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 العبادات والطاعات

 لطيفة حسني الكندري. د
 بدر حممد ملك. د

 
َمُة   الُمَقدِّ

رمةو القرة إ  ىل األوىل الرتبويةة فهي وسيلة املسلم ذات مكانة جليلة العبادات والطاعات يف اإلسالم 
باأليةةا   اهلل سةةبنانو وبلةةع العةةون منةةو ألدا  رسةةالقو األرةةارية يف األرد عةة  لعايةةا يدرالةةو ال اليةةة  ةةي يةةنعم

واسةةقامار اةةاات األرد ولعمالةةا علةةي رمةةو ي بةةي ا ةةال  سةةبنانو  ال  وا لةة مةةا ا ةة ال ايةةيعةة  القعامةة  
أن لرةوم بقرةد  وسائ  مؤسسةات القنئة ة اتجقماعيةة ودور الرتبية اإلسالمية داا  األس   واملدرسة . ولعاىل

مة  ولرةوي اإلراد  ول سة  يف الوجةدان ذلةان يف األلقرة  املعةا   لعبةاد  والطاعةة  ةيفهةوم الع يف مبسط مل
لةدرييا  لة ات األ بةادفوق واجقهاد م  جهة، ون يب عليهةا يف الوايا بك  ش نسلك السلوك النبي أج  أن 

 .م  جهة أا ى
" نِ َوَمةا َاَلْرةُ  اْ ِةَ  َواإِلنةَو ِ ت لِيَةْعبُةُدو "أا نا اهلل ا با العليم بالغاية م  الة  اإلنةو وا ة  فرةال 

األنةةو والسةعاد  لانسةةان ولؤسةةو أليالةةو رفيةةة ذات  فةةاق الغايةةة السةةامية  ولقرةةم  لةة  (. ٙ٘: الة اريات)
وينهةةوا عةة  الئةة ك  ميةةا  ،العبةةادو ليةةو ويهةةدوا بةةو  ،ويعبةةدو  ،وألجةة  ذلةةك بعةةل اهلل ال سةة  ليع فةةو  ،رحبةةة
 . اواإلميان هب ابادهتي ععلاألجداد درج ول ك الرالتت اليت ويهج وا    معبود سوا   ،صنوفو

مةةة  أاةةةت دميةةةاات الرتبيةةةة اإلسةةةالمية وألةةةدافها أنةةةا لسةةةعي إليةةةاد اإلنسةةةان اإليةةةايب الةةة ي يكةةةون عن ةةة اً 
يةةةال . فةةاعالً أينمةةا  ةةةان ويف أي بلةةد سةةك  وأن سسةة   ىل النةةاس رتيعةةةاً ولةةيو للمسةةلمني فرةةطُم ةةلناً صةةاألاً 

َهةةا َمالِئَكةةٌة يَةةا أَيَةَهةةا الَةةِ يَ  "لعةةاىل يف سةةور  القنةة     َمنُةةوا يُةةوا أَنُفَسةةُكْم َوأْللِةةيُكْم نَةةارًا َوُيوُدَلةةا النَةةاُس َواألَِْجةةارَُ  َعَليةْ
ٌِ ِشةةةةَداٌد ت يَةْعُ ةةةةوَن اللَةةةةَو َمةةةةا أََمةةةةَ ُلْم َويَةْفَعلُةةةةوَن َمةةةةا يةُةةةةْؤَمُ وَن  لةةةة   اايةةةةة الك ميةةةةة مةةةة  أصةةةةول الرتبيةةةةة ( ". ٙ)ِغةةةةال

واألريرةة الاانيةة الةيت ميكة  . لف دية وا ماعيةة يف الرتبيةة وااصةة ل بيةة الناشة ةاإلسالمية ولي لدل علي املس ولية ا
ت ميكةة  للمسةةلم أن يرةةوم بالقكةةاليف الئةة عية . أن ُلسةةقنبط مةة  اايةةة الك ميةةة أن األسةة   أسةةاس الرتبيةةة الناجنةةة

امل يسةةةقمد  مةةة  بةةةوي وابةةة  املعةةةالعبةةةادات واملعةةةامالت  ت مةةة  اةةةالل منهةةةاج ل  ك  املطلةةةوإ منةةةو يف بةةةاإ بالئةةة
  .ف ول املدرسةيف البي  ويف رحاإ املسجد، و 

ل ةفية للةنفو وايةرتاإ  العبةاد  والطاعةة. ردس  أمسةاف هلل ج  ثناف  ولوالعباد  الطاعة رحلة م  لنا نبدأ 
 . الطاعة لي اسقمقاع بالطيبات وف  م اد اهلل اال  األرد والسماوات. م  اهلل سبنانو وادمة لانسانية
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السةةياق ذتةةة حاجةةة ماسةةة علةةي املسةةقوى اإلسةةالمي إلعةةاد  شةةن  الفعاليةةة ال وحيةةة والارافيةةة  ويف لةة ا
 نسةةةان الئةةةهود األرةةةاري يف  ةةة   ل ةةةناللفةةة د وا ماعةةةة ولنميةةةة ال ةةةلة ال وحيةةةة بةةةاهلل سةةةبنانو ولعةةةاىل لكةةةي 

 (. ٖٛٔ، ٕٔٓم، ص ٕٚٓٓب غوث، )جماتت األيا  
َمةْ  أَْعةَ َد "يةال لعةاىل . را  وا س ان لانسان أينما  انعني الئ لوعباد  اهلل  بعيداً ع  ن العيش 

ويف بدايةةة السةةور  نفسةةها، سةةور  (. ٕٗ: بةةو" )َعةة  ذِْ ةة ِي فَةةََِن لَةةُو َمِعيَئةةًة َبةةنكاً َورَمُْئةة ُُ  يةَةةْوَم اْلِرَياَمةةِة أَْعَمةةي
ولكة ا لبةدو ال ةور  جليةة ناصةعة (. ٕ: بةو)" أَناَْلَنا َعَلْيَك اْلُرةْ  َن لَِقْئةَريَما "بو بيان أن  لباع الر  ن لنا  

 .أع د ع  الريا م  جهة أا ى لك  م   م  جهة ولن ر بالئرا واأليا  الطيبة لبئ  باهلنا  
هتدف رتيا العبادات يف اإلسالم  ىل  يرةاِ حةواس ا ةا و عمةال الةوعي  ةي يسةقريم ابة   دم بعيةدا 

َوأََن "علةةي ال ةة اق الرةةو  الةة ي يةةال عنةةو رإ العةةا  عةة  شةةوائع الئةة ك وا هةة  والقلةةم والئةةرا  و ةةي يسةةا 
" ُ م بِةةِو َلَعَلُكةةْم لَةقَةُرةةونَ َلةةةَ ا ِصةة َاِبي ُمْسةةَقِريماً فَةةالَِبُعوُ  َوتَ لَةَقِبعُةةواْ الَسةةُبَ  فَةقَةَفةةَ َق ِبُكةةْم َعةة  َسةةِبيِلِو َذِلُكةةْم َوَصةةا 

 (.ٖ٘ٔ: ماألنعا)
 

 مل وجهعلى أكألداء العبادات والطاعات  طرق 01
 :ب ق للقنئ ة ال األة ولقأصي  العبادات والطاعات يف نفوس البنني والبنات ٓٔ فيما يلي ذ   لة

 .اعلم ما العباد  واجعلها سبي  السعاد  .ٔ
 .الطاعة والعباد   ت مبوافرة ومقابعة الئ يعةت لقنر   .ٕ
  .النية ال األة جتع  املباحات عبادات وباعات .ٖ
 .حم اإ للقعبد لو اجملقما   .ٗ
 .اإلف اق والقف يط يف العباد  والطاعة م  أسباإ القط ف .٘
 .الفقور يف أدا  العبادات بداية اافات .ٙ
 .أفر  العباد  الدعا  .ٚ
 .األذ ار الر  نية والنبوية اا زاد .ٛ
 .اإلحسان يف دمارسة العبادات: اهلدف األمسي .ٜ
 .ا ا  لو يف املداومة علي أدا  العبادات .ٓٔ

 
 شرح الطرق

 ى الطريقة األول
 .سبيل السعادةواجعلها  ،العبادةاعلم ما 

 ما امل اد بالعباد  والطاعة؟ 
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االصة العلم أن لعلةم الطاعةة والعبةاد  مةا : " أيها الولدالف يد الرتبوي  قابو يف  يال أبو حامد الغاايل 
ا لرةول ولفعة   ة  مة: يعةي. اعلم أن الطاعة والعباد  مقابعة الئارع يف األوام  والنوالي بالرول والفع . لي

َواْعلَةْم أََن القَةَفَكةَ  يَائِةُد اإِلْنَسةاِن  ىَل اْ َةْاِ .. ت ِعبَةاَدَ   ت بِقَةَفَكةٍ  اْلغَةاَايلَ يَةاَل و ". ولرتك يكون بَيقةدا  الئة ع
 (. ا ادمي، بق  ف" )َوَدلِيُلُو  َذا َ اَن َصِنيًنا

بَةةةُو اللَةةةُو َويَةْ َبةةةاُ  ِلةةةَي ا" اْلِعبَةةةاَد ُ " :يةةةال ابةةة  ليميةةةة يف الفقةةةاوى يْةةةةَواِل ، ِمةةةْ  األَ : ْسةةةٌم َجةةةاِمٌا ِلُكةةة ب َمةةةا سُِ
َْ ، َوِصةةْدُق اأْلَةةِديِل ،َواألَ  ، َوبِةةَ  َوأََداُ  اأَلَمانَةةةِ  ْعَمةةاِل اْلَباِبنَةةِة َوالقَةةاِل َِ  َ فَالَ ةةالُ  ، َوالاََ ةةاُ  ، َوال بةةَياُم ، َواأْلَةة

َواإِلْحَسةاُن  ىَل اْ َةاِر ،  ْلُمْنَكِ  ،اأَلْرَحاِم ، َواْلَوفَاُ  بِاْلُعُهوِد ، َواأَلْمُ  بِاْلَمْعُ وِف َوالنَةْهُي َعْ  ااْلَواِلَدْيِ  ، َوِصَلُة 
ْعقَةةِدي ، اْلبَةَهةةائِِم ،ِبيِ  ، َواْلَمْملُةةوِك ِمةةْ  َ َواْلَيقِةةيِم ، َواْلِمْسةةِكنِي ، َوابْةةِ  الَسةة

ُ
اُ  ، َوالةة بْ ُ  ، َوالةةَدعَ  واِ َهةةاُد ِبةةَد امل

يِ  . َواْلِر َاَ ُ  ، َوأَْماَاُل َذِلَك ِمْ  اْلِعَباَدِ   وََ َ ِلَك ُحَع الَلِو َوَرُسولِِو ، َوَاْئَيُة الَلِو َواإِلنَابَُة  لَْيةِو ، َوِ ْاةالُص الةدب
ُ  أِلُْكِمِو ، َوالَئْكُ  لِِنَعِمِو ، َوال بَبا بَِرَرائِ  ِو ، َوالقَةوََ ةُ  َعَلْيةِو ، َوالَ َجةاُ  ِلَ زْتَقِةِو ، َواْ َةْوُف لَِعَ ابِةِو ، َلُو ، َوالَ بةْ

َوَذلِةَك أََن اْلِعبَةاَدَ  لِلَةِو ِلةَي اْلَغايَةُة اْلَمْنُبوبَةُة لَةُو ، َواْلَمَ ِبةَيُة لَةُو ، الَةيِت َالَةَ  . َوأَْماَاُل َذِلَك ِلَي ِمْ  اْلِعبَةاَدِ  لِلَةِو 
العبةةادات لةةي رتلةةة النيةةات واأليةةوال واألعمةةال الةةيت لةةنقم عبةةاد  اإلنسةةان  (.بااق ةةار ول ةة ف) "َ  هَلَةةااْ َْلةة

