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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مــــقــــدمـــــة 
 اإليباف نور ناه كأكملو، كأؽبموبو بي  كأنزؿ إليو القرآف فأشادى  و،لى كعد   اإلنساف خلق أحسن الذل هلل اغبمد          

اؼببعوث رضبة  ،كالصالة كالسالـ على خامت النبيُت كأشرؼ اؼبرسلُت لو.كفض   بو موفقد   البياف وكعلم   كصب لو، بو نوفزي  
 َّخف حف جف مغُّٱكهناه عن الغفلًة كهني الصاغبُت فقاؿ: ،الدينبو  الذم أكمل هللا بو النعمة كأمت   ،للعاؼبُت
   أسوة حسنة للمؤمنُت.، فكاف كسيكوف أبدان للسالكُت كقدكة للسائرين جعلو منارةن ف ، َِٓاألعراؼ:

 أما بعد       
ىو أنو منهج اإلصالح الكامل كالشامل على نطاؽ األفراد كخلوده فإف من أىم ما يػيٍْبًزي إعجاز القرآف الكرًن         

مهما بػىعيدى الناس عن اغبق ر، مهما اختلفت الظركؼ، كتباينت األحواؿ، ك صٍ كمً  رو كاجملتمعات كاألمم يف كل عصٍ 
ما أحوج ك  ،ٗاإلسراء:  َّجي يه ىه مه جه ين ىنُّٱمنزلو فقاؿ سبحانو: كاشتطُّوا عن الطريق، أك د ذلك

ثتها يف األمة اإلسالمية اآلف يف الشرؽ كالغرب الستنباط ىداايتو كتفعيلها يف الواقع، لتيٍحًدثى الطفرة كالنقلة اليت أٍحدى 
صفاءه كنقاءه القليب الوجداين، كتعيد األمة إىل سابق ؾبدىا كًعٌزًىا بُت األمم، كتىسًتًجعي للمسلم  الرعيل األكؿ.!

، ميفىرًٌط  ثػيرىت فيو اإلكبرافات كالشطحات، كانقسم كثَت من الناس بُت جاؼو كغاؿو كاتزانو الفكرم كالسلوكي، يف زمنو كى
 كميٍفرًط، كقليله من اعتدؿ كتوس ط..

ٍسًعدي لنفسي، اؼبهدًٌئي لركع قليب فبا أصابو من ىوؿ الواقع؛       
ي
أف أجد إخواين اؼبسلمُت ابألكاديبية  كإنو ؼبن اؼب

األكربية للدراسات القرآنية بْبيطانيا وبملوف نفس اؽبم كذات القناعة، كيسعوف جاىدين إلرجاع اؼبوازين إىل نصاهبا من 
خالؿ مؤسبراهتم القرآنية الساعية إلبراز القرآف بوصفو البنائي اإلصالحي، كتفعيل خصيصتو اؼبتفردة يف اجتذاب 

كربريك اؼبشاعر، كإقناع العقوؿ كدفعها لطلب التغيَت إىل األحسن يف كل جوانب كمكوانت اإلنساف،  القلوب
 لإلنطالؽ بو كبو اغبياة اغبقيقية كالعمراف..

يف اؼبؤسبر العاؼبي السادس للدراسات القرآنية كتدبر القرآف  سهمى على ىذه الرؤل اؼبشًتكة يطيب يل أف أي  كاستنادان        
ؿباكر  شارؾ ببحث ربت احملور الثالث من؛ يطيب يل أف أبـ:منهج القرآن يف بناء اإلنسانيف أكراب اؼبعنوف لو الكرًن 

 التعرف على منهج القرآن يف تزكية اإلنسان وبناء الشخصية املسلمة  اؼبؤسبر بعنواف: 
 أمهية املوضع:

 كتنقاد ؽبا فتجنح كاألدكاء، األىواء هبا كتعصف اؼبؤثٌرات، فيها تؤثر كالتلٌوف، التقٌلب كثَتة بطبيعتها النفس        
 َّ ىم مم خم حم  ُّٱعلى لساف امرأة العزيز: تعاىل قاؿ كما الشرٌ  إىل ابلعبد تسَت األصل يف كىي إليها،

مل ىبليها عن الرذائل كالقبائح من العقائد كاألعماؿ، كوبليها  إذا اؼبرء على عظيمان  خطران  ؽبا فإف كلذا؛ ،ّٓيوسف: 
 ابلفضائل كاعبمائل من األخالؽ كالصفات.. 
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 تكمن أمهية املوضوع يف أربع نقاط حمورية:
/ إف التزكية كالتطهَت اؼبعنوم للنفوس مطلب عقلي فطرم شرعي كاقعي مقد ـ على كل مطلب ككل حاجة للبشر ُ

 على كجو األرض .. 
 الفرد اؼبسلم يف الواقع اآلف أصبح أشد  احتياجان للتعرُّؼ على منهج القرآف العظيم يف التزكية من ذم قبل.    / ِ
إف ىناؾ كثَت من احملاكالت اعبادة على مستول األفراد كاؼبؤسسات الدعوية هتدؼ كزبطط كتسعى لرفع مستول / ّ

 من كضوح الرؤية حوؿ اؼبوضوع.التزكية بصورة عامة يف ؾبتماعتها قد ربتاج للمزيد 
 دي كًٌ ؤى منهج القرآف يف بناء اإلنساف، كيػي  كماؿ كمشوؿعلى   ني ىً رٍ بػى من خالؿ ىداايت القرآف يػي  / إف تناكؿ منهج التزكيةْ

  على أنبية الرجوع للقرآف لكل من أراد القياـ بدكر إصالحي من األفراد أك اؼبؤسسات.
 مشكلة البحث:

 ة اآلتية : ياألسئلة احملور  خالؿتظهر مشكلة البحث من  
 * ما التزكية .؟

 * ما كسائل ربقيق التزكية.؟
 * ما متطلبات التزكية.؟

 * ما اػبطوات اليت هبب اتباعها لتحقيق التزكية ؟
 * ما سبل تعزيز تزكية اؼبسلم عمومان.؟

         * ما سبل تعزيز تزكية اؼبسلم يف الغرب.؟
 : أىداف البحث

 :التالية النقاط يف البحث أىداؼ دتتحد   كتساؤالتو البحثضوء موضوع يف         
 بياف حقيقة التزكية من خالؿ القرآف الكرًن. /ُ
 / ذكر كسائل التزكية الرئيسية كمتطلبات التزكية يف القرآف العظيمِ
 / توضيح اػبطوات اليت هبب اتباعها لتحقيق التزكية.ّ
 اؼبسلم عمومان./ بياف طرؽ كسبل تعزيز تزكية ْ
 / ترشيح بعض الوسائل الداعمة لتعزيز تزكية اؼبسلم يف الغرب.ٓ
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  ىيكل البحث:
 حقيقة التزكية وسائلها ومتطلباهتا يشتمل على ثالثة مباحث : الفصل األول

    يف اللغة كاالصطالح التزكية تعريف األول:
 التزكية  : كسائلالثاين

    متطلبات التزكية: الثالث
 الفصل الثاين:خطوات التزكية وسبل تعزيزىا ويشتمل على ثالثة مباحث

 خطوات ربقيق التزكيةاألول: 
 سبل تعزيز تزكية اؼبسلم عمومان الثاين: 

 سبل تعزيز تزكية اؼبسلم يف الغربالثالث: 
 : كتتضمن أىم النتائج كالتوصياتاخلادتة

 الفهارس
 اللهم كسلم على نبيك كرسولك دمحم كعلى آلو كصحبو كسلم كصلًٌ 
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 حقيقة التزكية ومتطلباهتا :ولالفصل األ
 األول: تعريف التزكية يف اللغة واالصطالحاملبحث 

  :التزكية يف اللغة
كالتزكية التنمية، التطهر،  ،تطهَته ىو اؼباؿ زكاةك . الزٌكاة صبع: الز كىوات: ىي مصدر الفعل زكا يزكو فهو زكي        

 تقي، زكي   رجل: تقوؿ. الصالح: كالزكاة .الدنس من لو كتطهر لو، كرفع شأنو، يف زايدة اإلنساف:الرفع، كتزكية 
ٱ، كمنو:الذنوب من طاىر: الن فس زكيُّ  .ماليو أك قلبيو زكا .أتقياء أزكياءي  كرجاؿ  ىي مي خي حي جي  يه ىهٱُّٱٱ

ا ،ُٗمرًن:  َّزن رن مم امٱُّٱ، ُِالنور:  َّٰى ٰر ٰذ يي  شيء ككل كمبا، ازداد: زىكاءن  يػىزٍكيو الزرع كزىكى
  ىه مه جه ُّٱ:تػىعىاىلى  قػىٍولو يف  التػ زًٍكيىةي  ىي الز كىاةي ك  يليق، ال: أم يػىزٍكيو، ال األمر كىذا. زىكاءن  يزكو فهو كمبا ازداد
ا هًبىا ظبيًٌيى  ثي   ،ْاؼبؤمنوف:  َّيه  .(ُ)اٍلفيقىرىاءً  إىلى  اٍلمىاؿً  ًمنٍ  ىبيٍرىجي  ال ًذم اٍلقىٍدري  ىىذى

 كمن خالؿ ىذه اؼبعطيات اؼبعجمية نستطيع تلخيص كلمة التزكية يف اللغة أبهنا:
 التطهَت، التنمية ، الزايدة، الْبكة، الرفعة، الصالح. 

