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 النفوس تزكيةبثمرات  فتح القدوس

 للشيخ السيد مراد سالمة 
   واملعاصيدران الذنوب أ وتطهريها منيف هذه الليلة عن مثرات تزكية النفس  إخوة االميان حديثنا     

 بالسوء  امارة ومواله فالنفسمطالب مبجاهدة نفسه وهواه حتى يصل اىل رضا ربه  واالنسان منا    

 ينفطم تفطمه وإن الرضاع حب.. ..   على شب تهمله إن كالطفل نفسوال

 .فاتهم النصح حمضاك هما وإن.. ..  واعصهما والشيطان النفس فجاهد

الصررراوف وفعل املرمور وترك ار ور  تطهري النفس وإصررراحها بالعلم النافا والعمل التزكية شررررعا  معنى 

 والصرب على املقدور ف والتقرِب إىل اهلل تعاىل بكِل عمٍل متقبٍل مربور قبل املصرِي إىل القبور  .

 [.01ر  9]الشمس   (َدسَّاَها َوَقْد َخاَب َمن   )َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّاَها قال تعاىل

 اهلل بطاعة   يأ ف نفسرره زكى من أفلح قد   املعنى يكون أن حتمل( َزكَّاَها َمن َأْفَلَح َقْد  )تفسررريه يف كثري ابن قال

 بن وسررعيد ف وعكرمة ف جماهد عن حنوه ويروى.  والرذائل الدنيئة األخاق من وطهرها - قتادة قال كما -

 [.01 ف 01   األعلى) ]فصلى ربه اسم وذكر تزكى من أفلح قد(  وكقوله.  جبري

 املعاصي ركب حتى ف اهلدى عن إياها خبذالنه منها ووضا أمخلها   أي ف دسسها   أي( َدسَّاَها َمن َخاَب وَقْد )

 كثري ابن تفسري.أهر. وجل عز - اهلل طاعة وترك

 النفوس   تزكيةمثرات 

  خرة على املسلم و املسلمة يف الدنيا و اال تعودأن لتزكية النفس مثرات علية و فوائد سنية  فيك اعلم بارك اهلل

 .تزكية النفوسنذكر منها يف هذا املقام 

لنجاح و السؤدد مناطة تزكية النفس و تطهريها و هذا من قرره فالفاح و ا بتزكيِة النفس   الفاُح منوٌط (0)

 اهلل تكاىل يف كتابه العزيز 

 [.01ر  9]الشمس   َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَها  )َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّاَها قال تعاىل
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 (ىل  )َقْد َأْفَلَح َمن َتَزكَّىويؤكد هذا املعنى قوله تعاىل يف موضا آخر من الكتاب  قال تعا

 [.01ر  01]األعلى   *َوَذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصلَّى

 على اهلل أنزل ما وتابا ف الرذيلة األخاق من نفسرره طهر   أي( َتَزكَّى َمن َأْفَلَح َقْد  )تفسررريه يف كثري ابن قال

  .عليه وسامه اهلل صلوات ف رسوله

 تعاىل الق كما منه القرب يف كله والرضا اهلل شرع اتباع يف كلها فالسعادة السعادة؛ عن يبحثون الناس كل كان وإذا

( َأْعَمى اْلِقَياَمِة َيْوَم َوَنْحُشُرُه ا َضْنك َمِعيشَرة   َلُه َفِإنَّ ِذْكِري َعْن َأْعَرَض َوَمْن َيشْرَقىف  َوال َيضِرل   َفا ُهَداَي اتََّبَا َفَمِن  )

                               (021ف021 طره)

 َحاِتالصرررَّاِلف فقال سررربحانه )َوَمْن َيْرِتِه ُمْؤِمنقا َقْد َعِمَل  الفوز بالدرجات و حتقيق االماني و الغايات  (2)     

 51]طه   َك َجَزاء َمن َتَزكَّىَوَذِل ا اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها* َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحِتَهَك َلُهُم الدََّرَجاُت اْلُعَلىَفُرْوَلِئ

 [.57ر 

 قد ف القلب ؤمنم املعاد يوم ربه لقي ومن   أي( الصررَّاِلَحاِت َعِمَل َقْد ُمْؤِمنقا َيْرِتِه َوَمْن  )تفسررريه يف كثري ابن قال

