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  ملخص

ا       ان دالالته ريم، وتبي رآن الك ي الق نفس ف وم ال تجالء مفه ى اس ة إل ذه الدراس دفت ه ه
ى  ي      وخصائصها، وتحديد طبيعة الغرائز والشهوات فيها، آما هدفت إل ادئ النفسية الت د المب تحدي

ريم       رآن الك ي الق ف ف ة التكلي ي مرحل رية ف نفس البش ة ال ر طبيع ل    ،تفس نهج تحلي الل م ن خ م
نفس        . المحتوى، وتتبع آيات القرآن الكريم جميعها ريم ينظر لل رآن الك د وجدت الدراسة أن الق وق

دالالت متع      د وردت ب نفس ق از    البشرية بوصفها آال متكامال، وأن لفظة ال نفس تمت ا أن ال ددة، آم
نفس         ا وجدت الدراسة أن ال ر والشر، آم ين الخي بمجموعة من الخصائص الثنائية التي تتراوح ب
ادئ         ا تخضع للمب وين البشري، وأنه البشرية ميالة بطبيعتها إلى الشهوات التي هي جزء من التك

ا   م طبيعته ي تحك ة ال      . الت ة دراس ول بأهمي ى الق ة إل ا خلصت الدراس ا  وختام رية آم نفس البش
دارس           اهج الدراسية  في الم ة والمن رامج التربوي الى، وأن توجه الب يصورها خالقها سبحانه وتع

 .  والجامعات لتراعي طبيعة النفس البشرية آما أّصلها القرآن الكريم
 

Abstract 

This paper aims at investigating human nature as it is shown in the 
Holy Quran:  its nature, signs, and traits. It goes into the revelation 
concerning how an individual is characterized and referred to in various 
terms. Holy Quran tells us about the good and evil tendencies that an 
individual’s behavior may show.  The study concludes by pointing to the 
need for life education to cater for the development and growth of the 
individual along the lines of the Holy Script, the Holy Quran.     
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  المقدمة

  ،وبعد أجمعينبسم اهللا والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

نوات  ف الل س تخ ي     خل يش ف لم يع اب المس واءوالش ددة    أج ارات متع ا تي ة حملته  ،فكري
ذه القضايا تمسّ      أنوقد ال نستطيع  ،اإلسالميوطرحتها في ساحة العمل  م آانت ه ع   نجزم آ واق

ة ومواضيع       أنولكننا ال ننكر  ،ةحاجتهم الملح أوالمسلمين  ا قضايا هام عالجت   أساسية من بينه
ا   ،جانبا من الواقع أو ،واقعا في حينه ا مؤلم ا   أخذت  أو ،وربما تجاوزت بعض القضايا واقع حجم
  . الخالف  أوالجدل  أمواجاضطربت بين  أو ،من حقيقتها

ا  اإلسالميةالذي حملته المكتبة  اإلسالميوعندما نستعرض الفكر  ك الفكر    أننالحظ   فإنن ذل
د  ن مصدر واح ع م ددة  ،ال ينب ابع متع تى والمن يط  ،فالمصادر ش نهج والتخط اب ال  ،ونالحظ غي

ات،   دد الطاق ود وتب ارب الجه ة   وتض فة اليوناني أثر بالفلس اريخ   ،والت ين الت ح ب ط الواض والخل
ان جزءا من     ،اإلسالميوالدين  اإلسالمي رآن وتقديس آالم بعض البشر آما لو آ ا  ،الق عالج   أم

  :هما أساسيتينجتمع في قاعدتين يهذا الغياب المنهجي وهذا الخلط والتخبط ف

ه يجب   أ :األولى*  ا   اإلسالمي يكون للفكر    أنن دا دائم ى     ،مصدر واحد   وأب ع واحد عل ونب
سبحانه   -نزله الحق  أنه النهج الرباني الذي إ ،واألقواموتغير الشعوب  واألجيالمختلف العصور 

د  - الىوتع ه محم ى نبي لم-عل ه وس ل  - صلى اهللا علي ي والمتمث ة  ف نة النبوي ريم والس رآن الك الق
ه رة ل ن أذلك ،الصحيحة المفس ا يمك ز عن آل م اج المتمي ه المنه وم  أنن ى تق ه البشر حت أتي ب ي

  . أبدانه المنهاج الوحيد الذي ال يحمل معه باطال ، إالساعة

اني       هي ضرورة فهم الواقع ال :الثانية*  نهج الرب ا من خالل الم ا نابع م  إو ،بشري فهم ن فه
وحتى  ،نحسن تطبيق منهاج اهللا في هذا الواقع أنهذا الواقع ضرورة ال غنى عنها حتى يتيسر لنا 

  .واالستفادة منهنحسن ممارسته 

ة    ،وهذان الخطان المتالزمان ضروريان ة والغيبوب نهم الغفل ا    ،حتى يرفع المسلمون ع وهم
زا عن آل فكر بشري       فيبقى مراء  أولى شتات إ اإلسالميال يتحول الفكر  ضروريان حتى متمي

وراته  ةبتص واقعي  اإليماني ه ال ادقة وبتطبيق ورا   ،الص ا ومتط ى نامي الج  ،فيبق داثايع ائع  أح ووق
  .)١٩٩٧ ،النحوي( متجددة متسارعة

ق اهللا   د خل ّخو األرضلق دانا رس انها مي ي   ،لإلنس ة اهللا ف ن ب  ،األرضخليف ل وم ين آ
اة  اإلنسانف ،تقويم أحسنوجعله في  ،فأعطاه العقل ،المخلوقات آرمه ورفعه ك   ،هو مدار الحي وفل

ا هي       ،له وطن  األرضهذه و ،الوجود وان م  ،ليعمر ويستظل ويأآل    إالوالحجر والشجر والحي
ك  وآل ذلك ليعينه على تأدية رسالته في هذا الوجود  ة   تل ادة اهللا وحده  في  المتمثل ال  : عب الى ق  :تع
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  .)٥٧-٥٦:الذاريات(

ا  رها خالقهاآما صّوهذه الخالفة عليه أن يعي نفسه  اإلنسانوحتى يحقق  تعامل  في ،وفاطره
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ال    ح لتلقي تع ا آأرض تفل ىيم اهللا فيكون أ معه ي    ،غرس وأطيب محصول   زآ دنيا وف ي ال وز ف ف
ال ات ع رى جن االة     ،األخ ن المغ د ع ع البع ود م ي الوج ا ف ا ومنزلته نفس وتكوينه م ال ون فه فيك

øŒ :قال تعالى .نحو إعمار األرض أساس لفهم الحياة واالنطالق والتطرف  Î) tΑ$ s% y7•/u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑù= Ï9 ’ÎoΤ Î) 
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  مشكلة الدراسة

ا     ،رت النفس اإلنسانية الفالسفة والعلماء والمربينلقد حّي ذلت محاوالت عدة لفهمه دأها   وب ب
ا لبث أن عكف      ،عام ٢٣٠٠قبل  )أرسطو(بجد وعزيمة  م م رن المنصرم     عث نفس في الق اء ال  لم

ا زا  على دراستها وتفحصها ا م زا  ل ، ولكنه ال  ت لغ ى       ،صعب المن نفس شاهد عل م ال دارس عل وم
ك نفس     ،ذل م ال م  بعل ذا العل مي ه د س ال   ،ولق ع الح هوواق لوك   أن م الس نفس   –عل واهر ال أو ظ

=tβθßϑn :قال تعالى ،اإلنسانية ôè tƒ #\ Îγ≈ sß z⎯ ÏiΒ Íο4θuŠptø:$# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# öΝèδ uρ Ç⎯ tã Íοt Åz Fψ $# ö/ ãφ tβθè= Ï≈ xî  )٧:الروم(.  

ات   ا الدراس نفس   أم ال ال ي مج ة ف ا زال ف العربي ة تم ات الغربي ث وراء النظري دس ( له ع
ذا المجال  وإن  )٢٠٠٣وتوق،  م   المتخصصين في ه ا وفأصبح  ،اإلسالمي نهج م وفق ال  واتعلم يل

ة     في اأو أن هناك فصم  ،في منأى عن حقيقة األمور ين حقيق لم وب عرى العالقة بين الشباب المس
رآن      تأتيولذا الفكر اإلسالمي، والنهج اإللهي،  هذه الدراسة محاولة لتأصيل الفكر النفسي في الق

 .الكريم

الل من خ   ،القرآن الكريمفي ضوء  اإلنسانيةالنفس يتناول الباحثان  سوف ه الدراسةوفي هذ
  :اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

  ما دالالت النفس في القرآن الكريم؟ :أوال

  ما خصائص النفس البشرية في القرآن الكريم؟: ثانيا

  ما طبيعة الغرائز والشهوات البشرية في القرآن الكريم؟: ثالثا

   ما المبادئ النفسية المشتقة من القرآن الكريم؟: رابعا
  

  القرآن الكريم آما يصورهاالنفس 

ن      ى ال ريم إل رآن الك د (  فس نظرة شمولية،  لقد نظر الق ال  عب دل   ،)٢٥١ص ،١٩٨٥ ،الع وت
انية آكل أو الذات  اإلنسانالنفس في القرآن الكريم على الجسم والروح معا، وهي تدل على   اإلنس

وي   ادي والمعن ى      ،بعنصريها الم ا عل دل آل منه اثر      اإلنسان وي ائن حي ذي أصل واحد يتك  ،آك
ب تهي ،ويكس ى    ،ويغضب ،ويش ازى عل م يج وت ث هويم ق( ،عمل ال . )١٤ص ،١٩٨٩،زري ق
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ا في     آامل وجذريتختلف بشكل  اإلسالمين النفس وماهيتها في ضوء الفكر إ" عن ماهيته
ا الدراسات  ي تمخضت عنه وال واآلراء الت انيةضوء األق ة . اإلنس نة النبوي ريم والس القرآن الك ف

ريم    ،ة يتجسد فيهما القول الفصل في هذا الموضوع الهامالشريف رآن الك فقد ورد لفظ النفس في الق
ي    رات ف ات الم يغمئ ي  ص ددة وه ك  :متع نفس ونفس ه ،ال ها ،ونفس ي ،ونفس وس ،ونفس  ،والنف

ة يجد     ،وأنفسهن ،وأنفسكم وأنفسنا ،واألنفس ،ونفوسكم ة الحكيم والمتأمل في جميع اآليات القرآني
يس جز   اإلنسان ب تخاط أنها د بعضهم      ءاول ا اعتق ه آم اري (. "من ال   ).٤٠، ص ١٩٩٣ ،الحي ق
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  تعريف النفس

 ،أي روحه  ،حداهما قولك خرجت نفس فالن إ :النفس في آالم العرب يجري على ضربين"
ة       اآلخر والضرب   ،وفي نفس فالن أن يفعل آذا وآذا أي في روعه   ى جمل ه معن نفس في ى ال معن

ك     ل ذل ن آ ع م ه والجم يء وحقيقت سالش وس أنف ور ( "ونف ن منظ د  ،اب  ،١٩٦٨ ،١٤المجل
   .)٢٣٣ص

ا عن    ة أنفس      اإلنسان والنفس يعبر به دي ثالث ولهم عن ه آق الى   ،جميع ه تع β :وآقول r& tΑθà)s? 

Ó§øtΡ 4’tA u ô£ys≈ tƒ 4’n?tã $ tΒ àMÛ§ sù ’Îû É=/Ζ y_ «!$#  )يده   ،)٥٦:الزمر ن س الى   :وقال اب ه تع =ãΝn :وقول ÷è s? $ tΒ 

’Îû © Å¤ øtΡ Iωuρ ÞΟn= ôãr& $ tΒ ’Îû y7Å¡øtΡ  )١١٦ :المائدة(.     

ه التمي       :نفسان إنسانآل :نه قالأروي عن ابن عباس  ذي يكون ب ل ال  ،زي إحداهما نفس العق
اة واألخرى ه الحي ذي ب روح ال ال  ،نفس ال و بكر األوق اريأب ّو :نب ويين من س نفس من اللغ ى ال
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  .)٢٣٤ص ،١٩٦٨ ،١٤المجلد  ،ابن منظور(والروح وقال هما شيء واحد 

يط  ي قطر المح نفسوف رو :ال ه  ،حال ه أي روح ال خرجت نفس النفس  ،يق راد ب انوي  اإلنس
  .)٢٢١ص ،١٩٦٨ :البستاني(بجملته 

ولكن الحقيقة  ،بين النفس والروح اإلنسانيةفي معنى النفس  اهناك خلط أنويتضح مما سبق 
امال    باإلنسان  اإلنسانيةاآليات القرآنية قد حددت معنى النفس  أن ه آال متك ة     ذات واطن معين في م

واطن أخرى    وأرادت ي    ،بها النفس بالمعنى االصطالحي في م الى  : وبشكل واضح وجل ال تع  :ق

<§øtΡuρ $ tΒuρ $ yγ1§θy™ ∩∠∪ $ yγyϑoλù;r'sù $ yδ u‘θèg é $ yγ1uθø)s?uρ ∩∇∪ ô‰ s% yx n= øùr& ⎯ tΒ $ yγ8©.y— ∩®∪ ô‰ s% uρ z>%s{ ⎯ tΒ $ yγ9¢™ yŠ  

مس( الى )١٠-٧:الش ال تع öθs9 :وق uρ $ oΨø⁄ Ï© $ oΨ÷s?Uψ ¨≅ ä. C§øtΡ $ yγ1y‰ èδ ô⎯ Å3≈ s9 uρ ¨, ym ãΑöθs)ø9 $# © Íh_ÏΒ ¨β V|øΒV{ 

zΟ̈Ψyγy_ š∅ ÏΒ Ïπ ¨ΨÉf ø9 $# Ä¨$ ¨Ζ9 $#uρ š⎥⎫ Ïè uΗ ødr&  )جدة الى )١٣ :الس ال تع β¨ :وق Î) sπ tã$ ¡¡9 $# îπ uŠÏ?#u™ ßŠ% x.r& $ pκ Ï÷z é& 

3“ t“ ôf çGÏ9 ‘≅ ä. ¤§øtΡ $ yϑÎ/ 4© të ó¡n@  )ه الى .)١٥:ط ال تع $ :وق s)n= sÜΡ$$ sù #© ¨Lym #sŒ Î) $ u‹É)s9 $ Vϑ≈ n= äñ …ã& s#tGs)sù tΑ$ s% 

|Mù= tGs% r& $ T¡øtΡ Oπ §‹Ï.y— Î ö tó Î/ <§øtΡ ô‰ s)©9 |M÷∞Å_ $ \↔ø‹x© #[ õ3œΡ  )ف الى .)٧٤: الكه ال تع $ :وق tΒ tβ% Ÿ2 È≅ ÷δ L{ 

Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9 $# ô⎯ tΒuρ Οçλm;öθym z⎯ ÏiΒ É>#{ôãF{$# β r& (#θà̄= y‚ tGtƒ ⎯ tã ÉΑθß™ §‘ «!$# Ÿωuρ (#θç7xîö tƒ öΝÍκ Å¦ àΡr'Î/ ⎯ tã ⎯Ïμ Å¡ø̄Ρ 

  .)١٢٠:التوبة(

ابقة     ة الس ة الكريم ذات      أنويتضح من التأمل في اآليات القرآني ى ال دل عل نفس ت انية ال  اإلنس
ى    إومن الخطأ النظر  ،آكل متكامل نفس عل ى ال ا ل روح فقط    أنه المشاعر والوجدان بمعزل     أوال
  .عن الجسد

  
  دالالت النفس في القرآن الكريم

ى    ،موضعا) ٣٦٧(لفظ النفس في القرآن الكريم في  ورد ا عل  بوصفه  اإلنسان ويدل آل منه
ه      ،أصل واحد اذ احي اآائن ى عمل م يجازى عل د استعملت    ،يتكاثر ويكسب ويشتهي ويغضب ث وق

  .)١٥-١٤ص ،١٩٨٩ ،زريق( :وهي بدالالت مختلفة

ى   .١ الى   :اإلنسان الداللة عل ال تع $ uρ#$?̈(θà#) :ق YΒöθtƒ ω “ Ì“ øg rB ë§øtΡ ⎯ tã <§ø̄Ρ $ \↔ø‹x© ) رة  .)٤٨ :البق

=̄#Ÿω ß :وقال تعالى s3è? ë§øtΡ ωÎ) $ yγyè ó™ ãρ )الى  . )٢٣٣ :البقرة ال تع çμ… :وق ¯Ρr& ⎯ tΒ Ÿ≅ tFs% $ G¡øtΡ Î ötó Î/ 

C§øtΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ̄Ρr'x6sù Ÿ≅ tFs% }̈ $ ¨Ζ9 $# $ Yè‹Ïϑy_  )دة الى .)٣٢ :المائ ال تع  %þθè#) :وق
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ö/ ä3|¡àΡr& ö/ ä3‹Î= ÷δ r& uρ #Y‘$ tΡ ) ريم الى  .)٦ :التح ال تع $ :وق yγŠÏùuρ $ tΒ ÏμŠÎγtGô±n@ ß§àΡF{$# —%s#s?uρ Ú⎥ ã⎫ ôãF{$#  

  .)٧١:الزخرف(

   :ونذآر من هؤالء األشخاص الذين عناهم القرآن الكريم :معينين أشخاصالداللة على  .٢

الم   .أ  الة والس ه الص د علي الى ، محم ال تع =y7̄ :ق yè n= sù Óì Ï‚≈ t/ y7|¡ø̄Ρ #’n?tã öΝÏδ Ì≈ rO#u™  

  .)٦:الكهف(

رائيل  .ب  وب   ،إس ه يعق ب ب م لق و اس و  ،ه رائيلوبن ون  إس م العبراني ال ،ه الى ق ≅‘ :تع ä. 

