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  المقدمة

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  

 الذين امليامني، الغر وصحابته آله وعلى عظيم،ال اخللق صاحب حممد سيدنا على والسالم والصالة العاملني رب هللا احلمد     

  : وبعد الدين، يوم إىل �م اقتدوا الذين املسلمني مجيع وعلى به، يهدون أئمة وجعلهم خلقه، خري بصحبة تعاىل اهللا شرفهم

 عنده، منازهلم قدر على عباده على به اهللا تفضل جبلِّي هو ما ومنها الصدر، يف ومعقلها الطبع يف موضوعة فاألخالق    

 بطرق يكون ما ومنها األخالق، تلك قدر على َخْلقه مع معاملته وحسن ربه، مع معاملته حسن عليه ظهر منها، زاده فمن

  .وريضتها النفس، وتكلف والتعّود، الكسب

 الصالة عليهم-الكرام الرسل مجيع مهمة وهو اإلسالم يف الشرعية العلوم من وهو بعينه التصوف علم هو األخالق وعلم     

َوا�َْ�ْ� �ِ��ِْ� رَُ��ً� َر���َ�  ((:قال حيث - جل عزو– حكى كما -السالم عليه-اخلليل إبراهيم سيدنا ودعوة - والسالم
�َْ� ا�َْ��ِ�ُ� اْ�َ�ِ 

َ
:  البقرة سورة(   ))��ُ �ِ�ُْ�ْ� َ��ْ�ُ� َ��َ�ْ�ِْ� آ�َ��َِ� َو�َُ��ُِّ�ُ�ُ� ا�ِْ��َ�َب َواْ�ِْ�َ�َ� َو�َُ�ّ�ِ��ِْ� إِ��َ� �

َا (  قال وتواضعه خلقه ومسو الكرمية الدعوة هلذه واستجابة ،)١٢٩   .) اَألْخَالقِ  َمَكارِمَ  ألَُمتِّمَ  بُِعْثتُ  ِإمنَّ

 الشريفة، والسنة الكرمي القرآن من األدلة ذكر مع الشريف العلم هلذا نفيسة مقدمات من تكونت مباحث إىل نا هناتطرق وقد

 إنه حسن بقبول مّنا يتقبل أن تعاىل اهللا من ونرجو العلمية، املدراس يف العلم طالب منه ليستفيد العلماء، من األئمة وأقوال

  .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا روح على وسلم اهللا وصلى قدير، وبإجابته قريب مسيع

  

     

  املؤلفون                                                                                               
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 الفصل االول
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  األول الدرس 

  وتطوره األخالق علم نشأة

: هي إذ اإلسالمي، الدين من أسس ما مجلة يف السماوي الوحي مرجعه والسلوك التصوف وعلم األخالق علم ان         

 َهَذا(: بقوله واحداً  واحداً  بيّنها ما بعد للمسلمني منهجاً   النيب جعلها اليت الثالثة األركان أحد هو الذي اإلحسان مقام

  .اإلحسان و واإلسالم اإلميان وهو ,)ِدينَـُهمْ  النَّاسَ  لِيـَُعلِّمَ  َجاءَ  ِجْربِيلُ 

 تراه تكن مل فإن تراه، كأنك اهللا تعبد أن: ومشاهدة مراقبة مقام:  واإلحسان وعقيدة، نور واإلميان وعبادة، طاعة:  فاإلسالم

َنا طََلعَ  ِإذْ (  النَِّيبِّ  ِعْندَ  ُجُلوًسا ُكنَّا: قَالَ   اْخلَطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  رواه ما فهو ومصدره العلم هذا نشأة وأّما يراك، فإنه  َعَليـْ

 رُْكَبَتهُ  َفأَْلَزقَ     النَِّيبَّ  أََتى َحىتَّ  َأَحدٌ  ِمنَّا يـَْعرِفُهُ  َوَال  السََّفِر، أَثـَرُ  َعَلْيهِ  يـَُرى َال  الشَّْعرِ  َسَوادِ  َشِديدُ  الثـَِّيابِ  بـََياضِ  َشِديدُ  َرُجلٌ 

ميَاُن؟ َما ُحمَمَّدُ  يَا: قَالَ  ُمثَّ  ِبرُْكَبِتِه، ْومِ  َوُرُسِلهِ  وَُكُتبِهِ  َوَمَالِئَكِتهِ  بِاللَّهِ  تـُْؤِمنَ  َأنْ (: قَالَ  اْإلِ  َفَما: قَالَ  ،)َوَشرِّهِ  َخْريِهِ  َواْلَقَدرِ  اْآلِخرِ  َواْليَـ

ْسَالُم؟،  َوَصْومُ  اْلبَـْيِت، َوَحجُّ  الزََّكاِة، َوِإيَتاءُ  الصََّالِة، َوإِقَامُ  َوَرُسولُهُ، َعْبُدهُ  ُحمَمًَّدا َوَأنَّ  اللَُّه، ِإالَّ  إِلَهَ  َال  َأنْ  َشَهاَدةُ (: قَالَ  اْإلِ

ْحَساُن؟ َفَما َصَدْقَت،: قَالَ  ، )َرَمَضانَ     )يـَرَاكَ  فَِإنَّهُ  تـَرَهُ  ملَْ  فَِإنْ  تـََراهُ  َكَأنَّكَ  اللَّهَ  تـَْعُبدُ (: قَالَ  اْإلِ

  

  

  

  

  

  

  وتعريفها وفضيلتها األخالق قواعد 

  :مسائله تفاصيل يف اخلوض قبل وماهيته الشيء حقيقة معرفة من بد ال 

  .األخالق قواعد تعريف: أوالً 

     .األخالق علم موضوع: ثانياً 

  . ومثرته فائدته: ثالثاً 

  

 

  

 



٨ 
 

  األخالق قواعد تعريف   

�ذْ �َ�َْ�ُ� إِ�َْ�ا�ِ�ُ� ا�َْ�َ�اِ�َ� �َِ� ((: تعاىل قال ,أساسه تعين البيت قواعد األساس، وهي قاعدة، مجع: اللغة في القواعد    
�ِ�ُ� ا�َْ��ِ��ُ  �َْ� ا���

َ
َ�� َ�َ���ْ� �ِ��� إِ��َ� �   ). ١٢٧:البقرة سورة(  ))اْ�َ�ِْ� �ْ�َ��ِ��ُ� َر��

  .جزئياته مجيع على منطبقةٌ  كليةٌ  قضيةٌ : االصطالح يف 

  .والسجية والطبع الدين:  وهي خلق مجع :األخالق في اللغة

 تصدر للنفس راسخة هيئة(: بقوله: - اهللا رمحه-الغزايل حامد أبو اإلمام عرّفه ما ومنها كثرية تعاريف هناك: االصطالح ويف

  ).روية و فكر إىل حاجة غري من بسهولة األفعال

 األفعال منها الصادر كانت وإن حسناً، خلقاً  مسيت بسهولة وشرعاً  عقالً  اجلميلة األفعال عنها تصدر اهليئة كانت فإن

  .سيئاً  خلقاً  اهليأة مسيت القبيحة

 بذل ألن سخياً، يسمى ال الندرة على املال بذل عنه يصدر من ألن سيئاً، أو حسناً  كان سواء للخلق شرط الراسخة واهليئة 

 يقال ال الغضب عن السكوت تكلَّف من وكذلك البذل، ال  السخاء ُخُلُقه شخص ورمبا آخر، شيء والسخاء شيء املال

  .احلِْلم ُخُلُقه

  . تكلف غري من األفعال عنها تصدر للنفس ملكة فاألخالق إذن 

  .فيها والتوسط وأوصافها النفس قوى يف االعتدال وهي الفضائل اكتساب كيفية به يعرف علم فهو :األخالق علم تعريف 

  .وتفريط إفراط بني تعديلها حيث من النفسانية امللكات فهو: األخالق علم موضوع وأما     

 مثاالً  �ا العبد يكون فضائل لتصبح قواها، يف والتوسط وعالجها البشرية النفس رذائل على التعرُّف فهي: وفائدته     

  ).  شأنه جلّ (ملرضاته ابتغاء تعاىل اهللا أراده كما والرشاد للهداية
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  الثاني الدرس

  )العلم هذا أسماء(

  :العلم هذا أسماء من

  .اجلميل والثناء والصالح والطهارة والربكة النمو: مبعىن وذلك) زكا( من لغة: التزكية علم-١

ِ َ��َ�ُْ�ْ� َورَْ�َ�ُُ� َ�� َزَ� �ِ�ُْ��ْ �ِْ�  ((: تعاىل قوله ومنها واإلصالح، التطهري هي: التزكية املعاين و�ذه  َو�َْ�َ� �َْ�ُ� ا��
 ٌ��ِ��َ �ٌ��ِ�َ ُ َ �َُ�ّ�ِ َ�ْ� �ََ��ُء َوا�� �ًَ�ا َو�َِ��� ا��

َ
� �ٍ�َ

َ
  . ٢١/النور ))أ

َ�� ((: تعاىل وقوله  �ْ�ََ� َ�ْ� َز��
َ
  .٩/ الشمس )) �َْ� أ

ِي ((: تعاىل وقوله ّ�ِ�َِّ� رَُ��ً� �ِ�ُْ�ْ� َ��ْ�ُ� َ��َ�ْ�ِْ� آ�َ��ِ�ِ َو�َُ�ّ�ِ��ِْ� َو�َُ��ُِّ�ُ�ُ� ا�ْ�ِ�َ�َب َواْ�ِْ��َ ُ�َ� ا��
ُ
َ� �ْن َ��ُ�ا �ِْ� َ�َ�َ� ِ� اْ�

  . واألعمال العقائد خبائث من طاهرين أزكياء به يصريون ما على حيملهم أي ،٢/اجلمعة ))َ��ُْ� �َِ� َ�َ�ٍل ُ��ِ�ٍ 

 يف طواعية لتسخريها ا�اهدات بطريقة النفسية القدرة متلك إىل قرآين منهج ضمن تعمل اليت الرتبية هي: الروحية الرتبية-٢

  . ويقني ورضا باطمئنان الشرعية األمور حقائق تطبيق

ِ�َ� َ��َ�ُ�وا �ِ�َ�� َ�َْ�ِ�َ���ُ�ْ� ُ��ُ�َ�َ� �ن� ((: تعاىل قوله منه وذلك َ �ََ�َ� ا�ُْ�ْ�ِ��ِ�َ َوا��   .))ا��

 ا�اهدة وهو واملتصوفة، الصويف يسلكها تعاىل، احلق إىل الطرق على يطلق اسم: التصوف: والسلوك التصوف علم-٣

  .�ا وحتّليه الرفيعة احلميدة اخلصال وإقامة عنها، وختّليه عنه الذميمة األخالق أشكال مجيع إلزالة الدائمة واملراقبة املستمرة

  .باهللا والبقاء اهللا يف الفناء هو: التصوف -اهللا رمحه-البغدادي اجلنيد قاسم أبو قال 

 بأسس االعتصام: وأصله ،فية والعبث واللهو للهزل حمل ال جاد، دائب وعمل الربانية املعرفة إىل مفتوح طريق والتصوف

  . واليقظة اجلوع مبالزمة املستطاع، قدر النفس حظوظ جمانبة بدقة هيهاونو  ةأوامر  ومراعاة بقوة، الدين
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  الثالث الدرس

  وأساسه وفائدته التصوف علم موضوع

  :وأساسه وفائدته التصوف علم موضوع

  .األصلية جعهاامر  إىل اللطائف وتوجيه القلب، وتصفية والروحية القلبية احلياة مستوى إىل اإلنسان رفع: موضوعه 

  .فيه والعيش وذوقاً  كشفاً  أخرى كرة والبدائي اإلمجايل اإلميان واستشعار امللكية جوانبه لتنمية اإلنسان حتفيز: فائدته 

  .باطناً  اآلداب تلك على والوقوف ظاهراً  الشرعية آلداب الرعاية هو التصوف أساس ان :أساسه 

 املنضبطة الروحانية وبلوغ اإلنسان لطبيعة مهماً  جانباً  وجعله والطاعة العبادة على باملواظبة وترسيخه السطحي الشعور وتعميق

  .الدارين يف السعادة مراتب أقصى إىل والوصول

  

  :التصوف علم أركان 

  :اآليت النحو على أركانه أن نقول أن فيمكن وأساسه وموضوعه تعريفه على بناءً 

  .والكمال والشهود االستداللو  النظر بطريقي احلقيقي التوحيد مرتبة بلوغ -١

 الوصول هو وهذا كله، ذلك من وميتلئ عليه والتوكل ئةورجا ومهابته وخشيته وحمبته وعظمته اهللا معرفة فيها يستقر أن: وهو 

   .اهللا إال إله ال قول معىن وهو التوحيد حقيقة إىل

  

  .املطلوب الوجه على وفهمها معانيها، بتدبر اإلهلية األوامر قراءة-٢

 مع بل مجيعاً، الناس مع املعاشرة حبسن والقيام األخوة مهد أ�ا املوجودات إىل ألجله والنظر سبحانه، احلق مبحبة اإلمتالء-٣

     .مدَرك موجود شيء كل

  .النفس على املستطاع قدر اآلخرين بتفضيل وقت كل يف اإليثار بروح العمل-٤ 

�ُْ�ِ��ِْ� َو�َْ� َ�َن �ِ�ِْ� َ�َ��َ�ٌ� (( :تعاىل قال كما 
َ
و�َ�َِ� ُ�ُ� ا�ُْ�ْ��ُِ��نَ َوُ�ْ��ُِ�وَن َ�َ �

ُ
        ))َوَ�ْ� �ُ�َق ُ��� َ�ْ�ِ��ِ �َ�

  ).٩: احلشر سورة(

  .مراده على تعاىل اهللا مراد تقدمي-٥

َواذُْ�ْ� َر��َ� ِ� �َْ�ِ�َ� �ََ��ً� وَِ��َ�ً� َودُوَن  (( :تعاىل قال كما واحدة، ظةحلل ولو تعاىل اهللا ذكر نسيان عدم حماولة -٦
ْ��ِ �َِ� ا�َْ�ْ�ِل �ِ��ُْ�ُ�ّوِ َواْ�َ��ِل َوَ� �َُ�ْ� �َِ� ا�َْ���ِ�ِ�َ    ).٢٠٥: األعراف سورة( ))اْ�َ
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  :اشتقاقه

  :اآليت النحوي على وحديثاً  قدمياً  ،التصوف لفظة اشتقاق أصل

   .املطروحة كالصوفة فهم ملوالهم، أمرهم سلموا هلم تدبري ال الصوفية ألن صوفة، كلمة إىل التصوف ينسب: صوفة-١

   اهللا رسول مسجد يف وزاوية صفة هلم فبنيت الفقر، ولزموا تعاىل اهللا إىل منقطعون الصفة أهل ألن: الصفة أهل-٢

  .والباطن الظاهر لصفاء إليه التصوف ونسبة: الصفاء-٣

  .واخلضوع العبادة يف تعاىل اهللا يدي بني األول الصف يف الصويف كان: األول الصف-٤

 القميص، لبس إذا تقمص: يقال كما الصوف، لبس إذا تصوف لغة: يقال و الصوف، لبس الختيارهم وكان:الصوف-٥

  .  وقواعده ومراتبه التصوف علم حتت تندرج املعاين من ذكر ما مجيع لكن احملققني، عند الراجح هو األخري واالشتقاق

 إالَّ  ِلبَاُسُهمْ  َكانَ  َما َبْدرِي�ا َسْبِعنيَ  َأْدرَْكت( -اهللا رمحه-اْلبصرِيّ  اْحلسن قال اْألَْولَِياء وزِيِّ  اْألَْنِبيَاء لباس من الصُّوفَ   انَّ  و

  .)الصُّوفَ 
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  الرابع الدرس

  المنشأ حيث من التصوف علم

�َْ�ْ�ُ� َ��َ�ُْ�ْ�  ((: قال حيث دينه وأكمل  نبّيه على نعمته أمتّ  تعاىل اهللا ان      
َ
ْ�َ��ُْ� �َُ�ْ� دِ�َ�ُ�ْ� َو�

َ
اْ�َ�َْم أ

ِْ�َ�َم دِ�ً��
ْ

 احملمدية، األمة به امتازت الذي الكمال أوصاف من الوصف وهذا ،)٣:املائدة سورة( ))�ِ�َْ�ِ� َورَِ��ُ� �َُ�ُ� ا�

 لشرف وذلك) الصحابة( من أفضل بتسمية يتسمّ  مل اهللا رسول بعد واملسلمون(-اهللا رمحه– القشريي القاسم أبو قال

 ملن قيل مثّ  ،)التابعني( بـ تسّموا  اهللا رسول أصحاب صحب ممن الثاين عصرال أهل أدركهم وملا  اهللا برسول صحبتهم

 العابد: (الدين بأمر عناية له كان ملن فقيل واختلفوا، الناس وتباين الدنيا، على اإلقبال فشا وملا ،)التابعني أتباع( بعدهم

 هذا واشتهر ،)التصوف( باسم واجلماعة السنة أهل فانفرد وزهاداً، عباداً  فيها ان فرقة كل فادعت البدع ظهرت مثّ  ،)والزاهد

  ).     اهلجرة من املئيتني قبل األكابر هلؤالء االسم

 عن حيفظو�ا كانوا وإمنا اإلسالم، تأريخ يف األوىل العهود يف اإلسالمية والعلوم الشرعية االحكام تدون مل وكذلك        

 والصرف، كالنحو اآللة وعلوم والتصوف التزكية وعلوم وأصوله والفقه كالعقائد أذها�م، يف مطبوعة فتظل الغيب، ظهر

  .العملي والتطبيق باملزاولة وتعزز كثرياً  وتكرر

  .تذكر صعوبة أية الشرعية واألحكام العلوم هذه وتبويب وتصنيف مجع يف كان ما الناحية هذه ومن 

 تناول فقد مسلم كل �ا ينشغل أن البد اليت احلياتية املسائل من لكو�ا املذكورة العلوم فروع فإن أخرى ناحية ومن       

 فاشتغل األبواب، تلك من باب بكل تتعلق وكتباً  رسائل ودونوا وصدورهم، أذها�م يف احملفوظة احلقائق تلك مقدماً  العلماء

 بتأليف واملفسرون العقيدة مسائل برتصني الكالم وعلماء وحفظها السنة بتدوين واحملّدثون الفقه كتب بتصنيف الفقهاء

 ساحته يف منهم كل وبذل النفس، و�ذيب الروح وتغذية التصوف وعلم باألخالق التزكية وعلماء القرآن، وعلوم التفاسري

  .اإلسالم حقائق إلبراز اآلفاق فاق جهداً 

 ذلك بعد اشتهر وإمنا األوىل الثالثة القرون يف مشهوراً ) الصوفية( لفظ يكن ومل(: التصوف عن رسالته يف تيمة ابن قال      

) هـ٩٧:ت-الثوري سفيان(و) هـ١١٠:ت-البصري احلسن( كـاإلمام والشيوخ األئمة من واحد غري عن به التكلم نقل وقد

    .)اهللا رمحهم)هـ٢١٥:ت-الداراين سليمان أيب(و) هـ٢٤١:ت- حنبل بن أمحد( واإلمام

 أظهروا الشريفة والسنة الكرمي القرآن مبرجعية التصوف أن كما ميدانه، يف كل جليلة آثاراً  التصوف علم يف صنفوا وقد    

 معها ودونوا واملقام، واحلال وا�اهدة بالرياضة يتعلق مما األساسيني املصدرين هذين من استخرجوها مسائل يف اجتهادا�م

 من مقتبسة كلها وسكنا�م الصوفية حركات لكون--الربية خري حلضرة الزكية السرية توافق واليت �م، اخلاصة الروحية حيا�م

 كتابه يف- اهللا رمحه-الغزايل اإلمام عليه نصّ  كما به، يستضاء نور األرض وجه على النبوة نور وراء وليس النبوة، مشكاة نور

         .الضالل من املنقذ
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 جيب لذلك ونواهيه أوامره مبراعاة تعاىل اهللا مرضاة إىل الوصول هو الشرعية األحكام مجيع يف القصد فإن احلقيقة ويف     

  .والتفريط إلفراطل جتنبا الوصول طريق به يوزن شرعي ميزان تأصيل

 إىل الناس وجنح بعده، وما الثاين القرن يف الدنيا على اإلقبال فشا فلما( ) : هـ٨٠٨:ت(- اهللا رمحه - خلدون ابن قال 

  ).الصوفية باسم العبادة على املقبلون اختص الدنيا خمالطة

    .)هـ١٥٠(سنة تويف الذي -  اهللا رمحه -)الكويف الصويف هاشم أبو( هو الصويف باسم اشتهر من وأول

 ونشرها بو�ا مثّ ) هـ٢٤٥(سنة - اهللا رمحه -)املصري النون ذو( باهللا العارف هو وشرحها التصوف نظريات حدد من وأول

  .)هـ٣٣٤(سنة املتوىف - اهللا رمحه -)البغدادي اجلنيد القاسم أبو( اإلمام

 مث الزهاد مث التابعي تابع مث التابعي مث یالصحاب كانت املفضلة القرون يف واأللقاب األمساء فإن بيانه تقّدم ما على بناءً 

  .إخل الصوفية،

  :الروحية املعامل-٤

 إىل ويدعو واخللقية، النفسية ائلذر ال عن وختليتها الشرعية بالفضائل وحتليتها �ذيبها و النفوس بتزكية يتكفل الذي علمال وهو

 وكيفياته الباطنية صفاته يف-وسلم عليه اهللا صلى -النيب خالقبا والتخلق اإلحسان، درجة على واحلصول اإلميان كمال

  . اإلميانية
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  :السابقة المسائل حول أسئلة

  :حيث من األخالق علم عن حتدثْ : ١س

  .والسلوك األخالق علم نشأة-١

  .واصطالحاً  لغة األخالق تعريف-٢

  .العلم هذا أمساء-٣

  ).التصوف(لفظ اشتقاق-٤

  .التصوف علم أركان عدد: ٢س

  التصوف؟ علم نظريات كتب شخص أول هو من:٣س
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  الخامس الدرس

  اإلسالم في وضرورُتها األخالق أولويَّةُ 

  

 أو خريٍ  من اإلنسان يعمُله عملٍ  كلَّ  أنَّ  واعلم:(الغزايل اإلمام  هقال ما هو الدقيق التعريف لكن كثرياً   األخالقُ  تُعرِّف      

  ).أخالقاً  التأثريات تلك وتسمى القيامة، يوم صحيفِته يف التأثريُ  ذلك عليه ويُعَرض قلبه، يف تأثرياتٍ  يؤثِّر ـ قلَّ  وإن ـ فإنه شرٍّ 

 كيفيَّةَ  ويبنيِّ  للقلبِ  حمسوساً  متثيالً  - اهللا رمحه - اإلمامُ  ميثِّل تبعاً  للجسم مث بالذات القلبِ  صفةُ  األخالق تمادام     

 واحليلةِ  واإليذاءِ  والِكْربِ  والشماتة احلسد من الذميمةُ  واألخالقُ  املصقولِة، املِرآةِ  مبنزلةِ  املؤمنِ  وقلبُ :(فيقول باألخالق تأثُّرِها

ْكرِ 
َ
 فُتسوُِّدها املِْرآةَ  ُتصيبُ  اليت والظلمةِ  الدخانِ  مبنزلةِ  ـ شا�ها وما: أي ضاهاهاـ وما والغلِّ  والنفاقِ  والُعْجبِ  والرياءِ  واخليانةِ  امل

  ).باهللا والعياذُ  اآلخرةِ  يف اهللا من حمجوبةً  وَجتعُلها

 أنوارٍ  مبنزلةِ  شا�ها وما والصالحِ  واحلكمةِ  والعقلِ  والعلمِ  واملعرفةِ  والَكَرمِ  والصربِ  واحلياءِ  القناعةِ  من احلسنة واألخالقُ         

