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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  املقدمـة

الحمد هلل الذي وهبنا نعمة العقل، وأسبغ علينا آالء املعرفـة، لنصـل تـراث األمـة 
  ...اإلسالمية بحارضها ومستقبلها، أما بعد

فبعد أن نبهنا هللا سبحانه إىل ما يف األرض من آيات، دعانـا إىل التأمـل يف الـنفس 
ــنفس اإل  ــر إىل ال ــدعنا إىل النظ ــا أو ومل ي ــا، ال يف ظاهره ــر يف أعامقه ــانية؛ أي التفّك نس

فهي دعوة إىل تأمل آيات خلق النفس، التـي هـي نفـس كـل مّنـا، ألنهـا وإن . سطوحها
كانت أقرب األشياء إلينا، إال أنها يف األغلب، أبعد األشياء عن نظرنـا وتأملنـا، عـىل شـدة 

ملون يف أنفسهم، باملعنى املقصود فالقلّة من البرش هم الذين يتأ . حاجتنا إىل هذا النظر
ولعل آخر ما يرغب املرء مّنا أن يطلّـع عليـه وأن يدركـه هـو حقيقـة . يف القرآن الكريم

. فهو يُخفي حقيقة نفسه عن غريه من البرش وحتى عن نفسـه. نفسه، أو ذاته الداخلية
  .هذا اإلخفاء ولعله لو اطلّع عىل مكنوناته ألزعجه ذلك كثرياً، األمر الذي قد يفرس رسّ 

وليس التقابل بني عالَم النفس اإلنسانية والعالَم األكرب مجرد مصادفة، بل حقيقة 
ففـي . مقصودة، فام يكشفه لنا العالَم األكرب من أدلة وبراهني يكشفه لنـا عـالَم الـنفس

وعليه، فـإذا متكـن اإلنسـان مـن إدراك نفسـه، . اإلنسان تتمثل مقومات العالَم املشهود
إدراك العالَم من حوله ومن فوقه ومن تحته، ووجد نفسه دليالً عـىل الخـالق  متكن من

  .املبدع، ودليالً عىل قدرته املعجزة وتدبريه الحكيم

وهكذا فإن دعوة اإلنسان إىل التأمل يف خلـق نفسـه واستبصـار ذاتـه ومكنوناتـه 
نه، وانتهـى ومن عرف ربه عمل ما يرضيه سبحا. متثل الطريق إىل معرفة الخالق سبحانه

ومن أرىض ربه حقق لنفسه السعادة يف الـدنيا، وكسـب رىض هللا وثوابـه، . عام نهى عنه
  .فحقق بذلك لنفسه سعادة الدنيا واآلخرة

وقد ال يكون من باب املغاالة القول بأن موضوع الشخصية يعّد األكرث جاذبية 
ل فرد مّنا بصورة فهو ال يهّم املتخصص فحسب، بل يهّم ك. وسحراً من أي موضوع آخر

وهو مرجع لكل مّنا، يرجع إليه لفهم نفسه وفهم سلوكه . مبارشة أو غري مبارشة
ومشاعره وفكره، وتحديد قدراته وطاقاته، بغية مساعدته عىل حسن التكيف النفيس 
واالجتامعي، وبناء االتجاهات اإليجابية عن الذات وعن اآلخرين، وغرس القيم اإلسالمية 

  يس هذا فحسب، بل يعّد موضوع الشخصية مرجعاً لكل مّنا يفول... النبيلة
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محاولته لتحقيق ما يسعى إىل أن يكون عليه، أي تحقيق ذاته وتحقيق الغاية  
ويرجع إليه الوالدان . يرجع إليه الزوج ليعينه عىل التعامل مع زوجته... من وجوده

وير أداء املؤسسة وزيادة ويرجع إليه صاحب العمل لتط. لفهم سلوك أبنائهام وتربيتهم
إنتاجها، ويرجع إليه القائد يف قيادة مرؤسيه، ويأوي إليه املريض النفيس ومن يعاين من 
اضطرابات نفسية لتعديل إدراكه املشوه لذاته وللحياة واملوت ولتعديل سلوكه 

  .ومشاعره

 وتغدو معرفة الشخصية أكرث أهمية وحسامً يف عرصنا الحايل الـذي يشـهد التغـري
الرسيع يف املعرفة، والذي يزخر مبعطيات جديدة، أفرزتها متغريات عديـدة، يشـعر فيهـا 
الفرد بعدم الطأمنينة وعدم االستقرار، األمر الذي يقتيض تسليح أبنائنا وطلبتنا وأنفسـنا 
باملعرفة الالزمة لتحديد هويتنـا الشخصـية ودورنـا يف الحيـاة، والغايـة التـي نسـعى إىل 

د العقيـدة اإلسـالمية وإمنائهـا يف ذواتنـا، واسـتعادة الثقـة بهويـة األمـة تحقيقها، وتوكيـ
وفكرها األصيل، واالنطالق منهـا إىل النهضـة الحضـارية التـي ننشـد، وإىل التكيـف مـع 
. املتغريات واملستجدات استيعاباً وعطاًء وابتكاراً، فاعلني ومتفـاعلني، مـؤثرين ومتـأثرين

ان، ومتكينه من تحقيق هذه األهداف هو إنجاز حضاري وما من شك بأن االرتقاء باإلنس
ـنا الحـايل، وبهـرت  نتطلع إليه، وإنه إلنجاز دونـه املنجـزات العلميـة التـي غمـرت عرص

ذلك أن الحضارات البرشـية مـا قامـت إال مـن أجـل . بألوانها وأضوائها األبصار والقلوب
  .جد له مالئكتهوهو املخلوق الذي كرّمه هللا وأس. تكريم اإلنسان وإسعاده

وما من شك بأن سرب أعامق الشخصية مبفهومها الشمويل ال يكون محققاً للغرض، 
إذا مل ينبثق عن التصـّور اإلسـالمي لإلنسـان، وملكانتـه، ولـدوره يف الحيـاة، وللغايـة مـن 

وقـد جـاءت الرشـيعة اإلسـالمية منهجـاً إلهيـاً لإلنسـان يف تحديـد الغايـة مـن . وجوده
فقـد جـاء اإلسـالم ليبـنّي . يد السلوك الذي يكفـل تحقيـق تلـك الغايـةوجوده، ويف تحد

للناس أن الغاية من خلقهـم هـي عبـادة هللا سـبحانه؛ بـأن يكـون هللا قبلـتهم يطلبـون 
كـام جـاء ليبـنّي للنـاس منهـاج . مرضاته، ويكدحون يف تنفيذ أوامـره، واجتنـاب نواهيـه

املتمثلة يف التعاليم الـواردة يف القـرآن  تحقيق تلك الغاية، وهو منهاج الخالفة يف األرض
أما دور املسلم فيتلخص يف السعي الذايت لتمثل اإلرشـاد . الكريم والسنة النبوية املطهرة
فهو مكلف بفهم الخطاب اإللهي وتطبيقه يف حياته، مبا . اإللهي، ووضعه يف حيز التنفيذ

الثـواب والعقـاب يف وهـذا هـو التكليـف الـذي يرتتـب عليـه . يحقق الغاية من خلقـه
  .اإلسالم
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ويهدف هذا الكتاب إىل تجليـة معـامل الشخصـية اإلنسـانية كـام أرادهـا اإلسـالم، 
كـام . وصّورتها آيات القرآن الكريم واألحاديث النبوية الرشيفة، وتـراث السـلف الصـالح

. يسعى إىل تحديد بنيتها وديناميكيتها وتطورها ودوافعهـا ومـؤرشات سـوائها وانحرافهـا
من الجيل بأن اإلنسان مل يحظ خالل رحلته الطويلة بصورة متكاملـة متوازنـة وسـطية و 

للشخصية، كام حظي املسلم حني تلقى إرشاقة الـوحي وهـدي القـرآن الكـريم والسـنة 
النبوية الرشيفة، لذلك يسعى الكتاب الحايل إىل بيان املنهج الوقايئ الذي رسـمه اإلسـالم 

، ومن ثم تحديـد املـنهج العالجـي لألمـراض النفسـية يف لوقاية الشخصية من االنحراف
حال ظهور أعراضها، حتى تستعيد الشخصية توازنها وتكيفها، فتنصاع لهدي هللا وتـؤوب 

  .إىل حامه، ترىض بقضائه وقدره، وتسعى دوماً إىل مرضاته

يقع الكتاب يف سبعة فصول، يوضـح الفصـل األول مفهـوم الشخصـية يف اإلسـالم، 
: نفس وأحوالهـا واملفـاهيم األخـرى التـي تتـداخل مـع مفهـوم الـنفس وهـيومفهوم ال

. كـام يعـرض التصـّور اإلسـالمي لإلنسـان). السـلوك(القلب، والعقـل، والـروح، والعمـل 
  .وينتهي الفصل بتوضيح مفهوم الشخصية يف علم النفس الغريب

قواهـا بنيتهـا وديناميكيتهـا و : ويتناول الفصل الثاين موضوع الشخصية من حيث
وتفاعالتهــا، وتصــنيفاتها يف ضــوء كــل مــن املعيــار العقائــدي وجبلّــة اإلنســان وســامت 

  .الشخصية

ويخصص الفصل الثالث للحديث يف تطّور الشخصية، ويتعـرّض للعوامـل املـؤثرة 
وينتهي الفصل بعـرض مراحـل . فيه من وراثة وبيئة، ثم يتناول موضوع الفروق الفردية

  ).رشد(فبلوغ فأشد تطّور الشخصية من طفولة 

ـاع  ويف الفصل الرابع، يتّم الحديث يف موضوع الدافعية اإلنسانية وأنواعهـا، والرص
وينتهـي الفصـل بـاقرتاح رؤيـة . بني الدوافع وطرق تنظيم إشباعها من املنظور اإلسالمي

  .قرآنية لتفاعل النفس مع زينة الحياة الدنيا

ويف . راف مـن منظـور إسـالميويتناول الفصل الخامس مفهـومي السـواء واالنحـ
كام . ضوء هذين املفهومني، يتم توضيح مفهومي الشخصية السوية والشخصية املنحرفة

. يتّم تحديد مستويات االنحراف النفيس وأنواعه، ومؤرشات سـواء الشخصـية وانحرافهـا
ثـم . وينتهي الفصل بتوضيح مفهوم الصـحة النفسـية، والشخصـية الوسـطية واملتطرفـة
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منوذجـاً للشخصـية الوسـطية  صىل هللا عليـه وسـلممل شخصية رسولنا الكريم يعرض معا
  .التي تتمتع بالصحة النفسية

ويدور الفصل السادس حول املنهج الوقايئ من االنحرافات النفسية وذلـك يف كـل 
بعـدها يـتّم . مجال الدين ومجال العقل ومجال النسل ومجال النفس، ومجال املال: من

القــدوة الحســنة، والرتغيــب : يــة مــن االنحرافــات النفســية وهــيعــرض أســاليب الوقا
  .والرتهيب ورضب األمثال، واملوعظة، والقصة، والحوار

ويدور الفصل السابع حول املـنهج العالجـي لألمـراض النفسـية، فيتنـاول مفهـوم 
املرض النفيس وخطورته وتصنيفات األمراض النفسية وأسبابها، ومفهـوم العـالج النفيسـ 

وينتهـي الفصـل بالحـديث يف أسـاليب العـالج النفيسـ يف اإلسـالم؛ . ه وخصائصهوأهداف
فيتعرّض إىل العالج املعريف واإلمياين، والعالج بالـذكر، والعـالج بالصـرب، والعـالج بالتوبـة، 

بعدها يتّم عرض بعض األمراض النفسية وعالجها من منظور . والعالج باألدوية والعقاقري
ويف  …ريض، والوساوس القهريـة، واالكتئـاب، والغضـب، والكـربالخوف امل: إسالمي وهي

وينتهي الكتاب بخامتة وتعقيب، بعـدها . نهاية كل فصل، يتم إيراد الهوامش الخاصة به
  .ترد قامئة املراجع التي متّت االستفادة منها

وختاماً، ال يسعنا إال أن نتقّدم بالشكر أجزله إىل فضـيلة األسـتاذ الـدكتور محمـد 
اإلبراهيم وإىل فضيلة الدكتور عمر األشقر اللـذين تفضـال مبراجعـة هـذا الكتـاب،  عقلة

وأثريا جوانبه الرشعية مبالحظاتهام القيّمة، آملـني أن يكـون هـذا الكتـاب عونـاً للقـارئ 
  .الكريم ومرجعاً للمتخصصني يف علم الشخصية

نعمــه، وهــو وإن وفقنـا هللا إىل يشء مــن الحــق يف هــذا الكتــاب فإنـّـا شــاكرين أل 
املتفضل الوهاب، وإال فبحسبنا أن نفتح الطريق إىل مزيد من البحث والدراسـة يف هـذا 

وندعو هللا سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، . املوضوع الحيوي والهام
  .وهو من وراء القصد

  

  الدكتورة  شادية التلالدكتورة  شادية التل

  هـ1427رجب  / 9

  م2006آب  / 3
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  الفصل األول
  أساسيات يف موضوع الشخصية

  مقدمة

يض هللا ن الخطاب وخالد بن الوليد، وصالح الدين األيوبري ما الذي جعل من عمر ب
، قادة عظاماً يف تاريخنا اإلسالمي؟ هل مثة خصائص شخصية معينة تصف القائد  عنهام

الناجح؟ لقد ربط القرآن الكريم القيادة بصفتني للشخصيــة هام العلم والقوة، يف قوله 
 اْلُمْلكُ  َلهُ  َيُكونُ  َأنَّى َقالُوا َمِلًكا طَالُوتَ  َلُكمْ  َبَعثَ  َقدْ  اللَّهَ  ِإنَّ  َنِبيُُّھمْ  َلُھمْ  َوَقالَ   (:   تعاىل
 َعَلْيُكمْ  اْصطََفاهُ  اللَّهَ  ِإنَّ  َقالَ  اْلَمالِ  ِمنَ  َسَعةً  يُْؤتَ  َوَلمْ  ِمْنهُ  ِباْلُمْلكِ  َأَحقُّ  َوَنْحنُ  َعَلْيَنا

   .)1( ) َعِليمٌ  َواِسعٌ  َواللَّهُ  َيَشاءُ  َمنْ  ُمْلَكهُ  يُْؤِتي هُ َواللَّ  َواْلِجْسمِ  اْلِعْلمِ  ِفي َبْسطَةً  َوَزاَدهُ 
أن يطلب املزيد من العلـم،  صىل هللا عليه وسلموقد أمر هللا تعاىل رسوله الكريم 

فهو الذي يبلغ الرسالة وينفذ أحكام هللا عـز . )2( )ِعْلًما ِزْدِني َربِّ  َوُقلْ  (:يف قوله سبحانه
أن يكون القائد عاملاً مبعارف العرص، متفقهـاً يف الـدين، قـادراً عـىل  وعليه، ينبغي. وجل

كـام تقتيضـ القيـادة قـدراً مـن القـوة والكفـاءة وتحمـل . االجتهاد يف النوازل واألحكـام
إسناد الواليـة للصـحايب  صىل هللا عليه وسلماألمر الذي يفرس رفض رسول هللا . املسؤولية

َوإنََّهـا . يَا أَبَا َذَر إنََّك َضِعيٌف "ب منه أن يوليه، فقال له الجليل أيب ذر الغفاري عندما طل
َها َوأَدَّى الَِّذي َعلَيِْه ِفيَهـا. َوإنََّها، يَْوَم الِْقيَاَمِة، ِخزٌْي َونََداَمةٌ . أََمانَةٌ  . )3(" إالَّ َمْن أََخَذَها ِبَحقِّ

الَغْرباُء ِمْن ِذي لَْهَجـٍة أَْصـَدَق والَ أْوىف ِمـْن َما أَظَلَّت الَْخْرضاُء َوالَ أَقَلَّت "مع أنه قال فيه 
  .)4(" أيَِب ذَرٍّ 

الخصـائص الشخصـية للقائـد يف قولـه  ريض هللا عنـهويلخص عمـر بـن الخطـاب 
ع النـاس منـه "املشهور  لن يقيم أمر الناس إال امرؤ حصيف العقدة، بعيد الغور، ال يطلـَّ

ويكشف استعراض شخصيات القادة يف تاريخنـا ". عىل عورة، وال يخاف يف هللا لومة الئم
العلـم والحكمـة، : اإلسالمي اشـرتاكهم يف عـدد مـن الخصـائص الشخصـية، لعـل أبرزهـا

  والذكاء

                                                 
   .247البقرة، ) 1(

   .114طه، ) 2(

  .1158، ص 3أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة، باب كراهة اإلمارة بغري رضورة ، ج) 3(

، وقـال 334، ص ب، بـاب مناقـب أيب ذر الغفـاري أخرجه الرتمذي، سنن الرتمذي املعروف بالجامع الصحيح، كتاب املناق) 4(

  .حديث حسن
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والفطنــة، والتعقــل وبعــد النظــر، والقــدرة عــىل حــل املشــكالت واتخــاذ القــرار  
قـوة، والتواضـع الحصيف، والقدرة عىل التأثري واإلقناع، والجرأة يف الحق، والشـجاعة، وال

  .والتسامح، واألمانة، والصرب، والصدق

شخصية القائد مهمة، ولكن ماذا عن شخصيتك أنت؟ هل يصفك اآلخـرون بأنـك 
؟ هل تشرتك مع ..شجاع، حكيم، خجول، واثق من نفسك، مرتدد، عنيد، متسامح، عدواين

صـائص جميع البرش يف بعض الخصائص الشخصية؟ هل تشبه فئة معينة من البرش يف خ
أخرى؟ هل تتميز شخصيتك عن غريها من البرش يف الفكر والعواطـف والسـلوك؟ وهـل 
تتغري خصائص شخصـيتك مـن يـوم إىل آخـر ومـن موقـف إىل آخـر، أم تتسـم بالثبـات 

  النسبي؟

سحراً خاصاً ليس فقط لـدى علـامء الـنفس، " الشخصية"مام الشك فيه أن لكلمة 
كثـرياً يف حيـاتهم اليوميـة، ويطلقـون أحكامـاً  بل حتى لدى العامة، الذين يسـتخدمونها

وعندما يتحدث الرجل العادي عن الشخصية، فغالباً ما يشري إىل املهـارة . تقوميية بشأنها
وقـد يقصـد بهـا أبـرز . االجتامعية، أي الجاذبية والسحر الذي يحدثه الفـرد يف اآلخـرين

فـالن "يردد عبـارات مـن مثـل  االنطباعات التي يخلِّفها الفرد لدى اآلخرين، لذلك نجده
"... شخصـية جبانـة"أو " شخصية شـجاعة"أو " شخصية عدوانية"أو " شخصية متسامحة

  .الخ، أي أنه يختار الصفة األكرث بروزاً فيمن يتم وصف شخصيته، ويعنونها بها

ولكن ما مفهوم الشخصية يف اإلسالم؟ وهـل يختلـف هـذا املفهـوم عنـه يف علـم 
جابـة عـىل هـذين السـؤالني، سـيتم تحديـد مفهـوم الشخصـية يف النفس املعـارص؟ ولإل 

  .كام سيتم تحديد املفهوم املعارص للشخصية يف الفكر الغريب. اإلسالم

 مفهوم الشخصية يف اإلسالم:  
يقال شّخص اليشـء ". شّخص"من الفعل " الشخصية"جاء االشتقاق اللغوي لكلمة 

وقـد ورد . بارزة واضحة املعامل ذات كيان مريئأي عيّنه ظاهرياً وباطنياً، وأقام له أشكاالً 
. جامعـة شـخص اإلنسـان وغـريه"البن منظور عىل أنـه " لسان العرب"يف " شخص"لفظ 

ويف . )1(" وهـو كـل مـا لـه ارتفـاع وظهـور. وكل يشء رأيت جسامنه فقد رأيـت شخصـه
  سواء اإلنسان وغريه تراه عن بعد، ويطلق عىل"، الشخص هو "املنجد"قاموس 

                                                 
  .280، ص 1ابن منظور، أبو الفضل جامل الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ط) 1(
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كل جسم له ارتفاع وظهور، وغلـب " الشخص هو" "املعجم الوجيز"ويف . )1(" إلنسان ذكراً أو أنثىا 
عىل اإلنسان، وجمعه أشخاص وشخوص، أما الشخصية فهي صفات متيز الشخص عن غريه، يقـال فـالن ذو 

  .)2("شخصية قوية، أي صفات وإرادة وكيان مستقل
، "ال شخص أغري مـن هللا" صىل هللا عليه وسلموله يف الحديث الرشيف يف ق" شخص"وقد ورد لفظ 

وقيـل " ال يشء أغـري مـن هللا"، وقد جاء يف رواية أخرى "الشخص"واملراد به إثبات الذات، فاستعري لها لفظ 
  .)3(" ال ينبغي لشخص أن يكون أغري من هللا"معناه 

، وحيثام )من حيث املعنى(فلم ترد يف القرآن الكريم، وقد وردت مرادفات لها " شخصية"أما كلمة 
  :فهو دال عىل املرادفات األخرى، ولعل أبرزها التالية ،يطلق أي منها يف هذا الكتاب

 نَْفـسٌ  تَْجِزي َال  َيْوًما َواتَُّقوا:(، كمـــا يف قولـه تعـاىلالنفس مبعناها العـام .1
معقد بني  ، ويقصد بها الوحدة املتكاملة الناتجة عن تفاعل)4( )َشيْئًا َنْفسٍ  َعنْ 

  .الروح والجسد

    ، ويقصد بـه )5( )َبِصيَرةٌ  َنْفِسهِ  َعَلى اْإلِْنَسانُ  َبلِ (:كام يف قوله تعاىل اإلنسان    2.
وقد سميت إحدى سور . فالرجل إنسان واملرأة إنسان). فرداً وجامعة(أفراد الجنس البرشي 
  ".سورة اإلنسان"القرآن الكريم باسم 

 )َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َوَأِطيُعوا َذاَت َبْيِنُكمْ  َوَأْصِلُحوا اللَّهَ  َفاتَُّقوا(: تعاىل كام يف قوله الـذات 3.
واملقصود يف هذه اآلية . ، ويقصد بالذات حالة الفرد ووجوده أو ماهيته أو نفسه أو شخصه)6(

رة إىل العالقات ويف ذلك إشا ،"اصلحوا فيام بينكم، وال تظاملوا، وال تخاصموا، وال تتشاجروا"الكرمية 
  .املتبادلة بني الناس

، ويقصـد بـه )7( )َرِھـينٌ  َكَسـبَ  ِبَمـا اْمـِرئٍ  ُكـلُّ :( كام يف قوله تعـاىل املرء4.
  .اإلنسان أو الرجل

                                                 
  .قاموس املنجد) 1(

  .338-337مجمع اللغة العربية، املعجم الوجيز، ص ) 2(

  .280ابن منظور، لسان العرب، ص ) 3(

  .48البقرة، ) 4(

  .14 القيامة،) 5(

  .1األنفال، ) 6(

  .21الطور، ) 7(
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ا (:كام يف قوله تعـاىل الفرد. 5 هُ  َنـاَدى ِإذْ  َوَزَكِريـَّ  َفـْرًدا َتـَذْرِني َال  َربِّ  َربـَّ
، ويقصد به واحد ال نظري له أو نصف الـزوج ومـن )1( )اْلَواِرثِينَ  َوَأْنت َخيْرُ 
  .ال نظري له

يف اإلسـالم مـن داللـة " الشخصـية"وبناء عىل ما سـبق، فسـيتم اشـتقاق معنـى كلمـة 
أو (حـال اإلنسـان  –أي مفهـوم الشخصـية  –ويقصد بهذا املفهـوم . املفهوم وليس من اللفظ

ووجوده، أو ماهيته وكل ما يخـتّص ) إلنسانيةالفرد أو املرء أو النفس مبعناها العام أو الذات ا
فهو فرد . مع اآلخرين -تأثرياً وتأثراً –إضافة إىل عالقاته املتبادلة . به، ومييزه عن غريه من البرش

والشخصـية وحـدة . ال نظري له، مستقل عن غريه من جهة، ومتفاعل مع غريه من جهة أخـرى
اإلنسـانية " النفس"ولعلنا نرى أن مفهوم . دمتكاملة ناتجة عن تفاعل معقد بني الروح والجس

مبعناها العام، كـام ورد يف القـرآن الكـريم، هـو أقـرب هـذه املرادفـات إىل املفهـوم املعـارص 
  .للشخصية اإلنسانية كام سيتضح ذلك الحقاً 

" شخصـية"ويلمس املستعرض للرتاث اإلسالمي، أن علامءنـا املسـلمني مل يعرفـوا لفـظ 
يف مؤلفـاتهم قبـل ابـن سـينا وإخـوان الصـفا الـذين " شـخص"دموا لفـظ كام مل يسـتخ. ألبتة

قوة مبادرة واختيـار يلتـزم وينـدمج وينسـجم ويشـعر، فيقبـل "استخدموا هذا اللفظ مبعنى 
وكام يالحـظ أن علامءنـا املسـلمني اسـتخدموا . )2( "وعليه، فالشخص له استقالل ذايت. ويرفض
يف مفهومها املعارص عىل نحو أكرث مـن " الشخصية"مة مبعناها العام مبقابل كل" النفس"كلمة 

وعىل الرغم من أن القارئ للـرتاث اإلسـالمي ال . غريها من املرادفات التي سبقت اإلشارة إليها
يجد نظرية شاملة متامسكة للشخصية اإلنسانية، قادرة عىل تفسري السلوك اإلنساين عىل نحو 

تكيف اإلنسان مع البيئـة، وتحـدد الـدوافع التـي منطقي منظم، تعنى بالقضايا الجوهرية يف 
تحرك سلوكه، إال أن الفاحص ملا ورد يف القـرآن الكـريم والحـديث النبـوي الرشـيف والـرتاث 
اإلسالمي حول مفهوم النفس اإلنسانية، مبعناها العام، ميكنه رسم معـامل الشخصـية اإلنسـانية 

  .قهيف اإلسالم، وهذا ما يسعى الكتاب الحايل إىل تحقي

مبعناهـا العـام، ثـم تحديـد التصـور " الـنفس"وعليه، فال بد من توضـيح مفهـوم 
  .اإلسالمي للنفس اإلنسانية لالنطالق منه إىل صياغة معامل الشخصية اإلنسانية يف اإلسالم

                                                 
  .89األنبياء، ) 1(

  .38نزار العاين، الشخصية اإلنسانية يف الرتاث اإلسالمي، ص ) 2(
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  ::مفهوم النفس يف اإلسالممفهوم النفس يف اإلسالم

فقـد وردت ككلمـة . مرة) 295(ومشتقاتها يف القرآن الكريم " نفس"وردت كلمة 
، عـىل النحـو )1(مـرة) 234(فيام وردت مشـتقاتها مسـندة إىل ضـامئر . مرة) 61(مجردة 

ــايل نفســاً ونفســك، ونفســه، ونفســها، واألنفــس، والنفــوس، وأنفســهن، وأنفســهم،  الت
ومشـتقاتها يف القـرآن الكـريم " نفـس"وقد حملت كلمة . ونفوسكم، وأنفسكم، وأنفسنا

  معاين عامة مختلفة، لعل أبرزها التالية 

ِذي َربَُّكـمُ  اتَُّقوا النَّاسُ  َأيَُّھا يَا:( قوله تعاىل النفس مبعنى أصل البرشية، كام يف  .1  الـَّ
  .)2() َواِحَدةٍ  نَْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ 

َماَواتِ  ِفي َما ِلَمنْ  ُقلْ (  ، كام يف قوله تعاىلالنفس مبعنى الذات اإللهية  .2  السَّ
ْحَمةَ   ْفِسهنَ  َعَلى َكتَبَ  ِللَّهِ  ُقلْ  َواْألَْرِض  ُرُكمُ (: ، و قوله تعاىل)3( ) الرَّ  َنْفَسهُ  اللَّهُ  َويَُحّذِ

  .)5( )َواْصطََنْعُتَك ِلَنْفِسي( ، وقوله أيضاً )4()  ◌ِ ِباْلِعَباد َرُءوفٌ  َواللَّهُ 
  :، كام يتضح يف اآليات الكرمية التاليةالنفس مبعنى شخص بعينه  .3

صىل هللا عليه ، واملقصود هنا شخص سيدنا محمد )6( )آََثاِرِھمْ  َعَلى َنْفَسكَ  بَاِخعٌ  َفَلَعلَّكَ (
  .وسلم

  .، واملقصود هنا شخص موىس عليه السالم)7( )َوَأِخي ِإالَّ َنْفِسي َأْمِلكُ  َال  ِإنِّي َربِّ  َقالَ (
َفاْسَتْعَصمَ  َنْفِسهِ  َعنْ   َراَوْدتُهُ  َوَلَقدْ (

  .، واملقصود هنا شخص يوسف عليه السالم)8()   
مَ  َما ِإالَّ  ِإْسَرائِيلَ  ِلبَِني ِحّالً  َكانَ  الطََّعامِ  ُكلُّ ( ، واملقصـود )9( )َنْفِسـهِ  َعَلـى ِإْسـَراِئيلُ  َحـرَّ

  .هنا شخص يعقوب عليه السالم

                                                 
  .محمد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم) 1(

   .1النساء، ) 2(

  .12األنعام، ) 3(

  .30آل عمران، ) 4(

   .41طه، ) 5(

  .6الكهف، ) 6(

  .25املائدة، ) 7(

  .32يوسف، ) 8(
  .93آل عمران، ) 9(
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، واملقصود هنا الرجل الذي قتلـه )1( )َيْقتُلُونِ  َأنْ  َفَأَخافُ  َنْفًسا ِمْنُھمْ  َقتَْلتُ  ِإنِّي َربِّ  َقالَ (
  .عليه السالم يف أرض مرصموىس 

أي الكل املتكامل الناتج عن تفاعل الجسـد (النفس مبعنى ذات اإلنسان أو كليته   .4
  :ويتضح هذا املعنى يف اآليات الكرمية التالية). والروح

  .)2( )َشيًْئا َنْفسٍ  َعنْ  َنْفسٌ  تَْجِزي َال  َيْوًما َواتَُّقوا(

  .)3( )بِالنَّْفسِ  لنَّْفسَ ا َأنَّ  ِفيَھا َعَليِْھمْ  َوَكتَْبنَا(

  .)4( ) اْألَْعيُنُ  َوَتَلذُّ  اْألَْنفُسُ  تَْشتَِھيهِ  َما َوِفيَھا(

  .)5( )َناًرا َوَأْھِليُكمْ  ُقوا َأْنُفَسُكمْ (        
 ِفي َفَسادٍ  وْ أَ  َنْفسٍ  ِبَغيْرِ  َنْفًسا َقتَلَ  َمنْ  َأنَّهُ  ِإْسَراِئيلَ  َبِني َعَلى َكَتْبَنا َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ         (

  .)6(  )َجِميًعا النَّاسَ  َقتَلَ  َفَكَأنََّما اْألَْرِض   
ُوْسَعَھا ِإالَّ  َنْفسٌ  تَُكلَّفُ  َال (

   ( )7(.  

  :، لعل أبرزها التاليةمبعاٍن خاصةكام ورد مفهوم النفس يف القرآن الكريم 

 تُْجـَزْونَ  اْليَـْومَ  َأْنُفَسـُكمُ  َأْخِرُجـوا(، كـام يتضـح يف قولـه تعـاىلالنفس مبعنى الروح .1
  .)8( )اْلُھونِ  َعَذابَ 

 ِفي َربَّكَ  َواْذُكرْ (، كام يتضح يف قوله تعاىلالنفس مبعنى القلب وما يتصل به.2
ًعا َنْفِسكَ    .)9( )َوِخيَفةً  َتَضرُّ

 بَِھا َوَجَحُدوا(، كام يتضح يف قوله تعاىلالنفس مبعنى القوة املفكرة يف اإلنسان
ا ظُْلًما َأْنُفُسُھمْ  َواْستَيَْقَنتَْھا   .)10( )َوُعلُّوً

                                                 
  .33القصص، ) 1(
  .48البقرة، ) 2(
  .45املائدة، ) 3(
  .71الزخرف، ) 4(
  .6التحريم، ) 5(
  .32املائدة، ) 6(
  .233البقرة، ) 7(
  .93األنعام، ) 8(
  .205األعراف، ) 9(

  .14النمل، ) 10(
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، كام يتضح )أي قوى الخري والرش فيه(، النفس مبعنى نّية اإلنسان وجوهره الداخيل4.
  .)1( )ِبَأْنُفِسِھمْ  َما يَُغّيُِروا َحتَّى َما ِبَقْومٍ  يَُغيِّرُ  َال  اللَّهَ  ِإنَّ  (:يف قوله تعاىل

  .)2( )َصالِِحينَ  تَُكونُوا ِإنْ  ُكمْ نُُفوسِ  ِفي ِبَما َأْعَلمُ  َربُُّكمْ (

  .)3(  )نَْفُسهُ  ِبهِ  تَُوْسِوسُ  َما َوَنْعَلمُ  اْإلِْنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ          (
ورد يف السـنة النبويـة الرشـيفة بـاملعنى العـام " النفس"هذا ومن الجدير بالذكر أن مفهوم 

كـام . )4( "أََحُدكُْم َحتَّى يُِحبَّ ألَِخيِه َما يُِحبُّ لَِنْفِسـهِ  الَ يُؤِْمنُ " صىل هللا عليه وسلمكام يف قول النبي 
ـُه؟" صىل هللا عليه وسلمورد باملعنى الخاص يف قوله  : قَـالُوا» أَلَْم تََرُوا اإلِنَْساَن إَِذا َمـاَت َشـَخَص بََرصُ

  .)5( "فَذلَِك ِحنَي يَتْبَُع بََرصُُه نَْفَسهُ « : قَاَل . بََىلٰ 

ما سبق، ميكن القول بأن مفهوم النفس اإلنسانية تعني يف القرآن الكريم والسـنة وبناء عىل 
: وتشمل كـالً مـن. النبوية الرشيفة، ذات اإلنسان أو الكل املتكامل الناتج عن تفاعل الجسد والروح

، )أي قـوى الخـري والرشـ(، والقوة املفكرة، والنية والجـوهر الـداخيل )وما يتصل به(الروح، والقلب 
الجانـب : وعليه، ميكن متييـز الجوانـب التاليـة للشخصـية. ضافة إىل العالقات املتبادلة مع اآلخرينإ 

، والجانـب ...)النيـة، والـدوافع(والجانـب االنفعـايل ...) الفكر واملعتقـد(الجسمي، والجانب العقيل 
  ).العالقات املتبادلة مع اآلخرين(الروحي، والجانب االجتامعي 

الذكر أننا نحب ونبغض، ونصدر أحكاماً تقوميية عىل الشخصية من خالل هذا ومن الجدير ب
ويـذكر أن أيب الـدرداء مـّر عـىل رجـل . ما يظهر عنها من أعامل صالحة أو سيئة، وهللا أعلم بالنوايـا

. نعـم: أرأيتم لو كان أخاكم يف برئ أكنـتم مسـتخرجيه؟ قـالوا: أصاب ذنباً والناس يسبونه، فقال لهم
إمنا أبغـض عملـه،  …ال: فقالوا أفال تبغضه؟ قال. فروا ألخيكم واحمدوا هللا الذي عافاكمفاستغ: قال

  .فإذا تركه فهو أخي

مكانـة مهمـة يف الـرتاث  -مبعنييها العـام والخـاص –كام احتلت النفس اإلنسانية 
  وميكن القول بأن دراسة ابن سينا للنفس تعّد أوسع الدراسات النفسية يف . اإلسالمي

                                                 
  .11الرعد، ) 1(

  .25اإلرساء، ) 2(

  .16ق، ) 3(

  .12رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب من اإلميان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه، حديث      رقم ) 4(

  .1529رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الجنائز، باب شخوص برص امليت يتبع نفسه، حديث رقم ) 5(



18 

  

. وقد كانت دراسته ملهمة للعديد من الدراسات الالحقة يف الرشق والغـرب. ر اإلسالميالفك
فهو ينظر إىل النفس نظرة روحية، فرياها تدرك املعقوالت والكليات وتـدرك ذاتهـا دون آلـة، ولـيس 

كام أن أجزاء البدن تأخذ يف . هذا من خواص البدن، فالحس ال يدرك ذاته بل يحس شيئاً خارجاً عنه
الضعف بعد منتهى النشوء، وذلك دون األربعني أو عندها، والـنفس إمنـا تقـوى بعـد ذلـك يف أكـرث 

الكامل األول لجسم طبيعـي آيل مـن جهـة مـا يفعـل "وهو يرى أن النفس مبعناها العام هي . األمر
ثة قوى ويكشف ثال ". األفاعيل، باالختيار العقيل واالستنباط بالرأي، ومن جهة ما يدرك األمور الكلية

النفس النباتية التـي تخلـق أوالً، ثـم تخلـق الـنفس الحيوانيـة، وأخـرياً الـنفس : للجهاز النفيس هي
  .)1(الناطقة

إىل معنيني للنفس؛ خاص وعام، يتعلق املعنـى الخـاص " إحياء علوم الدين"ويشري الغزايل يف 
ى الجامع لقوة الغضب والشهوة بالصفات الحيوانية املذمومة املضادة للقوى العقلية، ويراد به املعن

فيام يتعلق املعنى العام بحقيقة اإلنسان وذاته، فإن نفس كل يشء حقيقته أي جـوهره . يف اإلنسان
الذي هو محل املعقوالت، وهـو مـن عـامل األمـر وعـامل امللكـوت، ويسـميه القـرآن الكـريم الـنفس 

وهـي اإلنسـان بالحقيقـة ومحـل . والروح األمـري، وهـي الجـوهر الحـي الفعـال املـدرك. املطمئنة
وهي نفس اإلنسان وذاته، ولكنهـا توصـف بأوصـاف مختلفـة . املعقوالت والتفكري والتمييز والرؤية

والنفس بهذا املعنى هو ما يشري إليه كل واحـد . "بحسب أحوالها، فتكون لوامة أو أمارة أو مطمئنة
لشـهوية التـي يشـرتك فيهـا مـع إن أول مـا يخلـق عنـد الطفـل هـي الـنفس ا"ويضيف ". بقوله أنا

ثـم تخلـق لـه الـنفس الغضـبية التـي يشـرتك فيهـا مـع . الكائنات الحية األخرى من نبات وحيـوان
  .)2( "وأخرياً تخلق النفس العاقلة التي ينفرد بها عن الكائنات الحية األخرى. الحيوان فقط

ل عـريض عميـق، أن الـنفس جسـم طويـ" الفصل يف امللل والنحـل"ويرى ابن حزم يف كتابه 
وقد ذهب سائر أهل اإلسالم وامللل املقرة باملعاد إىل ما . )3( "ذات مكان، جثة متميزة مرصفة للجسد

  .ذهب إليه ابن حزم، وبهذا فإن النفس والشخصية اسامن مرتادفان ملعنى واحد، ومعناهام واحد

حول ماهيـة الـنفس  آراء العديد من املفكرين املسلمني" الروح"ويلخص ابن القيم يف كتابه 
  ،)البدن(النفس هي الروح، والنفس هي الجسد : اإلنسانية، يف أربعة أقوال

                                                 
  .258ابن سينا، النجاة، ص ) 1(

  .15-4ص  ،3أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، ج) 2(

  .248ابن قيم الجوزية، الروح، ص : انظر) 3(
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).     الروح والجسد(، والنفس هي مجموعهام )الروح أو الجسد(والنفس هي أحدهام  
ويف ضوء هذا التباين حول ماهية النفس الذي وصل إىل حد التناقض والتضارب، توصل 

أي أنه يطلق (فس معنيني؛ معنى عام يشمل الجسد والروح معاً ابن القيم إىل أن للن
، وقد ساق ما يزيد عىل مئة )كالروح(ومعنى خاص يتعلق بالجزء ) عىل اإلنسان بكليته

دليل تفسريي وتحلييل يف القرآن الكريم لتوضيح ما ذهب إليه، فقد يطلق لفظ 
 تَُجاِدُل َعنْ  نَْفسٍ  ُكلُّ  َتْأِتي َيْومَ ( عىل اإلنسان بكليته، كام يف قوله تعالـى" النفس"

 النَّْفسُ  َأيَّتَُھا َيا: (وحدها، كام يف قوله تعاىل  وقد يطلق اللفظ عىل الروح .)1( )َنْفِسَھا
  )اْلُمطَْمِئنَّةُ 

الذي (كمفهوم يشري إىل النفس اإلنسانية مبعناها العام " الشخصية"وملا كان لفظ 
يف القرآن الكـريم والحـديث الرشـيف والـرتاث اإلسـالمي، ، ال وجود له )أرشنا إليه سابقاً 

لحداثة اللفظ، وليك يتحقق التناغم بني محتـوى الكتـاب الحـايل، وعنوانـه، فـال بـد مـن 
اإلشارة إىل أنه حيثام يرد مفهوم النفس اإلنسانية مبعناها العام فسيقصد بـه الشخصـية 

النفس عىل غريه مـن املرادفـات مبفهومها املعارص، وذلك يف ضوء غلبة استخدام مفهوم 
األخرى للشخصية يف القرآن الكريم والحديث النبـوي الرشـيف والـرتاث اإلسـالمي، كـام 

  .ذكرنا سالفاً 
وعليه، فالشخصية وحدة متكاملة ناتجة عن تفاعـل شـديد التعقيـد بـني مكـوين 

وهي كيان مستقل مييز صاحبه عن غـريه مـن البرشـ مـن حيـث الفكـر . الجسد والروح
وتشـمل . والسـلوك...) العواطف واملشاعر وامليـول واالتجاهـات(واالنفعاالت ) املعتقد(

املجموع الكيل املتكامل للجوانب الجسمية والعقلية واالنفعاليـة والروحيـة لإلنسـان يف 
  .تفاعله املعقد مع البيئة الطبيعية واالجتامعية، منذ والدته وحتى مامته

 أحوال النفس يف اإلسالم:  

الباحثون حول عدد أحوال النفس كام وردت يف القرآن الكريم، كام سموا اختلف 
سـبعة " يف الـنفس والقـرآن الكـريم"، يف كتابه )2(، فقد أورد الطويل"أنواعاً "تلك األحوال 

  النفس األمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس: أنواع للنفس اإلنسانية هي

                                                 
  111النحل ، )1(

  .27الفجر، )2(

 .عزة الطويل، يف النفس والقرآن الكريم)3(
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. وازية، والنفس الظاملة، والنفس املجاهـدةاملطمئنة، والنفس الزكية، والنفس الح 
الـنفس املطمئنـة، والـنفس األمـارة بالسـوء، : عىل ثالثة أنـواع هـي )1(فيام قرصها زريق

الـنفس املطمئنـة، : ، فقـد جعلهـا يف اثنـي عرشـ نوعـاً هـي)2(أما مريس. والنفس اللوامة
ة، والـنفس األمـارة والنفس اللوامة، والنفس الزكية، والـنفس املجادلـة، والـنفس امللهمـ

بالسـوء والـنفس الشـاكرة، والـنفس املجاهـدة، والـنفس الشـحيحة، والـنفس الصـالحة، 
الـنفس : يف سـبعة أنـواع هـي )3(وقد صنفها ابن عبود. والنفس املهتدية، والنفس الخرّية

الراضية، والنفس املطمئنة، والنفس األمارة بالسوء، والـنفس اللوامـة، والـنفس الكاملـة، 
التأصـيل اإلسـالمي "فـيام اسـتخدم توفيـق يف كتابـه . العارفة، والنفس املرضـية والنفس

بدالً من أنواع، ورأى أن هناك خمس أحـوال للـنفس " أحوال"كلمة " للدراسات النفسية
النفس السوية، والنفس اإلمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس الزكيـة، : اإلنسانية هي

األحوال املذكورة، إىل الحد الـذي / ض الباحثني عىل األنواعوقد زاد بع. والنفس املطمئنة
اعتربت فيه كل صفة من صفات النفس التي وردت يف القرآن الكريم عىل أنها نـوع مـن 
أنواع النفس اإلنسانية، لذلك ظهرت الحاجة إىل التمييز بـني أحـوال الـنفس وصـفاتها يف 

كات، أكـرث خصوصـية، ذلـك أن ضوء مستوى عمومية السلوك وما تندرج تحتها من سلو 
أو مشـتقاتها يف آيـة قرآنيـة ال تكفـي بالرضـورة الشـتقاق حـال مـن " نفس"ورود كلمة 

  .أحوال النفس اإلنسانية

، ولكن لها أحوالها؛ فهي نفس )4(والتحقيق أنها نفس واحدة، بحسب ما ذكره ابن القيم
سكون واإلنابة إليه، والتوكل مطمئنة مثالً باعتبار حال طأمنينتها إىل هللا بعبوديته وال

 ِبِذْكرِ  ُقلُوبُُھمْ  َوَتْطَمِئنُّ  َآَمنُوا الَِّذينَ ( وتحصل الطأمنينة الحقة بذكر هللا، قال تعاىل. عليه

فهي . وهكذا بالنسبة لألحوال األخرى للنفس ،)5( )اْلُقلُوبُ  اللَِّه َتْطَمِئنُّ  ِبِذْكرِ  َأَال  اللَّهِ 
وعليه، فإن السلوك . رة ولوامة أخرى، ومطمئنة ثالثةنفس واحدة، تكون أمارة تا

  .اإلنساين يعكس الحال التي تغلب عىل الشخصية يف لحظة ما

                                                                                                                            
  

  .معروف زريق، علم النفس اإلسالمي) 1(

  .كامل مريس، املدخل إىل علم الصحة النفسية) 2(

  .املهدي ابن عبود، اإلنسان وطاقاته الروحية) 3(

  .يم الجوزية، الروحابن ق) 4(

  .28الرعد، ) 5(
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فهي ليسـت ثابتـة (ومن الجدير بالذكر أن أحوال النفس اإلنسانية تتسم باالستقرار النسبي 
يسـمح بتزكيتهـا أو  ، األمر الذي يسـمح بـالتنبؤ عـن السـلوك، مـن جهـة، كـام)كلياً وال متغرية كلياً 

أن الـنفس "بقولـه " السـعادة"وقد أشار ابن مسـكويه إىل ذلـك يف كتابـه . ارتدادها من جهة أخرى
فإن متت تزكيتها بالذكر والفكر والرياضة صارت روحـاً ترتقـي إىل . الناسوتية، هي األصل يف اإلنسان

يعة الجسدية فتجـذب القلـب إىل وقد متيل النفس إىل الطب. أن تكون رساً من أرساره سبحانه وتعاىل
األسفل، وتأمره بإشباع الشهوات وباألخالق السيئة، وقـد تتنـور وتتـيقظ مـن الغفلـة، فتعمـل عـىل 
إصالح حالها، متقلبة بني حالتي الربوبية والخلقية، فإن صدر عنها فعل سيئ تداركها النـور اإللهـي، 

وقـد تتخلـق بـاألخالق الحميـدة، .  خالقهـايف ضوء فطرتها املجبولة عليها، فتلوم نفسها وتتـوب إىل
  .)1(وترتفع عن األخالق الذميمة فيتنور قلبها باإلميان وتواظب عىل فعل الطاعات

وفيام ييل بسط ألحوال الـنفس أي الشخصـية اإلنسـانية، كـام يف القـرآن الكـريم والحـديث 
  .النبوي الرشيف والرتاث اإلسالمي

اَھا َونَْفسٍ (  قوله تعاىلالواردة يف النفس السوية امللهمة  .1 ، ويفرس ابن كثري )2() َوَما َسوَّ
كام قال ". هذه اآلية الكرمية بأن هللا سبحانه خلق النفس سوية مستقيمة عىل الفطرة القومية

 ِلَخْلقِ  تَْبِديلَ  َال  َعلَيَْھا النَّاسَ  َفطَرَ  الَّتِي اللَّهِ  ِفطَْرةَ  َحِنيًفا ِللدِّينِ  َوْجَھكَ  َفَأِقمْ (: تعاىل
ويف صحيح مسلم  .)4("كل مولود يولد عىل الفطرة" صىل هللا عليه وسلموقال رسول هللا . )3( )اللَّهِ 

يَاِطنُي فَاْجتَالَتُْهْم َعْن ِديِنِهمْ "يقول هللا عّز وجل  . )5(" إِينِّ َخلَْقُت ِعبَاِدي ُحَنَفاَء كُلَُّهْم، َوإِنَُّهْم أَتَتُْهْم الشَّ
ى هللا تعاىل بني الخلق كلهم يف الفطرة، فال تفاوت بني الناس يف ذلك، ومتثل النفس وعليه، فقد ساو 

السوية امللهمة الحالة األوىل للشخصية، وهي الكيان الذي تتاميز منه األحوال األخرى  وهي تعكس 
ريقي وقد  ألهم   سبحانه النفس السوية ط. الحالة األوىل االبتدائية للنفس اإلنسانية عند الوالدة

وقد ورد يف مخترص تفسري . )6( ) َوتَْقَواَھا ُفُجوَرَھا َفَأْلَھَمَھا( :الفجور والتقوى، قال تعاىل
  ابن كثري يف تفسري هذه اآلية الكرمية، أن

                                                 
  .نزار العاين، الشخصية اإلنسانية يف الرتاث اإلسالمي: انظر) 1(

   .7الشمس، ) 2(

  .30الروم، ) 3(

  .رواه مسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود) 4(

  .644، ص 3مخترص تفسري ابن كثري للصابوين، ج: انظر) 5(

   .8الشمس، ) 6(
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، أي بنّي لها وهداها إىل ما قّدر "أرشدها إىل فجورها وتقواها"هللا سبحانه وتعاىل قد  
 والرش، وقال سعيد بن جبري ألهمها الخري والرش، وقال لها، قال ابن عباس بنّي لها الخري

أَنَّ َرُجالً ِمْن ُجَهيْنََة أَْو ِمْن ُمَزيَْنَة أىََت "ويف الحديث . ابن زيد، جعل فيها فجورها وتقواها
ِ أََرأَيَْت َما يَْعَمُل النَّاُس الَْيْومَ صىل هللا عليه وسلمالنَِّبيَّ  َويَْكَدُحوَن  ، فََقاَل يَا رَُسوَل هللاَّ

ٌء قُِيضَ َعلَيِْهْم أَْو َمَىض َعلَيِْهْم ِيف قََدٍر قَْد َسبََق، أَْو ِفياَم يُْستَْقبَلُوَن ِمامَّ أَتَاُهْم ِبهِ   ِفيِه َيشْ
ُة؟ قَاَل  صىل هللا عليه وسلمنَِبيُُّهْم  ٌء قُِيضَ َعلَيِْهْم َوَمَىض "َواتُِّخَذْت َعلَيِْهْم ِبِه الُْحجَّ  بَْل َيشْ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َخلََقُه لَِواِحَدٍة مِ  ، قَاَل َمْن كَاَن هللاَّ ِ ْن َعلَيِْهْم، قَاَل فَلَِم يَْعَملُوَن إًِذا يَا رَُسوَل هللاَّ
ِ َعزَّ َوَجلَّ )1( "الَْمنْزِلَتنَْيِ يَُهيِّئُُه لَِعَملَِها اھَ  َوَما َونَْفسٍ ( ، َوتَْصِديُق َذلَِك ِيف كِتَاِب هللاَّ  (7 ) اَسوَّ

بيان ما "ويفرس ابن جرير الطربي املقصود باإللهام بأنه . )2( )َوتَْقَواھَا فُُجوَرھَا فَأَْلھََمھَا
ويفرس ابن الجوزي . )3( "ينبغي للنفس أن تأيت أو تذر من طاعة أو معصية أو خري أو رش

  .)4( "إيقاع اليشء يف النفس"اإللهام بأنه 
 )اَوَتْقَواھَ  ُفُجوَرَھا َفَأْلَھَمَھا(لوارد يف قوله تعاىلوهكذا ميكن القول بأن اإللهام ا

فاهلل سبحانه وتعاىل أوقع يف النفس اإلنسانية . هو إلهام بالفطرة أو بيان بالوحي) 5(
فإذا بقيت . طريقي التقوى والفجور، وهداها بالفطرة إىل التمييز بني الطريقني

ا إذا انحرفت عن هذا األصل فإنها تأمر عىل أصل الفطرة فإنها ال تأمر إال بالخري، أم
ِ . بالفجور ِ قَاَل، قَاَل رَُسوُل هللاَّ ُكلُّ " صىل هللا عليه وسلمفََعْن َجاِبِر بِْن َعبِْد هللاَّ

ا َشاكِرًا  َمْولُوٍد يُولَُد َعَىل الِْفطْرَِة َحتَّى يُْعرَِب َعْنُه لَِسانُُه فَِإذَا أَْعرََب َعْنُه لَِسانُُه إِمَّ
ا كَُفوًراوَ  ِ . )6( "إِمَّ َما بَاُل أَقَْواٍم َجاَوزَُهْم الَْقتُْل " صىل هللا عليه وسلمَوقاَل رَُسوَل هللاَّ

َا ُهْم أَْوالُد الُْمْرشِِكنَي، ِ إمِنَّ يََّة، فََقاَل رَُجٌل يَا رَُسوَل هللاَّ رِّ   الْيَْوَم َحتَّى قَتَلُوا الذُّ

                                                 
  .19089ب مسند البرصيني، حديث رقم رواه أحمد، كتا) 1(

  .644، ص 3؛ مخترص تفسري ابن كثري، ج8-7الشمس، ) 2(

   .210، ص 3الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج) 3(

  .255، ص 8ابن الجوزي، زاد املسري يف علم التفسري، ج) 4(

  .8الشمس، ) 5(

  .14277بن عبد هللا، حديث رقم  رواه أحمد يف كتاب مسند املكرثين، باب مسند جابر) 6(
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يَّةً  فََقاَل أَالَ إِنَّ ِخيَاَركُمْ   يًَّة، أَال ال تَْقتُلُوا ُذرِّ كام . )1( "أَبْنَاُء الُْمْرشِكِنَي، ثُمَّ قَاَل أَالَ الَ تَْقتُلُوا ُذرِّ
كُلُّ نََسَمٍة تُولَُد َعَىل الِْفطْرَِة َحتَّى يُْعرَِب َعْنَها لَِسانَُها " صىل هللا عليه وسلمقال رسول هللا 

َدانَِها َويُنَ  َانَِهافَأَبََواَها يَُهوِّ   .)2( "رصِّ

اَرةٌ  النَّْفسَ  إِنَّ (، الواردة يف قوله تعالــىالنفس األمارة بالسوء. 2  َرِحمَ  َما إاِلَّ  بِالسُّوءِ  أَلَمَّ
وتصف حال النفس املذمومة التي تنحرف عن النفس السوية امللهمة فتأمر صاحبها . )3( )َربِّي

طر عليها الغرائز الحيوانية، وتدعو صاحبها إىل بالسوء، وتنساق وراء الشهوات لتحقق اللذة، فتسي

 َما َوَرْحَمتُهُ  َعلَيُْكمْ  اللَّهِ  َفْضلُ  َولَْوَال  (ارتكاب املعصية، إال من ثبتَّها هللا وأعانها، قال تعاىل
: يف سورة اإلسـراء صىل هللا عليه وسلموقال سبحانه لرسوله الكريم . )4( )َأَحٍد َأبًَدا ِمنْ  ِمْنُكمْ  َزَكا

فاهلل سبحانه أيَّد رسوله الكريم . )5( )َقِليًال  َشيْئًا ِإلَيِْھمْ  تَْرَكنُ  ِكْدتَ  لََقدْ  ثَبَّتْنَاكَ  َأنْ  َولَْوَال (
فالرش كامن يف النفس، فإن وفقها هللا . وثبَّته وعصمه من رش أعدائه، فال يكله ألحد من خلقه

 سبحانه وتعاىل اإلنسان بالنفس األمارة وبذا فقد امتحن هللا. وأعانها نجت وإن تخّىل عنها هلكت
  .بالسوء

وقد نسب هللا سبحانه وتعـاىل األمر بالسوء إىل النفس عند أول عدوان وقـع عىل األرض عندمـا قتل 

َعتْ (قابيل أخـــاه هابيل، قال تعـاىل كام قال سبحانه عىل . )6( )َفَقتَلَهُ  َأِخيهِ  َقتْلَ  نَْفُسهُ  لَهُ  َفطَوَّ

لَتْ  بَلْ  َقالَ  (:قوب عليه السالملسان يع  .)7( ) َجِميلٌ  َفَصْبرٌ  َأْمًرا َأْنُفُسُكمْ  لَُكمْ  َسوَّ
فهي التي تسول وتطوع . وتشري اآليات الكرمية املذكورة إىل أن السوء فعل منسوب إىل النفس

 نَْحَمُدُه الَْحْمُد هلِلَِّ "يفتتح خطبه بقوله  صىل هللا عليه وسلموتأمر بالسوء، ولذلك كان الرسول 
ُ فَال ُمِضلَّ  وِر أَنُْفِسَنا، َمْن يَْهِدِه هللاَّ ِ ِمْن ُرشُ   َونَْستَِعيُنُه َونَْستَْغِفرُُه، َونَُعوُذ ِباهللَّ

                                                 
  .15218مسند اإلمام أحمد، باب حديث األسود بن رسيع، حديث رقم ) 1(

  .15037رواه أحمد، كتاب مسند املكيني، باب حديث األسود بن رسيع، حديث رقم ) 2(

  .53يوسف، ) 3(

  .21النور، ) 4(

  .74اإلرساء، ) 5(

  30املائدة ،)6(

  .96طه،  )7(

  .18يوسف، ) 8(
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ومثة مواضع أخرى يف القرآن الكريم تشري إىل نسبة األمر بالسوء . )1( "لَُه، َوَمْن يُْضلِْل فَال َهاِدَي لَهُ 

 َعَملِ  ِمنْ  َھَذا َقالَ  َفَقَضى َعلَيْهِ  ُموَسى َفَوَكَزهُ  (  منها قوله تعاىل إىل الشيطان، نذكر
يْطَانِ  ْجنِ  ِمنَ  َأْخَرَجِني ِإذْ  ِبي َأْحَسنَ  َوَقدْ  (:وقوله تعاىل .)2( ) الشَّ  ِمنَ  ِبُكمْ  َوَجاءَ  الّسِ

يْطَانُ  نََزغَ  َأنْ  بَْعدِ  ِمنْ  اْلبَْدوِ  فالشيطان قرين النفس األمارة  )3()يِإْخَوتِ  َوبَيْنَ  بَيِْني الشَّ
. فهو الذي يقذف فيها الباطل ويزينه لها، ويعدها ومينِّيها ويستعني عليها بإرادتها وهواها. بالسوء

قال تعاىل، مخرباً عاّم يقولُه الشيطان . فهو الذي يوسوس للنفس وهي التي تستجيب وتنفذ

 تَلُوُموِني َفَال  ِلي َفاْستََجْبتُمْ  َدَعْوتُُكمْ  َأنْ  ِإالَّ  طَانٍ ِمْن ُسلْ  َعلَيُْكمْ  ِلي َكانَ  َوَما (ألوليائه
وقد كان . لذلك يتحمل اإلنسان مسؤولية االستجابة للشيطان يوم القيامة. )4()  َأْنُفَسُكمْ  َولُوُموا

َرشِّ  أَُعوذُ ِبَك ِمنْ "يستعيذ باهلل من رش النفس ورش الشيطان، فيقول  صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 
يْطَاِن َوِرشْكِهِ    .)5("نَْفِيس َوِمْن َرشِّ الشَّ

اَمةِ  ِبالنَّْفسِ  أُْقِسمُ  َوَال :(، الواردة يف قوله تعالـىالنفس اللوامة. 3  َأنْ (: ، ويف قوله تعاىل)6( )اللَّوَّ
طْتُ  َما َعلَى َحْسَرتَا يَا نَْفسٌ  تَُقولَ  س التي أقسم هللا وهي حال النف. )7( )اللَّهِ  َجْنبِ  ِفي َفرَّ

فمنهم من رأى أنها تصف حال "اختالف املفرسين فيها، " الروح"ويلخص ابن القيم يف كتابه . بها
النفس املرتددة املتقلبة التي تنيب وتجفو، وتفرح وتحزن، وتتقي وتفجر، وترىض وتغضب، وتذكر 

جردة، ومنهم من ومنهم من رأى أنها تصف حال نفس املؤمن وصفتها امل… وتغفل، وتقبل وتعرض
رأى أنها نفس املؤمن توقعه يف الرش ثم تلومه عليه، وهذا اللوم دليل اإلميان، ومنهم من رأى أنها 

وقد . نفس السعيد تلوم صاحبها عىل ارتكاب الذنب، ونفس الشقي تلوم صاحبها عىل فوات حظها
النفس صاحبها عىل  ذهب بعضهم أبعد من ذلك، فرأى أن اللوم يكون يوم القيامة، عندما تلوم

اللوامة ال  وهذه األقوال يف النفس. )8( "الذنــب إن كان مذنباً، وعىل التقصري إن كان محسناً 
فالنفس موصوفة بكل هذه األوصاف، ولذلك سميت حالها . تتضارب مع بعضها

  باللوامة، وقد امتحن هللا 

                                                 
  .2105الدارمي، كتاب النكاح، باب يف خطبة النكاح، حديث رقم ) 1(

  .15القصص، ) 2(

  .100يوسف، ) 3(

  .22إبراهيم، ) 4(

  .3314رواه الرتمذي، الدعوات عن رسول هللا، حديث رقم ) 5(

  .2القيامة، ) 6(

  .56الزمر، ) 7(

  .305-304ابن قيم الجوزية، الروح، ص ) 8(
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  .سبحانه النفس بها، وهي من أعظم آياته
ثالثـة أقـوال يف الـنفس اللوامـة " زاد املسري يف علم التفسري"تفسريه ويورد ابن الجوزي يف 

. ألنها نفس جاهلة، ظاملة يلومها هللا ومالئكتـه) أي اللوامة امللومة(أحدهام النفس املذمومة "
التي تلوم صاحبها عىل التقصـري يف طاعـة ) أي اللوامة غري امللومة(والثانية هي النفس املؤمنة 

أي (والثالثة هي النفس اإلنسانية . كاب األخطاء، فتحاسب نفسها وتنيب إىل هللاهللا أو عىل ارت
  .)1( ) "جميع النفوس

النفس الرشيفة التي ال تزال تلـوم نفسـها وإن "ويرى الفخر الرازي أن النفس اللوامة هي 
هـو فيـه  اجتهدت يف الطاعة، وإن املؤمن ال تراه إال المئاً نفسه، أما الجاهل فيكون راضـياً مبـا

فهي السلطة الداخلية التي تحاسب النفس عىل مـا يصـدر عنهـا مـن . )2( "من أحوال خسيسة
فهي بـذلك . أخطاء يف الحياة الدنيا، وتؤنبها عىل األفعال السيئة التي ترتكبها أو تنوي ارتكابها

الح، وهي نفس فيهـا صـ. نفس رادعة للنفس األمارة بالسوء، غري راضية عن أفعالها، منكرة لها
تسعى إىل إعادة التوازن املعنوي الذي فقدته الشخصية عندما انحرفت عـن مسـارها القـويم 

  .وانساقت وراء شهواتها

وكام يكون اللوم عىل أفعال السوء التي تم ارتكابها، يكون عىل األفعال التي ينوي اإلنسان 
اء الشـهوات التـي ويف هذه الحال يكـون اللـوم عاصـامً للشخصـية مـن االنسـياق ور . ارتكابها

تشـري إىل أن ) الفعالـة" (اللوامة"هذا ومن املالحظ أن صيغة . تزينها لها النفس األمارة بالسوء
فالنفس اللوامة هي مكّون من مكونات الشخصية مـا تفتـأ . اللوم عملية مستمرة مع اإلنسان
  .تناقشها الحساب يف الحياة الدنيا

الحوار الداخيل الذايت التي متارسه النفس بقصد واللوم عملية عقلية تعكس حال التفكري و 
التمييز بني الخري والرش، أو التحول من األمـر بـاملنكر إىل األمـر بـاملعروف، أي لتزكيـة الـنفس 

  إن" "التفسري"قال مجاهد بن جبري يف كتابه . وجهادها

                                                 
  .133، ص 8ري يف علم التفسري، جابن الجوزي، زاد املس) 1(

  .180عز الدين إسامعيل، نصوص قرآنية يف النفس اإلنسانية، ص : نقالً عن) 2(
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رشـ لِـَم النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها عىل ما فات وتندم، وتلوم صـاحبها عـىل ال 
صـىل هللا عليـه وروى شـداد بـن أْوس أن رسـول هللا ". تفعله، وعىل الخريِ لَِم لَْم تسـتكرث منـه

َوَعِمَل لِـاَم بَْعـَد الَْمـْوِت، َوالَْعـاِجُز َمـْن أَتْبَـَع ) أي حاسبها(الَْكيُِّس َمْن َداَن نَْفَسُه "قال   وسلم
حاسـب "، قولـه ريض هللا عنهوقد روي عن عمر بن الخطاب . )1( "نَْفَسُه َهَواَها َومَتَنَّى َعَىل هللاَِّ 

الشدة، فإن من حاسب نفسه يف الرخاء قبل الشـدة عـاد  نفسك يف الرخاء قبل حساب
أمره إىل الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته وشـغلته أهـواؤه، عـاد أمـره إىل الندامـة 

  .)2( "والحرسة

لراضية املرضية يوم القيامة، الواردة يف ، أي املطمئنة إىل الحق واالنفس املطمئنة. 4
 28 ) َمْرِضيَّةً  َراِضَيةً  َربِّكِ  ِإَلى اْرِجِعي ( 27 ) النَّْفُس اْلُمطَْمِئنَّةُ  َأيَّتَُھا َيا (:قوله تعاىل

وهي حال النفس املؤمنة الصالحة، . )3( )َجنَِّتي َواْدُخِلي ( 29 )ِعَباِدي  ِفي َفاْدُخِلي (
التي أيقنت أن هللا ربها فأطاعت أوامره وذكرته يف أعاملها، وسكنت إىل  املنيبة املخبتة

 الَِّذينَ (وأنست بقربه فاطأمنت إىل عبوديته ومحبته وذكره، قال تعالـى. ربها دون سواه
 اطأمنت إىل لقائه كام. )4( )اْلُقلُوبُ  َتْطَمِئنُّ  اللَّهِ  ِبِذْكرِ  َأَال  اللَّهِ  ِبِذْكرِ  قُلُوبُُھمْ  َوَتطَْمِئنُّ  َآَمنُوا

لذلك تشعر بالسعادة . ووعده، فرضيت باهلل رباً وباإلسالم ديناً، ومبحمد نبياً ورسوالً
والرضا يف الحياة الدنيا عن الدين الذي اختارته وعن السلوك الذي اتبعته، فاطأمنت 

  .للنتيجة وهي السعادة يف الحياة الدنيا ويف اآلخرة
فقـد قـال . أقوال املفرسين يف النفس املطمئنـة" روحال"ويورد ابن القيم يف كتابه 

ابن عباس ريض هللا عنهام املطمئنة املصدقة، وقال قتادة هي املؤمنة التـي اطأمنـت إىل 
ما وعد هللا، وقال الحسن املصدقة مبا قـال هللا تعـاىل، وقـال مجاهـد هـي الـنفس التـي 

الـنفس : وروى منصـور عنـه قـال. اأيقنت بأن هللا ربها، املسلِّمة ألمره فيام هو فاعل بهـ
فكــالم الســلف يف الــنفس … التــي أيقنــت أن هللا ربهــا وربطــت جأشــاً ألمــره وطاعتــه

  .)5( "املطمئنة يدور عىل طأمنينة العلم واإلميان وطأمنينة اإلرادة والعمل

                                                 
  .2383رواه الرتمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، حديث رقم ) 1(

  .معروف زريق، علم النفس اإلسالمي: انظر) 2(

  .30-27الفجر، ) 3(

  .28الرعد، ) 4(

  .302-301لجوزية، الروح، ص ابن قيم ا) 5(
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ويك تتحقق طأمنينة النفس، أي سعادتها ال بد أن تبنى عىل قاعدة صلبة ثابتة هي 
من هدى وآيات  صىل هللا عليه وسلم والتصديق مبا جاء به رسوله الكريم اإلميان باهلل

فاإلميان والعمل وجهان متكامالن . بينات، وال بد لإلميان من أن يكون مشفوعاً بالعمل
للنفس اإلنسانية، ومبقدار صدق إميانها باهلل وعملها مبا يرضيه سبحانه تكون سعادتها 

وطأمنينة النفس مرهونة بتقوى هللا ونهي . ثوابه يف اآلخرةواطمئنانها يف الفوز برحمته و 
ومن يعمل . فخشية هللا تحمل النفس عىل إتيان الصالح من األعامل. النفس عن الهوى

ومن يريض ربه يطمنئ إىل وعده، فيقف يوم القيامة . صالحاً يرىض عن نفسه ويريض ربه
 َعْدنٍ  َجنَّاتُ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  َجَزاُؤھُمْ (ىلمطمئناً مبا وعده هللا من ثواب يف اآلخرة، قال تعا

 ِلَمنْ  َذِلكَ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُھمْ  اللَّهُ  َرِضيَ  َأَبًدا ِفيَھا َخالِِديَن  اْألَْنَھارُ  َتْحتَِھا ِمنْ  َتْجِري
  .)1( )َربَّهُ  َخِشيَ 

اعـات ال تعمـل بوصـفها أربعـة قط) الشخصـية(هذا ومن الجدير بالذكر أن أحوال الـنفس 
مختلفة مستقلة تحرك الشخصية، بل تعمل ككل متكامل بصورة معقدة، فهي نفس واحـدة تكـون 

  .أمارة تارة ولوامة أخرى ومطمئنة ثالثة

" يف أن النفس األمارة يف مقابـل الـنفس املطمئنـة"فصل " الروح"ويصف ابن القيم يف كتابه 
وقد انتصبت األمـارة "بصورة ديناميكية، بقولهالرصاع الداخيل بني النفس األمارة بالسوء و املطمئنة، 

يف مقابل املطمئنة، فكلام جاءت به تلك من خري ضاهتها هذه وجاءت مـن الرشـ مبـا يقابلـه حتـى 
فإذا جاءت باإلميان والتوحيد جاءت هذه مبا يقدح يف اإلميان من الشك والنفـاق ومـا . تفسده عليها

وخوفه ورجائه، وال ترىض حتى تقدم محبة غريه وخوفه يقدح يف التوحيد من الرشك ومحبة غري هللا 
م . ورجائه، عىل محبته سبحانه وخوفه ورجائه فيكون ما له عندها هو املؤّخر وما للخلق هـو املقـدَّ

ومن أعجب … وهذا حال أكرث هذا الخلق. فتقوم الحرب بني هاتني النفسني واملنصور من نرصه هللا
… تـأيت إىل أرشف األشـياء وأجلّهـا فتخرجـه يف صـورة مذمومـةأمرها أنها تسـحر العقـل والقلـب، ف

واألفعال تصدر عن اإلرادات وتظهر عىل األركان من النفسني األمارة واملطمئنة، فيتبـاين العقـالن يف 
مـن األمـارة (واملداهنة ) من املطمئنة(الباطن ويشتبهان يف الظاهر، ولذلك أمثلة كثرية منها املداراة 

  اإلميان وخشوع النفاق، والتواضع واملهانة،، وخشوع )بالسوء

                                                 
  .8البينة، ) 1(
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 "فاليشء الواحد تكون صورته واحدة وهو منقسم إىل محمود ومذموم… واالقتصاد والشح 
)1(.  

وحتى تتضح معامل الصورة املعرفية للشخصية يف إطارها اإلسالمي، ارتأينـا توضـيح املفـاهيم 
القلـب : جـزءاً منهـا أو مرادفـة لهـا، وهـياألساسية التي ال تنفصل عن مفهوم النفس أو قد تكـون 

  ).السلوك(والروح والعقل والعمل 

  مفاهيم تتداخل مع مفهوم النفس:  
  :القلب. 1

كام هو معلوم، فإن القلب هو عضو عضيل مجوف له شكل صنوبري مودع يف جوف اإلنسان من 
و يتحرك يف فهو أول عض. الجانب األيرس، وهو مسؤول عن النشاط الفسيولوجي لجسم اإلنسان

لطيفة ربانية "والقلب . وهو مسؤول عن النشاط املعنوي له كذلك. الجسد وآخر عضو يسكن فيه
رفان وهو محل اإلميان، والع. روحية وأرشف ما يف اإلنسان؛ فهو العامل باهلل، الساعي إليه، املحب له

، وال يستقيم )2( "لعملإليه الرسل، املخصوص بأرشف العطايا عن اإلميان وا وهو املخاطب املبعوث 

 َما(: أمر النشاطني الفسيولوجي واملعنوي للقلب إال بوجود مصدر واحد للتوجيه، قال تعالـــى
  .)3( )ِفي َجْوِفهِ  َقْلبَيْنِ  ِمنْ  ِلَرُجلٍ  اللَّهُ  َجَعلَ 

والقلب هو جوهر اإلنسان املتحمـل ألمانـة هللا، النـاطق بالتوحيـد بـالفطرة، والـذي يعنـي 
ِ صالحه صال  إِنَّ ِيف الَْجَسـِد ُمْضـَغًة إِذَا َصـلََحْت َصـلََح " صىل هللا عليه وسلمح اإلنسان، قال رَُسوَل هللاَّ

وهللا سبحانه وتعاىل ينظر يف القلـوب، . )4( الَْجَسُد كُلُُّه َوإَِذا فََسَدْت فََسَد الَْجَسُد كُلُُّه أَال َوِهَي الَْقلُْب 
ِ عنــد الحســاب، ال يف الصــور واألجســ َ الَ يَنْظُــُر إَِىل " صــىل هللا عليــه وســلمام، قَــاَل رَُســوُل هللاَّ إِنَّ هللاَّ

  .)5( "أَْجَساِدكُْم، َوالَ إَِىل ُصَورِكُْم، َولَِكْن يَْنظُُر إَِىل قُلُوِبُكمْ 

ومشتقاتها يف القرآن الكريم مبعاٍن مختلفة، لعـل أبرزهـا " قلب"وقد وردت كلمة 
  : التالية

                                                 
  .309-308ابن قيم الجوزية، الروح، ص ) 1(

  .525-524ابن القيم، التبيان يف أقسام القرآن، ص ) 2(

   .4األحزاب، ) 3(

  .50رواه البخاري، كتاب اإلميان، باب من استربأ لدينه، حديث رقم ) 4(

  .4650يم ظلم املسلم وخذله واحتقاره، حديث رقم رواه مسلم، كتاب الصلة واآلداب، باب تحر) 5(
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  :ل النية السليمة، كام يف قوله تعاىلالقلب مح -أ

  .)1( )َسِليمٍ  ِبَقْلبٍ  اللَّهَ  َأَتى َمنْ  ِإالَّ      (
  .)2() َسِليمٍ  ِبَقْلبٍ  َربَّهُ  َجاءَ  ِإذْ  ( 83 ) َإلِْبَراِھيمَ  ِشيَعتِهِ  ِمنْ  َوِإنَّ     (

ْحَمنَ  َخِشيَ  َمنْ (   .)3( )ُمِنيبٍ  ِبَقْلبٍ  َوَجاءَ  بِاْلَغيْبِ  الرَّ

  :قلب محل العواطف واالنفعال، ويتضح ذلك يف اآليات الكرمية التاليةال -ب

  .)4( )َقْسَوةً  َأَشدُّ  َأوْ  َكاْلِحَجاَرةِ  َفِھيَ  َذِلكَ  َبْعدِ  ِمنْ  ُقلُوبُُكمْ  َقَستْ  ثُمَّ (

ْعبَ  َكَفُروا الَِّذينَ  ُقلُوبِ  ِفي َسنُْلِقي(   .)5( )الرُّ

  .)6( )َرْأَفًة َوَرْحَمةً  اتََّبُعوهُ  نَ الَِّذي ُقلُوبِ  ِفي َوَجَعْلَنا(       
  .)7( )ُقلُوِبِھمْ  ِفي َحْسَرةً  َذِلكَ  اللَّهُ  لِيَْجَعلَ (

  :القلب محل اإلميان والهداية، ويتضح ذلك يف قوله تعاىل -ج

  .)8()ُقلُوِبُكمْ  ِفي َوَزيََّنهُ  اْإلِيَمانَ  ِإَلْيُكمُ  َحبَّبَ  اللَّهَ  َوَلِكنَّ     (
  .)9( )َقْلَبهُ  َيْھدِ  بِاللَّهِ  نْ يُْؤمِ  َوَمنْ (

  .)10( )ُمْطَمِئنٌّ ِباْإلِيَمانِ  َوَقْلبُهُ  ُأْكِرهَ  َمنْ  ِإالَّ (     
  :القلب محل اإلثم واملعصية، ويتضح ذلك يف قوله تعاىل -د

َھاَدةَ  َتْكتُُموا َوَال (   .)11()َقْلبُهُ  آَِثمٌ  َفِإنَّهُ  يَْكتُْمَھا َوَمنْ  الشَّ

  .)12( )اْلُمْجِرِمينَ  ُقلُوبِ  ِفي ُكهُ نَْسلُ  َكَذلِكَ (

ْوءِ  ظَنَّ  َوظََنْنتُمْ  ُقلُوِبُكمْ  ِفي َذِلكَ  َوُزيِّنَ (   .)13( )بُوًرا َقْوًما َوُكْنتُمْ  السَّ

                                                 
  .84-83الصافات، ) 2(                                    .89الشعراء، ) 1(

  

  .74البقرة، ) 4(                                           .33ق، ) 3(
  

  .27الحديد، ) 6( .                               151آل عمران، ) 5(
  

  .7الحجرات، ) 8(                                .156آل عمران، ) 7(
  

  .106النحل، ) 10(                                      .11التغابن، ) 9(
  

  .12الحجر، ) 12(                                   .283البقرة، ) 11(
  

  .12الفتح، ) 13(
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  :القلب محل التدبر والوعي، ويتضح ذلك يف قوله تعاىل -هـ

  .)1( )اَأْقَفالُھَ  ُقلُوبٍ  َعلَى َأمْ  اْلُقْرَآنَ  يَتََدبَُّرونَ  َأَفَال (

ْمعَ  َأْلَقى َأوْ  َقْلبٌ  لَهُ  َكانَ  ِلَمنْ  لَِذْكَرى ِفي َذِلكَ  ِإنَّ (        .)2( )َشِھيدٌ  َوُھوَ  السَّ
  .)3( )ِبَھا يُْبِصُرونَ  َال  َأْعيُنٌ  َولَُھمْ  ِبَھا يَْفَقُھونَ  َال  ُقلُوبٌ  لَُھمْ     (

القـرآن الكـريم، ومبقارنتهـا  وبالرجوع إىل معاين النفس اإلنسانية ومـدلوالتها، كـام وردت يف
مبعناها العام أشـمل مـن القلـب وأكـرث عموميـة، " النفس"، ميكن القول بأن مفهوم "القلب"مبعاين 

وإذا وردتـا معـا،ً عنـدها يكـون ). فالقلب والنفس محل الفطـرة السـليمة(ومبعناها الخاص ترادفه 
ن األخـرى، فيتضـح املعنـى مـن وإذا ذكرت إحـدهام دو . القلب محل اإلرادة والنفس محل الشهوة

  .)4( "سياق اآلية الكرمية

  :هذا وقد وردت ثالثة أحوال للقلب يف القرآن الكريم، هي

 َال  يَْومَ (:   الذي ال ينجو يوم القيامة إال من أىت هللا به، كام يف قوله تعاىل القلب السليم،  .أ
 ِمنْ  َوِإنَّ (: ، وقولِه تعاىل)5( )َسِليمٍ  َه ِبَقْلبٍ اللَّ  َأتَى َمنْ  ِإالَّ  ( 88 ) بَنُونَ  َوَال  َمالٌ  يَْنَفعُ 

والقلب السليم هو قلب املؤمن . )6( )َسِليمٍ  ِبَقْلبٍ  َربَّهُ  َجاءَ  ِإذْ  ( 83 ) َإلِْبَراِھيمَ  ِشيَعتِهِ 
  .الذي أخلص عبوديته هلل تعاىل وسلم من أن يكون فيه رشك لغري هللا

ُ  فََزاَدھُمُ  َمَرضٌ  قُلُوبِِھمْ  فِي(، كام يف قوله تعاىلالقلب املريض  .ب ا هللاَّ وهو قلب . )7( )َمَرًض

تْ (املنافق الذي يتذبذب بني الكفر واإلميان، قـال تعـاىل وبُھُمْ  َواْرتَابَ مْ  قُلُ ي فَھُ بِِھمْ  فِ  َرْي
َردَُّدونَ   ُرُھمْ َوَأْكثَـ قُلُـوبُُھمْ  َوتَـْأبَى ِبـَأْفَواِھِھمْ  يُْرُضـونَُكمْ  (: ، وقـال تعـاىل)8( )يَتَ

فهـو قلـب فيـه مـن محبـة هللا وعبادتـه وفيـه مـن محبـة الشـهوات . )9( )َفاِسُقونَ 
  .والحرص عىل تحصيلها، وهو ملا غلب عليه منهام

                                                 
  .24محمد، ) 1(
  .37ق، ) 2(
  .179ف، األعرا) 3(

  .205عز الدين توفيق، التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية، ص ) 4(

  .89-88الشعراء، ) 5(

  .84-83الصافات، ) 6(

  .10البقرة، ) 7(

  .45التوبة، ) 8(

  .8التوبة، ) 9(
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ويتضح ذلك يف . ، وهو قلب الكافر املنفتح للشهوات واملحصن ضد اإلميانالقلب امليت
، ويف قوله )1() يُْؤِمنُونَ  َما َفَقِليًال  ِبُكْفِرِھمْ  اللَّهُ  َلَعَنُھمُ  َبلْ  ُغْلفٌ  ُقلُوبَُنا َوَقالُوا (:قوله تعاىل

 اللَّهُ  طََبعَ  الَِّذينَ  ُأوَلِئكَ  (:، ويف قوله تعاىل)2( )يَْفقَھُونَ  اَل  فَھُمْ  قُلُوبِِھمْ  َعلَى َوطُبِعَ  (:تعاىل
وراء الشهوات ولو كان  فهو قلب ال حياة فيه، يسعى )3( ) َأْھَواَءُھمْ  َواتََّبُعوا ُقلُوِبِھمْ  َعَلى

  .فيها سخط هللا وغضبه

 ِمنْ  َقْبِلكَ  ِمنْ  َأْرَسْلَنا َوَما( :وقد جمع هللا سبحانه وتعاىل هذه القلوب الثالثة يف قوله
يْطَانُ  َأْلَقى َتَمنَّى ِإَذا ِإالَّ  َنِبيٍّ  َوَال  َرُسولٍ  يْ  يُْلِقي َما اللَّهُ  َفَيْنَسخُ  أُْمِنيَّتِهِ  ِفي الشَّ  ثُمَّ  طَانُ الشَّ
يْطَانُ  يُْلِقي َما ِلَيْجَعلَ  ( 52 ) َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللَّهُ  آََياِتهِ  اللَّهُ  يُْحِكمُ   ُقلُوِبِھمْ  ِفي ِللَِّذينَ  ِفْتَنةً  الشَّ

 اْلِعْلمَ  واُأوتُ  الَِّذينَ  َوِلَيْعَلمَ  ( 53) َبِعيدٍ  ِشَقاقٍ  َلِفي الظَّاِلِمينَ  َوِإنَّ  ُقلُوبُُھمْ  َواْلَقاِسيَةِ  َمَرضٌ 
 ِصَراطٍ  ِإَلى َآَمنُوا الَِّذينَ  َلَھادِ  اللَّهَ  َوِإنَّ  ُقلُوبُُھمْ  َلهُ  َفتُْخِبتَ  ِبهِ  َفيُْؤِمنُوا َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ  َأنَّهُ 

  .)4( )ُمْستَِقيمٍ 
وتعرض الفنت عىل القلب فيقبلها أو يردَّها، فإن رّدهـا، كـان ذاك القلـب السـليم، 

لقلب امليت، وإن كان مذبدباً بني قبولها ورّدها فذاك القلـب املـريض، وإن قبلها فذاك ا
 ِ تُْعرَُض الِْفنَتُ َعَىل الُْقلُوِب كَالَْحِصريِ ُعوًدا ُعـوًدا، فَـأَيُّ " صىل هللا عليه وسلمقَاَل رَُسوَل هللاَّ

بََها نُِكَت ِفيِه نُْكتٌَة َسْوَداُء، َوأَيُّ قَلٍْب أَنَْكرَهَ  ا نُِكَت ِفيِه نُْكتٌَة بَيَْضاُء، َحتَّى تَِصـرَي قَلٍْب أُْرشِ
ـاَمَواُت َواألَرُْض، َواآلَخـُر  َفا، فَال تَُرضُُّه ِفتَْنـٌة َمـا َداَمـْت السَّ ، َعَىل أَبْيََض ِمثِْل الصَّ َعَىل قَلْبنَْيِ

يًا )أي غلب عليه السواد(أَْسَوُد ُمْربَادٍّا  ْعرُِف َمْعُروفًا َوال يُنِْكـُر ، ال يَ )أي منكوساً (، كَالُْكوِز ُمَجخِّ
صـىل هللا ويف حديث آخر رواه أَِبو َسِعيٍد الخدري عن النبـي . )5( "ُمْنَكرًا إِالَّ َما أُْرشَِب ِمْن َهَواهُ 

َاِج يُزِْهُر، َوقَلٌْب أَْغلَُف َمْربُـوٌط : الُْقلُوُب أَْربََعةٌ "قَاَل  عليه وسلم َعـَىل قَلٌْب أَْجرَُد ِفيِه ِمثُْل الرسِّ
ـا . ِغالِفِه، َوقَلٌْب َمْنُكوٌس، َوقَلٌْب ُمْصَفحٌ  ا الَْقلُْب األَْجرَُد فََقلُْب الُْمْؤِمِن ِرسَاُجُه ِفيِه نُورُُه، َوأَمَّ فَأَمَّ

ا الَْقلُْب الَْمْنُكوُس فََقلُْب الُْمَناِفِق َعرََف ثُمَّ أَنَْكرَ  ا الَْقلْـُب الَْقلُْب األَْغلَُف فََقلُْب الَْكاِفِر، َوأَمَّ ، َوأَمَّ
َها فََمثَُل اِإلميَاِن ِفيِه كََمثَلِ . الُْمْصَفُح فََقلٌْب ِفيِه إِميَاٌن َونَِفاٌق    الْبَْقلَِة مَيُدُّ

                                                 
  .88البقرة، ) 1(

  .87التوبة، ) 2(

  .16محمد، ) 3(

  .54-52الحج، ) 4(

  .207اب اإلميان، باب إن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً وإنه يأرز، حديث رقم رواه مسلم عن حذيفة بن اليامن، كت) 5(
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تنَْيِ   ُم، فَـأَيُّ الَْمـدَّ َها الَْقـيُْح َوالـدَّ الاَْمُء الطَّيُِّب َوَمثَُل النَِّفاِق ِفيِه كََمثَِل الُْقرَْحِة مَيُـدُّ
  .)1( "ْت َعَىل األُْخرَى َغلَبَْت َعلَيْهِ َغلَبَ 

قلب قاس غليظ مبنزلة : "ثالثة أنواع هي" الروح"ويصنّف ابن القيم القلوب يف كتابه 
. اليد اليابسة ال بل مبنزلة الحجر، وقلب مائع رقيق جداً مبنزلة املاء، وكال القلبني ناقص

مييز الحق من الباطل، فيقبل الحق  أما النوع الثالث فالقلب الرقيق الصايف الصلب الذي
القلوب آنية هللا يف أرضه "ويف األثر ". ويؤثره ويحفظه برقته ويحارب عدوه بصالبته

وهذا هو القلب الزجاجي، فإن الزجاجة جمعت ". فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها

 ِلْلَقاِسَيةِ  َوْيلٌ فَ (:  األوصاف الثالثة، وأبغض القلوب إىل هللا القلب القايس، قال تعاىل 
 َأوْ  َكاْلِحَجاَرةِ  َفِھيَ  َذِلكَ  َبْعدِ  ِمنْ  ُقلُوبُُكمْ  َقَستْ  ثُمَّ (: ، وقال تعالــى)2( )اللَّهِ  ِذْكرِ  ِمنْ  ُقلُوبُُھمْ 

يْطَانُ  يُْلِقي َما ِليَْجَعلَ (: ، وقال تعاىل)3( )َقْسَوةً  َأَشدُّ   ضٌ َمرَ  ُقلُوِبِھمْ  ِفي ِللَِّذينَ  ِفتَْنةً  الشَّ

فذكر القلبني املنحرفني عن االعتدال، هذا مبرضه وهذا بقسوته،  .)4() ُقلُوبُُھمْ  َواْلَقاِسَيةِ 
وجعل إلقاء الشيطان فتنة ألصحاب هذين القلبني، ورحمة ألصحاب القلب الثالث وهو 

القلب الصايف الذي ميز بني إلقاء الشيطان وإلقاء امللك بصفائه، وقبل الحق بإخباته 
 اْلِعْلمَ  ُأوتُوا الَِّذينَ  َوِليَْعَلمَ  (:  وحارب النفوس املبطلة بصالبته، وقوته، فقال تعاىل  ورقته،

 ِصَراطٍ  ِإَلى َآَمنُوا الَِّذينَ  َلَھادِ  اللَّهَ  َوِإنَّ  ُقلُوبُُھمْ  َلهُ  َفتُْخِبتَ  ِبهِ  َفيُْؤِمنُوا َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ  َأنَّهُ 
  .)5( )ُمْستَِقيمٍ 

ـعية، عـىل وجـود ثالثـة أنـواع مـن  ويستدل ابن تيمية، من خالل النصـوص الرش
  :هي" مجموع الفتاوي " القلوب يف

 اللَّهُ  َلَعَنُھمُ  َبلْ  ُغْلفٌ  ُقلُوبُنَا َوَقالُوا(ويستدل عليه بقوله تعـاىل القلب األغلف  .أ
والغلف، . )7( )ِبُكْفِرِھمْ  َعَليَْھا اللَّهُ  طََبعَ  َبلْ  ُغْلفٌ  ُقلُوبَُنا َوَقْوِلِھمْ  (:وبقوله تعاىل )6( )ِبُكْفِرِھمْ 

  فكأنهم جعلوا املانع. جمع أغلف، وهو ذو الغالف الذي يف غالف مثله

                                                 
   .10705أخرجه أحمد، مسند املكرثين، حديث رقم ) 1(

  .22الزمر، ) 2(

  .74البقرة، ) 3(

  .53الحج، ) 4(

  .326؛ ابن قيم الجوزية، الروح، ص 54الحج، ) 5(

  .88البقرة، ) 6(

  .155النساء، ) 7(
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وطبع هللا " بل لعنهم هللا بكفرهم"خلقة، أي خلقت القلوب وعليها أغطية، فقال هللا  
العمى، والصمم : ا القلبومــن سامت هذ. )1( )َقِليًال  ِإالَّ  يُْؤِمنُونَ  َفَال  (:عليها بكفرهم

 َوِنَداءً  ُدَعاءً  ِإالَّ  َيْسَمعُ  َال  ِبَما َيْنِعقُ  الَِّذي َكَمثَلِ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَمثَلُ (والبكم، كام قال تعاىل
فهي نفس قلوبها عميت وصمت وبكمت، كام قال . )2() َيْعِقلُونَ  َال  َفُھمْ  ُعْميٌ  بُْكمٌ  ُصمٌّ 

ُدور ِفي الَّتِي اْلُقلُوبُ  َتْعَمى َولَِكنْ  اْألَْبَصارُ  َمىَتعْ  َال  َفِإنََّھا(تعاىل   .)3()) الصُّ
ِذينَ  اْلُمنَـاِفُقونَ  يَُقـولُ  َوِإذْ (: كـام يف قولـه تعـاىل القلب املريض  .ب  ُقلُـوِبِھمْ  ِفـي َوالـَّ

فكـام أن هـذا هـو إحالـة عـن . واملـرض يف القلـب كـاملرض يف الجسـد. )4( )َمَرضٌ 
من غـري مـوت، فكـذلك قـد يكـون يف القلـب مـرض يحيلـه عـن الصحة واالعتدال 
فسـاد إحسـاس  القلـب وإدراكـه، : ومن سامت القلـب املـريض. الصحة واالعتدال

وفساد عمله وحركته، وضعف اإلميان، والجنب، والفزع، والشهوة املحرمـة، والحسـد 
  .)5( "والبخل، والشكوك والشبهات، وإرادة الفجور

هو قلب فيـه نـور، بـه يسـمع ويبرصـ ويعقـل، ممتلـئ بالخشـوع و  القلب الحي املنور  .ج
القلـوب آنيـة هللا يف أرضـه، أحبهـا إىل هللا أصـلبها وأرقهـا "واليقني، والقوة، كام يف  األثر 

  .)6( "وأصفاها

فساد القلب فساداً للجسد كله وصالحه  صىل هللا عليه وسلموقد جعل رسول هللا 
إِنَّ ِيف الَْجَسِد ُمْضَغًة إِذَا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد " ليه وسلمصىل هللا عصالحاً للجسد كله، قال 

ة من . )7( "كُلُُّه، َوإَِذا فََسَدْت فََسَد الَْجَسُد كُلُُّه، أَالَ َوِهَي الَْقلُْب  ويف القلب ملَّة من امللك ولَمَّ
 ِ يْطَا" صىل هللا عليه وسلمالشيطان، قَاَل رَُسوُل هللاَّ ا إِنَّ لِلشَّ ًة فَأَمَّ ًة ِبابِْن آَدَم َولِلَْملَِك لَمَّ ِن لَمَّ

ُة الَْملَِك فَِإيَعاٌد ِبالَْخرْيِ َوتَْصِدي ا لَمَّ ِّ َوتَْكِذيٌب ِبالَْحقِّ َوأَمَّ يْطَاِن فَِإيَعاٌد ِبالرشَّ ُة الشَّ ٌق ِبالَْحقِّ لَمَّ
ِ فَلْيَحْ  َ َوَمْن َوَجدَ فََمْن َوَجَد َذلَِك فَلْيَْعلَْم أَنَُّه ِمْن هللاَّ ِ ِمَن  َمِد هللاَّ ْذ ِباهللَّ األُْخَرى فَلْيَتََعوَّ

يْطَاِن الرَِّجيمِ    والشيطان يجري. )8( "الشَّ

                                                 
  .155اء، النس) 1(

  .171البقرة، ) 2(

  .46الحج، ) 3(

  .49األنفال، ) 4(

  .450-448، ص 28ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 5(

  .30-29، ص 7ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 6(

  .سبق تخريجه) 7(

  .2914رواه الرتمذي يف كتاب تفسري القرآن، باب من سورة البقرة، حديث رقم ) 8(
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 صىل هللا عليـه وسـلممن ابن آدم مجرى الدم يف القلب، قالت َصِفيَُّة َزْوُج النَِّبيِّ  
 ِ ـ تَـزُوُر  صىل هللا عليه وسـلمأَنََّها َجاَءْت رَُسوَل هللاَّ ُه َوُهـَو ُمْعتَِكـٌف ِيف الَْمْسـِجِد ِيف الَْعْرشِ

ثَْت ِعْنَدُه َساَعًة ِمْن الِْعَشاِء، ثُمَّ قَاَمْت تَْنَقلُِب فََقاَم َمَعَها النَِّبـيُّ   الَْغَواِبِر ِمْن رََمَضاَن فَتََحدَّ
ألَنَْصاِر فََسلَّاَم َعَىل رَُسـوِل ، فَمرَّ ِبِهاَم رَُجالِن ِمْن ا)أي يوِّدعها(يَْقلِبَُها  صىل هللا عليه وسلم

 ِ ِ  صىل هللا عليه وسلمهللاَّ َعـَىل رِْسـلُِكاَم  صىل هللا عليه وسلمثُمَّ نََفَذا فََقاَل لَُهاَم رَُسوُل هللاَّ
ِ وَكَـُربَ َعلَـيِْهاَم َمـا قَـ ِ يَا رَُسـوَل هللاَّ ، قَاال ُسبَْحاَن هللاَّ َا ِهَي َصِفيَُّة ِبْنُت ُحيَيٍّ إِنَّ "اَل فََقـال إمِنَّ

ِم َوإِينِّ َخِشيُت أَْن يَْقِذَف ِيف قُلُوِبُكاَم رشاً  يْطَاَن يَْجرِي ِمْن ابِْن آَدَم َمبْلََغ الدَّ   .)1( "الشَّ

  القلب وعالقته بالنفس:  
. مفهوم القلب وعالقته بالنفس والروح والعقل" إحياء علوم الدين"يوضح الغزايل يف 

وقد اكتفى باإلشارة إىل املعنى املادي . مادي ومعنى روحيفللقلب عنده معنيان معنى 
إنه اللحم الصنوبري الشكل، املودع يف الجانب األيرس من الصدر، ويف " للقلب بقوله 

أما املعنى الروحي للقلب . )2( "باطنه تجويف فيه دم أسود هو منبع الروح ومعدنه
املعرفة، ويرتكز فيه العلم بالفطرة، فالقلب يتحمل أمانة هللا، ويتحىل ب. "فيتعلق بالروح

اللَِّه َتطَْمئِنُّ   بِِذْكرِ  َأَال    (: فهو أصل اإلنسان وحقيقته، قال تعاىل . وينطق بالتوحيد
لذا فهو لطيفة ربانية روحانية لها بالقلب املادي الجسمي تعلق، وتلك . )3( )اْلُقلُوبُ 

ارِف من اإلنسان، وهو املخاطَب اللطيفة هي حقيقة اإلنسان وهو املدرك العامل الع
وهكذا فإن حقيقة القلب، عند الغزايل، غيبية، من عامل … واملعاقَب واملعاتَب واملطالَب

  .)4( "الغيب ال يدركها إال من كشفت له الحجب من خالل مجاهدة النفس
أن القلب هو جـوهر "، يرى الغزايل "معارج القدس يف مدارج معرفة النفس"ويف كتابه 

عسـكر ظـاهر هـو : وللقلـب عسـكران. سان بكليته، وهو محل اإلرادة والقدرة والحـواساإلن
الشهوة والغضب ومنـازلهم يف اليـدين والـرجلني والعينـني واألذنـني وسـائر األعضـاء األخـرى، 

والقلـب . وعسكر باطن هو قوى الفكر والحفظ والتذكر والوهم والخيال ومنازلهم يف الـدماغ
والقلوب ثالثـة أنـواع هـي قلـب مخـذول مشـحون بـالهوى املـدنس . أمري هذين العسكرين

  َمنِ  َأَرَأْيتَ  (:بالخبائث، الذي أشار هللا إليه يف قوله تعاىل

                                                 
  .5751اب األدب، باب التكبري والتسبيح عند التعجب، حديث رقم رواه البخاري، كت) 1(

  .4، ص 3الغزايل، إحياء علوم الدين، ج) 2(

  .28الرعد، ) 3(

  .368عز الدين توفيق، التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية، ص ) 4(
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وقلب مطمنئ معمر بالتقوى وتنقدح فيه . )1() ًال َوِكي هِ َعَليْ َتُكونُ  َأَفَأْنتَ  َھَواهُ  ِإَلَھهُ  اتََّخذَ 
 يُِردِ  َفَمنْ   (:   والرش، املشار إليه يف قوله تعاىلخواطر الخري، وقلب متأرجح بني الخري 

ْسَالمِ  َصْدَرهُ  َيْشَرحْ  َيھِدَيهُ  َأنْ  اللَّهُ   َحَرًجا َضيًِّقا َصْدَرهُ  َيْجَعلْ  يُِضلَّهُ  َأنْ  َوَمْن يُِردْ  ِلْإلِ
دُ  َكَأنََّما عَّ َماءِ  ِفي َيصَّ )السَّ

 )2(. 
لم أن القلب مدينة وساكنها امللك وهـي اع"، يقول الغزايل "رس العاملني"ويف كتابه 

النفس اللطيفة املدركة العاملة الطاهرة الربانية الخارجة عن صفة النفخة املشار بهـا إىل 
يقـول " مشـكاة األنـوار"ويف كتابـه . وهكذا يكون أحد معاين القلب هو الـنفس". الروح

ضـيع، وعـن البهيمـة فنعني به الذي يتميز به العاقل عن الطفـل الر "الغزايل عن القلب 
ويقـول يف . وهكذا يكون أحـد معـاين القلـب هـو العقـل". وعن املجنون، ولنسمه عقالً

واعلم أن يف اإلنسان عيناً هذه صفة كاملها، وهي التي يعـرب عنهـا "القلب يف موقع آخر 
  .)3( "تارة بالعقل وتارة بالروح وتارة بالنفس

ثـم "بعالقة امللـك برعيتـه فيقـول  ويشبّه ابن القيم عالقة القلب بأعضاء الجسم
انفذ من ساحة الصدر إىل مشاهدة القلب تجد ملكاً عظيامً جالساً عـىل رسيـر مملكتـه 

وهـو محـل ... يأمر وينهي ويعزل، وقد حّف به األمراء والوزراء والجند كلهم يف خدمتـه
ويـرى . )4( "نظر الرب تعاىل ومحل معرفته، ومحبته وخشيته، والتوكل عليه واإلنابة إليـه

ـي إىل "أن الجوارح اتباع للقلب يستخدمها اسـتخدام امللـوك للعبيـد، يقـول  والـذي يرس
الجوارح من الطاعات واملعايص إمنا هي آثاره، فإن أظلم أظلمـت الجـوارح، وإن اسـتنار 

وعليه، فإن القلـب . )5( "استنارت، ومع هذا فهو بني اصبعني من أصابع الرحمن عز وجل
  .انية إذا ما عرف ربه وعبده بأسامئه وصفاتهفيه كامل اإلنس

  :أن للقلب جندين )6( ويرى ابن القيم

  .جند يرى باألبصار  . أ

  .جند يرى بالبصائر  . ب

                                                 
  .43الفرقان، ) 1(

   .؛ الغزايل، معارج القدس يف مدارج معرفة النفس125األنعام، ) 2(

  .372عز الدين توفيق، التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية، ص ) 3(

  .523ابن القيم، التبيان يف أقسام القرآن، ص ) 4(

  .524املرجع السابق، ص ) 5(

  .525املرجع السابق، ص ) 6(
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فـإذا أمـر "فالذي يرى باألبصار هي أعضاء الجسد وهي مطيعة له، يقول يف ذلك 
بالبصـائر  أما الجنـد التـي تـرى". العني باالنفتاح انفتحت، وإذا أمر اللسان بالكالم تكلم

القلـب مـا دام خلـق "وهو يرى أن . فهي ما ركب بالقلب من اإلرادة والغضب والشهوة
  :)1(للسفر إىل هللا والدار اآلخرة فإنه يفتقر إىل جندين

  .باطن وهو اإلرادة والشهوة والقوى .1

 .ظاهر وهو األعضاء .2

لتـي وخلقـت لـه األعضـاء ا. فخلق يف القلب من اإلرادة والشهوات ما احتاج إليه
بـاطن وهـو الغضـب الـذي يـدفع : هي آلة اإلرادة، واحتاج يف دفـع املضـار إىل جنـدين

املهلكات، وينتقم من األعداء، وظـاهر وهـو األعضـاء التـي ينفـذ بهـا غضـبه كاألسـلحة 
  .للقتال

والقلب هو امللـك، واألعضـاء " كام يكشف ابن تيمية عالقة القلب بالبدن بقوله 
الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، فيبقى يسمع باألذن  جنوده، وإذا صلح صلح سائر

الصوت كام تسمع البهائم، واملعنى ال يفقهه، وإن فقه بعض الفقه مل يفقهه فقهـاً تامـاً، 
ويقـول أيضـاً ". فإن الفقه التام يستلزم تأثريه يف القلب محبة املحبوب، وبغـض املكـروه

هو األصل، فإذا كان فيه معرفـة " بوعليه، فالقل". وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب"
وإرادة رسى ذلك إىل البدن بالرضورة، ال ميكن أن يتخلف البدن عام يريده القلب، فـإذا 
كان القلب صالحاً مبا فيه من اإلميـان علـامً وعمـالً قلبيـاً صـلح الجسـد بـالقول الظـاهر 

  .)2( والعمل، والظاهر تابع للباطن

لنفس باملعنى العام أعم وأشـمل مـن مفهـوم مام سبق، ميكن القول بأن مفهوم ا
  .القلب، وباملعنى الخاص فإنها تردافه

  :العقــل. 2
رَ (:   أكد سبحانه وتعاىل رشف العقل يف كتابه العزيز، يف قوله تعاىل  اللَّْيلَ  َلُكمُ  َوَسخَّ

َراتٌ  َواْلَقَمَر َوالنُُّجومُ  َوالشَّْمسَ  َوالنََّھارَ  . )3( )َيْعِقلُونَ  ِلَقْومٍ  َآلََياتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  ِبَأْمِرهِ  ُمَسخَّ
  وقد روي عن. فالعقل يعي األمثال ويدرك بدائع مصنوعات الخالق

                                                 
  .525املرجع السابق، ص ) 1(

  .28-27، ص 7ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 2(

  12النحل، ) 3(
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أقبل، : أول ما خلق هللا تعاىل العقل فقال له"أنه قال  صىل هللا عليه وسلمرسول هللا  
قت خلقاً أعّز وعزيت وجاليل ما خل: فقال عّز من قائل. أدبر، فأدبر: فأقبل، ثم قال له

: وقال أهل املعرفة والعمل". عّيل منك، بك آخذ وبك أعطي، وبك أحاسب، وبك أعاقب
العقل جوهر ميضء خلقه هللا سبحانه يف الدماغ وجعل نوره يف القلب، يدرك به 

  .)1( "املعلومات بالوسائط واملحسوسات باملشاهدة
ولكـن ورد فعـل العقـل  كمصدر يف القـرآن الكـريم مطلقـاً،" العقل"ومل يرد لفظ 

املتعلـق بـالفهم والتفكـري (مبختلف اشتقاقاته ليدل عىل الجانـب املعـريف يف الشخصـية 
 َنْعِقـلُ  َأوْ  نَْسـَمعُ  ُكنَّا َلوْ  َوَقالُوا(: كام يف قوله تعاىل...) واإلدراك والتمييز بني الخري والرش

ِعيرِ  َأْصَحابِ  ِفي ُكنَّا َما   .)2( )السَّ

مييز بني الحق والباطل؛ يعرف الحق ويهدي صاحبه إليـه فيقـوده فالعقل آلة الت
والعقل . إىل النجاة، ويعرف الباطل ويهدي صاحبه إىل االبتعاد عنه، فيعصمه من الهالك

آلة اإلدراك التي عىل أساسها حمل اإلنسان أمانة الخالفـة وخوطـب بـالوحي ليـدرك مـا 
وجد منهج للخالفـة أصـالً، فهـو مؤسـس  فهو مناط التكليف، ولواله ملا. جاء به ويطبقه

  .عىل العقل يف تنزيله عىل األرض

وردت يف القـرآن الكـريم لتشـري إىل العقـل كمصـدر  )3(غري أن مثة مفردات كثرية 
  :للمعرفة اإلنسانية، لعل أبرزها التالية

) 4() َتتَّقُونَ  َلَعلَُّكمْ  ابِ اْألَْلبَ  ُأوِلي َيا َحيَاةٌ  اْلِقَصاِص  َوَلُكْم ِفي (:كام يف قـوله تعـاىل اللب.1

  .ويشري اللب إىل املستوى الرفيع للعقل
 ُقلُوبٌ  َلھُمْ  َفتَُكونَ  اْألَْرِض  ِفي يَِسيُروا َأَفَلمْ (:كام يف قولـه تعاىل القلب.2

  .ويشري القلب إىل مركز العقل )5( )َيْعِقلُونَ 

                                                 
  .27املستطرف يف كل فن مستظرف، ص اإلبشيهي، ) 1(

  .10امللك، ) 2(

  :ملزيد من التوضيح ملعاين هذه املفردات، انظر) 3(

     http://www.amiralmomenin .net/books/arabic/nafahat/no8html.  

