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 :المــــــكان 

 ھـ 1433جمادى اآلخر  6موافق  71/4/2012الجمعة : التاریـــــخ 

 أدب التأسي برسول هللا في جھاد النفس والھوى: الموضوع 

 ماهي آفات النفس ؟

شهوة .. شهوة الطعام  ..يكون رئيسًا تكن كلمته مسموعة السيطرة على أوالده لشهوة : النفس دائما تطلب الشهوات 
في هذه  نيفالخواطر التي تأتكل هذه آفات النفس .. بالظهور  بشهوة ح.. شهوة النكاح .. شهوة الملبس ..  الشراب

 .لنا  ولكن ربنا نظمه..  اليُوجد شيٌئ ربنا حرّمنا منهفشرع اهللا زنها على فعل ؟ أعرضها وأ، وماذا أالمجاالت تكون من النفس

كلَّ ل  كُ : ، قال تريد الطعام ..فبذلك قد أخذت شهوتك  ،عن طريق الزواجزوج ت.. ال مانع : أنا أريد شهوة النكاح، قال 
 :وال فخر شيئ ولكن أنظمها فيكون من حالل وليس فيه إسراف وال مباهاة 

 ،أنا نفسي ستكون سعيدة عندما أفعل شيئاً  ،الء يعني مباهاةيــ يعني خُ ) في غير سرٍف وال مخيلة بسوا كلوا واشربوا وال( 
كذا وكذا وهذا الكالم أن فالن هذا عمل  : أنا نفسي ستسعد عندما يقول الناس .. ه لها وأخيفها من هذا األمر بَّ نتفأ من النفسفهذا 

 .، فيكون هذا من النفس فأتنبه لهذا األمر والنفس تحب الحمد وتحب الثناء ،رنّييغُ 

أقول يمشون على الصواب ف هماوأريد أنريق الصواب، أتاني خاطٌر أن فالن هذا وفالن هذا اليمشون على الطاآلن أنا ــ 
 .، ألنني أريد أن أزرع فتنة بين اإلثنين وأريد أن أفعل وقيعة بين اإلثنين لفالن كذا وأقول لفالن كذا، فهذا خاطٌر شيطاني

ك، فأتاني وم األربعاء هنامثًال أننا نجتمع يوم األحد هنا وي.. كلهم متفقين على مبدأ واحد  في هذه البلدة هؤالء الجماعة ــ 
غصب عنهم، فيكون هذا من ذلك ن أنفذ ريد أأ.. أرجع إليهم  .. من النفس خاطٌر أننا نجمَّع الناس هنا ونلغي اإلجتماع هناك

ق أهالً فإذا واف ،ه األمررجع لا نُ التشاور وأبونا شيٌخ كبير فبعد  ،لنتشاور في األمرفنجلس معًا ، فالبد وأن أرجع لمرجعيتي الشيطان
 .وسهالً وإن لم يوافق بال بأس 

لي قاع البعد عن يا إخوانا هو الذي يهوى باإلنسان إفالنفس يا إخواني تريد كل شيٍئ يمشي على حسب الهوى، والهوى 
 .فيجب أن أنتبه من هذا الهوى ..  حضرة الرحمن عزوجلّ 

نني حتي أظهر أ أن أحرجه أمام الناسوأريد سي غارت أرى أن أخي هذا قد فتح اهللا عليه في أى باٍب من األبواب، فنفــ 
فأعرف أن هذا  ،والشيطانإنه من النفس .. ؟ ال أم من النفس فمن أين هذا الخاطر ؟ هل من اهللا !! أحسن منه أو أريد أن أغرقِّه 

 فلماذا أجّرح أخي ؟.. خاطر شيطاني 

وهم يعتزون بفالن ويحبون فالن، فكلما .. حد أحسن مّني ال أإذا جلست معهم أبين لهؤالء القوم أنه أريد دائمًا أنا ــ 
 ، فمن أين هذا ؟ هذا وأخوض في فالنهذا أجلس معهم أخوض في فالن 

ن أول من أل..  ولو أن الشيطان مش راكبني فلن أخوض في أحٍد أبدًا من بني اإلنسان، الشيطان راكبنيمن الشيطان و 
  . هو نفسي أناأخوض فيه 
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تهموا أحدًا من المريدين ؟ أو أحٍد من ، هل ينفسهمنجدهم أول ما يتهموا يتهموا أا نعود للجماعة العارفين عندمولذلك 
 .لكن من يتهم غيره فهو مريض .. أنفسهم تهموا ي.. السالكين ؟ أبداً 