 .وعمله بقوله ضمريه صدق

 . اتالطيب واملساكن ف اآلمنات والغرف ف العاليات الدرجات ذات اجلنة   أي( اْلُعَلى الدََّرَجاُت َلُهُم َفُرْوَلِئَك)

 العلى الدرجات من بدل وهو إقامة   أي( َعْدٍن َجنَّاُت() ِفيَها َخاِلِديَن اأَلْنَهاُر َتْحِتَها ِمن َتْجِري َعْدٍن َجنَّاُت)

 أبدا ماكثني   أي( ِفيَها َخاِلِديَن)

 وصرردق ف له شررريك ال وحده اهلل وعبد ف والشرررك واخلبث الدنس من نفسرره طهر   أي( َتَزكَّى َمن َجَزاء َوَذِلَك)

 .كثري ابن تفسري.أهر. وطلب خرب من به جاءوا فيما املرسلني

ف قال تعاىل   )ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأُلمِّيِّنَي  حتقيق الغاية اليت من اجلها انزل اهلل الكتب و ارسرررل الرسرررل ( 1) 

]اجلمعة     ْبُل َلِفي َضَلاٍل ُمِبنٍيِإْن َكاُنوا ِمْن َقَوَيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة  مِّْنُهْمَرُسوال  

2.] 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1851&idto=1853&bk_no=49&ID=1914#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1851&idto=1853&bk_no=49&ID=1914#docu
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 وهذه( ُمِبنٍي ضرَرَلاٍل َلِفي َقْبُل ْنِم َكاُنوا َوِإْن َواْلِحْكَمَة اْلِكَتاَب َوُيَعلُِّمُهُم َوُيَزكِّيِهْم آَياِتِه َعَلْيِهْم َيْتُلو ) كثري ابن قال

 هآيات عليهم يتلو منهم رسوال فيهم اهلل يبعث أن مكة ألهل دعا حني إبراهيم خلليله اهلل إجابة مصرداق  هي اآلية

 ف الرسررل من فرتة حني على ف واملنة احلمد وله وتعاىل سرربحانه اهلل فبعثه.  واحلكمة الكتاب ويعلمهم ويزكيهم

 أهل من بقايا إال ف وعجمهم عربهم األرض أهل اهلل مقت وقد ف إليه احلاجة اشررتدت وقد ف السرربل من وطموس

 هو   تعاىل قال وهلذا؛  السام عليه مريم ابن عيسى به اهلل بعث مبا متسرك  ممن - يسرريا  نزرا   أي - الكتاب

 يلف قبل من كانوا وإن واحلكمة الكتاب ويعلمهم ويزكيهم آياته عليهم يتلو منهم رسرروال األميني يف بعث الذي

 بوهوقل ف وغريوه فبدلوه السررام عليه اخلليل إبراهيم بدين متمسرركني قدميا كانوا العرب أن فوذلك مبني ضررال

 قد نيالكتاب أهل وكذلك اهلل بها يرذن مل أشررياء وابتدعوا ف شرركا وباليقني شررركا بالتوحيد سررتبدلواوا ف وخالفوه

 شررامل كامل ع يم بشرررع عليه وسررامه اهلل صررلوات حممدا اهلل فبعث ف وأولوها وغريوها وحرفوها كتبهم بدلوا

 ما إىل هلم والدعوة ف ومعادهم شررهممعا أمر من إليه حيتاجون ما جلميا والبيان ف هدايتهم فيه ف اخللق جلميا

 الشبهات جلميا فاصرل  ف حاكم.  اهلل وسرط   النار إىل يقربهم عما والنهي ف عنهم اهلل ورضرا  ف اجلنة إىل يقربهم

 ف قبله كان ممن اراسررن مجيا واملنة احلمد وله ف تعاىل له ومجا.  والفروع األصررول يف والريب ف والشرركوك

 الدين يوم إىل دائما عليه وسامه اهلل فصلوات ف اآلخرين من أحدا يعطيه وال ف األولني نم أحدا يع  مل ما وأعطاه

( ُمِبنٍي َضَلاٍل َلِفي َقْبُل ِمْن اَكاُنو َوِإْن َواْلِحْكَمَة اْلِكَتاَب َوُيَعلُِّمُهُم َوُيَزكِّيِهْم آَياِتِه َعَلْيِهْم َيْتُلو ) السعدي قال ف.أهررر. 

