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ٌٌ والػديف بػا ,أف تػدُخَؿ يػي تفاصػيؿ الػديف جػداً مف السػهؿ  ؛خوة األكاـراإل أيها ٌب واسػ
  .لُمناسب أف نتحّدَث يي الُكّمياتحيٍف إلى آخر أرى مف ا مف, ولكف المعِريةجدًا مف أبواب 

, ِلػػئال إلػػى دقػػائؽ السػػيرة ,دقػػائؽ الُسػػّنة إلػػى ,اآليػػات دقػػائؽأف تصػػؿ إلػػى  :الجزئّيػػات
لػػػذلؾ أجػػػػد مػػػػف  ,أحيانػػػػًا ألػػػف األكػػػػداؼ الُكبػػػرى والُكمّيػػػػات الُعظمػػػػى ونغفػػػػؿَ  ,نػػػدُخَؿ يػػػػي التفاصػػػيؿ

 .لى آخر أف نعوَد إلى الُكمّياتإ حيفٍ الُمناسب مف 
مػػػف الُكتػػػب إف بػػػؿ مئػػػات اآل ؼ  ألشػػػراتِ لوجػػػدَت  ,دخمػػػَت إلػػػى مكتبػػػٍة إسػػػالمّية لػػػو

  :ِشئت
, والحػػػديُث وُمصػػػطمحُ , والسػػػيرُة وأألػػػالـ اإلسػػػالـ, وألموُمػػػ ُ , والقػػػرآُف العقائػػػُد وُأصػػػوُلها

 .والِفقُ  ومذاِكُب 
يػي ُكػؿب بػاٍب مػف  ,بػواب مػف الُكتػببػؿ مئػات األ ,قد تجػُد ألشػرات اآل ؼ مػف الُكتػب

ٌُ أيُّ أُلمر مهما طاؿ لقراءِة ما ُألّ  ,الديف أبواب  .َؼ يي أحِد أبواب الديفو  يتّس
, ,   إلػػػى التفاصػػػيؿ,   إلػػػى الجزئيػػػاتا ستقصػػػاء: نحػػػُف نحتػػػاج أحيانػػػًا   إلػػػى إذاً 

مّيػػات الػػديف, يػػي الخطػػوط يػػي ُأصػػوؿ الػػديف, يػػي كُ  الُكمّيػػاتأف نبقػػى يػػي  ,نحتػػاُج مػػف حػػيٍف آلخػػر
ذا الػػػدرس أف يكػػػوَف حػػػوَؿ يػػػتردُت يػػػي كػػػ ,اجحػػة, يػػػي الوسػػػائؿ النالُكبػػػرى, يػػػي األكػػػداؼ العريضػػة

 .ُكمّيات 
 

 
 

يعنػي التػدّيف دوف طمػب  ,ِدألامػُة المعِريػة :الػدألائـُأولػى كػذ   ,يقوـ ألمػى دألػائـ الديف
 .كذا شيء مستحيؿ ,أِلمـ

ألنػػَؾ  ,ألنػُ  مػا اتّخػَذ اُو ولّيػًا جػاكاًل, لػو اتخػذُ  لعّمَمػ ُ  ,المعِريػة :الػديف ألامػاتِ دِ ُأولػى 
 الذي يحصؿ؟. ما ,إذا تدّينَت دوِف معِرية

 كميات الديف.

 تمهيد.
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ييكػػػوُف كػػػذا الخػػػرُؽ  ,ألنػػػَؾ   تعمػػػـ ,ا سػػػتقامةَ وقػػػد تخػػػِرُؽ  ,ألشػػػرات الِعبػػػادات ُتطّبػػػؽُ 
ـَ ا تصػاَؿ بػاو جدّيػةكذ  العبادات غيػر مُ  ُكؿُ , ينَؾ وبيَف اوِحجابًا سميكًا ب ٌَ أف ُتحِكػ , لػف تسػتطي
 حدوَد ُ ولف تعِرَؼ  ,, ولف تِقَؼ أِلنَد حدودِ  إ  إذا ألريَت حدوَد ُ وقفَت أِلنَد حدود ِ  إذاألّز وجؿ إ  

 .ألريَتُ  قبَؿ أف تعِرَؼ حدوَد ُ  إ  إذا
 .ألقيدي جانب, يألمم , جانبجانب معِريي باإلسالـ

 ,والزكػػػػاة ,والحػػػػ  ,والصػػػػياـ ,الصػػػػالة :مػػػػف الػػػػديف يعنػػػػيهـكثيػػػػريف  أشخاصػػػػاً حػػػػظ ُأ 
لكػف  ,إلػى الجّنػة يِصػموفَ ربّمػا , ء ربّمػا يػي ألصػور غيػر كػذ  العصػوركػؤ , ويعنيهـ ِخدمُة النػاس

والعقائػػػػد  ,واألضػػػػاليؿ ت,والُتُركػػػػا ,والُشػػػػُبهات ,والمزالػػػػؽ ,يػػػػي ألصػػػػٍر اسػػػػتّعرت ييػػػػِ  الِفػػػػتف واتقػػػػدت
الُحرّيػػِة  مػػف مبػػادئ الػػديف تحػػَت ِغطػػاٍء مػػف والتفمّػػت ,وا نحػػراؼ الُمػػرّوج ,والباطػػؿ الُمزّيػػؼ ,الزائغػػة

 .كثيرة وِيتف ُشُبهات, ُكناؾ والعصرّيِة والتقّدـِ 
ٌُ أف ينجػػػػَو اإلنسػػػػاُف  :أقػػػػوؿ لكػػػػـ وأنػػػػا أألنػػػػي مػػػػا أقػػػػوؿ يػػػػي ألصػػػػوِر  اآلف  يسػػػػتطي

 .متيف, بتدّلٍة قاطعة بعمـٍ , إ  بعمـٍ صحيح, بعقيدٍة راِسخة ةا نحرايات الفكرّيِة والسموكيّ 
, حينمػا تنطمقػوَف , حينمػا تتحركػوفإلػى الػُدنيا تنصػِريوفَ حينمػا  ؛خوة األكاـرأيها اإل يا
  ُبَد مف أف ُيتػّرجـَ  ,كذا النقُص يي الِعمـ ,يي ِغنًى ألف طمِب الِعمـ أنكـ, إذا شعرتـ إلى أألماِلكـ

, او وبػيفَ ُبػَد مػف أف ُيتػرجـَ إلػى حجػاب بينػَؾ  , وا نحػراُؼ يػي السػموؾ  السموؾ يي انحراؼٍ إلى 
ـَ اليقػيفا ,وحينما يكوُف الِحجاُب بينَؾ وبيَف او , أسػاُس الػديف ِثمػاِر الػديف ُكػؿ  أنػَؾ يقػدَت  :ألمـ أِلمػ

يقػد َخِسػرَت  ,ساُسػُ  الجهػؿُ وحينمػا تُفقػُد كػذ  العالقػة بػانحراٍؼ أ, بينَؾ وبيَف اوكذ  العالقُة الطيبُة 
  : يوجد خوؼ الديف, با تصاؿ   ثمراتِ ُكؿ  

ْنَساَن ُخِمَق َىُموعًا  َذا َمسَُّو اْلَخْيُر َمُنوعًا  (ٕٓ)ِإَذا َمسَُّو الشَّرُّ َجُزوعًا  (ٜٔ)ِإنَّ اإلِْ ِإَّلَّ  (ٕٔ)َواِ 
 (ٕٕ) اْلُمَصمِّينَ 
 

 المعارجسورة 
 

ْنَسااَن ُخِماَق )  اُو ألّز وجػؿ أف يكػوفَ  أرادَ ككذا  ,كذا ضعٌؼ خمقيّ  ,ُخِمؽ ككذا ِإنَّ اإلِْ
َذا َمسَّااُو اْلَخْيااُر َمُنوعااًا  (ٕٓ)ِإَذا َمسَّااُو الشَّاارُّ َجُزوعااًا  (ٜٔ)َىُموعااًا  ( (ٕٕ) ِإَّلَّ اْلُمَصاامِّينَ  (ٕٔ)َواِ 
 تتالياكػػاؼ كػػذ  النقػػاط الضػػع ,ِنقػػاط الضػػعؼ البشػػري الخمقػػي التػػي   سػػبَب ِمنػػَؾ ِبهػػا ُكػػؿ يعنػػي

 . با تصاؿ باو ألّزو جؿ

  طمب العمـ.-ٔ
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درس  ,زداُد معريػًة بػاِو أو بكتابِػػ ِ يػ ,ألمػػـٍ  مجمػسِ مػف لػـ ُتحّدثػػُ  نفُسػُ  بحضػوِر  :يمػذلؾ
, درُس الحػػديث الشػػريؼ معِريػػٌة درُس التفسػػير معِريػػٌة بكتػػاب او, بػػاوأسػػماء او الُحسػػنى معريػػٌة 

باألحكػػػػاـ  معريػػػػةٌ , درُس الِفقػػػػِ  ة معريػػػػُة بالتطبيقػػػػات العممّيػػػةوّيػػػ, درُس السػػػػيرُة النباو رسػػػػوؿِ ِبُسػػػّنِة 
 ,ثمينػػًا ِلطمػػِب الِعمػػـ وقتػػاً , يمػػا لػػـ ُتخصػػص مػػف وقتِػػَؾ ة التػػي ينبغػػي أف تػػدور مػػٌ حياتِػػؾالشػػرأليّ 

