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 العاشرة   المحاضرة

 وتقويمها  االخالق  اكتساب وسائل تتمة

 

 هذه   الن  ،  والمندوبة  منها  الواجبة  والطاعات   العبادات   ممارسةب  النفس  تزكية  .5

 ،   تعالى  هللا  مع  الصلة  وبروعة  االيمان  بحالوة  االنسان  تشعر  والطاعات   العبادات 

 تنمية   على  المداومة  على  فيحرص  وتنشئ حبا عميقا من العبد لربه تبارك وتعالى ،

بالمقابل  و  ،  الحسنة  االخالق  من  يحبه  بما  تعالى  هللا  الى  والتقرب   محاسن االخالق

والطاعات وبخاصة   العبادات   فممارسة  ، واجب    الذميمة   االخالق  عن   االبتعاديكون  

زكو وتتسامى على الشهوات ويطهر قلبه من الصفات المندوبة منها  تجعل نفس العبد ت

 جنبات روحه فيسهل عليه ممارسة محاسن االخالق .  الذميمة ويشرق النور في

 ،  السيئة  االخالق  عن  لبعدل  سببا    ستكون  الصحيحة  الصورة  على  الصالة  فأداء       

ةا   إِن  : )تعالى  قال  والمنكر،  الفحشاء  عن   تنهى  بانها  تعالى  هللا  وصفها  فقد   تاْنهاى   الص الا

اْلُمْنكارِ   اْلفاْحشااءِ   عانِ  لاِذْكرُ   وا ُ   أاْكبارُ   ّللا ِ   وا ّللا  ا  ياْعلامُ   وا وقال : ) ان االنسان خلق   (تاْصناعُونا   ما

 . هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا اال المصلين (

وبين القران الكريم ان الزكاة تطهر النفس من البخل والشح وتزكيها وتسمو بها       

، قال تعالى : ) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكيهم بها ( ، وكذلك الحال مع 

 الصيام والحج ...الخ . 

 إن  :  في فضل ممارسة االعمال المندوبة    (وسلم  عليه  هللا   صلى)   هللا  رسول  وقال      

ا  نْ   : )  قاالا   تاعاالاى  ّللا  ِليًّا   ِلي  عااداى  ما ْرِب،  آذاْنتهُ   فاْقد  وا ا  بِاْلحا ما با   وا  بِشاْيء    عاْبِدي  إلاي    تاقار 

ب   ا  إلاي    أاحا ْضتُهُ   ِمم  الا   عالاْيِه،  اْفتارا الُ   وا بُ   عاْبِدي   يازا افِلِ   إلاي    ياتاقار  ت ى  بِالن وا  فاإِذاا  أُِحب هُ،  حا

عُ   ال ِذي  ساْمعاهُ   ُكْنت  أاْحباْبتُهُ  هُ   بِِه،  ياْسما را باصا ياداهُ   بِِه،  يُْبِصرُ   ال ِذي  وا ا،   ياْبِطشُ   ال تِي  وا  بِها

ِرْجلاهُ  ا،  ياْمِشي  ال تِي  وا لائِنْ   بِها الانِي  وا ُْعِطيان هُ،  ساأ لائِنْ   َلا ُِعيذان هُ   اْستاعااذانِي  وا رواه البخاري    (  َلا

. 

 لألخالق المضادة باَلعمال بالقيام وذلك  ، بضدها  السيئة الخلقية لخصلةا  معالجة   .6

عض العلماء بـ   المسلك   هذا  قد سمىو لمقتضاها،  مناقضة الو  ، منها  التخلص  يراد  التي

 يء الرد  الخلق   بقاء  على  يعمل  الشيطان  الن   ،  (  للشيطان  المراغمة  او  التضاد  بمسلك )



 بأعمال   الخلق  هذا  مناقضة  المسلم  اراد  فاذا  ،  الباطلة  بالمبررات   وتزيينه  وتسويفه

 ، وارغامه بالتحدي واالنتصار على وساوسه    الشيطان  على  الطريق   قطع  له  معاكسة

 التغلب  ايمانه  بقوة  االنسان  يستطيعقال تعالى : ) من شر الوسواس الخناس ( وبالمقابل  

س ُهمْ   إِذاا  ات قاْوا  ال ِذينا   إِن  : )تعالى  قال  ،  الوساوس  تلك   على  تاذاك ُروا   الش ْيطاانِ   ِمنا   طاائِف    ما

 إِن  : )قال  حيث  بالضعيف  الشيطان  كيد  وصف  تعالى  هللا  ان   ثم  ،(ُمْبِصُرونا   ُهمْ   فاإِذاا

ِعيف ا  كاانا  الش ْيطاانِ  كاْيدا   (.ضا

ومما يدل على جدوى اسلوب المراغمة للشيطان قوله صلى هللا عليه وسلم : ) إذا 

وقال   غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه الغضب ، وإال فليضطجع (

النار   النار ، وإنما تطفأ  الشيطان خلق من  الشيطان وان  ايضا : ) إن الغضب من 

 بالماء ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ( .

