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للهإ ل اهلل ولهي الحهالحين ,وأشهدد أ حمهدا عبهد اهلل وروههلإ الحهاال الهعهد

األ ين ,صلهات ربي ووال إ عليإ وعلى آلهإ وصهحبإ و هن وهار علهى هر هإ وانه د ندههإ للهى هه الهد ن وعلهى روه
اهلل أجمعين " ,ربهَّنَا ظَلَمنَا أَن ُفسنَا ولِ لَّم تَهغْ ِفر لَنَا وتَهرحمنَا لَنَ ُكهنَ َّن ِ ن الْ َخ ِ
او ِر َن " األعراف 32 :
َ َ ْ ْ َ َْْ
ْ
َ
َ
اللدم لني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي غفرة ن عندك وارحمني لنك أنت الغفهر الرحيم.
اهلل تعالى َّ
فض بعض النبيين على بعض
أحب ي في اهلل هذه ال حة اعهة وليما وكيف اح ر دا الحبيب حمد صلى اهلل عليإ ووهلم ,قلنها فهي الل هال الما هي
أ وليما تعرض للف نة..
هال ر ِّ ِ ِ
ِ ِ
هب لِهي ُلْكها َّ
سدا ثُ َّم أَنَ َ
ب ا ْغف ْهر لهي َو َه ْ
اب * قَ َ َ
قال ربنا تبارك وتعالىَ " :ولََ ْد فَهَهنَّا ُولَْي َما َ َوأَلْ َ ْيهنَا َعلَ ٰى ُك ْرويِّإ َج َ
ِ ِ
َّاب " ص 23 :23
َح ٍد ِّن بَه ْع ِدي لِنَّ َ
كأ َ
َنت ال َْهه ُ
َنبَغي أل َ
غفههر لههإ ربههإ وآتههاه الملههك الههذي نبغههي ألحه ٍهد ههن بعههده ,وكهها ههن هههذا الملههك أ وه َّ
هخر اهلل لههإ الهههن ,اليههياهين
عمله بأ ره ا بين ٍ
بالس ْخره ,قد وهخرهم اهلل تبهارك وتعهالى لهإ ,وكهذلك و َّ
هخر اهلل لهإ
بنال وغهاص ,اليياهين عمله
ُ

الر ح ,وكذلك وخر اهلل لإ الطير ..

وأن م تعرفه قح إ ع الددهد و ع الطير و ع النملة في وهرة النم  ,اليهاهد هنها أ اهلل وهبحانإ آتهى وهليما النبهي
ُلكا

نبغي ألحد ن بعده.

والنبي صلى اهلل عليإ وولم ويد ولد آا  ,خاتم األنبيال والمروهلين ,وخليه رب العهالمين وصهاحب اليهفاعة العظمهى
والم ا المحمها فده خير خلق اهلل على اهلل ,وش ا بين ها حمهد صهلى اهلل عليهإ ووهلم وبهين ها وهليما صهلى
اهلل عليههإ ووههلم وكالهمهها روهههل نبههي ,لكههن اهلل َّ
فضه بعههض النبيههين علههى بعههض وجعه أفضههلدم أولههي العههر ههن الروه

وهههم :نهههو ولب هراهيم و هوههى وعيس هى و حمههد صههلى اهلل علههيدم جميع ها ووههلم ,وجع ه

حمههدا صههلى اهلل عليههإ ووههلم

خاتمدم وأفضلدم ,وأكر دم على اهلل..
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النبي حمد صلى اهلل عليإ وولم عرف نازل لخهانإ ن النبيين
و ع هذا فمحمد صلى اهلل عليإ وولم عرف ها لخهانهإ هن النبيهين ,ههه الهذي قهال لنها " :تخيرونهي علهى هوهى,
فإ الناس حع ه ه ال يا ة ,فأكه فهي أول هن فيهق ,فهإاا هوهى بهاهج بهانهب العهر  ,فهال أاري أكها هوهى
فيمن صعق فأفال قبلي ,أو كا من او ثنى اهلل" صحيح البخاري
وهه الذي قال لنا" :