أف تػزداَد  ,وألقيػَدُتَؾ الصػحيحة ,الِفكرّية وقناألاُتؾَ  ,وأف تزداَد ثقايُتَؾ الدينّية ,ومتابعِة مجالس الِعمـ
 .المعريي الجانبكذا  ,سبُب خماًل يي السموؾالِعمـ سيُ  ييأف  النقَص  :ألندئٍذ ترى ,غتنيوت

 ,وبعػػٌض ِمنػػُ  يتتيػػَؾ بالتتمػػؿ ,بعػػٌض منػػُ  يتتيػػَؾ بالُمدارسػػة المعريػػيالجانػػب  :والحقيقػة
  :بالنظر يتتيؾَ وبعٌض ِمنُ  

 (ِٔٓٔني اْْلََياُت َوالنُُّذُر َعْن َقْوٍم ََّل ُيْؤِمُنوَن )ُقِل اْنُظُروا َماَذا ِفي السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما ُتغْ 
  

 يونسسورة 

ألميها مف وقوِيَؾ ألنػَد دقػائِؽ خمػِؽ  تحصؿَ يمكف أف  ,كبير مف جوانب المعرية جانبٌ 
ُب شػيء إليػؾ طعاُمػَؾ الػذي , أقػر بػيَف جواِنحػؾ الػذيوأقرُب شيء إليؾ ِجسُمَؾ  ,السمواِت واألرض

, كػذ  ُكُمهػا آيػاٌت إليػؾ مظػاكر الطبيعػِة التػي أماَمػؾ, أقػرُب شػيء وأو دمف أكٍؿ  , مف حوَلؾَ تتُكم 
 .او ألّز وجؿ ألظمةِ داّلٌة ألمى 

أو أف يشػَغَؿ  ,ألمػى ألَظمتِػ ِ  الدالّػةِ يتنا أتمنى أف ُيفّكَر اإلنساُف ُكػؿ  يػوـ يػي آيػات او 
 . جؿ  وألالخمِؽ اوِ  دقاِئؽِ نفَسُ  ُكمما سنحت لُ  يرصٌة أف يقَؼ أِلنَد 

ُكػػؿ خمّيػػة ييهػػا  ,خميػػة ألصػػبية شػػمّية مميػػوفف يأنػػُ  يوجػػد ألشػػر  ,  تتػػتثر إذا سػػمعت
رائحػٍة تِصػُؿ إلػى أنِفػؾ تتفاألػُؿ مػٌ كػذ  المػادِة  أّيػةَ وأف   ,أكداب مغموسػة بمػادة دكنيػة مذيبػة ةسبع

ُينقػؿ ألمػى شػكِؿ إشػارِة  ,ييتشػّكُؿ ِمنػُ  شػكؿ كندسػ ,تفػاأُلاًل كيماوّيػاً  األكػدابالُدكنِيِة التي مٌ كػذ  
 اإلشػػارةوأف  كػػذ   ,ويػػي مركػػِز الشػػـ الُمػػخ ألشػػرُة آ ِؼ بنػػد مػػف بنػػوِد المشػػمومات ,الُمػػخ مركػػزإلػػى 

ـ  تنتقػػؿ إلػػى معريػة رائحػػة كػػذا الشػيء ,ُتشػِعُرَؾ برائحػػة كػػذا الشػيء إذا كانػػت بمقػػدار  المػػادةَ وأف   ,ثػػ
لكػػي ُتحسُسػػَؾ برائحػػِة كػػذا  كاييػػةُ يإنهػػا  ,ُمكّعػػبِنصػػؼ بػػالمميوف مػػف الميمػػي غػػراـ يػػي السػػنتيمتر ال

ـَ  ,الشػػيء تشػػعُر أنػػَؾ أَلَريػػَت ِدقّػػَة أ   ؟او ألػػّز وجػػؿ ألَظمػػةِ أ  تشػػعُر أنػػَؾ وقفػػَت وجهػػًا لوجػػٍ  أمػػا
 .؟الصنٌ

, لػػػذلؾ اُو ألػػػّز وجػػػؿ يَػػػَرَض ألمػػػى الػػػديف أركػػػافِ جانػػػٌب معريػػػّي أحػػػُد  ؛خػػػوةأيهػػػا اإل إذاً 
رَض ألمػى الُمسػمميف صػالة يػ ,تتكيػدًا ألحػِد أركػاِف الػديِف الُكبػرى ,المعرييّ  سمميف تتكيدًا لمجانبِ المُ 

يتمػو  خطيػب, ييهػا ة ييهػا ُخطبػةيألبادٌة تعميم ,صالة الُجُمعة؟ طبيَعُتها تعميمّية طبيعةُ ما  ,الُجُمعة
يتمػو ألمػيهـ , كػذ  الُسػّنة ُيفّسػرُ , يتمػو ألمػيهـ ُسػّنة النبػي آيػات القػرآف ُيفّسػُر كػذ  اآليػات ألمى الناسِ 

 .لصحابة ُيفّسُر لهـ كذ  المواِقؼمواِقَؼ ا
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ِتمػػَؾ  الُجُمعػػةكانػػت صػػالُة  ,يػػي الػػديف جػػداً  أساسػػي  معريػػة اِو جانػػٌب  : ألف  جانػػبإذاً 
ْمِريب َقاؿَ  َأِبي أَلفْ , الفريضُة التعميمّية   :َوَسم ـَ أَلَمْيِ   َصم ى الم  َقاَؿ َرُسوُؿ الم ِ   :اْلَجْعِد الض 

ٌَ الم ُ  أَلَمى َقْمِب ِ  ,َمْف َتَرَؾ اْلُجُمَعَة َتَهاُوًنا ِبَها  َطَب
 أخرجو أبو داود والترمذي والنسائي

ـ  يكػوف  ,نكتػت ُنكتػٌة سػوداُء يػي قمبِػ  ,أُلػذرٍ  دوفِ َتَرَؾ الُجُمعة ثالَث مػرات مػف  ومف ثػ
ـ  تمى النبي قوُلُ   ,الراف  :تعالىث

 (ِٗٔيْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن )َكالَّ َبْل رَاَن َعَمى ُقُموبِ 
 المطففينسورة 

 

   
ٌَ مف وقِتؾَ  الديفأحد أركاف  ؛خوةأيها اإل إذاً    الثميف. أف تقتط

ممتمئًا بالمشاغؿ والمواأليد  الوقتُ وقد يكوُف  ,أقوؿ الثميف وقد يكوف وقت الناِس ثميناً 
, لكف ما قيمػُة كػذ  الػُدنيا لػو وما إلى ذلؾ الصفقاتواألألماؿ وألقد  جازات والِخطط والمقاءاتنواإل

ما قيمُة الماؿ إذا جاَء َمَمؾ الموت وقد تركَت ُكؿ  الماِؿ يػي  ؟نفَسؾَرِبحَت ييها ُكؿ  شيء وخِسرَت 
  ؟واحدةثانيٍة 

ُة الُسػّنِة اءوقػر  وتػدُبُر ُ , وقػراءُة القػرآِف يالتتّمؿ يي الكوف باب, والنظر يي الحوادث بػاب
 .ويي ُمدارسة ,ويي تفّكر ,يي نظر ؛ويهُمها باٌب ثالث
ٌُ بيَف ُكؿب مصػادر المعِريػة :لكـ أقوؿوأنا  , يتتّمػُؿ تػارةً  ,اإلنساف الكامؿ كَو الذي يجم

, بآيات الكوف تفّكر الصباحي, تفُكرَؾ ف سماأُلَؾ ُمدارسةآلتارًة, وُيفّكُر تارًة, ويدرُس تارًة, ا وينظرُ 
 ,وألمػى رحمتِػػ ِ  ,وألمػػى ِحكمتِػ ِ  ,اومػف حػػوادث دالّػة ألمػى ألداِلػة  ,إلػى مػا يجػػري يػي الكػوفنظػرؾ 

    .لِعمـكذا مف باِب طمِب ا ,وألمى قيوميِت ِ 
لػػو بمغػػَت أألمػػى  ,َت أألمػػى مراتِػػِب العمػػـِ يػػي األرضلػػو بمغػػ :لػػي أف أقػػوؿ لكػػـ اسػػمحوا

أف   :, الُمشػكمةإطالقػاً  اوِ  قيمَة لهذا الِعمـِ أِلنَد يال ,ولـ يكف لَؾ ألمٌؿ يدألـُ كذا الِعمـ ,لعمـِ ا مراِتبِ 
ـَ وسيمة وظّنُ  الناُس غايةا ُكؿ  أِلمـٍ تتعمُمُ  إنمػا كػَو وسػيمٌة كػي ينُقمَػَؾ إلػى  أف, ما لـ تتتكد مف لِعم

ـُ  ,التطبيؽ  .ألمى صاِحِب ِ  وباؿٌ كذا الِعم
  :أَلِف اْلَحَسِف َقاؿَ  ِكَشاـٌ  َحد ثََنا

اُة المَّاِو  ,النَّاِفعُ  اْلِعْممُ َفِعْمٌم ِفي اْلَقْمِب َفَذِلَك ؛ ْمَمانِ اْلِعْمُم عِ  َوِعْمٌم َعَمى المَِّسااِن َفاَذِلَك ُججَّ
  آَدمَ  اْبنِ َعَمى 

 في سننو الدارمي أخرجو
 

 أركاف الديف. 



