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:إسالم النفس هلل. ١
يلىلملىكيكمكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمثٹٱٹٱُّٱ
لقمان َّممام

الذارياتَّجئييىيمينيزيٹٱٹٱُّٱ

للَّْيِل َأْن َمَر َرُجًلا ِإَذا َأَخَذ َمْضَجَعُه ِمَن اَعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، أَ 
ْهُت َوْجِهي ِإَلْيَك، َوأَ اللُهمَّ َأْسَلْمُت َنْفِسي ِإَلْيَك، »: َيُقولَ  ْضُت َأْمِري ِإَليْ َوَوجَّ َك، ْلَجْأُت َظْهِري ِإَلْيَك، َوَفوَّ

وِلَك الَِّذي ِكَتاِبَك الَِّذي َأْنَزْلَت، َوِبَرسُ َرْغَبةا َوَرْهَبةا ِإَلْيَك، ََل َمْلَجَأ َوََل َمْنَجا ِمْنَك ِإَلَّ ِإَلْيَك، آَمْنُت بِ 
رواه البخاري ومسلم« َعَلى اْلِفْطَرةِ َماتَ َأْرَسْلَت، َفِإْن َماَت 
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:تزكية النفس. ٢
يبىبنبمبزبربيئىئنئمئزئرئّٰٹٱٹٱُّٱ
الشمسَّىتنتمتزترت

جضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحٹٱٹٱُّٱ
: التحريمَّخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحض

َكاَن : َم َيُقولُ وُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ ََل َأُقوُل َلُكْم ِإَلَّ َكَما َكاَن َرسُ : عْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َقالَ 
، اْلَقْبِر ُجْبِن، َواْلُبْخِل، َواْلَهَرِم، َوَعَذاِب اللُهمَّ ِإنِ ي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز، َواْلَكَسِل، َوالْ »: َيُقولُ 

 ِبَك نِ ي َأُعوذُ َها، َأْنَت َوِليَُّها َوَمْوََلَها، اللُهمَّ إِ اللُهمَّ آِت َنْفِسي َتْقَواَها، َوَزكِ َها َأْنَت َخْيُر َمْن َزكَّا
«  ُب َلَها َتْشَبُع، َوِمْن َدْعَوٍة ََل ُيْسَتَجاِمْن ِعْلٍم ََل َيْنَفُع، َوِمْن َقْلٍب ََل َيْخَشُع، َوِمْن َنْفٍس ََل 

رواه مسلم
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:جماهدة النفس. ٣
َّمئخئحئجئيينيىيميزيريٰىٹٱٹٱُّٱ

٦٩: العنكبوت

خنحنجنىميمممخمحمجميلىلملخلٹٱٹٱُّٱ
٤١: التوبةَّجهينىنمن

:  ِة اْلَوَداعِ  َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِفي َحجَّ َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْيٍد، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ 
ُن َمْن َأِمَنُه  ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه، َواْلُمْؤمِ َأََل ُأْخِبُرُكْم َمِن اْلُمْسِلُم؟ َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُمونَ " 

ُمَجاِهُد ْن َهَجَر اْلَخَطاَيا َوالذَُّنوَب، َوالْ النَّاُس َعَلى َأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم، َواْلُمَهاِجُر مَ 
:  شعيب األرناؤوطرواه أحمد وقال الشيخ" َمْن َجاَهَد َنْفَسُه ِفي َطاَعِة هللِا 

.إسناده صحيح
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:  حديث يف جماهدة النفس
صلى هللا عليه -ُسوُل َّللاَِّ َقاَل رَ : َقالَ -رضي هللا عنه -َعْن َسْبَرَة ْبِن َأِبي َفاِكٍه 

ْيَطاَن َقَعَد َِلْبِن آَدَم " ):-وسلم  ْسًَلِم َفَقالَ َفقَ ِبَأْطُرِقهِ ِإنَّ الشَّ ُتْسِلُم : َعَد َلُه ِبَطِريِق اْلِْ
: ِهْجَرِة َفَقالَ ُثمَّ َقَعَد َلُه ِبَطِريِق الْ ، َأْسَلَم َفَعَصاُه فَ ، َوَتَذُر ِديَنَك َوِديَن آَباِئَك َوآَباِء َأِبيَك؟ 

