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عن الر�سول الأكرم P: »مرحباً بقوم ق�ش���وا 

الجهاد الأ�شغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر«.

فقيل: يا ر�سول اهلل وما الجهاد الأكبر؟

.
)1(

قال: »جهاد النف�ص«

في و�سّيـــة اأميـــر الموؤمنين ومولـــى الموّحدين 

الجه���اد  ف���ي  اهلل  »واهلل  و�سيعتـــه:  Qلولـــده 

للأنف�ص، فهي اأعدى العدّو لكم، فاإّنه قال تبارك 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  وتعال���ى:{پ 

.
)3(

 »
)2(

ڀ}

)1( الكافي، الكليني، ج5، �س21.

)2( �سورة يو�سف، الآية: 53.

)3( دعائم الإ�سالم، القا�سي النعمان، ج2 �س 352.



الإ�شلم  »هدف   :{ الخميني  الإمام  يقول 

فلن  اأبعاده،  بكافة  نّتبعه  لم  واإذا  تربيتنا،  هو 

ها ال�شّبان الأعّزاء الغفلة  اأيُّ نترّبى ول ينبغي لكم 

الأكبر  الجهاد  من  وهي  المعنوّية،  الجوانب  عن 

ب�شبب ان�شغالكم الآن بالعلوم الطبيعّية اأو اأ�شكال 

الأمر  وهذا  حالّياً  الواجبة  الجهادّية  الن�شاطات 

 اإّن من اأ�شمى واأرفع العلوم 
)1(

ي�شدق علينا جميعاً

اأْن تكون ذات �شبغة عاّمة هي العلوم  اّلتي ينبغي 

المعنوّية الإ�شلمّية كعلم الأخلق وعلم تهذيب 

ُتمّثل  فاإّنها  اهلل،  اإلى  وال�شلوك  وال�شير  النف�ص 

.
)2(

الجهاد الأكبر »رزقنا اهلل ذلك واإّياكم«

)1( الكوثر، الإمام الخمينّي }, ج2، �س 257، خطاب رقم 48.

�س 81. )2( الكلمات الق�سار،  الإمام الخمينّي }, 
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ةمّدقملا

المقّدمة
الحمد هلل ربِّ العالمين، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الخلق 

و�سّيد المر�سلين محّمد وعلى اآله الطّيبين الطاهرين محاّل معرفة 

اهلل ومعادن حكمة اهلل عّز وجّل.

وبعد..

القارىء بين يديك كتاب �سغير الحجم، حوى بين دّفتيه  اأخي 

كبرى التعاليم الإلهّية، واأ�س�س الإ�سالم في جهاد النف�س الب�سرّية، 

غاية  هو  حيث  نف�سه  للمو�سوع  البالغة  الأهمّية  بجانبين،  ويمتاز 

، وكونه قراءة في فكر 
)1(

البعثة »اإّنما ُبعثت لأُتّمم مكارم الأخلق«

الإمام الخميني } بما يحمل من تج�سيد لتلك التعاليم، وفهم 

�سحيح ميزانه ال�سفاء والنقاء.

طالعنا به باإ�سراقٍة نرى فيها وجه مولنا بقّية اهلل الأعظم | 

وخاطبنا ب�سوٍت �سمعنا به من �سروح النبّوة والولية نداءات اأئّمتنا 

.R الأبرار

وفي هذا الكتاب خال�سة الركائز والخطوط العاّمة اّلتي يراها 

)1( تف�سير مجمع البيان، الطبر�سي، ج10، �س 86.
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الإمام }  في جهاد النف�س لأّنها درا�سة فكرّية ولي�ست تف�سيلّية 

لك�سف النقاب عن كلِّ ما تعّر�س له في بحوثه العرفانّية والأخالقّية 

بهذا  مقال  يحويها  ول  المنال  �سعب  بع�سها  اأّن  �سرورة  ال�سريفة، 

الإيجاز، لكْن في الوقت نف�سه هي كافية لمعرفة منهجه وثوابته في 

هذا الطريق.

فكفانا اأْن نقراأ �سرحه قبل اأْن نعبر حبره اّلذي ظّل يغترف من 

الغيب مددًا قبل اأْن يكون مدادًا.

فاإلى ع�ّساق المعرفة الإلهّية، وع�ّساق الخمينّي }.. العازمين 

المتوا�سع..  العمل  ُنقّدم هذا  اللقاء..  اإلى  ال�سفر.. والتائقين  على 

راجين من اهلل تعالى القبول واأْن تبلغ هذه ال�سفحات غايتها وهي 

تفوح ب�سذى الهداية والولية لكلِّ ذوق �سليم وحا�ّسة �سحيحة.
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الف�صل الأّول

حقيقة جهاد النفس

1 � اأهمي�ّة جهاد النف�ص 

2 � ما هو جهاد النف�ص؟

3 � غاية جهاد النف�ص

4 � �شاحة جهاد النف�ص

5 � اأطراف ال�شراع في جهاد النف�ص

6 � �شرورة الجهادين: الأكبر والأ�شغر
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1 ـ أهمّية جهاد النفس
اللذان  هما  النف�ص  وتهذيب  العلم  »اإّن   :{ الإمــام  يقول 

ُت�شلحوا  اأْن  عليكم  الإن�����ش��ان��ّي��ة..  مرتبة  اإل��ى  الإن�����ش��ان  يو�شلن 

اأحكام  اإّل باّتباع  اأنف�شكم لتتمّكنوا من القيام ول يكون الإ�شلح 

.
)1(

اهلل«

هنا يّت�سح جانبان:

الأّول: اأّن الو�سول اإلى الهدف المقّد�س والمق�سود الإلهّي اّلذي 

اأْن  �سرط  المجاهدة،  عملّية  دون  ُيمكن  ل  الحّقة  بالعبودّية  يتمّثل 

تكون مقرونة بالعلم حيث اإِّن كاّلً منهما �سرورة لالآخر، والعلم اأ�سل 

.
)3(

، ول ُينال ما عند اهلل اإّل بالعمل
)2(

كلِّ خير

والثاني: اأّن من اأعظم معّوقات عملّية الإ�سالح الكبرى في المجتمع، 

عدم تهذيب النفو�س، بل ل ُيمكن البدء اإّل من عندها قبل النتقال اإلى 

الميادين العاّمة والنطالق من خاللها كما عّبر نف�سه } في اأكثر 

من خطاب قائاًل: »اإّن ما هو �شروريٌّ بالن�شبة اإلينا جميعاً هو اأْن نبداأ 

)1( الكلمات الق�سار، �س 82.

)2( كما عن اأمير الموؤمنين Q في غرر الحكم، �س 20.

)3( كما عن الإمام الباقر Q في و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 1، �س 69.
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ال�شعي  بل  وح��ده،  الظاهر  باإ�شلح  القتناع  وع��دم  اأنف�شنا  باإ�شلح 

اأْن يكون غدنا خيراً  باإ�شلح قلوبنا وعقولنا والإ�شرار على  للبدء 

من يومنا، على المرء اأْن يبداأ باإ�شلح نف�شه وال�شعي لجعل عقائده 

اأْن   لذلك من الطبيعي جّداً 
)1(

واأخلقه واأعماله مطابقة للإ�شلم

ُن�شاهد ما ُن�شاهده من المفا�شد العاّمة وب�شمات الف�شل والخ�شران 

العدّو  ال��ّذات و�شراعها مع  الإن�شان قد خ�شر في معركة  اأّن  طالما 

اّلذي بين جنبيه«.

الكتاب  في  بالغة  باأهمّية  النف�س  جهاد  م�ساألة  حظيت  لذلك 

الكريم وال�سّنة ال�سريفة. 

فاأّما الكتاب الكريم:

قوله  والمجاهدة  التزكية  جزاء  عن  حاكيًا  ذلك  في  نزل  ومّما 

مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  {حب  تعالى: 

جس  مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت 
.

)2(

حس}
وبعد اأحد ع�سر َق�َسمًا قوله عّز من قائل:  {ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
.

)3(

ڃ}
ٿ  ٿ  �سبحانه:{ٿ  اهلل  ف�سل  لــول  ليتمَّ  ذلــك  كــان  ومــا 

)1( الكلمات الق�سار، �س 81.

)2( �سورة طه، الآيتين: 75، 76.

)3( �سورة ال�سم�س، الآيات: 1ـ 10.
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ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
.

)1(

ڄ ڃ}
ويذّكرنا الإمام } بهذا الف�سل الإلهي وهو يو�سي ولده ويو�سينا 

كذلك: »اعلم اأّنه لي�ص لأيِّ موجود من الموجودات بدًء من غيب 

عوالم الجبروت واإلى ما فوقها اأو تحتها �شيء من القدرة اأو العلم 

.
)2(

اأو الف�شيلة وكّل ما فيها من ذلك اإّنما هو منه جّل وعل«

واأّما ال�شّنة ال�شريفة:

فقد جاء عن النبّي P اأّنه راأى بع�س اأ�سحابه من�سرفًا من بعٍث 

كان بعثه وقد ان�سرف ب�سعثه وغبار �سفره و�سالحه عليه ُيريد منزله 

فقالP: »ان�شرفت من الجهاد الأ�شغر اإلى الجهاد الأكبر«، فقال له: 

.
)3(

َو جهاد فوق الجهاد بال�سيف؟! قالP: »نعم جهاد المرء نف�شه«
َ
اأ

وعــنــه P: »اأف�������ش���ل ال��ج��ه��اد م���ن ج��اه��د ن��ف�����ش��ه اّل���ت���ي بين 

.
)4(

جنبيه«

»اعلموا   :Qالموؤمنين اأمير  عن  كما  ال�سعادة  �سبب  وهــو 

اأنف�شكم  ب��ج��ه��اد  ف��ا���ش��ت��غ��ل��وا  ال��ن��ف�����ص  ج��ه��اد  الأك���ب���ر  ال��ج��ه��اد  اأّن 

ومثلها العديد من الأحاديث الموجودة بهذا ال�سدد.
)5(

ت�شعدوا«

)1( �سورة النور، الآية: 21.

)2( و�سايا عرفانّية، الإمام الخمينّي}، �س 94.

)3( ميزان الحكمة،  الري�سهري، حديث 2743.

)4( م. ن، حديث 2745.

)5( م. ن، حديث 2748.
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2 ـ ما هو جهاد النفس؟
في اللغة: الِجهاد على وزن ِفعال ماأخوذ من الُجهد بال�سّم وهو 

وال�سم:  وبالفتح  ال�سلبة،  الأر�س  بالفتح  والَجهد  البالغة،  الم�سّقة 

 ،
)2 )1(

الطاقة ومنه قوله تعالى:{ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ}

والظاهر اأّن جميع هذه المعاني ترجع اإلى اأ�سٍل واحد وهو ال�سّدة اإّما 

في ذات ال�سيء اأو في التعامل معه ومعالجته، كما يظهر اأّنه مو�سوع 

اأو  عقلّيًا  اأو  نف�سّيًا  اأو  كان  بدنّيًا  الجهد  بذل  لمطلق  اللغة  اأ�سل  في 

مالّيًا في مجال الخير اأو في مجال ال�سّر، فهو حقيقة لغوّية في هذا 

المعنى العاّم الجامع ولي�س في خ�سو�س بذل الجهد لمخالفة الهوى 

دون غيره.