. ٘/ٔٙ  

 [( : أصول الدين ٓٓٔ - ٔٗالدرس )  -مدارج السالكين  -التربية اإلسالمية ] 

ماذا يؤكّدُ ؟ قوُلُ   ,باُب ا ستزادِة بالِعمـ ,الِعمـ طمبِ كذا الباب باُب  ,ألمي    ل ُ  حجةٌ 
  :تعالى

ْدِني ِعْممًا َفَتَعاَلى المَُّو اْلَمِمُك اْلَجقُّ َوََّل َتْعَجْل ِباْلُقْرَآِن ِمْن َقْبِل َأْن ُيْقَضى ِإَلْيَك َوْجُيُو َوُقْل َربِّ زِ 
(ٔٔٗ) 

  طوسورة 
 

قػاَؿ  ,قيمَة الِعمـِ كقيمٍة وحيػدٍة ُمرّجحػٍة بػيَف البشػر األتمدَ أف  اَو سبحانُ  وتعالى  يؤكّد ُ 
 :تعالى

ِوي الَِّذيَن َأْم َمْن ُىَو َقاِنٌت َآَناَء المَّْيِل َساِجدًا َوَقاِئمًا َيْجَذُر اْْلَِخَرَة َوَيْرُجو َرْجَمَة َربِِّو ُقْل َىْل َيْستَ ﴿
 ﴾َيْعَمُموَن َوالَِّذيَن ََّل َيْعَمُموَن ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأوُلو اْْلَْلَبابِ 

 [ٜ: اْلية الُزمرسورة ]

 :لىتعا وقاؿَ 
َن ِلَيْأُخَذ َفَبَدَأ ِبَأْوِعَيِتِيْم َقْبَل ِوَعاِء َأِخيِو ُثمَّ اْسَتْخَرَجَيا ِمْن ِوَعاِء َأِخيِو َكَذِلَك ِكْدَنا ِلُيوُسَف َما َكا﴿

 ﴾َعِميمٌ  َفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْممٍ َأَخاُه ِفي ِديِن اْلَمِمِك ِإَّلَّ َأْن َيَشاَء المَُّو َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء وَ 
 

 [ٙٚاْلية:  يوسفسورة ]
 

ذا ,أردَت الُدنيا فعميَك بالِعمم إذا ذا أردتُيما معًا  ,أردَت اْلخرَة فعميَك بالِعمم وا  وا 
 أعطيَتُو بعَضَك لم ُيعطَك شيئاً فإذا  ,بعَضُو إَّّل إذا أعطيَتُو ُكّمكَ  ُيعطيكَ والِعمُم َّل  ,فعميَك بالِعمم

 شيءأيُّ  ؟لماذا أنَت يي الُدنيا ؟ا مشغوؿ؟ مشغوؿ بماذاأف تقوؿ أنتسمُح لنفِسَؾ  كؿ
 .ُعّدُ  غبنًا كبيرًا يي يوـٍ ما, سوَؼ تَ يشَغُمَؾ ألف َطَمِب الِعمـ

, أكمُػُ  ُيقػراء ,وأف يػدرس ,ألميػِ  أف يعمػؿ ,دولة أجنبية لينػاؿ دكتػورا  إلىطالب ذكب 
كاتػاف السػاألتاف ُتحققػاف  ,ألتيف, وجػَد ألمػؿ سػاإلى ألؼ يرنؾ يرنسي يي الشػهر يرضاً كَو يحتاج 

, بػتألمى مرتبػةسيعوُد إلػى بمػدِ  بػتألمى  ,لو ناؿ الدكتورا  ,أِلنَدُ  ِدراسة :, طبعاً يرنؾ يرنسي ألؼلُ  
ُيحقػؽ لػُ  ألفػي يرنػؾ  ألمػؿٍ أَلثػَر ألمػى  ,, ُكؿ آماِلػِ  معقػودة ألمػى كػذ  الشػهادةمنِصب, بتكبر دخؿ

ـ  أَلثَػػَر ألمػػى, لكػػف أربػػٌ سػػاألات ,يػػي الشػػهر أربعػػة  ,سػػاألات سػػت ,ألمػػٍؿ ُيحقػػؽ لػػُ  ثالثػػة آ ؼ ثػػ
لكػػف  ,يرنػػؾ بالشػػهر ألػػؼ, ألمػػؿ ُيحقػػؽ لػػُ  مائػػة سػػاألات, خمسػػة آ ؼ تسػػٌ سػػاألات يآ ؼ ثمػػان
أنػَت  ,؟  ألظيمػاً ألمػاًل  كيػتتأنػا  :, كػؿ يقػوؿ لػؾَ يتػرَؾ الِدراسػة مػف أجِمهػا ,ف سػاألةو أربٌ وألشػر 

ُكنػَت يػي  ,يػإذا أُلػدَت إلػى بمػِدَؾ بِػال شػهادة ,قمـط بجّرِة بقاؤَؾ بهذا البمد منو  ,إقامُتَؾ محدودة ,ُكنا
 .خزٍي شديد

مهما كاَف الػدخُؿ  ,وقَتَؾ ُكَمُ  خسارٌة ُمحققة يستغِرؽُ : العمُؿ الذي ف القاألدةآلا اسمعوا
 . كدِيَؾ األساسي ألفألنَؾ ألندئٍذ خرجَت  ,كبيراً 



. ٙ/ٔٙ  

 [( : أصول الدين ٓٓٔ - ٔٗالدرس )  -مدارج السالكين  -التربية اإلسالمية ] 

والوقػت  ,والمطالب كثيػرة ,ودوالدخؿ محد ,صعبة الحياةأنا أألمـ  ؛األخوة األكاـر يهاأ
 .ضّيؽ

ولكػػف أف أُغػػَض الَطػػرَؼ ألػػف  ,إلػػى ألمػػؿ مسػػتمر مضػػطريفأنػػا أألػػرؼ أخػػوًة كثيػػريف 
 . مف وقٍت تتعرُؼ ييِ  إلى او ُبد   ,    واو ,ناجح أو رابح وكوَ  ,ألمُمُ  استغرَؽ وقَتُ  ُكُم ُ  ,إنساف

 

 
 

وكتػب  ,ويػتح أليػادة ,وجػاء إلػى بمػد  ,سػنة ٖٓ: طبيب درس مثؿخطَر يي بالي  مرة
اءُ  مريض الساألة الخامسة ج ,وكَو يي العيادة الظهربعد  ,العيادة بيَف الساألة الخامسة والسابعة

لماذا درست ُكؿ كذ  الدراسة إف لـ تُكف ياِرغػًا ألكبػِر ؟ لماذا أنَت ُكنا, مشغوؿ :يقاَؿ ل ُ  ,والنصؼ
  .؟يتنَت ياِرغ ِلماذا ؟يي حياِتؾ ألمؿٍ 

ذي يشػَغُمؾ أو الػ مػا :نقػوؿ لػ  ,ألػّز وجػؿ او: لػيس ألنػدي وقػت أتعػّرؼ ألمػى قػاؿ إذا
كذا شيء  ,ُبد  مف َطِمِب الِعمـ   :الكالـ أقوُلُ  لكـ؟ الضالؿ إ ماذا بعَد الحِؽ  ماذا ُكنتـ تعمموف؟

 .لو لـ تكف كذلؾ لَظَهَر ا نحراؼألنُ   ,ِمن ُ ُبد    
حػػػاج  ٖٓ - ٕٓأف أكثػػػر مػػػف  ,قبػػػَؿ أيػػػاـ أٌلِقػػػديػػػي الحػػػ  سػػػمعنا يػػػي اجتمػػػاع  :ثالً مػػػ

لمػاذا لػـ  :يمّمػا ُقمنػا لهػـ ,وكػَو ُركػف أساسػي ,اإلياضػةلػـ يطويػوا طػواؼ  ,سوري يي العاـ الماضي
ـ  سػايروا ,وجمسػوا بعػد العيػد ,كػةمف ألريات إلى م ,  نعرؼ ,أحد: لـ يُقؿ لنا ويوا؟ قالواطت  , مػاثػ

 .؟ جهُمهـَحَجهـأبَطَؿ  الذي
, يأف تتُكػؿ الِربػا وأنػَت   تػدر  ممكػف, ممكػف أف تكػوف أنػَت سػميـ النّيػة :أقوؿ لكػـ أنا

كمػػا أف  الػػديف   يعػػُذر  ,  يحمػػي الجاكػػؿ والقػػانوف, تجػػاوز الحػػدود ِلعمّػػِة الجهػػِؿ يقػػطممكػػف أف ت
 .الجاكؿ

الػدنيا  ,يَس ألمػى وقػت يراِغػ ِ جمػس الِعمػـ لػم موضػوعأف  ,خواننػا الِكػراـإأنا أتمنى مف 
وُكنػػػا  ,بالصػػػيؼ النػػػاس يػػػي المصػػػايؼ ,لنحضػػػر الػػػدرس تعػػػاؿ ,  يوجػػػد شػػػيء نتمهػػػى بػػػ , شػػػتاء
, حياتؾ متقمبػة مػٌ ييجب أف تجعؿ األساس الدرس ,كذا ِمنهاج جامعي ,ليَس كذا القصد, وُكناؾ
 .الُمتابعة والُمثابرة عًا مف بابكذا طب ,والدرس ألمى وقت الفراغ ,حياتؾ األساسوليَس  ,الدرس

 

 
 

, أو بػػالكوف, َطمػػب الِعمػػـ إّمػػا بػػالتفّكر الػػديف؟ الِعمػػـ بنػػد أوؿ ُكمّيػػاتمػػاذا تقترحػػوف البنػػد الثػػاني يػػي 
تسػػػتمٌ إلػػػى  ,تػػػدرس فآلا, أنػػػَت والُمدارسػػػة قػػػراءة واسػػػتماع ,, أو بالُمدارسػػػةبػػػالنظر يػػػي الحػػػوادث