نبغي لعبد أ

هل :أنا خير ن هنس بن ى " صحيح البخاري

روهل اهلل صلى اهلل عليإ وولم عرف نازل لخهانإ ن النبيهين  ,و ح هر خحهصهيات لخهانهإ هن النبيهين  ,وههه الهذي
حدثنا عن فضيلة ك نبي ن النبيين والمرولين بما أوحاه اهلل لليإ.
الييطا

عرض للنبي حمد صلى اهلل عليإ وولم
َّ

عن أبي هر رة ر ي اهلل عنإ ,عن النبي صلى اهلل عليإ وولم  ":ل عفر ا ن الهن تفلت البارحهة لي طهع علهي صهالتي
فههأ كنني اهلل نههإ فأخذتههإ ,فههأرات أ أربطههإ علههى وههار ة ههن وهههاري المسهههد ح ههى تنظههروا لليههإ كلكههم ,فههذكرت اعهههة
ب ا ْغ ِفههر لِههي وهه ِ
ِ ِ
َحه ٍهد ِّه ْهن بَه ْع ِهدي" ص 23 :فرااتههإ خاوه ا" صههحيح البخههاري
هب لهي ُلْكهها َّ َنبَغههي أل َ
أخهي وههليما َ " :ر ِّ ْ َ َ ْ
انظروا للى حمد النبي صلى اهلل عليهإ ووهلم  -بهأبي ههه وأ هي -عهرض لهإ اليهيطا  ,العفر هت هن الههن ..العفر هت
عني الم مرا ن الهن ,الم مرا العاتي ن الهن ُ ال لإ عفر هت ,زي اإلنسها المهاهر ,اإلنسها المهاهر هن بنهي آا
الماهر في عملإ ,أو فهي صهنع إ ,أو فهي فنهإ هال ِخر هت ,خر هت عنهي هاهر ,وكهذلك الهنهي العهاتي الم مهرا هال لهإ
عفر ت .
" ل عفر ا ن الهن تفلت البارحة " البارحة ت ال لليلة الما ية ..الفائ ة  ,كما ن ههل نحهن باللدههة العا يهة المحهر ة
" ا بههارو" ا بههارو عنههي اليههه البههارو ,الفائههت ..الما ههي ,والبارحههة عنههي الليلههة البارحههة ,وتطلههق أ ضها علههى الليلههة ال ههي
نحن في ليلدا ,تطلق على ا ضى هن الهقهت " ,ل َّ عفر ها هن الههن تفلهت " ,عنهي اح هال ههذا الهنهي ليسه طيع أ
نال ني ,ليس طيع أ حيبني ,وكأنإ هناك قيها لكنإ او طاع أ فلت أو أ
الييطا

فلت.

ضالل لاا اُكِر اهلل

وقد جال في بعض الروا ات أ هذا العفر هت عهرض لروههل اهلل صهلى اهلل عليهإ ووهلم بيهداب هن نهار ر هد أ حهرل
وجإ النبي -صلى اهلل عليإ وولم  -بيداب عني ب بس ن النار ,وقد كا النبهي صهلى اهلل عليهإ ووهلم حهلي والنبهي
صلى اهلل عليإ ووهلم

طهع صهالتإ " ,قها روههل اهلل صهلى اهلل عليهإ ووهلم ,فسهمعناه ههل " أعهها بهاهلل نهك " ثهم