على  بتروي�سها  النف�س  تزكية  عن  عبارة  المعرفة:  اأه��ل  وعند 

الطاعات ومخالفة نوازعها ال�سّريرة واأهوائها.

قواه  الإن�����ش��ان على  انت�شار  ع��ن  »ع��ب��ارة   :{ الإمـــام  وعــن 

من  المملكة  وتطهير  الخالق،  باأمر  موؤتِمرة  وجعلها  الظاهرّية 

.
)3(

دن�ص وجود قوى ال�شيطان وجنوده«

وهو ل يختلف مع التعريف ال�سابق اإّل بالإجمال والتف�سيل وكونه 

اأكثر عمقًا، بينما بالن�سبة للتعريف اللغوي فهو اأخ�ّس كما اأّنه خا�ّس 

بمملكة الظاهر.

)1( �سورة التوبة، الآية: 79.

)2(مقايي�س اللغة، ج 1، �س 468 - 487.

)3( الأربعون حديثًا، الإمام الخمينّي}، �س 32.
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3 ـ غاية جهاد النفس
اأّن  اإّن ما تقّدم من التاأكيد والت�سديد على جهاد النف�س يك�سف 

هناك غاية متوّقفة على ذلك ول ُيمكن بلوغها دونه األ وهي ال�سعادة 

اأّن  ع��رف  واح���دة،  لحظة  فّكر  اإذا  الإن�شان  »اإّن  يقول:  ال�سرمدّية 

الَخْلق  الغاية من هذا  واأّن  اآخر  النِّعم هو �شيء  الهدف من هذه 

اأ�شمى واأعظم، واأّن هذه الحياة الحيوانّية لي�شت هي الغاية بحّد 

يترّحم على  واأْن  بنف�شه  ر  ُيفكِّ اأْن  العاقل  الإن�شان  واأّن على  ذاتها 

ال�شقّية  النف�ص  اأّيتها  قائًل:  وُيخاطبها  الم�شكينة  ونف�شه  حاله 

اّلتي ق�شيت �شنّي عمرك الطويلة في ال�شهوات ولم يكن ن�شيبك 

�شوى الح�شرة والندامة ابحثي عن الرحمة وا�شتحي من مالك 

اإلى  ال��م��وؤّدي  الأ�شا�ص  الهدف  طريق  في  قليًل  و�شيري  الملوك 

حياة الخلد وال�شعادة ال�شرمدّية ول تبيعي تلك ال�شعادة ب�شهوات 

.
)1(

اأّيام قليلة فانية« 

الغاية حيث  ر�سم  في   { له  اآخر  تعبير  اإلى  نعود  اأْن  وُيمكن 

ال�سا�سة بل على ا�سطالح  يعتبرها تحّررًا لكن على غير ا�سطالح 

النف�ص  ح��ّب  م��ن  »تحّرر  قائاًل:  ابنه  يو�سي  وبذلك  القلوب  اأهــل 

اإرث ال�شيطان، فبالعجب وحب النف�ص تمّرد على  والعجب فهما 

اأمر اهلل بالخ�شوع لولي اهلل و�شفّيه جّل وعل، واعلم اأّن جميع ما 

يحّل ببني اآدم من م�شائب نا�شيء من هذا الإرث ال�شيطاني فهو 

اأ�شل الفتنة ورّبما ُت�شير الآية الكريمة { ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

)1(م. �س، �س 33.
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 في بع�ص مراحلها اإلى الجهاد الأكبر.
)1(

چ چ چ} 
فروع  ولهوؤلء  وجنوده،  ال�شيطان  وهو  الفتنة  اأ�شا�ص  وقتال 

اأْن  اإن�شان  اأعماق قلوب بني الإن�شان كاّفة، وعلى كلِّ  وجذور في 

ُيجاهد {ڃ ڃ ڃ چ} داخل نف�شه وخارجها، فاإذا حّقق هذا 

.
)2(

الجهاد الن�شر، �شلحت الأمور كاّفة و�شلح الجميع«

4 ـ ساحة جهاد النفس
وخا�سعة  الحرب  بقعة  في  محدودة  الأ�سغر  الجهاد  �ساحة  اإّن 

على  دائمّية  لي�ست  وهي  ة  خا�سّ و�سرائط  وزمانّية  مكانّية  لموازين 

الإطالق، اأّما �ساحة الجهاد الأكبر اإ�سافة اإلى �سمولها لما تقّدم هي 

اأو�سع واأ�سعب واأهّم كيف ل؟! وهي الإن�سان اّلذي قيل فيه:

�سغـير جـرم  اأّنـك  الأكبراأتح�سـب  العالم  انطوى  وفيك 

بكلِّ ما يحمل من اأبعاد  في مملكة الباطن ومملكة الظاهر اللتين 

، يقول }: »هناك دائماً  �سياأتي الحديث عنها في ف�سٍل م�ستقلٍّ

ومع�شكر  العقل  )مع�شكر  المع�شكرين  هذين  بين  ون��زاع  ج��دال 

الجهل( والإن�شان هو �شاحة حربهما، فاإذا تغّلبت جنود الرحمن 

الملئكة  �شلك  ف��ي  وان��خ��رط  وال��رح��م��ة  ال�شعادة  اأه���ل  م��ن  ك��ان 

تغّلب  اإذا  واأّم��ا  وال�شالحين  والأول��ي��اء  الأنبياء  اأ�شرة  في  وُح�شر 

ال�شقاء  اأه��ل  من  الإن�شان  ك��ان  الجهل  ومع�شكر  ال�شيطان  جنود 

ال�شياطين  زم��رة  ف��ي  وُح�شر  �شبحانه(  هلل  )مغ�شوب  والغ�شب 

)1( �سورة البقرة، الآية: 193.

)2( مح�سر الحّق، �س 85.
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  ول ُيتوّهم اأّن هذا ال�سراع حينما ي�سّب 
)1(

والكّفار والمحرومين«

في جانب يخلو منه اآخر واإّنما قد يكون وهو كذلك في غالب الأحيان 

ــ في جوانب عديدة في اآٍن واحد حيث يجري في التعامل مع الّذات 

والنا�س والخالق تعالى كما اأّنه ينب�سط في �سائر تقّلبات العي�س من 

ال�سناعات والتجارات والجتماعّيات وما �سابهها.

ومن و�سوح اّت�ساع ميدان المجاهدة اإلى هذا الحدِّ الكبير يّت�سح اأّنه ل 

ر لما التزم به بع�س اأهل الريا�سات الروحّية من النعزال والهجران  مبرِّ

اأ�سا�س  على  الحياة  وممار�سة  الأر�ــس  بعمران  كغيرهم  مطالبون  وهم 

التفاعل والتعارف كما في قوله تعالى: {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

.
)2(

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ }
بالأهمّية  تفوق  اّلتي  العاّمة  ال�سرعّية  الوظائف  ب�سائر  والقيام 

ة. والأولوّية وظائفهم الخا�سّ

وُيعّبر الإمام} عن انزعاجه من تلك الفئة قائاًل: »لقد عانى 

رة ما لم ُيعانه  قلب اأبيكم ال�شيخ ب�شبب هذه المجموعة المتحجِّ

اأبداً من �شغوط ومتاعب الآخرين.

الق�شرّيين  المتدّينيين  قبل  للإ�شلم �شربة من  وّجهت  لقد 

اأّي��ة طبقة اأخ��رى والمثال الوا�شح على  لم توّجه مثلها من قبل 

في  ال��وا���ش��ح��ة   Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  وغ��رب��ة  مظلومّية  ذل��ك 

.
)3(

التاريخ«

)1( الأربعون حديثًا، الإمام الخمينّي}، �س 31.

)2( �سورة الحجرات، الآية: 12.

)3( الكلمات الق�سار، �س 266.
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5 ـ أطراف الصراع في جهاد النفس
اأطراف  على  ال�سارية  الحرب  هذه  في  للتعرف  الآوان  اآن  لقد 

ال�سراع ومن يقف خلفهم في اإدارة المعركة حيث يوجد مع�سكران 

الثاني ونحن ماأمورون  الجهل جنود  ويقود  الأّول  العقل جنود  يقود 

ف على ذلك من مولنا ال�سادقQ حيث يقول: »اعرفوا  بالتعرُّ

العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا« قال �سماعة: فُقلت: ُجعلت 

اهلل  »اإّن   :Qاأبو عبد اهلل فقال  عّرفتنا،  ما  اإّل  نعرف  ل  فداك 

العر�ص  يمين  ع��ن  الروحانّيين  م��ن  خلق  اأّول  وه��و  العقل  خلق 

من نوره فقال له: اأدبر فاأدبر ُثّم قال له: اأقبل فاأقبل فقال اهلل 

تعالى: خلقتك خلقاً عظيماً وكّرمتك على جميع خلقي، قال: ُثّم 

خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانّياً، فقال له: اأدبر فاأدبر ُثّم 

.
)1(

قال له: اأقبل فلم ُيقِبل فقال له: ا�شتكبرت فلعنه«

العقل  )ال��ق��ائ��دي��ن(  معرفة  اأّن  ه��ذا  م��ن  »فُيعلم  يقول}: 

والجهل وجنودهما مقّدمة للهداية وهذه الهداية اإّما اإلى كيفّية 

ا�شتكمال النفو�ص وتنزيهها وت�شفيتها وهي اأي�شاً مقّدمة اإليه اأو 

هداية مطلقة اأي هداية اإلى معرفة اهلل وهي اأ�ّص الأ�ش�ص، ولذلك 

فهذه المعرفة هي نتيجة معرفة العقل والجهل وجنودهما لأّنه 

ما لم تح�شل المعرفة بمهلكات النف�ص ومنجياتها وطرق التخّلي 

وتحلية  وتنزيه  ت�شفية  للنف�ص  يح�شل  فلن  بها،  والتحّلي  عنها 

اإلى  ت�شل  ول��م  باطني  �شفاء  للنف�ص  يح�شل  ل��م  وم��ا  وتكميل، 

)1( جنود العقل والجهل، الإمام الخمينّي}، �س 13.
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الكمالت المتو�ّشطة فلن تكون مورداً لتجّلي الأ�شماء وال�شفات 