: العمل بشقيو السمبي واإليجابي-ٕ  

 الديف   يعذر الجاكؿ :



. ٚ/ٔٙ  

 [( : أصول الدين ٓٓٔ - ٔٗالدرس )  -مدارج السالكين  -التربية اإلسالمية ] 

كممػة كبيػرة  ,العمػؿ :الػديف ُكمّيػاتتقترحوف ُكمّية ُكبرى مػف  ,وقد تتفّكر ,تنظروقد  ,وقد تقرأ ,درس
 بنػػد, يػي بنػد امتنػػاع ويػي بنػػد سػمبي وبنػد إيجػػابي يػي  :ممكػف أف يكػػوف لهػا بنػديف أساسػػييف ,جػداً 

 . ستقامة والعمؿ الصالح ا ؛يجابي يعميإ
 

 
 

امة, تػػرُؾ الغيبػػِة والنميمػػة اسػػتقامة, تػػرُؾ ركنػػٌة مػػف حػػراـ اسػػتق صػػرالب, غػػض انضػػباط :سػػتقامة ا
او  إلػى: لػو تصػوّرنا أف  الطريػؽ دققػوا يػي كػذا المثػؿ ,لكف العمػؿ الصػالح بػذؿ بالضػبط ,استقامة

 .طريؽ ماّدي
, ُكػؿ وألمػى كػذا الطريػؽ ألَقبػات ,مركبػةأنػَت راكػب  ,تراض الطريؽ إلى او طريػؽ مػاّديتصّور اي

مكانِػَؾ أف تسػيَر ألمػى كػؿ بإ ,ُمسػّمح سػمنتإ ,ومتريف طوؿ ,ومتريف ألرض ,ارتفاألها متريف ألَقَبةَ 
 .اومعصيٍة ألقبٌة ألمى طريقَؾ إلى  ُكؿُّ  ,  ؟كذا الطريؽ
 ,يعػَؿ شػيئاً  مػا :نقػوؿ لػ ُ  ,ُكؿ إنسػاف اسػتقاـ ألمػى أمػر او ,تعني أف ُتزيَؿ كذ  العقبات يا ستقامة

, المعاصػػي , ألغػػى ُكػػؿ  الحػػواجزالموانػػٌ, أزاَؿ ُكػػؿ  العَقبػػات أزاَؿ ُكػػؿ   ,اوى لكّنػػُ  مهّػػَد الطريػػَؽ إلػػ
 ,وجػػػػؿ حينمػػػػا تسػػػػتقيـ ألمػػػػى أمػػػػِر او ألػػػػزّ  أنػػػػتَ , وموانػػػػٌ وألقبػػػػات وُحفػػػػر ومػػػػا إلػػػػى ذلػػػػؾحػػػػواجز 

وبقػَي الحركػػة ألمػى كػػذا  ,ألػف أف مهػػّدَت الطريػَؽ إلػػى او ِزدتَ , أنػَت مػػا وا سػتقامُة طابُعهػا سػػمبيّ 
بقػػَي ألميػػَؾ أف  ,يتصػػبَح الطريػػؽ سػػالكاً  ,ييػػ  ألقبػػات أزلَتهػػا ,مػػاّدي يرضػػاً , طريػػؽ إلػػى او يػػؽالطر 
  :الحركة كَي العمؿ الصالح, والعمُؿ الصالُح يرَيُعَؾ, اسمٌ القرآف الكريـ ,تتحرؾأف  ,تسير

ُل َعَمْيِيمُ  ِة اْلَماَلِئَكُة َأَّلَّ َتَخاُفوا َوََّل َتْجَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَّ  ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا المَُّو ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ
 (ٖٓ) الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ 

 
 ُفّصمتسورة 

 (ٖٖ) َوَمْن َأْجَسُن َقْوًَّل ِممَّْن َدَعا ِإَلى المَِّو َوَعِمَل َصاِلجًا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِمِمينَ 
 

 ُفّصمتسورة 

 .صالحُبد  مف ألمٍؿ  و  ,مف استقامةٍ  ُبد    
 

 
 

 ,( الَصاااِلجات َوَعِمَمااوا) : القػػرآف الكػػريـ ُيعّبػػُر ألػػف ا سػػتقامِة والعمػػؿ الصػػالح بكممػػة :لكػػف أحيانػػاً 
مػػـ ق اإلنسػػاف معػػ ُ  كيػػَؼ أف   ,مػػف اسػػتقامة أرضػػّيةٍ أف  العمػػَؿ الصػػاِلح   يثُبػػت إ  ألمػػى  :والتفسػػير

 ما الكممة التي ألبر ألنها القرآف الكريـ ألف ا ستقامة والعمؿ الصالح؟ :

؟ :ماذا تعني ا ستقامة  



. ٛ/ٔٙ  

 [( : أصول الدين ٓٓٔ - ٔٗالدرس )  -مدارج السالكين  -التربية اإلسالمية ] 

, كػػػذلؾ لػػػف أثػػػُر الِحبػػػِر إ  ألمػػػى ورٍؽ نظيػػػؼ   يثُبػػػتُ  ,شػػػي   ؟حبػػػر والػػػورؽ ألميػػػ  ُدكػػػف وكتػػػب
 .مى أساٍس مف استقامٍة ألمى أمِر ِ العمؿ َقِبَمُ  اُو ألّز وجؿ إ  أل كذاتستطيٌ أف تشعر أف  

اف مبنػي ألمػى جػؿ إذا كػُيعيُنػَؾ ألمػى ا تصػاؿ بػاو ألػّز و  الصػالح:   تُفّكػر أف  العمػؿ بشكؿ آخر
 .أساس ا ستقامة ,ألدـ استقامة

 

 
 

, العمػؿ الصػالح ,غػاٍؿ ِجػّداً  بسػائؿإمػالؤُ   ا ستقامة :: المستودعواألمثمة توّضح ,مف باب األمثمة
ألمػؿ أحمػؽ   شػيء يحفَظػُ  , أّمػا إذا  ,الغػاليكػذا السػائؿ الِزئبقػي  وصػب ,أّما مستودع ِبال قعػر

يمػذلؾ : دألوتُنػا  ,ليتػريف محفػوظيف ,واحػدًا كػو محفػوظ ليتػراً لػو ألقيػَت ييػِ   ,ف المستودع ُمحكماً كا
 :بقدِر الُمستطاع, العمؿ الصالح بقدِر الُمستطاع صالحٌ استقامٌة تاّمة وألمٌؿ 

ْت َربََّنا ََّل ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو ََّل ُيَكمُِّف المَُّو َنْفسًا ِإَّلَّ ُوْسَعَيا َلَيا َما َكَسَبْت َوَعَمْيَيا َما اْكَتَسبَ 
َنا َما ََّل َطاَقَة َلَنا َأْخَطْأَنا َربََّنا َوََّل َتْجِمْل َعَمْيَنا ِإْصرًا َكَما َجَمْمَتُو َعَمى الَِّذيَن ِمْن َقْبِمَنا َربََّنا َوََّل ُتَجمِّمْ 

 (ٕٙٛ) َمْوََّلَنا َفاْنُصْرَنا َعَمى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرينَ ِبِو َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَجْمَنا َأْنَت 
  

  البقرةسورة 
 

 : كذا ا نحراؼ كما تعمموف ,طفيؼ بانحراؼٍ , يمف رضَي ستقامة تاّمة ا لكف
ٌَ اإلصرار و  كبيرَة مٌ   .ا ستغفار  صغيرَة م

َحػَرَؼ  ,واٍد سػحيؽ جاِنبِػ ِ ى ألمػو  ,وماشػي ألمػى طريػؽ مسػتقيـ طويػؿ ,الصغيرة تشب  راكبًا بمركبِت ِ 
سػـ تصػميحُ  ٔألف كػذا الػػ  ؟ُسػمّيت صػغيرة ِلـَ أّما  ,سـ لو ثبت ألمى الوادئكذا الػ  ,سـٔالِمقّود 

, درجػػػة يجػػػتةً  9ٓا الكبيػػػرة انحػػػراؼ , أّمػػػييعػػػوديحتػػػاج إلػػػى ضػػػغط أقػػػؿ مػػػف غػػػراميف  ,سػػػهؿ ِجػػػّداً 
لى الوادي السحيؽ مػٌ مسػاية ألنهَا نقَمتَؾ إ ,حيُث النتائ  مفيالصغيرة إذا ثَُبتت انقمبت إلى كبيرة 

 .قصيرة
ممكػف أف تتصػّدؽ  ,ة, أّما العمػؿ الصػالح ِنسػبيقطعيّ  ا ستقامة, يوجد يي ا ستقامة حؿ وسط  

كػذ   لكف ,ألؼ بارَؾ او, مميوف بارَؾ او ٓٓٔبارَؾ او, خمسة بارَؾ او,  ألفيف, بتلؼ بارَؾ او
ؼ مثػؿ الخمسػة لػاأل ,قعػر, أّما المسػتودع بِػال وكَي ا ستقامة :مستودع ُمحكـ الَصَدَقة مبنّية ألمى
 .ألنها لف تظهر ,آ ؼ مثؿ المميوف

العمػػػؿ  :واإليجػػػابي ,سػػػتقامة ا :واإليجػػػابي, السػػػمبي السػػػمبيالعمػػػؿ ِبشػػػقي   ,العمػػػؿ :الثػػػاني البنػػػد
 . والعمُؿ الصالُح يرَيع  ,الصالح

 أمثمة :