قههال " :ألعنههك بلعنههة اهلل " ثالثهها ,وبسههي ههده كأنههإ نههاول شههي ا ,فلمهها فههر ههن الحههالة قلنهها :هها روهههل اهلل قههد وههمعناك
ت هل في الحالة شي ا لم نسمعك ت هلإ قب الك ,ورأ ناك بسطت دك ,قال " :ل عدو اهلل لبليس جهال بيهداب هن
نار ليهعلإ في وجدي ,ف لت :أعها باهلل نك ,ثالث رات ,ثم قلت :ألعنك بلعنة اهلل ال ا ة ,فلم س أخر ,ثالث
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رات ,ثم أرات أخذه ,واهلل له اعهة أخينا وليما ألصبح هث ا لعب بإ ولدا أه المد نة " صحيح سلم
النبي صلى اهلل عليإ وولم بين لدم السبب " :ل عدو اهلل ,لبلهيس ,جهال بيهداب هن نهار ليهعلهإ فهي وجدهي ,ف لهت:
أعههها بههاهلل نههك ,ثههالث هرات " الروهههل صههلى اهلل عليههإ ووههلم او ه عاا بههاهلل ,و ههن عي هذنا ههن اليههيطا و ههن أوليههال
ِ
َّك ِ ن َّ ِ
اوَ ِع ْذ بِاللَّ ِإ لِنَّإُ ُهه َّ ِ
ِ
يم" فحلت23 :
الي ْيطَا نَه ْر ٌ فَ ْ
السم ُ
َ
الييطا ل الرحمن َ " ,ول َّا َ َنرغَن َ َ
يع ال َْعل ُ
الييطا عدو اإلنسا  " ,لِ َّ َّ
الي ْيطَا َ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو فَاتَّ ِخ ُذوهُ َع ُد ًّوا " فاهر3 :
ولكههن اليههيطا

تسه طيع أنههت أ تحههانعإ و أ تحههااقإ و أ تؤلههف قلبههإ ألنههإ ُههرا علههى الكفههر ,و تسه طيع أ

ت حههدى لههإ ف منعههإ ب هتههك ,ولنمهها تسههطيع أ ت حههدى لههإ ب هههة ربههك وربههإ ,ولدههذا ُشهرع لنهها أ ن عههها بههاهلل ههن كه شههر,
َّاس * الَّ ِذي ههو ِه ِ
َّاس * ِ ن ال ِ
ْهن َِّة َو الن ِ
اس الْ َخن ِ
وخاصة " ِ ن َش ِّر ال َْه ْو َه ِ
َّاس" الناس 3: 3
س في ُ
ص ُدوِر الن ِ َ
َُ ْ ُ
ب أَعهاُ بِ َ ِ
اليهي ِ
ِ
ض ُهرو ِ " المؤ نهه 89:89
هك َر ِّ
ب أَ َ ْح ُ
اهي ِن * َوأَعُههاُ بِ َ
"وقُ َّر ِّ ُ
هك ْهن َه َم َهرات َّ َ
و ن همرات اليياهين َ
النبي صلى اهلل عليإ وولم تعها ,وهه هنا علمنا اإلو عااة ,و علمنا أ الييطا ضالل لاا اكر اهلل .
فهي اات هرة كهها أحهد الحهحابة ركههب علهى اابهة ,علههى بعيهر فعثهرت بههإ الدابهة..كهاات أ ت ههع  ,ف هال الرجه تعههس
الييطا  ,ونحن كثيرا ا نسب الييطا ونلعن الييطا في بعض المهاقف..
لكن النبي صلى اهلل عليإ وولم قال لإ  ":ت

تعهس اليهيطا  ,فإنهإ عظهم ح هى حهير ثه البيهت ,و ههل :ب ههتي,

ولكن ق  :بسم اهلل ,فإنإ حغر ح ى حير ث الذباب " صححإ األلباني
عاظم عني هد ن نفسهإ ال ههة ..عهاظم ح هى حهير كالبيهت و ههل صهرع إ ب ههتي ,وأ هن ههه لاا اُكهر اهلل؟ أ هن ههه