  طهَت كالزايدة .. الت:  ككل ىذه اؼبعاين تعود إىل اثنُت فقط نبا
  التزكية يف اإلصطالح:

تعددت تعبَتات العلماء كاؼبختصُت يف ربديد مصطلح التزكية، كإف كانت معظم تعريفاهتم زبتلف يف األلفاظ      
 كتتفق يف اؼبعٌت، كتلتف حوؿ اؼبعٌت اللغوم لكلمة "تزكية" كمن تلكم التعريفات:

  .(ِ)أحسن ىو ما إىل اإليباف، مدارج عْب هبا ، كاالرتقاءكتربيتها ىا من األىواءتطهَت إصالح النفوس ك  ىي -
  .(ّ)كاؼبعنوية اغبسية شهواهتا كمن قباستها كمن ظلماهتا كمن أمراضها من كالقلب النفس تطهَتىي  -

 .اإلنسانية اؼبستوايت أعلى تبلغ حىت، اغبسن إىل السيئ من درجة، درجة ابلنفس االرتقاءىو  التزكية جوىرف      
 ىو: كالعالقة بُت التعريف اللغوم كاالصطالحي للتزكية 

 : ألمرين شاملة النفس فتزكيةقد مشلت اؼبعنيُت الذين تتلخص فيهما معٌت كلمة التزكية،  أهنا 
  .كاألكساخ األدراف من تطهَتىا: األول األمر

 .(ْ)اغبميدة ابألكصاؼ بزايدهتا تنميتها :الثاين واألمر

                                                           

 (ُٗٓ: ص) الفقهي، أبو حبيب /  القاموس(َِٗ: ص) / اؼبغرب، اؼبطرزم(ّْٗ/ ٓ) العُت، الفراىيدم (ُ)
 ( ُْٕ: ص) القرآنية، فريد األنصارم الرسالة بالغ (ِ)
 (ٕٕٓ/ ِ) الطْبم كانظر: تفسَت (ٕ/ ِٖ) العفاين حسُت سيد الشيخ دركس (ّ)
 بتصرؼ  (ٗٓ: ص) كالعبادة كالورع الزىد (ْ)
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 التزكية الثاين: وسائل املبحث
التزكية كما ظهر من تعريفها مطلب يف غاية األنبية، كبدكنو ال يتحقق فالح لإلنساف كال قباة من النار، فقد          

ذلك ىو أطوؿ قسم يف القرآف العظيم، ك ك  ،أحد عشر قسم يف سورة الشمس دقرف هللا تعاىل الفالح بتزكية النفس بع
( زبىا حبرؼ التحقيق )رً دُّ صى اعبملة بعد القسم الطويل كتى كقوع ك ، ٗالشمس:  َّىب نب مب زبُّٱيف قولو عز كجل:

كمقركنة  رة حبرؼ التحقيقم عليو يف القرآف العظيم، كقد كردت كذلك مصد  سً قٍ ا أي من أقول كأىم ميشَت إىل أهنا 
التزكية كىي اجملاىدة  كالوزانف )فع ل( ك)تىفع ل( يشَتاف إىل طبيعة ،ُْاألعلى:  َّىه مه جه ينٱُّٱيف قولو تعاىل: ابلفالح

ربتاج إىل رغبة من  من ذلك أف التزكية مي هي فٍ كيػي  ،كتلك بعض متطلبات عملية التزكية، كالتكرار، كاؼبصابرة كاالستمرار
نة العبد ينزؿ التوفيق ك ، كحبسب قوة ىذين العنصرين كنبا مؤ على أرض الواقع التزكية كقوة إرادة لتنزيل كسائلريد اؼب

 .كالفالحمساعي العبد ابلنجاح  لى لًٌ كى يي الرابين لً 

:ال خترج عن مخسة وسائل رئيسية ابلعقل والواقع والشرع التزكيةوسائل         
قبل كال أييت بثماره، ألف أم عمل لتزكية النفس كترقيتها بدكف اإلسالـ ال يي  الدخوؿ يف اإلسالـ، ألف   :األوىلالوسيلة 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّٱُّٱٱتعاىل:األساس القائم عليو مردكد أصالن، قاؿ 
ُٗآؿ عمراف:  َّمب زب  رب يئ ىئُّٱكقاؿ:، ٖٓآؿ عمراف:  َّزب  

 (ُ)مثاؿ لذلك السعي لتهذيب النفس انطالقان من اغبركات اإلصالحية أك األدايف الوضعية كالبوذية        
قاؿ ، ا دبثابة شرط ككسيلةكىذفأكؿ اػبطوات لتحقيق التزكية ىو اإليباف أبركانو الستة،  .كغَتىا (ِ)كالكنفوشية

 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّٱتعاىل:

 ُٕٕالبقرة:  َّىه  مه

 ،ِٖالتوبة:  َّيه ىه مهُّٱ:سبحانو قاؿ ابهلل، الشرؾ ىي قباسة أكْب ألف ابلتوحيد؛ تزكيةال الثانية:الوسيلة 
 لك النجاسة اؼبعنوية، فهناؾ قلبه يتها فكذمًٌ ككما أف النجاسة اغبسية زبتلف يف قدرىا ككً  معنوية، قباسة قبسة قلوهبم

كالتفاكت يف قباسة القلب يتناسب كثوب أصابتو قطرات من النجاسة،   دبثابة الثوب اؼبغسوؿ ابلنجاسة، كىناؾ قلبه 
يف أنو  أنو كحد هللا يف ربوبيتو كألوىيتو كأظبائو كصفاتو، بل  عكسان مع ربقيق كذبريد توحيد اػبالق سبحانو، فليس يف

 .(ّ)"دكاـ سجود القلب يف عتبة العبودية هلل تعاىل"د اػبواص، كىو ق توحيحق  

                                                           

 إىل دعوة فيها .اؼبيالد لقب اػبامس القرف يف اؽبندكسية الْبنبية بعد اؽبند يف ظهرت دينية، صبغة انتحلت كضعية فلسفة ىي (ُ)
 ((ٖٕٓ/ ِ) كاؼبذاىب األدايف يف اؼبيسرة اؼبوسوعة) اػبَت كفعل كالتسامح ابحملبة كاؼبناداة الًتؼ كنبذ اػبشونة

 ((ٕٔٓ/ ِ))اؼبرجع السابق  القوًن سلوؾالك  سليمال رأمالك  ميداغب قلي اػبي  إىل دعوة فيهاداينة كضعية منتشرة يف الصُت  (ِ)
 ( ُٔٔ/ُينظر: طريق اؽبجرتُت، ابن القيم ) (ّ)
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 .يف ربقيق التزكية كبذلك يتضح الفرؽ بُت ؾبرد الدخوؿ يف اإلسالـ كبُت ربقيق التوحيد اػبالص     
 فبا إيل   أحب بشيء عبدم إيل تقرب كما) :القدسي اغبديث يف كرد كما الفرائض أداء يف االجتهاد الثالثة:الوسيلة 
كهبتهد يف أدائها برغبةو  اؼباؿ، رأس ألهنا فيستكملها؛ ابلفرائض يبدأ أف العبد على فينبغي ،(ُ)(...عليو افًتضتو

ْٓالعنكبوت:  َّمض  خض حض جض مص خصُّٱٱٱٱٱكطمأنينة خاصة الصالة لقوة أتثَتىا يف التزكية:  
 إيل يتقرب عبدم يزاؿ كال...):السابق اغبديث يف كرد ؼبايف كل أنواع العبادات  النوافل أبواب فتح الوسيلة الرابعة:

 مل ما يسمع ال أنو ذلك تصوير"ك  ،(بو يبصر الذم كبصره بو، يسمع الذم ظبعو كنت أحببتو فإذا أحبو حىت ابلنوافل
 إليو، ىامدًٌ  يف لو الشرع أيذف مل ما إىل يدان  دُّ يبىي  كال إبصاره، يف الشرع أيذف مل ما ري صً بٍ يػي  كال ظباعو، يف لو الشرع أيذف
 .(ِ)"األصل ىو فهذا إليو، هبا السعي يف لو الشرع أذف فيما إال برجلو  يسعي كال

  كمواصلة السَت، ـكىي دبثابة صماـ األماف للتقدُّ  الوسيلة اخلامسة:
ي
سب من تى كٍ كلعدـ التقهقر للوراء كاغبفاظ على اؼب

 مه جه ين ىن منُّٱ:تعاىل قاؿ ،األمر ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكرالدعوة إىل هللا ك كىي  ،اغبصيلة التزكوية
كىذه الشعَتة العظيمة اليت كادت أف ، َُُآؿ عمراف:  َّىي مي خي حي جي  يه ىه