 قبل من كانوا إنهمف والسنة القرآن ويعلمهمف السريئة  واألخاق الفاسردة  العقائد من ويطهرهم فالقرآن عليهم قرأ

 .السعدي كثريفتفسري ابن تفسري  .أهر.احلق عن واضح احنراف لفي بعثته

 تعاىل اهللسؤال  –فقد كان من عائه صلى اهلل عليه وسلم    -اهلل عليه وسلمصرلى  – النيب دعاء النفوس( تزكية 1)

 ان يزكي نفس الشريفة 

 آِت َنْفِسي َتْقَواَها اللَُّهمَّ ُقوُل  َكاَن َي  -وسلم عليه اهلل صلى–أنَّ النَِّبيَّ  )ثبت يف صحيح مسلم عن زيد ابن أرقم 
 ِبَك ِمْن ِعْلٍم َلا َيْنَفُا اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ  َأْنَت َوِلي َها َوَمْوَلاَها  َوَزكَِّها َأْنَت َخْيُر َمْن َزكَّاَها

 .َلَها ا ُيْسَتَجاُبَوِمْن َدْعَوٍة َل  َوِمْن َنْفٍس َلا َتْشَبُا َلا َيْطَشُا َوِمْن َقْلٍب

 ف ومن َثمَّ يرتتُب عليها األجر الع يم    ( تزكية النفوس تؤدي إىل حسن اخللق1)

 َما ِمْن َشْيٍء َأْثَقُل ِفي  قال -وسلم عليه اهلل صلى–النيبأن   عن أبي الدرداء )ثبت يف سنن الرتمذي   
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 . َدَرَجَة الصَّاِئِم اْلَقاِئِمُخُلِقهِ  َلُيْدِرُك ِبُحْسِن

]*[   قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل 

 [ 2/115ُخُلٌق ف فمن زاد عليك يف اخلُلِق زاد عليك يف الدين(]مدارج السالكني ) الديُن كلُّه  

 فالذي هو منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغايُة النهاية  ( إن تزكية النفس ُتْنِشُر القلب السليم1)

]الشعراء    ٍب َسِليٍموَن* ِإلَّا َمْن َأَتى اللََّه ِبَقْلَيْوَم َلا َينَفُا َماٌل َوَلا َبُن* َوال ُتْطِزِني َيْوَم ُيْبَعُثوَنقال تعاىل   )

99 95] 

َماٌل َوال َبُنوَن * ِإال  }فيه  {ال َيْنَفُا  } {َيْوَم َلا َينَفُا َماٌل َوَلا َبُنوَن* ِإلَّا َمْن َأَتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم  }قال السعدي 

فهذا الذي ينفعه عندك وهذا الذي ينجو به من العقاب ويستحق جزيل الثوابف  {َمْن َأَتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم 

ناه الذي سلم من الشرك والشك وحمبة الشر واإلصرار على البدعة والذنوب ويلزم من سامته والقلب السليم مع

مما ذكر اتصافه برضدادها من اإلخاص والعلم واليقني وحمبة اخلري وتزيينه يف قلبه وأن تكون إرادته وحمبته 

 صحيح كتب السنة   قال ابن القيم يف قال صاحب متام املنة يفتابعة ربة اهلل وهواه تابعا ملا جاء عن اهلل.أهر.ف 

)أوال( شرك يناقض التوحيدف)ثانيا( بدعة ختالف :  ال تتم سامة القلب حتى يسلم من مخس اجلواب الكايف

 السنةف)ثالثا( شهوة ختالف األمرف)رابعا( غفلة تناقض الذكرف)خامسا( هوى يناقض واإلخاصف.أهرف

وإذا صررلح القلب صررلح اجلسررد كله ألن  القلب ملك األعضرراء ف كما يف   والقلب السررليم هو الذي تعلق باهلل وتطهر

