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Imam Al-Sadeq(A) zei: De heilige Profeet(S) stuurde een groep voor een 

veldslag, wanneer zij terug keerden, zei Hij(S): Bravo aan de groep die de 

Kleine Jihad hebben  afgemaakt,  en de Grote Jihad is voor hun nog 

overgebleven. Zij vroegen: O boodschapper van Allah! Wat is de Grote 

Jihad? Hij(S) zei: De strijd met de Nafs (Het Zelf). 

 

 

 

Imam Al-Sadeq(A) zei: Zet je eigen Nafs onder de druk, want als je dit niet 

doet zal iemand anders die moeite voor jou niet doen. 



 

 

Imam Al-Sadeq(A) zei tegen een man: Jij bent je eigen ‘’Arts’’ en de ziekte 

is voor jou helder en bekend geworden en het teken van gezondheid en het 

medicijn voor jou ziekte is aangegeven, dus wees behoedzaam hoe jij tegen 

jou eigen Nafs strijdt. 

 

 

Imam Al-Sadeq(A) zei tegen een man: Beschouw je Hart als een welwillende 

vriend en als een zoon die een zuivere liefde heeft voor jou, en je Kennis als 

een vader die je opvolgt, en je Nafs als een vijand tegen wie je strijdt, en je 

Bezittingen als een borg die je aan zijn eigenaar terug moet geven. 



 

Uit de gezegdes van de heilige Profeet(S): Bekwaam en kundig is hij die zijn 

eigen Nafs heeft verslagen. 

 

 

Imam Al-Sadeq(A) zei: Iemand die Geen adviesgever uit zijn Hart heeft, en 

geen tegenhouder uit zijn Ziel, en geen metgezel die hem begeleidt, zijn 

Vijand (Hawa’ al Nafs en Shaytan) zal hem dan verslaan. 

 



 

Imam Al-Sadeq(A) overlevert van zijn voorvaders(A): In een aanbeveling 

van de heilige Profeet(S) aan Imam Ali(A) staat: Oh Ali(A)! De beste Jihad is 

dat iemand wakker wordt terwijl hij besloten heeft om niemand te 

onderdrukken. 

 

 

Imam Al-Sadeq(A) zei: Iemand die zijn eigen Nafs weerhoudt tijdens het 

hebben van een verlangen en het vervolgens loslaat, of tijdens Woede en 

Voldaanheid, Allah(SWT) zal het vuur voor zijn lichaam Haram maken. 

 



 

In een andere overlevering van al-Imam Amir Al-Mumineen(A) na het 

vertellen van een overlevering overeenkomstig met de eerste overlevering, 

dat de heilige Profeet(S) heeft gezegd: De beste Jihad is de Jihad van iemand 

die tegen zijn eigen Nafs strijdt. 

 

 

Al-Imam Amir Al-Mumineen(A) zei: Mujahid is iemand die tegen zijn eigen 

Nafs strijdt. 
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