ÏΘ$ yè ©Ü9 $# tβ$ Ÿ2 yξÏm û© Í_t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó Î) ωÎ) $ tΒ tΠ § ym ã≅ƒÏ™ℜ u ó Î) 4’n?tã ⎯Ïμ Å¡øtΡ  )٩٣:آل عمران(.  

الم   .ج  ه الس الى  :يوسف علي ال تع الم   ق ه الس ان يوسف علي ى لس ‘{ :عل Ïδ © Í_ø?yŠ uρ≡ u‘ ⎯ tã 

© Å¤ ø̄Ρ  )٢٦:يوسف(.  

الم   .د  ه الس ى علي الى : عيس ال تع =ãΝn: ق ÷è s? $ tΒ ’Îû © Å¤ øtΡ Iωuρ ÞΟn= ôãr& $ tΒ ’Îû y7Å¡øtΡ  

  .)١١٦:المائدة(

الى   اصطناع الخلق لنفسه ر اهللا تعالىصّو :اإللهيةالداللة على الذات  .٣ ال تع y7çG÷è :فق uΖ sÜ ô¹ $#uρ 

© Å¤ øuΖ Ï9  )ه بة  ،)٤١:ط ي مناس رىوف ن    ،أخ ة ع الى صورة دقيق بحانه وتع ا الحق س يعطين

ه ة ،نفس وة والرأف ا الق الى  ،فيه ال تع ‘ãΝà2â 3 :ق Éj‹ y⇔ãƒuρ ª!$# …çμ |¡øtΡ 3 ª!$#uρ 8∃ρ â™u‘ ÏŠ$ t7Ïè ø9 $$ Î/  )آل 

ران  الى  ،)٣٠ :عم ال تع =ãΝn :وق ÷è s? $ tΒ ’Îû © Å¤ øtΡ Iωuρ ÞΟn= ôãr& $ tΒ ’Îû y7Å¡øtΡ  ) دة ال  ،)١١٦:المائ وق

≅ :تعالى è% ⎯ yϑÏj9 $ ¨Β ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ( ≅ è% °! 4 |=tGx. 4’n?tã Ïμ Å¡øtΡ sπ yϑôm §9   .)١٢:األنعام(  #$

وهو  ،اإلنساناهللا تعالى أنه خالق  أآدفقد  :وما يبطن من أسرار اإلنسانلى ضمير إ اإلشارة .٤

ات ضمي    وحده م خفق الى  ره ووساوس نفسه   الذي يعل ال تع ‰ô :ق s)s9 uρ $ uΖ ø)n= yz z⎯≈ |¡ΣM} $# ÞΟn= ÷è tΡuρ $ tΒ 

â¨ Èθó™ uθè? ⎯Ïμ Î/ …çμ Ý¡øtΡ  )ودواخل أعمالنا  ،علم بطبيعة نفوسناأخالقنا فهو  وما دام اهللا ،)١٦ :ق
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و ا وذ هراوج الى  ،اتن ال تع /ö :ق ä3š/§‘ ÞΟn= ÷æ r& $ yϑÎ/ ’Îû ö/ ä3Å™θàçΡ 4 β Î) (#θçΡθä3s? t⎦⎫ Ås Î=≈ راء (  ¹|  :اإلس

ا وإذا ،)٢٥ و  رنغّي أن أردن ا ه ى م دل أوضاعنا ال ا ونب ا  ،أفضل أحوالن د لن ال ب ر نغّي أنف

داخل   ن ال ا م الى  جوهرن ال تع χÎ) ©!$# Ÿω ç :ق Éitó ãƒ $ tΒ BΘ öθs)Î/ 4© ®Lym (#ρ ç Éitó ãƒ $ tΒ öΝÍκ Å¦ àΡr'Î/  

  .)١١:الرعد(

النفس الواحدة ومن  صل البشرية جمعاءأفالنفس الواحدة هي  :صل البشرأالى  اإلشارة .٥

uθ :قال تعالى ،اإلنسانيةخلق اهللا آافة النفوس  èδ “Ï%©!$# Νä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø̄Ρ ;οy‰ Ïn≡uρ  

نتقي رب العزة الذي خلقنا من نفس  أنآذلك فعلينا  األمرآان  وإذا )١٨٩:األعراف(

pκ$ :قال تعالى ،واحدة š‰ r'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà)®?$# ãΝä3−/u‘ “Ï%©!$# / ä3s)n= s{ ⎯ ÏiΒ <§ø̄Ρ ;οy‰ Ïn≡uρ t, n=yz uρ $ pκ÷] ÏΒ $ yγy_÷ρ y— 

£]t/uρ $ uΚåκ ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #ZÏWx. [™!$|¡ÎΣuρ  )١:النساء.(  

  
  اإلنسانيةخصائص النفس 

ا     –وهي   ،اإلنساني النفس مصدر أساسي للسلوك     ه  عن   ولةؤالمس  –في ضوء طاقته دفع
ذآر   ةرادواإلالتفكير  ،يه الملكات العقليةتتحكم ف اإلنساني السلوكف ،وتحريكه والتعلم واالنتباه والت
رح أو الحزن أو الخوف أو        ،والتحليل م أو الف ذة أو األل وآذا االنفعاالت الوجدانية آاإلحساس بالل
  .وما يرغب به أو ينفر منه ،الغضب

دوافع السلوآية       أنلى إوالقرآن الكريم يشير  ر من ال  مسئول  نسان واإلالنفس مستودع الكثي

لوآ ع س ال  ،هاتعن جمي الىق tΠ :تع öθtƒ ’ÎA ù's? ‘≅ à2 <§øtΡ ãΑÏ‰≈ pg éB ⎯ tã $ pκ Å¦ ø̄Ρ  )ا  ،)١١١:النحل أي بم

ا عملت   ،المسؤولةهي  إذ أعمالآسبت من  الى   ،فهي ال غيرها التي تجادل عم ال تع ≅‘ :ق ä. ¤§øtΡ 

$ yϑÎ/ ôMt6|¡x. îπ oΨ‹Ïδ u‘  )ا    ،)٣٨:المدثر ا   محض بفالنفس تكسب عمله ا واختياره ا إو ،حريته  إذ ،رادته

  .ها الذي سيحاسبها به اهللا عز وجللنها رهينة عمإ

  :قد اتصفت بالخصائص التالية اإلنسانيةاآليات القرآنية الكريمة يجد أن النفس في والمتأمل 

  معرفة اهللامفطورة على النفس  :الخاصية األولى

(øŒÎ :قال تعالى ،ناإلنساوهي ما تسمى بالشعور الديني الفطري في  uρ x‹ s{ r& y7•/u‘ .⎯ÏΒ û© Í_t/ tΠyŠ#u™ 
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⎯ ÏΒ óΟÏδ Í‘θßγàß öΝåκ tJ −ƒÍh‘ èŒ öΝèδ y‰ pκô−r& uρ #’n?tã öΝÍκ Å¦àΡr& àMó¡s9 r& öΝä3În/t Î/ ( (#θä9$s% 4’n?t/ ¡ !$ tΡô‰Îγx© ¡ χr& (#θä9θà)s? tΠöθtƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $̄ΡÎ) $̈Ζà2 ô⎯ tã #x‹≈yδ t⎦,Î#Ï≈ xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρ r& (#þθä9θà)s? !$oÿ ©ς Î) x8s õ° r& $tΡäτ!$ t/#u™ ⎯ ÏΒ ã≅ ö7s% $ ¨Ζà2uρ Zπ−ƒÍh‘ èŒ .⎯ ÏiΒ 

öΝÏδ Ï‰÷è t/ ( $uΖ ä3Î=öκ çJ sù r& $ oÿÏ3 Ÿ≅ yèsù tβθè= ÏÜö7ßϑø9   .)١٧٣ – ١٧٢:األعراف(  #$

  التطرف والخروج عن حد االعتدالالتقلب و :الخاصية الثانية

لى نهج اهللا  إما لم يرجع  ،متطرف العواطف ،شديد االنفعال اإلنساناهللا تعالى أن  أوضحلقد 
بحانه انألن  ،س اهللا اإليم ه  ،ب ى نهج ل عل د    ،والعم ذي يعي بيل ال و الس انه ى اإلنس ن   إل ة م حال
  .آه معها بعيدا عن التعصب والتطرفيصبح سلو  ،واالعتدال ،التوازن

ه    ،ره شيئاآ وإذا ،أقبل عليه بكليته ،شيئا أحببحكم طبيعته البشرية اذا  اإلنسانإن  د عن ابتع
وفي مأآلنا وفي مشربنا وفي   ،وفي بغضنا ،ولذا يريد اهللا أن نلزم جانب االعتدال في حبنا ،بكليته

ه   وم ب ل نق دس(. أي عم الى  .)٩٥ص ،١٩٨٥،ع ال تع ≅¨ ?Ÿξsù (#θè=ŠÏϑs :ق à2 È≅ øŠyϑø9 $# $ yδρ â‘x‹ tGsù 

Ïπ s)̄= yè ßϑø9 $$ x.  )ا مشكل   ،ال يجدي نفعاف وأن االنسياق وراء العواط ،)١٢٩ :النساء ال   .ةوال يحل لن ق

الى ⎯ :تع tΒ šχ% x. ⎯ Ýàtƒ β r& ⎯ ©9 çνu ÝÇΖ tƒ ª!$# ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# Íοt Åz Fψ $#uρ ÷Š ß‰ ôϑu‹ù= sù A=t6|¡Î0 ’n<Î) Ï™!$ yϑ¡¡9 $# §ΝèO ôì sÜ ø)u‹ø9 

ö ÝàΖ uŠù= sù ö≅ yδ ¨⎦ t⎤ Ïδ õ‹ ãƒ …çνß‰ ø‹x. $ tΒ àá‹Éó tƒ  )د     وآذلك الحال عندما يصيبنا ،)١٥:الحج رح والسرور فق الف

دال      د االعت ن ح ا ع ال بن رج الح ال  إيخ ى ح ابل النفس اإلعج ى     ،ب اهي عل ا والتب ار به والفخ

β¨ :تعالى قال ،اآلخرين Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† ¨≅ ä. 5Α$ tFøƒèΧ 9‘θã‚ sù  )١٨:لقمان.(  

ا       منا وقد طلب اهللا سبحانه وتعالى  ه ونتسامح مع من أساء إلين أن نكظم غيظنا ونسيطر علي

ه  و عن الى  ،ونعف ال تع ⎫⎦t :ق ÏϑÏà≈ x6ø9 $#uρ xáø‹tó ø9 $# t⎦⎫ Ïù$ yè ø9 $#uρ Ç⎯ tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 3 ª!$#uρ =Ïtä† š⎥⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑø9 آل (  #$

  .)١٣٤:عمران

ل           ا في مث واقي لن ال العالج ال ى االحتم درة عل وقد جعل اهللا سبحانه وتعالى من الصبر والق

االت ذه الح الى ،ه ال تع β¨ :ق Î) z⎯≈ |¡ΣM} $# t, Î= äz % ·æθè= yδ ∩⊇®∪ #sŒ Î) çμ ¡¡tΒ • ¤³9 $# $ Yãρ â“y_ ∩⊄⊃∪ #sŒ Î) uρ çμ ¡¡tΒ ç ösƒø:$# 

$ ¸ãθãΖ tΒ ∩⊄⊇∪ ωÎ) t⎦,Íj#|Áßϑø9    .)٢٢-١٩ :المعارج( #$
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  في النفس معرفة الخير والشر :الخاصية الثالثة

ال الى ق $ øtΡuρ§> :تع tΒuρ $ yγ1§θy™ ∩∠∪ $ yγyϑoλù;r'sù $ yδ u‘θèg é $ yγ1uθø)s?uρ ∩∇∪ ô‰ s% yx n= øùr& ⎯ tΒ $ yγ8©.y— ∩®∪ ô‰ s% uρ 

z>%s{ ⎯ tΒ $ yγ9¢™ yŠ  )ة الشر     ،ألهم فطرة معرفة الخير فاإلنسان ،)١٠ – ٧ :الشمس م معرف ا أله  ،آم

≈çμ :قال تعالى oΨ÷ƒy‰ yδ uρ È⎦ ø⎪ y‰ ô∨̈Ζ9   .)١٠:البلد( #$

ة  ية الرابع ر وجزوع    :الخاص ى الخي رص عل ديدة الح نفس ش ن ال ةال رم زين، ( ش ، ١٩٩١ال
   :)١٤١ص

ى   أعطاهن إف ،يطلب الخير دائما فاإلنسان ى   ،اآلخرين اهللا بطر وتعالى عل ذا مسه ضر   إحت
ه      إثم ال يلبث بعد آشف الضر أن يعود  ،قليل ضعف وتخاذل ى يصل ب لى استعالئه وغروره حت

≈⎯ω ãΝt↔ó¡o„ ß :قال تعالى ،لى التوهم في هذه الدنياإالحال  |¡ΡM} $# ⎯ ÏΒ Ï™!% tæ ßŠ Î öy‚ ø9 $# β Î) uρ çμ ¡¡̈Β • ¤³9 $# Ó¨θä↔u‹sù 

ÔÞθãΖ s%  )٤٩:فصلت(.  