  .179البقرة، ) 4(

  .46الحج، ) 5(



38 

  

  

 َوَما اْلِعْلمَ  ُأوتُوا الَِّذينَ  ُصُدورِ  ِفي اتٌ آََياٌت َبيِّنَ  ُھوَ  َبلْ  (:كام يف قوله تعاىل الصدر.3
ويشري إىل أن العقل يقع يف صدر البدن أي يف جزئه . )1( )الظَّاِلُمونَ  ِإالَّ  ِبَآَياِتَنا َيْجَحدُ 

  .العلوي
َھاِتُكمْ  بُطُونِ  ِمنْ  َأْخَرَجُكمْ  َواللَّهُ (: كام يف قوله تعاىل الفؤاد.4  َوَجَعلَ  اَشْيئً  َتْعَلُمونَ  َال  ُأمَّ

ْمعَ  َلُكمُ  ويشري إىل أن العقل هو القلب مع . )2( )َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ  َواْألَْفِئَدةَ  َواْألَْبَصارَ  السَّ
  .زيادة وهي اإلنارة واللمعان

) 3( )النَُّھى ِألُولِي َآلَيَاتٍ  ِفي َذِلكَ  ِإنَّ  َأْنَعاَمُكمْ  َواْرَعْوا ُكلُوا (:كام يف قوله تعاىل النهى5.

  .ويشري إىل أن العقل ينهى صاحبه عن األفعال املشينة
. هذا وقد سمّي العقل عقالً ألنه يعقل، أي مينـع صـاحبه مـن التـورط يف املهالـك

فهو ليس عقالً نظرياً، بل عقل عميل يدفع صاحبه إىل فعل الخريات، ومينعـه مـن فعـل 
ومبـا أنـه يف . بـه صـاحبه وعليه، فال يسمى بالعقل مجرد العلم الذي مل يعمل. املنكرات

وملا كان يقع يف الجزء العلوي مـن الجسـم قيـل لـه ". قلب"حال تحّول وتقلب، قيل له 
وعنـدما ". لـب" وعندما يصل مرحلة اإلخالص ويصـفو مـن الشـوائب يقـال لـه". صدر"

وهـو معنـوي ال ميكـن مشـاهدته، . والعقل يزيد ويـنقص". فؤاد"تنضج أفكاره يقال له 
ميلـه : ويستدل عىل عقل اإلنسان بأمور منها. ا يوجد منه أو يصدر عنهويستدل عليه مب

  .إىل محاسن األخالق، وحسن مداراة الناس، وبقلة سقطه يف الكالم

بأيدي العقول متسك أعنة النفوس، وكل يشء إذا كرث رخـص، إال العقـل "وقد قيل 
يـة لـه وال حـّد، ولكـن لكل يشء غاية وحـّد، والعقـل ال غا"كام قيل ". فإنه كلام كرث غال

وقد اختلف علامء املسلمني حـول محـل ". الناس يتفاوتون فيه تفاوت األزهار يف املروج
محـل العقـل الـدماغ، وذهـب الشـافعي إىل أن محلـه القلـب، : العقل؛ فقال أبو حنيفة
لقـيم يـرى أن غـري أن ابـن ا. )4( )ِبَھـا َيْعِقلُـونَ  ُقلُوبٌ  َلُھمْ  َفتَُكونَ  (:واستدل بقوله تعالـــى

  .)5( "أصله ومادته من القلب، وينتهي إىل الدماغ

                                                 
  .49العنكبوت، ) 1(

  .78النحل، ) 2(

  .54طه، ) 3(

   .46الحج، ) 4(

  .511بن القيم، التبيان يف أقسام القرآن، ص ا) 5(
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ويف الوقت التي اتسم به مفهوم العقل بالضبابية يف الفكر اإلسـالمي، امتـازت صـورة العقـل 
فهو يرى أن العقل يف لغة املسلمني عرض مـن األعـراض، قـائم . عند ابن تيمية بالوضوح والشمولية

س، أو هو علم، أو عمل بالعلم، ليس العقل يف لغـتهم قامئـاً بنفسـه بغريه، وهو غريزة وقوة يف النف
وهـذا رّد عـىل (فيمتنع أن يكون أول املخلوقات عرضاً قامئاً بغـريه، فـإن العـرض ال يقـوم إال مبحـل 

وأما أولئك املتفلسفة ففـي اصـطالحهم، . فيمتنع وجوده قبل وجود يشء من األعيان) القائلني بذلك
صـىل هللا عليـه سه، وليس هذا املعنى هو معنى العقل يف لغة املسلمني، والنبي أنه جوهر قائم بنف

  .)1( "خاطب املسلمني بلغة العرب، ال بلغة اليونان وسلم

العقـل يف كتـاب هللا "ويقول يف موضع آخر، مدعامً كالمه بنصوص الرشع وآراء بعض األمئـة 
لمني، هو أمر يقوم بالعاقل سواء سـمي عرضـاً وسنة رسوله وكالم الصحابة والتابعني وسائر أمئة املس

وإمنا يوجـد التعبـري . أو صفة، وليس هو عيناً قامئة بنفسها، سواء سمي جوهراً أو جسامً أو غري ذلك
عن الذات العاقلة التي هي جوهر قائم بنفسه يف كالم طائفة من املتفلسـفة الـذين " العقل"باسم 

  .)2( "يتكلمون يف العقل والنفس

إن اسم العقل عند املسلمني وجمهور العقالء إمنا هو صفة، وهو الذي يسمى عرضاً قامئاً "ويضيف 

 ِفي يَِسيُروا َأَفلَمْ (: ، وقوله)3( )تَْعِقلُونَ  لََعلَُّكمْ (وعىل هذا دّل القرآن يف قوله تعاىل. بالعاقل
 لََعلَُّكمْ  اْآلَيَاتِ  لَُكمُ  بَيَّنَّا دْ قَ (:، وقولــه)4( )ِبَھا يَْعِقلُونَ  ُقلُوبٌ  لَُھمْ  َفتَُكونَ  اْألَْرِض 
وإذا كان كذلك فالعقل ال . ، ونحو ذلك مام يدل عىل أن العقل مصدر عقل يعقل عقالً)5( )تَْعِقلُونَ 

وال العمل بال علم، بل إمنا يسمى به العلم الذي . يسمى به مجرد العلم الذي مل يعمل به صاحبه

 ِفي ُكنَّا َما نَْعِقلُ  َأوْ  نَْسَمعُ  ُكنَّا لَوْ  َوَقالُوا(: أهل النار يعمل به والعمل بالعلم، ولهذا قال
ِعيرِ  َأْصَحابِ   َال  َأْكثَُرُھمْ  َوَراِء اْلُحُجَراتِ  ِمنْ  يُنَاُدوَنكَ  الَِّذينَ  ِإنَّ (: ، وقال تعالـى)6() السَّ

  .)7()َيْعِقلُونَ 

                                                 
  .238، ص 18ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 1(

  .271، ص 9ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 2(

  .73البقرة، ) 3(

  .46الحج، ) 4(

  .17الحديد، ) 5(

  .10امللك، ) 6(

  .4الحجرات، ) 7(
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بها اإلنسان بني ما ينفعه وما والعقل املرشوط يف التكليف ال بد أن يكون علوماً مييز 
العقل هو : العقل هو علوم رضورية، ومنهم من يقول: يرضه، ثم من الناس من يقول

والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا، وقد يراد بالعقل . العمل مبوجب تلك العلوم
 قال نفس الغريزة التي يف اإلنسان التي بها يعلم ومييز ويقصد املنافع دون املضار، كام

أن العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند : "أحمد بن حنبل والحارث املحاسبي وغريهام
كام أن العني قوة بها يبرص، ويف اللسان قوة بها يذوق، ويف الجلد بها . جمهور العقالء

  .)1( "يلمس
  :وردت يف القرآن الكريم بتعبريات مختلفة، لعل أبرزها التالية) 2( وللعقل أفعال

اسِ  آََياِتـهِ  َويَُبـيِّنُ (: كـام يف قولـه تعـاىل لتـذكرا  .1 ويشـري إىل . )3( )يَتَـَذكَُّرونَ  َلَعلَُّھـمْ  ِللنـَّ
  .استحضار الذهن ملا تم إدراكه وحفظه

ويشـري إىل . )4( )َيْفَقُھونَ  َلَعلَُّھمْ  اْآلََياتِ  نَُصّرِفُ  َكيْفَ  اْنظُرْ (: كام يف قوله تعاىل الفقه  .2
  .خفي باالستعانة بأمر ظاهر وجيل اإلطالع عىل أمر

. )5( )تَتََفكَّـُرونَ  َأَفـَال  َواْلَبِصـيرُ  اْألَْعَمـى َيْسـتَِوي َھـلْ  ُقـلْ ( كام يف قوله تعاىل التفكر  .3
  .وتعني التحليل العقيل الذي يسوق العلم إىل املعلومات

 َبلْ  َأْمَواتٌ  اللَّهِ  يلِ َسبِ  ِفي يُْقتَلُ  ِلَمنْ  َتُقولُوا َوَال  (:كام يف قوله تعاىل الشعور  .4
  ).اإلحساس الباطني(والشعور يعني اإلحساس . )6( )َتْشُعُرونَ  َال  َولَِكنْ  َأْحَياءٌ 

ُھمْ  ِإَذا اتََّقْوا الَِّذينَ  ِإنَّ (: كام يف قوله تعاىل البصرية  .5 ْيطَانِ  طَاِئفٌ  َمسَّ  ِمَن الشَّ
  .إىل قوة اإلدراك والعلموتشري . )7( )ُمْبِصُرونَ  ُھمْ  َفِإَذا َتَذكَُّروا

 بَِأيِّ  َنْفسٌ  َتْدِري َوَما َغًدا َتْكِسبُ  َماَذا َنْفسٌ  َتْدِري َوَما(: ، كام يف قوله تعاىلالدراية  .6
  .وتشري إىل العلم والخربة يف األمور الخفية واملسترتة. )8( )تَُموتُ  َأْرٍض 

                                                 
   .287-286، ص 9ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 1(

  .لرجوع إىل مفردات الراغب يف تفسري األفعالتم ا) 2(

  .221البقرة، ) 3(

   .65األنعام، ) 4(

  .50األنعام، ) 5(

  .154البقرة، ) 6(

  .201األعراف، ) 7(

  .34لقامن، ) 8(
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العقـل رشط يف "عمـل بقولـه ويشري ابن تيمية إىل دور العقل يف تحصيل املعرفـة وصـالح ال
وبه يكمل العمـل والعلـم، لكنـه لـيس مسـتقالً بـذلك، لكنـه . معرفة العلوم، وكامل وصالح األعامل

غريزة يف النفس، وقوة فيها، مبنزلة قوة البرص التي يف العني، فإن اتصل به نور اإلميان والقـرآن، كـان 
انفرد بنفسه مل يبرص األمور التي يعجز وحـده عـن وإن . كنور العني إذا اتصل به نور الشمس والنار

دركها، وإن عزل بالكلية كانت األقوال واألفعـال يف عدمـه أمـوراً حيوانيـة، فقـد يكـون فيهـا محبـة 
فاألحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، واألقـوال املخالفـة للعقـل . ووجد، كام قد يحصل للبهيمة

وعن عالقـة العقـل . ن دركه، مل تأت مبا يعلم العقل امتناعهوالرسل جاءت مبا يعجز العقل ع. باطلة
فحق عىل كل أحد بذل جهده واستطاعته يف معرفة مـا جـاء بـه : "بحصول الهداية، يقول ابن تيمية

وطاعته، إذ هـذا طريـق النجـاة مـن العـذاب األلـيم والسـعادة يف دار  صىل هللا عليه وسلمالرسول 
ة والنقل، إذ ال يكفي مجرد العقل، بل كام أن نـور العـني ال يـرى إال والطريق إىل ذلك الرواي. النعيم

  .)1( "مع ظهور نور قدامه، فكذلك نور العقل ال يهتدي إال إذا طلعت عليه شمس الرسالة

العقـل نـور يف "عالقة العقل بالقلب، بقولـه " أدب الدنيا والدين"ويوضح املاوردي يف كتابه 

 َفتَُكـونَ  اْألَْرِض  ِفـي يَِسيُروا َأَفلَمْ (: ، ويستشهد بقوله تعاىل"لالقلب يفرِّق بني الحق والباط
ويرى أن هـذه اآليـة الكرميـة تشـري إىل أن العقـل علـم، وأن العقـل . )2( )ِبَھا يَْعِقلُونَ  ُقلُوبٌ  لَُھمْ 

 صـىل هللا عليـهكام يرى أن صحة املرء تكون باكتامل عقله، مسرتشداً بقول رسـول هللا . محله القلب
وللعقل جانبان جانب فطري بـالطبع . )3( "إن األحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر" وسلم

  .)4( "أي ذكاء غريزي وجانب مكتسب أي ذكاء بالخربة

بيـان الفـرق بـني الصـدر والقلـب "ويورد اإلمام الرتمذي عالقـة العقـل بالقلـب والـنفس يف 
ي مرتبط بنور اإلسـالم، والقلـب وهـو داخـل الصـدر الصدر أو املقام الخارج"بقوله " والفؤاد واللب

واللـب وهـو آخـر املقامـات . مرتبط بنور اإلميان، والفؤاد وهو املقام الثالـث مـرتبط بنـور املعرفـة
مع الحالـة اإلميانيـة مـن اإلسـالم ويشري ذلك إىل تدرج املقامات بعالقاتها . مرتبط بنور التوحيد

  إىل اإلميان) هادةمقام داخيل مرتبط بنطق اللسان بالش(

                                                 
  .8، ص 1ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 1(

  .46الحج، ) 2(

   .381، ص 3، ج7048رقم كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال للمتقي الهندي، حديث ) 3(

  .4املاوردي، أدب الدنيا والدين، ص ) 4(
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وأخــرياً ) رشوق اإلميــان(ثــم املعرفــة ) إميــان داخــيل مــرتبط باالعتقــاد بالغيــب( 
: ويربط هذه املقامات األربعة بأحوال النفس األربعة). استقرار اإلميان وتجليه(التوحيد 

والـنفس امللهمـة ) مرتبطـة بالقلـب(والـنفس اللوامـة ) مرتبطة بالصـدر(النفس األمارة 
  .)1( ) "مرتبطة بالتوحيد(والنفس املطمئنة ) ة باملعرفةمرتبط(

فالعقل الغريزي أب العلم . العقل غريزي ومكتسب"ويؤكد ابن القيم أن 
فإذا اجتمعا معاً يف العبد، . أما العقل املكتسب فهو ولد العلم ومثرته ونتيجته. ومربيه

صاحب العقل  ومن الناس من يرجح"ويضيف "... فذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء
والتحقيق أن صاحب العقل الغريزي الذي ال علم وال تجربة عنده آفته التي . املكتسب

يؤىت منها اإلحجام وترك انتهاز الفرص، ألن عقله يعقله عن انتهاز الفرص لعدم علمه 
وهو صاحب العقل املكتسب يؤىت من أقدامه، فإن علمه بالفرص وطرقها يلقيه إىل . بها

  .)2( "هااملبادرة إلي

قسم ال يقبل الزيادة والنقصان، وهو العقل : كام يقسم اإلبشيهي العقل إىل قسمني
أما القسم الثاين فيقبل الزيادة والنقصان وهو العقل املكتسب . الغريزي املشرتك بني العقالء

وعليه، فصاحب التجارب أكرث فهامً وأرجح عقالً، . وتكون زيادته بكرثة التجارب والوقائع
لك قيل من بيّضت الحوادث سواد ملته، وأخلقت التجارب لباس جدته وأراه هللا تعاىل ولذ 

  .)3(لكرثة مامرسته تصاريف أقداره وأقضيته، كان جديراً برزانة العقل

وقد يخص سبحانه من يشاء من عباده فيفيض عليه بألطافه رزانة عقل وزيادة معرفة، 
 تجارب والخربة، فقد آىت  سبحانه الحكمتخرجه عن حّد االكتساب، ويرجح عىل ذوي ال

ةٍ  ُخِذ اْلِكتَابَ  َيْحيَى َيا  (:   ليحيى عليه السالم وهو صبي، قال تعاىل  اْلُحْكمَ  َوَآَتيْنَاهُ  ِبُقوَّ
كام كان سليامن صبياً قليل التجربة حني رّد حكم أبيه   داود عليه السالم يف . )4( )َصِبيًّا

 ِفي َيْحُكَمانِ  ِإذْ  َوُسَلْيَمانَ  َوَداُوودَ (فيها قوله سبحانه قصة الغنم والحرث، التي نزل
 َوُكّالً  ُسَليَْمانَ  َفَفھَّْمَناَھا  78 ) ( َشاِھِدينَ  ِلُحْكِمِھمْ  َوُكنَّا اْلَقْومِ  َغَنمُ  ِفيهِ  نََفَشتْ  ِإذْ  اْلَحْرثِ 
ْرَنا َوِعْلًما ُحْكًما َآَتْيَنا   َوالطَّيْرَ  َسبِّْحنَ يُ  اْلِجَبالَ  َداُوودَ  َمعَ  َوَسخَّ

                                                 
  .31-30العاين، الشخصية اإلنسانية يف الرتاث اإلسالمي، ص : انظر) 1(

  .511ابن القيم، التبيان يف أقسام القرآن، ص ) 2(

  .27اإلبشيهي، املستطرف يف كل فن مستظرف، ص ) 3(
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إن رجلني دخال عىل داود : فقد نقل ابن أيب حاتم عن مرسوق، قال. )1(  )  َفاِعِلينَ  َوُكنَّا 
صاحب غنم واآلخر صاحب حرث، فقال أحدهام إن هذا دخلت : عليه السالم أحدهام

ه، فقىض غنمه بالليل إىل حريث فأهلكته ومل تدع فيه ورقة وال عنقوداً من عنب إال أكلت
ال، بل تؤخذ الغنم فيعطاها صاحب الكرم : داود بالغنم لصاحب الحرث، فقال سليامن

فيكون له لبنها ونفعها، ويعطى صاحب الغنم الكرم فيعمره ويصلحه حتى يعود كالذي 
 "كان ليلة نفشت فيه الغنم، ثم يعطى صاحب الغنم غنمه ويعطى صاحب الكرم كرمه

  .لسليامن بكرثة التجارب بل بعناية هللافهذه املعرفة مل تحصل . )2(

  :الـروح .3
" روح"وقد وردت كلمة . الروح ّرس الحياة واستمرارها، بها يبدأ اإلنسان وبها ينتهي

والروح، كام هو معلوم هي الشطر الغيبي . )3( مرة) 21(ومشتقاتها يف القرآن الكريم 
ا مخلوقاته، ولكننا ال نعرف من اإلنسان، وهي ّرس من أرسار هللا سبحانه وتعاىل، أودعه

وحِ  َعنِ  َوَيْسَألُوَنكَ (: عنها سوى القليل، قال تعاىل وحُ  ُقلِ  الرُّ  َوَما َربِّي َأْمرِ  ِمنْ  الرُّ
فال يدري أحد مكانها أو ماهيتها أو كيفية حلولها يف . )4( )ِإالَّ َقِليًال  اْلِعْلمِ  ِمنَ  ُأوِتيُتمْ 

يف الكتاب والسنة أن املسلمني قد نهوا أن  فليس"ومع ذلك . الجسد ومفارقتها له
وال يعني . )5( "يتكلموا يف الروح مبا دل عليه الكتاب والسنة ال يف ذاتها وال يف صفاتها

القول مبفهوم الروح عند ابن تيمية، تقديم تعريف جامع مانع لها، يعّرب عن حقيقتها، 
سالة اإللهية معلومات محددة وقد قدمت لنا الر . بل وال محاولة ذلك، فالروح ّرس إلهي

عنها وبالقدر الذي نحتاجه، والعقل اإلنساين وإن وقف عىل بعض صفات الروح، بإخبار 
الوحي، إال إنه قارص عن إدراك كنهها أو تكييفها ألنه مل يشهد لها نظرياً ومل يدرك 

  .حقيقتها باملشاهدة
اٍن مختلفـة، لعـل ومشتقاتها يف القـرآن الكـريم مبعـ" روح"هذا وقد وردت كلمة 

  :أبرزها التالية
  

                                                 
  .79-78األنبياء، ) 1(

  .516، ص 2مخترص تفسري ابن كثري للصابوين، ج )2(

  .محمد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم) 3(

  .85اإلرساء، ) 4(

  .231، ص 4ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 5(
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  :، ويتضح ذلك يف اآليات الكرمية التاليةالروح مبعنى جربيل عليه السالم. 1

وُح اْألَِمينُ  ِبهِ  َنَزلَ (   .)1( )اْلُمْنِذِرينَ  ِمنَ  ِلَتُكونَ  َقْلِبكَ  َعَلى ( 193 ) الرُّ
َلهُ  ُقلْ (   .)2( )لِْلُمْسِلِمينَ  َوبُْشَرى َوُھًدى َآَمنُوا الَِّذينَ  َثبِّتَ ِليُ  بِاْلَحقِّ  َربِّكَ  ِمنْ  اْلُقُدسِ  ُروحُ  َنزَّ

  :، ويتضح ذلك يف قوله تعاىلالروح مبعنى القرآن الكريم. 2

  .)3( )َأْمِرَنا ِمنْ  ُروًحا ِإَليْكَ  َأْوَحيَْنا َوَكَذِلكَ (

يف ، ويتضـح ذلـك الروح مبعنى الوحي الذي يوحيه هللا سبحانه إىل رسـله وأنبيائـه. 3
وحَ  يُْلِقي(: قوله تعاىل   .)4( )ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعَلى َأْمِرهِ  ِمنْ  الرُّ

  :، ويتضح ذلك يف قوله تعاىلالروح مبعنى إفاضة الحياة من هللا عىل اإلنسان. 4

ْيتُهُ  َفِإَذا(   .)5( )َساِجِدينَ  َلهُ  َفَقُعوا ُروِحي ِمنْ  ِفيهِ  َوَنَفْختُ  َسوَّ

اهُ  ثمَّ ( ْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ  ُروِحهِ  ِمنْ  ِفيهِ  َوَنَفخَ  َسوَّ  َما َقِليًال  َواْألَْفِئَدةَ  َواْألَْبَصارَ  السَّ
  .)6() َتْشُكُرونَ 

، ويتضح ذلك يف الروح مبعنى التأييد والنرصة التي يؤيد هللا بها من يشاء من عباده. 5
  .)7( )ِمْنهُ  ِبُروحٍ  َوَأيََّدُھمْ  اْإلِيَمانَ  ُقلُوبِِھمُ  ِفي َكتَبَ  ُأوَلِئكَ (: قوله تعاىل

 ِإنََّما (: :    ، ويتضح ذلك يف قوله تعاىلالروح مبعنى املسيح ابن مريم عليه السالم - 6
، وقد )8( )ِمْنهُ  َوُروحٌ  َمْرَيمَ  ِإَلى َأْلَقاَھا َوَكِلَمتُهُ  َرُسوُل اللَّهِ  َمْرَيمَ  اْبنُ  ِعيَسى اْلَمِسيحُ 

  . عىل سبيل الترشيفأضيفت هنا الروح إىل هللا

                                                 
  .194-193الشعراء، ) 1(

  .102النحل، ) 2(

  .52الشورى، ) 3(

  .15غافر، ) 4(

  .29الحجر، )5(

  .9، السجدة) 6(

  .22املجادلة، ) 7(

  .171النساء، ) 8(
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  :، يذكر ابن تيمية أن الروح عىل نوعني"مجموع الفتاوى"ويف 

وتكون بها الحركـة . وهي اللطيفة الربانية التي هي ّرس الحياة والبقاء: روح الحياة  . أ
. فهي التي تسبب حركة الدم يف الجسـد بواسـطة الـنفس ونـبض القلـب. والنشاط

  .ويشرتك فيها املؤمن والكافر. موته وهي الروح التي يفقدها اإلنسان عند

وهي روح جوهرية مجردة من املادة تتعلق بالجسد تعلق تدبري : الروح املدركة
وترصيف أمور، بها يدرك اإلنسان الحسن من القبيح، والخري من الرش، فهي مرادفة 

اهُ  ثُمَّ (: للعقل، وهي مناط آدمية اإلنسان، قال تعاىل  لَُكمُ  َوَجَعلَ  ُروِحهِ  ِمنْ  ِفيهِ  َوَنَفخَ  َسوَّ
ْمعَ  فهي نفحة من روح هللا تتمثل يف . )1( )َتْشُكُرونَ  َما َقِليًال  َواْألَْفِئَدةَ  َواْألَْبَصارَ  السَّ

فالرب واإلخاء والعدل والرحمة . الوعي واإلرادة وتعكس  القيم التي يحملها اإلنسان
لة عىل أنشطة الروح املدركة، التي ال واإلميان باملثل العليا، والسعي إىل تحقيقها كلها أمث

فمن أوتيها عرف هللا فهو الحي حقاً، وهي الروح . تدركها الحواس بل تدرك آثارها
ُسولِ  ِللَّهِ  اْسَتِجيبُوا َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا َيا(: املشار إليها يف قوله تعاىل  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َوِللرَّ

وهي الروح . )2( )تُْحَشُرونَ  ِإَلْيهِ  َوَأنَّهُ  َوَقْلِبهِ  اْلَمْرءِ  َبيْنَ  َيُحولُ  اللَّهَ  َأنَّ  َواْعَلُموا يُْحِييُكمْ 
التي ال متوت أبداً، بل تفارق الجسد عند املوت وعليها يقع الحساب وما يتبعه من 

  .ثواب وعقاب يف اآلخرة
ْيتُهُ  اَفِإذَ  (:أنها تنفخ يف الجسد، كام يف قوله تعاىل: وللروح صفات منها  ِفيهِ  َوَنَفْختُ  َسوَّ

: تخرج، كام يف قوله تعاىل) مبعنى النفس(والروح . )3()  َساِجِدين َلهُ  َفَقُعوا ُروِحي ِمنْ 
 َأْخِرُجوا َأْيِديِھمْ  َباِسطُو اْلَمْوِت َواْلَمَالِئَكةُ  َغَمَراتِ  ِفي الظَّاِلُمونَ  ِإذِ  َتَرى َوَلوْ (

 َمْوتَِھا ِحينَ  اْألَْنُفسَ  َيتََوفَّى للَّهُ ا(ك وتُرسل، كام يف قوله تعاىل، والروح مُتس)4() َأْنُفَسُكمُ 
 َأَجلٍ  ِإَلى اْألُْخَرى َويُْرِسلُ  اْلَمْوتَ  َعَلْيَھا َقَضى الَّتِي َفُيْمِسكُ  َمَناِمَھا ِفي َتُمتْ  َلمْ  َوالَّتِي
ى لقصور األذن وللروح أصوات ال نسمعها . ، والروح تصعد وترجع وتقبض)5(  )ُمَسّمً

  البرشية عن إدراكها، رحمة من هللا تعاىل بالبرش األحياء حتى ال يصابون

                                                 
  .9السجدة، ) 1(

  .24األنفال، ) 2(

  .29الحجر، ) 3(

  .93األنعام، ) 4(

  .42الزمر، ) 5(
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قال عن الروح  صىل هللا عليه وسلمبالذعر والهلع، فقد روى البخاري يف صحيحه أن الرسول  
  ".سمع صوتها كل يشء إال اإلنسان لو سمع اإلنسان لصعق"

هـي روح … فخ ومتسك وترجع وتصـعدوهكذا ميكن القول بأن الروح التي تقبض وتن
أمـا الـروح التـي . وهي ترادف النفس مبعناها الخاص. واحدة وهي جوهر مستقل عن البدن

  . يؤيد هللا بها أولياءه من األنبياء والرسل فروح أخرى غريها

وقد تحدث ابن عباس ريض هللا عنهام عـن مفهـومي الـنفس والـروح، ووّضـح العالقـة 
يف بني آدم نفس وروح بينهام مثل شعاع الشـمس؛ فـالنفس التـي بهـا  يوجد"بينهام يف قوله 

فإذا نام اإلنسـان قـبض هللا سـبحانه نفسـه . العقل والتمييز، والروح التي بها التنفس والتحرّك
كام تحدث العلامء املسلمون والفالسـفة ". ومل يقبض روحه، وإذا مات قبض هللا روحه ونفسه

أن الروح هـي الـنفس دون  )1(نفس اإلنسانية، فقد رأى ابن سيناعن مفهوم الروح وعالقتها بال
  .تفريق بينهام، وأن الروح هي التي تهب الجسم حياته العقلية

الروح جسم نوراين متحرك من العامل العلوي، "أن " الروح"أما ابن القيم، فريى يف كتابه 
د، والدهن يف الزيتـون، ال فسار فيه رسيان املاء يف الور . مخالف بطبعه لهذا الجسم املحسوس

يقبل التبديل والتفريق والتمزيق، يفيد الجسـم املحسـوس بالحيـاة وتوابعهـا مـا دام صـالحاً 
  .)2( "لقبول الفيض وعدم حدوث ما مينع الرسيان وإال حدث املوت

ويرى ابن القيم أن للروح معاٍن متعددة، فتطلـق عـىل القـرآن الكـريم وعـىل الـوحي 
وسـميت الـروح . "بيائه ورسله، مستشهداً باآليـات الكرميـة املـذكورة سـابقاً الذي أوحاه إىل أن

الـروح تطلـق عـىل : "ثم يضيف معنى آخر للـروح فيقـول. روحاً، يف رأيه، ألن بها حياة البدن
أخّص من هذا كله وهو قـوة املعرفـة بـاهلل واإلنابـة إليـه ومحبتـه وانبعـاث الهمـة إىل طلبـه 

فللعلــم روح ولإلحســان روح . يؤيــد بهــا أهــل واليتــه وطاعتــهوهــي الــروح التــي . وإرادتــه
والناس متفاوتون يف هذه األرواح أعظم تفاوت، ... ولإلخالص روح وللتوكل روح وللصدق روح

فمنهم من تغلب عليه هذه األرواح فيصري روحانياً ومنهم من يفقدها أو أكرثها فيصري أرضياً 
بها، وسميت نفساً إمـا مـن اليشـء صول الحيـاة وسميت النفس روحاً لح"ويضيف ". بهيمياً 

النفيس لنفاستها ورشفها، وإما من تنفس اليشء إذا خرج، فلكـرثة خروجهـا ودخولهـا يف 
البدن سميت نفساً، ومنه الـَنَفس بالتحريـك، فـإن العبـد كلـام نـام خرجـت منـه، فـإذا 

  استيقظ رجعت إليه، فإذا مات خرجت خروجاً كلياً، فإذا دفن عادت

                                                 
  .ابن سينا، نظرية املعرفة) 1(

  .349ابن القيم، الروح، ص ) 2(
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فـالفرق بـني الـنفس والـروح فـرق . ليه، فإذا سئل خرجت، فإذا بُعـث رجعـت إليـهإ 
بالصفات ال فرق بالذات، وإمنا سمي الدم نَْفساً ألن خروجـه الـذي يكـون معـه املـوت يـالزم 

م ابـن القـيم مئـة . )1( "خروج النفس، وأن الحياة ال تتم إال به كام ال تتم إال بـالنفس وقـد قـدَّ
فال تطلـق عـىل البـدن ال بـانفراده وال مـع  )2( "وح جوهر مستقل عن البدنالر "دليل عىل أن 

  .)3(فالروح مخلوقة. كام ساق اثني عرش دليالً من أدلة خلق الروح. النفس

الـنفس والـروح اسـامن ملسـمى "أن " الفصل يف امللل والنحل"ويرى ابن حزم يف كتابه 
" معارج القدس يف مدارج معرفة النفس"تابه أما الغزايل فريى يف ك. )4( "واحد، ومعناهام واحد

البخار اللطيف الذي يصعد من منبـع القلـب، ويتصـاعد إىل الـدماغ بواسـطة "أن الروح هي 
وهـو . العروق أيضاً إىل جميع البدن، فيعمل يف كل موضوع بحسب مزاجه واسـتعداده عمـالً

وكيفيـة تـأثريه يف البـدن . ءفهي البخار كالرساج، والحياة التي قامت به كالضـو . مركب الحياة
ويطلق ويراد به املبدع والصادر مـن أمـر هللا تعـاىل الـذي . ككيفية تنوير الرساج أجزاء البيت
وهـو مـن جـنس املالئكـة مفـارق للعـامل الجسـامين، قـائم . هو محل العلوم والوحي واإللهام

هـو روح القـدس، ويـراد ويطلق أيضاً ويراد به الروح الذي يف مقابله جميع املالئكـة، و . بذاته
  .)5( "به القرآن عىل الجملة

الروح مخلوقة ومبدعـة وليسـت : وميكن استخالص املعنى التايل للروح عند ابن تيمية
وهي عني قامئة بذاتها، ليست من جنس البدن وال العنارص واملولـدات منهـا، وليسـت . قدمية

وهـي ال تعـدم وال . املخـرب بهـا رشعـاً  جزءاً من الذات اإللهية، ولها صفاتها الثبوتيـة والسـلبية
ويف . وعنـد النفخـة الثانيـة تعـاد األرواح إىل األبـدان. تفنى مبوتها ولكن موتها مفارقة األبدان

الروح اآلدمي مخلوقة، مبدعة باتفاق سلف األمة وأمئتهـا وسـائر أهـل "ذلك يقول ابن تيمية 
لو مل تكن مخلوقة ملا أقـرّت بالربوبيـة، "واستدل عىل ذلك بجملة من األدلة منها أنها ". السنة

 َبَلـى َقالُوا (ألست بربكم؟: "كالذر -أشباح وهم أرواح يف –فقد قال لهم حني أخذ امليثاق 
  وألنها لو مل تكن مخلوقة ما كان عىل. )6( )َشِھْدنَا

                                                 
  .295ابن القيم، الروح، ص ) 1(

  .285ابن القيم، الروح، ص ) 2(

  .235ص  ابن القيم، الروح،) 3(

  .271الغنيمي، ابن قيم الجوزية، ص : انظر) 4(

  .16الغزايل، معارج القدس يف مدارج معرفة النفس، ص ) 5(
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: أنـه ابـن هللا، وقـالوا: النصارى لوم يف عبادتهم عيىس عليه السالم، وال حني قالوا 
وألنه لو كانت الروح غري مخلوقة ما دخلت النار، وألنها لو مل تكن مخلوقـة ملـا . هللا هو

. وملـا كانـت صـورة توصـف. حجبت عن هللا، وال غيبت يف البدن، وال ملكها ملك املـوت
وألنها لو مل تكن مخلوقة مل تحاسـب ومل تعـذب، ومل تتعبـد ومل تخـف، ومل تـرُج، وال أن 

  .)1( "وأرواح الكفار سود مثل الحمم أرواح املؤمنني تتألأل

الروح التـي فينـا فإنهـا قـد وصـفت بصـفات "ويضيف ابن تيمية يف بيان صفاتها 
ثبوتية، وقد أخربت النصوص أنها تعرج وتصعد مـن سـامء إىل سـامء، وأنهـا تقـبض مـن 

ليست هي من جنس "وهذه الروح . )2( "البدن وتسّل منه كام تسّل الشعرة من العجينة
البدن، وال من جنس العنارص واملولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهـذه هذا 

األجناس  لكنه وقوفاً عند حّد الرشع ال يتكلف يف بيان هذا الجنس كام تكلفـه آخـرون 
  .)3( "بال علم

فالجسم هو الجسد أو البدن، وبهذا االعتبـار . وينفي أن تكون الروح هي الجسم
ومبا أن الروح مخلوقة، فهي ليست جزءاً من الـذات اإللهيـة، . )4( "فالروح ليست جسامً "

كام ذهب إىل ذلك من ذهب، وهو قول شـّدد ابـن تيميـة النكـري عـىل أصـحابه، فقـال 
من املتصوفة واملتكلمة واملحدثة يزعمون أنها  –وصنف من زنادقة هذه األمة وضالّلها "
نصـف الهـوت، وهـو : ذلك نصـفنيمن ذات هللا، فهؤالء قد جعلوا اآلدمي بـ) أي الروح(

  .)5( روحه، ونصف ناسوت، وهو جسده، نصفه رب ونصفه عبد

ويكشف ابن تيمية الفهم الخاطئ لألدلـة ملـن ذهـب إىل هـذا القـول ويـرده إىل 
 –غالة الشيعة، والصوفية ومن اتبعهم ممن يقول بقدم الروح "وقالت : الصواب، فيقول

كإضـافة الكـالم والقـدرة، والكـالم والقـدرة صـفاته  إضافة الـروح عـىل هللا: أرواح العباد
ْيتُهُ  َفِإَذا (:وقالوا يف قوله. فكذلك الروح دليل عىل أن روح  )6( )ُروِحي ِمنْ  ِفيهِ  َوَنَفْختُ  َسوَّ

  أن املضاف: أن الفارق بني املضافني: "ورد عىل ذلك بقوله". العبد صفة هلل قدمية
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الً يف ذلك القائم بنفسه فهذا ال يكون صفة هلل، ألن الصفة قامئة إن كان شيئاً قامئاً بنفسه أو حا  
فاألعيان التي خلقها هللا قامئة بأنفسها، وصفاتها القامئة بها متتنع     أن تكون صفات هلل، . باملوصوف

فإضافتها إليه تتضمن كونها مخلوقة مملوكة، لكن أضيفت لنوع    من االختصاص املقتيض لإلضافة 
وروح بني آدم من هذا وذلك كقوله . والروح الذي هو جربيل من هذا الباب. صفة ال لكونها

  .)1( )َسِويًّا لََھا َبَشًرا َفتََمثَّلَ  ُروَحَنا ِإلَيَْھا َفَأْرَسْلَنا (:تعاىل
وهي التي تقبض وتنفخ (مام سبق، ميكن القول بأن الروح روحان؛ روح مبعنى مركب الحياة 

. وروح يؤيد هللا سبحانه بها أوليـاءه أو مـن يشـاء مـن عبـاده) احدةوهي روح و … ومتسك وترجع
وبالعودة إىل معنى النفس اإلنسانية ومدلوالتها، كام وردت يف القرآن الكريم ومبقارنتها مبعاين الروح 

  .الواردة سابقا، ميكن القول بأن النفس مبعناها العام أعم من الروح وأشمل، ومبعناها الخاص ترادفه

  ):الســلوك(مل الع. 4
 صـىل هللا عليـه وسـلميشكل العمل جوهر اإلسالم، فالدين املعاملة، وعندما سئل رسول هللا 

ويُعـربَّ عـن السـلوك اإلنسـاين يف ". من سلم املسـلمون مـن لسـانه ويـده: "أي املسلمني أفضل؟ قال
د الفعـل التـي ، ويقصـد بـه جميـع األفعـال أو االسـتجابات أو ردو "العمـل"القرآن الكريم مبصطلح 

ويقابـل . ، سـواء كانـت األعـامل صـالحة أو غـري صـالحة)النفس مبعناهـا العـام(تصدر عن اإلنسان 
يف علم النفس املعارص، فيام يقابل " السلوك املرغوب فيه"يف اإلسالم مفهوم " العمل الصالح"مفهوم 

  ".السلـوك غري املرغوب فيه" "العمل غري الصالح"

 َآَمنُوا الَِّذينَ  ِإنَّ  (:الذين يعملون الصالحات بأنهم خري البرش، قال تعاىل وقد وصف القرآن الكريم
الَِحاتِ  َوَعِملُوا ، كام كشف القرآن الكريم اآلثار املرتتبة عىل )2() اْلبَِريَّةِ  َخيْرُ  ھُمْ  ُأولَِئكَ  الصَّ

 َوالَِّذينَ (قال تعاىلالعمل الصالح، ومنها أنه سبحانه سيكفر عن الذين يعملون الصالحات سيئاتهم، 
اِلَحاتِ  َآَمنُوا لَ  ِبَما َوَآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ دٍ  َعلَى نُّزِ  َكفَّرَ  َربِِّھمْ  ِمنْ  اْلَحقُّ  َوُھوَ  ُمَحمَّ

: العظيم، قـال تعاىل وسيمّن هللا عليهم باملغفرة واألجر ،)3( ) بَالَُھمْ  َوَأْصلَحَ  َعْنُھْم َسيِّئَاِتِھمْ 
اِلَحاتِ  َوَعِملُوا َآَمنُوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َوَعدَ (   َوَأْجرٌ  َمْغِفَرةٌ  َلُھمْ  الصَّ

                                                 
  .151-150، ص 17ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 1(

  .7البينة، ) 2(

  .2محمد، ) 3(



50 

  

 َعِملَ  َوَمنْ  ِمْثَلَھا ِإالَّ  يُْجَزى َفَال  َسيَِّئةً  َعِملَ  َمنْ (: ، ويدخلهم جنته، قال تعاىل)1( )َعِظيمٌ  
)ِحَسابٍ  ِبَغيْرِ  ِفيَھا يُْرَزُقونَ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُونَ  َفُأوَلِئكَ  ُمْؤِمنٌ  ُأْنثَى َوھُوَ  َأوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  َصاِلًحا

 

اِلَحاتِ  َعِملَ  ُمْؤِمًنا َقدْ  َيْأِتهِ  َوَمنْ  (:هللا الدرجات العليا، قال تعاىل ، ويرفعھم)2(  الصَّ
 َأْمَوالُُكمْ  َوَما(: ويضاعف لهم الجزاء مبا عملوا، قال تعاىل. )3( )اْلُعَال  الدََّرَجاتُ  َلُھمُ  َفُأوَلِئكَ 

بُُكمْ  َأْوَالُدُكمْ  َال وَ   َجَزاءُ  َلُھمْ  َفُأوَلِئكَ  َصاِلًحا َوَعِملَ  َآَمنَ  َمنْ  ِإالَّ  ُزْلَفى ِعْنَدَنا ِبالَّتِي تَُقّرِ
ْعفِ   قُلْ  (، وسيحظون  بلقاء ربهم، قال تعاىل)4( )َآِمنُونَ  اْلُغُرَفاتِ  ِفي َوُھمْ  ِبَما َعِملُوا الّضِ

 َفْلَيْعَملْ  َربِّهِ  ِلَقاءَ  َيْرُجوا َكانَ  َفَمنْ  َواِحدٌ  ِإَلهٌ  ِإَلُھُكمْ  َأنََّما ِإَليَّ  يُوَحى مْ ِمثْلُكُ  َبَشرٌ  َأَنا ِإنََّما
  .)5() َأَحدً  َربِّهِ  ِبِعَباَدةِ   يُْشِركْ  َوَال  َصاِلًحا َعَمًال 

وباملقابل، فقد وصف القرآن الكريم الذين يعملون السيئات بقسوة القلب وضعف 
 َلُھمُ  َوَزيَّنَ  ُقلُوبُُھمْ  َقَستْ  َوَلِكنْ  (:ياد وراء وساوس الشيطان، قال تعاىلاإلرادة واالنق

يْطَانُ  : ، وعليه، فلن يوجههم هللا إىل طريق الهداية، قال تعاىل)6( )َيْعَملُونَ  َكانُوا َما  الشَّ

  .)7( )نَ اْلَكاِفِري اْلَقْومَ  َيْھِدي َال  َواللَّهُ  َأْعَماِلِھمْ  ُسوءُ  َلُھمْ  ُزيِّنَ (
كام كشف القرآن الكريم اآلثار املرتتبة عىل العمل السيئ ومنها أن الذين يعملون 

 ِإنَُّھمْ  َشِديًدا َعَذاًبا َلُھمْ  اللَّهُ  َأَعدَّ (: السيئات سيتعرضون إىل العذاب الشديد، قال تعاىل

 َأْعَمالُُھمْ  َحِبطَتْ (: وستحبط أعاملهم يوم القيامة، قال تعاىل. )8( )َيْعَملُونَ  َكانُوا َما َساءَ 
، ويف اآلخرة ستشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم )9( )َيْعَملُونَ  َكانُوا َما ِإالَّ  يُْجَزْونَ  َھلْ 

 ِبَما َوَأْرُجلُُھمْ  َوَأْيِديِھمْ  َأْلِسَنُتُھمْ  َعَليِْھمْ  َتْشَھدُ  َيْومَ  (:وأرجلهم مبا كانوا يعملون، قال تعاىل
  .)10( )َيْعَملُونَ  َكانُوا
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املصدر اإللهي واملصـدر البرشـي، أو (ويقتيض وجود مصدرين للمعرفة يف اإلسالم 
وجـود نظـامني متنـاغمني لوصـف السـلوك اإلنسـاين وتفسـريه، يتعلـق ) الوحي والعقـل

ولتوضـيح مـا نـذهب إليـه، نسـوق . أحدهام بالجانب الروحي واآلخر بالجانـب املـادي
عند النوم، كـام ) وهو الجانب املادي(ي اإلرادي يتوقف عمل الجهاز العصب: املثال التايل

وعندما تفارق الروح جسـد اإلنسـان، بطريقـة ال ). الجانب الروحي(تقبض الروح كذلك 
يعلمها إال هللا سبحانه، يفقد الجسد القدرات التي تضفيها عليه الروح عند اليقظة، مـن 

الـخ، فـيام تعـود هـذه ...مثل اإلدراك والـتعلم والبرصـ والسـمع والقـدرة عـىل االختيـار
وينسـحب الحـديث نفسـه عـىل كافـة . القدرات بعودة الروح إىل الجسـد حـال يقظتـه

أشكال السلوك اإلنساين، بدءاً من السلوكات الالإرادية كـإغالق الجفـن عنـد الـنفخ عـىل 
العني بالهواء أو سحب الساق عند وخزه باإلبرة، وحتى أكرث أشكال السلوكات اإلنسـانية 

  .تعقيداً 

وتتعدد السلوكات اإلنسانية وتتنـوع وتتعقـد داخـل كـل نظـام، بحيـث يصـعب 
وقـد كشـف ذلـك . النظر إليها عىل أنها تقع يف مستوى واحد من حيث درجـة التعقيـد

بوضوح ابن خلدون يف مقدمته، إذ يـرى أن السـلوكات اإلنسـانية ترتـب هرميـاً، بحيـث 
رم تكون السلوكات الخاصـة بعـامل الحـس ففي قاع اله. يكون بعضها متطلباً سابقاً لآلخر

أي التـي (، تعلوهـا السـلوكات الخاصـة بعـامل الفكـر )أي التي تقود إىل اإلدراك الحيسـ(
أي التـي (أما قمة الهرم فتحتلـه السـلوكات الخاصـة بـاإلرادة ). تقود إىل اإلدراك العقيل

يقـول ابـن ). بالنبوة تأيت من عامل الحق وقد تؤدي إىل الرؤيا الصادقة، وقد يستدل عليها
أولها عـامل : إننا نشهد يف أنفسنا بالوجدان الصحيح وجود ثالثة عوامل"خلدون مبيناً ذلك 

ثم نعترب الفكر الـذي . الحس ونعتربه مبدارك الحس التي شاركنا فيها الحيوانات باإلدراك
ينـا مـن اختص به البرش، فنعلم عنه وجود النفس اإلنسـانية علـامً رضوريـاً مبـا بـني جنب

ثـم نسـتدل . مداركها العلمية التي هي فوق مدارك الحس فرناه عاملاً فـوق عـامل الحـس
عىل عامل ثالث فوقنا مبا نجد فينا من آثاره التي تلقـى يف أفئـدتنا كـاإلرادات والوجهـات 

فنعلم أن هناك فاعالً يبعثنا عليها من عامل فوق عاملنـا هـو عـامل . نحو الحركات الفعلية
وفيه من األمور التي نحن يف غفلة عنها يف اليقظة، وتطابق الواقـع يف . املالئكةاألرواح و 

  .)1( "فنعلم أنها حق ومن عامل الحق. الصحيحة منها

                                                 
  .113ابن خلدون، املقدمة، ص ) 1(
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وهكذا ميكن القول بأن تفسـري السـلوك اإلنسـاين ال يـتم إال مـن خـالل النظـامني 
ها، وتتـدرج هرميـاً املادي والروحي، وأن السلوكات اإلنسانية تتباين يف مستويات تعقيد

، تعلوهـا السـلوكات )الالإراديـة(املنعكسـة الطبيعيـة ) السـلوكات(بحيث تبدأ باألفعال 
  ...الناتجة عن اإلدراك الحيس، فالسلوكات الناتجة عن اإلدراك العقيل وهكذا

ويرد يف القرآن الكـريم والحـديث النبـوي الرشـيف والـرتاث اإلسـالمي أكـرث مـن 
  :، لعل أبرزها التاليةتصنيف للسلوك اإلنساين

صـىل هللا ، ويتضح ذلك يف قول رسـول هللا السلوك الفطري مقابل السلوك املكتسب -أ
كُلُّ َمْولُوٍد يُولَُد َعَىل الِْفطْرَِة َحتَّى يُْعرَِب َعْنُه لَِسـانُُه، فَـِإذَا أَْعـرََب َعْنـُه " عليه وسلم

ا كَُفورًا ا َشاكِرًا َوإِمَّ صـىل هللا كام روى أحمـد يف مسـنده قـول رسـول . )1( "لَِسانُُه، إِمَّ
ى يُِبـنَي " عليه وسلم لَيَْسْت نََسَمٌة تُولَُد إِالَّ ُولَِدْت َعَىل الِْفطْرَِة فَـاَم تَـزَاُل َعلَيَْهـا َحتـَّ

َانَِها َدانَِها أَْو يَُنرصِّ   . )2( "َعْنَها لَِسانَُها، فَأَبََواَها يَُهوِّ

، كام يتضح يف )أي السلوك غري السوي( لوك املنحرفالسلوك السوي مقابل الس - ب
مبيناً السلوك املنحرف بتعدي حدود  )3( )َنْفَسهُ  ظََلمَ  َفَقدْ  اللَّهِ  ُحُدودَ  َيتََعدَّ  َوَمنْ  (قوله تعاىل

ُھمْ  ِإَذا اتََّقْوا الَِّذينَ  ِإنَّ (: هللا سبحــانه، وقوله تعاىل ْيطَانِ  طَاِئفٌ  َمسَّ  َفِإَذا ُرواَتَذكَّ  ِمَن الشَّ
 ِإَلَھهُ  اتََّخذَ  َمنِ  َأَرَأْيتَ (:  مبيناً السلوك السوي للمتقني، وقوله تعاىل )4( )ُمْبِصُرونَ  ُھمْ 

 َعَليِْھمْ  َواْتلُ  (ويف سورة املائدة، يقول تعاىل. مبيناً السلوك املنحرف عن الفطرة )5( )َھَواهُ 
َبا ِإذْ  ِباْلَحقِّ  َآَدمَ  اْبَنيْ  َنَبأَ   َألَْقتَُلنَّكَ  َقالَ  اْآلََخرِ  ِمنَ  يُتََقبَّلْ  َوَلمْ  َأَحِدِھَما ِمنْ  َفتُُقبِّلَ  ُقْرَباًنا َقرَّ

 َيِديَ  ِبَباِسطٍ  َأنَا َما ِلتَْقتَُلِني َيَدكَ  ِإَليَّ  َبَسطْتَ  َلِئنْ  ( 27 ) اْلُمتَِّقينَ  ِمنَ  اللَّهُ  َيتََقبَّلُ  ِإنََّما َقالَ 
 َفتَُكونَ  َوِإْثِمكَ  ِبِإْثِمي َتبُوءَ  َأنْ  ُأِريدُ  ِإنِّي28 ) اْلَعاَلِمينَ  َربَّ  اللَّهَ  َأَخافُ  يِإنِّ  ِألَْقتَُلكَ  ِإَلْيكَ 
َعتْ  ( 29 ) الظَّاِلِمينَ  َجَزاءُ  َوَذِلكَ  النَّارِ  َأْصَحابِ  ِمنْ   َفَقتََلهُ  َأِخيهِ  َقْتلَ  نَْفُسهُ  َلهُ  َفطَوَّ

وقال . السلوك السوي لهابيل والسلوك املنحرف لقابيل مبيناً  ) 6( )اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  َفَأْصَبحَ 
  تعاىل عىل لسان 

                                                 
  .14277رواه جابر بن عبد هللا يف مسند أحمد، املكرثين، باب جابر بن عبد هللا، حديث رقم ) 1(
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َلتْ  (:السامري الذي صنع العجل ودعا بني إرسائيل لعبادته       ِلي َوَكَذِلَك َسوَّ
و يزخر القرآن الكريم باألمثلة . ، مبيناً السلوك املنحرف عن الفطرة للسامري)1( )َنْفِسي

وجدير بالذكر أن معيار السواء للسلوك هو املعيار . لوكعىل هذين النوعني من الس
  .العقائدي وليست املعايري االجتامعية، كام هو الحال يف الفكر النفيس الرتبوي الغريب

 َوِمنَ  (:   ، ويتضح ذلك يف قوله تعاىلالسلوك الظاهري مقابل السلوك الباطني - ج
 َأَلدُّ اْلِخَصامِ  َوُھوَ  َقْلِبهِ  ِفي َما َعَلى اللَّهَ  َويُْشِھدُ  الدُّْنيَا اْلَحيَاةِ  ِفي َقْولُهُ  يُْعِجبُكَ  َمنْ  النَّاسِ 

فالسلوك الظاهري لهؤالء الناس يدل عىل الطيبة واملودة، فيام يخفى باطنهم سلوكاً . )2( )
 َعفُّفِ التَّ ِمنَ  َأْغِنيَاءَ  ْلَجاِھلُ  َيْحَسبُُھمُ (: كام يتضح هذا التصنيف يف قوله تعاىل. عدوانياً 

، أي أنهم فقراء تظنهم ميسورين؛ فعزة )3() ِإْلَحاًفا النَّاسَ  َيْسَألُونَ  َال  ِبِسيَماُھمْ  َتْعِرُفُھمْ 
 َيُقولُونَ (: وقــال تعاىل يف سورة آل عمران . نفوسهم تجعلهم ال يطلبون الصدقة

، أي أنهم منافقون يتظاهرون )4( )ْكُتُمونَ يَ  ِبَما َأْعَلمُ  َواللَّهُ  ُقلُوِبِھمْ  ِفي َلْيسَ  َما ِبَأْفواِھِھمْ 
  .باإلميان ويبطنون الكفر

السلوكات الباطنيـة أحـواالً ومقامـات، ويعـّدها مـن أصـول ) 5(ويسمي ابن تيمية
أمـا . اإلميان وقواعد الدين، ومن األعامل الباطنية محبة هللا والتوكل عليـه واإلخـالص لـه

ادات الظـاهرة مـن صـالة أو صـيام أو حـج أو السلوكات الظاهرية، فريى أن قوامها العب
والسلوكات الباطنية ال يعلم حقيقتهـا إال هللا سـبحانه، ولكننـا نسـتدل عليهـا مـن . زكاة

السلوكات الظاهرية، ومرشـدنا يف ذلـك االقـرتان بـني اإلميـان والعمـل الصـالح، فالعمـل 
نا نستنتجه من العمـل الصالح يخضع للمالحظة املبارشة، أما اإلميان فال يخضع لها، ولكن

  .الصالح، وهللا سبحانه هو الذي يعلم الرسائر

هذا ومن الجدير بالذكر أن اإلسالم يجري أحكام الناس عىل أساس سلوكهم الظاهري، 
َالةَ  َوَأَقاُموا َتابُوا َفِإنْ  (:ورسائرهم إىل هللا سبحانه، قال تعاىل   َوَآَتُوا الصَّ

                                                 
  .96طه، ) 1(
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َكاةَ   ِ بَْن ُعتَْبَة بن مسعود قَاَل . )1( )الّدِينِ  ِفي َفِإْخَوانُُكمْ  الزَّ َسِمْعُت ُعَمَر بَْن : َوَعْن َعبَْد هللاَّ
ِ " يَُقوُل  ريض هللا عنهالَْخطَّاِب  صىل هللا عليه إِنَّ أُنَاًسا كَانُوا يُؤَْخُذوَن ِبالَْوْحِي ِيف َعْهِد رَُسوِل هللاَّ

َ وسلم فََمْن أَظَْهَر لََنا َخرْيًا . ا نَأُْخُذكُْم اآلَن مِبَا ظََهَر لََنا ِمْن أَْعاَملُِكمْ ، َوإِنَّ الَْوْحَي قَْد انَْقطََع، َوإمِنَّ
ءٌ  يرَتِِه َيشْ بَْناُه َولَيَْس إِلَيَْنا ِمْن َرسِ يرَتِهِ . أَِمنَّاُه َوقَرَّ ُ يَُحاِسبُُه ِيف َرسِ َوَمْن أَظَْهَر لََنا ُسوءاً لَْم . هللاَّ

يرَتَُه َحَسَنةٌ نَأَْمْنُه َولَْم نُصَ  قُْه، َوإِْن قَاَل إِنَّ َرسِ ِ . )2( "دِّ صىل هللا عليه َوَعْن ابِْن ُعَمَر أَنَّ رَُسوَل هللاَّ
ِ َويُِقيمُ "قَاَل  وسلم ًدا رَُسوُل هللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ وا أُِمرُْت أَْن أُقَاتَِل النَّاَس َحتَّى يَْشَهُدوا أَْن ال إِلََه إِالَّ هللاَّ

كَاةَ الصَّ  . فَِإَذا فََعلُوا َذلَِك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماءُهْم َوأَْمَوالَُهْم إِالَّ ِبَحقِّ اإلِْسالمِ . الَة َويُْؤتُوا الزَّ
ِ : َوَعْن أَُساَمَة بِْن َزيٍْد ريض هللا عنهام قَاَل . )3( "َوِحَسابُُهْم َعَىل هللاَِّ  صىل هللا عليه بََعثََنا رَُسوُل هللاَّ

يٍَّة إىل الُْحرَقَِة ِمْن ُجَهيَْنَة فََصبَّْحَنا القوم عىل مياههم، ولحقت أنا ورجل من  ِيف  وسلم َرسِ
ُ فكّف عنُه األنصاري َوطََعْنتُُه برمحي حتى : األنصار َرُجالً منهم، فلام غشيناه قَاَل  الَ إِلََه إِالَّ هللاَّ

ُ : ذلك فََقاَل يل وسلم صىل هللا عليهفلام قدمنا املدينة بلَغ النَِّبيِّ . قتلته أَقَاَل الَ إِلََه إِالَّ هللاَّ
الِح، قَاَل : َوقَتَلْتَُه؟ فَُقلُْت  َا قَالََها َخْوفًا ِمْن السِّ ِ إمِنَّ أَفَالَ َشَقْقَت َعْن قَلِْبِه َحتَّى تَْعلََم : يَا رَُسوَل هللاَّ

  .)4( مَتَنَّْيُت أيَنِّ أَْسلَْمُت يَْوَمِئذٍ  أَقَالََها أَْم الَ؟ فَاَم زَاَل يَُكرِّرَُها َعَيلَّ َحتَّى
صـىل هللا عليـه أما قبول هللا تعاىل للسلوك فريتبط بالنيَّة، مصداقاً لقول رسول هللا 

َا لُِكلِّ اْمرٍِئ َما نََوى" وسلم َا األَْعاَمُل ِبالنِّيَّاِت َوإمِنَّ صىل هللا وقد بنّي الرسول الكريم . )5( "إمِنَّ
من كانت نيته من العمل خالصة هلل سـبحانه فقـد وقـع األجـر عـىل هللا،  أن عليه وسلم

ومن كانت نيَّته من العمل متجهة لغري مرضاة هللا سبحانه فقـد حـبط عملـه، فعـن أيب 
ِ : هريرة قال إِنَّ أَوََّل النَّـاِس يُْقَىضـ يَـْوَم "يَُقـوُل  صـىل هللا عليـه وسـلمَسِمْعُت رَُسوَل هللاَّ
: فَـاَم َعِملْـَت ِفيَهـا، قَـاَل : لَيِْه رَُجٌل اْستُْشِهَد فَأيُِتَ ِبِه فََعرَّفَُه نَِعَمـُه فََعرَفََهـا، قَـاَل الِْقيَاَمِة عَ 

كََذبَْت َولَِكنََّك قَاتَلَْت ألَْن يَُقاَل َجـرِيٌء فََقـْد ِقيـَل ثُـمَّ : قَاتَلُْت ِفيَك َحتَّى اْستُْشِهْدُت، قَاَل 
َم الِْعلْـَم َوَعلََّمـُه َوقَـَرأَ الُْقـرْآَن أُِمَر ِبِه فَُسِحَب َعَىل  َوْجِهِه َحتَّى أُلِْقَي ِيف النَّاِر، َورَُجٌل تََعلـَّ

 تََعلَّْمُت الِْعلْـَم َوَعلَّْمتُـُه َوقَـَرأْتُ : فاََم َعِملَْت ِفيَها، قَاَل : فَأيُِتَ ِبِه فََعرَّفَُه نَِعَمُه فََعرَفََها، قَاَل 
كََذبَْت َولَِكنََّك تََعلَّْمَت الِْعلَْم لِيَُقاَل َعالٌِم َوقََرأَْت الُْقرْآَن لِيَُقاَل ُهَو قَاِرئٌ  :ِفيَك الُْقرْآَن، قَاَل 

  فََقْد ِقيَل ثُمَّ أُِمَر ِبِه فَُسِحَب َعَىل َوْجِهِه َحتَّى أُلِْقَي ِيف 
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ُ َعلَيِْه َوأَْعطَاُه ِمْن أَْصَناِف ا َع هللاَّ : لاَْمِل كُلِِّه فَأيُِتَ ِبِه فََعرَّفَُه نَِعَمُه فََعرَفََهـا، قَـاَل النَّاِر، َورَُجٌل َوسَّ
كَـَذبَْت : َما تَرَكُْت ِمْن َسِبيٍل تُِحـبُّ أَْن يُْنَفـَق ِفيَهـا إِالَّ أَنَْفْقـُت ِفيَهـا لَـَك، قَـاَل : فاََم َعِملَْت ِفيَها، قَاَل 

وهكـذا . )1( "يَل ثُمَّ أُِمَر ِبِه فَُسِحَب َعَىل َوْجِهِه ثُمَّ أُلِْقَي ِيف النَّـارِ َولَِكنََّك فََعلَْت لِيَُقاَل ُهَو َجَواٌد فََقْد قِ 
فقـد . ميكن القول بأن هللا سبحانه ال يحكم عىل السلوك الظاهري للمرء فحسب، بل ينظـر يف النيَّـة

وك يتوافق السلوك الظاهري مع النية الحسنة، وقد تخـالف النيـة السـلوك الظـاهري فتحـبط السـل
فاهلل سـبحانه ال ينظـر إىل صـور . وعليه، فاإلنسان محاسب عىل سلوكه الظاهري والباطني. وتفسده

  .البرش وأموالهم، ولكن ينظر إىل قلوبهم وأعاملهم

وكام ذكرنا سابقاً، فإن املفهوم اإلسالمي للشخصية وتحديد معاملها ومـا يصـدر عنهـا مـن سـلوكات 
طبيعة اإلنسانية، فإن املقام يقتيض بيان التصّور اإلسالمي لإلنسان وعالقتـه تنبثق من النظرة اإلسالمية إىل ال

  .بالكون والحياة للتعرّف عىل بنيته وخصائصه وطرق تكيفه مع البيئة وغاية وجوده

  التصور اإلسالمي لإلنسان:  
من املعلوم أن صورة اإلنسان عن نفسه وصـورة اآلخـرين عنـه تعـّد حاسـمة يف تكـوين شخصـيته 

كس عىل سلوكه، لذا ال بد من تحديـد نظـرة اإلسـالم إىل اإلنسـان، حتـى ننطلـق مهـا إىل رسـم معـامل وتنع
  :وفيام ييل عرض ألبرز مالمح هذه النظرة الشمولية املتكاملة. الشخصية من منظور نفيس إسالمي

وأحلّه املكانة الالئقة  ،  كرّمه هللا سبحانه وميّزه بالرفعةمكرَّم نظر اإلسالم إىل اإلنسان عىل أنه مخلوق. 1

ْمَنا َوَلَقدْ (:  به عىل سلّم التفاضل القيمي للمخلوقات، قال تعاىل  اْلَبرِّ  ِفي َوَحَمْلَناُھمْ  َآَدمَ  َبِني َكرَّ
ْلنَاُھمْ  الطَّّيَِباتِ  ِمنَ  َوَرَزْقَناُھمْ  َواْلَبْحرِ  نْ  َعَلى َكثِيرٍ  َوَفضَّ فت وقد كش. )2( )َتْفِضيًال  َخَلْقَنا ِممَّ

قصة خلق آدم عليه السالم وأحداثها هذا التفضيل لإلنسان فقد أحدث وجوده تغيرياً جذرياً يف النسب بني 
فقد أمر سبحانه املالئكة التي كانت . املخلوقات بحيث اصبح املخلوق الذي ترنو إليه املخلوقات جميعاً 

 ِإْبِليسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدوا ِآلََدمَ  اْسُجُدوا ِئَكةِ ِلْلَمَال  ُقْلَنا َوِإذْ  (:أرشف املخلوقات بالسجود له، قال تعاىل
وبسجودهم نالوا رضا هللا، وبامتناع إبليس من السجود نال  .)3( )اْلَكاِفِرينَ  ِمنَ  َوَكانَ  َواْسَتْكَبرَ  َأَبى

  .وما ذلك إال دليل عىل تحّول النسب بني املخلوقات لتكون يف صالح اإلنسان. اللعنة من هللا

مكرَّم بنعمة العقل، فقد أنعم هللا عليه بأدوات العلم واملعرفة، ومنها السمع  واإلنسان

َھاِتُكمْ  بُطُونِ  ِمنْ  َأْخَرَجُكمْ  َواللَّهُ  (:والبرص والفؤاد، قال تعاىل   َتْعَلُمونَ  َال  ُأمَّ

                                                 
  .70اإلرساء، )1(

  .34البقرة، )2(
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ْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ  َشْيًئا  كام أنعم هللا عىل . )1() ونَ َتْشُكرُ  َلَعلَُّكمْ  َواْألَْفِئَدةَ  َواْألَْبَصارَ  السَّ
اإلنسان بأدوات العلم األخرى كالنطق واستخدام اللغة يف التعلم والتعليم والتفكري 

ْحَمنُ  (:واالتصال االجتامعي، قال تعالـى  (3 ) اْإلِْنَسانَ  َخَلقَ  (2 ) اْلُقْرَآنَ  َعلَّمَ  (1 ) الرَّ
 َآَدمَ  َوَعلَّمَ (: ، وقال تعاىل)3( )َيْسطُُرونَ  َوَما مِ َواْلَقلَ  ن(، وقال تعاىل)2( )اْلَبيَانَ  َعلََّمهُ 

 َصاِدِقينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َھُؤَالءِ  ِبَأْسَماءِ  َفَقاَل َأْنِبئُوِني اْلَمَالِئَكةِ  َعَلى َعَرَضُھمْ  ثُمَّ  ُكلََّھا اْألَْسَماءَ 
  .)4)اْلَحِكيمُ  اْلَعِليمُ  َأْنتَ  كَ ِإنَّ  َما َعلَّْمَتَنا ِإالَّ  َلَنا ِعْلمَ  َال  ُسْبَحاَنكَ  َقالُوا ( 31 )

ومل ينعم هللا عىل اإلنسان بأدوات العلم واملعرفة بدون غاية، بل لتعلم رشيعة هللا 
فاإلنسان موضوع الرساالت الساموية ودعوات اإلصالح، قال تعاىل . وتعليمها لآلخرين

يِھمْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويَُعلُِّمُھمُ  آََياِتكَ  مْ َعَليْھِ  َيتْلُو ِمْنُھمْ  َرُسوًال  ِفيِھمْ  َواْبَعثْ  َربََّنا(  َويَُزّكِ
 (:، وحثهم علـى التفكر يف آيات هللا يف النفس، قال تعاىل)5( )اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ 
 ِإَلى ونَ َيْنظُرُ  َأَفَال (ويف مخلوقاته األخرى، قال تعاىل ) 6( )تُْبِصُرونَ  َأَفَال  َأْنُفِسُكمْ  َوِفي
َماءِ  َوِإَلى ( 17 ) ُخِلَقتْ  َكْيفَ  اْإلِِبلِ   َكْيفَ  اْلِجَبالِ  َوِإَلى ( 18 ) ُرِفَعتْ  َكْيفَ  السَّ

 ( 21 ) ُمَذّكِرٌ  َأْنتَ  ِإنََّما َفَذّكِرْ  ( 20 ) ُسِطَحتْ  اْألَْرِض َكْيفَ  َوِإَلى ( 19 ) نُِصَبتْ 
  .)7() ِبُمَسيِْطرٍ  َعَلْيِھمْ  َلْستَ 

لإلنسان وحفاظاً عىل حقه يف الحياة، حرّم هللا سبحانه قتل النفس إال بالحق،  وتكرمياً 
 َأنَّهُ  ِإْسَراِئيلَ  َبِني َعَلى َكَتْبَنا َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ (: وجعل قتلها كقتل الناس جميعاً، قال تعاىل

 َأْحيَاَھا َوَمنْ  َجِميًعا النَّاسَ  َتلَ قَ  َفَكَأنََّما اْألَْرِض  ِفي َفَسادٍ  َأوْ  َنْفسٍ  ِبَغْيرِ  نَْفًسا َقتَلَ  َمنْ 
مَ  النَّْفَس الَّتِي َتْقتُلُوا َوَال (: وقال تعاىل. )8()َجِميًعا النَّاسَ  َأْحَيا َفَكَأنََّما   .)9( )بِاْلَحقِّ  ِإالَّ  اللَّهُ  َحرَّ

                                                 
  .78النحل، ) 1(

  .4-1الرحمن، ) 2(

  .1القلم، ) 3(

  .32-31البقرة، ) 4(

  .129البقرة، ) 5(

  .21الذاريات، ) 6(

  .22-17الغاشية، ) 7(

  .32املائدة، ) 8(

  .33اإلرساء، ) 9(
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نظر اإلسالم إىل الخلق األول للنفس اإلنسانية عىل أنها قبضة من طني ونفخة من . 2

، وبهذه الطبيعة الثنائية انفرد اإلنسان عن بقية املخلوقات، ثم خلق هللا منها هللا روح
 َربَُّكمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  َأيَُّھا يَا (:زوجها، ثم خلق منها جميع البرش عن طريق التزاوج، قال تعاىل

إن هذه . )1)َوِنَساءً  َكثِيًرا ِرَجاًال  ِمْنُھَما َزْوَجَھا َوبَثَّ  ِمْنَھا َوَخلَقَ  َواِحَدةٍ  نَْفسٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي
الطبيعة الثنائية لإلنسان ال تعني أن مكوين الجسم والروح يعمل كل منهام عىل نحو 

الجانب (… مستقل عن اآلخر، بل متفاعالن؛ فأداء الصالة مثالً يقتيض السجود والركوع
ويقتيض توافق الشخصية  ).الجانب الروحي(، كام يقتيض الخشوع واالبتهال )الجسمي

تحقيق االنسجام والتكامل بني متطلبات الجسم والروح، فال يجوز أن يويل املرء اهتاممه 
ا" صىل هللا عليه وسلمبالجسم ويهمل الروح، قَاَل النَِّبيُّ  كام ال . )2( "إِنَّ لَِنْفِسَك عليك َحقٍّ

 َما اْبتََدُعوَھا َوَرْھَباِنيَّةً  (:   يجوز أن يويل اهتاممه بالروح ويهمل الجسم، قال تعاىل
وهكذا ال بد من التوازن بني مطالب الجسم والروح دون أن يطغى . )3( )َعَليِْھمْ  َكَتْبَناَھا

  .)4( )الدُّْنيَا ِمنَ  نَِصيبَكَ  تَْنسَ  َوَال  اْآلَِخَرةَ  الدَّارَ  اللَّهُ  َآتَاكَ  ِفيَما َواْبتَغِ ( أحدهام عىل اآلخر، قال تعاىل
: ، قال تعاىلنظر اإلسالم إىل اإلنسان عىل أنه مولود عىل الفطرة القومية السّوية. 3
وجاء يف مخترص تفسري ابن كثري . )5( )اللَّهِ  لَِخْلقِ  تَْبِديلَ  َال  َعلَيَْھا النَّاسَ  َفطَرَ  اللَِّه الَّتِي ِفطَْرةَ (

 له من الحنيفية أن عىل اإلنسان اتباع الدين الذي رشعه هللا"لهذه اآلية الكرمية، 
  .)6( "ومالزمة الفطرة السليمة القامئة عىل معرفة هللا وتوحيده

يَّتَُھمْ   ظُُھوِرِھمْ  ِمنْ  َآَدمَ  َبِني ِمنْ  َربُّكَ  َأَخذَ  َوِإذْ (: وقال سبحانه  َأْنُفِسِھمْ  َعَلى َوَأْشَھَدھُمْ  ُذّرِ

فقد . )7(   )َغاِفِلينَ  َھَذا َعنْ  ُكنَّا ِإنَّا اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  اَتُقولُو َأنْ  َشِھْدَنا َبَلى َقالُوا ِبَربُِّكمْ  َألَْستُ 
استخرج هللا ذرية بني آدم من أصالبهم وأشهدهم عىل أنفسهم أن هللا ربهم وفطرهم 

واذكر إذ حني أخذ "وقد جاء يف تفسري الجاللني لهذه اآلية الكرمية . وجبلهم عىل ذلك
ج بعضهم من صلب بعض من صلب آدم، نسالً ربك من بني آدم من ظهورهم بأن أخر 

                                                 
  .1النساء، ) 1(

   .1085رواه البخاري يف كتاب الجمعة، باب من ترك قيام الليل ملن كان يقومه، حديث رقم ) 2(

   .27الحديد، ) 3(

  .77القصص، ) 4(

  .30الروم، ) 5(

  .54-53، ص 3مخترص تفسري ابن كثري للصابوين، ج) 6(

  .172األعراف، ) 7(
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بعد نسل كنحو ما يتوالدون كالذر بنعامن يوم عرفة، ونصب لهم دالئل عىل ربوبيته وركّب 
بىل أنت ربنا، شهدنا بذلك، : ألست بربكم؟ قالوا: فيهم عقالً، وأشهدهم عىل أنفسهم، قال

  .)1( "نا عن هذا التوحيد غافلني ال نعرفهواإلشهاد له أن ال يقولوا، أي الكفار، يوم القيامة، إنّا ك
وفطر هللا الخلق وهو إيجـاده اليشـء "بقوله " الفطرة"ويعرّف الراغب األصفهاين كلمة 

) فطـرة هللا التـي فطـر النـاس عليهـا(فقولـه . أو إبداعه عىل هيئة مرتشحة لفعل من األفعال
وفطرة هللا هي ما ركـز . ته تعاىلإشارة منه تعاىل إىل ما فطر أي أبدع وركز يف الناس من معرف

  .)2( )ولنئ سألتهم من خلقهم ليقولن هللا(من قوته عىل معرفة اإلميان وهو املشار إليه بقوله 

فالصـفة املكتسـبة ال تنتقـل إىل . وقد حفظ هللا الفطرة من تـأثري الوالـدين أو رشكهـم
صـىل هللا عليـه د حديثـه إىل مثـل ذلـك عنـ صىل هللا عليه وسـلموقد أشار رسول هللا . الذرية
وعليـه، ميكـن القـول . عن البهيمة الجدعاء أو كاملة الخلقة، فهي ال تلد بهيمة جـدعاء وسلم

بأن كل مولود يولد متهيئاً لإلسالم، فإذا بقيت نفسه عىل أصل الفطرة، فإنها ال تأمر إال بالخري، 
  .ولكن عندما تطرأ عليها وساوس الشيطان فإنها تتحول عن السواء

 ِ يَقول هللا عّز وجل إيِنِّ َخلَْقُت ِعبَاِدي ُحَنَفاَء كُلَُّهْم، " صىل هللا عليه وسلمَوقَاَل رَُسوَل هللاَّ
يَاِطنُي فَاْجتَالَتُْهْم َعْن ِديِنِهْم َوَحرََّمْت َعلَيِْهْم َما أَْحلَلُْت لَُهْم َوأََمرَتْهُ  ْم أَْن َوإِنَُّهْم أَتَتُْهْم الشَّ

صىل هللا عليه أَنَّ النَِّبيَّ  ريض هللا عنهَوَعْن أيَِب ُهَريْرََة . )3( " َما لَْم أُنْزِْل ِبِه ُسلْطَانًايُْرشِكُوا يِب 
ُه ِحنَي يُولَُد فَيَْستَِهلُّ َصارًِخا ِمْن َمسِّ "قَاَل  وسلم يْطَاُن مَيَسُّ َما ِمْن َمْولُوٍد يُولَُد إِالَّ َوالشَّ

يْطَاِن إِيَّاُه إِالَّ يَّتََھا بِكَ  ُأِعيُذَھا َوِإنِّي(: ، انظر يف قوله تعاىل)4( "َمْريََم َوابَْنَها الشَّ  ِمنَ  َوُذّرِ
ِجيمِ  يْطَاِن الرَّ ِ . )5( )الشَّ َما ِمْن "قَاَل  صىل هللا عليه وسلمَوَعْن أيَِب ُهَريْرََة أَنَّ رَُسوَل هللاَّ

يْطَاُن، فَ  هُ َمْولُوٍد يُولَُد إِالَّ نََخَسُه الشَّ يْطَاِن، إِالَّ ابَْن َمْريََم َوأُمَّ  .)6( "يَْستَِهلُّ َصارًِخا ِمْن نَْخَسِة الشَّ
  " صىل هللا عليه وسلمقال رسول هللا : وعن جابر بن عبد هللا قال

                                                 
  .225تفسري الجاللني، ص ) 1(

  .384الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص ) 2(

أهل النـار، حـديث رقـم رواه مسلم يف كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرفها بها يف الدنيا أهل الجنة و ) 3(

5109.  