                                   تعاىل ـ قوِله إىل إشارةٌ  ؛القبيحة األخالقِ  وسوءِ  املعاصي ظلماتِ  عنها فُتزيلُ  املِْرآةَ  ُتصيبُ 

�َِّ��تِ  ((:ـ َ�َ��ِت �ُْ��ِْ�َ ا���   . ١١٤:هود سورة ))إِن� اْ�َ

 الصالةُ  عليهم ـ األنبياءُ  بُِعث اليت وهي باطنةٌ  صورةٌ  لإلنسانِ  أنَّ  فاعلم:(.... اخلُُلق وسوء اخلُُلق حْسن حول قال مث      

 اخلُلق، حْسنِ  حقيقةُ  هو وهذا... بسهولةٍ  احملمودةُ  األخالقُ  عنها تصُدرَ  أنْ  وذلك اعتداهلا وكمالِ  وتزكيِتها تقوِميهال ـ والسالم

  ).ذلك بعكسِ  يكون اخلُُلقِ  وسوءُ 

 السعادة أنَّ  اعلم:(يقول حيث- عليه اهللا رمحةُ   - الغزايل اإلمام منهم األخالق أمهيَّة حول كثرياً  األخالق علماءُ  ذكر      

  : شيئني يف السفينِةـ بغرقِ  )احلياةِ  انتهاءَ  اإلمامُ  شبَّه ـ سفينُتك غرقتْ  إذا معك تبقى اليت أمجَعها الصاحلاتِ  والباقياتِ  كلِّها

 قدَّمها لذا بالفضائل التحلية على مقدَّمٌ  الرذائل من التخلية أن إىل إشارةٌ  ـ ـ، تعاىل ـ اهللا غريِ  من وطهارتُه القلبِ  سالمةُ : األوَّل

َ �َِ��ٍْ� َ��ِ��ٍ  ((:لقولِه  ـ املعرفة على َ� ا��
َ
  .٨٩: الشعراء )) إِ�� َ�ْ� �

 .  الرُُّسل وبعثةِ  العاملَِ  خْلقِ  من املقصودةُ  هي اليت ـ تعاىل ـ اهللاِ  مبعرفةِ  القْلبِ  امتالءُ : الثاين

: تعاىل قال ، املعرفةِ  حقَّ  ربَّه يعرفَ  أن اخلالفة هذه يف شيءٍ  وأوَّلُ  األرض، يف خليفَته ليكون اإلنساَن، خَلق اهللاَ  أنَّ  إىل إشارةٌ 

))  َ ن� ا��
َ
ْ�ُ� �َ�َْ�ُ��� ِ�َ�ْ�َُ��ا أ

َ
ُل اْ� رِْض �ِ�ْ�َُ��� �َ�ََ��

َ
ِي َ��ََ� َ��َْ� َ�َ��َواٍت َو�َِ� اْ� ُ ا�� َ �َْ� ا�� ن� ا��

َ
ٍء �َِ��ٌ� َوأ ْ�َ ِ

ّ�ُ َ�َ 
َ��َط 

َ
ٍء �ِ�ًْ��أ �َْ� إِ��  ((:ـ تعاىل ـ قال يعُبَده، أنْ  اخلالفة هذه يف شيءٍ  وثاين. ١٢:الطالق))  �ُِ�ّ�ِ َ�ْ �� َواْ�ِ َوَ�� َ��َْ�ُ� اْ�ِ

  .٥٦:الذاريات )) ِ�َ�ُْ�ُ�ونِ 

 ـ اهللاُ  امتدح ولذلك الفضِل؛ يف عليهِ  تزيدُ  خصلةٌ  أعلمُ  وال ـ، اهللاَ  ومعرفتهِ  القلب سالمة من ـ هلما اجلامعُ  هو: اخلُُلق وُحسنُ 

  .٤:القلم )) ���َ� �ََ�َ� ُ��ٍُ� َ�ِ���ٍ  ((:فقال  حممَّداً  نبيَّهُ  به ـ تعاىل
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  : الدرس حول نموذجيَّة أسئلة

  .األخالق عرِّف -١

  اخللق؟ وسوء اخللق حسن حقيقة هي ما -٢

  مها؟ ما بشيئني، مربوطةٌ  السعادة -٣
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  السادس الدرس

  باإليمان واألخالق اإلنسان حقوق اقتران

  

 يسجِّل قد القرآنَ  نرى كما حبثاً  العقيدةِ  صفِّ  يف وَضعها أنه باألخالق اإلسالمَ  جديَّةِ  على واضحةً  داللةً  يدلُّ  ومما          

َو�ُ�ً�� إِذْ �َ�َل �َِ��ْ�ِ�ِ  ((:ـ تعاىل ـ قوِله مثلُ  وذلك والعقيدة، اإلميان أصولِ  من عدتُ  ال فرعيةٍ  ألمورٍ  البداية يف األنبياء بعضِ  دعوةَ 
َ�ٍ� �َِ� ا�َْ���َ�ِ�َ 

َ
�ُ�َن ا�َْ��ِ�َ�َ� َ�� َ�َ�َ�ُ�ْ� �َِ�� �ِْ� أ

ْ
�َ�

َ
 ليسوا فهم اللواط فاحشة عن تبحث فاآلية ،٨٠:األعراف )) �

َ َ�� �َُ�ْ� �ِْ�  ((: - السالم عليه ـ ُشَعيب قوم شأن يف وقال بعُد، مبؤمنني َ��ُ�ْ� ُ�َ��ْ�ً� �َ�َل �َ� �َ�ِْم اْ��ُُ�وا ا��
َ
�َ� َ�ْ�َ�َ� أ

َ��ُف َ��َ�ُْ�ْ� َ�َ�اَب �َ�ْ 
َ
ْ�ٍ �ّ�ِ أ

َراُ�ْ� ِ�َ
َ
هُ َوَ� َ��ُْ�ُ��ا ا�ِْ�ْ��َ�َل َوا�ِْ�َ�اَن إِّ�ِ أ  فاآلية ،٨٤: هود )) ٍ� ُ�ِ�ٍ� إَِ�ٍ َ�ْ�ُ

 ((:حقَّاً  اهللاَ  يعبدوا مل الذين الكتاب أهل يف وقال بعُد، يؤمنوا مل والقوم الشريعة، فروع من وهو والوزن الكيلِ  عن تبحث
ِي ُ��َِّم َ��َ�ُْ�ْ� وَِ��ُْ�ُ�ْ� �ِ��َ�ٍ  ِ��� �َُ�ْ� َ��َْ� ا��

ُ
ِ َوِ� �ً� �َِ�� َ�ْ�َ �ََ�ي� �َِ� ا��ْ�َراة َ  َوُ�َ�ّ�ِ ُ��ا ا�� �ِْ� َرّ�ُِ�ْ� �َ���

ِ��ُ��ِن 
َ
اٌط ُ�ْ��َ�ِ��ٌ  )�(َوأ َ َرّ�ِ َوَر��ُ�ْ� �َ�ْ�ُ�ُ�وهُ َ�َ�ا ِ�َ  احلالل عن تبحث فاآلية ،٥١-٥٠: عمران آل )) إِن� ا��

  .بعدُ  اهللا لدينِ  واميستسل مل قومٍ  مع واحلرام

  

�ِ�َّيِ ذَ�ٍْ�  )�(�َذا ا�َْ��ُْءوَدةُ ُ��ِ�َْ� (( : قال كما هذا مبثلِ  قريش مع حتدَّث املكي العهد يف نفسه القرآنُ  بل      
ِ�َ� إِذَا اْ�َ���ُ�ا َ�َ ا���ِس �َْ��َ�ْ�ُ�َن  )�(�ِ�ُْ�َ�ّ�ِ�َِ� َو�ٌْ�  (( ،٨-٧: التكوير )) �ُ�ِ�َ�ْ  ْو َوَز�ُ�ُ�ْ�  )�(ا��

َ
�ذَا َ��ُ�ُ��ْ أ

ونَ  �َن َ�َ َ�َ��ِم ا�ْ�ِْ��ِ�ِ  )�(َ�� �َْ� َ� �ُْ��ُِ��َن اْ�َ�ِ�َ� ((  ،٣- ١: املطففني ))ُ�ِْ�ُ  ((،١٨- ١٧:الفجر )) َوَ� َ�َ���

ُب �ِ�ّ�ِ�ِ�  ِي �َُ�ّ�ِ �َْ� ا��
َ
َر�

َ
ِي �َُ�ع� اْ�َ�ِ�َ�  )�(أ  هذه ،٣- ١:املاعون )) َوَ� َ�ُ�� َ�َ َ�َ��ِم ا�ِْ�ْ�ِ��ِ  )�(�ََ��َِ� ا��

  .للمشركني موجَّهٌ  فيها واخلطابُ  مكَة، يف نزَلتْ  كلُّها اآليات

  

َوَ�ْ� �َْ�ُ�ْ� ((: يقول القرآن أن مع إسالمهم، وقبل الدين، أصول من ليست بقضايا قومهم مع حتدثوا األنبياء فهؤالء      
�َ��ِن َ�َ�ْ� َ��َِ� َ�َ��ُُ� وَُ�َ� ِ� اْ�ِ�َ�ةِ �َِ� اْ�َ�ِ�ِ��َ  ِ

ْ
 تُقَبل ال فإ�ا هلا استجابوا لو الفرعيات هذه أنَّ  مبعىن ،٥:املائدة )) �ِ��

  !كافرين؟ كانوا أقوامٍ  مع الشريعة فروعِ  ْحبثِ  يف احلكمة ما أو! فيها؟ أنفسهم األنبياء يتعب فلماذا منهم،

  

 حيقِّقَ  أن ميكن ال ألنَّه نفِسه، الدين أولويات مع عنده يقرتن لإلنسان اإلسالم احرتام إن - أعلم واهللا -  احلق واجلواب       

 واالقتصادية السياسية أنواعه بكل للظلم اإلسالم فمحاربةُ  وهلذا والظلُم، واألنانيُة، الشذوُذ، يُسوُده جمتمعٍ  يف غايَته اإلسالمُ 

 يقتنع وأن حياور، وأن يفكِّر، أن اإلنسان يستطيع والعدالة احلرية يف فإنه والتوحيد، اإلميان إىل دعوته مع مطلوبٌ  وغريِها
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 اهللا، رسول حممد اهللا إال إله ال إىل دعوته عن تؤجل أن ينبغي ال اإلنسان هلذا باحلرية فاملطالبة هذا وعلى يراه، الذي باملنهج

  . أوَّالً  هذا

 وأصولِه، عقيدتِه على التعرُّف يف الرغبة إىل يقود أن شأنه من وأخالِقه اإلسالم مبادئِ  بعضِ  عن احلديث فإن: وثانياً      

ّيِ َذ�ٍْ� �ُ�ِ�َ�ْ  )�(ا�َْ��ُْءوَدةُ ُ��ِ�َْ� �َذا   ((: صالته يف يقرأ  حممداً  سيدنا وتسمع املطبخ يف وهي فاملرأةُ 
َ
�ِ�(( 

 - أعلم واهللا -  واحملرومني واأليتام العبيد يف ُقل وهكذا إليه، لتصغي قليالً  املطبخ ترتك أن إىل هذا سيحرِّكها. ٩ـ٨:التكوير

  .نادرٍ  دقيقٍ  بأسلوبٍ  باألخالق القرآن اهتمام زيادةِ  على دليلٍ  أكرب  وهذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٩ 
 

  : الدرس حول سؤاالن نموذجيان

  .له مثِّل حبثاً، العقيدةِ  صفِّ  يف األخالق القرآن وَضع -١

  ؟ كافرين كانوا أقوامٍ  مع الشريعة فروعِ  ْحبثِ  يف احلكمة ما -٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



٢٠ 
 

  السابع الدرس

  وآثارها الفاضلة واألخالق العدل أصولُ 

  ذكر      
ُ
 والقوةُ  الغضبيَّة، والقوَّةِ  الشهويَُّة، القوةُ  وهي :ثالثةُ  والشرِّ  الخيرِ  منشأُ  هي التي القوى أنَّ  األخالق علماء

  .العدلُ  وهو ووسطٍ  تقصٍري،: أي وتفريطٍ  جتاوزٍ : أي إفراطٍ  طرَفَا منها ولكلٍّ  العقليَّة،

  :ثالثةٌ  الفاضلة األخالقِ  وأصول

 يف الصدقِ  احلكمةِ  وحقيقةُ  واحلكمةِ  بالعلمِ  واعتداله احلكمُة، وهي والباطنةِ  الظاهرة اإلدراكيَّة النطقيَّة القوَّةِ  اعتدالُ : واألول

  .األفعال يف القبيح من واحلَسن ، االعتقادات، يف الباطل من احلقِّ  ومتييز األقوالِ 

  .النفس آفات وخفايا األعمال، لدقائقِ  الذهن وجودةُ  التدبريِ  وتصديرُ  والصنائعِ  العلومِ  مجيعِ  تعلُّمُ  فروِعها ومن

 فأما واجلنون، واحلمقُ  والغباوة البلهُ  وتفريطُها والعياِن، الربهان حدَّ  يتجاوزَ  بأن ا وإفراُطها وتفريٌط، إفراطٌ  اإلدراكية وللقوة

  .يعاً مج فساُدمها: واجلنون السلوك، فسادِ  مع القصد صحةُ : واحلمقُ  التجربِة، قلَّةُ  فهي: الغباوة

 إنْ  للحكمةِ  منقادةً  تكونَ  أنْ  واعتداُهلا فكماُهلا الضرر لدفعِ  ُخِلقت وهي الشجاعُة، وهي الغضبيَّة القوَّة اعتدالُ : والثاين

 ومن بالعهد، والوفاء الغيظ وكظمُ  والنجدةُ  الكرمُ  عنها ويصدرُ  انقبضْت، باالنقباض أو اسرتسلتْ  باالسرتسال هلا أشارتْ 

  .اإلسالميِّ  الفقه يف املقرَّرة الشروط حسب الزنا كحدِّ  الشرعيَّة احلدود وإقامةِ  النفس مع واجلهاد القصاص أيضاً  فروِعها

 اُجلْنبُ  وتفريُطها والُعْجُب، التكربُّ  عنه أيضاً  ويصدر ، الشرْعِ  حدَّ  جياوزَ  بأن التهوُّرُ  وإفراطُها وتفريٌط، إفراطٌ  الغضبيَّة وللقوة

  .الواجب احلقِّ  تناول مع واجلزع والذلَّةُ  املهانةُ  أيضاً  عنه ويصدر

 ومن واحلكمة، للعقل إذعا�ا يف واعتداُهلا فُحسُنها للعقل مطيعةً  ُخِلقتْ  وهي الِعفَّةُ  وهي الشهويَّة القوَّةِ  اعتدالُ : الثالث

 فروعها ومن والورُع، والصربُ  السخاءُ  االعتدال عن ويصدر ، الشُّبهةِ  أو احلرام أْكلِ  أو الزنا عن والكفُّ  احلاللُ  الوطءُ  فروِعها

  .الشروط رعاية مع واإلجارةِ  كالبيع املعامالتُ  أيضاً 

 أيضاً  اإلفراط عن ويصدرُ  الدين قانون يراعي وال كالبهائِم، يشتهيَ  بأن الفجورُ  وإفراطُها وتفريٌط، إفراطٌ  الشهوية وللقوة

  .احلسدُ  التفريط عن ويصدرُ  الشهوُة، يبقى ال بأن اخلمودُ  وتفريطها والشَرُه، احلرصُ 

 األخالق علمِ  وغايةُ . فروعٌ  ذلك سوى وما األخالق حماسن أمهاتُ  الثالث وهذه عدالٌة، واحلكمة والشجاعة العفَّة وجمموعُ 

 قال اليت النفس بتزكية املرادُ  وهو البشريَّة، الطاقة بقَدر والتفريط اإلفراط طَريفَِ  عن واالبتعاد القوى، تلك يف العدالة هذه حتقيقُ 

َ��(( وقال ،١٤: األعلى "تـَزَكَّى َمن أَفـَْلحَ  َقدْ  ":حقِّها يف ـ تعاىل ـ اهللا �ْ�ََ� َ�ْ� َز��
َ
 طرفِ  يف  وقال. ٩:الشمس )) �َْ� أ

 أخرجه   )الَقْلبُ  َوِهيَ  َأالَ  ُكلُّهُ، اَجلَسدُ  َفَسدَ  َفَسَدتْ  َوِإَذا ُكلُّهُ، اَجلَسدُ  َصَلحَ  َصَلَحتْ  ِإَذا: ُمْضَغةً  اَجلَسدِ  ِيف  َوِإنَّ  َأالَ (:حديثٍ 

  .١/٢٨):٥٢(رقم لدينه، استربأ َمن فضل بابُ : صحيحه يف البخاري اإلمام

                         

          



٢١ 
 

  : الدرس حول نموذجيَّة أسئلة

  الفاضلة؟ األخالق ُأصول يه ما -١

  . احلسنة األخالق حولني آيت أذكر -٢

  .القلب إصالح حول حديثاً  اذكر-٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٢ 
 

  الثامن الدرس

  وآثارها الرديئة األخالق أصول

  

 واحلَسدِ  الِكْربِ  من الرذيلة األخالق منها نشأت تفريطاً  أو إفراطاً  احنرفتْ  إذا الشهويَّةُ، والقوةُ  الغضبيَّة، والقوَّةِ  العقليَّة القوةُ        

  :الثالث اخلصال تلك عن يتفرَّعُ  ما وْلنفصِّل. الشقاء ومثارُ  املفاِسدِ  أصولُ  هي الثالثة وهذه الطمع،: أي واحلرصِ 

 اإلقرار وتْركُ  احلقِّ، قَبولِ  عن واألنَفةُ  نفِسه، برأيِ  املرءِ  عْجبُ  عنه تنشأُ  اليت آثارُهُ :( منه ويرتتب الكرب أوالً : ذلك وبيانُ        

 أداءِ  عن واإلعراضْ  الواجبات، يف والتهاُونُ  املعاملة، يف اإلنصاف وتْركُ  املقِدرِة، عند واجلَْورُ  والظُّْلمِ  الغِري، على والتعدِّي به،

 َمن لفْضلِ  واإلنكار عليهم، واالستطالةُ  الناس واحتقارُ  اخلطاب، يف والسفاهةُ  والفحشُ  احلقِّ، دفعِ  يف الوجهِ  وصالبةُ  احلقوق،

  . ولوازُمه الكْربِ  فروعُ  هذه ذلك، شابه وما والعدوان والبغيُ  عليه، فُضلَ 

 وتَعبُ  السعيِ  يف والعجلةُ  الرغبة وشدَّةُ  الكاذب، الطَمعُ  عليه ترتتَّبُ  اليت آثارِهِ  فِمن الثانيُة، اخلصلةُ  وهو: احلرص أما       

 وسوءُ  املعاملة، يف واملكرُ  والغشُّ  والشُّحُّ، واملنعُ  والبخلُ  الفقر، خوفِ  من واالحتكارُ  واالدِّخاِر، اجلمعِ  يف الروحِ  وكدُّ  البدِن،

 والشراء، البيعِ  يف احلَيلِ  وكثرةُ  والكذُب، الفحشاِء، وارتكابُ  احلُرُِم، وهْتكِ  احلراِم، وطلبُ  األمانة، يف واخليانةُ  باألمني، الظنِّ 

  .ونتائُجه احلرصِ  فروعُ  هذه املذمومة، اخلصال من شاكلها وما اخلصومات، أسباب يف الزور وأقاويلُ  الكاذبة، واليمنيُ 

 والغضب، والبغيِ  والبغضاء، العداوة إىل تدعو اخلصلة وهذه والغلُّ، احلْقدُ : آثارِه فِمن: احلسد وهي الثالثة اخلصلةُ  أما      

  .واللغو والطعن الرمحة، وقلَّةِ  القلبِ  وقساوةِ 

 واِخلَداِع، فِباحلَِيل باجلهر ميكن مل وإن أمكن، إن جهراً  والقتال واحلربِ  للخصومةِ  سبباً  اخلصال هذهتكون  ما وكثرياً       

 القلب، وأملَِ  األرواِح، وعذابِ  الرحم، وقطيعةِ  الشملِ  وتشتيت والرياء، والنفاقِ  والبهتان، والزورِ  والغيبةِ  واخليانِة، والغدرِ 

  ).ذلك كلِّ  من باهللا نعوذ العيِش، وتنغيصِ 

  :ـ السالم عليه ـ آدمَ  سيِِّدنا قصَّةِ  من نأخَذها أن نستطيعُ  الثالثة ولاألص وهذه

رُ  أما          إبليس، قولِ  من علينا قصَّ  مبا  تعاىل اهللا بيَّنهما فقد واللعن، األبديِّ  الطرد من عليهما ترتَّب وما واحلسد الكبـْ

ْ�ُ�ُ� �َِ�ْ� َ��َ�َْ� �ذْ �ُ�َْ��  ((:- سبحانه - يقولُ  إبليس كربِ  شأن ففي
َ
أ
َ
�ِ�َْ�َ��َِ��ِ اْ�ُ�ُ�وا ِ�دََم �ََ�َ�ُ�وا إِ�� إِ�ْ�ِ�َ� �َ�َل أ

ْ�ُ�ُ� �َِ�ْ� َ��َْ�َ� ِ��ً�� ((:فقولُه ،٦١:اإلسراء )) ِ��ً��
َ
أ
َ
- تعاىل  قولُه-  وكذا آدم، سيِِّدنا جتاهَ  ِكْربِه على صراحةً  يدلُّ  )) �َ�َل أ

َ� َواْ�َ�ْ�َ�َ َوَ�َن �َِ� ا�َْ��ِ�ِ��َ �ذْ �ُ�َْ�� ((:ـ
َ
َ�  ((:فقولُه ،٣٤: البقرة  )) �ِ�َْ�َ��َِ��ِ اْ�ُ�ُ�وا ِ�َدَم �ََ�َ�ُ�وا إِ�� إِ�ْ�ِ�َ� �

َ
�

�� �َْ�ُ�َ� إِذْ (( :وقولُه. آدم سيِِّدنا جتاهَ  ِكْربِه على صراحةً  يدلُّ  )) َواْ�َ�ْ�َ�َ 
َ
�َ� َ�ْ�ٌ �ِ�ُْ� َ��َْ��َِ� �َ�َل َ�� َ��ََ�َ� �

َ
َ�ْ��َُ� �َ�َل �

َ
أ

 ٍ��ِ �ِْ� �ُ �َ� َ�ْ�ٌ �ِ�ْ�ُ (( :فقولُه ،١٢:األعراف ))�ِْ� �َ�ٍر وََ��َْ��َ
َ
ِهِ  يف صريحٌ  ))�   .سجوِده عدمِ  سببِ  يف وصريحٌ  تكربُّ

ْ��َِ� إَِ� �َ�َل  ((:حيث إبليس موقفَ  ـ سبحانه ـ لنا َحيكي إبليسَ  حَسدِ  شأن ويف       ��
َ
� �َ�ِْ� أ ِي َ����َْ� َ�َ �ْ�ََ� َ�َ�ا ا��

َ
رَ�

َ
أ

�َُ� إِ�� �َ�ِ�ً�  ّرِ�� ْ��َ�َِ��� ذُ
َ
ْ�َ��َِ���  ((:وقولُه ،٦٢:اإلسراء))  �َ�ِْم ا�ْ�َِ��َ�ِ� َ�

َ
 ألستْأِصَلنـَُّهم أو عليهم ألستوَلَنيَّ : أي ))َ�

َزّ�َِ��  ((:ـ تعاىل ـ قولِه يف آخر موقفاً  لنا وحيكي. آدم لبين حَسِده على صراحةً  يدلُّ  فهو باإلغواء،
ُ
�َ �َِ�ْ��َ�ْ