 (.ٕٛٙم، ٕٛٓٓا ادمي، )خبالرو 
ا مسة املع وفة بة  لةي نفسةها اإلسالم أر ان عباد  يف اإلسالم ت لقويف عند أشكال اللك ا فَن و 

ل ال  لؤم  باملع وف ولنهةي عة  املنكة  ومة  صةور املعة وف لرودنا  ىل أشكال ت ح   هلا م  العبادات فا
 أَنْ  لَةَويَةاَ  َسةَوا ٌ  ِعبَةاَد ٌ  اْلِعْلةمِ  ِ َقابَةةُ  لُةَقَخة َ  أَنْ  يَةْنَبِغي " الي  ذ مهمة فَائَِد  السبكي ذ  بلع العلم و قابقو هل ا 

َها عَ يَةقَةَ لَ     ".ت أَمْ  فَائَِد ٌ  َعَليةْ
 ةوجه رمو ولسا واحد فلك يف دورل ولكنها أيسام عد   ىل لنرسم إلسالما يف العبادات ذمد لنا وم 
  داإو  األْو  يامال ب و   ا والَا  ال ،وال َ  هار والطَ  العريد ، ومسائ  العلم :العبادات ل   أيسام وم  .واحد 
  قع غالا ناكول  املة أيسام عئ   للك .األويات يف األوراد ل ليعو  عواتوالدَ  األذ ارو  الر  ن لالو 
 ،الفاألني دلي و  ،الراصدي  منهاج ولي ،الدي  علوم فهي باسقفابة ببيانا وياموا اإلسالم علما  عنها
 .ال األني ورياد
 فطةاإ "نياالةدَ  يف بةاداتالعِ  عقةمأَ  مة  مهةا" علموالةقَ  القَةْعلِةْيم أنَ  نةوي  الرتبةوي ل اثنةا غةور س  االل م و 
 املةقعلم والاةا َ ئةج  ، ال املعلةم فاألولَ األج  يف ش يك لو املقعلم و  لك ا دمئ وباإ املعلم عم  ب لك
ُهَمةةةا ِعةةةَوٌد؟ ام   ةةةال  ن الةةة ي ينقةةة  بَن ةةةاف  ىل شةةةأن العبةةةاد  وعاليقهةةةا  فَةَهةةةْ  هِلَةةةَ ْيِ  ِمةةةْ  َالَةةةٍف، أَْو ِمنةْ

 يةةد منةةا اإلسةةالم أن نرةة ن ي. الرتبويةةة يةةدرك يرينةةا بعقمةةة لةة ا الةةدي  وف ةةوهلابةةالعلم يف الفلسةةفة اإلسةةالمية 
، سةةناد األمةةةة ال ةةال  بعمةةار  األيةةةا  فكلمةةا فهمنةةةا  سةةالمنا سةةاد العلةةةم فينةةا وأصةةةبن  علةةوم الةةدنيا والةةةدي  

 .حم  ال وح للجسد، ومباابة العافية للبدن، واألم  للوب  وأبن 
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وهلة ا وان ت يفرتيةان اإلميةان والعلةم صةنبةأن  ن إلسالم دية  اإلميةان والعلةم لكة ا نة يب أبنا نةا وبنالنةا  
وعكو النور ظلمة وظلمات فاأل  يكقئفو املؤم  بنور العلم وشعاع اإلميةان ولةو " العلم نور"يال علمافنا 

  .بدور  يهدينا للعباد  والطاعة  ما ينبغي دون ابقداع فيو وت لنريت منو
 الطريقة الثانية
 .الطاعة والعبادة إال بموافقة ومتابعة الشريعةال تتحقق 

 . األمسا  توجمانبة احملدثات مهما لغا  الطاعة والعباد   ت مبوافرة ومقابعة الئ يعةت لقنر  
ِ َن الَئةةْيطَاَن َلُكةْم َعةةُدو  "يةةال لعةاىل موصةةيا العبةاد  .بة   دمن مةداا   اةةا  إلفسةاد عمةة  اللئةيطا ن 

َةةةا يَةةةْدُعو ِحْابَةةةُو لَِيُكونُةةةوا ةةةُ وُ  َعةةةُدّواً ِ ََ حبةةةال الئةةةيطان لغوايةةةة  ومةةة (. ٙ: فةةةاب " )ْ  َأْصةةةَناِإ الَسةةةِعاِ ِمةةة فَاختَِ
 مهةال الرةوابط املطلوبةة يف القعبةد وهلة ا أ ةدت الئة يعة السةمنة علةي بة ور  القريةد  اإلنسان أنو يةدعو  ىل

َ بالئ يعة فاألص  يف أدا  العبادات اإللباع أي القريةد مبةا نةت عليةو الئة ع واألصة  يف أمةور األيةا  اتبقةداع
البابةةة   يبقكةةة  يف عبادالةةةو ألن لةةة ا مةةة  تفةةةَن املسةةةلم  ووعليةةة. ا قئةةةاف بةةة ق جديةةةد  ولطوي لةةةا باسةةةقم ار

فيلامهةةا  بةة  ينقةة   ىل لوجيهةةات اإلسةةالموالقغيةا فيةةو  ،واألةة ف منةةو ،فالةدي  ا قمةة  وت جمةةال لابةةافة عليةةو
 .ما اسقطاع ل لك سبيال

أي أننا يف  يفية القعبد رمقاج لألدلة الدينية  .األص  يف العبادات األق  ويف العادات اإلباحة
سرتم . قرم  الر رلت و  م لنة مقويعة افيهال نينة أما يف ب ائ  األيا  فنن  نبدع ما نئا  باملا أن 

اإلسالم العر   رو  باحاة تسقخ اج ا ا فيعطيو مساحة واسعة لالجقهاد فَن الناس أعلم بئ ون 
  .دنيالم

 ل " )أَِبيُعواْ الّلَو َوالَ ُسوَل فَِن لَةَوَلْواْ فَةََِن اللّةَو تَ سُِةَع اْلَكةاِف ِي َ  ُي ْ "يال لعاىل 
  ال زتةة فرةال يةأن  لباع الئ يعة مة  ية  ن وسةنة ب   ىل وأرشدنا الر  ن ( ٕٖ: عم ان

ورد يف  (.ٕٖٔ ل عمةةةة ان" )َوأَِبيعُةةةةواْ اللّةةةةَو َوالَ ُسةةةةوَل َلَعَلُكةةةةْم لُةْ زَتُةةةةونَ " "جةةةة  جاللةةةةو 
ُاةُ وا ": َلي اللَةُو َعَلْيةِو َوَسةَلمَ َويَةْولُةُو َصة "َصَلوا َ َمةا رَأَيْةُقُمةوِ  ُأَصةلبي"األديل ال ني  

اْلَمْرُ ةوُد ِمةْ  اْلِعبَةاَدِ  .  َعةْ  َوْحةيٍ  َلْ ةُدُر  تتاْلِعبَةاَدُ  "الكويقية ورد يف املوسوعة الفرهية  . "َعيب َمَناِسَكُكمْ 
ْمة ِِ  ، فَةال َلْ ةُدُر  ت َعةْ  ْمِقاَةاِل ألَ ُع النَةْفِو بِالقَةَوَجِو  ىَل الَلِو ، َواْ ُُروِع َلُو ، َواتْنِريَةاِد أَلْحَكاِمةِو بِاتلَةْهِ ي: 

اهْلَةَوى أَْو مبَةا يُِرة َُ  اللَةُو ِمةْ    يَةْنِطةُ  َعة ْ نَةِيب اْلَمْعُ ةوِم الَةِ ي تاْلِكَقاِإ اْلَك ِِ  ، َوُسةَنِة ال: َب ِيِ  اْلَوْحِي بِنَةْوَعْيِو 
أََمةا { َمةْ  َأْحةَدَث يف أَْم ِنَةا َلةَ ا َمةا لَةْيَو ِمْنةُو فَةُهةَو َرد  }َجاَ  يف الَ ِنيِ  اْجِقَهاِدِ  َصَلي الَلُو َعَلْيِو َوَسَلَم فَةَرْد 

َهةا ُموُر اْلَعاِديَُة اَليِت جَتْ ِي بَةنْيَ الَناِس لِقَةْنقِ األُ  القَةْوِجيةُو  ىَل  يَاَمةِة اْلَعةْدِل : يِم َمَ األِِِهْم الَدنْةَيِويَةِة ، فَاْلَمْرُ ةوُد ِمنةْ
ةةةنَةُهْم ، َوَدفْةةةُا  " ْجِقَهةةةاُد ِفيَمةةةا مَلْ يَةةة ِْد ِفيةةةِو نَةةةت  ، لَِقْنِريةةةِ  اْلَعةةةْدِل ، َوَدفْةةةِا الَرةةةَ رِ الَرةةةَ ِر ، فَةَيُجةةةوُز ِفيَهةةةا اتبَةيةْ

 ( .بااق ار)
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املةة بني لةةم الةة ي  يئةة حون ألبنةةائهم وبنةةاهتم عقمةةة البنةةا  الةةدي  اإلسةةالمي يف  ونةةو ديةة   امةة  ت  ن 
القطةوي  فةَذا  انة  بعةل امللة  لةنر   قاهبةا املرةدس أو هلةا عةد   قةع ت سقاج أبدا لابةافة وت الق ةويع و 

ل  و ةةة  مةةةا فيةةةو يطعةةةي ألنةةةو مع ةةةوم مةة  ا طةةةأ وصةةة   لينةةةا بةةةالقوادتامةةةا وصةةيف فةةةالر  ن الكةةة   اةةةالف ذلةةةك 
 (.ٜ: األج " )ْ َ  َوِ نَا َلُو أَلَاِفقُونَ رَمُْ  نَةاَْلَنا ال ب "يال لعاىل  .الابوت ت جمال للجدال فيو

ا ميةةا يسةةقطيا الريةةام بئةة وبها  لومةةة ومةة  جتليةةات ا مةةال فيهةةا أنأرشةةدنا اإلسةةالم  ىل عبةةادات مع
والف ةةةةات ا اصةةةةة  ةةةةاألعمي واملرةةةةيم واملسةةةةاف ، ي والفرةةةةا، الكبةةةةا وال ةةةةغا ، وال جةةةة  واملةةةة أ ، والغةةةةفقئةةةةم  

ويةةد ف ةة  يف الليةة  والنهةةار ليلنةة  برافلةةة األايةةار بيسةة  دون حةة ج و واألعةة ج وحةةر املةة يل يسةةقطيا القعبةةد 
 .  الفرها  يف ذلك لف يال
عةةةدم قةةةاام بالةةةدي  و للئةةةجيا الناشةةة ة ااصةةةة علةةةي ات ىل  يف املرةةةام األول هتةةةدفا نةةةمةةة  لةةة ا فةةةَن ل بيق

ومةة  أمالةةة . مهمةةا  ةةان القغيةةا يسةةااالةةدي  أمةةور مةة  القغيةةا يف علةةي القنفةةا لرةةوم الرتبيةةة الروميةةة  فةةَنمفاريقةةو 
الكة   وفة  ألة  ت يلية  مبرامةو العايةا  أو ل ديد الر  ن أو األْ لغا بي  اهلل ح ف ااذاناألعمال البابلة 

االةد و امة  ومع ةوم اإلسةالمي ن الةدي   . لعبةاد  املف وبةة، أو عةدم القريةد مبواعيةد االا ةا ف يرةة أو  لغا  
" ِبةيُ  َلُكةُم اإِلْسةاَلَم ِدينةاً اْليَةْوَم َأْ َمْلُ  َلُكْم ِديَنُكْم َوأدَْتَْمُ  َعَلْيُكْم نِْعَمةيِت َورَ  "وارلرا  اهلل لعاىل م  الال  