. ٜ/ٔٙ  

 [( : أصول الدين ٓٓٔ - ٔٗالدرس )  -مدارج السالكين  -التربية اإلسالمية ] 

 ,  لسَت بنبي يعالً  ؟أنَؾ نبي :ومف قاؿ, ذ  دألوى ُمعظـ الناسك ,نبي لستأنا  :قد يقوؿ لَؾ أخ
 ,او كتػػابويػػي أِلنػػدَؾ  ,, لكػػف أنػػَت ُمسػػمـلسػػَت بنبيػػًا, ولسػػَت بصػػدّيؽ, ولسػػَت بمػػؤمف كبيػػر أنػػتَ 

ـَ استقامًة تاّمةألمى أنَؾ ُمطاَلٌب تمامًا تمامًا ت   :مامًا أف تستقي
نَّ ُكاّلً َلمَّا َلُيَوفَِّينَُّيْم   (ٔٔٔ) َربَُّك َأْعَماَلُيْم ِإنَُّو ِبَما َيْعَمُموَن َخِبيرٌ َواِ 

 
 ىودسورة 

 

) : اآليػة كػذ وما شّيَبُ  يي كػذ  السػورة إّ   ,: شيبتني كود وأخواُتهاألميِ  الصالة والسالـ قاؿَ  لذلؾ
  :ُكَرْيَرَة َقاؿَ  َأِبي أَلفْ  :يؤّكُد كذ  الحقيقة حديث (َوَمْن تَاَب َمَعكَ  ُأِمْرتَ َكَما  َفاْسَتِقمْ 

نَّ  ,ِإنَّ المَّاَو َطيِّاٌب َّل َيْقَباُل ِإَّل َطيًِّباا ,النَّااُس  َأيَُّياا :-َصامَّى المَّيام َعَمْياِو َوَسامَّمَ -َقاَل َرُسوُل المَّاِو  َواِ 
وا ِمااَن الطَّيَِّباااِت َواْعَممُااوا الرُُّسااُل ُكمُاا َأيَُّياااَيااا )  :َفَقااالَ  ,َأَمااَر اْلُمااْؤِمِنيَن ِبَمااا َأَمااَر ِبااِو اْلُمْرَسااِمينَ  المَّااوَ 

ثُامَّ  ( َماا َرَزْقَنااُكمْ  َطيَِّبااتِ َياا َأيَُّياا الَّاِذيَن آَمُناوا ُكمُاوا ِماْن )  :َوَقاالَ  ( َعِميمٌ  َتْعَمُمونَ َصاِلًجا ِإنِّي ِبَما 
 ,َجارَامٌ َوَمْطَعُماُو  ,َياا َربِّ َياا َربِّ  ,ءِ َيُمادُّ َيَدْياِو ِإَلاى السَّاَما ,َأْغَبارَ َأْشاَعَث  ,َذَكاَر الرَُّجاَل ُيِطياُل السَّاَفرَ 

  ِلَذِلكَ  ُيْسَتَجابُ َفَأنَّى  ,َوُغِذَي ِباْلَجرَامِ  ,َوَمْمَبُسُو َجرَامٌ  ,َوَمْشَرُبُو َجرَامٌ 
 في سننو والترمذيصجيح في الأخرجو مسمم 

 

وأصػغر  ,ّبَقهػا ممػؾ, كػذ  القواألػد يجػب أف ُيطلمقيادة قواألديوجد  ,لو يرضنا ممؾ قاد سيارة :يعني
, ا العمػػؿ الصػػالح بحسػػب اإلمكانيػػات, بحسػػب الجػػودأّمػػ ,كػػذ  السػػالمةمبػػادئ  ,إنسػػاف يقػػود سػػيارة

أطػٌ او ألمػى قػدر مػا  ,الناس يعتقدوف بنسبّية ا سػتقامة, أكثر كذا نسبي ,اوبحسب الشوؽ إلى 
 ,ُيكّمفُػَؾ يػوؽ طاَقتُػؾَ  لػـُو ا ,الميسػور ,قػدر مػا تسػتطيٌ ,كممة بالطاألة نوألػًا مػانوألًا ما  ,تستطيٌ

وبػيَف  كػذ  الثغػرات ُكُمهػا ُحُجػب تحػوُؿ بيَنػ ُ , بحياِت ِ اإلنساف ما داـ راغبًا يي أف يبقى ثغرات كبيرة 
 . اِو جؿ  وألال

 

 
 

بطػابٌ  ,بالُمدارسػة ,ثبػالحواد ,بػالنظر ,بػالكوف ,: بالتتمػؿالثالثػةالمعرية بتبواِبهػا  :األولى النظرّية
 الصػػػالة ,ُكمّيػػػاً  يػػػي ُركػػػف ثالػػػث: ا تصػػػاُؿ بػػػاو  ,أو القػػػراءة ,طػػػاَبٌ اإللقػػػاء أو ,ا سػػػتماع ,التمقّػػػي

, يجب أف تكشؼ اتصاؿ والُدألاء ,اتصاؿ, والصوـ اتصاؿ, وا ستغفار اتصاؿ, والتسبيح اتصاؿ
 أجػؿ, وتُحػَ  البيػت مػف أف تتصػؿُتصّمي مف أجِؿ أف تتصػؿ, وتصػوـ مػف أجػِؿ  ,الُمشَترؾالقاِسـ 

نزكػُ  مػف وتُ  وُتمجػّد ُ , وُتسػبحُ  وتوّحػدُ  وُتكبػّرُ  و اَو ألّز وجؿ مػف أجػِؿ أف تتصػؿوتدأل ,أف تتصؿ
 .أجِؿ أف تتصؿ

: اَّلتصال با -ٖ  



. ٔٓ/ٔٙ  

 [( : أصول الدين ٓٓٔ - ٔٗالدرس )  -مدارج السالكين  -التربية اإلسالمية ] 

 :مػػاذا يحصػػؿ لننسػػاف؟ دققػػوا يػػي السػػؤاؿ ,َضػػعؼ والػػِذكروالعمػػؿ جػػاد  ,إذا كػػاف الِعمػػـ نمػػا :طيػب
ر قميػؿ, الػػُدألاء , والػذكالصػػالة شػكمّية ,ا تصػاؿ بػاو ضػعيؼ لكػف, أِلمػـ جيػد, أألمػاؿ طيبػة جيػػدة

ذا خػػال القمػػُب مػػف مشػػاألر اإليمػػاف ,القمػػب يخمػػو مػػف مشػػاألر اإليمػػاف ,صػػفر, القمػػب يتصػػّحر  ,وا 
لكف   يوجد  ؛, الِمقود ممتازواقؼيإذا الُمحّرؾ  ,ُمحّرؾ القمب: , يعنيوالضجردخَؿ الستـ والممؿ 

 .ُمحّرؾ!!!
, سيدنا ُسميماف آثَر العمَؿ الصػالح ألمػى ألف ِذكر ربي الخيرِ : إني أحببُت ُحب  قاؿُسميماف  سيدنا

 :إذاً  ,او يعاَتَبػ ُ آثَر اتصاَلُ  باو ألمى ِخدمِة الخمؽ  :, سيدنا داوود بالعكساو يعاَتَب ُ اتصاِلِ  باو 
, ُكمما خطوَت خطوًة ا يقولوفحركة كم ,التوازف, أف تسعى إلى ِإقاـ المطموب؟ أف تواِزَف بيَنُهما ما

  :اآلية الكريمة ,ِذكر وألمؿ ,نحَو ِذكِر او خطوةيجب أف ُتالِزَمها  ,نحَو العمؿ الصالح
َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك  (ٖ)الَِّذي َأْنَقَض َظْيَرَك  (ٕ)َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك  (ٔ)أََلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك 

َلى َربَِّك َفاْرَغبْ  (ٚ)َفِإَذا َفَرْغَت َفاْنَصْب  (ٙ)ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا  (٘)ُعْسِر ُيْسرًا َفِإنَّ َمَع الْ  (ٗ)  َواِ 
(ٛ) 

 الشرحسورة  
 

ٌُ الشػػاكد أيػػفَ ؟ ألالقػػُة كػػذ  السػػورة بهػػذ  الِفكػػرة مػػا يعميػػَؾ أف  ,حإذا يرغػػَت مػػف ألمػػٍؿ صػػال ؟موِضػػ
 وخط الِذكر. ,خط الِعمـ والعمؿ ؛يف متوازييفتتحرَؾ ألمى خط أف, يجب تنَصَب ِلِذكِر او

 

 
 

, الحػػػػ , الزكػػػػاة, ا سػػػػتغفار, الػػػػُدألاء, التسػػػػبيح, الصػػػػوـ, ثانيػػػػة: الػػػػِذكر مػػػػف يروألػػػػ  الصػػػػالة مػػػػرةً 
 :ُكُمُ  ِذكر ,, التكبيرالتهميؿ, التحميد, التمجيد

 (ٕٛ) ِذْكِر المَِّو َأََّل ِبِذْكِر المَِّو َتْطَمِئنُّ اْلُقُموبُ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُموُبُيْم بِ 
 الرعدسورة  

  .ُ  ِبذكِر اوبالمؤمف يشحُف قم, يالقمب ممموء شهوات ,ألقُمَؾ امتأَل أِلممًا بقَي القمب يتنتَ 
 ؟أفال طّيرَت منظري ساعة ,سنين الخمقِ عبدي طّيرَت منظَر 

 