ج، وإذا أساء لغيره ويرجع للمصحة ثانيًا ألنه يحتاج للعالفأى واحد تسمعه يتهم غيره فتعرف أنه مريض ويجب أن يتعالج 
 . فهو مريض

والخطرات التي تخطر على بالي بما باطني على باطن رسول اهللا، يعني أزن أحوالي وأفعالي وأقوالي فالبد لي من تضبيط 
 ؟ مه ؟ وكيف أزنه جاء عن اهللا وعن رسول اهللا، وحالي كيف أقوِّ 

أنظر ؟  ل الصالحين كانوا يفعلون ذلكه.. اد اهللا الصالحين من عبحوال رسول اهللا وأأصحاب أحوال ميزان زنه بأــ 
إنما ُحرموا الوصول : [ في هذا العصر شيئًا جديدًا ، ألنني ال يّصح أن أخترع همالمشهورين المعدودين وأزن حالي بلصالحين ل

 .. ] بتضييع األصول 

إذا نفسه  دابًا جديدة للصالحين من عباد اهللا ؟جديدة لرسول اهللا وآ أن يعمل آدابًا جديدة هللا وآداباً هل ينفع ألحٍد منا ــ 
 .في هذا الزمان ذلك فهو شيطان كبير سولت له 

 :ر إلي آداب الصالحين ونمشي علي هديهم ننظ وماذا نفعل نحن ؟

ربما للماذا ؟ .. ده م إقتفبهربنا يُقل نمشي على هداهم، ولم ) 90:األنعام( ﴾أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اهللا فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدِه  ﴿
تدي به في كل من إخوانك، فال تقتدي بواحد تق، يعني ال تقدي بهم ولكن إقتدي بما فيهم من الهدىف كال يعجب يكون فيهم شيئاً 

منا يؤخذ منه ويُترك إال سيدنا  ألن كل واحد.. ما الشيئ اآلخر فليس لك شأٌن به ، أحواله، ولكن إقتدي به في الصالح من أحوالهأ
 . صّلى اهللا عليه وسّلمسول اهللا ر 

السلوكيات، فآخذ منه في العبادات وال أقتدي به ماشاء اهللا في العبادات، ولكن ليس كما ينبغي في  فالنخي أ انا أرىــ 
 .في السلوكيات 

تدي به في ، فآخذ منه السلوكيات وال أقمتكاسل ومتباطئ في العبادات هفي السلوكيات ولكن اً أرى األخ اآلخر مجتهدــ 
 .. بواحد في كل شيئ أقتدي العبادات، لكن ال ينفع أن 

.. هل يوجد أحٌد غيره ؟ ال ..  صّلى اهللا عليه وسّلموالذي أقتدي به في كل شيٍئ هو واحد فقط وهو سيدنا رسول اهللا 
 .تدي بهم فيما صُلحت أحوالهم عليه الباقي تقلكن 

من مشي على شرع اهللا فيه، نقتدي بهم في هذا األمر ومنهم  ،الحبيب فيهومنهم من تابع  ،فمنهم من إهتدي بالحق فيه
 :ولكن كما قال الجماعة السابقين حتى في نظري إن كان من الصالحين علم علم اليقين أن أخي هذا أعرف وأو 

.. هذه الهفوة ه في ع عليفالبد أيضًا أن تحدث منه هفوة فال أشنِّ ] لكل عالٍم هفوة ولكل جواٍد كبوة ولكل سيٍف نبوة [ 
  صّلى اهللا عليه وسّلموال أقتدي به فيها، قال ، فأكون قد أخطأت ال أشنع عليه بها 

 .) ته ئإتقوا ذلّة العالم وإنتظروا في( 

 .ــ عن عبد اهللا بن عوف عن جده ــ السنن الُكبرى للبيهقي 
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نصحًا غير مباشٍر ال مانع، أو لعمٍل عمله، أنصحه ني حٍد من إخوان أشّنع على أح أمعظمنا علماء فال يصِّ ونحن يا إخوانا 
 .أؤدي ماعلىَّ ألن الدين النصيحة  لكن البد وأن، فيما بيني وبينه فال مانعأنصحه  

 وأسير حتى أصل إلي مرحلة لم يُعد في نفسي هوًى، فالبد وأن نسير على هذا المنهاج القويم، 

من الخلق وإن كان ال يوجد هو الذي فيه أستطيع أن أراقب اهللا عزوجّل  وهواى..  وهواى هو الذي يوافق شرع الحبيب[ 
 . ]رقيب 