  العجلة والتسرع :الخاصية الخامسة

 :قال تعالى ،اإلنسانيةهو طبع متأصل في النفس  لألمورالعجلة والتسرع دون تمحيص  إن

t, Î=äz ß⎯≈ |¡ΡM} $# ô⎯ÏΒ 9≅yf tã  )يمكن وبأسرع ما  ،يهبه الخير أنيريد من اهللا  اإلنسان إن ،)٣٧:األنبياء

{ω ãΝt↔ó¡o„ ß⎯≈|¡ΡM :قال تعالى ،أي تأخير في ذلك إزاءويبدو عليه القلق  $# ⎯ÏΒ Ï™!% tæ ßŠ Î öy‚ø9 $# β Î) uρ çμ ¡¡̈Β 

•¤³9 $# Ó¨θä↔u‹sù ÔÞθãΖ s% )وقال تعالى ،)٤٩:فصلت: öθs9 uρ ã≅ Édfyè ãƒ ª!$# Ä¨$̈Ψ=Ï9 §¤±9 $# Οßγs9$ yf÷èÏGó™ $# Î öy‚ø9 $$Î/ 

z© ÅÓà)s9 öΝÍκ ös9 Î) öΝßγè= y_ r& )وقال تعالى ،)١١:يونس: äíô‰ tƒuρ ß⎯≈ |¡ΡM} $# Îh¤³9 $$Î/ …çνu™!% tæ ßŠ Î ösƒø:$$Î/ ( tβ%x.uρ ß⎯≈|¡ΡM} $# 

Zωθàf tã  )وقال تعالى ،)١١:اإلسراء: (#θä9$ s%uρ $ uΖ−/u‘ ≅Édf tã $uΖ ©9 $uΖ ©ÜÏ% Ÿ≅ö7s% ÏΘ öθtƒ É>$|¡Ïtø:$#  )١٦: ص(، 

y7tΡθè=Éf :وقال تعالى ÷è tGó¡o„uρ É>#x‹ yèø9 $$ Î/ 4 Iωöθs9 uρ ×≅ y_r& ‘wΚ|¡•Β ÞΟèδu™!$ pg °: Ü>#x‹yè ø9 $# Νæη̈ΨtÏ?ù' u‹s9 uρ Zπ tGøót/ öΝèδ uρ Ÿω 
tβρâßê ô±o„ ∩∈⊂∪ y7tΡθè=Éf ÷è tGó¡o„ É>#x‹yè ø9$$Î/ ¨β Î) uρ tΛ ©⎝yγy_ 8πsÜŠÅsßϑs9 t⎦⎪ÌÏ≈ s3ø9 $$ Î/  )٥٤ - ٥٣:العنكبوت(.  
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  التردد والضعف :الخاصية السادسة

$ :قال تعالى tΒuρ Νä3Î/ ⎯ ÏiΒ 7π yϑ÷è ÏoΡ z⎯ Ïϑsù «!$# ( ¢ΟèO #sŒ Î) ãΝä3¡¡tΒ • ‘Ø9 $# Ïμ ø‹s9 Î* sù t )وقال تعالى .)٥٣ :النحل: 

ß‰ƒÌ ãƒ ª!$# β r& y#Ïesƒä† öΝä3Ψtã 4 t, Î= äz uρ ß⎯≈ |¡ΡM} $# $ Z‹Ïè |Ê  )٢٨ :النساء( .  

نفس    انية فالضعف خاصية من خصائص ال ى شيء     فاإلنسان  ،اإلنس اد يستقر عل وال  ،ال يك
 ،ويبدو بوجوه متعددة ،ويتلون بألوان مختلفة ،يثبت على قاعدة بل يستجيب للمؤثرات المتعارضة

الى  ال تع sŒ# :ق Î) uρ ¡§tΒ z⎯≈ |¡ΡM} $# • ‘Ø9 $# $ tΡ% tæ yŠ ÿ⎯Ïμ Î7/Ψyf Ï9 ÷ρ r& #́‰ Ïã$ s% ÷ρ r& $ VϑÍ← !$ s% $ £ϑn= sù $ uΖ øt±x. çμ ÷Ζ tã …çν§ àÑ § tΒ 

β r( Ÿ2 óΟ©9 !$ oΨããô‰ tƒ 4’n<Î) 9h àÑ …çμ ¡¡̈Β  )ونس الى  ،)١٢:ي ال تع ⎦÷ :وق È⌡ s9 uρ çμ≈ oΨø% sŒ r& u™!$ yϑ÷è tΡ y‰ ÷è t/ u™!#§ |Ê çμ ÷G¡¡tΒ 

£⎯ s9θà)u‹s9 |=yδ sŒ ßN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# û© Íh_tã 4 …çμ ¯ΡÎ) Óy Ì xs9 î‘θã‚ sù  )١٠:هود(.  

  التمرد والمكابرة والعناد :الخاصية السابعة

امى عن الحق    اإلنسان إن ة   ،ليتع الى   مغ الدا ويتجاهل األدل ى وجوده تع ه    ة عل زوم طاعت ول
رارة نفسه     أنومع  ،واجتناب نواهيه ى صدق الحق    إالكافر يصل في ق أبى   أ إالل ه ي يتراجع   أنن

الى   )١٠٨ص ،عدس ( .الدعوةعن عناده وخصومته لهذه  ال تع $! :ق tΒuρ $ uΖ ù= y™ ö‘r& ’Îû 7π tƒö s% ⎯ ÏiΒ @ƒÉ‹ ¯Ρ ωÎ) 

tΑ$ s% !$ yδθèù u øI ãΒ $ ¯ΡÎ) !$ yϑÎ/ ΟçFù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïμ Î/ tβρ ã Ï≈ x. ∩⊂⊆∪ (#θä9$ s% uρ ß⎯ øtwΥ ç sY ò2r& Zω≡ uθøΒr& #Y‰≈ s9 ÷ρ r& uρ $ tΒuρ ß⎯ øtwΥ t⎦⎫ Î/¤‹ yè ßϑÎ/  

بأ( الى  ،)٣٥-٣٤:س ال تع óΟs9 :ق uρ r& t tƒ ß⎯≈ |¡ΡM} $# $ ¯Ρr& çμ≈ oΨø)n= yz ⎯ ÏΒ 7π xõÜ œΡ #sŒ Î* sù uθèδ ÒΟ‹ÅÁyz ×⎦⎫ Î7•Β ∩∠∠∪ 

z> u ŸÑuρ $ oΨs9 WξsWtΒ z© Å¤ tΡuρ …çμ s)ù= yz ( tΑ$ s% ⎯ tΒ Ä© ÷∏ãƒ zΝ≈ sàÏè ø9 $# }‘ Éδ uρ ÒΟŠÏΒu‘ ∩∠∇∪ ö≅ è% $ pκ Í‹ós ãƒ ü“ Ï%©!$# !$ yδ r't±Σr& tΑ̈ρ r& 

;ο§ tΒ ( uθèδ uρ Èe≅ ä3Î/ @, ù= yz íΟŠÎ= tæ ∩∠®∪ “ Ï%©!$# Ÿ≅ yè y_ / ä3s9 z⎯ ÏiΒ Ì yf ¤±9 $# Î |Ø÷z F{$# #Y‘$ tΡ !#sŒ Î* sù ΟçFΡr& çμ ÷Ζ ÏiΒ tβρ ß‰ Ï%θè?  

س( الى ،)٨٠ – ٧٧ :ي ال تع sŒ# :وق Î) uρ Ÿ≅ŠÏ% ã& s! È, ¨?$# ©!$# çμ ø?x‹ s{ r& äο̈“ Ïè ø9 $# ÉΟøOM} $$ Î/ 4 …çμ ç7ó¡ys sù æΛ ©⎝ yγy_ 4 }§ø⁄ Î6s9 uρ 

ßŠ$ yγÏϑø9 رة(   #$ الى  ،)٢٠٦:البق ال تع $ :وق ¬Η s>sù öΝåκ øEu™!% ỳ $ oΨçG≈ tƒ#u™ Zοu ÅÇö7ãΒ (#θä9$ s% #x‹≈ yδ Ö ós Å™ Ñ⎥⎫ Î7•Β  

ل( الى .)١٣:النم ال تع ρ#): وق ß‰ ys y_ uρ $ pκ Í5 !$ yγ÷FoΨs)ø‹oKó™ $#uρ öΝåκ ß¦ àΡr& $ Vϑù= àß #vθè= ãæ uρ 4 ö ÝàΡ$$ sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã 

t⎦⎪Ï‰ Å¡øßϑø9   .)١٤:النمل(  #$



 ١١ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاطف شواشرة، وسهاد بني عطا ـــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١(٢٤مجلد  ،)العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  الجحود :الخاصية الثامنة

الى ال تع sŒ# :ق Î* sù ¡§tΒ z⎯≈ |¡ΣM} $# @ àÑ $ tΡ% tæ yŠ §ΝèO #sŒ Î) çμ≈ uΖ ø9 §θyz Zπ yϑ÷è ÏΡ $ ¨ΨÏiΒ tΑ$ s% !$ yϑ̄ΡÎ) …çμ çFÏ?ρ é& 4’n?tã ¥Οù= Ïæ 4 

ö≅ t/ }‘ Ïδ ×π uΖ ÷GÏù £⎯ Å3≈ s9 uρ ÷Λ èεu sY ø.r& Ÿω tβθßϑn= ôè tƒ  )ر الى  ،)٤٩ :الزم ال تع =Î›≅× :وق s% uρ ô⎯ ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6Ïã â‘θä3¤±9 $#  

ب( الى ،)١٣ :أس ول تع β¨: ويق Î) z⎯≈ |¡ΣM} $# ⎯Ïμ În/t Ï9 ×ŠθãΖ s3s9 ∩∉∪ …çμ ¯ΡÎ) uρ 4’n?tã y7Ï9≡ sŒ Ó‰‹Íκ y¶s9 ∩∠∪ …çμ ¯ΡÎ) uρ Éb=ßs Ï9 Î ösƒø:$# 

î‰ƒÏ‰ t±s9 )٨ – ٦ :العاديات(.  

الى  ،يشكره حق شكره وال ،فال يعترف بفضله عليه  ،جحود لنعم اهللا اإلنسان أنأي   :قال تع

Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝä3s9 yì ôϑ¡¡9 $# t≈ |Áö/F{$#uρ nοy‰ Ï↔øù F{$#uρ 4 Wξ‹Î= s% $ ¨Β šχρ ã à6ô±n@  )٩ :السجدة(.  

  لحرص والتكالب على جمع المالشدة ا :الخاصية التاسعة

ه في       اإلنسانيةلقد قرر سبحانه وتعالى حب النفس  ى جمع ال والحرص عل الى  للم ه تع  :قول

šχθè= à2ù's?uρ ŷ #u —I9 $# Wξò2r& $ tϑ©9 ∩⊇®∪ šχθ™7ÏtéBuρ tΑ$ yϑø9 $# $ {7ãm $ tϑy_  )ر ال  ،)٢٠ – ١٩ :الفج وق

Hξx. ¨β :تعالى Î) z⎯≈ |¡ΣM} $# #© xö ôÜ uŠs9 ∩∉∪ β r& çν#u™§‘ #© o_øó tGó™   .)٧ – ٦ :العلق(  #$

ا   وإنما ،الضيق به عليه أوحكمته تعالى من بسط الرزق له  هال يدرك آن اإلنسان إن هو دوم

ى    أمرهملهوف وفي عجلة من  ه    أليحصل عل در مستطاع من ر ق الى   ،آب ال تع ª!$# äÝ :ق Ý¡ö6tƒ s− ø—Îh9 $# 

⎯ yϑÏ9 â™!$ t±o„ ô⎯ ÏΒ ⎯ÍνÏŠ$ t7Ïã â‘ Ï‰ ø)tƒuρ ÿ…ã& s! 4 ¨β Î) ©!$# Èe≅ ä3Î/ >™ó© x« ÒΟŠÎ= tæ  )الى  ،)٦٢ :العنكبوت öΝs9 :وقال تع uρ r& (#÷ρ t tƒ 

¨β r& ©!$# äÝ Ý¡ö6tƒ s− ø—Îh9 $# ⎯ yϑÏ9 â™!$ t±o„ â‘ Ï‰ ø)tƒuρ 4 ¨β Î) ’Îû y7Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθs)Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ  )روم ال  ،)٣٧ :ال وق

الى $ :تع pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ Ÿω ö/ ä3Îγù= è? öΝä3ä9≡ uθøΒr& Iωuρ öΝà2ß‰≈ s9 ÷ρ r& ⎯ tã Ì ò2ÏŒ «!$# 4 ⎯ tΒuρ ö≅ yè øtƒ y7Ï9≡ sŒ 

y7Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ç Å£≈ y‚ ø9   .)٩:المنافقون(  #$

  أحكامها عاطفية تبعا النفعاالتها :الخاصية العاشرة

النفس   انية ف ثال عاطف         اإلنس ة فم ا النصوص القرآني دل عليه ا مجموعة من العواطف ت ة فيه

الى   ،واأللم المعنوي اإلشفاق ال تع =y7̄ :ق yè s9 Óì Ï‚≈ t/ y7|¡ø̄Ρ ωr& (#θçΡθä3tƒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σãΒ ) ال   ،)٢ :الشعراء وق
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=y7̄ :تعالى yè n= sù Óì Ï‚≈ t/ y7|¡ø̄Ρ #’n?tã öΝÏδ Ì≈ rO#u™ β Î) óΟ©9 (#θãΖ ÏΒ÷σãƒ #x‹≈ yγÎ/ Ï]ƒÏ‰ y⇔ø9 $# $ ¸y™ r& )٦ :الكهف(.  

زن  ة الح الى : عاطف ال تع Ÿξsù ó=yδ: ق õ‹ s? y7Ý¡øtΡ öΝÍκ ö n= tã BN≡ u y£ym 4 ¨β Î) ©!$# 7Λ⎧ Î= tæ $ yϑÎ/ tβθãè oΨóÁtƒ  

  ).٨: فاطر(

y_÷ρ§{ :قال تعالى :عاطفة الخوف r'sù ’Îû ⎯Ïμ Å¡øtΡ Zπ x‹Åz 4© y›θ•Β )٦٧ :طه(.  

ل النفسي   الى   :عاطفة الحب والمي ال تع β :ق Î) tβθãè Î7−Ftƒ ωÎ) £⎯ ©à9 $# $ tΒuρ “ uθôγs? ß§àΡF{$#  ) نجم  :ال

٢٣(.  

  .)١٠١ص ،١٩٩٦ ،زين العابدين( الشهوة والتذوق واالستمتاع :الخاصية الحادية عشر

ô‰s)s9uρ …çμ›?Š :قال تعالى uρ≡u‘ ⎯tã ⎯Ïμ Å¡ø̄Ρ zΝ|Á÷è tFó™ $$ sù )ففي النفس ميل جنسي آما  ،)٣٢:يوسف

يعي والجمال لطعام والشراب والجمال الطبباوفيها التذوق واالستمتاع  ،فيها إباء وتساميا نأ

öΝä3s9 :قال تعالى ،المعنوي uρ $yγŠÏù $ tΒ þ‘ ÏS tGô±n@ öΝä3Ý¡àΡr& öΝä3s9 uρ $ yγŠÏù $ tΒ tβθãã£‰ s?  )ما ( وان )٣١:فصلت

 أهلهذين النصين يخصان  أنومع  ،اإلنسانية واألمانيخيله والتصورات تشتمل األ )تدعون
تتذوق وتشتهي وتستمتع ولو لم تكن  ةاإلنسانين النفس ألى إواضحة  إشارةفيهما  نأ إالالجنة 

  .آذلك لما استشعرت بنعيمها المنشود في الجنة

  الخوف والرجاء :الخاصية الثانية عشر

د   ث يول انحي تعدادان مت  اإلنس ذان االس ه ه اف    ،اورينجوفي دة ويخ ة والوح اف الظلم يخ
ا   ،السقوط ألفهم    واألشخاص ويخاف المناظر التي لم يألفه م ي ذين ل و   ،ال ه    اإلنسان وينم و مع وينم

ا  بويتنوع الرجاء، ولكن هذين الخطين هما في تقا ،وتتنوع المخاوف ،هذان الخطان المتقابالن لهم
  .وازدواجهما يحددان له مشاعر الحياة واتجاهاتها

ال يقاوم هذه  -صلى اهللا عليه وسلم  -القرآن الكريم وسنة رسول اهللا  هفي آتاب اإلسالم إن
: قوله تعالىم مسارها ويحدد لها االتجاه الصحيح في مثل مها ويقّوينّظ وإنما، الرغبة االنفعالية

⎯ tΒuρ öÅ_$pκ ç‰ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ô‰Åg s† ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ Vϑxî≡ tãΒ #ZÏWx. Zπ yè y™ uρ 4 ⎯ tΒuρ ól ãøƒs† .⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏF÷t/ #· Å_$yγãΒ ’n<Î) «!$# 

⎯Ï& Î!θß™ u‘uρ §ΝèO çμ ø.Í‘ ô‰ãƒ ßN öθpRùQ $# ô‰ s)sù yì s% uρ …çνãô_ r& ’n?tã «!$# 3 tβ%x.uρ ª!$# #Y‘θàxî $VϑŠÏm   )١٠٠:النساء(  ‘§
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  الشح والبخل :الخاصية الثالثة عشره

ا   اإلنسانالشح والبخل من صفات  التي وردت في القرآن الكريم وهي صفة تقوى وتشتد آلم

tΒ⎯ :عالىقال ت ،وضعف اعتماده عليه في طلب رزقه ،بخالقه تعالى اإلنسان إيمانضعف  uρ s−θ ãƒ 

£x ä© ⎯Ïμ Å¡øtΡ š Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝèδ šχθßs Î= øßϑø9 =Ÿωuρ (#þθè: وقال تعالى )٩:الحشر( #$ çGø)s? öΝä.y‰≈ s9 ÷ρ r& sπ u‹ô±yz 9,≈ n= øΒÎ) ( 

ß⎯ øtªΥ öΝßγè% ã—ö tΡ ö/ ä.$ −ƒÎ) uρ  )راء الى  ،)٣١ :اإلس ال تع ≅ :وق è% öθ©9 öΝçFΡr& tβθä3Î= ôϑs? t⎦ É⎩!#t“yz Ïπ yϑôm u‘ þ’În1 u‘ #]Œ Î) 

÷Λ ä⎢ õ3|¡øΒ̀{ sπ u‹ô±yz É−$ xΡM} $# 4 tβ% x.uρ ß⎯≈ |¡ΡM} $# #Y‘θçGs%  )راء الى ،)١٠٠:اإلس ال تع =t⎦⎪Ï%©!$# tβθè :وق y‚ ö7tƒ 

tβρ âßΔ ù'tƒuρ šZ$ ¨Ψ9 $# È≅ ÷‚ ç7ø9 $$ Î/ šχθßϑçFò6tƒuρ !$ tΒ ãΝßγ9s?#u™ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒsù  )٣٧:النساء(.  