  .4184رواه  والبخاري، كتاب تفسري القرآن، باب وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان، حديث رقم ) 4(

   .36آل عمران، ) 5(

  .4363رواه مسلم يف كتاب الفضائل، باب فضائل عيىس، حديث رقم ) 6(
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ا كَُفوًراكُلُّ َمْولُوٍد يُولَُد َعَىل الِْفطْرَِة َحتَّى يُْعرَِب َعْنُه لَِسانُُه، فَِإَذا أَْعرََب َعنُْه لَِسانُ   ا َشاكِرًا َوإِمَّ   .)1( "ُه إِمَّ
، قال ألهم هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان، بالفطرة، طريق التقوى وطريق الفجور وأوقعها يف القلب. 4

وجعله قادراً، بنعمة العقل، عىل التمييز بني الطريقني أي عىل  )2( )َوَتْقَواَھا ُفُجوَرَھا َفَأْلَھَمَھا (:تعاىل
 ما عليه أن يأيت من خري يؤدي به  إىل السعادة وما يذر من رش يؤدي إىل األمل والخيبة، وأرشده التمييز بني

ِبيَل  َھَدْيَناهُ  ِإنَّا (:كام منحه حرية اإلرادة ليختار طريقه، قال تعاىل. إىل ما قّدر له ا السَّ  َشاِكًرا ِإمَّ
ا ، )4( )فَْليَْكفُرْ  َشاءَ  َوَمنْ  فَْليُْؤِمنْ  َشاءَ  فََمنْ  َربُِّكمْ  نْ مِ  اْلَحقُّ  َوقُلِ  (:، وقال تعاىل)3() َكفُوًرا َوِإمَّ

 َيْھَتِدي ِلَنْفِسهِ  َفِإنََّما اْھتََدى َفَمنِ  َربُِّكمْ  ِمنْ  اْلَحقُّ  َجاَءُكمُ  َقدْ  النَّاسُ  َأيَُّھا َيا قُلْ (: وقال تعاىل
ومن املعلوم أن مغزى الحياة الدنيا يف . )5() ِبَوِكيلٍ  ْيُكمْ َعلَ  َأَنا َوَما َعَلْيَھا َيِضلُّ  َفِإنََّما َضلَّ  َوَمنْ 

كام أن الحياة اآلخرة محصلة لتلك اإلرادة إن خرياً فخري . اإلسالم هو امتحان إلرادة اإلنسان يف خالفة األرض
  .وإن رشاً فرشّ 

 َوَالَيْرَضى َعْنُكمْ  َغِنيٌّ  هَ اللَّ  َفِإنَّ  َتْكُفُروا ِإنْ (: وقد نفى اإلسالم اإلكراه يف االعتقاد، قال تعاىل
ويزخر . )7( )الّدِينِ  ِفي ِإْكَراهَ  َال ( :، وقال سبحانه)6(  )َلُكمْ  َيْرَضهُ  َتْشُكُروا َوِإنْ  اْلُكْفرَ  ِلِعَباِدهِ 

التاريخ اإلسالمي بشواهد لتأصيل الحرية لدى البرش وتجنب اإلكراه يف األمور الدينية؛ فسعد بن عبادة، 
ومل يبايعه عىل الخالفة وتويف دون أن يبايع  ريض هللا عنهصحايب جليل عاش يف عهد أيب بكر  مثالً، وهو

  .ريض هللا عنهعمر بن الخطاب 
هذا وقد منح اإلسالم الحرية، ولكنه مل يرتكها فوىض، لذلك رتّب املسؤولية الفرديـة مقابـل الحريـة 

  رات من قرارات واختيا(الفردية، فاإلنسان مسؤول عن أعامله 

                                                 
   .14277يث رقم رواه أحمد يف مسند املكرثين، باب جابر بن عبد هللا، حد) 1(

  .8الشمس، ) 2(

  .3اإلنسان، ) 3(

  .108يونس، ) 4(

  .7الزمر، ) 5(

  .256البقرة، ) 6(

  .99يونس، ) 7(
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 (:واملجتمع، قال تعاىل) أي ضمري اإلنسان(، الصالحة منها والسيئة، أمام هللا والقانون وضمريه )والتزامات

 َعَمَلُكمْ  اللَّهُ  َفَسَيَرى اْعَملُوا َوقُلِ (: ، وقال تعاىل)1( ) ُمْؤِمِنينَ  يَُكونُوا َحتَّى النَّاسَ  تُْكِرهُ  َأَفَأْنتَ 
 َيْعَملْ  َفَمنْ (، ويقصد باملسؤولية هنا املحاسبة واالستجواب، قال تعاىل)2( )نَ َواْلُمْؤِمنُو َوَرُسولُهُ 

ةٍ  ِمثَْقالَ  ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َوَمْن  (7 ) َيَرهُ  َخْيًرا َذرَّ ا َذرَّ وعالوة عىل املسؤولية . )3( )َيَرهُ  َشّرً
باألمر باملعروف والنهي ( الفردية، فاإلنسان مسؤول عام يتسبب فيه ومسؤول عن تصويب سلوكات غريه

صىل هللا ، وقال رسول )4( )اْلُمْرَسِلينَ  َوَلَنْسَأَلنَّ  ِإَليِْھمْ  ُأْرِسلَ  الَِّذينَ  َفَلَنْسَأَلنَّ (: ، قال تعاىل)عن املنكر
ْن َعِمَل ِبَها َوالَ يَْنُقُص ِمْن َمْن َسنَّ ِيف اإلِْسالِم ُسنًَّة َحَسَنًة فَُعِمَل ِبَها بَْعَدُه كُِتَب لَُه ِمثُْل أَْجِر مَ " عليه وسلم

ٌء، َوَمْن َسنَّ ِيف اإلِْسالِم ُسنًَّة َسيِّئًَة فَُعِمَل ِبَها بَْعَدُه كُِتَب َعلَيِْه ِمثُْل ِوْزِر َمْن  َعِمَل ِبَها َوالَ يَْنُقُص أُُجورِِهْم َيشْ
ءٌ  ُ َرِعيًَّة فَلَْم يَُحطَْها ِبَنِصيَحٍة إِالَّ َما مِ " صىل هللا عليه وسلم، كام قال )5( "ِمْن أَْوزَارِِهْم َيشْ ْن َعْبٍد اْسَرتَْعاُه هللاَّ

  .)6( "لَْم يَِجْد َرائَِحَة الَْجنَّةِ 
ويف الوقت الذي تعّد فيه النرصانية واليهودية اإلنسان مسؤوالً عن الذنب الذي اقرتفه آدم عليه السالم 

، فإن اإلنسان يف اإلسالم يولد بريئاً من الذنوب وال يسأل وهو يف الجنة، أو من سبقوه يف الحياة منذ آدم

 َأْوَزارِ  َوِمنْ  َيْوَم اْلِقَياَمةِ  َكاِمَلةً  َأْوَزاَرُھمْ  ِليَْحِملُوا (:  عن ذنوب من سبقوه يف الحياة، قال تعاىل
ةٌ  ِتْلكَ  (وقال سبحانه. )7( )يُِضلُّوَنُھمْ  الَِّذينَ   َوَال  َكَسْبتُمْ  َما َوَلُكمْ  َبتْ َكسَ  َما َلَھا َخَلتْ  َقدْ  ُأمَّ

ا تُْسَألُونَ  فاإلنسان يحاسب عىل ما يعمله هو وال يثاب أو يعاقب عىل ما . )8( )َيْعَملُونَ  َكانُوا َعمَّ

 َضلَّ َفِإنََّما َوَمنْ  ِلَنْفِسهِ  َيْھَتِدي َفِإنََّما اْھتََدى َمنِ (:  يعمله سواه ولو كان والده أو ابنه، قال تعاىل
ِبينَ  ُكنَّا َوَما ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوَال  َعَلْيَھا ِضلُّ يَ    .)9()  َنْبَعَث َرُسوًال  َحتَّى ُمَعّذِ

 َأيَُّھا يَا(: ويف ضوء اختيار اإلنسان بني طريقي الخري والرش، يتحدد مصريه يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل
 َوْعدَ  ِإنَّ  َشيْئًا َواِلِدهِ  َعنْ  ُھَو َجازٍ  َمْولُودٌ  َوَال  َولَِدهِ  َعنْ  َواِلدٌ  يَْجِزي َال  ًمايَوْ  َواْخَشْوا َربَُّكمْ  اتَُّقوا النَّاسُ 

نَُّكمُ  َفَال  َحقٌّ  اللَّهِ  نَُّكْم بِاللَّهِ  َوَال  الدُّْنيَا اْلَحيَاةُ  تَُغرَّ   .)10( ) اْلَغُرورُ  يَُغرَّ

                                                 
  .105التوبة، ) 1(

  .8-7الزلزلة، ) 2(

  .6األعراف، ) 3(

  .25النحل، ) 4(

  .4830رواه مسلم، كتاب العلم، باب من سّن سنة حسنة أو سيئة ومن عاد عىل الهدى، حديث رقم ) 5(

  .6617رواه البخاري، كتاب االحكام، باب من اسرتعي رعية فلم ينصح، حديث رقم ) 6(

  .134البقرة، ) 7(

  .15اإلرساء، ) 8(

  .33لقامن، ) 9(
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، بل حتى عن سمعه وبرصه وفؤاده، فال ينبغي كام جعل هللا اإلنسان مسؤوالً ليس فقط عن أعامله 

ا(: استخدامها إال بالخري، قال تعاىل  َفِإنَّ  ( 38 ) الدُّْنيَا اْلَحيَاةَ  َوآََثرَ  ( 37 ) طََغى َمنْ  َفَأمَّ
ا ( 39 اْلَمْأَوى ِھيَ  اْلَجِحيمَ   ( 40 ) اْلَھَوى َعنِ  النَّْفسَ  َونََھى َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوَأمَّ

الَ تَُزوُل قََدَما َعْبٍد يَْوَم الِْقيَاَمِة " صىل هللا عليه وسلمكام قال رسول هللا . )1( )اْلَمْأَوى ِھيَ  اْلَجنَّةَ  ِإنَّ فَ 
َفَقُه َوَعْن َعْن ُعُمرِِه ِفياَم أَفْنَاُه َوَعْن ِعلِْمِه ِفيَم فََعَل فيه َوَعْن َمالِِه ِمْن أَيَْن اكْتََسبَُه َوِفيَم أَنْ : َحتَّى يُْسأََل 

  .)2( "ِجْسِمِه ِفيَم أَبْــالهُ 
أما املخلوقات األخرى . ومن الجدير بالذكر أن اإلنسان هو املخلوق الوحيد الذي كرَّمه هللا بحرية االختيار

فالساموات واألرض تقومان بعملها . فتؤدي واجبها دون اختيار، لذلك مل يرِّتب هللا تعاىل عليها املسؤولية

ْمعَ  ِإنَّ  ِعْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  لَيْسَ  َما َتْقفُ  َوَال (:  هاً، قال تعاىلطوعاً وكر   ُكلُّ ُأوَلِئكَ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّ
ل عىل املالئكة بحرية االختيار. )3( )َمْسئُوًال  َعْنهُ  َكانَ  فاملالئكة تؤدي واجبها دون . واإلنسان مفضَّ

 ثُمَّ (م إال نوع من التكريم له بفضل التخيري، قال تعاىلوما سجودهم لسيدنا آدم عليه السال . اختيار
َماءِ  ِإَلى اْسَتَوى  َأَتْيَنا َقاَلَتا َكْرًھا َأوْ  طَْوًعا ِاْئِتَيا َوِلْألَْرِض  َلَھا َفَقالَ  ُدَخانٌ  َوِھيَ  السَّ
  .)4( )طَاِئِعينَ 

 ِإنَّ (: ، قـال تعاىلتقوىالناس متساوون أمام هللا واملفاضلة بينهم ال تكون إال عىل أساس ال. 5
الَ فَْضَل لَِعَريِبٍّ َعَىل أَْعَجِميٍّ إِالَّ " صىل هللا عليه وسلم، وقال رسول هللا )5( )َأْتَقاُكمْ  اللَّهِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ 
َ الَ يَْنظُُر إَِىل ُصَورِكُْم َوأَْمَوالُِكمْ " صىل هللا عليه وسلم، وقال )6( "ِبالتَّْقَوى َولَِكْن يَْنظُُر إَِىل قُلُوِبُكْم  إِنَّ هللاَّ

  .)7( "َوأَْعاَملُِكمْ 

                                                 
   .41-37النازعات، ) 1(

  .36اإلرساء، ) 2(
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 ِإالَّ  َواْإلِْنسَ  اْلِجنَّ  َخَلْقتُ  َوَما (:، قال تعاىلالهدف من خلق اإلنسان وغاية وجوده هو عبادة هللا. 6
 ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنَّهُ  ِإَليْهِ  وِحينُ  ِإالَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبِلكَ  ِمنْ  َأْرَسْلَنا َوَما (: ، وقال تعاىل)1( )ِلَيْعبُُدونِ 

ويقصد بالعبادة هنا إسالم النفس يف كل ما يصدر عنها من فعل وما . )2( )َفاْعبُُدونِ   َأَنا
تذر، بااللتزام التام بفعل ما أمر سبحانه به وترك ما نهى عنه، حتى يتحقق يف الكون 

فهي عبودية هلل يتأسس . ةمظهر من الخضوع هلل، والتسليم له، صادرة عن إرادة حر 
وتشمل العبادة كافة أعامل الدنيا واآلخرة رشيطة إخالص . عليها تفضيل إلهي بالنعمة

ولعّل أبرز هذه األعامل ما يتعلق . النية هلل تعاىل، والعمل وفق رشعه والتصديق بالغيب
  .بأركان اإلسالم واإلميان

ض وعامرتها بطاعة هللا وتطبيـق أما وظيفة اإلنسان يف الحياة فهي الخالفة يف األر 
والخالفـة . )3( )َخلِيَفـةً  اْألَْرِض  ِفي َجاِعلٌ  ِإنِّي ِلْلَمَالئَِكةِ  َربُّكَ  َقالَ  َوِإذْ (: رشيعته، قال تعاىل

هي مهمة الوجود اإلنساين، وتشري إىل الخالفة عن هللا لتحقيق مـراده بتنفيـذ أوامـره يف 
  .األرض واالبتعاد عام نهى عنه

 َما اللَّهَ  اْعبُُدوا َقْومِ  َيا َقالَ (هذه الخالفة ترشيفاً لإلنسان وتكرمياً له، كام قال تعاىل وتعدُّ 
، أي أن هللا سبحانه وتعاىل )4( )ِفيَھا َواْستَْعَمَرُكمْ  اْألَْرِض  ِمنَ  َأْنَشَأُكمْ  ُھوَ  َغْيُرهُ  ِمْن ِإَلهٍ  َلُكمْ 

ر لكم ما يف الكو  ن لالنتفاع به وإعامره والسعي فيه مكَّنكم من طلب العامرة وسخَّ
ويتحقق ذلك عن طريق اكتشاف القوانني التي تحكم عنارص الكون . باإلصالح

هذا إضافة إىل . والعالقات بينها وضبطها واستخدامها مبا ميّكن اإلنسان من أداء رسالته
نوعية  نرش القيم واملبادئ اإلنسانية التي تكفل هداية البرشية، والتي من شأنها تحسني

  ).بلغتنا املعارصة(الحياة 
فاإلنسان مطالب بدفع عجلة الحيـاة إىل األمـام لرتقيتهـا وإدارة جودتهـا، بطلـب 

هذا من . العلم النافع واستغالل طاقات ما فوق األرض، والتعامل األمثل مع سنن الكون
ء من جهة، ومن جهة أخرى فهو مطالب بإقامة عالقات إنسانية واجتامعية سامية، ابتدا

  .األرسة الصغرية وانتهاء باملجتمع اإلنساين، فالخلق كلهم عيال هللا

                                                 
  .56اريات، الذ) 1(

  .25األنبياء، ) 2(

  .30البقرة، ) 3(

  .61هود، ) 4(
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وحتى يتمكن اإلنسان من القيام مبهمتي الخالفة وعامرة األرض هيأ هللا له الكون الستقباله، وسّخر له كل 
: تعاىل ما فيه لخدمته، ومبا يضمن له الحفاظ عىل حياته وتطويرها، ومبا يكفل له أداء دوره فيهـا، قال

رَ ( َماَواتِ  ِفي َما َلُكمْ  َوَسخَّ  ِلَقْومٍ  َآلََياتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  ِمْنهُ  َجِميًعا اْألَْرِض  ِفي َوَما السَّ
 اْألَْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  َواللَّهُ (:  فقد بسـط هللا األرض لتسهيل االنتقال فيها، قال تعاىل. )1( )َيتََفكَُّرونَ 
كام خلق الليل للراحة والنهار للحركة واالعتياش، . )2( )ِفَجاًجا ُسبًُال  ِمْنَھا واِلتَْسلُكُ  ( 19 ) ِبَساطًا

، وسخّر البحر لتسهيل التنقل، )3( )َمَعاًشا النََّھارَ  َوَجَعْلَنا ( 10 ) ِلَباًسا  اللَّيْلَ  َوَجَعْلَنا(قال تعاىل

رَ  الَِّذي اللَّهُ •(: قال تعاىل  َفْضلِهِ  ِمنْ  َوِلَتْبتَُغوا ِبَأْمِرهِ  ِفيهِ  اْلُفْلكُ  يَ ِلَتْجرِ  اْلَبْحرَ  َلُكمُ  َسخَّ
ْرعَ  ِبهِ  َلُكمْ  يُْنِبتُ (: وخّصب الرتبة لتوفري الغذاء، قال تعاىل. )4( )َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكمْ  ْيتُونَ  الزَّ  َوالزَّ

كام خلق األنعام . )5( )َيَتَفكَُّرونَ  ِلَقْومٍ  َآلََيةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  الثََّمَراتِ  ُكلِّ  َوِمنْ  َواْألَْعَنابَ  َوالنَِّخيلَ 

، وإن )6( )َتْأُكلُونَ  َوِمْنَھا َوَمَناِفعُ  ِدْفءٌ  ِفيَھا َلُكمْ  َخَلَقَھا َواْألَْنَعامَ (: لتأمني الغذاء والدفء، قال تعاىل
واكتشاف  كل ذلك سّخره سبحانه لإلنسان ليقبل عىل الكون باستثامره. نعّد نعم هللا علينا ال نحصيها

  .أرساره وإقامة العمران فيه أداء لرسالته
وعند تقويم أداء البرش عرب التاريخ لالمتحان الذي انطوى عليه الخلق، وهو تحقيق الغاية من وجوده، 

يتبني أن معظمهم أخفقوا يف تحقيق أهداف وجودهم، وتبقى القلَّة من البرش الذين آمنوا وسلكوا طريق 

 ِمنَ  َفِريًقا ِإالَّ  َفاتََّبُعوهُ  ظَنَّهُ  ِإْبِليسُ  َعَليِْھمْ  َصدَّقَ  َوَلَقدْ (: ، قال تعاىلالتقوى، وشكروا النعمة
ُكورُ  ِعَباِديَ  ِمنْ  َوَقِليلٌ  ُشْكًرا َداُوودَ  َآلَ  اْعَملُوا(: ، وقال تعاىل)7( )اْلُمْؤِمِنينَ  ، وقال )8()الشَّ
 َقالَ  (: ، وقال تعاىل)9( )َلَفاِسِقينَ  َأْكثََرُھمْ  َوَجْدَنا َوِإنْ  َعْھدٍ  ِمنْ  ِألَْكثَِرِھمْ  َوَجْدَنا َوَما :تعالـى
  ِصَراطَكَ  لَُھمْ  َألَْقُعَدنَّ  َأْغَوْيَتِني َفِبَما

                                                 
  . 13الجاثية، ) 1(

  .20-19نوح، ) 2(

  .11-10النبأ، ) 3(

  .12الجاثية، ) 4(

  .11النحل، ) 5(

  .5النحل، ) 6(

   .20سبأ، ) 7(

  .13سبأ، ) 8(

  .102األعراف، ) 9(
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 َال وَ  َشَماِئِلِھمْ  َوَعنْ  َأْيَمانِِھمْ  َوَعنْ  َوِمْن َخْلِفِھمْ  َأْيِديِھمْ  َبيْنِ  ِمنْ  َآلَِتَينَُّھمْ  ثُمَّ  ( 16 ) ُمْسَتِقيمَ الْ  
  .)1( ) َشاِكِرينَ  َأْكَثَرُھمْ  َتِجدُ 

وملا كان مفهوم الشخصية اإلنسانية وتحديد معاملها تختلف بـاختالف النظـرة إىل 
الطبيعة اإلنسانية، وملا اختلف الفكر الغريب عن الفكر اإلسـالمي يف النظـرة إىل الطبيعـة 

شخصـية يف علـم الـنفس اإلنسانية وأهداف اإلنسان وغاياته، ارتأينا أن نوضح مفهـوم ال
  .الغريب

  مفهوم الشخصية يف علم النفس الغريب:  
كلمـة حديثـة االسـتعامل يف اللغـة اإلنجليزيـة، ) Personality(كلمة الشخصـية 

أي القنـاع الـذي كـان يرتديـه املمثـل يف ) Persona(وهي مشتقة مـن األصـل الالتينـي 
أصبحت هذه الكلمة تشـري فـيام  وقد. العصور القدمية عندما كان يريد أن ميثل دوراً ما

  .بعد إىل املظهر الذي يظهر فيه الفرد

ورغــم حداثــة كلمــة الشخصــية، إال أن علــامء الــنفس اختلفــوا حــول مفهومهــا؛ 
تعني الذات، أي الكيـان املوضـوعي املسـتقر نسـبياً، ) Rogers(فالشخصية عند روجرز 

فيعـرّف الشخصـية ) Allport(الذي ميكن إدراكه والذي يعّد قلب الخـربة، أمـا البـورت 
عىل أنها حقيقة الفرد الداخلية التي تحدد طريقته الخاصة يف التفاعل مـع البيئـة، كـام 

أن الشخصية هي النمط الـذي مييـز طريقـة الفـرد يف االنتفـاع مـن ) Kelly(يرى كيليل 
الشخصيـــة عـىل أنهـا منـط معقـد مـن ) Bandura(الخربة الحياتية، فيام يرى بانـدورا 

فالبيئة تحـدد سـلوك الفـرد، كـام يعمـل . )2( تفاعل املستمر بني الفرد والسلوك والبيئةال
كذلك فإن العوامل املعرفية للفرد ميكـن أن تـؤثر يف سـلوكه وأن . الفرد عىل تغيري البيئة

  .تتأثر به

منظـراً يف الشخصـية، كـل لـه تعريفـه ) 150(هذا وميكـن القـول بوجـود حـوايل 
. فثمة قواسم مشـرتكة يف النظـرة املعـارصة إىل مفهـوم الشخصـيةومع ذلك . الخاص لها

  الشخصية عىل أنها النمط املتسق لألفكار واملشاعر )Myers()3(فيعرّف مايـرز 

                                                 
  .17-16األعراف، ) 1(

)2 (Hjelle & Ziegler, Personality Theories: Basic Assumption, Research, and Applications .  

)3(Myers, Psychology. . 

 )4 (Santrock, Psychology. 
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 )Santrock()1(ويعرفــها سـانرتوك . والسلوك التي متيز الفرد عن غريه من البرش 
متيـز الطريقـة التـي يتكيـف بهـا  عىل أنها األفكار واملشاعر والسلوك الدامئة نسبياً التـي

بأنهــا  )Kosslyn & Rosenberg()2(كــام يعرفهــا كــوزلني وروزنــربغ . الفــرد مــع البيئــة
مجموعة متسقة من الخصائص السلوكية التي يظهرهـا الفـرد يف املواقـف املختلفـة ويف 

  .األوقات املختلفة، والتي متيزه عن غريه من البرش

  :فهوم الشخصية تنطوي عىل أمرين هامني هاموعليه، فإن النظرة املعارصة مل

  .أن لكل فرد منطاً خاصاً من التفكري واملشاعر والسلوك مييزه عن غريه  .1

أن الشخصية تتسم بالثبات النسبي خالل الزمن، األمر الذي يسمح بتعديل   .2
  .السلوك

 ويعزى تعدد تعريفات الشخصية يف علم النفس الغـريب إىل االخـتالف يف التصـّور
الغريب إىل اإلنسان؛ فهناك مـن يـرى أن اإلنسـان أنـاين فـردي يسـعى إىل تحقيـق ذاتـه، 

وهنـاك . مبقابل من يرى أن اإلنسان كائن اجتامعي يسعى إىل تحقيـق املصـلحة العامـة
. من يرى أن اإلنسان كائن عقالين يف سلوكه، مبقابل من يرى أنه شهواين جنيس وعـدواين

وهنـاك . اإلنسانية، مبقابل من يؤكد حتمية السلوك وجربيته ومثة من يؤكد حرية اإلرادة
من يؤكد الطبيعة املحايدة لإلنسان وأن السلوك اإلنساين ناتج عـن الـتعلم؛ خـرياً أو رشاً، 
سواء أو انحرافاً، توافقاً أو اضطراباً، فيام يرى آخرون أن اإلنسان خـرّي بطبعـه وينظـرون 

ومثـة . البيئية هي املسؤولة عن اضـطراب سـلوكه إليه نظرة متفائلة ويرون أن الظروف
ويف ظــل هــذا االخــتالف يف النظــرة إىل . فئــة ثالثــة تــرى أن الطبيعــة اإلنســانية رشيــرة 

وكقائد حّر مخـرّي تـارة . الطبيعة اإلنسانية، سيبقى اإلنسان يّدرس كحيوان بيولوجي تارة
  .الخ..أخرى، وككائن إجتامعي ثالثة، وكعبد مسري رابعة

. ذا ميكن القول بتعدد الصياغات الفرضـية حـول تحديـد مفهـوم الشخصـيةوهك
وعىل الرغم من وجـود بعـض القواسـم املشـرتكة بينهـا، إال أن أوجـه االخـتالف ال تـزال 

وبالتايل فإن تبنـي موقـف نظـري موحـد يسـمح باملزيـد مـن االستبصـار بهـذا . صارخة
ال أمـراً غـري يسـري، نظـراً لوجـود املفهوم ويحظى بقبول واسع لدى علامء النفس، ال يـز 

  .خالفات رصيحة مل يتم حسمها، ومل تحظ بعد بدراسة وافية

                                                 
  

)1 (Kosslyn & Rosenberg, Psychology. The Brian, The Person, the World.  



66 

  

  خالصـة

: يف القرآن الكريم، ولكن وردت مرادفات لها، لعل أبرزها" الشخصية"مل ترد كلمة 
النفس واإلنسان والذات واملرء والفرد، ولعل مفهوم الـنفس مبعناهـا العـام أقـرب هـذه 

ويشمل مفهوم الشخصية يف اإلسالم كـل مـا يخـتص بـه .  مفهوم الشخصيةاملرادفات إىل
من خلق وجبلة ومنو وفكر ومعتقد ومشـاعر ودوافـع وسـلوك ) باملفهوم العام(اإلنسان 

والشخصـية وحـدة متكاملـة . وعالقات متبادلة مع البيئة، ومبا مييزه عن غريه من البرشـ
  .روحناتجة عن تفاعل شديد التعقيد بني الجسد وال

: وقد تعرض الفصل إىل توضـيح املفـاهيم التـي تـرادف مفهـوم الشخصـية وهـي
الذي (وتناول الفصل مفهوم النفس مبعناها العام . اإلنسان واملرء والفرد والذات والنفس

وللنفس أحـوال ). كالروح مثالً(ومبعناها الخاص ) يشمل اإلنسان بكليته من جسد وروح
لسوية امللهمة والـنفس األمـارة بالسـوء والـنفس اللوامـة النفس ا: يف القرآن الكريم هي

. والـنفس بـاملعنى العـام أعـم مـن القلـب وبـاملعنى الخـاص ترادفـه. والنفس املطمئنة
والـروح مخلوقـة . والقلب أعم مـن العقـل، والعقـل نـور يف القلـب وفعـل مـن أفعالـه

فس مبعناهـا والـن... وجوهر مستقل عن الجسد، والروح تقبض ومتسـك وتـنفخ وترجـع 
ويقصد بالسلوك اإلنسـاين جميـع األعـامل . العام أعم من الروح ومبعناها الخاص ترادفه

أو األفعال أو االستجابات التي تصدر عن اإلنسان؛ ظاهرية كانت أم باطنيـة؛ فطريـة أم 
وتتعدد السلوكات اإلنسانية وتتنوع وتتعقد بحيـث يصـعب . مكتسبة؛ سوية أم منحرفة

  .واحد وضعها يف مستوى

وينظر اإلسالم إىل اإلنسان عىل أنه مخلوق مكرّم بنعمة العقـل، وأنـه قبضـة مـن 
وهـو مولـود عـىل الفطـرة القوميـة السـوية، وألهمـه هللا بـالفطرة . طني ونفخة من روح

ومل يخلق هللا اإلنسان عبثـاً بـل . طريقي التقوى والفجور، ومنحه اإلرادة وحرية االختيار
أما مهمة اإلنسان فتتلخص يف عامرة األرض والخالفـة . ته عز وجللغاية سامية هي عباد

  .عن هللا فيها

ويف نهاية الفصل، تم الحديث عن مفهوم الشخصية يف الفكر الغريب وعـن تعـدد 
تعريفاتها يف ضوء اختالف النظرة إىل الطبيعة اإلنسانية، إال أنه ميكن القول بأن املفهـوم 

ط الدائم نسبياً لألفكار واملشـاعر والسـلوك، الـذي مييـز املعارص للشخصية يشري إىل النم
  .الفرد عن غريه من البرش
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  الفصل الثاين
  بنيتها، وقواها، وتصنيفاتها: الشخصية

  مقدمـة

يف سـامت يتشابه كل فرد مّنا مع جميع البرش يف بعض السامت، ومـع بعضـهم فقـط 
ويف داخل شخصـية كـل فـرد مّنـا . أخرى، ويفرتق عنهم جميعاً يف مجموعة ثالثة من السامت

وقد توصل علامؤنا املسلمون إىل هـذه . تتفاعل وتتناغم هذه املجموعات الثالث من السامت
الحقيقة منذ القدم، ومتكنوا من تحديد تلك السامت، وتوضيح طبيعة التوافق بينها، وتحديـد 

  .كل منها، واألهمية النسبية لها داللة

وتتكامل الشخصية اإلنسانية يف اإلسالم، حيث تجد كل قوة من قواها النفسـية مجـاالً 
يتناغم مع مجاالت قواها األخرى؛ فال تهدر قوة منها هـذه القـوى وال تتعـاظم عليهـا، وهـذا 

هـا، فيقـع يف واإلسـالم ال يخاطـب يف اإلنسـان قـوة دون غري . دليل صدق عىل وحـدة املصـدر
  .التناقض مع القوة التي يهملها، بل يتوجه إىل اإلنسان بكليته

مـا مكونـات : هذا ويتوقـع أن يجيـب الفصـل الحـايل عـن تسـاؤالت هامـة مـن مثـل
الشخصية اإلنسانية؟ وكيف تتفاعل معاً بحيث تحقق التكامل والتوازن للشخصية؟ ومـا هـي 

نسـان ليشـبع حاجاتـه ويـدفع األذى عـن نفسـه، القوى النفسية التي وهبهـا هللا سـبحانه لإل 
وبالتايل ليحافظ عىل بقائه؟ وكيف تحدد هذه القوى السلوك اإلنساين؟ وهل مثـة عالقـة بـني 
جبلّة اإلنسان وسلوكه؟ وما هي السامت الكربى للشخصية؟ وهل ترتبط هذه السامت بقـوى 

  الشخصية؟

  بنية الشخصية وديناميكيتها:  
إىل مكونني أساسيني؛ مكون مادي ) أي النفس مبعناها العام(يشري مفهوم الشخصية 

  :أو بعبارة أخرى جسد وروح، ويتضح ذلك يف اآليات الكرمية التالية. ومكون روحي
  .)1()َحيٍّ  َشْيءٍ  ُكلَّ  اْلَماءِ  ِمنَ  َوَجَعْلَنا(  -

 َوَكانَ  َوِصْھًرا اَنَسبً  َفَجَعَلهُ  َبَشًرا اْلَماءِ  ِمنَ  َخَلقَ  الَِّذي َوُھوَ (   -        
  .)2( )اَقِديرً  َربُّكَ         

                                                 
 .30األنبياء، ) 1(

 .54الفرقان،   )2(
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 .)1()َأْزَواًجا َجَعَلُكمْ  ثُمَّ  نُطَْفةٍ  ِمنْ  ثُمَّ  تَُرابٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  َواللَّهُ ( -
 .)2()َتْنَتِشُرونَ  َبَشرٌ  َأْنُتمْ  ِإَذا ثُمَّ  تَُرابٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  َأنْ  َآَياِتهِ  َوِمنْ  -(
 .)3()ِطينٍ  ِمنْ  اْإلِْنَسانِ  َخْلقَ  َوَبَدأَ  َخَلَقهُ   َشْيءٍ  ُكلَّ  نَ َأْحسَ  الَِّذي -(

 .)4( )َالِزبٍ  ِطينٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُھمْ  ِإنَّا-(
 .)5(  )َمْسنُونٍ  َحَمإٍ  ِمنْ  َصْلَصالٍ  ِمنْ  اْإلِْنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ  -(
ارِ  َصْلَصالٍ  ِمنْ  اْإلِْنَسانَ  َخَلقَ -(   .)6( )َكاْلَفخَّ

تحدد اآليات الكرمية املذكورة العنارص املادية التي تكّون منها جسـد سـيدنا آدم عليـه 
ـان أساسـيان يف تكـوين جسـده. السالم ومراحل خلق ذلك الجسد ومـن . فاملاء والرتاب عنرص
أما الطني الذي بدئ به خلق اإلنسان فطـني الزب؛ أي لـزج . اختالط املاء والرتاب يتكون الطني

وبعد مرحلة تكوين الطـني الـالزب تـأيت مرحلـة الحـأم املسـنون؛ أي . للتشكيلمتامسك قابل 
وأخرياً، تأيت مرحلـة جفـاف الطـني ليصـبح صلصـاالً جافـاً . الطني الذي اسّود لونه بتأثري الهواء

  .شبيهاً بالفخار

وهكـذا يعـود اإلنسـان إىل . وال فرق يف ذلك بني عريب وأعجمي، وال بـني مـؤمن وكـافر
ا من شك بأن خلق اإلنسان من تراب األرض يجعله أقرب إىل طبيعتها، فيقدر عـىل وم. األرض

ويتكـون جسـد . تسخريها والتجارب معها وعامرتها ما دامت هـي مرسـح مهمـة االسـتخالف
ــا  ــادة األرض، واملختلطــة برتابه ــة مل ــا املكون ــارص ذاته ــن العن ــا(اإلنســان م األكســجني : ومنه

لسيوم والبوتاسـيوم والنحـاس واليـود والسـيلكون والصـوديوم والهيدروجني والنيرتوجني والكا
  ).الخ.. والكلور والذهب

يف  –وبعد تكوين الجسد، نفخ هللا فيه الروح، وبهذه النفخة الروحية استحق اإلنسـان 
أن تنحني له املالئكة استجابة ألمر هللا سبحانه، سجود تحية وترشـيف وتكـريم،  -شخص آدم
ْيتُهُ سَ  َفِإَذا(: قال تعاىل   هذا فيام . )7() َساِجِدينَ  َلهُ  َفَقُعوا ُروِحي ِمنْ  ِفيهِ  َوَنَفْختُ  وَّ

                                                 
 .11فاطر،    )1(

 .20الروم،    )2(

 .7السجدة،    )3(

 .11الصافات،    )4(

 .26الحجر،    )5(

 .14الرحمن،    )6(

 .72ص،    )7(
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فالقيمة إذن مل تنشأ من قبضة الطني، أي مل تنشأ . يتعلق بخلق سيدنا آدم عليه السالم
من املكون املادي، فاإلنسان ال يتميز عن غريه من الكائنات الحيـة بقدراتـه الجسـدية، ولكـن 

فجسده محدود القدرات؛ فهو ال يـرى، مـثالً، إال يف حـدود مكونـات الضـوء . روح مبا فيه من
األبيض وما ينتج عن اختالطها من ألوان متعـددة، أمـا مـا تعـدى ذلـك مـن موجـات ضـوئية 

كام أن اآلذان . ، فال تدركها العني البرشية)…كاألشعة تحت الحمراء واألشعة فوق البنفسجية(
األصوات التي يقل ترددها عن حـوايل عرشـين ذبذبـة يف الثانيـة أو  البرشية ال تستطيع متييز

واإلنسان ليس من بني أقـوى . تلك التي يزيد ترددها عىل حوايل عرشين ألف ذبذبة يف الثانية
ورغم ذلك كله، فقد متيّز ... املخلوقات وال من أكرثها تكيفاً للظروف البيئية من جوع وعطش

هللا سبحانه من روح إنسانية منحته القـدرة عـىل املعرفـة واإلدراك  وتفرّد عنها جميعاً مبا أتاه
فـالروح أسـاس . واالختيار واإلرادة، وتقرير الغايـة العليـا يف الحيـاة، ورسـم منهـاج لتحقيقهـا

الحياة اإلنسانية، وأساس إنسانية اإلنسان، وأساس إقامة املجتمع اإلنساين عـىل مبـادئ الحـق 
كام أصبح قـادراً عـىل اإلنشـاء . ن مهيأ لدور الخالفة والقيام بأعبائهاوبذا أصبح اإلنسا. اإللهي

فاهلل سبحانه مل يخلق اإلنسان بيده، وينفخ فيه من روحه ويسخر له ما يف . واإلبداع والتطوير
فلإلنسان رسـالة هـي الخالفـة عـن هللا يف األرض، وقـد . السموات واألرض من غري هدف عال

  .ل عنها أمام هللاكلّف بواجباتها، وهو مسؤو 

وجدير بالذكر أن التكوين الـذايت لإلنسـان يضـم العنـارص التـي تتأسـس منهـا جميـع 
وتعبرياً عن هذه الثنائية يف التكوين، يوصف اإلنسـان بأنـه العـالَُم الصـغري، . مخلوقات الكون

  .وأنه صفوة العالَِم وخالصته

 ِممَّ  اْإلِْنَسانُ  َفْلَيْنظُرِ (: يف قوله تعاىل أما فيام يتعلق بخلق النفس البرشية عىل األرض، فيتضح

ْلبِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْخُرجُ  (6 َداِفقٍ  َماءٍ  ِمنْ  ُخِلقَ  (5 ) ُخِلقَ  ويف قوله  ،)1( َوالتََّراِئبِ  الصُّ
 َمِكينٍ  ارٍ َقرَ  ِفي نُطَْفةً  َجَعْلَناهُ  ثُمَّ  ( 12 ) ِطينٍ  ِمنْ  ُسَالَلةٍ  ِمنْ  اْإلِْنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ سبحانه 
 َفَكَسْوَنا ِعظَاًما اْلُمْضَغةَ  َفَخَلْقَنا ُمْضَغةً  اْلَعَلَقةَ  َفَخَلْقَنا النُّطَْفَة َعَلَقةً  َخَلْقَنا ثُمَّ  ( 13 )

ة وتشري اآليات الكرمي. )2()اْلَخاِلِقينَ  َأْحَسنُ  اللَّهُ  َفَتَباَركَ  َآَخرَ  َخْلًقا َأْنَشْأَناهُ  ثُمَّ  َلْحًما اْلِعظَامَ 
  إىل خلق السالالت البرشية بعد خلق آدم وحواء، أي الخلق الناتج عن التزاوج، وتدل 
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عىل أن النفس تتكون من ماء، يتحول إىل نطفة ثم إىل علقة، ثم إىل مضغة ثم تكىس النطفة 

فلم . عظاماً، فلحامً، مكونة بذلك الجانب املادي للنفس، ثم تنفخ فيه الروح فينشأ خلقاً آخر
فخة الروح خاصة بآدم عليه السالم، فقد نال نسله حظاً منها، ولهذا أعلن القرآن تكن ن

ْمَنا َوَلَقدْ  (:الكريم كرامة البرش كافة حني قال  َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  ِفي َوَحَمْلَناُھمْ  َآَدمَ  َبِني َكرَّ
ْلَناھُمْ  الطَّّيَِباتِ  ِمنَ  َوَرَزْقنَاُھمْ  نْ  َكِثيرٍ  َعَلى َوَفضَّ  )َتْفِضيًال  َخَلْقَنا ِممَّ

 ً ومل يخلقه هللا سبحانه عبثاً، بـل لحكمـة . والجسد ال يعّد، يف اإلسالم، محتقراً وال رشيرا
فهو وعاء الطاقة الحيوية يف الشخصية، التي تعمر األرض، وتبني، وتنشئ، وتستخرج . اقتضاها

والبقـاء والتطـور، مبـا كنوزها، وتكتشف آيات هللا فيها، فتسمح للشخصية اإلنسانية بـالوجود 
  .يسهم يف تحقيق الخالفة يف األرض

وقد كانت القوة الجسمية إحدى أبعاد شخصية طالوت التي مّيزه هللا بها عندما 
كام جمعت شخصية موىس عليه السالم إىل األمانة القوة . اختاره لقيادة قومه بني إرسائيل

كام يقّر . ماً ميّز شخصيته عليه السالممبعناها الشامل، مبا فيها القوة الجسمية، فكانت مقو 
أي (هللا سبحانه بأن شكل الجسم يكون أحياناً مدعاة إلعجاب اآلخرين، فَِإَذا َرأَيْتَُهْم 

  .تُْعِجبَُك أَْجَساُمُهمْ ) املنافقون

وقد أشار القرآن الكريم يف غري آية إىل أهمية رعاية الجسد وإشباع حاجاته باعتدال، 
فقد مّن هللا سبحانه عىل أهل مكة بأن أطعمهم من . ن من عامرة األرضحتى يتمكن اإلنسا

ويدعو هللا سبحانه البرش، بعد . فالجوع أحد الحاجات الجسمية التي البد من إشباعها. جوع
  .أداء الصالة، إىل أن ينترشوا يف األرض لكسب الرزق، وبالتايل إشباع الحاجات الجسدية

ويفّصل يف الجزء . عبارة عن الروح والبدن معاَ  -أي الشخصية  –ويرى ابن تيمية أن اإلنسان 
الحديث عن أعضاء البدن، أي مكوناته، يقول يف ذلك  "مجموع الفتاوى"الثامن عرش من 

وكذلك اإلنسان الكامل يدخل يف مسامه أعضاؤه كلها، ثم لو قطعت يداه ورجاله مل يخرج "
أما أهم مكونات . )1( "يدخل يف االسم الكاملعن اسم اإلنسان، وإن كان قد زال منه بعض ما 

البدن وأكرثها تأثرياً يف تحديد السلوك اإلنساين، عند ابن تيمية، فهي العني واللسان والشفة 
  َنْجَعلْ  َأَلمْ (: والقلب، مصداقاً لقوله تعاىل

                                                 
 .277، ص 18الفتاوى، جابن تيمية، مجموع    )1(



73 

  

وهذه . والهداية محلها القلب. )1( )النَّْجَدْينِ  َوَھَدْيَناهُ  (9) َوَشَفَتْينِ  َوِلَساًنا (8 ) َعْيَنْينِ  َلهُ  
األعضاء الثالثة هي دامئة الحركة والكسب إما لإلنسان أو عليه، بخالف ما يتحرك من الداخل، 

وبخالف بقية األعضاء، فإن السكون أغلب وحركاتها قليلة . فإنه ال يتعلق به ثواب وال عقاب
  .)2( "نهام العضوان الناطقانوقد ذكر هللا تعاىل اللسان والشفتني أل . بالنسبة إىل هذه

أي الشخصية  –ويذهب ابن القيم إىل ما ذهب إليه ابن تيمية، فالنفس مبعناها العام 
والبدن آلة الروح، والقلب هو امللك املترصف بأعضاء البدن، فـإذا . تتكون من البدن والروح –

، إذا ما عرف ربه وعرف وبالقلب كامل اإلنسانية. أظلم أظلم البدن، وإذا استنار استنار البدن
وهو بني إصبعني من أصابع الـرحمن . وهو أرشف ما يف اإلنسان. حقه وعبده بأسامئه وصفاته

  .)3(عّز وجّل 

فهـام . والجسد هو الجانب املـادي، ولـه صـفاته الخاصـة بـه، وللـروح صـفاتها كـذلك
فات كـام أن للشخصـية صـفات جديـدة مغـايرة للصـ. جوهران مختلفان عـن بعضـهام متامـاً 

الجسـم (ال تسـاوي مجمـوع صـفات املكـونني  "الشخصية"فصفات الكل . األصلية لكل منهام
، ذلك أن هذين املكونني ليسا كيانني منفصلني أو مستقلني عن بعضـهام الـبعض، بـل )والروح

. متامزجني ومتفاعلني معاً ليشكال وحـدة متكاملـة، متثـل الكيـان الكـيل للشخصـية اإلنسـانية
والوجـود اإلنسـاين يف . م ينظر إىل النفس البرشية نظرة كليـة متكاملـة وشـاملةفالقرآن الكري

اإلسالم ميثل حقيقة منهجيـة تـتلخص يف أن هـذا الوجـود يتميـز بالثنائيـة املتكاملـة يف كيـان 
فاملكونان املادي والروحي يتفاعالن، فال يعود هناك انفصال بيـنهام، وال يوجـد . إنساين موحد

فـالروح مل تتـوطن يف حيـز معـني مـن . الحال التي كان عليها قبـل التفاعـل أيهام مبفرده عىل
الجسد، بل رست فيه كله وشملت كيانه أجمع، فأصبح بذلك كياناً جسدياً وروحيـاً يف الوقـت 

فاإلسالم يجعل لكـل سـوك . ويف ضوء هذه الحقيقة، ميكن تفسري كافة سلوكات اإلنسان. ذاته
مثالً، ليست حركات جسمية فحسب، بل حركـة روحيـة أيضـاً فالصالة . مادي وروحي: بعدين

والصـيام لـيس مجـرد امتنـاع . تتطلع يف خشوعها إىل هللا، وال تصّح الصـالة إال بـالحركتني معـاً 
  ...الجسم عن الطعام والرشاب، بل صرب وجلد وتقوى املشاعر وانطالقة الروح
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حــدوث األمــراض النفســية  كــام تظهــر العالقــة املتداخلــة بــني املكــونني واضــحة عنــد
وهـي األمـراض الجسـدية ذات ) أي ما نسـميها حـديثاً بـاألمراض السيكوسـوماتية(الجسدية 

كـام . أمراض الحساسية والذبحة الصدرية وقرحة املعـدة وغريهـا: املنشأ النفيس، ومن أمثلتها
  .نيفالعالقة متبادلة التأثري بني املكون. ينعكس التعب الجسمي عىل نفسياتنا كذلك

فـإن هللا عـّز وجـّل "ويشري ابن تيمية إىل العالقة املتداخلة بني مكوين الشخصية بقوله 
خلق أعامل األبـدان بـأعامل القلـوب، ويكـون ألحـد الكسـبني تـأثري يف الكسـب اآلخـر بهـذا 

فـإن القـدرة هنـا . ويكون ذلك الكسب من جملة القدرة املعتـربة يف الكسـب الثـاين. االعتبار
مـن قصـد وإرادة وسـالمة األعضـاء والقـوى : ارة عـام يكـون الفعـل بـه محالـةليست إال عبـ

فالجسد تابع للقلب، فال يسـتقر يشء يف القلـب إال ظهـر . )1( "املخلوقة يف الجوارح وغري ذلك
  .)2( "مبوجبه ومبقتضاه عىل البدن ولو بوجه من الوجوه

كــرث أهميــة يف بنيــة ويحتــل املكــون الروحــي أو املكــون البــاطني املركــز املحــوري األ 
وهـي ال صـالح لهـا إال . فإن حقيقة العبد قلبـه وروحـه"الشخصية، ويف ذلك يقول ابن تيمية 

بل هو بالروح أخص منه "ويضيف ... "بإلهها الذي ال إله إال هو، فال تطمنئ يف الدنيا إال بذكره
  .)3( "بالبدن، إمنا البدن مطيّة للروح

يف كتابات ابن سينا، فهو يرى أن اإلنسان يتكون من وتتضح ديناميكية النفس البرشية 
) ويقصد بها الـروح(فالجسد يؤثر يف النفس . جوهر مادي وجوهر روحي: جوهرين متفاعلني

وأنـه ال ... فالجسد هو املادة والنفس هي الصورة. وكذا الحال فيام يتعلق بالنفس. ويتأثر بها
هر، الذي هو الروح، ال يفنى بعـد املـوت، ويضيف بأن الجو ... وجود للنفس قبل وجود البدن

وال يبىل بعد مفارقة البدن، بل هو باٍق لبقاء خالقه تعاىل؛ ذلك أن جـوهر الـروح أقـوى مـن 
ويذهب ابـن رشـد . جوهر البدن، وألنه يحرك البدن ويدبره ويترصف فيه، فالبدن تابع للروح

الـنفس "يـرى أن ) أي ابـن رشـد(فهـو . إىل ما ذهب إليه ابن سينا حول عالقة الجسد بالروح
  .)4( "متصلة اتصال الصورة باملادة) ويقصد بها الروح(
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مرتبطـة بالجسـد، ولهـا مـن ) ويقصد بها الـروح(النفس "ويرى الخطيب البغدادي أن 
كام أنها جـوهر مـن طبيعتـه أن يفـارق . قواها ما ال تستطيع مامرسته بدون حلولها يف البدن

عليا من الكامل، حيث الحيـاة الفاضـلة يف العـامل األعـىل إىل جـوار  البدن، إذا وصل إىل درجة
  .)1("وحيث تنعم مبشاهدة هللا ومعرفة األمور اإللهية. املالئكة واألشخاص الروحانية

ويقصـد (أن النفس  "معارج القدس يف مدارج معرفة النفس"كام يرى الغزايل يف كتابه 
. فهي تؤثر فيه وتتأثر بـه.  أنه عىل صلة قوية بهجوهر قائم مستقل عن البدن، إال) بها الروح

. توجـد بعـد فنـاء البـدن) الـروح(، لكنه يـرى أن الـنفس )الروح(فالبدن ال يوجد إال بالنفس 
  .)2(بل يصيب البدن وحده) الروح(فاملوت ال ميتد إىل النفس 

بصـورة ويصف ابن تيمية العالقة الديناميكية الفاعلة بني مكوين الشخصـية اإلنسـانية 
بالبدن، ليس إال تعلق التدبري والترصـيف،  –أي الروح  –وكذلك قولهم إن تعلقها "حيّة بقوله 

. وامللـك ال يلتـّذ بلـّذة أحـدهم، وال يتـأمل بأملـه. وقدرته إن مل يتحركوا هم بإرادتهم وقـدرتهم
نظـري وليس كذلك الروح والبدن، بل قد جعل بينهام من االتحـاد واالئـتالف مـا ال يعـرف لـه 

فلـيس . يقاس به، ولكن دخول الروح فيه ليس هو مامثالً لدخول يشء من األجسام املشهودة
دخولها فيه كدخول املاء ونحوه من املائعات يف األوعية، فإن هذه إمنا تالقي السطح الـداخيل 
من األوعية، ال بطونها وال ظهورها، وإمنا يالقـي األوعيـة منهـا أطرافهـا دون أوسـاطها، ولـيس 

بل الروح متعلقة بجميع أجزاء البـدن باطنـة وظـاهرة، وكـذلك دخولهـا . كذلك الروح والبدن
فيها ليس كدخول الطعام والرشاب يف بدن اآلكل، فإن ذلك له مجال معروف، وهو مستحيل، 
إىل غري ذلك من صفاته، وال جريانها يف البدن كجريان الدم، فإن الـدم يكـون يف بعـض البـدن 

إمنا بدين مطيتي، فإن رفقت بها بلّغتني، وإن مل أرفق بها "كام قال أبو الدرداء . )3( "دون بعض
  .)4( "مل تبلّغني

وهكــذا ميكــن القــول بــأن علــامء املســلمني أكــدوا الطبيعــة الديناميكيــة للشخصــية 
ومـا (وما من شك بأن النظرة الثنائيـة املزدوجـة للشخصـية تقتيضـ فهـم طبيعتهـا . اإلنسانية

  من جانبني متفاعلني ومتناغمني؛ يتعلق ) أفعال، أي سلوكات إنسانية يصدر عنها من

                                                 
 .534-533محمد أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي يف اإلسالم، ص    )1(

 .الغزايل، معارج القدس يف مدارج معرفة النفس   )2(

 .349-348، ص 17ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   )3(

 .222، ص 4ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: انظر   )4(
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وبدون هذه النظرة . أحدهام بالجانب املادي فيام يتعلق اآلخر بالجانب الروحي
الديناميكية لبنية الشخصية، يبقى فهم الشخصية اإلنسانية مبتوراً وعاجزاً عن تفسري جميع 

القابل (ار يف تفسري السلوك عىل الجانب املادي إذ أن االقتص. أشكال السلوك اإلنساين
بحجة أنه جانب ميتافيزيقي يقع (وإقصاء الجانب الروحي ) للمالحظة والقياس املبارشين

، يعّد تفسرياً قارصاً، ألنه يُخرج الشخصية عىل فطرتها ويقطع صلتها )خارج إطار علم النفس
ين الذي يتسم بالتعقيد، ذلك أنه سيدرس كام يعّد تفسرياً مبتوراً للسلوك اإلنسا . بخالقها

وكام هو معلوم فإن مصادر . ظاهر السلوك اإلنساين وال يسرب حقيقته وجوهر إنسانيته
املعرفة اإلسالمية تضيف إىل مصادر املعرفة الغربية مصدراً آخر هو مصدر الوحي، وهو 

إلسالم تفسرياً شامالً وبهذه اإلضافة، يقدم ا. مصدر العلم الثابت الذي له الكلمة الفاصلة
فالسلوك محصلة التفاعل بني . للسلوك، يتناغم مع الطبيعة الثنائية للشخصية اإلنسانية

  .املكونني املادي والروحي للشخصية، وال يُفهم إال يف ضوئهام معاً 

) مؤمنون وكافرون ومنافقون(هذا وتجدر اإلشارة مجدداً إىل أن البرش جميعاً 
ادي للشخصية، كام يشرتكون يف روح الحياة التي متثل ّرس الحياة يشرتكون يف البعد امل

غري أنهم يختلفون فيام بينهم يف الروح الجوهرية . وبقاءها، وتكون بها الحركة والنشاط
وعليه، فإن التفاوت يف السلوك بني . املدركة للخري والرش؛ فمن أوتيها عرف هللا وعمل بهديه

م يف املعتقد أو الفكر الذي يغذي ثنائية الجسد والروح، البرش ينشأ نتيجة التفاوت بينه
  .ويوجهها نحو الخري أو الرش

  قوى الشخصية وتفاعالتها:  
ملّا خلق سبحانه اإلنسان من جسد وروح، علم أنه يحتاج إىل أشياء تقيمه من غذاء 

ولكن . يواإلنسان ال يصل إىل تلك املادة إال بحركة وسع. وغريه؛ فال قوام لحياة إال مبادة
املوانع والعوائق عنها كثرية، لذلك أعطاه هللا سبحانه قوة يصل بها إىل حاجته، ويدفع بها 

وقد عني علامؤنا املسلمون بتحديد طبيعة تلك . أضدادها عن نفسه ليحافظ عىل بقائه
  .القوى وتفاعالتها

ن ثالث أن اإلنسان مركب م  "تهذيب األخالق وتطهري األعراق "فريى ابن مسكويه يف 
فالقوة الشهوية هي التي بها تكون . الشهوية، والغضبية، والناطقة القوة: قوى نفسية هي

الشهوة وطلب الغذاء والشوق إىل املالذ التي يف املأكل واملشارب واملناكح ورضوب اللذات 
فهو بالشهوية يتحرك نحو الشهوات التي يتناول بها اللذات البدنية كلها، ويظهر . الحسية

  أما القوة الغضبية فهي التي يكون بها الغضب والنجدة، واإلقدام. ها من الكبدأثر 
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وبالغضـبية يتحـرك . عىل األهـوال، والشـوق إىل التسـلط والرتفـع ورضوب الكرامـات 
إىل طلب الرئاسات وتعرض لـه الحميـة واألنفـة، ويلـتمس العـّز واملراتـب الجليلـة ) اإلنسان(

والقوة الناطقة هي التي بها يكون الفكر والتمييز والنظر يف . بويظهر أثرها من القل. العالية
  .)1( "وهي القوة املميزة العاقلة التي تنتظم القوى األخرى. حقائق األمور

السلوك اإلنساين، فهو كالواقف  –عند ابن مسكويه  –وتحدد هذه القوى النفسية 
عىل األخرى مييل بفعله،  تجذبه القوى الثالث؛ هذه مرة وهذه مرة، وبحسب قوة إحداها

فرمبا غلبت عليه القوة الغضبية، فإذا انصبغ بها، ومال بفعله إليها ظهرت قوته كلها كأنها "
غضب وخفيت القوى األخرى، حتى كأنها مل توجد له، وكذلك إذا هاجت به القوة الشهوية 

. لقوة الناطقةوأحصف ما يكون اإلنسان وأحسنه إذا غلبت عليه ا. خفيت آثار القوى األخرى
فهي القوة اإللهية العاقلة التي ينبغي أن تستويل وتكون لها الرئاسة عىل البقية، فرتتبها حتى 

واإلنسان حينئذ نازل باملنزلة الكرمية بحيث هيأه هللا . تظهر أفعالها بحسب ما تجده وترسمه
عض تلك القوى منه فإذا كان األمر كذلك فغري منكر أن تهيج باإلنسان ب. تعاىل، وكام أراده

عند التواء أمر عليه أو انسداد باب دون مطلب له، فيظهر منه فعل ال توجبه رويّة، وال 
وأنت تجد ذلك "ويضيف  " ...يقتضيه متييز، لخفاء أثر القوة الناطقة واستيالء القوى األخرى

ا قاصدة عياناً عند األحوال املختلفة بك، فإنك تجد نفسك يف أوقات عىل أحوال مؤثرة له
إليها، غري مصغية إىل نصيح، وال قابلة أمر سديد، حتى إذا أفقت من تلك السكرة التي غلبت 
عليك يف تلك األحوال، عجبت من األفعال التي ظهرت منك، وأنكرت نفسك فيها وكأن غريك 

ك فال تزال كذلك حتى تهيج بك تلك القوة األوىل مرة أخرى، فال مينع. الذي آثرها، وقصد إليها
وسبب ذلك الرتكيب من القوى النفسية . ما جربته من نفسك ووعظتها به، أن تقع يف مثله

ويصدر األفعال الباقية بحسب التي هي . الثالث، وليس ميكن اإلنسان أن يخلص بقوة واحدة
فإن العادة إذا استمرت . أفضل وأرشف إال بعد معالجة شديدة وتقويم كثري وإدمان طويل

فذت يف زمان متصل طويل، حصل منها خلق، فكان الحكم له وصار هو والعزمية إذا أن
  .)2( "الغالب

                                                 
 .37ابن مسكويه، تهذيب األخالق وتطهري األعراق، ص    )1(

 .188-186ابن مسكويه، الهوامل والشوامل، ص    )2(
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ورمبا خرجت قوى النفس عن االعتدال فيها إىل جانب الزيادة واإلفراط، أو إىل جانـب 
فيقّوم القوة الشهوية حتـى "النقص والتفريط، فيجب عىل اإلنسان حينئذ أن يعّدلها ويقّومها 

كـام . نبغي، وتكون حركتها إىل ما يجب وكام يجب وعىل الحال التي تجـبال تنازع إىل ما ال ي
عليه أن يقّوم القوة الغضبية حتى تعتدل يف حركتها، فيستعملها كام ينبغي وعىل من ينبغـي 
ويف الحال التي تنبغي، ويعّدلها يف طلب الكرامة واحتامل األذى والصرب عـىل الهـوان، والنـزاع 

وإذا أعدلت . الذي ينبغي، وعىل الرشائط التي وصفت يف كتب األخالقإىل الكرامة عىل القدر 
هاتان القوتان يف اإلنسان فكانت حركتها عىل ما يجب، معتدلـة مـن غـري إفـراط وال تقصـري، 

وبحصـول هـذه الفضـائل تقـوى الـنفس . حصلت له العدالة التـي هـي مثـرة الفضـائل كلهـا
التـي يسـتحق بهـا الرئاسـة، ومتـى مل تحصـل لـه الناطقة، وتستمر لإلنسان الصورة الكامليـة 

  .)1( "فينبغي أن يكون مسوساً بغريه

قوة العقل وقوة الشهوة والقوة الغضبية، : قوى اإلنسان ثالث"كام يرى ابن تيمية، أن 
وأعالها قوة العقل التي يختص بها اإلنسان دون سائر الدواب وتشاركه فيها املالئكة، كام قال 

ُخلق للمالئكة عقول بال شهوة، وخلق للبهائم شهوة بال عقل، : يز وغريهأبو بكر عبد العز
ثم القوة الغضبية التي فيها دفع املرضة، ثم القوة الشهوية ... وخلق لإلنسان عقل وشهوة

فضيلة : وملّا كانت قوى النفس ثالث، كانت الفضائل ثالث هي. )2( "التي فيها جلب املنفعة
، وفضيلة العفة التي هي )املنطقية(ي هي كامل القوة العقلية العقل والعلم واإلميان الت

والقوة الغضبية هي ... كامل القوة الشهوية، وفضيلة الشجاعة التي هي كامل القوة الغضبية 
 َأطَْعَمُھمْ  الَِّذي(: قوة النرص، والقوة الشهوية هي قوة الرزق، وهام املذكوران يف قوله تعاىل

وتنتظم القوى . والنرص والرزق مقرتنان يف الكتاب والسنة. )3( ) َخْوفٍ  ِمنْ  َوَآَمَنُھمْ  ُجوعٍ  ِمنْ 
  .)4( "الثالث باعتدالها

باعتبار القوى الثالث للنفس اإلنسانية انقسمت األمم التي هي "ويرى ابن تيمية أنه 
فهم سكان األرض طوالً وعرضاً، الذين . أفضل الجنس اإلنساين، وهم العرب والروم والفرس

فغلب عىل العرب القوة العقلية املنطقية، واشتق اسمها ... هرت فيهم الفضائل اإلنسانية ظ
  عرب من اإلعراب، وهو البيان واإلظهار،: من وضعها، فقيل لهم

                                                 
 .374املرجع السابق، ص    )1(
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وغلب عىل الروم القوة الشهوية من الطعام والنكاح . وذلك خاصة القوة املنطقية 
رمت هذا أرومه إذا طلبته : ، فإنه يقال"الروم"ونحوها واشتق اسمها من ذلك، فقيل لهم 

واشتق . وغلب عىل الفرس القوة الغضبية من الدفع واملنع واالستعالء والرياسة. واشتهيته
ولهذا توجد هذه ... ، كام يقال فرسه يفرسه إذا قهره وغلبه "فرس"اسمها من ذلك، فقيل 

هذا كانت العرب أفضل األمم، ول. القوى الثالث غالبة عىل األمم الثالث حارضتها وباديتها
وباعتبار القوى الثالث " ويضيف ...  "وتليها الفرس، ألن القوة الدفعية أرفع، وتليها الروم

فإن املسلمني فيهم العقل والعلم . املسلمون واليهود والنصارى: للنفس، كانت األمم الثالث
وأما اليهود . هم األمة الوسطواالعتدال يف األمور، فإن معجزة نبيّهم هي علم هللا وكالمه، و 

حتى حرم عليهم من املطاعم واملالبس ما مل يحرم عىل  "فأضعفت القوة الشهوية فيهم
غريهم وأمروا من الشدة والقوة مبا أمروا، ومعاصيهم غالبها من باب القسوة والشدة ال من 

نتصار، ومل والنصارى أضعفت فيهم القوة الغضبية، فنهوا عن االنتقام واال . باب الشهوة
فلم يحرم عليهم من املطاعم ما حرّم عىل من قبلهم، بل أحّل . تضعف فيهم القوة الشهوية
ويظهر فيهم من األكل والرشب والشهوات ما مل يظهر يف اليهود، . لهم بعض الذي حرّم عليهم

وفيهم من الرقة والرأفة والرحمة ما ليس يف اليهود، فغالب معاصيهم من باب الشهوات ال 
  .)1( "من باب الغضب

ويضيف الغزايل إىل التصنيف الثاليث لقوى النفس اإلنسانية، القوة العادلة؛ يقول يف 
وكام أن حسن الصورة الظاهرة مطلقاً ال يتم إال بحسن العينني ودقة األنف والفم "ذلك 

بد  والخّد، بل ال بد من حسن الجميع ليتم حسن الظاهر، فكذلك يف الباطن أربعة أركان ال
قوة العلم وقوة الغضب وقوة الشهوة : من الحسن يف جميعها حتى يتم حسن الخلق، وهي

كام وصف الغزايل كل قوة مبا يقابلها من أوصاف . "وقوة العدل بني هذه القوى الثالث
الربانية والسبعية : فأشار إىل أن الطبيعة اإلنسانية تحتوي عىل أمزجة أربعة هي. الكائنات

فهو يف نفسه يحب الربوبية واالستعالء والتفرد بالرياسة والتواضع . "لبهيميةوالشيطانية وا
والتحرر من العبودية، وهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من البغضاء 

ومن حيث يختص من البهائم بالتمييز مع اشرتاكه معها يف . والعداوة والتهجم عىل الناس
ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال . انيةالغضب والشهوة حصلت منه شيط

  ويضيف بأن الخلق. البهائم من الرش والحرص والشبق وغريه

                                                 
 .433-431املرجع السابق، ص   )1(
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يكون باالعتدال والتوازن بني قوى النفس جميعاً وسـيطرة العقـل أو الصـفة الربوبيـة  
  .)1("عليها

والغضب  العدل: ويزيد ابن حزم األندليس يف عدد القوى النفسية لتصل إىل سبع قوى هي
إن هللا عّز وجّل ركّب يف النفس "والشهوة والفهم والجهل والتمييز والعقل، فهو يقول 

اإلنسانية قوى مختلفة؛ فمنهـا عدل يزيّن لها اإلنصاف ويحبّب إليها موافقة الحق، قال 
ةُ  َأَخَذْتهُ  اللَّهَ  اتَّقِ  لَهُ  ِقيلَ  َوِإَذا (:، وقال تعاىل)َواْإلِْحَسانِ  ِباْلَعْدلِ  َيْأُمرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  (:تعاىل  اْلِعزَّ

فالفاضل يّرس ملعرفته  ・)َفِرُحونَ  َلَدْيِھمْ  ِبَما ِحْزبٍ  ُكلُّ ( :وقال تعاىل . )َجَھنَّمُ  َفَحْسبُهُ  ِباْإلِْثمِ 
مبقدار ما منحه هللا تعاىل، والجاهل يّرس ملا ال يدري حقيقة وجهه وملا فيه وباله يف أخراه 

ومنها فهم يليح لها الحق من قريب، وينري لها يف ظلامت املشكالت، فرتى . وهالكه يف معاده
به الصواب ظاهراً جلياً، ومنها جهل يطمس عليها الطرق ويساوي عندها بني السبل، فتبقى 

النفس يف حرية ترتدد، ويف ريب تتلذذ، ويهجم بها عىل أحد الطرق املجانبة للحق، املنكبة عن 
 َيْستَِوي َھلْ  ُقلْ (: اً، أو جنباً وإحجاماً، أو إلفاً وسوء اختيار، قال تعاىلالصواب تهوراً وإقدام

ومنها قوة التمييز، فجعل لها خالقها بهذه القوة سبيالً ... )َيْعَلُمونَ  َال  َوالَِّذينَ  َيْعَلُمونَ  الَِّذينَ 
فهم الذي به إىل فهم خطابه عّز وجل، وإىل معرفة األشياء عىل ما هي عليه، وإىل إمكان الت

ترتقي درجة الفهم ويتخلص من ظلمة الجهل، فبها تكون معرفة الحق من الباطل، قال 
رْ (: تعاىل  َھَداُھمُ  الَِّذينَ  ُأوَلِئكَ  َأْحَسَنهُ  َفيَتَِّبُعونَ  اْلَقْولَ  َيْستَِمُعونَ  الَِّذينَ  17 ) ِعَبادِ  َفبَّشِ
 ) اْألَْلَبابِ  ُأولُو ُھمْ  َوُأوَلِئكَ  اللَّهُ 

منها قوة العقل التي تعني النفس املميزة عىل نرص العدل وعىل إيثار مـا دلّـت عليـه و 
وبهـذه . صحة الفهم، وعىل اعتقاد ذلك علامً، وعىل إظهـاره باللسـان وحركـات الجسـم فعـالً

القوة التي هي العقل تتأيد املوافقة للنفس لطاعته عىل كراهية الحود عن الحق، وعىل رفض 
  .)2( "ل والشهوة والغضب املولد للعصبيةما قاد إليه الجه

: هذه القـوى النفسـية يف قـوتني رئيسـيتني هـام "طوق الحاممة"ويصنف ابن حزم يف 
وخلـق هللا يف الـنفس قـوتني متعـاديتني متضـادتني يف التـأثري "قوة التمييز وقوة الهوى، يقول 

  فالتمييز هو الذي . سالتمييز والهوىـ كل واحدة منهام تريد الغلبة عىل آفاق النف: هام

                                                 
 .الغزايل، معارج القدس يف مدارج معرفة النفس   )1(

 .200، ص 3ابن حزم، رسالة البيان عن حقيقة اإلميان، ج   )2(
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والهوى هو الذي يشاركها يف نفوس الجـن ... خّصت به نفس اإلنسان والجن واملالئكة 
فإذا عصم هللا تعاىل العبد غلب التمييـز بقـوة مـن عنـده هـي لـه مـدد وعـون، ... والحيوان 

ذي وهـذا هـو الـ. فجرت أفعال النفس عىل ما رتب هللا تعاىل فيها متييزها من فعل الطاعـات
وإذا خذل هللا تعاىل النفس أمّد الهوى بقوة هي اإلضالل، هجرت أفعال النفس . يسمى العقل

عىل ما رتب هللا تعاىل يف هواها من الشهوات وحب الغلبة والحرص والبغـي والحسـد وسـائر 
  .)1( "األخالق الرذيلة واملعايص

: التصنيف الثاليث لقوى النفسمام سبق، ميكن القول بأن علامء املسلمني مييلون، عموماً، إىل 
القوة الناطقة والغضبية والشهوية، وأن أحد هذه القوى ميكن أن تسيطر عليها فتحرفها عن 

: كام قال. )2(هذا ويعّد الغزايل القوة الشهوية أصعب قوى النفس تربية وتهذيباً . االعتدال
نسانية، وليس كبح فالقوة الشهوية أعدى أعداء النفس اإل . أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك

وقد أشار سبحانه وتعاىل إىل أن الذين ينساقون وراء القوة الشهوية . جامحها باألمر اليسري

 ِمنَ  َكثِيًرا ِلَجَھنَّمَ  َذَرْأَنا َوَلَقدْ (: يعطلّون بذلك قوتهم العقلية، فيصبحون كالبهائم، قال تعاىل
 َال  آََذانٌ  َولَُھمْ  ِبَھا يُْبِصُرونَ  َال  َأْعُينٌ  َوَلُھمْ  ِبَھا َيْفَقُھونَ  َال  ُقلُوبٌ  َلُھمْ  َواْإلِْنسِ  اْلِجنِّ 

وتتصل القوة الشهوية . )3)اْلَغاِفلُونَ  ُھمُ  ُأوَلِئكَ  َأَضلُّ  ُھمْ  َبلْ  َكاْألَْنَعامِ  ُأوَلِئكَ  ِبَھا َيْسَمُعونَ 
وقد تحتال  فهي تنتهز غفلة القوة العاقلة وتهاون القوة الغاضبة،. بالنفس األمارة بالسوء

عىل ( "أمارة"وكلمة . عليهام، فتنشط وتدفع صاحبها تحت الضغط واإللحاح إىل فعل السوء
تدل عىل اإللحاح املستمر، وال ينجو من االستجابة إىل النفس األمارة بالسوء إال ) وزن فّعالة

  .من رحمه ربه، وثاب إىل عقله، واستمع إىل ضمريه

  تكامل الشخصية وتوازنها:  
ة اإلنسانية يف اإلسالم شخصية متكاملة، تتكامل قواها النفسـية وتتسـق معـاً، الشخصي

فال تقوى إحداها بحيث ترض باألخرى، وال تبطـل إحـداها فعـل األخـرى، وال تعمـل أي منهـا 
فمع أنها قوى متباينة يف ماهيتها، إال أن كالً منها يؤدي وظيفتـه يف نطـاق . مبعزل عن األخرى

  فجوهر الشخصية يظل واحداً عىل. سدي معاً التكامل الروحي والج

                                                 
 .123-122ابن حزم، طوق الحاممة، ص    )1(

 .الغزايل، معارج القدس يف مدارج معرفة النفس   )2(

 .179األعراف،    )3(
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فال بد للقوى املدركة والشهوية والغضبية من رباط يجمعها . الرغم من تعدد تلك الوظائف 
ويلم شعثها، بحيث تعمل عىل نحو متكامل متناغم، يعكس وحدة الشخصية ويضمن لها 

وهو خالق الشخصية،  فاهلل سبحانه واضع الرشيعة. وهذا دليل صدق وحدة املصدر. السعادة
والخطاب القرآين موجه إىل اإلنسان . يعرف طبيعتها وقواها األساسية وأبعادها ووسعها

هذا من جهة، . بكليته، فال يخاطب قوة دون أخرى، فيقع يف التناقض مع القوة التي يهملها
آلخر، ال يخاطب مكوناً للشخصية دون املكون ا –أي الخطاب القرآين  –ومن جهة أخرى فإنه 

 الَِّتي اللَّهِ  ِفطَْرةَ  َحِنيًفا ِللّدِينِ  َوْجَھكَ  َفَأِقمْ    (:    وإمنا يخاطب الشخصية ككل، يقول سبحانه
ويعني قوله تعاىل أن الدين فطرة هللا وأن . )1( )اللَّهِ  ِلَخْلقِ  َتْبِديلَ  َال  َعَلْيَھا النَّاسَ  َفطَرَ 

إن هللا عّز وجّل "وقد قيل . قي بني الدين واإلنساناإلنسان فطرة هللا، لذا كان ال بد من التال 
أي أن اإلسالم يلتقي مع اإلنسان؛ فيتعامل مع مكوناته . )2( "أّسس دينه عىل مثال خلقه

فالعقائد اإلسالمية ال تُعنى مبكون دون غريه وال بقوة دون أخرى، . جميعاً ومع قواه جميعاً 
تضارب بني القوى أو بني املكونات حول عقيدة من فال . بل تتصل بها جميعاً اتصاالً وثيقاً 

عقائده، بل هو التناغم والوئام الذي يفيض إىل قبول العقل وطأمنينة القلب والتقاء مع 
  .اإلرادة، وهذا هو كامل الشخصية

ويرى ابن حزم أن تكامل الشخصية واعتدالها ال يتحقق إال من خالل التوازن بني قوى النفس 
ا  (: إن قوله سبحانه" ذلك املختلفة، يقول يف  َعنِ  النَّْفسَ  َوَنَھى َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوَأمَّ

ألن نهي النفس عن الهوى . ، جامع لكل فضيلة)3( )اْلَمْأَوى ِھيَ  اْلَجنَّةَ  َفِإنَّ  ( 40 ) اْلَھَوى
، هو ردعها عن الطبع الغضبي وعن الطبع الشهواين، ألن كليهام واقع تحت موجب الهوى

فلم يبق إال استعمــال النفس للنطق املوضوع فيها، الذي به بانت عن البهائم والحرشات 
، "ال تغضب"للذي استوصاه  صىل هللا عليه وسلمويقول يف قول رسول هللا  ...  "والسباع

وأمره، عليه السالم، أن يحب املرء لغريه ما يحب لنفسه، جامعان لكل فضيلة، ألن يف نهيه 
ويف أمره عليه السالم أن يحب املرء . دع النفس ذات القوى الغضبية عن هواهاعن الغضب ر 

ة العدل الذي هو  لغريه ما يحب لنفسه ردع النفوس عن القــوى الشهوانية، وجمع ألزمَّ
  .)4( "فائدة النطق املوضوع يف النفس الناطقة

                                                 
 .30الروم،    )1(

 .45، ص 1حل، جالشهرستاين، امللل والن   )2(

 .40النازعات،    )3(

 .19ابن حزم، األخالق والسري يف مداواة النفوس، ص    )4(
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ن مـن أداء رسـالتها كام ال تستقيم الشخصية وال يتحقق لها التوازن والتناغم، وال تتمك
فهناك تـوازن بـني الجسـد والـروح، وهنـاك تـوازن بـني العقـل . يف الحياة إال بتوازن مكوناتها

فقد أقّر اإلسالم دور الجسد يف شخصـية املسـلم، وكـّف عنـه الوجـدان يف . والوجدان واإلرادة
عتـداء عـىل حال مغاالتـه وانحرافـه؛ فحـرّم إشـباع الشـهوة إىل رشب الخمـر، مـثالً، ألن فيـه ا

كام كّف الجسد عن الوجدان يف أحوال ضعف املسلم، فعـالج اإلسـالم ثـورة الغضـب . الجسد
  .بالجلوس إن كان قامئاً، وباالضطجاع إن كان قاعداَ◌ً 

ويحقق اإلسالم توازناً بني املكون الجسدي واملكـون الروحـي، فـال يهمـل الجسـد عـىل 
وقد أكد اإلسالم رضورة االهتامم بالجسـد . حساب الروح، وال يهمل الروح عىل حساب الجسد

حتى يتمكن املسلم من أداء العبادات، ال بل قّدم صحة الجسد عىل صـحة الـدين، فقـد أقـر 
ســقوط فــرض الوضــوء والتعــويض عنــه بــالتيمم عنــدما يكــون اســتعامل املــاء مرضــاً بصــحة 

كـام . ات لديـهاملتوضئ، أو عندما يؤدي استعامله إىل تأخر شفاء املـريض أو حـدوث مضـاعف
. يسقط فرض الوضوء أو االغتسال إذا كان املسلم يف حاجـة إىل املـاء لرشـبه أو طـبخ طعامـه

ويتوجـب قطـع الصـالة عـىل . ويسقط فرض الصوم عن املريض، وعليه أن يقيض بعد الشـفاء
وقد أقر الفقهـاء بـأن صـحة األبـدان مقدمـة عـىل صـحة . من يداهمه الخطر وهو يف الصالة

  .األديان

ينهى اإلسالم عن التطرف يف العبادة حتى ال يرهق اإلنسان نفسه ويؤذي بدنه، فال و
 صىل هللا عليه وسلمويتضح ذلك جلياً يف حديث رسول هللا . يتمكن من تحقيق أهدافه العليا

ْهَر َوأَقَْرأُ الُْقرْآَن كُلَّ لَيْ : فقد قال ريض هللا عنهلعبد هللا ابن عمرو  فلام . لَةٍ كُْنُت أَُصوُم الدَّ
ا أَرَْسَل إَِيلَّ، فَأَتَيْتُهُ  صىل هللا عليه وسلمذُكِرُْت لِلنَِّبيِّ  ْهَر "فََقاَل ِيل . َوإِمَّ أَلَْم أُْخَربْ أَنََّك تَُصوُم الدَّ

فَِإنَّ ِبَحْسِبَك أَْن : قَاَل . يَا نَِبيَّ ّهللاِ َولَْم أُرِْد ِبَذلَِك إِالَّ الَخرْيَ . بََىل : َوتَْقَرأُ الُْقرْآَن كُلَّ لَيْلٍَة؟ فَُقلُْت 
فَِإنَّ لَِزْوِجَك : قَاَل . يَا نَِبيَّ ّهللاِ إيِنِّ أُِطيُق أَفَْضَل ِمْن َذلَِك : تَُصوَم ِمْن كُلِّ َشْهٍر ثـَالَثََة أَيَّاٍم، قُلُْت 

َصْوَم َداُوَد نَِبيِّ ّهللاِ فَِإنَُّه كَاَن أَْعَبَد فَُصْم . َولَِجَسِدَك َعلَيَْك َحّقاً . َولِزَْورَِك َعلَيَْك َحّقاً . َعلَيَْك َحّقاً 
َواقَْرأِ الُْقرْآَن : يَا نَِبيَّ ّهللاِ َوَما َصْوُم َداُوَد؟ قَاَل كَاَن يَُصوُم يَْوماً َويُْفِطُر يَْوماً، قَاَل : النَّاِس، قُلُْت 

يَن، قَاَل : قَاَل . أَفَْضَل ِمْن َذلِكيَا نَِبيَّ ّهللاِ إيِنِّ أُِطيُق : ِيف كُلِّ َشْهٍر، قَاَل قُلُْت  فَاقَْرأُْه ِيف كُلِّ ِعْرشِ
، قَاَل قُلُْت . يَا نَِبيَّ ّهللاِ إيِنِّ أُِطيُق أَفَْضَل ِمْن َذلِك: قُلُْت  يَا نَِبيَّ ّهللاِ إيِنِّ : قَاَل فَاقَْرأُْه ِيف كُلِّ َعْرشٍ

. فَِإنَّ لِزَْوِجَك َعلَيَْك َحّقاً .  كُلِّ َسبْعٍ، َوَال تَزِْد َعَىل َذلَِك فَاقَْرأُْه ِيف : قَال. أُِطيُق أَفَْضَل ِمْن َذلَِك 
ْدت عيل، . َولَِجَسِدَك َعلَيَْك َحّقاً . َولِزَْورَِك َعلَيَْك َحّقاً    قَاَل فََشدَّ
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َىل فَِرصُْت إِ : إنك ال تَْدِري لََعلََك يَطوُل ِبَك عمر قَاَل  صىل هللا عليه وسلموقاَل ِيل النبي 
  .)1( "صىل هللا عليه وسلمفَلاَمَّ كَِربُْت َوِدْدُت أيَنِّ كُْنُت قَِبلُْت ُرْخَصَة نَِبيِّ ّهللاِ . الَِّذي قَاَل ِيل النَِّبيُّ 

وقد نهى اإلسالم عن التشدد يف العبادة نحو املغاالة فيها، فنهى عـن الرهبانيـة بقولـه 
، فقـد روي عـن سـعد "كام نهى عن التبتل. )2( )َعَليِْھمْ  َكتَْبنَاَھا َما اْبتََدُعوَھا َوَرْھَباِنيَّةً  (:تعاىل

فنهـاه "يف أن يتبتـل  صىل هللا عليه وسلمبن أيب وقاص أن عثامن بن مظعون، استأذن الرسول 
لِ  صىل هللا عليه وسـلمأَنَّ النبيِّ  "وقالت عائشة ريض هللا عنها . "عن ذلك . )3( "نَهـى َعـِن التَّبَتـُّ
الَ َصـاَم َمـْن َصـاَم األَبَـد " صـىل هللا عليـه وسـلمعن مواصلة الصيام، قال رسـول هللا كام نهى 

ونهى عن مواصلة الصالة أيضاً، فريوى أن ثالثة رجال جاءوا إىل بيـوت أزواج النبـي . )4( "َمرَتنَْيِ 
نحـن وأيـن : يسألون عن عبادته، فلام أخربوا عنها كأنهم تقالّوهـا فقـالوا صىل هللا عليه وسلم

أما : فقال أحدهم. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صىل هللا عليه وسلممن رسول هللا 
أنـا أعتـزل النسـاء : أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر: وقال آخر. أنا فإنني أصيل الليل أبداً 

 ً وكـذا؟ أمـا  أنـتُم الـذين قلـتم كـذا"فقال  صىل هللا عليه وسلمفجاء رسول هللا . فال أتزوج أبدا
وِهللا إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكني أصـوُم وأُفطـر، وأصـيلِّ وأرقُـد، وأتـزوُج النسـاء، فمـن 

صـىل هللا َدَخـَل النبـيُّ : قال ريض هللا عنهوعن أنس بن مالك . )5( "رِغَب عن ُسنَّتي فليَس مني
هـذا حبـٌل : ذا الحبـُل؟ قـالواما هـ: فإذا َحبٌل َممدوٌد بنَي الساريتنَِي، فقالاملسجد  عليه وسلم

ال، ُحلُّوُه، ليُصـلِّ أحـُدكم نشـاطَُه،  صىل هللا عليه وسلمفقال النبيُّ . لزينَب، فإذا فََرتَْت تَعلََّقْت 
  .)6( "فإذا فرتَ فلْيَقُعدْ 

فطالب . وباملقابل فإن اإلسالم ينهى عن التطرف يف إشباع حاجات البدن عىل حساب الروح
اآلخرة، يعيش يف رصاع مع نفسه ومع اآلخرين؛ فهو يحاول إشباع شهوة الدنيا، مقطوعة عن 

فيقع فريسة . الدنيا عىل حساب ما أودعه هللا يف نفسه من حاجات روحية تتعلق باآلخرة
 َكَما َوَيْأُكلُونَ  َيَتَمتَُّعونَ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  (: فيستحق بذلك العقاب، قال تعاىلالقلق والرصاع، 

ا(: ، وقال سبحانه)7)َلُھمْ  َمثًْوى ْألَْنَعاُم َوالنَّارُ ا َتْأُكلُ    َمنْ  َفَأمَّ

                                                 
 .5992رواه البخاري يف الصحيح، باب الرب والصلة، حديث رقم    )1(

 .27الحديد،    )2(

 .3161أخرجه النسايئ يف كتاب النكاح، باب النهي عن التيتل، حديث رقم    )3(

 .1840البخاري، كتاب الصوم، باب حق األهل يف الصوم، حديث رقم فتح الباري برشح    )4(

 .4675رواه البخاري، كتاب النكاح، باب ترغيب يف النكاح، حديث رقم    )5(

 .1117النووي، رواه أبو داود، كتاب الصالة، باب النعاس يف الصالة، حديث رقم  -أخرجه الشيخان    )6(

 .12محمد،    )7(
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وقال تعاىل . )1() اْلَمْأَوى ِھيَ  اْلَجِحيمَ  َفِإنَّ  ( 38 ) الدُّْنيَا اْلَحيَاةَ  َوَآثَرَ  ( 37 ) طََغى 

انِيَةُ بشأن االنحراف الجنيس  انِي الزَّ  تَأُْخْذُكمْ  َواَل  َجْلَدةٍ  ِمئَةَ  ِمْنھَُما َواِحدٍ  ُكلَّ  فَاْجلُِدوا َوالزَّ
 فِي َرْأفَةٌ  بِِھَما
ِ  ِدينِ  ِ  تُْؤِمنُونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  هللاَّ َّ   .)2( اآْلَِخرِ  َواْليَْومِ  بِا

ولكن هذا ال يعني، بحال . ال قيمة لها، إن كانت مقطوعة عن اآلخرة –يف اإلسالم  –فالحياة الدنيا 
فقد خلق هللا .  قيمة لها عىل اإلطالق، فهذا غري جائز يف اإلسالممن األحوال، أن الحياة الدنيا ال

والحياة الدنيا هي الطريق . سبحانه الحياة لغاية عامرة األرض والخالفة فيها ومل يخلقها عبثاَ◌ً 
ومن . فهي تستمد قيمتها من ما تؤدي إليه من هدف سام هي الحياة اآلخرة. األوحد إىل اآلخرة

فال يكون الزهد يف الدنيا برصف . ن عامرة األرض والخالفة فيها هي مسؤوليتههنا يشعر املسلم بأ 

مَ  َمنْ  قُلْ : النظر عنها وتحريم زينتها، قال تعاىل ِ  ِزينَةَ  َحرَّ  لِِعبَاِدهِ  أَْخَرجَ  الَّتِي هللاَّ
ْزقِ  ِمنَ  َوالطَّيِّبَاتِ  ُموا  َال  َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا يَا(:    ، وقال سبحانه)3الرِّ  َما طَيِّبَاتِ  تَُحّرِ

 (87 ))اْلُمْعتَِدينَ  يُِحبُّ  َال  اللَّهَ  ِإنَّ  تَْعتَُدوا َوَال  لَُكمْ  اللَّهُ  َأَحلَّ 
ا َوُكلُوا ُ  َرَزقَُكمُ  ِممَّ َ  َواتَّقُوا طَيِّبًا َحاَلاًل  هللاَّ بل يكون الزهد . )4( ُمْؤِمنُونَ  بِهِ  أَْنتُمْ  الَِّذي هللاَّ

فهي تابعة لآلخرة . ة التي تستحق باعتبارها الطريق املؤدية إىل الحياة اآلخرةبإعطائها القيم

 نَِصيبَكَ  تَْنسَ  َوَال  اْآلَِخَرةَ  الدَّارَ  اللَّهُ  َآتَاكَ  ِفيَما َواْبتَغِ  (:  وليست متبوعة لها، قال تعاىل
  .)5( )الدُّْنيَا ِمنَ 

ني املادي والروحـي، يف أداء الصـالة ويصف الحكيم الرتمذي التوازن والتناغم بني عمل املكون
وبالتوجـه إىل القبلـة يخـرج ... من اآلباق  –املصيل  –فبالوقوف يخرج "التي تؤدى بالجوارح، يقول 

وبـالتالوة يجـدد ... وبالثنـاء يخـرج مـن الغفلـة ... وبالتكبري يخرج من الكرب .. من التويل واإلعراض 
  .)6( "ع يخرج من الخطر العظيموبالركو ... تسليامً للنفس وقبوالً للعهد 

. وال شك يف أن التوازن بني الجانب االنفعـايل والعقـيل هـام أيضـاً يف تـوازن الشخصـية
  ، بل )أي العقلية(فاإلسالم ال يقمع هذا الجانب وال يكبته باسم القوة الناطقة 

                                                 
 .39-37النازعات،    )1(

 .2النور،    )2(

 .32األعراف،    )3(

 .88-87املائدة،    )4(

 .77القصص،    )5(

 .68نقالً عن يحيى هاشم فرغل، معامل شخصية املسلم، ص    )6(
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ت ليتحرك كام ينبغي وعـىل مـا ينبغـي ويف الوقـ –إن زاد أو نقص  –يعّدله بالتأديب 
  .الذي ينبغي

كام أن الجانب االجتامعي حاسم يف توازن الشخصية وتكاملها، فـال يسـتطيع اإلنسـان 
أن يعيش مبعـزل عـن اآلخـرين، وال يـتمكن مـن أداء دوره يف الحيـاة مـن خالفـة وعـامرة إال 

ال فالعبادات ما رشعت إال إلصالح الجامعـة، وال يـتم ذلـك إ . بالتفاعل مع املجتمع تأثراً وتأثرياً 
للصحابة عندما أثنـوا عـىل كـرثة عبـادة  صىل هللا عليه وسلممبخالطتهم، لذلك قال رسول هللا 

  ".كلكم خري منه: كلنا، قال: من يكفيه طعامه ورشابه؟ فقالوا"رجل وانقطاعه لها يف املسجد 

وال يستقيم مفهوم الشخصية املتكاملة املتوازنـة يف اإلسـالم إال بـالتوازن بـني مفهـومي 
فاملسـلم عضـو فاعـل . وبالتوازن بني ما له وما عليه لآلخرين –أي أنا واألمة  –" نحن"و " أنا"

وعن إماطـة األذى عـن ... ومسؤول يف املجتمع اإلسالمي؛ فهو مسؤول عن اإلنفاق عىل أرسته 
كام هو مطالب باألمر باملعروف والنهي عـن املنكـر إلقامـة العـدل يف األرض التـي ... الطريق

  .هللا فيهااستخلفه 

صـىل هللا ومثة توازن بني الجانب اإلرادي واإلمياين يف الشخصـية، فقـد كـان رسـول هللا 
فقد روي عـن جـابر بـن عبـد هللا أنـه . يعلم أصحابه االستخارة يف جميع أمورهم عليه وسلم

رة يعلّمنا االستخارة يف األمور كلهـا كـام يعلمنـا السـو  صىل هللا عليه وسلمكان رسول هللا : قال
اللَّهـمَّ إين : إذا همَّ أحُدكم باألمِر فلْرَيكْع َركعتنَِي مِن غريِ الفريضِة، ثمَّ لِيَُقـْل "من القرآن، يقول 

أستخريَُك بعلمك، وأستَقِدرَُك بُقدرَتَِك، وأسألَُك من فضلَك العظيِم، فإنََّك تَقِدُر وال أقِدُر، وتَعلُم 
همَّ إن كنـَت تَعلـُم أنَّ هـذا األمـَر خـرٌي يل يف ِدينـي وَمعـايش اللَّ . وال أعلَُم وأنَت عالَُّم الُغيوب

ُْه يل، ثمَّ بـارْك يل فيـه -عاِجل أمري وآجلِهِ : أو قال -وعاقبِة أمري  وإن كنـَت . فاقُدرُْه يل، ويَرسِّ
 -يف عاجـل أمـري وآجلـه: أو قـال -تَعلُم أنَّ هذا األمَر رشٌّ يل يف ِديني وَمعايش وعاقبـِة أمـري 

ي حاَجتَهُ : فُه َعّني وارصفني عنُه، واقُدر يل الخرَي حيُث كان، ثمَّ أرضني به قالفارصِ  . )1( "ويُسمِّ
وهكذا بالنسبة لألدعية واألذكار التي يقولها املسلم حني يصيبه هم أو حزن، أو إذا غلبه أمـر، 

  .الخ... أو أصابته مصيبة 

وقد تحقق . بري عن هذا التوازنوالتوازن هو هدف الشخصية اإلسالمية، واالستقامة تع
  توازن الشخصية يف عرص النبوة، عندما كانت العقيدة اإلسالمية يف أوج توازنها مع 

                                                 
 .املرجع السابق   )1(
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ومن الجدير بالذكر أن التوازن الذي نعنيه هنا . القوى والجوانب املختلفة للشخصية
ا تتعرض ليس التوازن الكياموي الذي يحسب باألرقام والرموز، بل هو واقع نفيس يتعرض مل

فاإلنسان ليس . له الشخصية اإلنسانية من مّد وجزر، أو صعود وهبوط، أو من خطأ وخطيئة
وقد وقع الخطأ . مالكاً مربءاً من العيوب، منزّهاً عن النقائص، بل الخطأ شأنه والنقص سمته

كل فال يعّد الخطأ شذوذاً يف الشخصية، ف. األول من آدم عليه السالم، عندما عىص ربه فغوى
. فالخطأ يكشف الحالة الديناميكية للشخصية. ابن آدم خطاء، ولكن خري الخطائني التوابون

ورضورة الخطأ يف الشخصية هي رضورة الرتكيب الدينامييك لها، فلو مل يخطئ البرش لذهب 
كام أن رضورة التوبة وإصالح الخطأ هي رضورة . هللا بهم، وأىت بغريهم يخطئون فيغفر لهم

وتجدر اإلشارة .  حال التوازن النفيس التي كانت تتمتع بها الشخصية قبل الخطأالعودة إىل
إىل أن الخطأ القابل للمغفرة هو الخطأ الناتج عن فقد التوازن السطحي املؤقت بني قوى 

أما إذا فقد التوازن بصورة جوهرية بني قوى الشخصية أو بني . الشخصية أو بني مكوناتها
  .الخطيئة التي قد ال تقبل املغفرة مكوناتها، عندها تكون

  تصنيف الشخصية اإلنسانية:  
فمنها تصنيف الشخصية . تتنوع طرق تصنيف الشخصية اإلنسانية يف الفكر اإلسالمي

عىل أساس املعيار العقائدي، ومنها تصنيف الشخصية يف ضوء جبلّتها، ومنها تصنيف 
  :توضيح لكل طريقة منها عىل حدة وفيام ييل. الشخصية يف ضوء سامتها الكربى وتفرعاتها

  التصنيف عىل أساس املعيار العقائدي:  
يصنف القرآن الكريم البرش عىل أساس املعيار العقائدي، نظراً ألهميته الحاسمة يف 

وقد أفرد . املؤمنون والكافرون واملنافقون: تكوين الشخصية وتوجييها، يف ثالث فئات هي
، وسورة "الكافرون"، وسورة "املؤمنون"فهناك سورة لكل منهم سورة يف القرآن الكريم؛ 

ويشرتك . كام تكرر ذكرهم مع بيان صفاتهم يف مواضع عديدة يف القرآن الكريم". املنافقون"
أفراد كل فئة بصفات ثابتة نسبياً متيزهم عن غريهم، ومتّكن من تفسري سلوكاتهم والتنبؤ بها 

  :ات الشخصية كام وردت يف القرآن الكريموفيام يأيت توضيح لفئ. يف املواقف الجديدة
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وهم الذي عرفوا الحق فاتبعوه، وأبطنوا اإلميان وأظهروه عىل سلوكاتهم : املؤمنون - أ
 ِإنَّ  (1 ) َواْلَعْصرِ (وأعاملهم، فتطابق سلوكهم الباطني مع سلوكهم الظاهري، قال تعاىل

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا واَآَمنُ  الَِّذينَ  ِإالَّ  (2 ) ُخْسرٍ  َلِفي اْإلِْنَسانَ   ِباْلَحقِّ  َوَتَواَصْوا  الصَّ
ْبرِ  َوَتَواَصْوا واملؤمنون ليسوا يف منزلة واحدة يف الجنة، بل يتفاوتون يف املنازل  .)1()ِبالصَّ

حسب درجة التقوى؛ فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخريات، مصداقاً 
 َوِمْنُھمْ  ِلَنْفِسهِ  ظَاِلمٌ  َفِمْنُھمْ  ِعَباِدَنا ِمنْ  اْصطََفْيَنا الَِّذينَ  ْلِكَتابَ ا َأْوَرْثَنا ثُمَّ (: لقوله تعاىل

وقد ورد يف مخترص . )2)اْلَكِبيرُ  اْلَفْضلُ  ُھوَ  َذِلكَ  اللَّهِ  ِبِإْذنِ  ِباْلَخيَْراتِ  َساِبقٌ  َوِمْنُھمْ  ُمْقَتِصدٌ 
عل بعض الواجبات ويرتكب بعض الظامل لنفسه هو الذي يفرّط يف ف"تفسري ابن كثري أن 

أما املقتصد فهو الذي يؤدي الواجبات ويرتك املحرمات، وقد يفعل بعض . املحرمات
والسابق بالخريات هو الذي يفعل الواجبات واملستحبات . املكروهات ويرتك بعض املستحبات

أولياء واملقتصدون والسابقون بالخريات هم . ويرتك املحرمات واملكروهات وبعض املباحات
هللا املتقون الذين ال خوف عليهم وال يحزنون، ذلك أنهم آمنوا وكانوا يتقون، وإن كان 

ويطابق ابن تيمية بني مراتب الشخصية املؤمنة . )3( "السابقون أعىل درجة من املقتصدين
مع املراتب الثالثة الـواردة يف حديث جربيل ) الظامل لنفسه واملقتصد والسابق بالخريات(

  .)4(عىل الرتتيب) اإلسالم واإلميان واإلحسان: السالم وهي عليه
وتتكامـل . وللمؤمنني صفات وردت يف القرآن الكريم، متيزهم عـن غـريهم مـن البرشـ

رئيسـة  )6(يف تسـعة مجـاالت )5(وقد أجملها نجـايت. هذه الصفات فيام بينها، وتوجه سلوكاتهم
  :هي

ته ورسـله واليـوم اآلخـر والبعـث والقضـاء كاإلميان باهلل ومالئك صفات تتعلق بالعقيدة .1
  ...والقدر والجنة والنار 

                                                 
 .3-1العرص،    )1(

 .32فاطر،    )2(

 .147، ص 3مخترص ابن كثري للصابوين، ج   )3(

 .485ص ، 7ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   )4(

 .217-213محمد عثامن نجايت، القرآن وعلم النفس، ص    )5(

 .مثة تداخل بني الصفات كام وردت يف تصنيف نجايت   )6(
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كأداء الصالة والزكاة والصيام والحـج، والتقـوى وقـراءة القـرآن  صفات تتعلق بالعبادات .2
 ...والتوكل عىل هللا ومداومة ذكره واستغفاره 

ضـبط كالرحمة ولوم النفس عند ارتكاب الذنب وكظم الغيظ و  صفات عاطفية انفعالية .3
 ...انفعال الغضب وحب الناس وعدم إيذائهم واألمل يف رحمة هللا 

 ...كالنظافة والطهارة والقوة والصحة  صفات جسمية .4

كالتفكري والتفكر وطلب املعرفة وعدم اتباع الظن والهـوى وعـدم  صفات عقلية معرفية .5
 ...التقليد األعمى 

هي عن املنكر واإليثـار والتكافـل كالكرم والتعاون واألمر باملعروف والن صفات اجتامعية .6
 ...والعفو واإلحسان 

كالصدق واألمانة والعدل والوفاء والصرب والعفة والتواضـع والحلـم وعـزة  صفات خلقية .7
 ...النفس 

 ...كاإلنفاق عىل األرسة وحسن املعارشة الزوجية وبّر الوالدين  صفات أرسية .8

العمـل وإتقانـه والسـعي لكسـب  كـاإلخالص يف صفات تتعلق بالحياة العملية واملهنية .9
  .العيش

ويزخر القرآن الكريم باآليات التي تبني صفات املؤمنني، لذلك يصعب االستشهاد عىل كل 
صفة منها باآليات الكرمية، ونكتفي مبثال توضيحي لبعض هذه الصفات، كام وردت يف اآليات 

َالةَ  ْلَغيِْب َويُِقيُمونَ ِبا يُْؤِمنُونَ  الَِّذينَ  (:  الكرمية التالية من سورة البقرة ا الصَّ  َرَزْقَناُھمْ  َوِممَّ
 ) يُوِقنُونَ  ُھمْ  َوِباْآلَِخَرةِ  َقْبِلكَ  ِمنْ  أُْنِزلَ  َوَما ِإَلْيكَ  أُْنِزلَ  ِبَما يُْؤِمنُونَ  َوالَِّذينَ  (3 ) يُْنِفُقونَ 

: وعليه، فمن صفات املؤمنني. )1( )اْلُمْفِلُحونَ  ُھمُ  َوُأوَلِئكَ  َربِِّھمْ  ِمنْ  ھًُدى َعَلى ُأوَلِئكَ  (4
. اإلميان بالغيب وأداء الصالة وإيتاء الزكاة واإلميان بالكتب الساموية واإلميان باليوم اآلخر

عىل أنها شخصية تتمسك باإلميان عقيدة ) النموذج(وهكذا ميكن تصوير شخصية املؤمن 
وهذه الصورة النمطية . ملهنيةوفكراً، وترتجمها إىل منهج يف حياتها الشخصية واالجتامعية وا

. للمؤمن صورة متكاملة وشاملة لجميع صفاته، فال يصّح وجود بعض منها دون األخرى
  ...فاإلميان بالغيب ال يصّح وحده دون اإلميان باهلل ومالئكته ورسله 

                                                 
 .5-3البقرة،    )1(
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وملّا كانت قابلية التطبيق من أهم خصائص اإلسالم، فإن إمكانية تحويل هذا النموذج إىل 

هي النموذج األكمل  صىل هللا عليه وسلمفشخصية سيد الخلق محمد . ع حي أمر مؤكدواق
 اللَّهِ  َرُسولِ  ِفي َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ  (: فهو قدوة املؤمنني وأسوتهم الحسنة، قال سبحانه. لإلميان
وكانت سرية حياته . )1)َكِثيًرا اللَّهَ  َوَذَكرَ  اْآلَِخرَ  َواْليَْومَ  اللَّهَ  َيْرُجو َكانَ  ِلَمنْ  َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ 

العطرة منوذجاً يهتدى به، فقد جاء رحمة للعاملني، يأمر باملعروف وينهى عن   املنكر، ويحّل 
 الَِّذينَ ( :قال تعاىل ه كان من املفلحني، سنته ونرص ومن اتبع ... الطيبات ويحرّم الخبائث 

ُسولَ  َيتَِّبُعونَ   َيْأُمُرُھمْ  َواْإلِْنِجيلِ  التَّْوَراةِ  ِفي ِعْنَدُھمْ  َمْكتُوًبا َيِجُدوَنهُ  الَِّذي يَّ اْألُمِّ  النَّبِيَّ  الرَّ
مُ  الطَّيَِّباتِ  َلُھمُ  َويُِحلُّ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَھاُھمْ  ِباْلَمْعُروفِ   َعْنُھمْ  َوَيَضعُ  اْلَخَباِئثَ  َعَليِْھمُ  َويَُحّرِ

ُروهُ  ِبهِ  َآَمنُوا َفالَِّذينَ  َعَليِْھمْ  َكاَنتْ  الَّتِي َواْألَْغَاللَ  ِإْصَرُھمْ   النُّورَ  َواتَّبَُعوا َوَنَصُروهُ  َوَعزَّ
  . )2( )اْلُمْفِلُحونَ  ُھمُ  ُأوَلِئكَ  َمَعهُ  أُْنِزلَ  الَِّذي

 َيا ُقلْ (وهم الذين عرفوا الحق فجحدوه وأظهروا الكفر، قال تعاىل: الكافرون - ب
 َعاِبدٌ  َأَنا َوَال  )3(َأْعبُدُ  َما َعاِبدُونَ  َأْنتُمْ  َوَال  (2 ) َتْعبُُدونَ  َما َأْعبُدُ  َال  (1 ) َأيَُّھااْلَكاِفُرونَ 

وللكافرين . )3( ) ِدينِ  َوِليَ  ِدينُُكمْ  َلُكمْ  (5 ) َأْعبُدُ  َما َعاِبُدونَ  َأْنتُمْ  َوَال  (4 ) َعَبْدتُمْ  َما
يف سبعة مجاالت رئيسة  )4(ا نجايتصفات وردت يف القرآن الكريم متيزهم عن غريهم، أجمله

  :هي
كعدم اإلميان باهلل والرسل واليوم اآلخر والقضاء والقـدر والجنـة  صفات تتعلق بالعقيدة .1

  ...والنار

 ...كعبادة غري هللا صفات تتعلق بالعبادات  .2
 ...كالفجور والغرور واتباع الشهوات ونقض العهد صفات خلقية  .3
 ...حسد والكراهية كالحقد وال انفعالية صفات عاطفية .4
 ...كالعدوان والظلم واألمر باملنكر والسخرية باملسلمني  صفات اجتامعية .5
 ...كقطع الرحم وعقوق الوالدين  صفات أرسية .6
  ...كالتقليد األعمى والختم عىل القلب وجمود التفكري  صفات عقلية معرفية .7

                                                 
 .21األحزاب،    )1(

 .157األعراف،    )2(

 .6-1الكافرون،    )3(

 .219-218نجايت، القرآن وعلم النفس، ص    )4(
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التي تكشف صفاتهم، ويزخر القرآن الكريم باآليات . وتوجه هذه الصفات سلوك الكافرين
 َعَليِْھمْ  َسَواءٌ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِإنَّ  (: لذا سنكتفي بتوضيح بعضها، كام وردت يف قوله تعاىل

 َوَعَلى َسْمِعِھمْ  َوَعَلى ُقلُوِبِھمْ  َعَلى اللَّهُ  َختَمَ  (6 ) يُْؤِمنُونَ  َال  تُْنِذْرُھمْ  َلمْ  َأمْ  َأَأْنَذْرَتُھمْ 
عدم اإلميان باهلل والختم عىل : فمن صفاتهم. )1( )َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َوَلُھمْ  ِغَشاَوةٌ  َأْبَصاِرِھمْ 

وهكذا ميكن تصوير شخصية الكافر عىل أنها شخصية ال تؤمن . القلب والسمع والبرص
بعقيدة التوحيد، مام يفقدها القوة املوجهة للسلوك، فيختّل التوازن يف الشخصية، وتنحرف 

فتملكها الحقد عىل املسلمني والرغبة يف إيذائهم، والتكرب . الشهواتنحو إشباع امللذات واتباع 
عن االستامع لدعوة الحق، لذلك يطبع هللا عىل قلبها وعىل سمعها وبرصها غشاوة، فال تبرص 

 .والكفر حال تخرج صاحبها كلياً عن دائرة اإلسالم. هدى وال تسمع وال تفقه
دوه وأظهروا خالفه، أي أنهم أبطنوا الكفر وهم الذين عرفوا الحق فجح: املنافقون - جـ

 ُھمْ  َوَما اْآلَِخرِ  َوِباْليَْومِ  ِباللَّهِ  َآَمنَّا َيُقولُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ  (:وأظهروا اإلميان، قال تعاىل
 ) َيْشُعُرونَ  َوَما َأْنُفَسُھمْ  ِإالَّ  َيْخَدُعونَ  َوَما َآَمنُوا َوالَِّذينَ  اللَّهَ  يَُخاِدُعونَ  (8 ) ِبُمْؤِمِنينَ 

وقال . )2(・َيْكِذبُونَ  َكانُوا ِبَما َأِليمٌ  َعَذابٌ  َوَلھُمْ  َمَرًضا اللَّهُ  َفَزاَدُھمُ  َمَرضٌ  قُلُوِبِھمْ  ِفي (9

 اِإنَّمَ  َمَعُكمْ  ِإنَّا َقالُوا َشَياِطيِنِھمْ  ِإَلى َخَلْوا َوِإَذا َآَمنَّا َقالُوا َآَمنُوا الَِّذينَ  َلُقوا َوِإَذا: تعاىل
وقد وصف القرآن الكريم املنافقني يف ثالث عرشة آية من سورة البقرة، . )3( )ُمْستَْھِزئُونَ  َنْحنُ 

فيام وصف املؤمنني بأربع آيات، والكافرين بآيتني فقط يف السورة ذاتها، لكرثة املنافقني 
كثري من  كام أن أمرهم قد يُشتبه عىل. وعموم االبتالء بهم وشدة فتنتهم عىل اإلسالم وأهله

وقد بنّي حالهم يف . الناس، لذلك نّبه سبحانه إىل صفاتهم حتى ال يغرتّ املؤمن بظاهر أمرهم
  .سورة املنافقني والنور وبراءة وغريها

أما صفات املنافقني التي متيزهم عن غريهم كام وردت يف القرآن الكريم، فقـد صـنفها 
  :يف ستة مجاالت رئيسة هي )4(نجايت

كالرتدد يف عقيدة التوحيد بإظهار اإلميان عنـدما يكـون املنـافق  عقيدةصفات تتعلق بال .1
  ...بني املؤمنني، وإظهار الكفر عندما يكون بني الكافرين 

                                                 
 .7-6البقرة،    )1(

 .10-8ة، البقر    )2(

 .14البقرة،    )3(

 .221-220نجايت، القرآن وعلم النفس، ص    )4(
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 ...كأداء الصالة بكسل، وأداء العبادات رياء الناس  صفات تتعلق بالعبادات .2

هـد واتبـاع كالجنب والبخل واالنتهازيـة وضعف الثقـة بـالنفس ونقـض الع صفات خلقية .3
 ...الهوى

 ...كالرتدد والريبة وعدم القدرة عىل التفكري السليم وتربير األفعال صفات عقلية معرفية .4

كـالخوف مـن املرشـكني ومـن املـؤمنني والخـوف مـن املـوت  صفات عاطفيـة انفعاليـة .5
 ...وكراهية املسلمني والحقد عليهم 

ناع الحـديث وحسـن املظهـر كخداع الناس والتأثري يف السامعني باصـطصفات اجتامعية  .6
  ...لجلب االنتباه والتأثري يف اآلخرين وإثارة الفنت 

وهكذا ميكن تصوير شخصـية املنـافق عـىل أنهـا شخصـية متناقضـة مـع نفسـها ومـع 
. وهي ضعيفة الثقة بالنفس؛ تخاف مـن املـؤمنني ومـن الكـافرين. املجتمع، فقدت إنسانيتها

واملنـافق انتهـازي . يع أن تصـدر حكـامً أو تتخـذ قـراراً ومرتددة بني اإلميـان والكفـر، ال تسـتط
ومرايئ وخبيث القلب وفاسد النية ومخادع، يحاول التأثري عىل اآلخرين بتنميق الكالم وحسن 

. كـام يفسـد يف األرض بعمـل املعصـية. واملنـافق يخـالف قولـه فعلـه، ورسّه عالنيتـه. املظهر
ن فيام بينهم يف شعب النفاق؛ فمن النفاق ما هـو واملنافقون ليسوا مبنزلة واحدة، بل يتفاوتو 

كبري يهوي بصـاحبه إىل الـدرك األسـفل مـن النـار، ومنـه مـا هـو صـغري كالنفـاق يف األعـامل 
  .ونحوها

وهكذا فقد رسم القرآن الكريم صورة حيّة لكل من املنافق والكـافر واملؤمن،بحيـث   
هـذه ) 1(ويلخـص الجـدول رقـم . هميسهل التعرف عليهم يف ضوء الصفات التي متيز كالً مـن

  .الصفات
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  )1(جدول رقم 

  يلخص صفات املؤمنني والكافرين واملنافقني يف املجاالت املختلفة للشخصية

 املنافقون الكافرون املؤمنون املجال

إميان باهلل وكتبه ورسله  العقيدة
 ...واليوم اآلخر 

عدم اإلميان باهلل وكتبه 
 ...ورسله واليوم اآلخر 

ر اإلميان مع املؤمنني إظها
 ...والكفر مع الكافرين 

أداء الصالة والصيام والحج  العبادات
 ...وقراءة القرآن 

 أداء العبادات رياء وكسالً  ...عبادة غري هللا 

العاطفي 
  االنفعايل

الرحمة وحب الناس وكظم 
  ...الغيظ وضبط الغضب 

الحقد والحسد والكراهية 
...  

