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 بسم اهلل الرحمن الرحيم: 
الحمد هلل الذي الذي ال يمل سماعو وال يخلق على كثرة الترداد وال يشبع منو 

، وال يستطيع أف يأتي ولو بأقصر آية منو الجاحدين قالءالعلماء وال يبلغ منو المدى العُ 
 والمشركين.

األعظم والرسوؿ األكـر الذي أنزؿ اهلل عز وجل عليو  والصالة والسالـ على النبي
 وأعانو وقوَّاه كتاب مواله، وقاؿ لو في شأنو:

 المزمل(.5) "ِإنَّا َسنُػْلِقي َعَلْيَك قَػْوال ثَِقيال"
صلِّ اللهم وبارؾ على سيدنا محمد وآلو البررة وأصحابو التقاة وكل من مشى على 

 مين يا رب العالمين.منهم أجمعين آدين، واجعلنا معهم و ىديو إلى يـو ال
 تحدثنا باألمس عن قوؿ اهلل عز وجل:

 األعراؼ(.911) "ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِؼ َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِىِلينَ "
د أف يكوف إليها اهلل حبيبو ومصطفاه ومن يُر فقلنا أف ىذه مكاـر األخالؽ التي دعا 

 رفيعة يـو يلقى مواله.على قدمو األثنى وفي منزلتو ال
عندما خرين بتفسيٍر لها غير الذي قالو رسوؿ اهلل، حٌد من األولين واآليستطع أولم 

 فقاؿ:حتى أسأؿ اهلل عز وجل، فذىب ثم عاد نزلت قاؿ: يا أخي يا جبريل ما ىذا؟ قاؿ: 
يا محمد إف ربك يأمرؾ أف تصل من قطعك وأف تُعطي من حرمك، وأف تعفو عمن )

 (.ظلمك
فيو معونة من الرب الكريم عز تحتاج إلى جهاد نفٍس عظيم، وىذه األخالؽ الكريمة 

وحتى نعرؼ قدر ىذا الجهاد ننظر في اآليات التي أثنى بها اهلل عز وجل على عباد وجل، 
 الرحمن في القرآف:

 الفرقاف(.36) "َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَف َعَلى االْرِض َىْونًا"
تخلصوا من مرض الكبر  اً يعني متواضعين وخاشعين ومخبتين هلل رب العالمين،وىون

واإلعجاب بالنفس والزىو والفخر وحب الرياسة وحب الظهور وال يريدوف إال وجو اهلل عز 
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 وجل في كل أعمالهم وأحوالهم: 
 الفرقاف(.36) "اُلوا َسالًماالَِّذيَن َيْمُشوَف َعَلى االْرِض َىْونًا َوِإَذا َخاطَبَػُهُم اْلَجاِىُلوَف قَ "

م بمثل خطابهم، وال بنمط كالمهم وال خطاباً مناسباً للسفَّو الذين لم يردوا عليه
 قذفوه بهم:

 اػػػػػػكره أف أكوف لو مجيبالسفيو بكل قبٍح     وأيخاطبني 
 حراؽ طيباسفاىًة وأزيد حلمػػػػاً      كعوٍد زاده اإليزيد 

تنتشر كلما كانت الريح الطيبة   ،ا أوقدَت النار فيو أكثرىو عود البخور، كلمالعود و 
 فيو أكثر.

فإذا دخل الشيطاف لإلنساف ليمنعو من ذلك، وأيضاً كما قلت: عرفنا اهلل أف ىذا ىو 
الجهاد األعظم، ألف بعد أف يمشوف على األرض ىوناً، وإذا خاطبهم الجاىلوف قالوا: 

 ىي التهجد والناس نياـ: العبادات تبقى عبادة اهلل، وأفضلسالما، 
 الفرقاف(.36) "َوالَِّذيَن يَِبيُتوَف ِلَربِِّهْم ُسجًَّدا َوِقَياًما"

والرياء والشهرة والسمعة  والزىووالدرجة األعظم في جهاد النفس في محو الكبرياء 
 وحب الظهور وتحمل أذى الخلق.

عز  للحق الخلق، ال يصلح أف يكوف ولياً ]من لم يوطن نفسو على تحمل أذى 
 وجل[.