َعَصاُه اِجِر َكَمَثِل اْلَفَرِس ِفي الطِ َوِل  فَ َوِإنََّما َمَثُل اْلُمهَ ، ُتَهاِجُر َوَتَدُع َأْرَضَك َوَسَماَءَك؟ 
َقاِتُل َفُتْقَتُل َفُهَو َجْهُد النَّْفِس َواْلَماِل َفتُ ، ُد؟ ُتَجاهِ : ثمَّ َقَعَد َلُه ِبَطِريِق اْلِجَهاِد َفَقالَ ،َفَهاَجَر 

لم صلى هللا عليه وس-َد َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َفَعَصاُه َفَجاهَ ، َوُيْقَسُم اْلَماُل ، َفُتْنَكُح اْلَمْرَأُة ، 
ا َعَلى َّللاَِّ ، َفَمْن َفَعَل َذِلَك ِمْنُهْم َفَماَت : - ا  َأْن ُيْدِخَلُه اْلَجنََّة َوَمْن ُقِتلَ َكاَن َحقًّ  َكاَن َحقًّ

ْو َوَقَصْتُه ا َعَلى َّللاَِّ َأْن ُيْدِخَلُه اْلَجنََّة أَ َوِإْن َغِرَق َكاَن َحقًّ ، َعَلى َّللاَِّ َأْن ُيْدِخَلُه اْلَجنََّة 
ا َعَلى َّللاَِّ َأْن ُيْدِخَلُه اْلَجنَّةَ  ه األلبانيرواه النسائي وأحمد وصحح. َدابَُّتُه َكاَن َحقًّ

ََلم َوَهَذا ِمْن كَ , َوالطََّرف اْْلِخر ِفي َيد اْلَفَرس , د ُهَو اْلَحْبل الَِّذي ُيَشّد َأَحد َطَرَفْيِه ِفي َوتَ َكَمَثِل اْلَفَرِس ِفي الطِ َوِل 
ْيَطان  ْعض َمَعاِرفه َوََل ُيَخاِلطُه ِإَلَّ بَ , ََل َيُدور ِإَلَّ ِفي َبْيته , َأنَّ اْلُمَهاِجر َيِصير َكاْلُمَقيَِّد ِفي ِبََلد اْلُغْرَبةَوَمْقُصوده, الشَّ

ََل ِضيق َفِإنَُّهْم َمْبُسوُطونَ , أَْهل اْلِبََلد ِفي ِبََلدهْم ِبِخََلِف , ََل َيُدور َوََل َيْرَعى ِإَلَّ ِبَقْدِرِه , َفُهَو َكاْلَفَرِس ِفي ِطَوٍل , 
.َعَلْيِهْم َفَأَحدهْم َكاْلَفَرِس اْلُمْرَسل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





:من أقوال الصاحلني يف جماهدة النفس
هدها، ابدأ بنفسك فجا: سأل أحدهم عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن الجهاد فقال له

.وابدأ بنفسك فاغزها
ةً لي: وقال سفيان الثوري رحمه هللا .ومرة عليما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، مرَّ

.إلى اللجام من نفسكبأحوجما الدابة الجموح : وقال الحسن رحمه هللا
اَمةِ }: وفي قوله إن المؤمن َل تراه إَل يلوم : صريقال الحسن الب{ َوََل أُْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ

ما أردت بهذا؟ لم فعلت هذا؟ كان غير هذا أولى، أو نحو هذا من : نفسه دائًما، يقول
من هي نفس المؤمن توقعه في الذنب، ثم تلومه عليه، فهذا اللوم: وقال غيره. الكالم

.واتهاإليمان، بخالف الشقي، فإنه َل يلوم نفسه على ذنب، بل يلومها وتلومه على ف
ا َمْن خَ }: ، قال تعالىالمرء نفسه هو الجهاد األكملجهاد:"بطالقال ابن  اَف َمقَاَم َوأَمَّ

ويقع بمنع النفس عن المعاصي، [. 40:النازعـات]{َربِِِّه َونََهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى
وبمنعها من الشبهات، وبمنعها من اإلكثار من الشهوات المباحة لتتوفر لها في 

".اآلخرة

يل  بمنزلٍة فيها العزيز ذل.. ... ..إذا المرء لم يَْغِلْب هواه أقامه  
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:حماسبة النفس.  ٤
ىيييميحيخيجييهىهمهجهينىنمنخنٹٱٹٱُّٱ
مئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذ
١٩-١٨: الحشرَّمبزبربيئنئىئ

ُ َعْنُه َقالَ  اِد ْبِن َأْوٍس، َرِضَي َّللاَّ َكيِ ُس َمْن الْ »:  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ : َعْن َشدَّ
«  لَّ زَّ َوجَ َنْفَسُه َهَواَها َوَتَمنَّى َعَلى َّللاَِّ عَ َداَن َنْفَسُه َوَعِمَل ِلَما َبْعَد اْلَمْوِت، َواْلَعاِجُز َمْن َأْتَبعَ 