  الغرائز النفسية في القرآن الكريم

وقد وهب اهللا سبحانه هذه الغرائز  ،إليهاالغرائز شهوات فطرية ترغب فيها النفس وتميل 
من تكوينه ليؤدي دوره في الحياة ويسعى في صالحه وتحقيق ما يجلب له  ءاوجعلها جز لإلنسان

ر اهللا سبحانه وتعالى عن هذا الميل وقد عّب ،الخير ويدفع عنه الشر ويحفظ بقاء الجنس البشري
صلى –قال تعالى على لسان النبي  ،لكل ما يجلب له الخير ويدفع عنه الشر اإلنسانري في الفط

öθs9: -اهللا عليه وسلم  uρ àMΖä. ãΝn= ôãr& |=ø‹tó ø9 $# ßN ÷sY ò6tGó™ ]ω z⎯ ÏΒ Î öy‚ø9 $# $ tΒuρ z© Í_¡¡tΒ â™þθ¡9$#... )األعراف: 

⎯z :وقال تعالى ،)١٨٨ Îiƒã— Ä¨$̈Ζ=Ï9 =ãm ÏN≡uθyγ¤±9 $# š∅ÏΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9 $# t⎦⎫ ÏΖ t6ø9$#uρ Î ÏÜ≈oΨs)ø9 $#uρ Íοt sÜΖ s)ßϑø9 $# š∅ÏΒ 

É=yδ ©%!$# Ïπ ÒÏø9 $#uρ È≅ ø‹y‚ ø9$#uρ ÏπtΒ§θ|¡ßϑø9 $# ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ Ï ö̂ ysø9 $#uρ 3 šÏ9≡sŒ ßì≈tFtΒ Íο4θu‹ys ø9 $# $u‹÷Ρ‘‰9$# ( ª!$#uρ …çνy‰ΨÏã 

Ú∅ó¡ãm É>$t↔yϑø9 $# ∩⊇⊆∪  ö≅ è% / ä3ã∞Îm;tΡäτr& 9ö y‚ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝà6Ï9≡ sŒ 4 t⎦⎪Ï%©#Ï9 (#öθs)̈?$# y‰ΖÏã óΟÎγÎn/u‘ ×M≈ ¨Ψy_ “Ì ôfs? ⎯ ÏΒ 

$ yγÏFøtrB ã≈yγ÷ΡF{$# t⎦⎪Ï$Î#≈ yz $ yγŠÏù Ól≡uρ ø—r&uρ ×οt£γsÜ •Β Òχ≡ uθôÊÍ‘uρ š∅ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ 7ÅÁt/ ÏŠ$t7Ïè ø9 $$Î/  )عمران آل: 

١٥-١٤( .  

 ّصيرلى مرض يفتك بالنفس ويإلها وتحّو ،وهكذا يظهر خطر االنحراف بسبب الشهوات
فيؤذيهم  اآلخرينولو على حساب  أهواءهيرضي  أنشغله الشاغل  ،لى حيوان آاسرإ اإلنسان
الهوى  تباعالى هذا االنحراف والطغيان إالذي يؤدي  واألصل ،)١٩٩٧،آرزون( ويظلمهم

$ :قال تعالى ،حب الدنيا على طاعة اهللا ورسوله وتقديم ¨Βr'sù ⎯tΒ 4© xösÛ ∩⊂∠∪ t rO#u™uρ nο4θuŠptø:$# $u‹÷Ρ‘‰9 $# ∩⊂∇∪ 
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¨βÎ* sù tΛ⎧Ås pgø:$# }‘ Ïδ 3“uρ ù'yϑø9 $# ∩⊂®∪ $̈Βr& uρ ô⎯ tΒ t∃% s{ tΠ$s)tΒ ⎯ÏμÎn/u‘ ‘ yγtΡuρ }§ø̈Ζ9$# Ç⎯ tã 3“ uθoλù;$# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ̈Ψpg ø:$# }‘ Ïδ 

3“uρ ù'yϑø9   ).٤١- ٣٧:النازعات( #$

  وحب الجاه ذاتشهوتا حب ال  :أوال

نفس حب    وأآثرهامن أقوى الشهوات  ر       اإلنسان عمقا في ال ى جلب الخي ه وحرصه عل لذات
ا      لها ودفع الضّر ال له ا يمكن من الكم رز     ،عنها وتحقيق م ا تب ة ومن هن نفس     أهمي شهوة حب ال

نهج   ن م ا ع ا وتحوله الموخطر انحرافه ي تزآي اإلس سة ف ال   ،األنف ى تبحث الكم ا حت وتماديه
ي وم وه ك المزيف الموه ي ذل عادتها أنن ظت ف ق س ذي يحق و ال ذا ه ن  ،ه ه م فتصاب بمجموع

المدح من الناس  استجالببالنفس و واإلعجاب ،مثل الرياء والكبر والتعالي على الناس األمراض
ك  والنماذج القرآنية التال ،الغضب سرعةواألنانية والشح والحسد و ، آرزون (ية خير دليل على ذل

$! :قال تعالى .)١٩٩٧ tΒuρ (#ÿρ âÉΔ é& ωÎ) (#ρ ß‰ ç6÷è u‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ= øƒèΧ ã& s! t⎦⎪Ïe$!$# u™!$ xuΖ ãm... )الى  .)٥: البينة  :وقال تع

Ÿωuρ ö Ïiè |Áè? š‚ £‰ s{ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Ÿωuρ Ä·ôϑs? ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ ·m t tΒ ( ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† ¨≅ ä. 5Α$ tFøƒèΧ 9‘θã‚ sù  

öΝs9 :وقال تعالى .)١٨:لقمان( r& t s? ’n<Î) t⎦⎪Ï%©!$# tβθ’.t“ ãƒ Νåκ |¦ àΡr& 4 È≅ t/ ª!$# ’Éj1 t“ ãƒ ⎯ tΒ â™!$ t±o„ Ÿωuρ tβθßϑn= ôàãƒ ¸ξ‹ÏGsù 

∩⊆®∪ ö ÝàΡ$# y#ø‹x. tβρ ç tI øtƒ ’n?tã «!$# z> É‹ s3ø9 $# ( 4’s∀x.uρ ÿ⎯Ïμ Î/ $ VϑøOÎ) $ ·ΖÎ7•Β  )ال  .)٥٠-٤٩: النساء  Ÿξsù :ىوقال تع

(#þθ’.t“ è? öΝä3|¡àΡr& ( uθèδ ÞΟn= ÷æ r& Ç⎯ yϑÎ/ #’s+̈?$#  )نجم الى  .)٣٢:ال ال تع ⎦¨ Ÿω :وق t⎤ |¡øtrB t⎦⎪Ï%©!$# tβθãm t øtƒ !$ yϑÎ/ (#θs?r& 

tβθ™6Ïtä† ¨ρ β r& (#ρ ß‰ yϑøtä† $ oÿ Ï3 öΝs9 (#θè= yè øtƒ Ÿξsù Νåκ ¨] u;|¡øtrB ;οy—$ xyϑÎ/ z⎯ ÏiΒ É>#x‹ yè ø9 $# ( öΝßγs9 uρ ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9 r&  )ران آل : عم

الى  .)١٨٨ ال تع ôΘ :وق r& tβρ ß‰ Ý¡øts† }̈ $ ¨Ζ9 $# 4’n?tã !$ tΒ ÞΟßγ9s?#u™ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒsù... )اء ال   .)٥٤: النس وق

⎫⎦t :تعالى ÏϑÏà≈ x6ø9 $#uρ xáø‹tó ø9 $# t⎦⎫ Ïù$ yè ø9 $#uρ Ç⎯ tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 3 ª!$#uρ =Ïtä† š⎥⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑø9   .)١٣٤:عمران آل( ... #$

  ة حب المالشهو  :ثانيا

د  إن ة عن زة فطري ك غري ال والتمل نفس ،اإلنسانحب الم رتبط بشهوة حب ال و م ألن  ،وه
ى  إالمال يتوصل به  را         أغراض ل ه آثي ذلك تعلقت ب تهياتها ول ى مش نفس والحصول عل ا   ،ال وآلم

ال      ب الم هوة ح نفس ازدادت ش ب ال هوة ح الى  ،ازدادت ش ال تع $šχθ™7ÏtéBuρ tΑ :ق yϑø9 $# $ {7ãm $ tϑy_  

çμ… :وقال تعالى ،)٢٠:الفجر( ¯ΡÎ) uρ Éb=ßs Ï9 Î ö sƒø:$# î‰ƒÏ‰ t±s9  )٨:العاديات(.   

وانفق في وجوه الخير  ،دي حق اهللا فيهأو ،ذا جمع من حاللإوقد يكون حب المال فضيلة 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١(٢٤مجلد  ،)العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

رواه احمد " (نعم المال الصالح للرجل الصالح" :قال صلى اهللا عليه وسلم ،والطاعة

$! :قال تعالى ،قل من يصبر عليها ويسلم من آفاتها ةحب المال فتنولكن شهوة  ،)والطبراني yϑ̄ΡÎ) 

öΝä3ä9≡ uθøΒr& ö/ä.ß‰≈ s9 ÷ρr& uρ ×π uΖ ÷GÏù 4 ª!$#uρ ÿ…çνy‰ΨÏã íô_ r& ÒΟŠÏàtã ∩⊇∈∪ (#θà)̈?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä⎢ ÷èsÜ tFó™ $# (#θãè yϑó™ $#uρ (#θãè‹ÏÛr& uρ 

(#θà)ÏΡr& uρ #Z ö yz öΝà6Å¡àΡX{ 3 ⎯tΒuρ s−θãƒ £x ä© ⎯ÏμÅ¡øtΡ y7Í×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ tβθßsÎ= øçRùQ   .)١٦-١٥ :التغابن(  #$

لى حد البغي في إ، وآثيرا ما تقود صاحبها هوة حب المال منزلق خطيرش نأوالواقع 

öθs9: قال تعالى، اآلخرينوالتعدي على  ،واالستغراق في الطمع والجشع األرض uρ xÝ|¡o0 ª!$# s− ø—Îh9$# 

⎯ÍνÏŠ$t7Ïè Ï9 (#öθtó t7s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯Å3≈ s9 uρ ãΑÍi”t∴ ãƒ 9‘y‰ s)Î/ $̈Β â™!$t±o„ 4 …çμ ¯ΡÎ) ⎯ÍνÏŠ$ t7ÏèÎ/ 7 Î7yz × ÅÁt/  )٢٧ :الشورى(. 

$ :وقال تعالى yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θà)®?$# ©!$# (#ρ â‘sŒuρ $tΒ u’Å+t/ z⎯ÏΒ (##θt/Ìh9 $# β Î) ΟçFΖä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ•Β ∩⊄∠∇∪ βÎ* sù öΝ©9 

(#θè= yèøs? (#θçΡsŒ ù'sù 5>ö ysÎ/ z⎯ ÏiΒ «!$# ⎯Ï& Î!θß™ u‘uρ ( βÎ) uρ óΟçFö6è? öΝà6n= sù â¨ρâ™â‘ öΝà6Ï9≡ uθøΒr& Ÿω šχθßϑÎ=ôàs? Ÿωuρ 

šχθßϑn= ôàè?  )وقال تعالى .)٢٧٩-٢٧٨: البقرة: $ ¨Βr'sù ô⎯ tΒ 4‘ sÜôãr& 4’s+̈?$#uρ ∩∈∪ s−£‰ |¹uρ 4© o_ó¡çtø:$$ Î/ ∩∉∪ 

…çνç Åc£uãΨ|¡sù 3“ uô£ãù= Ï9 ∩∠∪ $̈Βr& uρ .⎯tΒ Ÿ≅Ïƒr2 4© o_øó tGó™ $#uρ ∩∇∪ z> ¤‹x.uρ 4© o_ó¡çtø:$$Î/ ∩®∪ …çνçÅc£uãΨ|¡sù 3“u ô£ãèù= Ï9 ∩⊇⊃∪ $ tΒuρ 

© Í_øóãƒ çμ ÷Ζtã ÿ…ã& è!$ tΒ #sŒÎ) #“̈Š ts?  )١١-٥:الليل(.  