ع الخلق الحسن في النفس بطريق التكلف ، وقد أشار االمام الغزالي رحمه .  زر7

هللا تعالى الى جودة هذا المسلك ، وصورته أن يتكلف المسلم الخصلة الخلقية التي 

يريد التحلي بها تكلفا ، َلنه يريد التحلي بها تكلفا َلنها ليست من أخالقه وغير موجودة 

التكلف يبدأ من الخارج ال من القلب الن القلب خال من عنده في صفاته الخلقية ، فهذا  

 هذه الصفة او هي ضعيفة فيه  ، ولذلك اضطر الى أن يتكلفها .

فمثال ، اذا اراد ان يكون حليما يكفيه ان يقرر ممارسة هذه الصفة واالتيان بها        

ان يجد نفسه الوقت ، الى    على سبيل التكلف اليام او السابيع ويراقب نفسه خالل ذلك 

نفسه حتى تصبح طبعا  لها جذور في داخل  الحلم حتى تصبح  اعتاد على صفة  قد 

وسجية  له ، فهذا المسلك يحتاج للمداومة والصبر لحين ان تنتفي الحاجة للصبر النه 

 اصبح خلقا يصدر عن االنسان العابد بسهولة ويسر . 

والس        الصالة  عليه  بقوله  المسلك  هذا  لصحة  بالتعلم ويستدل  العلم  إنما   (  : الم 

والحلم بالتحلم ( رواه البخاري ، وكذلك قوله : ) ومن يستعفف يعفه هللا ومن يستغن 

  يغنه هللا ومن يتصبر يصبره هللا ( .

وتكثر فيه  اإلسالمية االخالق تسوده  ايماني جو في  للعيش الصالحة البيئة اختيار  .8

والمخالطة   اإلسالم   بأخالق  المتخلقين   الصالحين  بمصاحبة  وذلك  ، المصاحبة  فهذه 

 تؤدي الى االستفادة واالقتباس . 

النفس وتقنعها        تؤثر في  الصالحين ومجالستهم والسماع منهم  وذلك الن رؤية 

الرديء   الخلق  ونبذ  الحسنة  االخالق  ممارسة  القدرة على  فيها   تعالى  قال  ،وتنمي 

اأا   ياا: )موصيا لهذه المصاحبة   نُوا  ال ِذينا   يُّها ا   ات قُوا  آما ُكونُوا  ّللا  عا   وا اِدقِينا   ما وقال   (الص 

اْصبِرْ )  ايضا : عا   ناْفساكا   وا ب ُهم  ياْدُعونا   ال ِذينا   ما ِ   بِاْلغادااةِ   را اْلعاِشي  هُ   يُِريُدونا   وا ْجها الا   وا  تاْعدُ   وا



يااةِ   ِزيناةا   تُِريدُ   عاْنُهمْ   عاْينااكا  ْنياا  اْلحا الا   الدُّ نْ   تُِطعْ   وا ات باعا   ِذْكِرناا  عان  قاْلباهُ   أاْغفاْلناا  ما اهُ   وا كاانا   هاوا  وا

 ال: )  (وسلم  عليه  هللا  صلى)  النبي  ل مثل ذلك قوو  ،    (28)(  الكهف    فُُرط ا  أاْمُرهُ 

 (.تقي اال طعامك يأكل وال مؤمنا   اال  تصاحب 

 صلى )  هللا  رسول  هو  االخالقحسن    في  مثل  علىوأ   ،  به  لالقتداء  علىأ  مثل  اتخاذ   .9

إِن كا : )  عنهتعالى    هللا  قال  إذ  ،(وسلم  عليه  هللا  تعالى   هللا  وامرنا  ،(عاِظيم    ُخلُق    لاعالاى  وا

ُسولِ   فِي  لاُكمْ   كاانا   لاقادْ : )قال  إذ  به،  بالتأسي ة    ّللا ِ   را ساناة    أُْسوا نْ   حا ا   ياْرُجو  كاانا   ِلما اْلياْوما   ّللا   وا