والمعرفة الحقيقّية ولن ت�شل اإلى كمال المعرفة، بل اإّن جميع 

الإلهّية  للمعارف  مقّدمة  النف�شّية  والأخ��لق  ال�شورّية  الأعمال 

الغاية  اّل��ذي هو  والتفريد  التوحيد  مقّدمة لحقيقة  اأي�شاً  وهي 

بهذا   .
)1(

العرفانّي« ال�شلوك  ومنتهى  الإن�شانّي  لل�شير  الق�شوى 

القيادة  معرفة  �سرورة  عن   { الإمــام  ك�سف  النورانّي  البيان 

اّلتي  الهداية  نبلغ  لم  واإّل  تفويتها  ي�سوغ  ل  مقّدمة  لكونها  والجنود 

»ولكلٍّ من  قائاًل:  اإليه  نّبه  للنف�س  الجنود  واأّما جذب  المرام،  هي 

المقامات والدرجات جنود رحمانّية وعقلنّية تجذب النف�ص نحو 

الملكوت الأعلى وتدعوها اإلى ال�شعادة، وجنود �شيطانّية وجهلنّية 

.
)2(

تجذب النف�ص نحو الملكوت ال�شفلّي وتدعوها لل�شقاء«

6 ـ ضرورة الجهادين: األكبر واألصغر
ما من اأحد يقراأ في فقه الإمام } اأو اأخالقه اأو �سيا�سته اأو 

�سيرة حياته اإّل وت�سطع اأمام عينيه تلك ال�سم�س الم�سرقة اّلتي ينعم 

الأبرار بدفئها ويهتدون اإلى �سبيل الحّق بنورها داعية اإلى الح�سور 

ما  لأجل  اإّل  ذلك  وما  معًا،  والأ�سغر  الأكبر  الجهادين  �ساحة  في 

عّرفنا اأئّمتناRمن اأّن التحّلي اأو الزهد باأحدهما ل ُيبقي وجودًا 

لالآخر، فمن يجبن عن خو�س معارك الإ�سالم �سّد الباطل وهو غير 

مطرود  هو  الظاهر  العدّو  �سراع  في  الميدان  اإلى  للنزول  م�ستعّد 

)1( المقالة الخام�سة من جنود العقل والجهل، �س 45.

)2( الأربعون حديثًا، الإمام الخمينّي}، �س 31.
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العدّو  مناه�سة  عن  وعاجز  الأكــبــر  الجهاد  �ساحة  من  ومــحــروم 

الباطن، لأّن من يعجز عن حرب العدّو الأ�سغر هو عاجز ل محالة 

عن حرب العدّو الأكبر، وهوؤلء اأئّمتنا R بدًء من جّدهم النبّي 

الأكرم P مع ما هم عليه من المقام اّلذي ل يبلغه اأحٌد غيرهم، 

كما  تركه  بل حّذروا من  القتال  ميدان  اإلى  النزول  في  يزهدوا  لم 

جاء عنه P: »فمن ترك الجهاد األب�شه اهلل ذّلً في نف�شه وفقراً 

اأّمتي  اأع��ّز  وتعالى  تبارك  اهلل  اإّن  دينه،  في  ومحقاً  معي�شته  في 

 :Q الموؤمنين  اأمير  ، وعن 
)1(

ب�شنابك خيلها ومراكز رماحها«

»فمن تركه رغبة عنه األب�شه اهلل ثوب الّذل و�شمله البلء وُدّيث 

واأُدي��ل الحّق منه  رب على قلبه بالإ�شهاب  غار والقماءة و�شُ بال�شّ

.
)2(

بت�شييع الجهاد«

لدينه  وماحٌق  الــذلِّ  لثوب  لب�ٌس  الأ�سغر  الجهاد  عن  فالراغب 

فكيف ُيعّد من اأهل المجاهدة والتزكية؟!

يقول الإمام } في مقام حديثه عن المجاهدين في جبهات 

الدفاع: »لقد طوى ه��وؤلء في ليلة واح��دة طريق مئة �شنة وقد 

و�شلت اأيديهم ب�شكٍل مباغت اإلى كلِّ ما يتمّناه العرفاء وال�شعراء 

من  اهلل  للقاء  الع�شق  نقلوا  متمادّية،  �شنوات  ف��ي  ال��ع��رف��اء  م��ن 

اأعمالهم في  ال�شهادة من خلل  اآم��ال  وثّبتوا  العمل  اإلى  ال�شعار 

)1( ميزان الحكمة، الري�سهري، الحديث 2709.

)2( م. ن، الحديث2710.
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، فالنتيجة: اأّنه ل غنى لأحد 
)1(

جبهات الدفاع عن الإ�شلم العزيز«

الجهادين عن الآخر، بمعنى اأّن العاجز عن اإقناع نف�سه وتوطيدها 

ل المكاره في مواجهة جيو�س الأعداء هو عاجز ل محالة  على تحمُّ

ويوؤكد �سرورتهما معًا  النف�س  عن النت�سار في معركة كبح جماح 

عليهم  بقي  باأّنه  الأ�سغر  الجهاد  ق�سوا  لّلذين   P النبّي  خطاب 

لم  ولّلذين  تركه،  لهم  يحّق  ل  عليهم  واجب  اأّنه  اأي  الأكبر  الجهاد 

والأوراد  بالتزكية  من�سغلين  كانوا  �سواء  الأ�سغر  الجهاد  يق�سوا 

في  ومحقًا  الّذل  ثوب  األب�سهم  تعالى  اهلل  باأّن  ل،  اأو  والمجاهدات 

دينهم.. لأّنهم تخّلوا عّما هو مطلوب منهم فنهج الإ�سالم قائم على 

في  ولي�س  الإلهّي  التكليف  يفر�سها  اّلتي  الميادين  �سّتى  في  العمل 

العتزال والنزواء بدعوى ت�سفية النف�س والن�سغال بها عن غيرها، 

واإْن كان تخ�سي�س بع�س الأوقات لالختالء باهلل تعالى اأمرًا ل ُبّد 

منه ك�سالة الليل وال�ستغفار بالأ�سحار.

وهذا ما داأب عليه الإمام } حّتى اأنفا�سه الأخيرة وهو على 

فرا�س الموت.

)1( بقّية اهلل، العدد 127، �س 23.
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1 ـ معرفة النفس
حينما نقف مع �سفحات العرفان لالإمام الخميني } في كلِّ 

ُي�سرق  اأْن  قبل  ومعرفتها  النف�س  عن  الحديث  ُيقّدم  نجده  مقالته 

نور بيانه في �سائر المطالب الإلهّية من قلم الحقيقة مغترفًا حبر 

وباأنامل  ال�سم�س  فوق  الغيب،  وراء  من  الأ�سيل  المحّمدّي  الإ�سالم 

هذا  فلماذا  الق�سوى،  الغاية  اإلــى  القويم  ال�سبيل  ر�سمت  ذهبّية 

التقديم يا ُترى؟!

اأّول  النف�س  معرفة  اأّن  ذلك  عنها،  غنى  ل  �سرورة  التقديم  هذا  اإّن 

اإحدى  اأّن  روي  فقد  تعالى  الحّق  معرفة  اإلى  النطالق  ونقطة  الطريق 

عرف  »اإذا  فقال:  رّبه؟  الإن�سان  يعرف  متى  �ساألته:   P النبّي  زوجات 

اأنفع  وهي   ،
)2(

ب��ربِّ��ه« اأعرفكم  بنف�شه  »اأعرفكم   :P وقال   ،
)1(

نف�شه«

 Q المعارف فكيف ل تكون مقّدمة على غيرها وهذا اأمير الموؤمنين

لالإن�سان  يكن  لم  ولولها   ،
)3(

المعارف« اأع��رف  النف�ص  »معرفة  يقول: 

ب الأنبياء  معرفة رّبه بل الجهل بها مع طلبه اأو ادعاء معرفته مدعاة لتعجُّ

)1( عيون م�سائل النف�س، ال�سيخ ح�سن زاده الآملي، �س 1.

)2( ر�سالة الولية، ال�سيد الطباطبائي، �س 39.

)3( الغرر والدرر، الآمدي، حديث 51.
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 :Q الموؤمنين  اأمير  والعارفين  ال�سالكين  اإمــام  عن  كما  والأولــيــاء 

.
)1(

»عجبت لمن يجهل نف�شه كيف يعرف ربَّه«

لذلك بداأ الإمام } بتعريف النف�س الإن�سانّية وبيان مقاماتها 

.
)3(

 
)2(

ومدارجها

قبل الحديث عن مخاطر الطريق وال�سبيل اإلى الأمن منها.

وهنا تجدر الإ�سارة اإلى حديث النبيِّ الأعظم P لرجل ا�سمه 

مجا�سع، فقال: يا ر�سول اهلل، كيف الطريق اإلى معرفة الحّق؟

فقال P: »معرفة النف�ص«.

فقال: يا ر�سول اهلل، فكيف الطريق اإلى موافقة الحّق؟

قال P: »مخالفة النف�ص«.

فقال: يا ر�سول اهلل، فكيف الطريق اإلى ر�سى الحّق؟

قال P: »�شخط النف�ص«.

فقال: يا ر�سول اهلل، فكيف الطريق اإلى و�سل الحّق؟

قال P: »هجر النف�ص«.

فقال: يا ر�سول اهلل، فكيف الطريق اإلى طاعة الحّق؟

قال P: »ع�شيان النف�ص«.

فقال: يا ر�سول اهلل، فكيف الطريق اإلى ذكر الحّق؟

قال P: »ن�شيان النف�ص«.

)1( ميزان الحكمة، الري�سهري، باب النف�س.

)2( الأربعون حديثًا، الإمام الخمينّي}، �س 3 ـ �سّر ال�سالة، �س 51.

)3( الآداب المعنوّية لل�سالة، الإمام الخمينّي}،  �س 35.



29

�د�دا�ةم����

فقال: يا ر�سول اهلل، فكيف الطريق اإلى قرب الحّق؟

قال P: »التباعد من النف�ص«.

فقال: يا ر�سول اهلل، فكيف الطريق اإلى اأن�س الحّق؟

قال P: »الوح�شة من النف�ص«.

فقال: يا ر�سول اهلل، فكيف الطريق اإلى ذلك؟

.
)1(

قال P: »ال�شتعانة بالحّق على النف�ص«

النف�س  معرفة  راأ�سها  على  اّلتي  الجهادّية  ال�سل�سلة  تّت�سح  بهذا 

لأّن من جهلها جهل الحّق تعالى.

2 ـ مقامات النفس
اإّن النف�ـــس الإن�سانّية درجات ومقامـــات مختلفة بح�سب العتبار 

اّلـــذي يعود اإليه كّل تق�سيم، وقد ذكرها الإمام } غير اأّنه اعتمد 

في بيانه النورانّي على التق�سيم اإلى مملكة الظاهر ومملكة الباطن.