   احلديث اآلتي  

 َوِإنَّ   َبيٌِّناْلَحَلاَل َقاَل  ِإنَّ  -وسلم عليه اهلل صلى–أنَّ النَِّبيَّ )ثبت يف الصحيحني عن النعمان ابن بشري 

َوَمْن َوَقَا ِفي  ِعْرِضِهاْسَتْبَرَأ ِلِديِنِه َو َفَمْن اتََّقى الش ُبَهاِت َلُمُهنَّ َكِثرٌي ِمْن النَّاِسَيْع َلا َوَبْيَنُهَما ُمشْرَتِبَهاتٌ  اْلَحَراَم َبيٌِّن

  ِفي اْلَحَراِم َوَقَا الش ُبَهاِت

 اْلَقْلُب َأَلا َوِهَي ُوِشُك َحْوَل اْلِحَمى لرَّاِعي َيْرَعىَكا

 اءواألعض ف كامللك فهو(    القلب)  املوصوفة املضغة أي(    وهي وأال( )  مضغة اجلسد يف وإن أال   )  القاري قال

 قال.ف  أهررر.وبالعكس صاحلة حركة اجلسد حترك صاحلة إرادة عنه صدر فإن ف مراعاته األمور فرهم ف كالرعية
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 صُلُحت جنوده واألعضاء{األعضاء ملك القلب} أن على دليألوفى واحلديث  السنة كتب صحيح يف املنة متام صاحب

 بفسادهف وتفسُد بصاحه

 بنص السنة الصحيحة كما يف احلديث اآلتي   ( من زكَّى نفسه ذاق طعَم اإلميان7)

  َّنَّ َفَقْد َذاَق َعَلُهَثاٌث َمْن َف»   َقاَل  -وسلم عليه اهلل صلى–النَِّبيَّعبد اهلل بن معاوية الغاِضري رضي اهلل عنه( أن

َنْفسررُرُه ِفي ُكلِّ َعاٍمف َوَزكَّى  اطْعَم اإِلميَراِن   َمْن َعبَرَد اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َوْحَدُه َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو ف َوَأْعَطى َزَكاَة َماِلِه َطيَِّبة  ِبهَ  

 . َأنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َمَعُه َحْيُث َكاَن ف َفَقاَل َرُجٌل  َوَما َتْزِكَيُة النَّْفِس؟ َفَقاَل  َأْن َيْعَلَم«َنْفَسُه

   النفس عز التزكية يف ( 5)

 هارغبت عن قمعها يف ولكن اخلريات، وفعل الطاعات عن كسولة واللذات، الشهوات إىل طموحة بطبيعتها فالنفس

 ألقت العنان هلا أرخى ومن بنى، ونفسه املنى، نال لقيادها وفق فمن وهوانها، ذهلا تشتهي ما متكينها ومن عزها،

 : بنى وما هدم ونفسه والردى، اهلالك سبل يف به

 اليد على عض اللذات على أكب ومن...  املنى نال اللذات هجر فمن

 سرمد ذل تشتهي ما نيلها ويف...  اعتزازها النفوس أهواء قمع ففي

 بالردي النفيسة للنفس ترضي وال...  العال يكسب مبا إال تشتغل فال

 ض،األر مبلك الدنيا عز اهلل أورثه عنها بنفسففه مسا ملا العزيز، وامرأة يوسفف  إىل فانظر الفارق تعرف أن أردت وإذا

 قتل مث الولد، قتل ثم الزنا، يف فهوى نفسففه، خانته ملا إسففراليل بين راهب وانظر.. العاقبة وكمال الذكر، وحسففن

 َرْب اللََّه َأَخاُف ِإنِّي َنَكِم َبِريٌء ِإنِّي َقاَل َكَفَر َفَلْما اْكُفَر ِلإِلَنسفَفاِن َقاَل ِإَذ الشفْفَيَطاِن َكَمَثِل) إلبليس، سففجد ثم أمه،

 (61،61:احلشر( )الظَّاِلِمنَي َجَزاُء َوَذِلَك ِفيَها َخاِلَدَيِن الْناِر ِفي َأْنُهَما َعاِقَبَتُهَما َفَكاَن اْلَعاَلِمنَي،