و عً مى تى اآلمر الناىي يف قومو ككسط ؾبيٍ  إذ أف   ،عظيم يف ؾباؿ تزكية النفس تندثر ربت مفهـو "اغبرية الشخصية"؛ ؽبا دكره 
  يي ىي نيٱُّٱٱٱ:مر ابلْب كنسياف نفسو، قاؿ تعاىلكأييت دبثلو، كمنهي  عن األ قو لً أبف ال ينهى عن خي  مأموره 

 ىن نن من زن رن ُّٱ:كقاؿ جل كعال ،ْْالبقرة:  َّخب حب هئجب مئ خئ حئ جئ

استجابة البعض  ف  ث إ دبا يقولوف، ُتملتزم فغالب القائمُت هبذه الشعَتة يكونو  كلذلك فإف  ، ِالصف:  َّري ٰى ين
كيكفي يف مقاـ األمر ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر أف  هللا  .ران أك متهاكانن صًٌ قى ؼبوعظتو إف كاف مي  ألمره كهنيو تكوف سببان 

 تعاىل جعلو أحد أسباب خَتية األمة.
ي عن اؼبنكر لو ضوابط كشركط معلومة كمبسوطة يف مظاهنا، كلكن اؼبهم ذكره ىنا أٌف كاألمر ابؼبعركؼ كالنه      

ىذه الوسيلة غَت مطركقة عند الكثَتين فبن يبتغوف تزكية أنفسهم كذبلية قلوهبم من أدراف اؽبول كـباطر الشهوة 
 مم ام يل ىلٱُّٱٱبيل حيث قاؿ:بو الطائفة اليت تقـو هبذا العمل الن كالشبهة، كقد ربط هللا تعاىل الفالح كخص  

 مينظر إىل خاسبة اآلية )لابك ، َُْآؿ عمراف:  َّني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن

بُت األمر ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر أك  جدان كثيقة يتبُت أف  العالقة  َّىب نب مب زبُّٱ( كإىل آية التزكية ني
 كبُت ربقيق التزكية.. لدعوة إىل هللا تعاىلا

 
                                                           

   (َّٓٔ( حديث رقم )َُٓ/ٖبركاية أيب ىريرة كتاب: الرقاؽ، ابب: التواضع )أخرجو البخارم  (ُ)
   (َّْ/ ٕ) الصحاح، ابن ىبَتة معاين عن اإلفصاح (ِ)
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أثرىا  عظيم ما زادت قوة التزكية كظهرل، ككل ما زادت قوة كئل اؼبشركعة لتحقيق التزكيةساىي أىم الو ىذه         
أما ما يتعلق دبعاملة اػبلق فإنو ال ينفك عن الوسائل اؼبذكورة، فالتوحيد اغبقيقي يثمر العمل الصاحل بكل  .على الفرد

العبادات تػيٍثًمري تقوية اإليباف الذم بو العبد يعفو أنواعو كؾباالتو، كيدخل فيو ما يرتبط ابسداء اؼبعركؼ إىل الغَت. ك 
 كيصفح كيغفر كيتسامح مع الناس، كالصْب ىو اؼبربط الذم بو يتحم ل أذل الناس.

 السورة ىذه إال خلقو على حجة هللا أنزؿ ما لوكلقد حيق  ؽبذه السورة اؼبباركة أف يقوؿ فيها اإلماـ الشافعي: "      
 . (ُ)"لكفتهم
االتباع الكامل، الشامل، كاغبريف للنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف صلتو بربو، كعباداتو كيف أخالقو  وجيمع كل ىذه الوسائل:      

كال وببُّ -كمعامالتو، كيف كل شأنو، كلذلك كاف اتباع النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىو الدليل الذم يػيقىدًٌميو العبد للْبىنة على حبو لربو 
فاالتباع ميٍكتىنفه بُت  -كال وببُّ الربُّ إال قلبان طاىران -ككاف السبب لنيل ؿببة ربو جل يف عاله،  -سالرب  قلبه قب

ؿببتُت، ؿببة من العبد داعية لو، كؿببة من الرب تعاىل انذبة عنو، كما ابلك بعبد أحب  ربو كمواله، كأحب و ربو جل  
 كعال كتقد س، أيكوف بو رًٍجس أك قبىىس ..؟؟!! 

 املبحث الثالث: متطلبات التزكية
العمل إقباز ؼبطلوب، ك الوسائل لتثمر اإلتياف اب إف أم إقباز لو متطلبات ال بد من توفرىا معكما ىو معلـو       

ار، كلذلك فقد صبع هللا تعاىل كسائل الزاد اغبقيقي لتحقيق أم إقباز كيف أم ؾباؿ ىو الصْب كاالستمر ك اؼبرغوب، 
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱتطلبو فقاؿ:ؾبتمعة دبا ت األربعةالتزكية 

 جن)الوسيلة األكىل كالثانية، ك ( أدخليم ىمفقولو:)، ّ – ُالعصر:  َّين ىن من خن
 ( أدخل ماين ىن)( أدخل الوسيلة اػبامسة، كمن خن)لوسيلة الثالثة كالرابعة، ك( أدخل احن

 تتطلبو عملية التزكية كىو الصْب. 
 أمرين:م من فمفهو أما االستمرار 

عن أف اؼبقصود من أتى هبذه األفعاؿ يف الدنيا، أم استمر عليها  يـو القيامة، فدؿ  اغبكم ابػبسراف اغبقيقي األكؿ : 
   .مدل عمره فيها

 مه جه ين ُّٱكقولو:، ٗالشمس:  َّ ىب نب مب  زب  ُّٱ:الثاين :استخداـ صيغيت الفعل )فع ل(، ك)تفع ل( يف قولو تعاىل
        تا على عملية التكرار كاالستمرار.فالصيغتُت ؾبتمعتُت دل   ،ُْاألعلى:  َّ ىه

   
       

                                                           

  (ُُْٔ/ ّ) الشافعي اإلماـ تفسَت (ُ)
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 الفصل الثاين: خطوات تزكية النفس وسبل تعزيزىا
 املبحث األول: خطوات تزكية النفس

 للخطوة خطوة تكوف مساعدةو  هبا، كلُّ  بة يبرُّ لو من مراحل كخطوات مرت   يان كاف أك معنواين ال بد  أم عمل حسًٌ         
وات يقود إىل خلل يف البناء ردبا طد ابؼبراحل كاػبللتالية ؽبا، ككل اتلية تكوف انذبة عن السابقة ؽبا، كغالبان عدـ التقيُّ 

أمران يف غاية األنبية لتكوف تزكية قوية  زكيةد خبطوات التعدـ الصالحية، كلذلك كاف التقيُّ اؽبشاشة ك يهدد ابلسقوط أك 
تظهر أف ىناؾ طبس الذكر اغبكيم  مة على أساس متُت، كقاعدة صلبة، كمن خالؿ النظر يف نصوصؿبكمة قائ

 خطوات رئيسية يف عملية التزكية مرتبة حبسب اغبدكث، كىي على النحو التايل:
 اخلطوة األول:

 ث أصلو، ىذا حاؿ، بعد حاالن  كمراعاتو الشيء حفظ: العهدك  ،(ُ)هللا بذكر تتحقق بعزيبة معاقدةكىي  :املعاىدة
أبرمو العبد مع ربو عز  ٍت هبا الوعد اؼبوثق الذمكاؼبعاىدة يف عملية التزكية ييع ،(ِ)مراعاتو تلـز الذم اؼبوثق يف استعمل

 ِّ ُّ َّ ٍّ حيخيميىيييٰذٰرٰىٌُّّٱكجل، كمنو اؼبشار إليو يف قولو تعاىل:
 ُِٕاألعراؼ:  َّنبىبيبرتزت مب ّٰرئزئمئنئىئيئربزب

 ًمنى  أىخىٍذتي  مىا ًكتىاهًبًمٍ  يف  اٍلمىوىاثًيقً  تىٍذًكَتً  ًمنٍ  سىبىقى  مىا مىعى  ؽبىيمٍ  كىاذٍكيرٍ  أىم:( حيخيمي: )تػىعىاىلى  قػىٍوليوي جاء يف تفسَتىا:  
رًٌ  يػىٍوـى  اٍلًعبىادً  ًمنى  اٍلمىوىاثًيقً  اًمهىا، أتىًٍكيًلهىا يف  اٍلعيلىمىاءي  تىكىل مى  كىقىدٍ  ميٍشًكلىةه  آيىةه  كىىىًذهً . الذ   اّلل ى  أىف   اآٍليىةً  مىٍعٌتى : قػىٍوـه  فػىقىاؿى  كىأىٍحكى

 عىلىى خًبىٍلًقوً  دىؽب يمٍ  (ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ) معٌت: قالوا. بعض من بعضهم آدـ بٍت ظيهيورً  ًمنٍ  أىٍخرىجى  تػىعىاىلى 
ا رىابً  لىوي  أىف   ضركر يعلم ابلغ كل ألف توحيده، ـى  .كىاًحدن ـى  ذىًلكى  فػىقىا ٍشهىادً  مىقىا قٍػرىارً  عىلىٍيًهٍم، اإٍلً ا ًمنػٍهيٍم، كىاإٍلً  تػىعىاىلى  قىاؿى  كىمى