الخوف من املسلمني ومن 
لكافرين والخوف من املوت ا

...  

النظافة والطهارة والقوة  الجسمي
 ...والصحة 

عدم الطهارة، واالهتامم 
باملظهر الخارجي للتأثري يف 

 ...اآلخرين 

حسن املظهر للتأثري يف 
 ...اآلخرين وجلب االنتباه 

التفكري والتفكر وطلب  العقيل
العلم وعدم التقليد 

 ...األعمى 

جمود التقليد األعمى و 
 ...التفكري 

الرتدد والريبة والتربير وعدم 
 ... التفكري السليم 

االجتامعي 
 )العام(

الكرم والتعاون واإلحسان 
واألمر باملعروف والنهي 

 ...عن املنكر 

العدوان والظلم واألمر 
باملنكر والنهي عن 

 ...املعروف 

الخداع واصطناع الحديث، 
 ...وإثارة الفنت 

ين وحسن بّر الوالد األرسي
املعارشة الزوجية واإلنفاق 

 ...عىل األرسة 

قطع الرحم وعقوق 
 ..الوالدين 

البخل عىل األرسة، والريبة 
 ..والشكوك بأفرادها

الصدق والعدل والوفاء  الخلقي
 ...والحلم واألمانة والصرب 

الفجور والغرور واتباع 
 ...الشهوات 

الجنب والبخل والكذب وضعف 
 ...الثقة بالنفس 

إتقان العمل واإلخالص فيه  ملهنيا
 ...والسعي لكسب العيش 

الغش والخيانة والتهرب 
 من املسؤولية

أداء العمل إرضاء للمسؤول 
 ...وعدم اإلخالص فيه 
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فئـة رابعـة للشخصـية اإلنسـانية،  "الفصل يف امللل والنحل"ويضيف ابن حزم يف كتابه 
استدالله إىل حق مـأجور مـرتني، وآخـر اسـتدّل فإنسان استدّل فأداه : الناس أربعة"فهو يقول 

فهذا كافر مخلد . وبحث ونظر، فأداه ذلك إىل دهرية أو تربهم أو منانية أو بعض أنواع الكفر
أو أداه إىل قول األزارقة أو أصحاب األصلح أو بعض البدع املهلكة، . يف النار إن مات عىل ذلك

, أهل الحـــق، وهكذا عوام أهل اإلسالم كلهـموآخر قلّد فاتفق له الحق، فهو من . فهو فاسق
  .)1("وآخر قلّد فأداه ذلك إىل الباطل فهو كافر وإما فاسق

إىل ما ذهب إليه ابن حزم من وجود شخصية رابعـة تجمـع بـني  )2(ويضيف ابن تيمية
 صــىل هللا عليــه وســلمالشخصــية املؤمنــة والشخصــية املنافقــة، مستشــهداً بقــول رســول هللا 

ربعة قلب أجرد فيه مثل الرساج يزهر، وقلـب أغلـف مربـوط عـىل غالفـه، وقلـب القلوب أ"
منكوس، وقلب مصفح، فأما القلب األجرد فقلب املؤمن رساجه فيه نوره، وأما القلب األغلف 
فقلب الكافر، وأما القلب املنكوس فقلب املنافق؛ عرف ثم أنكر، وأما القلـب املصـفح فقلـب 

ميان فيه كمثل البقلة ميدها املاء الطيب، ومثـل النفـاق فيـه كمثـل فيه إميان ونفاق، فمثل اإل
  .)3( "القرحة ميدها القيـح والدم، فأي املدتني غلبت عىل األخرى غلبت عليه

يجتمـع فيهـا شـعب مـن اإلميـان ) الخلـيط(وهكذا ميكن القول بأن الشخصية الرابعة 
أربـٌع َمـْن كُـنَّ " هللا عليه وسلم صىلوشعب من النفاق، كام يتضح أيضاً يف حديث رسول هللا 

: فيِه كان ُمناِفقاً خالصاً، َوَمْن كانْت فيِه َخْصلٌة ِمنهنَّ كانْت فيِه َخْصلٌة ِمَن النفاِق حتى يََدَعها
َِن خانإذا  َث كََذَب، وإذا عاَهـَد غـدَر، وإذا خاصـَم فََجـرَ اْؤمتُّ ويف الصـحيح عـن . )4( "، وإذا حدَّ

ثْ َمْن َماَت َولَْم يَْغـُز "قال  عليه وسلمصىل هللا رسول هللا  نَْفَسـُه ِبَغـزٍْو َمـاَت َعـَىل  َولَـْم يَُحـدِّ
ويتفـاوت أفـراد هـذه . فالشخصية الرابعة تخلط عمالً صالحاً وآخر سـيئاً . )5( "ُشْعبٍَة ِمْن نَِفاقٍ 

مون الفئة فيام بينهم من حيث قربهم أو بعدهم عن اإلميان يف ضوء خصل النفاق التي يتسـ
  .بها

وكذا الحـال . ويرى ابن حزم أن الشخصية املؤمنة ليست فئة متجانسة يف درجة إميانها
  فاإلميان مراتب، والكفر مراتب، ويف ذلك يقول. بالنسبة إىل الشخصية الكافرة

                                                 
 .74، ص 3ابن حزم، الفصل يف امللل والنحل، الكالم يف األضالل، ج )1(

 .435-433، ص 28ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   )2(

 .سبق تخريجه   )3(

 .33م صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب عالمة املنافق، حديث رق   )4(

 .3533صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب ذم من مات ومل يغزو، حديث رقم    )5(
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فمنهم من يخلق : وهللا يخلق اإلميان والكفر يف قلوب عباده وهم يف ذلك طبقات" 
داءة، كام خلق هللا يف قلوبنا معرفة أن الكل أكرث من الجزء، وأن الحلو اإلميان يف قلبه رضورة ب

ومنهم . حلو واملر مر، وهذا أرفع درجات اإلميان، وهذا إميان املالئكة واألنبياء عليهم السالم
الذين  ريض هللا عنهممن خلق اإلميان يف قلبه رضورة عن تصديق مخرب كإسالم الصحابة 

ومنهم من خلق اإلميان يف قلبه رضورة عن استدالل وبرهان برؤية . هصدقوا رسول هللا يف خرب 
ومنهم من خلق اإلميان يف قلبه بغري . معجزات أو نقلها إليه، وهذه صفة إميان املستدلني مّنا

وكذلك . سبب، وهذه صفة إميان املحققني من العوام، وال إميان ملن خرج من هذه الطباق
صىل هللا عليه ه؛ فمنهم من خلقه يف قلبه حسداً للعرب وللنبي خلق هللا الكفر يف قلوب عباد

ومنهم من خلقه يف . ، ومنهم من خلق يف قلبه اتباعاً لهوى وقع له أو سكوناً إىل الشكوسلم
ومنهم من حكم هللا عليه بالكفر وإن اعتقد اإلميان . قلبه استدالالً ببعض األدلة الفاسدة
صىل هللا عليه ع يف بعض أقواله كمن أقّر بنبي بعد محمد وعمل به وأعلنه، لكنه خرق اإلجام 

، أو كّذب بآية من القرآن الكريم أو برشيعة مجتمع عليها، أو عمل عمالً يكون به وسلم
  .)1( "كافراً 

هل هذه شخصيات منطية؟ وهل الصفات : والسؤال الذي يتبادر إىل األذهان هو
كلياً يف شخصياتهم، بحيث ال تقبل التعديل أو الشخصية لكل فئة من الفئات املذكورة ثابتة 

َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكرا " صىل هللا عليه وسلمالتزكية أو االرتداد؟ يشري حديث الرسول الكريم 
ُْه ِبيَِدهِ  إىل . )2( "ِإلميَانِ َوذلَِك أَْضَعُف ا. فَِإْن لَْم يَْستَِطْع فَِبَقلِْبهِ . فَِإْن لَْم يَْستَِطْع فَِبلَِسانِهِ . فَلْيَُغريِّ

وإذا قارنا صفات شخصية عمر بن الخطاب أو . أن النمط السلويك للشخصية قابل للتغري
فقد كانا . خالد بن الوليد ريض هللا عنهام قبل اإلسالم وبعده، لوجدنا أنها تغريت تغرياً واضحاً 

وقد ثبت يف الصحيح . أشد الناس عداء لإلسالم، فلام أسلام تقدما عىل من سبقهام إىل اإلسالم
وهللا يا رسول هللا، ما كان عىل وجه األرض أهل : أن هند امرأة أيب سفيان أم معاوية قالت

خباء أحب إّيل أن يذلوا من أهل خبائك، وقد أصبحت وما عىل وجه األرض أهل خباء أحّب 
  .)3("إّيل من أهل خبائك

الم مـودة ورحمـة بفضـل وهكذا فقد جعل هللا بني مـن عـادوا هللا ورسـوله قبـل اإلسـ
وهذا يشري إىل قابلية تعديل السلوك، . فأوثق عرى اإلميان الحب يف هللا والبغض يف هللا. اإلميان

  فقلوب العباد بني يدي. وبالتايل إىل إمكانية تحول الشخصية من فئة إىل أخرى

                                                 
 .203-202، ص 3ابن حزم، الرسائل، رسالة البيان عن حقيقة اإلميان، ج   )1(

 .70رواه ومسلم، كتاب اإلميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، حديث رقم    )2(

 .306، ص 10موع الفتاوى، جنقالً عن ابن تيمية، مج   )3(
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 ِإنَّ (: له تعاىلوالرجل قد مييس كافراً ويصبح مؤمناً، مصداقاً لقو . الرحمن يقلبها كيف يشاء 
 َوَال  َلُھمْ  ِلَيْغِفرَ  اللَّهُ  َيُكنِ  َلمْ  اْزَداُدواُكْفًرا ثُمَّ  َكَفُروا ثُمَّ  َآَمنُوا ثُمَّ  َكَفُروا ثُمَّ  َآَمنُوا الَِّذينَ 

وميكن للمنافق أن يتوب ويخلص دينه هلل فيتحول من منافق إىل مؤمن، . )1( )َسِبيًال  ِلَيْھِدَيُھمْ 

 ) َنِصيًرا َلُھمْ  َتِجدَ  َولَنْ  النَّارِ  ِمنَ  اْألَْسَفلِ  الدَّْركِ  ِفي اْلُمَناِفِقينَ  ِإنَّ (تعاىلمصداقاً لقوله 
 َمعَ  َفُأوَلِئكَ  ِللَّهِ  ِديَنُھمْ  َوَأْخَلُصوا ِباللَّهِ  َواْعتََصُموا َوَأْصَلُحوا َتابُوا الَِّذينَ  ِإالَّ  ( 145
  .)2( )َعِظيًما َأْجًرا ْلُمْؤِمِنينَ ا اللَّهُ  يُْؤتِ  َوَسْوفَ  اْلُمْؤِمِنينَ 

فاإلميان مراتب، فهو . كام ميكن تحول الشخصية من مرتبة إىل أخرى ضمن الفئة الواحدة
ومع ذلك فيمكن . بضع وسبعون شعبة، والناس يتفاوتون يف شعب اإلميان كام هو معلوم

إىل اإلحسان الذي ميثل فاإلميان يزيد باملامرسات العملية حتى يصل . لإلميان أن يزيد وينقص
: واألدلة كثرية بهذا الشأن، نذكر منها عىل سبيل املثال، ال الحرص، قوله تعاىل. مرتبة الكامل

ِكيَنةَ  َأْنَزلَ  الَِّذي ُھوَ (: وقوله سبحانه )3( )ِإيَماًنا َزاَدْتُھمْ  آََياتُهُ  َعَليِْھمْ  تُِليَتْ  َوِإَذا(  ِفي السَّ
 َوَيْزَدادَ  اْلِكتَابَ  ُأوتُوا الَِّذينَ  ِلَيْسَتيِْقنَ (: وقوله أيضاً  )4( )ِإيَماًنا يَْزَداُدوالِ  اْلُمْؤِمِنينَ  ُقلُوبِ 
  .)5()ِإيَماًنا َآَمنُوا الَِّذينَ 

وباملقابل، تكشف بعض اآليات الكرمية أن بعض البرش لن تتغري شخصياتهم، ونذكر من هذه 
 ِإنَّ  َلُھمْ  اللَّهُ  َيْغِفرَ  َلنْ  َلُھمْ  َتْستَْغِفرْ  َلمْ  َأمْ  َلُھمْ  ) ْغَفْرتَ َأْستَ  َعَلْيِھمْ  َسَواءٌ  (:اآليات قوله تعاىل

 َخَرُجوا ِإَذا َحتَّى ِإَلْيكَ  َيْسَتِمعُ  َمنْ  َوِمْنُھمْ ( :، وقوله تعاىل)6( )اْلَفاِسِقينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي َال  اللَّهَ 
 ُقلُوِبِھمْ  َعَلى اللَّهُ  طََبعَ  الَِّذينَ  ُأوَلِئكَ  آَنًِفا َقالَ  َماَذا اْلِعْلمَ  ُأوتُوا ِللَِّذينَ  َقالُوا ِعْنِدكَ  ِمنْ 

وميكن القول بأن منط الشخصية يتسم، عموماً، بالثبات النسبي، األمر . )7()َأْھَواَءُھمْ  َواتََّبُعوا
الذي يسمح بالتنبؤ عن السلوك بدرجة كافية من الدقة، ويسمح يف الوقت ذاته بتعديل 

فهناك ثبات يف الشخصية . كام يفّرس تقلبها بني اإلميان والنفاق والكفر. تزكية النفسالسلوك و 
... يتمثل يف ثبات الهوية، والغاية والقيم واملبادئ وأسلوب الحياة وسامت الشخصية واللغة 

  كام أنها . والثبات يف الشخصية أساس هام ودعامة لها

                                                 
 .137النساء،    )1(

 .146-145النساء،    )2(

 .2األنفال،    )3(

 .4الفتح،    )4(

 .31املدثر،    )5(

 .6املنافقون،    )6(

 .16محمد،    )7(
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. ف لتتمكن من حمل الرسالة وأداء األمانةرضورة من رضورات حامية الشخصية من االنحرا
والثبات يبعث الطأمنينة يف الشخصية، بحيث تصل األمس باليوم واليوم بالغد وفق املنهج 

  .الذي رسمه لها هللا سبحانه
غري أن الثبات ال يعني السكون والجمود، بل هو ثبـات نسـبي يسـمح بالحركـة حـول 

. نزعة الفطرية لتغيري الواقـع عـىل األرض وتطـويرهوتعّد هذه الحركة استجابة لل. محور ثابت
وتتنوع أشكال الحركة وتتطور بتطور الحياة وتجددها وفق مقتضيات العرص ويزخـر التـاريخ 

الـذي (فقد طـّور اإلمـام الشـافعي يف مذهبـه القـديم . اإلسالمي بأمثلة توّضح ما نذهب إليه
  .يف مرص عندما انتهى به املقام) كّونه عندما كان يف الحجاز

  التصنيف يف ضوء جبلة اإلنسان:  
مييل فالسفة املسلمني إىل تصنيف الشخصية يف عدد من األمناط يف ضوء عالقة 

ويبدو أنهم تأثروا يف تصنيفهم هذا بتصنيف . االرتباط بني الفطرة الجبلية، والسلوك اإلنساين
وينشأ . والسوداوي الدموي والصفراوي والبلغمي: هيبوقراط للشخصية يف أربعة أمزجة هي

  .الدم والصفراء والبلغم والسوداء: كل مزاج منها عن تغلب أحد األخالط األربعة

أن املاء والهواء والنار والرتاب هي مركب  "الفوز األصغر"ويذكر ابن مسكويه يف كتابه 
ا حارة أما ما يجري مجرى النار منه فاملرارة املعلقة بالكبد ألنه"أخالط اإلنسان، يقول يف ذلك 

أما ما يجري مجرى األرض . يابسة، وهي مستقر هذا الخلق ومفيضه من جميع البدن
وأما . وهذا أيضاً مستقر هذا النوع من األخالط ومفيضه من البدن. فالطحال ألنه بارد يابس

وأما ما يجري مجرى املاء . ما يجري مجرى الهواء فالدم الذي يف العروق ألنه حار رطب
فرد له وعاء يخصه كام عمل يف األركان الثالثة من أجل أنه مستعد لينهضم، فالبلغم، ومل ي

  .)1( "فإذا انهضم صار غذاء تاماً ومل يكن له فضلة وليس كذلك اآلخر

وقد تأثر ابن حزم بتصنيف هيبوقراط للشخصية يف أربعة أمناط مزاجية، فهو يقـول يف 
بـل الطبـع كرؤيـة مـن غلـب عليـه الـدم منها ما يكون مـن ق "الفصل يف امللل والنحل"كتابه 

لألنوار والزهر والحمرة والرسور، ورؤيـة مـن غلبـت عليـه الصـفراء للنـريان، ورؤيـة صـاحب 
  البلغم للثلوج واملياه، وكرؤية من غلبت عليه السوداء للكهوف والظالم 

                                                 
 .93ابن مسكويه، الفوز األصغر، ص    )1(
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ويف هذا إشارة إىل الصفات الشخصية املرتبطة بكل مـزاج مـن األمزجـة . )1( "واملخاوف
فاملزاج الدموي يرتبط بصفات الحيوية والنشاط واملرح، فيام يرتبط املزاج الصـفرواي . األربعة

أمـا املـزاج . بالحدة ورسعة الغضـب، كـام يـرتبط املـزاج البلغمـي بالوقـار والسـكون والحلـم
  .السوداوي فريتبط بالحزن واالكتئاب

عي ألمزجـة الشخصـية ومـا كام أشار ابن سينا يف كتاباته املتعددة إىل التصـنيف الربـا
يقابل كل منها من سلوكات؛ فاملزاج الدموي يرتبط بالحامس والدافعية والتفاؤل، فيام يـرتبط 

ويــرتبط املــزاج . أمــا املــزاج البلغمــي فريتــبط بالوقــار والحلــم. املــزاج الســوداوي باالكتئــاب
  .الصفراوي بالحدة والغضب

أن املـزاج الـدموي يفيضـ إىل الطاقـة  "كالتاج يف أخالق امللـو "ويرى الجاحظ يف كتابه 
أما املزاج السوداوي فيفيض إىل . والنشاط واملرح واالنطالق، وهو أنسب األمزجة لدماء امللوك

ويفيض املزاج البلغمي إىل الكسل والنوم، فـيام يـؤدي املـزاج الصـفراوي . الحزن وفساد املزاج
ما ذهب إليه فالسـفة اإلسـالم ) 1(ل رقم هذا ويوضح الشك. )2( "إىل كرثة الحركة ورسعة القلق

  .من عالقة بني األمزجة وما ينطوي عليها من سلوكات

  )1(الشكل رقم 

  األمزجة وما ينطوي عليها من سلوكات كام يف الفكر اإلسالمي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .123، ص 5ابن حزم، الفصل يف امللل والنحل، الكالم يف الرؤيا، ج   )1(

 .82-80العاين، الشخصية اإلنسانية يف الرتاث اإلسالمي، ص : انظر   )2(

  الدموي

  حيوية -

  نشاط -
  مرح -
  دافعية -
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  غضب -

  قلق -

  حركة -

  البلغمي

  وقار -

  سكون -

  حلم -

  كسل -

  نوم -

  السوداوي

  اكتئاب -

  حزن -

  فساد املزاج -
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وهكذا ميكن القول باتفاق املفكرين املسلمني حـول وجـود أربعـة أمزجـة للشخصـية 
ويـرتبط كـل مـزاج منهـا بعـدد مـن . الصفراوي، والبلغمي، والسوداوياملزاج الدموي، و : هي

األمناط السلوكية، فإذا غلب أحد هذه األمزجة عىل الشخصية، فإنها متيل إىل أداء منـط ثابـت 
  .نسبياً من السلوك، ميكن أن يشكل أسلوب حياة مميزة لصاحبها عن غريه من البرش

إىل منحــى آخــر يف تصــنيف  "شــواملالهوامــل وال"ويــذهب ابــن مســكويه يف كتابــه 
كـام تعكسـه الصـفات (فقد ربط بني الطـراز البـدين والسـلوك اإلنسـاين . الشخصية اإلنسانية

ويعلل ابـن . يف السامن أكرث )1(فالنجابة تكون يف النحاف أكرث، فيام تكون الفسولة). الشخصية
 –ن التوحيـدي عنهـا عندما سـأله أبـو حيـا -مسكويه أسباب نجابة النحاف وفسولة السامن 

والسبب فيه أنه ملا كانت الحـرارة . هذه املسألة كأنها عن حال األغلب والوجود األكرث"بقوله 
الغريزية سبب الحياة وسبب الفضائل التابعة للحياة، أعنـي الـذكاء والحركـة والشـجاعة ومـا 

ن األبـدان والحكـم الصـحيح يف هـذا أ . أشبهها، كانت األبـدان التـي حظهـا منهـا أكـرث أفضـل
وملـا . املعتدلة يف النحافة والسمن والطول والقرصـ وسـائر الكيفيـات األخـرى أفضـل األبـدان

إن الحـرارة إذا "كانت املسألة مخصوصـة بالنحافـة والسـمن خصصـنا الجـواب أيضـاً فنقـول 
قاومت أخالط البدن أذابت فضول الرطوبات ونفت الربد الغالب عليه الذي هـو ضـده، كـان 

ويتبع هذه األشياء سائر الفضـائل الالزمـة . للحركة واليقظة، وسبباً لإلقدام والنجدة ذلك سبباً 
  .)3( "الحرارة التي يف القلب )2(لها، وذكو

فإذا غلبت الرطوبات عليها أطفأتها وغمرتهـا، . وهي أول هذه الفضائل كلها"ويضيف 
ة ولواحقهـا مـن الكسـل وحالت بينها وبني أفعالها وعاقتهـا عنهـا، فكـان ذلـك سـبباً للفسـول

والنحافة والسمن، وإن كانا   جميعاً قد خرجا عن . والبالدة والجنب وسائر الرذائل التي تتبعها
خروجه عن االعتدال     بإفراط الحرارة التي هـي سـبب  -وهو النحافة –االعتدال، فأحدهام 

الذي هو خـروج  –أعني السمن  –الفضائل، وهي أوىل بها من الطرف اآلخر الذي هو ضدها 
وعليـه، فـالنحيف . )4( "عن االعتدال إىل جانب الربد وعدم الحرارة املؤدي إىل بطالنهـا وزوالهـا

  .أكرث ذكاء ونشاطاً وشجاعة من السمني

                                                 
 .الرذيلة والنذالة والحمق   )1(

 .شدة: ذكو   )2(

 .107-106ابن مسكويه، الهوامل والشوامل، ص    )3(

 .املرجع السابق   )4(
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: كام يربط ابن مسكويه بني الطول والهوج، وبني القرص والخبث، ويعلل هذا بقوله
تدال من الطول والقرص هو املحمود، ولكن هذا أيضاً طرفان ملوضع الفضيلة، وذلك أن االع"

الطول بالتفاوت يف الخلق أقرب إىل الذم لبعد األعضاء الرئيسة بعضها من بعض، السيام 
فإن هذين يجب أن يكون . العضوان اللذان هام أظهر األعضاء رئاسة، أعني القلب والدماغ

الدماغ، وحفظ اعتداله بينهام مسافة معتدلة لتتمكن الحرارة التي يف القلب من تعديل 
وبقاء الروح النفساين الذي يتهذب به يف بطون الدماغ، وتتمكن أيضاً برودة الدماغ من 

وهذا االعتدال إذا بعد أحد العضوين عن اآلخر . تعديل حرارة القلب وحفظ اعتداله عليه
تفاوت واضطرب نظامه وفسد الرتكيب وفسدت األفعال الصادرة عن اإلنسان ونقصت 

  .)1( "لهفضائ

وبناًء عىل العالقة بني الطراز البدين والسلوك اإلنساين، يف فكر ابن مسكويه، ميكن 
استنتاج السلوكات اإلنسانية يف ضوء متغريي الطول والسمنة، فالسمني الطويل أحمق 

والقصري السمني أحمق وخبيث، أما القصري . وأهوج، أما النحيف الطويل فذيك وأهوج
  ).2(، كام يتضح يف الشكل رقم النحيف فذيك وخبيث

  

  )2(الشكل رقم 

  )كام يف فكر ابن مسكويه(يبنّي السلوكات اإلنسانية يف ضوء متغريي الطول والسمنة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .املرجع السابق   )1(

  قصري طويل

 سمني

  نحيف

  أحمق وأهوج

  ذيك وأهوج

  أحمق وخبيث

  ذيك وخبيث
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  التصنيف يف ضوء سامت الشخصية:  
مثة منحى آخر لتصنيف الشخصية يف الفكر اإلسالمي يستند إىل تحديد السـامت التـي 

الصـفات : ويقصـد بالسـامت. ، ولكنهم يختلفون يف مـواقعهم عليهـايشرتك فيها البرش عموماً 
الثابتة نسبياً يف الشخصية، وقد وصف القرآن الكريم الشخصية اإلنسانية بعدد مـن الصـفات 

  :التي فطرت عليها، نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص، التالية

 )َتْستَْعِجلُونِ  َفَال  آََياِتي  َسُأِريُكمْ  َعَجلٍ  نْ مِ  اْإلِْنَسانُ  ُخِلقَ ( :كمــا يف قوله تعاىل: العجلة- 
1(.  

 َوَكانَ  ِباْلَخيْرِ  ُدَعاَءهُ  ِبالشَّرِّ  اْإلِْنَسانُ  َوَيْدعُ (: كام يف قوله تعاىل: لهلع والجزع ومنع الخري -
  .)2( )َعُجوًال  اْإلِْنَسانُ 

هُ  ِإَذا ( 19 ) اَھلُوعً  ُخِلقَ  اْإلِْنَسانَ  ِإنَّ (: كام يف قوله تعاىل: الجهل- رُّ  َمسَّ  ) َجُزوًعا الشَّ
  .)3( )اْلُمَصلِّينَ  ِإالَّ  ( 21 ) َمنُوًعا اْلَخيْرُ  َمسَّهُ  َوِإَذا ( 20

  .)4( )َضِعيًفا اْإلِْنَسانُ  َوُخِلقَ  َعْنُكمْ  يَُخّفِفَ  َأنْ  اللَّهُ  يُِريدُ (: كام يف قـولـه تعـــاىل: الضعف-
رُّ  َمسَّهُ  َوِإنْ  اْلَخيْرِ  ُدَعاءِ  ِمنْ  اْإلِْنَسانُ  َيْسَأمُ  َال (تعاىلكام يف قوله : اليأس والقنوط-  الشَّ

  .)5( )َقنُوطٌ  َفَيئُوسٌ 
  .)6( )َلَكُفورٌ  اْإلِْنَسانَ  ِإنَّ  يُْحِييُكمْ  ثُمَّ  يُِميتُُكمْ  ثُمَّ  َأْحيَاُكمْ  الَِّذي َوُھوَ (: كام يف قوله تعاىل: الكفر-
 )َكفَّارٌ  َلظَلُومٌ  اْإلِْنَسانَ  ِإنَّ  تُْحُصوَھا َال  اللَّهِ  ِنْعَمةَ  َتُعدُّوا َوِإنْ (: كام يف قوله تعاىل: الظلم-
)7(.  

                                                 
 .11اإلرساء،    )1(

 .22-19املعارج،    )2(

 .72األحزاب،    )3(

 .28نساء، ال   )4(

 .49فصلت،    )5(

 .66الحج،    )6(

 .34إبراهيم،    )7(
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 1( )َلَشِديدٌ  اْلَخيْرِ  ِلُحبِّ  َوِإنَّهُ  (:كام يف قوله تعاىل: حب الخري(.  

  .)2( )َفُمَالِقيهِ  ًحاَكدْ  َربِّكَ  ِإَلى َكاِدحٌ  ِإنَّكَ  اْإلِْنَسانُ  َأيَُّھا َيا(: كام يف قوله تعاىل: الكدح

 3( )َقتُوًرا اْإلِْنَسانُ  َوَكانَ  اْإلِْنَفاقِ  َخْشيَةَ  َألَْمَسْكتُمْ  ِإًذا(: كام يف قوله تعاىل: التقتري(.  

 4)َجَدًال  َشْيءٍ  َأْكثَرَ  اْإلِْنَسانُ  َوَكانَ  (:كام يف قوله تعاىل: املجادلة(.  

 َأْلَقـى َوَلـوْ  ( 14 ) َبِصـيَرةٌ  َنْفِسـهِ  َعَلى َسانُ اْإلِنْ  َبلِ  (:كام يف قـولــه تعـاىل: البصرية 
  .)5()َمَعاِذيَرهُ 

 6() َلَكنُودٌ  ِلَربِّهِ  اْإلِْنَسانَ  ِإنَّ  (كام يف قوله تعاىل: الجحود(.  

وهذه السامت ثابتة نسبياً يف الشخصية، لذا فهي تقبل التعديل مبجاهدة النفس باإلميان 
رُّ  َمسَّهُ  ِإَذا ( 19 ) َھلُوًعا ُخِلقَ  اْإلِْنَسانَ ِإنَّ  (:والعمل الصالح بدليل قوله تعاىل  الشَّ

فاإلنسان مجبول عىل . )7( )اْلُمَصلِّينَ  ِإالَّ  ( 21 ) َمنُوًعا اْلَخيْرُ  َمسَّهُ  َوِإَذا ( 20 ) َجُزوًعا
خلق الهلع، فإذا مسه الرض جزع ويئس من حصول الخري، وإذا حصلت له النعمة، بخل ومنع 

فيها، إال من متكن من مجاهدة نفسه وهداه هللا إىل الخري ويّرس له أسبابه، وهم  حق هللا
 ِفي َوالَِّذينَ  ( 23 ) َداِئُمونَ  َصَالتِِھمْ  َعلَى ُھمْ  الَِّذينَ (املصلون، الذين وصفهم هللا سبحانه بقوله

اِئلِ  ( 24 ) َمْعلُومٌ  َحقٌّ  َأْمَوالِِھمْ   َوالَِّذينَ  ( 26 ) الدِّينِ  بِيَْومِ  يَُصّدُِقونَ  لَِّذينَ َوا ( 25 ) َواْلَمْحُرومِ  لِلسَّ
 لُِفُروِجِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ  ( 28 ) َمْأُمونٍ  َغيْرُ  َربِِّھمْ  َعَذابَ  ِإنَّ  ( 27 ) ُمْشِفُقونَ  َربِِّھمْ  َعَذابِ  ِمنْ  ُھمْ 

 َوَراءَ  اْبتََغى َفَمنِ  ( 30 )َملُوِمينَ  َغيْرُ  َفِإنَُّھمْ  ُھمْ َأْيَمانُ  َملََكتْ  َما َأوْ  َأْزَواِجِھمْ  َعلَى ِإالَّ  ( 29 ) َحاِفظُونَ 
 ِبَشَھاَداتِِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ  ( 32 ) َراُعونَ  َوَعْھِدِھمْ   ِألََمانَاتِِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ  ( 31 ) اْلَعادُونَ  ُھمُ  َفُأولَِئكَ  َذِلكَ 

هذا وقد . )8( )ُمْكَرُمونَ  َجنَّاتٍ  ِفي ُأولَِئكَ  ( 34 ) يَُحاِفظُونَ  مْ َصَالِتھِ  َعلَى ُھمْ  َوالَِّذينَ  ( 33 ) َقاِئُمونَ 
  .أسهب ابن تيمية بالحديث عن سامت الشخصية، كام يف القرآن الكريم

                                                 
 .8العاديات،    )1(

 .6االنشقاق،    )2(

 .100اإلرساء،    )3(

 .54الكهف،    )4(

 .15-14القيامة،    )5(

 .6العاديات،    )6(

 .22-19املعارج،    )7(

 .35-23املعارج،    )8(
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ومثة سامت خّصها القرآن الكريم لشخصيات األنبياء واملرسـلني، فهـي سـامت متيـزهم 
  :السامت التاليةعن غريهم، نذكر منها عىل سبيل املثال، ال الحرص، 

 َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َرُسولٌ  َجاَءُكمْ  َلَقدْ (: ، قال تعاىلصىل هللا عليه وسلمملحمد  الرأفة والرحمة
  .)1( • )َرِحيمٌ  َرُءوفٌ  بِاْلُمْؤِمِنينَ  َعَليُْكمْ  َحِريصٌ  َعِنتُّمْ  َما َعَليْهِ  َعِزيزٌ 

 2( )َوِعْلًما ُحْكًما آََتيَْنا َوُكّالً  ُسَليَْمانَ  اَفَفھَّْمنَاھَ ( لسليامن عليه السالم، قـال تعاىل الفهم(.  

ّدِيقُ  َأيَُّھا يُوُسفُ  (ليوسف عليه السالم، قال تعاىل تفسري األحالم  َبَقَراتٍ  َسْبعِ  ِفي َأْفِتَنا الّصِ
  .)3( )ِعَجافٌ  َسْبعٌ  َيْأُكلُُھنَّ  ِسَمانٍ 
ابٌ  ِإنَّهُ  اْلَعْبدُ  ِنْعمَ  َصاِبًرا هُ َوَجْدَنا ِإنَّا (أليوب عليه السالم، قال تعاىل الصرب   .)4( • )َأوَّ

 اْلِحْكَمةَ  َوَآَتْيَناهُ  ُمْلَكهُ  َوَشَدْدَنا( لداود عليه السالم، قال تعاىل الحكمة وفصل الخطاب
  .)5(  )اْلِخطَابِ  َوَفْصلَ 

 تَُنـا َوِتْلـكَ ( إلبـراهيم عليـه السـالم، قـــال تعــاىل الحجـة  َعَلـى َراِھيمَ ِإْبـ آََتيَْناَھـا ُحجَّ
  .)6()َقْوِمهِ 

 اهٌ  ِإْبَراِھيمَ  ِإنَّ ( إلبراهيم عليه السالم، قال تعاىل الحلم   .)7( )َحِليمٌ  َألَوَّ

  .)8( )ِعْلًما َوُسَليَْمانَ  َداُوودَ  َآَتيَْنا َوَلَقدْ ( لـداود وسليامن عليهام السالم، قــال تعــاىل العلم
بكل فئة من فئات البرشـ، كـام وردت  هذا وقد تم تصنيف سامت الشخصية، الخاصة

يف القرآن الكريم، وكنا قد تحدثنا عن ذلك بيشء من التفصـيل عنـد الحـديث عـن التصـنيف 
  .املؤمنة، والكافرة، واملنافقة: العقائدي للشخصية

                                                 
 .128التوبة،    )1(

 .79األنبياء،    )2(

 .46، يوسف   )3(

 .44ص،    )4(

 .20ص،    )5(

 .83األنعام،    )6(

 .114التوبة،    )7(

 .15النمل،    )8(
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حتـى عنـد الكفـار،  "الصـادق األمـني"يسـمى  صىل هللا عليه وسلموقد كان رسول هللا 
إِنَّا ال " صىل هللا عليه وسلمأن أبا جهل قال للنبي  ريض هللا عنه فعن ناجية بن كعب عن عيل

ُب مِبَا ِجئَْت ِبـِه، فـأَنْزََل هللا تََعـاَىل  بَُك َولَِكْن نَكذِّ اِلِمينَ  َوَلِكـنَّ  يَُكـّذِبُوَنكَ  َال  َفـِإنَُّھمْ (: نَُكذِّ  الظـَّ
سـمتني اخـتص بهـام أشـج   عليه وسلمصىل هللاوقد ذكر رسول هللا . )1( )َيْجَحدُونَ  اللَّهِ  بَِآَياتِ 

إِنَّ ِفيـَك "ألشـج عبـد القـيس  صـىل هللا عليـه وسـلمالحلم واألناة، فقد قال : عبد القيس هام
بعض أصحابه  صىل هللا عليه وسلمكام وسم رسول هللا . )2( "الِْحلُْم َواألَنَاةُ : َخْصلَتنَْيِ يُِحبُُّهاَم هللا

  :التايل بسمة متيز كالً منهم وعىل النحو

  .سمة الرحمة أليب بكر الصديق •
  .سمة الشدة يف أمر هللا لعمر بن الخطاب •
  .سمة الحياء لعثامن بن عفان •
  سمة القراءة أليّب بن كعب •
  .سمة إتقان املواريث لزيد بن ثابت •
  .سمة األمانة أليب عبيدة عامر بن الجراح •
  .سمة املعرفة بالحالل والحرام ملعاذ بن جبل •

أرحُم أُمتي بأُمتي أبو بكـر، وأشـدهم يف أمـر " صىل هللا عليه وسلم فقد قال رسول هللا
هللا ُعَمُر، وأصدقهم حياًء عثامن، وأقرؤهم لكتاب هللا أيُبُّ بن كعب، وأفرضهم زيـد بـن ثابـت، 
وأعلمهم بالحالل والحرام معاذ بن جبل، أال وإن لكـل أمـٍة أمينـاً، وإن أمـني هـذه األمـة أبـو 

  .)3( "عبيدة بن الجراح

هذا ومن املعلوم أنه إذا ذُكر عمر بن الخطاب ذُكر العدل، وإذا ذُكر عثامن بن عفـان 
وباملقابـل إذا . ذُكر الكرم والحياء، وإذا ذُكر خالد بن الوليد ذُكرت القوة والجهاد يف سـبيل هللا

ت بعـض ويف األمثـال العربيـة، ارتبطـ. ذُكر قارون ذُكر البغي، وإذا ذُكر فرعون ذُكر الطغيـان
السامت بشخصيات بعينها، فارتبط الكرم بحاتم الطايئ، والزهـد برابعـة العدويـة، والشـجاعة 
بعنرتة بن شداد، والبالهة بجحا، والحمق بهبنقـة، والـدهاء مبعاويـة بـن أيب سـفيان، والحلـم 

  ...مبعن بن زائدة

                                                 
 .33األنعام،    )1(

 .10746مسند اإلمام أحمد، كتاب باقي مسند املكرثين، باب مسند أيب سعيد الخدري، حديث رقم    )2(

، باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بـن حارثـة، وأيّب وسلمصىل هللا عليه أخرحه الرتمذي يف سننه، كتاب مناقب عن رسول هللا    )3(

 .3723بن كعب، حديث رقم 
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إلنسانية، وقد عني علامء املسلمني بالبحث عن السامت الكربى املشرتكة يف الشخصية ا
فمنهم من يرى أنها أربع . وتوصلوا إىل وجودها، غري أنهم اختلفوا حول عددها وماهيتها

سامت كربى تتفرع عنها سامت ثانوية، ومنهم من يرى أنها خمس، ومنهم من رفع عددها 
كام تعددت تسميات السامت الكربى؛ فمنهم من سامها . إىل ما يزيد عىل عرشين سمة

وتتخذ السامت اتجاهني؛ فهناك سامت إيجابية وأخرى . "أخالقاً "ن سامها ، ومنهم م"فضائل"
. سلبية، وبعبارة أخرى، فهناك أخالق حميدة، وأخالق غري حميدة، أو أن هناك فضائل ورذائل

  .وعىل الرغم من تعدد التسميات، إال أن املدلول واحد

السامت الكربى  "تهذيب األخالق وتطهري األعراق"ويتناول ابن مسكويه يف كتابه 
. الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة: وهي "الفضائل األربع ومبدؤها"للشخصية تحت عنوان 

والشجاعة . فالحكمة تتوسط رذيلتي السفه والبله. ويرى أن كل فضيلة منها تقع بني رذيلتني
تتوسط  والعفة تتوسط رذيلتي الرشه وخمود الشهوة، والعدالة. تتوسط رذيلتي التهور والجنب

فضيلة للنفس "والعدالة عند ابن مسكويه ). 3(كام يف الشكل رقم  )1(رذيلتي الظالم واالنظالم
عند مساملة القوى ) الحكمة والشجاعة والعفة(تحدث لها من اجتامع الفضائل الثالث 

قوة النفس الناطقة املرتبطة بالحكمة، وقوة النفس الغضبية املرتبطة (املرتبطة بها 
بعضها ببعض، واستسالمها للقوة املميزة، ) وقوة الحس الشهواين املرتبطة بالعفة بالشجاعة،

حتى ال تتغالب وال تتحرك لنحو مطلوباتها عىل سوم طبائعها، ويحدث لإلنسان بها سمة 
  .)2( "يختار بها أبداً اإلنصاف من نفسه عىل نفسه أوالً، ثم اإلنصاف واالنتصاف من غريه وله

ينـدرج : يلة أو رذيلة عدد من الفضائل أو الرذائل الفرعية فمـثالًويندرج تحت كل فض
والتعقـل ورسعـة الفهـم،  )3(الـذكاء والـُذكر: ، الفضائل الفرعيـة التاليـة"الحكمة"تحت فضيلة 

الحيـاء : الفضائل الفرعية التالية "العفة"كام تتفرع عن فضيلة . وصفاء الذهن وسهولة التعلم
لحرية والقناعة والدماثة واالنتظام وحسن الهدي واملساملة والوقار والصرب والسخاء واوالدعة، 

العجـب والغـدر والضـيم : الرذائـل الفرعيـة التاليـة" التهـور"فيام تتفرع عـن رذيلـة . والورع
وهكــذا بالنســبة إىل بقيــة الفضــائل . واالنتحــار واملــزاح واالســتهزاء والتيــه واقتنــاء الجــواهر

  .والرذائل

                                                 
 .تحمل الظلم   )1(

 .49-40ابن مسكويه، تهذيب األخالق وتطهري األعراق، ص    )2(

 .يعني ثبات صورة ما يخلصه العقل أو الوهم من األمور: الذكر بضم الذال   )3(
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  )3(الشكل رقم 

  ني السامت األربع الكربى عند ابن مسكويهيب

تفرعات بعض السمات 
  ىالكبر 
أ

  
  التهّور الحكمة

  الذكاء -

  الذكُر -

  التعقل -

  رسعة الفهم -

  صفاء الذهن  -

  سهولة التعلم -

  الحياء -

  الدعة -

  الصرب -

  السخاء -

  الحرية -

  القناعة -

 الدماثة-

  العجب -

  الغدر -

  الضيم -

  االنتحار -

  املزاح -

  االستهزاء -

  التيه -

 العفة

  

 سامت الشخصية

  الحكمة

  البله  السفه

  العفة

  الشهوةخمود   الرشه

  الشجاعة

  الجنب  رالتهو 

  العدالة

  االنظالم  مالظال

  السامت املركبة عند ابن مسكويه

"أمثلة
  اإلقدام  الثبات التسامح  العفو

  الشجاعة الصرب



107 

  

  سمات الشخصية

  العدل  الجود

  الشح الجور

 الفهم

  الجهل

  النجدة

  الجبن

التي تنـدرج تحـت الفضـائل ) الفرعية(هذا ومن الجدير بالذكر أن السامت الثانوية   
فعـىل سـبيل املثـال، يـرتبط . ليست منفصلة عن بعضها البعض متاماً، بـل تـرتبط مـع بعضـها

ـه مـن الحصـول عـىل مـا )ة الشجاعةرذيل(بالغضب ) رذيلة العفة(الرشه  ، فإن مل يتمكن الَرشِ
كام أن بعض السامت مركبة من أكرث من سـمة فرعيـة، فالصـرب مـثالً سـمة . )1(يشتهيه َغِضَب 

  .الخ..مركبة من العفو والتسامح، وكذلك فالشجاعة سمة مركبة من سمتي الثبات واإلقدام

العدل والفهم والنجدة والجود، : هيأما ابن حزم فريى أن أصول الفضائل كلها أربعة و 
وأصول الرذائل كلها أربعة، عنها ترتكب كل رذيلة، وهي "ويضيف ما يقابلها من رذائل فيقول 

وميكن القـول ). 4(، انظر الشكل رقم  "الجور والجهل والجنب والشح: أضداد الذي ذكرنا وهي
ا سـامت ثانويـة أو سـامت بأن الفضائل األربع هي سامت رئيسة أو سامت كربى، تتفرع عنه

  ."صغرى

  

  )4(الشكل رقم 

  يبني السامت األربع الكربى عند ابن حزم

  )الفضائل األربعة وما يقابلها من رذائل(

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .49-40املرجع السابق، ص    )1(
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. واألمانـة والعفـة نوعـان مـن أنـواع العـدل والجـود. فالحلم نوع مـن أنـواع النجـدة
كـام يتولـد . والحرص متولد عن الطمع. حسدوالحسد متولد عن الرغبة، والطمع متولد عن ال

  .الخ...الذل والرسقة والزنا والقتل: من الحرص رذائل كثرية منها

فضـيلة فالقناعـة ". "الفضائل املركبـة"ويتحدث ابن حزم عن السامت املركبة ويسميها 
 والوفـاء مركـب. والنزاهة فضيلة مركبة من النجدة والجـود والصـرب. مركبة من الجود والعدل

من العدل والجود والنجدة، ألن الويف رأى أن من الجـور أن ال يقـارض مـن وثـق بـه، أو مـن 
ورأى أن يسمح بعاجل يقتضيه له عدم الوفاء من الحظ، فجاد يف . أحسن إليه، فعدل يف ذلك

والصدق مركـب مـن العـدل . ذلك، ورأى أن يتجلد ملا يتوقع من عاقبة الوفاء، فشجع يف ذلك
اء إليك بباطل رجع من عندك بحق، وذلك أن من نقل إليك كذباً عن إنسان والنجدة، فمن ج

حرّك طبعك فأجبته، فرجع عنك بحق، فتحفظ من هذا، وال تجـب إال عـن كـالم صـّح عنـدك 
والكـذب متولـد مـن الجـور . وباملقابل، فالرغبة رذيلة مركبة من الجور والشح والجهل. قائله

انـة الـنفس، والكـذاب مهـني الـنفس، بعيـد عـن عزّتهـا والجنب والجهـل، ألن الجـنب يولـد مه
  .)1( "املحمودة

وهـذه "هذا ويرى ابن حزم أن السامت الكـربى ثابتـة يف الشخصـية، ويف ذلـك يقـول 
والعـادات مخلوقـة، خلقهـا هللا عـز وجـل فرتـب  –ويقصـد بهـا السـامت الكـربى  –الطبائع 

  ا عند كل ذي عقل كطبيعة بأن يكون له الطبيعة عىل أنها ال تستحيل أبداً، وال ميكن تبدله

                                                 
 .61-60زم، األخالق والسري، ص ابن ح   )1(

  مالسامت املركبة عند ابن حز 
  )أمثلة(

  النجدة  الجود  العدل الصرب  النجدة  العدل  الجود

  الوفاء  النزاهة  القناعة

  الجود
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وكطبيعـة الـرب ال ينبـت شـعرياً وال ... الترصف يف العلوم والصناعات إن مل تعرتضه آفـة
وسقوط االسم عنها كصـفات الخمـر التـي إن . جوزاً، وهكذا كل ما يف العامل مقرون بالصفات
صـفة ذاتيـة فهـذه هـي وهكذا كـل يشء لـه ... زالت عنها صارت خالً وبطل اسم الخمر عنها

  .)1( "الطبيعة

: وجـود أربـع فضـائل، أي سـامت كـربى هـي" مجمـوع الفتـاوى"ويرى ابن تيمية يف 
فضيلة العقل التـي هـي كـامل القـوة املنطقيـة، وفضـيلة الشـجاعة التـي هـي كـامل القـوة 

ائل الغضبية، وفضيلة السخاء التي هي كامل القوة الطلبية، وفضيلة العدالة التي تنتظم الفض
  ).5(كام يتضح ذلك يف الشكل رقم . )2( "الثالث وهي االعتدال فيها

  )5(الشكل رقم 

  يبني السامت الكربى عند ابن تيمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .117، ص 5ابن حزم، الفصل يف امللل والنحل، ج   )1(

 .433-432، ص 15ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   )2(

  سامت الشخصية

  العقل
 عةالشجا

  العدالة  السخاء

  السامت الثانوية وتفرعاتها
  )مثال(

  البخل

  غري كبائر كبائر
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وملا كان صالح بني آدم ال يتم يف "ويبنّي ابن تيمية أهمية فضيلتي الشجاعة والسخاء بقوله 
أنه من توىل عنه برتك الجهاد بنفسه أبدل هللا به دينهم إال بالشجاعة والكرم، بنّي هللا سبحانه 

 َأيَُّھا َيا (:من يقوم بذلك، ومن توىل عنه بإنفاق ماله أبدل هللا به من يقوم بذلك، فقال تعاىل
 مْ َأَرِضيتُ اْألَْرِض  ِإَلى اثَّاَقْلتُمْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي اْنِفُروا َلُكمُ  ِقيلَ  ِإَذا َلُكمْ  َما َآَمنُوا الَِّذينَ 

 َتْنِفُروا ِإالَّ  ( 38 ) َقِليلٌ  ِإالَّ  اْآلَِخَرةِ  ِفي الدُّْنَيا اْلَحَياةِ  َمَتاعُ  َفَما اْآلَِخَرةِ  ِمنَ  الدُّْنيَا ِباْلَحيَاةِ 
ْبُكمْ  وهُ  َوَال  َغيَْرُكمْ  َقْوًما َوَيْسَتْبِدلْ  َأِليًما َعَذاًبا يَُعّذِ  )َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َواللَّهُ  َشيًْئا َتُضرُّ

 ِمنَ  َدَرَجةً  َأْعظَمُ  ُأوَلِئكَ  َوَقاَتلَ  اْلَفتْحِ  َقْبلِ  ِمنْ  َأْنَفقَ  َمنْ  ِمْنُكمْ  َيْستَِوي َال (: وقال سبحانه. )1(

 وقد. )2( )َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َواللَّهُ  اْلُحْسَنى اللَّهُ  َوَعدَ  َوُكّالً  َوَقاَتلُوا َبْعدُ  ِمنْ  َأْنَفُقوا الَِّذينَ 
والشجاعة ... ذكر الجهاد بالنفس واملال يف سبيل هللا ومدحه يف غري آية من كتابه العزيز

ليست هي قوة البدن، فقد يكون الرجل القوي البدن ضعيف القلب، إمنا هي قوة القلب 
ويضيف . "وثباته، فإن القتال مداره عىل قوة البدن وصنعته للقتال، وعىل قوة القلب وخربته

هام ما كان بعلم ومعرفة، دون التهّور الذي ال يفكر صاحبه وال مييز املحمود واملحمود من"
ولهذا كان القوي الشديد هو الذي ميلك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح . واملذموم

وهكذا فقد أكّد . )3( "فأما املغلوب حني غضبه فليس هو بشجاع وال شديد. دون ما ال يصلح
  .سمة وعدم التطرّف فيهاابن تيمية االعتدال يف ال

وأبرزهـا  -الرذائـل–كام تحدث ابن تيمية عن السامت السـلبية الكـربى يف الشخصـية 
فالشـح مفسـدة عائـدة إىل منـع . الشح والحسد وما يندرج تحتها من سامت ثانويـة صـغرى

فهـو " شحيح بدينه"الخري وتحقيق معنى الشح أنه شدة املنع التي تقوم يف النفس، كام يقال 
عن النبـي  ريض هللا عنهوالبخل من فروعه، كام يف الصحيحني، عن أيب هريرة . ق يف النفسخل

، أََمـرَُهْم بالْبُْخـِل "أنه قال  صىل هللا عليه وسلم ـحِّ َا َهلََك َمْن كَاَن قَبْلَُكم بالشُّ حَّ فِإمنَّ يَّاكُم َوالشُّ إِ
وكان عبد الرحمن بن عـوف . )4( "َمرَُهْم بالُْفُجوِر فََفَجُروافَبَِخلُوا، َوأََمرَُهْم بالَْقِطيَعِة فََقطَُعوا، َوأَ 

إذا وقيـت : ما أكرث ما تستعيذ من ذلـك، فقـال: رب قني شح نفيس، فقيل له"يقول يف طوافه 
  ولهذا بنّي الكتاب: أو كام قال". شح نفيس وقيت الظلم والبخل والقطيعة

                                                 
 .39-38التوبة،    )1(

 .10الحديد،    )2(

 .271-269، ص 2ابن تيمية، االستقامة، ج   )3(

 .4675ب تحريم الظلم، حديث رقم رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، با   )4(
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يكره عطاء غريه، والبخيل ال يحب  فإن الحاسد. والسنة أن الشح والحسد من جنس واحد 

فإن الشح . )1(  )اْلُمْفِلُحونَ  َفُأوَلِئَك ھُمُ  نَْفِسهِ  ُشحَّ  يُوقَ  َوَمنْ (: عطاء نفسه، فقد قال تعاىل
فحرص هللا املفلحني يف اآلية الكرمية فيمن يوق شح "ويضيف ... أصل البخل وأصل الحسد

  .)2( "ذي يرض نفسه ويكره النعمة عىل غريهنفسه، والشحيح هو الذي ال يحب فعل الخري وال
والبخل "كام يرى ابن تيمية أن البخل سمة ثانوية تتفرع عنها سامت أخرى، يقول يف ذلك 

 َيْحَسَبنَّ  َوَال  (:      ويستشهد عىل الكبائر بقوله تعاىل. "كبائر وغري كبائر: جنس تحته أنواع
ُقونَ  َلُھمْ  َشرٌّ  ُھوَ  َبلْ  َلُھمْ  َخيًْرا ُھوَ  َفْضِلهِ  ِمنْ  هُ اللَّ  َآَتاُھمُ  ِبَما َيْبَخلُونَ  الَِّذينَ   َما َسيُطَوَّ
 (4)ِلْلُمَصلِّينَ  َفَوْيلٌ (:  كام يستشهد عىل غري الكبائر بقوله تعاىل. )3( )اْلِقَياَمةِ  َيْومَ   ِبهِ  َبِخلُوا
. )4)اْلَماُعونَ  َوَيْمَنُعونَ  (6 ) ونَ يَُراءُ  ُھمْ  الَِّذينَ (5 ) َساُھونَ  َصَالِتِھمْ  َعنْ  ُھمْ  الَِّذينَ 

). رذائل(وسلبية ) فضائل(إيجابية : وعليه، فقد أقر ابن تيمية وجود سامت كربى للشخصية
تتفرع بدورها إىل سامت أخرى وهكذا ) ثانوية(وكل سمة منها تتفرع إىل سامت فرعية 

  .ضمن ترتيب هرمي
وجــود أربــع ســامت كــربى  "تهــذيب مــدارج الســالكني"ويــرى ابــن القــيم يف كتابــه 

الحكمة، والعفة والشجاعة والعـدل، ويـرى أن سـمة العـدل : هي "أخالقاً "للشخصية أسامها 
وتقابل هـذه األخـالق . تحمل اإلنسان عىل اعتدال أخالقه وتوسطه فيها بني اإلفراط والتفريط

والشـهوة، الجهـل، : هـي) أي رذائـل(األربعـة، أربعـة أخـالق ذميمـة ) أي الفضائل(الحميدة 
. إفراط النفس يف الضعف وإفراطهـا يف القـوة: مالك هذه األربعة أصالن"و. والغضب، والظلم

ويتولـد عـن إفراطهـا يف . املهانة والبخل والخسة واللؤم والذل: فيتولد عن إفراطها يف الضعف
 األخالق الذميمة، ويقصـد بهـا"ويضيف  " ..الظلم والغضب والحّدة، والفحش والطيش: القوة

يولـد بعضـها  –ويقصـد بهـا الفضـائل  –كام أن األخالق الحميدة . الرذائل، يولد بعضها بعضاً 
.. وكل خلق محمود مكتنف بخلقني ذميمني وهو وسط بينهام، وطرفاه خلقان ذمـيامن. بعضاً 

  .)5( "وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب عزيز جانبه

                                                 
 .16التغابن،    )1(
 .335، ص 28ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   )2(
 .180آل عمران،    )3(
 .7-4املاعون،    )4(
 .661-659ابن القيم، تهذيب مدارج السالكني، ص    )5(
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واناً، وإن قرصـت عنـد صـارت ولألخالق حّد عند ابـن القـيم، إن تجاوزتـه صـارت عـد
فللشجاعة حّد إن تجاوزته صارت تهوراً، وإن نقصت عنه صارت جبناً وخوراً، وحـّدها ". مهانة

وللعّفـة حـّد وهـو راحـة القلـب ... اإلقدام يف مواضع اإلقـدام واإلحجـام يف مواضـع اإلحجـام
إن زادت صـارت والعقل من كّد الطاعة واكتساب الفضائل واالستعانة بقضـائها عـىل ذلـك، فـ

إن كان النقص ناتجاً عن غـري الفـراغ يف (نهمة وشبقاً، وإن نقصت كانت ضعفاً وعجزاً ومهانة 
األربـع الكـربى ) السـامت(الفضـائل ) 6(هذا ويبني الشـكل رقـم . )1( " )طلب الكامل والفضل

تنحـرف للشخصية وانحرافاتها زيادة ونقصاً، كام عند ابن القيم، باسـتثناء سـمة العـدل التـي 
  .زيادة فقط

  )6(الشكل رقم 

  )عند ابن القيم(يبنّي السامت األربع الكربى للشخصية وحدودها العليا والسفىل 

  

  

  

  

  

  

سـمة؛ سـتة منهـا ) 26(قامئـة تضـم " جـامع السـعادات"أما الرناقي فيحـدد يف كتابـه 
العيـوب اإلخـالص واإلصـالح وسـرت : إيجابية وعرشين منها سـلبية، والسـامت اإليجابيـة هـي

الظلـم واإلفسـاد بـني النـاس والسـحر : أما السامت السلبية فهـي. والصدق والسعاية والعدل
والحسد والغيبة واملدح والتهاون والبهتان والكـذب واملداهنـة واملـراء وحـب الجـاه وإفشـاء 

  .)2(الرس واملزاح والنميمة والشامتة وحب الخمول وحب املدح والنفاق والرياء

سـمة إيجابيـة ) 23(قامئة تضـم " تهذيب األخالق"بن عدي يف كتابه كام يحدد يحيى ا
: ومـن أمثلـة السـامت اإليجابيـة. مبقابـل عرشـين خلقـاً سـيئاً ) أو كام يسميها أخالقاً حسنة(

  .العفة، والرحمة، والصدق، وسالمة النية، والعدل، والشجاعة، والوقار، والصرب، والوفاء

                                                 
 .177-176ابن القيم، الفوائد، ص    )1(

 .97-95رتاث اإلسالمي ، ص انظر العاين؛ الشخصية اإلنسانية يف ال   )2(

  

  الظلم  الجنب ورالته العجز النهمة البله  الجربزة

  الشجاعة العفة الحكمة  العدل
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اوة، والعبوس، والخبث، والحقد، والجنب، والفجور، القس: ومن أمثلة السامت السلبية 
  .)1(والتبذل، والسفه والخيانة

الرضا : سمة شخصية هي) 21(قامئة تضم " إحياء علوم الدين"ويحدد الغزايل يف 
والحياء، وعدم الحقد، وصدق اللسان، والعمل، والرب، والصرب، والحلم، وكرثة الصالح، وقلة 

ر، والعفة، وعدم النميمة، وعدم الحسد، والرفق، وعدم البخل، أذى الغري، والوقار، والشك
كام يحدد عرش سامت . وحسن اإلنصات، وعدم الغيبة، واحتامل األذى، والتامس املعذرة

اعتدال : واملنجيات العرشة هي". املهلكات العرشة"مبقابل " املنجيات العرشة"يسميها 
ذنوب، والخشوع، والزهد يف الدنيا، والرضا الخوف، وحسن الُخلق مع الَخلق، والندم عىل ال

أما . بالعطاء، واإلخالص يف األعامل، والشكر عىل النعامء، وحب هللا تعاىل، والصرب عىل البالء
حب املال، والعجب، والحسد، والبخل، وشدة الغضب، ورشه الطعام، : املهلكات العرشة فهي

  .وحب الجاه، والكرب، ورشه الوقاع، والرياء

" يف أربع هي" الفضائل األساسية"الغزايل السامت الكربى للشخصية ويسميها ويحدد 
. والعدالة سمة تجمع الفضائل يف السامت الثالث األخرى. الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة

ويحدد لكل سمة منها حال اعتدال . ويتفق بهذا التصنيف مع ابن القيم وابن مسكويه
فمن استوت فيه هذه الخصال " اإلحياء"قول الغزايل يف ي). رذيلة(وحال تطرف ) فضيلة(
ومن . ، واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقاً )ويقصد بها الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة(

اعتدل فيه بعضها دون بعض فهو حسن الخلق، باإلضافة إىل ذلك املعنى خاصة، كالذي 
وحسن . عرب عنه بالشجاعةوحسن القوة الغضبية ي. يحّسن بعض أجزاء وجهه دون البعض

قوة الشهوة واعتدالها يعرب عنه بالعفة، فإن مالت قوة الغضب عن االعتدال إىل طرف الزيادة 
وإن مالت قوة . تسمى تهوراً، وإن مالت قوة الغضب إىل طرف النقصان تسمى جنباً وخوراً 

داً، الشهوة إىل طرف الزيادة تسمى رشهاً، وإن مالت إىل طرف النقصان تسمى جمو 
والعدل إذا فات فليس له طرف زيادة . واملحمود هو الوسط، والطرفان رذيلتان مذمومتان

وأما الحكمة فيسمى إفراطها عند استخدامها . ونقصان بل له ضد واحد ومقابل وهو الجور
فإذن , والوسط هو الذي يختص بالحكمة. يف األغراض الفاسدة خبثاً، ويسمى تفريطها بلهاً 

ونعني بالحكمة حال . الحكمة والشجاعة والعفة والعدل: ق وأصولها أربعةأمهات األخال 
  للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ يف

                                                 
 .املرجع السابق   )1(
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ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل يف . جميع األفعال االختيارية 
ونعني بالعدل . إقدامها وإحجامها، ونعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والرشع

للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحملهام عىل مقتىض الحكمة وتضبطهام من  حال
فمن اعتدال هذه األصول تصدر هذه األخالق . االسرتسال واالنقباض عىل حسب مقتضاها

  .)1( "الجميلة كلها

التي تتفرع عن السامت الرئيسة ) الفرعية(عن السامت الثانوية  )2(كام تحّدث الغزايل
ولتوضيح ذلك، فإن سمة ... والتي بدورها تتفرع إىل سامت فرعية أدىن وهكذا )الفضائل(

العفة مثالً تتوسط رذيلتي الرشه والجمود، ويتفرع عنها عدد من السامت الثانوية أو 
فيام . الخ... الحياء واملسامحة والقناعة والطالقة واملساعدة وحسن التقدير: الفرعية، منها

الوقاحة واملجانة والرياء " رذيلة الرشه، وتتفرع عنها سامت ثانوية منهايؤدي اإلفراط فيها إىل 
وتتفرع عنها سامت ثانوية . كام يؤدي التفريط فيها إىل رذيلة الجمود... والعبث والكزازة

) 7(هذا ويبيــن الشكل رقم . الخ...التقتري، والحسد، والشامتة، والتحايش، والشكاسة: منها
  .غزايل وانحرافاتها وتفرعاتهاالسامت الكربى عند ال

وبناًء عىل ما سبق، ميكن القول بتعدد النظرة إىل عدد السامت الكربى للشخصية 
وماهية هذه السامت، وما يتفرع عنها من سامت ثانوية تضم فضائل ورذائل فرعية، غري أن 

الحكمة : مثة توجاً واضحاً لدى علامء املسلمني نحو اعتامد سامت أربع كربى للشخصية هي
وترتبط هذه السامت الكربى بقوى النفس؛ فالحكمة هي فضيلة . والشجاعة والعفة والعدالة

والعفة فضيلة الحس الشهواين، والشجاعة فضيلة النفس . النفس الناطقة املميزة املنطقية
  .الغضبية، والعدالة فضيلة تنتظم الفضائل الثالث ومتثل حال االعتدال فيها

  

  

  

  

  

                                                 
 .53، ص 3الغزايل، اإلحياء، ج   )1(

 .الغزايل، ميزان العمل   )2(



  



  

  

  خالصة

وهام . مادي وروحي، ولكل منهام صفاته الخاصة به: صية اإلنسانية مكونانللشخ
ليسا مستقلني عن بعضهام البعض، بل متفاعلني معاً ليشكال وحدة واحدة متكاملة متثل كيان 

وبدون هذه النظرة الديناميكية لبنية الشخصية يصعب تفسري جميع أشكال . الشخصية
  .قيدالسلوك اإلنساين، الذي يتسم بالتع

وقد منح هللا سبحانه اإلنسان قوة يصل بها إىل حاجته ويدفع بها أضدادها عن نفسه 
ويذهب معظمهم . واهتم علامء املسلمون بتحديد هذه القوة وتفاعالتها. ليحافظ عىل بقائه

. القوة الشهوية والغضبية والناطقة: إىل وجود ثالث قوى نفسية تحدد سلوك اإلنسان وهي
أما القوة الغضبية فيكون . لشهوية طلب الغذاء والشوق إىل امللذات الحسيةويكون بالقوة ا

فيام . بها الغضب والنجدة واإلقدام عىل األهوال والرتفع والتسلط والعزة واألنفة والحمّية
ومن املمكن أن تسيطر إحدى . يكون بالقوة الناطقة الفكر والتمييز والنظر يف حقائق األمور

ويعّد الغزايل القوة الشهوية أصعب قوى . صية فتحرفها عن االعتدالهذه القوى عىل الشخ
وتؤدي كل قوة وظيفتها يف نطاق التكامل . النفس تربية وتهذيباً، وهي أعدى أعداء النفس

  .الروحي والجسدي معاً، وبذا يبقى جوهر الشخصية متكامالً عىل الرغم من تعدد الوظائف

اإلسالمي، فيمكن تصنيفها عىل أساس املعيار  وتتنوع طرق تصنيف الشخصية يف الفكر
املؤمنون والكافرون واملنافقون، ولكل منهم صفاته التي متيزه عن : العقائدي إىل ثالث فئات

املزاج : كام ميكن تصنيف الشخصية يف ضوء جبلّة اإلنسان إىل أربعة أمزجة هي. غريه
اج منها عىل سلوكات معينة؛ وينطوي كل مز . الدموي، والسوداوي، والبلغمي، والصفراوي

فيام يرتبط املزاج الصفراوي بالغضب . فريتبط املزاج الدموي بالنشاط والحيوية واالنطالق
أما املزاج السوداوي . ويرتبط املزاج البلغمي بالوقار والسكون والكسل والنوم. والحّدة والقلق

الطراز البدين والسلوك  ويربط ابن مسكويه بني. فريتبط بالحزن واالكتئاب وفساد املزاج
. فالنجابة تكون يف النحاف أكرث، فيام تكون الفسولة يف السامن أكرث. اإلنساين بطريقة فريدة

  .كام يرتبط الطول بالهوج، فيام يرتبط القرص بالخبث

  



  

  

ومثة منحى آخر لتصنيف الشخصية يف الفكر اإلسالمي يستند إىل تحديد السامت التي 
وقد أسهب علامؤنا املسلمون يف الحديث عن سامت الشخصية . وماً يشرتك فيها البرش عم

: هي) يسمونها فضائل(وميكن القول عموماً بوجود أربع سامت كربى للشخصية . وتفرعاتها
بني ) وهي سامت إيجابية(وتقع كل سمة كربى منها . الحكمة، والشجاعة، والعفة والعدالة

  .تجتمع سمتان أو أكرث لتكّون سمة مركبة كام تتفرع عنها سامت فرعية، وقد. رذيلتني
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  الفصل الثالث
  تطّور الشخصية

  مقدمة

 ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي اللَّهُ  (:يخرج اإلنسان إىل الحياة ضعيفاً وينتهي به املطاف ضعيفاً، قال تعاىل
ةً  َضْعفٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َعلَ جَ  ثُمَّ  َضْعفٍ  ةٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ثُمَّ  ُقوَّ  َيَشاءُ  َما َيْخلُقُ  َوَشْيَبةً  َضْعًفا ُقوَّ

. وبني هاتني املرحلتني، يحيا اإلنسان حياة مفعمة بالنشاط والحيوية. )1( )اْلَقِديرُ  اْلَعِليمُ  َوُھوَ 
ففي . رة، إال أنه مرحيل أيضاوعىل الرغم من أن تطّور الشخصية اإلنسانية عملية مستم

وتتضح هذه . سلسلة التطّور، مير اإلنسان مبراحل متعددة تتباين يف خصائصها ومتطلباتها
 تَُرابٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  َفِإنَّا اْلَبْعثِ  ِمنَ  َرْيبٍ  ِفي ُكْنُتمْ  ِإنْ  النَّاسُ  َأيَُّھا َيا(: املراحل يف قوله تعاىل

 اْألَْرَحامِ  ِفي َونُِقرُّ  َلُكمْ  ِلنَُبّيِنَ  ُمَخلََّقةٍ  َوَغيْرِ  ُمَخلََّقةٍ  ُمْضَغةٍ  ِمنْ  ثُمَّ  َعَلَقةٍ  ِمنْ  ثُمَّ  نُطَْفةٍ  ِمنْ  ثُمَّ 
ى َأَجلٍ  ِإَلى َنَشاءُ  َما  َوِمْنُكمْ  يُتََوفَّى َمنْ  َوِمْنُكمْ  َأُشدَُّكمْ  ِلَتْبلُُغوا ثُمَّ  ِطْفًال  نُْخِرُجُكمْ  ثُمَّ  ُمَسّمً

  .)2()َشيْئًا ِعْلمٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َيْعَلمَ  ِلَكْيَال  اْلُعُمرِ  َأْرَذلِ  ِإَلى يَُردُّ  َمنْ 
ويقصد بتطـور الشخصـية تلـك التغـريات الكميـة والنوعيـة التـي تطـرأ عـىل مظـاهر 
الشخصية اإلنسانية من النواحي الجسمية والعقلية واالجتامعية واالنفعالية والروحية، والتـي 

والهـدف مـن تطـور الشخصـية يف اإلسـالم تحقيـق الغايـة مـن . متتد من الوالدة حتى ينضـج
هـذا فضـالً . الوجود وهي عبودية هللا وطاعته وتطبيق رشيعته يف الحياة الفردية واالجتامعية

  .عن أداء وظائفه يف الحياة من خالفة وعامرة األرض

اليـة وال شك أن تطّور الشخصية يف مظاهرها الجسمية والعقليـة واالجتامعيـة واالنفع
والروحية، وانتقال الفرد من مرحلة إىل أخرى أمر يهم الناس جميعاً، سواء أكانوا آباء وأمهـات 
أم مربني أم بـاحثني نفسـيني أم تربـويني أم أطبـاء وغـريهم، بغيـة التعـرف إىل خصـائص كـل 
مرحلة ورسعة التطـّور فيهـا مـن أجـل تـوفري الرعايـة املالمئـة ألبنـائهم يف كـل مرحلـة منهـا، 

لتعامل معهم بفاعلية، ومبا يكفل تنميـة شخصـيات متكاملـة سـوية لهـم، تتمتـع بالصـحة وا
  .النفسية والعقلية

                                                 
  .54الروم، ) 1(

  .5الحج، ) 2(
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وجدير بالذكر أن الرتبية الحديثة مبفهومها الشمويل مل تختلف عام كانت عليه يف املايض، إال 
أما يف عرصنا . اً أن الرتبية يف املايض مل تكن معقدة، نظراً ألن مطالب الحياة مل تكن معقدة أيض

الحايل الذي يشهد تفجراً معرفياً مل يشهد له العامل مثيالً من قبل، فقد تعقدت الحياة وأصبحت 
فكثرياً ما ينتاب اآلباء واألمهات قلق شديد إزاء تربية أبنائهم تربية سليمة . تربية األبناء مهمة شاقة

يسهم هذا الفصل بتخفيض حالة لذا يتوقع أن . حتى غدت هذه املهمة الشغل الشاغل لديهم
القلق هذه، بتوضيح أبرز املظاهر التطّورية الجسمية والعقلية واالجتامعية واالنفعالية والروحية يف 

كل مرحلة من مراحل التطّور اإلنساين يف إطارها اإلسالمي متمثلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
خالص أبرز الجوانب التطبيقية املرتبطة بالرتبية كام يهدف إىل است. الرشيفة وتراث السلف الصالح

  . اإلسالمية لألبناء يف مراحل التطّور املختلفة

هذا ومن املؤّمل أن يدرك النظام الرتبوي يف العقود القليلة القادمة دور الرتبية يف إعداد 
سؤول األول عن إعداداً سليامً، عىل الرغم من أن األرسة ستبقى امل –وشباباً  –أطفاالً  –األبناء 

 ِ كُلُُّكْم َراٍع وَكُلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن " صىل هللا عليه وسلمتربيتهم ورعايتهم، مصداقا لقول رَُسوَل هللاَّ
ْرأَُة رَاِعيٌَة َوالْمَ  رَِعيَِّتِه، فاإلَِماُم َراٍع َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل َراٍع ِيف أَْهلِِه َوُهَو َمْسئُوٌل َعْن رَِعيَِّتِه،
  .)1( "ِيف بَيِْت َزْوِجَها َوَمْسئُولٌَة َعْن رَِعيَِّتَها، َوالَْخاِدُم َراٍع ِيف َماِل َسيِِّدِه َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 

  العوامل املؤثرة يف تطّور الشخصية:  
). خربةأو عوامل النضج وعوامل التعلم وال(يؤثر يف تطّور الشخصية عامال الوراثة والبيئة 

ويصعب تحديد أوزان نسبية لكل منهام، إذ تتفاوت األهمية النسبية بتفاوت الخاصية املدروسة، 
كام أن بعض . باستثناء بعض الخصائص الجسمية من طول ولون عيون مثال، فهي خصائص موروثة

ن أما الخصائص األخرى فلكل م. الخصائص االجتامعية ناتجة عن البيئة وال دخل للوراثة فيها
ومن الجدير بالذكر أن كثرياً من الخصائص البيئية يكون للوراثة فيها . الوراثة والبيئة حظ فيها

فالخصائص الجسمية ال تحدد معاملها . نصيب وإن قّل، وكذا الحال بالنسبة للخصائص الوراثية
األجدر  لذلك كان من. الوراثة فقط، كام أن التطّور األخالقي ال تحدده العوامل البيئية فحسب

  القول بأن التطّور

                                                 
  .844رواه البخاري يف كتاب الجمعة، باب الجمعة يف القرى واملدن، حديث رقم ) 1(
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السلوك اإلنسـاين مثـرة، "ويقال ). النضج والتعلم(اإلنساين محصلة التفاعل بني عاميل الوراثة والبيئة 
  ".بذرها الوراثة، وتربتها البيئة، وسقياها الرتبية

)  1( )نًاَحَسـ نَبَاتًـا َوَأْنبَتََھـا(وقــد شبَّه هللا سبحانه الطفل بالنبتة عندمـا قـال بشأن مـريم

وعليه فإن أردنا أن ننبـت نبتـة حسـنة البـد مـن اختيـار . السالم فأمثرت مثرة طيبة هي عيىس عليه
وبقدر صالح البذرة والرتبة وبقدر العناية . بذرة حسنة وتربة صالحة للزراعة ثم البد من العناية بها

الوراثية، وأن يكونا من ذوي  والطفل كذلك البد أن يكون أبواه خاليني من العيوب. بها تكون الثمرة
وبعبارة أخرى، فان تطـّور . األخالق الحميدة، وأن يوليا الطفل العناية الكافية حتى ينشأ ولداً صالحاً 

  . الطفل يقتيض التفاعل بني عاميل الوراثة والبيئة

واعلـم أن العقـل "ويوضح املاوردي التفاعل بـني الوراثـة والبيئـة يف التطـّور العقـيل بقولـه 
ويشـري إىل حالـة االضـطراب جـراء عـدم ". ملكتسب ال ينفك عن العقل الغريزي، ألنـه نتيجـة منـها

وقد ينفك العقل الغريزي عن العقل املكتسب، فيكون صاحبه "تكامل عمل هذين العاملني، فيقول 
ويستشـهد باألبيـات ". مسلوب الفضائل، موفور الرذائل، كاألَنَْوك األحمق الـذي ال تجـد لـه فضـيلة

  )2(التالية من الشعر 

  رأيت العقل نوعني
  

  فمسموع ومطبوع  
  

  وال ينفع مسموع
  

  إذا مل يك مطبوع  
  

  كام ال تنفع الشمس
  

  وضوء العني ممنوع  
  

فـاعلم أن األخـالق "كام يشري الغزايل إىل تفاعل الوراثـة والبيئـة يف التطـّور األخالقـي بقولـه 
ة، وتارة تكون باعتامد األفعال الجميلة، وتـارة مبشـاهدة والفطر ) أي الوراثة(الحميدة تكون بالطبع 

ـق مـن الطبـع  أرباب األفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم قرناء الخري وإخوان الصـالح، إذ الطبـع يرس
وفيام ييل توضيح لدور عاميل الوراثة والبيئة يف تطـّور الشخصـية كـل عـىل . )3( "الرش والخري جميعاً 

  .حدة 

  الــوراثـــة:  
ويقصد بالوراثة نقل   الصفات من . اإلسالم إىل دور الوراثة يف تطّور الشخصية أشار  

  ِمنْ  َخَلْقَنا اْإلِْنَسانَ  ِإنَّا(: اآلباء إىل األبناء عن طريق الجينات، قال تعاىل

                                                 
  .37آل عمران، ) 1(

  .14املاوردي، أدب الدنيا والدين، ص ) 2(

  .85، ص 3الغزايل، إحياء علوم الدين، ج) 3(
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يعني ماء الرجل وماء املرأة إذا " أمشاج"، َوقَاَل ابن عباس يف تفسري كلمة )1( )َأْمَشاجٍ  نُطَْفةٍ  
هذا الدور، فقد أىت رجُل إىل النبي  صىل هللا عليه وسلموقد بنّي الرسول . )2( تمعا واختلطااج

ِ  صىل هللا عليه وسلم ُولَِد ِيل ُغالٌم أَْسَوُد، فََقاَل َهْل لََك ِمْن إِِبٍل؟ قَاَل نََعْم، "فقال يَا رَُسوَل هللاَّ
؟ قَاَل نََعْم، قَاَل فَأىَنَّ َذلَِك؟ قَاَل لََعلَُّه نَزََعُه *يَها ِمْن أَْوَرق قَاَل َما أَلَْوانَُها؟ قَاَل ُحْمٌر، قَاَل َهْل فِ 

صىل ويف رواية أخرى، قال أحد رجال األنصار لرسول هللا . )3( "ِعرٌْق، قَاَل فَلََعلَّ ابَْنَك َهَذا نَزََعهُ 
ي بولد شديد السواد، هذه ابنة عمي وامرأيت ال أعلم منها إال خرياً، وقد أتتن هللا عليه وسلم

منترش املنخزين، جعد القطط، أفطس األنف، ال أعرف يف أخوايل وال يف أجدادي هذا أو 
فقال المرأته ما تقولني؟ قالت ال والذي بعثك بالحق نبياً ما أقعدت مقعده مني منذ … مثله

ه إىل السامء، رأسه ملياً، ثم رفع برص  صىل هللا عليه وسلمفنكس رسول هللا . ملكني، أحداً غريه
ثم أقبل عىل الرجل، فقال يا هذا إنه ليس من أحد إال بينه وبني آدم تسعة وتسعون عرقاً 

كلها ترضب يف النسب، فإذا وقعت النطفة يف الرحم اضطربت تلك العروق تسال هللا الشبه 
خذ إليك ابنك، … لها، فهذا من تلك العروق التي مل تدركها أجدادك وال أجداد أجدادك

قم فإنه .…" صىل هللا عليه وسلمويف رواية ثالثة، قال . قالت املرأة فرّجت عني يا رسول هللاف
صىل هللا عليه ويشري حديث رسول هللا ". ولدك، ومل يأتك إال من عرق منك أو من عرق منها

إىل أن مفهوم الوراثة ال يقترص عىل نقل الصفات من اآلباء إىل األبناء، بل يتعدى ذلك  وسلم
إن " صىل هللا عليه وسلموقال . السالم يشمل صفات األجداد السابقني وحتى آدم عليهل

  .)4( "النطفة إذا استقرت يف الرحم أحرضها هللا كل نسب بينها وبني آدم
صـىل ، ويقـول )5( "تخريوا لنطفكم فإن العرق دسـاس" صىل هللا عليه وسلمويقول رسول هللا 

ُوا لِنُ " هللا عليه وسلم فالناكح مغـرتس، لـذا ينبغـي أن . )6( "طَِفُكْم َوانِْكُحوا األَكَْفاَء َوأَنِْكُحوا إِلَيِْهمْ تََخريَّ
  تعني " عرق" وكلمة. ويف هذا الحديث إشارة إىل أن األخالق تورث. ينظر املرء حيث يضع غرسه

                                                 
  .2اإلنسان، ) 1(

  .580، ص3مخترص تفسري ابن كثري للصابوين، ج: انظر) 2(
  .رمادي: أورق *

  .4893أخرجه البخاري يف كتاب الطالق، باب إذا عرض يف نفي الولد، حديث رقم ) 3(

  .548-547، ص 2، ج4695؛ انظر أيضاً كنز العامل للمتقي الهندي، حديث رقم 3/196أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، )4(

رواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي عن حديث عائشة ريض هللا عنها، املغني عن حمل األسفار للعراقي، كتاب أدب النكاح، باب ) 5(

  .387، ص1457قم ، حديث ر 1فيام يراعى حالة العقد، ج

  .1958أخرجه ابن ماجة يف النكاح، باب األكفاء، حديث رقم، ) 6(
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 حسن األخالق برهان كرم" ريض هللا عنهوقال عيل بن أيب طالب . يف علم الوراثة" جني"
  .)1( "األعراق

وقد حث اإلسالم عىل تغريب النكاح، ذلك أن الزواج من األقارب فيه ضعف للنسل، ولهذا 
يا بني السائب قد "قال عمر بن الخطاب لجامعة من بني السائب الحظ ضعف ذريتهم 

وكان "ويشري املاوردي إىل تغريب النكاح بقوله . )2( "أضويتم وضعفتم فانكحوا يف الغرائب
ويرون أن ذلك أنجب للولد وأبهى ) غري األقارب(يختارون نكاح البعداء األجانب العرب 

للخلقة، ويتجنبون نكاح األهل واألقارب، ويرونه مرضاً بخلق الولد، بعيداً عن نجابته 
وقد ورد يف القــرآن . )3( "اغرتبوا ال تضووا" صىل هللا عليه وسلمويستشهد بقول الرسول 

َمتْ    (:    واج من القرابة اللصيقة وما أخذ حكمها بالرضاع، قال تعاىلالكريم ما يحرِّم الز   ُحّرِ
َھاتُُكمْ  َعَلْيُكمْ  اتُُكمْ  َوَأَخَواتُُكمْ  َوَبَناتُُكمْ  ُأمَّ  اْألُْختِ  َوَبَناتُ  اْألَخِ  َوَبَناتُ  َوَخاَالتُُكمْ  َوَعمَّ

َھاتُُكمُ  ِتي َوُأمَّ َضاَعةِ  ِمنَ  َوَأَخَواتُُكمْ  َأْرَضْعَنُكمْ  الالَّ   .)4( )الرَّ
يف القرآن الكـريم والحـديث الرشـيف،     فقـد " ورث"هذا وقد وردت مشتقات لفظ 

ومـن قبـل يحـيك القـرآن . )5( "إن الوّد والعداوة يتوارثان"  صىل هللا عليه وسلمقال رسول هللا 
ويف . )6( )َداُوودَ  َمانُ ُسَليْ َوَوِرثَ ( :الكريم قصة النبيني داود وسليامن عليهام السالم، قال تعاىل

 َواْجَعْلـهُ   (:  السـالم كام قال تعاىل عىل لسان زكريا عليه. ذلك إشارة إىل وراثة امللك والنبوة
يف اآلية الكرميـة عـىل أنهـا وراثـة امللـك " الوراثة"ويفرس الفخر الرازي كلمة . )7( )َرِضيًّا َربِّ 

فقد خيش سيدنا زكريا أن يترصف الناس من . والنبوة والسرية الحسنة والعلم واملنصب النافع
  .)8( بعده ترصفاً سيئاً، فسأل هللا ولداً يكون نبياً من بعده ليسوسهم بنبوته كام كان آباؤه

                                                 
  www.Balagh.com/mtboat/arbc/mfh/23/3. htmil)  1، ص15/10/2002منهج الرتبية يف اإلسالم، عىل شبكة اإلنرتنت ) 1(
  .137يث الصحيحة، صنقالً عن املاوردي، أدب الدنيا والدين، وقد صححه األلباين يف سلسلة األحاد) 2(
  .143-142املرجع السابق، ص ) 3(
  .23النساء، ) 4(
  .، وقال صحيح ومل يخرجه176، ص4أخرجه الحاكم، املستدرك عىل الصحيحني، ج) 5(
  .16النمل، ) 6(
  .6-5مريم، ) 7(
  .185، ص 11الرازي، التفسري الكبري، ج) 8(
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وميكن تقسيم الصفات الوراثية وما يرتتب عليها من سلوكات إىل نوعني، يكون األول 
التكوينية للشخصية، ومن أمثلة ذلك  منها حتمي املصري وغالباً ما يتعلق باملظاهر الجسمية

أما النوع الثاين فيشري إىل . لون العيون ولون البرشة والطول، فهي ال تقبل التغيري مدى الحياة
االستعدادات املوروثة، والتي تكون احتاملية املصري، إذ تظهر يف حال توفر البيئة املناسبة 

  .لة االجتامعية أو األخالقيةلظهورها، ومن أمثلتها الصفات الوراثية ذات الدال

ومن الجيل أن التكوين الورايث لإلنسان يؤثر يف شخصيته، فهو يؤثر يف عالقاته 
وتكشف الفروق يف وظائف . االجتامعية ويف توقعاته عن ذاته ويف توقعات اآلخرين منه

لوجية ويؤكد علامء املسلمني دور العوامل البيو . الغدد الصامء الفروق الفردية يف الشخصية
وقد صنفوا الشخصية يف ضوء تلك العوامل إىل صفراوية . الوراثية يف تحديد الشخصية
كام ألفوا كتباً يف علم الفراسة لعل من أهمها كتاب السياسة يف . وسوداوية ودموية وبلغمية

ومن املعلوم أن علم . علم الفراسة للدمشقي، وكتاب الفراسة لإلمام فخر الدين الرازي
  .علق بدراسة العالقة بني الخصائص الجسمية والنفسية واالجتامعيةالفراسة يت

  البيئـــة:  
يقصد بالبيئة جميع العوامل الخارجية التي تؤثر تأثرياً مبارشاً أو غري مبارش عىل 

وتشمل العوامل املادية واالجتامعية . اإلنسان منذ لحظة اإلخصاب وتحديد العوامل الوراثية
قد كشف اإلسالم دور البيئة يف تطّور الشخصية وتشكيل السلوك و . والثقافية والحضارية

لذلك حرص اإلسالم عىل توفري البيئة االجتامعية . باملعنى الشامل، منذ لحظة اإلخصاب
الصالحة لتطّور الطفل، فعني باختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة ابتداء، قال رسول هللا 

ْرأَُة ألَْربَعٍ لاَِملَِها َولَِحَسِبَها َوَجاَملَِها َولِِديِنَها، فَاظَْفْر ِبَذاِت تُْنَكُح الْمَ "  صىل هللا عليه وسلم
يِن تَِربَْت يََداَك  ِ . )1( "الدِّ صىل هللا كام عني اإلسالم باختيار الزوج الصالح ابتداء، قَاَل رَُسوُل هللاَّ