لة ا يف مبةا لةدانا اهلل  ليةو املخلةت عمة  والالرةو ، والفهةم القةام  ةدي  قلةو الجتةا  ذلةك دورنا (. ٖ: املائد )
  . الدي  العقيم ال ي أساسو الابات واإللباع وجمانبة اتبقداع 

م  املهم أن يروم امل بون برتبية األبفال علي بو  ما سب  فنعلمهم حت ي مكان الربلةة والقوجةو  ليهةا 
وفعة  ( القهة  والع ة )  ال ةال  السة ية أثنةا  أدا الر  نيةة عند صاللنا ونعلمهم عدم ا هة  يف لةالو  اايةات

 أن األصةةة  يف العبةةةادات اإللبةةةاع الطفةةة  يةةةدركوت بةةةد أن  .عنةةةد أدائهةةةا يف رتاعةةةة ذلةةةك يف سةةةائ  ال ةةةلوات
 . رم اف ع  لعاليموينبنا خماب  اتو يف أن ذلك سمينا م  اتبقداع يف الدي  و 

  
 الطريقة الثالثة

  .وطاعاتالنية الصالحة تجعل المباحات عبادات 
املةؤم   .جتع  املباحات عبادات وباعةات والنيةة الفاسةد  جتعة  الطيبةات اطايةا وزتت النية ال األة

وي ةوم وية  والديةو ويةقعلم ويعلةم مة  حةني ااة  فهةو ي ةلي ويةدرس لو ال ي يُقه  ما يرم  ويةدد نيقةو 
نيةة صةاألة  ا ذا ايرتنة  هبةباحةات رتلةة املوعليةو فةَن  .درجاتد للعبادات حمةبط للةمفس عيدا ع  ال يا  فَنوب

اةةاإ اإلنسةةان علةةي فعلةةو مةةا النيةةة ال ةةاألة ويعايةةع علةةي يُ  "يةةال السةةلف ال ةةا  . الطاعةةاترتلةةة مةة   فهةةي
 ".فعلو ما النية الفاسد 



 6 

نطلةع العلةم بلبةا ل بةا اهلل فولطبي  ذلك ل بويا يكةون بقب ةا أبفالنةا وبلبقنةا برة ور  النيةة ال ةاألة 
ت نلةبو املالبةو ا ميلةة لنقكة  ولنقفةاا  علةي النةاس و ة لك  ، ،يةو يف  ة  صةباح ومسةا وباعة لو وحبا ف

  .ب  لنقه  نعمة اهلل علينا
مة  أ مة  وأرتة  فهةي وصةية ِة اْ َةْا بة  حنبة  َولَةَدُ  بِِنيَة َأزْتَدَ  وم  روائا األدإ الرتبوي َوِصَية اإِلَمامِ 

ةَ  فََِنَةَك ت"أَْوِصِي يَا أََبِ  ، فَةَرةاَل  ألَبِيِو يَةْوًما َعْبُد الَلِو ْبُ  اإِلَماِم َأزْتَدَ  يَالَ "الوصايا  ذ  لَةةاَاُل  يَةا بةُةَيَ انْةِو اْ َيةْ
ةة َ  َسةةْهَلُة اْلَفْهةةِم َواتْمِقاَةةاِل َعلَةةي الَسةةاِئِ  ،  ،اْلَمْسةةُ ولِ  َعِقيَمةةٌة َسةةْهَلٌة َعلَةةي َوَلةةِ ِ  َوِصةةَيةٌ  ".خِبَةْاٍ َمةةا نَةَويْةةَ  اْ َيةْ

يةة َوفَاِعُلَهةةا اْلَمْطُلوبَةةِة َشةةْ ًعا  ِا أَْعَمةةاِل اْلُرلُةةوإِ ثَةَوابُةةُو َدائِةةٌم ُمْسةةَقِم   لِةةَدَواِمَها َواْسةةِقْم َاَرَلا، َوِلةةَي َصةةاِدَيٌة َعلَةةي رتَِ
لةةةدعنا هتبنةةةا مهةةةة بموحةةةة و   ةةةاألةالنيةةةة ال (.املردسةةةي، بةةةدون لةةةاري " )َسةةةَواٌ  لَةَعَلَرةةةْ  بِاْ َةةةاِلِ  أَْو بِةةةاْلَمْخُلوقِ 

لفةةةق   فةةةاق جديةةةد  راحةةةة يلبيةةةة  بموحةةةة ولقةةة  النيةةةة األسةةةنةاطةةةط مسةةةقربلية رمةةةو وبةةةا نرةةةاعف ا هةةةد 
 .نسقئ ف ما لو يادم م  الام  د مفي ومئاريا

و داةةةال السةةة ور علةةةي النةةةاس  لهةةةا  ،واتعقنةةةا  باملكقبةةةة ،وال يابةةةة لقرويةةةة ا سةةةد ، ن  بعةةةام األلةةة 
وبةةة لك  ، ذا صةةةلن  النيةةةات ، ن أبةةةواإ العبةةةادات  اةةةا  .يُاةةةاإ صةةةاحبها  ذا  انةةة  بنيةةةة حسةةةنةأعمةةةال 

لةي نئة  الفرةائ  ونسةعي يف جنبةات األرد نطبة  فيهةةا لقعلة  يلوبنةا باملعةايل ونعرةد العةام ع املسةلك ال بةا 
األسةةةنة بةةةوال حيالةةةو لرولةةةو  ات ةةةاحع املةةةؤم  النيةةةيُ ولكةةة ا . مكةةةارم األاةةةالق باسةةةم اهلل سةةةبنانو وعونةةةو

  الةيت  ن دائة   العبةاد" (.ٕٙٔ: األنعةام" )يُةْ  ِ َن َصةاَلِ  َوُنُسةِكي َوحَمْيَةاَي َودَمَةاِ  لِلّةِو َرإب اْلَعةاَلِمنيَ "سبنانو 
ال  اهلل هلا اإلنسان، وجعلها غايقو يف األيا ، ومهمقو يف األرد، دائ   رحبة واسعة لئم  شة ون اإلنسةان  

 (.ٖٜٗم، ص ٕٚٓٓال اليب، " )لسقغ ق    مناشطو وأعمالو.  لها، ولسقوعع حيالو رتيعا
ل ةةةب  بةةةال    ن أبفالنةةا  ذا أال ةةةوا النيةةةات يف صةةةباح  ةةة  يةةةوم ولةةةم يطلبةةةون العلةةةم فةةةَن بةةةمائ لم 

بالنيةةة . والكةةدح والكفةةاح يف حت ةةي  العلةةوم و لرةةان املهةةارات و عمةةال العرةةولفيهةةون علةةيهم البةة ل مقطهةة   
مةة  شةةأن ذلةةك  لةةو أن يئةةا . م مدارسةةهيئةةم ون عةة  سةةاعد ا ةةد واتجقهةةاد يفال ةةاألة لئةة ق حيةةاهتم و 

 ،واأليةةا  الفاعلةةة ،الةة امْ املنقجةةةو  ،األنئةةطة املقردمةةةفقفةةيل بةةوميل مدارسةةنا زوايةةا يف  ةة  زاويةةة مةة  النةةور 
ب ي   صةالح مطلا النور ولو ائ   ن صفا  الس  . خمق اهتا ومكقباهتا وحدائرها ومساجدلا وصفوفهال لري و 
 . مال  وسبي  لقكوي  جي  مؤم قال  ال

  
 الطريقة الرابعة
 محراب للتعبدكله المجتمع  

 ن الة ي أعطةا  اهلل لعةاىل "  ن اجملقما حمة اإ للقعبةد. العبادات ذات ال بغة اجملقمعية يف غاية األمهية
سةوا  أ ةان  نسةانيا عامةا أم  ةان  - فرها يف الدي ، ولدا  سةب  ال شةاد وب ية  النجةا  يةدرك أن اجملقمةا  لةو

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16408
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16408
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، لعةةةاىل والقرةةة إ  ليةةةو خبةةةا األعمةةةاليعقةةة  ف صةةةة بيبةةةة، وجمةةةات واسةةةعا لعبةةةاد  اهلل  -جمقمعةةةا  سةةةالميا ااصةةةا
  (.ٕٚٔم، ص ٕٕٓٓإ، أيو " )وأفرلها

. الر بةةات  ب أجةةمةة  ويف اإلسةةالم للمةةو أن اإلحسةةان  ىل النةةاس و ةة  املخلويةةات مةة  أعقةةم العبةةادات و 
م، ص ٕٚٓٓانقةة  الةةدومي، ") اْ َْلةةُ  ُ َلُهةةْم ِعيَةةاُل اللّةةِو، َوَأَحةةبَةُهْم  ِلَْيةةِو أَنْةَفُعُهةةْم لِِعَيالةةوِ : "ويف األةديل الئةة يف

 :يال أبو العقالية. (ٙٙ٘
 ا َلةةةةةةةةةةُ  ُ ُلُهةةةةةةةةةةُم ِعيةةةةةةةةةةةا
 فَةةةةةةةةةةةةةةةَأَحبَةُهم بُةةةةةةةةةةةةةةة ّاً ِ يَل 

 

 ُل اللَةةةِو حَتةةةَ  ِظاللِةةةوِ  
 ِه أَبةَةةةةةةةةةةةةةَ ُلم بِِعيالِةةةةةةةةةةةةةوِ 

   
للكةة  امةة أ  ألنةةا عةةَ ب  لةة   بةةال و  ،يلهةةل مةة  العطةةش عطةةف علةةي  لةةع وولرةةد داةة  رجةةال ا نةةة ألنةة

لمة الةةيت لعمةة  ا ةةا حيامةةا  انةة  ومةةا بنةةا  الئخ ةةية املسةةب ت ميكةة  أن يكقمةة  بنةةاف   تاجملقمةةا املسةةلم  .ذنةةع
الَةِ   صةلي اهلل عليةو وسةلميَةاَل يل َرُسةوُل اللَةِو : َعةْ  َأيب َذر  يَةالَ " الئة يف املسلمني وغالم و ما ورد يف األديل

ولكةة ا مينةةو املةةؤم  (. سةةن  الرتمةة ي" ) ٍ اللَةةِو َحْياَُمةةا ُ ْنةةَ  َوأَْلبِةةْا الَسةةيبَ َة األََْسةةَنَة دَتُْنَهةةا َوَاةةاِلِ  النَةةاَس خِبُلُةةٍ  َحَسةة
 .ويسخ  جهود   ا اجملقما اإلنسا   لو ،ويررتإ م  ربو ،وس د الدرجات فقا و نفسو ،السي ات

فةةَن النفةةا املقعةةدي الةة ي ي ةة  نفعةةو ل اةة ي  مةة  ماةة  زيةةار  املةة يل اإلسةةالم انطاليةةا مةة  مراصةةد 
ا علةةي الفةة د وحةةد  مةة  ماةة  ا لةةوس يف املسةةجد للقسةةبي  ُمرةةدم علةةي النفةةا الراصةة  الةة ي لعةةود فائدلةةو غالبةة

َواأْلَاِصةةةُ  أََن اْلِعبَةةةاَدَ  "علمةةةا  اليةةةال . لفةةةرتات بويلةةةة حتجبةةةو مةةة  اتاةةةقالق األسةةة  بالنةةةاس ول ديةةةد األذ ةةةار
َفةةُا النَةة ةةَ  النَةةاِس َمةْ  يَةنةْ يَةَة  ىَل اْلغَةةْاِ أَْفَرةةُ  ِمةْ  اْلَراِصةة َِ َ أَلَن َايةْ ، َوالقَةْعلِةةيِم اَس يف اهلَِْدايَةة  ىَل اللَةةِو لَةَعةةاىَل اْلُمقَةَعدب