 البشر أركاح بو كعدت ما اآلية إىل أشارت قدك  .(ّ)،ُُفصلت:  َّحف جف مغ ُّٱٱ:كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً  يف 
 ث ككحدانيتو، خالقها كجود معتقدةهللا  هاخلقاليت  البشرية فطرةاإللتزاـ دبوافقة ال عن عبارة كىو ،األزؿ يف خالقها
 .(ْ)الشيطانية كالضالالت الوثنية النزعات حرفتها
هناؾ ميثاؽ يْبمو كإف كاف غَت مذكور عندان كمل نشعر بو؛ فكىذا ىو اؼبيثاؽ األكؿ الذم كاف يف عهد الذر،        

 ٓالفاربة:  َّجي يه ىه مه ُّٱٱالفاربة:العبد كل يـو سبعة عشر مرة مع ربو يف قولو يف سورة 
   

                                                           

 (ٖٓٓ/ َُ) البسيط، الواحدم التفسَت (ُ)
 (ُٗٓ: ص) التعريفات، اعبرجاين (ِ)
 (ُّْ/ ٕ) القرطيب تفسَت (ّ)
 (ّّ/ ٗ) كالتنوير، ابن عاشور التحريرانظر:  (ْ)
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 جاء يف تفسَتىا: 
ؾى ): تعاىل ولوق        يذكركا أبف فأمرىم الصالة، يف يديو بُت قاموا إذا يقولوف، كيف اؼبؤمنُت علم ،تعليمه  ىو (نػىٍعبيدي  ًإاي 

ؾى ) فقاؿ كيعينهم يوفقهم حىت كضعفهم، عبوديتهم ؾى  بعضهم كقاؿ. كنطيع نوحد :أم (نػىٍعبيدي  ًإاي   إايؾ يعٍت نػىٍعبيدي  ًإاي 
ؾى ) :تعاىل كقولو. لك فيها لبضع طاعة نطيع  كىذه .(ُ)اغبقوؽ كقضاء عبادتك على نستوثق بك: يقوؿ (نىٍستىًعُتي  كىًإاي 

 اعبًٍن خىلىٍقتي  كىمىا): قاؿى  كما ابلعبادًة، ليٍؤمىركا خيًلقيوا إمبا اػبلقى  ألف  " كلًٌها السماءً  منى  اؼبنزلةً  الكتبً  سر ذبمعي  الكلمةي 
، الكتبي  كأينزلتً  الرسلي  أيرسلتً  كإمبا ،( لًيػىٍعبيديكفً  ًإال كاإًلنسى   عليها للعبادً  قدرةى  كال عباًدًه، على اّلل ً  حقُّ  فالعبادةي  لذلكى

 ربقيق (نستعُت إايؾ) أف كما ،وفيبو  للشرؾ كإبطاؿ ،األلوىية لتوحيد ربقيق (نعبد إايؾ. ك)(ِ)ؽبم اّلل ً  إعانة بدكف
كاإلستقباؿ، كاؼبعٌت ال نعبد  فهي إخبار بصيغة اؼبضارع الداؿ على اغباؿ  ،(ّ)فيها بو للشرؾ كإبطاؿ الربوبية، لتوحيد

كاإللتزاـ ابلعهد اؼبتكرر كل يـو أكثر من عشر مرات  اآلف كال يف اؼبستقبل إال أنت كال نستعُت إال بك سبحانك.
 يقتضي االستقامة على ربقيق التوحيد كالتْبكء من الشريك كالند هلل تعاىل ..

ال بد من الصدؽ  كتطبيقان  نظرية لفظية، كحىت تنزؿ على أرض الواقع كتصَت فعالن خطوة األكىل  كىذه اػبطوة        
قل للمرحلة التالية من مراحل التزكية، كلذلك يتخلف كل مشرؾ ابهلل ككافر كجاحد مع يف ىذا العهد، فالكاذب ال ينت

 خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّٱٱٱ:تعهده لربو تعاىل يف اؼباضي، قاؿ تعاىل

 – ِّالزمر:  َّيي ىي مي خي حي جي يه  ىه جهمه ين ىن من

ٱ.الكافر، كصدؽ اؼبؤمن التقي كذبكانظر إىل اؼبقابلة بُت  ، ّّ

 :املرحلة الثانيةفإذا كجد الصدؽ أشبرت اؼبعاىدة 
 الثانية: اخلطوة

 ىو دبا عليها يشق ما بتحميلها ابلسوء األم ارة النفس ؿباربة: الشرع كيف احملاربة،ىي  اللغة يف اجملاىدةك  اجملاىدة:
ٱني مي زي ري ٰىُّٱقاؿ تعاىل: .(ْ)الشرع يف مطلوب ٱ كاؼبعاىدة احتاجت ، ٗٔالعنكبوت:  َّٱ

النفس "ربب الراحة كالدعة كالسكوف كالرفاىية، كذلك ألف ، النفس ىول للمجاىدة ألف العمل دبقتضى العهد ىبالف
 .(ٓ)كربب تلبية شهواهتا كرغباهتا"

                                                           

، السمرقندم حبر (ُ)  (ُٖ/ ُ) العلـو
  (ٗٔ/ ُ) اغبنبلي رجب ابن تفسَت (ِ)
 (ٖٓ: ص) القيم ابن القيم، التفسَت  (ّ)
 (َِْ: ص) ، اعبرجاينالتعريفات (ْ)
  (ّْٓ/ ُ) كالدكاء، ابن القيم الداء (ٓ)
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فإذا مل  غَت راغبة يف الطاعات البدنية كاؼبالية، كراغبة يف اقًتاؼ اؼبعاصي كالسيئات. كالنفس هبذا الوصف       
قيت ساكنة يف موضع الفعل كالعبادة، كمتحركة يف حالة طلب الًتؾ يف بكوبملها على التطبيق كالعمل ل دالعب ىاهباىد

  : فقاؿ تعاىل هللا رضبو القٌيم ابن كجهاد النفس على أربع مراتب، ذكرىا اإلماـ اؼبعصية.
 .اغبقٌ  كدين اؽبدل تعٌلم على ؾباىدهتا :األوىل
 .علمو بعد( اغبقٌ  كدين ابؽبدل أم) بو العمل على ؾباىدهتا :الثّانية
 .اغبقٌ  إىل الٌدعوة على ؾباىدهتا :الثّالثة
 .هلل كٌلو ذلك كيتحٌمل اػبلق، كأذل هللا، إىل الٌدعوة مشاؽٌ  على الٌصْب على ؾباىدهتا :الّرابعة
 ؾبمعوف الٌسلف فإفٌ  الٌراٌبنٌيُت، من صار األربع اؼبراتب ىذه( اؼبسلم) استكمل فإذا: ذلك عقب هللا رضبو قاؿ ثٌ      
 يدعى فذاؾ كعٌلم كعمل علم فمن كيعٌلمو، بو كيعمل اغبقٌ  يعرؼ حىٌت  راٌبنٌيا يسٌمى أف يستحقٌ  ال العامل أفٌ  على

  .(ُ)الٌسموات ملكوت يف عظيما
 هللا من ابتالء ذلك كيكوف- أسباهبا تيسرت قدك  شهوة ترؾ على عـز فإذا ابلعـز الوفاء اجملاىدة يف اؼبهم كاألصل      
   . (ِ)ففسدت ذلك تفى لً أى  العـز ترؾ نفسو دعو   إفٍ  وفإن   كيستمر يصْب أف فينبغي -اكاختبارن  تعاىل

على قدر ؾباىدة النفس تكوف إنزاؿ العهود إىل عقائد كأعماؿ، كلذلك تتفاكت أقدار العباد يف قوة العقيدة ث     
قواين يف إرادتو كاف ، فمن كاف ضعيفان يف إرادتو كاف نتاجو ضعيفان عددان ككصفان، كمن كاف ككثرة كجودة العمل الصاحل
ث إذا توفرت اإلرادة كقويت قادت إىل ما ىو أعلى من ؾبرد اجملاىدة إليقاع العمل، فقادت نتاجو قواين جودةن كاتباعان. 