الذهبيووافقهرواه الحاكم وصححه 
نوا أنفسكم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وز »عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنه قال 

ينوا للعرض قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتز 
إغاثة اللهفان َلبن القيم«تعرضون َل تخفى منكم خافيةيومئذ األكبر 
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:التوبة النصوح. ٥
ٰذىيييميخيحيجييهىهمهٹٱٹٱُّٱ
نئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰر
٥٤: األنعامَّىبنبمبزبربيئىئ

ىنننمنزنرنمماميلىلمليكٹٱٹٱُّٱ
١١٠: النساءَّريٰىين

صلى هللا -ُسوِل َّللاَِّ َكاَن ُيَعدُّ ِلرَ :" َقالَ -رضي هللا عنهما -ْن اْبِن ُعَمَر عَ 
ي َربِ  اْغِفْر لِ : ْبِل َأْن َيُقومَ ِفي اْلَمْجِلِس اْلَواِحِد ِماَئُة َمرٍَّة ِمْن قَ -عليه وسلم 
حِ : روايةوفي]، ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب اْلَغُفوُر ، َوُتْب َعَليَّ  [.  يمُ ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب الرَّ

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه األلباني 
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:راقبة اهلل تعاىلم. ٦
مقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضٹٱٹٱُّٱ
حنجنممخمحمجمهلملخلجلحلمكلكخكحكجك
٦١: يونسَّمبهئمئهيميخيحيجيٰهمهجههنمنخن

١٢٨: النحلَّمنخنحنجنممخمحمجمهلٹٱٹٱُّٱ

ِبْرِني َما َيا ُمَحمَُّد، َأخْ : َقالَ : -عليه السًلم -وفي حديث جبريل 
ْحَساُن َأْن تعبد هللا َكَأنَّكَ " : َقالَ ، اِْلْحَساُن؟  َراُه َفِإنَُّه  َتَراُه، َفِإْن َلْم َتُكْن تَ اْلِْ

 َ " [ َأْن َتْعَمَل لِلَِّ : وفي رواية]َأْن َتْخَشى َّللاََّ : وفي رواية، َيَراَك َتْخَشى َّللاَّ
انظر الصحيحين والمسند
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:من آيات املراقبة
هَ يَرَ *أََرأَْيَت إِن َكذََّب َوتََولَّى) ".14-13: سورة العلق، آية(. "ىأَلَْم يَْعلَم بِأَنَّ اللَـّ

د ور  ) ".19: يةسورة غافر، آ"(. يَْعلَم  َخائِنَةَ اْْلَْعي ِن َوَما ت ْخِفي الصُّ

وه  وَ ) هَ يَْعلَم  َما فِي أَنف ِسك ْم فَاْحذَر  وا أَنَّ اللَـّ هَ َغف وٌر َحِليمٌ َواْعلَم  وا أَنَّ اللَـّ : قرة، آيةسورة الب(. "اْعلَم 

235."

".219-218: ورة الشعراء، آيةس(. "َوتَقَلُّبََك فِي السَّاِجِدينَ *الَِّذي يََراَك ِحيَن تَق وم  )

ِه َوه وَ ) ْم إِْذ ي بَيِِّت وَن َما ََل يَْرَضى ِمنَ يَْستَْخف وَن ِمَن النَّاِس َوََل يَْستَْخف وَن ِمَن اللَـّ ه   اْلقَْوِل وَ  َمعَه  َكاَن اللَـّ

ِحيًطا ".108: سورة النساء، آية"(. بَِما يَْعَمل وَن م 

وَن أَن يَْشَهدَ َعلَْيك ْم َسْمع ك ْم َوََل ) ل ود ك ْم َولَـِكن َظنَنَوَما ك نت ْم تَْستَتِر  ك ْم َوََل ج  هَ ََل يَْعلَم  ت ْم أَنَّ ال أَْبَصار  لَـّ

ا تَْعَمل ونَ  مَّ ".22: سورة فصلت، آية(. "َكثِيًرا ِمِّ
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:قصة ابن عمر مع راعي الغنم
رضي هللا عنهما -َمَر َمرَّ اْبُن عُ : َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم َقالَ 

َقاَل ِم، َهْل ِمْن َجْزَرٍة؟، فَ َيا َراِعَي اْلَغنَ : ِبَراِعي َغَنٍم َفَقالَ -
:   َلهُ َتُقولُ :  َلُه اْبُن ُعَمرَ َفَقالَ ، َلْيَس َهاُهَنا َربَُّها : الرَّاِعي