ُجوُه، إِالَّ تَْفَعلـُوا تَُكْن ِفتَْنٌة ِيف إَِذا َخطََب إِلَيُْكْم َمْن تَرَْضْوَن ِديَنُه وَ " عليه وسلم ُخلَُقُه فَزَوِّ
والتكافؤ بني الزوجني رشط صحة يف عقد الزواج يف اإلسالم األمر . )2( "األَرِْض َوفََساٌد َعِريٌض 

  الذي يضمن التوافق الزواجي يف أمور منها الدين والخلق 

                                                 
  .4700ن، حديث رقمرواه البخاري، كتاب النكاح، باب األكفاء يف الدي) 1(

  .1004رواه الرتمذي، كتاب النكاح، باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، حديث رقم ) 2(
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أجل تحقيق التكوين النفيس كل ذلك من . والطباع واألوضاع االجتامعية والعمر
  .السوي لألبناء

من اختيار الزوجة التي نشأت يف بيئة سيئة، وإن  صىل هللا عليه وسلمويحذر الرسول 
من، قيل يا رسول هللا وما خرضاء " صىل هللا عليه وسلمكانت جميلة، قال  إياكم وخرضاَء الدِّ

  .)1("الدمن ؟ قال املرأة الحسناء يف املنبت السوء

ويف ذلك يقول . لعوامل البيئية التي تؤثر يف تطّور الشخصية عمر األم الحاملومن ا
أنجب األوالد ُخلقاً وَخلقا من كان سن أمه بني العرشين والثالثني وسن أبيه بني " املاوردي 

وقد حث اإلسالم عىل الزواج من األبكار ألنهن أكرث حمالً وإخصاباً، قَاَل . )2( "الثالثني والخمسني
ويتأثر الجنني . )3( "َعلَيُْكْم بِاألَبَْكاِر، فَِإنَُّهنَّ أَْعَذُب أَفَْواًها، َوأَنْتَُق أَرَْحاًما" هللا عليه وسلم صىل

ِعيُد " صىل هللا عليه وسلمببيئة رحم األم فقد قَاَل  ِه َوالسَّ ِقيُّ َمْن َشِقَي ِيف بَطِْن أُمِّ َا الشَّ أَال أمَنَّ
من هذا الحديث " الطفل بني الوراثة والرتبية"، ويستدل فلسفي يف كتابه )4( "َمْن ُوِعَظ ِبَغرْيِهِ 

، وأن جميع ما يؤثر )عىل أن الجنني تكتب له أمور قدرية تتعلق بسعادته أو شقائه(الرشيف 
عىل األم الحامل من مؤثرات جسمية أو انفعالية تؤثر عىل الجنني أيضاً، فتبنى يف ضوئها 

  .سعادته أو شقاؤه

أشار اإلسالم إىل دور البيئة النفسية واالجتامعية والطبيعية، فأكدَّ أهمية غـذاء األم  كام
فقد أسقط هللا الصوم عن الحامـل إذا خافـت عـىل نفسـها أو عـىل . يف التطّور العقيل للجنني

إن هللا تعـاىل وضـع شـطر " صـىل هللا عليـه وسـلمجنينها الرضر لُِسوِء التغذية، قال رسول هللا 
ة عـن املسـافر وأرخـص لـه يف اإلفطـار وأرخـص فيـه للمرضـع والحـبىل إذا خافتـا عـىل الصال 

  .)5( "ولديهمـا

. وبعد خروج املولود إىل الحياة، تؤثر البيئة الطبيعية واالجتامعية والنفسـية يف تطـّوره
فيـة ففي مجال البيئة الطبيعية، يتأثر املولود مبثريات الحرارة والضوء والهواء واملنطقـة الجغرا

  فتنعكس هذه املتغريات عىل. مبا تشمله من أنهار وبحار وجبال وسهول وغريها

                                                 
؛ انظـر أيضـا كنـز العـامل 387، ص1املغني عن حمل األسفار للعراقي، كتاب أدب النكاح، بـاب فـيام يراعـى حالـة العقـد، ج) 1(

  .300، ص16، ج44587للمتقي الهندي، حديث رقم

  .198اوردي، أدب الدنيا والدين، ص امل) 2(

  .1851رواه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب تزويج األبكار، حديث رقم) 3(

  .1851رواه مسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق آدم يف بطن أمه، حديث رقم) 4(

  .732، ص1، ج2408سنن أيب داود، كتاب الصيام، باب اختيار الفطر، حديث رقم ) 5(
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فلسكان املناطق الصحراوية طبائعهم وأخالقهم . طباعه وعاداته وأسلوب حياته وأخالقه 
روايات عن جفوة األعراب، أي " فلسفة الرتبية اإلسالمية"ويورد الشيباين يف كتابه … وهكذا

 ُكْفًرا َأَشدُّ  اْألَْعَرابُ (: ظتهم، لذلك ذكرهم هللا سبحانه وتعاىل يف قولِهالبدو وفظاظتهم وغل
وقد روى . )1()َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللَّهُ  َرُسوِلهِ  َعَلى اللَّهُ  َأْنَزلَ  َما ُحُدودَ  َيْعَلُموا َأالَّ  َوَأْجَدرُ  َوِنَفاًقا

ويف . )2( "…َكَن الْبَاِديََة َجَفاَمْن سَ " أنه قال صىل هللا عليه وسلمابن عباس عن رسول هللا 
صىل هللا عليه قدم أناس من األعراب عىل رسول هللا "عنها قالت  هللا حديث لعائشة ريض

ِ َما نَُقبُِّل، فََقاَل  وسلم  صىل هللا عليه وسلمفََقالُوا أَتَُقبِّلُوَن ِصبْيَانَُكم،ْ قَالُوا نََعْم، فََقالُوا لَِكنَّا َوهللاَّ
ُ نََزَع ِمْنُكْم الرَّْحَمةَ وما أَمْ    .)3( "لُِك إِْن كَاَن هللاَّ

وقد عني العلامء املسلمون بدراسة أثر البيئة الطبيعية يف األخالق والطبائع، فضال عن 
الخصائص الجسمية، ومنهم إخوان الصفا وابن خلدون الذي تحدث يف مقدمته عن أثر البيئة 

رهم وأسـنانهم وعظـامهم وأخالقهـم وسـلوكاتهم الطبيعية يف ألوان الناس وأجسـامهم وشـعو 
  .عموماً 

كُلُّ " صىل هللا عليه وسلمويكون تأثري البيئة كبرياً بعد الوالدة، ويتضح ذلك يف قَوِل رَُسوِل هللا 
َانِِه كاََم تََناتَُج اِإلِبُل ِمْن  َدانِِه َويَُنرصِّ بَِهيَمٍة َجْمَعاَء َهْل َمْولُوٍد يُولَُد َعَىل الِْفطْرَِة، فَأَبََواُه يَُهوِّ

ومن هنا . فالوالدان قد يحرفان الطفل عن الفطرة التي فطر عليها. )4( "تُِحسُّ ِمْن َجْدَعاءَ 
. كانت أهمية توفري األرسة الصالحة التي تنمي لدى أبنائها القيم اإلسالمية ومكارم األخالق

الفعل الذي يخالف، يف ويقول سبحانه وتعاىل عىل لسان قوم مريم عندما عاتبوها عىل 
 َمْرَيمُ  َيا َقالُوا َتْحِملُهُ  َقْوَمَھا ِبهِ  َفَأَتتْ (: رأيهم، ما تربَّت عليه يف أرستها من فضائل، قال تعاىل

 ُأمُّكِ   َكاَنتْ  َوَما َسْوءٍ  اْمَرأَ  َأبُوكِ  َكانَ  َما َھاُرونَ  ُأْختَ  َيا ( 27 ) َفِريًّا َشْيًئا ِجْئتِ  َلَقدْ 
أي أنت من بيت طاهر معروف بالصالح " ويفرس ابن كثري هذه اآلية بقوله . )5( )َبِغّيًا

مام يؤكد أثر البيئة يف السلوك وإال ملا عاتبوها  )6( ؟"والعبادة والزهادة، فكيف صدر هذا منك
  .عىل فعلها

                                                 
  .97التوبة، ) 1(

  .212رواه الرتمذي، كتاب الفنت، باب ما جاء يف النهي عن سب الرياح، حديث رقم) 2(

  .4281رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته الصبيان والعيال وتواضعه، حديث رقم) 3(

  .4091أخرجه الشيخان وأبو داود والرتمذي، كتاب السنة، باب يف ذراري املرشكني، حديث رقم) 4(

  .28-27مريم، ) 5(

  .450، ص 2انظر مخترص تفسري ابن كثري للصابوين، ج) 6(



129 

  

وقد كان الناس قدمياً يرسلون أبناءهم إىل البادية لتعلم الشعر واللغـة وفنـون القتـال، 
إىل قبيلـة بنـي سـعد بـن  صىل هللا عليه وسـلمامت آمنة بنت وهب بإرسال رسول هللا فقد ق

  .بكر، وأرضعته حليمة السعدية، فأمىض طفولته يف بادية بني سعد

" ويبني الغزايل دور البيئة يف التطّور من خالل تبيان دور الوالدين يف تنشئة األبناء بقوله 
. ر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورةوالصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاه

وهو قابل لكل ما نقش ومائل إىل كل ما يحال به إليه، فإن عوِّد الخري وعلِّمه نشأ عليه، 
وسعد يف الدنيا واآلخرة، وشاركه يف ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب، وإن عّود الرش وأهمل 

ويستشهد بقوله . )1( "يمِّ عليه والوايل لهإهامل البهائم شقي وهلك وكان الوزر يف رقبة الق

وجاء عن األمام عيل بن أيب . )2( )َناًرا َوَأْھِليُكمْ  َأْنُفَسُكمْ  ُقوا َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا َيا (:تعاىل
إمنا قلب الحدث كاألرض الخالية،  ما ألقي فيها من شئ إال "طالب رضـى هللا عنه قوله 

 اْلَكاِفِرينَ  ِمنَ  اْألَْرِض  َعلَى َتَذرْ  َال  َربِّ (: السالم ىل لسان نوح عليهوقال تعاىل ع. )3( "قبلته
وهكذا ميكن . )4( )َكفَّاًرا َفاِجًرا ِإالَّ  َيِلدُوا َوَال  ِعبَاَدكَ  يُِضلُّوا َتَذْرھُمْ  ِإنْ  ِإنَّكَ (26 ) َديَّاًرا

ولعل املستعرض . مهالقول بأن الطفل يكتسب من بيئته طباعه وعاداته وقيمه وحتى اهتام
للتاريخ اإلسالمي يلمس صحة ما ذهبنا إليه، فقد عنيَّ عيل رىض هللا عنه محمد ابن أيب بكر 

كام تم ترشيح عبد هللا بن عمر . أمرياً عىل مرص يف عهده وهو ابن أول خليفة للمسلمني
إن كانت "ور ولكن يرفض الفاروق بقوله املشه. للخالفة من بعد والده وهو يف ساعاته األخرية

الخالفة خرياً فقد أخذنا حظنا منها آل الخطاب، وإن كانت الخالفة رشاً فيكفي أن يعذب 
  ".بالنار واحد من آل الخطاب يوم القيامة

وعىل الرغم من أهمية دور البيئة يف انحراف املولود عن الفطرة السليمة، إال أن ذلـك 
فموىس عليه السـالم تـريب يف بيـت . وتغيريهاال مينع من أن يكون للفرد دور يف تشكيل البيئة 

كام أن املؤمنني من آل فرعون خرجوا عـىل الواقـع ودعـوا . فرعون وخرج عليه وقّوض حكمه
  .إىل التغيري

                                                 
  .72، ص 3الغزايل، اإلحياء، ج) 1(

  .6التحريم،) 2(

  .1967سجع الحامم يف حكم اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، ) 3(

  .27-26نوح، ) 4(
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إعلم أن النفس مجبولة عىل "ويؤكد املاوردي دور البيئة يف التطّور األخالقي، بقوله 
ن التأديب وال يكتفي باملريض عن شيم مهملة وأخالق مرسلة، ال يستغني محمودها ع

التهذيب، ألن ملحمودها أضداداً مقابلة، يسعدها هوى مطاع وشهوة غالبة، فان أغفل تأديتها 
تفويضاً إىل العقل، أو توكالً عىل أن تنقاد إىل األحسن بالطبع، أعدمه التفويض درك 

صورة الجهل داخالً، الن  املجتهدين وأعقبه التوكل ندم الخائبني، فصار من األدب عاطال، ويف
األدب مكتسب بالتجربة، أو مستحسن بالعادة، ولكل قوم مواصفة، وكل ذلك ال ينال 

بتوقيف العقل، وال باالنقياد للطبـع، حتى يكتسب بالتجربة واملعاناة، ويستفاد بالدربة 
ء، فإن وال تنكحوا الحمقا" صىل هللا عليه وسلمويستشهد بقول رسول هللا " …)1( واملعاطاة

ما مادة العقل؟ "كام يستشهد بقول املنصور للمسيــب بن زهري ". صحبتها بالء، وولدها ضياع
  .)2( "فقال مجالسة العقالء 

ويحرص اإلسالم عىل اختيار الصحبة الصالحة ملا لها مـن تـأثري عـىل األبنـاء مـن حيـث 
ـالِِح " صـىل هللا عليـه وسـلماكتساب القيم والعادات واألخالق، قَاَل النبـي  َمثَـُل الَْجلِـيِس الصَّ

ـوِء كََمثَـِل  ٌء أََصابََك ِمـْن ِريِحـِه َوَمثَـُل َجلِـيِس السُّ كََمثَِل َصاِحِب الِْمْسِك إِْن لَْم يُِصبَْك ِمْنُه َيشْ
إِالَّ  ال تَُصـاِحْب "، وقـال أيضـــا )3( "َصاِحِب الِْكريِ إِْن لَْم يُِصبَْك ِمْن َسـَواِدِه أََصـابََك ِمـْن ُدَخانِـهِ 

الرَُّجـُل َعـَىل ِديـِن َخلِيلِـِه، " صـىل هللا عليـه وسـلم، َوقَاَل )4( "ُمْؤِمًنا، َوال يَأْكُْل طََعاَمَك إِالَّ تَِقيٌّ 
  .)5( "فَلْيَنْظُْر أََحُدكُْم َمْن يَُخالُِل 

ومن املعلوم أن أكرث العوامل االجتامعية التي تسهم يف تشـابه شخصـيات جامعـة مـا 
فالثقافـة تحـدد دافعيـة أعضـائها وسـلوكاتهم إزاء املواقـف . إىل ثقافة مشـرتكةهو انتامؤهم 

فمـن خـالل . كام تحدد املهارات واملعـارف والقـيم وغريهـا مـن سـامت الشخصـية. املختلفة
التفاعل االجتامعي ميـتص الفـرد القـيم واألمنـاط الثقافيـة السـائدة يف تلـك الجامعـة، والتـي 

  .شرتك بها مع أعضاء تلك الجامعةبدورها تطبع شخصيته بسامت ي

                                                 
  .210املاوردي، أدب الدنيا والدين، ص ) 1(

  .152املرجع السابق، ص ) 2(

  .4191سنن أيب داود، كتاب األدب، باب من يؤمر أن يجالس، حديث رقم  )3(

  .4192سنن أيب داود، كتاب األدب، باب من يؤمر أن يجالس، حديث رقم ) 4(

  .4193اخرجه أبو داود والرتمذي عن أيب هريرة، النووي، كتاب األدب، باب من يؤمر أن يجالس، حديث رقم ) 5(
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وتحدد عضوية الجامعة الدور الـذي ستشـغله الشخصـية يف الحيـاة االجتامعيـة، ومـا 
يرتتب عليها من حقوق وواجبات، وبالتايل فهي تحدد سامت الشخصية وقدرتها عىل التكيـف 

  .ألحوالاالجتامعي؛ فمصاحبة الفرد ألصدقاء منحرفني مثالً سيؤدي إىل انحرافه يف أغلب ا

كان  صىل هللا عليه وسلمومن الجدير بالتذكري أن أول عمل قام به رسولنا الكريم 
يتعلق بإصالح البيئة االجتامعية عن طريق غرس العقيدة اإلسالمية وإصالح الفساد والعادات 

كربِّ (وتنمية القيم االجتامعية اإلسالمية ) كعادة وأد البنات مثال(االجتامعية غري املقبولة رشعاً 
وحظيت األرسة بالعناية، فحرص اإلسالم عىل أهمية . وتعزيزها) الوالدين والكرم والشجاعة

فمن خالل التعلم يكتسب الناشئة املعارف والعلوم . التعليم وطلب العلم وحث عليه
ويف مدرسة سيدنا . ويكتسبون االتجاهات والعادات ويتعلمون املهارات الحركية املختلفة

تعلم أصحابه مبادئ التوحيد وقوة اإلميان واتقاد الفكر وصفاء  عليه وسلم صىل هللامحمد 
  .الذهن وسمو النفس وكرم األخالق، وكانوا حامة اإلسالم

وتؤثر البيئة النفسية للفرد يف تطّوره وتشكيل سلوكه، وتعّد مسؤولة عن الفروق بني 
حاجاته الفسيولوجية  - باعتدال –فالطفل الذي ينشأ يف بيئة صالحة تشبع له . األفراد

وحاجته إىل االنتامء والحب ) كالتحرر من املخاوف(وحاجته إىل األمن ) كالطعام والرشاب(
وحاجته إىل االحرتام والتقدير وحاجته إىل التعلم واملعرفة وحاجاته اإلميانية، البد وأن تكون 

حروم الذي ال تشبع شخصيته متكاملة، وأخالقه وسلوكاته عموماً تختلف عنها لدى الطفل امل
لة يف . له حاجاته املذكورة هذا وسيتم عرض موضوع الدوافع وطرق إشباعها بصورة مفصَّ

الفصل الرابع، لذلك سنكتفي باإلشارة إىل بعض األمثلة التوضيحية عن إشباع الحاجة إىل 
  .األمن مع ذكر بعض األدلة والشواهد اإلسالمية

اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله (بعنارصه الستة فاألمن مطلب إنساين يرتبط باإلميان 
: واألمن منَّة ونعمة البد من شكر هللا عليها، قال تعاىل). واليوم اآلخر والقدر خريه ورشه

وإذا مل . )1( )َخْوٍف  ِمنْ  َوَآَمَنُھمْ  ُجوعٍ  ِمنْ  َأطَْعَمُھمْ  الَِّذي (3 ) اْلَبيْتِ  َھَذا َربَّ  َفْلَيْعبُُدوا(
 ُمطَْمِئنَّةً  آَِمَنةً  َكاَنتْ  َقْرَيةً  َمَثًال  اللَّهُ  َوَضَربَ  (:الشكر تفقد النعمة، قال سبحانه يتحقق
  َفَأَذاَقَھا اللَّهِ  بَِأْنُعمِ  َفَكَفَرتْ  َمَكانٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َرَغًدا ِرْزُقَھا َيْأِتيَھا

                                                 
  .4-3قريش، ) 1(
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ويف فقدان نعمة األمن ابتالء شديد . )1( )َيْصَنُعونَ  َكانُوا ِبَما َواْلَخْوفِ  اْلُجوعِ  ِلَباسَ  اللَّهُ  
 اْألَْمَواِل َواْألَْنُفسِ  ِمنَ  َوَنْقٍص  َواْلُجوعِ  اْلَخْوفِ  ِمنَ  ِبَشْيءٍ  َوَلَنْبلَُونَُّكمْ (للنفس، قال تعاىل

رِ  َوالثََّمَراتِ  اِبِرينَ  َوَبّشِ لذلك حرص اإلسالم عىل تلبية حاجة الطفل إىل األمن . )2( )الصَّ
فقد أكَّد رسول هللا . ه من املخاوف والقلق والتوتر، لتحقيق الصحة النفسية لهالنفيس وتحرير 

قيمة حنان األم، فأثنى عىل نساء قريش لحنانهن عىل أبنائهن، قَاَل رَُسوَل  صىل هللا عليه وسلم
 ِ اُه َعَىل َولٍَد ِيف ِصَغرِِه، َخرْيُ نَِساٍء َركِنْبَ اِإلِبَل َصالُِح نَِساِء قَُريٍْش، أَْحنَ " صىل هللا عليه وسلمهللاَّ

  .)3( "َوأَْرَعاُه َعَىل زَْوجٍ ِيف َذاِت يَِدهِ 
كام حرص اإلسالم عىل عدم حرمان الطفل من أمه، لتحقيق الصـحة النفسـية للطفـل، 

ويف حـال إخفـاق العالقـة . )4( "َمْن فَـرََّق بَـنْيَ الَْوالِـَدِة َوَولَـِدَها صىل هللا عليه وسلملََعَن "فقد 
فقـد جـاءت اْمـَرأًَة إىل . الزوجية وانتهائها باالنفصال، يوجب اإلسالم لألم حق حضـانة الطفـل

ِ إِنَّ ابِْني َهَذا كَاَن بَطِْنـي لَـُه ِوَعـاًء، َوثَـْديِي لَـُه  صىل هللا عليه وسلمالنبي  فََقالَت يَا رَُسوَل هللاَّ
ِ ِسَقاًء، وِحْجِري لَُه ِحَواًء، َوإِنَّ أَبَاُه طَلَّقَ  صـىل هللا ِني َوأََراَد أَْن يَْنتَِزَعُه ِمنِّي، فََقاَل لََهـا رَُسـوُل هللاَّ

كام منح اإلسالم الولد، الذي مييِّز بني األبوين، يف حال انفصـالهام، حـقَّ . )5( "أَنِْت أََحقُّ ِبه عليه وسلم
هـا إىل أيب بكـر ريض هللا االختيار بينهام، فريوى أن عمر بن الخطاب ريض هللا عنه شكا طليقتـه يف ابن

  .)6( "فريحها وشمها ولطفها خري له منك... هي أحق ما مل تتزوج أو يشب الصبي"عنه، فقال أبو بكر 

ويحتاج الطفل اليتيم إىل بيئة نفسية تشعره باألمن بعد فقدان أحد والديه أو كليهام، لذلك عني 

ا(سورة الضحى  اإلسالم بتوفري الظروف املالمئة لرتبيته، قال تعاىل يف  )7( )تَْقَھرْ  َفَال  اْليَتِيمَ  َفَأمَّ

 تَُخاِلطُوُھمْ  َوِإنْ  َخيْرٌ  لَُھمْ  ِإْصَالحٌ  ُقلْ  اْليَتَاَمى َعنِ  َويَْسَألُونَكَ  (وقال تعالـى
  .)8( )َفِإْخَوانُُكمْ 

ل والعمل، ولتحقيق األمن من النقد االجتامعي غري البّناء، حرَّم اإلسالم السخرية من اآلخرين بالقو 

  َأنْ  َعَسى َقْومٍ  ِمنْ  َقوٌم  يَْسَخرْ  َال  َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا َيا(: قال تعاىل

                                                 
  .112النحل، ) 1(

  .155البقرة، ) 2(

  .4692رواه البخاري يف كتاب النكاح، باب إىل من ينكح وأي النساء خري، حديث رقم ) 3(

  .، الرتغيب والرتهيب2241رواه ابن ماجة، كتاب التجارات، باب النهي عن التفريق، حديث رقم ) 4(

  .1938رواه أبو داود، كتاب الطالق، باب من أحق بالولد، حديث رقم) 5(

  .1990، نقالً عن محمد عقلة، تربية األوالد يف اإلسالم، 4/181مشكل اآلثار للطحاوي) 6(

  .9الضحى، ) 7(

  . 220البقرة، ) 8(
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 َأْنُفَسُكمْ  َتْلِمُزوا َوَال  ِمْنُھنَّ  َخْيًرا َيُكنَّ  َأنْ  َعَسى اءٍ ِنسَ  ِمنْ  ِنَساءٌ  َوَال  ِمْنُھمْ  َخيًْرا َيُكونُوا 
 ُھمُ  َفُأوَلِئكَ  َيتُبْ  َلمْ  َوَمنْ  اْإلِيَمانِ  َبْعدَ  اْلُفُسوقُ  اِالْسمُ  سَ ِبئْ  ِباْألَْلَقابِ  َتَناَبُزوا َوَال 

  .)1( )الظَّاِلُمونَ 
وختاماً، ميكن القول بأن القرآن الكريم يزخر بأمثلة تشري إىل أهمية عاميل الوراثة والبيئة يف 

عندما قتل قابيل تطّور الشخصية اإلنسانية، فذكر مثال السلوك العدواين األول عىل األرض 
السالم عندما قرروا طرحه يف  أخاه هابيل، وكذا الحال بالنسبة لسلوك إخوة يوسف عليه

وينسحب الحديث نفسه عىل ابن نوح عليه السالم الذي أّرص عىل الكفر، وقال . غيابة الجب
 َغيْرُ  َعَملٌ  ِإنَّهُ  َأْھِلكَ  ِمنْ  َليْسَ  ِإنَّهُ  نُوحُ  َيا َقالَ  (:عنه هللا تعاىل إنه عمٌل غرُي صالحٍ 

فكيف ميكن تفسري سلوك أولئك املذكورين وقد كان آباؤهم أطهاراً؟ ويف املقابل . )2() َصاِلحٍ 
فقد تريب موىس عليه السالم يف بيت فرعون، وصار كليم هللا، كام عاش إبراهيم عليه السالم 

. ا طريق اإلميان لهموأهل الكهف وامرأة فرعون يف بيئة الكفر والفساد، ومع ذلك اختارو 
وهكذا ميكن القول بأن تفسري تطّور . وهذا يشري إىل أن أثر البيئة عىل السلوك ليس حاسامً 

  .الشخصية يحب أن يتم يف ضوء التفاعل بني عاميل الورثة والبيئة

  الفروق الفرديـة:  

 مفهوم الفروق الفردية:  
للشخصـية، إال أن هنـاك عىل الرغم من وجود تشابه يف كثري من الخصائص التطّوريـة 

. فّقل أن يُرى اثنان متشابهان من كل الوجوه، وذلك من أندر ما يف العـامل. فروقاً واضحة بينها
فال يكاد اثنان منهم يجتمعان يف صفة واحدة وخلقة واحدة، بل وال صوت واحـد وال حنجـرة 

. و عوامل النضـج والخـربةوتعود الفروق الفردية يف التطّور إىل عاميل الوراثة والبيئة أ . واحدة
َ َخلَـَق آَدَم ِمـْن قَبَْضـٍة " صىل هللا عليه وسلموتتضح الفروق الفردية يف قول رسول هللا   إِنَّ هللاَّ

 قَبََضَها ِمْن َجِميعِ األَرِْض، فََجاَء بَُنو آَدَم َعَىل قَْدِر األَرِْض َجـاَء ِمـْنُهْم األَْحَمـُر َواألَبْـيَُض َواألَْسـَودُ 
ْهُل َوالَْحزُْن َوالَْخِبيُث َوالطَّيُِّب َوبنَْيَ  ويشري الحديث الرشيف إىل أن الناس ليسوا . )3( " َذلَِك َوالسَّ

صورة طبق األصل عن بعضهم بعضاً، فهم مختلفون فيام بينهم يف كثري من الخصـائص، لـذلك 
  جاء منهم األحمر واألبيض واألسود، والسهل

                                                 
  .11الحجرات، ) 1(

  .46هود،) 2(

  .4073رواه أبو داود والرتمذي، كتاب السنة، باب يف القدر، حديث رقم) 3(
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وقال .  من الناس تتوسط خصائصهم بني الخصائص املذكورةوكثري. والَحزْن، والخبيث والطيب 
َهِب ِخيَارُُهْم ِيف الَْجاِهلِيَِّة " صىل هللا عليه وسلمرسول هللا  ِة َوالذَّ النَّاُس َمَعاِدُن كََمَعاِدِن الِْفضَّ

صها الطبيعية فكام أن املعادن تختلف فيام بينها يف خصائ. )1( "ِخيَارُُهْم ِيف اإلِْسالِم إَِذا فَُقُهوا
) كاللون والصورة وقابلية الطرق والسحب ونقل الحرارة والكهرباء وقابلية املغنطة(

، كذلك الناس يتباينون يف خصائصهم الجسمية )املتعلقة بتفاعالتها الكياموية(والكيميائية 
إىل  مصىل هللا عليه وسلوقد أشاَر رسول هللا … والعقلية واالنفعالية واالجتامعية والعقائدية
ِ "الفروق الفردية يف سامت الشخصية يف قوله  ُهْم ِيف أَْمِر هللاَّ ِتي أَبُو بَْكٍر، َوأََشدُّ ِتي ِبأُمَّ أَرَْحُم أُمَّ

بُْن ُعَمُر، َوأَْصَدقُُهْم َحيَاًء ُعثاَْمُن، َوأَْعلَُمُهْم ِبالَْحالِل َوالَْحرَاِم ُمَعاُذ بُْن َجبٍَل، َوأَفْرَُضُهْم َزيُْد 
ِة أَبُو ُعبَْيَدَة بُْن الَْجرَّاحِ ثَابِ  ٍة أَِمنٌي َوأَِمنُي َهِذِه األُمَّ وال تقترص . )2( "ٍت، َوأَقَْرُؤُهْم أيَُبٌّ، َولُِكلِّ أُمَّ

ُسلُ  ِتْلكَ  (:     الفروق الفردية عىل عامة الناس، بل تشمل الرسل كذلك، قال تعاىل ْلَنا الرُّ  َفضَّ
  .)3( )َبْعٍض  َعَلى َبْعَضھُمْ 

ومل يوجد هللا سبحانه الفروق بني الناس عبثاً، بل لحكمة، ألنه لو شاء خلقهم متساوين يف 
ةً  النَّاسَ  َلَجَعلَ  َربُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ (: الخصائص كلها كام قال تعاىل  َيَزالُونَ  َوَال  َواِحَدةً  ُأمَّ

 ِمنَ  َجَھنَّمَ  َألَْمَألَنَّ  َربِّكَ  َكِلَمةُ  َوَتمَّتْ  مْ َخَلَقھُ  َوِلَذِلكَ  َربُّكَ  َرِحمَ  َمنْ  ِإالَّ  ( 118 ) ُمْختَِلِفينَ 
 اْلِجنَّةِ 

، ولكنه أوجد الفروق الفردية لحكمة قّدرها سبحانه، فقد خلق هللا البرش )4( )َأْجَمِعينَ  َوالنَّاسِ 
ولكنه مل ... متفاوتني يف قدراتهم الشخصية وإمكاناتهم ويف فضل هللا عليهم من مال وجاه

اً عىل غريه إكراماً له، كام أنه مل يضيق عىل أحد إهانة له، بل شاءت حكمته أن يفضل أحد
. يؤدي كل واحد دوره يف املجتمع، ويخدم اآلخرين من موقعه ويف مجال اختصاصه ومعرفته

 َرْحَمةَ  َيْقِسُمونَ  َأُھمْ (: وبذا تتكامل األدوار االجتامعية وتستقيم الحياة اإلنسانية، قال تعاىل
 َدَرَجاتٍ  َبْعٍض  َفْوقَ  َبْعَضُھمْ  َوَرَفْعَنا الدُّْنَيا اْلَحَياةِ  ِفي َمِعيَشَتُھمْ  َبيَْنُھمْ  َقَسْمَنا َنْحنُ  كَ َربِّ 

  ال يزال الناس"ويقول األصمعي . )5( )ُسْخِريًّا َبْعًضا َبْعُضُھمْ  ِلَيتَِّخذَ 

                                                 
  .4774واآلداب، باب األرواح جنود مجندة، حديث رقم أخرجه الشيخان وأبو داود، كتاب الرب والصلة) 1(

  .3723أخرجه الرتمذي، كتاب مناقب عن رسول هللا، باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأيب بن كعب، حديث رقم ) 2(

  .253البقرة، ) 3(

  .119-118هود، ) 4(

  .32الزخرف، ) 5(
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ما رسين أن أصحاب "  هللا عنهريض، وقال عثامن بن عّفان "بخري ما تباينوا، فإذا تساووا هلكوا 
  .)1( "رسول هللا مل يختلفوا ألنهم لو مل يختلفوا لوقع الناس يف الحرج

الحكمة مـن وجـود الفـروق الفرديـة بقولـه " مفتاح دار السعادة"ويبني ابن القيم يف 
والحكمة البالغة يف ذلك أن النـاس يحتـاجون إىل أن يتعـارفوا بأعيـانهم وحالهـم ملـا يجـري "

فلوال الفرق واالختالف يف الصور لفسدت أحوالهم وتشتت نظـامهم، ومل . هم من املعامالتبين
يعرف الشاهد من املشهود عليه، وال املدين من رب الدين، وال البـائع مـن املشـرتي، وال كـان 

ويف ذلـك أعظـم . الرجل يعرف ِعرَْسه من غريهـا لالخـتالط، وال هـي تعـرف بعلهـا مـن غـريه
ورمبا وقع يف النوع اإلنساين تشابه بـني اثنـني ال يكـاد مييـز بيـنهام، فـتعظم .. .الفساد والخلل

عليهم املؤنة يف معاملتهم، وتشتد الحاجة إىل متييز املستحق منهام، واملؤاخذ بذنبه ومن عليه 
وإذا يعرض هذا يف التشابه يف األسامء كثرياً، ويلقى الشاهد والحاكم من ذلك ما يلقى، . الحق

  !؟)2( "ن لو وضع التشابه يف الخلقة والصورةفام الظ

 َخْلقُ  َآَياِتهِ  َوِمنْ (والفروق الفردية مهمة أيضاً يف إظهار قدرة هللا تعاىل، قال سبحانه
َماَواتِ  وهي مهمة يف تحقيق العدالة يف . )3() َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكمْ  َواْختَِالفُ  َواْألَْرِض  السَّ

ثُوِر ِباألُُجوِر يَُصلُّوَن كَاَم " صىل هللا عليه وسلماً لقولِه الثواب والعقاب، مصداق َذَهَب أَْهُل الدُّ
ُ لَُكْم  قُوَن ِبُفُضوِل أَْمَوالِِهْم، قَاَل أََو لَيَْس قَْد َجَعَل هللاَّ ، َويَُصوُموَن كاََم نَُصوُم، َويَتََصدَّ َما نَُصيلِّ

قُوَن إِنَّ ِبُكلِّ تَْسِبيَحٍة َصدَ  دَّ قًَة وَكُلِّ تَْكِبريٍَة َصَدقًَة وَكُلِّ تَْحِميَدٍة َصَدقًَة وَكُلِّ تَْهلِيلٍَة َصَدقًَة تَصَّ
 َوأَْمٌر ِبالَْمْعرُوِف َصَدقٌَة َونَْهٌي َعْن ُمنَْكٍر َصَدقٌَة َوِيف بُْضعِ أََحِدكُْم َصَدقٌَة، قَالُوا يَا رَُسوَل هللاَِّ 

وُن لَُه ِفيَها أَْجٌر، قَال أََرأَيْتُْم لَْو َوَضَعَها ِيف َحرَاٍم أَكَاَن َعلَيِْه ِفيَها ِوْزٌر أَيَأيِت أََحُدنَا َشْهَوتَُه َويَكُ 
  .)4( "فََكَذلَِك إَِذا َوَضَعَها ِيف الَْحالِل كَاَن لَُه أَْجرًا

والفروق الفردية رضورية لتوجيه الناس حسب ما يناسبهم من أعـامل وفـق طاقـاتهم 
  ، )5( )ُوْسَعَھا ِإالَّ  َنْفًسا اللَّهُ  يَُكلِّفُ  َال (: لقوله تعاىلوقدراتهم، مصداقاً 

                                                 
  .374الشيباين، فلسفة الرتبية اإلسالمية، ص ) 1(

  .374ابن القيم، مفتاح دار السعادة، ص ) 2(

  .22الروم، ) 3(

  .1674رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة قد يقع عىل كل نوع من املعروف، حديث رقم) 4(

  .286البقرة، ) 5(
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. )1( "كُُل ميّرس لَِعَملَهُ "، ويف رواية "اْعَملُوا فَُكُل ميّرس " صىل هللا عليه وسلموقول رسول هللا 
. فعىل اإلنسان أن ينطلق إىل العمل وسييرس هللا له العمل الذي يحسنه ويتقنه حسب قدراته

ِ كام ت َما نََهْيتُُكْم َعْنُه " صىل هللا عليه وسلمتضح الفروق الفردية يف العمل يف قول رَُسوِل هللاَّ
َا أَْهلََك الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم كرَْثَ  ُة َمَسائِلِِهْم فَاْجتَِنبُوُه َوَما أََمرْتُُكْم ِبِه فَافَْعلُوا ِمْنُه َما اْستَطَْعتُْم فَِإمنَّ

: وهي مهمة يف ابتالء اإلنسان باملعايص أو بالنعم، قال تعاىل. )2( "َعَىل أَنِْبَيائِِهمْ َواْختِالفُُهْم 
 َوَرَفعَ  اْألَْرِض  َخَالِئفَ  َجَعَلُكمْ  الَِّذي َوھُوَ (: ، َوقال تعاىل)3() ِفتَْنةً  َواْلَخيْرِ  ِبالشَّرِّ  َوَنْبلُوُكمْ (

  .)4( )آََتاُكمْ  َما ِفي لِيَْبلَُوُكمْ  َدَرَجاتٍ  َبْعٍض  َفْوقَ  َبْعَضُكمْ 

واعلم أن الدنيا مل تكن قط لجميع "ويؤكد املاوردي أهمية وجود الفروق الفردية، بقوله 
أهلها مسعدة، وال عن كافة ذويها معرضة، ألن إعراضها عن جميعهم عطب، وإسعادها 

ذا تساوى لكافتهم فساد، الختالفهم باالختالف والتباين، واتفاقهم باملساعدة والتعاون، فإ
حينئذ جميعهم، ومل يجد أحدهم إىل االستعانة بغريه سبيالً، وبهم من الحاجة والعجز ما 
وصفنا، فيذهبوا ضيعة، ويهلكوا عجزاً، وإذا ما تباينوا واختلفوا، صاروا مؤتلفني باملعونة، 

 َال وَ  (وقد قال هللا تعال. متواصلني بالحاجة، ألن ذا الحاجة وصول، واملحتاج إليه موصول
  .)5( )َخَلَقُھمْ  َوِلَذِلكَ  َربُّكَ  َرِحمَ  َمنْ  ِإالَّ ( 118 ) ُمْختَِلِفينَ  َيَزالُونَ 

وإين ألعجب من "ويشري أبو حيّان التوحيدي إىل رضورة وجود فروق بني األفراد بقوله 
ناس يقولون كان ينبغي أن يكون عىل رأي واحد ومنهاج واحد وهذا ماال يستقيم وال يقع بـه 

  ."نظام

ويشري املاوردي إىل رضورة مراعـاة الفـروق الفرديـة بـني املتعلمـني يف التـدريس، فـام 
وينبغي للعامل فراسة يتوسم بها املتعلم، ليعرف "يصلح لفرد قد ال يصلح آلخر؛ ويف ذلك يقول 

مبلغ طاقته، وقدر استحقاقه، ليعطيه ما يتحمله بذكائه، أو يضعف عنـه ببالدتـه، فإنـه أروح 
  .)6( "أنجح للمتعلمللعامل و 

                                                 
  .2041-2040، ص 4، ج 2648رواه مسلم يف القدر، حديث رقم ) 1(

  .4348قريه وترك إكثار سؤاله، حديث رقمرواه مسلم، كتاب الفضائل، باب تو ) 2(

  .35األنبياء، ) 3(

  .165األنعام، ) 4(

  .119املاوردي، أدب الدنيا والدين، ص ) 5(

  .74-73املرجع السابق، ص ) 6(
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وقد تحدث ابن رشد عن رضورة مالءمة طريقة التدريس لخصائص املتعلمني، وبالتـايل 
مراعاة الفروق الفردية بينهم، ذلك أن أكرث الناس تناسـبهم الخطابيـة، فـيام تناسـب الجدليـة 

  .فئة أخرى، والربهانية للقليل من املتعلمني

 أنواع الفروق الفردية:  
  : األنواع التالية للفروق الفردية أشار اإلسالم إىل

 َوَلْيسَ    (:  فخصائص الذكور تختلف عن خصائص اإلناث، قال تعاىل فروق يف الجنس،.  1
يا رسـول هللا نـرى الجهـاد "ويف حديث عائشة ريض هللا عنها، أنها قالت . )1( )َكاْألُْنثَى الذََّكرُ 

، وعليه، فقـد جعـل رسـول )2("ربورأفضل عمل، أفال نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج م
الحج الذي فيه يشء من املشقة جهاداً للمـرأة ألنـه يتناسـب مـع  صىل هللا عليه وسلمهللا 

والفـروق بـني . طبيعة املرأة، وذلك بخالف الرجل الذي يعد الجهاد يف سبيل هللا مهمة لـه
نهام من تفاضل فـإن الرجل واملرأة يف اإلسالم فروق يف االختصاص ليس فيه انتقاص؛ وما بي

فقـد أكـرم هللا . الهدف منه هو التكامل والتوازن لتحقيق عامرة األرض وترقية الحياة فيها
سبحانه املرأة بغريزة األمومة ألنها مفطورة عىل العطف والحنان، فيام جعل أمـر القوامـة 

  .للرجل عىل املرأة

َماَواتِ  َخْلقُ  َآَياِتهِ  َوِمنْ  (:؛ منها ما يتعلق باختالف اللون، قال تعاىلفروق جسمية. 2  السَّ
 َواْألَْنَعامِ  َوالدََّوابِّ  النَّاسِ  َوِمنَ (: وقال تعاىل. )3( )َوَأْلَواِنُكمْ  َأْلِسَنِتُكمْ  َواْختَِالفُ  َواْألَْرِض 

َ َخلََق آَدمَ " صىل هللا عليه وسلموكام يف حديث رسول هللا . )4( )َأْلَوانُهُ  ُمْختَِلفٌ  ِمْن  إِنَّ هللاَّ
قَْبَضٍة قََبَضَها ِمْن َجِميعِ األَرِْض، فََجاَء بَُنو آَدَم َعَىل قَْدِر األَرِْض َجاَء ِمْنُهْم األَْحَمُر َواألَبَْيُض 

ْهُل َوالَْحزُْن َوالَْخِبيُث َوالطَّيُِّب  ومن الفروق الجسمية ما يتعلق . )5( "َواألَْسَوُد َوبنَْيَ َذلَِك َوالسَّ
 َكاْألَْعَمى اْلَفِريَقْينِ  َمثَلُ (: ة مبقابل وجود عيوب جسمية، قال تعاىلبالصحة الجسمي

ِميعِ  َواْألََصمِّ    َأَفَال  َمثًَال  َيْستَِوَيانِ  َھلْ  َواْلَبِصيِر َوالسَّ

                                                 
  .36آل عمران، ) 1(

  .446، ص 3، ج1520رواه البخاري يف الحج، باب فضل الحج املربور، حديث رقم ) 2(

  . 22الروم، ) 3(

  .28ر، فاط) 4(

  .سبق تخريجه) 5(
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 َوَزاَدهُ  َعَلْيُكمْ  اْصطََفاهُ  اللَّهَ  ِإنَّ (: ، أو بتميز القوة الجسمية، كام قال تعاىل)1( )َتَذكَُّرونَ  
  .)2( )َواْلِجْسمِ  اْلِعْلمِ  ِفي ْسطَةً بَ 
 َخْيًرا ُأوِتيَ  َفَقدْ  اْلِحْكَمةَ  يُْؤتَ  َوَمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  اْلِحْكَمةَ  يُْؤِتي (قال تعاىل فروق عقلية،. 3

وقال . )4( )اتٍ َدَرجَ  اْلِعْلمَ  أُوتُوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ  َآَمنُوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َيْرَفعِ  (: ، وقال تعاىل)3( ا)َكثِيرً 
ما أنت مبحـدث قوماً حديثاً ال تبلغه عقولهم، إال كان " صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 

َا أَنَا " صىل هللا عليه وسلموقال . )5( "لبعضهم فتنة يِن، َوإمِنَّ ْهُه ِيف الدِّ ُ ِبِه َخرْيًا يَُفقِّ َمْن يُرِِد هللاَّ
ُ يُْعِطي َولَْن تَزَاَل  ، ال يَُرضُُّهْم َمْن َخالََفُهْم َحتَّى يَأيِْتَ  قَاِسٌم َوهللاَّ ِ ُة قَامِئًَة َعَىل أَْمِر هللاَّ َهِذِه األُمَّ

ُ ِبِه ِمْن الُْهَدى َوالِْعلِْم " صىل هللا عليه وسلموقال رسول هللا . )6( أَْمُر هللاَِّ  َمثَُل َما بََعثَِني هللاَّ
. ًضا فََكاَن ِمْنَها نَِقيٌَّة قَِبلَْت الاَْمَء فَأَنْبَتَْت الَْكألَ َوالُْعْشَب الَْكِثريكََمثَِل الَْغيِْث الَْكِثرِي أََصاَب أَْر 

بُوا َوَسَقْوا َوَزَرُعوا، َوأََصابَْت  ُ ِبَها النَّاَس فََرشِ ِمْنَها وَكَانَْت ِمْنَها أََجاِدُب أَْمَسَكْت الاَْمَء فََنَفَع هللاَّ
َا ِهيَ  ِ َونََفَعُه  طَائَِفًة أُْخَرى إمِنَّ قِيَعاٌن الَ مُتِْسُك َماًء َوال تُْنِبُت كَألً، فََذلَِك َمثَُل َمْن فَُقَه ِيف ِديِن هللاَّ

ِ الَّ  ُ ِبِه فََعلَِم َوَعلََّم َوَمثَُل َمْن لَْم يَرْفَْع ِبَذلَِك َرأًْسا، َولَْم يَْقَبْل ُهَدى هللاَّ ِذي أُرِْسلْت َما بََعثَِني هللاَّ
صىل هللا وقال رسول هللا . )8( "رُبَّ ُمبَلَّغٍ أَْوَعى ِمْن َساِمعٍ " صىل هللا عليه وسلموقال  .)7( "به

صىل هللا وقد كشف رسول هللا . )9( "أُِمرُْت أَْن أَُخاِطب الَناس َعَىل قََدِر ُعُقولِِهم" عليه وسلم
صىل  عنها أن رسول هللا فروقاً بني األفراد يف الحجة والبيان، فعن أم سلمة ريض هللا عليه وسلم

، َوأنَُكْم تَْختَِصُموَن إَِيلّ، َولََعَل بَْعَضُكْم أَْن يَُكون أَلَْحن ِبِحَجِتِه "قال  هللا عليه وسلم َا أَنَا بََرشٌ إمِنَّ
يَأُْخُذُه فَِإمَنا  ِمْن بَْعض، فَأَقَْيض لَُه َعَىل نَْحو َما أَْسَمع، فََمْن قََضيُْت لَُه ِمْن َحْق أَِخِيه َشيْئاً، فَالَ

  .)10( "أَقْطَع لَُه قِطَْعة ِمَن النَارِ 

                                                 
  .24هود، ) 1(

  .247البقرة، ) 2(

  .269البقرة، ) 3(

  .11املجادلة، ) 4(

  .5أخرجه مسلم يف صحيحه، املقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، حديث رقم) 5(

  .69رواه البخاري، كتاب العلم، باب من يرد هللا به خرياً، حديث رقم) 6(

  .77العلم، باب فضل من علم وعلم، حديث رقمرواه البخاري، كتاب ) 7(

  .رواه البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي رب مبلغ) 8(

  .96، ص592كشف الخفاء ومزيل اإللباس للعجلوين، حديث رقم) 9(

  .128ص  ، 5، ج2458مه، حديث رقم رواه البخاري يف املظامل، باب إثم من خاصم يف باطل وهو يعل) 10(
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 َبْعُضـُھمْ  لِيَتَِّخـذَ  َدَرَجـاتٍ  َبْعـٍض  َفـْوقَ  َبْعَضـُھمْ  َوَرَفْعَنا( :، قال تعاىلفروق اجتامعية. 4
ومن الناس من يخالط الناس ومـنهم مـن مييـل إىل االنطـواء والعزلـة، . )1( )ُسْخِريًّا َبْعًضا

عىل مخالطة الناس والصرب  صىل هللا عليه وسلمذى اآلخرين، لذلك حث رسول هللا تجنباً أل 
املَْؤِمْن الَذي يَُخالِط النَاس، َويَْصِربْ َعَىل أََذاُهْم أَْعظَم " صىل هللا عليه وسلمعىل أذاهم قال 

  .)2( "ِمْن املُْؤِمْن الَذي الَ يَُخالِط الَناِس َوالَ يَْصِرب َعَىل أََذاُهمْ 

َماَواتِ  َخْلقُ  آََياِتهِ  َوِمنْ (:  ، قال تعاىلفروق يف اللغة. 5  َأْلِسَنتُِكمْ  َواْختَِالفُ  َواْألَْرِض  السَّ
  .)3( )َوَأْلَواِنُكمْ 

لَ  َواللَّهُ (:  قال تعاىل فروق اقتصادية،. 6 ْزقِ  ِفـي َبْعـٍض  َعَلى َبْعَضُكمْ  َفضَّ ، وقـال )4()الـّرِ
ْزقَ  َيْبُسطُ  (: سبحانه   .)5()َوَيْقِدرُ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  الّرِ

َ َخلََق آَدَم ِمـْن قَبَْضـٍة قَبََضـَها " صىل هللا عليه وسلمقال رسول هللا  فروق انفعالية،. 7 إِنَّ هللاَّ
 ِمْن َجِميعِ األَرِْض، فََجاَء بَُنو آَدَم َعَىل قَْدِر األَرِْض َجاَء ِمْنُهْم األَْحَمُر َواألَبْيَُض َواألَْسـَوُد َوبَـنْيَ 

ب ْهُل َوالَْحزُْن َوالَْخِبيُث َوالطَّيـِّ أَال َوإِنَّ ِمـْنُهْم " صـىل هللا عليـه وسـلموقَـاَل . )6( "َذلَِك َوالسَّ
يـُع الَْفـْيِء، فَِتلْـَك ِبِتلْـَك، أَال َوإِنَّ  يـُع الَْغَضـِب َرسِ يَع الَْفْيِء، َوِمْنُهْم َرسِ الْبَِطيَء الَْغَضِب َرسِ

يَع الْغَ  يـُع الَْفـْيِء، أَال َوَرشُُّهـْم ِمْنُهْم َرسِ َضِب بَِطيَء الَْفْيِء، أَال َوَخرْيُُهْم بَِطيُء الَْغَضـِب َرسِ
يُع الَْغَضِب بَِطيُء الَْفْيِء،   .)8( )َوَسِعيدٌ  َشِقيٌّ  َفِمْنُھمْ (: وقال تعاىل. )7( َرسِ

 َواللَّهُ  ُمْؤِمنٌ  َوِمْنُكمْ  َكاِفرٌ  ُكمْ َفِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي ُھوَ (: قال تعاىل ،)إميانية(فروق عقائدية . 8
 ِبَما

 َكْيفَ  لَُكمْ  َما ( 35 ) َكاْلُمْجِرِمينَ  اْلُمْسِلِمينَ  َأَفَنْجَعلُ (: ، وقال سبحانه)9( )َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ 
ِ . )10( )َتْحُكُمونَ  ِ ِمْن الُْمْؤِمُن الَْقِويُّ َخرْيٌ َوأَحَ " صىل هللا عليه وسلموقَاَل رَُسوُل هللاَّ   بُّ إَِىل هللاَّ

                                                 
  .32زخرف، ال) 1(

  .2625، حديث رقم 20رواه الرتمذي يف القيامة، باب رقم )2(

  .22الروم، ) 3(

  .71النحل، ) 4(

  .36سبأ، ) 5(

  .سبق تخريجه) 6(

  .2117أخرجه الرتمذي، كتاب الفنت، باب ما جاء عن أمر النبي، حديث رقم) 7(

  .105هود، ) 8(

  .2التغابن، ) 9(

  .36-35القلم، ) 10(



140 

  

ِعيِف  ْسَالمِ  َصْدَرهُ  يَْشَرحْ  يَھِديَهُ  َأنْ  اللَّهُ  يُِردِ  َفَمنْ (، وقال تعاىل)1( "الُْمْؤِمِن الضَّ  َأنْ  يُِردْ  َوَمنْ  ِلْإلِ

دُ  َكَأنََّما َحَرًجا َضيًِّقا َصْدَرهُ  يَْجَعلْ  يُِضلَّهُ  عَّ َماءِ  ِفي يَصَّ  ىل هللا عليه وسلمص، وقال رسول هللا )2()السَّ
َسانِهِ " َانِِه أَْو مُيَجِّ َدانِِه أو َيَُنرصِّ وقال رسول هللا . )3( "َما ِمْن َمْولُوٍد إالَّ يُولَُد َعَىل الِْفطْرَِة فَأَبََواُه يَُهوِّ

ُمؤِْمًنا َويَْحيَا  أَال إِنَّ بَِني آَدَم ُخلُِقوا َعَىل طَبََقاٍت َشتَّى، فَِمْنُهْم َمْن يُولَدُ " صىل هللا عليه وسلم
 ُمْؤِمًنا ُمْؤِمنًا َومَيُوُت ُمْؤِمًنا، َوِمْنُهْم َمْن يُولَُد كَاِفرًا َويَْحيَا كَاِفرًا َومَيُوُت كَاِفرًا، َوِمْنُهْم َمْن يُولَدُ 

وقد فرّق . )4( "وُت ُمْؤِمًناَويَْحيَا ُمْؤِمًنا َومَيُـوُت كَاِفرًا، َوِمْنُهْم َمْن يُولَُد كَاِفرًا َويَْحيــَا كَاِفرًا َومَيُ 
 ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  يَْستَِوي َال  (تعاىل سبحانه بني القاعدين من املؤمنني واملجاهدين يف سبيله؛ بقوله

َررِ  أُولِي َغيْرُ  اْلُمْؤِمِنينَ  لَ  َوَأْنُفِسِھمْ  ِبَأْمَوالِِھمْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َواْلُمَجاِھُدونَ  الضَّ  ْلُمَجاِھِدينَ ا اللَّهُ  َفضَّ
  .)5( )َدَرَجةً  اْلَقاِعِدينَ  َعلَى َوَأْنفُِسِھمْ  ِبَأْمَوالِِھمْ 

 تَْأَمْنهُ  ِإنْ  َمنْ  َوِمْنُھمْ  ِإلَيْكَ  يَُؤّدِهِ  ِبِقْنطَارٍ  تَْأَمْنهُ  ِإنْ  َمنْ  اْلِكتَابِ  َأْھلِ  َوِمنْ (: قال تعاىل فروق أخالقية،. 9

  .)6( )َقاِئًما َعلَيْهِ  ُدْمتَ  َما ِإالَّ  ِإلَيْكَ  يَُؤّدِهِ  َال  ِبِدينَارٍ 
 الدُّْنيَا يُِريدُ  َمنْ  ِمْنُكمْ  (:، وقال سبحانـه)7() لََشتَّى َسْعيَُكمْ  ِإنَّ  (:قال تعاىل فروق يف األهداف والغايات،. 10

  .)8( )اْآلَِخَرةَ  يُِريدُ  َمنْ  َوِمْنُكمْ 

  مراحل تطّور الشخصية  

 أنه ال يحدث فجأة، بل تدريجياً وبصورة ينظر اإلسالم إىل تطّور الشخصية عىل
صىل هللا ومع ذلك فيمكن متييز مراحل يف تطّورها، ويتضح ذلك يف قول رسول هللا . مستمرة

دع ابنك "وقال أيضاً . )9( "الولد سيد سبع سنني وعبد سبع سنني ووزير سبع سنني" عليه وسلم
، فإن فلح وإال فال خري يلعب سبع سنني ويؤدب سبع سنني، وألزمه نفسك سبع سنني

  . )10("فيـــه

                                                 
  .4816يف كتاب القدر، باب األمر بالقوة وترك العجز، حديث رقم رواه مسلم ) 1(

  .125األنعام، ) 2(

  .سبق تخريجه) 3(

  .2117رواه الرتمذي، كتاب الفنت، باب ما أخرب النبي أصحابه، حديث رقم ) 4(

  .95النساء، ) 5(

  . 75آل عمران، ) 6(

  .4الليل، ) 7(

  .152آل عمران، ) 8(

  .، أحكام األوالد7ث رقم ، حدي83الوسائل، باب ) 9(

  .، أحكام األوالد4، حديث رقم 83الوسائل، باب ) 10(
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يرخى الصبي سبعاً ويستخدم سبعاً وينتهي طوله يف " ريض هللا عنهوقال عمر بن الخطاب 
  .)1( "ثالث وعرشين وعقله يف خمس وثالثني وما كان بعد ذلك فبالتجارب

وعىل الرغم من وجود تشابه يف اإلطار العام ملراحل تطّور الشخصية لدى علامء 
يف كتابه الشخصية (وقد استعرض العاين . لمني، إال أن مثة تبايناً فــي تصنيفاتهم لهااملس

فقد صّنف الفخر الرازي . تصنيفات عدد منهم ملراحل الحياة) اإلنسانية يف الرتاث اإلسالمي
  .سن النمو وسن الوقوف وسن الكهولة، وسن الشيخوخة: مراحل الحياة يف أربعة أطوار هي

منحى جديداً يف تسمية " تحفة املودود بأحكام املولود"ن القيم يف كتابه فيام ينحو اب
أوال نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم جنيناً ما دام يف البطن، فإذا "مراحل حياة اإلنسان؛ فيكون 

ألنه مل يشتد صدغه، ثم  –بالغني املعجمة  -خرج فهو وليد، فام مل يتمم سبعة أيام فهو صديغ
فإذا بلغ . ضيع، فإذا قطع عنه اللنب فهو فطيم، فإذا ذب ودرج فهو دارجما دام يرضع فهو ر 

فإذا نبتت بعد . طوله خمسة أشبار فهو خاميس، فإذا سقطت أسنانه فهو مثغور، وقد ثغر
. فإذا بلغ العرش فهو مرتعرع وناشئ. سقوطها فهو مثّغِر، فإذا بلغ السبع وما قاربها فهو مميز

فإذا اجتمعت قوته . فإذا بلغ فهو بالغ. ومراهق ومناهز للحلم فإذا قارب الحلم فهو يافع
ر؛ واسمه يف جميع ذلك غالم ما مل يخرض شاربه فإذا أخّرض شاربه وأخذ عذاره يف . فهو َحزَوَّ

ثم هو ما بني ذلك وبني تكامل لحيته فتى . الطلوع فهو باقل، وقد بقل وجهه بالتخفيف
ثم يأخذ يف . تمعت لحيته فهو شاب إىل األربعنيفإذا اج. وشارخ بحصول رشخ الشباب له

فإذا تغريت أحواله . فإذا انحط قواه فهو هرم. ثم يأخذ يف الشيخوخة. الكهولة إىل الستني
  .)2( "وظهر نقصه فقد رُدَّ إىل أرذل العمر

طور ما قبل الوالدة : وقد توصل العاين إىل وجود ثالثة أطوار يف حياة اإلنسان هي
، وطور ما قبل )املهني، والنطفة، والعلقة، واملضغة غري املخلقة، واملضغة املخلقة ويشمل املاء(

، وطور ما بعد التكليف )والصبي- أي الفطيم -ويشمل الوليد، والرضيع، والفصيل(التكليف 
وهو أرذل العمر، وينتهي  - والشيخوخة، والوهن-أي الكهولة-ويشمل الشباب، واألشد(

  ).بالوفاة

                                                 
  .نقالً عن أحمد تفاحة، املرأة يف اإلسالم) 1(

  .261-260ابن القيم، تحفة املودود بأحكام املولود، ص ) 2(
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ض مراحل الحياة كام يف الفكر اإلسالمي، ميكن استخالص ثالث مراحل لتطّور وبعد استعرا
هذا وسيتم عرض ). الرشد(مرحلة الطفولة، ومرحلة البلوغ، ومرحلة األشد : الشخصية هي

وقبل الرشوع بالحديث عن مراحل تطّور الشخصية . خصائص كل مرحلة منها عىل حدة
ة، ينفرد القرآن الكريم يف تبيانها، يف حني يغفلها اإلنسانية، تجدر اإلشارة إىل حقيقة هام
فقد وجد اإلنسان يف العلم اإللهي قبل وجوده . علامء النفس، هي مراحل خلق اإلنسان

العياين، ووجوده يف العلم اإللهي يتضمن تفصيالت كيانه الشخيص، كام يتضمن مهمته 
 ِإنِّي ِلْلَمَالِئَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  َوِإذْ  (:املستقبلية يف الكون وهي مهمة الخالفة، كام يف قوله تعاىل

ولهذا االعتبار فإن الوجود العياين لإلنسان ما هو إال تحقيق . )1( )َخِليَفةً  اْألَْرِض  ِفي َجاِعلٌ 
وتتمثل نقطة البداية للوجود . لوجوده يف العلم اإللهي فيام يتعلق مبهمة الخالفة يف األرض

 ِإنِّي ِلْلَمَالِئَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  ِإذْ  (:عليه السالم من طني، قال تعاىلالعياين لإلنسان يف خلق آدم 
ْيتُهُ  ( 71 ) ِطينٍ  ِمنْ  َبَشًرا َخاِلقٌ  . )2( )َساِجِدينَ  َلهُ  َفَقُعوا ُروِحي ِمنْ  ِفيهِ  َوَنَفْختُ  َفِإَذا َسوَّ

قه مل يتضمن كام أن خل. السالم تّم من غري زواج سابق وعليه، فإن خلق سيدنا آدم عليه
انتقاله من مرحلة تطّورية إىل أخرى، بل تّم الخلق دفعة واحدة، فهو خلق متكامل الصورة، 

وكذا الحال بالنسبة إىل خلق حواء، فقد خلقها هللا عّز . فكان األب األول لإلنسانية جمعاء
: تعاىل وجّل من ضلع من أضالع آدم، ومل مير خلقها مبراحل التطّور التي سيأيت ذكرها، قال

أما املرحلة الثانية للخلق فهي الخلق . )3( )َزْوَجَھا ِمْنَھا َجَعلَ  ثُمَّ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ (
 َداِفقٍ  َماءٍ  ِمنْ  ُخِلقَ  (5 ) ُخِلقَ  ِممَّ  اْإلِْنَسانُ  َفْلَيْنظُرِ (: الناتج عن التزاوج، قال تعاىل

ـْلبِ  َبيْنِ  ِمنْ  َيْخُرجُ  (6 وقـد عـّرب سـبحانه وتعـاىل عـن الخصـية . )4() َراِئـبِ َوالتَّ الصُّ
بالصلب لوجود النخاع الشويك املرتبط بوظيفة الخصية، وعّرب عن املبيض بالرتائب أي الثـديني 

  .لعالقتهام بوظيفة املبيض

  :وميكن القول بوجود أربعة ارضب للخلق اإلنساين هي 

  .مخلق ال من ذكر وال من أنثى كخلق آدم عليه السال .  1

  .خلق من ذكر بال أنثى كخلق حواء عليها السالم.  2

                                                 
  .30البقرة، ) 1(

  .72 -71ص، ) 2(

  .6الزمر، ) 3(

  .7-5الطارق، ) 4(
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  .خلق من أنثى بال ذكر كخلق عيىس عليه السالم.  3

  .خلق من ذكر وأنثى كخلق سائر البرش.  4

  :وفيام ييل عرض ملراحل تطّور الشخصية للخلق الناتج عن التزاوج 

  :مرحلة الطفولـة -أوالً
وميكـن متييـز مـرحلتني . لـوغ، وتسـمى الصـغرتبدأ هذه املرحلة مـن املـيالد حتـى الب

  .مرحلة الطفولة املبكرة، ومرحلة الطفولة املتوسطة واملتأخرة: فرعيتني لها هام

  :مرحلة الطفولة املبكرة. أ
وقيدناه بالسبع "متتد هذه املرحلة من امليالد حتى سن السابعة من العمر، يقول ابن قدامة 

وميكن النظر إليها عىل أنها تضم . )1( "اطبته باألمر بالصالةألنها أول حال أمر الشارع فيها مبخ
وتبدأ من الوالدة حتى سن الثانية، ومرحلة ) املهد(مرحلة الرضاعة : مرحلتني فرعيتني

أو ما نسميها عرفاً مبرحلة رياض األطفال أو مرحلة (الحضانة كام يسميها معظم أهل الفقه 
وينظر اإلسالم إىل الطفل عىل . ية حتى السنة السابعةوتبدأ من السنة الثان) ما قبل املدرسة

 اْلَحيَاةِ  ِزيَنةُ  َواْلَبنُونَ  اْلَمالُ (:     أنه زينة تدخل السعادة والبهجة يف النفــس، قال تعاىل
 ِمنْ  َلَنا َھبْ  َربََّنا َيُقولُونَ  َوالَِّذينَ (: كام ينظر إليه عىل أنه قرة عني، قال تعاىل. )2( )الدُّْنيَا

يَّاِتَنا َأْزَواِجَنا ةَ  َوُذّرِ وقد أقسم هللا تعاىل بالطفل . )3( )ِإَماًما ِلْلُمتَِّقينَ  َواْجَعْلَنا َأْعُينٍ  ُقرَّ
. )4( )َوَلدَ  َوَما َوَواِلدٍ  (2 ) اْلَبلَدِ  ِبَھَذا ِحلٌّ  َوَأْنتَ  (1 ) اْلَبَلدِ  ِبَھَذا ُأْقِسمُ  َال  (: ووالده، بقوله

: سبحانه وبشارة منه، قال تعاىل يف بشارته إلبراهيم عليه السالم والطفل هبة من هللا
ْرَناهُ ( ، كام بّرش سبحانه نبيه زكريا عليه السالم، بعد أن تقطعت فيه )5( )َحِليمٍ  ِبُغَالمٍ  َفَبشَّ

ُركَ  َزَكِريَّا ِإنَّا َيا   (: أسباب اإلنجاب، قال تعاىل  ِمنْ  َلهُ  ْجَعلْ نَ  َلمْ  َيْحيَى اْسُمهُ  ِبُغَالمٍ  نَُبّشِ
  وبّرش مريم. )6( )َسِمّيًا َقْبلُ 

                                                 
  .باب الحضانة البن قدامة -كتاب القضاة 10/125ار للعراقي،املغني عن حمل األسف) 1(

  .46الكهف، ) 2(

  .74الفرقان، ) 3(

  .3-1البلد، ) 4(

  .101الصافات، ) 5(

  .7مريم، ) 6(
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ُركِ  اللَّهَ  ِإنَّ  َمْرَيمُ  َيا اْلَمَالِئَكةُ  َقاَلتِ  ِإذْ  (:بكلمة منه هو عيىس عليه السالم، قال تعاىل   يَُبّشِ
ِبينَ  َوِمنَ  ةِ َواْآلَِخرَ  الدُّْنيَا ِفي َوِجيًھا َمْرَيمَ  اْبنُ  ِعيَسى اْلَمِسيحُ  ِمْنُه اْسُمهُ  ِبَكِلَمةٍ    .)1( )اْلُمَقرَّ

وبينام كانت أوروبا تعامل الطفل عىل أنه يولد مذنباً والرش كامن يف طبيعته، ينظر اإلسالم 
َما ِمْن َمْولُوٍد إالَّ " صىل هللا عليه وسلميقول رسول هللا . إىل الطفل عىل أنه مولود عىل الفطرة

َسانِهِ يُولَُد َعَىل الِْفطْرَِة فَأَبََواُه يُهَ  َانِِه أَْو مُيَجِّ َدانِِه أَو يَُنرصِّ وعليه، فإن مسؤولية جسيمة . )2( "وِّ
يف تربية الطفل ورعايته ال سيام يف الجانب ) األب واألم وليس أحدهام(تقع عىل الوالدين 

فالطفل يأيت إىل الحياة وهو ال يعلم شيئاً، قال . العقدي للحفـــاظ عىل الفطرة السوية للطفل
َھاِتُكمْ  بُطُونِ  ِمنْ  َواللَُّه َأْخَرَجُكمْ  (:تعاىل ْمعَ  لَُكمُ  َوَجَعلَ  َشْيًئا َتْعَلُمونَ  َال  ُأمَّ  َواْألَْبَصارَ  السَّ

فبعد وضع الطفل، يستحب التـأذين واإلقامـة يف أذنيـه، . )3( )تَْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ  َواْألَْفِئَدةَ 
ولعل الحكمة يف . )4( " صبيانكم أول كلمة بال إله إال هللافتحوا عىل" صىل هللا عليه وسلمعمالً بقوله 

ذلك هو أن تكون الشهادة أول ما يسمعه املولود فتكـون الـدعوة إىل هللا وإىل اإلسـالم سـابقة عـىل 
كام يستحب تحنيك املولود بتدليك فمه مييناً ويساراً بـالتمرة املمضـوغة يك يسـهل . دعوة الشيطان

فقد روي َعْن أيَِب ُمـوَىس ريض هللا . ، فضالً عن فائدة التمر يف عملية الهضمعليه امتصاص حليب األم
ُه إِبْرَاِهيَم فََحنََّكـُه ِبتَْمـرٍَة َوَدَعـا  صىل هللا عليه وسلمُولَِد ِيل ُغالٌم فَأَتَيُْت ِبِه النَِّبيَّ "عنه أنه قَال  فََسامَّ

ي أن يعق الوالدان للمولـود تقربـاً هلل، واقتـداء بسـنة رسـوله، قـال وينبغ. )5( "لَُه ِبالَْربَكَِة َوَدفََعُه إَِيلَّ 
ى َويُْحلَـُق رَأُْسـهُ " صىل هللا عليه وسلم ـاِبعِ َويَُسـمَّ . )6( "الُْغالُم ُمـرْتََهٌن ِبَعِقيَقِتـِه يُـْذبَُح َعْنـُه يَـْوَم السَّ

اً عـىل الفقـراء ويستحب حلق شعر املولود يف اليـوم السـابع لوالدتـه والتصـدق بـوزن شـعره ذهبـ
  .صىل هللا عليه وسلمواملساكني اقتداء بسنة رسول هللا 

وقد حرص اإلسالم عىل تنمية الفضائل لدى املولود بأن جعل االسم الحسن حقاً من حقـوق 
ْسـاَمِء إِنَُّكْم تُْدَعْوَن يَـْوَم الِْقيَاَمـِة ِبأَْسـاَمئُِكْم َوأَ " صىل هللا عليه وسلمالطفل عىل أبيه، قال رسول هللا 

  ويسهم فاالسم الحسن ينمي يف النفس الفضيلة،. )7( "آبَائُِكْم فَأَْحِسُنوا أَْساَمءَكُمْ 

                                                 
  .45آل عمران، ) 1(

  .سبق تخريجه) 2(

  .78النحل، ) 3(

انظر أيضاً كنز العامل للمتقي الهندي، حديث  .والحاكم يف املستدرك وقال غريب 398-6/397رواه البيهقي يف شعب اإلميان، ) 4(

  .441، ص16، ج45332رقم

  .5730رواه البخاري، كتاب األدب، باب من سمى بأسامء األنبياء، حديث رقم) 5(

  .1442سنن الرتمذي، كتاب األضاحي عن رسول هللا، باب العقيقة بشاة، حديث رقم) 6(

  .4297األسامء، حديث رقمرواه أبو داود، كتاب األدب، باب يف تغيري ) 7(



145 

  

أما . يف جعل الطفل يتحىل بأخالقيات اسمه ومعانيه، ويشعره بالعزة والسمو والرفعة 
لذا كان االسم الحسن حـق للولـد عـىل . االسم السيئ فينمي الشعور بالذل واالحتقار والحقد

حق الولد عـىل والـده أن يحسـن اسـمه " صىل هللا عليه وسلموالده، مصداقاً لقول رسول هللا 
بتغيـري األسـامء التـي  صىل هللا عليه وسـلموأمر رسول هللا . )1( "ويحسن موضعه ويحسن أدبه

َها رَُسـوُل " ةُ َعاِصـيَ "تحمل مدلوالت سيئة، فَعْن ابِْن ُعَمَر أَنَّ ابَْنًة لُِعَمَر كَانَْت يَُقاُل لََهـا  فََسـامَّ
 ِ اسـم حـرب  صـىل هللا عليـه وسـلمكـام غـرّي رسـول هللا . )2( "َجِميلَـةَ " صىل هللا عليه وسلمهللاَّ

. فساّمه سلامً، وشهاب فسامه هشاماً، وغرّي أسامء أخرى مثل غـراب والعـاص بأسـامء حسـنة
ه وكرامتـه يك ال وقد حرص اإلسالم عىل تقبل الوالدين واآلخـرين للطفـل وعـىل حفـظ حقوقـ

: ينمو لديه الشعور بالذنب، بأن جعل ثبوت النسـب حقـاً للطفـل، كـام جـاء يف قولـه تعـاىل
  .)3( )الّدِينِ  ِفي َفِإْخَوانُُكمْ  آََباَءُھمْ  َتْعَلُموا َلمْ  َفِإنْ  اللَّهِ  ِعْندَ  َأْقَسطُ  ُھوَ  ِآلََباِئِھمْ  اْدُعوُھمْ (

من فوائد صحية كالوقاية من بعض األمراض، ومن  كام أمر اإلسالم بختان املولود ملا له
 صـىل هللا عليـه وسـلمتزكية النفس والبدن وتقويتهام لعبادة هللا، فََعْن أيَِب ُهَريْرََة َعـْن النَِّبـيِّ 

نَتْـُف اِإلِبـِط الِْفطْرَُة َخْمٌس أَْو َخمـــٌْس ِمْن الِْفطْرَِة الِْختَاُن َواالْسِتْحَداُد َوتَْقلِيُم األَظَْفـاِر وَ "قَال 
ارِِب   َأْوَالَدُكمْ  َتْقتُلُوا َوَال  (: وقد حرّم اإلسالم قتل األوالد خشية الفقر، قال تعاىل. )4( "َوقَصُّ الشَّ

 اْلَمْوُءوَدةُ  َوِإَذا(: كام حرّم اإلسالم قتل البنات بقوله. )5( )َوِإيَّاُكمْ  َنْرُزقُُھمْ  نَْحنُ  ِإْمَالقٍ  َخْشيَةَ 
قتـل النسـاء  صـىل هللا عليـه وسـلموقـد أنكـــر رسـول هللا . )6( )ُقتَِلتْ  َذْنبٍ  بَِأيِّ  (8 ) ُسِئَلتْ 

  .)7( وأطفال املرشكني يف حال الحرب

إذ بـنّي وجـوب . ويعّد اإلسالم تغذية الطفل التغذية الصحية حق مـن حقـوق الطفـل
 َحـْولَيْنِ  َأْوَالَدُھـنَّ  ْرِضْعنَ يُ  َواْلَواِلَداتُ (: إرضاع الطفل طبيعياً من األم، مصداقاً لقوله تعاىل

َضاَعةَ  يُتِمَّ  َأنْ  َأَرادَ  ِلَمنْ  َكاِمَليْنِ    ويف هذا تأكيد عىل أهمية لنب األم يف صحة. )8( )الرَّ

                                                 
  .417، ص16، ج45193انظر كنز العامل للمتقي الهندي، حديث رقم./ رواه البيهقي يف شعب اإلميان عن عائشة ريض هللا عنها) 1(
  .3988رواه مسلم، كتاب اآلداب، باب استحباب تغيري االسم القبيح إىل الحسن وتغيري االسم، حديث رقم) 2(
  .5األحزاب، ) 3(
  .377اه مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، حديث رقمرو ) 4(
  .31اإلرساء، ) 5(
  .9-8التكوير، ) 6(
  .سنن أيب داود) 7(
  .233البقرة، ) 8(
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فكام أن الوالـدة ترضـع . الطفل النفسية والجسمية، فليس للطفل خري من حليب أمه 
ولـذلك . باً وعطفاً، وبـذا ينمـو منـوا متكـامالًابنها من ثدييها حليباً، فإنها ترضعه من نفسها ح

فإن األطباء وعلامء النفس واملربني املحـدثني يؤكـدون أهميـة الرضـاعة الطبيعيـة يف تشـكيل 
فمن الناحية الجسمية تتكامل العنارص الغذائية يف حليـب األم، كـام . جوانب شخصية الطفل

لناحية النفسـية تشـعر األم طفلهـا ومن ا. يعمل عىل تكوين مناعة عند األطفال ضد األمراض
ذلك أن . بالحنان والدفء أثناء الرضاعة الطبيعية، فتزداد ثقة الطفل باألم واآلخرين من حوله

أما إذا متت الرضاعة يف جو من . خربة الرضاعة متثل فرصة للتفاعل االجتامعي بني األم وطفلها
لثقـة بـاآلخرين فضـالً عـن الشـعور القلق والتوتر والحرمان، عندها يتولد لدى الطفل عـدم ا

  .بالغضب والعدوان

صـىل هللا عليـه ، قال رسول هللا )عن طريق اللنب(ويتأثر الطفل بلنب املرضعة وبأخالقها 
ال تسرتضـعوا "ويف روايـة أخـرى . )1( "فإن اللـنب يـورث) الحمقاء(ال تسرتضعوا الورهاء " وسلم

 يؤكـد الغـزايل أثـر لـنب املرضـعة عـىل التطـّور كـام. )2( "الحمقاء وال العمشاء فإن اللنب يعدي
بل ينبغي أن يراقب من أول أمره فال يستعمل يف حضـانته وإرضـاعه "األخالقي للطفل بقوله 

إال امرأة صالحة متدينة تأكل الحالل، فإن اللنب الحاصل من الحرام ال بركة فيه فإذا وقع عليه 
ويقـول ابـن . )3("إىل ما يناسب الخبائثنشوء الصبي تعجنت طينته من الخبث فيميل طبعه 

اختيار ظرئ له كيال تكون ورهاء وال ذات عاهة فإن اللـنب ... إن من حق الولد عىل والده"سينا 
  .)4( "يعدي

ومن الجدير بالذكر أن عىل األم أن تنظم مواعيد رضاعة الطفل وتنظيم مواعيد نومه؛ ليتعلم 
ضبط اإلخراج تدريجياً مع التدريب، يك يتعود عىل النظام ويتعود عىل الصرب وأن تعينه عىل 

وال يشرتط القرآن الكريم أن . وتنتهي مرحلة الرضاعة بالفطام. ضبط رغباته وشهواته مستقبالً
: يكون الفطام يف نهاية العامني، بل يف خاللهام، حسب مستوى منو الطفل، قال تعاىل

ْيَنا( هُ  ْتهُ َحَملَ  اْإلِْنَساَن ِبَواِلَدْيهِ  َوَوصَّ   َعَلى َوْھًنا ُأمُّ

                                                 
  .265، كتاب النكاح، باب يف الرضاع، ص4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، عن عائشة ريض هللا عنها، ج) 1(

  .87، نقالً عن محمد عقلة، تربية األوالد يف اإلسالم، ص2/249إلبشيهي املستطرف يف كل فن مستظرف، ا) 2(

  .72، ص3الغزايل، اإلحياء، ج) 3(

  .12ابن سينا، نظرية املعرفة، ص) 4(
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 َكاِمَلْينِ  َحْوَلْينِ  َأْوَالَدُھنَّ  يُْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ (: ، وقال تعاىل)1( )َعاَميْنِ  ِفي َوِفَصالُهُ  َوْھنٍ  
َضاَعةَ  يُتِمَّ  َأنْ  َأَرادَ  ِلَمنْ  ) الحولني(وهكذا ميكن القول بأن اإلسالم حّدد فرتة العامني . )2() الرَّ

وينبغي أن يتم الفطام تدريجياً، بأن تقل . ني كأقىص مدة رضاعة بعدها يجب الفطامالكامل
كام ينبغي . عدد الرضعات يومياً، وتستبدل بأكواب من الحليب ثم باملواد الصلبة شيئاً فشيئاً 

أن تتسم األم بالهدوء والصرب أثناء فرتة الفطام، وأن ال تكون خربة الفطام خربة مؤملة تؤدي 
وما أن يصبح الطفل قادراً عىل تناول املواد . مة عاطفية تعرقل النمو الطبيعي للطفلإىل صد

الصلبة واالعتامد عىل نفسه يف تناول طعامه، فإنه يتعني عىل الوالدين أن ينميا لديه العادات 
املستحبة املتعلقة بآداب الطعام كغسل اليدين قبل األكل وبعده، والتسمية واألكل مام يليه 

َ وَكُْل ِبيَِميِنَك " صىل هللا عليه وسلمضغ الجيد واألكل باليد اليمنى لقوله وامل يَا ُغالُم َسمِّ هللاَّ
  .وحمد هللا بعد األكل وعدم اإلكثار من الطعام) 3(" وَكُْل ِمامَّ يَلِيَك 

كام ينبغي غرس العادات املستحبة يف الرشاب كالتسمية، والرشب مثنـى وثـالث، وحمـد هللا 
بُـوا َمثَْنـى " صىل هللا عليه وسلمرشب، عمالً بقوله بعد ال ـِب الْبَِعـريِ، َولَِكـْن اْرشَ بُوا َواِحًدا كَُرشْ الَ تَْرشَ

بْتُْم َواْحَمُدوا إَِذا أَنْتُْم رَفَْعتُمْ  وا إِذَا أَنْتُْم َرشِ عـن  صىل هللا عليه وسـلمكام نهى النبي . )4( "َوثُالَث َوَسمُّ
ـب  صـىل هللا عليـه وسـلمأن النبـي "ة عن أنس ريض هللا عنه الرشب قامئاً؛ فعن قتاد زجـر عـن الرش

ومن العادات املستحبة التي يتعني عىل الوالدين غرسها لدى الطفل النـوم املبكـر والصـحو  .)5( "قامئاً 
  .املبكر والخشونة يف املأكل وامللبس واملفرش وقراءة بعض األدعية قبل النوم واالستغفار

سلمني رضورة وقاية الطفل من ترسب األخالق الرّذلة إليـه، وذلـك بـاإلرساع ويؤكد علامء امل
فـإذا فطـم الصـبي عـن الرضـاع بـدئ "يقول ابن سينا يف هـذا الشـأن . برتبيته عىل األخالق القومية

بتأديبه ورياضة أخالقه قبل أن تهجم عليه األخالق اللئيمة وتفاجئـه الشـيم الذميمـة، فـإن الصـبي 
وئ األخالق وتنثال عليه الرضائب الخبيثة، فام متكن منه مـن ذلـك غلـب عليـه فلـم تبادر إليه مسا

يجنبه مقابح األخالق وينكب عنه  فينبغي عىل معلم الصبي أن. يستطع له مفارقة وال عنه نزوعاً 
  معايب العادات بالرتهيب

                                                 
  .14لقامن، ) 1(

  .233البقرة، ) 2(

  .3767رواه مسلم، كتاب األرشبة، باب آداب الطعام والرشاب وأحكامهام، حديث رقم) 3(

  .1807، كتاب األرشبة عن رسول هللا، باب ما جاء يف التنفس يف اإلناء، حديث رقمسنن الرتمذي) 4(

  .1600، ص2، ج5230صحيح مسلم، كتاب األرشبة، باب كراهية الرشب قامئاً، حديث رقم ) 5(
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أخـرى  والرتغيب واإليناس واإليحاش وباإلعراض واإلقبال وبالحمد مرة وبالتوبيخ مـرة 
  .)1( "ما كان كافياً 

 اْلَمْولُودِ  َوَعَلى(: وقد أوجب اإلسالم النفقة عىل املولود من األب، مصداقاً لقوله تعاىل
وتؤكد السنة النبويـة الرشـيفة أن جـزاء       اإلنفـاق . )2() بِاْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوتُُھنَّ  ِرْزُقُھنَّ  َلهُ 

صـىل ، ال بل يسبقه من حيث األولوية، قال رسول هللا عىل املولود كاإلنفاق يف سبيل هللا تعاىل
يَناِر ِديَناٌر ينفقه الرَُّجُل َعَىل ِعيَالِِه، َوِديَناٌر يُْنِفُقُه الرَُّجُل َعـَىل َدابَِّتـِه " هللا عليه وسلم أَفَْضُل الدِّ

، َوِديَناٌر يُنِْفُقُه الرَُّجُل َعَىل أَْصَحاِبِه ِيف َسبِ  ِ ويشمل اإلنفاق توفري الغـذاء . )3( "يِل هللاَِّ ِيف َسِبيِل هللاَّ
والكساء واملـأوى والفـراش املناسـب والعـالج عنـد املـرض، مبـا يـوفر للمولـود أسـباب النمـو 

  .الجسمي والعقيل السليمني

وكام يؤكد اإلسالم الرعاية الجسمية الجيدة، فإنـه يؤكـد مـنح الطفـل الحـب والحنـان 
فعـن السـيدة عائشـة . يؤدي إىل تقويض البناء النفيس له والبعد عن العنف ألن من شأنه أن

َ رَِفيـٌق يُِحـبُّ الرِّفْـَق " قـال صىل هللا عليه وسـلمريض هللا عنها أن رسول هللا  يَـا َعائَِشـُة إِنَّ هللاَّ
وقـال رسـول هللا ، )4( "َويُْعِطي َعَىل الرِّفِْق َما الَ يُْعِطي َعَىل الُْعْنِف َوَما الَ يُْعِطي َعَىل َمـا ِسـَواهُ 

ٍء إِالَّ َشانَهُ " صىل هللا عليه وسلم ٍء إِالَّ زَانَُه َوالَ يُنَْزُع ِمْن َيشْ   .)5( "إِنَّ الرِّفَْق الَ يَُكوُن ِيف َيشْ

لَيَْس ِمنَّا َمْن لَْم يَرَْحْم "نه قال صىل هللا عليه وسلأم  وقد روى ابن عباس، عن رسول هللا
قَـاَل  ريض هللا عنـهوعن أيب ُهَريْرََة . )6( "نَا َويَأُْمْر ِبالَْمْعُروِف َويَْنَه َعْن الُْمْنَكرِ َصِغريَنَا َويَُوقِّْر كَِبرَي 

 ِ الَْحَسَن بَْن َعِيلٍّ َوِعْنَدُه األَقَْرُع بُْن َحاِبٍس التَِّميِميُّ َجالًِسـا،  صىل هللا عليه وسلمقَبََّل رَُسوُل هللاَّ
ِ فََقاَل األَقَْرُع إِنَّ ِيل  صـىل هللا عليـه َعَرشًَة ِمْن الَْولــَِد َما قَبَّلُْت ِمْنُهْم أََحًدا، فََنظََر إِلَيِْه رَُسوُل هللاَّ

  .)7( "َمْن الَ يَرَْحْم الَ يُرَْحمْ "ثُمَّ قَال  وسلم
وقرر اإلسالم أن تكون حضانة الطفل يف يد األم ألنها أكرث عطفاً بالطفـل لينشـأ رحـيامً 

  إال أن اإلسالم يؤكد االعتدال يف الحب. لدين واآلخرين يف الكربعطوفاً عىل الوا

                                                 
  .12ابن سينا، نظرية املعرفة، ص) 1(

  .233البقرة، ) 2(

  .1889النفقة عىل األهل، حديث رقم رواه الرتمذي، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف ) 3(

  .4697رواه مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق، حديث رقم) 4(

  .4698رواه مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق، حديث رقم) 5(

  .1844رواه الرتمذي، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف رحمة الصبيان،حديث رقم) 6(

  .5538يح البخاري، كتاب األدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث رقم صح) 7(
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ــيهام  ــق الســلوك . والعطــف وعــدم اإلرساف ف ــدة مــن شــأنها أن تعي ــة الزائ فالحامي
لذا البد مـن وجـود . االستقاليل للطفل وتقود إىل صعوبات تكيفية وإىل جنوح األحداث أحياناً 

. بـني الضـبط غـري املغـايل مـن جهـة أخـرى،حدٍّ من التوازن بني الحب والعطـف مـن جهـة و 
  .فالتوازن يف املعاملة يعزز النمو النفيس لدى الطفل

وتشهد مرحلة الطفولة تطّوراً كبـرياً يف جميـع املظـاهر الجسـمية والحركيـة والعقليـة 
رداً يف طولـه . واللغوية واالجتامعية واالنفعالية فمن الناحية الجسمية يشهد الطفـل منـواً مطـَّ

ويف بداية هذه املرحلة ترتكز النشـاطات الحركيـة . كام تنمو عضالته وعظامه وأعصابه. ووزنه
أمـا يف نهايـة املرحلـة، فتنمـو . عىل حركة العضالت الكبـرية وتكـون غـري منسـجمة ومتوازنـة

وتصبح حركتها أكرث اتزاناً ويغـدو الطفـل أكـرث نشـاطاً ويصـبح قـادراً عـىل . العضالت الدقيقة
  .س وامليش وصعود الدرج وركوب الدراجة وتسلق األشجار والجري وغريهاالوقوف والجلو 

ويجـب تأكيـد أهميـة اللعـب يف تطـور . هذا ويقيض الطفل معظم أوقاتـه يف اللعـب
شخصية الطفل من حيـث إشـباع فضـوله، ومتـرين عضـالته، وتقويـة ذاكرتـه، وزيـادة ثروتـه 

والتحرر من التمركز حول الذات، واحـرتام اللغوية، وتنمية روح التعاون والتفاعل االجتامعي، 
وقد أشار اإلسالم إىل أن اللعب هو املدخل االجتامعي الرتبوي لبنـاء . أدوار اآلخرين وأفكارهم

يحـرص عـىل تـرك املجـال لحفيديـه  صىل هللا عليه وسلمفقد كان رسول هللا . شخصية الطفل
فقـد روى . ، وكان يشاركهام اللعـبليلعبا مع أترابهام من أطفال املسلمني) الحسن والحسني(

وهو مييش عىل أربع وعـىل ظهـره  صىل هللا عليه وسلمالطرباين عن جابر قال دخلت عىل النبي
وكـان رسـول هللا . )1( "نعم الجمل جملكـام ونعـم الِعـْدل أنـتام"الحسن والحسني، وهو يقول 

فـإذا أرادوا أن يصـيل، فـإذا سـجد وثـب الحسـن والحسـني عـىل ظهـره  صىل هللا عليه وسـلم
مينعوهام أشار إليهم أن دعوهام، وذلك يف املسجد، فلام قىض الصالة وضعهام يف حجره وقـال 

ومل يكن عطـف الرسـول مقصـوراً عـىل أحفـاده فحسـب، بـل . )2( "من أحبني فليحب هذين"
 يصـيل الفـرض وهـو ْحاِمـُل أَُماَمـةَ  صىل هللا عليه وسلمشمل أطفال أمته اإلسالمية، فقد كان 

ِبيع  ِ  *ِبْنَت أيَِب الَْعاِص بِْن الرَّ َوِهَي َعَىل َعاتِِقِه  صىل هللا عليه وسلمَعَىل َعاتِِقِه فََصىلَّ رَُسوُل هللاَّ
  يََضُعَها

                                                 
  .663، ص13، ج37687كنز العامل للمتقي الهندي، حديث رقم / رواه جابر) 1(

  .318، ص7، ج8114السنن الكربى للنسايئ، كتاب املناقب، باب فضائل الحسن والحسني، حديث رقم) 2(
  .من ابنته زينب ريض هللا عنها ربيع هي حفيدة الرسول أمامة بنت أيب العاص بن ال *
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  ِ َوِهـَي َعـَىل  صىل هللا عليه وسلمإَِذا َركََع َويُِعيُدَها َعَىل َعاتِِقِه إَِذا قَاَم فََصىلَّ رَُسوُل هللاَّ
  .)1( "َحتَّى قََىض َصالتَُه يَْفَعُل َذلَِك  َعاتِِقهِ 

ونظراً ألهمية اللعب يف تطور شخصية الطفل، يتعـني عـىل الوالـدين تشـجيع أبنـائهم 
كـام ينبغـي أن . عليه وتوجيههم إىل األلعاب التي تناسب مستوى منـوهم العقـيل والجسـمي

تدريباً لهـن عـىل حيـاة تناسب األلعاب جنس الطفل؛ كأن تشجع البنات عىل اللعب بالبنات 
ُ َعْنَهـا قَالَـْت . األمومة وتأكيداً لدورهن املستقبيل كُنْـُت أَلَْعـُب ِبالْبَنَـاِت "فعن َعائَِشَة رَِيضَ هللاَّ

ِ  صىل هللا عليه وسلمِعْنَد النَِّبيِّ  صـىل هللا عليـه وَكَاَن ِيل َصَواِحُب يَلَْعنْبَ َمِعي فََكاَن رَُسـوُل هللاَّ
ْعن إَِذا  وسلم بُُهنَّ  *َدَخَل يَتََقمَّ   .)2( "إَِيلَّ فَيَلَْعنْبَ َمِعي **ِمْنُه فَيَُرسِّ

وقد رأى املربون املسلمون أن اللعب يعّد متنفسـاً للضـغوط التـي يشـعر بهـا الطفـل 
 كام أكدوا عالقة اللعب بالـذكاء ودوره يف تنشـيط األداء العقـيل. وملخاوفه ورغباته املكبوتــة

تتبع للرتاث اإلسالمي يقف عىل ألعاب متنوعة يف الشكل واملضمون تبعاً للمسـتوى وإن امل. )3(
العقيل للطفل واستجابة إىل حاجته، منها األلعاب التمثيليـة التـي تركـز عـىل تقمـص الطفـل 

  .لشخصيات الراشدين واأللعاب الرتكيبية كعمل جبال رملية

بحيث ال يرى الطفل األشياء  وتكون حاسة اإلبصار لدى الطفل حديث الوالدة ضعيفة،
بوضوح إال يف الشهر السادس من العمر، ولكن حاسة السمع تنمو برسعة أكرب، إذ يستجيب 

أما بالنسبة لإلدراك العقيل، . الولد لألصوات العالية، وإن كان ال يستجيب لألصوات الخافتة
الحكمة اإللهية يف وهكذا تتضح . فيبدأ بالنمو يف مرحلة الحقة لنمو حاستي السمع والبرص

ْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ  (ترتيب حاستي السمع والبرص أينام وردتا يف القرآن الكريم، قال تعاىل  السَّ
 َوَأْفِئَدةً  َوَأْبَصاًرا َسْمًعا َلھُمْ  َوَجَعْلَنا(: ، وقال تعاىل)4( )َتْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ  َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدةَ 

  ِمنْ  َأْفِئَدتُُھمْ  َوَال  َوَال َأْبَصاُرُھمْ  َسْمُعُھمْ  مْ َعْنھُ  َأْغَنى َفَما

                                                 
  .21538رواه أحمد، كتاب باقي مسند األنصار، باب حديث أيب قتادة األنصاري، حديث رقم) 1(

  .يتغينب ويدخلن وراء الستار: يتقمعن *
  .يرسلهن: يرسبهن **

  .5665ود خالط الناس، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب األدب، باب االنبساط إىل الناس وقال ابن مسع) 2(

  .الغزايل، اإلحياء) 3(

  .9السجدة، ) 4(
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 نُطَْفةٍ  ِمنْ  اْإلِْنَسانَ  َخلَْقَنا ِإنَّا(: ، وقال تعاىل)1(   )اللَّهِ  ِبَآَياتِ  َيْجَحُدونَ  َكانُوا ِإذْ  َشْيءٍ  
  .)2( )َبِصيًرا َسِميًعا َفَجَعْلَناهُ  َنْبَتِليهِ  َأْمَشاجٍ 

بالنضج النسبي حتى يبدأ الطفل بالتعرف عىل األشياء عن طريـق  وما أن تبدأ الحواس
الحواس من سمع وبرص وشم وذوق وملس، لـذا ينبغـي رعايـة النمـو الحيسـ اإلدرايك للطفـل 
وتوجيهه الوجهة الصحيحة عن طريق االتصال املبارش بالعـامل الخـارجي ومبخلوقـات هللا مـن 

لسـمع بتعويـد الطفـل عـىل سـامع القـرآن وينبغي تنميـة حاسـة ا. شجر وأرض وبحر وسامء
كام ينبغي تنمية حاستي الشم والذوق عن طريق تعويـد . الكريم واألناشيد اإلسالمية الهادفة

ويحـرص اإلسـالم . الطفل عىل اختيار الغذاء واألكل النافع الحالل وعدم تناول املـواد املحرمـة
يف مئة وسـبعني آيـة، وذكـر حاسـة  عىل رعاية الحواس؛ فقد ذكر القرآن الكريم حاسة اإلبصار

السمع يف مئة وسبعني آية، وذكر حاسة الذوق يف ثـالث وسـتني آيـة، كـام ذكـر حاسـة الشـم 
  .)3( مرتني

ومن الناحية اللغوية، يكتسب الطفل اللغة؛ يفهمهـا ويسـتخدمها للتعبـري عـن نفسـه 
ق بالكلمـة األوىل إال ويختلف األطفال يف السن التي يبدأون فيها النطـ. وعام يجول يف خاطره