ذاكارا  اْْلِخرا  ا  وا ا ّللا   (.  كاثِير 

ويمكننا أن ندخل في هذا الباب ايضا ، االقتداء بسيرة الصالحين والصحابة االبرار      

وآل البيت االطهار ، كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرة بالجنة وأصحاب بدر وكل 

 عن المؤمنين إذ يبايعونك من مدحهم القرآن الكريم ، قال تعالى : ) لقد رضي هللا

نُوا  ال ِذينا والمهاجرين الذين قال فيهم : )تحت الشجرة ( .   ُروا  آما هااجا اهاُدوا  وا جا  فِي   وا

اِلِهمْ   ّللا ِ   سابِيلِ  اْموا أانفُِسِهمْ   بِأ ة    أاْعظامُ   وا جا ئِكا    ّللا ِ   ِعندا   دارا أُولاَٰ ، 20( التوبة ،       اْلفاائُِزونا   ُهمُ   وا

ال ِذينا واالنصار قال فيهم : ) ُءوا   وا انا   الد ارا   تاباو  يما اإْلِ نْ   يُِحبُّونا   قاْبِلِهمْ   ِمنْ   وا را   ما  إِلاْيِهمْ   هااجا

الا  ة    ُصُدوِرِهمْ   فِي  ياِجُدونا   وا اجا ا  حا يُْؤثُِرونا   أُوتُوا   ِمم  لاوْ   أاْنفُِسِهمْ   عالاىَٰ   وا  بِِهمْ   كاانا   وا

ة   صااصا نْ   ۚخا ما ئِكا  ناْفِسهِ  ُشح   يُوقا  وا  .   10و 9( الحشر اْلُمْفِلُحونا  ُهمُ  فاأُولاَٰ

النها كالمكان الموبوء الذي يجلب المرض   .  هجر البيئة الفاسدة ورفقة السوء ،10

للشخص السليم المعافى ، فاالنسان يتأثر بالبيئة سلبا وايجابا ويدل على ذلك قوله صلى 

د على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه  لوسلم : ) كل مولود يوهللا عليه  

( ، وال شك أن البيئة الفاسدة يصعب معها ممارسة االخالق االسالمية السامية ، ولذلك 

 ينبغي هجر البيئة الفاسدة والتوجه نحو البيئة الصالحة .

ياْوما قال تعالى عن رفقة السوء : )     ْذتُ   لاْيتانِي  ياا  ياقُولُ   ياداْيهِ   عالاى   لظ اِلمُ ا   ياعاضُّ   وا  ات خا

عا  ُسولِ  ما ْيلاتاى ياا*  سابِيال   الر  ن ا أات ِخذْ  لامْ  لاْيتانِي وا ِليال    فاُلا ل نِي  لاقادْ *  خا ْكرِ  عانِ  أاضا  إِذْ  باْعدا  الذ ِ

نِي اءا كاانا  جا ْنساانِ  الش ْيطاانُ  وا ذُوال   ِلْْلِ  [.29 - 27:الفرقان﴾ ] خا

من .  التفكر الدائم فيما أعده هللا تعالى من فوز عظيم ونعيم مقيم على تحصيل المؤ 11

ن لألخالق االسالمية وعمله بها ، قال تعالى : )    ما ا   يُِطعِ   وا ُسولا   ّللا  الر  ئِكا   وا عا   فاأُولاَٰ  ما

ُ   أاْنعاما   ال ِذينا  نا   عالاْيِهم  ّللا  يِقينا   الن بِي ِينا   م ِ د ِ الص ِ دااءِ   وا الشُّها اِلِحينا   وا الص  ُسنا    ۚوا حا ئِكا   وا فِيق ا  أُولاَٰ ( را

، بينما يقول الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم في امرأة تصلي وتصوم   (69)  النساء

 ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها  : ) ال خير فيها هي من أهل النار ( .

التوبة ، فقد يعتاد المسلم أن يمارس خصلة سيئة فتتأصل في نفسه ، . ممارسة  12

التوبة ،   ايقاف  الصادقة   ومعنى  جديد  من  المسار  وتصحيح  السيئة  الخصلة              هذه 



فالتوبة لها مقام عظيم محبوب عند هللا تعالى ، قال تعالى : ) ان هللا يحب التوابين 

ندم والحزن عليها هو روح التوبة ، ويقول فترك المعاصي وال  ويحب المتطهرين (

ا  يااايضا: ) نُوا  ال ِذينا   أايُّها ا  تاْوباة    ّللا ِ   إِلاى   تُوبُوا  آما بُُّكمْ   عاساىَٰ   ن ُصوح    ساي ِئااتُِكمْ   عانُكمْ   يُكاف ِرا   أان  را