ْئُب َفَرَفُع الرَّاِعي َرْأسَ  َماِء ُثمَّ قَ َأَكَلَها الذِ  َفَأْيَن : الَ ُه ِإَلى السَّ
ُ؟  ُ، َفَأيْ :  َأَحقُّ َأْن َأُقولَ َأَنا َوَّللاَِّ : َفَقاَل اْبُن ُعَمرَ ،َّللاَّ َن َّللاَّ

َأْعَطاُه َفَأْعَتَقُه وَ ، ى اْلَغَنَم َفاْشَتَرى اْبُن ُعَمَر الرَّاِعي َواْشَترَ 
رواه الطبراني وحسنه األلباني . اْلَغَنمَ 

؟هل لديك شاة تنفع للذبح: َهْل ِمْن َجْزَرٍة 
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:قصة بائعة اللنب
(  َخْلط)مذِق نهى أميُر المؤمنين عمر بن اْلخطاب َرِضي هللا َعنُه عن

َمِديَنة، َفِإذا بامرأة َتقول اللَّبن ِباْلَماِء، فخرج َذات َلْيَلة ِفي َحَواِشي الْ 
َكيَف أمذق َوقد : اِرَيةاللَّبن، َفَقاَلت اْلجَ ( تخلطين)َأَل تمذقين : َلبنة َلَها

لنَّاس فامذقي، قد مذق ا: نهى َأِمير اْلُمؤمِنيَن َعن المذق، َفَقاَلت األم
اَن عمر ََل يعلم فإله عمر ِإن كَ : َفَما يْدِري َأِمير اْلُمؤمِنيَن، َفَقاَلت الفتاة

ا من عمر، َفَلمَّا ، َفَوَقعت مقالتهيعلم، َما كنت ألفعله َوقد نهى َعنهُ 
ا اْبنه، َفَقالَ  َلى َموِضع َكَذا َوَكَذا، َيا بني اْذَهْب إِ : أصبح َدَعا َعاِصما

ذا ِهَي َجاِرَية من بني فاسأل َعن اْلَجاِرَية ووصفها َلُه، َفذهب َعاِصم َفإِ 
ا َفَما أحراها َأن َتأتي اْذَهْب َيا بني َفَتَزوجهَ : َلُه عمر: ِهًَلل، َفَقالَ 

ولدت َلُه أم َعاِصم ِبَفاِرس يسود اْلَعَرب، َفَتَزوجَها َعاِصم بن عمر، فَ 
ز بن َمْرَوان بن بنت َعاِصم بن عمر بن اْلخطاب، َفَتَزوجَها عبداْلَعِزي

) العادل؛ الخليفةالحكم، فرَزقه هللا تعالى منها عمر بن عبدالعزيز 
(.20صـ: 19صـ-عبدالحكمَلبن -سيرة عمر بن عبدالعزيز 
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:من شعر املراقبة
:قال الشاعر

ب  ْوت  َولَِكْن ق ْل َعلَيَّ َرقِيْ إِذَا َما َخلَْوَت الدَّْهَر يَْوًما فاَل تَق ْل  َخلَ 

ب  نَّ َما يَْخفَى َعلَْيِه يَِغيْ َوََل تَْحَسبَنَّ هللاَ يَْغفَل  َساَعةً         َوَل أَ 

:وفي نونية القحطاني
س  دَاِعيَةٌ إِلى الط ْغيَاِن وإِذَا َخلَْوَت بِريَبٍَة فِي ظ ْلَمٍة َ     والنَفْ 

ِذي َخلََق الظَّالََم يََرانِي فاْستَْحْي ِمْن نََظِر اإللَه َوق ْل لََها   إنَّ الَّ 
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:إشغاهلا مبا ينفع. ٧
خفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحضجضمصخصٹٱٹٱُّٱ
يمىمخمممحمجميلىلملخلمكلكخكحكجكمقحقمف
ييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجن
مبزبربيئىئنئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذ
لكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبنب

البقرةَّميزيريٰىينىنننمنزنرنمماميلىلمليكىكمك

م ينتفع، ابتلي ما كان من العوائد القدرية والحكمة اْللهية أن من ترك ما ينفعه، وأمكنه اَلنتفاع به فل: قال السعدي
اءه، ابتلي باَلشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن، ابتلي بعبادة األوثان، ومن ترك محبة هللا وخوفه ورج
ك الذل لربه، بمحبة غير هللا وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة هللا أنفقه في طاعة الشيطان، ومن تر 