َ
�َ�َل َرّبِ �َِ�� أ



٢٣ 
 

 َ�ِ�َ�ْ
َ
ُ�ْ� أ ���َِ��ْ

ُ
رِْض َوَ�

َ
ُ��ْ ((. ٣٩:احلجر)) �َُ�ْ� ِ� اْ� ���َِ��ْ

ُ
         . والضالل الغوايةِ  على ألمحلنَّهم: أي ))َ�

َزّ�َِ�� �َُ��ْ ((:وقولُه
ُ
ْ��َِ���ُ��ْ (( و))   َ�

ُ
  .آدم لبين َحَسِده يف صريحٌ   ))َ�

�َْ� َوَزوُْ�َ� اْ�َ��َ� َوُ�َ �ِ�َْ�� رَ�ًَ�ا َ��ُْ� ِ��ْ�َُ��  ((:ـ تعاىل ـ قولِه من يؤخذ احلرُص، شأنِ  ويف       
َ
َو�ُ�َْ�� �َ� آَدُم اْ�ُ�ْ� �

 ِ ��ِِ�َ� َوَ� َ�ْ�َ�َ�� َ�ِ�ه َ�َ�ةَ َ�َ�ُ���َ� �َِ� ا��� � َ��َ� �ِ��ِ  )�(ا��� ��ِ� ��َ�ُ�ََ��ْ
َ
�َْ��ُن َ��َْ�� �َ� �ُ�َ�� ا��� َز�

َ
 ،٣٦ـ٣٥: البقرة )) �َ�

 بواسطِتها، إال منك يتمكَّنُ  ال الشيطانَ  أنَّ  بيانِ  مع احلرِص، من غريزةً  فيهم أنَّ  آدم لبين تعليمّيا درسا اآليَتني يف يؤخذ

  .منها واالحرتاس مالحظُتها عليك فيتحتم

 القوى هذه إىل فروِعه بكلِّ  راجعٌ  هو إذْ  حبذافريِه؛ األخالق عْلم على القصَّةُ  هذه تشملَ  أن العجب أعجب من أليس      

  !.معروٌف؟ هو كما الثالثةِ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



٢٤ 
 

  : الدرس حول نموذجيَّة أسئلة 

  الرذيلة؟ األخالق أُصول هو ما -١

  . إبليس كرب حول آية أذكر -٢

  .إبليس حسد حول آيةً  اذكر -٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٥ 
 

  التاسع الدرس

  العدل ترسيخُ  في األنبياء دور

  

 ظلمات ومن احلق نور إىل الباطل ظلمات من الناسَ  ُخيرِجون اهلادي اهللا لصفة مظهرٌ  - السالم عليهم - األنبياء إن         

 ظلماتِ  ومن العْلم، نورِ  إىل اجلهل ظلماتِ  ومن اليقني، نورِ  إىل الشك ظلماتِ  ومن اإلميان، نور إىل الدنِيَّة واألفكار الكفرِ 

�َُ��ِت إَِ� ا���رِ (( :احلقِّ  نورِ  إىل الباطل ُِل َ�َ َ��ِْ�هِ آ�َ�ٍت �َ�ِّ�َ�ٍت ِ�ُْ��َِ�ُ�ْ� �َِ� ا��� ِي ُ�َ�ّ   .٩: احلديد )) ُ�َ� ا��

قِسط اهللا لصفة مظهرٌ  - السالم عليهم - وهم      
ُ
 قائمٌ  فيه مبا العاملَ  فهذا الوجود، بقاءِ  أساسُ  العدل ألن العادل؛: أي امل

 العاملَ  يف نفِسه التوازن هذا وجودِ  من البدَّ  املادي، العاملَ  هذا يف احملريِّ  التوازنُ  هذا يوَجد أنه فكما التوازن، نظامِ  على

َ��َء رََ�َ�َ�� َووََ�َ� ا�ِْ�َ�اَن  ((:قولِه يف والعدل بالقسط يسمى الذي التوازن هو وهذا والروحاين، األخالقي ��  )�(َوا���
َ
�

وا ا�ْ�ِ�َانَ  )�(َ�ْ�َ�ْ�ا ِ� ا�ِْ�َ�اِن  �ِ�ُ��ا ا�َْ�ْزَن �ِ��ْ�ِْ�ِ� َوَ� ُ�ِْ�ُ
َ
 املذكور امليزان أنَّ  نتوَّهم أنْ  ميكن هل ،٩ - ٧: الرمحن )) َوأ

َ��َء رََ�َ�َ�� َووََ�َ� ا�ِْ�َ�انَ  ((:قوله يف السماء رفع مع اهللا وَضَعه الذي  أنَّ  ريب ال ،!!؟ املادية األشياء به يوزن ما هو )) َوا���

  .احلق معرفة ميزان هو امليزان هذا بل لذلك يسمح ال السياق

  

 العاملَ  هذا واستقرارِ  أمنِ  حالُ  هو كذلك بأسرها، الدنيا نظامُ  الختلَّ  الكون يف املاديُّ  النظامُ  نقص أو زاد لو كما       

 نفسيَّاً  األخالقي بالنظام خيتلُّ  اإلهليَّة الشريعة وغيابُ  الشريعة هذه مبيزان إال تكون ال احلقيقية واالستقامة اإلنساينِّ، األخالقي

�َْ�ْ�َ� َ�َ�ُ�ُ� ا�ِْ�َ���ََ�ا�ِْ�َ�اَن ِ�َُ��َم ا���ُس (( ـ تعاىل ـ يقول املشاهد، هو كما ظاهريَّاً  أو
َ
َِ��ِت َو� رَْ��ْ�َ� رُُ��َ�َ� �ِ�ْ�َ�ّ

َ
�ََ�ْ� أ

 البُـرِّ  ميزان هو )) َ�َ�ُ�ُ� ا�ِْ�َ��َب َوا�ِْ�َ�انَ ((:قوِله يف بالكتاب املقرون امليزانَ  أنَّ  نظنَّ  أن ميكن ال  ،٢٥:احلديد ))�ِ��ْ�ِْ�ِ� 

  .احلق معرفةِ  ميزانُ  هو بل كالَّ !! ؟ والفضة والذهب والشعريِ 

 العاملَ  هذا يف األمن يستقرَّ  حىت الشريعة مليزان طبقاً  والتوازن العدلَ  يقيمون الناسِ  جْعلُ  هو األنبياء ِبْعثةِ  أهدافِ  من إذن      

  .العدل �ذا

 عن النظر وبَِغضِّ  تعاليمهم، إتباع وضرورةِ  والرسل، األنبياء بعثة أمهيةِ  حول والشبهاتِ  الشكوكَ  أثاروا وهناك هنا نسمع       

 يوَجد ما وأن والعدل، الصدق من نورٍ  كلَّ  أنَّ  جيدوا حىت ُمنِصفاً  عملياً  حتليالً  املعمورة األرجاء كلِّ  بتحليل فْليقوموا املناقشة،

 مباشرةٍ  غريُ  أو مباشرةٌ  نتيجةٌ  هو بل أوربا، فالسفة تعليم تأثري من أو يوناينٍّ، حكيمٍ  أثرِ  من ليس فهو العاملَ  يف عدلٍ  من اليوم

 شعاراتِ  إىل يْدُعون - مْنحرِفني كانوا مهما ــ ُمبلِّغني من العاملَ  يف جند ما وإن -السالم ـعليهم-والرسل األنبياء تعاليم من

 قبل للناس اهللا بعثهم الذين والرسل األنبياء هؤالء تعاليم من مستمدةٌ  هذه تعاليِمهم فكلُّ  واإلصالح، واملساوات البـَرَّاقة اخلري

  .واملبلِّغني والفالسفة احلكماء هؤالء
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 باألنبياء يؤمن ال َمن إنَّ  هذا وعلي والرسل، األنبياء تعاليمِ  فيضِ  من هو اإلنسان وحقوقِ  اخلري من امللحد ناله ما وإن       

  .دنياه لراحةِ  - جحوده رغم ــ لتعاليمهم الالمباشر إتباعه خالل من وذلك عملياً، �م ويِقرُّ  يؤمن فهو عقلياً  والرسل

  

 النبوة، هلدف وتفسريٌ  توضيحٌ  الصفات بتلك وتوصيُفها وهدى، ورمحةٌ  نورٌ  بأ�ا السماويةُ  والُكُتبُ  القرآنُ  يُوَصف وهلذا       

 أئمةً  كانوا بأ�م والرسلَ  األنبياءَ  القرآنُ  وصف وهلذا أيضاً؛ ونورٌ  ورمحةٌ  ُهدى نفُسه فهو ونور وُهدى رمحةٌ  رسالُته تكان وَمن

ْ��ِ�َ� (( زما�م يف وقدوةً 
َ
ً� َ�ْ�ُ�وَن �ِ� ��ِ�

َ
           :للعاَلمني   بالرمحةِ  حممد سيَِّدنا وصف ولذا ،٧٣:األنبياء)) وََ�َ��ْ�َ�ُ�ْ� أ

رَْ��ْ�َ�َك إِ�� رَْ�ًَ�  ((
َ
  . ١٠٧: األنبياء )) �ِ�َْ���َ�ِ�َ َوَ�� أ

  

 أن يستطيعُ  أو ــ احنرف مهما ــ اهللا اسمِ  بعظمةِ  معرفةٍ  على كان وأينما كان أيّاً  ـ البشريِّ  التأريخ عبـْرَ  إنسانٍ  من فما       

 اهللا لرسل بالشكر مدينٌ  هو فإذن ال، أم بذلك أحسَّ  سواء األنبياء من لنيبٍّ  اخلري ذلك يف تابعٌ  إال الشــرمن  اخلري  مييـِّزَ 

  . - السالمُ  منهم كلٍّ  على - هلــم التابـعني والربانيني وأنبيــائِه
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  : الدرس حول نموذجيَّة أسئلة

�َْ�ْ�َ� َ�َ�ُ�ُ� ا�ِْ�َ��َب َوا�ِْ�َ�انَ  (( :اآلية يف بامليزان املراد ما -١
َ
  ؟ ))َو�

  . باختصار؟ األنبياء هدف هو ما -٢

  .األنبياء؟ تعاليم بسبب الدنيا يف اخلريَ  احمللدُ  نال هل -٣
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  العاشر الدرس

  األخالق في القرآني التوجيه نظام

  

  :أبرزها عن فنبحث جوانب فی الدعم هذا حندِّد أنْ  ميكن األخالقِ  ترسيخ يف وعمليَّاً  علميَّاً  دعماً  القرآن دعم      

 ويشمل هلا، والذم عنها النهي أو إليها الدعوة أو �ا باألمر إما �ا، لاللتزام كواجبٍ  األخالق إىل القرآن ينظر: األول اجلانب

  .املنبوذ السيء طرقِ  ومجيعَ  والنقل بالعقل واملسلَّمة �ا املعرتف العمل طُرقِ  مجيعَ  اجلانب هذا

  :إىل يدعو مثال     

ِ �ِ�ْ�ٍَ� �ِ�ُْ�ْ�  ((:اآلخرين وتعليمَ  واجباتِه، املرءُ  يتعلَّمَ  بأن االهتمام -١
َوَ�� َ�َن ا�ُْ��ْ�ِ�ُ�َن ِ�َ�ْ�ُِ�وا َ���ً� �َ�َْ�َ� َ�َ�َ� �ِْ� ُ�ّ

ُ��ا ِ� اّ�ِ�ِ� َوِ�ُ�ِْ�ُروا �َْ�َ�ُ�ْ� إِذَا رََ�ُ��ا إَِ�ْ�ِ�ْ    .١٢٢: التوبة))  َ���َِ�ٌ� ِ�ََ�َ���

دَْراَك َ�� ا�َْ�َ��َُ�  )�(�ََ� اْ�َ�َ�َ� ا�َْ�َ�َ�َ�  ((:ا�اعة حال يف واليتامى الفقراء ومؤازرة األخالقي اجلهد -٢
َ
�َ��  )�(وََ�� أ

ْو إِْ�َ��ٌم ِ� �َْ�ٍ� ذِي َ�ْ�َ��ٍَ�  )�(َرَ��ٍَ� 
َ
�َ�ٍ  )�(�َ�ِ�ً�� َذا َ�ْ�َ��ٍَ�  )�(أ ْو �ِْ�ِ��ً�� ذَا َ�ْ�َ

َ
  .١٦ ـ١١:البلد )) أ

ْ��َةٌ َ�َ��َ�ٌ ((  احلسنة القدوة اتباعُ  -٣
ُ
ِ أ   .٢١:األحزاب ))�ََ�ْ� َ�َن �َُ�ْ� ِ� رَُ��ِل ا��

�ِ�َْت  ((:االستقامة -٤
ُ
  .١١٢:هود )) �َ�ْ�َ��ِْ� َ�َ�� أ

  .٤٨: املائدة )) �َ�ْ��َ�ُِ��ا اْ�َْ�َاتِ  ((:واألفضل اخلري، فعل يف التنافس -٥

ْ�َ��ُ (( :احلسىن األقوال -٦
َ
  .٥٣: اإلسراء )) َو�ُْ� �ِ�َِ��دِي َ�ُ���ُ�ا ا��ِ� ِ�َ أ

�دِ�ِ�َ  ((:الصدق -٧ َ َوُ���ُ�ا َ�َ� ا��� ُ��ا ا�� ِ�َ� آَ��ُ�ا ا�� َ�� ا�� ��
َ
  .١١٩:التوبة )) �َ� �

ْزَ� �َُ��ْ  ((:واالحتشام العفة -٨
َ
�َِ� أ �َْ��رِ�ِْ� َوَ�ْ�َ�ُ��ا �ُُ�وَ�ُ�ْ� ذَ

َ
�ا �ِْ� �   .٣٠:النور))  �ُْ� �ِ�ُْ�ْ��ِ�َِ� َ�ُ���

رِْض َ�َ�ً� َ�ّ�ًِ�� ((:الطيبات استعمال -٩
َ
� ِ� اْ� َ�� ا���ُس ُ�ُ�ا �ِ�� ��

َ
  .١٦٨:البقرة )) �َ� �

��ِ�ِ�َ�  ((:والثبات الشجاعة - ١٠ ِس َوا���
ْ
اءِ وَِ�َ� اْ�َ� � َ��ءِ َوا���

ْ
  .١٧٧: البقرة))  ِ� اْ�َ�

رِْض َ�ْ��ً� �ذَا َ��َ��َُ�ُ� اْ�َ��ِ�ُ�َن �َ��ُ�ا َ�َ�ً�� ((:والتواضع اجلانب لني - ١١
َ
ِ�َ� َ�ْ�ُ��َن َ�َ اْ�  )) وَِ�َ��ُد ا���ْ�َِ� ا��

  .٦٣: الفرقان

ِْ�َ��نِ  ((:العام اإلحسان - ١٢
ْ

ُ�ُ� �ِ��َْ�ْ�ِل َوا�
ْ
�َ� َ   .٩٠:النحل )) إِن� ا��

� �َ�ْ�َُ���  ((:اجلناح وخفضِ  هلما،  والرقة وطاعتهما، تشريفهما، ومع خباصة الوالدين إىل اإلحسان - ١٣ �ِْ� إِْ�َ���ً� إِ�� َو�ِ��ْ�َاِ�َ
 �ََ� ��َ�ُ ْو ِ�َ

َ
َ�ُ�ُ�َ�� أ

َ
ّفٍ َوَ� َ��َْ��ُْ�َ�� َو�ُْ� �َُ�َ�� �َْ�ً� َ��ِ�ً�� ِ��َْ�َك ا�ِْ�َ�َ أ

ُ
ّلِ �َِ�  )�(َ�ُ�ْ� �َُ�َ�� أ َواْ��ِْ� �َُ�َ�� َ�َ��َح ا��

  .٢٤ـ٢٣:اإلسراء ))ا���ْ�َ�ِ َو�ُْ� َرّبِ ارَْ�ُْ�َ�� َ�َ�� َر��َ��ِ� َ��ًِ�ا
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ْو �َْ�ِ�ٌ� �ِ�ِْ�َ��نٍ  ((:للزوجات احلسنة املعاملة - ١٤
َ
�َ�ِْن  ((:معهنَّ  اإلنساينُّ  والتعامل. ٢٢٩: البقرة )) �َ�ِْ�َ��ٌك �َِ��ُْ�وٍف أ

�ُْ�َ�� َو�ََ��ُوٍر �ََ� ُ��َ�َح َ��َ�ْ�َِ�� َراَدا �َِ��ً� َ�ْ� �ََ�اٍض �ِ
َ
            :الطالق حالةِ  يف الزوجات تعويض. ٢٣٣: البقرة )) أ

� َ�َ ا�ُْ����ِ�َ  ((   .٢٤١: البقرة )) َو�ِ�ُْ�َ���َ��ِت َ�َ��ٌع �ِ��َْ��ُْ�وِف َ���

  .٢٣٦: البقرة ))َوَ�ّ�ُِ��ُ��� َ�َ ا�ُْ��ِ�ِ� �ََ�ُرهُ َوَ�َ ا�ُْ�ْ�ِ�ِ �ََ�ُرهُ (( موارِِدنا بَقَدرِ  ُأَسرِنا حاجةِ  يف املساعدة - ١٦

َوآَ�  ((:كسِبنا طيِّباتِ  ومن لدينا املفضَّلة األشياء  من السبيل وألبناء األقربني، واجلريان القرىب، لذوي الواجبة املعونة - ١٧
��ِ�َِ� َوِ� ا�ّ�ِ�َ�بِ  �ِ�ِ� َوا��� ِ َذوِي ا�ُْ�ْ�َ� َواْ�ََ��َ� َوا�َْ�َ���َِ� َوا�َْ� ا��� َ��� �َْ� �َ�َ��ُ�ا ا�ِْ�� (( ١٧٧: البقرة)) ا�َْ��َل َ�َ ُ��ِّ�

� ُ�ِ���نَ  ��ِِ� َوا�َْ�ْ�ُ�ومِ  ((،٩٢:عمران آل ))ُ��ْ�ُِ��ا �ِ�� ْ�َ�ا�ِ�ِْ� َ��� َ��ْ�ُ�ٌم �ِ���
َ
ِ�َ� ِ� أ   .٢٥ـ٢٤:املعارج )) َوا��

ا وََ�َ��َِ�ً� َوَ�ْ�رَُءوَن (( باحلَسن السيء وردُّ  السخاء - ١٨ �َْ�ُ��ا �ِ��� َرزَ�ْ�َ�ُ�ْ� ِ��
َ
�َِّ��َ َو� َ��َ�ِ ا���   .٢٢:الرعد ))�ِ�ْ�َ

ْن َ�ُْ�ُ��ا �ِ��َْ�ْ�لِ  ((:احلكم يف العدل - ١٩
َ
    .٥٨:النساء )) �َذا َ�َ�ْ��ُْ� َ�ْ�َ ا���ِس أ

َ��َ��َ�ُ  ((:األمانة أداء - ٢٠
َ
ِي اْؤ�ُ�َِ� أ �َِ� َ�ْ�ُ�ُ�ْ� َ�ْ�ً�� �َ�ْ�َُ�ّدِ ا��

َ
  .٢٨٣: البقرة )) �َ�ِْن أ

ْ��ِْض َ�ِ� اْ�َ��ِ�ِ�َ  ((:اجلاهلني مع والكرم السماحة - ٢١
َ
ُ�ْ� �ِ��ُْ��ِْف َوأ

ْ
  .١٩٩:األعراف )) ُ�ِ� ا�َْ�ْ�َ� َوأ

ُ�ُ�وَن �ِ��َْ��ُْ�وِف َوَ��َْ�ْ�َن َ�ِ� ا�ُْ��َْ��ِ  ((:املنكر عن والنهيِ  باملعروف األمر - ٢٢
ْ
                  )) �َْ�ُ��َن إَِ� اْ�َْ�ِ َو�َ�

  .١٠٤:عمران آل

ْو إِْ�َ�ٍح َ�ْ�َ ا���ِس  ((:والصلح اإلحسان تشجيع - ٢٣
َ
ْو َ��ُْ�وٍف أ

َ
َ�َ� �َِ�َ��ٍَ� أ

َ
))  َ� َ�ْ�َ ِ� َ��ٍِ� �ِْ� َ�َْ�اُ�ْ� إِ�� َ�ْ� أ

  .١١٤:النساء

�ِْ� َوا�ُْ�ْ�َوانِ  َوَ�َ��َو�ُ�ا :((النظام ويعمَّ  الفضيلة، لَِتسودَ  اجلميع تعاونُ  - ٢٤ ِ
ْ

ِ َوا��ْ�َ�ى َوَ� َ�َ��َو�ُ�ا َ�َ ا�  )) َ�َ ا�ِْ�ّ

  .٢:املائدة

ِ َ�ِ�ً�� َوَ� َ�َ����ُ�ا ((:املباركة بالوحدة االعتصام - ٢٥   )) َواْ��َِ�ُ��ا ِ�َ�ِْ� ا��

 احملورَ  بأن أنبأَنا َمن وسبحان ،"تـََفرَّقُواْ  َوالَ  ":نتفرَّق فال ألمرِه نستجيبَ  أن أردنا إذا أوَّالً، احملورَ  نضعُ  كيف علََّمنا َمن سبحان 

ِ  ((:وسلطانه اهللا إىل احتكاماً  كان إذا إال جاذباً  يكونَ  لن اجلاِذبَ   عليه أِقم مث أوَّالً  احملَور ضعِ  ،إذن))َواْ�َ�ِ�ُ��ا ِ�َ�ِْ� ا��

ْن �ُ�َ��َ  ((:املقدَّسة روابطنا توثيق من بدَّ  وال. سبيل وأقرب جهدٍ  بأيسر حمكماً  نظاماً 
َ
ِ أ �ِ� ُ َ�َ� ا��

َ
ِ�َ� �َِ��ُ�َن َ�� أ  )) َوا��

�َ��ِن َوَ� َ�َْ�ْ�  ((:هلا والدعوة الروحية األخوة حنو واالنعطاف. ٢١:الرعد ِ
ْ

��ِ� �َ���َُ��َ �َ�ِ َ�ُ���ُ�َن َر��َ�� اْ��ِْ� َ�َ� َوِ�ِْ�َ�ا�ِ�َ� ا��
ِ�َ� آَ�ُ��ا   .١٠:احلشر )) ِ� �ُ�ُ��َِ�� �ِ�� �ِ��

 شيءٍ ب ال أكمبد للفضائل القيمة إعطاء خالل من الفضيلة تعليم يف الطريقة هذه األخالقي، املدحِ  ِصَيغُ  مضى ما       

 لاللتزام قويَّةً  طاقةً  لإلرادةِ  حيصلَ  أن بواسطتها القرآنُ  فرييد اإلنساين النفس إىل الشرف ألقابُ  وهذه ، تربويٌّ  أداءٌ  وهي آخر،

  .الفضيلةَ  القرآنُ  �ا يُكرِم األلفاظ من ثروةٌ  تـَُرى االمور و�ذه. �ا والتخلق
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  : الدرس حول نموذجيَّة أسئلة

  ؟ نفسها باعتبار كواجبٍ  األخالق إىل القرآن منهج هو ما -١

  . حَسنٍ  أخالقي لنموذجٍ  مثِّل -٢

  .لألخالق؟ الشرف ألقاب إىل القرآن رسالة هي ما -٣
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  عشر الحادي الدرس

  ومنفيَّة سلبيَّة واجباتٌ 

 عليها تنطوي واليت السابقة القيمة نقيضَ  جند سوف السيئة األفعالَ  ُحترِّمُ  اليت وهي سْلبيَّة، واجبات هناك الطريقة وبنفس      

 هلا، والذم عنها االبتعاد إىل الدعوة أو عنها بالنهي إما عنها، االبتعاد كواجبِ  السيئة األخالق إىل القرآنُ  فينظر الرذيلة،

  .عنها لالبتعاد قويَّةً  طاقةً  لإلرادةِ  حيصلَ  أن بواسطِتها فرييد اإلنسانية للنفس توجيهاً  للرذائل السيء ألقابَ  القرآن ويلقِّب