ِْ اْ َْلِ  َونَةْفِعِهْم مبَا لةَ  َيَسةَ  ِمةْ  ِعْلةٍم أَْو َمةاٍل ِلَما ُيْ ِلُنُهْم، َواْلَعْطِف َعَلْيِهْم، َوالقَةَ َحِم، َواإِلنْةَفاِق َوَيَراِ  َحَواِئ
َدتلَةةةةٍة َعلَةةةةي َاةةةةْاٍ أَْو  َعانَةةةةٍة أَْو َشةةةةَفاَعٍة َوَغْاَِلةةةةا ِمةةةةْ  اإِلْحَسةةةةانَاِت اأُلْاَ ِويَةةةةِة، أَْو َجةةةةاٍ  أَْو  َشةةةةارٍَ  أَْو ُنْ ةةةةٍ  أَْو 

 َن أَْفَرةةةَ  الطَاَعةةةاِت َعلَةةةي يَةةةْدِر اْلَمَ ةةةاِل  "يةةةال بعةةةل العلمةةةا  . (، بااق ةةةار ول ةةة فا ةةةادمي" )َوالَدنْةَيِويَةةةةِ 
َهةةا و ةةان يةةوي الةةنفو " انوا ميةةدحون صةةاحع النفةةا املقعةةدي برةةوهلم و ةة(. مٖٜٜٔالسةةيوبي، " )الَناِشةةَ ِة َعنةْ

 ".لني ا انع حس  ا ل  مقودداً  ىل الناس ح ي اً علي يرا  األوائْ وعلي النفا املقعدي
ق دائةةة   ويف نطةةةا(. الةةة لي" )بَلَةةةُع الِعْلةةةِم أَْفَرةةةُ  ِمةةةْ  َصةةةالَِ  الَنافلَةةةةِ "يَةةةاَل الئةةةافعي ويف لةةة ا املسةةةاق

ةةٌ  ِمةةْ  َفْرةةِ  اْلِعبَةةاَد ِ   "املةةاوردي يةةال النوافةة   َعةةُل َعلَةةي َفْرةةِ  .  َفْرةةُ  اْلِعْلةةِم َايةْ َةةا َ ةةاَن َ ةةَ ِلَك، ألَن اْلِعْلةةَم يَةبةْ َوِ ََ
در منفعةة األجة  علةي ية"ويةال ابة  ليميةة ". اْلِعَباَدِ  َواْلِعَباَدُ  َمَا ُاُلوب فَاِعِلَها ِمْ  اْلِعْلِم هِبَا َيْد ت َلُكوُن ِعَباَد ً 

ةةةخبِا ابْةةة َ  ..."وعلةةةي يةةةدر باعةةةة أمةةة  اهلل ورسةةةولو ، وم ةةةلنقو، وفائدلةةةو،العمةةة  َأٍخ لَةةةُو يَةقَةَعبَةةةُد  َورََأى ابْةةةُ  الئب
 عنةةدالقف ةةي  الكةة    .(تبةة  مفلةة  ااَداإ الَئةةْ ِعَية) َأْي بةُةةَيَ ، اْلِعْلةةُم َأَحةةَع  يَلَ ِمةةْ  َفْرةةِ  اْلِعبَةةاَد ِ : فَةَرةةالَ 
، ويةةو  يةةدل علةةي سةةعة علمهةةم، و مةةال عرلهةةميف حةةال القعةةارد والسةةن   ا يف القفابةة  بةةني النوافةة علمائنةة

ي ةة  نفعهةا أل ةة  لةةي أل ة  مبراصةةد الئة يعة و   ن لةة جي   فةة األعمةةال الةيت. مةنطرهم، وسةةالمة مةنهجهم
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ات يةةةوازن بةةةني مقطلبةةةات الفةةة د ولطلعةةةومسةةةو  نسةةةانيقو حيةةةل اإلسةةةالم عةةةدد مةةة  النةةةاس مةةة  عالمةةةات عقمةةةة 
  .اجملقما

املسةةلمني اليةةوم بعةةل مسةةالك وينقرةةد ولةةو سلةة   فرةةو السةةا يف  قابةةو ( مٕٓٓٓ)يرةةول حممةةد الغةةاايل 
 َن املةةةدرس الةةة ي ينئةةةغ  عةةة  لعلةةةيم لالم لةةةو، والقةةةاج  الةةة ي ينئةةةغ  عةةة  لامةةةا ث ولةةةو، واملوظةةةف الةةة ي "

الفةة ائل، ولةةو  ةةان أحةةدلم يةةد  ينئةةغ  عةة  أدا  عملةةو، ت يربةة  اهلل مةة  أحةةدلم عةة راً أبةةداً يف لرةةييا لةة  
  عةة  الفةة ائل املطلوبةةة بنوافةة  مل ذلةةك أنةةو انئةةغ. ة ر عةةة، أو يةة أ ألةةف  يةةةعايةةو عةة  واجبةةو أنةةو صةةلي مائةة

ص " )يف حماربةة جهلهةا وفر لةا وفوبةالالطلع، ولعطية  ألمةة يسةقني  أن لةنهل  ت  ذا أجهةدت نفسةها 
 (.، بااق ارٕٓٗ

لَةةْيَو "عةة  أثةة  لعمةةا العةةامل بالعبةةاد  ايةةة الك ميةةة يف سةةور  البرةة   يائلةةة وعةة  لةةدف الرتبيةةة الر  نيةةة حتةةدثنا ا
ِ  َواْلَمالِئَكةِة َواْلِكقَةاِإ َوالَنِبيبةنَي اْلِ َ أَْن لُةَوَلوا ُوُجوَلُكْم ِيَبَ  اْلَمْئ ِِق َواْلَمْغِ ِإ َوَلِكَ  اْلِ َ َمْ   َمَ  بِالَلِو َواْليَةْوِم اااِ 

 الَ ةةالَ  َو لَةةي اَل َعلَةةي ُحببةةِو َذِوي اْلُرةةْ َل َواْلَيقَةةاَمي َواْلَمَسةةاِ نَي َوابْةةَ  الَسةةِبيِ  َوالَسةةائِِلنَي َويف ال بيَةةاِإ َوأَيَةةامَ َو لَةةي اْلَمةة
َبْأِس أُولَِ َك الَةِ يَ  َصةَدُيوا َوأُولَ ِةَك ُلةُم الاََ اَ  َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِلْم ِ َذا َعاَلُدوا َوالَ اِب ِيَ  يف اْلَبْأَساِ  َوالَر َاِ  َوِحنَي الْ 

 . النفو، و حسان للناس ااإلميان  ذ لو  ميان با ال ، وصدق م مولنا يقجلي مفهو (". ٚٚٔ)اْلُمقَةُروَن 
 

 الطريقة الخامسة 
  .اإلفراط والتفريط في العبادة والطاعة من أسباب التطرف

فةال  ُمةوِر أَْوَسةابَُهاِايَةار األُ ياعةد  االةد  لةنت علةي أن  غة سو  عةاتذم اإلسالم املبالغة يف أدا  الطا
مةة  أولةةو  ىل  اةة   مبةةي علةةي القيسةةا ومةةدار  القوسةةط وال فةة  يف رتيةةا الرةةو  ولةة ا الةةدي  .  فةة اق وت لفةة يط

ت   ن الفهم السريم ملسائ  الدي  ينقْ القط ف والقئدد و فات فك ية وجسدية ونفسةية واجقماعيةة. أحوالو
واملر ةود (. َرَواُ  ُمْسةِلمٌ )"يَاهَلَةا َثالَثةاً " َللَةَك اْلُمقَةَنطبعُةونَ : "-َصَلي اهللُ َعَلْيةِو َوَسةَلمَ -يَاَل َرُسوُل اهلِل . ح   هلا
 ن الفهةةم ال ةةني  للةةدي  اإلسةةالمي يهةةدي املسةةلم   .املغةةالون واْلُمبَةةالُِغوَن يف األمةةور يةةوت وفعةةال: بةةاملقنطعني
 .اهلالكب اث  العايبة، وينجيو م  ويريو سو  

أنةةو عةة  ". لقطةة فبةة ور امواجهةةة وابةةنة لاملطهةة   وعطفةةا علةةي مةةا سةةب  بيانةةو ذمةةد يف السةةا  النبويةةة 
جةةا  ثالثةةة رلةةط  ىل بيةةوت أزواج النةةي َصةةَلي اللَةةُو َعَلْيةةِو َوَسةةَلم يسةةألون عةة  عبةةاد  النةةي : َرِبةةِي اللَةةُو َعْنةةُو يةةال

أية  رمة  مة  النةي َصةَلي اللَةُو َعَلْيةِو : ويةالوا[ وجةدولا يليلةة]ْيةِو َوَسةَلم فلمةا أاة وا  ةأنم لرالولةا َصةَلي اللَةُو َعلَ 
وأنةا : ويةال اااة . أمةا أنةا فأصةلي اللية  أبةداً : يةال أحةدلم. َوَسَلم ويد غفة  لةو مةا لرةدم مة  ذنبةو ومةا لةأا 

َعَلْيةةِو  فجةةا  َرُسةةول اللَةةِو َصةةَلي اللَةةوُ . فةةال ألةةاوج أبةةداً  وأنةةا أعقةةال النسةةا : ويةةال اااةة . أصةةوم الةةدل  وت أفطةة 
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أنةةقم الةة ي  يلةةقم  ةة ا و ةة ا؟ أمةةا واهلل    ألائةةا م هلل وألرةةا م لةةو، لكةةي أصةةوم وأفطةة ، : َوَسةةَلم  لةةيهم فرةةال
 (.ُمقَةَفٌ  َعَلْيوِ ) "!نسا َ فم  رغع ع  سنيت فليو ميوأصلي وأريد، وألاوج ال
ويةةادلم فهمةةوا مفهةةوم ا هةةاد علةةي رمةةو مقطةة ف مةة  شةةباإ جمقمعالنةةا اإلسةةالمية نفةة  واليةةوم نسةةما عةة  

 بةا يف مواجهةة لة   القةوال  فواجةع علةي دور  ولة ا فةَن دور األسة   اليةوم . القطة ف رمةو العنةف واإلرلةاإ
وسةيرومون الوالدي  وامل بني أن ت ميدحوا ل   العمليات اإلرلابية فَن أبفةاهلم وبلبةقهم سةيعقردون ب ةنقها 

 ن باعةةة اهلل ت لعةةي لةة ك جمموعةةة أرامةة  وأيقةةام ويقلةةي وج حةةي . أو القسةةرت عليهةةا ت يةةدر اهلل تحرةةا بقرليةةدلا
 مةة  ماةة بةةوابطو  ي يرةةا عليةةو وللجهةةاداملةةؤم  مةةأمور بةة د العةةدوان الةة . حتةة  بةةاإ عمليةةات جهاديةةة وأسة ى

َسةْعَد بْةَ  ِلَئةاِم بْةِ  َعةاِمٍ  أَرَاَد أَْن يَةْغةُاَو  ورد يف صةني  مسةلم أن. الةدما  بكافةة الطة ق  حفظ األرواح وحر
ةةاَلِح َواْلُكةة َاعِ  َوُيَاِلةةَد الةةَ ْوَم [ ا يةة ] يف َسةةِبيِ  اهلِل، فَةَرةةِدَم اْلَمِدينَةةَة، فَةةَأرَاَد أَْن يَِبيةةَا َعَرةةاراً لَةةُو هِبَةةا فَةَيْجَعلَةةُو يف السب

، َلِرةةَي أُنَاسةاً ِمةةْ  أَْلةِ  اْلَمِدينَةةِة فَةنَةَهةْوُ  َعةةْ  َذلِةَك، َوَأْابَةةةُ وُ  أََن َرْلطةاً ِسةةَقًة أَرَاُدوا َحةَر مَيُةةوَت، فَةَلَمةا يَةةِدَم اْلَمِدينَةةَ 
َلُكةْم أَلَةْيَو :"َويَةالَ  -َصةَلي اهللُ َعَليةِو َوَسةَلمَ -فَةنَةَهةاُلْم نَةِيَ اهلِل  -َصةَلي اهللُ َعَليةِو َوَسةَلمَ -َذِلَك يف َحَياِ  نَةِيب اهلِل 