  . لنفسشيٌئ ال يزال فيه هوى ا، لكن الشيئ الذي يريدني أن أرى مافيه الخلق، فهذا فهذا هو الهوى الصحيح

 فقد وصل وإتصل، ولذلك عندنا عالمة لهذا الشيئ، فماهي ؟إذا تخّطى اإلنسان هذا الشيئ 

لهذه المرحلة فيكون ما يخطر بباله هو الذي يخطر ببالنا، ولكن إذا كان ما يخطر بباله مخالفًا لما يخطر ذا وصل المريد إ
 .، فال يزال الواجب عليه أال يترك نفسه أو راكب هواه أو هواه راكبه ببالنا فيكون مازال يمشي على هواه

ال ينبغي ترك .. في هذه الحياة  هيتنّفسن ال يترك الجهاد ما دام فيه نفٌس نسايترك الجهاد، واإلأنه يظن أن المصيبة الكبرى 
يكون في جهاد على الدوام وأعظم وهو في الدنيا ن اإلنسان أللماذا ؟ .. خير رفين إال مع خروج النفس األى ولو مع العاالجهاد حت

 .. هو جهاد الهوى  هو الجهاد األعظم، وأعظم شيئ في جهاد النفسف.. الجهاد هو جهاد النفس 

 :الهوى إذا تمكن منه هو يُسيطر على النفس ويعيش اإلنسان في لبسه ألن أعظم شيئ 

 : ألن الهوى )النازعات( ﴾) 41(فَِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى ) 40(َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َونـََهى النـَّْفَس َعِن اْلَهَوى  ﴿

متى يكون اإلنسان مازل مريضاً بالهوى ؟ إذا كان دائماً يدافع عن نفسه ويلتمس الحجج ] لوش دوا هو الهوى اللي ما[ ــ 
 ألن نفسه ــ راكباه ــويُخرج حججًا وأعذارًا  ــ أنا كذا وأصل أنا كذا ــ: نصيحته يقول لك  ردتوإذا أولو بالباطل، واألعذار لنفسه، 

 :ونزعاتها فيها حياةٌ لإلنسان تها عن شهواتها وحظوظها و ى تموت النفس ومحتلكن إذا كان صادقاً فيعاونك على نفسك، 

نَاُه َوَجَعْلنَا لَُه نُورًا يَْمِشي بِِه ِفي النَّاِس  ﴿ وأنا أرى .. فالبد لإلنسان من المجاهدة ) 122:األنعام( ﴾َأَوَمْن َكاَن َمْيتًا فََأْحيَـيـْ
يعني عن .. متباطئينن وبعضهم مستسلمين و صادقين ومقتفين ولكن في خطة جهاد النفس متكاسلين أنهم ــ ربنا يبارك فيهم ــ إخوانا 

 .ليس كما ينبغي و  جهاد النفس

فتكون إذاعة  كهناالراديو في  تجدهالراديو هنا وصال فستفتح  ولو فيهوصال،  الرئيسية ليس لهمالشاشة تراهم على 
وكل واحد له ذبذباته  ،مقطوعةفتكون الخطوط  كوإذاعة هنا كهنا إذاعة هنا وإذاعة تجدهامختلفة اإلذاعات واحدة، لكن طالما 

 .. واحد له أغراضه فمتى تنتهي هذه األمور ؟ ال أعرف ل وكل واحد له ميوله وكإتجاهاته وكل واحد له 

اه العالج، ولكنه المريض عندما يذهب للطبيب، فيكشف عليه الطبيب وأعط.. ، وال أحد سيجاهد لك فالبد من الجهاد
 العالج ؟  ماذا يفيدف.. فمتي يأتي الشفاء ؟ أخذ العالج وتركه  لم يستخدمه

وعالم الوهم ال  نفس دخلت له في عالم الوهم،أخذ العالج وتركه على الشماعة، وال ،ي نفس الحكايةفخواننا إفمعظم 
نا كما أجلس أنه شيٌخ كبير وجالس  في وهم أويعيش  ،وهمهيعيش في ، من الوهم والخيالالقلب بنور البصيرة إال إذا تطهر يشرق 
ومتخّيل أنه نازل عليه إنزاالت وآتيه إلهامات، وهي ال إلهامات وال قدر السماوات السبع عليه عمامة كبيرة متخّيل أن و هكذا 
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 .في دائرة الفتوحات ل بعد ، اإللهامات لها شروط في الفتوحات وهو لم يدخإنزاالت ولكنها أشياء في الصدر ووساوس في النفس