 ..إىل اؼبرحلة التالية
 الثالثة: اخلطوة

 كمن شيء ؼبراعاة «انتصاب» على تدؿٌ  اٌليت رقب ماٌدة من مأخوذ كىو مراقبة راقب: قوؽبم مصدركاؼبراقبة  املراقبة:
 ذلك كمن الٌناظر عليو يقف العايل اؼبكاف: كاؼبرقب كرقباان، رقبة أرقب رقبت: منو يقاؿ اغبافظ، كىو الرٌقيب: ذلك

 .(ْ)أحوالو صبيع يف الرب ابطالع العبد علم استدامة: اؼبراقبةك  ،(ّ)منتصبة ألهٌنا الرٌقبة اشتقاؽ
 .(ٓ)كابطنو ظاىره على كتعاىل سبحانو اغبقٌ  ابٌطالع كتيٌقنو العبد علم دكاـ كعرفها ابن القيم أبهنا

                                                           

  ( ُُ -َُ/ ّ) اؼبعاد، ابن القيم انظر: زاد (ُ)

 (ِٔ/ ّ) الدين، الغزايل علـو إحياء (ِ)

  (ِْٕ/ ِ) اللغة، ابن فارس انظر: مقاييس (ّ)
 (َِّ: ص) التعاريف، اؼبناكم مهمات على التوقيف (ْ)
  (ٓٔ/ ِ) السالكُت، ابن القيم مدارج (ٓ)
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ىا، كتتقن ـ ابلعمل ليصح دافعها، كوبسن أداؤ اء القيانكاؼبقصود خبطوة مراقبة النفس ىو متابعتها يف بداية كأث       
 حقيقة، ذلك "ألف  عو على سره كعالنيتولعبد دبراقبة هللا لو كاطالالكيفية، ككل ذلك مربوط بشعور اكتصيب السنة يف 

 كيراعى فالان يراقب أنو يقاؿ غَته بسبب األمور من أمر من احًتز فمن إليو اؽبم صراؼكان الرقيب مالحظة ىي اؼبراقبة
 اغبالة أما، القلب كيف اعبوارح يف أعماال اغبالة تلك كتثمر اؼبعرفة من نوع يثمرىا للقلب حالة اؼبراقبة هبذه كيعٌت جانبو
 اغبالة ىذه تثمر اليت اؼبعرفة كأما. إليو كانصرافو إايه كمالحظتو إليو كالتفاتو بو كاشتغالو للرقيب القلب مراعاة :فهي
 سر كأف كسبت دبا نفس كل على قائم العباد أعماؿ على رقيب ابلسرائر عامل الضمائر على مطلع هللا أبف العلم :فهو

أبف  يقينا صارت إذا اؼبعرفة فهذه، ذلك من أشد بل مكشوؼ للخلق البشرة ظاىر أف كما مكشوؼ حقو يف القلب
 .  (ُ)"قهرتو القلب على ذلك بعد استولت ث الشك عن خلت

 كيلُّوي، اعبىسىدي  صىلىحى  صىلىحىتٍ  ًإذىا: ميٍضغىةن  اعبىسىدً  يف  كىًإف   ال"...أ :كالذم فيو حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلصفإف استصحبنا         
؛ تبُت  لنا أف العالقة بُت مراقبة هللا تعاىل كمراقبة النفس العالقة (ِ)"القىٍلبي  كىًىيى  أىال كيلُّوي، اعبىسىدي  فىسىدى  فىسىدىتٍ  كىًإذىا

 بينهما تالـز طردم..
السابقتُت أف العبد إف قويت ؾباىدتو لنفسو نتيجة قوة إرادتو، مل يكتف دبجرد كخالصة القوؿ يف اػبطوتُت        

العمل، بل ىو يراقب هللا يف نيتو كدكافعو كيف تنفيذه لألعماؿ، حيث يستشعر رؤية هللا لو كاطالعو على سره 
ال تثمر كل آاثرىا اؼبطلوبة إال  كعالنيتو فيجود كوبسن من مستول األداء بقدر الرقابة عنده، إال إف  ىذه اؼبراقبة للنفس

إف توفرت فيها صفيت الدقة كاعبدية، فمن مل يكن دقيقان يف مراقبة نفسو فو تت عليو الكثَت من النقوصات كاػبلل، كمن 
ر عن جدىا.  مل يكن جادان حازمان مع نفسو ألفت منو التساىل كالتفويت فلم تشمًٌ

خطوة اؼبراقبة الدقيقة كاعبادة لنفسو، فإنو ال يكتف بذلك بل ىبطو إىل ما  فإذا كانت يقظة العبد قد أكصلتو إىل      
 ىو أعلى من ذلك، فيقفذ إىل اؼبرحلة التالية

 اخلطوة الرابعة:
 فيما األعداد استيفاء كىو اغبساب، من مفاعلة: احملاسبة: فقاؿ اؼبناكمٌ عرفها كىي من اغبساب كالعد،  احملاسبة:

 ؿبمودا كاف فإف هناره أفعاؿ من صدر ما ليلو يف اإلنساف يتصٌفح أف: الٌنفس ؿباسبة: اؼباكردمٌ  قاؿك  .(ّ) كعليو للمرء
 .(ْ)اؼبستقبل ىف مثلو عن كانتهى أمكن، إف استدركو مذموما كاف كإف كضاىاه، شاكلو دبا كأتبعو أمضاه

                                                           

 (ّٖٗ/ ْ) الدين، الغزايل علـو إحياء (ُ)
 (ُٗٗٓ( برقم )ُُِٗ/ُّمسلم كتاب: اؼبساقاة، ابب: أخذ اغبالؿ كترؾ الشبهات )(/ ِٓمتفق عليو البخارم برقم ) (ِ)

  (ِٖٗ: ص) ، اؼبناكمالتعاريف مهمات على التوقيف (ّ)
  (ّٔٓ: ص) ، اؼباكردمكالدين الدنيا أدب (ْ)
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 حيخي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن ُّٱٱاحملاسبة قولو تعاىل:كجوب كأكضح اآلايت الدالة على        

 جاء يف تفسَتىا:، ُٖاغبشر:  َّ   ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي
 من قدمتو شيء أل إىل نفس كل كلتنظر عملتم، عمل أل كيف كنتم، حيثما هللا اتقوا: آمنوا الذين أيها اي       

 فيما النظر على عظيم حث   ىذا كيف عليو، ىي رباسب أف قبل عملت، عما نفسها كلتحاسب القيامة، ليـو األعماؿ
 تعملوف، دبا خبَته  هللا إف   هللا كاتقوا قليل، فيو النظر أف   كبياف كالعقاب الثواب فيها اليت األعماؿ يريد لغد، ينفع

 سيئنا أـ صاغبنا أعمالن  ،لنفسو ـقد   شيء أم أحدكم لينظر: كاؼبعٌت ،فشر شرنا كإف فخَت، اخَتن  إف عليو كسيجازيكم
    .(ِ)"هللا على كسبٌٌت  ىواىا نفسو أتبع من كالعاجز اؼبوت، بعد ؼبا كعمل نفسو داف من الكٌيسكاغبق أف  ", (ُ)يوبقو

 :بعده كنوع العمل قبل من نوع: نوعاف النفس كؿباسبة
 .تركو على رجحانوي  لو يتبُت حىت ابلعمل يبادر كال كإرادتو، نٌبو أكؿ عند يقف أف فهو :األول النوع أما
 ." أتخر لغَته كاف كإف أمضاه، هلل كاف فإف نبو، عند كقف عبدان  هللا رحم: "هللا رضبو اغبسن قاؿ

 :أنواع ثالثة كىو العمل بعد النفس ؿباسبة :الثاىن والنوع
 الطاعة ىف هللا كحق ينبغى الذل الوجو على توقعها فلم تعاىل، هللا حق من فيها قصرت طاعة على ؿباسبتها: أحدىا

 مشهد كشهود كسلم، عليو هللا صلى الرسوؿ كمتابعة فيو، هلل كالنصيحة العمل، ىف اإلخالص: ىى أمور ستة
 حقها؟ اؼبقامات ىذه كىف ىل نفسو فيحاسب كلو، ذلك بعد فيو تقصَته كشهود عليو، هللا منة كشهود اإلحساف،

 .الطاعة؟ ىذه ىف هبا اتى كىل
 .فعلو من لو خَتان  تركو كاف عمل كل على نفسو وباسب أف: الثاىن

 الدنيا بو أراد أك راحبان، فيكوف اآلخرة كالدار تعاىل هللا بو أراد كىل فعلو، ملى  مباح أمر على نفسو وباسب أف: الثالث
 .(ّ)بو الظفر كيفوتو الربح ذلك فيخسر كعاجلها،

 وباسبها ث إصالح، أك بقضاء إما تداركو نقصان  فيها تذكر فإف الفرائض على أكالن  نفسو وباسب أف ذلك كصباعي      
 على نفسو وباسب ث اؼباحية كاغبسنات كاالستغفار، ابلتوبة تداركو شيئان  منها ارتكب أنو عرؼ فإف اؼبناىى على

 .(ْ)تعاىل هللا على كاإلقباؿ ابلذكر تداركو لو خيلق عما غفل قد كاف فإف الغفلة،

                                                           

 (ّٓٔ/ ّ) الواضح، حجازم / التفسَت(ُّٗ/ ُِ) البسيط، الواحدم التفسَت (ُ)
ا ( كقاؿ:ِْٗٓحديث رقم ) (ُِٗ/ ْ)الًتمذم يف سننو، أبواب فة القيامة كالرقاؽ كالورع  أخرجو(ِ) ، كضعفو حىسىنه  حىًديثه  ىىذى

 (ُّٗٓاأللباين كعب الباقي، ينظر: السلسالة الضعيفة، حديث رقم )
 (ّٖ-ِٖ/ ُ) الشيطاف، ابن القيم مصايد من اللهفاف إغاثة (ّ)
 (ٕٔ: ص) اػبراز األخالؽ، / موسوعة(ْٕٕ/ ِ)السالكُت، ابن القيم  ينظر: مدارج (ْ)
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 من اإلكثار كعلى الذنوب تقليل على اإلنساف كوبمل يعٍت ال فيما الكالـ يقلل النفس ؿباسبة مقاـكعمومان فإف        
 كاغبرص األنفاسكحفظ  اؼبهمات كإيثار األكقات كرعاية اغبواس بضبط تكوف فاحملاسبة، منو صدر ما ؼبقابلة الطاعات

