفــكارا رغائبية ليوقعنا الشــعور باألمن الــكاذب يف فّخ عداواتــه الكامنة.

اإلذاعة  ليت  عدّوك/  كجهاد  عليك  واجب  فإنه  نفسك...  جاهد  الكاظم)ع(:  اإلمام 

والتلفزيون يعرضون لنا الجرائم التی ترتكب في المنطقة ليعرف الناس ما معنى العدّو؟

َهــا َعــْن َهَواَهــا َفإِنَّــُه َواِجــٌب َعلَْیــَك کَِجَهــاِد  قــال اإلمــام الكاظــم)ع( ألحــد أصحابــه: »َجاِهــْد نَْفَســَك لَِتُدَّ

َعــُدوَِّك« ]تحــف العقــول/ص399[ يف خضــّم حــروب املنطقــة هــذه، ليــت اإلذاعــة والتلفزيــون تقتنــع 

ــى  ــا معن ــاس م ــرف الن ــاس ليع ــث للن ــدّو أك ــم الع ــس جرائ ــي أن تعك ــرتاتيجية وه ــذه االس ــاذ ه باتخ

ــم  ــت عليه ــوا أو أطلق ــن ذبح ــاء الذي ــات األبري ــد مئ ــوف عن ــل الوق ــال تطي ــبيل املث ــى س ــدّو؟ فع الع

الرصــاص واحــدا واحــدا عــى يــد داعــش، لــرى النــاس مــا يجــري يف العــامل ويدركــوا مفهــوم »العــدّو«.



7

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

ليس مستوانا في معرفة العدو والتصديق بوجود العدو جّيدا/ يسعى إبليس إلغفالنا 

عن العدو/ ال يغفل عاقل عن عدّوه اللدود والمدّجج بالسالح/ مقطع فيلم يجب أن نراه 

مّرة واحدة ونطيل التفكير فيه مرارا

ليــس مســتوانا يف معرفــة العــدّو والتصديــق بوجــود العــدّو جيّــدا، وإنهــا ملفاهيــم غريبــة يف أدبياتنا. ومن 

جانــب آخــر يســعى إبليــس الســتخفاف عقولنــا وإغفالنــا عــن العــدّو. اليــوم ومــع تواجــد العــدّو بقّضــه 

وقضيضــه ملــاذا ال نلتفــت إليــه ونتغافــل عــن وجــوده؟ ال يغفــل عاقــل عــن عــدّوه اللــدود واملدّجــج 

بالســاح. وال يشــعر إنســان عاقــل باألمــن إىل جانــب عــدّوه القــايس. يجــب أن نــرى مــرة واحــدة املقطع 

الــذي يذبــح فيــه قــّس مســيحي، ثــم نطيــل التفكــر فيــه مــرارا. البــّد أن نــرى وجــه ذاك الرجــل الــذي 

يذبــح القــّس بــكل بــرود، لنصــّدق برذالــة العــدّو وخبثه. فــا تفعلون بهــذا العــدّو إن ســقط يف أيديكم؟! 

أفــا تبطشــون بــه؟! والحــال أن النبــي)ص( قــد اعتــر النفــس األمــارة أعــدى مــن ذلــك العــدو. البــّد أن 

يرتســخ هــذا املعنــى وهــو أن نفســنا األمــارة عــدّوة لنــا، فيجــب أن نهاجمهــا ونقمعها كــا نهاجــم العدو. 

إذا عرفنا أن أعدى عدّونا هي نفسنا، تهون عندنا عداوات المؤمنين لنا

ــَه اللَّــهَ  ِف الِْجَهــاِد لِْلَنُْفــِس؛ َفِهــيَ  أَْعــَدى  الَْعــُدوِّ لَکُــم« ]دعائــم  قــال أمــر املؤمنــن)ع( يف وصيتــه: »اللَّ

اإلســام/352/2[. فــإذا عرفنــا أن أعــدى عدّونــا نفســنا، تهــون عندنــا عــداوات املؤمنــن املختــصة لنــا. 

طبعــا حســاب الكفــار واملنافقــن املعانديــن لإلســام واملســلمن يختلــف عن عــداوات املؤمنن الشــخصية 

أو الناتجــة مــن ســوء التفاهــم، فابــّد مــن معــاداة الكفــار واملنافقــن. 