 ". ؟(أُْسَو ٌ )يفَ ِ ْسَوٌ  
 ن القئدد مينا الفكة  مة   دراك أثة  العبةادات يف حتسةني األاةالق فية لع الفكة   ىل  بالةة ال ةال  

داة  عبةداهلل بة  . و ا   ال يام علي حساإ اإلحسان  ريمةة و ميةاان يف هتة يع ا نةان واللسةان واألر ةان
يةةا : عمة  ربةةي اهلل عنهمةا األةة م املكةي فطةةاف سةبعا، وصةةلي ر عقةني ر اةة ج، فلريةو رجةة  مة  يةة يش، فرةال

أجة ، أنةقم أ اة  : ما أس ع ل ا؟ يةال ابة  عمة : نعم، يال ال ج : أبا عبد ال زت ، يد بف  وصلي ؟ يال
الفا هةةا ، " )األمانةةة، و ذمةةاز الوعةةد منةةا بوافةةا وصةةياما، ورمةة  اةةا مةةنكم، رمةة  نةةأ  صةةدق األةةديل، وأدا 

 (. بدون لاري ، بق  ف
 .ال ال   ذ مل هت إ سلوك الف د فَنا بال شك مل حتر  غايقها ومل ل   ملر دلا

 
 الطريقة السادسة

 . الفتور في أداء العبادات بداية اآلفات
بةةة  أن ي ةةةب  م بةةةا يو الفقةةةور لةةةو بةةةد النئةةةاق ويةةةد يئةةة  النئةةةاق دتامةةةاً  ذا مل يةةةقم عالجةةةو مبكةةة اً، 

الةةة ي يةةةد ي ةةةيع وامللةةة   فقةةةورالمةةة  أسةةةباإ العجةةةا والكسةةة  والقسةةةويف وم ةةةاحبة ي نةةةا  السةةةو   ن . مامنةةةاً 
يةةدإ الرةةعف يف النفةةوس  .النئةةاق اإلنسةةا  مةة   ن ااةة  مبرقرةةي الطبيعةةة البئةة ية ولةةأثا األيةةا  املعيئةةية

يرةي  و يةرتك ال ةال  أصةابو دا  الفقةور الة ي   ن املسةلم. ساعة هتاونةا يف أدا  عباداهتةا علةي الوجةو األ مة 
مة  صةنبة ال ةاألني يف املسةجد وينئةغ  يف نفسةو صدر ، ويسو  حالو، ويري  رزيو، وير   نقاجةو، وسة م 

 . أمور ت بائ  حتقها
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، ُد ِباِيَةةاَدِ  اأَلْعَمةةالِ يَاِيةة: يَةةةْوٌل بِاللبَسةةاِن، َوِ ْاةةالٌص بِاْلَرْلةةِع، َوَعَمةةٌ  بِةةا ََْوارِحِ : ميَةةانَ اإلِ  "يةةال العلمةةا   ن
مةةة  لنةةةا وجةةةع حتةةة ي حةةةال ".   ن اإلميةةةان يايةةةد بالطاعةةةات ويةةةنرت باملعاصةةةي" :، ويةةةالوا"َويةَةةةنةُْرُت بِنَةْرِ ةةةَها

 ن القفةةةة يط  .اإلميةةةةان وصةةةةنقو الةةةةيت لسةةةةقدعي لعهةةةةد الطاعةةةةات واإلاةةةةالص بالعبةةةةادات وفةةةة  نةةةةْ الئةةةة يعة
 .زع األاالييوبعف الوا والرياع بالف ائل الدينية سبع للئرا 

ويسةةو   الةةنفو، سةباإ فقةةورمةة  ألةةم أ القكاسةة  يف الفةة ائل والقهةةاون يف أدا  ال ةال  يف ويقهةةاولعة  
يةودع  ال مة  األاةا ال ةال  حةر ولةو يف: لرد  ان  وصية الني صلي اهلل عليو وعلي  لةو وأصةنابو. الرلع
َعلَةي الَ ةَلَواِت والَ ةالَِ  اْلُوْسةَطي َوُيوُمةواْ لِلّةِو  َحاِفقُواْ " يال املوىل سبنانو. ية بال ال  ان  الوص... األيا  
فَةةََِذا َيَرةةْيُقُم الَ ةةالََ  فَةاذُْ ُ واْ اللّةةَو ِيَيامةةاً َويُةعُةةوداً َوَعلَةةي ُجنُةةوِبُكْم فَةةََِذا "ويةةال سةةبنانو (. ٖٕٛ: البرةة  ) "ِقنيَ يَةانِ 

 (.ٖٓٔ: النسا " )َ اَنْ  َعَلي اْلُمْؤِمِننَي ِ َقاباً َمْوُيولاً اْبَمْأنَنُقْم فَأَِييُمواْ الَ الََ  ِ َن الَ الََ   
أو اتنرطةاع عة  العبةادات دمارسةة يف والسةأم الفقةور ا مةول و ولناك العديد مة  األسةباإ الةيت جتلةع 

 .وفيما يلي  شار   ىل جمموعة منها  ي س ر منها امل بون وينبوا الناش ة م  ش ورلاعم  ا ا، 
   لية بالدنيا واللهل الف مقعها دون بوابطاتنئغال . 
    بئك  يوميعلي الننو ال ني  لج  لالو  الر  ن الك. 
  وت يَةُدَلَك علةي ، ت ل نع م  ت يُةْنِهُرةَك حالةةو: "يف اأِلَكم ردو وهل ا  القأث  ب فرة السو

 ".اللةو َمَرالُُو 
  اغقنام ا اف ص لفوي  بعف عامية املبادر  و. 
 وع يف ال ال عدم ا ئ. 
 شةةك وت. اإلصةة ار علةي الة نوإ ولرلية  شةأنا ..اعقيةاد مئةالد  الفةواحش ومسةاع املعاصةي 

 ولرةةعف وح،الةة َ  نهةةكولُ  العرةة ، لئةةغ  الةة نوإف األةة  نةةور رفيةةة مةة  الرلةةع حتجةةع ااثةةام أنَ 
 .فوالنَ 

 البعد ع  جمالو العلم النافا . 
 رفل الن ينة. 
  ب  عوايع القر ا يف العبادات والعاداتلداإلع اد ع  عدم  عمال العر  و. 
 اْلَكةةيبُو َمةةْ  َداَن نَةْفَسةةُو "يف اأْلَةةِديِل ورد َمةةا وَ َ   لبةةاع اهلةةوى يهلةةك الةةنفو ويرةةيا األعمةةال

 . "َوَعِمَ  ِلَما بَةْعَد اْلَمْوِت ، َواْلَعاِجُا َمْ  أَلْةَبَا نَةْفَسُو َلَواَلا َودَتَََّن َعَلي الَلوِ 
 ألسنةفردان الردو  ا. 
   بعف املقابعة األسة ية وانئةغال الوالةدي  عة  دورمهةا يف القعة ف علةي مقةال  الفقةور اإلميةا

 . عند أوتدلم وا قئاف ذلك مقأا ا حني ت ينفا ا اع وت يغي الندم َوتَت َساَعَة َمْنَدمٍ 
 يلة القندث ع  ل   الطاعة وعقمة األيا  يف رحاإ اإلميان. 
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 الطريقة السابعة

  .ضل العبادة الدعاءأف
 وسةةائ  مةة  وسةةيلة  عا والةةدَ  املناجةةا  وأدواهتةةا اإلسةةالمية الرتبيةةة وسةةائ  ومةة 

 سةيما ت وا ةود والعةون املةدد واسةقمطار ا ةال  م  والر إ اإلميان ييم ولعايا لدعيم
 وي جةا بةو فيلةوذ الب ةا السةميا عة  ويبنل لوازنو اإلنسان يفرد حيل األزمات يف
لوجيةةو األنقةةار  ىل أمهيةةة الةةدعا  يف لغةةا السةةلوك ول ةةفية  مبكةةان كمةةةاأل مةة  . ليةةو

النفوس وشن  العرول فَن األسةباإ املاديةة مهمةا  انة  يوهتةا لقة  بةعيفة واليةة 
 .م  دون مدد السما  والرتبية يف املرام األول لوفي  م  اهلل سبنانو

 َع ْ  َيْسَقْكِ ُونَ  اَلِ ي َ  ِ نَ  َلُكمْ  َأْسَقِجعْ  ُعوِ  ادْ  َرَبُكمُ  َويَالَ "لرولو الطاعة ولع العباد  صلع الدعا 
 مرامو الدعا  ويأا  .العباد  ع  اسقكبار لو الدعا  ل ك  ن َ(ٓٙغاف ) "َداِا ِي َ  َجَهَنمَ  َسَيْدُاُلونَ  ِعَباَدِ  
  لَا ُ   تّ  ِبَدْعَو ٍ  لَةَعاىَل  اهلل يَْدُعو ُمْسِلمٌ  األْردِ  َعَلي َما" األديل ويف العطا      الدعا  مسيا اهلل أن م  ال فيا
 .نُْكِا ُ   ذاً  :الَرْومِ  ِم َ  َرُج ٌ  فَةَرالَ  «َرِحمٍ  َيِطيعةِ  َأوْ  مبْأرٍَ  َيْدعُ  ملَْ  َما ِماْةَلَها الَسو ِ  ِم َ  َعْنوُ  َصَ فَ  أوْ  ، يَاَلا اهلل
 .وسؤددا تً اونو  عطا  أ ا  اهلل أي (.الرتِمِ ي َرَوا ُ )  «أْ اَة ُ  اهلل» :يَالَ 

فةةةال  يةةةع مةةة  اعق ةةةم خبالرةةةو لبةةةي البئةةة  ال بةةةَنة النَةْفِسةةةَية يف األفةةةاِ علةةةي ملنوظةةةاً يلعةةةع الةةةدعا  دورا 
ُسةةْبَنانَُو ولعةةةاىل ولةة  اتبةةةط ابات النَةْفِسةةَية يف الع ةةة  األةةديل ماةةة  ات ق ةةاإ والرلةةة  والَرةةغط الَنفسةةةي 

أعلة  الَقر ية  الَسةنوي يف الرة ن املابةي ؟ وعدم القةدب باعة اهلل  ت ب يبة م  ب ائع الُبعد ع  واتنقنار 
 ق ةاإ وأَن مةا يُرةارإ مة  ليون شخت ينقن ون سنوياً بسةبع ات الَ ادر ع  ُمنقمة ال بنة العاملية أَن م

ارلفعةةة  األريةةةام بسةةةع ا ةةةوا   يف لةةة ا الرةةة نو  .مليةةةون شةةةخت يُعةةةانون مةةة  أمةةة اد ع ةةةبية وعرليةةةة ٓ٘ٗ
 ٓٔاملوافةةةةةة  ) ب ةةةةةةور  خميفةةةةةةة لرةةةةةةد ي حتديةةةةةةد اليةةةةةةوم العةةةةةةاملي ملنةةةةةةا اتنقنةةةةةةاراملآسةةةةةةي رةةةةةةاعف  ال وحةةةةةةي ول

اتلقةةةاام والعمةةة  يف شةةةر أرجةةةا  العةةةامل مةةة  أجةةة  منةةةا حةةةاتت  ، لةةةو لعايةةةا ووالغةةة د منةةة (سةةةبقم /أيلةةةول
  اة أو أ حماولةة انقنةار ٕٓولنةاك، لكة  حالةة انقنةار، . حالةة انقنةار يوميةاً  ٖٓٓٓرمةو  لناك. اتنقنار