 من الذي تحمَّل ما تحمَّلو سيد األولين واآلخرين وأولياء اهلل الصالحين؟
 ولذلك يقوؿ رب العزة عز وجل:

 )أشد الناس بالءًا ػ من؟ ػ األنبياء ثم األمثل فاألمثل(.
وانظر إلى القرآف وأحواؿ النبي العدناف  نبياء كاف من أين؟ من أذى الخلق،بالء األ
 الصالة والتسليم، وانظر كيف إلى مدى ماكانوا أنبيائو ورسلو عليهم جميعاً وغيره من 

 من أذى قومهم. يتحملوف
أذى قريش  أحٌد تحمَّل أذى قومو كما تحملوا كثر مني، ىل يوجدنتم تعرفوف أوأ
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 لهم؟ 
وجاءوا الحـر خاضعين خاسئين ، لما مكنو اهلل عز وجل منهم ودخل مكة فاتحاً 

من أمير األنبياء والمرسلين، لكنو طلب المشهد  ن العقاب الذي سيتعرضوف لوئفين مخا
 األعلى فقاؿ:

يم وابن بكم؟ ػ والظنوف كلها شغالة ػ قالوا: أٌخ كر  قريش ما تظنوف أني فاعلٌ )يا معشر 
 قوؿ لكم إال كما قاؿ أخي يوسف إلخوتو:نتم الطلقاء ػ ال أذىبوا فأأٍخ كريم، قاؿ: إ

 (.يوسف(19) "َلُكْم َوُىَو َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ  يَب َعَلْيُكُم اْليَػْوـَ يَػْغِفُر اهللُ ال تَػْثرِ "
عندما طلبوا من أبيهم ليبعدوه عنو ألنهم شايفين حدب سيدنا تأسَّى بسيدنا يوسف 

 و الوارث نبوتو،أن ولماذا كاف ىذا الحب؟ ألنو يرى بنور اهلليعقوب وعطفو على يوسف 
 الرؤية قاؿ لو: ولذلك لما رأى

 يوسف(.5) "قَاَؿ يَا بُػَنيَّ ال تَػْقُصْص ُرْؤيَاَؾ َعَلى ِإْخَوِتَك فَػَيِكيُدوا َلَك َكْيًدا"
مع أنهم أسباط، واألسباط يعني أوالد األنبياء،  نهم سيحسدوؾأل، بأمرؾىم ال تُتخبر 

 أف يخرج معهم:منو ، فطلبوا يعني أنبياء لكن الحسد موجود
 يوسف(.99) "َنا َغًدا يَػْرَتْع َويَػْلَعْب َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُظوفَ َأْرِسْلُو َمعَ "

ورموه في لى ىناؾ فذبحوا كبشاً من الغنم وجاءوا بقميصو ولطخوه بالدـ، إوذىبوا 
فيشير  مر اهلل األمين جبريل أف ينزؿفي البئر وأىم رموه ظروا ػ وعناية اهلل ترعاه ػ ر وانتَ البئ

 حتى ال يغرؽ في البئر. و عليور ليعلوا على الماء ويتلقاه وُيجلسئإلى حجٍر في قاع الب
وىم إخوتو وانظر كيف يفعلوف بو؟ يفكُّوا يديو لينزؿ مرًة ثانية، حاوؿ الخروج كلما ف

إلى أف جاءت ػ وإرادة اهلل وال رادَّ وكلما حاوؿ الخروج يفكوا يديو ويعيدوه للبئر مرًة ثانية، 
ماعة مسافرين من بيت المقدس إلى ياة الطيبة ػ إلى أف جاء جاهلل أف يحييو الح لقضاء

مصر وتاىوا في الطريق، وإخوتو كانوا قد وضعوه في مكاٍف ليس في طريق عاـ حتى ال 
يتيهوا في الطريق وما معهم من ماء قد أف هؤالء القـو لفيقدِّر رب العزِّة يعرؼ أحٌد مكانو، 

 ا ىذا البئر.فيو ماء، فوجدو نفد، فقالوا: ننظر بئر 
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وال يريدوف عمل ىذه وإخوتو واقفوف بالقرب من البئر يريدوف اإلطمئناف أنو مات،  
ن وال بذبح وال بآلة فلم يقتلوه ال بسكيالجريمة بأيديهم ألنهم خائفين من اهلل عز وجل، 

 ألف ىذا دليل على أنهم يخشوف اهلل عز وجل.
الدلو ػ والدلو ىو وعاء  جلس في ، فسيدنا يوسف قفز و فألقى الناس دلوًا فيو حبل

كالجردؿ ػ فشدوا الحبل فوجدوا الدلو ثقيل، فاستعاف الرجل الذي دالَّه بأصحابو 
 فلما رآه قاؿ: فأخرجوا يوسف،

 يوسف(.91) "قَاَؿ يَا ُبْشَرى َىَذا ُغالـٌ "
يعو باً منا، فإف كنتم تريدونو فنبار وإخوتو كانوا واقفين وقالوا: إنو عبٌد عندنا وكاف ى
ػ ولن نأخذ منكم مبلغاً كبيرًا، وما  لكم، واعطونا ثمنو ػ انظر كيف يفعل األخوة بأخيكم

 أف يكوف عبدًا وليس ُحرًا فيكوف عبداً ليذلُّوه:المقصد من ذلك؟ 
 يوسف(.92) "َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َبْخسٍ "