  شهوة البطن والطعام  :ثالثا

ا بشر   ى الط إ اإلنسان ن حاجة  أل ،شهوة البطن ال يستغني عنه ام والشراب   ل د   أساسية ع ال ب
ووساوس  ،لهوى نفسه اأسيرولكنها آثيرا ما تسيطر على صاحبها فيتحول  ،منها وبها قوام حياته

الى   .)١٩٩٧،ونرزآ(. ولذلك حذرنا رب العزة من ذلك  ،شيطانه ال تع $ :ق yγ•ƒr'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θè= ä. $ £ϑÏΒ 

’Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈ n= ym $ Y7Íh‹sÛ Ÿωuρ (#θãè Î6®Ks? ÏN≡ uθäÜ äz Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9 $# 4 …çμ ¯ΡÎ) öΝä3s9 Aρ ß‰ tã î⎦⎫ Î7•Β  )١٧٢ :البقرة.(  

ؤدي ذل       إرشد اهللا سبحانه وتعالى أآما  ئال ي ام والشراب ل دال في الطع ى تسلط   إك لى االعت ل

ا  بطن وانحرافه هوة ال الى  .ش ال تع =θè#) :ق à2uρ (#θç/u õ° $#uρ Ÿωuρ (#þθèù Î ô£è@ 4 …çμ ¯ΡÎ) Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ Ïù Î ô£ßϑø9 $#  

  .)٣١:األعراف(

ا وتحول       ،وطغيان شهوة البطن ال يعني آثرة األآل فحسب نفس  وماديته بل هو شره في ال
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 t⎦⎪Ï%©!$#uρ :قال تعالىآالبهائم التي تسيرها شهواتها،  اإلنسانلى غاية حتى يصبح إالطعام من وسيله 

(#ρ ã xx. tβθãè −FyϑtFtƒ tβθè= ä.ù'tƒuρ $ yϑx. ã≅ ä.ù's? ãΝ≈ yè ÷ΡF{$# â‘$ ¨Ψ9 $#uρ “ Yθ÷WtΒ öΝçλ°;  )١٢:محمد .(  

  شهوة الفرج ودافع الجنس  :رابعا

الشهوة الجنسية غريزة جبلت عليها النفس البشرية، فقد جعل اهللا سبحانه هذا الميل الغريزي 
ولوال هذا الدافع الجنسي  ،اإلنسانيوهو بقاء النوع  ،ة لتحقيق هدف سامأفي آل من الرجل والمر

، آرزون(. آان التناسل والتكاثر، وقد سمى اهللا سبحانه االنحراف في هذه الشهوة مرضا  لما

$!™u :قال تعالى. )١٩٩٧ |¡ÏΨ≈ tƒ Äc© É<̈Ζ9$# ¨⎦ä⎠ ó¡s9 7‰ tn r'Ÿ2 z⎯ ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9 $# 4 Èβ Î) ¨⎦ ä⎠ø‹s)̈?$# Ÿξsù z⎯ ÷èŸÒøƒrB ÉΑöθs)ø9 $$Î/ 

yì yϑôÜ uŠsù “Ï%©!$# ’Îû ⎯Ïμ Î7ù= s% ÖÚt tΒ z⎯ ù=è% uρ Zωöθs% $ ]ùρã÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ tβ ö s%uρ ’Îû £⎯ä3Ï?θã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_ §y9s? yl •y9s? Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yfø9 $# 

4’n<ρ W{$#  )وقال تعالى على لسان يوسف عليه السالم .)٣٣- ٣٢: األحزاب: sŒ$yè tΒ «!$# ( …çμ ¯ΡÎ) þ’În1 u‘ 

z⎯ |¡ômr& y“#uθ÷WtΒ ( …çμ ¯ΡÎ) Ÿω ßxÎ= øãƒ šχθßϑÎ=≈©à9   .)٢٣ :يوسف(  #$

وآثرة الوقوع في  ،اإليماننتائج طغيان شهوة الفرج فهي قسوة القلب وضعف  أما

 %è≅ :قال تعالى .بغض البصر وستر العورة اإلسالممر أولذلك  ،وذهاب الحياء ،المعاصي

š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑù= Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ô⎯ÏΒ ôΜÏδ Ì≈|Áö/r& (#θÝàxøts† uρ óΟßγy_ρã èù 4 y7Ï9≡ sŒ 4’s1 ø—r& öΝçλm; 3 ¨βÎ) ©!$# 7Î7yz $ yϑÎ/ tβθãè oΨóÁtƒ ∩⊂⊃∪ 

≅è% uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ÷σßϑù= Ïj9 z⎯ ôÒàÒøó tƒ ô⎯ÏΒ £⎯ Ïδ Ì≈|Áö/r& z⎯ôàxøts† uρ £⎯ßγy_ρ ãèù Ÿωuρ š⎥⎪Ï‰ö7ãƒ £⎯ ßγtFt⊥ƒÎ— ωÎ) $tΒ t yγsß $ yγ÷ΨÏΒ ( 

t⎦ ø⌠ ÎôØu‹ø9 uρ £⎯Ïδ Ìßϑèƒ¿2 4’n?tã £⎯Íκ Í5θãŠã_ (  )مر أاالختالط وبتحريم  اإلسالم حرم آما .)٣١-٣٠ :النور

$: ، قال تعالىبحجاب النساء pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É< ¨Ζ9$# ≅è% y7Å_≡uρ ø—X{ y7Ï?$ uΖt/uρ Ï™!$|¡ÎΣuρ t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# š⎥⎫ ÏΡô‰ãƒ £⎯ Íκö n=tã ⎯ ÏΒ 

£⎯ ÎγÎ6Î6≈ n= y_ 4 y7Ï9≡ sŒ #’oΤ ÷Š r& β r& z⎯ øù t÷è ãƒ Ÿξsù t⎦ ø⎪sŒ ÷σãƒ 3 šχ% x.uρ ª!$# #Y‘θàxî $ VϑŠÏm قال و .)٥٩: األحزاب(  ‘§

(sŒÎ# :تعالى uρ £⎯ èδθßϑçGø9 r'y™ $Yè≈ tFtΒ  ∅èδθè=t↔ó¡sù ⎯ÏΒ Ï™!#u‘uρ 5>$pgÉo 4 öΝà6Ï9≡ sŒ ã yγôÛr& öΝä3Î/θè= à)Ï9 £⎯ÎγÎ/θè= è% uρ  

  .)٥٣:األحزاب(
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  الصحة النفسية والعالج النفسي في القرآن الكريم

المالئكة عن  لسأ ،األرضخليفة له على هذه  اإلنسانجعل ي أن -عز وجل-عندما شاء اهللا 

øŒ :، قال تعالىهذه المشيئة اإللهيةالحكمة من  Î) uρ tΑ$s% š •/u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑù= Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% ỳ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Î= yz ( 

(#þθä9$s% ã≅yè øgrBr& $ pκÏù ⎯ tΒ ß‰Å¡øãƒ $pκ Ïù à7Ïó¡o„ uρ u™!$ tΒÏe$!$# ß⎯ øtwΥuρ ßxÎm7|¡çΡ x8Ï‰ ôϑpt¿2 â Ï̈d‰ s)çΡuρ y7s9 ( tΑ$s% þ’ÎoΤ Î) ãΝn= ôãr& $tΒ 

Ÿω tβθßϑn= ÷è s?  )٣٠:البقرة(.  

دماء    اإلنسانيةمجتمع  أنفالمالئكة آانوا يرون  ل وال اد والقت  ،سيكون مجتمعا يتخبط في الفس
  .ولكن اهللا عز وجل آان يعلم غير علمهم

اهللا عز وجل    أآان يعلم  ا نه سيكون هناك من الناس من يؤمن ب ا  إله اس     ،ورب اك من الن وهن
م الم    في من سيستمر  ان وهؤالء ه ان ومك ة  وعمل الخير في آل زم الى   ،عودون بالخالف ال تع  :ق

y‰ tãuρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ óΟä3Ζ ÏΒ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# óΟßγ̈Ζ xÎ= ø⇐tGó¡uŠs9 ’Îû ÇÚö‘ F{$#  )٥٥:النور(.   

ة اإل   اإلنسانوالمهمة الموآولة لهذا  ادي   هي مهم اء الم ار والبن وي والتي تتطلب     عم والمعن
  .السوي والسليم جسديا ونفسيا اإلنسان

ع  ين   أنوم ق ب وازن والتواف ن الت ة م ي حال نفس تعن اء ال د علم ية عن انالصحة النفس  اإلنس
ة من الشعور      اإلنسانوهذا التوافق يجعل  ،والمجتمع اإلنسانوبين  ،ونفسه ة يعيش حال  بالطمأنين

ق مع        أنن يرون يلنفس المسلمعلماء ا نأ إال ،والرضا واالرتياح الصحة النفسية هي حسن الخل
  .)١٤٨ – ١٤٦ص ،١٩٩٧ ،عيسى(" ومع الناس  ،ومع الذات ،اهللا

مع   وإخالص يكون هو الدافع للتعامل بصدق  ،حقيقي وقوي إيمانوحسن الخلق ال بد له من 
ق والخوف       ،ومع النفس ومع المجتمع -عز وجل-اهللا  اد عن القل الي االبتع ى   وبالت والوساوس عل

تالف  كالهااخ الى  ،أش ال تع Æ :ق tGö/$#uρ !$ yϑ‹Ïù š9t?#u™ ª!$# u‘#¤$!$# nοt Åz Fψ $# ( Ÿωuρ š[Ψs? y7t7ŠÅÁtΡ š∅ ÏΒ 

$ u‹÷Ρ‘‰9   .)٧٧ :القصص(  #$

ه        اإلسالم السوي في نظر    اإلنسان أما رز في ذي تب و الشخص المؤمن ال السمات   أفضل فه
الى  ،ب والبذل والعطاء لنفسه ولمن حوله من الناسوالقادر على الح ،األخالقيةوالصفات  : قال تع

ô‰ s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îοuθó™ é& ×π uΖ |¡ym ⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ ö tƒ ©!$# tΠ öθu‹ø9 $#uρ t Åz Fψ $# t x.sŒ uρ ©!$# #Z ÏVx.  

  . )٢١:األحزاب(
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  العالج النفسي في القرآن الكريم

ده        هذا العصر مادي بك إنسان إن و يحاول جه ى فه ة من معن ذه الكلم يجمع   أنل ما تعني ه
ر  رع السالح الفتّ    أن، ويحاول  المال، ويدخره خوفا من الفق ى نفسه من      اك ويكّديخت ا عل سه خوف

  .هو ويعبث ما شاء له اللهو والعبث، فيليستمتع بشبابه أنويحاول  ،الغير

ة ، فقلق في هذا العصر سمة غالبة عليهالهم وال أصبحلقد  تقرار من   سلب نعم رين   االس الكثي
اتهم     أنفسهموباتوا يجدون  ،، ولذة االطمئناناألمنطعم ب فال ينعمون مهددين في آل لحظة من حي

  .)٧١ص ،عدس( وأهليهم أنفسهممن خطر يخشونه على 

ي  وأمراضوالدين هو عنصر هام في معالجة النفس مما قد تصاب به من اضطرابات  ، ةنفس
ق   إيق ن الدين هو الطرأل ى القلب  إلى العقل آما هو الطري ا  ل دين   أن، آم ين   أعظم ال  لإلنسان مع

  .)٢٢ص ،طبارة(للتغلب على التوترات والصراعات التي يتعرض لها 

ان ديع اهللا  اإليم ل -ب ز وج ي  ا -ع ي يق الج نفس ح ع اننج ن  اإلنس راضم ذا العصر   أم ه
ذا  اإلنسانيبعد  يمانواإل، )الخوف والقلق(مظاهرها  أآثروالمتمثلة في  ،ةالمتعدد و   ،عن آل ه فه

ا هي    األمور ن مصائر أو ،مصيره بيد اهللا أنيعلم  ده سبحانه   أيضا جميعه الى   ،بي ال تع ≅ :ق è% ⎯ ©9 

!$ uΖ u;‹ÅÁãƒ ωÎ) $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# $ uΖ s9 )٥١:التوبة(.  

  ةيالعالج النفسي لألخطاء السلوآ  :أوال

  اعدة الفرد على االعتراف بخطاياهمس

في   فاإلنسان ، هوربّ  اإلنسان، ولكن هذا االعتراف يكون بين بنظرية االعتراف اإلسالميقر 
فس عن مشاعره بااللتجاء يّن أنحال اقترافه ذنبا وشعوره بفداحة خطيئته وتأنيب ضميره يستطيع 

  .اهللا االعتراف بذنبه وطلب المغفرة منو ،الى ربه بالصالة التي تكفر الخطايا

فاء   ر لنا القرآن الكروقد صّو م ش يم بعض هذه االعترافات حتى يأخذ بها المؤمنون لتكون له
د   ذفه ،األفضلر مجرى حياتهم نحو غييمن الشعور بالخطيئة وحافزا لهم لت والن بع ا آدم وحواء يق

يانهما $ :عص uΖ −/u‘ !$ oΨ÷Η s>sß $ uΖ |¡àΡr& β Î) uρ óΟ©9 ö Ïøó s? $ uΖ s9 $ oΨôϑym ö s?uρ ¨⎦ sðθä3uΖ s9 z⎯ ÏΒ z⎯ƒÎ Å£≈ y‚ ø9 راف(  #$  ،)٤٣:األع

رآن   ذآر الق ه  وي ا بذنب ى معترف ي اهللا موس ول نب $tΑ :ق s% Éb> u‘ ’ÎoΤ Î) àMôϑn= sß © Å¤ øtΡ ö Ïøî$$ sù ’Í< t xtó sù ÿ…ã& s!  

  .)٢٣:القصص(

اهللا غفور  أنمبينا لهم  ،على ما اقترفوا من ذنوب هلى طلب الغفران منإويدعو اهللا المؤمنين 

يم  الى  .رح ال تع ⎯ :ق tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ #¹™þθß™ ÷ρ r& öΝÎ= ôàtƒ …çμ |¡øtΡ ¢ΟèO Ì Ïøó tGó¡o„ ©!$# Ï‰ Éf tƒ ©!$# #Y‘θàxî $ VϑŠÏm §‘  
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ρ#) :وقال تعالى )١١٠:النساء( ã Ïøó tGó™ $#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# Ö‘θàxî 7Λ⎧ Ïm   .)٢٠:المزمل(  ‘§

ذنب       اإلنسانفطلب  راف صريح بال ا هو اعت ه الغفران من اهللا على ذنوب اقترفه  وإذا ،أمام
يم   أو ،تيقن المذنب بأن اهللا سيغفر له ور رح ه غف ه الشعور      أنفال ريب    ،ن ينزع عن ك س اإلثم ذل  ب

  ).٢٥ص ،طبارة( لى الصحة النفسيةإلى قلبه الطمأنينة التي هي المدخل إويدخل 

  يرفالتوبة والتك

اليب من   أسلوب فالتوبة  ر كفالت أس ا   ،ي ا آم اليب من   أسلوب  أنه نفس من اآل    أس ر ال ام  تطهي ث
ي   بإيجادفهي التي تسمح  ،لى المغفرةإوالتوبة هي المدخل  ،والذنوب مصرف للمشاعر الثائرة الت
ه      ،واالجتماعية والروحية ةاألخالقيالفعل الذي يتنافى مع القيم  أوجدها ة ل ده التوب ذي تول والندم ال

ي   اإلنسانثر عظيم في تغير سلوك أ ى ء ىمن س ك   ،حسن  إل ه يظهر خطورة الخط   أوذل دى   ن ة ل يئ

ام  ،فاعلها ارة ( ،ويعرض ما يترتب عليها من مغبات وآث الى   ،)٢٥ص ،طب ال تع  #$!» (þθç/θè?uρ ’n<Î#) :ق

$ ·èŠÏΗ sd tμ •ƒr& šχθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ÷/ ä3ª= yè s9 šχθßs Î= øè? )٣١ :النور(.  

$ :تعالى قال ،وجعل اهللا سبحانه وتعالى التكفير عن الخطايا مرهونا بالتوبة pκ š‰r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# 

(#θãΖ tΒ#u™ (#þθç/θè? ’n<Î) «!$# Zπ t/öθs? % ·nθÝÁ̄Ρ 4©|¤ tã öΝä3š/u‘ β r& tÏes3ãƒ öΝä3Ψtã öΝä3Ï?$ t↔Íh‹y™ öΝà6n= Åz ô‰ãƒuρ ;M≈ ¨Ζy_ “Ìøg rB 

⎯ ÏΒ $yγÏFøtrB ã≈yγ÷ΡF{$#  )٨ :التحريم(، وقال تعالى: ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ Î/≡ §θ−G9 $# =Ïtä† uρ š⎥⎪Ì ÎdγsÜtFßϑø9 : قرةالب(  #$

٢٢٢(.  

را لإل      واإلسالم ر تكفي ران اهللا فيجعل عمل الخي م يقرن التوبة بالعمل الصالح لنيل غف ال   ،ث ق

الى ÎoΤ’ :تع Î) uρ Ö‘$ ¤tó s9 ⎯ yϑÏj9 z>$ s? z⎯ tΒ#u™uρ Ÿ≅ ÏΗ xåuρ $ [s Î=≈ |¹ §ΝèO 3“ y‰ tF÷δ ه(  #$ الى  ،)٨٢ :ط ال تع ⎯ (ωÎ :وق tΒ 

z>$ s? š∅ tΒ#u™uρ Ÿ≅ Ïϑtãuρ Wξyϑtã $ [s Î=≈ |¹ š Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΑÏd‰ t6ãƒ ª!$# ôΜ ÎγÏ?$ t↔Íh‹y™ ;M≈ uΖ |¡ym  )٧٠:الفرقان(.  