َل المعاِصی تَصِدیُق النَّفِس، والرُُّکوُن إلى الَهَوى أمير المؤمنين)ع(: وإنَّ أوَّ

َل املعــاِص تَصِدیــُق النَّفــِس، والرُّکـُـوُن إل الَهــَوى«  ثــم قــال أمــر املؤمنــن)ع( يف تكملــة وصيتــه: »وإنَّ أوَّ

]دعائــم اإلســام/352/2[ فــرط األمــان من هذه املعصيــة األوىل هي أن نكذب النفس وال ننســجم معها.
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باإلضافة إلى معاداة النفس يجب أن نلتفت إلى قبحها/إن نفس اإلنسان موجود خبيث قذر 

وقح وطاغ

ــب أن  ــس يج ــاداة النف ــة إىل مع ــن باإلضاف ــا. ولك ــس ومعاداته ــب النف ــي تكذي ــوة األوىل ه إذن الخط

نلتفــت إىل قبحهــا. إنهــا ملوجــود خبيــث قــذر وقــح وطــاغ. طبعــا ال يخفــى أنــه عندمــا نقــول النفــس 

الســيئة، نقصــد الجانــب الحقــر مــن النفــس الــذي مييــل إىل الدنيــا، أمــا روح اإلنســان ففيها أبعــاد جميلة 

جــدا تعكــس جــال اللــه ســبحانه. لقــد قــال اللــه املتعــال يف حديثــه املعــراج مخاطبــا حبيبــه الرســول 

األعظــم)ص(: »یَــا أَْحَمــُد َل تََتَزیَّــنُ  ِبلِیــِن اللَِّبــاِس َو ِطیــِب الطََّعــاِم َو لَیــِن الَْوطَــاِء َفــإِنَّ النَّْفــَس َمــأَْوى کُلِّ 

َشٍّ َو ِهــَی َرِفیــُق کُلِّ ُســوٍء، تَُجرَُّهــا إَِل طَاَعــِة اللَِّه َو تَُجــرَُّک إَِل َمْعِصَیِتِه َو تَُخالُِفَک ِفــی طَاَعِتِه َو تُِطیُعَک 

ُ إَِذا اْســَتْغَنْت« ثــم  ِفیــَا تَکْــرَُه َو تَطَْغــى إَِذا َشــِبَعْت َو تَْشــکُو إَِذا َجاَعــْت َو تَْغَضــُب إَِذا اْفَتَقــرَْت َو تََتکَــرَّ

يقــول ف تكملــة هــذا الحديــث: »َمَثــُل النَّْفــِس کََمَثــِل النََّعاَمــِة؛ تـَـأْکُُل الْکَِثیــَر َو إَِذا ُحِمــَل َعلَْیَهــا َل تَِطیــُر 

ــث القدســية/ص383[ »اُِتَ  « ]الجواهــر الســنية ف األحادي ــرٌّ ــُه ُم ــٌن َو طَْعُم ــُه َحَس ــَى  لَْونُ ْف ــُل الدِّ َو َمَث

ــَر إل َصفائــِه و ُحســِنِه، فَوِجــَئ  أمیــُر املُؤِمنیــَن علیــه الســام ِبِخــواِن فالــوَذجٍ، فُوِضــَع بَیــَن یََدیــِه فَنظَ

ــَظ إصَبَعــُه وقــاَل: إنَّ الَحــاَل  ِبإصَبِعــِه فیــِه َحّتــى بَلَــَغ أســَفلَُه، ثُــمَّ َســلَّها ولَــم یَأُخــْذ ِمنــُه َشــیئا، و تَلَمَّ

ــي، فرََفعــوُه«  ْدهــا، اِرَفعــوُه َعّن ــم اَُعوِّ ــا لَ ــي م َد نَف ــوِّ ــرَُه أن اَُع ــي أک ــراٍم، و لِکّن ــَو ِبَح ــا ُه ــٌب و م طَیِّ

ــٍب ع أُِتَ ِبَخِبیــٍص  ــَن أَِب طَالِ ــِيَّ بْ ــاِدِق)ع(: »إِنَّ أَِمیــَر الُْمْؤِمِنیــَن َع ــٍر الصَّ ــْن َجْعَف ]املحاســن/409/2[ َع

َفــأََب أَْن یَأْکُلَــُه َفَقالُــوا لَــُه أَ تَُحرُِّمــُه َقــاَل َل َو لَِکنِّــي أَْخــَى أَْن تَُتــوَق إِلَْیــِه نَْفــِي َفأَطْلَُبــُه ثـُـمَّ تـَـَا َهــِذِه 