 يبكنو مل نفسو عيب على يطلع مل كمن عيوهبا، على االطالع: كمن أىم فوائد احملاسبة .كاملة العبادات أداء على
 .(ُ)تعاىل هللا ذات ىف مقتها عيبها على اطلع فإذا إزالتو،

كاحملاسبة ربتاج إىل كصف هبعلها أكثر فاعلية كأتثَتان على عملية التزكية، أال كىو عدـ إلتماس األعذار، فإف عذر      
فعدـ التماس األعذار  ؿباسبتو تكوف بال فائدة، إذان  على معصية فإف   فسو يف كل تقصَت يف طاعة ككل ذبركءو العبد ن

 يقود إىل اػبطوة التالية كىي :
 اخلطوة اخلامسة:

رً . كىًعقىاابن  كىعيقيوبىةن  ميعىاقػىبىةن  الر جيلى  عىاقػىٍبتي من  املعاقبة: َثىٍرىهي  أىٍدرىؾى  ال ًذم اٍلميعىاًقبي ، ك اٍلعيقيوبىةى  كىاٍحذى
 حاسب إذا فالعبد .(ِ)

 الذنوب مفارقة حينئذ عليو يسهل فإنو يبهلها، أف ينبغي فال اؼبعاصي من شيئان  فعلت أك تقصَتان، منها فرأل نفسو
 .(ّ)ككلده أىلو يعاقب كما مباحة عقوبة يعاقبها أف ينبغي بل فطامها، عليو كيعسر
 ابلواجبات ىبل ال بقدر الطاعة يلزمها أف نفسو ؾباىدة يف هبا أيخذ أف للعبد هبوز اليت اؼبشركعة العقوبةك        

 إرىاؽ أك لباس، يف تبذؿ أك مطعم، تقليل أك جسمو، من عضو إتالؼ من اؽبالؾ موارد يوردىا أف ال األخرل،
 من صاغبنا عمالن  كاف ما العقوابت أنفعك  .اإلسالـ آداب عن يتناىف فبا ذلك كغَت هللا، أابح فبا كحرماهنا النفس

 .(ْ)صْبىا كقوة النفوس ابختالؼ ىبتلف كذلك الليل، من ساعات كقياـ أايـ، عدة كصياـ كالصدقة، األعماؿ
 استدراؾ على النفس إرغاـ أك النفس معاقبة على يعُت كفبا ،..  تػيعىاقىب ك كربيىاسىب ذبيىاىد أف إال تستقيم ال كالنفس
 .(ٓ)اجملتهدين أخبار يف التأمُّل النقص؛
 َّ  ىن نن من زن ممرن ام   ُّٱٱتعاىل:كفبا كرد يف كتاب هللا من تقرير مبدأ عقوبة النفس قولو       
 توارت حىت ريب ذكر عن اػبَت حب أحببت إين فقاؿ: كتعاىل تبارؾ كقولو :تفسَت ابن كثَتجاء يف ، ّّ – ِٗص: 

 أنو بو قطعيي  كالذم العصر صالة كقت فات حىت بعرضها اشتغل أنو كاؼبفسرين السلف من كاحد غَت ذكر ابغبجاب
، للقتاؿ تراد كاػبيل كالقتاؿ، الغزك لعذر الصالة أتخَت ملتهم يف سائغا كاف أنو كوبتمل  نسياانن  بل عمدان  يًتكها مل

                                                           

  (ُِّ/ ِ)القرار، السلماف  لدار للتأىب األفكار / مفتاح(ْٖ/ ُ) الشيطاف مصايد من اللهفاف إغاثةينظر:  (ُ)
 (ٖٕ/ ْ) اللغة، ابن فارس مقاييس (ِ)

 (ّْٕ: ص) القاصدين، ابن قدامة منهاج ـبتصر (ّ)
 (ٕٔ: ص) اػبراز األخالؽ، موسوعة (ْ)

  (َُِ/ ِ) ، عويضةكاآلداب كالرقائق الزىد يف اػبطاب فصل (ٓ)
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 عن تشغليٍت ال كهللا ال،: البصرم اغبسن قاؿ كاألعناؽ ابلسوؽ امسحن  فطفق علي ردكىا بعده قاؿ ألنو أقرب كاألكؿ
 ابن عن طلحة أيب بن علي قاؿ، ك ابلسيوؼ كعراقيبها أعناقها ضرب، فعقرت هبا أمر ث عليك، ما آخر ريب عبادة
 مل ألنو": قاؿ، ف جرير ابن اختاره القوؿ كىذا،  حباؽبا كعراقيبها اػبيل أعراؼ يبسح جعل عنهما هللا رضي عباس
 .(ُ)"ؽبا ذنب كال إليها ابلنظر صالتو عن اشتغل أنو سول سبب بال مالو من ماالن  كيهلك ابلعرقبة حيواانن  ليعذب يكن
 تعاىل هلل غضبان  كاف إذا سيما كال ىذا مثل جواز شرعهم يف يكوف قد ألنو نظر فيو جرير ابن بو حرج   الذم كىذا

 كىي منها خَت ىو ما كجل عز هللا عوضو تعاىل هلل عنها خرج ؼبا كؽبذا الصالة كقت خرج حىت هبا اشتغل أنو بسبب
  .(ِ)اػبيل من كخَت أسرع فهذا شهر كركاحها شهر غدكىا ،أصاب حيث رخاء أبمره ذبرم اليت الريح

لوف اسلوب اؼبعاقبة يف تزكية أنفسهم عًٌ فى عن السلف الصاحل من الصحابة كمن بعدىم أهنم كانوا يػي كقد كرد كثَت       
 كقد رجع ث لو، حائط إىل خرج أنو: عنو هللا رضى عمر عن كلري  ماتزاـ حبدكد الشرع، كمن ذلك لكضبلها على اإل

 على صدقة حائطي العصر، الناس صلى كقد كرجعت حائطي، إىل خرجت إمبا: فقاؿ العصر، الناس صلى
، أغتاب فكنت فأجهدين، يومان، أصـو أف إنساانن  اغتبت كلما أين نذرت": قاؿ كىب ابن. كعن (ّ)اؼبساكُت  كأصـو

  .(ْ)"الغيبة تركت الدراىم حيبًٌ  فًمنٍ  بدرىم؛ أتصدؽ أف إنساانن  اغتبت كلما فنويت
؛ فإف خطوة اؼبعاقبة ربتاج ؽبا ككما احتاجت صبيع اػبطوات السابقة لوصفو يقويًٌها كيؤدم إىل اػبطوة التالية        

ق غرضها، يظهر ذلك جليان على العبد حىت ربقًٌ  قوبة اؼبناسبة اليت تشقُّ عإىل الفورية يف التنفيذ، كالصدؽ يف اختيار ال
يف  كراغبو  تزامو من كل صادؽو دقيق كجب ال إىل عقوبة اإلنفاؽ، كىذا فقوه من انتقاؿ ابن كىب من عقوبة الصياـ 

طش األكفق لو تزكية نفسو، فالبخيل األنسب معو اإلنفاؽ بعكس الكرًن اعبواد، كاعبزًع الذم ال يصْب على اعبوع كالع
ف اعبسم قليل الرقاد كالنؤـك الكسالف األجود يف حقو قياـ الليل، بعكس خفي الصياـ بعكس الصبور قوم التحمل،

 كىكذا ...
كبعد إنزاؿ العقوبة على النفس وبتاج العبد اؼبزكًٌي لنفسو أف يعاىد ربو كييلـز نفسو على عدـ اقًتاؼ ما          

العقوبة يف الشريعة  أكجب ؽبا العقوبة من تعدٌو على اغبدكد أك هتاكف يف القرابت كالعبادات، كىذا من أغراض سنًٌ 
  اجتثاث ما أكجبها من سلوؾ الفرد، فعالن أك تركان. أصالن، إذ الغرض من العقاب ىو

                                                           

 (ٕٖ/ َِ) الطْبم تفسَت ينظر: (ُ)

 (ٔٓ/ ٕ)  كثَت ابن تفسَت (ِ)
 (ّْٕ: ص) القاصدين، ابن قدامة منهاج ـبتصر (ّ)
   (ِٗ: ص) الدنيا أيب النفس، ابن كينظر: ؿباسبة(/ ِِٖ/ٗالنبالء، الذىيب ) أعالـ سَت (ْ)
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 مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي ُّٱكىو ظاىر يف قولو تعاىل: 

فاألذية قد تكوف سببان للتوبة اإلصالح من اؼبعاقىبُت، كيفهم من ذلك أف  اؼبعاقبة تثمر ، ُٔالنساء:  َّ  ىئ نئ
إبراـ عهد جديد، لتقود إىل اػبطوة األكىل من جديد، فيكوف السالك يزكي نفسو آبحاد األفعاؿ كالًتككات يف شكل 

 . دائرة تبدأ ابؼبعاىدة، ث تعود إليها
ألنتقاؿ كل مفردة من مفردات التزكية ث   ر توفرىا صبيعان يفصو  تى ىذه اػبطوات ال يػي أف  كبقي أف نشَت إىل           

