
﴿107﴾ 

 الخامس الباب

 االختتام

  النتيجة  . أ

 الباحثة اخذت التحبري، يف القشريي ندع اهللا بأخالق التخلق عن املاضى البحث من

  يلي؛ كما العلمي البحث نتيجة

   القشيري عند األخالق .1

 بأمسائه التخلق هيف األخالق توضيح يف القشريي فكر عليها يقوم الذي األساس فاما

 اهللا هو األخالق سائر منبع كان فلذلك،. مجيعا اهللا امساء من تصدر األخالق حقيقة ألن تعاىل

 منبع اهللا ألن اهللا من ليس أى اإلنسان من هيف املذمومة األخالق وجدت إذا واما. لوج عز

  .79- 78النساء؛  ؛ السورة تعاىل قوله يف آنفا الباحثة ذكرت كما احلسنات

 فاما. األخالق مكارم ألجل لإلنسان الطريقة مثل احلسىن اهللا األمساء يفهم القشريي ان

 األمساء اظهار فهي اهللا بأخالق التخلق واما تعاىل، اهللا بأخالق التخلق من يصدر األخالق مكارم

 البد فلذلك،. احملمودة األخالق منبع اهللا ألن فهذا. أخالقه هو اهللا أمساء ألن األعمال، يف احلسىن

 .األعمال يف ا النفس ويزين ا يتخلق أن األمساء عرف من لكل
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  القشيري عند وطبقاته األخالق تصنيف .2

 مسيت فقد. ومذمومة حممودة قسمني؛ ىلإ انقسمت األخالق كانت البحث، إىل سساتأ

 ومسيت ا، يتخلق أن يليق اليت باألمساء ختلق قد اإلنسان ألن احملمودة باألخالق األخالق

  .ا يتخلق أن له اليصلح اليت باألمساء ختلق قد اإلنسان ألن املذمومة باألخالق األخالق

 أن لإلنسان يصلح فال. سابقا الباحثة حبثت قد اليت احلسىن امساؤه هي تعاىل أخالقه فمن

 األمساء عرف من كل فلذلك،. استعماهلا جواز يف قسمت قد ألا مجيعا اإلهلية باألمساء يتخلق

 .علم مبا ويعمل ا النفس يزين أن له البد اإلهلية

 يف القشريي منهج على اهللا بأخالق التخلق فهم يف البحث انتهاء إىل الباحثة وتصل

 من أول وهو املتصوفني، مجلة من اجلليل اإلمام هو القشريي بأن ،﴾التذكري يف التحبري﴿كتاب

 .اهللا صور من كصورة ا نتخلق كى األمساء حبث قد الذي

 االقتراحات  . ب

 كتاب يف القشريي عند اهللا بأخالق التخلق مفهوم يف يدرس العلمي البحث هذا ان

  .للقشريي األخالق مفهوم يف يتعمق أن القارئ على فيقرتح. حتليلية بدراسة ﴾التذكري يف التحبري﴿

 هذا جيعل أن اهللا عسى الكمال، عن بعيد البحث هذا أن وعي على كالباحثة وأنا

 .لنا مصلحةٍ  ذا نافعا البحث