تفسير السعدي. ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل
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:احرص على ما ينفعك
:  َسلَّمَ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه وَ َقاَل َرُسوُل هللاِ : َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقالَ 

، َخْيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى» عِ اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ يِف، هللِا ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ
ََل ُعَك، َواْسَتِعْن ِبالِِل وَ اْحِرْص َعَلى َما َيْنفَ َوِفي ُكلٍ  َخْيرٌ 

 َكَذا ْل َلْو َأنِ ي َفَعْلُت َكانَ َوِإْن َأَصاَبَك َشْيٌء، َفًَل َتقُ َتْعَجْز، 
ُح َعَمَل َعَل، َفِإنَّ َلْو َتْفتَ َوَكَذا، َوَلِكْن ُقْل َقَدُر هللِا َوَما َشاَء فَ 

ْيَطانِ  رواه مسلم«الشَّ
ُ َعْنُهمَ  ى هللُا َقاَل النَِّبيُّ َصلَّ : ا، َقالَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ

:  يِهَما َكِثيٌر ِمَن النَّاسِ ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن فِ " : َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ُة َوالَفَراُغ  حَّ رواه البخاري " الصِ 
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:آثار يف إشغال النفس بالطاعة
إني ألبغض الرجل أن أراه ": كان ابن مسعود رضي هللا عنه يقول

حلية ]" فارًغا، ليس في شيء من عمل الدنيا، وَل عمل اآلخرة
لها فهي النفس إن لم تشغ": قال ابن القيم رحمه هللا[. 1/130:األولياء

سكنه بالحق شغلتك بالباطل، وهو القلب إن لم تسكنه محبة هللا عز وجل
للغو محبة المخلوقين وَلبد، وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك با

ى وما هو عليك وَلبد، فاختر لنفسك إحدى الخطتين، وأنزلها في إحد
[.1/111الوابل الصيب]"المنزلتين

والى من الفراغ تأتي المفاسد، وتت": الجواب الكافي"في كتابه وقال 
لب وتبعده المعاصي على العبد في سلسلة مدمرة، تُضِعف اإليمان في الق

َل عن موَله، فمن فرغ من عمل جاد مثمر فالبد وأن يشتغل بما يضره و
؛ وإَل نفسك إن لم تشغلها بالحق: ينفعه، وقد قال الشافعي رحمه هللا

.ـاه".بالباطلشغلتك 
مفسدة للمرء أي مفسدة*** إن الشباب والفراغ والجدة 
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النفس إن مل تشغلها بالطاعة أشغلتك 
:باملعصية

ُ َفَلمَّا زَ }: َقاَل َتَعاَلى: قال ابن تيمية اُغوا َأَزاَغ َّللاَّ
َوَكذََّب { }َواْسَتْغَنىَوَأمَّا َمْن َبِخلَ }: َوَقالَ { ُقُلوَبُهمْ 

ُرُه ِلْلعُ { }ِباْلُحْسَنى ْذُكُر ِفيِه َوَهَذا َوَأْمَثاُلُه يَ { ْسَرى َفَسُنَيسِ 
، َوََل ْحُظوٍر َوَتْرِك َمْأُمورٍ َأْعَماَلا َعاَقَبُهْم ِبَها َعَلى ِفْعِل مَ 

ُكوا ِبالْ ُبدَّ َلُهْم ِمْن َحَرَكٍة َوِإَراَدٍة؛ َفلَ  َحَسَناِت مَّا َلْم َيَتَحرَّ
ُكوا ُحرِ 

َئاِت َعْدَلا ِمْن َّللاَِّ،  يِ  ْشَغْلَها َنْفُسَك إْن َلْم تَ : ا ِقيلَ َكمَ ِبالسَّ
الفتاوى مجموع. ِباْلَحقِ  َشَغَلْتَك ِباْلَباِطلِ 
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:العدل مع النفس. ٨
جنيمىمممخمحمجميلىلملخلٹٱٹٱُّٱ
ييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحن
نئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذ
١٣٥: النساءَّربيئىئ
ْمِر فَقُِل اَد َضَرُرَها َعلَْيَك َوإَِذا ُسئِلت َعِن اْلَ اْشَهِد اْلَحقَّ َولَْو عَ : أَيْ { َولَْو َعلَى أَْنفُِسُكمْ }: قَالَ :قال ابن كثير