 .ِر ِحراءِمّنا مف غا واحدٍ ُلكؿب  ُبد     ؛خوة األكاـرأيها اإل يا
 ,أيضػاً  ُأشػحفوأنا أريد أف  :؟ قمُت ل ُ وَتُح  وتذكبسبوأليف أ: أتترُكنا َؿ لي واحد ُمداأِلبًا وُمعاِتباً قا
حتى يشػحف  ,, يجب أف ُيشحفالبطاريةيتفرغ ,   ُأألطي؟ ييجب أف أتّمقى أيضًا, اإلنساف ألطاءأ

وابتهاؿ وطػواؼ وسػعي  , ُكؿ الح  تفّرغ ودألاءوجؿغ تاـ و ألّز ييها تفرّ  ,, يالح  أِلبادةاآلخريف
 .وما إلى ذلؾ

 مف يروع الذكر :



. ٔٔ/ٔٙ  

 [( : أصول الدين ٓٓٔ - ٔٗالدرس )  -مدارج السالكين  -التربية اإلسالمية ] 

َأَّل ِباِذْكِر المَّاِو )  :أو ً , أو اتصاؿ, أألتقد أف  الػِذكر أشػمؿ ,الصالة ,وكي الِذكر :: الُكمّية الثالثةإذاً 
كذ  المشػاألر  , ُكؿُ الستـ, الضجر ,, ا ضطرابالخوؼ ,القمؽ :ما أقوؿ أألني ,( اْلُقُموبُ  َتْطَمِئنُّ 

 .بالِذكرالُمحِزنة تزوؿ 
 

شعرَت  ,ُكمما ازددَت ِصمًة باِو ألّز وجؿ ,اإلنساف العالية معنوياتلو كاف جهاز يقيس  ؛خوافإيا 
, لذلؾ لػو ُأتػيَح سّرب القمؽ والخوؼت ,وُكمما َضُعَؼ ا تصاُؿ باو ألّز وجؿ ,جداً بمعنوياٍت ألاليٍة 

ٌَ ألمى قمِب إ لؾَ   :والدليؿ ,وُذألراً لوجدت قمَبُ  ممتمئ خويًا  ,نساٍف بعيٍد ألف او ألّز وجؿأف تطم
ُتُموَن َوَأْنَزَل الَِّذيَن َظاَىُروُىْم ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب ِمْن َصَياِصيِيْم َوَقَذَف ِفي ُقُموِبِيُم الرُّْعَب َفِريقًا َتقْ 

 (ٕٙ) َوتَْأِسُروَن َفِريقاً 
 

 اْلجزابسورة 
 

, ِذكر ِبُكؿب ما ؿ صالح ِبشقّي  السمبي واإليجابي, ألمأِلمـ, طمب ف مطمئف باو ألّز وجؿالمؤم أّما
 .وما إلى ذلؾ ,ودألاء ,وزكاة ,وح  ,وصياـ ,صمواتمف  ,تعني كذ  الكممة

 

 
 

كبيػر  فركػالتوحيػد يجػب أف ينطػوي تحػت  :العظػيـ الػديفيي ُركف رابٌ أو خػامس مػف أركػاف كػذا 
 : ذا السؤاؿ ساَقني إلى موضوع دقيؽك ,ُركف المعِرية

ّمػػا أف تعِريَػػ ُ  أمػػر ُ أنػػَت إّمػػا أف تعػػِرَؼ  ذا أَلَريػػَت  ,, إذا أَلريتَػػُ  ولػػـ تعػػِرؼ أمػػَرُ  تفسػػقتوا  ولػػـ  أمػػَر ُ وا 
بػػر خطػػت , يمػػذلؾ أكيػػي وقػػٍت واحػػد أمػػَر ُ و  ُبػػد  مػػف أف تعػػِرَؼ  ,,   ُبػػد  مػػف أف تعِريَػػ ُ تعِريػػُ  تزنػػدقت

أَلػَرَؼ اَو  , طاِلػُب الِعمػـ مػافقهيَة يقػطاألحكاـ ال الِعمـأنهـ ُيعّمموف طالب  :يرتكبُ  بعض الُمسمميف
ٌَ ُيريد أف  ,ألّز وجؿ  .؟أف يرجو مف ؟أف يخاَؼ مف ؟أف يتّصؿ بمف ؟مف ُيطي

 ؟سػػتقيـيػػا أخػػي أ  ت :؟ نقػػوؿ لػػؾَ , الُسػػنف, ُتصػػّمي لمػػفالواجبػػات, ككػػذا الصػػالة :سػػؤاؿ كبيػػر يػػي
أمضى مرحمًة رائعًة جدًا مف مراِحِؿ دألوتػِ  يػي  -ألمي  الصالة والسالـ- النبي؟ لذلؾ أأستقيـ لمف
ـ  أمضى مرحمًة ُأخرى وجؿألّز  باوِ التعريِؼ  وأّيػُة دألػوٍة إلػى  ,التعريػِؼ بػتمِر اِو ألػّز وجػؿ يػي, ث

 .ُبد  مف أف ُتعّرَؼ بتمِر او و  ,َؼ باوُبد  مف أف ُتعرّ  ,  ألرجاء دألوةٌ او تفتقر إلى أحِد شرطيها 
 ,والتوحيػد ,تعمّػـ العقائػد ,أألمػى شػهادة شػرألية يحمػؿ, تجد شخصًا : يي ألندؾ ظاكرة مرضيةمثالً 

ـَ أحكػػػػاـ  ,والمواريػػػػث ,والفقػػػػ  وأحكػػػػاـ  ,وأحكػػػػاـ الوديعػػػػة ,والمقطػػػػة ,والعػػػػّدة ,والطػػػػالؽ الػػػػزواجوتعمّػػػػ
وتتفاجػت  ,مجمػدات يثمػان :يقػوؿ لػؾَ  ,كالػة والحوالػةوأحكػاـ الو  ,ةوالُمسػاقاوأحكاـ الُمزارألػَة  ,القرض

لكػػف لػػُ   ,أنػػَت كمراقػػب وجػػدت واحػػدًا يحمػػؿ أألمػػى شػػهادة شػػرألية ,كبيػػرة جػػّداً  مخالفػػاتأنػػُ  يرتكػػب 
, اآلمػػر يعػػرؼأَلػػَرَؼ األمػػر ولػػـ  ؟بمػػاذا ُتشػػّخص مرَضػػ ُ  ,, قػػد يتُكػػُؿ مػػاً  حرامػػاً خطيػػرة انحرايػػات

: التوجيد -ٗ  



. ٕٔ/ٔٙ  

 [( : أصول الدين ٓٓٔ - ٔٗالدرس )  -مدارج السالكين  -التربية اإلسالمية ] 

ذا رأيػَت  ...,, ككػذاالُمشػّرع, أَلَرَؼ األحكػاـ الفقهّيػة ولػـ يعػرؼ لحقيقةيعرؼ اأَلَرَؼ الشريعة ولـ  وا 
 , ,   ألنػػُ  ُيحػػب أف يعصػػَي او ,يقهّيػػة مخالفػػاتيرتكػػب  ,إنسػػانًا معموماتػػُ  الفقهّيػػة ضػػعيفة جػػداً 

ـ   ,ألنُ  جاكؿ   يعرؼ , حالػٌة مرضػّية  وكػذ ,وألػف ِصػفاِت ِ  ,ُيحّدُثَؾ ألف أسماء او الُحسنى رأيَت ُ ث
ٌَ يػػػي المعاصػػػي ,ولػػػـ يعػػػرؼ أمػػػَرُ  بالضػػػبط ,الكػػػوف ِخػػػالؿأَلػػػَرَؼ اَو مػػػف    ألنػػػُ  ُيحػػػُب أف  ,يوقػػػ

كبيػػرًة  شػنيعةً يرتكػب مخالفػًة  ,, ومثػُؿ كػؤ ء ُكثُػػرألنػُ  يجهػػُؿ ُحكػـ الِفقػ ِ  ,  ,وجػؿ ألػزّ يعصػَي او 
 .!!؟؟  أألرؼ أكذ  حراـ :, يقوؿ لؾَ وكَو  يدري

 

 
 

, كػذِ  ُتمثّػُؿ معِريػة او ,, وقسـ المعِرية كما ُقمنا يي كػوف وحػوادثالمعِرية قسـيالتوحيد ينضـ إلى 
  :او ألّز وجؿ قاؿ :والدليؿ ,قرآف وُسّنة كذ  ُتمّثُؿ أمَر او يي

 َفُروا ِبَربِِّيْم َيْعِدُلونَ ُمَماِت َوالنُّوَر ُثمَّ الَِّذيَن كَ اْلَجْمُد ِلمَِّو الَِّذي َخَمَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَجَعَل الظُّ 
(ٔ) 

 

 اْلنعامسورة 
 

  (ٔ) اْلَجْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأْنَزَل َعَمى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُو ِعَوجاً 
  

 الكيفسورة 
 

 ,, كػذا ِكتػاٌب حرويػُ  كبيػرةكتػاٌب مفتػوحوالقػرآف  ,كتػاٌب مفتػوح الكػوف: ُركنػاِف أساسػّيافُكنػاَؾ  يكتف  
 .يقرؤُ  أكُؿ العربيِة يقط ,, وكذا ِكتاب حرويُ  صغيرة, العربي واألألجميوالدانييقرؤُ  القاصي 

تشػػػريٌ معريػػػة , ألمػػػؿ وأمػػػُرُ  يػػػدُؿ ألمػػػى ال ,يػػػُدُؿ ألمػػػى التوحيػػػد خمقُػػػ ُ , كػػػذا خمقُػػػُ  وكػػػذا أمػػػُر ُ  :يعنػػػي
 .اتصاؿ, ألمؿ, واستقامة ,صالح