لاا اح ميت باهلل؟

أبه هر رة و حارعة الييطا
الححابة ..بعض الححابة صارع الييطا  ,أبه هر رة قحهة يهدهرة ال هي رواهها البخهاري " وكلنهي روههل اهلل صهلى اهلل
عليههإ ووههلم بحفه زكههاة ر ضهها  ,فأتههاني آت ,فهعه حثههه ههن الطعهها  ,فأخذتههإ وقلههت :واهلل ألرفعنههك للههى روهههل اهلل
صلى اهلل عليإ وولم ,قال :لني ح اج وعلي عيال ولي حاجة شد دة ,قال :فخليت عنإ"..
اوه طاع أبههه هر ههرة أ

ههبض علههى اليههيطا  ,وأ مسههك ب البيبههإ وأ

هههل لههإ ألرفعنههك للههى روهههل اهلل "..فأصههبحت

ف ال النبي صلى اهلل عليإ وولم :ا أبا هر هرة ها فعه أوهيرك البارحهة ,قهال :قلهت :ها روههل اهلل شهكا حاجهة شهد دة,
وعيا فرحم إ فخليت وهبيلإ ,قهال :أ ها لنهإ قهد كهذبك ,ووهيعها ,فعرفهت أنهإ وهيعها ,ل ههل روههل اهلل صهلى اهلل عليهإ
وولم :لنهإ وهيعها ,فرصهدتإ ,فههال حثهه هن الطعها  ,فأخذتهإ ف لهت :ألرفعنهك للهى روههل اهلل صهلى اهلل عليهإ ووهلم,
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قال :اعني فإني ح اج وعلي عيال ,أعها ,فرحم إ فخليت وبيلإ ..فأصبحت ف هال لهي روههل اهلل صهلى اهلل عليهإ
وولم :ا أبا هر رة ا فعه أوهيرك ,قلهت :ها روههل اهلل شهكا حاجهة شهد دة وعيها  ,فرحم هإ فخليهت وهبيلإ ,قهال :أ ها
لنإ كذبك ,وويعها ,فرصدتإ الثالثة ,فهال حثه ن الطعا  ,فأخذتإ ف لت :ألرفعنك للى روهل اهلل..
وهههذا آخههر ثههالث هرات تههرعم تعههها ثههم تعههها ,قههال :اعنههي أعلمههك كلمههات نفعههك اهلل بدهها ,قلههت هها هههه؟ قههال :لاا
ٰ
ْحه ُّهي الْ َ يُّههه ُ" الب ههرة  ,333 :ح ههى تخه م ا ههة ,فإنههك لههن
أو هت للههى فراشههك فههاقرأ آ ههة الكروههي" :اللَّههإُ َ لِلَههإَ لَِّ ُهه َهه ال َ
رال عليك ن اهلل حاف  ,و ربنهك شهيطا ح هى تحهبح ,فخليهت وهبيلإ فأصهبحت ,ف هال لهي روههل اهلل صهلى اهلل
عليإ وولم :ا فع أويرك البارحة ,قلت :ا روهل اهلل ,زعم أنإ علمنهي كلمهات نفعنهي اهلل بدها فخليهت وهبيلإ ,قهال:
ٰ
ْحه ُّهي
هها هههي؟ قلههت :قههال لههي :لاا أو ههت للههى فراشههك ,فههاقرأ آ ههة الكروههي ههن أولدهها ح ههى تخه م" :اللَّههإُ َ لِلَههإَ لَِّ ُهه َهه ال َ
الْ َ يُّه ُ " الب رة 333 :

وقال لي :لهن هرال عليهك هن اهلل حهاف  ,و

ربهك شهيطا ح هى تحهبح  -وكهانها أحهرص شهيل علهى الخيهر  -ف هال

النبي صلى اهلل عليإ وولم :أ ا لنإ قد صدقك وهه كهذوب "..فهي ههذه المهرة قهال الحهدل لكهن ههه فهي هبعهإ كهذوب
"..تعلم ن تخاهب نذ ثالث ليال ا أبا هر رة ,قال , :قال  :ااك شيطا  ".صحيح البخاري .
ا ع حا باهلل را الييطا خاو ا
النبي صلى اهلل عليإ وولم أ سك بعفر ت الهن ,وفي روا ة أنإ قال " ..فخن هإ ح هى وجهدت بهرا لسهانإ علهى هدي",
خن إ خن ا ح ى اندلع لسانإ ن فمإ على د النبي صلى اهلل عليإ وولم ,ثهم قهال ":وأ هم اهلل لهه ها وهب ني لليهإ أخهي
وليما