 وليس حرًا في التصرؼ في ف يكوف عبدًا ذليالً لكن الهدؼ أوليس الهدؼ الماؿ و 
 نفسو:

 يوسف(.92) "َدرَاِىَم َمْعُدوَدةٍ "
 وجعلو على خزائن ػ وانتبهوا لآلية:ومع ذلك لما مكَّنو اهلل 

 يوسف(.55) "قَاَؿ اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن االْرضِ "
ائن األرض فتكوف خزائن األرض كلها في ز ولم يقل خزائن مصر، ولكن قاؿ: خ

إف شاء اهلل رب العالمين في مصر لُيغني اهلل عز وجل أىل مصر بفضلو وستخرج مصر، 
 وجوده عز وجل.وكرمو  وومنِّ 

في إف شاء اهلل وتظل مصر ىي التي تُعطي العالم كلو كما كانت في القديم فسيكوف 
 .الحديث، كلما حدثت مجاعة فيى العالم من الذي كاف يُنقذ العالم؟ مصرىذا العصر 

العلم؟ ىل يوجد غير و ف والدين يُعلم العالم القرآاإلسالـ فمن الذي لما حملت راية 
لهذا البلد أُناٌس طيبين ذوي قلوٍب  صطفىامصر؟ لماذا؟ إنها إرادة اهلل وعناية اهلل ألف اهلل 
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 سليمة، وأفئدة رحيمة علم ذلك النبي فأمر أصحابو أف يستوصوا بهم خيرًا. 
 النبي قاؿ:بعد ذلك، فماذا فعل؟ كما حضرة  جاءوا

 (.يوسف(19) "َلُكْم َوُىَو َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ  ال تَػْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَػْوـَ يَػْغِفُر اهللُ "
على سنة من؟ األنبياء والمرسلين وعليها الصالحين والمرشدين واألئمة الربانيين 

، يضع كره في الفؤادأف أجمعين، ألنهم ليس عندىم وقت لوضع ضغينة في القلب أو 
ال يضع فيو ، و وأشد حرصهم على أف يظل القلب والفؤاد خالصاً لرب العباد عز وجل

 .شيئاً غير ذلك
يمنعو عن ىذا يوسوس لإلنساف لفهذا خالصاً هلل جل وعال، فإذا أراد الشيطاف أف 

يلجأ إلى اهلل، فال يستطيع أحٌد محاربة أف البد لإلنساف الزكي العاقل الفطن  الجهاد،
وما عالج ، يقولوف: حيل الشيطاف كذا وكذا وكذا، فسو كما يدعي أىل الغفلةالشيطاف بن

 ؟كيف تخرج من ىذا الموضوعىذه الحيلة، و 
؟ وكيف اف وحيلوتعرفني كيد الشيطريد أف رجل ألحد الصالحين وقاؿ لو: أب ىذ

: لو أنك ماشي في ولكن أريد أف أسألك سؤاالً قاؿ لو: إنها سكة طويلة،  أخرج منها؟
قاؿ: أستنجد ريق وخرج عليك كلب ويريد أف يُعضك ولمحت صاحبو فماذا تفعل؟ ط

نت لن تقدر على الشيطاف فنادي على حضرة ، أبصاحبو، فقاؿ لو: ىي نفس الحكاية
ش في عز وجل أف يكَّف عنك الشيطاف حتى تعي حضرة الرحمن وأسألول وارجعالرحمن، 

 أماف إف شاء اهلل.
؟ أنواعها وكيف تخرج منهاىذه الحيل وما وما األمور  ولكن تظل تشغل نفسك بهذه

، فربنا فهذا موضوع سيطوؿ شرحو ولن تمشي فيو إال إذا ُوفقت من الموفق عز وجل
 :اختصر الحكاية وقاؿ

 :ال باهللاستعذ
َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِف نَػْزٌغ فَاْسَتِعْذ بِاهلل ِإنَُّو َسِميٌع َعِليمٌ "  األعراؼ(.922) "َوِإمَّا يَػنػْ

وأطلب التوفيق من اهلل عز وجلن  واستعذ باهلل يعني أطلب العوذ أي المساعدة
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لإلستعاذة باهلل عز وجل من الشيطاف الرجيم، ف نتبع كل أمر علمنا أ ولذلك حضرة النبي 
 و.يكفينا اهلل عز وجل وسوستو وىواجسل

أطاؿ اجدين و نستطيع شكرىا ولو عشنا س ثم بشرنا اهلل عز وجل ببشرى عظيمة ال
 اهلل في أعمارنا إلى يـو الدين:

 "ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّروا فَِإَذا ُىْم ُمْبِصُروفَ "
 .األعراؼ(929)

، فهذا النور ونور اإلنساف الذي سيصحب األتقياء ويعطيو اهلل عز وجل تقوى في قلبو
األحمر ل واقياً لإلنساف من كل الذنوب واآلثاـ والشرور، مثلو كالمصباح جعلو اهلل عز وج