عاىد على الصالة كيبر جبميع اؼبراحل فيي إمبا اؼبقصود ابعتبار آحاد األعماؿ كالقرابت كاإللزامات كالعهود،  لألخرل؛
، عاد إىل خطوة اؼبعاىدة من جديد، كينطبق ذلك على كل اؼبأمورات كاؼبنهيات ؛فإذا عاقب نفسو حىت يلتـز هبا

  بشكل كلي كبشكل جزئي.
  اجو كل خطوة من أكصاؼ يف اعبدكاؿ آآليت: كيبكن كضع اػبطوات دبا ربت

 
 لتقويتها واالنتقال للتالية ما حتتاجو من الوصف اخلطوة أو املرحلة

 الصدؽ اؼبعاىدة/ ُ
 قوة اإلرادة كالعزيبة اجملاىدة/ ِ
 الدقة كاعبدية  كاغبـز اؼبراقبة/ ّ
 عدـ التماس األعذار احملاسبة/ ْ
 الفورية يف التنفيذاؼبناسب ك الصدؽ يف اختيار  اؼبعاقبة/ ٓ

 
كنالحظ أف اؼبتدرج يف خطوات التزكية وبتاج لصفة الصدؽ يف البدء كيف اػبتاـ، كلعل ذلك ىو السبب يف         

ُُٗاؼبائدة:  َّ  مم خم حم  جم هل مل خل ُّٱٱم النتفاعهم بصدقهم كما قاؿ تعاىل:ربقيق قباهتً   
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 سبل تعزيز تزكية املسلم عموما   املبحث الثاين:
 دبا يتعلق دبوضوع البحث يف أمرين: أف نستصحب طبيعة النفس البشرية ال بد منقبل ذكر ما يعزز تزكية اؼبسلم     

، ُّالسجدة:  َّخي حي جي يه ىه مهُّٱ، فقد قاؿ هللا تعاىل:ابتداءن  مل تؤتى التقول ىو أهنا :األكؿ
 جغ مع جع مظُّٱٱدبحض اختياره كمشيئتو بتوفيق هللا لو حبسب بواطنو، قاؿ تعاىل:ه العبد دي وجً فاإليباف كالتقول يي 

، كالعبد ؿباط ِٗ – ِٕالتكوير:  َّمل خل حل جل مك لك خك حك مقجك  حق مف خف حف مغجف
ل ذلك أف التزكية متفاكتة بُت ؤد  ، كمي اليت تؤتر على مدل ربقيقو للتقول كالتزكيةبعض العوامل الداخلية كاػبارجية ب

قوا التزكية كجود من حق  من اؼبسلمُت كجودان كقوة، كمتأرجحة عند الفرد الواحد عْب األزمنة اؼبختلفة، كال يبنع ذلك 
 ينقصوف.دائمان كقل  ما عاؿو كأصبحت أقدامهم راسخة حبيث يزيدكف  دبستولن 
 ة الفجور كالتقولمى هى لٍ أحط من الشيطاف، فهي مي من اؼبالئكة كقابليتها لئن تكوف أرفع لئن تكوف  يتهاكىو قابيلالثاين: 

 ٕالشمس:  َّنت مت زت رتمبنبىبيب زب يئرب ىئ نئزئمئ رئ ُّّٰٱقاؿ تعاىل: ،معان 

اىا فقد أخرجها من نور ذاهتا لية فيها إىل النور الكامن فيها، كمن دس  خفمن زكاىا فقد أخرجها من الظلمة الدا، َُ –
 ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱعن الفريقُت: كعال جلقاؿ الرب فيها،  الكامنةإىل الظلمة 

 كانوا يف أف اؼبؤمنُت كليس اؼبعٌت، ِٕٓالبقرة:  َّىه مه جه  ين ىن من خن حن جن
لتحقيق ك ، بل األصل النور كالظلمة كالنبا داخل النفس كىو قابليتها للفجور فقط رو ، كالكفار كانوا يف نو فقط ظلمةو 

ث يبقى ؾبهود الفرد مع نفسو، كرغبتو يف اإلنتماء ألحد الفريقُت، كال مانع من أف يكوف خركج اؼبرء من التقول، 
 .بُت الظلمة كالنور حان فيكوف متأرجً ظلمة نفسو أك نورىا جزئيان، 

 ما يعزز تزكية املسلم: أىم 
 قد دبن فليسنت مستنان  منكم كاف منطلب العلم العميق كالفهم الدقيق الذم وبمل على العمل، قاؿ ابن مسعود:" -

كىذا من  .(ُ)..."علما   وأعمقها ،قلوابن  األمة ىذه أبر دمحم، أصحاب أكلئك الفتنة، عليو تؤمن ال اغبي   فإف مات،
 اؼبتأخرين .!!  كتزكية الصحابة اليت انسبت علمهم عمقان؛ بُت تزكية الفركؽ اعبوىرية

نبل  القرآفى  تػىعىل مى  من"تو كأثره يف ربقيق التزكية، قاؿ اإلماـ الشافعي:يزى العلـو مً التنويع يف العلم، فلكل صنف من  -
تعلم اللغة  كمن ،تعلم الفقو صحت عبادتو، كمن تعلم السَتة رؽ طبعو كمن ،قويت حجتو تعلم اغبديث كمن ،قدره

 .  (ِ)"ًعٍلميوي  ينفعو ملنفسىوي  يىصينٍ  مل كمن ،جزلت عبارتو

                                                           

   (ّّْ/ َِ) كالنهاية، ابن كثَت البداية (ُ)
   (َّٔ/ ُ) الصحيحة، آؿ زىوم اآلاثر سلسلة (ِ)
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االعتداؿ يف اؼبواعظ كمراعاة ضوابطها كمواصفاهتا لتكوف مؤثًٌرة كمنتجة، كعدـ االعتماد عليها يف البناء كالتزكية  -
فاؼبوعظة أثرىا قد يكوف قواين كلكنو سريع الزكاؿ، كالعلم أثره ىادئه كمستمر، فبو البناء للفرد أقول كأكثر سباسكان، 

، بػىٍُتى  حىريكفه  كىالنػ ٍفسي . سىاًئقه  كىاػبٍىٍوؼي . قىائًده  اٍلًعٍلمي : ريكم عن عمرك بن عثماف اؼبكي أنو قاؿ . رىك اغىةه  خىد اعىةه  صبييوحه  ذىًلكى
ا ٍرىى  .(ُ)تيرًيدي  مىا لىكى  يىًتمُّ : اػبٍىٍوؼً  بًتػىٍهًديدً  كىسيٍقهىا. اٍلًعٍلمً  ًبًسيىاسىةً  كىرىاًعهىا فىاٍحذى

كل اجملاالت، كمن االكتشافات العلمية كالطبية يف تعميق اإليباف كزايدة االستفادة من التقدـ العلمي اؽبائل يف   -
 اليقُت، فهذا فبا يقود إىل تعظيم اػبالق جل يف عاله، كؿببتو كاػبوؼ منو.

رًًقها، كمن أىم األدعية اؼبأثورة يف ذلك قولو تكثيف الدعاء للنفس كللغَت بتحقيق التزكية كاالستقامة بعد سلوؾ طي  -
ا تػىٍقوىاىىا، نػىٍفًسي آتً  للهيم  الصالة كالسالـ:"عليو  يػٍري  أىٍنتى  كىزىكًٌهى  ...يهلك مع الدعاء أحد كال .(ِ)"زىك اىىا مىنٍ  خى

 املبحث الثالث: سبل تعزيز تزكية املسلم يف الغرب
ككذلك  ،يف القرآف كالسنةسلم اؼبوصوؼ ربقيق اؼبثالية كإهباد الفرد اؼب ف  أبقبل كصف العالج ال بد من االقتناع        

ؽبا الطريق  كى لً إف سي  قً ليس مستحيالن، بل ىو من األىداؼ القابلة للتحقُّ  األقلية اؼبسلمة يف كسط غَت مؤمن إهباد
الصحيح إبذف هللا، كأف أقصر أمشل كأكمل طريق لتحقيق ذلك ىو من خالؿ تفعيل القرآف العظيم يف اغبياة ليكوف 

لتزكية اإلنساف كبناء من القرآف  ق هبا، فال يوجد أفضل كأمت  مرجعان لعملية التزكية يف منهجها كطرائقها ككل ما يتعل  
  .العلـو كاؼبعارؼ كاؼبواعظاألساس لكل فهو األصل ك  شخصيتو،

 ىم ما يعزز تزكية املسلم يف الغرب:أ   
ىجمات الشبهات كالشهوات، اليت تعمل كمخاطر  ؼبسلمُت يف ذبمعات ما أمكن، للتعاكف يف صدًٌ ا تواجد -

  . كمهددات تعيق كتعرقل عملية التزكية
، ؿ، فإف القرآف أقول العواصم من القواصمتثبيت برانمج ربفيظ القرآف الكرًن مع تفسَت ميسر كخاصة لألطفا -