نْیــا َو اْســَتْمَتْعُتْم ِبهــا(« ]أمــايل املفيــد/134[ وقــد ذكــر مــا  اْلیَــَة: )أَْذَهْبُتــْم طَیِّباتِکُــْم ِفــی َحیاتِکُــُم الدُّ

يشــابه هــذه الحكايــة عــن رســول اللــه)ص( أيضــا ]راجــع املحاســن/ج2/ص409[ يف الواقــع قــد امتنــع 

أمــر املؤمنــن)ع( عــن هــذا الطعــام ألنــه كان لذيــذا جــّدا، فعلـّـل امتناعــه عــن األكل بــأين إذا لبيــت رغبة 

نفــي اآلن، ســتطغى نفــي وتتــادى يف مطالباتهــا وتذرعاتهــا فتخــرج عــن ســيطريت ومل أعد أقــوى عليها.
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البّد من ذبح النفس والوقوف أمام مطالباتها من بادئ األمر

البــّد أن نتمــرّد عــى النفــس ومنتنــع عــن تلبيــة رغباتها من بــادئ األمــر، وإال فتصبح نفســا مدلّلــة طاغية، 

ثــم تــزداد مطالباتهــا وتذرعاتهــا إال أن تخــرج عــن ســيطرتنا ونعجــز عــن كبحهــا، خاصــة وإن مطالباتهــا 

ال تنتهــي ولــن تتوقــف إال بعــد أن تشــقي اإلنســان. إذن فالعاقــل هــو مــن وقــف يف وجــه نفســه منــذ 

ــّد أن نقمــع النفــس مــن  ــأ مــن األّول نهايــة الطريــق الــذي تــؤدي بــه أهــواء النفــس. الب البدايــة وتنب

البدايــة وال ندلّلهــا أو نســمح لهــا بالوقاحــة وإال فــإن وقحــت أو قويــت فســنعجز عــن رصعهــا. النفــس 

الوقحــة تغضــب برسعــة، وتغفــر بتأخــر، كثــرة الحقــد ورسيعــة االنزعــاج، ال تلتــّذ بســهولة، ورسعــان مــا 

تشــكو وكذلــك تتصــف بــآالف الخصــال الســيئة التــي تشــقي اإلنســان.

لماذا نرّكز في دروسنا وأبحاثنا المعنوية واألخالقية على المواضيع الفرعية؟!

ملــاذا نركّــز يف دروســنا وأبحاثنــا املعنويــة واألخاقيــة دامئــا عــى املواضيــع الفرعيــة؟ فعــى ســبيل املثــال 

ملــاذا نطــرح موضــوع الشــكر يف بــادئ ذي بــدء، فيعجــب جميــع الحارضيــن باملوضــوع دون أن يصبــح 

أحدهــم شــاكرا؟! ثــم يقولــون: »مــا أجمــل الشــكر ويــا ليتنــا كنــا شــاكرين!« أفهــل تســمح لنــا نفســنا 

الطاغيــة والخبيثــة بــأن نكــون شــاكرين؟! ملــاذا نــرتك جميــع املقّدمــات ونتحــّدث عــن الصــر؟! أفهــل 

ــس  ــق الرئي ــا مل نســلك الطري ــا م ــن؟! الحقيقــة هــي أنن ــأن نكــون صابري ــة ب ــا نفســنا املدلّل تســمح لن

ــل الشــكر والصــر  ــل مث ــاد النفــس، ال نســتطيع أن نتحــدث عــن أي مفهــوم راق وجمي ــق جه أي طري

ــع هــذه  ــث عــن جمي ــا الحدي ــق ســوف ينفعن والســخاء وغرهــا. ولكــن بعــد الدخــول يف هــذا الطري

الفضائــل كــا ســوف تنفعنــا الذكــرى يف هــذا الخصــوص. بعــد مــا عرفنــا أهميــة جهــاد النفــس وموقعــه 

يف حيــاة اإلنســان ســوف نعــرف جــذور مشــاكلنا ونــدرك بــأن تقصرنــا يف جهــاد النفــس هــو الــذي أدى 

ــة شــكرنا وبخلنــا وغرهــا.  إىل نقصــان صرنــا وقلّ


