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  سعاد الوالييت
، بيد أن صورة األنفاساحلديث عن احملاربني يدعونا لتخيل صورة جندي مثخن باجلراح، متقطع 

ملواجهة  دوماً احملارب الروحي مستعد . احملارب الروحي الذي حنن بصدد احلديث عنه خمتلفة متاما
التحديات، واملصاعب بإصرار، وعزمية، فهو جرئ، قلبه ال يعرف اخلوف بل يعرف احلب، قلب ميتلئ 

يشق طريقه يف احلياة بتوازن وثبات، انه ال يعرف التعب أبدا، ألنه ال يصاب باجلروح مطلقا، .. بالنور
يبدأ بأي  أنسري بثقة واطمئنان وقبل ي !! جتده يبتسم يف وجه احملن اآلخرينوعلى العكس من احملاربني 

  .عمل يكون واثقا من جناحه فيه، لذا ال جيد صعوبة يف القيام به
ملباالة، كما أنه ال يسمح لنفسه عدمي ا أو الذهن، وال كسوالً  احملارب الروحي ال يكون مشتت    

ة فإنه سيصبح لدقيقة واحد نه مىت ما فقد تركيزه ولوأ ن تسري خلف شهواا، ونزواا، فهو يعلم متاماً أ
 ميانه باهللا عزإن سر شجاعته وقوته نابع من أنه مقاتل باسل وشجاع، يعلم إ. لقمة سائغة لعدوه

  .ميان ميده بالعون والربكة، واليقظة حيثما سارإلن هذا اإوجل، و 
.. ابهن احملارب الروحي ال حيمل األسلحة املعتادة من مثل البنادق، أو اهلراوات، أو ما شإ   

مر، ومىت السالح الوحيد الذي حيمله أنه يسخر عقله حلمايته وخدمته، فيعرف مىت يواجه األ
ملسار حياته، يعرف مىت يتغافل ويتجاوز  ينسحب، ومىت يتعاون، ومىت يقوم مبوازنة تتطلب تعديالً 

داخله ، كما أنه حريص على تنمية املشاعر باملشكلة وال يقف عندها مىت ما رأى ذلك ضرورياً 
نسانية، واحلنان، والشفقة، وغريها، فاحلب والسكينة، والقلب مشاعر احلب، واجلمال، واإل.. مرارباست

خر، عنوية حتتاج لصقل، وشحذ من حني ألسلحة امليف هي أهم أسلحته، بيد أن هذه األالطاهر الصا

، بني يدي خالقه خاشعاً  صالته  يف  يقف يومياً  ..نها الصالةإهي أفضل الوسائل لشحذها؟؟  فما
ذكار من الصالة يعزز عملية الشحذ باأل ، وبعد انتهائهه خارج مصالملصلته بالعا قاطعاً  الً ، متذلمفتقراً 

لبه ولسانه، وليس باللسان فقط، بق جيلس ذاكراً  قصى حد ممكن،اليت حياول جهده أن يستغرق ا أل
وسيلته لنيل األجر والثواب يف احلياة اآلخرة، لكنه لن ميده بالقوة  ن ذكر اللسان وحدهإ نه يعلم متاماً أل

املطلوبة اليت تقوي قلبه، وتعزز من شجاعته، وباإلضافة للصالة والذكر ينتبه للنفس وحيلها، وأالعيبها، 
، "موتوا قبل أن متوتوا" ماتتها معنوياأواحلذر منها ، وكذلك العمل على  وشهواا فيعمل على جماهدا

وهكذا فإن معركته احلقيقية !! ذا أمات شهواا جنا من شرها، وباملقابل حييا ويقوى ويسعدإيدرك انه 
 لن يشعر بأمل أو حزن أو شقاء ذا ماتت معنوياً إا إليست مع أعدائه، بل مع نفسه، فهو يعلم 
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" واآلخرةقنا يف الدنيا أي لنهدينهم طر "قال يف تفسري ابن كثري" والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا"
من : لهآمنا هو جهاد عام يف دين اهللا، قال صلى اهللا عليه وسلم و إ"وقال السدي يف تفسري القرطيب

تقول احلكمة من طلبين فلم جيدين، : "اهللا بن الزبري وقال عبد" عمل مبا علم علمه اهللا ما مل يعلم
: األصفهاينوقال الراغب " أسوأ ما يعلمهن ما يعلمه، ويتجنب سأن يعمل بأح: فليطلبين يف موضعني

  :ثالثة أنواعاجلهاد 
  مواجهة العدو الظاهر - ١
  مواجهة الشيطان وعدم التأثر بوسوسته - ٢
  .فهي تدفع صاحبها دوما ملخالفة أوامر اهللا سبحانه األكربمقاومة النفس ويعترب اجلهاد  - ٣

  :ابن القيموقال 
  اجلهاد املطلق وهو القتال -١ 
  األخرىاجلهاد باحلجة عند مواجهة معتنقي الديانات  - ٢
 أومادية، وسواء للنفس  أواحلياة سواء من ناحية أخالقية  أنواعاجلهاد الشامل جلميع  - ٣

  .للمجتمع، ويكون متواصال
كنت تعتقد   إنألن تعرف من هو عدوك احلقيقي، وتعمل على قتاله، وحماربته،  األوان أنلقد 

نا ألعمل على قتل اأ.. وحدك املسؤول عن ذلك أنتعلى ذلك،   تلم أحداً نك غري سعيد فالأ
  .بداخلك، فأنت متعب وتعس بسببها، فهي وحدها مصدر تعبك

  
 