 

 
 

 .فتجديد اإليما -الصالة والسالـ ألمي - محّبُة النبي :ركف رابٌ
  :او ألّز وجؿ قاؿ ,البيئةشيء اسمُ   يي ,معُ  وجهة نظر ,الذي قاؿ محبة النبي :الحقيقة

اِدِقينَ   (ٜٔٔ) َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوُكوُنوا َمَع الصَّ
  

 التوبةسورة 
 

: البيئة -٘  

 التوحيد ينضـ إلى قسـ المعرية :



. ٖٔ/ٔٙ  

 [( : أصول الدين ٓٓٔ - ٔٗالدرس )  -مدارج السالكين  -التربية اإلسالمية ] 

, لو أف  كذا اإلنسػاف ولُ  اتصاؿ باو ,ونفُسُ  طاِكرة ,مستقيـ وألمُم ُ  ,نتصّور إنسانًا ِيكُرُ  نّير نحفُ 
ٌٍ ألػاَش يػي  إلػى أف ينزلػػؽ مػف بػاٍب إلػػى  ,ُكممػا مضػػى بػِ  الوقػت تضػػُعُؼ مقاومتػ ُ  ,منحػرؼ مجتمػػ

 :لذلؾ ورَد أن ُ  ,مستوى إلى مستوى ومف ,باب
 ا ِذّمةُ الُمشِركين فقد َبِرئت ِمنُو من أقاَم مَع 

 : ورَد أيضاً 
 شيئاً من َىوَي الَكَفَرَة ُجِشَر معُيم وَّل ينفعُو عممُو 

لى طاألِتؾَ  ,إلى معِريِتَؾ باو إضايةً  لى ,وا  لى ِذكِرؾَ  ,ألمِمَؾ الصالح وا    ُبد  مف أف تكػوَف يػي  ,وا 
 . يشدُّ أخا  المؤمفَ ألف   ,بيئٍة مؤمنة

ااِدِقينَ  َأيَُّيا َيا)  :ى قوِلِ  تعالىمعن كذا أحيانػًا    اإلنسػاف (الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المَّاَو َوُكوُناوا َماَع الصَّ
, لػيَس أف ُتصػر  ألمػى ألػدـ المعِريػة العػارولكػف   ,, لػيَس العػار أف   تعػرؼيعرؼ وليَس كػذا ألػاراً 
يػػي حياتِػَؾ إنسػػاف  أنػَت يجػػب أف يكػوف :, إذاً جػػاكالً  تبقػىولكػف  العػػار أف  ,العػار أف تكػوَف جػػاِكالً 

َوُكوُنااوا َمااَع  المَّااوَ الَّااِذيَن آَمُنااوا اتَّقُااوا  َأيَُّيااا َيااا)  :كػػذا معنػػى قوِلػػِ  تعػػالى تسػػتُل ُ , إنسػػاف تثػػؽ ِبِعمِمػػ ِ 
اااِدِقينَ   ,حػػدلػػي ِثقػػة بت ولػػيَس  ,و  أّي إنسػػاف ,جهػػة أّيػػةو   ,أنػػا   ُأريػػد أّيػػة جماألػػة :ُقمػػت إذا ( الصَّ

و   ,و  بجػػامٌ ,و  بعػػاِلـ ,و  بداأليػػة ,لػػَؾ ِثقػػة بإنسػػاف لػػيَس  ,ُكػػف واقعيػػاً  ؟يمػػاذا يحػػدث بالضػػبط
بُتنػػػاس بعيػػػديف, ُمحػػػاط بُتنػػػاس  ُمحاطػػػاً تجػػػد نفسػػػؾ وحيػػػدًا  ,نفسػػػؾ راقػػػب ,كػػػاذبوفُكُمهػػػـ  ,بجماألػػػة

ِريػة أو كػايرة , ألنػدما أنػَت تكػوف يػي بيئػة منحجػالس, مف جػانس شهوانييف, ُمحاط بُتناس دنيوييف
لػَؾ  ُبػد    : إذاً  ,زمف ِصػرَت ِمػثَمهـ وأنػَت   تػدرييتػرة مػف الػ بعػدَ ُتِحػس بحالػَؾ  ,أو ياجرة أو ياسقة

 .ييها تنُبتُ ُبد  مف بيئٍة  ,  مف بيئٍة طّيبة
ُبد  لَؾ مف بيئٍة صالحة , لو يرضنا    ,أنا ُأألمـ ,مؤمنيفرسوؿ أو وجود ألاِلـ أو ُمرشد أو  وجود
, أّمػا أألتقد لهـ تتثير ألمي  سػمبي ,شاربي خمر ,  ُيصّموف , أصدقائ  يسق وكؿ ,إنسانًا مؤمناً  أف
تصّدؽ أمامُ   الثاني, أنا يجب أف أيعؿ ِمثَم ُ  ,األوؿ صّمى قياـ الميؿ ,جمس مٌ مؤمنيف مؤمفإذا 

 لذلؾ: .ضعيؼيتخُذ بيد ال القويتجد المؤمف  , أنا أيضاً واو ,كَو أيضؿ مّني ,بصدقة كبيرة
  .وَيُدّلَك عمى اِ مقاُلو ,جاُلو اِ َّل تصجب من َّل ينيُض بك إلى 

 .اجمس مٌ أكؿ الُدنيا ُتِحس بهبوطأنَت 
سػػّيما  و  ,يقمػػوب الُرّكػاب تنخمػٌ ,يجػػتًة تهػوي خمسػيف متػراً  ,الطػائرة تكػوف ُمحّمقػػة يػي األجػواء أيػاـ

أحيانػًا أيهػا األخ  وأنتَ , يي جيٍب كوائي يهبطت لطائرة دخمت؟ كذ  اماذا حصؿ ,الراكب أوؿ مّرة
ُأنػػػاس طػػاِكريف, مهػػػّذبيف,  ,مػػؤمنيفوألالقاتُػػَؾ ُكُمهػػػا مػػٌ  ,ولػػَؾ مجمػػس العِمػػػـ ,خواُنػػػؾألػػَؾ  ,الكػػريـ

جمػػس يجػػتًة مػػٌ اِمػػَؾ يػػي بحبوحػػة, كتنػػَؾ بػػيَف أك ,ُمحبػػيف, ُيصػػّموف, يػػذُكروف, يتوّرألػػوف, ينصػػحوف
هـ الالذألػة, مػف تمػف ُمػزاُحهـ الِجنسػي, مػف قنصػهـ, مػف تعميقػا ,صمف ُمزاُحهـ الرخي ,أكِؿ الُدنيا

, يتنػػا أقػػوؿ ُتحػػس كتنػػَؾ تمّوثػػت وكبطػػت ,مػػف انحػػرايهـ األخالقػػي, مػػف شػػهوانيتهـ ,هـ أحيانػػاً توقػػاح



. ٔٗ/ٔٙ  

 [( : أصول الدين ٓٓٔ - ٔٗالدرس )  -مدارج السالكين  -التربية اإلسالمية ] 

قوِلػػِ   معنػػىكػػذا  ,  ُيمكػػف أف تمتػػـز وتتنػػامى وينمػػو إيماُنػػؾ إ  يػػي بيئػػة طّيبػػة :الػػُركف الرابػػٌ لكػػـ
 : ةآية كبير  ,تعالى

 اْلُكفَّاُر ِمْن َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ََّل َتَتَولَّْوا َقْومًا َغِضَب المَُّو َعَمْيِيْم َقْد َيِئُسوا ِمَن اْْلَِخَرِة َكَما َيِئَس 
  (ٖٔ) َأْصَجاِب اْلُقُبورِ 

 

  الممتجنةسورة 
 

َصاَرى َأْوِلَياَء َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَولَُّيْم ِمْنُكْم َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ََّل َتتَِّخُذوا اْلَيُيوَد َوالنَّ 
 (ٔ٘) َفِإنَُّو ِمْنُيْم ِإنَّ المََّو ََّل َيْيِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ 

 المائدةسورة 
 

ُكْم َأْوِلَياَء ُتمْ  ُقوَن ِإَلْيِيْم ِباْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاَءُكْم َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ََّل َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَّ
يَّاُكْم َأْن ُتْؤِمُنوا ِبالمَِّو َربُِّكْم ِإْن ُكْنُتْم َخَرْجُتْم ِجَيادًا ِفي سَ  ِبيِمي ِمَن اْلَجقِّ ُيْخِرُجوَن الرَُّسوَل َواِ 

وَن ِإَلْيِيْم ِباْلَمَودَّةِ  َوَأَنا َأْعَمُم ِبَما َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَمْنُتْم َوَمْن َيْفَعْمُو ِمْنُكْم َفَقْد  َواْبِتَغاَء َمْرَضاِتي ُتِسرُّ
 (ٔ) َضلَّ َسَواَء السَِّبيلِ 

 الممتجنةسورة 

  :كثيرة آيات
ْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقتَ  َرْفُتُموَىا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن ُقْل ِإْن َكاَن َآَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َواِ 

َيْأِتَي  َكَساَدَىا َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَيا َأَجبَّ ِإَلْيُكْم ِمَن المَِّو َوَرُسوِلِو َوِجَياٍد ِفي َسِبيِمِو َفَتَربَُّصوا َجتَّى
 (ٕٗ) المَُّو ِبَأْمرِِه َوالمَُّو ََّل َيْيِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ 

  
  التوبةسورة 

 