الغيب  عالم  م��ن  ه��ي  اّل��ت��ي  الإن�����ش��ان  لنف�ص  »اإّن   :{ يقول 

�شبعة  اإل��ى  ع��اّم��ة  ب�شورة  ق�ّشموها  ودرج���ات  مقامات  والملكوت 

اأق�شام حيناً واإلى اأربعة اأق�شام حيناً ثانياً، واإلى ثلثة اأق�شام حيناً 

والدرجات  المقامات  من  ولكلٍّ  رابعاً،  حيناً  ق�شمين  واإل��ى  ثالثاً، 

.
)2(

جنود رحمانّية وعقلنّية.. وجنود �شيطانّية وجهلنّية«

المعرفة  اأهل  عّده  ما  يذكر   { كالمه  من  اآخر  مو�سع  وفي 

حًا: منها ب�سيء من التف�سيل مو�سِّ

)1( ينابيع الحكمة، مح�سن عقيل، ج 1، �س 443.

)2( الأربعون حديثًا، الإمام الخمينّي}، �س 31.
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التقسيم األّول

»اإّن لالإن�سان مقامين:

والغيب،  الآخرة  والثاني: مقام  وال�سهادة،  الدنيا  الأّول: مقام 

فاأحدهما ظّل الرحمن والآخر ظّل الرحيم.

التقسيم الثاني:

اإّن له ثالثة مقامات: 

الأّول: مقام الملك والدنيا.

والثاني: مقام البرزخ

 والثالث: مقام العقل والآخرة.

التقسيم الثالث:

اإّن له اأربعة مقامات: الملك، والملكوت، والجبروت، والالهوت. 

.
)1(

وهناك تق�سيمات اأخرى �سعبة المنال في هذا المقال«

3 ـ مملكة الظاهر ومملكة الباطن
د عليه الإمام } هو اأْن تكون المجاهدة  ما من �سكٍّ اأّن اّلذي يوؤكِّ

لي�ست في مقام الظاهر وح�سب بل تعمُّ الباطن لأّن المطلوب فيها 

الباطنّية  الإن�سان  مراتب  لكاّفة  الكامل  والخ�سوع  الّتام  النقياد 

منقادة  باأجمعها  المراتب  تكن  لم  اإذا  واإّل  الظاهرّية  اإلى  اإ�سافة 

اأّن العبد الحقيقّي هو  اأْن تتحّقق العبودّية الحّقة؛ �سرورة  ل ُيمكن 

)1( راجع �سّر ال�سالة، �س 53-51.
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اّلذي ُيطيع موله بكلِّ وجوده وطالما كان قادرًا على ذلك ومختارًا 

ُيمكنه اإخ�ساع المملكتين للحّق تعالى فاإْن ترك مرتبة منها لن ي�سل 

اإلى رتبة العبودّية ال�سادقة، مع العتراف باأّن ذلك ل يح�سل ب�سكٍل 

دفعيٍّ ومّرة واحدة واإّنما يحتاج الو�سول اإلى مقام الطاعة الكاملة 

الظاهر  انقياد  فيكون  ف�سيئًا  �سيئًا  الــتــدرُّج  اإلــى  الّتام  والخ�سوع 

مقّدمة م�ساعدة على انقياد الباطن لي�سل الإن�سان في النهاية اإلى 

كمال النقياد لنف�سه ويكتب عبدًا حقيقّيًا فمن هنا تبرز العالقة بين 

. الجانبين ب�سكٍل �سروريٍّ

النف�ص  »اإّن مقام  للنف�س:  الأّول  المقام  بيان  في   { يقول  ـ  اأ  

والظاهر  الملك  منزل  هو  والأ�شفل،  الأدنى  ومنزلها  الأّول 

الغيبّية  والأنوار  الأ�شّعة  تتاأّلق  المقام  هذا  وفي  وعالمهما، 

الحياة  الظاهرّي وتمنحه  والهيكل  الماّدّي  الج�شد  في هذا 

العر�شّية، وتجّهز فيه الجيو�ص فتكون �شاحة معركة النف�ص 

الظاهرّية  الج�شد، وجنودها هي قواها  نف�ص هذا  وجهادها 

اّلتي وجدت في الأقاليم الملكّية ال�شبعة وهي: الأذن والعين 

.
)1(

والل�شان والبطن والفرج واليد والرجل«

الملكوتّية،  ون�شاأتها  الباطنّية  »مملكتها  الثاني:  والمقام  ـ  ب 

وفيها تكون جنود النف�ص اأكثر واأهّم مّما في مملكة الظاهر، 

)1( الأربعون حديثًا، الإمام الخمينّي}،  �س 32.
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وال�شيطانّية  الرحمانّية  الجنود  بين  والنزاع فيها  وال�شراع 

اأعظم والغلبة والنت�شار فيها اأ�شّد واأهّم، بل واإّن كّل ما في 

مملكة الظاهر قد تنّزل من هناك وتظهر في عالم الملك، 

تلك  في  ال�شيطانّي  اأو  الرحمانّي  الجند  من  اأيٌّ  تغّلب  واإذا 

النف�ص  وجهاد  المملكة،  هذه  في  اأي�شاً  يتغّلب  المملكة، 

اأهل  العظام من  الم�شايخ  للغاية، عند  المقام مهمٌّ  في هذا 

ال�شلوك والأخلق، بل وُيمكن اعتبار هذا المقام منبع جميع 

.
)1(

ال�شعادات والتعا�شات والدرجات والدركات«

والم�ستفاد من كالمه } اأمور:

المجاهدة  وتوّقف  والباطن  الظاهر  بين  العالقة  عمق  الأّول: 

قواه  ال�سيطرة على  الكمال عليهما بحيث يجب عليه  اإلى  المو�سلة 

الظاهرّية كالل�سان واليد و�سائر جوارحه وكذلك على قواه الباطنّية 

كال�سهوة والغ�سب وغيرهما واأّن عزل اإحدى المملكتين عن �ساحة 

والعبودّية،  الكامل  النقياد  اإلى  الو�سول  معه  ي�ستحيل  اأمٌر  الجهاد 

المحّرمة  بالأمور  القيام  يمتنع عن  اأْن  النف�س  يكفي في جهاد  فال 

مع حديث النف�س بها واحتاللها حّيزًا من التفكير لأّن من حام حول 

مملكة  في  الحرام  عن  النتهاء  فينبغي  فيه  يقع  اأْن  اأو�سك  الحمى 

الظاهر ومقام البدن كما ينبغي النتهاء عن التفكير بالحرام في 

مملكة الباطن والنف�س.

)1( م. �س، �س 39.
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الثاني: اأهمّية جنود الباطن لأّن �سراع القوى الظاهرّية من�سوؤه 

باطن  انت�سر  فــاإذا  الهزيمة،  اأو  النت�سار  يــدور  وعليه  الباطن 

الإن�سان انت�سر ظاهره واإذا انهزم باطنه فاإّنه ينهزم ظاهره اأي�سًا 

وهنا تجدر الإ�سارة اإلى الطهارة الباطّنية لأهل البيت R واّلتي 

اأثبتتها اآية التطهير حيث هي من�ساأ ع�سمتهم اإذ ل ُيمكن اأْن ي�سدر 

اأّي عمل غير طاهر بعد ثبوت تلك الطهارة لهم كما   R منهم 

بقوله   R عندهم  القراآن  حقيقة  وجود  في  ال�سبب  كانت  اأّنها 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعالى: 

.
)1(

ڀ }
واإِْن  اأعماله خبيثة  تكون  اأْن  ُبّد  فال  خبيثًا  باطنه  كان  من  واأّمــا 

ظهرت بثوب العبادة فال تكون اإّل لغر�س الرياء وال�سمعة قال تعالى: 

لن  الكريهة  ال�سريرة  اأّن  ذلك   ،
)2(

ې} ې  ې  ۉ  {ۉ 

تفوح منها رائحة العطر وال�سذى.

الدائم  الهالك  تعني  الباطن  مقام  في  الهزيمة  اأّن  ال��ث��ال��ث: 

قلب  ال�سيطان  جنود  يحتل  فيما  وتتّم  له،  ال�سفاعة  �سمول  وعــدم 

توحيده ومعرفته  لأّنه فطره على  الرحمن  اّلذي هو عر�س  الموؤمن 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   }
القلب  لهذا  وغ�سبه  ال�سيطان  احتالل  ويكون   

)3(

ې} ې 

)1( �سورة الواقعة، الآيات: 79-77.

)2( �سورة الإ�سراء، الآية: 84.

)3( �سورة الروم، الآية: 30.
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خ�سارة الإن�سان الكبرى اّلتي لي�س فوقها خ�سارة على الطالق يقول 

الكبير: يجب  اإلى هذا الأمر الخطير  هًا  } محّذرًا ومنبِّ الإمام 

على الإن�سان اللتفات كثيرًا اإلى نف�سه في هذا الجهاد فمن الممكن 

المملكة  تلك  في  الرحمانّية  الجنود  ُت�سفر هزيمة  اأْن  اهلل  �سمح  ل 

وتركها خالية للغا�سبين والمحتّلين من جنود ال�سيطان، عن الهالك 

الدائم لالإن�سان، بال�سورة اّلتي ي�ستحيل معها تالفي الخ�سارة، ول 

اأي�سًا بعين  اإليه اأرحم الراحمين  ت�سمله �سفاعة ال�سافعين، وينظر 

الغ�سب وال�سخطـ  نعوذ باهلل من ذلكـ  بل وُي�سبح �سفعاوؤه خ�سماءه 

.
)1(

وويٌل لمن كان �سفيعه خ�سمه

4 ــ استئصال القوى أم تطويعها
اإّن �سائر قوى الظاهر اأو الباطن م�ستركة في النتماء والنطواء 

تحت اأحد المع�سكرين ولي�س بالإمكان من وجهة نظر الإمام } 

ت�سنيف بع�س القوى في مع�سكر واحد على نحو الدوام، فمن الخطاأ 

ال�سيطان  جنود  عــداد  في  اإّل  تكون  ل  ال�سهوة  اأّن  يقال  اأْن  بمكان 

وي�ستحيل كونها من جنود الرحمن وكذلك الجوارح في مقام البدن، 

وخ�سوعها  انقيادها  هو  �سيطانّية  اأو  اإلهّية  كونها  في  ال�سابط  بل 

لحكم العقل حّتى تدخل في مع�سكره اأو تمّردها ورف�سها لُت�سبح في 

مع�سكر الجهل وال�سيطان.