يضيئ عند غلق الطريق، عنما يمشي في طريق ليس سوياً، أو تسوؿ لو نفسو الذي 
، فالقلب على الفور يتحرؾ ويذكره لماذا؟ ليرجع إلى اهلل بمعصية من معاصي اهلل عز وجل

 .وجل في رحمتو ويجعلو من أىل رضوانو وكرامتو فُيدخلو اهلل عز عز وجل وليتوب وليئوب
الذي جمع فيو أحاديث رسوؿ اهلل يروي اإلماـ بن عساكر رحمة اهلل عليو في كتابو 

راودتو إمرأة  رضي اهلل عنوف شابَّاً في عصر سيدنا عمر بن الخطاب أ صلى اهلل عليو وسلَّم
يرفُّ في قلبو ىذه  منزلها وإذ بوبدخوؿ عن نفسها فأخذت تغريو وتُزين نفسها لو حتى ىمَّ 

 اآلية:
 "ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّروا فَِإَذا ُىْم ُمْبِصُروفَ "

 األعراؼ(.929)
بعد أف أفاؽ من و يقوؿ: لما مرَّت اآلية على قلبو ُغشي عليو ػ يعني حدثت لو غيبوبة ػ 

 ثم وافاه األجل. بلسانوية اآلالغيبوبة نطق 
فأخذ بعض أصحابو وذىب ألبيو لُيعزيو، بو نوه وسمع سيدنا عمر صلوا عليو ودف

ة وخلفو من معو وصلوا عليو صالوقاؿ: أين قبره لنصلي عليو، فدلوه على قبره فوقف 
 :ف صلوا عليو قاؿ عمر: يا فتي من خاؼ مقاـ ربو فلو جنتاف، ألف اهلل قاؿالجنازة، وبعد أ

ـَ رَبِِّو َجنََّتافِ "  الرحمن(.63) "َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا
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 :من قبرهيقوؿ  الفتىفسمعوا  
 لقد شاىدتهما ودخلتهما يا عمر، لماذا؟ بمجرد أف جاءه الخوؼ من اهلل على الفور:

ـَ رَبِِّو َجنََّتافِ "  الرحمن(.63) "َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا
في سورة الرحمن جزاؤه؟ أربعة، ألف الخوؼ الذي يمنع اإلنساف من فعل ذنب ما
 عادت فذكرت:

 الرحمن(.39) "َوِمْن ُدوِنِهَما َجنََّتافِ "
 سألوا رسوؿ اهلل عنهما؟ فقاؿ:

 (.جنتاف من ذىب آنيتهما وأكوابهما، وجنتاف من فضة آنيتهما وأكوابهما)
فعل على النفس لتفتقوى اهلل التي في الفؤاد إذا حرَّؾ الشيطاف وساوسو وىواجسو 

 جده وُيخمده عن فعل المعصيةالمعصية فإف نور اإليماف في قلب اإلنساف يتحرؾ فيُ 
 خوفاً من اهلل، فما النتيجة؟ أف يكوف لو:

 )جنتاف من ذىب آنيتهما وأكوابهما، وجنتاف من فضة آنيتهما وأكوابهما(.
 الحجرات(.8) "َفْضال ِمَن اهلل َونِْعَمًة َواهلل َعِليٌم َحِكيمٌ "

كبح  وما العمل الذي عملو؟ العمل ىو أنو استطاعىذا؟ مل من أك اؾ أجرٌ ىنىل 
ما خوفو من الرحمن أف يستجب لداعي الهوى، وإن جماح نفسو، وسدَّ وساوس الشيطاف

ولذلك نحن  عز وجل،ضاة رب العباد ر لى ترؾ ىذا العمل طلباً لمىو الذي دفعو إ
يُعمِّر ب، فنزيد من طاقة التقوى التي أف نقوي ىذه المشاعر اإللهية في القلو محتاجين 

 قلوبنا. اهلل عز وجل بها
 وكيف نزيدىا؟

 الرعد(.98) "َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ  َأال ِبذِْكِر اهللِ "
 :نائمينجالسين نذكر اهلل على الدواـ ماشيين 

 .آؿ عمراف(919) "الَِّذيَن َيْذُكُروَف اهلل ِقَياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهمْ "
 جهة:متوضئين وغير متوضئين، متجهين للقبلة أو ألي 
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 البقرة(.995) "فَأَيْػَنَما تُػَولُّوا فَػَثمَّ َوْجُو اهلل" 
لى أف ندخل إف اإلنساف ال يغفل عن ذكر اهلل طرفة عيٍن وال أقل، ونحن نريد المهم أ

 من رياض الجنة نذكر فيها الرحمن. روضة
 

 وصحبو وسلَّم وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