, ِخػػالِؿ معِريتػػِ  ومعِريػػِة أمػػِر ِ , ومػػف والحػػوادث والقُػػرآف الكػػوفمػػف ِخػػالؿ  ,بعػػَد أف تتعػػرَؼ إلػػى او
ـَ ألمػػى أمػػِر اومػػف ِخػػالؿ الكػػوِف أو القُػػرآف ,لقػػاءأو اإل التمقّػػيومػػف ِخػػالِؿ   يُتزيػػؿَ  ,, وبعػػَد أف تسػػتقي

وبعػَد أف  ,اإليمػافِ  طريػؽِ يتتحػرَؾ ألمػى  ,وبعػَد أف تعمػَؿ صػاِلحاً  ,ُكؿ  العقباِت مف الطريػِؽ إلػى او
وبعػَد أف تفعػَؿ ُكػؿ   ,والتسبيحِ  ,والُدألاءِ  ,والِذكرِ  ,والزكاةِ  ,والح ِ  ,والصياـِ  ,تتصَؿ باِو يي الصالةِ 

 .مؤمنٍة تعيُش ييها بيئةٍ ُبد  لَؾ مف    ,كذا
 .تفى أثَر الرسوؿإ  مف اق :الَسكنَدريّ  اوِ كما قاَؿ ابُف ألطاِء  ,يعِرُؼ ما نقوؿ  

يػػي مجتمعػػاٍت ُترتكػػُب ييػػِ  الفػػواِحُش ألمػػى  ,قاسػػّية مجتمعػػاتٍ , يػػي ألاشػػوا يػػي بيئػػاٍت كػػايرةالػػذيَف 
, ُكػُؿ شػيء يػي كػذا الُمجتمػٌ يػدألوَؾ إلػى معصػية او الُمجتمػٌ كػذاُكُؿ شػيء يػي  ,قاِرألة الطريؽ

 ,طّيػبٍ إلنسػاف إذا اُو أكَرَمػُ  ببمػٍد , لػذلؾ ا, كػذا الُمجتمػٌ   ُيعػاُش ييػ والفجػوريدألوَؾ إلى الِفسِؽ 
بقّيػة  ,بقّيػة صػالح ,تقػوىبقّيػة  ,بقّيػة ورع ,, ييػِ  بقّيػة حيػاءييِ  مساجد, ييِ  ِذكر, ييِ  مجالس أِلمـ



. ٔ٘/ٔٙ  
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  تعِرُؼ قيمتها إ  إذا  ,السمبّيات ُكؿب ألمى الرغـِ مف  ,, بمدٌة طّيبةكذ  أرٌض ُمباَركة, ألمؿ صالح
 . تركتها

 

 
 

ويعػيش يػي طمتنينػة  ,بػتَس بػ ِ  ولػُ  منِصػب   ,جػداً  بعيػدخواننا الِكػراـ ذكػب إلػى بمػد أجنبػي إ أحد
ٌَ  ,وبحبوحة ُيتمى مف بعض المراكز اإلسالمية يي كذا البمد الكبير الحضػاري  قرآناً حدثّني أنُ  َسِم
لػػى المسػػاجد ,ى بػػالِدِ  اإلسػػالمّيةوشػػعَر بتشػػواِقِ  إلػػ ,إلػػى بػػالِد ِ  نفسػػ ُ حّنػػت  ,الُمتقػػّدـ ومجػػالس  ,وا 
لى بمِد ِ , المؤمف دائمًا يشعر بانوتالوة القرآف ,الِعمـ  .تمائِ  إلى إسالِمِ  وا 
أف تكػػوَف بػػيَف  الرابػػٌالػػُركف  كػػذا ,ويػػي أحاديػػث كثيػػرة جػػّداً  ,جػػّداً : الػػُركف الرابػػٌ يػػي آيػػات كثيػػرة إذاً 

ؿ إلػى يػأم ,, وسػاير وحػدؾالفجػر, ات, الػِذكرالصمو  ؛فف مٌ ثالثة مؤمنيآل, ساير اجماألٍة مؤمنة
ٌَ الواحػد إف  ,  الجماألُة رحمة والُفرقُة ألػذاب,  التحمؿ والتفّمت  ,وكػَو مػف ا ثنػيِف أبعػد ,الشػيطاَف مػ

نما يتُكػُؿ الػذئُب مػف الغػنـِ   ,, إلػى ُأصػوؿ الػديفيجػب أف نعػوَد إلػى ُكػؿ الػديف :أحيانػاً ,  القاصػّيةوا 
 .عِريةم كذا كَو الديف

 

 
 

 :اآلية القطعّيِة يي د لِتها :بدليؿِ  ,اإلنساَف ُخِمَؽ ليعُبَد اَو ألّز وجؿ أف   :أذكر دائمًا وكثيراً  أنا
ْنَس ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدونِ   (ٙ٘) َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

 الذارياتسورة 
 

مبنػي ألمػى معِريػة , سػموؾ كػذا ُكػؿ الػديف ,سػعادةية وبعػدكا : طاألة قبمها معرِ ث مراحؿثال العبادة
والجنػة  ,, يعنػي يػي النهايػة أنػَت ُخمِقػَت لمجنػةمخمػوٍؽ حػيّ  ُكػؿب , والسػعادُة كػدُؼ ُيفضي إلى سعادة

, فِس مؤقتػة, مصػارألة الػنالتكميؼ مؤقت, المشّقة مؤقتة ,لُدنيا متاألب مؤقتةا متاألب, ُكُمها سعادة
 :دخوؿ الِجنافاإلنساف يستحؽ  لّما

  (ٙٗ) اْدُخُموَىا ِبَساَلٍم َآِمِنينَ 
 الججرسورة 

 

َخَزَنُتَيا َساَلٌم َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّيْم ِإَلى اْلَجنَِّة ُزَمرًا َجتَّى ِإَذا َجاُءوَىا َوُفِتَجْت َأْبَواُبَيا َوَقاَل َلُيْم 
  (ٖٚ) َعَمْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُموَىا َخاِلِدينَ 

 الُزمرسورة 

 خمؽ اإلنساف لمعبادة .

 الحنيف إلى الوطف :
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ٌُ ألمى مقاِمِ  يي الجّنة ,الموت: المؤمف حينما يتتيِ  َمَمُؾ قاؿ     لػـ أر شػّرًا قػط , لػو  :يقػوؿ ,ويّطم
لػػػو أف  حياتَػػػُ  ُكّمهػػػا ُمفعمػػػٌة  ,لػػػـ أر شػػػّرًا قػػػط :يقػػػوؿ ,بالمصػػػائِب والمتاألػػػب ُمفعمػػػةُ أف  حياتػػػُ  ُكمهػػػا 

 ,صيحةً  يصيحُ  ,والكاير حينما يعِرُؼ مكاَنُ  يي النار لـ أر شّرًا قط, :يقوؿ ,والمصائب بالمتاألبِ 
 ؟ِرحالتُػ ُ  ؟حفالتُػ ُ  ؟مسّراُت ُ  أيفَ  ؟لـ أر خيرًا قط, أيَف بيوُت ُ  :يقوؿ ,لو سِمَعها أكُؿ األرِض لُصِعقوا

؟ كيَ  أيفَ  ؟أيَف السهرات الناألمة ؟النساء المواتي التقى ِبهفّ  أيفَ  ؟أيَف الطعاـ الذي أكَم ُ  ؟أيَف شتُن ُ 
 .ُكُمها ذكبت وبقيت تِبعاُتها

 

 
 

يقػوؿ  ,ألميكـ أنُ  لّمػا اإلنسػاف يحُضػر مجمػس أِلمػـ أشعر, أنا بحاجة إلى مجتمٌ مؤمف :إذاً  ينحفُ 
ويػي  ,ويػي قُػرب ,يوميف أو ثػالث يػي ذكػر ,معي يوميف ثالث بقيو  ,تتّثرت وشعرت بصفاء :لؾَ 

 .معنويات مرتفعة ويي ,نفسّيةويي قّوة  ,ُطمتنينة
ـُ بػػاو ,طمػػب أِلمػػـ بُكػػؿ أنواأُلػػ ُ  ,معِريػػيّ ُركػػف  :أركػػاف أساسػػّية يػػي الػػديف ةأربعػػ ـُ بػػتمرِ الِعمػػ ِ , , الِعمػػ

ـ  , التتُمؿ, دراسة, سماع, قراءة, طمُب الِعمـ ألمى إطالِق ِ  ,, التفّكرالشريعة, الحقيقة العمؿ بشقّيِ   ث
, المػاؿ, إنفػاؽ الُجهػد, إنفػاؽ الِخبػرة إنفػاؽ,  سػتقامة واإليجػابي التقػديـمبي ا, السالسمبّي واإليجابي

ـ  ا تصاؿ بػاو ِبُكػؿب ألوانِػ ِ   ,إلػى ُدألػاء ,إلػى ِذكػر ,إلػى زكػاة ,إلػى حػ  ,إلػى صػياـ ,صػالة مػف ؛ث
ٌٍ ُمسػمـ :الرابٌ والشيء, إلى تالوة ُقرآف ,إلى إقباؿ  ألف  كػذا ,أف تحرَص ألمى أف تكػوَف يػي مجتمػ

 .الُمجتمٌ ُيقوّيؾ
ياُكـ والُفرقة ,ألميكـ بالجماألة,  رحمة والُفرقُة ألذاب الجماألةُ  وكَو مػف  الواحديإف  الشيطاَف مٌ  ,وا 

نما  ,ثنيِف أبعدا   .يتُكُؿ الذئُب مف الغنـِ القاصيةوا 
 والجمد  رب العالمين

*** 
 
 

 الخاتمة .