ُيمكن  وال�����ش��ه��وة  والغ�شب  ال��وه��م  »اإّن   :{ الإمــام  يقول 

الإن�شان  �شعادة  اإل��ى  وت���وؤّدي  الرحمانّية  الجنود  م��ن  تكون  اأْن 

)1( الأربعون حديثًا، الإمام الخمينّي}، �س 40.
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ومن  العظام،  وللأنبياء  ال�شليم  للعقل  �شّلمتها  اإذا  وتوفيقه 

و�شاأنها  تركتها  اإذا  ال�شيطانّية  الجنود  من  تكون  اأْن  الممكن 

واأطلقت العنان للوهم ليتحّكم في القوّتين الأخريين: الغ�شب 

.
)1(

وال�شهوة«

النف�س  تهذيب  فــي  المطلوب  لي�س  ـــه  اأّن وا�ــســحــًا  يــبــدو  لــذلــك 

وتروي�سها الق�ساء على ال�سهوة وقتلها اأو نكران الحاجات الج�سدّية 

بل  كذلك   R الأنبياء  يكن  ولم  ذلك  اإلى  يدُع  لم  الإ�سالم  لأّن 

الد�ستور  لتوؤّدي دورها في ظّل  ال�سهوة  ال�سيطرة على  المطلوب هو 

الإلهّي.

 R اأّن اأّياً من الأنبياء العظام يقول }: »لم يعد خافياً 

لم يكبتوا ال�شهوة والغ�شب والوهم ب�شورة مطلقة، ولم يقل حّتى 

الآن اأيُّ داٍع اإلى اهلل باأّن ال�شهوة ُيمكن اأْن ُتقتل ب�شورة عاّمة، واأّن 

بل  الوهم،  تدبير  ُيترك  واأْن  كاملة  ب�شورة  الغ�شب  اأوار  ُيخمد 

ت��وؤّدي واجبها في ظلِّ ميزان  ال�شيطرة عليها حّتى  قالوا: يجب 

العقل والد�شتور الإلهّي.

واأُن��زل��ت عليهم  بقوانين  واأت���وا   R الأن��ب��ي��اء  ج��اء  لقد   ...

الكتب ال�شماوّية، من اأجل الحيلولة دون النفلت والفراط في 

.
)2(

الطبائع«

بل اإّن الإمام } ذكر للقّوة ال�سهوّية ثمرات واأفرد لها ف�ساًل 

)1( م. �س، �س 44.

)2( م. ن، �س 40.
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م�ستقاّلً كا�سفًا النقاب عن دخالتها في كثير من الخيرات ما دامت 

في حدود العتدال.

ال��ق��ّوة )ال�شهوة(  الإن�����ش��ان ه��ذه  ل��م تكن ف��ي  }: »لو  يقول 

ب�شبب محّللت داخلّية  اإلى الفناء وال��زوال �شريعاً  لكان م�شيره 

تح�شيل  اإّن  بحيث  يتحّلل،  م��ا  ب��دل  تح�شيل  وع���دم  وخ��ارج��ّي��ة 

ال�شعادة الأبدّية ل يتحّقق بدون البقاء في عالم الدنيا والإقامة 

الملكوتّية  وحياته  الأب��دّي��ة  الإن�شان  ف�شعادة  الطبيعة،  ن�شاأة  في 

ال�شريفة مرهونتان بنعمة هذه القّوة ال�شريفة.

ولهذه القّوة اأي�شاً دخٌل تاّم في ت�شكيل العائلة ال�شريفة ونظام 

.
)1(

المدينة الفا�شلة وتربية النفو�ص الناق�شة«

)1(جنود العقل والجهل، �س 277.



الف�صل الثالث

أركان جهاد النفس

1 � الركن الأّول: القراآن الكريم

R 2 � الركن الثاني: المع�شومون

3 � الركن الثالث: العلم

بظاه���ر  ُّك  التم�ش���� الراب���ع:  الرك���ن   �  4

ال�شريعة





39

����ا� ج�اد ��ن���

يعتبر الإمام الخمينّي } اأّن هناك اأ�سوًل في عملّية الجهاد 

وم�سّلمات  لل�سالة  الأركــان  بمثابة  وهي  عليها،  بناوؤه  يجب  الأكبر 

العقيدة و�سروراتها لل�سريعة، وفي حال فقد واحد منها كان ال�سير 

من  كم  غرار  على  الهداية  غير طريق  وعلى  المعاك�س  التجاه  في 

رجٍل ي�سير اإلى حتفه بقدميه، وكما نزل في الذكر الحكيم: {گ گ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
.

)1(

ڻ ڻ ڻ }
1 ـ  الركن األّول: القرآن الكريم

مع  المقامات  من  مقام  بلوغ  الأحــوال  من  بحاٍل  ُيمكن  ل  حيث 

هجران الكتاب الكريم اأو مخالفة اأوامره ونواهيه فلو لم يكن العمل 

في عملّية تهذيب النف�س ينهل من المعين القراآنّي العذب ل ُيمكن 

اأْن تقوم لجهاد النف�س قائمة اأو يوؤمل الخير في الطريق.

يقول }: »فوظيفة ال�شالك اإلى اهلل اأْن يعر�ص نف�شه على 

القراآن ال�شريف فكما اأّن الميزان في �شّحة الحديث اأو عدم �شّحته 

فما  اهلل  كتاب  على  عر�شه  بعد  يكون  اعتباره  ع��دم  اأو  واع��ت��ب��اره 

)1( �سورة الكهف، الآيتان: 104-103.
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خالف كتاب اهلل فهو باطل وزخرف، كذلك الميزان في ال�شتقامة 

والعوجاج وال�شقاء وال�شعادة هو اأْن يكون م�شتقيماً و�شحيحاً في 

الباطن  واأعمال  واأح��وال قلبه  كتاب اهلل... كذلك جميع معارفه 

الكريم  فالقراآن   ..
)1(

اهلل كتاب  على  ُيطّبقها  اأْن  ُب��ّد  ل  والظاهر 

اأعظم  من  واإّن  تعالى..  اإليه  ال�شلوك  وطريق  اهلل  معرفة  كتاب 

لم  اّلتي  العظيمة  العرفانّية  الم�شائل  هذه  هي  معاجزه  واأ�شمى 

اأعمارنا  اأنفقنا  لو  اإّننا   ..
)2(

ال��ي��ون��ان فل�شفة  ل��دى  معروفة  تكن 

اأّن القراآن كتابنا لما وّفينا  بتمامها في �شجدة �شكر واحدة على 

.
)3(

هذه النعمة حّقها من ال�شكر«

اإيقاظ:

ل  الكريم  القراآن  على  العر�س  اأّن  اإلــى  اللتفات  من  ُبــّد  ل   ...

يت�سّنى لكلِّ اأحد فال ي�سّح لنا اأْن ن�ستقّل بما تفهمه عقولنا القا�سرة 

من القراآن لُنثبت �سّحة اأعمالنا بل ل ُبّد من الرجوع اإلى اأهل العلم 

والمعرفة بم�سامين الكتاب والأحكام ال�سرعّية.

R 2 ـ الركن الثاني: المعصومون
فاإّن من تم�ّسك بغيرهم �سّل عن �سواء ال�سبيل ولي�س الواجب هنا 

خ�سو�س النت�ساب اإليهم بالموالة بل معرفتهم وموّدتهم ومراعاة 

ر�ساهم و�سخطهم وبذل ق�سارى الجهود في خدمتهم وعدم مخالفة 

)1( الآداب المعنوّية لل�سالة، الإمام الخمينّي }.

)2( تجّليات رحمانّية، الإمام الخمينّي}، �س 16.

)3( م. ن، �س 18.
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وزياراتهم  مناجاتهم  على  والعتماد  والفعلّية،  القولّية  �سّنتهم 

�سلوات اهلل عليهم اأجمعين، وعلى ذلك ما لم يكن ال�سالك من اأهل 

وليتهم ل ُيمكنه الفالح والنجاح بل هو مارق زاهق كما في الزيارة 

ر في  الجامعة: »فالراغب عنكم مارق واللزم لكم لحق والمق�شّ

.
)1(

كم زاهق والحّق معكم وفيكم ومنكم واإليكم« حقِّ

وكيف ُيحاد عنهم وهم: »محاّل معرفة اهلل وم�شاكن بركة اهلل 

ومعادن حكمة اهلل وحفظة �شرِّ اهلل وحملة كتاب اهلل... والأدّلء 

.
)2(

على مر�شاة اهلل«

ال�شل�شلة  وم���وؤّخ���ر  ومختمها  ال���دائ���رة  »مفتاح   :{ يقول 

ومقّدمها محّمد P واآله الم�شطفون من اهلل اّلذين بهم فتح 

اهلل وبمعرفتهم ُعرف اهلل، الأ�شباب المّت�شلة بين �شماء الإلهّية 

النّبوة  فيهم  والباطن  الولية  فيهم  الظاهر  الخلقّية  واأرا���ش��ي 

.
)3(

والر�شالة«

وعن اأهمّية اأدعيتهم R يقول }: »اإّن الأدعية والمناجات 

اّلتي و�شلتنا عن الأئّمة المع�شومين R هي اأعظم اأدّلة اإلى 

معرفة اهلل جّل وعل واأ�شمى مفاتيح العبودّية واأرفع رابطة بين 

الحّق والَخْلق كما اأّنها ت�شتمل في طّياتها على المعارف الإلهّية 

باهلل جّلت  للأُن�ص  الوحي  بيت  اأهل  ابتكرها  و�شيلة  اأي�شاً  وُتمّثل 

)1( الزيارة الجامعة، مفاتيح الجنان.

)2( م. ن.

)3( �سرح دعاء ال�سحر، الإمام الخمينّي}، �س 18.
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القلوب  اأ�شحاب  لحال  نموذجاً  ُتمّثل  اأّن��ه��ا  ع��ن  ف�شًل  عظمته، 

واأرباب ال�شلوك.

اأّن  ع��ل��ى  ال�����ش��ك��ر  ُن��ق��ّدم  بتمامها  اأع��م��ارن��ا  اأم�����ش��ي��ن��ا  ل��و  ّن��ن��ا  اإ

ومر�شدونا  اأئّمتنا  هم  الحّق  اإل��ى  والوا�شلين  الأح��رار  ه��وؤلء 

...
)1(

وفينا لما 

وهم Q لي�شوا الأدّلء على الطريق فقط بل يقودون طالب 

.
)2(

الحقيقة اإلى الحّق جّل �شاأنه ويو�شلونه اإلى الهدف«

3 ـ الركن الثالث: العلم
 { الإمــام  يرى  حيث  له  ومقّدمة  العمل  ي�سـتتبع  اّلـذي  وهو 

العلمّي  الجانبين:  الأكبر مرّكب من  الجهاد  القويم في  المنهج  اأّن 

والعملّي على طبق ما قاله اأمير الموؤمنين Q: »يا كميل ما من 

.
)3(

حركٍة اإّل واأنت محتاٌج فيها اإلى معرفة«

ال�شرعّية مقّدمة لمعرفة اهلل  العلوم  »اإّن جميع   :{ يقول 

هي  اّلتي  القلب  في  التوحيد  حقيقة  ولح�شول  وتعالى  تبارك 

اأّن  الأم����ر  غاية 
)4(

ڻ} ڻ  ں  ں  {ڱ  اهلل  �شبغة 

مقّدمة  وبع�شها  بعيدة  مقّدمة  وبع�شها  قريبة  مقّدمة  بع�شها 

بوا�شطة... وهكذا العلم بالمنجيات والمهلكات في علم الأخلق 

الحقائق  لح�شول  مقّدمة  بدوره  وهو  النفو�ص  لتهذيب  مقّدمة 

)1( تجّليات رحمانّية، الإمام الخمينّي }، �س 19.