ولين ثم تأخذ اإلذن من سيد األ أال تعالج نفسك أوال..  ، ويتخّيل أنه شيخ ويحتاج لمريدينلكنه يتخّيل أنه عنده إلهامات
 .ال هي ليست رئاسة .. أنك تعالج غيرك ؟ لكنه يريدها رئاسة واآلخرين 

ال أنه عالماً، لكن المشيخة عندنا ال .. شيخًا في كتاب قد أصبح  ن كثيرًا من إخواننا يعتقد أنه لما قرأ صفحتينإولذلك 
 .المشيخة عندنا توزّع محبة لسيد األحبة توزّع علماً، 

  ]إذا كان معك شراب المحبة وتقدر تسقيه لألحبة، نعطيك حّبة [ 

لكن شراب المحبة فهو خصوصية .. شيئ  لكن العلم ماذا يسقي ؟ ال ) اإلنسان:21( ﴾َوَسَقاُهْم رَبـُُّهْم َشَرابًا طَُهورًا  ﴿
 :والُبغض يبيد ويصبح العبد داخالً في قول الحميد المجيد  يجعل الحب يزيد، صّلى اهللا عليه وسّلممن رسول اهللا 

ألى واحد من ا أُوتُوا َوال َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّ ، وماهي عالمته ؟ صّلى اهللا عليه وسّلميُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم  ﴿
واضحة لهؤالء  فهذه عالمات) الحشر:9( ﴾َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصٌة غيرهم، وماذا أيضًا ؟ لهؤالء القوم وال 

 القوم 

ثر من هؤالء القوم فهل يُحب نفسه أك.. ال إذا كان ال يزال في صدره شيٌئ من فالن، فهل يكون قد وصل لهذه المرحلة ؟ 
فيؤثر  يكون عنده إيثاروالبد وأن  ى أحد،شيٌئ ألقرآنية، البد وأن ال يكون هنا عالمات هذه  ..ال يكون قد وصل لهذه المرحلة ؟ 

 ، في اى شيٍئ ؟ إخوانه على نفسه

خّصهم بها  اهللا عليه وسّلم صّلىو حضرة النبي تفضل بها عليهم أ حوال وفي كل األمور ألن ربنا سبحانه وتعالىفي كل األ
 .ووزعها عليهم 

 : خوانا يا إفالبد 

 ن هما محضاك الُنصَح فاتهمِ النفس والشيطان واعصهما        وإوجاهد 

 ــ يعني يجعلك ال تسمع ــ أو يصِم ما تولى ُيصم ن الهوى نه من الزمام ــ إأن تمكخالف هواك وحازر أن توليه ــ إياك 

 صمِ واعصهما       إن الهوى ماتولى ُيصِم أو يَ خالف هواك والشيطان 

، فالهوى جعل أذانه ال يجلسون في مثل هذه الجلسات وفي النهاية ال شيئ ،ال يسمعوننا نمن إخوا اً كثير أن  ولذلك تجد 
فكيف له .. لكن أنا تجاوزت هذه المراحل ، ولكنه لهؤالء الجماعة المساكين، هذا الكالم ليس لي: لماذا ؟ يقول لك .. تسمع 

 .وما يسمعه يكون قد دخل في الضياع ألنه ضّيع نفسه !! فيضيع أن يسمع النصيحة اآلن ؟ 

خاطب القابلين للنصيحة وهو وأول مُ حتى ُكّمل العارفين ولو نزلت النصيحة على لسانه يعتبر أنه هو نفسه أول ألن 
 .وانه إلخنفسه هو وبعد ذلك ه هو فيعتبر أن هذا الخطاب ل.. لنصيحة با

أوصيكم : يعيشوه ولكنه حال  ، وليس هذا كالماً يقولونه،ومراقبته نفسي بتقوى اهللا كم وأوصيوأوصي: يقولون ولذلك كانوا 
 فُيوصي بها.. وأوصي نفسي بتقوى اهللا ومراقبته حاٌل يعيشون فيه 
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 .أجمعين ويُوصي بها إخوانه المؤمنين  نفسه 

كيف ؟ الهوى نُحّكم فيه أفعالنا وأقوالنا .. ريد جهاد النفس، وجهاد النفس يبدأ بالهوى نُ ــ وربنا يعينكم ــ فنحن يا إخوانا 
 .. وحركاتنا وسكناتنا على شرع اهللا عزوجّل 