  :يأيت ما اإلميانيَّة العليا باحلقائق اإلميان يف نقصٍ  أيِّ  يف املرتتبة اآلثار فِمن        

َ� �ِ��ُْ�َ�ى((:القلب ضاللُ  -١ َ��َ ُوا ا��� ِ�َ� اْ�َ�َ و�َ�َِ� ا��
ُ
�ََ�ْ� �ُ�ُ��ُُ�ْ� �ِْ� َ��ِْ� �ُ��  ((:القلب قساوة. ١٦: البقرة )) أ

َ��� �َْ�َ�ةً 
َ
ْو أ

َ
ِ أ رَة َ��َدةَ َوَ�ْ� �َْ�ُ�ْ�َ�� �َ�ِ��ُ� آ�ٌِ� �َ�ْ�ُ�ُ  ((:القلب إمث ،٧٤:البقرة )) ذَ�َِ� �َِ�َ َ�ْ�َِ��  )) َوَ� �َْ�ُ�ُ��ا ا���

ُ  ((:القلب دَنسُ   ،٢٨٣:البقرة ِ�َ� �َْ� �ُ�ِدِ ا�� و�َ�َِ� ا��
ُ
ْن ُ�َ�ّ�َِ� �ُ�ُ��َُ��ْ أ

َ
إِْن ِ�  ((:له مسوِّغ ال استكبارٌ  ،٤١: املائدة)) أ

ِ َواْ�َ�ِْم اْ�ِ��ِ َوارْ�َ��َْ�  ((:والريبة الشكُّ . ٥٦:غافر)) ُ�ُ�ورِ�ِْ� إِ�� �ِْ�ٌ َ�� ُ�ْ� �َِ���ِ�ِ��ِ  ِ�َ� َ� �ُ�ْ�ِ�ُ�َن �ِ��� ذِ�َُ� ا��
ْ
��َ�َْ� ��َ إِ��

 موت بل البدن موت ليس املوت وهذا )) إِ��َ� َ� �ُْ��ُِ� ا�َْ�ْ�َ�  ((:الروح موت من أخطر نتيجةٍ  وايَّةُ . ٤٥:التوبة)) �ُ�ُ��ُُ��ْ 

  .٨٠:النمل ))إَِذا َو���ْا ُ�ْ��ِ�ِ��َ (( بقرينة احلق مساع عن الروح

ونَ َو�ََ�َ�ُ�ْ� ِ� ُ��َُ��ٍت َ� ((  التصرف ظلمات يف اخلبط -٢   . ١٧:البقرة )) ُ��ِْ�ُ

اِط َ�َ��ُِ��نَ  ((:الصراط عن واالحنراف امليل     َ ِ�َ� َ� �ُْ��ِ�ُ�َن �ِ�ْ�ِ�َ�ةِ َ�ِ� ا�ّ�ِ   .٧٤:املؤمنون )) �ن� ا��

ِ َورَُ��ِ�ِ ِ�َْ�ُ�َ� �َ�َْ�ُ�ْ� إِذَا �َ�ِ�ٌ�  ((:املنفعة اتباعُ        :النفس خداع. ٤٨:النــور )) �ِ�ُْ�ْ� ُ��ْ�ُِ��نَ �ذَا ُدُ��ا إَِ� ا��

)) ْ��ُ�َ�ُْ�
َ
��ُ�ْ� ُ��ْ�ُْ� َ�ْ�َ��ُ�َن �

َ
� ُ   . ١٨٧:البقرة)) َ��َِ� ا��

� إِذْ  ((:االنتهازيَّة      َ�َ ُ �َْ�َ� ا��
َ
َ��َ��ُْ�ْ� ُ�ِ���ٌَ� �َ�َل �َْ� �

َ
ُ�ْ� َ�َ�ُ�ْ� َ��ِ�ً�ا  �ن� �ِ�ُْ�ْ� �ََ�ْ� َ�َُ�ّ�َِ�� �َ�ِْن أ

َ
 )�(�َْ� أ

ةٌ �َ� َ�ْ�َِ� ُ��ُْ�  ْن �َْ� �َُ�ْ� �َ�ْ�َُ�ْ� َوَ��َْ�ُ� َ�َ�د�
َ
��َ ��َ���َُ�َ ِ َ���َُ�ْ� �َْ�ٌ� �َِ� ا��

َ
�ُ�َز �َْ�ًزا َ�ِ��ً�� َو�َ�ِْ� أ

َ
�َ� �ْ�ُ�َ�َ  ((

  .اجلهاد عن ليتثاقلنَّ : أي: ليَُبطَِّئنَّ . ٧٣ـ٧٢:النساء

ُ  ((:الِقَيم انقالب     ةَ َ�� َ���َم ا��   .ليوافقوا: أي: لِّيـَُواِطُؤواْ . ٣٧:التوبة ))ُ�ِ����َُ� َ�ً�� َوُ�َ�ّ�ُِ���َُ� َ�ً�� ِ�َُ�اِ�ُ��ا �ِ��

رِْض َوا���ََ� َ�َ�اهُ  ((:اهلوى اتباعُ  -٣
َ
ْ�َ�َ إَِ� اْ�

َ
َ�َ��َ�ُُ� َ�َ��َِ� ا�َْ�ِْ� إِْن  ((:دينء هو ما مماثلةُ . ١٧٦:األعراف )) َو�َِ���ُ� أ

 ْ��َْ�َ� �ُ�ْ ْو َ�ْ�ُ
َ
ََ� إِ�ََ�ُ� َ�َ�اهُ (( اهلوى وعبادة ،١٧٦:األعراف )) َ�ِْ�ْ� َ��َ�ْ�ِ �َ�َْ�ْ� أ �َْ� َ�ِ� ا��

َ
رَ�

َ
  .٤٣:الفرقان )) أ

�َْ��ُن َ�ُ �َ�ِ��ً� �ََ��ءَ ((:معلون صاحبٍ  اختيار -٤   .٣٨:النساء )) �َ�ِ�ً�� َوَ�ْ� �َُ�ِ� ا���

ِ�َ� َ� �ُ�ْ�ُِ��نَ  ((:معه وحتالفه عدوِّه، خلف املرء ومشي  ْوِ�َ�َء �ِ��
َ
�َ�ِ�َ� أ  الفحشاء فعلُ . ٢٧:األعراف ))إِ��� َ�َ��َْ�� ا���

ُ�ُ� �ِ��َْ�ْ�َ��ءِ َوا�ُْ��َْ��ِ  ((:واملنكر
ْ
�َ� �ُ� �َْ��ِن �َ�ِ�   . ٢١:النور )) وََ�ْ� �َ���ِْ� ُ�ُ�َ�اِت ا���

�َْ�� َوُ�ْ� َ�ِ� اْ�ِ�َ�ةِ ُ�ْ� َ��ِ�ُ�نَ (( السطحية املعرفة -٥ �َ�ةِ ا��   . ٧:الروم )) َ�ْ��َُ��َن َ���ًِ�ا �َِ� اْ�َ
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ُ  ((:يقني بال قضيَّةٍ  عن الدفاع ِ َ��ًْ�ا �َ�َْ� ُ�ْ�َِ� ا�� َْ�ُ�ْ� �ِ�َْ� ا�� ��
َ
���ً�� َ��ُْ�وَدةً �ُْ� �

َ
َ�� ا���ُر إِ�� � ْم َو�َ��ُ�ا �َْ� َ�َ���

َ
 َ�ْ�َ�هُ أ

ِ َ�� َ� َ��ْ�َُ��نَ    . ٨٠:البقرة )) َ�ُ���ُ�َن َ�َ ا��

ِ�َ� َ�َ�ُ�وا  ((:نفسيَّاً  الكافر ضمريَ  يهددُ  شيءٍ  كلُّ  لذا اهلوى، اتباع سوى برهان بال الكفر عن والدفاع َ�ُ��ِْ� ِ� �ُ�ُ�ِب ا��
ِْل �ِ�ِ ُ��َْ���ً� ّ�َ�ُ �َْ� ��َ ِ ُ��ا �ِ��� َ�ْ

َ
  .١٥١:عمران آل)) ا���ْ�َ� �َِ�� أ

َ��َواِت  ((:خترُّصاً  األنواع أصل عن ويتحدَّثون الكون نشأة عن ُخيِربون جتربٍة، بال قضيَّةٍ  عن الدفاع ْ�َ�ْ�ُ�ُ�ْ� َ��َْ� ا���
َ
َ�� أ

 ْ�ِ��ِ�ُْ�
َ
ْرِض َوَ� َ��َْ� �

َ
  .منها اهللا أعاذنا الكفر آثار من كلُّها هذه. ٥١:الكهف  ))َواْ�

 فرييد ، هاإلنساني النفس إىل متوجهةٌ  الرذيلةُ  األلقابُ  وهذه. الرذيلةَ  القرآنُ  �ا يُذمُّ  األلفاظ من ثروةٌ  سردها يف تـَُرى االمور و�ذه

  .�ا التلبُّسِ  من واالجتناب عنها لالبتعاد قويَّةً  طاقةً  لإلرادةِ  خيلقَ  أن بواسطتها القرآن
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   :الدرس حول نموذجيَّة أسئلة

  ؟ نفسها باعتبار الرذيلة األخالق إىل القرآن منهج هو ما -١

  . سيِّء أخالقي لنموذجٍ  مثِّل -٢

  .لألخالق؟ الشرف ألقاب إىل القرآن رسالة هي ما -٣
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  عشر الثاني الدرس

  بها المحيطة الظروف باعتبار األخالق

         

 احمليطة الظروف االخذ باحلسبان هو آخر جانبٌ  وهنا آخر، أمرٍ  عدَّ  بال الوصفي األول اجلانب يف ذكرنا :الثاني الجانب

 . وزمانٍ  مكانٍ  كلِّ  يف أنفسنا، يف حاضر حيٍّ، واقعٍ  أمام يضعنا أن يريد القرآنَ  فإنَّ  اإلنسان، وموقف

َ�� ا�َْ�ْ�َل وََ�ْ� َ�َ�َ� �ِ�ِ وََ�ْ� ُ�َ� ُ�ْ��َْ�ٍ� �ِ�����ِْ�  ((نفِسه عن قال الذي احلقِّ  حضور فينا يبعث أن يريد
َ
َ�َ�اٌء �ِ�ُْ��ْ َ�ْ� أ

  .ظاهراً  وطريِقه ِسْربه يف ذاهبٌ : اي:  سارب. ١٠:الرعد))  وََ��رٌِب �ِ���َ��رِ 

ِ  ((:بقوِله خاطبنا الذي ذلكم ٍن َوَ�� َ��ْ�ُ� �ِ�ُْ� �ِْ� �ُْ�آٍن َوَ� َ�ْ�َ��ُ�َن �ِْ� َ�َ�ٍ� إِ�� ُ���� َ��َ�ُْ�ْ� ُ�ُ��ًدا إ
ْ
ذْ َوَ�� �َُ��ُن ِ� َ��

ْ�َ�َ إِ�� ِ� �َِ��ٍب  �ُ�ِ�ُ��َن �ِ��ِ َوَ�� َ��ْ�ُُب َ�ْ� َرّ�َِ� �ِ�ْ 
َ
ْ�َ�َ� �ِْ� َذ�َِ� َوَ� أ

َ
َ��ءِ َوَ� أ رِْض َوَ� ِ� ا���

َ
ٍ� ِ� اْ� �ِ�َْ��ِل ذَر�

  .٦١:يونس))  ُ��ِ�ٍ 

ْ�َ�َ إِ�� ُ�َ� َ�� �َُ��ُن �ِْ� َ�َْ�ى �ََ��ٍَ� إِ�� ُ�َ� َرا�ُِ�ُ�ْ� َوَ� َ�َْ�ٍ� إِ�� ُ�َ� َ��دُِ�ُ�ْ� َوَ�  ((:الذي ذلكم
َ
دَْ� �ِْ� َذ�َِ� َوَ� أ

َ
أ

ْ�َ� َ�� َ��ُ�ا
َ
  .٧:�ادلةا )) َ�َ�ُ�ْ� �

�َْ�ُب إَِ�ْ�ِ �ِْ� َ��ِْ� ا�َْ�رِ��ِ  ((:فقال حتدَّث الذي ذلكم
َ
�َْ��َن َوَ��ْ�َُ� َ�� �ُ�َْ��ُِس �ِ�ِ َ�ْ�ُ�ُ� َوَ�ُْ� أ ِ

ْ
 ))     َو�ََ�ْ� َ��َْ��َ� ا�

  .١٦:ق سورة

     :و. ٢٥:الشورى. ٩١:النحل ))َ�ْ��َُ� َ�� َ�ْ�َ��ُ�نَ  ((:كقوله العبد يفعله ملا اطالعه على يدلُّ  ما يذكر سبحانه فاهللا
ٍء �ِ�ًْ�� (( و. ٥١:األحزاب))  َ��ْ�َُ� َ�� ِ� �ُ�ُ��ُِ��ْ (( َ��َط �ُِ�ّ�ِ َ�ْ

َ
))  َ��ِ�ٌ� َ�َ َ�� َ�ْ��َ�ُ�نَ ((. ١٢:الطالق))  أ

َرى (( :أكَّد الذي وهو. ٤٦:يونس
َ
ْ�َ�ُ� َوأ

َ
 احلضور على تدلُّ  أفعالٌ )يعلم)(يسمع)(يرى(فـ. ٤٦:طـه سورة )) إِ��ِ� َ�َ�ُ�َ�� أ

  .واالطالع

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٥ 
 

  : الدرس حول اننموذجيَّ  سؤالن

  ؟  فی احلسبان الغري باخذ األخالق إىل القرآن منهج هو ما -١

  .احلضور؟ القرآن یينم كيف -٢
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  عشر الثالث الدرس

  وأصحابه-وسلم عليه اهللا صلى-النبي أخالق من صور

 :التوبة أوالً 

 �ا وصف وإذا املعصية، عن ربه إىل رجع أنه فاملعىن العبد إىل نسبت فإذا وتعاىل، سبحانه والرب العبد فيه يشرتك لفظ التوبة

  .  وفضله برمحته عبده على ألطف: أنه واملعىن وتعاىل تبارك الرب

   :التوبة تعريف 

  .مثله والتوبة الذنب من الرجوع هي و يتوب، تاب من:  منظور ابن قال: لغة التوبة

  :معان بثالثة الكرمي القرآن يف وردت وقد

�ُ� ُ�َ� ((: تعاىل كقوله ،) على(بـ تعدى إذا وذلك والعفو التجاوز مبعىن: األول  ))        ا����اُب ا���ِ���ُ َ�َ��َب َ��َ�ُْ�ْ� إِ�

  .باملغفرة عليه اهللا وتاب ،)٥٤: البقرة سورة(

  ).١٥: األحقاف سورة( )) إِّ�ِ ُ��ُْ� إَِ�َْ�  ((:تعاىل كقوله ،)إىل(بـ تعدى إذا واإلنابة، الرجوع مبعىن: الثاين

ِ�َ�  ((: تعاىل كقوله الزلة، على الندم مبعىن: الثالث �َ� ا����اُب ا����ِ��ُ إِ�� ا��
َ
�ُ�ُب َ��َ�ْ�ِْ� وَ�

َ
و�َ�َِ� �

ُ
ْ��َُ��ا َو�َ���ُ�ا �َ�

َ
 )) �َ��ُ�ا َوأ

  ).١٦٠: البقرة سورة(

  :منها المعنى، متقاربة كثيرة تعاريف هناك االصطالح وفي

 ما برتك ، يرضيه ما إىل وأوبته طاعته إىل إنابته اهللا، إىل العبد من التوبة معىن(: - اهللا رمحه - الطربي جرير ابن اإلمام قال-١

     .)ربه يكرهه مما مقيما عليها كان اليت األمور من يسخطه

 قلبك من الفعل ذلك حالوة وإخراج ذنبك نسيان: التوبة(  : - اهللا رمحه -البغدادي اجلنيد القاسم أبو اإلمام قال-٢

  .)السلوك يف أثر له يبقى ال خروجاً 

  .)فيه حممود هو ما إىل الشرع يف مذموماً  كان عما الرجوع: التوبة( : - اهللا رمحه - القشريي القاسم أبو قال-٣

 وحال، علم،:  مرتبة أمور ثالثة من و ينتظم معىن عن عبارة التوبة أن اعلم( : - اهللا رمحه -الغزايل حامد أبو اإلمام يقول-٤

  .)وفعل

 ، مثلها إىل يعود أال على والعزم احلال يف املعصية وترك ، بالقلب الندم هي(:  بقوله - اهللا رمحه -القرطيب اإلمام عرفها-٥

    .) اهللا من حياءً  ذلك يكون وأن

 عنها بالعدول فعالً  وتقتضى ، الندم احلال يف تستوجب حمالة ال مهلكة مسوم الذنوب بأن واليقني اإلميان هو فالعلم     

  .)تـَْوبَةٌ  النََّدمُ ( -مسعود بن عبداهللا حديث من  قال هلذا واملستقبل احلال يف وتركها
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: وتعاىل سبحانه قال  الشياطني، و النفس هلوى واتباع اهللا، عن إعراض: هي بل تعاىل، اهللا لقاء عن البعد أسباب فالذنوب

��َ� ا�ُْ�ْ��ِ�ُ�َن �ََ���ُ�ْ� ُ�ْ��ُِ��نَ  ((
َ
� ��ً�ِ�َ ِ   ). ٣١ النور( ))  َو�ُ�ُ��ا إَِ� ا��

 تعاىل، هللا الذنب عن إقالعه يف خملصا عنها فيقلع عليه، وضررها الذنوب لقبح العبد معرفة هي التوبة أن نستنتج سبق مما

 والقيام املستقبل يف إليها العودة عدم على أكيداً  عزماً  عازماً  ، جهالً  أو قصداً، املعاصي من املاضي يف منه بدر ما على نادماً 

  .منهم الرباءة حمصالً  أو إليهم بردها العباد حقوق من متحلالً  واحلسنات الطاعات بفعل

  :التوبة حكم

      .صغائر أم كبائر، أكانت سواء واملعاصي، الذنوب مجيع من الفور على واجبة التوبة أن على العلماء اتفق

    .)املؤمنني على فرض التوبة أن على األمة واتفقت( ): هـ ٦٧١: ت( - اهللا رمحه -القرطيب عبداهللا أبو اإلمام وقال

  :الكرمي القرآن فمن: والسنة الكتاب ذلك على دل وقد

  ).  ٩٠: هود سورة())  َواْ�َ�ْ��ُِ�وا َر��ُ�ْ� ُ��� �ُ�ُ��ا إَِ�ْ�ِ إِن� َرّ�ِ رَِ��ٌ� َوُدودٌ ((: تعاىل قوله - ١

ِ�َ� آَ��ُ�ا �ُ�ُ��ا (( : تعاىل قوله - ٢ َ�� ا�� ��
َ
� �َ���ً��َُ� �ً�َ�َْ� ِ   ) .٨: التحرمي سورة())  إَِ� ا��

��َ� ا�ُْ�ْ��ُِ��َن �ََ���ُ�ْ� ُ�ْ��ُِ��نَ  ((: تعاىل وقوله -٤
َ
� ��ً�ِ�َ ِ   ).٣١: النور سورة())  َو�ُ�ُ��ا إَِ� ا��

  )    مرَّةً  سبعني من أكثر اليوم يف إليه وأتوب اهللا ألستغفر إين واهللا(:قال  النَّيبِّ  عن  هريرة أيب حديث: املطهرة السنة ومن

 عند والفورية الوجوب على يدل ا�رد األمر ألن الفور، على التوبة وجوب على تدل والسنة، الكتاب من النصوص فهذه 

    .األصوليني مجهور

 برزخ عرب تعاىل اهللا إىل وسريه سلوكه يف يبدأ السالك إن حيث الصاحلني، مقامات أوىل هي التوبة أن إليه اإلشارة جتدر ومما

 وذلك الفالين الشيخ أو الفالين العامل عند التوبة ألقن فالناً  إن يقال مثّ  ومن األوىل، الدرجة وهي التوبة مبقام املنيفة الطريقة

 واملقامات املنازل سائر من التوبة مقام بعد ما إىل ويرشده نفسه عيوب ويعّلمه عليه شاهداً  ويكون التوبة بآداب ليلّقنه سنة

  .الصاحلني مقامات آخر هي اليت بالعبودية وينتهي بالتوبة يبدأ السالك مسرية إن حيث التصوف، كتب يف املدرجة

  :وثمراتها التوبة فضائل -  ثانيا  

  :منها فضائل، لتوبةل أن شك وال ومثرات فضائل هلا يكون أن بد ال �ا اهللا أمر عبادة كل

ا�َِ� َوُ�ِ��� ا�ُْ�َ�َ�ّ�ِ�ِ��َ ((  :تعاىل اهللا قال للعبد اهللا حمبة-١ َ ُ�ِ�� ا����   .)٢٢٢: البقرة( )) إِن� ا��
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 رَاِحَلِتهِ  َعَلى َكانَ  َأَحدُِكمْ  ِمنْ  ِإلَْيهِ  يـَُتوبُ  ِحنيَ  َعْبِدهِ  بِتَـْوبَةِ  فـََرًحا َأَشدُّ  لَلَّهُ ( :  النيب قال �ا -وعال جل- اهللا فرح ومنها-٢

َها ِمْنهُ  فَانـَْفلََتتْ  َفَالةٍ  ِبأَْرضِ  َها َفأَِيسَ  َوَشَرابُهُ  طََعاُمهُ  َوَعلَيـْ َنا َراِحَلِتهِ  ِمنْ  أَِيسَ  َقدْ  ِظلَِّها ِىف  فَاْضَطَجعَ  َشَجرَةً  َفأََتى ِمنـْ  ُهوَ  فـَبَـيـْ

 وكل  )اْلَفرَحِ  ِشدَّةِ  ِمنْ  َأْخطَأَ . َربُّكَ  َوأَنَا َعْبِدى أَْنتَ  اللَُّهمَّ  اْلَفرَحِ  ِشدَّةِ  ِمنْ  قَالَ  ُمثَّ  ِخبِطَاِمَها فََأَخذَ  ِعْنَدهُ  قَاِئَمةً  ِ�َا ُهوَ  ِإَذا َكَذِلكَ 

  .بتوبته ويفرح اهللا حيبه أن يتمىن مسلم

ِ  (( :تعاىل اهللا قال الدارين يف السعادة ومنها -٣ ِن اْ��َ�ْ�ُِ�وا َر��ُ�ْ� �ُ�� �ُ��ُ�ا إَِ�ْ�
َ
َ�ٍ� ُ�َ��� َوأ

َ
ُ�َ��ِّ�ُْ�ْ� َ��َ�ً� َ�َ��ً� إَِ� أ

َ��ُف َ��َ�ُْ�ْ� َ�َ�اَب �َْ�ٍ� َ��ِ�ٍ 
َ
 -  اهللا رمحه -  كثري ابن قال )٣: هود( ))َوُ��ِْت ُ�� ذِي �َْ�ٍ� َ�ْ��َُ� �ْن �ََ���ْ�ا �َ�ِّ�ِ أ

 كقوله قتادة قاله اآلخرة الدار يف: أي) َفْضَلهُ  َفْضلٍ  ِذي ُكلَّ  َويـُْؤتِ  مَُّسم�ى َأَجلٍ  ِإَىل ( الدنيا يف: أي) َحَسناً  مََّتاعاً  ُميَتـِّْعُكم(

ْ�َ��ُ (( تعاىل
َ
ُ� َ��َ�ةً َ��َِّ�ً� َوَ�َْ��َِ���ُ�ْ� أ �َْ� َوُ�َ� ُ��ْ�ٌِ� �َ�َُ�ْ��ِ�َ��

ُ
ْو �

َ
� �ِْ� َذَ�ٍ� أ ْ�َ�ِ� َ�� َ��ُ�ا َ��َْ��ُ�نَ َ�ْ� َ�ِ�َ� َ��ِ�ً

َ
�ِ� �ْ (( 

  .)٩٧: النحل(

        السالم عليه هود لسان على تعاىل اهللا قال األعداء على القوة وزيادة األمطار ونزول والربكات اخلريات كثرة ومنها -٤

َ��َء َ��َ�ُْ�ْ� �ِْ�َراًرا َو�َ�ِدُْ�ْ� ((  �ُِ�ْ� َوَ� َ��ََ����ْا ُ�ْ�ِ�ِ�َ َوَ�� �َ�ِْم اْ��َ�ْ�ُِ�وا َر��ُ�ْ� ُ��� �ُ��ُ�ا إَِ�ْ�ِ �ُ�ِْ�ِ� ا���    ))  �ُ��ةً إَِ� �ُ��

  .)٥٢: هود(

ُ َ��ِّ�َ��ِ�ِْ�  (( تعاىل قال حسنات إىل السيئات تبديل ومنها -٥ و�َ�َِ� �ُ�َّ�ُِل ا��
ُ
إِ�� َ�ْ� �َ�َب َوآَ�َ� وََ�ِ�َ� َ�َ�ً� َ��ِ�ً� �َ�

ُ َ�ُ��ًرا    .)٧٠: الفرقان( )) رَِ��ً��َ�َ�َ��ٍت َوَ�َن ا��

  :وشروطها التوبة أركان

  :يأتي ما وأجملها اإلسالم، في للتوبة وشروط أركان هناك

 حلظ ال تعاىل، اهللا حقوق رعاية من فاته ما على كان إذا الندم �ذا ويعتد معصية، كو�ا حيث من املعصية على الندم-١

  .غريه أو دنيوي

  .مثله إىل أو جىن، ما إىل املستقبل يف يعود ال أن على العزم-٢

  .-- الشافعي اإلمام عن منقول وهو إليه، املعاودة على مصرّاً  أو ملتبساً  كان إن الذنب عن االقالع-٣

َ ((: تعاىل لقوله ,لفظاً  االستغفار-٤ �ُْ�َ�ُ�ْ� ذََ�ُ�وا ا��
َ
ْو َ��َُ��ا �

َ
ِ�َ� إِذَا َ�َ��ُ�ا �َ�ِ�َ�ً� أ �َ�ْ��َ�َْ�ُ�وا ِ�ُ�ُ��ِ�ِْ� وََ�ْ� َ��ْ�ُِ� َوا��

وا َ�َ َ�� َ�َ��ُ�ا وَُ�ْ� َ��ْ�َُ��نَ  ُ َو�َْ� �ُِ�� �ُ�َب إِ�� ا��    ) .١٣٥: عمران آل سورة( )) ا��

     .املوت عالمات تظهر عندما التوبة قبول على يدل فإنه النزع، عند الروح غرغرة قبل وهو وقتها يف التوبة وقوع-٥

ِ�َ  ((: تعاىل كقوله اآليات، كظهور ,اضطرار عن يكون ال أن-٦
ْ
ْو �َ�

َ
ِ�َ َر��َ� أ

ْ
ْو �َ�

َ
�ِ�َُ�ُ� ا�َْ�َ��َِ�ُ� أ

ْ
ْن �َ�

َ
َ�ْ� َ��ُْ�ُ�وَن إِ�� أ

ِ� َ��ُْ� آ�َ�ِت َرّ�َِ� َ� َ��َْ�ُ� َ�ْ�ً�� إِ�َ��ُ�َ�� �َْ� �َُ�ْ� 
ْ
ا �ُِ� َ�ْ�ُ� آ�َ�ِت َرّ�َِ� �َ�َْم �َ� ْو َ�َ��َْ� ِ� إِ�َ���َِ�� َ�ْ�ً

َ
آَ��َْ� �ِْ� َ��ُْ� أ

�� ُ��َْ�ِ�ُ�ونَ    ).١٥٨: األنعام سورة( ))ا�َْ�ِ�ُ�وا إِ�
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    .املغصوب ردّ  وكذا والصيام، الصالة ترك يف ومثله الزكاة ترك يف وجب ما كتسليم ك،التدار -٩

  :الصبر ثانياً 

ِ�َ� �َْ�ُ��َن َر��ُ�ْ� �ِ��َْ�َ�اةِ َوا�َْ�ِ�ِّ �ُ�ِ�ُ�وَن وَْ�َ��ُ (( : تعاىل قال والكف، احلبس  :لغةً  الصرب معىن  )) َواْ�ِ�ْ َ�ْ�َ�َ� َ�َ� ا��

     .معهم نفسك احبس يعين ،) ٢٨:الكهف(

 اهللا به أمر شيء على صرب فهو عنه اهللا �ى شيء فعل عن أو اهللا أراده شيء فعل عن النفس حبس:  اصطالًحا الصرب معىن

  .عنه اهللا �ى شيء علی وصرب

 حبسن البالء مع والوقوف فعله، حيسن ال ما فعلعن  اإلنسان به ميتنع النفس، أخالق من فاضل خلق هو: الصرب وحقيقة

  .والسنة الكتاب أحكام على والثبات األدب،

  :أنواع ثالثة على الصبر

  .اهللا طاعة على صرب-١

  .اهللا معصية علی صرب-٢

  .واملصائب املؤملة، اهللا أقدار على صرب -٣

  :اإلسالم في الصبر أهمية 

 وإن والصرب ،- وتعاىل سبحانه - اهللا إىل الدعاة على الواجبات أعظم ومن املهمات، أهم من تعاىل اهللا إىل الدعوة يف الصرب

 رسول وقدو�م الدعاة إمام به اهللا أمر وهلذا وأوىل، أوىل باب من اهللا إىل الدعاة على فإنه مسلم، كل على بأنواعه واجباً  كان

 . احلسنة الصفة �ذه) والسالم الصالة عليه( اهللا

  :الكريم القرآن في) الصبر( أوالً 

َ �ََ���ُ�ْ� ُ�ْ��ُِ��نَ  ((: تعاىل اهللا قال-١ وا َوَ���ُِ�وا َوَرا�ُِ��ا َوا��ُ��ا ا�� ِ�َ� آَ��ُ�ا اْ�ِ�ُ َ�� ا�� ��
َ
 ،)٢٠٠:عمران آل( )) �َ� �

  .األمور هذه مبجموع الفالح وتعاىل سبحانه فعّلق

و�ُ� ا�َْ��ِْم �َِ� ا���ُ�ِ� َوَ� �َْ��َ�ِْ�ْ� �َُ��ْ  ((: تعاىل قوله-٢ 
ُ
  ).٣٥:االحقاف( )) �َ�ْ�ِ�ْ َ�َ�� َ�َ�َ أ

ْ��َُ�ْ� �َِ�ْ�ِ ِ�َ��ٍب (( : تعاىل قوله-٣
َ
��ُِ�وَن أ َ�� �َُ��� ا���  فإن حمدود، معلوم أجر هلا األعمال كانت وإذا ،)١٠:الزمر())  إِ��

  .له حد ال أجره الصرب
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ارِ  ((: تعاىل قوله-٤   الصابرين على اجلنة يف تسّلم مالئكته أن تعاىل اهللا وأخرب ))َ�َ�ٌم َ��َ�ُْ�ْ� �َِ�� َ�َ�ُْ�ْ� �َ�ِْ�َ� ُ�ْ�َ� ا��

  .عنه �ى ما واجتناب اهللا طاعة على لصربهم

  :منها متعددة، مواضع في أيضاً  السنة في الصبر ورد وقد الشريفة، السنة في) الصبر(ثانياَ 

 َعوَّضُتهُ  َفَصربَ  َحببيبَتيه عبدي ابـْتـََلْيتُ  ِإَذا: قَالَ  - وجل عز - اهللا إنَّ ": يقول  اهللا رسولَ  مسعتُ : قَالَ   أنس عن-١

ُهَما   .باجلنة عينيه فقد على يصرب الذي النيب بشر عينيه، يريد ،"اجلَنَّةَ  ِمنـْ

 الطُّْهورُ (: يـَُقولُ  َكانَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  اْألَْشَعرِيِّ، َماِلكٍ  َأِيب  َعنْ : حديث يف جاء كما ضياء، الصرب أن الرسول بني -٢

ميَاِن، َشْطرُ   نُوٌر، َوالصََّالةُ  َواْألَْرِض، السََّماءِ  بـَْنيَ  َما َمتَْألُ  َأْكبَـرُ  َواللَّهُ  لِلَّهِ  َواحلَْْمدُ  اللَّهِ  َوُسْبَحانَ  اْلِميزَاَن، َمتَْألُ  لِلَّهِ  َواحلَْْمدُ  اْإلِ

رُ  بـُْرَهاٌن، َوالصََّدقَةُ    .   )ُموِبُقَها َأوْ  َفُمْعِتُقَها نـَْفَسهُ  فـََبائِعٌ  يـَْغُدو، النَّاسِ  ُكلُّ . َعَلْيكَ  َأوْ  َلكَ  ُحجَّةٌ  َواْلُقْرآنُ  ِضَياٌء، َوالصَّبـْ

 قـََبْضُتمْ : لِْلَمَالِئَكةِ  اللَّهُ  قَالَ  اْلُمْؤِمنِ  اْلَعْبدِ  َوَلدُ  َماتَ  ِإَذا:(    َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  اْألَْشَعرِيِّ، ُموَسى َأِيب  رواية من  يقول-٣

َدَك، اْستَـْرَجعَ : قَاُلوا قَاَل؟ َفَما: قَالَ  نـََعْم،: قَالُوا فـَُؤاِدِه؟ َمثََرةَ  قـََبْضُتمْ : قَالَ  نـََعْم،: قَالُوا َعْبِدي؟ َوَلدَ   ِيف  بـَْيًتا َلهُ  أَبـَُنوا: قَالَ  َومحَِ

  .اجلنة إال ثواب له وكان إال وحيتسب فيصرب األرض أهل من صفي ملؤمن يقبض فال ،)احلَْْمد بـَْيتَ  َومسَُّوهُ  اْجلَنَِّة،

  ):الورع( ثالثاً 

 وهي العّفة،: الورع: فارس ابن قال واالنقباض، الكفّ  على تدلّ  اّليت) ع ور( ماّدة من مأخوذ وهو يرع ورع  من: لغة الورع

  .كففته: وأورعته ووّرعته ينبغي، ال عّما الكفّ 

 توق: وهو ،)احملّرمات يف الوقوع من خوفا الّشبهات اجتناب(: هو) اهللا رمحه(اجلرجاين قال: العلماء اصطالح يف الورع

 احملّرمات عن الكفّ  وهو يضره، أن خياف وما والشبه احلرام يتوقى أن يعىن تعظيم، على وحترّجٌ , حذر على مستقصى

  .القطعّية

 وتعطيل وتكميلها، املصاحل حتصيل على مبناها الّشريعة أنّ  ويعلم الّشرّين، وشرّ  اخلريين خري اإلنسان يعلم أن الورع ومتام

  . الّشرعّية واملفسدة الّشرعّية، املصلحة من والّرتك الفعل يف ما يوازن مل فمن وإّال  وتقليلها املفاسد
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  :ودرجاته الورع أنواع

  :مراتب ثالث إىل الورع األصفهاينّ  الرّاغب قّسم

  .كافّة للّناس وذلك احملارم، عن اإلحجام وهو: واجب -١

  .لألواسط وذلك الّشبهات، عن الوقوف وهو: مندوب -٢

 والّشهداء والّصّديقني للّنبّيني وذلك الّضرورات، أقلّ  على واالقتصار املباحات من كثري عن الكفّ  وهو: فضيلة -٣

  .والّصاحلني

  :الشريفة السنة يف الورع

، اْلِربِّ  َعنِ     النَِّيبَّ  َسأَْلتُ : قَالَ  -  اْألَْنَصارِيُّ  اْحلَُبابِ  ْبنُ  َزْيدُ  قَالَ  وََكَذا - قَالَ  اْألَْنَصارِىَّ  َمسَْعانَ  ْبنَ  النـَّوَّاسَ  َأنَّ  -١ مثِْ  َواْإلِ

  .)َعَلْيهِ  النَّاسُ  يَطَِّلعَ  َأنْ  وََكرِْهتَ  َصْدرَِك، ِيف  َحاكَ  َما َواْإلِمثُْ  اْخلُُلِق، ُحْسنُ  اْلِربُّ (: فـََقالَ 

 َعَقارِهِ  ِيف  اْلَعَقارَ  اْشتَـَرى الَِّذي الرَُّجلُ  فـََوَجدَ  َلُه، َعَقارًا َرُجلٍ  ِمنْ  َرُجلٌ  اْشتَـَرى(  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  قال  ُهرَيـْرَةَ  َأيب عن -٢

َا ِمينِّ  َذَهَبكَ  ُخذْ  اْلَعَقارَ  اْشتَـَرى الَِّذي َلهُ  فـََقالَ  َذَهبٌ  ِفيَها َجرَّةً   الَِّذي فـََقالَ  الذََّهبَ  ِمْنكَ  أَبْـَتعْ  وَملَْ  اْألَْرضَ  ِمْنكَ  اْشتَـرَْيتُ  ِإمنَّ

َا اْألَْرضَ  َشَرى  َأَحُدُمهَا فـََقالَ  َوَلدٌ  أََلُكَما إِلَْيهِ  َحتَاَكَماللذی   باعه الَِّذي فـََقالَ  َرُجلٍ  ِإَىل  فـََتَحاَكَما قَالَ  ِفيَها َوَما اْألَْرضَ  بِْعُتكَ  ِإمنَّ

  .)َتَصدَّقَاوَ  ِمْنهُ  أَنـُْفِسُكَما َعَلى َوأَْنِفُقوا اْجلَارِيَةَ  اْلُغَالمَ  أَْنِكُحوا قَالَ  َجارِيَةٌ  ِيل  اْآلَخرُ  َوقَالَ  ُغَالمٌ  ِيل 

  : الورع في العلماء أقوال

 املقيم الزّاهد الورع الفقيه(: تعاىل -اهللا رمحه -:وقال )والتوّّكل الورع العلم أفضل(:- تعاىل اهللا رمحه -البصريّ  احلسن قال-١

  . )حطاما - وجلّ  عزّ  -اهللا عّلمه علم على يأخذ وال فوقه، مبن يهزأ وال منه، أسفل مبن يسخر ال اّلذي  حمّمد سّنة على

 الّشك وادفع يريبك، ال ما إىل يريبك ما ودع حسابك، اهللا خيّفف بالورع عليك(: -تعاىل اهللا رمحه -الثّوريّ  سفيان قال( -٢

  . )دينك لك يسلم باليقني
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  :السابق سالدر  حول أسئلة

  ؟.........لغة التوبة: ١س

  ؟....................- ب................ -أ: التوبة شروط من:٢س

  الصرب؟ أنواع عدد: ٣س

  بالصرب؟ اإلسالم اهتم ملاذا: ٤س

  وشرعاً؟ لغة الورع عرف: ٥س

  للورع؟ األصفهاين تقسيم اذكر: ٦س
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  ):ومراتبها وأقسامها تعريفها االستقامة( رابعاً 

 يف االعتقاد يف االمور مجع يف والتفريط اإلفراط: جتنب هي التصوف أهل لدى واالعتدال السداد تعين اليت االستقامة

 والشهداء والصديقني االنبياء طريق يف السري مراعياً  والشرب، االكل يف حىت والكالم واالحوال املعامالت مجيع يف االعمال

  .والصاحلني

  : االستقامة تعريف

  .االعتدال اللغة يف وهي

 الطعام من األمور كل يف التوسط حد برعاية املستقيم الصراط مالزمة و كلها بالعهود الوفاء فهي :االصطالح وفي 

     .دنيوي و ديين أمر كل يف و واللباس والشراب

    .والسنة القرآن أخالق على النفس محل: هي أو

 من له يعنّ  وما خيطر ما كل ويف وحاله وعمله قوله يف الناس ومع نفسه ومع ربه مع حياته يف العبد يستقيم أن ذلك ومعىن

  .أفكار

 بقوله اإلشارة وإليه تعالى، اهللا معرفة اليقينية المعرفة ورأس به، العمل ألجل لذاته الحق يعرف أن اإلنسان وكمال 

   :تعالى

�� َ�َ��ُ�ا ((
َ
ُل َ��َ�ْ�ُِ� ا�َْ�َ��َِ�ُ� � ُ ُ��� اْ��ََ��ُ��ا �َ�ََ�� ِ�َ� �َ��ُ�ا َر��َ�� ا�� وا �ِ�ْ�َ���ِ ا��ِ� ُ��ُْ�ْ� �ُ�َ�ُ�ونَ إِن� ا�� ُ�ِْ�

َ
 ))َوَ� َ�َْ��ُ�ا َو�

 والتفريط، اإلفراط طريف إىل مائل غري الوسط يف مستقيماً  اإلنسان يكون أن الصاحلة األعمال ورأس ،)٣٠:فصلت سورة(

    .املاضي يف نفع لفوات يلحقها غمّ  واحلزن املستقبل، يف مكروه لتوقع النفس يلحق غمّ  فاخلوف

 لقوله الرزق، يف  له  وتبسط الدنيا يف عليه توسع فإ�ا الدائم، اآلخرة نعيم من لصاحبها جتعل ما إىل باإلضافة واالستقامة

ْ�َ��َْ��ُ�ْ� َ��ًء َ�َ��ً� ((: تعاىل
َ
�َ ِ��َ�ِ� �ِ اْ�َ�َ��ُ��ا َ�َ ا���

��
َ
 احلافظ قال كما الرزق، َسَعة بذلك واملراد ،)١٦:اجلن سورة( )) َو�

  . - اهللا رمحه -كثري ابن

 قرآين ظاهر مصطلح الطريقة مصطلح ان ثبت وبذلك الراحِة، وإكثارَ  النعمةِ  إكمالَ  تقتضي الطريقة على فاالستقامة

  .الكرمي القرآن عليها حثّ  عليها واالستقامة

  :االستقامة أنواع

  :أنواع خمسة على االستقامة-  اهللا رحمه -األنصاري زكريا القاضي اإلسالم شيخ قال 

 أمر  وهلذا عنه، واملعبـِّرُ  القلب ترمجانُ  فإنَّه اللساُن، اجلوارح ِمنَ  القلبِ  بعدَ  استقامُته يُراعى ما وأعظم:  اللسان استقامة- ١

 :-َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  النَّيبِّ  عن): أمحد اإلمام مسند( ويف لسانه، حبفظ ذلك بعدَ  وصَّاه و ، باالستقامةاملسلم  النَّيبُّ 

     )ِلَسانُهُ  َيْسَتِقيمَ  َحىتَّ  قـَْلُبه َيْسَتِقيمُ  وَال  قـَْلُبُه، َيْسَتِقيمَ  َحىتَّ  َعْبدٍ  إميَانُ  َيْسَتِقيمُ  ال: قال(

 الكفر يستبني ال إذاً  وجرمه، طاعته عظيم حجمه، صغري فإنه الغريبة، صنعه ولطائف العظيمة اهللا نعم من اللسان فإن

 معلوم، أو متخيل خملوق، أو خالق، معدوم أو موجود، من ما إنه مث والعصيان، الطاعة غاية ومها اللسان، بشهادة إال واإلميان



٤٤ 
 

 أو حبق إما اللسان عنه يعرب العلم يتناوله ما كل فإن نفي، أو بإثبات، له ويتعرض يتناوله واللسان إال موهوم أو مظنون،

 - ُمَعاذٍ  وعن  اهللا رسول قال ذلك وألجل األعضاء، سائر يف توجد ال خاصية وهذه له، متناول والعلم إال شيء وال باطل

 لََيسريٌ  وإنَّهُ  َعظيٍم، َعنْ  َسألتَ  َلَقدْ  (:قَالَ  النَّاِر؟ ِمنَ  َويـَُباِعُدين اجلَنَّةَ  يُْدِخُلين بَِعَملٍ  أَْخِربْين اِهللا، َرُسولَ  يَا:  قـُْلتُ :  قَالَ  - 

 مثَُّ  ) البـَْيتَ  وَحتُجُّ  َرَمَضاَن، وَتُصومُ  الزََّكاَة، وتُؤِيت  الصََّالَة، َوتُِقيمُ  َشْيئاً، ِبهِ  ُتْشرِكُ  ال اهللا تـَْعُبدُ : َعَلْيهِ  تـََعاَىل  اهللاُ  َيسَّرَهُ  َمنْ  َعَلى

اءُ  يُْطِفئُ  َكما اَخلِطيَئةَ  ِفئُ ُتطْ  َوالصََّدقَةُ  ُجنٌَّة، الصَّْومُ  اَخلْريِ؟ أْبوابِ  َعَلى أُدلُّكَ  أال (: قَالَ 
َ
 َجْوفِ  ِمنْ  الرَُّجلِ  َوَصَالةُ  النَّاَر، امل

َضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوبـُُهمْ  تـََتَجاىفَ : َتال مثَُّ  ) اللَّْيلِ 
َ
 ) ِسَناِمهِ  َوِذْرَوةِ  َوَعُموِدِه، اَألْمر، ِبرَأسِ  أُْخِربُكَ  أال(:قَالَ  ُمثَّ   يـَْعَمُلون بـََلغَ  َحىتَّ  امل

 َذِلكَ  ِمبِالكِ  أُْخِربُكَ  أال (:قَالَ  ُمثَّ  )اِجلهادُ  ِسَناِمهِ  َوِذْرَوةِ  الصََّالُة، َوَعُموُدهُ  اإلْسالُم، األْمر رَأسُ  (:قَالَ  اِهللا، رسولَ  يَا بـََلى: قـُْلتُ 

 ِبِه؟ نـََتَكلَّمُ  مبا َلُمؤاَخُذونَ  وإنَّا  اهللا رسولَ  يَا: قـُْلتُ  ) َهَذا َعَلْيكَ  ُكفَّ  (: قال بِِلسانِهِ  فَأَخذَ  اِهللا، َرسولَ  يَا بَلى: قـُْلتُ  )ُكلِّهِ 

   .) أَْلِسنَِتِهمْ  َحَصاِئدُ  ِإال ُوُجوِهِهمْ  َعَلى النَّارِ  ِيف  الناسَ  َيُكبُّ  َوَهلْ  أُمُّكَ  َثِكَلْتكَ  (     : فقالَ 

 خشيته، وعلى اهللا، معرفة على القلب استقام فمىت التوحيد، على القلب استقامة االستقامة وأصل: القلب استقامة - ٢

 ملك هو القلب فإن طاعته، على كلها اجلوارح استقامت سواه عما واإلعراض عليه، والتوكل وحمبته، ومهابته، وإجالله،

  .اجلنود استقامت امللك استقام فإذا جنوده، وهي األعضاء،

 ال أمر وذلك شائبة، تشوبه ال الذي الصحيح الواضح اإلميان �ج على البشرية النفس استقامة وهي :النفس استقامة- ٣

  .تعاليمه واتباع اإلسالم شرائع مبمارسة إال حتقيقه ميكن

  والصفاء الصدق على الروح واستقامة :الروح استقامة- ٤

  .النعمة دون باملنعم باالشتغال والوفاء التعظيم على وهو:  السر استقامة- ٥

  

  :االستقامة مراتب

  :مراتب ثالث تعاىل اهللا إىل القربة طريق يف االستقامة

 جزءاً  جيعلها حىت والعملية، النظرية الناحية من باإلسالم اللتزامبا  نفسه تأديب على املرتبة هذه يف املسلم يفوق: التقومي -١

  .طبيعته من يتجزأ ال

 قطعاً  تألف ال اليت والعجب والسمعة كالرياء االمر عامل ختتص اليت املساوئ عن املسلم يبتعد أن وهو: والسكون اإلقامة -٢

  .وشوائبه الشرك من قلبه فيهذب العبودية مع

 باسم اإلهلية الواردات لنزول قطب نقطة وهي احلق طريق سلك لسالك السر أبواب انفراج مقام وهي: االستقامة -٣