ويبـدأ الطفـل برتديـد . أنها تقع، عمومـاً، يف الفـرتة مـا بـني الشـهر الثـامن والشـهر العرشـين
أو أشـياء معينـة ) كـاألم(الكلامت التي يسـمعها مـن الراشـدين، ثـم يبـدأ بربطهـا بأشـخاص 

مة، وتكون وتكون حصيلة الطفل من اللغة يف نهاية السنة األوىل حوايل خمسني كل). كاللعبة(
أمـا الطفـل يف السـنة الثانيـة فتتكـون . جملته مكونة من كلمة واحدة، ومن األسامء تحديـداً 

ويبـدأ . جملته من كلمتني، وتتكون جملة الطفل يف السنة الثالثـة مـن ثـالث كلـامت وهكـذا
ويف سن الخامسة، يكـون الطفـل . الطفل باستخدام األسامء ثم األفعال، ثم الحروف والضامئر

راً عىل النطق السليم والتعبري الواضح عام يجول يف خاطره ويحـيك قصـة طويلـة يتخللهـا قاد
ارتباطـاً ) الـذكاء(وتجدر اإلشارة إىل أن القدرة اللغوية ترتبط بالقدرة العقليـة . الخيال الواسع

  .هذا وتتفوق البنات عىل األوالد يف القدرة اللغوية خالل مرحلة الطفولة. عالياً 

                                                 
  .26األحقاف، ) 1(

  .2اإلنسان، ) 2(

  .محمد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم) 3(
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نظراً لكرثة أسـئلة " مبرحلة السؤال"حية العقلية، ميكن تسمية مرحلة الطفولة ومن النا
ومـن ضـمن األسـئلة املتكـررة . الطفل وتنوعها رغبة منه يف التعرف عىل األشياء املحيطـة بـه

كيـف؟ وأيـن؟ وملـاذا؟ فـاهلل سـبحانه وتعـاىل يـوقظ ... للطفل تلك التي تتعلق بالذات اإللهية
وجهها للبحـث عنـه، لـذلك ينبغـي أن يسـتغل الوالـدان هـذه األسـئلة الفطرة عند الطفل وي

ويتسم تفكـري الطفـل . )1( لتعريفه باهلل وتنمية ضمريه وتحبيبه به وبطاعته وشكره عىل نعمه
يف هذه املرحلة بالتمركز حول الذات، أي أن الطفل ال يأخذ وجهات نظـر اآلخـرين باالعتبـار، 

رين يفكرون مبا يفكر بـه يف لحظـة مـا، وأنهـم ال يـرون إال مـا ويرى أنه مركز العامل، وأن اآلخ
ويطغى الخيال عىل تفكري الطفل فكثرياً ما نراه يركب عىل عصا ويتحدث إليهـا بصـوت . يرى

وال شك أن الخيال وحب االستطالع وتقليد الكبـار تعـّد مـن أبـرز . مرتفع وكأنه يركب حصاناً 
  .العوامل يف تطّور التفكري عند األطفال

وقد حرص اإلسالم عىل تنمية العقل باإلجابة عن أسئلة الطفل واستفساراته بأكرث مـام 
سأل عنه، ولنا يف رسول هللا أسوة حسـنة، فقـد كـان يجيـب السـائل إجابـة وافيـة بـأكرث مـام 

ُجـالً َسـأَلَُه أَنَّ َر  صىل هللا عليه وسلميتطلبه السؤال، زيادة يف اإلفادة، فََعْن ابِْن ُعَمَر َعْن النَِّبيِّ 
ـُه "َما يَلْبَُس الُْمْحرُِم فََقاَل  َاِويَل َوالَ الْـُربْنَُس َوالَ ثَْوبًـا َمسَّ الَ يَلْبَُس الَْقِميَص َوالَ الِْعاَمَمَة َوالَ الرسَّ

ـنْيِ َولْـيَْقطَْعهُ  ى يَُكونَـا تَْحـَت الَْورُْس أَْو الزَّْعَفـرَاُن، فَـِإْن لَـْم يَِجـْد النَّْعلَـنْيِ فَلْيَلْـبَْس الُْخفَّ اَم َحتـَّ
ِشـَفاُء "السؤال مفتاح العلم واملعرفـة، قـال  صىل هللا عليه وسلموقد عّد الرسول . )2( "الَْكْعبنَْيِ 

َؤاُل    .)3( "الِْعيِّ السُّ

غـري أنهـا . وتتطّور االنفعاالت تدريجياً من االسـتثارة العامـة نحـو التاميـز والتخصـص
فكثرياً ما نرى الطفل ينتقل من الغضب الشديد إىل الفـرح . بذبتتميز باملبالغة والتنوع والتذ

فهـو . وتظهر املخاوف عند الطفل وتتنوع مثرياتها. الشديد، كام نراه يحب كثرياً ويغضب كثرياً 
يخاف من الظالم ومن الحيوانات ومن املوت ومن االنفصال عن الوالـدين، ويكتسـب الطفـل 

لذلك يتعني عـىل األم أال . فهو يقلدهم يف مخاوفهم. بههذه املخاوف من الراشدين املحيطني 
ع طفلها من الظالم أو الجن عن طريق رسد القصص الخيالية املرعبة، بل عليها أن تحـرره  تروِّ
من هذه املخاوف بأن تروي له قصص بطولة السلف الصالح وشجاعتهم، وأن تغرس يف نفسه 

  .الخوف من هللا ومن عقابه والعمل عىل طاعته

                                                 
  .ليىل عطار، الجانب التطبيقي يف الرتبية اإلسالمية) 1(

  .131ب السائل بأكرث مام سأله، حديث رقمصحيـح البخاري، كتاب العلم، باب من أجا) 2(

  .284رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب املجروح اليتيم، حديث رقم) 3(
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تتأجج الغرية يف هذه املرحلة، ال سيام إذا ولد مولود جديد أو شعر الطفل بتحول محبة و 
الوالدين ورعايتهم نحو غريه من اإلِخوة، وقد تقود الغرية إىل العدوان واالنتقام، وقد تؤدي 

لذلك يتعني عىل الوالدين . إىل سلوكات نكوصية طفلية الستعادة حب الوالدين واهتاممهم
صىل هللا ل يف رعاية األبناء وحبهم، حتى يتحرر األبناء من الغرية، قال رسول هللا توخي العد
ولعّل تكرار القول . )1("اْعِدلُوا بنَْيَ أَبَْنائُِكْم، اْعِدلُوا بنَْيَ أَبَْنائُِكْم، اْعِدلُوا بنَْيَ أَبْنَائُِكمْ " عليه وسلم

 صىل هللا عليه وسلمد أمر رسول هللا وق.جاء من باب التأكيد عىل أهمية العدل بني األبناء
كام أمر بالعدل بني . )2( "إعدلوا بني أوالدكم يف النحل"بالعدل بني األبناء يف العطايا بقوله 

إن هللا يحب أن تعدلوا            " صىل هللا عليه وسلماألوالد حتى يف القبل، قال رسول هللا 
اإلسالم تفضيل اآلباء لألوالد الذكور   عىل اإلناث  هذا ويستنكر. )3( "بني أوالدكم حتى يف القبل

رَ  َوِإَذا(بقـولـه تعاىل  َيتََواَرى  (58 )َكِظيمٌ  َوُھوَ  ُمْسَوّدًا َوْجُھهُ  ظَلَّ  ِباْألُْنثَى َأَحُدُھمْ  بُّشِ
رَ  َما ُسوءِ  ِمنْ  اْلَقْومِ  ِمنَ   َما َساءَ  َأَال  ابِ التُّرَ  ِفي َيُدسُّهُ  َأمْ  ھُونٍ  َعَلى َأيُْمِسُكهُ  ِبهِ  بُّشِ

فجاء بني  صىل هللا عليه وسلموقد روي عن أنس أن رجالً كان جالساً مع النبي . )4( )َيْحُكُمونَ 
صىل هللا له فقبله وأجلسه يف حجره ثم جاءت بنته فأخذها وجلست إىل جنبه، فقال النبي 

  .)5( "فام عدلت بينهام" عليه وسلم
الذين يعانون من متييز إخوانهم عليهم يكونون أكرث ميالً هذا ومن الجدير بالذكر أن األبناء 

وتتجىل . كام يكونون أقل نضجاً اجتامعياً وانفعالياً . للعدوان وأكرث حقداً ونقمة عىل املجتمع
كثري من هذه اآلثار يف غرية إخوة سيدنا يوسف عليه السالم وانتقامهم عن طريق محاولة 

 َوَنْحنُ  ِمنَّا َأِبيَنا ِإَلى َأَحبُّ  َوَأُخوهُ  لَيُوُسفُ  َقالُوا ِإذْ (: قتله بطرحه يف قاع الجب، قال تعاىل
 َلُكمْ  َيْخلُ  َأْرًضا اطَْرُحوهُ  َأوِ  ) يُوُسفَ  اْقُتلُوا (8 ) ُمِبينٍ  َضَاللٍ  َلِفي َأَباَنا ِإنَّ  ُعْصَبةٌ 

  .)6( ) َصاِلِحينَ  َقْوًما َبْعِدهِ  ِمنْ  َوَتُكونُوا َأبِيُكمْ  َوْجهُ 
رك األطفال يف نهاية هذه املرحلة دورهم الجنيس، فتتاميز اهتاممات الـذكور عـن ويد

  . ويغلب عليهم كرثة األسئلة الجنسية. اإلناث وميولهم وأنواع ألعابهم ومالبسهم

                                                 
  .17724رواه أحمد، كتاب أول مسند الكوفيني، باب حديث النعامن بن بشري عن النبي، حديث رقم) 1(
  .، اإلحسان7/281أخرجه ابن حبان ) 2(
  .445، ص16، ج45350ن بن بشري، كنز العامل للمتقي الهندي، حديث رقم رواه ابن النجار عن النعام) 3(
  .59-58النحل، ) 4(
  .نقالً عن ابن قيّم الجوزية، تحفة املودود بأحكام املولود) 5(
  .9-8يوسف، ) 6(
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ومن الرضوري اإلجابة عن أسئلة األطفال مبا يناسب منوهم العقيل وعدم التهرب من اإلجابة 
فكثرياً ما يطرحون سؤاالً من مثل . ر أخرى غري مأمونة لإلجابة عنهاعنها لئال يبحثوا عن مصاد

؟ وهنا ال يجوز الحديث عن حثيثات لن يستوعبها الطفل، بل يكتفى برشح "من أين أتيت"
َھاِتُكمْ  بُطُونِ  ِفي َيْخلُُقُكمْ (: اآلية الكرمية  وقد. )1() َثَالثٍ  ظُلَُماتٍ  ِفي َخْلقٍ  بَْعدِ  ِمنْ  َخْلًقا ُأمَّ

 ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  َفِإنَّا (:؟ فيكتفى برشح قوله تعاىل"كيف كربت"يطرحون سؤاالً آخر من مثل 
 ِفي َونُِقرُّ  َلُكمْ  لِنَُبّيِنَ  ُمَخلََّقةٍ  ُمَخلََّقٍةَوَغْيرِ  ُمْضَغةٍ  ِمنْ  ثُمَّ  َعَلَقةٍ  ِمنْ  ثُمَّ  نُطَْفةٍ  ِمنْ  ثُمَّ  تَُرابٍ 

  .)2( )َأُشدَُّكمْ  ِلَتْبلُُغوا ثُمَّ  ِطْفًال  نُْخِرُجُكمْ  ثُمَّ  ُمَسّمًى َجلٍ أَ  ِإَلى َنَشاءُ  َما اْألَْرَحامِ 
وأخرياً يؤكد اإلسالم أهمية مرحلة الطفولة املبكرة يف بناء الشخصية، يقول سيدنا عـّيل 

ويف هـذا القـول . )3( "قلب الحدث كاألرض الخالية ما ألقي فيها يشء إال قبلتـه"كرّم هللا وجهه 
لذا كان البد أن يكونوا قدوة حسنة له يف أقـوالهم . دور املربني يف بناء شخصية الناشئتبيان ل

وأفعالهم، وأن يوفِّروا له البيئة الصالحة التي متكنه مـن أداء وظيفتـه ودوره وتحقيـق الغايـة 
  .من وجوده

  :مرحلة الطفولة املتوسطة واملتأخرة. ب
، إشارة إىل دخول الطفـل "ويؤدب سبعاً " صىل هللا عليه وسلمتقابل هذه املرحلة قوله 

وهي مرحلة متييز ومرحلة تعويد للطفل عىل الوضـوء والصـالة، عمـالً . املدرسة وتلقيه العلم
بُـوُهْم " صىل هللا عليه وسلمبقول رسول هللا  الِة َوُهْم أَبْنَاُء َسبْعِ ِسِننَي، َواْرضِ ُمُروا أَْوالَدكُْم ِبالصَّ
ــ، َوفَرِّقُــوا بَيْــَنُهْم ِيف الَْمَضــاِجعِ َعلَيَْهــا َوُهــْم أَبْ  ويالحــظ أن طفــل الســابعة يــؤمر . )4( "َنــاُء َعْرشٍ

كام أنه يعيد . بالتدريب عىل الصالة، فيام يؤمر إبن العارشة بأداء الصالة ويرضب إذا مل يؤدها
ـالِة َما تَرََك الُْغالُم بَعْ " صىل هللا عليه وسلمالصالة الفائتة عليه، قال رسول هللا  َد الَْعْرشِ ِمْن الصَّ

كام ينبغي التفريق بني األطفال يف املضاجع، ألن طفل العارشة يكون قد اقـرتب . )5( "فَِإنَُّه يُِعيدُ 
من البلوغ وبدأ يدرك األمور الجنسية، لـذا ينبغـي البـدء بالرتبيـة الجنسـية للطفـل يف هـذه 

 صـىل هللا عليـه وسـلمقال رســول هللا  ومرحلة التأديب مرحلة تعليم القرآن الكريم،. املرحلة
  أدبوا أوالدكم "

                                                 
  .6الزمر، ) 1(

  .5الحج، ) 2(

  .1967سجع الحامم يف حكم اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، ) 3(

  .418واه الرتمذي، كتاب الصالة، باب متى يؤمر الغالم بالصالة، حديث رقمر ) 4(

  .372رواه الرتمذي يف كتاب الصالة، باب متى يؤمر الغالم بالصالة، حديث رقم) 5(
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صىل هللا عليه ، وقال )1( "عىل ثالث خصال حب نبيكم وحب آل بيته وقـراءة القرآن    
َ َمْن كَاَن لَُه ثَالُث بََناٍت أَْو ثَالُث أََخَواٍت أَْو ابَْنتَاِن أَْو أُْختَاِن فَأَْحَسَن ُصْحبَتَُهنَّ َواتََّقى " وسلم هللاَّ

  .)2( "ِفيِهنَّ َلَُه الَْجنَّةُ 

ويالحــظ يف هــذه املرحلــة زيــادة وزن الطفــل وطولــه، إال أن رسعــة النمــو يف الطــول 
والوزن تقلُّ عنها يف مرحلة الطفولة، مام يسمح بتوفري طاقة زائـدة للنشـاط الجسـمي الـذي 

عتامد عـىل نفسـه يف غذائـه ويف بداية هذه املرحلة يكون الولد قادراً عىل اال . يتميز بالحيوية
ورشابه ولباسه ونظافته، لذلك يتعني عىل الوالدين تعويده عىل آداب األكل والرشاب واللبـاس 

صـىل هللا عليـه واستخدام األدعية املناسبة، فإن لبس شيئاً، فعليه االقتداء بحـديث رسـول هللا 
ِ الَِّذي" وسلم ٍة  َمْن لَِبَس ثَْوبًا فََقاَل الَْحْمُد هلِلَّ ي َوال قُـوَّ كََسايِن َهَذا َوَرزَقَِنيِه ِمـْن َغـرْيِ َحـْوٍل ِمنـِّ

َم ِمْن َذنِْبـهِ  ، وإن أراد األكل غسل اليـدين قبـل الطعـام وبعـده وحمـد هللا )3( "ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ
ِ الَِّذي أَطَْعَمِني َهَذا َوَرزَقَِني" صىل هللا عليه وسلمعمالً بقوله  ِه ِمـْن َغـرْيِ َحـْوٍل ِمنِّـي الَْحْمُد هلِلَّ

  .)4( "َوال قُوَّةٍ 

وتظهر الفروق الجسمية بني أفراد الجنسني بوضوح بعد سن التاسعة، لذا يتعـني عـىل 
الوالدين تعويد أبنائهم عىل ارتداء مـا يناسـبهم مـن املالبـس املحتشـمة وأن ال يرتـدي الولـد 

ِ "روي عن أيب داود فقد . مالبس البنات وأال ترتدي البنت مالبس األوالد صـىل لََعـَن رَُسـوُل هللاَّ
  .)5( "لرَُّجَل يَلْبَُس لِبَْسَة الَْمْرأَِة، َوالَْمْرأََة تَلْبَُس لِبَْسَة الرَُّجلِ هللا عليه وسلام

ويتطّور الجهاز العضيل تطّوراً ملحوظاً يف هذه املرحلة، بحيث تتضاعف قوة العضالت 
رحلة الطفولة، لـذا ينبغـي تعويـد الولـد عـىل تـرك التـنعم ووزنها عام كانت عليه يف نهاية م

َوَعـن ُمَعـاِذ بْـِن ". اخشوشنوا فإن النعم ال تدوم"واالعتامد عىل النفس، قال عمر بن الخطاب 
ِمنيَ "َجبٍَل مرفوعاً  ِ لَيُْسوا ِبالُْمتََنعِّ َم فَِإنَّ ِعبَاَد هللاَّ يَّاكَم َوالتََّنعُّ فظ الصبي ويح"وقال الغزايل . )6( "إِ

  عن الصبيان الذين عّودوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة،

                                                 
انظـر كشـف الخفـاء ومزيـل اإللبـاس للعجلـوين، حـديث . رواه الديلمي وإبن النجار ورمز له السـيوطي يف الجـامع الصـغري) 1(

  .74، ص1، ج174رقم

  .1839رواه الرتمذي وأبو داود، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف النفقة عىل البنات، حديث رقم) 2(

  .2574رواه سهـل بن معاذ، الدارمي، كتاب االستئذان، باب ما يقول إذا لبس ثوباً، حديث رقم) 3(

  .3380م، حديث رقمرواه الرتمذي يف كتاب الدعوات، باب ما يقال إذا فرغ من الطعا) 4(

  .3575كتاب اللباس، باب لباس املرأة، حديث رقم) 5(

  .21102رواه أحمد، كتاب مسند األنصار، باب حديث معاذ بن جبل، حديث رقم) 6(
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ومينع الفرش الوطيئة حتى تتصلب أعضاؤه وال يسمن بدنه، فال يصرب عىل التنعم، بل  
د الخشونة يف املفرش وامللبس واملطعم   .)1( "يُعوَّ

ومييـل إىل مامرسـة . ةويف هذه املرحلة يغدو الولد قادراً عىل التحكم بعضالته الدقيقـ
وعـىل الوالـدين تشـجيعه عـىل . األلعاب الرياضية من جري وتسـلق ورمـي وركـض وسـباحة

أمـا "أنـه قـال  ريض هللا عنـهمامرسة هذه الرياضات، فقد روي عن سيدنا عمر بـن الخطـاب 
نَّ أَال إِ " صـىل هللا عليـه وسـلم، وقـال رسـول هللا )2( "بعد، فعلموا أبناءكم السباحة والفروسـية

َة الرَّْميُ  َة الرَّْمُي، أَال إِنَّ الُْقوَّ َة الرَّْمُي، أَال إِنَّ الُْقوَّ ففي السباحة والرمي وركوب الخيـل . )3( "الُْقوَّ
فوائد عديدة أبرزها تنمية القوة الجسدية واكتساب القيم من تعاون ونظام ومنافسة رشيفة 

صـىل هللا عليـه د حـّض الرسـول الكـريم وقـ. وتحمل املسؤولية وصرب واحرتام حقوق اآلخرين
حـق الولـد عـىل الوالـد أن يعلِّمـه الكتابـة "عىل تعليم الكتابة والسباحة والرمي، قـال  وسلم

لألحبـاش باللعـب  صـىل هللا عليـه وسـلموسمح . )4( "والسباحـة والرمي وأن ال يرزقه إال طيباً 
وكـان الصـحابة رضـوان هللا . عنهابالحراب وكان يطلُّ عليهم من حجرته هو وعائشة ريض هللا 

كُنَّـا "عليهم عندما يخرجون من صالة املغرب يتدربون عىل رمي السهام، قَاَل َراِفَع بَْن َخـِديٍج 
  .)5( "فَيَْنَرصُِف أََحُدنَا َوإِنَُّه لَيُبِْرصُ َمَواِقَع نَبْلِهِ  صىل هللا عليه وسلمنَُصيلِّ الَْمْغرَِب َمَع النَِّبيِّ 

ِ إبِْن ُعَمَر  صىل هللا عليه وسلمرسول هللا  كام أقام أَنَّ رَُسوَل "سباقاً للخيل، فََعْن َعبِْد هللاَّ
 ِ ، َوأََمُدَها ثَِنيَّـُة الْـَوَداِع  **ِمْن الَْحْفيَاء  *َسابََق بنَْيَ الَْخيِْل الَِّتي أُْضِمرَْت  صىل هللا عليه وسلمهللاَّ

كام سابق رسـول هللا . )6( "ِتي لَْم تُْضَمْر ِمْن الثَِّنيَِّة إَِىل َمْسِجِد بَِني ُزَريْقٍ ، َوَسابََق بنَْيَ الَْخيِْل الَّ ***
َخرَْجـُت َمـَع "فََعْن َعائَِشَة ريض هللا عنها قَالَْت . السيدة عائشة يف الجري صىل هللا عليه وسلم

ٌة لَْم أَْحِمْل اللَّْحَم َولَْم أَبُْدْن، فََقاَل لِلنَّاِس ِيف بَْعِض أَْسَفارِِه َوأَنَا َجاِريَ  صىل هللا عليه وسلمالنَِّبيِّ 
ُموا" ُموا" تََقدَّ   ثُمَّ . فَتََقدَّ

                                                 
  .53، ص3الغزايل، اإلحياء، ج) 1(
  .انظر األبرايش، الرتبية اإلسالمية وفالسفتها) 2(
  .3541ي والحث عليه، حديث رقمرواه مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل الرم) 3(
انظـر أيضـاً كنـز العـامل للمتقـي الهنـدي، . 1/149رواه السيوطي يف الجامع الصغري عن أيب نعيم يف الحلية بإشارة الضـعيف ) 4(

  .443، ص16، ج45340حديث رقم
  .526رواه البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب وقت املغرب، حديث رقم) 5(

  .تجهزت للجري: أضمرت *
  .مكان معروف باملدينة املنورة: الحفياء **

) 7-5(ن إليها، وبينها وبني الحفياء و عند املدينة، سميت بذلك ألن الخارج من املدينة املنورة مييش معه املودع: ثنية الوداع ***
  .أميال

  .403رواه البخاري يف كتاب الصالة، باب هل يقال مسجد بني فالن، حديث رقم) 6(
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ى إَِذا َحَملْـُت اللَّْحـَم " تََعاَيلْ َحتَّى أَُساِبَقكِ "قَاَل ِيل  فََسابَْقتُُه فََسبَْقتُُه، فََسَكَت َعنِّـي َحتـَّ
ُموا" بَْعِض أَْسَفارِِه، فََقـاَل لِلنَّـاِس َوبَُدنُْت َونَِسيُت َخرَْجُت َمَعُه ِيف  ُموا" تََقـدَّ ثُـمَّ قَـاَل يل . فَتََقـدَّ

  .)1( "َهِذِه ِبِتلَْك "فََسابَْقتُُه فََسبََقِني فََجَعَل يَْضَحُك َوُهَو يَُقوُل " تََعاَيلْ َحتَّى أَُساِبَقكِ "

هم للكــالم واضــحاً، وتتطــّور يف هــذه املرحلــة الــرثوة اللغويــة عنــد األوالد، ويبــدو حــب
وينتقل حديثهم من الكالم التمركز حول الـذات إىل الكـالم . فيتهافتون عىل الحديث يف البيت

ويكرث استخدام العبارات النابية، لذلك يتعني عـىل الوالـدين تعويـد أبنـائهم عـىل . االجتامعي
اب التوديــع اســتخدام العبــارات اللطيفــة وعــىل األخــالق الحميــدة كإلقــاء تحيــة اإلســالم وآد

ونظراً لالرتبـاط الوشـيج بـني اللغـة العربيـة . واألدعية األخرى كدخول املنزل والسوق وغريها
واإلسالم، بات من الرضوري تعويد األبناء عىل تعلم اللغـة العربيـة الفصـحى واسـتخدامها يف 

  .الحياة اليومية لتكون لغة مخدومة ال لغة علم فحسب

اً، وتزداد مدة االنتباه بتقـدم سـن الولـد، ويـدرك املفـاهيم ويتطّور الذكاء تطّوراً مطّرد
كـام تظهـر رغبتـه يف . ويف نهاية هذه املرحلة يبدأ بإدراك املفاهيم املجردة. املادية املحسوسة

ينبغي البـدء "ويف هذا الصدد يقول ابن سينا . لذا ينبغي البدء بتعليمه القرآن الكريم. التعلم
ويف الوقـت نفسـه يـتعلم حـروف . الطفل للتلقـني جسـمياً وعقليـاً بتعليم القرآن مبجرد تهيؤ 

الهجاء، ويلقن معامل الدين، ثم يروى الشعر مبتدئاً بالرجز ثـم بالقصـيدة، ألن الرجـز حفظـه 
أسهل، إذ أن أبياته أقرص ووزنه أخف، عىل أن يختار من الشعر ما قيل يف فضل األدب ومـدح 

ّر الوالدين واصطناع املعروف وقري الضيف، فـإذا فـرغ العلم وذم الجهل وما حثَّ منه عىل ب
 "من حفظ القرآن، وأملّ بأصول اللغة نظر بعد ذلك يف توجيهه إىل ما يالئم طبيعته واستعداده

)2(.  

 لَُكمْ  َكانَ  َلَقدْ (ويعّدها اإلسالم أكرث الوسائل الرتبوية فعالية، قال تعاىل. ويتعلم األوالد بالقدوة
لذا يتعني أن يكون الوالدان واملربون قدوة حسنة ألبنائهم . )3( )َحَسَنةٌ  ِه أُْسَوةٌ اللَّ  َرُسولِ  ِفي

 ) َتْفَعلُونَ  َال  َما َتُقولُونَ  ِلمَ  َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا (:وأن يطابق فعلهم قولهم، عمالً بقوله تعاىل
  . )4( )ونَ َتْفَعلُ  َال  َما َتُقولُوا َأنْ  اللَّهِ  ِعْندَ  َمْقًتا َكبُرَ  (2

                                                 
  .25075، كتاب باقي املسند األنصار، باب باقي مسند السابق، حديث رقمرواه أحمد) 1(

  .األبرايش، الرتبية اإلسالمية وفالسفتها: انظر) 2(

  .21األحزاب، ) 3(

  .3-2الصف، ) 4(
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فكام يتعلم األبناء القيم الحميدة بتقليد آبائهم فإنهم يتعلمون الكذب والنفاق منهم 
  . بالطريقة ذاتها

ويصـبح أكـرث تحكـامً . ويحرز الولد يف هذه املرحلة تقـدماً ملموسـاً يف منـوه االنفعـايل
مـع ذلـك فإنـه ميـر و . وأكرث قدرة عىل تأجيل تلبية رغباته مام كان عليـه يف املرحلـة السـابقة

ويف بداية هذه املرحلة، يكون الولد . أحياناً بحاالت من الغضب والعناد والغرية وتأكيد الذات
حساسـاً للنقــد االجتامعـي، لــذا يتعــني عـىل الوالــدين تجنيبــه العوامـل املؤديــة إىل الغضــب 

، عمـالً والحساسية والغرية وتدريبه عىل املنهج اإلسـالمي يف تهدئـة حـدة الغضـب بالسـكوت
صـىل هللا ، أو بالوضوء عمالً بقوله )1( "إِذَا َغِضَب أََحُدكُْم فَلْيَْسُكْت " صىل هللا عليه وسلمبقوله 

ــَا تُطَْفأُ النَّاُر ِبـالاَْمِء، " عليه وسلم يْطَاَن ُخلَِق ِمْن النَّاِر، َوإمِنَّ يْطـَاِن َوإِنَّ الشَّ إِنَّ الَْغَضَب ِمْن الشَّ
أْ فَِإَذا َغِضَب  إِذَا َغِضَب " صىل هللا عليه وسلم، أو بتغيري الوضع، عمالً بقوله )2( "أََحُدكُْم فَلْيَتََوضَّ

، أو بـالتعوذ بـاهلل مـن )3( "أََحُدكُْم َوُهَو قَائٌِم فَلْيَْجلِْس فَِإْن َذَهَب َعْنُه الَْغَضُب َوإِالَّ فَلْيَْضـطَِجعْ 
صـىل هللا عليـه أنه اْستَبَّ رَُجالِن ِعْنـَد النَِّبـيِّ الشيطان الرجيم، فقد روى البخاري يف صحيحه 

صـىل َونَْحُن ِعنَْدُه ُجلُوٌس، َوأََحُدُهاَم يَُسبُّ َصاِحبَُه ُمْغَضبًا قَْد اْحَمرَّ َوْجُهُه، فََقاَل النَِّبـيُّ  وسلم
ـيْطَاِن  إيِنِّ ألَْعلَُم كَلَِمًة لَْو قَالََها لََذَهَب َعْنُه َما يَِجدُ  هللا عليه وسلم ِ ِمـْن الشَّ لَْو قَـاَل أَُعـوُذ ِبـاهللَّ

أَال " صىل هللا عليه وسـلمأو بأن تقبح يف نفس الولد صورة الغاضب، تطبيقاً لقوله  )4( "الرَِّجيمِ 
أَْوَداِجِه، فَِإَذا َوَجَد إِنَّ الَْغَضَب َجْمرٌَة ِيف قَلِْب ابِْن آَدَم تَتََوقَُّد، أَلَْم تََرْوا إَِىل ُحْمرَِة َعيَْنيِْه َوانِْتَفاِخ 

  .)5( "أََحُدكُْم َذلَِك فَلْيَْجلِْس أَْو قَاَل فَلْيَلَْصْق ِباألَرِْض 

وعليه، ينبغي تشجيعه عىل التحـرر مـن الخجـل . وقد يغلب الخجل عىل سلوك الولد
وقد حرص اإلسالم عىل تنمية الشخصية اإلسالمية التـي . بالسؤال عن رأيه واحرتامه وتشجيعه

 -سأل الصـحابة صىل هللا عليه وسلمويروى أن الرسول . تاز بالجرأة والشجاعة يف قول الحقمت
َجِر َشَجرًَة ال يَْسُقُط َورَقَُها َوِهَي َمثَـُل  -وكان بينهم عبد هللا بن عمر وكان صغريهم إن ِمْن الشَّ

َوقََع ِيف نَْفِيس أَنََّها النَّْخلَُة، فَاْستَْحيَيُْت، ثـم الُْمْسلِِم، فََوقََع النَّاُس ِيف َشَجِر الْبَاِديَِة، قال عبد هللا فَ 
 ِ ِ أَْخِربْنَا ِبَها، فََقاَل رَُسوُل هللاَّ   ِهَي النَّْخلَُة، صىل هللا عليه وسلمقَالُوا يَا رَُسوَل هللاَّ

                                                 
  .2029رواه أحمد يف مسند بني هاشم، باب بداية مسند عبد هللا بن عباس، حديث رقم) 1(

  .4152باب ما يقال عند الغضب، حديث رقمرواه أبو داود، كتاب األدب، ) 2(

  .20386رواه أحمد يف مسند األنصار، باب أيب ذر الغفاري، حديث رقم) 3(

  .5650كتاب األدب، باب الحد من الغضب، حديث رقم) 4(

  .11158رواه أحمد يف مسند املكرثين، باب أيب سعد الخدري، حديث رقم) 5(
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أََحـبُّ إَِيلَّ ِمـْن فلام قاموا حدث عبد هللا أباه مبا َوقََع ِيف نَْفِسه، فََقاَل ألَْن تَُكـوَن قُلْتََهـا  
  .)1( "حمر النعم

املوقف التايل مثاالً عـىل " الجانب التطبيقي يف الرتبية اإلسالمية"وتذكر عطار يف كتابها 
أول خالفتـه وفـود  ريض هللا عنـهدخل عىل عمر بن عبد العزيـز : "الجرأة والشجاعة يف القول

فقال لـه . تبلغ سنه إحدى عرشة سنة املهنئني، فتقدم من وفد الحجازيني للكالم غالم صغري مل
فقال الغالم أيَّد هللا أمري املـؤمنني، املـرء بأصـغريه ! عمر ارجع أنت وليتقدم من هو أسّن منك

يا  -قلبه ولسانه، فإذا منح هللا العبد لساناً الفظاً وقلباً حافظاً فقد استحق الكالم، ولو أن األمر 
ن لكان يف األمة  -أمري املؤمنني فتعجب عمر مـن كالمـه ! من هو أحق منك مبجلسك هذابالسِّ

  :وأنشد 

  تعلم فليس املرء يولد عاملاً 
  

  وليس أخو علم كمن هو جاهل  
  

  وإن كبري القوم ال علم عنده
  

  صغري، إذا التفت عليه املحافل  
  

. ويزداد يف هذه املرحلة احتكاك الولد باألصدقاء، ويكتسب معايريهم وقـيمهم ويتـأثر بهـم
د عدد األصدقاء بتقدم الولد يف السن، لذا ينبغي عـىل الوالـدين التعـرف إىل أصـدقاء أبنـائهم ويزدا

الَْمـرُْء َعـَىل ِديـِن " صـىل هللا عليـه وسـلمفاملرء عىل دين خليله، قال رسول هللا . ومراقبة سلوكياتهم
باالبتعاد عن قرناء السوء، وعن  عليه وسلمصىل هللا ، لذلك أمر )2( "َخلِيلِِه فَلْيَْنظـُْر أََحُدكُْم َمْن يَُخالِْل 

إيـاك " صـىل هللا عليـه وسـلم، وقـال )3( "ال تصاحب الفاجر فتتعلم من فجـوره"البيئة السيئة، فقال 
ال تَُصاِحْب إِالَّ ُمؤِْمًنا، " صىل هللا عليه وسلمفيام أمر مبصاحبة املؤمن الصالح، قال . )4( "وقرين السوء

ومينـع الطفـل مـن لغـو الكـالم "ويشري الغزايل إىل ذات املعنى بقولـه . )5( "إِالَّ تَِقيٌّ  َوال يَأْكُْل طََعاَمَك 
ـي ال  وفحشه ومن اللعن والسب ومن مخالطة من يجري عىل لسانه يشء من ذلـك فـإن ذلـك يرس

ويضيف يف موقع آخر . )6( "من قرناء السوء وأصل تأديب الصبيان الحفظ. محالة من قرناء السوء
  .)7( "إذ الطبع يرسق من الطبع الخري والرش جميعاً "قائالً 

                                                 
  .128ياء يف العلم، حديث رقمرواه البخاري، كتاب العلم، باب الح) 1(

  .8065رواه أحمد يف مسند املكرثين، باب باقي املسند، حديث رقم) 2(

  .225، ص2كشف الخفاء ومزيل اإللباس للعجلوين، ج) 3(

  .319، ص1كشف الخفاء ومزيل اإللباس للعجلوين، ج) 4(

  .2318سنن أيب داود، كتاب األدب، باب صحبة املؤمن، حديث رقم) 5(

  .73، ص3زايل، اإلحياء، جالغ) 6(

  .60، ص3املرجع السابق، ج) 7(
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وتتفاوت االهتاممات االجتامعية بني أفراد الجنسني بصورة واضحة، بحيث يُعنى الولد 
. الذكر مبتابعة ما يجري بني أوساط الشباب، فيام متيل البنت إىل ما يجـري يف أوسـاط البنـات

ال ويشـجعه عـىل إبـداء الـرأي بجـرأة وهنا يستحب أن يدرب األب ابنه عىل مجالسـة الرجـ
ويستحب أن تصحب األم ابنتها إىل مجالس النساء يك تكتسب الخربة، وأن تشجعها . وشجاعة

أو (كـام يسـتحب أن يرشـك الوالـدان االبـن . عىل قول رأيها، وأن تنمي لـديها الثقـة بـالنفس
لتدريج حتى يتولد لديـه يف مسؤولية البيت وأن يكلفانه ببعض املسؤوليات املنزلية با) البنت

كــام ينبغــي تعويــده عــىل طاعــة الكبــار . الشــعور باملســؤولية والثقــة بــالنفس وبــاآلخرين
لَيَْس ِمنَّـا َمـْن لَـْم يَـرَْحْم َصـِغريَنَا َويَْعـرِْف َرشََف " صىل هللا عليه وسلمواحرتامهم، عمالً بقوله 

  .وانات، وتعويده عىل الشفقة عىل الضعفاء والحي)1( "كَِبريِنَا

د يف  ه نحـو أفـراد الجـنس نفسـه، وتجـدُّ وتعّد هذه املرحلة مرحلة كمون جنيس وتوجُّ
وال شك أن عرصـنا . وقد ميارس الولد فيها نشاطات جنسية غري مقبولة. طرح األسئلة الجنسية

قبـة الحايل زاخر باملثريات املتنوعة التي من شأنها إثارة األوالد، لذا كان لزاماً عىل الوالدين مرا
ما يشاهده أبناؤهم من برامج تلفزيونية وفضائيات ومواقع عىل اإلنرتنـت، ومـا يقـرأون مـن 

فقد قال رسـول . قصص ومجالت، وتبصريهم بالعقوبة املرتتبة عىل العبث بأعضائهم التناسلية
سبعة ال ينظر هللا إليهم يـوم القيامـة وال يـزكيهم وال يجمعهـم مـع " صىل هللا عليه وسلمهللا 
املني، يـدخلهم النـار أول الـداخلني إال أن يتوبـوا إال أن يتوبـوا، فمـن تـاب تـاب هللا عليـه الع

  .)2(" …الناكـح يده و

  :مرحلة البلوغ -ثانياً 
يختلــف املربــون يف تحديــد بدايــة مرحلــة البلــوغ ونهايتهــا، نظــراً الخــتالف الجــنس 

بـالبلوغ النضـج الجنيسـ الـذي  ويقصد. والعوامل الوراثية وعوامل البيئة الجغرافية الطبيعية
د بعض علامء الرشـيعة بدايـة البلـوغ . ينقل الفرد من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الرشد ويحدِّ

أمـا . )3( يف بداية سن العارشة أو يف منتصفها للذكور، ويف بداية التاسعة أو يف منتصفها لإلنـاث
و حنفية يف  تسـع عرشـة أو مثـاين فقد حدده أب. بالنسبة للحدِّ األعىل للبلوغ فقد اختلف فيه

  وذهب أكرث املالكية إىل سبع عرشة . عرشة للذكور وسبع عرشة لإلناث

                                                 
  .1843رواه الرتمذي يف كتاب األدب، باب رحمة الصبيان، حديث رقم) 1(

  .90، ص16، ج44040كنز العامل للمتقي الهندي، حديث رقم ) 2(

  .كتاب الشهادات6/205فتح الباري برشح صحيح البخاري، ) 3(
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أما الشافعي وأحمد والجمهور فقد رأوا الحدَّ يف اكتامل البلـوغ خمـس عرشـة . أو مثاين عرشة
ُ َعْنُهاَم أنه ملا ُعرَض عىل رس ول هللا َوُهَو ابُْن أَْربَـَع سنة، واستشهدوا بحديث ابُْن ُعَمَر رَِيضَ هللاَّ

  .)1( "َعْرشََة َسَنًة فَلَْم يُِجزه، ثُمَّ لاَم َعرََض يَْوَم الَْخْنَدِق َوهَو ابُْن َخْمَس َعْرشََة َسنًَة أََجازَه

فمن الناحية الجسمية . وتشهد هذه املرحلة تطّوراً كبرياً يف جميع مظاهر النمو
د وزنه زيادة ملحوظة، وتضمر غدتا الطفولة وتنشط والفسيولوجية يزداد طول الجسم ويزدا

قادراً عىل إفراز ) املراهق(ويصبح البالغ . الغدة النخامية وتبدأ بإفراز الهرمونات الجنسية
وتبدأ لدى البنات العادة الشهرية وتظهر لديهن الخصائص الجنسية . الحيوانات املنوية

ئهم عىل االعتناء بنظافة أجسامهم وتعليمهم وعليه، يتعني عىل الوالدين حّث أبنا. الثانوية
وببلوغ املراهقة تكلَّف البنات بارتداء الزي اإلسالمي، عمالً بقوله . أحكام الطهارة والحيض

 َجَالِبيِبِھنَّ  ِمنْ  َعَلْيِھنَّ  يُْدِنينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوِنَساءِ  َوَبَناِتكَ  ُقْل ِألَْزَواِجكَ  النَِّبيُّ  َأيَُّھا َيا(: تعاىل
، وتصديقاً ملا روته عائشة أم )2( )َرِحيًما َغفُوًرا اللَّهُ  َوَكانَ  يُْؤَذْينَ  َفَال  َأْن يُْعَرْفنَ  َأْدَنى َذِلكَ 

َوَعلَْيَها  صىل هللا عليه وسلماملؤمنني ريض هللا عنها أن أسامء بنت أيب بكر دخلت عىل النبي 
يَا أَْساَمُء إِنَّ الَْمْرأََة إَِذا بَلََغْت "َوقَاَل  صىل هللا عليه وسلم ثِيَاٌب رِقَاٌق فَأَْعرََض َعنَْها رَُسوُل هللاَِّ 

ْيهِ    .)3( "الَْمِحيَض لَْم تَْصلُْح أَْن يَُرى ِمْنَها إِالَّ َهَذا َوَهَذا َوأََشاَر إَِىل َوْجِهِه وَكَفَّ
فمن . نسنيبتحديد العالقات بني أفراد الج وقد حرص اإلسالم عىل تهذيب الطاقة الجنسية

وا ِلْلُمْؤِمِنينَ  ُقلْ (: آداب النظر أن يغض املؤمن نظره، عمالً بقوله تعاىل  َأْبَصاِرِھمْ  ِمنْ  َيُغضُّ
 ِلْلُمْؤِمَناتِ  َوُقلْ  ( 30) َيْصَنُعونَ  ِبَما َخِبيرٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  َلُھمْ  َأْزَكى َذِلكَ  ُفُروَجُھمْ  َوَيْحَفظُوا
ومن آداب الدخول إىل املنزل االستئذان يف . )4( )ُفُروَجُھنَّ  َوَيْحَفْظنَ  َأْبَصاِرِھنَّ  ِمنْ  َيْغُضْضنَ 

 اْسَتْأَذنَ  َكَما َفْلَيْستَْأِذنُوا اْلُحلُمَ  ِمْنُكمُ  اْألَطَْفالُ  َبَلغَ  َوِإَذا(: العورات الثالث، عمالً بقوله تعاىل
  ومن آداب اإلسالم عدم الخلوة. )5( )َقْبِلِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ 

                                                 
  .2470ري، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان شهاداتهم، حديث رقمفتح الباري برشح صحيح البخا) 1(

  .59األحزاب، ) 2(

  .3580رواه أبو داود يف كتاب اللباس، باب فيام تبدي املرأة من زينتها، حديث رقم) 3(

  .30النور، ) 4(

  .59النور، ) 5(
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، )1( "ال يَْخلَُونَّ رَُجٌل ِباْمَرأٍَة إِالَّ َوَمَعَها ُذو َمْحرَمٍ " صىل هللا عليه وسلمبالنساء، عمالً بقوله  
  .)2( "ال يخلون رجل بامرأة إال كان ثالثهام الشيطان " صىل هللا عليه وسلموقال 

محرمة، لذا  وقد تنشأ جرّاء ذلك مامرسات جنسية. ومييل املراهق نحو أفراد الجنس اآلخر
يتعني عىل الوالدين توجيه أوالدهم نحو االلتزام بتعاليم الدين الحنيف وتجنب حدود هللا 

اِنيَةُ  (:وتبيان عقوبة الزنا، قال تعاىل اِني الزَّ  َوَال  َجْلَدةٍ  ِمَئةَ  ِمْنُھَما َواِحدٍ  ُكلَّ  َفاْجِلُدوا َوالزَّ
 َعَذاَبُھَما َوْلَيْشَھدْ  اْآلَِخرِ  َواْلَيْومِ  ِباللَّهِ  تُْؤِمنُونَ  ُكْنتُمْ  ِإنْ  اللَّهِ  ِفي ِدينِ  َرْأَفةٌ  ِبِھَما َتْأُخْذُكمْ 
 "إن الزناة يأتون تشتعل وجوههم ناراً " صىل هللا عليه وسلموقال . )3( ) ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ  طَاِئَفةٌ 

لُوٍط فَاقْتُلُوا الَْفاِعَل َوالَْمْفُعوَل َمْن َوَجْدمُتُوُه يَْعَمُل َعَمَل قَْوِم " صىل هللا عليه وسلموقال . )4(
ويف نهاية هذه املرحلة يستحب أن يوجه األوالد إىل الصوم لتسكني الشهوة، عمالً . )5( "ِبهِ 

بَاِب َمْن اْستَطَاَع ِمْنُكْم الْبَاءَة فَلْيَتََزوَّْج، فَِإنَُّه أََغضُّ " صىل هللا عليه وسلمبقوله  يَا َمْعَرشَ الشَّ
ْوِم فَِإنَُّه لَُه ِوَجاءٌ لِلْبَ  ، َوأَْحَصُن لِلَْفْرِج، َوَمْن لَْم يَْستَِطْع ِمْنُكْم فََعلَيِْه ِبالصَّ   .)6( "َرصِ

هذا وينبغي اتخاذ كافة التدابري الوقائية لتجنيب الولد الهياج الجنيس للحيلولة دون حدوث 

 َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا َيا(: تعاىلومن هذه التدابري ما ورد يف قوله . األمراض النفسية والعصبية
اتٍ  َثَالثَ  ِمْنُكمْ  اْلُحلُمَ  َيْبلُُغوا َلمْ  َوالَِّذينَ  َأْيَمانُُكمْ  َملََكتْ  الَِّذينَ  ِلَيْسَتْأِذْنُكمُ   َصَالةِ  َقْبلِ  ِمنْ  َمرَّ

 َعْوَراتٍ  َثَالثُ  اْلِعَشاءِ  َصَالةِ  َبْعدِ  َوِمنْ  الظَِّھيَرةِ  ِمنَ  ِثَيابَُكمْ  َتَضُعونَ  َوِحينَ  اْلَفْجرِ 
وعىل املربني توجيه املراهقني إىل األلعاب الرياضية والندوات الثقافية والدينية . )7( )َلُكمْ 

  .والعلمية الهادفة وإشغال أوقات فراغهم باألعامل النافعة
ـاع النفيسـ  ونتيجة للنمو الجسمي املفاجئ والتغريات الجنسية، يتعرض املراهـق للرص

كام تظهر نوبات مـن . ب يف املزاج بني التدين والكفر، والغرية واألنانية، والحب والكرهوالتذبذ
وتظهـر بعـض املخـاوف املتعلقـة بـالنمو . الغضب طويلة املدى، وتكرث أحالم اليقظة وتطـول

  وقد تنعكس هذه املخاوف عىل. الجسمي واالجتامعي واملهني

                                                 
  .2391رواه مسلم يف كتاب الحج، باب سفر املرأة مع املحرم، حديث رقم) 1(

، قـال أبـو عيىسـ حـديث حسـن 2091رواه الرتمذي، كتاب الفنت عن رسول هللا، باب ما جاء يف لزوم الجامعـة، حـديث رقـم ) 2(

  .صحيح

  .2النور، ) 3(

  .315، ص5، ج13004كنز العامل للمتقي الهندي، حديث رقم / رواه الطرباين) 4(

  .3869رقم رواه أبو داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل قوم لوط، حديث) 5(

  .4678صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من مل يستطع الباءة فليصم، حديث رقم) 6(

  .58النور، ) 7(
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 تبعث يف النفس الطأمنينة، وتحررها من وال شك أن عبادة هللا. شكل قلق وخجل واكتئاب 
 ِبِذْكرِ  ُقلُوبُُھمْ  َوَتْطَمِئنُّ  َآَمنُوا الَِّذينَ (: القلق واملخاوف، وتساعد يف حل املشكــالت، قال تعاىل

َ  تَّقُواتَ  إِنْ  آََمنُوا الَِّذينَ  أَيُّھَا يَا(: ، وقال تعاىل)1)اْلُقلُوبُ  َتْطَمِئنُّ  اللَّهِ  ِبِذْكرِ  َأَال  اللَّهِ   يَْجَعلْ  هللاَّ
 َال  َحيْثُ  ِمنْ  َوَيْرُزْقهُ  (2 ) َمْخَرًجا َلهُ  َيْجَعلْ  اللَّهَ  َيتَّقِ  َوَمنْ (: ، وقال سبحانه)2( )فُْرقَانًا لَُكمْ 

هَ  َيتَّقِ  َوَمنْ  (:، وقال سبحانـه)3( )يَْحتَِسبُ  وقـال  .)4() يُْسـًرا َأْمـِرهِ  ِمـنْ  َلـهُ  يَْجَعـلْ  اللـَّ
ورِ  ِإَلى الظُّلَُماتِ  ِمنَ  يُْخِرُجُھمْ  َآَمنُوا الَِّذينَ  َوِليُّ  لَّهُ ال(: تعاىل وهكـذا ميكـن القـول بـأن  )النُّ

تقوى هللا وعبادته طريق اإلميان واألمـن النفيسـ، وهـو هبـة هللا تعـني اإلنسـان للوصـول إىل 
 .السعادة الدنيوية واألخروية

ن هللا االمتناع عن فعل الرذيلة، ويقتيض الحياء م. والحياء شعبة من شعب اإلميان
والحياء من الناس، والحياء من الذات، لذا كان البد من تنمية الحياء عند البالغ، يقول الغزايل 

ومهام رأى املريب فيه مخايل التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته وأول ذلك ظهوراً "بهذا الشأن 
عض األفعال، فليس ذلك إال إلرشاق نور أوائل الحياء، فإنه إذا كان يحتشم ويستغني ويرتك ب

العقل عليه، حتى يرى بعض األشياء قبيحاً ومخالفاً للبعض، فصار يستحي من يشء دون 
يشء، وهذه هدية من هللا تعاىل، وبشارة تدل عىل اعتدال األخالق وصفاء القلب، وهو مبرشِّ 

يستعان عىل تأديبه  فالصبي املستحي ال ينبغي أن يهمل، بل. بكامل العقل عند البلوغ
  .)5( "بحيائه أو متييزه

وينصح املريب بعدم كرثة اللوم ألي فعل بسـيط يظهـر مـن البـالغ، فاملبالغـة يف اللـوم 
الذي كان ال  صىل هللا عليه وسلمتجعله ال يبايل بالحياء، لذلك ينبغي االقتداء بالرسول الكريم 

  .ن تحديد صاحبهيكاشف املخطئ أمام الناس بل يشنع الفعل الخاطئ دو 

ونتيجة للنمو الجسمي املفاجئ واملطّرد، يشعر املراهق بيشء من عدم االتزان الحريك، 
وتظهـر يف هـذه املرحلـة . لذلك ينبغي تشجيعه عىل االشرتاك يف األنشطة الرياضـية املختلفـة

  وما" "من أنا"حيث يبحث املراهق عن إجابات ألسئلة من مثل " أزمة الهوية"

                                                 
  .28الرعد، ) 1(

  .29األنفال، ) 2(

  .3-2الطالق، ) 3(

  .257البقرة، ) 4(

  .72، ص3الغزايل، اإلحياء، ج) 5(
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، لذلك ينبغي عىل الوالدين واملربني "وما سأكون عليه يف املستقبل" ملجتمعدوري يف ا 
توجيه أسئلة للمراهق حول مستقبله وما يجب أن يكون عليه يف املستقبل يف ضوء قدراته 

  .وميوله واستعداداته

ويف هذه املرحلة، يصبح املراهق قادراً عىل إدراك املفاهيم املجردة وعىل إدراك 
ويصبح قادراً عىل وضع . وعىل التفكري العلمي واالستنتاجي واالستقرايئ مفهوم الفرض،

َحان . االحتامالت املمكنة لحل املشكلة كام تطول مدة انتباهه، مام قد يحدو بالبعض إىل الرسَّ
. وأحالم اليقظة، لذا ينبغي أن يستخدم املربون األساليب التعليمية املتنوعة لجلب انتباههم

هم عىل رشاء الكتب الهادفة متنوعة املوضوعات لتسهم يف تنمية شخصية كام ينبغي تشجيع
  .متوازنة من كافة الجوانب

ويغلب عىل السلوك االجتامعي للمراهق التأثر مبعايري الجامعة واإلعجاب بالبطل 
والعمل عىل تقليده، والرغبة يف الظهور بصورة جذابة اجتامعياً، والتمرد والعصيان، والرغبة 

ويتعني عىل الوالدين . تقالل عن األرسة، والتمرد عىل بعض األنظمة والقيم االجتامعيةيف االس
وذلك  - نظراً ألهميتها وخطورتها- مساعدة أبنائهم عىل تخطي هذه املرحلة بأمان واقتدار 

بتقبل منوهم وتكليفهم ببعض املسؤوليات التي تتناسب وقدراتهم، وتجنب معاملتهم عىل 
دتهم عىل اختيار أصدقاء صالحني، ومناقشتهم بخصوص مستقبلهم يف أنهم أطفال، ومساع

جّو من املودة والثقة املتبادلة وأن يكونوا هم أنفسهم قدوة صالحة ألبنائهم يف أقوالهم 
  .وأفعالهم

فأمر بفحص . هذا ويويل اإلسالم عناية خاصة باأليتام الذين فقدوا مصدر الرعاية الوالدية
حمل املسؤولية االقتصادية بعد البلوغ، فإن أثبتوا القدرة والكفاءة كفاءتهم وقدرتهم عىل ت

 َبَلُغوا ِإَذا َحتَّى اْلَيتَاَمى َواْبَتلُوا (:تدفع إليهم أموالهم بوجود شهود عىل ذلك، قال تعاىل
 َأنْ  َوِبَداًرا ِإْسَراًفا لُوَھاَتْأكُ  َوَال  َأْمَواَلُھمْ  ِإَلْيِھمْ  َفاْدَفُعوا ُرْشًدا ِمْنُھمْ  َآَنْستُمْ  النَِّكاَح َفِإنْ 
 ِإَليِْھمْ  َفِإَذا َدَفْعتُمْ  بِاْلَمْعُروفِ  َفْليَْأُكلْ  َفِقيًرا َكانَ  َوَمنْ  َفْلَيْسَتْعِففْ  َغِنيًّا َكانَ  َوَمنْ  َيْكَبُروا
  .)1( )َحِسيًبا ِباللَّهِ  َوَكَفى َعَلْيِھمْ  َفَأْشِھُدوا َأْمَواَلُھمْ 

ينبغـي عـىل الوالـدين مسـاعدة أبنـائهم عـىل اختيـار الـزوج  ويف نهاية هـذه املرحلـة
املناسب وتقديم املعلومات الكافية عن متطلبـات الحيـاة الزوجيـة وحقوقهـا وتربيـة األبنـاء 

  .وقد حرص اإلسالم عىل الزواج املبكر ألنه أغض للبرص وأحفظ للفرج. تربية إسالمية

                                                 
  .6النساء، ) 1(
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 كيفية اختيار الزوجني لبعضهام بعضاً قبل هذا ومن الجدير بالذكر أن اإلسالم كان قد بنيَّ 
الزواج حتى يكون بناؤه صلباً، ينعم يف ظله الزوجان باملودة والسعادة ويكون من مثاره 

ومن هذه األسس الرشعية ما يتعلق باختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح . الذرية الصالحة
حاسم       يف مستقبل الحياة فام من شك بأن حسن االختيار له دور . والرضا الزواجي

 صىل هللا عليه وسلموقد ورد عن   رسول هللا . الزوجية واستقرارها وأمن األرسة وسالمة النسل
ُوا لُِنطَِفُكْم َوانِْكُحوا األَكَْفاَء َوأَنِْكُحوا إِلَيِْهمْ "قوله  مجال اختيار الزوجة الصالحة،   ويف. )1( "تََخريَّ

صىل هللا عليه ، وقال رسول )2( )َأْعَجَبتُْكمْ  َوَلوْ  ُمْشِرَكةٍ  ِمنْ  ُمْؤِمَنٌة َخيْرٌ  َوَألََمةٌ  (:قـال تعاىل
يِن تَِربَْت يَدَ "  وسلم  "اَك تُْنَكُح الَْمْرأَُة ألَْربَعٍ لاَِملَِها َولَِحَسِبَها َولَِجاَملَِها َولِِديِنَها، فَاظَْفْر ِبَذاِت الدِّ

الزواج الختيار الزوجة عىل أساس الدين، دون املعايري ويف ذلك توجيه للمقبلني عىل . )3(
  .األخرى من مال وحسب وجامل، حتى تبنى األرسة عىل أسس متينة

كام أكدت الرشيعة اإلسالمية عىل اختيار الوراثة الجيـدة للطفـل، فقـد قـال عمـر بـن 
كحوا يا بني السائب قد أضويتم فان"الخطاب لجامعة من بني السائب، الحظ ضعف ذريتهم 

 صىل هللا عليـه وسـلمكام حث اإلسالم عىل اختيار األبكار، فقد قال رسول هللا . )4( "يف الغرائب
كـام فضـل اإلسـالم . )5( "َعلَيُْكْم ِباألَبَْكاِر، فَِإنَُّهنَّ أَْعَذُب أَفَْواًها، َوأَنْتَـُق أَرَْحاًمـا، َوأَرَْىض ِبالْيَِسـريِ "

ُجـــوا الَْوُدوَد " صىل هللا عليه وسلمالنسل، قال رسول هللا الزواج باملرأة الولود حفاظاً عىل  تَزَوَّ
  .)6( "الَْولُوَد فَِإينِّ ُمَكاثٌِر ِبُكْم األَُممَ 

وقد أوىل اإلسالم سن كل من الوالـدين اهتاممـاً واضـحاً، نظـراً للـدور الـذي يلعبـه يف 
إىل أن أنجـب " نيا والدينيف كتابه أدب الد"تحديد قدرات الطفل وخصائصه، فأشار املاوردي 

. األوالد َخلقاً وُخلقاً من كان سن أمه بني العرشين والثالثني وسن أبيه بني الثالثـني والخمسـني
وهكذا حرص اإلسالم عـىل بنـاء األرسة السـعيدة، التـي يتمتـع أبناؤهـا بشخصـيات متكاملـة 

  التوجيهات كثرياً من الوصايا و  صىل هللا عليه وسلممتوازنة، فأصدر رسول هللا 

                                                 
  .1958الجامع الصغري، كتاب النكاح، باب األكفاء، حديث رقمأخرجه ابن ماجة والحاكم وصححه السيوطي يف ) 1(

  .221البقرة، ) 2(

  .2661رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث رقم) 3(

  .املاوردي، أدب الدنيا والدين: انظر) 4(

  .1851رواه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب تزويج األبكار، حديث رقم) 5(

  .1754 داود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من مل يلد من النساء، حديث رقمسنن أيب) 6(
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صىل هللا للراغبني يف الزواج تضمن لهم بناء البيت السعيد واألرسة املتحابة، فمنها قوله 
ِ َخرْيًا لَُه ِمـْن َزْوَجـٍة َصـالَِحٍة، إِْن أََمرََهـا أَطَاَعتْـُه، " عليه وسلم َما اْستََفاَد الُْمْؤِمُن بَْعَد تَْقَوى هللاَّ

  .)1( "، َوإِْن أَقَْسَم َعلَيَْها أَبَرَّتُْه، َوإِْن َغاَب َعْنَها نََصَحتُْه ِيف نَْفِسَها َوَمالِهِ َوإِْن نَظََر إِلَيَْها َرسَّتْهُ 

ومل يقف اإلسالم عند هذا الحّد، بل واصل رعايته لها، فأوىص كالً من الزوج والزوجة 
 ه وسلمصىل هللا عليبحسن املعارشة وأوىص الزوج بأن يرفق بزوجته، ويحرتمها، قال رسول 

كام أوىص اإلسالم الزوجة باحرتام زوجها، قال . )2( "َخرْيُكُْم َخرْيُكُْم ألَْهلِِه َوأَنَا َخرْيُكُْم ألَْهِيل "
لَْو كُْنُت آِمرًا بََرشًا يَْسُجُد لِبََرشٍ "يف حق الزوج عىل زوجته  صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 

كل ذلك حتى ينشأ األبناء عىل الفطرة السوية القومية يف . )3("ِجَهاألََمرُْت الَْمْرأََة أَْن تَْسُجَد لِزَوْ 
  .أرسة متحابة متامسكة، فيسعد اآلباء ويسعد األبناء

  ):الرشد(مرحلة األشد  -ثالثاً 
دها ابن عباس) الرشد(تبدأ مرحلة األشد  : ، استشهاداً بقوله تعاىل)4( يف الثامنة عرشة، كام حدَّ

فاألشد يعني بداية بلوغ الرجولة والقوة . )5()النَِّكاحَ  بََلُغوا ِإَذا َحتَّى ىاْلَيَتامَ  َواْبتَلُوا(
 َأُشدَّهُ  َبَلغَ  َحتَّى ِإَذا َشْھًرا(:  وتنتهي هذه املرحلة يف األربعني، قال تعاىل. الجسمية والعقلية

 َواِلَديَّ  َوَعَلى َعَليَّ  الَّتِي َأْنَعْمتَ  ِنْعَمَتكَ  َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوِزْعِني َربِّ  َقالَ  َسَنةً  َأْرَبِعينَ  َوَبَلغَ 
وميكن تسمية هذه املرحلة أيضاً مبرحلة الشباب، مصداقاً . )6( )َتْرَضاهُ  َصاِلًحا َأْعَملَ  َوَأنْ 

بَاِب َمْن اْستَطَاَع ِمْنُكْم الْبَاءَة فَلَْيتَزَوَّجْ " صىل هللا عليه وسلملقول رسول هللا    .)7( "يَا َمْعَرشَ الشَّ
وينتهي طوله يف ثالث "وقد عربَّ سيدنا عمر بن الخطاب عن هذه املرحلة بقوله 

، وهذا يدل عىل وصول املرء مرحلة الرجولة وما يرتتب "وعرشين، وعقله يف خمس وثالثني
ويف بداية مرحلة األشد يكون النمو الجسمي والجنيس قد اكتمل من . عليها من مسؤوليات

اإلشباع الجنيس وفق املنهج اإلسالمي عن طريق ) الشاب(ويحقق الراشد . كافة الوجوه
  كام يتمتع بالهدوء واالستقرار النفيس واالنفعايل، ويقيم عالقات. اإلنجاب

                                                 
  .1847رواه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب أفضل النساء، حديث رقم) 1(
، قـال أبـو عيىسـ هـذا حـديث حسـن 3830رواه الرتمذي، كتاب املناقب عن رسول هللا، باب فضل أزواج النبي، حديث رقـم ) 2(

  .غريب صحيح
  .20983رواه أحمد، مسند األنصار، حديث معاذ بن جبل، حديث رقم) 3(
  .16/194الجامع ألحكام القرآن ) 4(
  .6النساء، ) 5(
  .15األحقاف، ) 6(
  .سبق تخريجه) 7(
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فيحرتم الوالدين ويربهام عمالً . اجتامعية طيبة مع األطفال واألهل واألصدقاء واآلخرين 
ا ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْينِ  ِإيَّاهُ  ِإالَّ  َتْعبُُدوا َأالَّ  َوَقَضى َربُّكَ (: بقوله تعاىل  اْلِكَبرَ  ِعْنَدكَ  َيْبلَُغنَّ  ِإمَّ
 ( 23 ) َكِريًما َقْوًال  َلُھَما َوُقلْ  َتْنَھْرھَُما َوَال  ُأفٍّ  َلُھَما َتُقلْ  َفَال  َأْوِكَالُھَما َأَحُدُھَما

 َواْخِفضْ 
ْحَمةِ  ِمنَ  الذُّلِّ  َجَناحَ  َلُھَما وقـول . )1() َصـِغيًرا َربَّيَـانِي َكَمـا اْرَحْمُھَمـا َربِّ  َوُقـلْ  الرَّ
َمْن َرسَُّه أَْن مُيَدَّ لَُه ِيف ُعْمرِِه َويُـزَاَد لَـُه ِيف ِرزِْقـِه، فَلْيَـَربَّ َوالَِديْـِه " صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 

َوَخـرْيُ " هللا عليـه وسـلمصـىل كام أمر اإلسالم باحرتام الجار، قال رسـول هللا . )2( "َولْيَِصْل رَِحَمهُ 
ِ َخرْيُُهْم لَِجارِهِ    .)3( "الِْجريَاِن ِعْنَد هللاَّ

العقلية وكسب العلوم   وقد عني اإلسالم بالرتبية. وتتكامل يف مرحلة األشد العمليات العقلية
واملعرفة، فحّث القرآن الكريم يف كثري من املواضع عىل التأمل والتفكري وإدراك حقائق الكون 

َماَواتِ  َمَلُكوتِ  ِفي َيْنظُُروا َ◌َوَلمْ أ(: نفس، ومن ذلك قوله تعاىلوال  َواْألَْرِض  السَّ
وقد خاطب . )5( )تُْبِصُرونَ  َأَفَال  َأْنُفِسُكمْ  َوِفي(:، وقوله تعاىل)4( )َشْيءٍ  ِمنْ  اللَّهُ  َخَلقَ  َوَما

ون عقولهم يف التفكري القرآن العقل ليدله عىل وجود هللا وأنكر عىل أولئك الذين ال يستخدم
وقد . )6( )َكاْألَْنَعامِ  ُأوَلِئكَ  ِبَھا َيْسَمُعونَ  َال  َآَذانٌ  َوَلُھمْ  بَِھا َال يُْبِصُرونَ  َأْعُينٌ  َوَلھُمْ (: والتدبر

" يتفكرون وتتفكــرون"مرة، وكلمتا ) 46( يف القرآن الكريم" تعقلون"و" يعقلون"وردت كلمتا 
، كلها جاءت إلعامل )7( مرة ) 16" (أويل األلباب"مرة وكلمة ) 13" (يفقهون"مرة، وكلمة ) 14(

الفكر ومخاطبة العقالء واستنكار الذي ال يستخدمون العقل يف تدبر آيات هللا يف الكون 
 ِإالَّ  َوَما َيْعِقلَُھا ِللنَّاسِ  َنْضِربَُھا اْألَْمَثالُ  ِتْلكَ (والنفس، فبالعقل ندرك العرب، قـال تعاىل

 َنْسَمعُ  ُكنَّا َلوْ  َوَقالُوا(: وإعامل العقل يجنِّبنا املهالك وسوء العاقبة، قال تعاىل. )8( )ُمونَ اْلَعالِ 
ِعيرِ  َأْصَحابِ  ِفي ُكنَّا َما َنْعِقلُ  َأوْ   ِإنَّ  (: ، وبالعقل منيز طريق الخري والرش، قال تعاىل)9( )السَّ

  ِعْندَ  الدََّوابِّ  َشرَّ 

                                                 
  .24-23اإلرساء، ) 1(

  .13309رواه أحمد يف مسند املكرثين، باب باقي املسند، حديث رقم ) 2(

  .1867والصلة، باب حق الجوار، حديث رقمرواه الرتمذي، كتاب الرب ) 3(

  .185األعراف، ) 4(

  .21الذاريات، ) 5(

  .179األعراف، ) 6(

  .محمد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم) 7(

  .43العنكبوت، ) 8(

  .10امللك، ) 9(
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مُّ  اللَّهِ   واإلسالم ال يعنى بحّث العقل عىل التفكري السليم . )1(  )  َيْعِقلُونَ  َال  الَِّذينَ  مُ اْلبُكْ  الصُّ
 َأْنُفَسُكمْ  َوَتْنَسْونَ  ِباْلِبرِّ  النَّاسَ  َأَتْأُمُرونَ (فحسب، بل بالتطبيق العميل كذلك، قال تعاىل

: وه غري املرشوعة، قال تعاىلكام نهى عن استخدام العقل يف الوج. )2( )اْلِكتَابَ  َتتْلُونَ  َوَأْنتُمْ 
فُوَنُه ِمنْ  ثُمَّ  اللَّهِ  َكَالمَ  َيْسَمُعونَ ( صىل هللا عليه وقد مدح رسول هللا . )3( )َعَقلُوهُ  َما َبْعدِ  يَُحّرِ

إن هللا يحب البرص النافذ عند ورود الشبهات، ويحب "العقل الناقد املتحرر بقوله  وسلم
من "ويحث الحسن بن عيل عىل النقد الذايت، بقوله . )4( "العقل الكامل عند حلول الشهوات

  .)5( "مل يتفقد النقصان عن نفسه فهو يف نقصانه، ومن كان يف نقصانه فاملوت خري له
ويف هذه املرحلة، مييل بعض الشباب إىل مواصلة الـتعلم، فينبغـي تشـجيعهم وتـوفري 

، وقـال )6( "ُعلَـاَمُء ُهـْم َورَثَـُة األَنِْبيَـاءِ الْ " صىل هللا عليه وسلمالجو املناسب لهم، قال رسول هللا 
صـىل هللا عليـه ، وقـال )7( "إِنَّ الَْمالئَِكَة لَتََضُع أَْجِنَحتََها رًِضا لِطَالِِب الِْعلْمِ " صىل هللا عليه وسلم

ُ لَـُه طَِريًقـا إَِىل الْجَ " وسلم ومييـل بعـض . )8( "نَّـةِ َمْن َسلََك طَِريًقا يَلْـتَِمُس ِفيـِه ِعلْـاًم َسـهََّل هللاَّ
وعليه، ينبغي توجيههم إىل إتقان عملهـم، عمـالً بقولـه . الشباب إىل التوجه نحو مهنة معينة

كـام ينبغـي . )9( "إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنـه" صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 
قانـه واالبتعـاد عـن الـربح االلتزام بالقيم اإلسالمية كالصدق واألمانة واإلخالص يف العمـل وإت

  .الفاحش

                                                 
  .22األنفال، ) 1(

  .44البقرة، ) 2(

  .75البقرة، ) 3(

  .58، ص2الفتاوى، أصول الفقه، جانظر ابن تيمية، ) 4(

  .214، ص16كنز العامل للمتقي الهندي، ج) 5(

  .346رواه الدارمي، كتاب املقدمة، باب يف فضل العلم والعامل، حديث رقم) 6(

  .2606رواه الرتمذي، كتاب العلم، باب فضل الفقه عىل العبادة، حديث رقم ) 7(

  .219لامء والحث عىل طلب العلم، حديث رقمرواه ابن ماجة، كتاب مقدمة، باب فضل الع) 8(

مجمع : ؛ انظر أيضاً 907، ص3، ج9128كنز العامل للمتقي الهندي، حديث رقم / رواه الطرباين عن عائشة ريض هللا عنها) 9(

  .101، ص4الزوائد للهيثمي، كتاب البيوع، باب نصح األجري وإتقان العمل، ج
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  خالصة

وقبـل . ينظر اإلسالم للتطّور عىل أنه ال يحدث فجـأة؛ بـل تـدريجياً وبصـورة مسـتمرة
الحديث عن مراحل تطّور الشخصية، تعرَّض الفصل إىل حقيقة هامة ينفرد القرآن الكـريم يف 

ن هي مرحلة خلـق آدم فقد كانت أوىل مراحل خلق اإلنسا. تبيانها هي مراحل خلق اإلنسان
كـام أن خلقـه مل يتضـمن انتقالـه مـن مرحلـة . عليه السالم من طني، أي من غري زواج سـابق

تطّورية إىل أخرى، بل تمَّ دفعة واحدة، وكذا الحال بالنسبة إىل خلـق حـواء، فقـد خلقهـا هللا 
بعد . التزاوج أما املرحلة الثانية للخلق فهي مرحلة الخلق الناتج عن. من ضلع من أضالع آدم

ذلك، تم استعراض مراحل تطّور الشخصية بدءاً من مرحلـة الطفولـة التـي متتـد مـن الـوالدة 
. فبعد الوالدة، يستحب األذان واإلقامة يف أذين املولـود، وأن يعـق لـه وأن يخـنت. حتى البلوغ

ملظـاهر وتشـهد هـذه املرحلـة تطـّوراً ملحوظـاً يف ا. وتنتهي فرتة الرضاعة بالفطام التـدريجي
الجسمية؛ فيزيـد الطـول والـوزن، وتنمـو العضـالت الدقيقـة، وتـزداد العظـام صـالبة، وتكـرث 

كام أن علـيهم غـرس العـادات . األسئلة، لذا يتعني عىل الوالدين تعريف الطفل باهلل وبإطاعته
  .املستحبة يف الطعام والرشاب وامللبس لديه ومنحه العطف والحنان دون اإلرساف فيهام

وتشهد تطّوراً . مرحلة الطفولة املتوسطة واملتأخرة، فيتم التأديب وتلقي العلم أما يف
وتظهر الفروق الجسمية بني األوالد والبنات واضحة بعد . جسمياً وعقلياً واجتامعياً وانفعالياً 

لذا يتعني عىل الوالدين تعويد األبناء عىل ارتداء ما يناسبهم من املالبس، . سن التاسعة
كام ينبغي تعليمهم القرآن .. القيم اإلسالمية من تعاون واحرتام وصرب وعطاءوإكسابهم 

  .الكريم والشعر والرمي والسباحة والفروسية، وتكليفهم ببعض املسؤوليات تدريجياً 

وتشهد مرحلة البلوغ تطّوراً واسعاً يف جميع مظاهر النمو؛ فيزداد الطول والوزن 
وبالبلوغ . نسية وتظهر الخصائص الجنسية الثانويةوتضمر غدتا الطفولة وتنمو الغدد الج

وقد حرص اإلسالم عىل اتخاذ كافة . تكلَّف الفتاة بارتداء الزي اإلسالمي وبالصالة والصوم
ويصبح الفرد . الهياج الجنيس -يف هذه املرحلة –التدابري والعوامل الوقائية لتجنيب األبناء 

ويغلب عىل سلوكه . الستنباطي وعىل التفكري املجردقادراً عىل التفكري العلمي االستقرايئ وا
  .ويف نهاية املرحلة يختار رشيك حياته). الرفاق(التأثر مبعايري الجامعة
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وتعدُّ مرحلة الشباب مرحلة العطـاء وبنـاء األرسة السـعيدة والرتبيـة الصـالحة لألبنـاء 
فقـد رسـم اإلسـالم الطريـق وهكـذا . واختيار املهنة املناسبة للقدرات وامليول وإتقـان العمـل

الصحيح لبناء اإلنسان الذي يتمتع بشخصية متكاملة مـن كافـة جوانبهـا بحيـث يصـبح لبنـة 
  .قوية متامسكة يف املجتمع اإلسالمي
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  الفصل الرابع

  الدافعيــة

  مقدمة

تحظى الدوافع بأهمية خاصة يف الشخصية اإلنسانية، إذ تقتيض دراسة السلوك 

فقد اقتضت حكمة هللا سبحانه أن . ف إىل الدوافع التي تستثريه وتحديدهااإلنساين التعّر 

ُجعلت يف اإلنسان دوافع تؤزه أزاً إىل ما فيه بقاؤه وقوامه، وترد عليه دون اختياره أو 

استدعائه، فجعل سبحانه لكل سلوك محركاً من نفس طبيعته ليحركه؛ فالجوع يستحث األكل 

دن وحياته ومامته، والنعاس يقتيض النوم ويستحثه، ملا فيه من ويطلبه، ملا فيه من قوام الب

. وهكذا فإن السلوك اإلنساين مدفوع، وقد أكّد اإلسالم ذلك …راحة البدن وعودته إىل قوته 

اِب  ِ "أنه قَاَل  ريض هللا عنهفقد روي عن ُعَمَر بِْن الَْخطـَّ صىل هللا عليه َسِمعـُْت رَُسوَل هللاَّ

َ "يقول  وسلم أي أن كل عمل يقوم به اإلنسان يكون مسبوقاً بنيَّة . )1( "ا األَْعاَمُل ِبالنِّيَّاِت إمِنَّ

  .توجهه لتحقيق هدف أو غاية

بني النّية والدافع؛ فالنية هي عزم القلب وميلـه وتوجهـه لعمـل مـن  )2( ويفرّق توفيق

ميكن القول بأن الدافع محـرك وهكذا . األعامل، أما الدافع فهو املحرِّك الذي يثري النيّة ويبعثها

ه السلوك الوجهة املطلوبة) قد يكون داخلياً أو خارجياً (   .يثري النيَّة، والنية بدورها، توجِّ

وملا خلق هللا اإلنسان "ويشري املاوردي إىل العالقة بني الحاجة والدافع والسلوك، بقوله 

جزه حيالً دلّه عليها بالعقل ماّس الحاجة، ظاهر العجز، جعل لنيل حاجته أسباباً، ولدفع ع

ويحدد مفهوم الحاجة مبا يدعو إىل خفض الدافع، ويؤكد رضورة "... وأرشده إليها بالفطنة

وهذا . فأما الحاجة فتدعو إىل ما سّد الجوع، وسكن الظأم"إشباعها حفظاً للذات، يقول 

منع نفسه  وليس ملن …مندوب إليه عقالً ورشعاً ملا فيه من حفظ النفس وحراسة الجسد

  . )3( "قدر الحاجة، حظ من برٍّ وال نصيب من زهد

                                                 
  .1رواه البخاري يف كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، حديث رقم) 1(

  .محمد عز الدين توفيق، التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية) 2(

  .319، 116املاوردي، أدب الدنيا والدين، ص) 3(
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" الحاجـة"، يعرّف مـريس ومحمـد  "الصحة النفسية يف ضوء علم النفس واإلسالم" ويف كتاب 

 -بسـبب نقـص مـادي أو معنـوي-مفهوم فريض يدل عىل حال من عـدم االتـزان الـداخيل"عىل أنها 

النشاط واالستمرار فيه، حتى يحصل عىل ما ينقصه ويشبع تؤدي إىل توتر وإثارة لإلنسان تدفعه إىل 

فمفهوم فريض يدل عىل حالة اإلثارة امللحة الناتجة عن وجود " الدافع"أما . حاجته فيعود إىل توازنه

تـدفع اإلنسـان إىل النشـاط وبـذل الجهـد حتـى يسـّد الـنقص وتشـبع –نقص فسيولوجي أو نفيس 

ففي حال الجوع مثالً، فإن نقص نسـبة السـكر . )1( "ن الداخيلفينخفض التوتر ويعود االتزا -الحاجة

يف الدم ميثل الحاجة، فيام يكون الجوع دافعاً يحرك السلوك للبحث عن الطعـام، ويوجهـه الوجهـة 

وللدوافع صفة دورية؛ فبعد . الصحيحة، ويحافظ عىل استدامته حتى تشبع الحاجة ويخفض الدافع

اود الحاجة إىل الظهور فيندفع املرء إىل إشباعها باحثاً عن الطعـام مرور فرتة محدودة من الّشبع تع

  .من جديد وهكذا

إىل أن قـوة الـدافع تـرتبط "تهذيب األخالق وتطهـري األعـراق "ويشري ابن مسكويه يف كتابه 

ويرى الغزايل أن . )2("فالدوافع التي تظهر يف بداية حياة اإلنسان تكون أقوى من غريها. بزمن ظهوره

أما بقية الدوافع . افع إىل الطعام أقدم الدوافع وجوداً وأشدها متكناً يف النفس، يليه دافع الجنسالد

إن الدافع إىل الطعـام فيـه منفعـة وفيـه مرضـة، وهـو أصـعب "ويف ذلك يقول . فتليهام يف األهمية

أعظـم "ف ، ويضـي)3( "إصالحاً من غريه من الـدوافع ألنـه أقـدمها وجـودا وأشـدها متكنـاً يف الـنفس

املهلكات البن آدم شهوة البطن، فبها خـرج آدم عليـه السـالم وحـواء مـن دار القـرار إىل دار الـذل 

والـبطن عـىل . واالفتقار، إذ نهيا عن الشجرة فغلبتهام شهواتهام حتى أكال منها فبدت لهام سؤاتهام

نس، فهـو ألصـق ببقـاء ثم يظهـر دافـع الجـ... ) 4(" التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت األدواء واآلفات

أمـا اإلنسـان فإنـه "يقـول الغـزايل ". اإلحيـاء"ويف مكان آخر من . الحياة، وكل ما سواها فهو تبع لها

خلق يف ابتداء الصبا ناقصاً مثل البهيمة، مل يخلق فيه إال شهوة الغذاء الـذي هـو محتـاج إليـه، ثـم 

ثـم يظهـر فيـه مميـزاً عـن البهـائم . ثم شهوة النكاح، عىل الرتتيب تظهر شهوة اللعب والزينة،

  . )5(" العقل واإلرادة والقدرة عىل دفع الشهوات

                                                 
  .67مريس ومحمد، الصحة النفسية يف ضوء علم النفس واإلسالم، ص ) 1(

  .47كويه، تهذيب األخالق وتطهري األعراق، ص ابن مس) 2(

  .84أبو حامد الغزايل، معارج القدس يف مدارج معرفة النفس، ص ) 3(

  .77، ص 4الغزايل، اإلحياء، ج) 4(

  .62، ص 3الغزايل، اإلحياء، ج) 5(
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وهكذا ميكن القول بأن الغزايل ينظر إىل أن الـدوافع اإلنسـانية مرتبـة ترتيبـاً هرميـاً يف 

ففي قاع الهرم يقع دافع الجوع، يعلوه دافع الجـنس، . ضوء أقدمية وجودها وأولوية إشباعها

ومهـام "الدوافع اإلنسانية يف املرتبة الثالثة، ويف ذلـك يقـول الغـزايل يف اإلحيـاء فيام تقع بقية 

. أحب اإلنسان شهوة البطن والفرج وأنس بهام أحب الدنيا ومل يتمكن منها إال باملـال والجـاه

وإذا ظهر ذلك مل تسمح له نفسـه . وإذا طلب املال والجاه حدث فيه الكرب والعجب والرياسة

هـذا وسـيعرض . )1( "رأساً ومتسك من الدين مبا فيه الرياسـة وغلـب عليـه الغـروربرتك الدنيا 

  .الفصل الحايل أنواع الدوافع، والرصاع بينها، وانحرافها، وتنظيم إشباعها

 أنــواع الــدوافع  

. )2( " إحيـاء علـوم الـدين"تعددت تصنيفات الدوافع اإلنسانية، وقد أجمـل الغـزايل يف 

  :فع عىل النحو التايل هذه التصنيفات للدوا

، وبناء عىل ذلك تّم تصنيف الدوافع إىل التصنيف عىل أساس الطبيعة الخلقية لإلنسان. 1

، )وينتج عنها العلم والحكمة واليقني مبقابل حب املدح والكرب واالستعالء(دوافع ربوبية 

ية وتتكون من اجتامع الغضب مع الشهوة، وتتصل بها صفات أخالق(ودوافع شيطانية 

كالرشه والحرص عىل قضاء الشهوة، وتتصل (، ودوافع بهيمية )كالحيلة واملكر والخديعة

، ودوافع سبعية أو غضبية )بها صفات أخالقية كالتبذير والتقتري والجشع واملجون والخبث

  ).كالعداوة والبغضاء، وتتصل بها صفات أخالقية كالغضب والتهجم عىل اآلخرين(

، وبنـاء عـىل ذلـك تصـنف الـدوافع إىل قصد أو الهـدف اإلنسـاينالتصنيف عىل أساس ال. 2

دوافع دينية كتلك التي تقرتب من سلوك املالئكة وتبعث عىل الطاعات والحيـاة الصـالحة 

، ودوافع الهوى كتلك التي تقـرتب )كالخوف من هللا والرّجاء يف حبه وشكره والتوكل عليه(

كالغضب وحب الشهوات مـن (ألمارة بالسوء من سلوك الحيوان ويقال لها أحياناً النفس ا

  ).مال وجنس وخيل وذهب وفضة

، وبناء عىل ذلك تصنف الدوافع إىل دوافع التصنيف عىل أساس حب البقاء عند اإلنسان. 3

  كامليل إىل الطعام والرشاب والجنس وتتفرع عنها (فردية يقوم عليها البقاء 

                                                 
  .76، ص 3الغزايل، اإلحياء، ج) 1(

  .85-10، ص 3؛ ج295-16، ص 4الغزايل، اإلحياء، ج) 2(
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جتامعيـة تتصـل بالعائلـة والعشـرية واألصـدقاء ، ودوافـع ا)دوافع التملـك وحـب الحيـاة والجـاه

كحـب الخـري والـدوافع (، ودوافع عالية )كاالنتامء والتعاون والتكافل(واملجتمع اإلنساين الواسع 

وهي أبعد الدوافع عن حب البقاء ألن اإلنسان فيها مييل إىل اليشء بذاته، ال ) الدينية والجاملية

  .إىل ما يطلب منه

وجود دافع أسايس واحد عند اإلنسان هـو " علم النفس اإلسالمي"تابه هذا ويرى زريق يف ك

) كالـدافع إىل الطعـام(دافع حب الحياة، يتفرع عنه نوعان من الدوافع هـام دوافـع حفـظ الـذات 

وهناك دوافع ثانويـة يتفـرع عنهـا نوعـان مـن الـدوافع هـام ). كدافع الجنس(ودوافع حفظ النوع

  ).كالتعاون والتشاور(ودوافع اجتامعية ) كالتملك والسيطرة(دوافع فردية

دوافـع : الـدوافع اإلنسـانية يف ثالثـة أنـواع" القرآن وعلم النفس"أما نجايت فيصنف يف كتابه 

تتفرع عنها دوافـع (ودوافع نفسية) تتفرع عنها دوافع حفظ الذات ودوافع بقاء النوع(فسيولوجية 

  .عوريةودوافع ال ش) التملك والعدوان والتنافس والتدين

الدوافع حسب مصدرها " علم النفس الرتبوي يف اإلسالم"ويصنف القايض ويالجن يف كتابهام 

ودوافع ) وتضم دوافع التغذي والتناسل وحامية النفس(إىل ثالثة أنواع هي دوافع بيولوجية مادية 

ودوافع ) فةوتضم دافع التقديس والدافع األديب واألخالقي، ودافع االستطالع واملعر (نفسية روحية 

وتضم دوافع إنسانية شيطانية كالتعايل والتكرب، ودوافع إنسانية مالئكية (بيولوجية ونفسية معاً 

كاستعالء دافع التقديس والتعبد هلل، ودوافع إنسانية خاصة كنكران النعمة وكرثة الجدال 

  ).والخصومة

يف خمسة أنواع هـي  وبعد استعراض التصنيفات األخرى للدوافع، فإننا نرى تصنيف الدوافع

دوافع فسيولوجية ودوافع دينية ودوافع نفسية ودوافع اجتامعية ودوافـع ال شـعورية، وفـيام يـيل 

  :عرض لكل نوع منها عىل حدة 

  الدوافع الفسيولوجية  

كالخلل يف االتزان العضـوي والكـياموي مـن مثـل نقـص (وهي دوافع فطرية، ناشئة عن خلل فسيولوجي 

من خـالل ) أي التوتر(يرافقه توتر داخيل يدفع اإلنسان لخفضه ) نقص املاء يف أنسجة الجسم األكسجني يف الدم أو

والدوافع الفسيولوجية رضورية لحفظ الـذات، ). أي الخلل الفسيولوجي(القيام بسلوكات تهدف إىل إشباع الحاجة 

  فالدوافع. اضكام أنها رضورية لحفظ النوع اإلنساين من االنقر . فهي مستمرة باستمرار حياته
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فلو انقطعت شـهوة الطعـام لهلـك اإلنسـان، ولـو . خلقت لفائدة، وهي رضورية يف الجبلة 

  .انقطعت شهوة الوقاع النقطع النسل

وهللا تعاىل خلق يف النفوس حب الغذاء وحب النساء ملا يف ذلك من حفـظ "يقول ابن تيمية 

الناس ففسدت أبدانهم، ولوال حـب النسـاء ملـا  فإنه لوال حب الغذاء ملا أكل. األبدان، وبقاء اإلنسان

واملقصـود بوجـود ذلـك بقـاء كـل مـنهم ليعبـدوا هللا وحـده؛ ويكـون هـو . تزوجوا فانقطع النسـل

  .)1(" املحبوب املعبود لذاته الذي ال يستحق ذلك غريه

ويحمل كل دافع من الدوافع الفطرية قوته الدافعة بطريقـة فريـدة تضـمن التغلـب عـىل 

بـأن " دراسـات يف الـنفس اإلنسـانية"ويجادل قطـب يف كتابـه . التي تقف يف طريق الدافع العوائق

تفسري النفس اإلنسانية، بدافع واحد من دوافع الحياة هو تفسري نـاقص محـدد عـاجز عـن تفسـري 

. فهو يرى أن الطعام مثالً رضوري لحفـظ الـذات، والبـد مـن ربطـه بـاألمل واللـذة. السلوك اإلنساين

أي إلسـكات أمل الجـوع الـذي ال يهـدأ إال (يدفع اإلنسان باألمل للسعي إىل الطعـام إلسـكاته فالجوع 

وبذا فـإن اللـذة مـن األمـام، واألمل مـن . غري أن األمل ال يكفي فهناك لذة الشبع). حينام يستجاب له

  .الخلف يدفعان إىل طلب الطعام للحفاظ عىل بقاء الذات

ة جميعها ويحث عىل إشـباعها؛ فهـو يطالـب اإلنسـان بـأن ويعرتف اإلسالم بالدوافع الفطري

يأكل ويرشب ويتزوج حتى تتحقق لـه الخالفـة يف األرض، فيبنـي ويعمـر األرض ومييشـ يف مناكبهـا 

  .ويستغل طاقاتها وينتفع بها

. هذا وميكن متييز نوعني من الدوافع الفسيولوجية؛ دوافع حفظ الذات ودوافع حفظ النـوع

  :لكل منها عىل حدة وفيام ييل توضيح 

وتشـمل دوافـع الجـوع والعطـش والتعـب واألمل والحـر والـربد والنعـاس  دوافع حفظ الـذات   .أ

فقد خلق هللا سبحانه وتعاىل الطعام، مثالً، وجعل لـدى اإلنسـان شـهوة تدفعـه . الخ…والتنفس

. )2( "بـدنك وإمنا خلقت هـذه الشـهوة لتأكـل فيبقـى بـه" إىل تناوله حفظاً للذات، يقول الغزايل

الــنفس  أســاس الــدوافع اإلنســانية األخــرى وأســاس آفــات"ويعــّد دافــع الجــوع عنــد الغــزايل 

  .)3( "اإلنسانية؛ فقد يكون أساس املعايص حني يتحكم يف السلوك ويكون غاية يف حّد ذاته

                                                 
  .607وع الفتاوى، ص مجم) 1(

  .108، ص4الغزايل، اإلحياء، ج) 2(

  .77، ص 3الغزايل، اإلحياء، ج) 3(
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ويويل القرآن الكريم أهمية خاصة لدوافع حفظ الذات، لذلك عهد هللا تعاىل لسيدنا آدم عليه 
 َآَدمُ  َيا َفُقْلَنا (:الّسالم وهو يف الجنة، بإشباع الدوافع الالزمة لبقائه واستمرار حياته، قال تعاىل

 َتُجوعَ  َأالَّ  َلكَ  ِإنَّ  ( 117 ) َفتَْشَقى اْلَجنَّةِ  ِمنَ  َفَاليُْخِرَجنَُّكَما َولَِزْوِجكَ  َلكَ  َعُدوٌّ  َھَذا ِإنَّ 
 ِإَليْهِ  َفَوْسَوسَ  ( 119 ) َتْضَحى َوَال  ِفيَھا َتْظَمأُ  َال  َوَأنَّكَ 118 ) َتْعَرى َوَال  ِفيَھا

يْطَانُ   ِمْنَھا َفَأَكَال  ( 120 ) َيْبَلى َال  َوُمْلكٍ  اْلُخْلدِ  َشَجَرةِ  َعلَى َھْل َأُدلُّكَ  َآَدمُ  َيا َقالَ  الشَّ
 ) َفَغَوى َربَّهُ  َآَدمُ  َوَعَصى اْلَجنَّةِ  َوَرقِ  ِمنْ  َعَلْيِھَما َيْخِصَفانِ  َوطَِفَقا َسْوَآتُُھَما َلُھَما َفَبَدتْ 

 َبْعُضُكمْ  َجِميًعا ِمْنَھا اْھِبطَا َقالَ  ( 122 ) َوَھَدى َعَليْهِ  َفتَابَ  َربُّهُ  ثُمَّ اْجتََباهُ  ( 121
ا ِلَبْعٍض َعُدوٌّ  َوَمْن  ( 123 ) ىَيْشقَ  َوَال  َيِضلُّ  َفَال  ھَُدايَ  اتََّبعَ  َفَمنِ  ُھًدى ِمنِّي َيْأِتَينَُّكمْ  َفِإمَّ

ففي الجنة . )1( )َأْعَمى اْلِقيَاَمةِ  َيْومَ  َوَنْحُشُرهُ  َضْنًكا َمِعيَشةً  َلهُ  َفِإنَّ  ِذْكِري َعنْ  َأْعَرضَ  )
ال يشعر آدم وزوجه بالجوع أو العطش، أو العري، وال تؤذيهام تقلبات الطقس، فال يشعران 

بية هذه الحاجات يف الجنة، دون سعي من بالحرارة أو الربودة، ألنه سبحانه كفل لهام تل
  .طرفهام

طريق (وقد دّل هللا سبحانه وتعاىل آدم وزوجه عليهام السالم عىل طريقني، يجلب أحدهام 
طريق (ورضاءه سبحانه، فيام يجلب اآلخر ) املذكورة(لذة الطيبات من نعم الجنة ) التقوى
الكّد من طرفه وطرف أبنائه إلشباع األمل واملعاناة والخروج من الجنة والسعي و ) الفجور

فوسوس له الشيطان ودله . الحاجات املذكورة لحفظ الذات، وحذره من اتباع طريق الفجور
سيشبع لديه    دافع حب البقاء ودافع التملك ) املحرمة(بغرور عىل أن األكل من الشجرة 

وهي دوافع لها قيمة )َيْبَلى َال  َوُمْلكٍ  اْلُخْلدِ  َشَجَرةِ  َعَلى َأُدلُّكَ  َھلْ (: الواردة يف قوله تعاىل
تعزيزية يف النفس اإلنسانية، عندها نيس آدم ما حّذره هللا تعاىل منه، فأكل من الشجرة، 

وبالتايل تعنّي عليه وعىل . وعىص بذلك ربه، مام أدى إىل خروجه من الجنة وهبوطه إىل األرض
ع وعطش وملبس ومسكن يقي أبنائه السعي والكد إلشباع حاجات حفظ الذات من جو 

  .الخ…الحرارة والربودة
م القرآن الكريم دافع   َربَّ  َفْلَيْعبُُدوا (: يف قوله تعاىل" الخوف"عىل دافع " الجوع"وقد قدَّ

، مام يشري إىل أولوية إشباع )2( )َخْوفٍ  ِمنْ  َوَآَمَنُھمْ  ُجوعٍ  ِمنْ  َأْطَعَمُھمْ  الَِّذي (3 ) اْلَبيْتِ  َھَذا
كام أشار إىل نعم هللا عىل اإلنسان املتعلقة بإشباع الدوافع . ع عىل دافع الخوفدافع الجو 

  األخرى لحفظ الذات وبقائها حية، ومنها الدافع إىل املسكن

                                                 
  .124-117طه، ) 1(

  .4-3قريش، ) 2(
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 َواللَّهُ  (:  وامللبس تجنباً للحرارة والربودة، وأذى العدو، وجلباً للراحة بعد التعب، قال تعاىل 
 ِإَقاَمتُِكمْ   َويَْومَ  ظَْعِنُكمْ  يَْومَ  تَْستَِخفُّونََھا بُيُوتًا اْألَْنَعامِ  ُجلُودِ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَجَعلَ  َسَكنًا ِمْن بُيُوِتُكمْ  لَُكمْ  َجَعلَ 
ا لَُكمْ  َجَعلَ  َواللَّهُ  80 ) ِحينٍ  ِإلَى َوَمتَاًعا َأثَاثًا َوَأْشَعاِرَھا َوَأْوبَاِرَھا َأْصَواِفَھا َوِمنْ   ِظَالًال  َخلَقَ  ِممَّ

 نِْعَمتَهُ  يُتِمُّ  َكَذلِكَ  بَْأَسُكمْ  تَِقيُكمْ  َوَسَراِبيلَ  اْلَحرَّ  تَِقيُكمُ  لَُكْم َسَراِبيلَ  َوَجَعلَ  َأْكنَانًا اْلِجبَالِ  ِمنَ  لَُكمْ  َجَعلَ وَ 
  .)1( )لََعلَُّكْم تُْسلُِمونَ  َعلَيُْكمْ 

خوف، كام يتضح ويكون ابتالء اإلنسان بدوافع حفظ الذات، وبالتحديد بدافعي الجوع وال
 اْألَْمَوالِ  ِمنَ  َوَنْقٍص  َواْلُجوعِ  اْلَخْوفِ  ِمنَ  ِبَشْيءٍ  َوَلَنْبلَُونَُّكمْ (: ذلك يف قوله تعاىل

رِ  َوالثََّمَراتِ  َواْألَْنُفسِ  ابِِرينَ  َوَبّشِ :      كام يكون فيها عقاب املجتمع، قال تعاىل. )2( )الصَّ
 َفَكَفَرتْ  َمَكانٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َرَغًدا ِرْزُقَھا َيْأِتيَھا ُمطَْمِئنَّةً  َآِمَنةً  اَنتْ كَ  َقْرَيةً  اللَُّه َمَثًال  َوَضَربَ (

  .)3() َيْصَنُعونَ  َكانُوا ِبَما َواْلَخْوفِ  اْلُجوعِ  ِلَباسَ  اللَّهُ  َفَأَذاَقَھا ِبَأْنُعِم اللَّهِ 
شباع دافعي النوم والراحة، وتشري اآليات الكرمية التالية إىل نعم هللا، عىل اإلنسان، املتعلقة بإ

 َآلَيَاتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  ُمْبِصًرا َوالنََّھارَ  ِفيهِ  ِلَيْسُكنُوا اللَّيْلَ  َجَعْلَنا َأنَّا َيَرْوا َألَمْ (: يقول تعاىل
 َولَّْواَيتَ َوِإنْ  َلُھمْ  َخيًْرا َيكُ  َيتُوبُوا َفِإنْ  (: وإىل تجنب األمل، يقول سبحانه )4() يُْؤِمنُونَ  ِلَقْومٍ 

ْبُھمُ   )5( )نَِصيرٍ  َوَال  َوِليٍّ  ِمنْ  اْألَْرِض  ِفي َلُھمْ  َوَما الدُّْنيَا َواْآلَِخَرةِ  ِفي َأِليًما َعَذاًبا اللَّهُ  يَُعّذِ
 )ُھْم يُْنَقُذونَ  َوَال  لَُھمْ  َصِريخَ  َفَال  نُْغِرْقُھمْ  نََشأْ  َوِإنْ ( :واىل أهمية التنفس حفظاً للذات، يقول تعاىل

)6(.  