 (.مُٜٕٓٓمنقمة ال بنة العاملية، )
يةةةال . ومةة  ااداإ اتجقماعيةةةة امل لبطةةة بالةةةدعا  شةةةك  مةة  يةةةدم لنةةةا مع وفةةا بالةةةدعا  لةةةو والانةةا  عليةةةو

(  الانةا جااك الَلو اااً، فرةد أبلةف يف: نا  ليو مع وف فرال لفاعلوم  صُ : )َرُسول الَلِو َصَلي الَلُو َعَليِو َوَسَلم
ِمةةِ ي َرَوا ُ ) اتنق ةةار عنةةد ومةة  املهةةم أن ننةةا  بيولنةةا مةة  الةةدعا  علةةي فلةة ات أ بادنةةا سةةاعة الغرةةع و (. الرتب

ت لةةةدعوا علةةةي أنفسةةةكم، وت لةةةدعوا علةةةي أوتد ةةةم، وت : َوَسةةةَلم يةةةال َرُسةةةول اللَةةةِو َصةةةَلي اللَةةةُو َعَليةةةوِ ". للةةةنفو
 ن الةقنكم . (َرَواُ  ُمسةِلمٌ ) "طةا  فيسةقجيع لكةمساعة يسةأل فيهةا علدعوا علي أموالكم ت لوافروا م  الَلو 
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باألع اإ و اراع الغرع لسلطان العر  وندا  اإلميان م  ألم مراصد ل بيةة اإلنسةان مة  منقةور الرتبيةة 
 .اإلسالمية

ت . ولبسةةةيط معانيهةةةا ولر يبهةةةا... رمقةةةاج  ىل لعويةةةد األبفةةةال دائمةةةا علةةةي يةةة ا   املعةةةوذلني و يةةةة الك سةةةي
 ن م  املهم أن نةدرك أن املعةوذلني مهةا يف جول مهةا دعةا   ىل ...اليوم لفك  ا  افة باسم اإلسالمجمال يف عامل 

اهلل لعةةاىل لقن ةةني عرةة  املسةةلم ويلبةةو دمةةا ويةة  فيهمةةا ألي سةةبع مةة  األسةةباإ مةة  لةةدليو املئةةعوذي  أو مةة  
سةةليمان،  أبةةو)اإلرلةةاإ النفسةةي و املعوذلةةان نايةةة لفكةة  ا  افةةة واحةةرتاف الئةةعوذ  . األولةةام واألمةة اد النفسةةية

 (. ٛٛ، ٜٙٔم، ص ٕٗٓٓ

ييةةام املؤسسةةات الرتبويةةة ااصةةة األسةة   واملسةةجد ووسةةائ  اإلعةةالم "وعليةةو ينةةادي الرتبويةةون بوجةةوإ 
باعقبةارلم مة  ألةم املؤسسةات الرتبويةة مة  حيةل القةأثا املباشة  يف الرتبيةة والقوجيةو بقيسةا الرةدر الكةايف مة  

وهتي ةةةةة األلةةةةول ..فكةةةةار السةةةةليمة لكافةةةةة املسةةةةلمني علةةةةي ااةةةةقالف أعمةةةةارلم وعرةةةةوهلماملعةةةةارف الئةةةة عية واأل
اإلسةةةالمية ملئةةةا لنا املوروثةةةة واملعاصةةة   ومةةة  أمههةةةا اتعقرةةةةاد با  افةةةات واألولةةةام حةةةول السةةةن  ومةةةا يفعلةةةةو 

 (.ٖٙم، ص ٜٕٓٓحممد، " )السن   م  شعوذ 

ومنهةةةا مةةة  األةةة ص علةةةي أدا  العبةةةادات  علةةةي لةةةواي املايةةةدأبفاهلةةةا ّل حتةةةأن اليةةة  باألسةةة   املسةةةلمة 
األسة   أن لقنة ى ذتةة حاجةة ماسةة  ىل  .فاملوازنة مطلوبة اتحقياجات املادية لية  ىل وأن ت لن  ف  الدعا  

 جوف اللي  ااا ، ودب  ال ةلوات املكقوبةات ولةدرك أمهيةة دعةو  الوالةدي  يف داإ الدعا  وأوياهتا وااصة 
هةا مة  قح م أسة  علةي  مكسةورم  يلع قلوم فكم م  اادمة مرهور  دع  وحت ر أشد األ ر م  دعو  امل

 اهةةدعةة  بةةدعوات علةةي مةة  ظلمو رالبهةةا عةةد  شةةهور أو ألينةة    امقهةةا فاسةةقعان  بالةةدعا  يف جةةوف الليةة  
 :يال الئاع . وسلع حرويها اإلنسانية

 عاُ  أَلَةْهاَأُ بِالَدَعاِ  َوَلاَدرِيِو    َوَما يُْدرِيَك َما َصَنَا الدَ 
 ِسَهاُم الَلْيِ  ت خُتِْطي َولِكْ      هَلَا أََمٌد َوِلأَلَمِد اْنِرَرا ُ 

يولةةو مةة  ماةة  الر  نيةةة مةةا لبسةةيط ملعانيهةةا ومة  وظةةائف األسةة   حتفةةيظ أبفاهلةةا مةةا يقيسةة  مةة  األدعيةةة 
بَةنَةا  لِنَةا يف رَ "، ويولةو سةبنانو (ٔٗ:  بة اليم" )َسةاإُ َربَةَنا اْغِفْ  يل َوِلَواِلَدَي َولِْلُمْؤِمِننَي يَةْوَم يَةُروُم األِْ "سبنانو 

" َرإب اْرزَتُْهَمةا َ َمةا َربَةيَةاِ  َصةِغااً "ويولةو ، (ٕٔٓ: البرة  " )الَدنْةَيا َحَسَنًة َويف ااِا َِ  َحَسَنًة َوِينَةا َعةَ اَإ النَةارِ 
فةةال ومنهةةا مةةا ورد يف صةةني  ع مةةا سةة  األب اةةا  لةةي األدعيةةة املةةأثور  النبويةةة الةةيت لقناسةة  (.ٕٗ: اإلسةة ا )

َسةةةاِن، َمقَةةةاِن َاِفيَفقَةةةاِن َعلَةةةي اللَ لِ »: يَةةةاَل َرُسةةةوُل اللّةةةِو صةةةلي اهلل عليةةةو وسةةةلم: َعةةةْ  َأيب ُلَ يْةةةة ََ  ، يَةةةالَ "مسةةةلم 
 .«الّلِو اْلَعِقيمِ ُسْبَناَن . ُسْبَناَن الّلو َوِِبَْمِد ِ . زْت ِ ياَاِن، َحِبيَبَقاِن ِ ىَل ال  ثَِريَلَقاِن يف اْلمِ 
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 الطريقة الثامنة
 .األذكار القرآنية والنبوية خير زاد

، ول بةةع اليرنيدتةةدنا بةةو  ،لنةةا وألبنائنةةا وبنالنةةا ولةي الةةيت لعطينةةا الرةةو  األذ ةار الر  نيةةة والنبويةةة اةةا زاد
   وأصةياًل، ويعمة ون اهلل  اااً، بكة املؤمنون حراً لم ال ي  ي   ون. ألسنقا، وهت إ أنفسنا، وُلط إ أراوحنا

أن نكةةون يةةدو  أمةةامهم يف حةةو أبفالنةةا فةةال منةةاص مةة   ذ ةةار املةةأثور ولكةةي نغةة س حةةع األ. األرد لعمةةااً 
فةةةةنعقم شةةةةعائ  اهلل ونةةةةدعو  سةةةةبنانو وت لقعلةةةة  يلوبنةةةةا بغةةةةا  ولةةةة دد ألسةةةةنقنا األمسةةةةا  األسةةةةَّن سةةةةائلة ال احةةةةة 

: ال عةةةد" )ِ َ  يُةلُةةةوبُةُهم بِةةة ِْ ِ  اللّةةةِو َأتَ بِةةة ِْ ِ  اللّةةةِو َلْطَمةةةِ َ  اْلُرلُةةةوإُ الَةةةِ يَ   َمنُةةةواْ َوَلْطَمةةة"يةةةال لعةةةاىل . والطمأنينةةةة
" الةةةة بْ ُ  لِْلَرْلةةةةِع ِماْةةةةُ  اْلَمةةةةاِ  لِلَسةةةةَمِك َفَكْيةةةةَف َيُكةةةةوُن َحةةةةاُل الَسةةةةَمِك  َذا فَةةةةاَرَق اْلَمةةةةا َ "يةةةةال العلمةةةةا  (. ٕٛ
    . (ٖٖٛم، ص ٕٕٓٓالسفاريي، )

يع فةو ربةو وي سةم وايعةو ويةدرك ذالةو و لُعني املسلم علي أن يعةَي  فهي لائلة  ارذ لألويَة ااثار الرتب ن 
وزتةِدِ  وشةك ِِ ،  واسةعة وميسة   لة  ِ  اهلل سةبنانووسيلة لدفو األمسي يف ل   األيا   ما أن األذ ار املأثور  

 سةةلممةة  املحتأن  مةة  شةةأنا  املةةأثور  ألذ ةةارامرةةامني ن  . وبلةةع  حسةةانو يف نيةة  ربةةةوانواألايةةل والسةةعِي 
 .رتيا أيوالو وأفعالويُقر   علي ب ا   يم ايبة ل  َفالو لا ية نفسو باسقم ار و علي 

ِ َن اْلُمنَةةاِفِرنَي ُ َةةاِدُعوَن اللّةةَو َوُلةةَو "املنةةافرون ت يةة   ون اهلل  ت يلةةيال وهلةة ا ذمهةةم الرةة  ن الكةة   يةةائال 
 (. ٕٗٔ: النسا " )ُ ُ وَن الّلَو ِ تَ يَِليالً  الَ الَِ  يَاُمواْ ُ َساىَل يُةَ  ُفوَن الَناَس َوتَ يَ ْ َااِدُعُهْم َوِ َذا يَاُمواْ ِ ىَل 

اَلِ يَ  يَةْ ُ ُ وَن اللّةَو ِيَيامةاً َويُةعُةوداً َوَعلَةَي ُجنُةوهِبِْم َويَةقَةَفَكةُ وَن "لرد ي ن اهلل سبنانو ال ب   بالقفك  فرال 
 (.ٜٔٔ: ل عمةة ان" )اَواِت َواأَلْرِد َربَةنَةةا َمةةا َاَلْرةةَ  َلةة ا بَةةاِبالً ُسةةْبَناَنَك َفِرنَةةا َعةةَ اَإ النَةةارِ يف َاْلةةِ  الَسةةمَ 

ملةا شةبع  مة    الرلوإيال عامان اب  عفان ربي اهلل عنو لو به ت . واأل  أن الر  ن الك   أفر  ال   
  .هبم ولو غاية مطلوهبم يف يئبعون م   الم حمبو : ويال بعل العارفني ، الم اهلل

َهةةةا بَةةةْ ُد الئةةة  ، ائِةةةَد ٍ ْ ِ  َأْ اَةةةةَ  ِمةةةْ  ِمائَةةةِة فَ اُم اْلُمَنربةةةُ  ابْةةةُ  اْلَرةةةيِم لِلةةة  ذََ ةةةَ  اإِلَمةةة: "يةةةال العلمةةةا  ْيطَاِن ِمنةْ
  ، ي اْلبَةَدَن َواْلَرْلةعَ َويُةَرةو   ، ُ ورَ اْلَفة ََح َوالسة َيْلِةُع لَةوُ وَ   ، زْتََ  َويُاِيةُ  اهْلَةَم َواْلغَةَم َعةْ  اْلَرْلةعِ َوأَنَُو يُةْ ِبي الة    ، ُعوُ َوَيمْ 

فَةَرةْد َجَعةَ    ، َجةا ِ َمةَداُر السةَعاَدِ  َوالنيِ  وَ اإِلْسالِم َوُيْطُع َرَحي الةد َة اَليِت ِلَي ُروحُ َويُورِثُُو اْلَمَنب  ،  ْزقَ َوَيِْلُع ال  
ْْ َوَجةةةَ  فَةْلةةةيَةلْ  ْ  أَرَاَد أَْن يَةنَةةةاَل حَمَبةةةَة اللَةةةِو َعةةةاَفَمةةة  ، ْ  ِ ِة َدَواَم الةةة  اْلَمَنبةةة َوَجَعةةةَ  َسةةةَبعَ   ، االلَةةةُو ِلُكةةة ب َشةةةْيٍ  َسةةةَببً  َه

  َوِصة َابَُها األَيْةةَومُ   ، بّةِة َوَب ِيُرَهةا اأَلْعقَةمُ ْ ُ  بَةاُإ اْلَمنفَالة    ، مِ ُو بَةاُإ اْلِعْلةَ َمةا أَنة  ْرَس َواْلُمَ اَ  َ َ فَََِن الد  ، ِب ِْ  ِ ِ 
َويُورِثُةُو اهْلَْيبَةَة   ، َويَةْفةَقُ  لَةُو بَابًةا َعِقيًمةا ِمةْ  أَبْةةَواِإ اْلَمْع ِفَةةِ   ، ُجوُع  ىَل الَلِو َواْلُرْ ُإ ِمْنةوُ ورِثُُو اإِلنَابََة َوِلَي ال  َويُ  ...