�ِ ((  :تعاىل بقوله االشارة وإليه ,واالكرامات الكرامات
��
َ
ْ�َ��َْ��ُ�ْ� َ��ًء َ�َ��ً� َو�

َ
�َ ِ��َ�ِ�   ).١٦:اجلن سورة( ))اْ��ََ��ُ��ا َ�َ ا���
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  :االستقامة مسألة حول أسئلة 

  واصطالحاً؟ لغة االستقامة معىن ما:١س

  االستقامة؟ أنواع اذكر:٢س

   االستقامة؟ مراتب هي ما: ٣س
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  الدرس الرابع عشر

  النفس تهذيب منهج

 واالجتماعية، والسياسية واالقتصادية والتثقيفية والتعليمية والرتبوية التشريعية احلياة جوانب لكل شامل الكرمي القرآن إن

 ها،وتزكي النفس تعاجل اليت القرآنية اآليات من يستنبط سلوكياً  منهجاً  اإلنسان ليتخذه عريضة، خطوطاً  احلياة يف فأعطى

 ليستعد وتنسكاً  تعبداً  حراء بغار اإلميانية خبلواته مبتدئاً  الرسول اختذه الذي هو املنهج وهذا األدران، من القلب روتطه

    :نفوسهم زكت حىت املؤمنون ا�اهدون تابعه مث ،)٥:املزمل سورة( ))إِ��� َ��ُ�ِْ� َ��َ�َْ� �َْ�ً� �َ�ِ�ً�  (( الشريعة أوامر لتلقي

))��َ �ْ�ََ� َ�ْ� َز��
َ
 عليها وركزوا املعاين هذه فاستدركوا املعرفة، هذه إىل األمة حاجة التابعون وجد مث ،)٩:الشمس سورة(:))�َْ� أ

: مثل النفسية األمراض كثرت فعندما ) البصري احلسن( اإلمام روائدهم وكان الزهاد، أصحا�ا فسمي دروساً، هلا وأفردوا

 يف اخلوض إىل دعاهم ذلك كل  وغريها، واالستغالل واحلسد ةيبوالغ والكذب والنفاق والرياء واحلقد والكرب الذات حمبة

 وإنابة وطهراً  وصفاء، خلقاً  يانعة، مثارها الروحية الرتبية هذه تتفأ الشريفة، والسنة الكرمي القرآن من ةاملستنبط الروحية الرتبية

 �ا، املعنية الوسائل فاستخدمت القلب، وحضور النفس وجماهدة اهلوى وخمالفة النفس تزكية: األول منهجها وكان وخشوعاً 

    :اآلتية املباحث يف نبينها واليت

  )وأنواعه فضله الذكر( 

  : تعالى اهللا ذكر- ١

  .واالستذكار التخطّر، هو والثَناءُ  الصيتُ : لغة الذكر

   .)٢٠٥: األعراف سورة( ))َوَ� �َُ�ْ� �َِ� ا�َْ���ِ�ِ�َ  ((: تعاىل قال ولذا الغفلة، من التخلص هو: االصطالح ويف 

 الذكر یويؤد معاً، منها بضع أو أخرى، بعد واحدة وصفاته سبحانه) اهللا( اجلاللة اسم تكرار: هو التصوف أهل ولدى 

  .كان اسم بأي مجاعة أو منفرداً 

  :بيانه يف افرتضوت وتواترت واألحاديث اآليات تواردت قد :الذكر فضل

 ،موضعاً  عشر خمسة في الكريم القرآن في الذكر فضل ويتبين: الكريم القرآن في أوالً 
 

  :منها

َ ذِْ�ً�ا َ��ًِ�ا ((: تعاىل فكقوله مطلقاً  أما ومقيداً، مطلقاً  به األمر-١ ِ�َ� آَ��ُ�ا اذُْ�ُ�وا ا�� َ�� ا�� ��
َ
� �َ�                   ((

َواذُْ�ْ� َر��َ� ِ� َ�ْ�ِ�َ� �ََ��ً� وَِ��َ�ً� وَُدوَن اْ�َ�ْ�ِ �َِ� ا�َْ��ِْل �ِ��ْ�ُُ�ّوِ  ((: تعاىل فكقوله مقيداً  وأما ،)٤١:األحزاب سورة(
   ).٢٠٥: األعراف سورة( ))َواْ�َ��ِل َوَ� �َُ�ْ� �َِ� ا�َْ���ِ�ِ�َ 

ِ  ((: تعاىل قوله مثل ,القلب الطمئنان سبب الذكر بأن اإلخبار-٢ َ� �ِِ�ْ��ِ ا��
َ
� ِ ِ�َ� آَ��ُ�ا َوَ�ْ�َ��ِ�� �ُ�ُ�ُ�ُ�ْ� �ِِ�ْ��ِ ا�� ا��

  ).٢٨: الرعد سورة())  َ�ْ�َ��ِ�� ا�ُْ��ُ�ُب 
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َ وَُ�َ� َ��دُِ�ُ�ْ� �ذَا �َ�ُ��ا إَِ� إِن� ا�ُْ�َ���ِ�َِ�  ((: تعاىل كقوله ,املنافقني صفات من الذكر قلة بأن األخبار-٣ ُ�َ�دُِ��َن ا��
َ إِ�� �َ�ِ�ً�  َ�ةِ �َ�ُ��ا ُ�َ��َ� �َُ�اُءوَن ا���َس َوَ� �َْ�ُ�ُ�وَن ا��   ).١٤٢: النساء سورة( ))ا���

  :وبالبدن وبالقلب باللسان الذكر یويؤد 

 وكذلك والتحميد، بالتسبيح واالشتغال عليه والثناء العليا، وصفاته احلسىن أمسائه جبميع تعاىل اهللا ذكر: هو باللسان الذكر

  .واملناجاة الدعاء بلسان والفقر عجزلا وإعالن الكرمي القرآن قراءة

 والتفكر سبحانه وجوده على الدالئل بأخذ وقعوداً  قياماً  وذكره الوجدان أركان جبميع تعاىل اهللا ذكر: هو فقيل ،بالقلب الذكر

 يف التفكر مث ومن متنوعة، مهسات آن كل فينا �مس واليت الوجود كتاب يف تتجلی اليت اجلليلة وصفاته احلسىن أمسائه يف

  .أمجع العامل تسع اليت ربوبيته أحكام

 هو ما كل وجدانه يف اإلنسان يستشعر حبيث وتعاش متارس حياة إىل ونواهيها اإلهلية األوامر حتويل: فهو البدن ذكر وأما 

  .    باملسؤولية العميق الشعور مع بنواهيه وينتهي عظيم بشوق بأوامره فيأمتر به مكلف

 أن حىت عنايته حماضن يف ويؤوي ومحياته تعاىل اهللا حفظ إىل يكون أنواعه جبميع الذكر على واملداوم واملستقيم الذاكر ان

ذُْ��ُْ�ْ� َواْ�ُ�ُ�وا ِ� َوَ� �َْ�ُ�ُ�ونِ �َ�ذُْ�ُ�وِ�  ((:)شأنه جلّ ( إهلي األمر
َ
 ذات كيفية عن يعرب ،)١٥٢: البقرة سورة())  أ

  .  الغىن إىل والفقر بعينها القوة إىل العجز ّحتول وهي أسرار

 اهلمّ  ويزيل -وجلّ  عزّ - الرمحن ويرضى ويكسره، ويقمعه، الشيطان، يطرد أنه كذلك مزياه ومن والروح، القلب قوت الذكر ان

 حمبة ويورثه والنضرة، واحلالوة املهابة الذاكر ويكسو والوجه، القلب وينور والبسط، والسرور الفرح له وجيلب القلب، عن والغمّ 

  .-وجل عزّ - اهللا

  وتعالى سبحانه ذكره ومن 
ُ
  :الذكر وأفضل وإحسانه، آالئه ذكر

َ�� ا���ُس �َْ� َ��َء�ُْ�ْ�  ((: تعاىل اهللا قال األمراض، مجيع من وعالجه القلب ألدوية لتضمنه وذلك القرآن، تالوة -١ ��
َ
� �َ�

ُ�ورِ    ) . ٥٧:  اآلية من يونس(  )) َ��ِْ�َ�ٌ� �ِْ� َرّ�ُِ�ْ� وَِ�َ��ٌء �َِ�� ِ� ا���

ٌ� �ِ�ُْ��ْ�ِ�ِ�َ  ((:  تعاىل اهللا وقال ُِل �َِ� ا�ُْ�ْ�آِن َ�� ُ�َ� ِ�َ��ٌء َورَْ�َ    ). ٨٢:  اآلية من اإلسراء( ))  َوُ�َ�ّ

 يبني ما القطعية والرباهني البينات من ففيه النوعني، لكال شفاء والقرآن والشهوات، الشبهات أمراض جتمعها القلب وأمراض

  .حقيقتها على األشياء يرى حبيث واالدراك والتصور العلم، وتفيد الشبه أمراض فتزول الباطل من احلق

و�ُ�ا ا�ِْ�َ��َب �ِْ� َ��ُْ� َ�َ��َل �َ  ((: تعاىل اهللا قال
ُ
ِ�َ� أ ّ�ِ َوَ� �َُ���ُ�ا َ��� ِ َوَ�� �ََ�َل �َِ� اْ�َ َ�ُ� �ُ�ُ�ُ�ُ�ْ� ِ�ِْ��ِ ا��

َ
�َ�ْ�ُِ� اْ�

رَْض َ�ْ�َ� َ�ْ��ِ�َ  )�(َ�َ�َ�ْ� �ُ�ُ�ُ�ُ�ْ� َوَ��ٌِ� �ِ�ُْ�ْ� �َ�ِ�ُ��َن 
َ
َ �ُْ�ِ اْ� ن� ا��

َ
ْ��ِ�ُ�نَ اْ��َُ��ا أ ْ� �َ����� �َُ�ُ� اْ��َ�ِت �ََ���ُ�ْ� �َ َ� �   (( 

  ). ١٧ ،١٦:احلديد سورة(

ــاً  أن ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن بعضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــــحاب مــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــــــيب أصـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــد  النــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــدا قــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنهم بـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــزاح مــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــحك املــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــأنزل والضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــاىل اهللا ف ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ                                                 :تعــ

ْن َ�َْ�َ�  ((
َ
ِ�َ� آَ�ُ��ا أ ِن �ِ��

ْ
�َ� �َْ�

َ
� ِ �ُ�ُ�ُ�ْ� ِ�ِْ��ِ ا�� ُ� .((   



٥١ 
 

ُ �َِ�� َ��َْ��ُ�َن �َِ��ٌ  ((: تعاىل لقوله والعالنية السر يف تعاىل اهللا مراقبة-٢ ْ�َ� َ�� ُ��ُْ�ْ� َوا��
َ
 ))             وَُ�َ� َ�َ�ُ�ْ� �

  ).٤:احلديد سورة(

  .النوافل مجيع على واإلقدام والصوم والتهجد الليل قيام-٣

�َ�وَاِت  ((:  وخملوقاته تعاىل اهللا بآالء التفكر-٤ ُ�وَن ِ� َ��ِْ� ا��� َ �َِ��ً�� َوُ�ُ��ًدا وََ�َ ُ�ُ���ِ�ِْ� َوَ��ََ��� ِ�َ� �َْ�ُ�ُ�وَن ا�� ا��
رِْض َر��َ�� َ�� َ��َْ�َ� َ�َ�ا �َ�ِ�ً� ُ��َْ���ََ� �َ�َِ�� َ�َ�اَب ا���رِ 

َ
  ). ١٩١:عمران آل سورة( ))َواْ�

   :الشريفة السنة في الذكر

يِّتِ  اَحليِّ  َمَثلُ  َيْذُكرُُه، ال َوالَّذي َربَّهُ  َيْذُكرُ  الَّذي َمَثلُ (  النيبّ  عن:   األشعري موسى أيب عن-١
َ
    ).َوامل

 ِيف  ذََكَرِين  فَِإنْ  ذََكَرِين  ِإَذا َمَعهُ  َوأَنَا ِيب  َعْبِدي َظنِّ  ِعْندَ  أَنَا((: تـََعاَىل  اللَّهُ : يـَُقولُ   النَِّيبُّ : قَالَ : قَالَ   ُهرَيـْرَةَ  َأِيب  َعنْ -٢ 

ُهمْ  َخْريٍ  َمَإلٍ  ِيف  ذََكْرتُهُ  َمَإلٍ  ِيف  ذََكَرِين  َوِإنْ  نـَْفِسي ِيف  ذََكْرتُهُ  نـَْفِسهِ   ِذَراًعا ِإَيلَّ  تـََقرَّبَ  َوِإنْ  ِذرَاًعا ِإلَْيهِ  تـََقرَّْبتُ  ِبِشْربٍ  ِإَيلَّ  تـََقرَّبَ  َوِإنْ  ِمنـْ

  .))َهْرَوَلةً  أَتـَْيُتهُ  ميَِْشي أَتَاِين  َوِإنْ  بَاًعا إِلَْيهِ  تـََقرَّْبتُ 

  : اهللا رمحه -القيم ابن قال

 البيضاء كاملرآة يدعه، حىت جيلوه فانه بالذكر، وجالؤه وغريمها، والفضة النحاس يصدأ كما يصدأ القلب ان ريب وال(      

 الغفلة كانت فمن والذكر، باالستغفار: بشيئني وجالؤه والذنب بالغفلة بأمرين القلب أوصد جاله فاذا صدئ، ترك فاذا

 ما على املعلومات صور فيه تنطبع مل القلب صدئ واذا غفلته، حبسب وصداه قلبه، على مرتاكباً  الصدأ كان اوقاته اغلب

    .)الباطل صورة يف واحلق احلق، صورة يف الباطل فريى عليه هي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٢ 
 

  الخامس عشر الدرس

  وفضله وحقيقته وأنواعه تعريفه الشكر

  .واحملبة والذل اخلضوع وجه على املنعم بإنعام االعرتاف: هو الشكر أصل فإن

  :لغة الشكر

 واجلمع الشكر، كثري:والشكور. اجلميل والثناء ا�ازاة: اهللا من والشكر ونشره، اإلحسان عرفان وهو يشكر، شكر مصدر

   . بالغةامل أبنية من وهو ،" َشُكورًا َعْبًدا َكانَ  ِإنَّهُ   ": التنزيل ويف ُشُكر،

  :العلماء اصطالح في الشكر 

 وعلى وحمبة، شهوًدا قلبه وعلى ً◌، واعرتافا ثناءً  عبده لسان على اهللا نعمة أثر ظهور الشكر :- اهللا رمحه - القيم ابن قال

 .وطاعة انقياًدا جوارحه

 هو :وقيل بالقلب، أو باليد أو باللسان كان سواء النعمة، يقابل معروف عن عبارة :الشكر بأن-اهللا رمحه-اجلرجاين وعرّفه 

 يثين أي العبد، يشكر واهللا نعمة، هو الذي إحسانه بذكر عليه يثين أي اهللا، يشكر فالعبد إحسانه، بذكر احملسن على الثناء

 .طاعته هو الذي إحسانه بقبوله عليه

 :أنواع ثالثة على الشكر

 .النعمة تصور وهو :بالقلب الشكر -١ 

 .املنعم على الثناء وهو باللسان الشكر -٢

 .استحقاقه بقدر مكافأته وهو اجلوارح بسائر الشكر -٣

 فضل الشكر:

 وال غرض ال أنه وأخرب به باإلميان سبحانه قرنه فمرة الكرمي، كتابه من موضًعا مخسني من أكثر يف الشكر اهللا ذكر لقد 

ُ �َِ�َ�ا�ُِ�ْ� إِْن َ�َ�ْ�ُ�ْ� َوآَ��ْ�ُ�ْ :(( تعاىل فقال به، آمنوا و شكروا إن خلقه عذاب يف له حاجة   )) َ�� َ�ْ�َ�ُ� ا��

َوَ�َ��َِ� َ�َ���� َ�ْ�َ�ُ�ْ�   :(( تعاىل فقال عباده بني من عليهم مبنته املخصوصون هم الشكر أهل أن سبحانه خيرب أخرى وتارة
 َ��ِ�ِ�� ����ِ� �ََ��ْ

َ
�ِ� ُ �َ�َْ� ا��

َ
� �َ�ِ�ْ�َ� �ِْ� �ِْ�ْ�َ��َ ُ َ�ُ�َ�ءِ َ��� ا��

َ
 )) �َِ�ْ�ٍ� ِ�َُ���ُ�ا أ

ُ��رُ :(( تعاىل فقال عباده من قلة بأ�م الشاكرين عباده وصف اهللا إن بل  على يدل ومما ،)) َو�َ�ِ�ٌ� �ِْ� ِ�َ��دَِي ا���

  .بالشكر معلق اهللا رضا أن منزلته وعلو الشكر فضل



٥٣ 
 

 (( منازل ومن" :- اهللا رمحه - القيم ابن يقول
ُ
ين

ِ
ع
َ
ت
ْ
ِإيَّاَك َنس

َ
ُد و

ُ
ب
ْ
 منزلة فوق وهي املنازل، أعلى من وهي الشكر، منزلة )) ِإيَّاَك نـَع

  . بدونه الشكر وجود يستحيل إذ الشكر يف مندرج فالرضا وزيادة، الرضا

َها، اللَّهَ  فـََيْحَمدَ  اْألُْكَلَة، يَْأُكلَ  َأنْ  اْلَعْبدِ  َعنِ  لَيَـْرَضى اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ   .الشَّرْبَةَ  َيْشَربَ  أَوْ  َعلَيـْ

ذ�َن َر��ُ�ْ� �َ�ِْ� :(( ���� فقال اهللا، من الشديد العذاب له كان جحدها ومن عليها بشكره النعم زيادة سبحانه وعلق
َ
�ذْ �َ�

زِ�َ���ُ�ْ� َو�َ�ِْ� َ�َ�ْ�ُ�ْ� إِن� َ�َ�اِ� �ََ�ِ���ٌ 
َ
 حساب، بغري يزيدك نعمه شكرت ما مىت أنه سبحانه فبني ،)) َ�َ�ْ�ُ�ْ� َ�

  .لشكره �اية ال أنه كما هلا، حد ال وزيادته

 فلن قرن يف مقرونان ومها باملزيد، يتعلق والشكر بالشكر، موصولة النعمة إن : (مهذان من لرجل  طالب أيب بن علي قال

   ).العبد من الشكر ينقطع حىت اهللا من املزيد ينقطع

 "عذابًا قلبها عليها يشكر مل فإذا شاء، ما بالنعمة ليمتع اهللا إن(-  اهللا رمحه - البصري احلسن وقال

 ,اهللاِ  َرُسولَ  يَا َوأُمِّي أَْنتَ  بَِأِيب  :فـَُقْلتُ  َألُِحبَُّك، ِإينِّ  َواهللاِ  ,ُمَعاذُ  يَا :فـََقالَ  َيِدي َرُسولُ  َأَخذَ  :قَالَ  َجَبلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َوَعنْ  

 َوُشْكرِكَ  , ِذْكرِكَ  َعَلى َأِعينِّ  اللَُّهمَّ  :َصَالةٍ  ُكلِّ  ُدبُرِ  ِيف  تـَُقولَ  أَنْ  َتَدَعنَّ  َال  , (ُمَعاذُ  يَا أُوِصيكَ  اهللاِ  َرُسولُ  فـََقالَ  , ُأِحبُّكَ  َوأَنَا

 ) .ِعَباَدِتكَ  َوُحْسنِ  ,

 من العون بطلب معاًذا أوصى وهلذا وعنوانه، اخلري مدار الشكر جعل إذ وفضله، الشكر منزلة عظم على يدل احلديث فهذا

 أمهيته على داللة مرات مخس اليوم يف الطلب وتكرار تشريًفا، صالة كل دبر يف الطلب موضع وجعل العبادة، هذه على اهللا

  .وفضله

 :الشكر على معينة أمور 

 :هلا احلصر ال املثال سبيل على األسباب هذه يف جنملها ولكن كثرية، الشكر على املعينة األمور

 أو حسية كانت سواءً  عليها اهللا بشكر مطالبون وأننا وجهارًا، وسرًا و�ارًا، ليالً  فيها نرفل اليت النعم كثرة يف النظر إمعان -١

 .معنوية

 رواية من: قوله يف النيب ذلك إىل أرشدنا كما فوقك، من يف اآلخرة أمور وإىل دونك، هو من إىل الدنيا أمور يف النظر -٢

 اللَّهِ  ِنْعَمةَ  تـَْزَدُروا َال  َأنْ  َأْجَدرُ  فَِإنَّهُ  فـَْوَقُكْم، ُهوَ  َمنْ  ِإَىل  تـَْنظُُروا َوَال  ِمْنُكْم، َأْسَفلَ  ُهوَ  َمنْ  ِإَىل  اْنظُُروا :( قَالَ   ُهرَيـْرَةَ  َأِيب 

 )َعلَْيُكمْ 

 .املاضي يف وأجدادنا سلفنا عليه كان ما وبني النعم من فيه اليوم حنن ما مقارنة -٣



٥٤ 
 

� �ِ�ِْ�َ��ِ َرّ�َِ� �ََ�ّ�ِثْ  :(( تعاىل قال بالنعم، التحدث -٤ ��
َ
 فإن النعم، هذه ذكر من أكثروا( : البصري احلسن قال ،))  َوأ

 .)شكر ذكرها

 .نعمه على اهللا يشكرون كانوا وكيف الصاحلني، سري يف النظر -٥

  

 كثرية مثرات له وكذلك املطهرة، والسنة الكرمي القرآن يف واضح وفضله اإلسالم يف عظيمة منزلة له والشكر: الشكر ثمرات

 :منها الدارين، يف للشاكرين بالنسبة

ٌر، ُكلَّهُ  َأْمرَهُ  ِإنَّ  اْلُمْؤِمنِ  ِألَْمرِ  َعَجًبا( اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ُصَهْيبٍ  َعنْ  :املؤمنني صفات من-١  ِإالَّ  ِألََحدٍ  َذاكَ  َولَْيسَ  َخيـْ

رًا َفَكانَ  َشَكرَ  َسرَّاءُ  َأَصابـَْتهُ  ِإنْ  لِْلُمْؤِمِن؛ رًا َفَكانَ  َصبَـرَ  َضرَّاءُ  َأَصابـَْتهُ  َوِإنْ  َلهُ، َخيـْ  ).لَهُ  َخيـْ

 )٧الزمر))  (   �ْن �َْ�ُ�ُ�وا �َ�َْ�ُ� �َُ��ْ  (( :تعاىل قال :لعباده تعاىل اهللا لرضى سبب-٢

ُ �َِ�َ�ا�ُِ�ْ� إِْن َ�َ�ْ�ُ�ْ� َوآَ��ْ�ُ�ْ  (( :تعاىل قال :العذاب من أمان  )١٤٧النساء ))  ( َ�� َ�ْ�َ�ُ� ا��

 ).مؤمًنا وال شاكرًا يعذِّب ال ثناؤه جل اهللا إن(  :اهللا رمحه قتادة قال

زِ�َ���ُ��ْ :((تعاىل قال : للزيادة سبب-٣
َ
ذ�َن َر��ُ�ْ� �َ�ِْ� َ�َ�ْ�ُ�ْ� َ�

َ
 ).٧ إبراهيم(    ))�ذْ �َ�

 ).ربالشك فقيدوها وحشية النعم:(تعاىل اهللا رمحهم السلف بعض قال

 احلافظ، :الشكر يسمون كانوا وهلذا عذابا، قلبها عليها يشكر مل فإذا شاء، ما بالنعمة ليمتع اهللا إن(  :البصري احلسن وقال

 )املفقودة النعم جيلب ألنه واجلالب، ،املوجودة النعم حيفظ ألنه

��ِ�ِ��َ ((   :تعاىل قال :اآلخرة يف اجلزيل األجر-٤  ).١٤٥ عمران آل))     ( وََ�َ�ْ��ِي ا���

��ِ�ِ��َ ((    :سبحانه وقال ُ ا���   ) ١٤٤ عمران آل))  (  َوَ�َ�ْ��ِي ا��
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 الدرس السادس عشر  

  تهوأدل فضله الحياء  

 

 :الحياء تعريف 

 الدنيا يف ميت فهو له حياء ال فمن احلياة، من مشتق وهو .به يعاب ما خوف املرء يعرتي وانكسار وانزواء انقباض هو :لغة

 .اآلخرة يف وشقي

 يف تعاىل اهللا خلقه الذي وهو نفساين، :نوعان وهو فيه، اللوم عن حذرًا وتركه شيء من النفس انقباض :هو وشرعاً   

 اهللا من خوفًا املعاصي فعل من املؤمن مينع أن وهو وإمياين؛ الناس، بني واجلماع العورة، كشف من كاحلياء كلها النفوس،

  .تعاىل

   :الحياء أنواع 

 يراه أن اهللا من يستحي فإنه حني، كل يف معه سبحانه وأنه يراه، اهللا أن العبد نفس يف يستقر حني :اهللا من الحياء :أوالً 

َ �ََ�ى((  :وجل عز اهللا قال ملعصية، مرتكباً  أو فريضة، يف مقصراً  ن� ا��
َ
�ِ� �َْ�ْ��َ �َْ�

َ
َو�ََ�ْ� َ��َْ��َ� :((      وقال )١٤العلق)) �

ِ�َْ��َن َوَ��ْ�َُ� َ�� �ُ�َْ��ُِس �ِ�ِ َ�ْ�ُ�ُ� 
ْ

�َْ�ُب إَِ�ْ�ِ �ِْ� َ��ِْ� ا�َْ�رِ��ِ ا�
َ
 ).  ١٦:   ق)) (   َوَ�ُْ� أ

 قَالَ  :قَالَ  َمْسُعوٍد، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  وَعنْ  عليهم، رقيب وأنه عباده، أحوال على اطالعه على الدالة اآليات من ذلك غري إىل

 اللَّهِ  ِمنَ  اْسَتْحَيا َمنِ  َوَلِكنْ ( َذِلَك، لَْيسَ  ) قَالَ  اللَِّه، َنِيبَّ  يَا لََنْسَتِحي ِإنَّا(  :  قـُْلتُ  اْحلََياءِ  َحقَّ  اللَّهِ  ِمنَ  اْسَتْحُيوا اللَّهِ  َرُسولُ 

نـَْيا، زِيَنةَ  تـََركَ  اْآلِخرَةَ  أَرَادَ  َوَمنْ  َواْلِبَلى، اْلَمْوتَ  َوْلَيْذُكرِ  َحَوى، َوَما َواْلَبْطنَ  َوَعى، َوَما الرَّْأسَ  فـَْلَيْحَفظِ  اْحلََياءِ  َحقَّ   فـََعلَ  َمنْ  الدُّ

   ).اْحلََياءِ  َحقَّ  اللَّهِ  ِمنَ  اْسَتْحَيا فـََقدِ  َذِلكَ 

ا
ً
 سبحانه نبه وقد وأكرموهم، منهم، فاستحيوا يفارقكم، ال َمن معكم إن :الصحابة بعض قال :المالئكة من الحياء :ثاني

 قال ١٢- ١٠االنفطار))    َ��ْ�َُ��َن َ�� َ��َْ��ُ�نَ  )�(�َِ�اً�� َ��ِ�َِ�  )�(َ�َ��ِِ�َ� �ن� َ��َ�ُْ�ْ� ((  :بقوله املعىن هذا على

 يراكم أن تستحيون ما منكم يروا أن وأجلُّوهم وأكرموهم، الكرام، احلافظني هؤالء من استحيوا أي (  :اهللا رمحه القيم ابن

 كان وإن يديه، بني ويعصي يفجر ممن يتأذى آدم ابن كان فإذا آدم، بنو منه يتأذى مما تتأذى واملالئكة مثلكم، هو َمنْ  عليه

 )الكاتبني الكرام املالئكة بإيذاء الظن فما عمله، مثل يعمل قد

 لو(  :اهللا رمحه)جماهد وقال الناس، من يستحي ال فيمن خري ال(  :قال  اليمان بن حذيفة عن :الناس من الحياء :ثالًثا

 ).لكفاه املعاصي من مينعه منه حياءه أن إال أخيه من يصب مل املسلم أن
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ا 
ً
 إذا اإلنسان فحق غريه، من عنده أخس فنفسه نفسه، من يستحِ  ومل الناس من استحيا من :النفس من االستحياء :رابع

 .السريرة وُحسن اخللوات وصيانة بالعفة احلياء هذا ويكون يراه، كأنه نفسه من أحًدا يتصور أن بقبيح هم

 السر يف عمل من :السلف بعض قال غريه، من استحيائه من أعظم منها استحياؤه فسيكون نفسه العبد عند كربت فإذا

 .قدر عنده لنفسه فليس العالنية يف منه يستحيي عمالً 

 :الحياء منزلة

َ �ََ�ى ((:تعاىل قال  ن� ا��
َ
�ِ� �َْ�ْ��َ �َْ�

َ
 يذوب كما فتذوب الناس، أمام وكشف شنيعاً  فعالً  أحدنا فعل إذا ،١٤ :العلق))    �

 السماء؟ يف وال األرض يف ال حبة مثقال عنه يعزب ال الذي واألرض السموات برب بالك فما الشمعة،

 َرُسولُ  فـََقالَ  ،)احلََياءِ  ِيف  َأَخاهُ  يَِعظُ  َوُهوَ  األَْنَصاِر، ِمنَ  َرُجلٍ  َعَلى َمرَّ ( " اللَّهِ  َرُسولَ  أَنَّ  أَبِيِه، َعنْ  اللَّهِ  َعْبدِ  ابنِ  سامل قالِ  

 ).اِإلميَانِ  ِمنَ  احلَيَاءَ  فَِإنَّ  َدْعهُ (   اللَّهِ 

  :الحياء فضل في العارفين أقوال

 يف والرغبةُ  ، احلياء وِقلة,  العني ومجود ، القلب يف القسوة:  الشقاء عالمات من مخسٌ :( اهللا رمحه- عياض بنُ  الُفضيل قال

 ورغبته,  عينه ومجودُ ,  قلبه وقسوة,  حيائه ِقلةُ  :اإلنسان شقاء عالماتِ  من عالماتٍ  مخسُ  هذه  األمل، وطولُ  ، الدنيا

  )فيها أَمِلهِ  وطولُ ,  الدنيا يف اجلاحمة

  ) ارحتال وإال,  أقاما والورع الزُهدَ  فيه وجدا فإن,  القلب يطرقان واألُنسَ  احلياءَ  إنَّ  (): اهللا رمحه( الثقفي السّريُّ  وقال 

  .)مذنبٌ  وهوَ  منهُ  اهللا استحيا,  ُمطيعاً  اهللاِ  من استحيا من(): اهللا رمحه( ُمعاذ بنُ  حيىي وقالَ  
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  السابع عشر الدرس 

  اإلسالم في ومنزلته وفضله تعريفه) التواضع(

  : التواضع تعريف

  .التَذلُّلُ : والتَواُضعُ  اخلفض، على تدل اليت) ع وض( مادة من مأخوذ وهو الضَّعَة، أظهر أي تواضع مصدر: لغةً  التواضع

  . لفضله فوَقهُ  َمن تعظيمُ  هو: وقيل ،تعظيُمة يُرادُ  ملن املرتبة عن التنَـزُّلِ  إظهارُ : االصطالح يف أما

  : التواضع فضل

رِْض  ((: تعاىل وقال ،)٢١٥: الشعراء( ))   َواْ��ِْ� َ�َ��َ�َ� �َِ�ِ� ا���ََ�َ� �َِ� ا�ُْ��ْ�ِ�ِ�َ (( :تعاىل قال
َ
َوَ� َ�ْ�ِ� ِ� اْ�

�َ�َل ُ��ً�  رَْض َو�َْ� َ��ْ�َُ� اْ�ِ
َ
  .)٣٧: اإلسراء( )) َ��ًَ�� إِ��َ� �َْ� َ�ْ�َِق اْ�

 َزادَ  َوَما َماٍل، من َصَدقَة نـََقَصت َما(: قال اهللاِ  َرُسولِ  عن هريرة أبو رواه ما: منها التواضع فضل املطهرة السنة يف ورد 

   . )اهللا َرفـََعهُ  ِإال لِلهِ  َأَحد تـََواَضعَ  َوَما ِعزاً، ِإال ِبَعفوٍ  َعبداً  اهللاُ 

 َعَلى َأَحدٌ  يَبغ َوال َأَحدٍ  َعَلى َأَحدٌ  يَفَخرَ  ال َحىت تـََواَضُعوا َأن ِإَيلَّ  َأوَحى اهللاَ  إن(  " اهللا رسول قال: قال ِعَياضِ  وروى 

  ).َأَحدٍ 

  :درجات ثالث على والتواضع 

 يتهم وال به، جاء مما شيئاً  يعارض فال الرسول به جاء ما لكل واإلذعان والتسليم االنقياد وهو للدين، التواضع: األوىل

  .الدين أدلة من دليالً 

  .له اهللا قدر مبا ترضى أن: الثانية

  .رأيك من تراه ما على ال أمره، مقتضى على به أمرك مبا وتعبده سبحانه، للحق تتواضع أن: الثالثة
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  :الثاني الفصل حول أسئلة

  الذكر؟ فوائد ماهي: ١س

  ..........................-ب.....................   -أ: الذكر انواع من: ٢س

  .................. .لغة الشكر: ٣س

  بالشكر؟ املعنية األمور ماهي:٤س

  باحلياء؟ املقصود ما: ٥س

  احلياء؟ أنواع اذكر:٦س

  التواضع؟ عرف: ٧س

  الكرمي؟ القرآن يف التواضع فضل بني: ٨س

     التواضع؟ درجات اذكر: ٩س
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  عشرالثامن الدرس 

  البذل واإليثار والّتضحية

حنو حتصيل العلم، والعلم أصل كلِّ  خطواتهطالب الالميكن مقارنة طلب العلم بأّي عمٍل آخر يف الفضل والّثواب؛ إذ خيطو 

شيٍء، حيرِّر العقول من القيود واألوهام، ويُِدير حركة اإلنتاج والّنهضة، وَيقِضي على الكساد والفساد وأمنيات الّشيطان، فهو 

 لهأ فع اهللا درجات؛ فالعلم هو األساس؛ وقد ر أساس كّل عبادٍة؛ فال ميكننا القيام بالّصالة والّصيام والزّكاة واحلّج دون علمٍ 

ُ �َِ�� َ�ْ�َ��ُ�َن َ��ِ�ٌ ((: ويقول تعاىل و�ُ�ا ا�ْ�ِ�َْ� َدرََ��ٍت َوا��
ُ
ِ�َ� أ ِ�َ� آَ�ُ��ا �ِ�ُْ�ْ� َوا�� ُ ا�� ، ١١/سورة ا�ادلة )) �َْ��َِ� ا��

َمْن َسَلَك َطرِيًقا يـَْبَتِغي : (بقولهكرم وتضع هلم املالئكة أجنحتها، ويدعو هلم املخلوقات باملغفرة، وهذا ما أخربنا الّرسول األ

لعِْلِم، َوِإنَّ الَعاِملَ لََيْستَـْغِفُر َلُه َمْن ِيف ِفيِه ِعْلًما َسَلَك اللَُّه بِِه طَرِيًقا ِإَىل اجلَنَِّة، َوِإنَّ اْلَمَالِئَكَة لََتَضُع َأْجِنَحتـََها رَِضاًء ِلطَاِلِب ا

 الُعَلَماَء اَألْرِض َحىتَّ احلِيتَاُن ِيف اْلَماِء، َوَفْضُل الَعاملِِ َعَلى الَعاِبِد، َكَفْضِل الَقَمِر َعَلى َسائِِر الَكَواِكِب، ِإنَّ السََّمَواِت َوَمْن ِيف 

َا َورَُّثوا الِعْلَم،    .رواه الّرتمذي) َفَمْن َأَخَذ ِبِه َأَخَذ ِحبَظٍّ َواِفرٍ َورَثَةُ األَْنِبيَاِء، ِإنَّ اَألنِْبَياَء ملَْ يـَُورِّثُوا ِدينَارًا َوالَ ِدْرَمهًا إِمنَّ

من الّتفسري واحلديث والفقه والّلغة والكيمياء والفيزياء وال يقتصر هذا الفضل على علٍم دون آخر، بل يشمل شّىت العلوم 

  .املسلمني واإلنسانّية إذا قصد �ا رَِضى اهللا سبحانه ّمث خدمةَ والّطب واهلندسة وغريها 

قاً على عائعليه أن يبذل وسعه، وأن يضّحي جبميع ما من شأنه أن يكون  ،ل إىل قّمة هذا ا�دو صالو والشّك أّن من يريد 

طالب املدارس اإلسالمّية، والسّيما يف هذا العصر  على األخصّ طريق تعّلمه، فالبذل والّتضِحَية من متطلَّبات طلب العلم، و 

حيتسب الَوْقَت، يف املدارس الّدينّية فالطَّالب وذلك ملساهته يف إنقاذ األّمة، لى املسلمني، الّذي نرى فيه املصائب تتواىل ع

رعية، وحيتسب قليَل الكْسب الَّذي يُعني على قيام احلياة؛ ليفرِّغ وقته وجهده وذهنه لطلب العلم، واإلحاطة باملسائل الشّ 

يف عبادة، وإمَّا مستثمر يف عمل  ذا إنَّ ُجهده ووقته إمَّا مقطوعٌ خبالف غريه، فال يلزمه ذلك؛ وهذا من أفضل العبادات، ل

  .وكْسب حالل

وال يْقِحم نفَسه يف أمٍر قد ال يستطيعه، ويرتتَّب على العجز عنه آثار سلبيَّة وعلى طالب العلم أن يكون صادقًا مع نفسه، 

ملضمار، فطالب العلم ال ُيْشِغل فكره ووقته بالعمل الّسياسي على الطّلب، أو نفسيَّة الطّالب، أو َمن زجَّ بنفسه يف هذا اتؤّثر 

والّتجاري وا�ادالت اّليت ال تأيت بشٍئ يف مسريته العلمّية، بل ينبغي أن يتجّرد لتحصيل العلوم وتطوير ذاته واستثمار ذلك يف 

  .املستقبل كي يساهم يف إصالح ا�تمع وتطويره

ب باإليثـار، بأن يقّدم حاجة غريه من الّناس على حاجته والسّيما رفاقه الطّلبه، برغم وبناء على ذلك جيب أن يّتصف الطّال

  .احتياجه ملا يبذله، فقد جيوع ليشبع غريه، ويعطش لريوي سواه



٦٠ 
 

فارق ثالثة أيّام متوالية حّىت  ما شبع رسول اهللا (: ما تقول أّم املؤمنني عائشة كفاإليثار من صفات األنبياء واألولياء،  

  .)الّدنيا، ولو شئنا لشبعنا، ولكّننا كنّا نـُْؤثِر على أنفسنا

ْفِلِحني، فقال تعاىل
ُ
�ُْ�ِ��ِْ� َو�َْ� َ�َن �ِ�ِْ� َ�َ��َ�ٌ� وََ�ْ� �ُ�َق ((: وقد أثىن اهللا على أهل اإليثار، وجعلهم من امل

َ
َو�ُْ��ُِ�وَن َ�َ �

و�َ�َِ� ُ�ُ� ا�ُْ�ْ��ُِ��نَ 
ُ
  .٩/سورة احلشر ))ُ��� َ�ْ�ِ��ِ �َ�

وقاية من الوجلب الربكة و  ،األخالق، وهو طريٌق إىل حمّبة الّرّب سبحانه اإلسالم ورفعةِ  اإلميان وحسنِ  كمالِ   واإليثار دليلُ 

  .الشُّحِّ 

وتتحّقق  ،وإذا انتشرت هذه الّصفات بني الطّلبة وهم قادة املستقبل ونشروا أيضاً بني املسلمني فينتشر الّتعاون والّتعاضد بينهم

ال يـُْؤِمُن : (ويكون تطبيَقا عملّيًا لتحّقق الكمال اإلمياين يف الّنفس، اّلذي يقول عنه املصطفى . الكفاية املاّدية يف ا�تمع

  .رواه البخاري) َأَحدُُكْم َحىتَّ حيُِبَّ ِألَِخْيِه َما حيُِبُّ ِلنـَْفِسهِ 

  .ميمةة واجلشع، وغريها من الّصفات الذّ يّ انِ نَ لآلخرين، واألَ  ضِ غْ ، والبُـ دِ قْ واحلِ  دِ سَ ن احلَ عوكذلك يبتعدون 

الّرغبة يف مكارم : (*على طالب العلم أن يصعد سّلم األخالق احلميدة من ذلك ،ّتصف �ذه الّصفات املستحّبةلكي يو 

  ).وتعظيم احلقوق مجيعها. *وتوطني الّنفس على حتّمل الّشدائد والّصعاب. *وبُغض الشُّحِّ . *األخالق، والتّنزّه عن سيئها

بني الّناس، مثًال على املسلمني أن يكونوا مصدر خٍري وأقوى وتتقّوى هذه الّصفات وتتأّكد حينما تكون العالقة أقرب 

هل البلد الواحد، وعائلة واحدٍة، وينبغي أن تكون أبني املسلمني أنفسهم، وهكذا بني من ذلك أكثر  نلإلنسانّية، ّمث يكونو 

  .لطّلبة ألّ�م يف الوقت نفسه شركاء يف اإلنسانّية واإلميان والبلد ومسري�م العلمّيةأقوى بني ا

واّتصاف مبا وصف اهللا . ٢١٥/سورة الّشعراء  ))َواْ��ِْ� َ�َ��َ�َ� �َِ�ِ� ا���ََ�َ� �َِ� ا�ُْ��ْ�ِ�ِ�َ ((: وهذا تلبية ألمر اهللا تعاىل

ِ ِ�َْ� �َُ��ْ ((: تعاىل به نبّيه صّلى اهللا عليه وسّلم   .١٥٩/سورة آل عمران )) �َ�َِ�� رَْ�ٍَ� �َِ� ا��
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  لتاسع عشرالدرس ا

ة اإلرادة وضبط الّنفس
ّ
  قو

طّعام ال العلمكالفقر وما حيتاج إليهفي تأمني حياته من يف طريق حتصيل هيت تعرقل سري يواجه طالُب العلم كثريًا من العوائق الّ 

  .وكذلك عوائق الّطريق وفقدان األمن ووجود قطّاع الطّرقشراء الكُتب واملراجع الالَّزمة لعمليَّة الطَّلب، والّلباسو 

وكذلك جند . وقد تأيت العقبات من أناس يشّجعونه على ترك الّدراسة، ويبخسو�ا، أو رّمبا مينعه األقرباء من مواصلة سريه

ثبِّطات، مل احلياة مليئةً 
ُ
غريات وامل

ُ
، وعن طلب العلم، عن طلب احلقّ  الطّالب هوات واملخاوف، املخاوف تُقعديئة بالشّ بامل

غريات تدعو . اإلسالمبم التز االوعن حضور جمالس العلم، وعن 
ُ
  .إىل املعاصي واآلثام هوامل

  .اإلنسانّيةفإًذا حيتاج الطّالب إىل ختّطي هذه العقبات للوصول إىل فضيلة العلم وِقَمِم قيادة الّتخّلق وريادة 

، وهناك ةواجهاملشجاعًا يف اإلنسان ح بِ صْ يُ ة اإلرادة بقوّ وال ميكن مواجهة هذه العقبات إّال بقّوة اإلرادة وضبط الّنفس، ف

صبح متفائًال بقوة اإلرادة، وهناك يهناك خماوف متوقَّعة و جبانًا يف مواجهتها، اإلنسان صبح يخماوف حاضرة بضعف اإلرادة 

شاؤم، والعامل الذي يؤثِّر يف فاؤل، وبني اجلنب والتّ جاعة والتّ بني الشّ  اإلنسانف. صبح متشائمًا بضعف اإلرادةي خماوف متوقَّعة

كاله على اهللا عزَّ بقوة إرادته واتّ فجباناً متشائمًا،  أوشجاعاً متفائًال، املرء كون يا أن ة اإلرادة، إمّ قوّ هي فات األربع هذه الصّ 

  .يصبح شجاعاً متفائالً، وبضعف إميانه وضعف إرادته يصبح جباناً متشائماً  وجلّ 

والّصرب هو مفتاح الفوز واملقاومة وقطع الطّرق الوعرة، وليس الّصرب إالّ مثرة قّوة اإلرادة لصعود الّصعاب وضبط الّنفس لالبتعاد 

  .عن املغريات

كائد وضعها الّشيطان وأتباعه الصطياد اإلنسان، وبإميانه بالّله تعاىل وباإلميان يعلم اإلنسان أّن هذه العقبات ليست إّال م

: تتقّوى عزميته يف املواجهة وعدم الّسقوط يف هاوية الّشهوات والغرور والعجب والّتكّرب والّضعف وفقدان الثّقة، قال تعاىل

)) ُ�ِ���َ� �َ�ِ ْن َ�ُ��َب َ��َ�ُْ�ْ� َو�ُ�ِ�ُ� ا��
َ
ُ �ُ�ِ�ُ� أ ْن �َِ���ُ�ا َ��ًْ� َ�ِ��ً�� َوا��

َ
َ��َاِت أ ّ�َِ� َ��ُْ�ْ�  )�(�َن ا��� ْن ُ�َ

َ
ُ أ �ُ�ِ�ُ� ا��

�َْ��ُن َ��ِ�ً�� ِ
ْ

فباإلميان ميّيز اإلنسان بني ما يريده اهللا وما يريده الّشيطان، وحينما ). ٢٨ - ٢٧/ سورة الّنساء ))  وَُ��َِ� ا�

عوامل والّضعف، وتتضاعف ثقته باهللا للّنظر حنو أفق الّنجاح والّنصر، فال تؤّثر فيه يعلم ذلك تتضائل لديه عقبات اخلراب 

الّشهوات، وكسب احلرام، ( صيامع وال جيد الّشيطان فرجة ليوقعهفي .التثبيط واالحنراف يف داخله ويف خارجه

  .،ولو وقع فيها فريجع بفائق الّسرعة...)والكسل
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َا الشَِّديُد الَِّذي َميِْلُك نـَْفَسُه ِعْنَد : (ولقّوة اإلرادة وضبط الّنفس حيّـٌز من اإلميان كما قال الّنّيب  َلْيَس الشَِّديُد بِالصَُّرَعِة، ِإمنَّ

بلَمْن  ،جال ويصرعهميغلب الرّ  ، ويبّني أنّه ليس َمنْ القوي احلقيقياإلنسان هنا يصف الّرسول . رواه البخاري) الَغَضبِ 

  .وال يستطيع أحٌد أن يتحّلى بذلك إالّ َمِن اّتصف بقّوة اإلرادة وضبط الّنفس. يكظم غيظه ويتحلم وال يعمل مبقتضى غضبه

 الّتغّلب يستطيع مسلٍم والسّيما طالب العلم؛لكي كلّ  عند وجودمها من متماثالن،البدّ  شيئان الّنفس وضبط  اإلرادة قّوة إنّ 

  .الّدنيا إىل وامليل واخلمول والكسل الّنوم على يعتاد وجيعله العمل عن يثبطه الّذي نفسه وشيطانه على

عب يف نفيس خطري، يطول طريقه ويكثر التّ  شيءٍ  كلّ   ا، وهو أنّ عجبً  لتُ تأمّ (: كالٌم نفيٌس عن ذلك ويقول  بن اجلوزيوال

  حتصيله، فإنّ 
ّ
لذا ميكن اجلزم بأّن ). احةذات والرّ كرار وهجر اللّ هر، والتّ والسّ عب بالتّ  األشياء مل حيصل إالّ  ا كان أشرفَ العلم مل