 كأعصم منهج لتزكية اؼبسلم.
 إعداد برامج علمية كثقافية لفئات األطفاؿ كالشباب كالناشئُت ذات أىداؼ ركحية كاجتماعية كتربوية. -
حملضن ء للمدارس غَت اإلسالمية ما أمكن، ػبلق نوع من االعمل على زايدة عدد اؼبدارس اإلسالمية كعدـ اللجو  -

 اآلمن الذم تنشأ فيو األجياؿ يف سنواهتا األكىل.  
 .اإلعجاز العلمي ألف  فيو تقوية للداعياالجتهاد يف الدعوة إىل هللا تعاىل مع استخداـ  -
  ؼ كالنهي عن اؼبنكر بُت اؼبسلمُت.تفعيل الدعوة الفردية كإحياء شعَتة األمر ابؼبعرك  -

                                                           

  (ّْٔ/ ِ) السالكُت، ابن القيم مدارج (ُ)
 (ِِِٕحديث رقم ) (َِٖٖ/ ْ)يف صحيحو، كتاب: الذكر كالدعاء، ابب: التعوذ من شر ما عمل  مسلمأخرجو  (ِ)
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 اخلــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــة
 أىم النتائج كالتوصيات: لى عونو كتوفيقو، ث  أكرديف خاسبة ىذا البحث أضبد هللا كأشكره ع       

 النتائج: -أوال  
هات لوجوده يف ؾبتمع يعج ابلشب خاصة يف الغرباؼبسلم ك  ربقيق التزكية أىم مطلب وبتاجو اؼبسلم عمومان  /ُ

 ق ضد الريح.، فهو كالعائم عكس التيار، أك احمللًٌ سلبان  كالشهوات اليت تؤثر على تزكيتو
ي منو األمة منهج التزكية كطرائقها قً تى سٍ / القرآف العظيم ىو اؼبرجع األساس، كاؼبنهل األصيل الذم هبب أف تى ِ

ضركرة كإغباحان من ارتباط  كلذلك كاف ارتباط اؼبسلم يف الغرب ابلقرآف أشد ا.كأساليبها ككسائلها ككل ما يتعلق هب
    اؼبسلم بو يف البالد اؼبسلمة.

/ عدـ اإللتزاـ ابؼبنهج القرآين يف ربقيق التزكية من حيث النظرية أك التطبيق، يقود إىل اإلكبراؼ يف تزكية النفس كال ّ
 يوصل إىل النتائج اؼبطلوبة.

ين غفلة اؼبسلم عن تزكية نفسو كعن السعي يف تزكية الغَت ستؤدم إىل اؼبزيد من حالة التقهقهر كالضعف الذم تعا / ْ
يف الغرب، بل قد يؤدم  حاؽبمبلساف اؼبسلمُت لغَت اؼبسلمُت دعوة  عطيلت إىل منو األمة يف أترىبها اؼبتأخر، كيؤدم

  ذلك إىل التنفَت من اإلسالـ كاؼبسلمُت.
علو منزلة كراء  يد النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف ىو السبب اغبقيقعهيق التزكية على أرفع مستول، كأجود كأقول بناء يف ربق/ ٓ

 األكلُت كشرفهم، كىو ما قاد إىل ؾبد األمة كعزىا يف اؼباضي.
يف  ؼبسلم يف كل زماف ك فإف ا ؛فظول هللا تعاىل حبيف القرآف العظيم اليت تكف   كشامالن  منهج التزكية كامالن  دى جً / طاؼبا كي ٔ

تطبيقو مىت ما أفاؽ من غفلتو كأدرؾ أنبية التزكية، كتلك مزية، كخصيصة اختصت هبا أمة  كل مكاف يستطيع
  اإلسالـ  دكف غَتىا من األمم .

كخاصة يف / التعاكف على مستول األفراد كاؼبؤسسات الدعوية يف ؾباؿ التزكية؛ من أىم اؼبعٌزًزات لتزكية اؼبسلم ٕ
 الغرب، حيث تتضافر اعبهود، كتتعدد الرؤل كاألفكار، كيكمل التصور لتحقيق التزكية على مستولن أقول، كيف زمنو 

 أقل، مع احملافظة على اؼبكتسب.   أكجز، كدبجهودو 

 :التوصيات – اثنيا  
 مشوالن . كأكسعبصورة أكثر دقة، اؼبوضوع اؼبهم، أكصي بكتابة اؼبزيد من األحباث حوؿ ىذا      

 سبل تعزيز التزكية يف الغرب. كأكصي بتفعيل مبحث
 كصًل اللهم كسلم على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو كسلم تسليمان كثَتان 
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 فهرس املصادر واملراجع

    القرآن الكرًنأوال  
   (ىػِّْ: ت)احملاسيب أسد بن النفوس، اغبارث آداب /ِ   (ػىُّٗٓ:ت) الصنهاجي اغبميد عبد ابديس ابن / آاثرُ
   الشيطاف، ابن القيم مصايد من اللهفاف إغاثة /ْ    (ىػِٖٗ) أيب السعوددمحم السليم،  العقل إرشاد /ّ
 البداية كالنهاية، ابن كثَت / ٔ      (ىػَٔٓ) ىبَتة بن دمحمالصحاح، معاين عن / اإلفصاحٓ
 (قَُّْ: ت) القرآنية، فريد األنصارم الرسالة / بالغٖ    (ىػْٕٕ) كثَت بن عمر بن إظباعيل كالنهاية، البداية/ ٕ
    (ىػُٖٔ: ت) اعبرجاين دمحم بن علي / التعريفات،َُ     (ىػُّّٗ) عاشور بن الطاىر دمحمكالتنوير، التحرير/ ٗ

 (قَِْ: ت) إدريس بن دمحم الشافعي اإلماـ / تفسَتُِ     كثَت بن عمر بن إظباعيلالقرآف العظيم  تفسَت/ ُُ
  (ىػٕٓٗ)  كاغبكم، ابن رجب اغبنبلي العلـو /جامعُْ  (قُٕٔ:ت) القرطيب الدين مشس /اعبامع ألحكاـ القرآفُّ
   كالدكاء، ابن القيم / الداءُٔ      ق(ِٔٗ)السنيكي الدقيقة، كالتعريفات األنيقة اغبدكد/ ُٓ
  (ىػْٖٓ: ت) البيهقي اغبسُت بن أضبد، النبوة / دالئلُٖ     ىػ(ّٓٗ) اللغة، ابن فارس مقاييس / ُٕ
 الصحيحة، آؿ زىوم اآلاثر لسلةس /َِ    زاد اؼبعاد يف ىدم خَت العباد، ابن القيم / ُٗ
 سَت أعالـ النبالء، الذىيب/  ِِ    التوقيف على مهمات التعاريف، اؼبناكم / ُِ
   (ىػِٔٓ) إظباعيل بن دمحم/ صحيح البخارم ِْ    (ىػّّٗ: ت) الفارايب ضباد بن إظباعيلالصحاح، / ِّ
  (ىػٕٗٓ: ت) ابن اعبوزم أبو الفرج اػباطر، / صيدِٔ   (قُِٔ: ت) اغبسن أبو اغبجاج بن مسلم/ صحيح ِٓ
 / طريق اؽبجرتُت، ابن القيم   ِٖ   إحياء علـو الدين، الغزايل / ِٕ
 ىػ(َُٕ)ت: الفراىيدماػبليل بن أضبد / العُت، َّ          ؿباسبة النفس، ابن أيب الدنيا  /ِٗ

   القيم / الفوائد، ابنِّ      فصل اػبطاب يف الزىد كالرقاؽ، عويضة / ُّ
   (ىػُُِٔ ت:)العجلوينإظباعيل  اػبفاء، / كشفّْ    الفقهي، أبو حبيب القاموس/ ّّ
   (قٖٗٔ) القاصدين، ابن قدامة اؼبقدسي منهاج / ـبتصرّٔ    أدب الدنيا كالدين ، اؼباكردم / ّٓ
 (ىػّٓٗ كبو)  اللغوية، العسكرم الفركؽ / معجمّٖ  السالكُت، ابن القيم     مدارج/ ّٕ
          ( ٖٖٓ)كالسور، البقاعي اآلايت تناسب يف الدرر نظم/ ّٗ
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 فهرس املوضوعات

 الصفحة اؼبوضوع
 ا اؼبقدمة   
 ب اؼبستخلص  

 ُ ة التزكية ووسائلها ومتطلباهتاحقيقالفصل األول: 
 ُ  اللغة كاالصطالح تعريف التزكية يف اؼببحث األكؿ:
 ٓ كسائل التزكية من خالؿ نصوص القرآف  اؼببحث الثاين: 

 ٕ متطلبات التزكية اؼببحث الثالث: 
  

 ُِ    خطوات تزكية النفس وسبل تعزيز التزكية الفصل الثاين: 
 ُِ  خطوات تزكية النفساؼببحث األكؿ: 
 ُِ سبل تعزيز تزكية اؼبسلم عمومان اؼببحث الثاين: 

 ُٓ     سبل تعزيز تزكية اؼبسلم يف الغرب خاصة اؼببحث الثالث: 
  

 ُٗ التوصيات  -اخلادتة:   النتائج   
 َِ اؼبراجع  ك  قائمة اؼبصادر

 ُِ فهرس اؼبوضوعات
 