ال تتعّجل إذا  فال تتعّجل بتنفيذه،النفس  ذا جاءك خاطٌر فية من الشيطان، وإألن العجل عّود نفسك على التروى والتأنِّي
كثر واعرضها على الشرع الشريف، أو مش قادر أو ثالثة أو أيومين أو .. يوم  على لسانك ولكن تروى فيها أوالً ا وتقولهأتتك فكرة 

 .. في الحال يقوله تُنفذه  ماف.. ولكن بشرط أن تعرض وليس لك هوى  تفهم وجهة نظر إعرضها على شيخك

، ألنه لو قال ما التريده فستخالفه أنت ماتريده تعرض عليه وأنت لك هوى فليس هذا بعرض ولكنه فرض ألنك تفرض عليه
 .بعد فلم يعد عرضاً 

ثم .. والً ويُفّكر أيريده إال  أمرٍ  يوأل، نسان رويّة وحلمهذا العرض، والمهم أن يكون عند اإلمانة في لكن العرض يحتاج أل
فورًا ينتهي إذن .. نهوه وإذا .. افقوا فيسارع إلي التنفيذ بعد أن يُفّكر يزنه، وبعد أن يزنه بشرع اهللا أويُعرضه على علماء اهللا، فإذا و 

 .ترك وي

معني ذلك أنه ال يوجد أحٌد قد مشي أربعين .. إذا إستطعنا أن نسير على ذلك ولو أربعين يوماً، فسنكون من أهل الفتح 
 : صّلى اهللا عليه وسّلميوماً فقط قال أربعين .. كانت ظهرت عالمات الفتح على الفور ل.. ال يوجد أحٌد .. يوماً على ذلك ؟ ال 

 .) نابيع الحكمة من قلبه على لسانه يربعين صباحاً تفجّرت من أخلص هللا أ( 

 : أيوبنعيم ــ عن أبي  وفي راوية ألبيــ 

 .) من أخلص هللا أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ( 

 وماهو رأيي مع الشرع ؟ وهل لي رأٌي مع الشرع ؟ ..  رأيي هو الصحيحيوهمني أن يلعب بنا، و لكننا الهوى ال يزال 

، فصاحب العقل إعترض على صاحب صاحب الحقيقة، وهذا هو صاحب العقلهذا هو : فقال  في القرآنربنا أعطانا 
 :سول اهللا قال هو نفسه كان قد عملها قبل ذلك، وسيدنا ر ُعملت أمامه، عمال التي كل األفي كل أفعاله، مع أن  الحقيقة 

، فهذه مسألة مثلها وكلهم قد عملهمألف ) موسى فعلها  لقد أعّد له الخضر ألف مسألة كلهمرحم اهللا أخي موسى ( 
 :الكالم  تعلمون هذاو .. المسائل أنت فعلتها يا موسى 

  :هي خرق السفينة : المسألة االولي ف

  ضعته في الصندوق ألقته في البحرمن فرعون أخذته وو  أمه خوفاً .. عاش ذلك وهو أول واحد 

بل فأرسل اهللا موجة كبيرة فقطعت الح..  وربطته بحبل، فكلما يريد الرضاعة تشُده بالحيل وترضعه ثم تعيده مرة أخرى
 .حتى وصلت إلي فرعون، فبذلك يكون هو أول من خرق السفينة تراقبها خته تابعت السفينة ومشت السفينة ــ الصندوق ــ وأ

 :قتل الغالم : الثنية  المسألة

 : وهو قد قتل المصري 
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 .وهو لم يكن يقصد قتله ولكنه قتله ) القصص:15( ﴾ فـَوََكَزُه ُموَسى فـََقَضى َعَلْيهِ  ﴿

 :وهو الجدار : المسألة الثالثة 

 .هي نفس الحكاية .. ألجر نت سقيت ألوالد ُشعيب ولم تأخذ اوأ.. ذ أجراً على ذلك أنه بني الجدار ولم يأخ

، ولذلك سيدنا كلهم عملهم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأتّم السالم.. له مثل ذلك ألف مسألة  ُمجّهزاً فكان 
 :رسول اهللا عليه الصالة والسالم 

.. ألف مسألة كان قد جهّزها له : ماهي هذه العلوم ؟ قال ) ألخذنا من الخضر علوماً كثيرة رحم اهللا أخي موسى لو صبر ( 
 :ى نُسّلم حت

نَـُهْم ثُمَّ ال َيِجُدوا ِفي أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا  ﴿  ﴾ َقَضْيَت َويَُسلُِّموا َتْسِليًماَفال َورَبَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحتَّى يَُحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
    . )النساء:65(

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 

 

                  

 