لم في    ،مغفرة اهللا إلى اوباب ،وقد جعل اهللا سبحانه وتعالى الصالة آفارة للخطايا لذا آان للمس

%ÉΟÏ :قال تعالى ،آل صالة توبة r& uρ nο4θn= ¢Á9 $# Ç’nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# $ Zs9 ã—uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ©9 $# 4 ¨β Î) ÏM≈ uΖ |¡ptø:$# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# 4 

y7Ï9≡ sŒ 3“ t ø.ÏŒ š⎥⎪ Ì Ï.≡ ©%#Ï9  )١١٤:هود(.  
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  النفسية العالج النفسي لالضطرابات  :ثانيا

   الخوف والقلق

فهو الحافز  ،وغريزة بارزة عند التعرض لعامل مخيف ،طبيعي إنسانيالخوف شعور 
 أنوالخوف يمكن  ،ة في وجه هذا القادمووسائل الدفاع المناسب احتياطاتهعلى اتخاذ  لإلنسان
لى العمل لمرضاة إ اإلنسانيجابي هو الذي يدفع فالخوف اإل ،يكون سلبيا أنيجابيا ويمكن إيكون 

⎯ô :قال تعالى ،اهللا رجاء في ثوابه ومخافة عقابه yϑÏ9 uρ t∃% s{ tΠ$s)tΒ ⎯Ïμ În/u‘ Èβ$tF̈Ζ y_ )٤٦:الرحمن(.  

ذه   العمل إل فهذا الخوف هو الباعث على التقوى و ار ه ا  .األرضعم و     أم الخوف السلبي فه
ة من      وهذا مابات ابالعجز واالضطر اإلنسانويشعر  ،الذي يشوش الفكر والسلوك ده حال د عن يول

ه وسلم   -قال رسول اهللا  ،آل ما حولهفي التردد والشك  ى    ...":- صلى اهللا علي ك ال ا يريب ودع م
  .)رواه الترمذي"(ماال يريبك

قال  ،االطمئنان واالنشراح أساسواالتصال به  ،وذآر اهللا تعالى اإليمانمن يجعل  واإلسالم

⌡t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ ’⎦È :تعالى uΚôÜs?uρ Οßγç/θè=è% Ì ø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿωr& Ì ò2É‹ Î/ «!$# ’⎦ È⌡ yϑôÜs? Ü>θè=à)ø9 وبعد  ،)٢٨ :الرعد(  #$

 واألساس ،الة فهي عمود الدينوعلى رأسها الص ،يأتي دور العبادات والمواظبة عليها اإليمان

≈⎯βÎ) z¨ :قال تعالى. ونبذ الخوف اإليمانلى حقيقة إفي قيام الدين والوصول  |¡ΣM}$# t, Î=äz % ·æθè=yδ ∩⊇®∪ 

#sŒ Î) çμ ¡¡tΒ •¤³9 $# $Yãρâ“ y_ ∩⊄⊃∪ #sŒÎ) uρ çμ ¡¡tΒ ç ö sƒø:$# $ ¸ãθãΖtΒ ∩⊄⊇∪ ωÎ) t⎦,Íj#|Áßϑø9 $# ∩⊄⊄∪ t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ 4’n?tã öΝÍκ ÍEŸξ|¹ 

tβθßϑÍ← !#yŠ  )من ثملى حالة الهدوء النفسي وإ يصلآيف  اإلنسانفالصالة تعلم  ،)٢٣- ١٩ :المعارج 

  .تخف التوترات العصبية وحاالت القلق

ق      له األ الذي الصبر  وتعلموفي الصوم ابتعاد عن الشهوات،  ى القل ر في التغلب عل ثر الكبي

الى   ،والتوتر ال تع =Νä3̄Ρuθè :ق ö7oΨs9 uρ &™ó© ý Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃ öθsƒø:$# Æíθàf ø9 $#uρ <Èø)tΡuρ z⎯ ÏiΒ ÉΑ≡ uθøΒF{$# Ä§àΡF{$#uρ ÏN≡ t yϑ̈W9 $#uρ 3 

Ì Ïe±o0 uρ š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9   ).١٥٥ :البقرة(  #$

  الرهاب

يحرص على  اإلسالميوالدين  ،العادية األحوالغير مخيفة في  ،معينة أمورهو الخوف من 
أ  أن انينش ئ اإلنس ا ق   ،ةقوية تنش ون جريئ وف      فيك ن الخ دال م اطر ب ة المخ ى مواجه ادرا عل

الى اهللا من   وأحبالمؤمن القوي خير : "-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا  ،والهروب منها
اهللا وال تعجز       ا ينفعك واستعن ب ى م  ،)رواه مسلم " (المؤمن الضعيف وفي آل خير احرص عل
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  ".ن الوقوع فيه خير من توقيهإاذا هبت شيئا فقع فيه ف" :علي رضي اهللا عنه اإلمامويقول 

ا     ،الجرأة في الحق    اإلنسان فيتعلم  ويضع الخوف في نصابه      ،ال يخيف وعدم الخوف مم
اس  األحقاهللا عز وجل هو  أنوينشأ المؤمن وهو يعلم  ،فيه وال يبالغ ،الحقيقي  ،بالخشية وليس الن

‚÷±Ÿξsù (#âθt :قال تعالى s? }̈ $ ¨Ψ9 $# Èβ öθt±÷z $#uρ  )٤٤ :المائدة.(  

ه  مؤمنا بقضاء اهللا وقدره ويسير ويخوض هذه الحياة تحت شعار   اإلنسانوعندما يكون  قول

≅ :تعالى è% ⎯ ©9 !$ uΖ u;‹ÅÁãƒ ωÎ) $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# $ uΖ s9  )ات   اإلنسان وعندما يتأمل   ،)٥١:التوبة ة اآلي  القرآني

وت      اب الم ه لره ي حيات ان ف ال مك الى  ،ف ال تع ≅‘ :ق ä. <§øtΡ èπ s)Í← !#sŒ ÏN öθyϑø9 $# ( §ΝèO $ uΖ ø‹s9 Î) šχθãè y_ ö è? 

  .)٥٧:العنكبوت(

  الوسواس

ه  اإلنسانوهو التصرف الذي يجد  اوده باستمرار      ،نفسه مجبرا علي ه تع ار معين  ،نتيجة ألفك
  .الباب إغالقوالتأآد من  ،األشياءوعد  ،آغسل اليدين ،وهو ال يستطيع منها فكاآا

 ،نتعوذ من الشيطان الرجيم أنلذلك أمرنا اهللا  ،والوسواس تشويش ينفثه في روعنا الشيطان

≅ö :قال تعالى è% èŒθããr& Éb>t Î/ Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7Î= tΒ Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊄∪ Ïμ≈s9 Î) Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊂∪ ⎯ÏΒ Ìh x© Ä¨#uθó™uθø9 $# Ä¨$̈Ψsƒø:$# ∩⊆∪ 

“Ï%©!$# â È̈θó™ uθãƒ †Îû Í‘ρ ß‰ß¹ ÄZ$̈Ψ9 $# ∩∈∪ z⎯ ÏΒ Ïπ̈ΨÉf ø9 $# Ä¨$̈Ψ9 $#uρ  )٦-١:الناس.(  

   .تشاؤم أو ،ريبه أولى الوسوسة من ظن إذلك البد من مقاومة آل ما يؤدي ل

  االآتئاب

لى درجة اليأس إاالآتئاب هو حالة من األمراض النفسية التي تتجلى بالحزن وتصل 
ز القرآن الكريم على عالج هذه وقد رّآ ،لى االنتحارإفي بعض األحيان  أدتوربما  ،الشديد

$ :قال تعالى ،الحالة yγ•ƒr'̄≈ tƒ z⎯ƒÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θãΨ‹Ïè tGó™ $# Îö9¢Á9 $$Î/ Íο4θn= ¢Á9 $#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# yìtΒ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9 $#  

$! :وقال تعالى ،)١٥٣:البقرة( tΒ z>$|¹r& ⎯ÏΒ 7π t6ŠÅÁ•Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ þ’Îû öΝä3Å¡àΡr& ωÎ) ’Îû 5=≈tGÅ2 ⎯ ÏiΒ 

È≅ö6s% βr& !$ yδ r&u ö9̄Ρ 4 ¨βÎ) šÏ9≡ sŒ ’n?tã «!$# ×Å¡o„ ∩⊄⊄∪ ŸξøŠs3Ïj9 (#öθy™ ù's? 4’n?tã $tΒ öΝä3s?$ sù Ÿωuρ (#θãm t øs? !$ yϑÎ/ öΝà69s?#u™ 3 

ª!$#uρ Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tFøƒèΧ A‘θã‚ sù  )ويعلم المؤمن ما وراء هذا الصبر من الثواب  )٢٣-٢٢:الحديد

Νä3̄Ρuθè=ö7oΨs9 :قال تعالى ،والمنزلة الرفيعة عند اهللا فينشرح صدره لهذا uρ &™ó© ý Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃öθsƒø:$# Æíθàf ø9$#uρ 
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<Èø)tΡuρ z⎯ÏiΒ ÉΑ≡uθøΒF{$# Ä§àΡF{$#uρ ÏN≡ t yϑ̈W9 $#uρ 3 Ì Ïe±o0uρ š⎥⎪ÎÉ9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈∈∪ t⎦⎪Ï%©!$# !#sŒ Î) Νßγ÷Fu;≈ |¹r& ×π t7ŠÅÁ•Β (#þθä9$s% $ ¯ΡÎ) 

¬! !$̄ΡÎ) uρ Ïμø‹s9 Î) tβθãèÅ_≡u‘ ∩⊇∈∉∪ y7Í×̄≈ s9 'ρ é& öΝÍκ ön= tæ ÔN≡ uθn= |¹ ⎯ ÏiΒ öΝÎγÎn/§‘ ×π yϑôm u‘uρ ( šÍ×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ tβρß‰ tGôγßϑø9 البقرة (  #$

١٥٧- ١٥٥(.  

من البالء تهون عليه  أصابهموالصالحين والذي  األنبياءوعندما يعلم المؤمن قصص 

≈Hω tμ :قال تعالى ،مصائبه s9 Î) HωÎ) |MΡr& š oΨ≈ ysö6ß™ ’ÎoΤ Î) àMΖà2 z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à9 $# ∩∇∠∪ $uΖ ö6yf tGó™ $$sù …çμ s9 

çμ≈oΨø‹̄g wΥuρ z⎯ ÏΒ ÉdΟtóø9 $# 4 šÏ9≡ x‹x.uρ ©Å√GçΡ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9   ).٨٨-٨٧ :األنبياء(  #$

ى االنتحار    دم عل الى   ،والمؤمن مهما عظمت مصيبته فلن يق ال تع =Ÿωuρ (#þθè :ق çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨β Î) 

©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $ VϑŠÏm u‘  )٢٩ :النساء(.  

  النفسية في القرآن الكريم ئمن المباد

د  الى  بع بحانه وتع اب الحق س ي آت ة ف ات الكريم تعراض اآلي م التاس ادئ ت ى المب وصل إل
  :النفسية التالية التي تفسر طبيعة النفس البشرية

ففي القرآن الكريم  :هناك عالقة بين الحالة النفسية، وتعبيرات الشكل الخارجي للجسد .١
من فرح وغضب  ،لإلنسانتعبر عن الحاالت االنفعالية  ،يةجسد وإيماءاتتعبيرات ومالمح 

ρ÷  :قال تعالى ،وسرور واندهاش وتعجب r& 5=ÍhŠ|Áx. z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ÏμŠÏù ×M≈ uΚè=àß Ó‰ ôãu‘uρ ×−ö t/uρ tβθè= yèøg s† 

÷Λ àιyèÎ6≈ |¹r& þ’Îû ΝÍκ ÍΞ#sŒ#u™ z⎯ÏiΒ È, Ïã≡ uθ¢Á9$# u‘x‹ tn ÏN öθyϑø9 $# 4 ª!$#uρ 8ÝŠÏtèΧ t⎦⎪ÌÏ≈ s3ø9 $$Î/  )وقال  ،)١٩:البقرة

≈̄'öΝçFΡr :تعالى yδ Ï™Iω'ρé& öΝåκ tΞθ™7ÏtéB Ÿωuρ öΝä3tΡθ™6Ïtä† tβθãΨÏΒ÷σè?uρ É=≈tGÅ3ø9 $$ Î/ ⎯Ï& Íj#ä. #sŒ Î) uρ öΝä.θà)s9 (#þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ#u™ #sŒ Î) uρ 

(#öθn= yz (#θ‘Òtã ãΝä3ø‹n= tæ Ÿ≅ÏΒ$ tΡF{$# z⎯ ÏΒ Åáø‹tó ø9 $# 4 ö≅è% (#θè?θãΒ öΝä3ÏàøŠtó Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# 7Λ⎧Î= tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρß‰ Á9$#  ) آل

&xÝ‹Ïmé :وقال تعالى ،)١١٩ :عمران uρ ⎯ÍνÌ yϑsWÎ/ yx t7ô¹r'sù Ü=Ïk=s)ãƒ ÏμøŠ¤x. 4’n?tã !$ tΒ t, xΡr& $ pκÏù }‘ Éδuρ 

îπ tƒÍρ%s{ 4’n?tã $ pκÅ−ρ ããã ãΑθà)tƒuρ ©Í_tFø‹n=≈ tƒ óΟs9 õ8Î õ° é& þ’În1 t Î/ #Y‰ tn r&  )تعالى وقال ،)٤٢:الكهف: ÏMn= t7ø% r'sù 

…çμ è?r& tøΒ$# ’Îû ;ο§|À ôM©3|Ásù $yγyγô_ uρ ôMs9$s% uρ î—θèg x” ×Λ⎧É)tã  )٢٩:الذاريات(.  

 :قال تعالى ،يكون بتعويدها على الصبر والصالة واألمراض اآلثامعالج النفس من  .٢
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(#θãΖŠÏètFó™ $#uρ Î ö9¢Á9$$Î/ Íο4θn=¢Á9 $#uρ 4 $ pκ ¨ΞÎ) uρ îοuÎ7s3s9 ωÎ) ’n?tã t⎦⎫ ÏèÏ±≈ sƒø:$# )وقال تعالى ،)٤٥:البقرة: 

Νä3̄Ρuθè= ö7oΨs9 uρ &™ó© ý Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃öθsƒø:$# Æíθàfø9 $#uρ <Èø)tΡuρ z⎯ÏiΒ ÉΑ≡ uθøΒF{$# Ä§àΡF{$#uρ ÏN≡t yϑ̈W9 $#uρ 3 ÌÏe±o0 uρ 

š⎥⎪ÎÉ9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈∈∪ t⎦⎪Ï%©!$# !#sŒÎ) Νßγ÷Fu;≈ |¹r& ×π t7ŠÅÁ•Β (#þθä9$ s% $̄ΡÎ) ¬! !$̄ΡÎ) uρ Ïμ ø‹s9 Î) tβθãèÅ_≡ u‘  )١٥٥ :البقرة-

١٥٦(.  