يُْدِخلاُكمْ  ن ات    وا ا  ِمن  تاْجِري  جا ارُ   تاْحتِها ، وقد صح عنه صلى هللا   8  – ( التحريم    اَْلاْنها

ُ عليه وسلم انه قال : )  ا  أاشادُّ   لَلا  ح  اْوباةِ   فارا ُجل    ِمنْ   ،  اْلُمْؤِمنِ   عاْبِدهِ   بِت ي ة    أاْرض    فِي  را ِ  داو 

ْهِلكاة   عاهُ   ،  ما اِحلاتُهُ   ما ا  ،  را لاْيها ابُهُ   طاعااُمهُ   عا شارا قادْ   فااْستاْيقاظا   فانااما   ،  وا ا  ،   ذاهاباتْ   وا ت ى   فاطالاباها  حا

كاهُ  كاانِيا   إِلاى   أاْرِجعُ :    قاالا   ثُم    ،  اْلعاطاشُ   أاْدرا اناامُ   ،  فِيهِ   ُكْنتُ   ال ِذي   ما ت ى   فاأ عا   ،  أاُموتا   حا ضا  فاوا

أْساهُ  ِعْنداهُ   فااْستاْيقاظا   ،  ِلياُموتا   سااِعِدهِ   عالاى  را اِحلاتُهُ   وا ا   را عالاْيها اُدهُ   وا طاعااُمهُ   زا ابُهُ   وا شارا  ،   وا

 ُ ا  أاشادُّ   فاالَل  ح  اْوباةِ   فارا اِحلاتِهِ   هاذاا  ِمنْ   اْلُمْؤِمنِ   اْلعاْبدِ   بِت اِدهِ   بِرا زا ( رواه مسلم ، وقال ايضا     وا

اِر،  ُمسيءُ   ليتُوب   بِالل ْيلِ   يدهُ   يْبُسطُ   تاعاالاى  هللا  إِن: )   يْبُسطُ   الن ها ارِ   يادهُ   وا  ُمِسيءُ   لياتُوبا   بالن ها

 ( رواه مسلم . مْغِربِها ِمن الش ْمسُ  تاْطلُعا  حت ى الل ْيلِ 

أما شروط التوبة الصحيحة فهي : الندم وترك الزلة في الحال والعزم على عدم    

اقترافها في المستقبل وان يكون ذلك كله خوفا من هللا تعالى ورجاء رحمته ، وقد بين 

 عبارة  التوبة  أن  واعلم   ية ممارستها قائال :الغزالى رحمه هللا تعالى شروط التوبة وكيف

ا  يورث   ندم  عن   بين  حائال    المعاصي  تكون  بأن  العلم  يورث   الندم  وذلك   وقصد ا،  عزم 

تعالى (  محبوبه  وبين  اإلنسان  بفراق   شعوره  عند   القلب   توجع   هو  والندم  ) أي هللا 

 من   أو  بولده  نازلة  عقوبة  استشعر   من  فإن  والبكاء،  الحزن  طول  وعالمته  المحبوب،

 عقوبة   وأي  نفسه؟  من  عليه  أعز  عزيز  وأي  مصيبته،  واشتدت   بكاؤه،  طال  عليه،  يعزُّ 

 أصدق   مخبر  وأي  المعاصي؟  من  العقوبة  نزول  على   أدل  سبب   وأي  النار؟  من  أشد

 . ؟ ّللا   رسول من

للغفلة ، قال تعالى : )13 للنفس وعدم تركها  اليومية  المحاسبة   إِذاا   ات قاْوا  ال ِذينا   إِن  . 

س ُهمْ  نا  طاائِف   ما ْبِصُرونا  ُهم فاإِذاا تاذاك ُروا الش ْيطاانِ  م ِ  . (201) ( االعراف مُّ

وهناك وسائل من أهم الوسائل الكتساب االخالق وتقويمها ،  ،  . جهد الفرد نفسه  14

أخرى تعتمد على ولي اَلمر قوامها تهيئة الجو االجتماعي الصالح لعبادة هللا تعالى ، 

االخالق  وتموت  وتنحسر  الحسنة  االخالق  ظله  في  تنمو  فاضل  عام  رأي  وانشاء 

 الذميمة والممارسات الخاطئة . 

 

 

 : المصادر



 البياتي حميد منير. د:  االسالمية النظم -1

 الحاج  حسين حسن. د:  الميةاالس النظم -2

  الدوري العزيز عبد. د:  االسالمية النظم -3

 الصالح  صبحي. د:  االسالمية النظم -4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