َويُةوِرُث َجةالَ  اْلَرْلةِع   . َوَحَياَ  اْلَرْلةعِ   ، اْلَغاِف ِ  ِ  اْسِقيالئِِو َعَلي يَةْلِبِو َوُحُرورِِ  َمَا الَلِو خِبِالفِ ِل بِو َوِ ْجالَلُو ِلِئد
َ السةَوا  ..   ىَشةْيٍ  لَةةُو َصةًدى َوَصةَدى اْلَرْلةِع اْلَغْفلَةُة َواهْلَةةوَ  َصةَداُ  َفُكة ِمةْ   َْ َ اِت َذلِةَك ذِْ ةةَ ى يألََْسةَناُت يُةْ ِل

  (.بااق ار" ) لِلَ اِ  ِي َ 
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ولألذ ةةةةةار جتليةةةةةات ونفنةةةةةات هلةةةةة ا علينةةةةةا بالقسةةةةةبي  يف الليةةةةة  والنهةةةةةار األذ ةةةةةار لةةةةة بط ابةةةةة   دم ب بةةةةةو 
ويةااد ي بةا مة   لسةمو حةواس الفطة   لةدى الناشة  ةي   األداثة  سِ   منلك ا بولع املسلم ... واتسقغفار 
 ن حاجةةة العبةةد  ىل اهلل االةةد ، أمةةو مةة  حاجةةة ( "ٕٗٔم، ص ٜٜٜٔ)الغةةاايل يرةةول حممةةد . اهلل سةةبنانو

يُةْ  َمة   "، مهما ل اا  األيام ، وأمو م  حاجة النب   ىل الئعاع واملا   ي يادل  وينمةو ال بيا  ىل أمو
م َمْع ُِبونَ َيْكَلؤُُ م بِالَلْيِ  َوالنَةَهاِر ِمَ  الَ زْتَِ  َبْ  ُلْم عَ   (. ٕٗ: األنبيا " )  ذِْ ِ  َرهبِب

يةةال . جتةةا  االرةةو سةةدد اهلل مسةةالو، ومةة  يةةام بةةدور  مةة  عةة ف حةة  الةة إ سةةبنانو زود  اهلل بالب ةةا 
. حترةة  بعجةةاك ميةةدك بردرلةةو.   ك ميةةدك بعةةاب لب حترةة  بةة ُ . حترةة  بأوصةةافك ميةةدك بأوصةةافو"  ٔالعلمةةا بعةةل 

فةةَذا جلسةة  . بعونةةو سةةبنانو ميةدك بعبةةاد  اهلل_  املةةؤم أيهةةا _  يةةمأي . حترة  برةةعفك ميةةدك ِبولةةو ويولةو 
اجا يةةا يةةادر مةة  للعةة: سةةواك ، وعلةةي بسةةاق العجةةا ويلةة   يةةا عايةةا مةة  للةة لي : علةةي بسةةاق الةة ل ويلةة  

يةا : يا يوي م  للرعيف سةواك ، وعلةي بسةاق الفرة  والفايةة ويلة  : سواك ، وعلي بساق الرعف ويل 
غي م  للفرا سواك ، وجدت اإلجابة  أنا بوع يةدك ، فق ةا عايةااً بةاهلل ، يةادراً بةاهلل ، يويةاً بةاهلل ، غنيةاً 

 .ل   لبات لل ا  ي  وفقوحات للئا  ي  ".الرو فيمدك بأوصاف  . ذلك باهلل ،  ىل غا

 الطريقة التاسعة
 .اإلحسان في ممارسة العبادات: الهدف األسمى

 .أعلةي م الةع اإلميةانولةو م  عام األمةور واإلحسان  .اإلحسان يف دمارسة العبادات: اهلدف األمسي
َواْلَكةةاِظِمنَي اْلغَةةْيَظ َواْلَعةةاِفنَي "يةةال سةةبنانو و ، (ٜ٘ٔ: البرةة  " )اْلُمْنِسةةِننيَ  َأْحِسةةنُةَواْ ِ َن اللّةةَو سُِةةعَ "يةةال لعةةاىل 

 . (ٖٗٔ: ل عم ان" )َعِ  الَناِس َوالَلُو سَُِع اْلُمْنِسِننيَ 
. اإلحسةةان يف عبةةاد  ا ةةال ، واإلحسةةان  ىل املخلةةوق: واإلحسةةان نوعةةان" السةةعدي يف لفسةةا يةةال 

 مةا ورد يف األةديل النبةوي   ال ، أن لعبد اللةو  أنك ل ا ، فَن مل لك  ل ا  فَنو ي اكفاإلحسان يف عباد  ا 
وأمةا اإلحسةان . اإِلاةالصوم  أفر  أنواع اإِلحسةان يف عبةاد  ا ةال ، صةال  اللية ، الدالةة علةي . الئ يف

هم، فيةةةدا  يف  ىل املخلةةةوق، فهةةةو  ي ةةةال النفةةةا الةةةديي والةةةدنيوي  لةةةيهم، ودفةةةا الئةةة  الةةةديي والةةةدنيوي عةةةن
ذلةةةةةك، أمةةةةة لم بةةةةةاملع وف، ونةةةةةيهم عةةةةة  املنكةةةةة ، ولعلةةةةةيم جاللةةةةةةهم، ووعةةةةةظ غافلةةةةةةهم، والن ةةةةةينة لعةةةةةامقهم 

فمة  . ىفيدا  يف ذلك ب ل النةدى، و ةف األذ. وااصقهم، والسعي يف رتا  لمقهم، و ي ال ال ديات
 .(بق  ف) "يام هب   األمور، فرد يام ِب  اللةو وح  عبيد 

                                                 
 .بق  ف ( ٕٗٔم، ص ٜٜٜٔ)للئ نويب وأيرا الغاايل  ش ح األكم العطائيةانق   ٔ
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وميكة  . عباد  درجة م  درجةات اإلحسةان الئةام  يف عةاملي العبةادات واملعةامالت ن اإلحسان يف ال
لألسة   أن حتكةي ي ةت األنبيةا  ر ي ةت ال ةاألني لقر يةع معةا  اإلحسةان يف العبةادات ومةا يقفة ع منهةا 

 .م  أاالييات رفيعة ما  ب  الوالدي  ولويا  بار الس  واحقساإ األج  يف لبليف العلم ونئ  الفريلة
يعةةةةي ت سةةةيما الرةةةةعفا  وألةةة  األاجةةةة  ن اإلحسةةةان يف ال ةةةال  والا ةةةةا  واألةةةْ والقعامةةة  مةةةةا النةةةاس 
 ذا شةةةالد األبفةةةال والةةةدلم ووالةةةدهتم . اإلليةةةان هبةةةا علةةةي أ مةةة  وجةةةو مةةةا م اعةةةا  شةةة وبها و داهبةةةا وسةةةننها

لبئة ية، فلة  لة ح مة  ألن صور اإلحسان هلا رصيدلا الوايعي، وجتلياهتةا ا ُسسنون يف ذلك فالقوفي  حليفهم
الرتبيةةة مةة  أجةة  ا ةة   ومةة  اةةالل ا ةة   مةة  املفةةاليم . خميلةةقهم بسةةهولة، ولةة  لنمنةةي مةة  ذا ةة هتم ببسةةابة

عاصةة   والةةيت هلةةا جةة ورلا القار يةةة
ُ
 ن ا ةة   واملمارسةةة أثبةة  وأرسةة  يف الةة ل  والةةنفو مةة  مسةةاع . الرتبويةةة امل
 .املعاينة واملعايئة واملئالد  م  أعلي درجات املع فة ".َ اْلُمَعايَةَنةِ لَْيَو اْ َبَةُ   "يف األديل و احملاب ات 
 

 الطريقة العاشرة
 .الخير كله في المداومة على أداء العبادات

الَ ةالََ  بَةَ يفَِ  َوأَِيمِ "يال لعاىل  .واملواظبة علي فع  الطاعات ا ا  لو يف املداومة علي أدا  العبادات
َ الَسةةةيبَ اِت َذلِةةَك ذِْ ةةَ ى لِلةةَ اِ  ِي َ  النَةَهةةاِر َوزَُلفةةاً  َْ يةةال املنةةاوي  (.ٗٔٔ: لةةود" )مبةةَ  الَلْيةةِ  ِ َن األََْسةةَناِت يُةةْ ِل

منئةطة  ،م لبةة للكسة  ،مف حةة للةنفو ،مرويةة للرلةع ،مط د  للةدا  ،دافعة لألذى، وال ال  جملبة لل زق"
جالبةةة لل  ةةة وبا ملةةة فلهةةا لةةأثا  ،دافعةةة للنرمةةة ،ةحافقةةة للنعمةة ،مغ يةةة للةة وح ،شةةارحة لل ةةدر ،للجةةوارح

 .(بااق ار) "وامهاعجيع يف حفظ صنة الرلع والبدن وي
 مةة  الئةة يعة يف املوبةةنة ودرجاهتةةا أنواعهةةا بكافةةة عليهةةا واملواظبةةة والطاعةةات العبةةادات علةةي اإليبةةال  ن
 ذلةةك علةي س ةة  ومة  والسةةعاد  والة زق العلةةم أبةواإ العبةةادات لفةق  .الةةدنيا  نةوز اةةا ومة  ا ليلةةة األعمةال
   قابةو يف الغةاايل حامةد أليب الغةوايل الن ةائ  ومة  .بالقأ يةد الئةري فهةو  لةو ذلةك م  س م وم  السعيد فهو
 نةةةار عةةة  غةةداً  يبعةةةدك لةة  اعةةةةالطَ  علةةي سملةةةك وت املعاصةةةي، عةة  اليةةةوم بعةةدكيُ  ت مةةةاً لْ عِ  أنَ  واعلةةم" الولةةةد أيهةةا
 .ملسقربلنا ورعايةمل األنا الطاعة لي زتاية فاملواظبة علي  ".جهنم

ويف األةةديل . ألعمةةال الةةيت لقطلةةع ذلةةكباملواظبةةة واملداومةةة واملقابعةةة علةةي ا هتةةقم الئخ ةةية املسةةلمة
يةةةال املنةةةاوي  ."وََ انَةةةْ  َعاِئَئةةةُة ِ َذا َعِملَةةةِ  اْلَعَمةةةَ  َلاَِمْقةةةوُ  ".َأَحةةةَع اأَلْعَمةةةاِل ِ ىَل اهلل أَْدَوُمَهةةةا َوِ ْن يَةةة َ "الئةةة يف 