انية استغراق النفس  إن .٣ اة          اإلنس ره الموت وتحب الحي ا تك م والشرك يجعله ة في الظل  األبدي

ة الى  ،الدنيوي ال تع öΝåκ :ق ¨Ξy‰ Éf tGs9 uρ š⇑ t ôm r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# 4’n?tã ;ο4θuŠym z⎯ ÏΒuρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θä.u õ° r& 4 –Š uθtƒ 

öΝèδ ß‰ tn r& öθs9 ã £ϑyè ãƒ y#ø9 r& 7π uΖ y™ $ tΒuρ uθèδ ⎯Ïμ Ïn Ì“ ôm t“ ßϑÎ/ z⎯ ÏΒ É>#x‹ yè ø9 $# β r& t £ϑyè ãƒ 3 ª!$#uρ 7 ÅÁt/ $ yϑÎ/ 

šχθè= yϑ÷è tƒ. )٩٦:البقرة.(  

في ف ،الباغية حسب الذنب الذي اقترفته وعلى مرأى من الناس اإلنسانيةيجب عقاب النفس  .٤

$ :قال تعالى ،المريضة اإلنسانيةذلك عالج للنفوس  pκ š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ |=ÏGä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$|ÁÉ)ø9 $# 

’Îû ‘n= ÷Fs)ø9 $# ( ” çtø:$# Ìhçtø:$$ Î/ ß‰ ö6yèø9 $#uρ Ï‰ö7yèø9 $$ Î/ 4©s\ΡW{$#uρ 4© s\ΡW{$$Î/ 4 ô⎯ yϑsù u’Å∀ãã …ã& s! ô⎯ÏΒ ÏμŠÅzr& Ö™ó© x« 7í$t6Ïo?$$ sù 

Å∃ρã÷è yϑø9 $$Î/ í™!#yŠ r&uρ Ïμ ø‹s9 Î) 9⎯≈ |¡ôm Î* Î/ 3 y7Ï9≡ sŒ ×#‹ÏøƒrB ⎯ ÏiΒ öΝä3În/§‘ ×πyϑôm u‘uρ 3 Ç⎯ yϑsù 3“y‰ tGôã$# y‰÷è t/ y7Ï9≡ sŒ …ã& s#sù 

ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊇∠∇∪ öΝä3s9 uρ ’Îû ÄÉ$|ÁÉ)ø9 $# ×ο4θuŠym ’Í<'ρ é'̄≈ tƒ É=≈t6ø9 F{$# öΝà6̄= yès9 tβθà)−Gs? )١٧٨ :البقرة -

١٧٩.(  

رورة االستئذان ومن ذلك ض ،)علم نفس اجتماعي( ،يجب تهذيب سلوك الفرد مع الجماعة .٥

⎯štΡθè=t↔ó¡o„ Ç :قال تعالى ،غير شرعية أبوابوعدم الدخول من  ،قبل الدخول tã Ï' ©#ÏδF{$# ( ö≅ è% 

}‘ Ïδ àM‹Ï%≡uθtΒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Ædk ysø9 $#uρ 3 }§øŠs9 uρ •É9ø9 $# β r'Î/ (#θè?ù's? šVθãŠç6ø9 $# ⎯ÏΒ $ yδ Í‘θßγàß £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# Ç⎯ tΒ 4†s+̈?$# 3 

(#θè?ù& uρ šVθã‹ç7ø9 $# ô⎯ ÏΒ $yγÎ/≡ uθö/r& 4 (#θà)̈?$#uρ ©!$# öΝà6̄= yè s9 šχθßsÎ= øè?  )١٨٩:البقرة(.  

ى   اإلنساني بقواعد الحق في التعامل  اإلنسانيةالنفس  وإلزام ،اآلخرينعدم االعتداء على  .٦ حت

الى  ،األعداءمع  =θè#) :قال تع ÏG≈ s% uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪Ï%©!$# óΟä3tΡθè= ÏG≈ s)ãƒ Ÿωuρ (#ÿρ ß‰ tG÷è s? 4 χÎ) ©!$# Ÿω =Ås ãƒ 

š⎥⎪ Ï‰ tG÷è ßϑø9   .)١٩٠:البقرة(  #$
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وتتضح هذه الرغبة على لسان نبي اهللا  ،األطفالوحب  اإلنجابلى إتميل  اإلنسانيةالنفس  .٧

šÏ9$  :قال تعالى ،زآريا وهو النبي المرسل uΖèδ $ tãyŠ $ −ƒÌŸ2y— …çμ −/u‘ ( tΑ$s% Éb> u‘ ó=yδ ’Í< ⎯ ÏΒ 

šΡà$©! Zπ−ƒÍh‘ èŒ ºπ t7Íh‹sÛ ( š̈ΡÎ) ßì‹Ïÿ xœ Ï™!$ tã‘$!$#  )٣٨ :آل عمران(.  

 أنآان القدوة قائدا فيجب  وإذا ،القدوة والنموذج هما خير معلم في علم النفس االجتماعي .٨
وقد سبق القرآن الكريم  ،يتمتع بصفات اللين والرحمة واالبتعاد عن الغلظة والفظاظة 

$ :قال تعالى جتماع عندما قرر هذه الحقيقة،علماء نفس التعلم والتعليم وعلماء اال yϑÎ6sù 7π yϑôm u‘ 

z⎯ ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγs9 ( öθs9 uρ |MΨä. $ ˆàsù xá‹Î= xî É=ù= s)ø9 $# (#θ‘ÒxΡ]ω ô⎯ÏΒ y7Ï9öθym ( ß#ôã$$ sù öΝåκ ÷] tã öÏøó tGó™ $#uρ öΝçλm; 

öΝèδ ö‘ Íρ$ x©uρ ’Îû ÍöΔ F{$# ( #sŒÎ* sù |MøΒz•tã ö≅©.uθtGsù ’n?tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦,Î#Ïj.uθtGßϑø9   .)١٥٩:آل عمران(  #$

ß‰ƒÌ :قال تعالى،وقد تكون هذه واحدة من خصائصها ،خلقت ضعيفة اإلنسانيةالنفس  .٩ ãƒ ª!$# βr& 

y#Ïesƒä† öΝä3Ψtã 4 t, Î= äzuρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# $Z‹Ïè |Ê  )٢٨:النساء(.  

روق  .١٠ م نفس الف ود للجنس  ،في عل وارق تع اك ف تنظرا  ،هن ة آل من الرج الفالخ ل طبيع

رأة الى والم ال تع %ãΑ :، ق ỳ Ìh9 $# šχθãΒ≡ §θs% ’n?tã Ï™!$ |¡ÏiΨ9 $# $ yϑÎ/ Ÿ≅ Òsù ª!$# óΟßγŸÒ÷è t/ 4’n?tã <Ù÷è t/ !$ yϑÎ/uρ 

(#θà)xΡr& ô⎯ ÏΒ öΝÎγÏ9≡ uθøΒr&... )٣٤:النساء.(  

في  أسلوبوآل  ،التعامل وعالج نفسية المرأة الموعظة والهجر والضرب أساليبمن  .١١

≈ÉL© 4.".. :قال تعالى ،رحلة معينة وضمن شروط معينةم ©9 $#uρ tβθèù$ sƒrB  ∅èδ y—θà±èΣ  ∅èδθÝàÏè sù 

£⎯ èδρã àf÷δ $#uρ ’Îû Æì Å_$ŸÒyϑø9 $# £⎯ èδθç/Î ôÑ $#uρ ( ÷β Î* sù öΝà6uΖ÷è sÛr& Ÿξsù (#θäóö7s? £⎯ Íκö n=tã ¸ξ‹Î6y™ 3 ¨β Î) ©!$# šχ% x. 

$wŠÎ= tã #ZÎ6Ÿ2  )٣٤:النساء(.  

خذ الحيطة والحذر أوبناء عليه ضرورة  ،بالحق إال اإلنسانيةتداء على النفس تحريم االع .١٢

%tΒuρ šχ$ :قال تعالى ،ذين بغيابهما قد تقتل النفسلال x. ?⎯ÏΒ÷σßϑÏ9 βr& Ÿ≅ çFø)tƒ $ ·ΖÏΒ÷σãΒ ωÎ) $\↔sÜ yz 4 ⎯ tΒuρ 

Ÿ≅ tFs% $·ΨÏΒ÷σãΒ $\↔sÜ yz ãƒÌós tGsù 7π t7s% u‘ 7πoΨÏΒ÷σ•Β ×πtƒÏŠ uρ îπ yϑ̄= |¡•Β #’n<Î) ÿ⎯Ï& Î#÷δr& HωÎ) βr& (#θè% £‰¢Átƒ 4.. )٩٢:النساء(، 



 ٢٥ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاطف شواشرة، وسهاد بني عطا ـــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١(٢٤مجلد  ،)العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

=Ÿωuρ (#θè :وقال تعالى çFø)s? }§ø̈Ζ9$# © ÉL©9 $# tΠ§ ym ª!$# ωÎ) Èd,ysø9 $$ Î/ 3 ⎯ tΒuρ Ÿ≅ ÏFè% $ YΒθè= ôàtΒ ô‰ s)sù $uΖ ù= yèy_ ⎯Ïμ Íh‹Ï9 uθÏ9 

$YΖ≈ sÜù= ß™ Ÿξsù ’ Ìó¡ç„ ’Îpû È≅÷Fs)ø9 $# ( …çμ ¯ΡÎ) tβ%x. #Y‘θÝÁΖ tΒ  )٣٣:اإلسراء(.  

على  وعدم استطاعتها،على التحكم بعواطفها تجاه تعدد الزوجات اإلنسانيةعدم قدرة النفس  .١٣

⎯ :قال تعالى ،بينهن إقامة العدل s9 uρ (#þθãè‹ÏÜtFó¡n@ βr& (#θä9 Ï‰ ÷ès? t⎦ ÷⎫ t/ Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# öθs9 uρ öΝçFô¹t ym ( Ÿξsù (#θè=ŠÏϑs? 

¨≅à2 È≅øŠyϑø9 $# $ yδρâ‘x‹ tGsù Ïπs)̄= yè ßϑø9 $$ x. 4 βÎ) uρ (#θßsÎ= óÁè? (#θà)−Gs?uρ  χÎ* sù ©!$# tβ%x. #Y‘θàxî $VϑŠÏm §‘ 

  ).١٢٩:النساء(

 #$!y]yèt7sù ª :قال تعالى ،اإلنسانيةطرق تعليم النفس  إحدى ،تقليد النموذج أوالتعلم بالمالحظة  .١٤

$\/#{äî ß]ysö7tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# …çμ tƒÎã Ï9 y#ø‹x. ”Í‘≡ uθãƒ nοu™öθy™ Ïμ‹Åzr& 4 tΑ$s% #©tLn= ÷ƒuθ≈ tƒ ßN ÷“yftãr& ÷βr& tβθä.r& Ÿ≅÷WÏΒ 

#x‹≈ yδ É>#{äóø9 $# y“ Í‘≡ uρé'sù nοu™öθy™ ©År& ( yx t7ô¹r'sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΒÏ‰≈̈Ψ9   .)٣١:المائدة(  #$

قال  ،بتطبيقهااهللا  أمرالحدود التي  ،االجتماعية والنفسية األمراضمن وسائل عالج بعض  .١٥

−ä :تعالى Í‘$¡¡9 $#uρ èπ s%Í‘$¡¡9 $#uρ (#þθãèsÜ ø%$$ sù $yϑßγtƒÏ‰ ÷ƒr& L™!#t“ y_ $ yϑÎ/ $t7|¡x. Wξ≈ s3tΡ z⎯ ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã ÒΟŠÅ3ym  

  .)٣٨:المائدة(

 أمرأي  أور غير خّي أوعدم قدرة النفس البشرية على الصبر على شيء غير منطقي  .١٦
ا موسى وهو نبي وهذا ما حصل مع سيدن ،من بشر أتىذا إمستهجن ال تعرف الحكمة منه 

 ،األشياءحاطة المتعلمين والطلبة والبشر عموما بفلسفة تعلم إولهذا يجب  ،اهللا المختار

⎯ (tΑ$s% y7̈ΡÎ :قال تعالى والحكمة من ذلك التعلم، s9 yì‹ÏÜ tGó¡n@ z© ÉëtΒ #Z ö9|¹ ∩∉∠∪ y#ø‹x.uρ çÉ9óÁs? 4’n?tã $ tΒ 

óΟs9 ñÝ ÏtéB ⎯Ïμ Î/ #Zö9äz  )٦٨-٦٧ :الكهف(.  

وتطلب النجاة والرحمة من  ،ضعيفة عند التعرض لالبتالء أنها اإلنسانيةبيعة النفس من ط .١٧

⎯ %è≅ :قال تعالى ،ثم بعد زوال الخطر تعود للشرك والتجبر والكفر ،اهللا سرا وعالنية tΒ 

/ ä3ŠÉdfuΖ ãƒ ⎯ÏiΒ ÏM≈ uΗä>àß Îh y9ø9 $# Ìós t7ø9 $#uρ …çμ tΡθããô‰ s? % Yæ •|Øn@ ZπuŠøäz uρ ÷⎦ È⌡©9 $uΖ8pgΥr& ô⎯ÏΒ ⎯ÍνÉ‹≈yδ ¨⎦ sðθä3uΖ s9 z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪ÌÅ3≈ ¤±9$# ∩∉⊂∪ È≅è% ª!$# Νä3‹Édf uΖãƒ $ pκ ÷] ÏiΒ ⎯ÏΒuρ Èe≅ä. 5> öx. §ΝèO öΝçFΡr& tβθä.Î ô³è?  )وقال  ،)٦٤-٦٣:األنعام
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١(٢٤مجلد  ،)العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

(sŒÎ# :تعالى uρ ¡§tΒ z⎯≈ |¡ΡM}$# • ‘Ø9 $# $ tΡ% tæ yŠ ÿ⎯Ïμ Î7/Ψyf Ï9 ÷ρr& #́‰ Ïã$s% ÷ρr& $ VϑÍ← !$s% $£ϑn= sù $ uΖøt±x. çμ ÷Ζtã …çν§ àÑ §tΒ 

β r( Ÿ2 óΟ©9 !$ oΨããô‰tƒ 4’n<Î) 9hàÑ …çμ¡¡̈Β 4 y7Ï9≡ x‹x. z⎯ Îiƒã— t⎦⎫Ïù Îô£ßϑù= Ï9 $ tΒ (#θçΡ% x. šχθè= yϑ÷ètƒ )١٢:يونس(.  

وبحثه المستمر  ،لى وجود خالق مسيطر على هذا الكونإالحاجة  اإلنسانيةمن طبيعة النفس  .١٨
 :إبراهيمقال تعالى على لسان نبيه  ،ت اهللاعن هذا الخالق عن طريق التأمل في ملكو

šÏ9≡ x‹ x.uρ ü“ ÌçΡ zΟŠÏδ≡t ö/Î) |Nθä3n= tΒ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ tβθä3u‹Ï9 uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΨÏ%θßϑø9 $# ∩∠∈∪ $ £ϑn= sù £⎯ y_ Ïμ ø‹n= tã 

ã≅ø‹©9 $# #u™u‘ $Y6x.öθx. ( tΑ$s% #x‹≈ yδ ’În1 u‘ ( !$ £ϑn= sù Ÿ≅ sù r& tΑ$ s% Iω =Ïmé& š⎥⎫Î=Ïù Fψ$# ∩∠∉∪ $ £ϑn= sù #u™u‘ tyϑs)ø9 $# $ZîÎ—$ t/ 

tΑ$ s% #x‹≈ yδ ’În1 u‘ ( !$£ϑn= sù Ÿ≅ sù r& tΑ$ s% ⎦È⌡ s9 öΝ©9 ’ÎΤ Ï‰ öκ u‰ ’În1 u‘ ⎥sðθà2V{ z⎯ ÏΒ ÏΘöθs)ø9 $# t⎦,Îk!!$ Ò9 $# ∩∠∠∪ $£ϑn= sù #u™u‘ 

}§ôϑ¤±9 $# ZπxîÎ—$ t/ tΑ$s% #x‹≈yδ ’În1 u‘ !#x‹≈ yδ ç t9ò2r& ( !$£ϑn= sù ôMn= sùr& tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ ’ÎoΤ Î) Ö™ü“Ì t/ $£ϑÏiΒ tβθä.Î ô³è@ ∩∠∇∪ 

’ÎoΤ Î) àMôγ§_ uρ }‘Îγô_ uρ “ Ï%©#Ï9 t sÜ sù ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{$#uρ $Z‹ÏΖ ym ( !$ tΒuρ O$tΡr& š∅ÏΒ š⎥⎫Ï.Î ô³ßϑø9 $#  

  ).٧٩- ٧٥:األنعام(

 :الىقال تع ،لى الضاللإتقود  إطاعتهاالنفوس البشرية ضالة عن سبيل اهللا وان  أآثر إن .١٩

βÎ) uρ ôì ÏÜè? u sY ò2r& ⎯ tΒ †Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ=ÅÒãƒ ⎯tã È≅‹Î6y™ «!$# 4 βÎ) tβθãèÎ7−Ftƒ ωÎ) £⎯©à9 $# ÷β Î) uρ öΝèδ ωÎ) 

tβθß¹ã øƒs†  )١١٦ :األنعام(.  