)2( ر�سائل في العرفان، خمرة الع�سق، �س 11.

)3( تحف العقول، ابن �سعبة الحّراني، �س 119.

)4( �سورة البقرة، الآية: 138.
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من  اأهله  عند  وه��ذا  التوحيد  لتجّلي  النف�ص  ولياقة  والمعارف 

.
)1(

الو�شوح بمكان«

�سمّو  والمطلوب  حّدين  ذو  �سيٌف  العلم  اأّن  على   { ينّبه  ُثّم 

وتدار�شها  العلوم  طلب  من  الهدف  ك��ان  »اإْن  قائاًل:  فيه  الهدف 

ومنها علم العرفان والتوحيد هو تكدي�ص بع�ص ال�شطلحات.. 

فاإّنها تذهب بال�شالك بعيداً عن الهدف ف�شًل عن اأّنها ل ُتقّربه 

اإليه »العلم هو الحجاب الأكبر« واإْن كان الع�سق الإلهّي وطلب ر�ساه 

ل الدافع لطلب العلم وهو نادر الح�سول ف�سوف ي�سحى العلم  ُي�سكِّ

م�سعل طريق وم�سباح هداية »العلم نوٌر يقذفه اهلل في قلب من 

ُبّد من تهذيب النف�س وتطهير  ي�شاء« ولتح�سيل جانب من ذلك ل 

.
)2(

القلب مّمن �سواه

ُـّك بظاهر الشريعة 4 ـ الركن الرابع: التمس
ظاهرها  في  ال�سريعة  توافق  ل  طريقة  كلَّ  اأّن  هنا  والمق�سود 

الوظائف  عن  وال�ستغناء  الأ�سرار  اإلى  الو�سول  باّدعاء  واأحكامها 

اأهل  بع�س  يفعله  كما  الباطن  بمقام  الكتفاء  خالل  من  العبادّية 

الت�سّوف، لي�س من ال�سلوك الإن�سانّي في �سيٍء �سرورَة اأّنه ل يوجد 

وراء �سريعة �سّيد المر�سلين P �سريعة اأو طريقة ُيمكن اعتمادها 

والركون اإليها واإْن كثر المّدعون من اأهل الريا�سات الروحّية واأمعنوا 

اأ�سرار  على  للح�سول  الوحيد  ال�سبيل  اأّن  الحّق  فاإّن  جهالتهم،  في 

)1( جنود العقل والجهل، الإمام الخمينّي}، �س 10.

)2( ر�سائل في العرفان، الإمام الخمينّي}، خمرة الع�سق، �س 3.
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الظاهر  لأّن ترك  ر وجمود،  العبادات هو حفظ ظواهرها بال تحجُّ

�سبب  الظاهر  على  ر  والتحجُّ الم�ستقيم،  ال�سراط  عن  انحراف 

الخمول يقول الإمام}: »اإّن الطريقة والحقيقة ل تح�شلن اإّل 

من طريق ال�شريعة، فاإّن الظاهر طريق الباطن، بل ُيفهم منه اأّن 

الظاهر غير منفّك عن الباطن، فمن راأى اأّن الباطن لم يح�شل 

مع الأعمال الظاهرة واّتباع التكاليف الإلهّية فليعلم اأّنه لم يقم 

على الظاهر على ما هو عليه، ومن اأراد اأْن ي�شل اإلى الباطن من 

غير طريق الظاهر كبع�ص عواّم ال�شوفّية فهو على غير بّينة من 

.
)1(

رّبه«

ويقول } اأي�سًا: »اإّن طيَّ اأيِّ طريٍق في المعارف الإلهّية ل 

باآداب  الإن�شان  يتاأّدب  لم  وما  ال�شريعة،  بظاهر  بالبدء  اإّل  ُيمكن 

ال�شريعة الحّقة ل يح�شل له �شيء من حقيقة الأخلق الح�شنة، 

كما ل ُيمكن اأْن يتجّلى في قلبه نور المعرفة وتنك�شف له العلوم 

اأنوار  الباطنّية واأ�شرار ال�شريعة، وبعد انك�شاف الحقيقة وظهور 

ب بالآداب ال�شرعّية  المعارف في قلبه ل ُبّد من ال�شتمرار في التاأدُّ

.
)2(

الظاهرّية اأي�شاً«

 P وعترته P وهل هناك من هو اأف�سل واأكمل من خاتم الأنبياء

ومع ذلك لم تكن الآداب الظاهرّية مو�سوعة عنهم فكيف غيرهم؟!

طريق  في  ركين  ركــٌن  ال�سريعة  بظاهر  اللــتــزام  اإّن  فالنتيجة 

)1( تعليقة الإمام } على �سرح ف�سو�س الحكم، �س 201.

)2( الأربعون حديثًا، الإمام الخمينّي}، �س 35.
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جهاد النف�س من البداية اإلى بلوغ الغاية الق�سوى والحلول في رتبة 

الكمال.

اإيقاظ: دائمّية الجهاد

ومن هنا نفهم اأّن المجاهدة دائمّية ل تتوّقف، ومّما ذكره } 

م�سيرًا اإلى هذا الدوام: »اإّن اأولياء اهلل لم يخلدوا اإلى الراحة اأبداً 

 ..
)1(

وكانوا دائمي الخوف من هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر

اّلذي  بالمقام  الحالت  يقنع في حال من  اأْن ل  لل�شالك  ُب��ّد  ول 

اأْن يواظب بكمال المواظبة والّدّقة على حاله  .. عليه 
)2(

هو فيه

..
)3(

كطبيب رفيق ورقيب �شفيق«

)1( الأربعون حديثًا، �س 188.

)2( الآداب المعنوّية لل�سالة، الإمام الخمينّي }، �س 43.

)3( م. ن، �س 55.





الف�صل الرابع

وسائل جهاد النفس

ر 1 � الو�شيلة الأولى: التفكُّ

2 � الو�شيلة الثانية: العزم

3 � الو�شيلة الثالثة: الم�شارطة

4 � الو�شيلة الراب�عة: المراقبة

5 � الو�شيلة الخام�شة: المحا�شبة

ر 6 � الو�شيلة ال�شاد�شة: التذكُّ

7 � الو�شيلة ال�شابعة: ال�شيطرة على الخيال

8 � الو�شيلة الثامنة: المقارنة

9 � الو�شيلة التا�شعة: المخالفة
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اإّن في كلِّ عملّية جهادّية مجموعة من الو�سائل ُيعتمد عليها في 

تحقيق الأهداف اّلتي من اأجلها كان القتال وهكذا في ميدان النف�س، 

الجهاد  في  لزمة   { الإمــام  يراها  اّلتي  الو�سائل  تلك  هي  فما 

الأكبر في عالميه الظاهرّي والباطنّي؟ اأّما في مقام الظاهر فهي:

ر 1 ـ الوسيلة األولى: التفكُّ

ر اإعمال الفكر، وهو ترتيب الأمور  اأ ـ معناه: يقول }: »التفكُّ

اأّن  ومعلوٌم  المجهولة..  النتائج  اإلى  للو�شول  المعلومة 

ر..  مطلوبات القلب هي المعارف، ولهذا فاإّن المراد بالتفكُّ

.
)1(

هو المعنى الخا�ّص اّلذي يعود اإلى القلوب وحياتها«

ب ـ اأهمّيته: اإّن اأّول �سرط لمجاهدة النف�س وال�سير باتجاه الحّق 

وخزائن  المعارف  اأبواب  مفتاح  وهو   ..
)2(

ر التفكُّ هو  تعالى 

الكمالت والعلوم وهو مقّدمة لزمة وحتمّية لل�سلوك الإن�سانّي 

وله في القراآن الكريم والأحاديث ال�سريفة تعظيٌم بليغ وتمجيٌد 

)1( الأربعون حديثًا، الإمام الخمينّي}، �س 233.

)2( م. ن، �س 32.
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اإدمان  العبادة  »اأف�شل   :Q ال�سادق  الإمام  عن  كامل.. 

ر  تفكُّ »اإّن  غيره:  حديث  وفي   ..
)1(

وقدرته« اهلل  في  ر  التفكُّ

.
)2(

�شاعة خير من عبادة �شتين �شنة«

ر درجات ومراتب ولكلِّ مرتبة نتيجة اأو نتائج  ج ـ درجاته: اإّن للتفكُّ

و�سوف نتناول بع�سها:

وكمالته  و�سفاته  واأ�سمائه  تعالى،  الحّق  في  ر  التفكُّ هو  الأّول: 

الأعيان  منها  اّلتي  تجّلياته  وباأنواع  بوجوده  العلم  هو  ذلك  ونتيجة 

.
)3(

ر الواقعّية والمظاهر الخارجّية وهذا اأف�سل مراتب التفكُّ

 ونتيجة 
)4(

ر في روائع ال�سنع واتقانه ودقائق الَخْلق الثاني: التفكُّ

ر هي معرفة المبداأ الكامل وال�سانع الحكيم. هذا التفكُّ

ر في اأحوال النف�س اّلذي يوؤّدي اإلى نتائج كثيرة  والثالث: التفكُّ

..
)5(

ومعارف عديدة

د ـ كيفيته: اأْن ُيفّكر الإن�سان بع�س الوقت في اأّن موله اّلذي خلقه 

ووهبه  والراحة،  الدعة  اأ�سباب  كلَّ  له  ووّفر  الدنيا،  هذه  في 

ج�سمًا �سليمًا وقوى ذات منافع ُتحّير األباب الجميع، واّلذي رعاه 

هذا  الأنبياء..  هوؤلء  جميع  واأر�سل  ال�سعة..  هذه  كلَّ  له  وهّياأ 

)1( الكافي، الكليني،  ج 2، �س 55.

)2( الأربعون حديثًا، الإمام الخمينّي}، �س 235.

)3( م. ن.

)4( م. ن، �س 241.