وماال الرلي  الدائم  رط ات م  املا  لقراب  علةي األرد علةي القةوايل فهةي حتةدث فيهةا ارة اً ت حمالةة ولةو "
" والكاةةةا املقفةةة ق  مةةةا  صةةةع دفعةةةة واحةةةد  ت يقبةةةني لةةةو أثةةة  ،باسةةةقم ار ألحةةةدث فيةةةو أثةةة اويعةةة   علةةةي حجةةة  

ي  االةا فرليلهةا مةا املداومةة أفرة  وأشةّد لةأثااً يف و   وظيفة ت ميك  املواظبةة علة "ويال الغاايل  (.بق  ف)
لا و ن  ةةان دبأبةدا[ لقرة ]سةةقبان واألشةيا  لُ  "ويةةال أيرةا  ".[مةةا مة ور الةام ] الرلةع مة   االةةا مةا الفةرت 



 16 

النافا م  العم  لو الةدائم و ن ية  فةالكاا املن ة م يلية  النفةا يف لنةوي  الرلةع ولطهةا ، فكة لك الرلية  مة  
 ". ذا دام عقم لأثا  يف  ظالم الرلعالسي ات 

واألسة    .، وأبرةي أثة ا، وأعقةم نفعةاوأحسة  يةيال ،مراما الرلي  الدائم اا العم  ال ا  ولك ا فَن
 :وميكنها أن لسالم باا  الدائماملسلمة مدعو  برو  للمسامهة يف لأصي  ييمة العم  

 يةال جة   .الف ائل وأدا  النوافة لريةام بةاالقواصي با ا  أن لقعالةد األم بقة  ا أوتدلةا ب
 (.٘٘: ال اريات" ) بْ َ ى لَنَفُا اْلُمْؤِمِننيَ فَََِن ال َوذَ ب ْ  "ثناف 

 حيا  مفهوم الرتبية املسقدمية ي ا   وثرافة وعمال . 
   األةةة ر مةةة  اتنةةةدفاع الئةةةديد يف الةةةقعلم والعبةةةاد  ألن العجةةةول يرةةة  نفسةةةو يبةةة  أن ي ةةة

 .ملر د 
 ارأدا  األعمةةةةال ا ليلةةةةة حيةةةةل يايةةةةد األةةةةافا يف اإلذمةةةةاز واتسةةةةقم  املئةةةةار ة يف  القعةةةةاون يف 

 .واترلرا 
 قابة املفك   اليومية ألنا لكئف ا ل  مبك ا . 
  فاملئةي ملةد  ن ةف سةاعة يوميةا اةا . لوسيا نطاق املداومة علي األعمال و ن ي  العم

 .م  املئي أل ا  م  ساعقني يف اليوم م   يف األسبوع
 

 الَخاتَِمُة  
 وشة وبو و دابةو وسةننوالكة ى هلل لعاىل ولي سلوك مر ود لةو مراصةد    والق ل  الطاعةلي  والعباد 

العبادات ل يي بةاألاالق لرولةو . م  جهة أا ىواجملقما م  جهة ولو ذتار  البال   علي مسو مسا  اإلنسان 
َهةةي َعةةِ  اْلَفْنَئةةا  َوالْ "سةةبنانو  املةةؤم  الطةةائا  ميةةدحيةةال الئةةاع  (.  ٘ٗ: العنكبةةوت" ) ُمنَكةة ِ ِ َن الَ ةةالَ  لَةنةْ

 :نو يقن ى لطبي  مكارم األاالقأل
  رجالً ي دُق يولُو بفعالِ  **** وِ ذا ِبْاَ  عةة  القريب وجدلةوُ 

  مكارٍم وفعةالِ  فيدا  بني**** و ذا الرةي الّلو امة ٌف وأباَعةُو         
وسةائ  الرتبيةة اإلسةالمية  ذ أن العبةاد  مة  أيةوم مرومةات الرتبيةة السةليمة ومة  مة  والطاعة الرتبية بالعباد  

لة يب اإلنسةان وغالةا أذم  وسائ  القا ية واإلصالح لبي اإلنسان ذلك أن املداومة علي أدا  العبةادات املف وبةة 
املقواصةةلة بالعبةةاد  أن  ن الغةة د مةة  الرتبيةةة . والرةةما األةةي ،والسةةلوك الفابةة  ،علةةي رتلةةة مةة  األاةةالق الروميةةة

مهةاوي ا ا وسميةو مة  الويةوع يف  روحيا وجسديا وذلنيا واجقماعيا  ي ميارس صنوف عدادا  لعد الف د املسلم
وجةةود   سة  رمةو فهةموجهةو لو الرتبيةةة الروميةة لسةمو باإلنسةان . الة ي يسةببو ا ةوا  ال وحةي والقبعاة  الفكة ي الئة 
إلشةةباع العابفةةة لديةةو ولعينةةو ورالو ول ةة فالو ب ةةور  واعيةةة ومقانةةة حتفةةا  ول ةةمسةةؤوليقو عةة  حيالةةو بةة ور  حتمةة  و 

 . العملي واإلنقاجالفك ي اإلبداع  م  االلبايالو ويدرالو  ل فا
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 المراجع العربيةأهم 
: ، دمئةة   ٔق. أزمةةة اإلراد  يف الوجةةدان املسةةلم(. م ٕٗٓٓ -لةةة  ٕ٘ٗٔ)أبةةو سةةليمان، عبداألميةةد 

 .الطفولة دار الفك  ومؤسسة لنمية

دار : ، الرةةةةةةال   ٔق. السةةةةةةلوك اتجقمةةةةةةاعي يف اإلسةةةةةةالم(. مٕٕٓٓ-لةةةةةةةٕٕٗٔ)أيةةةةةةوإ ، حسةةةةةة  
 .السالم

 http://feqh.al-islam.com :مويا اإلسالم. بَ ِيَرةٌ .  ا ادمي، أبو سعيد
: ، بةةةةاوتٔق. مراصةةةةد الئةةةة يعة أِبةةةةاث يف(. مٕٛٓٓ -لةةةةة ٜٕٗٔ)ا ةةةةادمي، نةةةةور الةةةةدي  خمقةةةةار 
 .مؤسسة املعارف للطباعة والنئ 

شةة ح  قةةاإ الئةةهاإ يف األكةةم واملةةواعظ (. مٕٚٓٓ -لةةة ٕٛٗٔ)عبةةدالرادر بةة  بةةدران ، الةةدومي
 .دار النوادر: باوت، ٔق. نور الدي  بالع: اعقَّن بو حتريرا وببطا وخت يا. وااداإ

 .مكقبة ج ي : ال ياد ،ٗق. أراك علي الرمة(. مٕٛٓٓ)زيالر، زيْ 
مويا . ليسا الك   ال زت  يف لفسا  الم املنان (. بدون لاري ) عبدال زت  ب  ناص ، السعدي 
 http://www.imadislam.com: عماد  سالم

دراسة يف  :الئهود األراري لألمة الوسط يف ع   العوملة(. مٕٚٓٓ-لةٕٛٗٔ)ب غوث، عبدالعايا 
 دار  : وزار  األوياف والئ ون اإلسالمية: ، الكوي ٔق. لرتبوي والقعليميأمهية القجديد الارايف وا

 .الارافة اإلسالمية
. غةة ا  األلبةةاإ شةة ح منقومةةة ااداإ(. مٕٕٓٓ)السةةفاريي، حممةةد بةة  أزتةةد بةة  سةةامل بةة  سةةليمان 

 .دار الكقع العلمية: باوت
 .دار الكقع العلمية: باوت. األشبا  والنقائ (. مٖٜٜٔ)السيوبي 

  http://www.muhaddith.org: مويا احملدث. ش ح األكم العطائية(. بدون لاري ) لئ نويبا

مؤسسةةةة : ، الرةةةال  ٔق. الوسةةطية يف الرةةة  ن الكةة  (. مٕٚٓٓ -لةةةة ٕٛٗٔ)ال ةةاليب، علةةةي حممةةد 
 .اي أ للنئ  والقوزيا والرترتة

ة املالةةةي لاميةةةان بأمسةةةا  اهلل ااثةةةار الرتبويَةةة(. مٕٙٓٓ -لةةةة ٕٚٗٔ)عبةةةدالرادر بةةة  حممةةةد عطةةةا صةةةويف 
مويةةةةا ا معيةةةةة السةةةةعودية للعلةةةةوم الرتبويةةةةة (. ٕٚ)رسةةةةالة الرتبيةةةةة وعلةةةةم الةةةةنفو، العةةةةدد : السةةةةعودية. األسةةةةَّن
  http://www.gesten.org.sa: والنفسية

. فةةق  البةاري بئة ح صةني  البخةةاري(. مٕٗٓٓ -لةة ٜٕٗٔ)العسةرال ، أزتةد بة  علةةي بة  حجة  
 http://www.muhaddith.org: مويا احملدث
ِبل يف ا ل  والسلوك وهت يع : ا انع العابفي م  اإلسالم(. مٜٜٜٔلة ٕٓٗٔ)حممد ، الغاايل

 .دار الرلم: دمئ ، ٔق. النفو

http://feqh.al-islam.com/
http://www.muhaddith.org/
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 .دار الئ وق: ، الرال  ٔق. فرو السا (. مٕٓٓٓ -لةٕٔٗٔ)الغاايل، حممد 
 (.ش  ة الع يو)يف امل جا األ   للرتاث اإلسالمي . أابار مكة للفا هي(. ن لاري بدو )الفا ها  

، ٖق. لعليرة أصول الرتبية(. مٕٛٓٓ= لة ٜٕٗٔ) الكندري، لطيفة حسني وملك، بدر حممد 
 .مكقبة الفالح: الكوي 

املةةةةةنهْ الرتبةةةةةوي اإلسةةةةةالمي يف مواجهةةةةةة معقرةةةةةدي (. مٜٕٓٓ-لةةةةةةٖٓٗٔ)حممةةةةةد، عبةةةةةدالعايا عطيةةةةةة 
، ا ةةا  ٜٖٔالعةدد : جملةة الرتبيةةيف . ا  افةات واألولةام حةول السةةن  ومسة ولية املؤسسةات الرتبويةة يف ذلةةك

 . جامعة األزل ،  لية الرتبية: م  . الاالل،  ب ي 

املكقبةة اإلسةالمية . ااداإ الئة عية واملةن  امل عيةة(.بةدون لةاري ) حممد بة  مفلة  بة  حممةد ،املردسي
 http://www.islamweb.ne (: سالم وإ)

 .ننطلة  منةو وت ننغلة  فيةو: ل اثنا الرتبةوي (.م ٕٙٓٓ=  لة  ٕٚٗٔ)ملك، بدر، والكندري، لطيفة 
 .مكقبة الفالح: ، الكوي ٕق

: مويةةةةةا منقمةةةةةة ال ةةةةةنة العامليةةةةةة. اليةةةةةوم العةةةةةاملي ملنةةةةةا اتنقنةةةةةار(. ٜٕٓٓ) ُمنقمةةةةةة ال بةةةةةنة العامليةةةةةة
http://www.who.int 

: ، دمئة ٔق. معةارج القفكة  وديةائ  القةدب (. مٕٓٓٓ-لةٕٔٗٔ)مليدا ، عبدال زت  حس  حبنكة ا
 .دار الرلم

: مويةةةةا احملةةةةدث. صةةةةني  مسةةةةلم بئةةةة ح النةةةةووي (.بةةةةدون لةةةةاري )، حمةةةةي الةةةةدي  بةةةة  شةةةة ف  النةةةةووي
http://www.muhaddith.org 

 http://feqh.al-islam.com :مويا اإلسالم. رُ النَةوَويَةاألذَْ ا. النَةَووي
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