، وتساعد على االستمرار يف طلب العلم وعدم االنقطاع أو امللل، وجتعل قصريةٍ  م العلمي يف أوقاتٍ قدّ ق التّ ة اإلرادة حتقّ قوّ 

 .تب على املعوقام ويستثمرها، ويزيد تركيزه ويتغلّ علّ التّ  صَ رَ طالب العلم خيتلق فُـ 

وكذلك االّطالع  م،علّ على التّ  تهقدر ثقة اإلنسان بنفسه وشعوره ب: (ومن أبرز وسائل قّوة اإلرادة بعد اإلميان بالّله والّتوّكل عليه

عن  ب اجتناليساعد على طلب العلم، وا عملٍ  كلّ ل ةاملمارسة املستمرّ و العلماء،  ، وتتّبع ِسريَ قراءةوالّتوّسع واالستمرار يف ال

  ).، وتنمية العالقة احلميمة مع األساتذة والزمالءلعلماطلب عزميته عن يضعف  عملٍ  كلّ 
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  :أسئلة نموذجية

  .اذكر حديثًا نبوي�ا على فضل اإليثار والّتضحية/ س
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 الدرس العشرون

  وعالجه القلب أمراض

 القلب ومرض األبد، سعادة عليه تفوت أل�ا الظاهرة والقلب البدن أمراض من ضرراً  أشد الباطنة القلب أمراض ان      

  .اهلوى خمالفة دواءه ألن دوائه، مرارة على يصرب مل من على عسري وعالجه خفي

 عز– اهللا يدي بني يقف بأن جديراً  صار التطهري ذلك له مت فإذا أوىل، الظاهر عمل عنه ينتج الذي اإلنسان باطن وتطهري

  .وتدبّر وتضرّع خبشوع لكتابه تالياً  -وجل

  ومعالجته وأقسامه، دليله، تعريفه،: الكبر أوالً 

  .العظمة: بالكسر لغة الكرب

  .االخرين فوق النفس رؤية إىل والركون االسرتواح هو: واصطالحاً 

  .جلوارحا   عن تصدر أعمال: والظاهر النفس، يف ُخلق فالباطن وباطن، ظاهر اإلنسان يف والكرب

  : كثيرة من القرآن الكريم والسنة الشريفة  أدلته

 الكرمي القرآن من بدواء القلب من قلعها إىل وتدعو للنفس املهلكة الصفة هذه من املسلم حتذر املباركة اإلسالمية الشريعة إن

  : املطهرة والسنة

رِْض َ��ًَ�� إِ��َ� �َْ� َ�ْ�َِق  (( :تعاىل قوله-١  
َ
َ��َل ُ��ً� َوَ� َ�ْ�ِ� ِ� اْ� ِ

ْ
رَْض َو�َْ� َ��ْ�َُ� ا�

َ
  ).٣٧:اإلسراء سورة( )) اْ�

 شدة لوازم من ذلك ألن املتكربين، مشي متبخرتاً  اإلنسان مشي على وإطالقه ,والنشاط الفرح شدة: اللغة يف املرح وأصل

 مجادين، بني حمصور عاجز حقري ضعيف: املختال املتكرب إيها انت: أي ) طُوالً  اجلبال تـَبـُْلغَ  َوَلن ( عادة، والنشاط الفرح

 فوقك الشاخمة واجلبال عليها، وطئك بشدة فتخرقها فيها تؤثر أن تقدر ال حتتك اليت فاألرض فيهما، التأثري عن عاجز أنت

  .مرحاً  األرض يف متش وال تتكرب، وال قدرك، فاعرف طوهلا، طولك يبلغ ال

 إنَّ : َرُجلٌ  فـََقالَ  ) ِكْربٍ  ِمنْ  َذرَّةٍ  ِمثْـَقالُ  قـَْلِبهِ  ِيف  َكانَ  َمنْ  اْجلَنَّةَ  َيْدُخلُ  َال (:  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  -- َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنْ  -٢

     )النَّاسِ  َوَغْمصُ  احلَْقِّ  َبَطرُ  اْلِكبـْرُ  اجلََْماَل، حيُِبُّ  مجَِيلٌ  اللَّهَ  إنَّ  (:قَالَ  َحَسًنا، َونـَْعُلهُ  َحَسنًا ثـَْوبُهُ  َيُكونَ  َأنْ  حيُِبُّ  الرَُّجلَ 

   :الكبر أقسام 

  : النفس وتعزز املعرفة بتفاوت الكرب ظلمات تتهاوى

 احملض اجلهل: ومثاره )الكرب أنواع أفحش وهو الكفر، إىل بصاحبها تصل اليت العظمة وهي(: تعاىل اهللا على التكرب -١

  :مثل والطغيان،

َ� َواْ��َْ�َ�َ َوَ�َن �َِ� ا�َْ��ِ�ِ��َ  (( :تعاىل اهللا على إبليس تكرب - أ 
َ
      )) �ذْ �ُ�َْ�� �ِ�َْ�َ��َِ��ِ اْ�ُ�ُ�وا ِ�َدَم �ََ�َ�ُ�وا إِ�� إِ�ْ�ِ�َ� �

  ).٣٤:البقرة سورة(



٦٥ 
 

ْ��َ�َب  ((: فرعون تكرب - ب
َ
�ْ�ُُ� اْ�

َ
�َِ� إَِ� إَِ�ِ ُ��َ�  )�(َو�َ�َل �ِ�َْ�ْ�ُن �َ� َ��َ��ُن ا�ِْ� ِ� َ�ًْ�� �ََ�ّ�ِ � ��

َ
َ��َواِت �َ� ْ��َ�َب ا���

َ
أ

ُ���ُ� َ�ذِ�ً�
َ
  ).٣٧ ،٣٦:غافر سورة( ))   �ّ�ِ َ�

 الفكر عن نفسه يصرف بأن الناس، سائر قبل لبشر االنقياد عن وترفعها النفس تعزز حيث من الرسل على التكرب-٢

�ُْ�ُ�ُ�ْ� ُ��ًْ�� وَُ��ُ��ا  ((: احلق بأنه معرفته مع حمق أنه ظنه ويف اجلهل ظلمة يف ليبقى واالستبصار
َ
وََ�َ�ُ�وا �َِ�� َواْ��َ�َْ��َ�َْ�� �

  ). ١٤:النمل سورة( )) �َ��ُْ�ْ� َ��َْ� َ�َن َ��َِ�ُ� ا�ُْ�ْ�ِ�ِ���َ 

   ).٣١:الزخرف سورة( )) ا�َْ�ْ��َ�َْ�ِ َ�ِ���ٍ َو�َ��ُ�ا �َْ�َ� �ُّ�َِل َ�َ�ا ا�ُْ�ْ�آُن َ�َ رَُ�ٍ� �َِ�  ((: تعاىل وقوله

 حممد يقول ما كان لو(: قال املغرية، بن الوليد: هو القائل: - اهللا رمحه -)هـ٣١٠:ت(الطربي جرير حممد بن جعفر أبو قال

  . )الثقفي مسعود ابن على أو هذا، عليّ  أنزل حقاً 

  :مراتب أربعة على وهو غريه، ويستحقر نفسه يستعظم بأن: العباد على التكرب -٣

  . غريه من خرياً  نفسه يرى فهو اإلنسان، قلب يف قراً تمس التكرب يكون أن وهو: أوالً 

  .حقه يف يقصر من على واإلنكار األقران على والتقدم با�الس الرتفع مثل بأفعاله، التكرب يظهر أن: ثانياً 

  . بالنسب كالتكرب لغريه، املفاخرة معرض يف النفس وتزكية واملفاخرة كالدعاوي اللسان، على التكرب يظهر أن: ثالثاً 

  . النساء بني واجلمال االغنياء، بني باملال التكرب: رابعاً 

  :ومعالجته حكمه

 يف النافعة األدوية باستعمال باملعاجلة بل التمين، مبجرد تكون ال وهي عني، فرض- الكرب أعين - الوصف هذا فإزالة       

 النحو على عالجه ويكون النفس، يف الكرب هيجان مواقع يف املتواضعني بأفعال وجترب بالعمل تكمل أن ينبغي بل إزالته،

  : اآليت

  .بإزالته فليشتغل كرب، فهو عليه، ذلك ثقل فإن واألقارب، الرفقاء حاجة يف السوق إىل ومير الفقري، دعوة جييب أن -١

  .كرب فهو ذلك نفسه أبت فإن البيت، إىل السوق من ورفقائه أهله وحاجة نفسه حاجة حيمل أن -٢

  

  

  

  

  

  

   



٦٦ 
 

  :نموذجية أسئلة 

  .أقسامه وبّني  الكرب عّرف -١

  الكرب؟ مرض تعاجل كيف-٢
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  العشرون  و يالحاد الدرس

  وعالجه ودليله تعريفه العجب

   لغة: العجب
ُ
 : وهو الزَّْهو

ُ
الَفْخر
 

.  

 عن وخرج سببه خفي مبا النفس وتغري مستحقاً، يكون ال رتبة الشخص استحقاق تصور عن عبارة: االصطالح ويف      

  . مثله العادة

   رسوله وسنة الكرمي القرآن يف مذموم فهو شكّ  وال

   :الكرمي القرآن فمن

ْ�َ��َ�ُْ�ْ� َ�ْ�َ�ُُ��ْ  ((  : تعاىل قوله 
َ
ُ ِ� َ�َ�اِ�َ� َ��َِ�ٍ� َوَ��َْم ُ�َ�ْ�ٍ إِذْ أ ُ�ُ� ا�� �َ�َْ� �ُ�ِْ� َ��ُْ�ْ� َ��ْ�ً� وََ���َْ�  �ََ�ْ� �ََ�َ

 َ��ِ�ِ��ْ�ُ �ْ�ُْ رُْض �َِ�� رَُ�َ�ْ� ُ��� َو��
َ
  ).٢٥:التوبة سورة(  ))َ��َ�ُْ�ُ� اْ�

َنَما (:  هرَيـْرَةَ   أيب رواية من:  قوله:  املطهرة السنة من  اللَّهُ  َخَسفَ  ِإذْ  ُمجََّتُه، ُمَرجِّلٌ  نـَْفُسهُ  تـُْعِجُبهُ  ُحلَّةٍ  ِىف  َميِْشى َرُجلٌ  بـَيـْ

يـََتَجْلَجلُ  فـَُهوَ  األرض، ِبهِ 
  .)اْلِقيَاَمةِ  يـَْومِ  ِإَىل   ,()

  :العجب أقسام

  :ركائز ثالث على العجب اقسام

 ومىت فيه، اليت العيوب مع عليه تعاىل اهللا أسبغها حقيقة وهي والبطش، والقوة والصحة واجلسم واهليئة بالبدن العجب: أوالً 

  .عليه يسلطها آفة بأدىن منه سلبها تعاىل اهللا شاء

  :أوجه ثالثة على وهو علمَت، أو علمت ما على النفس محد وهي الدين: ثانياً 

 من األخرى العلوم كل ليشمل املفهوم هذا يتعدى وقد األمة، علماء وأقوال والسنة الكتاب من وفهم حفظ ما: العلم -١

  .والفزياء والكمياء واهلندسة الطب

  . عمله األعظم الثواب استحق أنه نفسه يف ويرى عينه، يف ويستعظمه يستكثره يكون بأن: العمل -٢

  العلوم، من وغريها الفقهية الفروع مسائل تأصيل يف واإلمجاع والسنة الكتاب على قياساً  استنبط فيما: الصواب الرأي-٣

  .األخرى العلوم يف ما ليشمل ذلك يتعدى وقد

  . واألتباع والنسب واألقارب والعشرية والعدد األوالد وكثرة باملال العجب: ثالثاً  
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  :العجب عالج

 النعمة، شكر يف والتقصري  الشكر، توجب فإ�ا تعاىل، اهللا من املنة شهود يستلزم الغالب يف املرض هذا عالج ان     

 فعالجه اجلهل، لذلك املضادة املعرفة فعالجه احملض، اجلهل العجب وعلة بضده عليها الباعث سببها مبقابلة علة كل وعالج

ْن �ُِ����َك وََ�� �ُِ����َن إِ��  (( :تعاىل وقال ، اجلهل لذلك املضادة املعرفة
َ
ِ َ��َ�َْ� َورَْ�َ�ُُ� �ََ���ْ� َ���َِ�ٌ� �ِ�ُْ�ْ� أ َو�َْ�َ� �َْ�ُ� ا��

ٍء  و�ََ� �ِْ� َ�ْ �ُْ�َ�ُ�ْ� َوَ�� �َُ��
َ
� �َْ�َ��َ ِ �َُ� َوَ�َن �َْ�ُ� ا�� ُ َ��َ�َْ� ا�ْ�َِ��َب َواْ�ِْ�َ�َ� وََ���َ�َ� َ�� �َْ� �َُ�ْ� َ��ْ �َْ�َل ا��

َ
َو�

  ).١١٣:النساء سورة())   َ�ِ��ً��
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  :نموذجية أسئلة

   العجب؟ أقسام ماهي-١

  العجب؟ تعاجل كيف-٢
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  و العشرون الثاني الدرس

  وعالجه ومظاهره تعريفه الرياء

  .عليه أنا ما خالف أريته :لغة الرياء

  .فيه تعاىل اهللا غري مبالحظة العمل يف اإلخالص ترك: االصطالح ويف

  :المطهرة والسنة الكريم القرآن في ذمه

  : الحكيم القرآن من أوالً 

ُب  ((:  تعاىل قوله -١ ِي �َُ�ّ�ِ �َْ� ا��
َ
رَ�

َ
ِي �َُ�ع� اْ�َ�ِ�َ�  )�(�ِ�ّ�ِ�ِ� أ  )�(َوَ� َ�ُ�� َ�َ َ�َ��ِم ا�ْ�ِْ��ِِ�  )�(�ََ��َِ� ا��

ِ�َ� ُ�ْ� َ�ْ� َ�َ��ِ�ِْ� َ��ُ��َن  )�(�ََ��ٌْ� �ِ�ُْ�َ�ّ�َِ�  ِ�َ� ُ�ْ� �َُ�اُءوَن  )�(ا��   . ))  َو�َْ��َُ��َن ا�َْ��ُ��نَ  )�(ا��

  .عظيماً  األمرُ  لكان ذلك قال ولو ساهون، صال�م يف هم الذين: يقل ومل ُيَصلِّي، ال ذيال الصالة عن السَّاهي

ِ�َ� ُ�ْ� �َُ�اُءونَ ((    .هلم إخالصَ  ال الناس، رؤية على ذلك ويفعلون يصلون أي: ))  ا��

ِ�َ� آَ��ُ�ا َ� ُ��ِْ��ُ�ا َ�َ��َ��ُِ�ْ�  ((: تعاىل قوله -٢ َ�� ا�� ��
َ
ِي ُ��ْ�ُِ� َ��َ�ُ رِ�َ�َء ا���ِس �َ� � َذى َ���

َ
 )) �ِ��َْ�ّ�ِ َواْ�

  .)٢٦٤/البقرةا(

 إنه: يقال أو الناس، بني ليشكر اجلميلة، بالصفات شهرته أو له، الناس مدح قصده وإمنا تعاىل، اهللا وجه يريد أنه هلم فأظهر

  .الدنيوية املقاصد من ذلك وحنو كرمي

ْعتُ :  قَالَ  هريرة َأيب عن:  الشريفة السنة ومن  ، الشِّْركِ  َعنِ  الشُّرََكاءِ  أْغَىن  أنَا (: تـََعاَىل  اهللا قَالَ :  يقولُ   اهللا رسول مسَِ

  . مسلم رواه.  ) َوِشرَْكهُ  تـَرَْكتُهُ  َغْريِي َمِعي ِفيهِ  أْشَركَ  َعَمالً  َعِملَ  َمنْ 

  :الرياء مظاهر

  :منها شىت، صور يف للعني بادية تظهر قد ولكنها قلبية، ودوافعه الرياء حقيقة

  .بالشرع التزامه على ليدل العبادة، يف واجتهاده وقيامه صيامه على ليدل ظاهره يظهر من الناس فمن: البدن يف -١

  .إليه األعني ولتنصرف  للزهد إظهاراً  السنة متبع أنه للداللة العلماء، وزي اخلشن ولبس الثياب كتشمري: الزي -٢

 والسكون اهلدوء وإظهار اإللتفات وترك الرأس وإطراق األركان وتعديل والسجود والركوع بالقيام صالته كتطويل: العمل-٣

  .اخللوة دون الناس حمضر يف
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  :نموذجية أسئلة

  .الرياء معىن بّني -١

  الرياء؟ حقيقة ماهي-٢
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  الخاتمة

 حول البحث من جولة بعد كثرياً، تسليماً  وسلم وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على والسالم والصالة العاملني رب هللا احلمد

  :يأيت ما أمهها نتائج عدة إىل البحث وصل الشريف العلم هذا

 شعبه، من عظيمة شعبة وهو ولّبه جوهره هو بل اإلسالم يف عارضاً  شيئاً  ليس النفس وتزكية والسلوك التصوف علم إن-١

ّ�ِ�َِّ� رَُ��ً� �ِ�ُْ�ْ� َ��ْ�ُ� ((: بقوله --حممداً  سيدنا به أرسل اليت املهام من جعله سبحانه اهللا أن ويكفي
ُ
ِي َ��ََ� ِ� اْ� ُ�َ� ا��

 حيملهم أي ،)٢اجلمعة سورة( ))َ��َ�ْ�ِْ� آ�َ��ِ�ِ َو�َُ�ّ�ِ��ِْ� َو�َُ��ُِّ�ُ�ُ� ا�ِْ��َ�َب َواْ�ِْ�َ�َ� �ْن َ��ُ�ا �ِْ� َ��ُْ� �َِ� َ�َ�ٍل ُ��ِ�ٍ 

   . واألعمال العقائد خبائث من طاهرين أزكياء به يصريون ما على

 املستطاع، قدر النفس حظوظ جمانبة بدقة ونوهيه أوامر ومراعاة بقوة، الدين بأسس االعتصام: هو التصوف علم إن-٢

  .واليقظة اجلوع مبالزمة

 ومسلمة مسلم كل على التصوف علم به اعتىن مما وهذا عني فرض إزالتها وان مذمومة وأخالقاً  دنيئة صفات للنفس ان-٣ 

   الصاحل سلف ومنهج املطهرة والسنة الكرمي القرآن من قومي مبنهج تزكيتها من والبدّ 

 عادا�ا وتبديل واملذمومة الناقصة صفا�ا لتغيري قابلة اإلنسانية النفس أن والشك عني، فرض وتزكيتها بالنفس االهتمام -٤

 الرسول بعثة من فائدة يكن مل وإال معهم والكينونة الصادقني ومرابطة الصاحلني وجماورة وا�اهدة بالرياضات خصوصاً 

  .السالم عليهم -الكرام

 السعادة له وحتقق املادية األمراض من كثري عن تبعده اليت الطبيعية حاجاته إحدى ميثل اإلنسان حياة يف الروحي اجلانب -٥

 وزكاة وصوم صالة من اإلسالم فرضها اليت والعبادات والرقي، والنماء الكمال درجات إىل نفسه وتسمو, واآلخرة الدنيا يف

 الدنيا يف السعادة نيل إىل الوحيدة والوسيلة العقلي، والكمال الروحي السمو إىل الوحيد الطريق: هي لّله كامل وخضوع وحج

  .واآلخرة

 مبطالعة مجيعاً  واملسلمني نفسي وأوصي مفيدة، تكون أن أرجو الكتاب صلب يف مذكورة هي اليت النتائج من ذلك غري وإىل

  .املنان امللك من الرضوان نيل رجاء والعرفان التصوف كتب

�َ� َ� �ُ�ِغْ �ُ�ُ��ََ�� َ�ْ�َ� إِذْ ((  أمجني، وصحبه آله وعلى حممد سيدنا واملرسلني األنبياء خامت على وسلم اهللا وصلى َ�َ��ْ�َ�َ� َر��
�ُب  �َْ� ا�ْ�َ��

َ
ً� إِ��َ� � �َْ� رَْ�َ  )٨:  عمران آل سورة(  ))َوَ�ْ� َ�َ� �ِْ� َ�ُ

 

  

  

  



٧٣ 
 

  الفهرست

  الصفحة      عيالمواض

  ٣  المقدمة

  ٥  الفصل االول

  ٧  نشأة علم األخالق وتطوره :الدرس األول

  ٧  قواعد األخالق وفضيلتها وتعريفها

  ٨  تعريف قواعد األخالق

  ٩  )أسماء هذا العلم:(الدرس الثاني

  ١٠  موضوع علم التصوف وفائدته وأساسه الدرس الثالث

  ١٢  علم التصوف من حيث المنشأ :الدرس الرابع

  ١٥  أولويَُّة األخالق وضرورُتها في اإلسالم :الخامس الدرس

  ١٧  اقتران حقوق اإلنسان واألخالق باإليمان :الدرس السادس

  ٢٠  أصوُل العدل واألخالق الفاضلة وآثارها :الدرس السابع

  ٢٢  أصول األخالق الرديئة وآثارها :الدرس الثامن

  ٢٥  دور األنبياء في ترسيُخ العدل :الدرس التاسع

  ٢٨  نظام التوجيه القرآني في األخالق :الدرس العاشر

  ٣١  واجباٌت سلبيَّة ومنفيَّة :عشر الدرس الحادي

  ٣٤  األخالق باعتبار الظروف المحيطة بها :عشر الدرس الثاني

  ٣٦  وأصحابه- صلى اهللا عليه وسلم- صور من أخالق النبي :الدرس الثالث عشر

  ٣٦  أوًال التوبة

  ٣٧  التوبة وثمراتها فضائل 

  ٣٨  أركان التوبة وشروطها

  ٣٩  ثانيًا الصبر

  ٣٩  في اإلسالم الصبر أهمية

  ٤٠  )الورع(ثالثًا 

  ٤١  ودرجاتهالورع  أنواع

  ٤١  أقوال العلماء في الورع

  ٤٣  )تعريفها وأقسامها ومراتبها االستقامة:( رابعاً 
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  ٤٣  أنواع االستقامة

  ٤٧  منهج تهذيب النفس :الفصل الثاني

  ٤٩  )الذكر فضله وأنواعه( سفنلا بيذهت جهنم الرابع عشر الدرس

  ٤٩  فضل الذكر

  ٥١  الذكر في السنة الشريفة

  ٥٢  وفضله  وحقيقته  وأنواعه تعريفه الشكر :الخامس عشرالدرس 

  ٥٢  ثالثة أنواع على الشكر

 ٥٢ فضل الشكر

  ٥٣  أمور معينة على الشكر

  ٥٤  ثمرات الشكر

  ٥٥  )تهالحياء فضله وأدل( :السادس عشرالدرس ا 

  ٥٥  أنواع الحياء

  ٥٦  قوال العارفين في فضل الحياءأ

  ٥٧  اإلسالمتعريفه وفضله ومنزلته في ) التواضع: (السابع عشرالدرس 

  ٥٧  فضل التواضع

  ٥٧  ثالث درجات على والتواضع

  ٥٩  البذل و االيثار و التضحية: الدرس الثامن عشر

  ٦١  ضبط النفس و قوة االرادة: الدرس التاسع عشر

  ٦٤  أمراض القلب و عالجه: الدرس العشرون

  ٦٤  كثيرة من القرآن الكريم والسنة الشريفةادلته  

  ٦٤  أقسام الكبر

  ٦٥  ومعالجتهحكمه 

  ٦٧  العجب تعريفه ودليله وعالجه :الحادي و العشرونالدرس 

  ٦٧  أقسام العجب

  ٦٨  عالج العجب

  ٧٠  تعريفه ومظاهره وعالجه الرياء :الثاني و العشرونالدرس 

  ٧٠  مظاهر الرياء

  ٧٢  الخاتمة

  ٧٣  الفهرست
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