)5( م. ن، �س244.
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الملوك  ي�ستحّق مّنا؟ وما هو واجبنا تجاه مالك  المولى ماذا 

هذا؟ هل اإّن وجود جميع هذه الّنعم هو فقط لأجل هذه الحياة 

؟
)1(

الحيوانّية.. اأو اأّن هناك هدفًا وغاية اأخرى

2 ـ الوسيلة الثانية: العزم

اأطال اهلل عمره:  اأحد م�شايخنا  »يقول   :{ يقول  معناه:  ـ  اأ 

واإّن  الإن�شان،  ميزة  ومعيار  الإن�شانّية،  جوهر  هو  العزم  اإّن 

وهو  عزمه..،  درجات  باختلف  الإن�شان  درجات  اختلف 

..
)2(

توطين النف�ص على ترك المعا�شي واأداء الواجبات

ب ـ اأهمّيته: هو اأف�سل الزاد كما عن اأمير الموؤمنين Q: »واإّن 

.
)3(

اأف�شل زاد الراحل اإليك عزم اإرادة يختارك بها«

ج ـ كيفيته: اأْن يّتخذ قرارًا بذلك ويتدارك ما فاته في اأّيام حياته، 

و�سرعّيًا  عاقاًل  اإن�سانًا  من ظاهره  يجعل   لأْن  ي�سعى  وبالتالي 

.
)4(

بحيث يحكم العقل وال�سرع ح�سب الظاهر باأّن هذا اإن�سان

التجّروؤ  خالل  من  الإن�سانّية  الهيئة  فقدان  هي  تركه:  عاقبة  ـ  د 

على المعا�سي اّلذي اأّدى اإلى فقده يقول }: »اإذا رحلت من 

هذه الدنيا دون اأْن يتحّقق فيك العزم على ترك المحّرمات، 

)1( م. �س، �س33.

)2( م. ن، �س 34.

)3( مفاتيح الجنان، اأعمال اليوم ال�سابع والع�سرين من �سهر رجب.

)4( الأربعون حديثًا، الإمام الخمينّي}، �س 34.
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العالم  ذلك  في  ُتح�شر  ولن  لبٍّ  بل   ، �شوريٌّ اإن�شاٌن  فاأنت 

محلُّ  هو  العالم  ذلك  لأّن  اإن�شان،  هيئة  على  الآخرة  عالم 

ك�شف الباطن وظهور ال�شريرة، واإّن التجّروؤ على المعا�شي 

الجوهر  هذا  منه  ويختطف  العزم  تدريجّياً  الإن�شان  ُيفقد 

.
)1(

ال�شريف«

3 ـ الوسيلة الثالثة: المشارطة
وهي اأْن ُي�سارط الإن�سان نف�سه على ما تفعله وما تتركه يقول }: 

»فالم�شارط هو اّلذي ُي�شارط نف�شه في اأّول يومه على اأْن ل يرتكب 

 
)2(

اليوم اأّي عمل ُيخالف اأوامر اهلل ويّتخذ قراراً بذلك ويعزم عليه«

وي�سّجع } على هذا الأمر العملّي من خالل بيان �سهولته قائاًل: 

»ووا�شٌح اأّن ترك ما ُيخالف اأوامر اهلل، ليوٍم واحد، اأمٌر ي�شير للغاية 

و�شارط وجّرب  فاعزم  به،  يلتزم  اأْن  �شهولة  بكلِّ  للإن�شان  وُيمكن 

.
)3(

وانظر كيف اأّن الأمر �شهٌل ي�شير«

ل ال�سيطان لأجل منعنا من هذه الو�سيلة  ر } من تدخُّ وُيحذِّ

لك  ر  ُي�شوِّ اأن  الممكن  »ومن  يقول:  )الم�سارطة( حيث  الجهادّية 

اإبلي�ص اللعين وجنده اأّن الأمر �شعب وع�شير.. فالعنه قلباً وواقعاً، 

.
)4(

واأخرج الأوهام من قلبك«

)1( م. �س، �س 35.

)2( م. ن، �س 36.

)3( م. ن، �س 36.

)4( م. ن.
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4 ـ الوسيلة الرابعة: المراقبة
وهي اأن ُيراقب الإن�سان نف�سه عند الخو�س في الأعمال و�سائر 

يقع  ل  حّتى  �سهرّيًة  اأو  كانت  يومّيًة  الم�سارطة  مــّدة  طــوال  �سوؤونه 

»اإّنما  الحديث:  في  جاء  �سارط،  ما  ومخالفة  عاهد  ما  نق�س  في 

عظمتي  ذك���روا  بالمعا�شي  ه��ّم��وا  اإذا  اّل��ذي��ن  ع��دن  ج��ن��ات  ي�شكن 

.
)1(

فراقبوني«

وهنا كذلك ُيحاول اللعين منعنا عن الوفاء بال�سرط، فالواجب 

اليوم  اأق��وم في هذا  اأْن ل  ا�شترطت على نف�شي  رّده بالقول: »اإّني 

وهو يوٌم واحد باأيِّ عمل ُيخالف اأمر اهلل تعالى وهو وليُّ نعمتي 

اأْن ل اأفي ب�شرٍط ب�شيط  طول عمري.. وعليه فلي�ص من اللئق 

..
)2(

كهذا«

وهي ل تتعار�س مع القيام بالأعمال كالك�سب وال�سفر والدرا�سة 

و�سائر الوظائف.

5 ـ الوسيلة الخامسة: المحاسبة
على  ا�شترطت  ما  اأّدي��ت  هل  لترى  نف�شك  ُتحا�شب  »اأْن  وهي: 

نف�شك مع اهلل، ولم تخن ولّي نعمتك في هذه المعاملة الجزئّية؟ 

اإذا كنت قد وّفيت حّقاً، فا�شكر اهلل على هذا التوفيق... واإذا حدث 

ل �شمح اهلل في اأثناء المحا�شبة تهاون وفتور تجاه ما ا�شترطت 

الوفاء  العفو منه واع��زم على  على نف�شك، فا�شتغفر اهلل واطلب 

)1( جامع ال�سعادات، النراقي، ج 3، �س 96.

)2( الأربعون حديثًا، الإمام الخمينّي}، �س 36.
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بين  الربط  يّت�سح  تقّدم  ومّما   
)1(

غ���داً« بالم�شارطة  �شجاعة  بكلِّ 

في  والمعاقبة  المعاتبة  وهناك  والمحا�سبة  والمراقبة  الم�سارطة 

حال عدم الوفاء لم يتعّر�س اإليهما الإمام } في بحثه ال�سريف 

غير اأّن جملة من العلماء تعّر�سوا لهما كالفي�س الكا�ساني وغيره.

ر 6 ـ الوسيلة السادسة: التذكُّ
يقول }: »ومن الأمور اّلتي ُتعين الإن�شان وب�شورٍة كاملة في 

 ..
)2(

ر، وبذكره نختم الحديث عن هذا المقام« مجاهدته.. التذكُّ

والعين  )الأذن  ال�سبعة  الظاهرّية  بالقوى  اخت�س  اّلذي  المقام  اأي 

والل�سان والبطن والفرج واليد والرجل( لذلك يكون ما ذكره } 

فيما بعد من و�سائل الباطن.

والذكرى هي عبارة عن ذكر اهلل تعالى ونعمائه اّلتي تلّطف بها 

 وهنا ينبغي الإ�سارة اإلى اأمور:
)3(

على الإن�سان

اأ � الأُول: ف�شل الذكر

 Q مكتوب في التوراة اّلتي لم ُتغّير اأّن مو�شى« :Q عن الباقر

اأم بعيٌد فاأُناديك؟  ف��اأُن��اج��ي��ك  اأن���ت م��ّن��ي  اأق��ري��ٌب  ي��ا رّب  ف��ق��ال:  رّب���ه  ���ش��األ 

اأن��ا جلي�ص من ذك��رن��ي، فقال  اإل��ي��ه: يا مو�شى  ف��اأوح��ى اهلل ع��ّز وج��ّل 

فقال:  �شترك  اإّل  �شتر  ل  ي��وم  �شترك  ف��ي  فمن   :Qمو�شى

)1( م. �س، �س 37.

)2( م. ن.

)3( م. ن.
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..
)1(

اّل���ذي���ن ي��ذك��رون��ن��ي ف���اأذك���ره���م وي��ت��ح��اّب��ون ف���ّي ف���اأُح���ّب���ه���م«

اأحاديث  على  ي�شتمل  مو�شوعاً  تجد  ما  »وقليًل   :{ يقول 

.
)2(

كثيرة مثل مو�شوع الذكر«

ب ـ الثاني:  الذكر على ق�سمين: ل�سانّي وقلبّي

وباعتباٍر اآخر ثالثة اأق�سام: تذكر الآيات الإلهّية، وتذكر الأ�سماء 

.
)3(

وال�سفات وتذكر الذات عن ا�سمه

ج ـ الثالث: اإّن اأف�سل واأكمل مراتب الذكر كاّفة هو الذكر ال�ساري 

الإن�سان  ظاهر  على  والجاري  الإن�سانّية  مراتب  ن�ساآت  في 

.
)4(

وباطنه، �سّره وعلنه

ر  ر ولهذا يعتبرون مقام التفكُّ ر من نتائج التفكُّ د ـ الرابع: اإّن التذكُّ

ر  ر طلٌب للمحبوب والتذكُّ ر.. اإذ اإّن التفكُّ مقّدمًا على مقام التذكُّ

 واأّما و�سائل الجهاد في مقام الباطن فتبداأ 
)5(

ح�سوٌل للمطلوب

من الآتي..

7 ـ الوسيلة السابعة: السيطرة على الخيال
وُتعتبر ال�سرط الأّول في مقام الباطن والمقامات الأخرى عند 

ر ال�سرط الأّول في مقام الظاهر. الإمام } كما اعتبر التفكُّ

)1( الكافي، الكليني، ج 2،�س 469.

)2( الأربعون حديثًا، الإمام الخمينّي}، �س 432.

)3( م. ن، �س 338.

)4( م. ن، �س 341.

)5( م. ن، �س 339.
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والمقامات  المقام  ه��ذا  ف��ي  الأّول  ال�شرط  »اإّن   :{ يقول 

الأخرى.. هو اإم�شاك طائر الخيال، لأّن هذا الخيال طائٌر محلِّق 

ي�شتقرُّ في كلِّ اآٍنٍ على غ�شٍن ويجلب الكثير من ال�شقاء واإّنه من 

نه�ص  اّلذي  المجاهد  الإن�شان  .. على 
)1(

ال�شيطان و�شائل  اإحدى 

الفا�شدة  الخيالت  في  التحليق  من  يمنع  اأْن  نف�شه..  لإ���ش��لح 

نحو  دائ��م��اً  خياله  ي��وّج��ه  واأْن  وال�شيطنة  والمعا�شي  والباطلة، 

اّلتي  الناجحة  الطريقة  اإلى   { ُي�سير  ُثّم   ،
)2(

ال�شريفة« الأم��ور 

ُيمكن من خاللها معالجة هذه الم�سكلة م�ستنكرًا على اّلذين اّدعوا 

واحدة  بدفعٍة  ل  لكْن  ممكن  ذلك  اأّن  ومبّينًا  الأمــر،  هذا  ا�ستحالة 

الدين  اّلتي هي عمود  ال�سالة  في  تدريجيٍّ خ�سو�سًا  ب�سكٍل  واإّنما 

اأْن يكون بكمال التدريج والتاأّني  ُبّد  }: »هذا الأمر ل  فيقول 

في  الأم��ر  اأّول  في  الخيال  يحب�ص  اأْن  فُيمكن  ل،  والتاأمُّ وال�شبر 

ُع�شٍر من ال�شلة ويح�شل ح�شور القلب في ُع�شٍر منها.. و�شيئاً 

ف�شيئاً يتغّلب على �شيطان الوهم والخيال بحيث يكون في اأكثر 

.
)3(

حال ال�شلة زمام الختيار بيده«

8 ـ الوسيلة الثامنة: المقارنة
كّل واحدة من  بين منافع وم�ساّر  العاقل  الإن�سان  ُيقارن  اأْن  وهي 

الأخالق الفا�سدة والملكات الرذيلة.. وبين منافع وم�سار كّل واحدة 

)1( م. �س، �س 45.