َ َسيَْجعَُل ِلمَ  تفسير.َعلَْيهِ يُق ِض ْن أََطاَعهُ فََرًجا َوَمْخَرًجا َمْن ُكل ِ أَْمٍر يَ اْلَحقَّ فِيِه، َوإِْن َكاَن َمضرة َعلَْيَك، فَِإنَّ َّللاَّ
ابن كثير 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  َوَكْيَف يُِذلُّ نَْفَسهُ؟ : لَ ، قِي" يَْنبَِغي ِلُمْسِلٍم أَْن يُِذلَّ نَْفَسهُ لَ " : َعْن ُحَذْيفَةَ، َعِن النَّبِي 
ُض ِمَن اْلبَََلِء ِلَما َل يُِطيُق : " قَالَ  بالدُّعاِء على نَْفِسه بالبََليا،: قيلَ اني رواه الترمذي وصححه اللب" يَتَعَرَّ

تَطيُع ترتَُّب عليه بَسبَِب ذلك َضَرٌر ل يَسإنكاُره ِلُمنَكٍر باليَِد أو بالل ِساِن؛ فيَ : أو بِفعِل ما يَنتُِج عنه ذلك، وِمثالُه
لَه ٍد أو إهانٍة وَمذلٍَّة ِللنَّْفِس أنَّ الُمسِلَم مأموٌر بعََمِل ما في استِطاَعتِه دوَن تَش: وفي الَحديثِ . تَحمُّ .دُّ
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:  كيف يعدل اإلنسان مع نفسه
َعْدَل ِميَزاُن َّللاَِّ الَِّذيإنَّ الْ : َوَقاَل َبْعُض اْلُبَلَغاءِ : قال الماوردي رحمه هللا

، َفًَل ُتخَ  ُه ِفي اِلْفُه ِفي ِميَزاِنِه، َوََل ُتَعاِرْض َوَضَعُه ِلْلَخْلِق، َوَنَصَبُه ِلْلَحقِ 
.ِقلَُّة الطََّمِع، َوَكْثَرُة اْلَوَرعِ : ُسْلَطاِنِه، َواْسَتِعْن َعَلى اْلَعْدِل ِبُخلََّتْينِ 

ْنَيا الَّتِ  ََل َصًَلَح ي ََل اْنِتَظاَم َلَها إَلَّ ِبِه، وَ َفِإَذا َكاَن اْلَعْدُل ِمْن إْحَدى َقَواِعِد الدُّ
ْنسَ  .  ِفي َغْيرِهِ اِن ِفي َنْفِسِه، ُثمَّ ِبَعْدِلهِ ِفيَها إَلَّ َمَعُه، َوَجَب َأْن َنْبَدَأ ِبَعْدِل اْلِْ
َها َعْن الْ َفَأمَّا َعْدُلُه ِفي َنْفِسِه َفَيُكوُن ِبَحْمِلَها عَ  َقَباِئِح، ُثمَّ َلى اْلَمَصاِلِح، َوَكفِ 

نَّ َفإِ . ِمْن َتَجاُوٍز َأْو َتْقِصيرٍ ِباْلُوُقوِف ِفي َأْحَواِلَها َعَلى َأْعَدِل اأْلَْمَرْينِ 
ْيرِِه َأْظَلُم، َوَمْن َظَلَم َنْفَسُه َفُهَو ِلغَ . التََّجاُوَز ِفيَها َجْوٌر، َوالتَّْقِصيَر ِفيَها ُظْلمٌ 

.َوَمْن َجاَر َعَلْيَها َفُهَو َعَلى َغْيرِِه َأْجَورُ 
ِسِه َضاَع أدب الدنيا والدينَمْن َتَواَنى ِفي َنفْ : َوَقْد َقاَل َبْعُض اْلُحَكَماءِ 
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مغجغمعجعمظحطمضخضحضٹٱٹٱُّٱ
لكخكحكجكمقحقمفخفحفجف
حنجنممخمحمجمهلملخلحلجلمك

٩: الحشرَّمنخن
نتمتزترتيبىبنبمبزبٹٱٹٱُّٱ
ىقىفيفيثىثنثمثزثرثيتىت
مماميلىلمليكىكمكلكاكيق
نيميزيريٰىينىنننمنزنرن
جتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىي

:التوبةَّ
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: لقوللموافقة الفعل . ٩
مئخئحئجئييىينيميٹٱٹٱُّٱ
مثهتمتحتختجتهبمبخبحبهئجب
خصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمجحج
٤٦-٤٤: البقرةَّ