كام يشري الحديث النبوي الرشيف إىل رضورة إشباع الدوافع الفسيولوجية، ولو جزئياً 

صىل هللا عليه ومنها دوافع الجوع والعطش واملأوى وامللبس والتعب واإلخراج، قَال النَِّبيُّ 

يــَُواِري به َعْورَتَُه، لَيَْس البِْن آَدَم َحقٌّ ِيف ِسَوى َهِذِه الِْخَصاِل بَيٌْت يَْسُكُنُه، َوثَْوٌب " وسلم

إَِذا اْشتََهى َمِريُض أََحِدكُْم َشيْئًا " صىل هللا عليه وسلم، وقال )1( "الُْخبِْز َوالاَْمءِ  (*)َوِجلُْف 

  ، وقال )2( فَلُْيطِْعَمهُ 

                                                 
  .81 -80لنحل، ) 1(

  .155البقرة، ) 2(

  .112النحل، ) 3(

  .86النمل، ) 4(

  .74التوبة، ) 5(

  .43يس، ) 6(
 .الخبز وحده ال إدام معه: الِجلف  (*)

  .2263الرتمذي وأحمد والحاكم، كتاب الزهد، حديث رقم  أخرجه) 7( 

 .3431أخرجه ابن ماجة، كتاب الطب، باب املريض يشتهي يشء، حديث رقم ) 7(
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آَدَم َما َمألَ آَدِميٌّ ِوَعاًء َرشٍّا ِمْن بَطْـٍن ِبَحْسـِب ابْـِن "يف إشباع دوافع الجوع والعطش والتنفس 

لٌُث لَِنَفِسهِ  لٌُث لَِرشَاِبِه، َوثـُ   .)3("أُكُالٌت يُِقْمَن ُصلْبَُه، فَِإْن كَاَن ال َمَحالََة، فَثُلٌُث لِطََعاِمِه، َوثـُ
ويتضح دافع الجنس . وتشمل دافع الجنس ودافع األمومة) من االنقراض(دوافع حفظ النوع 

 َواللَّهُ (: ، وقوله تعاىل)4( )َواْلَبِنينَ  النَِّساءِ  ِمنَ  َواتِ الشَّھَ  ُحبُّ  ِللنَّاسِ  ُزيِّنَ  (:يف قوله تعاىل
 (: وقوله سبحانه )5( )َوَحَفَدةً  َبِنينَ  َأْزَواِجُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَجَعلَ  َأْزَواًجا َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َجَعلَ 

 َما َفاْنِكُحوا(وقوله )6() ِإلَْيَھا ِليَْسُكنَ َزْوَجَھا  ِمْنَھا َوَجَعلَ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي ُھوَ 
َوقَاَل رَُسوُل . )7()َفَواِحَدةً  َتْعِدلُوا َأالَّ  َفِإْن ِخْفتُمْ  َوُرَباعَ  َوثَُالثَ  َمْثَنى النَِّساءِ  ِمنَ  لَُكمْ  طَابَ 

 ِ نْيَا النَِّساُء َوالطِّيُب وَ " صىل هللا عليه وسلمهللاَّ الةِ ُحبَِّب إَِيلَّ ِمْن الدُّ   .)8("ُجِعلَْت قُرَُّة َعيِْني ِيف الصَّ

ويؤدي دافع الجنس وظيفة هامة يف حياة اإلنسان ويف الحفاظ عىل النوع من االنقراض، 

والعالقة الجنسية يف اإلسالم ال تهدف إىل . فتتكون األرسة ويحدث التناسل وتتعاقب األجيال

ودة ورحمة، يشعر فيها الزوجان الحصول عىل اللذة الجنسية فحسب، بل هي عالقة سكن وم

  .باألمن والطأمنينة

إذا تزوج العبد فقد استكمل "الزواج نصف الدين، يقول  صىل هللا عليه وسلموعّد رسول هللا 

 "َوِيف بُْضعِ أََحِدكُْم َصَدقَةٌ "، وجعل فيه أجراً وثواباً، يقول )9( "نصف دينه، فليتق هللا يف النصف الباقي

َمـْن " صىل هللا عليـه وسـلمبه إىل مستوى العبادة التي تدخل صاحبها الجنة، يَُقوُل ، ال بل ارتفع )10(

َ طَاِهرًا ُمطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّْج الَْحرَائِرَ   صـىل هللا عليـه وسـلمالكـريم وحث الرسول . )11( "أََراَد أَْن يَلَْقى هللاَّ

  لسنة، فَعْن َعائَِشَة ريض عىل إشباع دافع الجنس بالزواج، وعّد عدم الزواج خروجاً عن ا

                                                                                                                            
  .2263أخرجه الرتمذي وأحمد والحاكم، كتاب الزهد، حديث رقم ) 1(

  .3431أخرجه ابن ماجة، كتاب الطب، باب املريض يشتهي يشء، حديث رقم ) 2(

  .2302الرتمذي يف كتاب الزهد عن رسول هللا، باب ما جاء يف كراهية كرثة األكل، حديث رقم أخرجه) 3(

  .14آل عمران، ) 4(

  .72النحل، ) 5(

  .189األعراف، ) 6(

  .3النساء، ) 7(

  .3787ناصف، كتاب عرشة النساء، باب حب النساء، حديث رقم /أخرجه النسايئ وأحمد والحاكم) 8(

  .85، ص1، ج214اإللباس للعجلوين، حديث رقم  كشف الخفاء ومزيل) 9(

  .1674رواه مسلم، الزكاة، باب أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف، حديث رقم ) 10(

  .1852أخرجه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب تزويج الحرائر، حديث رقم ) 11(
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 ِ النَِّكاُح ِمْن ُسنَِّتي فََمْن لَـْم يَْعَمـْل ِبُسـنَِّتي " صىل هللا عليه وسلمهللا عنها قَالَْت قَاَل رَُسوُل هللاَّ

ونظراً ألهمية الدافع الجنيس يف حفظ النـوع اإلنسـاين، حـّث الرسـول الكـريم . )1("فَلَيَْس ِمنِّي

صـىل الزواج من املرأة الولود، فقد روى َمْعِقِل بِْن يََساٍر عـن النَِّبـيِّ  عىل صىل هللا عليه وسلم

ُجوا الَْوُدوَد الَْولُوَد، فَِإينِّ ُمَكاثٌِر ِبُكْم األَُممَ "قوله  هللا عليه وسلم   .)2( "تَزَوَّ

َھَواتِ  ُحبُّ  لِلنَّاسِ  ُزيِّنَ  (: ويستنتج الغزايل من قوله تعاىل يف سورة آل عمران  النَِّساءِ  ِمنَ  الشَّ

أعظم الشهوات عند اإلنسان شهوة النساء، وهي أغلب الشهوات عليـه وأعصـاها "أن ) َواْلبَنِـينَ 

فإن لذة الوقـاع لـو دامـت . عند الهيجان عىل العقل، ويقصد بذلك قوة اإلحساس باللذة فيها

، يشـري الغـزايل "نفسمعارج القدس يف مدارج معرفة الـ"ويف كتابه . )3( "أقوى لذات األجسادلكانت 

إن شهوة الجامع خلقت لتكـون باعثـة لإلنسـان "إىل أهمية إشباع دافع الجنس حفظاً للنوع، يقول 

. )4( "عىل الجامع وهو سبب بقاء النوع اإلنساين، فيطلب النكاح للولـد والتحصـن ال للعـب والتمتـع

ها، وهـي رضوريـة لتكـوين وهكذا ميكن القول بوجود دوافع جنسية تحرك السلوك اإلنساين إلشـباع

ويـؤدي إشـباعها إىل . األرسة، التي تتكون منها املجتمعات والشعوب البرشية الالزمـة لعـامرة األرض

  . الراحة واألمن والطأمنينة، ويقود إىل نشوء عواطف املحبة والرحمة والتعاون والوفاق بني األزواج

طرياً يهيؤها ألداء رسالتها املتعلقة باإلنجاب وقد شاءت حكمة هللا يف خلقه أن يوجد يف األم دافعاً ف
وتحنو عليه حتى  فهي التي تحب طفلها وترعاه. حفظاً للنوع اإلنساين، ففطر فيها دافع األمومة

 ُأمِّ  فَُؤادُ  َوَأْصبَحَ (: ويشري سبحانه إىل حب األم لطفلها وحزنها لبعده، بقوله تعالـــى. يكرب

كام يشري . )5( )اْلُمْؤِمِني ِمنَ  ِلتَُكونَ  َقْلبَِھا َعلَى َربَطْنَا َأنْ  لَْوَال  ِبهِ  تُْبِديلَ  َكاَدتْ  ِإنْ  َفاِرًغا ُموَسى
هِ  ِإلَى َفَرَدْدنَاهُ (: سبحانه إىل حال الراحة وذهاب الحزن بعودة طفلها، بقوله تعاىل  تََقرَّ  َكيْ  ُأّمِ

: ألم من آالم يف الحمل والوالدة، بقوله تعاىلويوضح سبحانه ما تتحمله ا. )6(    )تَْحَزنَ  َوَال  َعيْنَُھا
يْنَا ( هُ  َحَملَتْهُ  ِإْحَسانًا ِبَواِلَدْيهِ  اْإلِْنَسانَ  َوَوصَّ  كام كشف الرسول الكريم. )7( ) ُكْرًھا َوَوَضَعتْهُ  ُكْرًھا ُأمُّ

  ما صىل هللا عليه وسلم

                                                 
  .1836رقم أخرجه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب ما جاء يف فضل النكاح، حديث ) 1(

  .1754، حديث رقم2أخرجه أبو داود،كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من مل يلد من النساء، ج) 2(

  .97، ص 3الغزايل، اإلحياء، ج) 3(

  .65الغزايل، معارج القدس يف مدارج معرفة النفس، ص ) 4(

  .10القصص، ) 5(

  .13القصص، ) 6(

  .15األحقاف، ) 7(
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جل الذي شكا إليه سوء خلق ففي حديثه للر . تعانيه األم من اآلم ومشقة يف الحمل والوالدة 
  . )1( "ما جزيتها ولو بطلقة" صىل هللا عليه وسلمأمه التي حّج بها عىل عاتقه، قال 

  الدوافـع الدينيـة :  
وهي دوافع تنشأ عن التكوين الروحي لإلنسان، الذي يستحثه ملعرفة خالقه وخالق الكون 

 اللَّهِ  ِفطَْرةَ (: مصداقاً لقوله تعاىلوالدوافع الدينية فطرية الجذور، . وعبادته واللجوء إليه

فالدين فطرة الناس جميعاً، واإلنسان مفطور عىل معرفة . )2(  )َعلَيَْھا النَّاسَ  َفطَرَ  الَّتِي

  .هللا سبحانه وتوحيده
ويف موضع آخر، يوضح القرآن الكريم حقيقة النزعة الفطرية للتدين، املركوزة يف ضامئر 

وهي يف (انعقد منذ األزل بني أرواح البرش " ميثاق" هيئة الخلق البرشي، ويصورها عىل
فقد انعقد هذا امليثاق عىل إميان . وبني خالقها عّز وجّل ) األصالب، أي قبل خلقها يف الدنيا

فهو مخلوق عىل هيئة تشهد بإقراره . البرش باهلل عز وجل رباً، وإفراده بالعبودية دون سواه
 ظُُھوِرِھمْ  ِمنْ  َآَدمَ  َبِني ِمنْ  َربُّكَ  َأَخذَ  َوِإذْ (: سبحانه بالتوحيد، قال تعاىل

يََّتُھمْ   َيْومَ  َتُقولُوا َأنْ  َشِھْدَنا َبَلى َقالُوا ِبَربُِّكمْ  َأَلْستُ  َأْنُفِسِھمْ  َعَلى َوَأْشَھَدُھمْ  ُذّرِ
ِ . )3( ) َغاِفِلينَ  َھَذا َعنْ  ُكنَّا ِإنَّا اْلِقيَاَمةِ  َمـا ِمـْن " هللا عليـه وسـلم صـىلَوقَاَل رَُسـوُل هللاَّ

فالروح تهتدي بفطرتها إىل خالقها، فهي من روح هللا التـي . )4( ... "َمْولُوٍد إِالَّ يُولَُد َعَىل الِْفطْرَِة 

أودعها قبضة الطني، وهي تهتدي إىل خالقها بفطرتها دون جهد وتعـب، فكـان أمـر تحصـيله 

من البرش دون أخرى، فاهلل سبحانه أعطى كل بالدليل سهالً، وال يتوقف أمر تحصيله عىل فئة 

  .يشء خلقه ثم هدى

وتحظى الدوافع الدينية بأهمية خاصة يف اإلسالم، فهـي املحـرك الرئييسـ للسـلوك اإلنسـاين 

وال يتوقف عمل هذه الدوافع عند حٍد وال ميكن إشـباعها . الذي يدفعه لتحقيق الهدف من وجوده

وكلام زاد اإلميان يف القلـب، زاد الشـوق . املستمرة منها باملرحلية كلياً، فهي يف عملها أشبه بالعملية

وقيامه الذي كان يطـول حتـى  صىل هللا عليه وسلمويفرس ذلك عبادة رسولنا الكريم . لطلب املزيد

  كانت تتفطّر قدماه، وصالة مريم ابنة عمران، عليها السالم، التي

                                                 
  .445، ص2رزمي، الكشاف يف حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، جالزمخرشي الخوا: انظر) 1(

  .30الروم، ) 2(

  .172األعراف، ) 3(

  .4402صحيح مسلم، كتاب تفسري القرآن، باب ال تبديل لخلق هللا، حديث رقم ) 4(
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امم الذي جلـس ليأكـل متـرات يف يـده يـوم كام يفرس ذلك سلوك عمري بن الحُ . تطول أيضاً  

والذي نفس محمد بيـده ال يقـاتلهم اليـوم رجـل "يقول  صىل هللا عليه وسلمبدر، فسمع رسول هللا 

فيقتل صابراً محتسباً، مقبالً غري مدبر، إال أدخله هللا الجنة فقال عمري بَـٍخ بَـٍخ، أفـام بينـي وبـني أن 

. )1( "قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتلأدخل الجنة إال أن يقتلني هؤالء، ثم 

ما ليلة تهدى إىل بيتي فيها عروس أنا لها محـب، أو أبرشـ فيهـا " ريض هللا عنهوقال خالد بن الوليد 

  .)2("بغالم، أحب إّيل من ليلة شديدة الجليد يف رسيَّة من املهاجرين أصبح بها العدو

ق فطري إىل من تنسب إليه صفات الكـامل وتنشـد عنـده وتنطوي النفس اإلنسانية عىل تو 

فاإلميان هو منبع السعادة الحقيقية واألمن . األمن والحامية والطأمنينة، ويحقق لها الخري والسعادة

  . والطأمنينة، فأولياء هللا ال خوف عليهم وال هم يحزنون

كون املحرك الرئييس للسلوك، وتطفو الدوافع الدينية جليّة عىل السطح، وتسيطر عىل الشخصية، وت
ال سيام يف لحظات الضعف والهلع وعند مشارف الهالك التي  تهدد حياة اإلنسان املسلم، فيدعو 

يُكمْ  َمنْ  ُقلْ (: هللا بفطرة الدين، ويلتجئ إليه من كل رش، طالباً منه النجاة، قال تعاىل  ظُلَُماتِ  ِمنْ  يُنَّجِ

ًعاتَ  تَْدُعونَهُ  َواْلبَْحرِ  اْلبَرِّ  اِكِرينَ  ِمنَ  لَنَُكونَنَّ  َھِذهِ  ِمنْ  َأْنَجانَا لَِئنْ  َوُخْفيَةً  َضرُّ  َوإَِذا (:، وقال تعاىل)3( ) الشَّ

ْنَسانَ  َمسَّ  ، )5( )ِإلَيْهِ  ُمنِيِبينَ  َربَُّھمْ  َدَعْوا ُضرٌّ  النَّاسَ  َمسَّ  َوِإَذا (:، وقال أيضاً )4(  إِلَْيهِ  ُمنِيبًا َربَّهُ  َدَعا ُضرٌّ  اإْلِ
فاإلنسان يلجأ إىل هللا،  .)6(  )الّدِينَ  لَهُ  ُمْخِلِصينَ  اللَّهَ  َدَعُوا َكالظُّلَلِ  َمْوجٌ  َغِشيَُھمْ  َوِإَذا  (: وقال سبحانه

ويجد يف ذلك طأمنينة . بكل مشاعره، ويندفع إليه يف ساعات محنته، طلباً للنجاة والحامية واألمن
يلجأ إىل  صىل هللا عليه وسلموقد كان رسول هللا . قىض حاجته يف النفس، وانرشاحاً يف الصدر، وكأنه

الةِ "وكان يقول لِبالُل . )7( "إِذَا َحَزبَُه أَْمٌر َصىلَّ "هللا عند الشدائد، فقد كان  وحّث . )8( "أَرِْحَنا ِبالصَّ
  عىل اللجوء إىل هللا ودعائه يف أيام الرخاء، وليس فقط صىل هللا عليه وسلمالرسول 

                                                 
  .145أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، حديث رقم ) 1(

  .4014، 1اإلصابة،  -350، 9مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، ) 2(

  .63األنعام، ) 3(

  .8الزمر، ) 4(

  .33الروم، ) 5(

  . 32لقامن، ) 6(

  .1124رواه أبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب وقت قيام النبي من الليل، حديث رقم) 7(

  .22009يث رجال من أصحاب النبي، حديث رقمرواه أحمد، كتاب باقي مسند األنصار، باب أحاد) 8(
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َعاَء ِيف الرََّخاءِ "لشدائد، قَال يف ا  َدائِِد َوالَْكرِْب، فَلْيُْكرِثْ الدُّ ُ لَُه ِعْنَد الشَّ  "َمْن َرسَُّه أَْن يَْستَِجيَب هللاَّ
)1(.  

وتحدد الدوافع الدينية كيفية إشباع الدوافع اإلنسانية كافة، وهي التي تهدي اإلنسان 

وبغري اإلميان ال تستقيم حياته، وال يهنـأ باله، . إىل السلوك السوي وتجنبه الوقوع يف األخطاء

وال تتوفر له أسباب األمن النفيس، فال يجد للحياة لذة، يشعر بالضيق ويكون عرضة 

ويُذكر . للرصاعات النفسية، وال يشعر باالنتامء إىل األمة اإلسالمية وال يتمكن من تحقيق ذاته

، يعد نقص اإلميان لدى الفرد سبباً قوياً يف أن بعض علامء النفس الغربيني ومنهم يونج مثالً

  .جميع األمراض النفسية التي تصيب الراشدين

  الدوافـع النفسيـة:  

وهي دوافع غري فسيولوجية، ذات أساس فطري، تزيد قوتها أو تنقص يف ضوء التنشئة 

تكـون وميكـن أن . وتعـّد هامـة للتطـّور اإلنسـاين مـن الناحيـة النفسـية. االجتامعية والـتعلم

. الدوافع النفسية ذات طابع إيجايب كالكرم، وميكن أن تكون ذات طابع سلبي كالبخل والشـح

  :وفيام ييل عرض ألبرز هذه الدوافع الواردة يف القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة 
يأيت دافع األمن يف مقدمة الدوافع النفسية وأكرثها أهمية عىل اإلطالق، لذلك : دافع األمن

 (3 ) َھَذا اْلَبيْتِ  َربَّ  َفْليَْعبُُدوا(: فهو عنوان الحياة، قال تعاىل. رص اإلسالم عىل إشباعهيح
فقد قرن سبحانه دافع الجوع مع دافع .  )2( )َخْوفٍ  ِمنْ  َوَآَمَنُھمْ  ُجوعٍ  ِمنْ  َأطَْعَمھُمْ  الَِّذي

واألمن أهم دافعني، ال  فالطعام. األمن، أي قرن األمن بالطعام الذي ال حياة لإلنسان بدونه
يفكر اإلنسان بسواهام إال بعد أن يحصل عىل الحد األدىن منهام، لذلك مّن سبحانه عىل 

 .وقد أنعم هللا بهام عىل عباده يك يشكروه ويخلصوا يف عبادته. قريش مبا رزقهم منهام

تحـرر مـن ويشري األمن يف اإلسالم  إىل حالة الطأمنينة والحامية والتوافـق والتـوازن وال

ـاع، التـي ال غنـى للمسـلم عنهـا، السـتقراره وليـتمكن مـن أداء مهمتـه  الخوف والقلق والرص

  وهو أمن له أساس يف األصل العقدي التوحيدي هو أمن ال يعرف. الحضارية

                                                 
  .3304رواه الرتمذي يف كتاب دعوات عن رسول هللا، باب ما جاء أن دعوة املسلم مستجابة، حديث رقم) 1(

  .4-3قريش، ) 2(
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فكان األمن مطلباً . تعصباً يف وجهته، فهو بذلك أمن شامل مرتبط ارتباطاً وثيقاً باإلميان 
 َربِّ  ِإْبَراِھيمُ  َقالَ  َوِإذْ  (:سيدنا إبراهيم عليه السالم يف دعوته، قال هللا تعالـىفطرياً عّرب عنه 

وقد وصف سبحانه وتعاىل األمن الذي يحّل باإلنسان عند دخوله . )1(  )آَِمًنا َبَلًدا َھَذا اْجَعلْ 
واألمن . )2(  )َآِمًنا َكانَ  َدَخلَهُ  َوَمنْ  َمَقاُم ِإْبَراِھيمَ  َبّيَِناتٌ  َآَياتٌ  ِفيهِ (:  البيت الحـرام، بقوله

فاألمن يعدل يف أهميته، لإلنسان، الطعام والرشاب والصحة . نعمة أنعم هللا بها عىل البرش
ِ . وبغيابه تصبح حياة اإلنسان مهددة بالقلق والخوف والزوال. والكساء صىل قَاَل رَُسوُل هللاَّ

َا ِحيزَْت َمْن أَْصبََح ِمْنُكْم آِمنً " هللا عليه وسلم ِبِه ُمَعاًىف ِيف َجَسِدِه ِعْنَدُه قُوُت يَْوِمِه فََكأمَنَّ ا ِيف ِرسْ
نْيَا بحذافريها ويشري هذا الحديث الرشيف إىل أن قمة سعادة اإلنسان يف الدنيا . )3( "لَُه الدُّ

 فاإلنسان السعيد هو الذي يشعر. األمن والصحة البدنية والطعام: تتحقق بتوفر أسبابها وهي
باألمن فال يعاين من الخوف، ويجد طعام يومه فال يشعر بالجوع، ويتمتع بصحة بدنه فال 

  .يشعر باملرض
 اللَّهُ  َوَضَربَ   (:واألمن مناط به الرزق والسعة واالزدهار، قال تعاىل

 ِبَأْنُعمِ  َفَكَفَرتْ  نٍ َمَكا ُكلِّ  ِمنْ  َرَغًدا ِرْزقَُھا َيْأِتيَھا ُمطَْمِئنَّةً  َآِمَنةً  َكاَنتْ  َقْرَيةً  َمَثًال 
صىل هللا ويؤكد رسول هللا . )4(  )َيْصَنُعونَ  َكانُوا ِبَما َواْلَخْوفِ  اْلُجوعِ  ِلَباسَ  اللَّهُ  َفَأَذاَقَھا اللَّهِ 

صىل هللا رضورة وجود مسكن لإلنسان، يشعر فيه باألمن، ويعده حقاً له، قال  عليه وسلم
ِيف ِسَوى َهِذِه الِْخَصاِل بَيٌْت يَْسُكُنُه، َوثَْوٌب يَُواِري به َعْورَتَُه،  لَيَْس البِْن آَدَم َحقٌّ " عليه وسلم

 ِمنَ  ِبَشْيءٍ  َوَلَنْبلَُونَُّكمْ (: واالبتالء يكون بالخوف، قال تعاىل. )5( "َوِجلُْف الُْخبِْز َوالَْمـــاءِ 
رِ  ثََّمَراتِ َوال َواْألَْنُفسِ  اْألَْمَوالِ  ِمنَ  َوَنْقٍص  َواْلُجوعِ  اْلَخْوفِ  اِبِرينَ  َوَبّشِ   .)6(  )الصَّ

فلـيس "ويؤكد املاوردي أهمية إشباع األمـن النفيسـ يف حيـاة الفـرد واملجتمـع بقولـه 

لخائف راحة، وال لحاذر طأمنينة، فاألمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش، ألن الخـوف يقـبض 

التـي بهـا قـوام الناس عن مصالحهم ويحجـزهم عـن ترصـفهم، ويكفهـم عـن أسـباب املـواد 

  ومن …والخوف قد يتنوع بأن يكون تارة عىل النفس وتارة عىل األهل …أودهم

                                                 
  .126البقرة، ) 1(

  .97آل عمران، ) 2(

  .2268رقم  رواه الرتمذي يف كتاب الزهد عن رسول هللا، باب يف التوكل عىل هللا، حديث) 3(

  .112النحل، ) 4(

  .سبق تخريجه) 5(

  .155البقرة، ) 6(
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عّمه األمن كمن استولت عليه العافية، فهو ال يعرف قدر النعمة بأمنه حتى يخاف، كـام ال  

ه أمراً رضورياً لصالح أحوال الدنيا، يقـول . )1( "يعرف املعاىف بعافيته حتى يصاب ن مـا إعلـم أ "ويعدُّ

تصلح به الدنيا، حتى تصري أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة، ستة أشياء هي قواعدها وإن تفرعـت، 

  .)2( "وهي دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح

ويعّد األمن النفيس من أهـم مقومـات الصـحة النفسـية التـي يحتاجهـا اإلنسـان يف تكيفـه 

. كون اإلنسان اآلمن يف حال توافق وتوازن أمني مع نفسه ومـع خالقـه يف أداء العبـاداتفي. النفيسّ 

كام يعد األمن النفيس مهامً يف التكيـف االجتامعـي، فـال يجـد الفـرد أمنـه الـنفس إال بـاالنتامء إىل 

من جامعة، وتكوين عالقات اجتامعية طيبة، يكـون فيهـا فـاعالً ومنتجـاً ومـؤثراً، فهـو ال يشـعر بـاأل 

فالتوافق االجتامعي مصـدر األمـن النفّيسـ، . النفيس إال عندما يكون قادراً عىل التفاعل مع اآلخرين

  .واإلنسان القلق يجد الراحة بصحبة اآلخرين

جعل هللا سبحانه وتعاىل حب التملك دافعاً ذا أساس فطري، وجعل  :دافع حب التملك. ب
، وقد قّدم سبحانه )3( )الدُّْنيَا اْلَحيَاةِ  ِزينَةُ  َواْلبَنُونَ  الُ اْلمَ  (:املال زينة الحياة الدنيا، قال تعاىل
ا ُحبًّا اْلَمالَ  َوتُِحبُّونَ (: املال، هنا، عىل البنني، وقال تعاىل  ِللنَّاسِ  ُزيِّنَ  (:، وقال سبحانه)4( )َجّمً

َھَواتِ  ُحبُّ  ةِ  الذََّھبِ  ِمنَ  َرةِ اْلُمَقْنطَ  َواْلَقَناِطيرِ  َواْلَبِنينَ  النَِّساءِ  ِمنَ  الشَّ  َواْلَخيْلِ  َواْلِفضَّ
َمةِ  ويدفع . )5(  )اْلَمَآبِ  ُحْسنُ  ِعْنَدهُ  َواللَّهُ  الدُّْنَيا اْلَحَياةِ  َمَتاعُ  َذِلكَ  َواْلَحْرثِ  َواْألَْنَعامِ  اْلُمَسوَّ

 َربِّي َرْحَمةِ  ئِنَ َخَزا تَْملُِكونَ  أَْنتُمْ  لَوْ  قُلْ (: الحرص عىل التملك بصاحبه إىل البخل، قال تعاىل
ْنفَاقِ  َخْشيَةَ  أَلَْمَسْكتُمْ  إًِذا ْنَسانُ  َوَكانَ  اإْلِ : والنفس موصوفة بالبخل، قال تعاىل. )6( )قَتُوًرا اإْلِ

حَّ  اْألَْنفُسُ  َوأُْحِضَرتِ ( ويدفع الحرص عىل التملك بصاحبه إىل االستعجال يف جمع . )7( )الشُّ
 تُِحبُّونَ  بَلْ  َكالَّ (: ، وقال سبحانه)8(  )َعُجوًال  اْإلِْنَسانُ  َوَكانَ  (:املزيد من الخريات، قال تعاىل

  اْلَعاِجَلةَ 

                                                 
  .129-128املاوردي، أدب الدنيا والدين، ص ) 1(

  .120 -119املرجع السابق، ص ) 2(

  .46الكهف، ) 3(

  .20الفجر، ) 4(

  .14آل عمران، ) 5(

  .100اإلرساء، ) 6(

  .128النساء، ) 7(

  .11اإلرساء، ) 8(
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ونتيجة لحرص اإلنسان عىل التملك واستعجاله يف تحصيل  .)1( ) اْآلَِخَرةَ  َوتََذُرونَ  (20) 
 ْنَسانَ اْإلِ  ِإنَّ (: الخريات، نجده هلوعاً جزوعاً من كل ما من شأنه تهديد ممتلكاته، قال تعاىل

هُ  ِإَذا ( 19 ) َھلُوًعا ُخِلقَ  رُّ  َمسَّ هُ  َوِإَذا ( 20 ) َجُزوًعا الشَّ  ِإالَّ  ( 21 ) َمنُوًعا اْلَخيْرُ  َمسَّ
  . )2()اْلُمَصلِّينَ 

وحب التملك كان واحداً من دافعني أوهم الشيطان بهام آدم عليه السالم فأكل من الشجرة 
يْطَانُ  ِإلَيْهِ  َوْسَوسَ فَ (:  املحرمة فعىص ربه، قال تعاىل  اْلُخْلدِ  َشَجَرةِ  َعلَى َأُدلُّكَ  َھلْ  َآَدمُ  يَا َقالَ  الشَّ

لهام قيمة تعزيزية يف النفس ) دافع حب الحياة ودافع التملك(فهذان الدافعان . )3(  )يَْبلَى َال  َوُمْلكٍ 
صىل هللا عليه ل الكريم وقد أشار الرسو . البرشية، لذلك وقع االختيار عليهام يف التأثري عىل آدم

يِْخ َشابٌّ َعَىل ُحبِّ "إىل أهمية هذين الدافعني يف النفس اإلنسانية، يقول يف ذلك  وسلم قَلُْب الشَّ
لَْو أَنَّ البِْن آَدَم َواِديًا ِمْن َذَهٍب " صىل هللا عليه وسلم، َوقَاَل )4( "طُوِل الَْحيَاِة َوكرَْثَِة الاَْملِ "اثَْنتنَْيِ 
ُ َعَىل َمْن تَاَب  أََحبَّ  َاُب، َويَتُوُب هللاَّ   .)5( "أَْن يَُكوَن لَُه َواِديَاِن، َولَْن مَيْألَ فَاُه إِالَّ الرتُّ

هـي  عني اإلسالم بإشباع دافع التعلم، فكانت أول آية نزلت من القـرآن الكـريم: دافع التعلم. ج

وهللا سـبحانه . فهـو دافـع ذو منشـأ فطـري. )6(  )َخَلقَ  الَِّذي َربِّكَ  بِاْسمِ  اْقَرأْ ( :قوله تعاىل

وتعاىل زود اإلنسان بأدوات العلم من سـمع وبرصـ وعقـل للـتعلم والتفكـر والتأمـل يف اآلفـاق 

قـال  لـذلك كـان العلـامء يخشـون هللا،. واألنفس، وبالتايل إىل عبادة الخالق عّز وجـّل وتوحيـده

  . )7(  )ُعلََماءُ الْ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  اللَّهَ  يَْخَشى إِنََّما(تعاىل 

وبإشباع دافع التعلم، يصبح املرء قادراً عىل التمييز بني الخري والرش، وبني السلوك األخالقـي 

لذلك أشار سـبحانه إىل أن عـدم إشـباع . وغري األخالقي، ويدرك النفع يف الفضائل والرضر يف الرذائل

والضـياع وسـوء العاقبـة، ىل االنحراف هذا الدافع بإعامل العقل يف التفكر والتأمل يف آياته يؤدي إ

  ُكنَّا َما َنْعِقلُ  َأوْ  نَْسَمعُ  ُكنَّا َلوْ  َوَقالُوا(: قال تعاىل

                                                 
  .21-20القيامة ) 1(

  .22-19املعارج، ) 2(

  .120طه، ) 3(

  .2260أخرجه الرتمذي يف كتاب أبواب الزهد، باب ما جاء يف قلب الشيخ عىل حب اثنتني، حديث رقم) 4(

  .5958أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة املال، حديث رقم) 5(

  .1العلق، ) 6(

  .28فاطر، ) 7(
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ِعيرِ  َأْصَحابِ  ِفي   َال  ُقلُوبٌ  لَُھمْ  َواْإلِْنسِ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َكثِيًرا لَِجَھنَّمَ  َولََقْد َذَرْأنَا(: وقال أيضاً  )1( ) السَّ
ُأولَِئَك  َأَضلُّ  ُھمْ  بَلْ  َكاْألَْنَعامِ  ُأولَِئكَ  ِبَھا يَْسَمُعونَ  َال  َآَذانٌ  َولَُھمْ  ِبَھا َال يُْبِصُرونَ  َأْعيُنٌ  مْ َولَھُ  ِبَھا يَْفَقھُونَ 

وقد علّم سبحانه وتعاىل اإلنسان بالوحي ما ال سبيل إىل معرفته بالعقل، . )2( )اْلَغاِفلُونَ  ُھمُ 
  . أدواته املعرفية القارصة فأشبع لديه هذا الدافع ومل يرتكه ضحية

  الدوافـع االجتامعيـة:  
وهي الدوافع املتعلمة أو املكتسبة بالتنشئة االجتامعية، وتختص بالعالقات االجتامعية مع 

اآلخرين؛ فهو بحاجة إليهم ليؤدي دوره يف الحياة، ويشعر بالسكينة، ويحقق الغاية من 
 الَِّذي ُھوَ  (:قال تعاىل  ا خلقت حواء،فقد شعر آدم عليه السالم بالسكينة عندم. وجوده
ا ِإَليَْھا ِلَيْسُكنَ  َزْوَجَھا ِمْنَھا َوَجَعلَ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  اَھا َفَلمَّ  َحْمًال  َحَمَلتْ  َتَغشَّ
ا ِبهِ  َفَمرَّتْ  َخِفيًفا اِكِرينَ  ِمنَ  َلَنُكوَننَّ  َصاِلًحا َآَتْيَتَنا َلِئنْ  َربَُّھَما اللَّهَ  َدَعَوا َأْثَقلَتْ  َفَلمَّ  )الشَّ

وقد حّدد اإلسالم دور كل فرد يف املجتمع، وأكّد رضورة التوفيَق بني إشباع حاجات . )3( 
  .الفردية وحاجات مجتمعه، بغية تحقيق التكيف االجتامعي مع البيئة

ب وقد فّضل اإلسالم املسلم الذي يخالط الناس ويصرب عىل أذاهم عىل املسـلم الـذي ينسـح

الُْمْسلُِم إِذَا كَاَن ُمَخالِطًا النَّـاَس " صىل هللا عليه وسلماجتامعياً حتى ال يتعرض لألذى، قال رسول هللا 

ِذي ال يَُخـالُِط النَّـاَس َوال يَْصـِربُ َعـَىل أََذاُهـمْ  فاإلنسـان . )4("َويَْصِربُ َعَىل أََذاُهـْم َخـرْيٌ ِمـْن الُْمْسـلِِم الـَّ

  .تطيع العيش معزوالً عن اآلخريناجتامعي بطبعه، وال يس

وميكـن أن تتخـذ . وتعّد التنشئة االجتامعية حاسمة يف إثـارة الـدوافع االجتامعيـة وضـبطها

هذه الـدوافع طابعـاً إيجابيـاً كـاالنتامء والحـب، وميكـن أن تتخـذ طابعـاً سـلبياً كاألنانيـة الفرديـة 

االجتامعيـة الـواردة يف القـرآن الكـريم  وفيام ييل عـرض ألبـرز الـدوافع. والكراهيّة والحسد والحقد

  :والسنة املرشّفة 

التنافس دافع اجتامعي تحدد معايريه قـيم املجتمـع وثقافتـه، وغالبـاً مـا يكـون : دافع التنافس. أ

متوجهاً نحو ما يف الحياة الدنيا من زينة أو مال أو جاه أو ممتلكات أو شـهرة، فيكـون سـبباً يف 

ِ ال" صىل هللا عليه وسلمويف ذلك يقول النَِّبيِّ . لناساملشاحنات واألحقاد بني ا   َوهللاَّ

                                                 
  .10امللك، ) 1(

  .179األعراف، ) 2(

  .189األعراف، ) 3(

رواه الرتمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا، باب مخالطة النـاس مـع الصـرب عـىل آذاهـم، حـديث رقـم ) 4(

2431.  
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نْيَا كَاَم بُِسطَْت َعَىل َمـْن كَـانَ    الَْفْقَر أَْخَىش َعلَيُْكْم، َولَِكْن أََخَىش َعلَيُْكْم أَْن تُبَْسَط َعلَيُْكْم الدُّ

، لذلك حـذر الرسـول الكـريم )1( "اَم أَْهلََكتُْهمْ قَبْلَُكْم، فَتََنافَُسوَها كَاَم تََنافَُسوَها، َوتُْهلَِكُكْم كَ

والَ " صـىل هللا عليـه وسـلممـن التنـافس إال يف أمـرين فقـط، يقـول  صىل هللا عليه وسلم

ُ َعزَّ َوَجلَّ الُْقرْآَن فَُهَو يَُقوُم ِبـِه آنَـاَء اللَّ  وَآنَـاَء  يْـلِ تََنافَُس بَيَْنُكْم إِالَّ ِيف اثَْنتنَْيِ رَُجٌل أَْعطَاُه هللاَّ

َ تََعاَىل أَْعطَايِن ِمثَْل َما أَْعطَى فُالنًا فَأَقُومَ   ِبِه كَـاَم النََّهاِر َويَتَِّبُع َما ِفيِه، فَيَُقوُل رَُجٌل لَْو أَنَّ هللاَّ

ُق، فَيَُقوُل َرُجٌل لَْو أَنَّ  ُ َماالً فَُهَو يُنِْفُق َويَتََصدَّ َ أَْعطَايِن ِمثْـَل َمـا يَُقوُم ِبِه، َورَُجٌل أَْعطَاُه هللاَّ هللاَّ

َق ِبه   .)2( "…أَْعطَى فُالنًا فَأَتََصدَّ
 :وقد حث هللا سبحانه وتعاىل عىل توجيه هذا الدافع نحو عمل الخري وتقوى هللا،    قال تعاىل

َماءِ  َكَعْرِض  َعْرُضَھا َوَجنَّةٍ  ِمْن َربُِّكمْ  َمْغِفَرةٍ  ِإلَى َسابُِقوا( ِباللَِّه  َآَمنُوا ِللَِّذينَ  دَّتْ أُعِ  َواْألَْرِض  السَّ
 لَِفي اْألَْبَرارَ  ِإنَّ  (:، وقـال تعاىل)3( ) اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َواللَّهُ  يََشاءُ  َمنْ  يُْؤِتيهِ  اللَّهِ  َفْضلُ  َذِلكَ  َوُرُسلِهِ 

 ِمنْ  يُْسَقْونَ  ( 24 ) النَِّعيمِ  َرةَ نَضْ  ُوُجوِھِھمْ  ِفي تَْعِرفُ  ( 23 ) يَْنظُُرونَ  اْألََراِئكِ  َعلَى ( 22 ) نَِعيمٍ 
  .)4(  )اْلُمتَنَاِفُسونَ  َفْليَتَنَاَفسِ  َذِلكَ  َوِفي ِمْسكٌ  ِختَاُمهُ  ( 25 ) َمْختُومٍ  َرِحيقٍ 

املسلمني عىل التنافس يف األعامل املفيدة  صىل هللا عليه وسلموقد حث رسول هللا 

سابق بالخيل، ال بل كان يشرتك هو كالفروسية، والجري والرمي؛ فكان يشجعهم عىل الت

سباقاً للخيل التي أضمرت من الحفياء  صىل هللا عليه وسلمأقام "فقد . نفسه معهم

. )5( "وأمدها ثنية الوداع وسابق بن الخيل التي مل تضمر من الثنية إىل مسجد بني زريق

عىل نفر  لمصىل هللا عليه وسكام سابق عائشة أم املؤمنني يف الجري، وخرج رسول هللا 

ارموا بني إسامعيل فإن أباكم كان رامياً، ارموا وأنا "بالسوق فقال  )6( ممن أسلم ينتصلون

مع بني فالن، فأمسك أحد الفريقني بأيديهم فقال ما لكم ال ترمون؟ فقالوا كيف نرمي 

  .)7( "وأنت معهم؟ فقال ارموا وأنا معكم كلكم

                                                 
  .2924أخرجه البخاري يف كتاب فرض الخمس، باب الجزية واملوادعة، حديث رقم ) 1(

  .16352ن األخنس عن النبي، حديث رقمأخرجه أحمد، مسند الشاميني، باب حديث يزيد ب) 2(

  .21الحديد، ) 3(

  .26-22املطففني، ) 4(

  .سبق تخريجه) 5(

  .أي يرتامون بالسهام للسبق) 6(

  .164، ص 2أخرجه الشيخان انظر الشيباين، ج) 7(
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طري، وقد أشار القرآن الكريم إليه عندما قال العدوان دافع له أساس ف :دافع العدوان. ب
 ِفيَھا َأتَْجَعلُ  َقالُوا(: ، فقالت املالئكة هلل تعاىل"إين جاعل يف األرض خليفة"تعاىل للمالئكة 

َماءَ  َويَْسِفكُ  ِفيَھا يُْفِسدُ  َمنْ  قال . )1( )تَْعلَُمونَ  َال  َما َأْعلَمُ  ِإنِّي َقالَ  لَكَ  َونَُقّدِسُ  ِبَحْمِدكَ  نَُسبِّحُ  َونَْحنُ  الدِّ
يكون له ذرية يفسدون يف األرض ويتحاسدون ويقتل "السدي يف تفسريه لهذه اآلية الكرمية 

كام أشار القرآن الكريم إىل دافع العدوان يف قصة آدم وحواء عندما وسوس . )2( "بعضهم بعضاً 
ا َفَأْخَرَجُھَما َعْنَھا يْطَانُ الشَّ  َفَأَزلَّھَُما (:لهام الشيطان ليخرجهام من الجنة،  قال تعالــى  َكانَا ِممَّ

وتكرمياً لحق . )3(  )ِحينٍ  ِإلَى َوَمتَاعٌ  ُمْستََقرٌّ  اْألَْرِض  ِفي َولَُكمْ  َعُدوٌّ  ِلَبْعٍض  بَْعُضُكمْ  اْھبِطُوا َوُقْلنَا ِفيهِ 
يَِحلُّ لُِمْسلٍِم  الَ" صىل هللا عليه وسلماإلنسان يف الحياة، حرّم اإلسالم العدوان، قال رسول هللا 

َع ُمْسلِاًم  ِ ِمْن قَتِْل " صىل هللا عليه وسلموقال رسول هللا . )4( "أَْن يَُروِّ نْيَا أَْهَوُن َعَىل هللاَّ لََزَواُل الدُّ
  .)5( "رَُجٍل ُمْسلِمٍ 

وقد كان قابيل أول مخلوق استثاره دافع العدوان إىل حّد قتل أخيه هابيل من غري ذنب، 
 نَبَأَ  َعلَيِْھمْ  َواْتلُ (:  ، ألن هللا سبحانه تقبل قربانه ومل يتقبل قربان قابيل، قال تعاىلبغياً وحسداً 

بَا ِإذْ  ِباْلَحقِّ  َآَدمَ  اْبنَيْ   اللَّهُ  يَتََقبَّلُ  ِإنََّما َقالَ  َألَْقتُلَنَّكَ  َقالَ  اْآلََخرِ  ِمنَ  يُتََقبَّلْ  َولَمْ  َأَحِدِھَما ِمنْ  َفتُقُبِّلَ  ُقْربَانًا َقرَّ
  .)6(  )اْلُمتَِّقينَ  ِمنَ 

َعتْ  (وقال تعاىل يف سورة املائدة  )اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  َفَأْصبَحَ  َفَقتََلهُ  َأِخيهِ  َقتْلَ  َنْفُسهُ  َلهُ  َفطَوَّ

أي طلبه ليقتله فـراغ "وقال السدي . ، أي أن نفسه استثارته وحثَّته عىل قتل أخيه فقتله)7( 

، فأتاه يوماً من األيام، وهو يرعى غـنامً لـه، وهـو نـائم، فرفـع الغالم منه يف رؤوس الجبال

ال تُْقتَُل نَْفـٌس " صىل هللا عليه وسلموقـال . )8( "صخرة فََشَدخ بها رأسه فامت فرتكه بالعراء

  .)9( "َل ظُلاًْم، إِالَّ كَاَن َعَىل ابِْن آَدَم األَوَِّل كِْفٌل ِمْن َدِمَها، ألَنَُّه أَوَُّل َمْن َسنَّ الَْقتْ 

                                                 
  .30البقرة، ) 1(

  .50، ص1، ج1981مخترص تفسري ابن كثري للصابوين، ) 2(

  .36البقرة، ) 3(

  .4351اود، كتاب األدب، باب من يأخذ اليشء عىل املزاح، حديث رقمسنن أيب د) 4(

  .1315سنن الرتمذي، كتاب الديات عن رسول هللا، باب ما جاء يف التشديد عىل قتل املؤمن، حديث رقم) 5(

  .29-27املائدة، ) 6(

  .30املائدة، ) 7(

  .508، ص 1انظر مخترص تفسري ابن كثري، ج) 8(

  .3088أيب داود، كتاب أحاديث األنبياء، باب خلق آدم وذريته، حديث رقم أخرجه الجامعة سوى) 9(
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 ِ إَِذا تََواَجَه الُْمْسلِاَمِن ِبَسيَْفيِْهاَم فَِكالُهاَم ِمْن أَْهِل " صىل هللا عليه وسلمكام يقول رَُسوُل هللاَّ

وقال اإلمـام أحمـد . )1( "النَّاِر، قِيَل فََهَذا الَْقاتُِل فاََم بَاُل الَْمْقتُوِل، قـَاَل إِنَُّه أََراَد قَتَْل َصاِحِبهِ 

صـىل بن سعيد أن سعد بن أيب وقاص قال، عند فتنة عثامن أشـهد أن رسـول هللا  عن برش

إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خري من القائم، والقائم خري من املايش، "قال  هللا عليه وسلم

  .)2( "واملايش خري من الساعي
إلسالم وقد يتخذ العدوان شكل االستيالء عىل ممتلكات اآلخرين وأعراضهم، لذلك رشع ا

 َوَال  يَُقاتِلُونَُكمْ  الَِّذينَ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َوَقاتِلُوا(: الدفاع عن النفس واملال والدين والعرض، قال تعاىل

 َال  لَُكمْ  َوَما(: كام رشع القتال للدفاع عن املظلوم، قال تعاىل. )3( )اْلُمْعتَِدينَ  يُِحبُّ  َال  اللَّهَ  ِإنَّ  تَْعتَدُوا
َجالِ  ِمنَ  اللَِّه َواْلُمْستَْضَعِفينَ  َسِبيلِ  ِفي تَُقاتِلُونَ   ِمنْ  َأْخِرْجنَا َربَّنَا يَقُولُونَ  الَِّذينَ  َواْلِوْلَدانِ  َوالنَِّساءِ  الّرِ

هو رضوري و . )4()  نَِصيًرا لَدُْنكَ  ِمنْ  لَنَا َواْجَعل َوِليًّا لَُدْنكَ  ِمنْ  لَنَا َواْجَعل َأْھلَُھا الظَّالِمِ  اْلَقْريَةِ  َھِذهِ 
  .)5( )اْألَْرضُ  لََفَسَدتِ  ِببَْعٍض  بَْعَضُھمْ  النَّاسَ  اللَّهِ  َدْفعُ  َولَْوَال (: للوقوف بوجه املفسدين، قال تعاىل

ال يكون مجتمع املؤمنني متامسكاً متاسك الجسـد الواحـد، يشـعر  :دافع االنتامء والحب   .ج

عالقات االجتامعية، ولن يتحقـق كل منهم مبا يصيب اآلخر إال من خالل شبكة قوية من ال

ذلك إال إذا سادت املودة والرحمة واأللفة واملحبة والتعاون تلك العالقات فيشعر املـؤمن 

صـىل هللا فهو كام قال رسول هللا . برغبة يف عضوية الجامعة ويف االنتامء إىل األمة اإلسالمية

لـف وخـري النـاس أنفعهـم املؤمن ألف مألوف، وال خري فيمن ال يـألف وال يؤ " عليه وسلم

ويحث اإلسالم عىل إشباع هذا الدافع عن طريـق اإلميـان، فالحـب بـني املـؤمن . )6( "للناس

. وخالقه حب متبادل وفيه الراحة النفسية، ومحبة هللا ورسـوله هـي أسـاس محبـة النـاس

ثَـالٌث َمـْن كُـنَّ ِفيـِه " قَال صىل هللا عليه وسلمَعْن النَِّبيِّ  ريض هللا عنهفََعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك 

ُ َورَُسولُُه أََحبَّ إِلَْيِه ِمامَّ ِسَواُهاَم، َوأَْن يُِحبَّ الَْمرَْء ال  يُِحبُّـُه َوَجَد َحالَوَة اِإلميَاِن، أَْن يَُكوَن هللاَّ

، َوأَْن يَْكرََه أَْن يَُعوَد ِيف الُْكْفِر كَاَم يَْكرَُه أَْن يُْقَذَف ِيف النَّ  ِ   .)7( "ارِ إِالَّ هلِلَّ

                                                 
  .6556رواه البخاري، كتاب الفنت، باب وان طائفتان من املؤمنني اقتتلوا، حديث رقم ) 1(

  .507، ص 1انظر مخترص تفسري ابن كثري، ج) 2(

  .190البقرة، ) 3(

  .75النساء، ) 4(

  .251البقرة، ) 5(

  .408، ص 2ومزيل اإللباس للعجلوين، جكشف الخفاء ) 6(

  .15رواه البخاري، كتاب اإلميان، باب حالوة اإلميان، حديث رقم) 7(
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إن هللا تعاىل يقول " صىل هللا عليه وسلموالحب يف هللا عبادة عليها األجر العظيم، قال رسول هللا 

صىل هللا عليه ، وقال )1( "يوم القيامة أين املتحابون بجاليل،اليوم أظلهم بظيل يوم ال ظل إال ظيل

  .)2( "يغبطهم النبيون والشهداءاملتحابون يف جاليل لهم منابر من نور "قال هللا عز وجل  وسلم

 صـىل هللا عليـه وسـلماإلميان باملحبة بني املسلمني، قَاَل  صىل هللا عليه وسلموقد قرن رسول هللا 

. )4( "ال يُؤِْمُن أََحُدكُْم َحتَّى يُِحبَّ ألَِخيِه َما يُِحبُّ لَِنْفِسـهِ "وقال أيضاً . )3("آيَُة اِإلميَاِن ُحبُّ األَنَْصارِ "

والذي نفيس بيده ال تدخلوا الجنة حتى تسـلموا، وال تسـلموا حتـى " صىل هللا عليه وسلموقال 

تحابوا، أال أدلكم عىل يشء لو فعلتموه تحاببتم، أفشوا السـالم تحـابوا، وإيـاكم والبغضـة فإنهـا 

  .)5( هي الحالقة، ال أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين

. اعة روح املحبة بني الناس بعمل الخري وبتعليم الناس الخريوعليه، يتعني إشباع هذا الدافع بإش
ِ  صىل هللا عليه وسلمورسولنا الكريم  صىل هللا عليه يحث عىل تعليم الناس الخري، قَاَل رَُسوُل هللاَّ

َمَواِت َواألَرَِضنَي َحتَّى النَّْملَُة ِيف ُجْحرِهَ " وسلم َ َوَمالئَِكتَُه َوأَْهَل السَّ ا َوَحتَّى الُْحوُت لَيَُصلُّوَن إِنَّ هللاَّ
األقارب واملعارف، بل  وينبغي أن ال يقترص إشباع هذا الدافع عىل. )6( "َعَىل ُمَعلِِّم النَّاِس الَْخرْيَ 

 ُحبِّهِ  َعلَى الطََّعامَ  َويُطِْعُمونَ ( يشمل األمة اإلسالمية جمعاء، محبة هلل وطمعاً برضائه، قال تعاىل

واملؤمن ال . )7( ) ُشُكوًرا َوَال  َجَزاءً  ِمْنُكمْ  نُِريدُ  َال  اللَّهِ  لَِوْجهِ  نُطِْعُمُكمْ  ِإنََّما (8 ) َوَأِسيًرا اَويَتِيمً  ِمْسِكينًا
لن يشبع مؤمن من خري حتى " صىل هللا عليه وسلميشبع من عمل الخريات، قال رسول هللا 

  .)8( "يكون منتهاه الجنة
تُُكمْ  ِإنَّ (: عالـىواألمة اإلسالمية أمة واحدة، قال ت ةً  َھِذِه ُأمَّ . )9( ) َفاْعبُُدونِ  َربُُّكمْ  َوَأنَا َواِحَدةً  ُأمَّ

، وهم كالجسد )10(  ) ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمنُونَ  ِإنََّما (:وأفرادها يتآخون يف هللا وينتمون لها، قال تعاىل
 ِ   ِمِنــنَي َمثَــُل الُْمؤْ " صىل هللا عليه وسلمالواحد، قَاَل رَُسوُل هللاَّ

                                                 
  .رواه مسلم) 1(

  .رواه الرتمذي وقال حسن صحيح) 2(

  .16رواه البخاري، كتاب اإلميان، باب عالمة اإلميان حب األنصار، حديث رقم ) 3(

  .12من اإلميان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه، حديث رقم رواه البخاري، كتاب اإلميان، باب ) 4(

، 3، ج2829رواه الرتمذي، الجامع الصحيح، كتاب االستئذان واآلداب، باب ما جاء يف إفشاء السالم عن أيب هريرة، حديث رقم ) 5(

  .، حديث حسن صحيح656ص

  .2609 العبادة، حديث رقم رواه الرتمذي، كتاب عن علم رسول هللا، باب ما جاء يف فضل الفقه عىل) 6(

  . 9-8اإلنسان، ) 7(

  .215، ص 2كشف الخفاء ومزيل اإللباس للعجلوين، ج) 8(

  .92األنبياء، ) 9(

  .10الحجرات، ) 10(
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ِد ِيف تََوادِِّهْم َوتَرَاُحِمِهْم َوتََعاطُِفِهْم، َمثَُل الَْجَسِد إَِذا اْشتىََك ِمْنُه ُعْضٌو تََداَعى لَُه َسائُِر الَْجَسـ

ى َهِر َوالُْحمَّ ِ . )1( "ِبالسَّ الُْمْسـلُِموَن كَرَُجـٍل َواِحـٍد إِْن " صـىل هللا عليـه وسـلمَوقَاَل رَُسوُل هللاَّ

هُ اْشتىََك  وللمسـلم عـىل أخيـه املسـلم . )2( " َعيُْنُه اْشتىََك كُلُُّه، َوإِْن اْشـتىََك َرأُْسـُه اْشـتىََك كُلـُّ

 ِ . الُْمْسلُِم أَُخو الُْمْسـلِِم، ال يَظْلُِمـُه َوالَ يُْسـلُِمهُ " صىل هللا عليه وسلمحقوق، قَاَل رَُسوَل هللاَّ

ُ َعْنُه كُْربَـًة َوَمْن كَاَن ِيف َحاَجِة أَِخيِه كَاَن هللاَُّ   ِيف َحاَجِتِه، َوَمْن فَرََّج َعْن ُمْسلٍِم كُْربًَة فَرََّج هللاَّ

ُ يَْوَم الِْقيَاَمةِ  ِ . )3( "ِمْن كُُربَاِت يَْوِم الِْقيَاَمِة، َوَمْن َسَرتَ ُمْسلِاًم َسَرتَُه هللاَّ صـىل َوقَـاَل رَُسـوُل هللاَّ

الِم، َوتَْشـِميُت الَْعـاِطِس، َوإَِجابَـُة َحقُّ الُْمْسلِِم عَ " هللا عليه وسلم َىل الُْمْسلِِم َخْمٌس رَدُّ السَّ

ْعَوِة، َوِعيَاَدُة الَْمِريِض، َواتِّبَاُع الَْجَنائِزِ    . )4( "الدَّ
ونظراً ألهمية االنتامء إىل األمة اإلسالمية، أمر سبحانه وتعاىل بعدم الفرقة بني صفوف 

 َتُكونُوا َوَال (: ، وقال سبحانه)5( ) ِريُحُكمْ  َوتَْذَھبَ  َفتَْفَشلُوا نَاَزُعواَوَال تَ  (املسلمني، قال تعاىل
قُوا َكالَِّذينَ  وقال . )6( )َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َلھُمْ  َوُأوَلِئكَ  اْلَبّيَِناتُ  َجاَءُھمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  َواْختََلُفوا َتَفرَّ

 "شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه من فارق الجامعة قيد" صىل هللا عليه وسلمرسـول هللا 
 َجِميًعا اللَّهِ  ِبَحْبلِ  َواْعتَِصُموا(: ال بل أمر سبحانه باالعتصام بحبل هللا ونبذ الفرقة، قال تعاىل. )7(

ُقوا َوَال  . )8(  )ِإْخَوانًا ِبِنْعَمتِهِ  ْصبَْحتُمْ َفأَ  ُقلُوِبُكمْ  بَيْنَ  َفَألَّفَ  َأْعَداءً  ُكْنتُمْ  ِإذْ  َعلَيُْكمْ  اللَّهِ  ِنْعَمةَ  َواْذُكُروا تََفرَّ
ورأباً للصدع الذي قد ينتاب بنية املجتمع، دعا اإلسالم إىل إصالح ذات البني بني املتخاصمني، 

  . )9( ) ُمْؤِمِنينَ  ُكْنتُمْ  ِإنْ  َوَرُسولَهُ  اللَّهَ  َوَأِطيُعوا بَيِْنُكمْ  َذاتَ  َوَأْصلُِحوا اللَّهَ  َفاتَُّقوا (:قال سبحانه
لقد "ويرى املاوردي أن الدين هو الذي يؤدي إىل إشباع دافع االنتامء والحب، يقول يف ذلك 

والعرب أشد تقاطعاً وتعادياً وأكرث اختالفاً ومتاديا،ً حتى  صىل هللا عليه وسلمبُعث رسول هللا 
  إىل أن أسلموا فذهبت إحنهم …إِن بني األب الواحد كانوا يتمزقون أحزاباً 

                                                 
  .4685رواه مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم، حديث رقم ) 1(

  .4687م رواه مسلم، كتاب الرب واآلداب، حديث رق) 2(

  .2262رواه البخاري يف كتاب املظامل والغضب، باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه، حديث رقم ) 3(

  .4022رواه مسلم، كتاب السالم، باب من حق املسلم للمسلم رد السالم، حديث رقم ) 4(

  .46األنفال، ) 5(

  .105آل عمـران، ) 6(

؛ مسند اإلمام أحمد من حديث 1085، ص4758وارج عن أيب ذر الغفاري، حديث رقم سنن أيب داود، كتاب السنة، باب يف الخ) 7(

  .21111حديث رقم  -أيب ذر الغفاري من غري كلمة قيد

  .103آل عمران، ) 8(

  .1األنفال، ) 9(
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، "ت عداوتهم، وصاروا باإلسالم إخواناً متواصلني، وبلغة الدين أعواناً متنارصينوانقطع 
 ُقلُوِبُكمْ  َبْينَ  َفَألَّفَ  َأْعَداءً  ُكْنُتمْ  ِإذْ  َعَليُْكمْ  اللَّهِ  نِْعَمةَ  َواْذُكُروا (ويستشهد باآلية الكرمية

فبه تآلفت . حقاد، ويؤلف بني قلوب املسلمنيفاإلسالم ميحو األ . )1(  )ِإْخَواًنا ِبِنْعَمتِهِ  َفَأْصَبْحتُمْ 
وبالل الحبيش وسلامن ) من بني أمية(وأيب سفيان ) من بني هاشم(قلوب عيل بن أيب طالب 

وعصم . وبنعمة اإلسالم تحولت العداوة بني األوس والخزرج إىل أخوة ومحبة... الفاريس
كام . صىل هللا عليه وسلم اإلسالم دم وحيش الذي قتل حمزة بن عبد املطلب، عم رسول هللا

  .ريض هللا عنهعصم دم هند بنت عتبة التي أكلت كبد حمزة 

وتؤدي رابطة النسب واملصاهرة إىل إشباع دافع االنتامء والحب، ويف ذلك يقـول املـاوردي 

لذلك حفظت العـرب  …ألن تعاطف األرحام وحمية القرابة يبعثان عىل التنارص واأللفة "

عن سلطان يقهرها، ويكف األذى عنها لتكون بها متظـافرة عـىل مـن  أنسابها كام امتنعت

ومل تزل العرب تجتذب البعداء وتتآلف األعداء  …ناوأها، متنارصة عىل من شاقها وعاداها

باملصاهرة، حتى يرجع النافر مؤانساً ويصري العدو مواليا،ً وقد يصري للصهر بني اإلثنني ألفة 

  .)2("…عشريتني بني القبيلتني ومواالة بني ال
فاملسلم مطالب . يقّر اإلسالم بوجود هذا الدافع ويحققه باإلميان :دافع االحرتام والتقدير.د

 ِإنَّ (: باحرتام الفقري احرتامه للغني، فال تكون املفاضلة بني الناس إال بالتقوى، قال تعالـى
 ُأفٍّ  َلُھَما َتُقلْ  َفَال  (م الوالدين، قال تعاىلوهو مطالب باحرتا. )3()   َأْتَقاُكمْ  اللَّهِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ 

ْحَمةِ  ِمنَ  الذُّلِّ  َجَناحَ  َلُھَما َواْخِفضْ  ( 23 ) َكِريًما َقْوًال  َلُھَما َوُقلْ  َتْنَھْرُھَما َوَال  ، )4( )الرَّ
 ِ يَرَْحْم َصِغريَنَا  لَيَْس ِمنَّا َمْن لَمْ " صىل هللا عليه وسلموباحرتام الصغري والكبري، قَاَل رَُسوُل هللاَّ

 َيا(: وال تصّح السخرية باآلخرين والتعدي عىل كرامتهم، قال سبحانه. )5( "َويَْعرِْف َرشََف كَِبريِنَا
 ِنَساءٍ  ِمنْ  ِنَساءٌ  َوَال  ِمْنُھمْ  َخيًْرا َيُكونُوا َأنْ  َعَسى َقْومٍ  ِمنْ  َقومٌ  َيْسَخرْ  َال  َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا

 اْلفُُسوقُ  اِالْسمُ  ِبْئسَ  ِباْألَْلَقابِ  َتَناَبُزوا َوَال  َأْنُفَسُكمْ  َتْلِمُزوا َوَال  ِمْنُھنَّ  َخيًْرا َيُكنَّ  َأنْ  َعَسى
  . )6( ) الظَّاِلُمونَ  ُھمُ  َفُأوَلِئكَ  َيتُبْ  َلمْ  َوَمنْ  اْإلِيَمانِ  َبْعدَ 

                                                 
  .134؛ املاوردي، أدب الدنيا والدين، ص103آل عمران، ) 1(
  .138-134املاوردي، أدب الدنيا والدين، ص ) 2(
  . 13الحجرات، ) 3(
  .24-23اإلرساء، ) 4(
  . 1843رواه الرتمذي، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف رحمة الصبيان، حديث رقم ) 5(
  .11الحجرات ) 6(
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اس العلم واإلميان، قال وتقدير الناس يكون عىل أس. واالحرتام دافع اجتامعي، ينبغي إشباعه
 َدَرَجةً  َأْعظَمُ  َوَأْنُفِسِھمْ  ِبَأْمَواِلِھمْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َوَجاَھُدوا َوَھاَجُروا َآَمنُوا الَِّذينَ (: تعاىل

 ُأوتُوا لَِّذينَ َوا ِمْنُكمْ  َآَمنُوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َيْرَفعِ (وقال تعاىل  .)1(  )اْلَفاِئُزونَ  ُھمُ  َوُأوَلِئكَ  اللَّهِ  ِعْندَ 
  ) َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َواللَّهُ  َدَرَجاتٍ  اْلِعْلمَ 

ونتيجة تفاعل الفرد مع اآلخرين واحرتامه لهم فإنه يكون مدفوعاً يف سلوكه لكسب تقدير 
ويرى املاوردي أن هذا الدافع ينعكس عىل سلوك الفرد ويدفعه . اآلخرين واحرتامهم باملقابل

الرب واإلحسان ألنه يوصل إىل القلوب ألطافاً، ويثنيها "عديدة يذكر منها إىل إشباعه بطرق 
 ) َوالتَّْقَوى اْلِبرِّ  َعَلى َوَتَعاَونُوا (:محبة وانعطافاً، ويستشهد بقوله تعاىل

. فهو الـدافع الـذي يحـرك املـرء عـىل العطـاء. )3( "ألن يف التقوى رىض هللا ويف الّرب رىض الناس )2( 

عىل انتزاع ثناء الناس وتقديرهم ألن ثناءهم مثرة لعمله يف الـدنيا، لـذلك يقـول  فاملسلم حريص

  ".اللهم اجعلني خرياً مام يظن الناس، واغفر يل ماال يعلمون وال تؤاخذين مبا يقولون"

يظهر دافع تأكيد الذات ألول مرة عند الطفل عندما يرفض البقاء يف : تأكيد الذات وتحقيقها  .هـ

بعدها يظهر التحدي لتأكيد الذات، فهـو يريـد . الغرفة ملجرد أنه صار يقوى عىل الحبو أو امليش

ويزداد هذا الـدافع قـوة كلـام . ويرفض األوامر ويظهر العناد. أن يأكل مبفرده دون مساعدة أمه

اإلسالم عىل تعويد الطفل عىل تحمل املسؤولية حسب طاقاته وقدراتـه، وقد حّث . نضج الطفل

َ ال مَيَـلُّ " صىل هللا عليه وسلمقال رسول هللا  يَا أَيَُّها النَّاُس ُخُذوا ِمْن األَْعاَمِل َما تُِطيُقـوَن فَـِإنَّ هللاَّ

ِ َمـا َداَم وَ  صـىل هللا عليـه وقـد كـان رسـول هللا . )4( "إِْن قَـلَّ َحتَّى مَتَلُّوا، َوإِنَّ أََحبَّ األَْعاَمِل إَِىل هللاَّ

ينمي دافع تأكيد الذات وتحقيقهـا لـدى أصـحابه، وكـان يحـث عـىل اسـتقاللية التفكـري  وسلم

َعـًة، " صىل هللا عليـه وسـلموالرأي وتجنب التبعية والتقليد األعمى لآلخرين، يقول  ال تَُكونُـوا إِمَّ

أَْحَسنَّا َوإِْن أساؤوا أسـأنا، َولَِكـْن َوطُِّنـوا أَنُْفَسـُكْم إِْن أَْحَسـَن النَّـاُس أَْن  تَُقولُوَن إِْن أَْحَسَن النَّاُس 

  والبد من. )5( "تُْحِسُنوا، َوإِْن أََساُءوا فَال تَظْلُِموا

                                                 
   11املجادلة، ) 1(

  .2املائدة، ) 2(

  .168املاوردي، أدب الدنيا والدين، ص ) 3(

  .5413صري ونحوه، حديث رقم رواه البخاري، يف كتاب اللباس، باب الجلوس عىل الح) 4(

  .193أخرجه الرتمذي، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف اإلحسان والعفو، حديث رقم) 5(
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ويشرتط اإلسالم له العمل الصالح، والبد أن يكون صاحبه مؤمناً، . إشباع هذا الدافع باإلميان 

اِلَحاتِ  ِمنَ  يَْعَملْ  َمنْ فَ  (:قال تعاىل   .)1( ) ِلَسْعيِهِ  ُكْفَرانَ  َفَال  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  الصَّ

وال ينبغي أن يجهل من نفسه مبلغ علمها، وال "ويقول املاوردي يف إثبات الذات واحرتامها 

زاً، أن يتجاوز بها قدر حقها، َوألَْن يكون بها مقرصاً فيذعن باالنقياد، أوىل من أن يكون بها مجاو 

إذا أرشفت النفس كانت "وقال . )2("فيكف عن االزدياد، ألن من جهل حال نفسه، كان لغريها أجهل

  :، ويستشهد بأبيات من الشعر هي "لآلداب طالبة ويف الفضائل راغبة
 إذا أنت مل تعرف لنفسك حقها

 
  هوانا بها كانت عىل الناس أهونا 

  
 فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكن

 
  لب لنفسك مسكناً عليك لها فاط 

  
 وإياك والسكنى مبنزل ذلة

 
  يعد مسيئاً فيه من كان محسناً  

  

وعليه، ميكن القول بأن عىل املربني تبصري الناشـئة بقـدراتهم وإمكانـاتهم وميـولهم وتهيئـة 

  .)3( البيئة املناسبة لهم الكتساب الخربات وتحقيق ذواتهم

  الدوافـع الالشعوريـة :  

وافعه للوصول إىل حالة من التوازن النفيس، غري أن الحياة مبـا فيهـا مـن يُدفع املرء إلشباع د

قيود اجتامعية وأوامر ونواه دينية تحول أحياناً دون إشباعها بالطرق االبتدائية، فقد يلجأ إىل كبتهـا 

والالشـعور هـو املنطقـة التـي ال تقـع ضـمنها الخـربات . يف الالشعور، وامليل إىل تناسيها أو تجاهلها

  .واقعية الحسيةال

الفطـرة تقـع يف الالشـعور، ويسـتدل عـىل "إىل أن " سكينة اإلميـان"ويشري الرشيف يف كتابه 

حديثني رأيت أحدهام وأنا  صىل هللا عليه وسلمحدثنا رسول هللا :  ذلك برواية حذيفة التي قال فيها

" ثـم علمـوا مـن السـنة إن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال، ثم علموا مـن القـرآن،"انتظر اآلخر 

ويرى أن الجذر من النبات هو الجزء الخفي الحي الفعال . )4( "إىل آخر الحديث... وحدثنا عن رفعها

 ويضـيف بـأن معرفـة... منه، وكذا الحال بالنسبة إىل الالشـعور، فهـو الجـزء الخفـي مـن الشخصـية

  الخالق العظيم إمنا هي معرفة مخزونة يف الالشعور،

                                                 
  .94األنبياء، ) 1(

  .68املاوردي، أدب الدنيا والدين، ص ) 2(

  .292-291املرجع السابق، ص ) 3(

  .رواه البخاري) 4(
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ذلك بقصة اإلشهاد التي أخربنا بها هللا سـبحانه وتعـاىل، فاملعرفـة ال شـعورية ويستدل عىل  

  .)1( "وتصلنا منها مشاعر االرتياح واالنرشاح القلبي لإلميان بالخالق

واإلنكار النفيس أو الغفلة حيلة دفاعية الشعورية تلجأ لها الشخصية للتحرر من القلق الذي 

فـاملوت يشـكل قلقـاً نفسـياً يقـض . التـي ال ميكـن تغيريهـا قد ينتابها عند مواجهة بعض الحقـائق

مضجع الفرد، ولكنه يتغافل عن هذه الحقيقة ويتناساها، فيعيش ويخطط ويبني اآلمال، وكأنه لـن 

ميوت، فهو بذلك ينكر حقيقة أنه سيموت ألن هذه الحقيقة تؤمله، عىل الرغم من أنه متـيقن بأنـه 

  .سيموت يوماً 

شعورية عملها يف مرحلة الطفولة عندما يرتكـز نشـاط الطفـل عـىل إشـباع وتبدأ الدوافع الال 

وللـدوافع الالشـعورية أهميـة يف تحديـد . رغباته دومنا اكرتاث باملعايري االجتامعية والدينية السائدة

السلوك اإلنساين، فقد تدفعه إىل سلوكات مرضية، قد تظهر عىل شكل مخاوف مرضية، ال تستند إىل 

وال إىل أسباب موضوعية، ويصعب السـيطرة عليهـا، كـالخوف مـن األمـاكن املرتفعـة أساس واقعي، 

كام قد تظهر عىل شكل وساوس قهرية كتكرار . الخ…والخوف من ركوب البحر والخوف من الظالم

الوضوء مرات عديدة دومنا سبب موضوعي، وكوسـاوس األفكـار التـي تتسـلط عـىل املصـيل أحيانـاً 

 صىل هللا عليه وسلمأنه ال يسأل عنها مهام كان موضوعها، فقد روي أن النَِّبيِّ  فتهجم عليه قرساً، إال

ِء ألَْن يَُكوَن ُحَمَمًة أََحبُّ إِلَيِْه ِمـْن أَْن يَـتََكلََّم "جاءه رجل فََقاَل  ْ إِنَّ أََحَدنَا يَِجُد ِيف نَْفِسِه يَُعرُِّض ِباليشَّ

ُ أَ  ُ أَكَْربُ هللاَّ ِ الَِّذي رَدَّ كَيْـَدُه إَِىل الَْوْسَوَسـةِ ِبِه، فََقاَل هللاَّ ُ أَكَْربُ الَْحْمُد هلِلَّ ريض وَعـْن أيَِب ُهَريْـرََة . )2("كَْربُ هللاَّ

إِنَّا نَِجُد ِيف أَنُْفِسَنا َما يَتََعاظَُم "فََسأَلُوُه  صىل هللا عليه وسلمقَاَل َجاَء نَاٌس ِمْن أَْصَحاِب النَِّبيِّ  هللا عنه

يُح اِإلميَانِ أََحُدنَ    . )3( "ا أَْن يَتََكلََّم ِبِه، قَاَل َوقَْد َوَجْدمُتُوُه، قَالُوا نََعْم، قَاَل ذَاَك َرصِ

 ُقلُوِبِھمْ  ِفي الَِّذينَ  َحِسبَ  َأمْ (:  وقد أشار القرآن الكريم إىل الدوافع الالشعورية يف قوله سبحانه
 لَْحنِ  ِفي َولَتَْعِرَفنَُّھمْ  ِبِسيَماُھمْ  َفلََعَرْفتَھُمْ  َألََرْينَاَكُھمْ  نََشاءُ  َولَوْ ( 29 ) َأْضَغانَھُمْ  اللَّهُ  يُْخِرجَ  لَنْ  َأنْ  َمَرضٌ 
ويف تفسري هاتني اآليتني الكرميتني، يقول أمري املؤمنني عثامن بن . )4(  )يَْعلَُم أَْعَمالَُكمْ  َواللَّهُ  اْلَقْولِ 

  بداها هللاما أّرس أحد رسيرة إال أ " ريض هللا عنهعفان 

                                                 
  .179-176محمد كامل الرشيف، سكينة اإلميان، ص ) 1(

  .4448رواه أبو داود يف كتاب األدب، باب رد الوسوسة، حديث رقم ) 2(

  .188رواه مسلم يف كتاب اإلميان، بيان الوسوسة يف اإلميان، حديث رقم ) 3(

  .30-29محمد، ) 4(
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ما أرس أحد رسيرة إال كساه هللا تعاىل "ويف الحديث " . عىل صفحات وجهه وفلتات لسانه 
وعليه، فإن الخربات الالشعورية ميكن أن تظهر عىل . )1( "جلبابها، إن خرياً فخري وإن رشاً فرش

  .شكل فلتات اللسان، وقد تظهر عىل تعبريات الوجه
أنواع من السلوكات الخاطئة، التي ال ترتتب عليها املسؤولية، وقد تعرّض اإلسالم إىل ثالثة 

والتي تنشأ عن الدوافع الالشعورية وهي سلوكات كالمية خاطئة تدور حول اللغو يف القسم، 
ُ  يَُؤاِخُذُكمُ  اَل  (:قال تعاىل فاهلل . )2( )َمانَ اأْلَيْ  َعقَّْدتُمُ  بَِما يَُؤاِخُذُكمْ  َولَِكنْ  أَْيَمانُِكمْ  فِي بِاللَّْغوِ  هللاَّ

ال عن القلب ) أو فلتات اللسان(يؤاخذنا باللغو يف األميان، ذلك أنها تصدر عن اللسان   سبحانه ال 
والنوع الثاين هو السلوكات العقلية الخاطئة كأخطاء الحدث وأخطاء النائم وأخطاء . الواعي

ِبيِّ َحتَّى يَبْلَُغ، َوَعْن  رُِفَع الْقلَُم َعنْ " صىل هللا عليه وسلماملجنون، ويف ذلك يقول  ثَالثٍَة َعْن الصَّ
النفسية  أما النوع الثالث فيتعلق بالسلوكات. )3( "النَّائِِم َحتَّى يَْستَْيِقَظ، َوَعْن الَْمْعتُوِه َحتَّى يَْربَأَ 

صىل وقال  )4( )أْنَاأَْخطَ  أَوْ  نَِسينَا إِنْ  تَُؤاِخْذنَا اَل  َربَّنَا( :الناشئة عن النسيان والخطأ، قال تعاىل
ِتي الَْخطَأَ َوالنِّْسيَاَن َوَما اْستُْكرُِهوا َعلَيْهِ " وسلمهللا عليه  َ َوَضَع َعْن أُمَّ   .)5( "إِنَّ هللاَّ

الالشـعورية التـي يلجـأ ) الحيـل(وقد أشار القرآن الكريم إىل ثالثة أنواع من وسائل الـدفاع 

  :إليها املنافقون عادة، هي

: قصد به تربير السلوك إلضفاء صفة املقبولية عليه، ويتضح ذلك يف     قوله تعاىلوي :التربير. أ
 ُھمُ  ِإنَُّھمْ  َأَال  ( 11 ) ُمْصلُِحونَ  َنْحنُ  ِإنََّما َقالُوا اْألَْرِض  ِفي تُْفِسُدوا َال  َلُھمْ  ِقيلَ  َوِإَذا(

 َأنُْؤِمنُ  َقالُوا النَّاسُ  َآَمنَ  َكَما َآِمنُوا مْ َلھُ  ِقيلَ  َوِإَذا ( 12 ) َيْشُعُرونَ  َال  َوَلِكنْ  اْلُمْفِسُدونَ 
َفَھاءُ  َآَمنَ  َكَما َفَھاءُ  ُھمُ  ِإنَُّھمْ  َأَال  السُّ   .)6( )يَْعَلُمونَ  َال  َوَلِكنْ  السُّ

رمتني "ويقصد به إسقاط املرء عيوبه ودوافعه عىل اآلخر، كام يف قول العرب  :اإلسقاط 
  َيْحَسبُونَ (: له تعاىل يف وصف املنافقنيويتضح ذلك يف قو ". بدائها وانسلّت

                                                 
  .337-336، ص 3انظر مخترص تفسري ابن كثري للصابوين، ج) 1(

  .89املائدة، ) 2(

  .3824ود، باب يف املجنون يرسق أو يصيب حداً، حديث رقمرواه أبو داود يف كتاب الحد) 3(

  .286البقرة، ) 4(

  .2035رواه ابن ماجة، كتاب الطالق، باب طالق املكره والنايس، حديث رقم ) 5(

  .13-11البقرة، ) 6(
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فاملنافقون يبطنون . )1( ) يُْؤَفُكونَ  َأنَّى اللَّهُ  َفاْحَذْرُھْم َقاَتَلُھمُ  اْلَعُدوُّ  ُھمُ  َعَلْيِھمْ  َصْيَحةٍ  ُكلَّ  
العداء للمسلمني ويسقطونه عىل املسلمني، لذلك فهم يحسبون كل صيحة موجهة ضدهم 

  .وهامً 

فمـن يغتـاب اآلخـرين . ىل الغيبة عىل أنها شـكل مـن أشـكال اإلسـقاطوميكن النظر إ

وهـو يغتـابهم ليجمـل . يغتابهم لينّفس عن حسده وعدائه لهم، وليشعر بالتعـايل علـيهم

وبذا فإنه يسقط مشاعره وعيوبه . صورته االجتامعية عن ذاته، فهو يخلو من تلك العيوب

  .التي ينكرها يف نفسه عىل غريه من البرش
أي أن . ويقصد به إظهار سلوك يكون معاكساً للسلوك الباطني :تكوين رد الفعل املعاكس. ج

 يُْعِجبُكَ  َمنْ  َوِمَن النَّاسِ  (: ويتضح ذلك يف قوله تعاىل. املرء هنا يبطن أمراً ويظهر نقيضه
 َوِإَذا ( 204 ) َأَلدُّ اْلِخَصامِ  َوُھوَ  َقْلِبهِ  ِفي َما َعَلى اللَّهَ  َويُْشِھدُ  الدُّْنَيا اْلَحَياةِ  ِفي َقْولُهُ 
  .)2( )اْلَفَسادَ  يُِحبُّ  َال  َواللَّهُ  اْلَحْرَث َوالنَّْسلَ  َويُْھِلكَ  ِفيَھا ِلُيْفِسدَ  اْألَْرِض  ِفي َسَعى َتَولَّى

وقد يظن اإلنسان أنه قادر عىل تحقيق األمن النفيس حني يبدي لآلخرين غري ما يبطن، إذ ال 
أعامقه للتعرف عىل أرساره ونواياه، غري أنه سبحانه الذي خلق اإلنسان  يستطيع اآلخرون سرب

: ويعلم ما توسوس به نفسه يسمع أرسار النفوس ونجواها، فال تخفى عنه خافية، قال تعاىل
وا( ُدورِ  ِبَذاتِ  َعِليمٌ  ِإنَّهُ  ِبهِ  اْجَھُروا َأوِ  َقْولَُكمْ  َوَأِسرُّ  بَّكَ رَ  َوِإنَّ (: وقال سبحانه )3( )الصُّ

 َما َوَنْعَلمُ  اْإلِْنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ (: وقال أيضاً . )4( )يُْعِلنُونَ   َوَما ُصُدوُرُھمْ  تُِكنُّ  َما َلَيْعَلمُ 
ويوم القيامة، يأيت كل إنسان . )5( )اْلَوِريدِ  َحْبلِ  ِمنْ  ِإَليْهِ  َأْقَربُ  َوَنْحنُ  َنْفُسهُ  بِهِ  تَُوْسِوسُ 

أظهر وأبطن، فكل ما يجول بخاطره من خري أو رش مسجل يف كتابه،  ومعه كتابه، فيه كل ما
ُھمْ  َنْسَمعُ  َال  َأنَّا َيْحَسبُونَ  َأمْ  (قال تعاىل   .)6( )َيْكتُبُونَ  َلَدْيِھمْ  َوُرُسلَُنا َبَلى َوَنْجَواُھمْ  ِسرَّ

  الرصاع بني الدوافـع:  

اتـه وتطـّوره ولبقـاء خلق هللا اإلنسان وأوجد فيه الـدوافع الفطريـة للحفـاظ عـىل حي

فاإلنسـان بـالفطرة، يكـون . النوع اإلنساين، وبالتايل لتمكينه من تحقيـق الغايـة مـن وجـوده

                                                 
  .4املنافقون، ) 1(
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وهي الـدوافع التـي تكفـل هللا . الخ...مدفوعاً إلشباع دوافع الجوع والعطش والجنس واملأوى 

  .تعاىل بإشباعها لسيدنا آدم عليه السالم وهو يف الجنة
انية مع زينة الحياة الدنيا عىل مستويني، ففي املستوى األول تتفاعل وتتفاعل النفس اإلنس

. النفس مع زينة الحياة الدنيا من مال وبنني مدفوعة بالرغبة يف سّد الحاجات الفسيولوجية
فاهلل سبحانه وتعاىل يدعو إىل تنظيم إشباع الدوافع وتوجيهها عىل نحو يراعي مصلحة الفرد 

فاإلنسان، مثالً، يأكل ليعيش وال . دوافعه ويوجهها وال تسيطر عليهوالجامعة، يك يسيطر عىل 
ويقول سبحانه مقراً مبرشوعية إشباع الدوافع الفسيولوجية الفطرية، وبالتايل . يعيش ليأكل

ا ُكلُوا النَّاسُ  َأيَُّھا َيا (:عدم الدعوة إىل كبتها  َتتَِّبُعوا َوَال  طَّيًِبا َحَالًال  اْألَْرِض  ِفي ِممَّ

ْيطَانِ  ُخطَُواتِ   ِمنْ  ُكلُوا َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا َيا  (:  ويقول تعاىل، )1() ُمِبينٌ  َعُدوٌّ  َلُكمْ  ِإنَّهُ  الشَّ
 َواْشَربُوا ُكلُوا(، ويقول أيضاً )2( )َتْعبُُدونَ  ِإيَّاهُ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  ِللَّهِ  َواْشُكُروا َرَزْقَناُكمْ  َما طَّيَِباتِ 

: ، ويقول سبحانه بشـأن إشباع دافع الجنس بالطريقـة املرشوعــــة)3( )للَّهِ ا ِرْزقِ  ِمنْ 
 ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ  َأنْ  َآيَاتِهِ  َوِمنْ (: ، ويقول أيضاً )4( )ِشْئتُمْ  َأنَّى َحْرَثُكمْ  َفْأتُوا َلُكمْ  َحْرثٌ  ِنَساُؤُكمْ (

ويف . )5( )يَتََفكَُّرونَ  لَِقْومٍ  َآلَيَاتٍ  َذلِكَ  ِفي ِإنَّ  َوَرْحَمةً  َمَودَّةً  نَُكمْ بَْي َوَجَعلَ  ِإلَيَْھا ِلتَْسُكنُوا َأْزَواًجا َأْنُفِسُكمْ 
. هذا املستوى األول من التفاعل يتساوى الناس جميعهم يف إشباع حاجاتهم الفسيولوجية

فاإلقبال عىل نعم الحياة الدنيا يكون بدافع سّد الحاجات، وليس بدافع الرغبة يف الحصول 
أي سّد (اللذة الكامنة يف تلك النعم، وعليه، ينبغي التفريق بني مفهومي املنفعة عىل 

فاملتعة كام وردت يف القرآن الكريم هي عالقة سيكولوجية بني ). أي اللذة(واملتعـة ) الحاجة
وهي عالقة تزيني وليست عالقة سّد حاجة . النفس البرشية وبني شهوات املال والنساء والبنني

  .ومن هنا كانت محور االبتالء. فسيولوجية

أما املستوى الثاين من تفاعل النفس مع زينة الحياة الدنيا فريتبط بدور اللذة االبتـدايئ 

ـاع بـني الـدوافع، ومـن . أي باملتعة بني النفس والشهوات املودعة يف النعم ومن هنا يبدأ الرص

  يولوجية، فإنهافبعد أن تبدأ النفس بإشباع دوافعها الفس. هنا يكون االبتالء

                                                 
  .168البقرة، ) 1(
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وهكذا فإن طلب الطعام ال يعد . املودعة يف النعم) اللذة(تنشط تلقائياً إىل تذوق املتع  

مقصوراً عىل إشباع دافع الجوع، بل يتعدى ذلك ليشمل أصنافاً معينة من الطعام يؤكل يف مطعم 

.  يشبع من الكثريفعند ابن آدم ما يكفيه، ولكنه يطلب ما يُطغيه، فال يقنع بالقليل وال. معني

وطلب اللباس ال يعد مقصوراً عىل سرت الجسد، بل يتعدى ذلك ليشمل مالبس متنوعة من محالّت 

ففي هذا املستوى . وهكذا …واملضاجعة ال تقترص عىل إذهاب العنت . بعينها، ومبواصفات معينة 

املودعة يف تلك النعم،  من التفاعل بني النفس وزينة الحياة الدنيا تتذوق النفس البرشية الشهوات

النفس بحب الشهوات من املال، ويف ذلك  صىل هللا عليه وسلموقد وصف رسول هللا . وتتمتع بها

يِْه ثَالِثًا، لَْو أَنَّ ابَْن آَدَم أُْعِطَي َواِديًا َملْئًا ِمْن َذَهٍب أََحبَّ إِلَيِْه ثَانِيًا، َولَْو أُْعِطَي ثَانِيًا أََحبَّ إِلَ "يقول 

ُ َعَىل َمْن تَاَب وَ  َاُب، َويَتُوُب هللاَّ  ريض هللا عنهوعن كعب بن عياض . )1( "ال يَُسدُّ َجْوَف ابِْن آَدَم إِالَّ الرتُّ

وملّا كان . )2( "إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي املال"يقول  صىل هللا عليه وسلمقال سمعت رسول هللا 

الحّد املطموع فيه، وملّا كان هذا هو حال النفس ما يتوافر من النعم يف لحظة ما يقل نسبياً عن 

اإلنسانية عموماً، فإن الدوافع النفسية واالجتامعية ذات الطابع السلبي كالبخل والشح والتنافس 

والعدوان والحسد وغريها، التي كانت كامنة يف النفس، تبدأ بالحركة والنشاط، جراء التفاعل 

والدوافع النفسية واالجتامعية ) اإلميانية( الدوافع الروحية االجتامعي، غري أن العوامل ذاتها تثري

ومن هذه الدوافع الشفقة والرحمة والقناعة . ذات الطابع اإليجايب، يف بعض النفوس البرشية

وهكذا ميكن القول بأن نشأة املجتمعات اإلنسانية جاءت نتيجة لتفاعالت النفس . والكرم وغريها

  .قت ذاته رشط أسايس لالبتالءمع زينة الحياة، وهي يف الو 

وتتمثل حقيقة االبتالء عىل شكل جملة من األوامر والنواهي التي تحكم تفاعل الـنفس مـع 

وقـد . ومن املتوقع أن تتضارب هذه األوامر والنواهي مع أهواء النفس وشـهواتها. نعم الحياة الدنيا

ويصـور القـرآن . عسـرياً عـىل الـنفسيشتد الرصاع، األمر الذي قد يجعل مـن طاعـة أوامـر هللا أمـراً 

الكريم حالة الرصاع النفيس بني أهواء النفس واالمتثال بأوامر هللا التي تنتهـي بإيثـار الحيـاة الـدنيا 

ا (:وما يرتتب عىل ذلك من مصري،  بقوله تعاىل  ) الـدُّْنيَا اْلَحيَـاةَ  َوَآَثـرَ  ( 37 ) طََغـى َمـنْ  َفَأمَّ

  وقوله )3( ) اْلَمْأَوى ِھيَ  اْلَجِحيمَ  َفِإنَّ  ( 38

                                                 
  .سبق تخريجه) 1(
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وا َلْھًوا َأوْ  ِتَجاَرةً  َوِإَذا َرَأْوا (:أيضاً    ِمنَ  َخيْرٌ  اللَّهِ  ِعْندَ  َما ُقلْ  َقاِئًما َوَتَرُكوكَ  ِإَليَْھا اْنَفضُّ
اِزِقينَ  َخْيرُ  َواللَّهُ  الّتَِجاَرةِ  َوِمنَ  اللَّْھوِ  رصاع كام يصف القرآن الكريم حالة الحرية وال. )1( )الرَّ

 َوِإَذا َخاِدُعھُمْ  َوُھوَ  اللَّهَ  يَُخاِدُعونَ  اْلُمنَاِفِقينَ  ِإنَّ (: النفيس بني دوافع اإلميان والكفر بقوله تعاىل
َالةِ  ِإلَى َقاُموا  كَ َذلِ  بَيْنَ  ُمَذْبَذِبينَ  (142 ) َقِليًال  ِإالَّ  اللَّهَ  يَْذُكُرونَ  َوَال  النَّاسَ  يَُراُءونَ  ُكَسالَى َقاُموا الصَّ

صىل هللا وقد شبه رسول هللا . )2( )لَُه َسِبيًال  تَِجدَ  َفلَنْ  اللَّهُ  يُْضِللِ  َوَمنْ  َھُؤَالءِ  ِإلَى َوَال  َھُؤَالءِ  ِإلَى َال 
حالة الرصاع النفيس الذي يشعر به املنافق يف تردده بني االنضامم إىل املؤمنني أو  عليه وسلم

وعتني من الغنم، تنضم إىل أحدها مرة وإىل األخرى إىل الكفار بحال الشاة الجائرة بني مجم
مثل املنافق كمثل "قال  صىل هللا عليه وسلممرة، فعن ابن عمر ريض هللا عنهام أن النبي 

  .)3( "الشاة العائرة بني الغنمتني تعري إىل هذه مرة وإىل هذه مرة
اإلنسانية يف حّل  وهكذا فقد اقتضت املشيئة اإللهية أن يكون الطريق الذي تختاره النفس

هذا الرصاع هو االبتالء الحقيقي لها يف الحياة، فعليها أن توفق بني طاعة هللا واالنتفاع بزينة 
 َوَلمْ  يُْسِرُفوا َلمْ  َأْنَفُقوا ِإَذا َوالَِّذينَ (: الحياة الدنيا، وأن تحقق التوازن بينهام، قال تعاىل

 َوَال  ُعنُِقكَ  ِإَلى َمْغلُوَلةً  َيَدكَ  َتْجَعلْ  َوَال ( :وقال سبحانه )4( )َقَواًما َذِلكَ  َبْينَ  َوَكانَ  َيْقتُُروا
 ِعْندَ  ِزيَنتَُكمْ  ُخُذوا َآَدمَ  َبِني َيا(: ، وقال أيضاً )5( )َمْحُسوًرا َملُوًما َفتَْقُعدَ  اْلَبْسطِ  ُكلَّ  َتْبُسْطَھا

 َواْبتَغِ : ، وقال تعاىل)6( )اْلُمْسِرِفينَ  يُِحبُّ  َال  ِإنَّهُ   تُْسِرُفوا َوَال  َواْشَربُوا َوُكلُوا َمْسِجدٍ  ُكلِّ 
ُ  آَتَاكَ  فِيَما ْنيَا ِمنَ  نَِصيبَكَ  تَْنسَ  َواَل  اآْلَِخَرةَ  الدَّارَ  هللاَّ فإذا حققت النفس اإلنسانية . )7( الدُّ