‰ô :قال تعالى ،الجحود وقلة الشكر هللا اإلنسانيةمن طبيعة النفس  .٢٠ s)s9 uρ öΝà6≈ ¨Ζ©3tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

$ uΖù= yèy_ uρ öΝä3s9 $pκÏù |·ÍŠ≈ yètΒ 3 Wξ‹Î= s% $̈Β tβρãä3ô±s?  )وقال تعالى ،)١٠:األعراف: uθèδ uρ ü“Ï%©!$# r't±Σr& 

â/ ä3s9 yì ôϑ¡¡9$# t≈ |Áö/F{$#uρ nοy‰ Ï↔øù F{$#uρ 4 Wξ‹Î= s% $̈Β tβρãä3ô±n@  )وقال تعالى ،)٧٨:المؤمنون: ¨β Î) uρ y7−/u‘ 

ρä%s! @≅ ôÒsù ’n?tã Ä¨$̈Ζ9$# £⎯Å3≈ s9 uρ öΝèδ usY ò2r& Ÿω tβρãä3ô±o„  )وقال تعالى ،)٧٣:النمل: ¢ΟèO çμ1§θy™ 

y‡xtΡuρ ÏμŠÏù ⎯ ÏΒ ⎯Ïμ Ïmρ•‘ ( Ÿ≅ yè y_uρ ãΝä3s9 yì ôϑ¡¡9 $# t≈|Áö/F{$#uρ nοy‰ Ï↔øùF{$#uρ 4 Wξ‹Î=s% $̈Β šχρã à6ô±n@  

%Î=s›≅× ... :وقال تعالى ،)٩:السجدة( uρ ô⎯ ÏiΒ y“ ÏŠ$t6Ïã â‘θä3¤±9 ≅ö :ىوقال تعال ،)١٣:سبأ( #$ è% uθèδ 

ü“Ï%©!$# ö/ ä.r't±Σr& Ÿ≅ yè y_ uρ â/ä3s9 yì ôϑ¡¡9$# t≈ |Áö/F{$#uρ nοy‰ Ï↔øù F{$#uρ ( Wξ‹Î= s% $̈Β tβρã ä3ô±n@  )٢٣:الملك(.  
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$ :قال تعالى ،يجب تربية النفوس على القوة والشجاعة والثبات والتكاتف وعدم التنازع .٢١ yγ•ƒr'̄≈ tƒ 

z⎯ƒÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ #sŒ Î) ÞΟçGŠÉ)s9 t⎦⎪Ï%©!$# (#ρ ãxx. $ Zôm y— Ÿξsù ãΝèδθ—9uθè? u‘$ t/÷ŠF{$# ∩⊇∈∪ ⎯ tΒuρ öΝÎγÏj9 uθãƒ 7‹Í×tΒöθtƒ ÿ…çνt ç/ßŠ 

ωÎ) $]ù Ìhys tGãΒ @Α$tGÉ)Ïj9 ÷ρr& #̧” Éi ystGãΒ 4†n<Î) 7π t⁄Ïù ô‰ s)sù u™!$ t/ 5=ŸÒtó Î/ š∅ÏiΒ «!$# çμ1uρ ù'tΒuρ ãΝ̈Ψyγy_ ( š[ø♥Î/uρ 

çÅÁpRùQ $ :وقال تعالى ،)١٦-١٥:األنفال(  #$ yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΖ tΒ#u™ #sŒ Î) óΟçGŠÉ)s9 Zπt⁄Ïù (#θçFç6øO$$ sù 

(#ρ ãà2øŒ$#uρ ©!$# #Z ÏWŸ2 öΝä3̄= yè©9 šχθßsÎ= øè?  )٤٥:األنفال(.  

واالبتعاد عن الخيالء  ،يجب تربية النفوس على االبتعاد عن الفخر والتكبر على اآلخرين .٢٢

‘Ÿωuρ Ä·ôϑs? ’Îû ÇÚö :عالىقال ت ،في المشي والحرآة F{$# $ ·mt tΒ ( y7̈ΡÎ) ⎯ s9 s− ÌøƒrB uÚö‘ F{$# ∅s9 uρ 

x è=ö6s? tΑ$ t6Ågø:$# ZωθèÛ  )وقال تعالى ،)٣٧ :اإلسراء: Ÿωuρ ö Ïiè|Áè? š‚£‰ s{ Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿωuρ Ä·ôϑs? ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# $ ·mt tΒ ( ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tFøƒèΧ 9‘θã‚ sù ∩⊇∇∪ ô‰ÅÁø% $#uρ ’Îû š Í‹ô±tΒ ôÙàÒøî$#uρ ⎯ÏΒ y7Ï?öθ|¹ 4 

¨βÎ) t s3Ρr& ÏN≡ uθô¹F{$# ßNöθ|Ás9 ÎÏϑptø:$#  )١٩-١٨:لقمان(.  

ا  اإلنسانيةمن خصائص النفس  .٢٣ الى   ،العجلة دائم ال تع ‰äíô  :ق tƒuρ ß⎯≈ |¡ΡM} $# Îh ¤³9 $$ Î/ …çνu™!% tæ ßŠ Î ösƒø:$$ Î/ ( 

tβ% x.uρ ß⎯≈ |¡ΡM} $# Zωθàf tã  )١١:اإلسراء(.  

ا ال تستطيع    ،قليلة العلم أنها اإلنسانيةصائص النفس من خ .٢٤ م ال  إتصل   أنوأنه ى العل  ،كامل ل

الى ال تع %óΟÏ :ق r'sù y7yγô_ uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 $ Z‹ÏΖ ym 4 |N t ôÜ Ïù «!$# © ÉL©9 $# t sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκ ö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? È, ù= y⇐Ï9 «!$# 4 

š Ï9≡ sŒ Ú⎥⎪ Ïe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9 $#  ∅ Å3≈ s9 uρ u sY ò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθßϑn= ôè tƒ )روم الى  ،)٣٠:ال ال تع $!وق tΒuρ 

y7≈ oΨù= y™ ö‘r& ωÎ) Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 #Z Ï±o0 #\ƒÉ‹ tΡuρ £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn= ôè tƒ )بأ ال  ،)٢٨:س وق

≅ :تعالى è% ¨β Î) ’În1 u‘ äÝ Ý¡ö6tƒ s− ø—Îh9 $# ⎯ yϑÏ9 â™!$ t±o„ â‘ Ï‰ ø)tƒuρ £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθßϑn= ôè tƒ )٣٦:سبأ(.  

نفس    .٢٥ و ال ل نم انيةمراح ل   اإلنس الث مراح ا ث ا    ،وقوته م فيه ة ويتس ي الطفول انوه  اإلنس
ة ،بالضعف باب والرجول ة الش م مرحل ا  ،ث م فيه انويتس ة اإلنس القوة والحيوي ة  ،ب م مرحل ث

ه  أولآما بدأ  ،بالضعف اإلنسانويتسم فيها  ،عجز والشيخوخةلا الى   ،حيات ال تع “ #$!ª :ق Ï%©!$# 
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Νä3s)n= s{ ⎯ ÏiΒ 7#÷è |Ê ¢ΟèO Ÿ≅ yè y_ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7#÷è |Ê Zο§θè% ¢ΟèO Ÿ≅ yè y_ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ;ο§θè% $ Z÷è |Ê Zπ t7øŠx©uρ 4 ß, è= øƒs† $ tΒ 

â™!$ t±o„ ( uθèδ uρ ÞΟŠÎ= yè ø9 $# ãƒÏ‰ s)ø9   ).٥٤:الروم(  #$

ك     ،رزقالبسط في ال أوال تحتمل الخير الكثير  اإلنسانيةالنفس  .٢٦ ؤدي ذل د ي ى االنحراف   إوق ل

ادة الحق ي األرضإو ،عن ج ى البغي ف الى ،ل ال تع öθs9 :ق uρ xÝ |¡o0 ª!$# s− ø—Îh9 $# ⎯ÍνÏŠ$ t7Ïè Ï9 (#öθtó t7s9 ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# ⎯ Å3≈ s9 uρ ãΑÍi” t∴ ãƒ 9‘y‰ s)Î/ $ ¨Β â™!$ t±o„ 4 …çμ ¯ΡÎ) ⎯ÍνÏŠ$ t7Ïè Î/ 7 Î7yz × ÅÁt/  )٢٧:الشورى(.  

وس الب إن  .٢٧ ر النف ق  أآث ره الح رية تك الى  ،ش ال تع ‰ô :ق s)s9 / ä3≈ uΖ ÷∞Å_ Èd, ptø:$$ Î/ £⎯ Å3≈ s9 uρ öΝä.u sY ø.r& Èd, ys ù= Ï9 

tβθèδ Ì≈ x.  )٧٨:الزخرف(.  

دعا القرآن  أنمن مغانم  اإلنسانوما يكسب  ،من وسائل العالج النفسي للمصائب والنوائب .٢٨
لحزن والفرح اتخفيف بأن آل ما يصيبنا هو مكتوب لنا قبل أن نخلق وذلك ل اإليمانالى 

tΒ z>$|¹r& ⎯ÏΒ 7π$! :قال تعالى ،واالعتدال فيهما t6ŠÅÁ•Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ þ’Îû öΝä3Å¡àΡr& ωÎ) ’Îû 5=≈ tGÅ2 

⎯ ÏiΒ È≅ö6s% βr& !$yδ r& uö9̄Ρ 4 ¨β Î) š Ï9≡sŒ ’n?tã «!$# × Å¡o„ ∩⊄⊄∪ ŸξøŠs3Ïj9 (#öθy™ ù's? 4’n?tã $ tΒ öΝä3s?$ sù Ÿωuρ (#θãm tøs? !$ yϑÎ/ 

öΝà69s?#u™ 3 ª!$#uρ Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5Α$ tFøƒèΧ A‘θã‚ sù  )وقال تعالى ،)٢٣-٢٢:الحديد: !$ tΒ z>$|¹r& ⎯ ÏΒ 

>π t6ŠÅÁ•Β ωÎ) Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 3 ⎯ tΒuρ .⎯ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ Ï‰ öκ u‰ …çμ t6ù= s% 4 ª!$#uρ Èe≅ä3Î/ >™ó© x« ÒΟŠÎ= tæ  )١١:التغابن(.  

  
  الخاتمة

أنها  وإصالحدعا الناس الى تهذيب النفس  الحمد هللا رب العالمين الذي والصالة والسالم    ،ش
  :على رسولنا الصادق األمين الذي نصح األمة وعلمها مكارم األخالق وبعد

ة واحدة مع الكون        لقد أولى القرآن الكريم النفس اإلنسانية اهتماما آبيرا؛ إذ وضعها في آف

الى     ال اهللا تع د ق والم، فق ن ع ه م ا في óΟÎγƒÎ: بم ã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ#u™ ’Îû É−$ sù Fψ $# þ’Îû uρ öΝÍκ Å¦ àΡr& 4© ®Lym t⎦ ¨⎫ t7oKtƒ öΝßγs9 çμ ¯Ρr& 

‘, ptø:$#  )ؤثر بشكل  ،)٥٣:فصلت ي ت انية الت را من الصفات والخصائص اإلنس ع آثي نفس تجم وال

ظاهر في السلوك اإلنساني، فالنفس تهوى، ولها شهوات، وتشعر بالمشقات، وتصبر أو تضجر،   
ل،   ،وتشح، وتفرح أو تحزنوتجود وتبخل  وهي تعمل وتكسب أعمال الخير والشر عن وعي آام

ة ؤفهي صاحبة إرادة حرة مس   ا           ،ولة مكلف وفى آل نفس م رة المسؤولية وت الجزاء هو ثم ذلك ف ل
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انية، وآل     نفس اإلنس آسبت يوم القيامة، وقد عالج القرآن الكريم بتربيته العظيمة آل خصائص ال
ت  ة ته ي تربي فاتها، فه ي    ص ب ف ر القل نفس، وتطهي ة ال م، وتزآي ة الجس ل، وتقوي تخدام العق م باس

  .تناسب وتناسق وانسجام بين قوى النفس وعالقتها باهللا سبحانه وتعالى والكون والحياة

ة، وأن      ا المختلف وفي ضوء ذلك فإنه من المهم أن  نراعي هذه الخصائص في جوانب حياتن
اهج ال ة، والمن رامج التربوي ل الب ي ضوء  تتعام رية ف نفس البش ع ال ة م ة التعليمي ية واألنظم دراس

  .  الخصائص التي بينها القرآن الكريم 

  

   لمراجعا

 القرآن الكريم. 

 دس دالرحمن ،ع وق .عب دين ، وت ي ال نفس  " .)٢٠٠٣( .مح م ال ى عل دخل إل ر  ."م دار الفك
  .عمان .للنشر والتوزيع

 دالعال راهيمحسن  ،عب فة الترب ).١٩٨٥( .إب ي فلس ة ف ة مقدم الم الكتب .اإلسالميةي  .دار ع
  .الرياض

 دمشق .دار المعرفة .اإلسالميعلم النفس  .)١٩٨٩( .معروف ،زريق.  

 اربد .دار األمل .الوجود وانعكاساتها التربوية أسرار .)١٩٩٤( .حسن ،الحياري.  

 ة      أصول  ).١٩٩٣( .حسن  ،الحياري دارس الفكري ة في ضوء الم ا  إسالميا  - التربي  .وفكري
  .اربد .لاألمدار 

 رم   أبوالعالمة  ،ابن منظور  ).١٩٩٤( .المصري  اإلفريقي الفضل جمال الدين محمد بن مك
  .بيروت .ر الفكردا .المجلد الرابع عشر .لسان العرب

 مكتبة لبنان .قطر المحيط ).١٩٦٨( .المعلم بطرس ،البستاني.  

  ة ة للمعجمات    اإلدارة ).١٩٩٤( .مجمع اللغة العربي اء العام را  وإحي  .المعجم الوسيط   .ثالت
  .مصر

 وتبير .اإلسالميةمجمع البحوث  .وعلم النفس اإلسالم ).١٩٩٢( .محمود ،البستاني.  

 دين ن ،العاب قو .زي د، توفي نفس  ).١٩٩٦( .عاب انيةال اب اإلنس ريم والكت رآن الك زان الق  بمي
  .بيروت .دار التضامن .المقدس

 زين ميح عاطف ،ال نفس ).١٩٩١( .س م ال نفس :عل ة ال انية معرف نة اإلنس اب والس ي الكت  .ف
  .المجلد األول .الكتاب اللبنانيدار  .مجمع البيان الحديث
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 بيروت .دار الكتاب العربي .اإلسالمعناصر القوة في  ).١٩٧٣( .السيد ،سابق.  

 زعبالوي د ،ال ين   ).١٩٩٦( .محم ة المراهق ب نفس اإلسالمتربي م ال اب  .وعل ة الكت مؤسس
  .الرياض .الثقافية

 رحيم  حمد م ،عدس د ال ريم        .عب رآن الك نفس البشرية في الق ار   .من خصائص ال ة المن  .مكتب
  . ١٩٨٥ .الزرقاء

 دنان رضا ،النحوي وق  ).١٩٩٧( .ع ة وحق ين العلماني لمون ب انالمس دار  .الوضعية اإلنس
  .الرياض .النحوي للنشر والتوزيع

 ارة ف ، طب اح عفي د الفت ر    ).١٩٩٦( .عب ي نظ ا ف المالخطاي م د .٣ط .اإلس ار العل
  .بيروت.للماليين

 ات    :النفس أمراض ). ١٩٩٧( .أنس احمد ،آرزون دراسة تربوية ألمراض النفوس ومعوق
  .بيروت  .دار ابن حزم .١ط .تزآيتها وعالج ذلك

 دين  ).١٩٩٧( .نضال سميح ،عيسى ي للطباعة    .١ط .الطب الوقائي بين العلم وال دار المكتب
 .دمشق .والنشر والتوزيع