رتبي للى وار ة ن وهاري المسهد ح ى طيف بإ ولدا أه المد نة" صححإ األلباني

عني اربطإ على عا ها ,أصلبإ علهى عها ها هن أعمهدة المسههد عبهب بهإ صهبيا المد نهة ,ولكنهي تهذكرت اعههة أخهي
ب ا ْغ ِفر لِي وه ِ
ِ ِ
َّاب" ص23 :
َح ٍد ِّ ْن بَه ْع ِدي لِنَّ َ
كأ َ
َنت ال َْهه ُ
ب لي ُلْكا َّ َنبَغي أل َ
وليما " َر ِّ ْ َ َ ْ
فاح ر ت كانة وهليما  ,و نرلهة وهليما  ,وقهدر وهليما ف رك هإ فرااتهإ خاوه ا ,وكهذلك اليهيطا تسه طيع بفضه اهلل
ملههك لههك

أ تهراه خاوه ا كلمهها ووهههس لليههك بههاللههل للههى اهلل ,با ع حها بههاهلل  ,أ تح مههي بههاهلل  ,أل اليههيطا
صر ٍ
حم بِالل ِإ فَه َ ْد ُه ِد ِ ِ
شي ا هالما اع حمت باهلل ,هالما او عذت باهلل " و ن ه ْعَ ِ
اط ُّ ْسَ ِ ٍيم" آل عمرا 101:
ََ َ
َ
ي للَى َ
كيف تذل أنف الييطا ؟

نسأل اهلل العظيم رب العهر الكهر م أ عحهمنا هن كه وههل وأ هف نها لكه خيهر ,وأ رانها للهى الحهق راا جمهيال,
اليهيطا بطر هة المراغمهة ,والمراغمهة أ نهذل أنهف

وأ نعبد اهلل عر وج على الهجإ الذي حبإ و ر اه ,وأ نُعا
اليههيطا  ,كيههف نههذل أنههف اليههيطا ؟ بطاعههة الههرحمن ,باتبههاع هر ههق النبههي صههلى اهلل عليههإ ووههلم ,لاا ووهههس لههك
الييطا في الحالة ثال ربما تعيد صالتك..
العفريت الذي عرض للنبي عليه الصالة والسالم في الصالة من سلسلة "قصة رواها الرسول"
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النبي صلى اهلل عليإ وولم هل ليس هذا هه الطر ق ال ي ترغم بإ أنف الييطا  ,ولكن له ووههس لهك اليهيطا فهي
صالتك فنسيت كم صليت " لاا شك أحهدكم فهي صهالتإ فلهم هد ِر كهم صهلى ؟ ثالثها أ أربعها ؟ فليطهرو اليهك وليهب ِن

على ا او ي ن" اب ِن على األق  ,اب ِن على الي ين " ثم سهد وهدتين قب أ سلم ,فإ كا صلى خمسا ,شفعن
لإ صالتإ ,ول كا صلى لتما ا ألربع ,كانت ترغيما للييطا " صحيح سلم

ف هإ كانههت صههالتك فيدهها خل ه  ..تهبرههها هاتهها السهههدتا  ,ول كانههت صههالتك صههحيحة كانههت السهههدتا ترغيم ها
ألنهف اليههيطا  ,أرغههم اهلل أنفهإ وأعاانهها اهلل ول ههاكم نهإ ,وصه ِّ اللدههم علهى نبينهها حمههد وعلهى آلههإ وصههحبإ ,وشههكر اهلل
لكم والسال عليكم ورحمة اهلل وبركاتإ .

تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس للنير على النت في قسم تفر غ الدروس تفضلها هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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