زيريٰىينىنننمنزنرنٹٱٹٱُّٱ
-٢: الصفَّجبهئمئخئحئجئييىينيمي

٣
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:قصة
يُد َيا اْبَن َعبَّاٍس، ِإنِ ي ُأرِ : ِإنَُّه َجاَءُه َرُجٌل، َفَقالَ : َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

:  ت َذِلَك؟ َقالَ أو بلغ: َأْن آُمَر ِباْلَمْعُروِف وأنهى عن المنكر، قال
ًَلِث آَياٍت ِمْن ِكَتاِب َّللاَِّ ِإْن َلْم َتْخَش َأْن تْفَتَضح ِبثَ : َقالَ . َأْرُجو
؟ َقالَ : َقالَ . َفاْفَعلْ  اْلِبرِ  َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِ }َوَجلَّ  َقْوُلُه َعزَّ : َوَما ُهنَّ

.  يَفاْلَحْرُف الثَّانِ : َقالَ . ََل : الَ َأْحَكْمَت َهِذِه؟ قَ {َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكمْ 
ِ َكُبَر َمْقتاا ِعنْ * ْفَعُلوَن ِلَم َتُقوُلوَن َما ََل تَ }: َقْوُلُه َتَعاَلى: َقالَ  َد َّللاَّ

ف ِ ]{ َأْن َتُقوُلوا َما ََل َتْفَعُلونَ  .  ََل : َأْحَكْمَت َهِذِه؟ َقالَ [ 3، 2: الصَّ
اِلِح شعيب، عليه َقْوُل اْلَعْبِد الصَّ : َقالَ . فالحرَف الثَّاِلثُ : َقالَ 

[  88: ُهودٍ ]{ اُكْم َعْنهُ َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما َأْنهَ }: السًلم
.ْأ ِبَنْفِسكَ َفاْبدَ : َقالَ . ََل : َأْحَكْمَت َهِذِه اْْلَيَة؟ َقالَ 

(ير ابن كثيرتفس. )ِفي َتْفِسيرِهِ َمْرَدَوْيهِ َرَواُه اْبُن 
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:الرتهيب من خمالفة الفعل للقول
ُجِل ُيؤْ " :  َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقولُ َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ : َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َقالَ  َتى ِبالرَّ

حَ  َبْطِنِه، َفَيُدوُر ِبَها َكَما َيُدوُر اْلحِ َيْوَم اْلِقَياَمِة، َفُيْلَقى ِفي النَّاِر، َفَتْنَدِلُق َأْقَتابُ  ى، َماُر ِبالرَّ
َتْنَهى َعِن ا َلَك؟ َأَلْم َتُكْن َتْأُمُر ِباْلَمْعُروِف، وَ َيا ُفًَلُن مَ : َفَيْجَتِمُع ِإَلْيِه َأْهُل النَّاِر، َفَيُقوُلونَ 

رواه "يِه  آِتيِه، َوَأْنَهى َعِن اْلُمْنَكِر َوآتِ َبَلى، َقْد ُكْنُت آُمُر ِباْلَمْعُروِف َوََل : اْلُمْنَكِر؟ َفَيُقولُ 
البخاري ومسلم

بة وقال غيره قال أبو عبيد األقتاب األمعاء قال األصمعي واحدها قت( فتندلق أقتاب بطنه)
صاب قتب وقال ابن عيينة هي ما استدار في البطن وهي الحوايا واألمعاء وهي األق

.واحدها قصب واَلندَلق خروج الشيء من مكانه
َمَرْرُت " :- عليه وسلم صلى هللا-َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ : َقالَ -رضي هللا عنه -َعْن َأَنٍس 

: ُقْلتُ فَ ، كلما ُقِرَضْت َوَفْت ، اِريَض ِمْن َناٍر َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبي َعَلى َقْوٍم ُتْقَرُض ِشَفاُهُهْم ِبَمقَ 
 ُأمَِّتَك الَِّذيَن َيُقوُلوَن َما ََل َهُؤََلِء ُخَطَباءُ : َقالَ ، َمْن َهُؤََلِء؟ ، َمْن َهُؤََلِء يا جبريل؟ 

ِذيَن الَّ ، َهُؤََلِء ُخَطَباُء ُأمَِّتَك : في رواية َيْفَعُلوَن، َوَيْقَرُؤَن ِكَتاَب َّللاَّ َوََل َيْعَمُلوَن ِبِه و 
اه أحمد رو " ؟ َيْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفًَل َيْعِقُلونَ َيْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِ  َوَيْنَسْوَن َأْنُفَسُهْم َوُهمْ 