)2( م. ن.

)3( الآداب المعنوّية لل�سالة، الإمام الخمينّي }، �س 96.
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ليرى  الفا�سلة..  والملكات  النف�سية  والف�سائل  الح�سنة  الأخالق  من 

؟! ُثّم ُير�سد } 
)1(

على اأيِّ واحدٍة منها ي�سحُّ الإقدام ويح�سن العمل

الو�سيلة  خالل  من  الأخالقّية  المفا�سد  لمعالجة  النافع  الــدواء  اإلى 

الآتية.

9 ـ الوسيلة التاسعة: المخالفة
يقول }: »واأف�شل علج لدفع هذه المفا�شد الأخلقّية هو 

اأْن تاأخذ كلَّ واحدٍة  ما ذكره علماء الأخلق واأهل ال�شلوك، وهو 

على  بعزم  وتنه�ص  نف�شك  في  تراها  اّلتي  القبيحة  الملكات  من 

اأم��د، وتعمل عك�ص ما ترجوه وتطلبه منك  اإلى  النف�ص  مخالفة 

تلك الملكة الرذيلة..

الإن�شان،  ه��لك  ُت�شبِّب  اّلتي  الذميمة  الأخ���لق  من  فمثًل 

�شوء  ال��داري��ن،  كل  في  الإن�شان  ب  وُت��ع��ذِّ القبر،  �شغطة  وتوجب 

الخلق مع اأهل الدار والجيران اأو الزملء في العمل اأو اأهل ال�شوق 

ع،  والترفُّ ال�شمو  في  ُيفكِّر  المجاهد  الإن�شان  كان  فاإذا  والمحّلة، 

عليه عندما يعتر�شه اأمٌر غير مرغوب فيه حيث تتوّهج فيه نار 

الغ�شب لُتحرق الباطن، وتدعوه اإلى الفح�ص وال�شّيء من القول، 

عليه اأْن يعمل بخلف النف�ص، واأْن يتذّكر �شوء عاقبة هذا الُخُلق 

ونتيجته القبيحة، وُيبدي بالمقابل مرونة، ويلعن ال�شيطان في 

.
)2(

الباطن وي�شتعيذ باهلل منه«

)1( الأربعون حديثًا، الإمام الخمينّي }، �س 46.

)2( م. ن، �س 53.
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ُثّم بعد ذلك تعّر�س } لبيان حقيقة الرياء والعجب والعالج 

العلمّي والعملّي لهما في بحثه ال�سريف والتنبيه من مخاطر الطريق 

وما يعر�س للمجاهد من اأحوال وما يواجهه من عقبات تحول بينه 

وبين الحّق جّل وعال.



59

الخاتمـة
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6 � �شلة الليل
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10� و�شاياه اإلى العلماء
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1 ـ مع القرآن الكريم
يقول اأحد المقّربين منه } كان يقراأ القراآن بعد �سالة الفجر 

وقبل �سالة الظهر والع�سر والمغرب والع�ساء وقّلما اتفق اأْن زرناه 

 كان 
)1(

في هذه الأوقات دون اأْن نراه ُم�ستغِرقًا بتالوة القراآن الكريم

يقراأ يومّيًا ع�سرة اأجزاء من القراآن وهذا يعني اأّنه كان يختم القراآن 

.
)2(

كّل ثالثة اأّيام

Q 2 ـ مع أمير المؤمنين
عكف الإمام } في النجف الأ�سرف لأربعة ع�سر عامًا على 

زيارة مقام اأمير الموؤمين Q في كلِّ ليلة من اأّيام ال�سنة وكان 

ذلك بعد انق�ساء ثالث �ساعات من غروب ال�سم�س.

ولم يره اأحٌد يعبر مّرًة في حرم الأمير Q من الجهة الموازية 

للراأ�س ال�سريف تعظيمًا لقدا�سة مقام الولية الكبرى، بل كان يعبر 

.
)3(

من جهة قدميه �سلوات اهلل عليه

)1( نور الهدى، �س 59.

)2( الإمام قدوة، دار الولية للثقافة والعالم، �س 83.

)3( في ظالل ال�سم�س، �س 20.
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R 3 ـ مع أهل البيت
اليومـــّي لروحـــه القد�سّيـــة الم�سرقـــة كان الزيـــارة  الغـــذاء   

الجامعـــة الكبـــرى لأهـــل الع�سمةRحيـــث لـــم يتركهـــا يومًا 

فـــي حياتـــه المباركـــة وكانـــت غـــذاءه اإلـــى اأْن التحـــق بالملكوت 

.
)1(

الأعلـــى

4 ـ مع الجيران
ال�سيد  ولدة  ذكــرى  و�سادفت  باري�س  في   { كــان  عندما 

على  الإيرانّية  والتحف  الحلوى  ــوّزع  ُن اأْن  اأو�سانا   Qالم�سيح

الورد  باقات  يحملون  الّتالي  اليوم  في  ح�سروا  اّلذين  الجيران.. 

.
)2(

وُيعربون عن �سكرهم لالإمام }

5 ـ مع عائلته
مائدة  على  يجل�س  ول  كبير،  باحتراٍم  زوجته  ُيعامل   { كان 

.
)3(

الطعام ريثما تح�سر

اليوم  عملكم  »اإّن  قائاًل:  المطبخ  اإلى  يدخل  �سيوفه  كثر  واإذا 

.
)4(

كثير جئت لم�شاعدتكم«

6 ـ صالة الليل
ل يعلم اأحٌد ما ُتمّثله �سالة الليل بالن�سبة لأهميتها في حياته } 

لذلك حر�س على عدم تركها طيلة حياته ال�سريفة يقول اأحد المقّربين 

)1( ال�سم�س ال�ساطعة، �س 21.

)2( نور الهدى، �س 58.

)3( م. ن، �س 57.

)4( م. ن، �س 61.
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جميع  اأخلد  طهران  اإلــى  باري�س  فيها  غادرنا  اّلتي  الليلة  في  منه: 

.
)1(

ركاب الطائرة اإلى النوم اإّل الإمام، فكان من�سغاًل ب�سالة الليل

7 ـ دّقة النظام
من   { عليه  كــان  اّلـــذي  الم�ستوى  فــي  �سخ�سّية  تجد  قّلما 

�ساعات  يعرفون  به  المحيطون  اأ�سبح  الوقت حّتى  النظام واحترام 

اليومّي وكذلك جيرانه ي�سبطون  الليل والنهار من خالل برنامجه 

�ساعاتهم عند روؤيته خارجًا من داره اأو عائدًا اإليها.

ولم يح�سل اأّي تغيير على برنامجه اليومّي في التدري�س والمطالعة 

.
)2(

عندما و�سله خبر ا�ست�سهاد نجله ال�سيد م�سطفى

8 ـ احترام القانون
اإلــى طعام حيث  الأخـــوة  باري�س دعــاه  } في  ــوده  اأثــنــاء وج

ذبحوا خروفًا في مكان اإقامته، والقانون يمنع من ذبح الحيوانات 

خارج الم�سلخ فقال: اإّنني ل اأتناول من هذا اللحم طالما كان ذبحه 

يكن  لم  المكان  ذلك  في  النظام  اأّن  من  بالرغم  للقانون،  خرقًا 

.
)3(

اإ�سالمّيًاً

9 ــ الحفاظ على المال العام
كان اإذا بعث ر�سالة لبع�س العاملين معه من الم�سوؤولين كتب في 

ذيلها مالحظة: باإمكانكم اأْن ت�ستفيدوا من هذه الورقة اأي ل ترموها 

طالما هناك اإمكانّية للكتابة عليها.

)1( م. �س، �س 56.

)2( م. ن.

)3( م. ن، �س 61.
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واأّما في ا�ستعمال الهاتف فكان يقول لولده ال�سيد اأحمد: ل يحّق 

ة  لك اأْن تّت�سل بطهران اأو اأيِّ مكان اآخر اإّل اإذا كانت المكالمة خا�سّ

.
)1(

بالثورة كاأْن ُيراد نقل من�سور اأو بيان

10ـ وصاياه إلى العلماء
حيث كان يرى اأّن العلماء )وكان يحلو له اأْن ُي�سّميهم الروحانيين( 

هم الم�سرفون على عملّية الجهاد الأكبر عند النا�س لذا وّجه لهم 

تحت  المطبوع  وهو  وخطورته  الأمــر  بهذا  رهم  ُيذكِّ ًا  خا�سّ خطابًا 

عنوان الجهاد الأكبر.

من دعاء الإمام }

وجامعييهم  ال��م�����ش��ل��م��ي��ن  ���ش��ب��اب  ُي���وّف���ق  اأْن  ت��ع��ال��ى  »ن�����ش��األ��ه 

وتهذيبها  اأنف�شهم  لبناء  عموماً  الم�شلمين  وُيوّفق  بالخ�شو�ص، 

الخمول  واج���ت���ن���اب  ل��ل��ي��ق��ظ��ة  ال��ج��م��ي��ع  ُي����وّف����ق  واأْن  وت��زك��ي��ت��ه��ا 

الجهادّية  الإ�شلم  تعاليم  مع  يتفاعلوا  حّتى  والك�شل  ر  والتحجُّ

.
)2(

والتغييرّية«

ولذا فقد حّق لهذا الإمام } المجاهد الأكبر اأْن يختم حياته 

ر عن ما و�سل اإليه نتيجة جهاده لنف�سه من طماأنينة نف�س  بو�سّية ُتعبِّ

م�شرورة  وروٍح  مطمئنٍّ  وقلٍب  ه��ادىء  »بفوؤاٍد  ختامها:  في  قائاًل 

واأ�شافر نحو  والإخ���وة  الأخ���وات  اأ�شتاأذن  اهلل  بف�شل  اآم��ل  و�شميٍر 

المقرِّ الأبدّي...«.

)1( الإمام قدوة، دار الولية للثقافة والعالم، �س 85.

)2( الجهاد الأكبر، الإمام الخمينّي }، �س 82.