والبيهقي وصححه األلباني 
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:قصة
رئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييٹٱٹٱُّٱ
نتمتزترتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئزئ
مكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتىت
زيريٰىينىنننمنزنرنمماميلىلمليكىك
الحديدَّمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىينيمي

فِسك وهواها, ن-يوما -ترُك " : حكي عن بعض من يوثق بعربيته: شرح ابن عقيلفيو
"سعى لها في رداها 

أن تترك أنت نفَسك مع هواها، فقد سعيت في هالكها: المعنى
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:حرمة ظلم النفس. ١٠
رئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييىيميخيحيٹٱٹٱُّٱ
خصٹٱٹٱُّٱآل عمران َّىبنبمبزبربيئىئمئنئزئ
حكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحضجضمص
النحلَّحلجلمكلكخك

رئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييىيٹٱٹٱُّٱ
النساء َّمتزترتيبىبنبزبمبربيئىئنئمئزئ

ينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلٹٱٹٱُّٱ
رئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهجه
الطالقَّيبىبنبمبزبربيئىئنئزئمئ
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:قصة وعربة
يكىكمكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتىتنتٹٱٹٱُّٱ
خئحئجئييىينيميزيريٰىينىنننمنزنرنمماميلىلمل
مخجخمحجحمجحجمثهتمتختحتجتهبمبخبحبجبهئمئ

مغجغمعجعمظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخسحسجس
خمحمجمهلملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخفحفجف
٣١-٢٧: المائدةَّخنحنجنمم

ل ما أ": حين استخلفه-ما-رضي هللا عنه-قال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر  ُرَك نفسك إنَّ أوَّ حذ ِّ
(.2/23جامع العلوم والحكم )"التي بين جنبيك

 ِّ ك الذي ل" : ، قال-صلى هللا عليه وسلم-ويُروى من حديث سعد بن سنان، عن أنس، عن النَّبي  يس عدوُّ
ك نفسك التي بين جنبيك  ِّ الطبراني : أخرجه)"إذا قتلك أدخلك الجنة، وإذا قتلته كان لك نوراً، أعدى عدو 

ً 3445الكبير " في  (.، وهو حديث ضعيفمن حديث أبي مالك األشعري، مرفوعا

ليس عدوك الذي إن قتلته استرحت منه، ولكن عدوك نفسك التي بين ": وكان الحسن يقول
(.3/160للطبري ، تهذيب اآلثار")جنبيك
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:دعاء من ظلم نفسه
يئىئنئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٹٱٹٱُّٱ
١٣٥: آل عمرانَّىتنتمتزترتيبىبنبمبزبرب

حمجميلىلملخلٹٱٹٱُّٱيقول ما قاله أبواه : سئل بعض السلف عما ينبغي أن يقوله املذنب فقال 
٢٣: األعرافَّخنحنجنيمىمممخم

١٦: القصصَّمليكىكمكلكيقاكىقيفىفيثىثنثمثزثٹٱٹٱُّٱ، 

ىنننمنزنرنمماميلىلمليكىكمكلكاكيقىقٹٱٹٱُّٱ
٨٧: األنبياءَّىينيميزيريٰىين

ُ َعْنهُ  يِق َرِضَي َّللاَّ دِ  ِه َعلِ ْمِني ُدَعاءا َأْدُعو بِ : لَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأنَُّه َقاَل ِلَرُسوِل َّللاَِّ َص : َعْن َأِبي َبْكٍر الصِ 
ا َكِثيراا، َوََل َيغْ : ُقلْ : " ِفي َصًَلِتي، َقالَ  ِفُر الذُُّنوَب ِإَلَّ َأْنَت، َفاْغِفْر ِلي َمْغِفَرةا ِمنْ اللَُّهمَّ ِإنِ ي َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلما

ِحيُم  رواه البخاري ومسلم " ِعْنِدَك، َواْرَحْمِني ِإنََّك َأْنَت الَغُفوُر الرَّ
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ك خري سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت عملت سوءا وظلمت نفسي اغفر يل إن
تب علي الغافرين سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت عملت سوءا وظلمت نفسي ف

فسي إنك أنت التواب الرحيم ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك عملت سوءا وظلمت ن
وءا وظلمت فتب علي إنك أنت التواب الرحيم ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك عملت س

ت سوءا نفسي فارمحين إنك أنت الغفور الرحيم ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك عمل
وظلمت نفسي فارمحين إنك أرحم الرامحني

ٱٱَّمهجههنمنخنحنجنممخمحمجمهلملخلحلجلُّ
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