ا(: التوازن واجتازت االمتحان، فإنها تحصل عىل ثواب اآلخرة، قال تعاىل  َقامَ مَ  َخافَ  َمنْ  َوَأمَّ
، أما إذا انساقت النفس )8()اْلَمْأَوى ِھيَ  اْلَجنَّةَ  َفِإنَّ  ( 40 ) اْلَھَوى َعنِ  النَّْفسَ  َوَنَھى َربِّهِ 

وراء شهواتها وملذاتها وتناست أوامر هللا، فقد فشلت يف هذا االمتحان وكتب عليها الشقاء يف 
ْھَبانِ  اْألَْحَبارِ  ِمنَ  َكِثيًرا ِإنَّ  نُواَآمَ  الَِّذينَ  َأيَُّھا َيا(: الدنيا واآلخرة، قال تعاىل  َلَيْأُكلُونَ  َوالرُّ

  اللَّهِ  َسِبيلِ  َعنْ  َوَيُصدُّونَ  بِاْلَباِطلِ  النَّاسِ  َأْمَوالَ 
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ةَ  الذََّھبَ  َيْكِنُزونَ  َوالَِّذينَ   ْرُھمْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي يُْنِفُقوَنَھا َوَال  َواْلِفضَّ  ( 34 َأِليمٍ  ِبَعَذابٍ  َفَبّشِ
 َكَنْزتُمْ  َما َھَذا َوظُُھوُرُھمْ  َوُجنُوبُُھمْ  ِجَباُھھُمْ  بَِھا َفتُْكَوى َجَھنَّمَ  َنارِ  ِفي َعَلْيَھا يُْحَمى َيْومَ 

 َأْمَوالُُكمْ  تُْلِھُكمْ  َال  َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا َ◌اي(: وقال أيضاً  )1( )َتْكِنُزونَ  ُكْنُتمْ  َما َفُذوقُوا ِألَْنُفِسُكمْ 
  .)2( )اْلَخاِسُرونَ  ُھمُ  َفُأوَلِئكَ  َذِلكَ  يَْفَعلْ  َوَمنْ  اللَّهِ  ِذْكرِ  َعنْ  َأْوَالُدُكمْ  َوَال 

ويكشف تقويم أداء النفس البرشية عرب التاريخ إخفاقها عموماً يف السيطرة عىل الدوافع 
 َأْكثََرھُمْ  َوَجْدَنا نْ َوإِ  َعْھدٍ  ِمنْ  ِألَْكثَِرِھمْ  َوَجْدَنا َوَما(: وعجزها عن الشكر، قال تعاىل

ُكورُ  ِعَباِديَ  ِمنْ  َوَقِليلٌ (: ، وقال سبحانه)3( )َلَفاِسِقينَ   النَّاسِ  َأْكثَرَ  َوَلِكنَّ (: ، وقال أيضاً )4( )الشَّ
فقد متكن الشيطان من تزيني املال والبنني والنساء يف النفس، فاتبعت طريق . )5( )َيْشُكُرونَ  َال 

. وهذا ما يفرس حال األغلبية من البرش عرب التاريخ. وعظمت املتعة الفجور، وكفرت بالنعمة
وتبقى القلة من البرش الذين اتقوا وفضلوا طريق التقوى، فعملوا الصالحات وشكروا النعمة 

  .وعظّموا اإلميان، فآثروا الحياة اآلخرة ومل ينسوا نصيبهم من الدنيا

ضـبط دوافعهـا وتنظـيم إشـباعها وبناء عىل ما سـبق، يرتتـب عـىل الـنفس اإلنسـانية 

يَن أََحـٌد " صىل هللا عليه وسلمباعتدال ودومنا إرساف، قال النبي  يَن يُْرسٌ َولَْن يَُشادَّ الـدِّ إِنَّ الدِّ

لَْجـةِ  ٍء ِمْن الدُّ وا َواْستَِعيُنوا ِبالَْغْدَوِة َوالرَّْوَحِة َوَيشْ ُدوا َوقَاِربُوا َوأَبِْرشُ وتلعـب . )6( "إِالَّ َغلَبَُه، فََسدِّ

علوم الرشيعة اإلسالمية دوراً بارزاً يف تفاعل النفس مع زينة الحياة، فالعبادات تسهم إسـهاماً 

فاعالً يف إرشاد الـنفس وعالجهـا وتوجيههـا نحـو طريـق الخـري والفـالح؛ فالصـالة تنهـى عـن 

الـدوافع  الفحشاء واملنكر، والزكاة تطهر النفس وتزكيها من الشح والبخل، والصوم ينظم عمل

وتعنـى العـادات بـاألطر املناسـبة للتفاعـل يف كافـة . الفسيولوجية من جوع وعطش وجـنس

ويف ضوء ذلك تربز أهمية املعامالت والجنايـات يف تحديـد أطـر التفاعـل . املناحي االجتامعية

االجتامعي املتعلق بزينة الحياة الدنيا، ومن ثم عـالج أشـكال الظلـم والعـدوان الناشـئة عـن 

  .م الدوافع االجتامعية ذات الطابع السلبيتعظي

                                                 
  .35-34التوبة ) 1(

  .9املنافقون، ) 2(

  .102األعراف، ) 3(

  .13سبأ، ) 4(

  .38يوسف، ) 5(

  . 38النووي، كتاب اإلميان، باب الدين يرس، حديث رقم/أخرجه البخاري) 6(
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  تنظيم إشبـاع الدوافـع:  

لـذا فـإن . اقتضت املشيئة اإللهية وجود دوافع يف النفس البرشية لحفظ الذات وبقاء النوع

ففي الوقت الذي يدعو فيـه . واإلسالم دين الوسطية واالعتدال. إشباعها أمر طبيعي تقتضيه الفطرة

م كبتها، فإنه ال يسمح بإشباعها دون قيد أو ضابط مينع الشطط يف أي دافـع إىل إشباع الدوافع وعد

فدوافعنا كالرياح التي تدفع السفن، لذلك علينا أن ال نـرتك رشاع السـفينة لحالهـا، وإال جرّتنـا . منها

ومن هنا كان البد من تنظيم عمـل الـدوافع وإشـباعها ورّدهـا إىل االعتـدال . معها كاألرسى واألرقّاء

  .لذي هو بني اإلفراط والتفريطا

ويف هذا الصدد يرى الغزايل أنه باحتكام اإلنسان إىل العقل والرشع يعلم حّد االعتدال 

إذا فكر اإلنسان بعقله "ويرضب مثاالً عىل التعاون بني العقل والرشع لهذه الغاية، يقول . املحمود

ن والفرج ُجهِّز اإلنسان بهام ليبعثاه وراعى حّد الرشع وحكمه ومقاصده، فإنه يعلم أن شهويت البط

عىل حفظ الفرد والنوع بسالمة البدن، الذي به صحة العقل وجودة التفكري، وطلب العلوم 

وإذن فليس للمرء إن استشار عقله أن . وبالنسل الذي به عامرة األرض وبقاء العامل. وحقائق األمور

وليكن شعاره يف األمر أنه . نهام ما خلقتا لهوحري به أن يقصد م. ينيل هاتني الشهوتني كل سؤلهام

ويف الثانية أن يتزوج ليحصن نفسه ويساهم يف بناء العامل ال . يأكل ليعيش ال أنه يعيش ليأكل

ويكون ذلك عىل أساس تحديد حّد الرضورة فيكون ... )1( "ليطلب اللذة ويلهو ويتمتع فحسب

  .)2( مقترصاً من كل أمر عىل قدر الحاجة

اإلسالمي يف تنظيم إشباع الدوافع منهج عام، وال يتسع املقـام لعـرض كيفيـة تنظـيم  واملنهج

إشباع كل دافع من الدوافع اإلنسانية عىل حدة، لذا فسنكتفي بالحديث عن تنظيم إشـباع دافعـي 

  .الجوع والجنس

يحرص اإلسالم عىل تنظيم إشـباع دافـع الجـوع بطـرق عـدة،  :تنظيم إشباع دافع الجوع. 1

  :أبرزها لعل 
: التزام حّد الحالل يف إشباع الدافع، بأكل الطيبات، التي يكون مصدرها حالالً،  قال تعاىل.  أ
ا النَّاُس ُكلُوا َأيَُّھا َيا(   : ، وقال سبحانه)3(  )طَّيًِبا َحَالًال  اْألَْرِض  ِفي ِممَّ

                                                 
  .95-94رفة مدارج النفس، ص معارج القدس يف مع) 1(

  .65، ص 2اإلحياء، ج) 2(

  . 168البقرة، ) 3(
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، )1( )تَْعبُُدونَ  إِيَّاهُ  ُكْنتُمْ  ِإنْ  ِللَّهِ  َواْشُكُروا نَاُكمْ َرَزقْ  َما طَّيَِباتِ  ِمنْ  ُكلُوا َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا َيا(
وأمر سبحانه بأكل ما . )2( )َحَصاِدهِ  َيْومَ  َحقَّهُ  َوآَتُوا َأْثَمرَ  ِإَذا َثَمِرِه  ِمنْ  ُكلُوا: وقـال أيضاً 

ا َفُكلُوا (:  يذكر اسم هللا عليــه، قال تعالـى  ِبَآَياِتهِ  ُكْنتُمْ  ِإنْ  ْيهِ َعلَ  اللَّهِ  اْسمُ  ُذِكرَ  ِممَّ
  .)3()ُمْؤِمِنينَ 

تجنب اإلشباع بالطعام الحرام، فقد حرّم اإلسالم أكل امليتة والدم والخنزير   .ب
َمتْ  (: ومشتقاته، قال تعاىل   ِبهِ  اللَّهِ  ِلَغيْرِ  ُأِھلَّ  َوَما اْلِخْنِزيرِ  َوَلْحمُ  َوالدَّمُ  اْلَمْيَتةُ  َعَليُْكمُ  ُحّرِ

بُعُ  َأَكلَ  َوَما َوالنَِّطيَحةُ  َواْلُمَتَردَِّيةُ  َواْلَمْوُقوَذةُ  ْنَخِنَقةُ َواْلمُ  ْيتُمْ  َما ِإالَّ  السَّ  َعَلى ُذِبحَ  َوَما َذكَّ
صىل هللا عليه كام نهى الرسول الكريم عن أكل الطعام الذي مصدره حرام، بقولِه . )4() النُُّصبِ 

  .)5( "ال يدخل الجنة جسد غذي بحرام" وسلم
يؤكد اإلسالم، وهو دين االعتدال، عىل االعتدال : التزام حّد االعتدال يف إشباع الدافع  .ج

فنهى عن العزوف عن الطعام . يف إشباع دافع الجوع دون إرساف أو تقصري يرض بالصحة
ِ إيِنِّ ألَْخَشاكُْم هلِلَِّ " صىل هللا عليه وسلمخشية اإلرضار بالصحة، قال رسول هللا   َوأَتَْقاكُْم أََما َوهللاَّ

كام نهى عن . )7("َصاَم األَبَدَ الَ َصاَم َمْن " صىل هللا عليه وسلموقال . )6( "لَُه، لَِكنِّي أَُصوُم َوأُفِْطرُ 
 َيا (:النهم والتوغل يف إشباعه دون قيود، خشية مرضة الجسم وإتالف النعمـــة، قال تعاىل

مُ   َال  َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا  يُِحبُّ  َال  اللَّهَ  ِإنَّ  َتْعتَُدوا َوَال  َلُكمْ  اللَّهُ  َأَحلَّ  َما طَّيَِباتِ  واتَُحّرِ
ُموا  َال  َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا َيا: ، وقال سبحانه)8( ) اْلُمْعتَِدينَ   َوَال  َلُكمْ  اللَّهُ  َأَحلَّ  َما طَّيَِباتِ  تَُحّرِ
َما َمألَ آَدِميٌّ ِوَعاًء " صىل هللا عليه وسلموقال رسول هللا . )9(  َتِدينَ اْلُمعْ  يُِحبُّ  َال  اللَّهَ  ِإنَّ  َتْعَتدُوا

لٌُث َرشٍّا ِمْن بَطٍْن، َحْسُب اآلَدِميِّ لَُقيْاَمٌت يُِقْمَن ُصلَْبُه، فَِإْن َغلَبَْت اآلَدِميَّ نَْفُسُه، فَثُلٌُث لِلطََّعامِ   َوثـُ
لٌُث لِلنََّفِس  َاِب َوثـُ ، وقال )1( "رفقه يف معيشتهمن فقه الرجل " ىل هللا عليه وسلمص، وقال )10( "لِلرشَّ

                                                 
  .172البقرة، ) 1(

  .141األنعام، ) 2(

  .118األنعام، ) 3(

  .3املائدة، ) 4(

الكامل يف الضعفاء إلبن / 296، ص10مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، كتاب الزهد، باب فيمن نبت لحمه من الحرام، ج) 5(

  .1936، ص5ن أيب بكر، جعدي ع

  .سبق تخريجه) 6(

  .سبق تخريجه) 7(

  .31األعراف، ) 8(

  .87املائدة، ) 9(

 .3340رواه ابن ماجة، كتاب األطعمة، باب االقتصاد يف األكل وكراهة الشبع، حديث رقم) 10(
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صىل هللا ، وقال )2( "طََعاُم االثَْننْيِ كَاِيف الثَّالثََة، َوطََعاُم الثَّالثَِة كَاِيف األَْربََعةَ " صىل هللا عليه وسلم
ِبيعُ " عليه وسلم ومعناه أن إنبات الربيع . )3((***)طًاَحبَ  (**)يَْقتُُل أَْو يُِلمُّ  (*)إِنَّ ِمامَّ يُنِْبُت الرَّ

وخرضه تقتل حبطاً بالتخمة لكرثة األكل أو تقارب القتل إال إذا اقترص منه عىل اليسري الذي 
  .تدعو إليه الحاجة، فإنه ال يرض

 َوَأْطِعُموا ِمْنَھا َفُكلُوا(: عدم االستئثار بالطعام، بل البد أن يشارك الفقري فيه، قال تعاىل.د
 َحقٌّ  َأْمَواِلِھمْ  ِفي َوالَِّذينَ  (فللفقري حق فيه قدره له هللا تعاىل بقوله. )4( )اْلَفِقي ِئسَ اْلَبا

اِئلِ  ( 24 ) َمْعلُومٌ    .)5( )َواْلَمْحُرومِ  ِللسَّ

حث اإلسالم عىل تنظيم إشـباع دافـع الجـنس بعـدة طـرق، : تنظيم إشباع دافع الجنس  .2

  :لعل أبرزها التالية 
الحالل يف إشباعه عن طريق واحد محدد هو الزواج الذي يحدد الحقوق  التزام حدّ  .أ

فقد خلق هللا الذكر واألنثى، . والواجبات؛ فيحمي من االنحراف ويهيئ البيئة املالمئة لإلنجاب
 َلُكمْ  َخَلقَ  َأنْ  آَيَاِتهِ  َوِمنْ  (:   ونظَّم إشباع هذا الدافع بالحالل وبالطرق املرشوعة، قال تعاىل

 َوَأْنِكُحوا(: ، وقال)6( ) َوَرْحَمةً  َمَودَّةً  َبْيَنُكمْ  َوَجَعلَ  ِإَليَْھا ِلَتْسُكنُوا َأْزَواًجا َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ 

اِلِحينَ  ِمْنُكمْ  اْألََياَمى  َوَأْنتُمْ  َلُكمْ  ِلَباسٌ  ھُنَّ (: وقال سبحانــه )7( ) َوِإَماِئُكمْ  ِعَباِدُكمْ  ِمنْ  َوالصَّ

  .)9(  )ِشْئتُمْ  َأنَّى َحْرَثُكمْ  َفْأتُوا لَُكمْ  َحْرثٌ  ِنَساُؤُكمْ : ، وقــال أيضاً )8(  َلُھنَّ  ِلَباسٌ 

ِ   .ب بَاِب َمْن اْستَطَاَع " صىل هللا عليه وسلمالحث عىل الزواج، قَاَل رَُسوُل هللاَّ يَا َمْعَرشَ الشَّ

ُه لَـُه الْبَاَءَة فَلْيَتَزَوَّْج فَِإنَُّه أََغضُّ لِلْبََرصِ َوأَْحَصُن  ـْوِم فَِإنـَّ لِلَْفْرِج َوَمْن لَْم يَْستَِطْع فََعلَيِْه ِبالصَّ

                                                                                                                            
  .64، ص16، ج21592أخرجه أحمد يف مسنده من حديث أيب الدرداء، حديث رقم ) 1(

  .1742مذي، كتاب األطعمة، باب طعام الواحد يكفي اثنني، حديث رقمرواه الرت ) 2(
 .الجدول أو النهر الصغري: الربيع  (*)

 .يقرب من الهالك: يلم  (**)
 .انتفاخاً من كرثة األكل: حبطا  (***)

  .10730ناصف، أخرجه أحمد، مسند املكرثين، باب أيب سعيد الخدري، حديث رقم/أخرجه الشيخان) 3(

  .28ج، الح) 4(

  .25-24املعارج، ) 5(

  .21الروم، ) 6(

  .32النور، ) 7(

  .187البقرة، ) 8(

  .223البقرة، ) 9(
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، )2( "َمْن قََدَر َعَىل أَْن يَـْنِكَح فَلَـْم يَـنِْكْح فَلَـيَْس ِمنَّـا" صىل هللا عليه وسلم، وقال )1( "ِوَجاءٌ 

 وتزوجـوا. النكاح من سنتي فمن مل يعمل بسنتي فليس مني" صىل هللا عليه وسلموقال 

، "، وقال أيضاً )3("فإين مكاثر بكم األمم ِ ِ َعْونُُهْم، الُْمَجاِهـُد ِيف َسـِبيِل هللاَّ ثَالثٌَة َحقٌّ َعَىل هللاَّ

 صىل هللا عليه وسـلم، وقال )4( "َوالُْمَكاتَُب الَِّذي يُِريُد األََداَء، َوالنَّاكُِح الَِّذي يُِريُد   الَْعَفاَف 

ُجـوُه، إِالَّ تَْفَعلُـوا تَُكـْن ِفتَْنـٌة ِيف األَرِْض  إِذَا َخطََب إِلَيُْكْم َمـنْ " تَرَْضـْوَن ِديَنـُه َوُخلَُقـُه فَزَوِّ

وقد حث اإلسالم عىل الزواج املبكر، فعن عروة قَـاَل نََكـَح رسـول هللا . )5( "َوفََساٌد َعِريٌض 

  . )6( "عِ ِسِننيَ َعائَِشَة َوِهَي ِبنُْت ِستِّ ِسِننَي ثُمَّ بََنى ِبَها َوِهَي ِبْنُت تِسْ 

أَْعظَُم النَِّساِء بَرَكًَة " صىل هللا عليه وسلمهذا وقد يرسَّ اإلسالم سبيل الزواج، قال النبـــي 

الْـتَِمْس َولَـْو َخامَتًـا ِمـْن "لرجـل يف املهـر  صىل هللا عليه وسـلم، وقال )7( "أَيَْرسُُهنَّ َمئُونَةً 

  .)8( "َحِديدٍ 
 (:سالم كافة أنواع االنحراف الجنيس؛ فحرَّم الزنا،  قال تعاىلتحريم االنحراف، حرّم اإل   .ج

َنا َتْقَربُوا َوَال  اِنَيةُ ( : وعاقـــب مرتكبه، قال تعاىل )9()َسِبيًال  َوَساءَ  َفاِحَشةً  َكانَ  ِإنَّهُ  الّزِ  الزَّ
اِني  َأَتْأتُونَ  (: واط، قال تعاىلكام حرَّم الل.  ) َجْلَدةٍ  ِمَئةَ  ِمْنُھَما َواِحدٍ  ُكلَّ  َفاْجِلُدوا َوالزَّ
 َقْومٌ  َأْنتُمْ  َبلْ  َأْزَواِجُكمْ  ِمنْ  َربُُّكمْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َما َوَتَذُرونَ  ( 165 ) اْلَعاَلِمينَ  ِمنَ  الذُّْكَرانَ 
 َأَحدٍ  نْ مِ  ِبَھا َسَبَقُكمْ  َما اْلَفاِحَشةَ  َأتَْأتُونَ  ِلَقْوِمهِ  َقالَ  ِإذْ  َولُوطًا(، وقال سبحانه)10( )َعاُدونَ 

َجالَ  َلَتْأتُونَ  ِإنَُّكمْ  ( 80 ) اْلَعاَلِمينَ  ِمنَ  َقْوٌم  َأْنتُمْ  َبلْ  النَِّساءِ  ُدونِ  ِمنْ  َشْھَوةً  الّرِ
ِ . )11( )ُمْسِرُفونَ  َمْن " صىل هللا عليه وسلموقد رشع اإلسالم عقوبة ملرتكبه،  قَاَل رَُسوُل هللاَّ

  ع كمـا من. )12("وٍط فَاقْتُلُوا الَْفاِعَل َوالَْمْفُعوَل ِبهِ َوَجْدمُتُوُه يَْعَمُل َعَمَل قَْوِم لُ 

                                                 
  . 4678رواه البخاري، كتاب النكاح، باب من مل يستطع الباءة فليصم، حديث رقم ) 1(
  . 2070الدارمي، كتاب النكاح، باب الحث عىل التزويج، حديث رقم/ رواه الطرباين) 2(
-406، ص2، ج1846إبن ماجة يف سننه، عن عائشة ريض هللا عنها، كتاب النكاح، باب ما جاء يف فضل النكـاح، حـديث رقـم أخرجه ) 3(

407.  
  .1579رواه الرتمذي، فضائل الجهاد عن رسول هللا، باب ما جاء يف املجاهد والنكاح واملكاتَب، حديث رقم) 4(
  .1004من ترضون دينه فزوجوه، حديث رقم أخرجه الرتمذي، كتاب النكاح، باب إذا جاءكم ) 5(
عائشة وقـدومها إىل املدينـة وبنائـه بهـا، حـديث رقـم  صىل هللا عليه وسلمرواه البخاري، الصحيح، كتاب املناقب، باب تزوج النبي ) 6(

3607.  
  .23966رواه أحمد يف مسند األنصار، باب باقي مسند األنصار، حديث رقم ) 7(
  .3306لنسايئ، كتاب النكاح، باب هبة املرأة نفسها لرجل بغري صداق، حديث رقمأخرجه ا/ متفق عليه) 8(
  .2النور، ) 9(
  .166-165الشعراء، ) 10(
  .81-80األعراف، ) 11(
  .1376الرتمذي، كتاب الحدود عن رسول هللا، باب ما جاء يف حد اللوطي، حديث رقم ) 12(
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 َفاْعتَِزلُوا َأًذى ُھوَ  ُقلْ  اْلَمِحيِض  َعنِ  َوَيْسَألُوَنكَ (: اإلسالم الجامع يف املحيض، قال تعاىل
  .دبرهاوحرّم إتيان املرأة يف  )1( )َيطُْھْرنَ  َحتَّى َتْقَربُوُھنَّ  َوَال  اْلَمِحيِض  ِفي النَِّساءَ 

وباملقابل، فقد نهى اإلسالم عن التطرف يف تحريم ما أحل هللا مـن الطيبـات مـن    أجــل 

. )2( )َعلَـيِْھمْ  َكتَْبنَاَھـا َمـا اْبتََدُعوَھا َوَرْھَبانِيَّةً  (:التفرغ للعبادة، فمنع الرهبانية، قال تعاىل

ِ َوأَتَْقاكُْم لَُه، لَِكنِّـي  أََما َوهللاَِّ " صىل هللا عليه وسلمكام نهى عن التبتل، قَاَل  إِينِّ ألَْخَشاكُْم هلِلَّ

َوَعْن َعبْـِد . )3("أَُصوُم َوأُفِْطُر َوأَُصيلِّ َوأَرْقُُد َوأَتَزَوَُّج النَِّساَء، فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي فَلَيَْس ِمنِّي

 ِ ِ قَاَل كُنَّا نَْغزُو َمَع رَُسوِل هللاَّ ِ أَال  صىل هللا عليه وسلمهللاَّ َولَيَْس لََنا نَِساٌء، فَُقلَْنا يَا رَُسـوَل هللاَّ

َص لََنا بَْعُد ِيف أَْن نَتَزَوََّج الَْمْرأََة ِبالثَّْوِب إَِىل أََجٍل ثُمَّ قَرَ  ِ نَْستَْخِيص فََنَهانَا َعْنُه، ثُمَّ رُخِّ أَ َعبُْد هللاَّ

ــ ــوا طَيِّبَ ــوا ال تَُحرُِّم ــِذيَن آَمنُ ــا الَّ ــا أَيَُّه ــبُّ يَ َ ال يُِح ــُدوا إِنَّ هللاَّ ــْم َوال تَْعتَ ُ لَُك ــلَّ هللاَّ ــا أََح اِت َم

ِ . )4( "الُْمْعتَِدينَ  لِرَُجٍل يَُقاُل لَُه َعكَّاُف بُْن ِبْرشٍ التَِّميِميُّ  صىل هللا عليه وسلمَوقَاَل رَُسوِل هللاَّ

اِريَـٍة، قَـاَل َوال َجاِريَـَة، قَـاَل َوأَنْـَت ُمـوِرسٌ يَا َعكَّاُف َهْل لََك ِمْن َزْوَجٍة؟ قَاَل ال، قَاَل َوال جَ "

يَاِطنِي، َولَْو كُْنَت ِيف النََّصـاَرى كُنْـ َت ِبَخرْيٍ، قَاَل َوأَنَا ُموِرسٌ ِبَخرْيٍ، قَاَل أَنَْت إًِذا ِمْن إِْخَواِن الشَّ

ـيْطَاِن مَتَرَُّسـوَن ِمْن رُْهبَانِِهْم إِنَّ ُسنَّتََنا النَِّكاُح ِرشَاُركُْم، ُعزَّابُُكْم وَ  أََراِذُل َمْوتَاكُْم ُعزَّابُُكْم أَِبالشَّ

ُجـوَن أُولَِئـَك الُْمطَهَّـُروَن  ـالِِحنَي ِمـْن النَِّسـاِء إِالَّ الُْمتَزَوِّ يْطَاِن ِمـْن ِسـالٍح أَبْلَـُغ ِيف الصَّ َما لِلشَّ

  .)5( "الُْمَربَُّءوَن ِمْن الَْخَنا
أي ضبط الغريزة وتوجيهها (وتعاىل باالستعفاف أمر هللا سبحانه  :االستعفاف  .د

 ِمنْ  اللَّهُ  يُْغِنيَُھمُ  َحتَّى ِنَكاًحا َيِجُدونَ  َال  الَِّذينَ  َوْلَيْسَتْعِففِ  (:، قال تعاىل)باالتجاه الطبيعي لها
وقد ترجم سيدنا يوسف االستعفاف عملياً عندما قال المرأة العزيز معاذ هللا . )6( )َفْضِلهِ 

 َبْيتَِھا ِفي ُھوَ  الَِّتي َوَراَوَدْتهُ  (: قاوم إغراءها بعد أن رأى برهان ربه، قال تعاىلواستعصم و 
 َال  ِإنَّهُ  َمثَْوايَ  َأْحَسنَ  َربِّي ِإنَّهُ  اللَّهِ  َمَعاذَ  َقالَ  َلكَ  َھيْتَ  َوَقاَلتْ  اْألَْبَوابَ  َوَغلََّقتِ  َنْفِسهِ  َعنْ 
الرجال إذا ما تعرضوا  صىل هللا عليه وسلملرسول الكريم وقد حّث ا. )7( )الظَّاِلُمونَ  يُْفِلحُ 

إَِذا " صىل هللا عليه وسلملرؤية امرأة جميلة تثري فيهم الشهوة أن يواقعوا زوجاتهم، قال 

                                                 
  .222البقرة، ) 1(
  .27الحديد، ) 2(
  .سبق تخريجه) 3(
  .2493رواه مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح، حديث رقم) 4(
  .20477أخرجه أحمد يف كتاب مسند األنصار، باب حديث أيب ذر الغفاري، حديث رقم) 5(
  .33النور، ) 6(
  .23يوسف، ) 7(
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 "لَِك يَرُدُّ َما ِيف نَْفِسهِ أََحُدكُْم أَْعَجبَتُْه الَْمْرأَُة فََوقََعْت ِيف قَلِْبِه فَلْيَْعِمْد إَِىل اْمَرأَتِِه فَلْيَُواِقْعَها فَِإنَّ ذَ 
)1(.  

التسامي ويقصد به تحويل الطاقة الغريزية وتوجيهها إىل مصدر آخر فيه خـري املـرء   . هـ

صـىل هللا عليـه يف الدنيا واآلخرة ورصف الجهد عن الدافع األصيل، فقد قَاَل رسـول هللا 

بَاِب َمْن اْستَطَاَع ِمْنُكْم الْبَ " وسلم اَءَة فَلْيَتَـزَوَّْج َوَمـــْن لَـْم يَْسـتَِطْع فََعلَيْـِه يَا َمْعَرشَ الشَّ

ْوِم فَِإنَُّه لَُه ِوَجاءٌ    .)2( "ِبالصَّ

  الرؤية القرآنية لتفاعل النفس مع زينة الحياة:  
وحتى تكتمل الصورة النفسية القرآنية، ارتأينا تلخيص موضوع الدافعية وربطه ببنية النفس 

بدوافعها (وذج للرؤية القرآنية لتفاعل النفس اإلنسانية اإلنسانية وأحوالها من خالل من
وتتضح معامل هذه الرؤية، كام يف . مع زينة الحياة الدنيا لتشكل أحوال النفس) املختلفة

تتفرع زينة الحياة الدنيا إىل عنرصي املال والبنني، مصداقاً : عىل النحو التايل) 8(الشكل رقم 
وقد أودع سبحانه يف املال والبنني . )3( )الدُّْنَيا اْلَحيَاةِ  ِزيَنةُ  نُونَ َواْلبَ  اْلَمالُ (: لقوله تعاىل

َھَواتِ  ُحبُّ  ِللنَّاسِ  ُزيِّنَ   (:  شهوات ولذة جامحة حببها إىل النفس وزينها لها، قال تعاىل  الشَّ
َمةِ  َواْلَخيْلِ  ةِ َواْلِفضَّ  الذََّھبِ  ِمنَ  اْلُمَقْنطََرةِ  َواْلَقَناِطيرِ  َواْلَبِنينَ  النَِّساءِ  ِمنَ   َواْألَْنَعامِ  اْلُمَسوَّ

ففصلت هذه اآلية الكرمية . )4( )اْلَمَآبِ  ُحْسنُ  ِعْنَدهُ  الدُّْنَيا َواللَّهُ  اْلَحيَاةِ  َمَتاعُ  َذِلكَ  َواْلَحْرثِ 
كام . عنرص األبناء عن النساء، إشارة إىل عالقة الرجل باملرأة، وما تتضمنها من ابتالء الجنس

ثروة (والخيل املسومة واألنعام ) ثروة معدنية(عنرص املال إىل الذهب والفضة فّصلت 
وتتفاعل النفس اإلنسانية مع عنارص زينة الحياة، ويكون ). ثروة زراعية(والحرث ) حيوانية

 )َعَمًال  َأْحَسنُ  َأيُُّھمْ  ِلَنْبلَُوُھمْ  َلَھا ِزيَنةً  اْألَْرِض  َعَلى َما ِإنَّا َجَعْلَنا (:ابتالؤها بها، قـال تعاىل
  .وتشري األسهم املنعكسة إىل التفاعل بني النفس وعنارص زينة الحياة. )5(

                                                 
  .2492حديث رقم أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب ندب من رأى امرأة فوقعت يف نفسه إىل أن يأيت،) 1(

  .4677رواه البخاري، يف كتاب النكاح، باب ما جاء يف قول رسول هللا من استطاع منكم الباءة فليتزوج، حديث رقم ) 2(

  .46الكهف، ) 3(

  .14آل عمران، ) 4(

  .7الكهف، ) 5(
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  سيطرة

  شكر النعمة
 سيطرة

 سيطرة العقل

 )النموذج(نحو املؤمن 

 الطيبة

 تعظيم دالة اإلميان
  

  تعظيم دالة املتعة تعاقب دالة اإلميان واملتعة

 املسلم الواقعي املؤمن النموذج
  الكافر النموذج

  )النموذج(نحو الكافر 
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  )إيجابية(

خليط من دوافع روحية ونفسية 
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  )سلبية(دوافع نفسية واجتامعية 
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  العمل السيء  العمل الصالح

 خليط من شكر النعمة وكفرها

 تعـكري النفس  تزكية النفس

 النفس املطمئنة 
  

 النفس اللوامة 
  بالسوء النفس األمارة

 األيديولوجية

 اإلسالمية

  األيديولوجية

  العلامنية

 األيديولوجية

 اإلسالمية

  األيديولوجية
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 العقل واإلميان
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 تثري

 إىل  توجه
  توجه   إىل   إلى  توجه
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ثروة
  معدنية

ثروة
  حيوانية

 )نعم اقتصادية(املال

 زينة الحياة الدنيا

  نعم اجتامعية(البنون 

 ثروة زراعية

 النفـس
  طريق الفجور طريق التقوى

  أبناء  نساء

  مع زينة الحياة الدنيا لتشكيل أحوال النفس)بدوافعها املختلفة(ؤية القرآنية لتفاعل النفس اإلنسانيةمنوذج مقرتح للر )8(الشكل رقم
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وقد أودع هللا سبحانه يف النفس البرشية دوافع فسيولوجية وروحية ونفسية 
البد من إشباعها، ولو جزئياً، الستمرار حياة الفرد ) تم الحديث عنها سابقاً (واجتامعية 

التي (وتنشط الدوافع النفسية واالجتامعية والروحية . ولحفظ النوع من االنقراضوتطّوره، 
مبجرد أن تؤدي الدوافع الفسيولوجية دورها يف ابتداء التفاعل بني ) متثل ميكنزمات االبتالء

وقد ألهم هللا سبحانه النفس اإلنسانية إىل طريقي التقوى . النفس وعنارص زينة الحياة الدنيا
ويرتتب عىل اختيار النفس ألحد الطريقني مجموعة . كام منحها حرية االختياروالفجور، 

فمجموعة أفعال النفس املطمئنة مثال،ً التي متثل . ترتبط ببعضها بعضاً ) سلوكات(أفعال 
أما . املوجودة يف أقىص ميني النموذج ) داخل املستطيالت(حالة املؤمن النموذج متثلها األفعال 

فس األمارة بالسوء التي تسم أفعال الكافر النموذج فتمثلها األفعال مجموعة أفعال الن
وتتوسط أفعال املسلم الواقعي الرسم . املوجودة يف أقىص يسار النموذج) داخل املستطيالت(

التوضيحي للنموذج، وهو الذي تتعاقب عليه الدوافع اإليجابية والسلبية، فيعظم املتعة 
  .واإلميان

عند تفاعلها مع عنارص زينة ) التقوى أو الفجور(نفس طريقها وهكذا فإن اختيار ال
د حالها وملّا كان الرسم موضحاً متاماً للنموذج املقرتح، فهو يرشح نفسه . الحياة الدنيا يحدِّ

فإذا اختارت النفس اإلنسانية طريق ). النموذج(بنفسه، فسنكتفي بتوضيح أفعال املؤمن 
كالكرم (والنفسية واالجتامعية ذات الطابع اإليجايب التقوى، فستتحرك الدوافع الروحية 
، وتستثري النيّة فتوجه السلوك نحو العمل الصالح، )الخ …والخوف من هللا والقناعة والشفقة

الذي يقود إىل شكر النعمة، الذي يؤدي بدوره إىل تزكية النفس، فتنشأ النفس املطمئنة التي 
  .بذلك حال املؤمن النموذجتعظم دالة اإلميان يف سلوكاتها، فتعكس 

ومن الجدير بالذكر أن سلوك املؤمن النموذج ينطوي عىل تعظيم دالة اإلميان، فيام 
أما املسلم الواقعي فينطوي سلوكه . ينطوي سلوك الكافر النموذج عىل تعظيم دالة املتعة

مة بني أحوال وتشري الخطوط املتقطعة املرسو ). أي املنفعة(عىل تعاقب دالتي اإلميان واملتعة 
تقع عىل خط متصل، يبدأ بحال النفس املطمئنة، وينتهي ) أي أحوال النفس(النفس إىل أنها 

كام . بحال النفس األمارة بالسوء، مروراً بأحوال وسطية متعددة، تتوسط األحوال املتاميزة
.  آخرتشري األسهم املتقطعة يف أسفل النموذج إىل تقلب النفس وإمكانية تحولها من حال إىل

ولّام كانت سمة الثبات هي الغالبة عىل أحوال النفس، جاءت الخطوط متقطعة وليست 
أما بالنسبة لألشكال الواردة يف النموذج؛ فقد اخرتنا الشكل املستطيل لتمثيل األفعال، . متصلة

والشكل البيضوي لتمثيل النفس وأحوالها وعنارص زينة الحياة التي تتفاعل معها النفس، 
زها عن األفعال، وال يختلف األمر بحال ما إذا كان الشكل املرسوم بيضوياً أو دائرياً أو لتميي
  .كام أن حجم الشكل ال يعدُّ هاماً يف النموذج. ما دامت له حدوده املغلقة... مربعاً 
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  خالصة

د عالقة الدافع بالنيَّة والحاج ة تعرَّض الفصل الحايل إىل مفهوم الدافعية اإلنسانية وحدَّ

فالدافعية محركات داخلية أو خارجية تثري النيّة، والنية بدورها توجه السـلوك، أمـا . والسلوك

فانخفاض نسبة السـكر يف . الحاجة فمفهوم فريض يشري إىل حالة الخلل الفسيولوجي الداخيل

وتتعـدد تصـنيفات الـدوافع اإلنسـانية، . الدم ميثل الحاجة، فيام يكون الجوع دافعاً إلشـباعها

لكننا نرى تصنيفها إىل دوافع فسيولوجية ودوافع دينيـة ودوافـع نفسـية ودوافـع اجتامعيـة و 

وتضم الدوافع الفسيولوجية نوعني من الدوافع هي دوافع حفـظ الـذات . ودوافع ال شعورية

دافع الجـنس ودافـع (ودوافع حفظ النوع ) الخ…كدوافع الجوع والعطش والتعب والتنفس(

الدينية فدوافع فطرية نشأت عـن التكـوين الروحـي لإلنسـان، وتكـون  أما الدوافع). األمومة

وتضـم الـدوافع النفسـية دوافـع . الدافع الرئييس للسلوك يف حاالت الخطر التي تهدد حياتـه

أما الدوافع االجتامعية فتنـدرج تحتهـا دوافـع التنـافس، والعـدوان، . األمن، والتملك، والتعلم

وتشري الـدوافع الالشـعورية إىل . لتقدير، وتأكيد الذات وتحقيقهاواالنتامء والحب، واالحرتام وا

الخربات املكبوتة يف الالشعور والتي قد تظهر عىل شكل فلتات للسـان، وتضـم دوافـع التربيـر 

  .واالسقاط وتكوين رد الفعل املعاكس

كام عرض الفصل صور الرصاع بني الدوافع املذكورة وأسـاليب الـنفس يف حلهـا، وأشـار 

خيبة النفس، عموماً، يف التوفيق بني الدوافع املادية والروحية، ذلـك أنهـا عظَّمـت املتعـة إىل 

وقـد دعـا اإلسـالم إىل تربيتهـا . فانحرفت الدوافع عـن مسـارها املرسـوم لهـا. وكفرت بالنعمة

وقد بنيَّ كيفية تنظيم إشباع دوافـع الجـوع والجـنس والتملـك كأمثلـة عـىل . وتنظيم إشباعها

ففيام يتعلق بتنظيم إشباع دافع الجـوع، حـرص اإلسـالم عـىل التـزام . دوافع اإلنسانيةتربية ال

. حــّد الحــالل يف إشــباعه، وأكــد رضورة االعتــدال فيــه دون إرساف أو تقصــري يرضــ بالصــحة

ولتنظيم إشباع دافع الجنس، حث اإلسالم عىل الزواج املبكر، والتـزام حـّد الحـالل يف إشـباعه 

شكال االنحراف الجنيس، وأمر باالستعفاف، والتسـامي، وتهيئـة املنـاخ املالئـم بالزواج، وحرَّم أ 

للعفة من خالل التدابري الوقائية من املثريات التي قد تؤدي إىل اإلثارة الجنسية من مثل غض 

البرص، وعدم الخلوة، وعدم التربج، واالستئذان عند الدخول عىل الوالدين يف أوقات القيلولـة، 

  .املضاجع وغريها والتفريق يف
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  الفصل الخامس

  السواء واالنحراف يف الشخصية

  مقدمـة

يولد اإلنسان عىل الفطرة السوية القومية امللهمة، فإن بقيت نفسه عىل أصل الفطـرة، 

لذلك يلقى عىل عاتق الوالـدين واملـربني مسـؤولية . فإنه ينمو منواً سوياً، ويسلك سلوكاً سوياً 

أمـا إذا طـرأت عـىل الـنفس . ة تتعلق بالحفاظ عـىل الفطـرة وصـيانتها مـن االنحـرافجسيم

وقـد تنحـرف كثـرياً، فـال . وساوس الشيطان، عندها تنحرف عن الفطرة وتتحـول عـن السـواء

فالكفر بالخالق . تؤدي رسالتها يف الحياة، وال تحقق الغاية من وجودها، ويف ذلك ظلم للنفس

والكـذب عـىل الـنفس . لنشور ظلم للنفس وانحراف لها عـن السـواءوإنكار املوت والبعث وا

وتعدي حـدود هللا التـي أنزلهـا لصـالح البرشـ، . انحراف لها، وخيانة النفس انحراف لها كذلك

وفعـل الفاحشـة . والخروج عىل النظام الذي سّنته الرشـيعة اإلسـالمية فيـه انحـراف للـنفس

  ...قاد والغلو يف الدين انحراف للنفسداخل يف انحراف النفس، والتطرف يف االعت

ويهدف الفصل الحايل إىل تحديد مفهـومي السـواء واالنحـراف ومعـايريهام، ومـن ثـم 

تحديد مفهومي الشخصية السوية والشخصية املنحرفة، وتوضيح مستويات االنحراف النفيس، 

ــات النفســية ــواع االنحراف ــان أن صــية كــام يهــدف إىل اســتخالص مــؤرشات ســواء الشخ. وبي

  .وانحرافاتها، وتوضيح ما يقصد بالصحة النفسية وبالشخصية الوسطية واملتطرفة

  مفهوم السواء واالنحراف ومعايريهام:  

حدد اإلسالم مفهوم السلوك السوي واملنحرف ومعـايريهام، ومـا مـن شـك بـأن خـالق 

فهو . البرش اإلنسان هو السلطة النهائية لتحديد معايري السواء واالنحراف يف الشخصية، وليس

سبحانه الذي يعرف كيف يكون اإلنسان سوياً، فوضع لذلك القـوانني السـاموية، وهـو تعـاىل 

الذي يعرف أسباب انحراف سلوك اإلنسان، وهو الذي يعرف طرق وقايته وصيانة فطرته مـن 

وعليه، فال يجوز اعتامد املعـايري البرشـية يف تحديـد . االنحراف، ويعرف طرق عالجه وصالحه

فـال يجـوز . ء الشخصية وانحرافها، ألن البرش ليسـوا أعلـم باإلنسـان مـن هللا الـذي خلقـهسوا

  اعتامد املعيار الذايت مثالً للحكم عىل سلوك
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كـام ال يجـوز اعـتامد املعيـار . اآلخرين بالسواء أو االنحراف حسب اإلطار املرجعـي الـذايت 

وال يجـوز . اً بالسواء وبخالفه يكون االنحـرافاإلحصايئ الذي يحكم عىل السلوك األكرث شيوعاً وتكرار 

اعتامد املعيار االجتامعي الذي يحكم عـىل السـلوك الـذي يتفـق مـع املعـايري السـائدة يف املجتمـع 

فـال يجـوز اعـتامد أي منهـا للحكـم عـىل سـواء الشخصـية أو ... بالسواء وبخالفه يكـون االنحـراف 

ة عن تحديد معيار ثابت لسواء الشخصـية ال يختلـف ذلك أن هذه املعايري الوضعية قارص . انحرافها

لذا ال بد من اعتامد املعيار اإلسالمي الثابـت الـذي لـه الكلمـة ... باختالف الثقافة واملجتمع والعرص

الفاصلة يف تحديد السواء واالنحراف، بوصف السـلوك طاعـة ألوامـر هللا سـبحانه وبوصـفه توجيهـاً 

  .لإلنسان املستخلف يف إعامر األرض

والفطرة هـي حـال السـواء واالسـتقامة . واإلسالم دين هللا، وهو دين الوسطية ودين الفطرة

كـل مولـود يُولَـُد عـىل الفطـرِة، فـأبواه " صىل هللا عليه وسـلمالتي يولد الناس عليها، قال رسول هللا 

انه دانِِه أو ينرصِّ خلقت عبادي حنفـاء كلهـم، إين (قال هللا تعاىل  صىل هللا عليه وسلموقال  )1( ... "يُهوِّ

وأنهم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يرشكوا يب ما 

وعليه، فإن كل مولـود يولـد عـىل الفطـرة السـوية املسـتقيمة، أي بشخصـية . )2()مل أنزل به سلطاناً 

لـذلك جـاءت تعـاليم اإلسـالم . عـن الفطـرةسوية، غري أن للوالدين والبيئة عموماً دوراً يف انحرافهـا 

  .لصيانة الفطرة ووقايتها من االنحراف، ورّدها إىل السواء الذي خلقت عليه أول مرة

اإلميان، والرصاط املستقيم، : وتتعدد األلفاظ التي تعرب عن مفهوم السواء، وتحمل داللته؛ ومنها
ففي . وباملقابل ما يعرب عن مفهوم االنحرافواالستقامة، وسبيل هللا، والتوحيد، إضافة إىل الفطرة، 

و " اإلميان"مبفهومي " االنحراف"و " السواء"يعرب ابن تيمية عن مفهومي " مجموع الفتاوى"
) أي االنحراف(أما الكفر . جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه) أي السواء(ويرى أن اإلميان ". الكفر"

واالنحراف مصداقاً لقوله  أيت هذا الفهم للسواءوي. فاسم جامع لكل ما يبغضه هللا وينهى عنه
ِبيلِ  َضلَّ َسَواءَ  َفَقدْ  ِباْإلِيَمانِ  اْلُكْفرَ  َيتََبدَّلِ  َوَمنْ  (:سبحانه أي أن من يشرتي الكفر . )3(  )السَّ

فالشخصية السوية هي . باإلميان فقد خرج عن الطريق السوي إىل طريق الجهل والضالل
  مبا شخصية املؤمن الذي يعمل 

                                                 
 . تخريجهسبق  )1(

 . سبق تخريجه )2(

 .108البقرة،  )3(
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يحبه هللا ويرضاه، أما الشخصية املنحرفة فهي شخصية الكافر الذي يعمل ما يبغضه هللا وينهى 
  .عنه

، الذي يقتيض أن "بالرصاط املستقيم" "مجموع الفتاوى"كام يعرب ابن تيمية عن السواء يف 
 هذا ويأيت. )1( "يفعل العبد يف كل وقت ما أُمر به من علم وعمل، وال يفعل ما يُنهى عنه

 َعلَى َسِويًّا يَْمِشي َأمَّنْ  َأْھَدى َوْجِھهِ  َعلَى ُمِكبًّا يَْمِشي َأَفَمنْ (: الفهم للسواء مصداقاً لقوله تعاىل

عليه صىل هللا كنا عند النبي : وقد روى ابن ماجه عن جابر ابن عبد هللا قال. )2()ُمْستَِقيمٍ  ِصَراطٍ 
عن يساره، ثم وضع يده يف الخط األوسط،  فخّط خطاً وخّط خطني عن ميينه وخطني وسلم
بُلَ  تَتَِّبُعوا َوَال  َفاتَِّبُعوهُ  ُمْستَِقيًما ِصَراِطي َھَذا َوَأنَّ (: هذا سبيل هللا، ثم تال هذه اآلية: فقال  السُّ

قَ    .صىل هللا عليه وسلموفيام ييل رسم توضيحي ملا قصده رسول هللا . )3() هِ َسِبيلِ  َعنْ  ِبُكمْ  َفتََفرَّ

  )9(الشكل رقم 

  حول سبيل هللا وسبل الشيطان صىل هللا عليه وسلميوضح حديث رسول هللا 

 

  

  

  

  

ـاط املســتقيم هــو رصاط الــذين أنعــم هللا علــيهم مــن النبيــني والصــديقني والشــهداء  والرص

ويقابله رصاط املغضـوب . فهو دين هللا الذي ال اعوجاج فيه. والصالحني من أهل الهداية واالستقامة

كـام . الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، فهـم أخـّص بالغضـب ألنهـم أمـة عنـاد –أي اليهود  –يهم عل

وقـد . الذين يهيمون يف الضالل والجهل ال يهتـدون إىل الحـق –أي النصارى  –يقابل رصاط الضالني 

رضب هللا مــثالً، رصاطــاً "أنــه قــال  صــىل هللا عليــه وســلمروى النــواس بــن ســمعان عــن رســول هللا 

 ستقيامً، وعىل جنبتي الرصاط سوران فيهام أبواب مفتحة وعىل األبواب سـتور مرخـاة وعـىل بـابم

  يا أيها الناس: الرصاط داع يقول

                                                 
 . 15-14ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص   )1(

 . 22امللك،   )2(

 .153األنعام،   )3(
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ـاط، فـإذا أراد يفـتح   ادخلوا الرصاط جميعاً وال تنفرجوا، وداع يـدعو مـن جـوف الرص

اط اإلسـالم والسـوران ويحك ال تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، والرص : شيئاً من تلك األبواب قال

حدود هللا تعاىل، واألبواب املفتحة محارم هللا تعاىل، وذلك الداعي عىل رأس الرصاط كتـاب هللا 

، والداعي فوق الرصاط واعظ هللا يف قلب كل مسلم وعليـه، فـإن معيـار السـواء . )1( "عزَّ وجلَّ

  .هو االلتزام باملنهج اإلسالمي، أما معيار االنحراف فتعدي حدود هللا
وقد حّدد سبحانه يف كتابه العزيز مالمح الرصاط املستقيم الواجب اتباعه، حتى تسري 

 ُقلْ  (:ففي سورة األنعام، يقول سبحانه. الشخصية عىل طريق السواء واالستقامة والهداية
مَ  َما َأْتلُ  تََعالَْوا  ِإْمَالقٍ  ِمنْ  َأْوَالَدُكمْ  تَْقتُلُوا َوَال  إِْحَسانًا اِلَدْينِ َوبِاْلوَ  َشيْئًا ِبهِ  تُْشِرُكوا َأالَّ  َعلَيُْكمْ  َربُُّكمْ  َحرَّ
مَ  الَّتِي النَّْفسَ  تَْقتُلُوا َوَال  بَطَنَ  َوَما ِمْنَھا ظَھَرَ  َما اْلَفَواِحشَ  تَْقَربُوا َوَال  َوِإيَّاُھمْ  نَْرُزُقُكمْ  نَْحنُ   ِإالَّ  اللَّهُ  َحرَّ

اُكمْ  َذِلُكمْ  ِباْلَحقِّ   يَْبلُغَ  َحتَّى َأْحَسنُ  ِھيَ  بِالَّتِي ِإالَّ  اْليَتِيمِ  َمالَ  تَْقَربُوا َوَال  ( 151 ) تَْعِقلُونَ  لََعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّ
 ْربَىقُ  َذا َكانَ  َولَوْ  َفاْعِدلُوا ُقْلتُمْ  َوِإَذا ُوْسَعَھا ِإالَّ  نَْفًسا نَُكلِّفُ  َال  بِاْلِقْسطِ  َواْلِميَزانَ  اْلَكيْلَ  َوَأْوُفوا َأُشدَّهُ 

اُكمْ  َذِلُكمْ  َأْوُفوا اللَّهِ  َوِبَعْھدِ   َوَال  َفاتَِّبُعوهُ  ُمْستَِقيًما ِصَراِطي َھَذا َوَأنَّ  ( 152 ) تََذكَُّرونَ  لََعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّ
بُلَ  تَتَِّبُعوا قَ  السُّ اُكمْ  َذِلُكمْ  َسِبيِلهِ  َعنْ  ِبُكمْ  َفتََفرَّ وعليه، فالرصاط املستقيم . )2( )  تَتَُّقونَ  لََعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّ

طريق يقتيض اتقاء ما حرّم هللا من الرشك به سبحانه، واإلتيان بالفاحشة ما ظهر منها وما 
بطن، وقتل النفس التي حرّم هللا إال بالحق، وعقوق الوالدين، وعدم إيفاء الكيل وامليزان، 

يقتيض  –الرصاط املستقيم أي  –وباملقابل، فإنه ... وأكل مال اليتيم إال بالتي هي أحسن
  ...العدل يف القول والوفاء بعهد هللا 

، ويقابلهـا "التوحيـد"أن السـواء هـو حـال " مجمـوع الفتـاوى"كام يرى ابن تيميـة يف 

والـذنوب . فالتوحيد وما يتبعه من حسنات هو صـالح وعـدل. "الذي ميثل االنحراف" الرشك"

وعليـه، . )3(" وحقوق العباد هـي فسـاد وظلـمالتي فيها تفريط أو عدوان يف حقوق هللا تعاىل

  فإن الشخصية السوية هي شخصية الرجل الصالح الذي يؤمن

                                                 
 .24-23، ص1مخترص تفسري ابن كثري للصابوين، ط: رواه أحمد يف مسنده، وأخرجه الرتمذي والنسايئ، انظر   )1(
 .153-151األنعام،   )2(
 . 165، ص18وع الفتاوى، جابن تيمية، مجم  )3(
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هـذا مبقابـل الرجـل املرشـك الظـامل ... بوحدانية هللا، ويقوم بالواجبات كالّرب والعـدل  

  ...الباغي، الذي يريد العلو عىل غريه من أبناء جنسه

امت الشخصــية، أي الــتحيل بالفضــائل، فــإن وإذا كــان الســواء ميثــل الوســطية يف ســ

وإذا كـان . االنحراف ميثل الحياد عن الوسـطية والتطـرف يف سـامت الشخصـية نحـو الرذائـل

ــية  ــوين الشخص ــوازن يف مك ــل الت ــواء ميث ــي(الس ــادي، والروح ــية ) امل ــاهر الشخص أو يف مظ

ثـل امليـل نحـو أحـد فإن االنحـراف مي) الجسمية والروحية واالجتامعية واالنفعالية والعقلية(

  .املكونني أو أحد املظاهر عىل حساب اآلخر

ويعّد القلب أصل السواء واالنحراف؛ فجسد اإلنسان تابع لقلبه، مصداقاً لقـول رسـول 

أَالَ إِنَّ ِيف الَْجَسِد ُمْضـَغًة، إَذا َصـلََحْت َصـلََح لَهـا َسـائِر الَْجَسـُد، َوإَذا " صىل هللا عليه وسلمهللا 

وعليه، فالشخصية السوية هي السـوية يف . )1( "فََسد لَها َسائِر الَْجَسُد، أَالَ َوِهَي الَْقلْبفََسَدْت 

وصـالحه يقـود . وبصالح القلب تتم معرفة هللا ومحبتـه. قلبها؛ أي التي متلك قلباً سوياً صالحاً 

ابـن وهـذا مـا ذهـب إليـه . فالسواء هو الصالح، واالنحراف هـو الفسـاد. إىل السلوك السوي

القيم، الذي يرى أن اإلنسان السوي هـو صـاحب القلـب السـليم، الـذي تغلّـب عـىل نفسـه 

أمـا صـاحب . واملنحرف هو صاحب القلب امليت، الذي تغلبت عليـه نفسـه فقهرتـه. فقهرها

صىل هللا ويذكّرنا هذا الرأي بقول رسول هللا . القلب املريض فيكون أحياناً سوياً وأحياناً منحرفاً 

، َوبَيَْنهام ُمَشبَّهاٌت ال يَْعلَُمها كثرٌي مَن النـاِس " لمعليه وس ٌ ، َوالَحراُم بنَيِّ ٌ فمـِن اتَّقـى . الَحالُل بنَيِّ

بُهاِت َوقََع ِيف الَحرامِ  كراٍع يَْرَعى َحْوَل الِحمى : املَُشبَّهاِت اْستَْربَأَ لِِدينِه وِعرِْضه، وَمْن َوقََع يف الشُّ

ويشري هذا . )2( "أال وإِنَّ لِكلِّ َملٍك ِحمى، أال إِنَّ ِحَمى ِهللا ِيف أرِضِه َمحارُِمه .يُوِشُك أْن يَرْتع ِفيه

وإىل طريـق ) أي طريـق الحـالل والحـرام(الحديث الرشـيف إىل الطريـق السـوي واملنحـرف 

يتناوب فيه الحالل والحرام، وهو الطريق الـذي جـاء األمـر بـالتحرز عنـه، ودفـع املـؤمن إىل 

شتبه فيه من األمور، وهو طريق القلـب املـريض، أي قلـب املنـافق، الـذي يـبطن تجنب ما ي

وعليه، فإن كثرياً من البرش يشتبه عليهم أمر املنافق، لذلك بنّي سـبحانه . الكفر ويظهر اإلميان

صـفات املنـافقني لكـرثتهم وحتـى ال يغـّرت  صـىل هللا عليـه وسـلموتعاىل كـام رسـوله الكـريم 

  .الظاهرياملؤمنون بسلوكهم 
                                                 

 . سبق تخريجه  )1(
 . 50رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب فضل من استربأ لدينه، حديث رقم   )2(
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وبناء عىل ما سبق، ميكن القول بأن مفهوم السواء يرتبط باإلميان والهداية والتوحيد وااللتزام 
كام يرتبط . باملنهج اإلسالمي وضوابطه، كام يف كتاب هللا وسنة رسوله، فكراً وقلباً وسلوكاً 

وعملوا به،  باتباع الرصاط املستقيم الذي أوجب هللا اتباعه، وهو طريق الذين علموا الحق
وبخالف ذلك يكون . فتحفظ الشخصية فطرتها القومية السوية وتغذيها وتنميها بالرشيعة

وهكذا يرتبط السواء واالنحراف بالقرب والبعد عن . االنحراف، أي الالسواء أو سبل الشيطان
الرصاط املستقيم، فهو مبثابة امليزان العدل الذي يزن البرش عليه أفكارهم ومشاعرهم 

وكاتهم لريوا قربها أو بعدها عن الحق والصواب وهو حّد االعتدال الذي بيّنه سبحانه وسل

. )1(  ) الدُّْنيَا ِمنَ  َنِصيَبكَ  َتْنسَ  َوَال  اْآلَِخَرةَ  الدَّارَ  اللَّهُ  آََتاكَ  َواْبَتِغ ِفيَما (:وتعاىل بقوله
االعتدال، هو أن تعمل و . فاالعتدال يحفظ للشخصية توازنها ويجنبها ألوان الرصاع النفيس

  .لدنياك كأنك تعيش أبداَ وأن تعمل آلخرتك كأنك متوت غداً 

  الشخصية السوية والشخصية املنحرفة:  

ويعـرض . وصف القرآن الكريم الشخصية السوية والشخصية غري السوية، أي املنحرفـة

الـذي ورد  ومثال ذلك التصوير الفني الحي. القصص القرآين مناذج للسلوكني السوي واملنحرف

فالصورة تطالعنا برجلني؛ أحدهام أتاه هللا سـبحانه، مـن فضـله، جنتـني مـن . يف سورة الكهف

الكروم يحّف بهام النخيل، وينبت بينهام الزرع، ويتفجـر فـيهام ينبـوع ثـّر العطـاء، فأخرجتـا 

اهاة، فهـو ومىض باملب. نتاجاً طيباً، فزهى بصاحبه املؤمن مبا ميلك من ثروة وعزّة الولد والجاه

فـدخل جنتيـه مـأخوذاً . أكرث ماالً وأعز نفراً من صاحبه، ظناً منه أنهـا لـن تتلـف ولـن تهلـك

فقد أنكر املوت والبعث، وجحد النعمة، وأصابه الغـرور، وسـاقه . بتمرده وكفره بقيام الساعة

رتف وتأيت املفارقات بني جحود مالك الجنتـني وإميـان صـاحبه الـذي يعـ. إىل الكفر واالنحراف

فـامذا كانـت النتيجـة؟ . بوحدانية هللا وربوبيته، ويدعو هللا أن يؤتيه يف اآلخرة خرياً من جنتـه

لقد أحاط هللا سبحانه بثامر الجنتني، فأصبح صاحبهام يقلّب كفيه عىل ما أنفق فيهـا، وينـدم 

  .عىل كفره، ويتمنى لو أنه مل يرشك بربه أحداً 

الكامـل يف فكرهـا ووجـدانها وسـلوكها، يف كـل  والشخصية السوية التي تتمتع بالسواء

  لحظة من لحظات حياتها، وإزاء كل حدث من األحداث التي متر بها، شخصية غري

                                                 
 . 77القصص،   )1(
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عـن خـط السـواء  –أي انحـراف ولـو بسـيط  –فال بد من ميل ولـو صـغري . موجودة 

لرسـل وبذا ال ينجو من هـذا امليـل أحـد مـن البرشـ حتـى ا. زيادة ونقصاً ) الرصاط املستقيم(

غري أن هذا امليل عن السواء ميل مؤقت وبسـيط؛ يُبقـي صـاحبه ضـمن دائـرة . عليهم السالم

فهو ال يشّوه هويـة الشخصـية أو بنيتهـا العقائديـة، وال يفسـد . السواء فكراً ووجداناً وسلوكاً 

  .عالقتها بخالقها عّز وجّل، وال عالقتها بنفسها أو باآلخرين
اتفقت عىل أن الرسل معصومون يف تحمل "أن األمة " لفتاوىمجموع ا"ويذكر ابن تيمية يف 

. )1( "وهم معصومون يف التبليغ. الرسالة، فال ينسون شيئاً مام أوحاه هللا لهم إال شيئاً قد نسخ
وهم ليسوا معصومني من الصغائر، يقول ابن . ولكنهم قد يخطئون، فكل بني آدم خطّاء

معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكرث علامء  القول بأن األنبياء"تيمية بهذا الشأن 
اإلسالم وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكرث أهل الكالم وقول أكرث أهل التفسري والحديث 

والفقهاء، بل مل يُنقل عن السلف واألمئة والصحابة والتابعني وتابعيهم إال ما يوافق هذا 
نبي إال وقد سارع إىل التوبة واالستغفار، يدلنا  مل يقع ذنب من"ومن املعلوم أن . )2( "القول

فاألنبياء ال . أن القرآن الكريم مل يذكر ذنوب األنبياء إال مقرونة بالتوبة واالستغفار"عىل هذا 
فاهلل سبحانه عصمهم من ذلك، وهم بعد التوبة، . يقّرون عىل الذنب، وال يؤّخرون التوبة

 َأْنُفَسَنا ظََلْمَنا َربََّنا َقاَال (: ه أن يتوب عليه، قال تعاىلفقد سأل آدم رب. )3( "أكمل منهم قبلها
وقد جاءت التوبة بعد أن عىص ربه . )4( )اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  َلَنُكوَننَّ  َوَتْرَحْمَنا تَْغِفْر َلَنا َلمْ  َوِإنْ 

 َيْخِصَفانِ  َوطَِفَقا ُھَماَسْوَآتُ  َلُھَما َفَبَدتْ  ِمْنَھا َفَأَكَال  (:باألكل من الشجرة املحرمة، قال تعاىل
 َعَليْهِ  َفتَابَ  َربُّهُ  اْجَتَباهُ  ثُمَّ  ( 121 ) َفَغَوى َربَّهُ  َآَدمُ  َوَعَصى اْلَجنَّةِ  َوَرقِ  ِمنْ  َعَليِْھَما
  . )5( )َوَھَدى

 فَقَالَ  َربَّهُ  نُوحٌ  َونَاَدى (:كام عىص نوح عليه السالم ربه عندما دعاه يف ابنه الكافر، قال تعاىل
: فرّد عليه سبحانه. )6(  )اْلَحاِكِمينَ  أَْحَكمُ  َوأَْنتَ  اْلَحقُّ  َوْعَدكَ  َوإِنَّ  أَْھلِي ِمنْ  اْبنِي إِنَّ  َربِّ 

  ِعْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  لَيْسَ  َما َتْسَأْلنِ  َفَال  َصاِلحٍ  َغيْرُ  َعَملٌ  ِإنَّهُ  َأْھِلكَ  ِمنْ  َلْيسَ  ِإنَّهُ  نُوحُ  َيا َقالَ (

                                                 
 . 291، ص10ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )1(
 . 319، ص4ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )2(
 . 111 -107عمر األشقر، الرسل والرساالت، ص  )3(
 . 23األعراف،   )4(
 . 122 -121طه،   )5(
 . 45هود،   )6(
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 (:  فسأل نوح ربه أن يغفر له وتاب، قال تعاىل. )1()اْلَجاِھِلينَ  ِمنَ  َتُكونَ  َأنْ  َأِعظُكَ  ِإنِّي 
 ِمنَ  َأُكنْ  َوَتْرَحْمِني ِلي َتْغِفرْ  َوِإالَّ  ِبِه ِعْلمٌ  ِلي َلْيسَ  َما َأْسَأَلكَ  َأنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنِّي َربِّ  َقالَ 

  .)2( )اْلَخاِسِرينَ 
خصمه (نرص الذي من شيعته عىل الذي من عدوه وعىص موىس عليه السالم ربه عندما 

 َربِّ  َقالَ (: هذا من عمل الشيطان، فاستغفر لذنبه، قال تعاىل: فقىض عليه، فقال) القبطي
ِحيمُ  اْلَغُفورُ  ُھوَ  ِإنَّهُ  َلهُ  َفَغَفرَ  ِلي َفاْغِفرْ  َنْفِسي ظََلْمتُ  ِإنِّي كام أخطأ إبراهيم . )3( )الرَّ

 يَْغفِرَ  أَنْ  أَْطَمعُ  َوالَِّذي: هللا له خطيئته، قال تعاىل عىل لسان إبراهيمالخليل، وطمع أن يغفر 
وأخطأ أبناء يعقوب بحق أخيهم يوسف عليه السالم عندما ألقوه . )4( الدِّينِ  يَْومَ  َخِطيئَتِي لِي

يف غيابة الجب وباعوه بثمن بخس، واعرتفوا بخطئهم، وطلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم 
  .ذنوبهم

بسبب تحرميه العسل عىل نفسه، أو  صىل هللا عليه وسلموعاتب سبحانه رسوله الكريم 

مُ  ِلمَ  النَِّبيُّ  َأيَُّھا َيا (:تحريم مارية القبطية، قال تعاىل  َمْرَضاةَ  َتْبتَِغي َلكَ  اللَّهُ  َأَحلَّ  َما تَُحّرِ
) األعمى(يف وجه ابن أم مكتوم  كام عاتبه عندما عبس. )5( )َرِحيمٌ  َغُفورٌ  َواللَّهُ  َأْزَواِجكَ 

 َوَما (2 ) اْألَْعَمى َجاَءهُ  َأنْ  (1 ) َوَتَولَّى َعَبسَ (: وانشغل بدعوة الكفار إىل هللا، قال تعاىل
كَّى َلَعلَّهُ  يُْدِريكَ  صىل هللا وقال تعاىل لرسوله الكريم . )6( )الّذِْكَرى َفَتْنَفَعهُ  َيذَّكَّرُ  َأوْ  (3 ) َيزَّ

 َيْعَلمُ  َواللَّهُ  َواْلُمْؤِمَناتِ  َوِلْلُمْؤِمِنينَ  ِلَذْنِبكَ  َواْستَْغِفرْ   اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنَّهُ  َفاْعَلمْ  (:عليه وسلم
  .)7( )َوَمثَْواُكمْ  ُمتََقلََّبُكمْ 

ويقصـد . يتبني مام سبق أن جميع البرش، حتى األنبياء مـنهم، ال ينجـون مـن الصـغائر

وال بـد . التي متيل بالشخصية ميالً بسيطاً عن خط السـواء) اللمم(رية بالصغائر الذنوب الصغ

فقد متيل الشخصية نحو لـذات الجسـد يف لحظـات عـابرة، ثـم . أن يكون امليل مؤقتاً ال يدوم

وتتناوب هذه اللحظات، مام يحافظ عىل التوازن . تعود إىل نشاطها الروحي يف لحظات أخرى

  وهكذا ميكن النظر إىل. ه نشاطاَ الجسد والروححول خط السواء، الذي يتوازن في
                                                 

 . 46هود،   )1(
 . 47هود،   )2(
 . 16القصص،   )3(
 . 82الشعراء،   )4(
 . 1التحريم،   )5(
 . 4-1، عبس  )6(
 . 19، محمد  )7(
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الشخصية السوية عىل أنها شخصية تدور حول محور ثابت، هو خـط السـواء، زيـادة  

كـام يكـون امليـل مؤقتـاً، وعارضـاً ال . ونقصاً، أو ارتفاعاً وانخفاضاَ، فال تثبت عـىل ميـل واحـد

  .اءيدوم، وبسيطاً فال يقرب من األطراف البعيدة عن خط السو 
مبيل الفرس يف أخيّته، "ميل املؤمن عن خط السواء  صىل هللا عليه وسلمويشّبه رسول هللا 

. ميل املؤمن كميل الفرس يف أخيته، يحّول ثم يرجع إىل أخيته" صىل هللا عليه وسلميقول 
 ظََلُموا وْ أَ  َفاِحَشةً  َفَعلُوا ِإَذا َوالَِّذينَ  (:، قال تعالــى"كذلك املؤمن يحول ثم يرجع إىل ربه

 َيتُوبَ  َأنْ  يُِريدُ  َواللَّهُ : (ولهذ قال سبحانه وتعاىل،)ِلُذنُوِبِھمْ  َفاْستَْغَفُروا اللَّهَ  َذَكُروا َأْنُفَسُھمْ 
أي أنه ضعيف عن  )َضِعيًفا اْإلِْنَسانُ  َوُخِلقَ  َعْنُكمْ  يَُخّفِفَ  َأنْ  اللَّهُ  يُِريدُ :(  ثم قال، )َعَلْيُكمْ 

  .فجعل التوبة يف مقابل اتباع الشهوات. )1( "ترك الشهوات

وهكذا فإن ميل شخصية املؤمن عن خط السواء ال يخرجها من دائرة السواء إىل دائرة 

املرض النفيس، متامـاً كـام أن العـارض الصـحي البسـيط ال يخـرج صـاحبه مـن دائـرة الصـحة 

يح الكامـل، وكام يرى محمد قطـب، فـإن الجسـم الصـح. الجسمية عىل دائرة املرض العضوي

الذي ال يختّل فيه قلب وال كبـد وال معـدة يف ليـل أو نهـار، وال ينـبض قلبـه نبضـة زائـدة أو 

جسم مستحيل الوجود يف واقع ... ناقصة، وال يصاب بإمساك أو إسهال وال عرس هضم وال أمل 

  .)2( ومع ذلك ال يقول الطب أن البرش جميعاً مرىض ليس بينهم سليم. الحياة
بحانه إىل أن ميل الشخصية عن خط السواء أمر طبيعي فيها، ولكنه يأمرنا بأن ال وقد أشار س

 َوَلنْ  (:يكون امليل كبرياً إىل حّد الزيغ، حتى ال يُخرج صاحبه عن دائرة السواء، يقول تعاىل
 )َكاْلُمَعلََّقةِ  َفتََذُروَھا يْلِ اْلمَ  ُكلَّ  َتِميلُوا َفَال  َحَرْصتُمْ  َوَلوْ  النَِّساءِ  َبْينَ  َتْعِدلُوا َأنْ  َتْستَِطيُعوا

ولو ) كاملحبة والشهوة والجامع(أي لن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء من كافة الوجوه "،)3(
يقسم بني نسائه فيعدل،  صىل هللا عليه وسلمفقد كان رسول هللا . حرصتم يف القسم الصوري

" بكل امليل"ويقصد . )4( " تَلَْمني ِفياَم مَتْلُِك َوال أَْملُِك اللَُّهمَّ هَذا قََسِمي ِفياَم أَْملُِك فَالَ"ثم يقول 
. أي امليل إىل النهاية، الذي يؤول إىل الزيغ عن الطريق املستقيم والعدول عن سواء الرصاط

  َعَليُْكمْ  َيتُوبَ  َأنْ  يُِريدُ  َواللَّهُ (: قال سبحانه

                                                 
 . 571، ص10، جىابن تيمية، مجموع الفتاو  )1(
 . 276محمد قطب، دراسات يف النفس اإلنسانية، ص  )2(
 . 129النساء،   )3(
 . 445، ص1مخترص تفسري ابن كثري للصابوين، ج: انظر  )4(
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َھَواتِ  َيتَِّبُعونَ  الَِّذينَ  َويُِريدُ    يَُخّفِفَ  َأنْ  اللَّهُ  يُِريدُ  ( 27 ) َعِظيًما َمْيًال  َتِميلُوا نْ أَ  الشَّ
فقد خفف هللا تعاىل يف رشائعه وأوامره ونواهيه مبا يناسب . )1( )َضِعيًفا اْإلِْنَسانُ  َوُخِلقَ  َعْنُكمْ 

فاهلل يريد أن يتوب . كام جعل سبحانه التوبة يف مقابل اتباع الشهوات. ضعف النفس البرشية
نا، ويحب التوبة مّنا، ويأمرنا بها، فيام يريد الذين يتبعون الشهوات أن منيل ميالً عظيامً، علي

  .يعدل بنا عن الرصاط املستقيم عدوالً عظيامً 

أننا لن نطيق االسـتقامة أو ثوابهـا إذا اسـتقمنا، " صىل هللا عليه وسلموأخرب رسول هللا 

ـالَُة، َوالَ يَُحـاِفُظ  اْستَِقيُموا، َولَنْ " صىل هللا عليه وسلمقال  تُْحُصوا، َواْعَملُوا، َوَخرْيُ أَْعاَملُِكـُم الصَّ

ويف ذلـك دعـوة إىل الحفـاظ عـىل الوضـوء والصـالة، فهـام سـبيل . )2( "َعَىل الُْوُضوِء إِالَّ ُمـْؤِمنٌ 

  .)3( "املؤمن إىل العودة إىل سواء الرصاط
ة متاماً من البرش، إن تشابهوا يف كونهم ودائرة سواء الشخصية ال تفهم عىل أنها فئة متجانس

يقعون داخل هذه الدائرة، فثمة فروق فردية بينهم تتعلق مبدى قربهم أو بعدهم عن خط 
. فكلام اقرتبوا منه، اقرتبت شخصياتهم من الشخصية السوية الكاملة). درجة وثباتاً (السواء 

. ألقرب إىل الشخصية السوية الكاملةوكام ذكرنا يف الفصل الثاين، فإن السابقني بالخريات هم ا
وقد روى . فهم املقربون، األعىل درجة عند هللا، يليهم املقتصدون، ثم الظاملون ألنفسهم

: يقول صىل هللا عليه وسلمسمعت رسول هللا "قال  ريض هللا عنهاإلمام أحمد عن أيب الدرداء 
 َوِمْنُھمْ  ِلَنْفِسهِ  ظَالِمٌ  َفِمْنُھمْ  ِعَباِدَنا ِمنْ  اْصطََفْيَنا الَِّذينَ  َأْوَرْثَنا اْلِكَتابَ  ثُمَّ  (قال هللا تعاىل

فأما الذين سبقوا فأولئك الذي يدخلون الجنة  )اللَّهِ  ِبِإْذنِ  ِباْلَخيَْراتِ  َوِمْنُھْم َساِبقٌ  ُمْقَتِصدٌ 
ا بغري حساب، وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حساباً يسرياً، وأما الذين ظلمو 
أنفسهم فأولئك الذي يحبسون يف طول املحرش، ثم هم الذين شملهم هللا برحمته، فهم 

 ( 34 ) َشُكورٌ  َلَغُفورٌ  َربََّنا ِإنَّ  اْلَحَزنَ  َعنَّا َأْذَھبَ  الَِّذي ِللَّهِ  اْلَحْمدُ  َوَقالُوا(: الذين يقولون
َناَيمَ  َال  َفْضِلهِ  ِمنْ  اْلُمَقاَمةِ  َدارَ  َأَحلََّنا الَِّذي  َنا َوَال  َنَصبٌ  ِفيَھا سُّ . )4( )لُُغوبٌ  ِفيَھا يََمسُّ

وينسحب الحديث نفسه عىل انحراف الشخصية، الذي تندرج تحته فئة غري متجانسة متاماً 
، متتد من )عىل الرغم من أنهم يشرتكون يف كونهم يقعون خارج حدود السواء(من البرش 

  ل إىل الشذوذحاالت االنحراف العادي إىل الشديد الذي يؤو 

                                                 
 . 28-27النساء،   )1(
 . )22001(، حديث رقم رواه أحمد وابن ماجة من حديث ثوبان  )2(
 . 571، ص10ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: نقالً عن  )3(
 . 148، ص3مخترص تفسري ابن كثري للصابوين، ج  )4(



225 

  

وميثل االنحراف املرحلة األوىل من الخلل، أما الشذوذ . واالضطراب الدائم يف الشخصية 
  .فيمثل املرحلة األخرية له

وعىل الرغم من وجود خطوط فاصلة بني دائريت السواء واملرض يف عـامل الشخصـية، إذ 

ه اآلخـر، إال أن مثـة طيفـاً متثل دائرة السواء أحد طريف املتصل، فـيام متثـل دائـرة املـرض طرفـ

واسعاً من االنحرافات تتوسط هاتني الدائرتني، قد تحسب مرة هنا ومرة هناك، بحسب قربها 

امليل : ولعلنا نرى من املناسب بيان الفرق بني املفاهيم التالية. أو بعدها عن أي من الدائرتني

عن خط السـواء، أي انحرافـاً  واالنحراف واملرض النفيس، التي تحمل جميعاً، يف طياتها جنوحاً 

، "امليـل"ففي حـال . عنه، ولكنها تتفاوت فيام بينها من حيث درجة االنحراف ونوعيته ومدته

بسيطاً يف الدرجة، وعارضـاً لحظيـاً، ومؤقتـاً، ويحـدث ) عن الرصاط املستقيم(يكون االنحراف 

وذنـوب املـؤمن ال . هعن غفلة املؤمن، الذي رسعان ما يتذكر، فيستغفر ربه ويتوب عـن ذنبـ

أما إذا زادت درجة االنحـراف، . تخرجه من دائرة السواء، فال تتغري حاله أو هويته، كام أسلفنا

، وحدث عن إرصار وتعنت، ومبـا يـؤول إىل )عام كان عليه يف دائرة السواء(وصار أكرث دميومة 

وبـني اآلخـرين، عنـدها فساد جزيئ يف العالقة بني اإلنسان وربه، أو بينه وبـني نفسـه أو بينـه 

أي الشـذوذ، يكـون " املـرض"ويف حـال . تخرج الشخصية من دائرة السواء إىل دائرة االنحراف

. االنحراف كبرياً ومتطرفـاً ومتكـرراً، يـؤول إىل اضـطراب يف الشخصـية وانفصـالها عـن الواقـع

  .ويتمثل املرض النفيس يف شذوذ يف املعتقد واملشاعر والسلوك

ة شخصية تسعى وراء شهواتها، فال تذكر لها طاقة روحيـة، وال تعبـأ والشخصية املريض

أو هي يف املقابل، شخصية تنقطع كلياً إىل العبادة إىل حّد . بتحقيق رسالتها وأهداف وجودها

إهامل الجسد وتعذيبه وإهانته، كام يف قصة الرهط الذين قدموا للسـؤال عـن عبـادة رسـول 

ا سمعوا عنها كأنهم تقالّوها، ألن منهم من يصـوم الـدهر وال وعندم. صىل هللا عليه وسلمهللا 

صـىل هللا وعندما علـم الرسول. يفطر، ومنهم من يقوم الليل وال يرقد، ومنهم من يعتزل النساء

فال تسـتقيم األمـور حيـنام يهمـل اإلنسـان . عن عبادتهم عّدها خروجاً عن السّنة عليه وسلم

حانه وأمر بإشباعها باعتـدال، حتـى يـتمكن مـن تحقيـق حاجاته الجسدية التي خلقها هللا سب

  .الغاية من وجوده من خالفة وعامرة
قالها " هلك املتنطعون" صىل هللا عليه وسلمويف مجال التطرف يف العبادة، قال رسول هللا 

ُقونَ "ثالثاً، وقال أيضاً  ْهُر لََواَصلْنَا ِوَصاالً، يََدُع الُْمتََعمِّ َقُهمْ  لَْو ُمدَّ لَنَا الشَّ مثل الجوع والعطش " تََعمُّ
  نذركالذي املفرط الذي يّرض العقل والجسم، ومينع أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه، 
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صىل هللا عليه أن يصوم وأن يقوم قامئاً وال يجلس وال يستظل وال يتكلم، فقال النبي 
  .)1( "لْيُِتمَّ َصْوَمهُ ُمُروُه فَلْيَتََكلَّْم َولْيَْستَِظلَّ َولْيَْقُعْد وَ " وسلم

، تخالف الشخصية حال الفطرة السوية )نحو الجسد أو الروح(ويف كال حالتي التطرف 

فهي شخصية منحرفة تعمل بجانـب . املستقيمة التي ترتكز عىل البناء الجسدي والروحي معاً 

ضـطراب كام ينتابها خلل يف دورة الحياة السوية، فتعيش حـال ا. واحد وتعطل الجانب اآلخر

فاألنانية انحـراف يف الشخصـية، ولكنهـا ال تخـرج صـاحبها . دائم، وإيذاء لآلخرين، كام للذات

عن دائرة السواء إىل دائرة املرض، إال إذا زادت يف حـّدها وتطرفـت إىل أن قادتـه إىل ارتكـاب 

  .الجرمية بالعدوان عىل اآلخرين، بحيث يصبح العدوان سمة من سامتها

   النفيسمستويات االنحراف:  
بالعودة إىل مفهوم السواء واالنحراف، ميكن القول بأنه إذا كان السواء ميثل التوحيد،   

وقد . والرشك درجات ترتاوح بني الرشك الخفي إىل الرشك األكرب". فإن االنحراف ميثل الرشك
ِيف  كالُرشْ " صىل هللا عليه وسلمعن الرشك الخفي يف قوله  صىل هللا عليه وسلمعّرب رسول هللا 

وكفارته . "َهِذِه األَُمة أَْخَفى ِمْن َدِبيِب الَنْملَة الَسْوَداء َعَىل َصَفَحات َسْوَداء ِيف ظُلَْمة اللَيْلِ 
اللهم إيِِن أَُعوُذ ِبَك أَْن أْرشَِك ِبَك َشيْئاً َوأَنَا أَْعلَْم، َوأَْستَْغِفرَك ِمَن ( صىل هللا عليه وسلمقوله 

 َكانَ  َفَمنْ (: أما الرشك األصغر فهو الرياء املقصود يف قوله تعاىل. )2()لَمْ الَذنِْب الَذي الَ أَعْ 
وقد روى محمود . )3( )َأَحًدا َربِّهِ  ِبِعَباَدةِ  يُْشِرْك  َوَال  َصاِلًحا َعَمًال  َفْلَيْعَملْ  َربِّهِ  ِلَقاءَ  َيْرُجوا

خاف عليكم الرشك إن أخوف ما أ "أنه قال  صىل هللا عليه وسلمبن لبيد عن رسول هللا 
الرياء، إن هللا تبارك وتعاىل يقول يوم : يا رسول هللا، وما الرشك األصغر؟ قال: األصغر، قالوا

اذهبوا إىل الذين كنتم تراؤن بأعاملكم يف الدنيا فانظروا هل تجدون : تجازى العباد بأعاملهم
. غاً عن الرصاط املستقيمويعّد الرشك األكرب أكرث درجات الرشك تطرفاً وزي. )4( "عندهم جزاء

 ُدونَ  َما َوَيْغِفرُ  ِبهِ  يُْشَركَ  َأنْ  َيْغِفرُ  َال  اللَّهَ  ِإنَّ (:وهللا سبحانه ال يغفر أن يرشك به، قال تعاىل
  .)5(  )َبِعيًدا َضَالًال  َضلَّ  َفَقدْ  ِباللَّهِ  يُْشِركْ  َوَمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ 

                                                 
 . 621 -620، ص10ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: رانظ  )1(
 . 571، ص10ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: انظر  )2(
 . 110: الكهف  )3(
 . ، ورواه البيهقي وابن أيب الدنيا429 -428رواه أحمد يف مسنده، ص  )4(

 . 116النساء،   )5(
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أربعـة أنـواع مـن " مجموعة التوحيد"هاب يف وقد أورد ابن تيمية ومحمد بن عبد الو 

  :)1(الرشك األكرب هي
ا الدِّينَ  لَهُ  ُمْخِلِصينَ  اللَّهَ  َدَعُوا اْلفُْلكِ  ِفي َرِكبُوا َفِإَذا(: ، كام يف قوله تعاىلرشك الدعوة1. اُھمْ  َفلَمَّ  نَجَّ

  .)2( )يُْشِرُكونَ  ُھمْ  ِإَذا اْلبَرِّ  ِإلَى
 ِإلَيِْھمْ  نَُوفِّ  َوِزينَتََھا الدُّْنيَا اْلَحيَاةَ  يُِريدُ  َكانَ  َمنْ (: ، كام يف قوله تعاىلصدرشك النّية واإلرادة والق2.

 َما َوَحِبطَ  النَّارُ  ِإالَّ  اْآلَِخَرةِ  ِفي لَُھمْ  لَيْسَ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ  ( 15 ) يُْبَخُسونَ  َال  ِفيَھا َوُھمْ  ِفيَھا َأْعَمالَُھمْ 

 .)3()يَْعَملُونَ  َكانُوا َما لٌ َوبَاطِ  ِفيَھا َصنَُعوا
ِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْربَابًا َوُرْھبَانَھُمْ  أَْحبَاَرھُمْ  تََّخُذوا(: ، كام يف قوله تعاىلرشك الطاعة3.  َواْلَمِسيحَ  هللاَّ

 .)4( يُْشِرُكونَ  اَعمَّ  ُسْبَحانَهُ  ھُوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  َواِحًدا إِلَھًا لِيَْعبُُدوا إاِلَّ  أُِمُروا َوَما َمْريَمَ  اْبنَ 
ِ  ُدونِ  ِمنْ  يَتَِّخذُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ : ، كام يف قوله تعاىلرشك املحبة4.  َكُحبِّ  يُِحبُّونَھُمْ  أَْنَداًدا هللاَّ
 ِ  )هللاَّ

 )5(.  
وبالعودة ثانية إىل مفهومي السواء واالنحراف، فإذا كان السواء ميثل دائرة اإلميان، فإن 

كفر أصغر ال يخرج صاحبه من امللّة، وكفر يخرجه : والكفر كفران. الكفراالنحراف ميثل دائرة 
 َكاَنتْ  َقْرَيةً  َمَثًال  اللَّهُ  َوَضَربَ (والكفر األصغر هو كفر النعمة، كام يف قوله سبحانه. منها
 ِلَباسَ  اللَّهُ  َفَأَذاَقَھا للَّهِ ا ِبَأْنُعمِ  َفَكَفَرتْ  َمَكانٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َرَغًدا ِرْزُقَھا َيْأِتيَھا ُمطَْمِئنَّةً  َآِمَنةً 

أما الكفر الذي يُخرج صاحبه من امللّة فهو عىل . )6()َيْصَنُعونَ  َكانُوا ِبَما َواْلَخْوفِ  اْلُجوعِ 
  :هي التالية )7(خمسة أنواع

نِ  َأظَْلمُ  َوَمنْ (: ، كام يف قوله تعاىلكفر التكذيب1.  ذَّبَ كَ  َأوْ  َكِذًبا اللَّهِ   َعَلى اْفَتَرى ِممَّ
ا ِباْلَحقِّ    .)8( )ِلْلَكاِفِرينَ  َمثًْوى َجَھنَّمَ  ِفي َأَلْيسَ  َجاَءهُ  َلمَّ

                                                 
 ). 7-5(مجموعة التوحيد، صابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، : ملزيد من التفصيل، انظر   )1(
 . 65العنكبوت،   )2(
 . 16-15هود،   )3(
 . 31التوبة،   )4(
 . 165البقرة،   )5(
 . 112النحل،   )6(
 ). 9-7(ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، مجموعة التوحيد، ص: ملزيد من التفصيل، انظر   )7(

 . 68العنكبوت،   )8(
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 ِآلََدمَ  اْسُجُدوا لِْلَمَالئَِكةِ  ُقْلنَا َوِإذْ (: ، كام يف قوله تعاىلكفر اإلباء واالستكبار مع التصديق2.

 .)1( )َكاِفِرينَ الْ  ِمنَ  َوَكانَ  َواْستَْكبَرَ  َأبَى ِإْبِليسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدوا
 َھِذهِ  تَِبيدَ  َأنْ  َأظُنُّ  َما َقالَ  لِنَْفِسهِ  ظَالِمٌ  َوُھوَ  َجنَّتَهُ  َوَدَخلَ (كام يف قوله تعاىل ،)الظن(كفر الشك 3.
اَعةَ  َأظُنُّ  َوَما ( 35 ) َأبًَدا  لَهُ  َقالَ  ( 36 ) اُمْنَقلَبً  ِمْنَھا َخيًْرا َألَِجَدنَّ  َربِّي ِإلَى ُرِدْدتُ  َولَِئنْ  َقاِئَمةً  السَّ

اكَ  ثُمَّ  نُطَْفةٍ  ِمنْ  ثُمَّ  تَُرابٍ  ِمنْ  َخلََقكَ  بِالَِّذي َأَكَفْرتَ  يَُحاِوُرهُ  َوُھوَ  َصاِحبُهُ   ُھوَ  لَِكنَّا ( 37 ) َرُجًال  َسوَّ

 .)2(  )َأَحدً  ِبَربِّي ُأْشِركُ  َوَال  َربِّي اللَّهُ 

ا َكَفُروا َوالَِّذينَ (: كام يف قوله تعاىل كفر اإلعراض،4.  .)3( )ُمْعِرُضونَ  ُأْنِذُروا َعمَّ

  .)4( )يَْفَقُھون َال  َفُھمْ  ُقلُوبِِھمْ  َعلَى َفطُِبعَ  َكَفُروا ثُمَّ  آََمنُوا ِبَأنَُّھمْ  َذِلكَ (: ، كام يف قوله تعاىلكفر النفاق5.
) ف الشديدالشذوذ أو االنحرا(ودائرة الكفر ) السواء(وتتوسط دائرة النفاق بني دائرة اإلميان 

 اْدَفُعوا َأوِ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َقاِتلُوا تََعالَْوا لَُھمْ  َوِقيلَ  نَاَفُقوا الَِّذينَ  َوِليَْعلَمَ  (:يقول سبحانه بشأن املنافقني
يَمانِ  ِمْنُھمْ  َأْقَربُ  يَْوَمئِذٍ  لِْلُكْفرِ  ُھمْ  َالتَّبَْعنَاُكمْ  ِقتَاًال  نَْعلَمُ  لَوْ  َقالُوا  ُقلُوبِِھمْ  ِفي لَيْسَ  َما ِبَأْفواِھِھمْ  ونَ يَقُولُ  ِلْإلِ
: كام يصفهم تعاىل باملتذبذبني بني اإلميان والكفر يف قوله سبحانه. )5( )يَْكتُُمونَ  ِبَما َأْعلَمُ  َواللَّهُ 

َالةِ  ِإلَى  َقاُموا َوِإَذا َخاِدُعُھمْ  َوُھوَ  اللَّهَ  يَُخاِدُعونَ  اْلُمنَاِفِقينَ  ِإنَّ (  َوَال  النَّاسَ  يَُراُءونَ  ُكَسالَى اَقاُمو الصَّ
 َفلَنْ  اللَّهُ  يُْضِللِ  َوَمنْ  َھُؤَالءِ  ِإلَى َوَال  َھُؤَالءِ  ِإلَى َال  َذِلكَ  بَيْنَ  ُمَذْبَذِبينَ  (142 ) َقِليًال  ِإالَّ  اللَّهَ  يَْذُكُرونَ 

: والنفاق نوعان. "لنفاقواملنافقون ليسوا فئة واحدة، بل يتفاوتون يف شعب ا. )6( )َسِبيًال  لَهُ  تَِجدَ 
تكذيب الرسل أو تكذيب بعض ما : ويقصد بالنفاق االعتقادي. نفاق اعتقادي ونفاق عميل

صىل هللا ، أو بغض ما جاء به الرسول صىل هللا عليه وسلمجاء به الرسل، أو بغض الرسول 
صار دين ، أو الكراهية بانتصىل هللا عليه وسلم، والرسور بانخفاض دين الرسول عليه وسلم

ويهوي هذا النوع    من النفاق بصاحبه إىل الدرك األسفل من . صىل هللا عليه وسلمالرسول 
  أما النفاق العميل فهو ما أشار إليه. النار

                                                 
 . 34البقرة،   )1(
 . 38 -35الكهف،   )2(
 . 3األحقاف،   )3(
 . 3املنافقون،   )4(
 . 167آل عمران،   )5(
 .143-142النساء،   )6(
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َث كََذَب : آية الُْمَناِفِق ثـَالَثةٌ "بقوله  صىل هللا عليه وسلمرسول هللا    .َوإَِذا َوَعَد أَْخلََف . إَِذا َحدَّ
  .)1( "تُِمَن َخانَوإِذَا ائْ 

املتباعدة، التي تحدث عـن غفلـة ونسـيان تبقـي ) اللمم(وإذا كانت الذنوب الصغرية 

صاحبها ضمن دائرة السواء، فام من شك بأن ارتكاب الكبائر يخرج صاحبها من هذه الـدائرة، 

ا الكبـائر عنـدم صىل هللا عليه وسـلموقد حّدد رسول هللا . ليضعه عىل الطرف املناقض للسواء

ُْك ِباهلل َوقَتُْل النَّْفِس َوُعُقوُق الَْوالَِديْنِ "سئل عنها فقال  أَالَ أُنَبِّـئُُكْم ِبـأَكَْربِ الَْكبَـائِِر؟ : َوقَـاَل . الرشِّ

، عـن ريض هللا عنـهويف روايـة أخـرى عـن أيب هريـرة . )2( "قَْوُل الزُّوِر أَْو قَاَل َشَهاَدُة الزُّورِ : قَاَل 

أما إذا . )3( "من أكرب الكبائر استطالة املرء يف ِعرض رجل مسلم"قال  وسلم صىل هللا عليهالنبي 

كان السواء يعني الرصاط املستقيم، واالنحراف يعني تعـدي حـدود هللا، فـيمكن متييـز ثالثـة 

  :مستويات لالنحراف هي

  ...انحراف يستوجب إقامة الحّد عىل صاحبه كام يف حال الرسقة أو الرّدة أو الزنا .1

 .ف يستوجب القصاص كام يف حال القتل العمد مثالًانحرا .2

انحراف يستوجب التعزير كام يف حال ارتكاب بعـض الجـرائم التـي مل تـذكر لهـا عقوبـة  .3

  ...محددة كاالختالس والرشوة

التصنيف التايل " املدخل إىل علم الصحة النفسية"يف كتابه  )4(هذا وقد أورد مريس

  :ستند إىل املعيار اإلحصايئملستويات االنحراف النفيس والذي ي

وتندرج تحت هذا املستوى الذنوب الصغرية والكبـرية املتباعـدة التـي : االنحراف البسيط .1

وقد تكـون . وال ينجو من هذه الذنوب أحد من البرش. يرتكبها اإلنسان عن نسيان وغفلة

ويف . وكـاً كـام قـد تكـون أفعـاالً أو تر ). كالغيبـة(أو ظاهريـة ) كسوء الظن(ذنوباً باطنية 

جميع األحوال، فإن هذه الذنوب ال تؤدي إىل حال شذوذ دامئة يف عالقة اإلنسان بربـه أو 

من البرش يندرجون تحت مستوى %) 2.5(ويرى مريس أن حوايل . يف عالقاته مع اآلخرين

  .االنحراف هذا

                                                 
 . 9ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، مجموعة التوحيد، ص: نقالً عن  )1(
 . ريض هللا عنهعن أنس  10/405، ومسلم 5/261رواه البخاري،   )2(
 . 4877م رواه أبو داود يف كتاب األدب، باب يف الغيبة، حديث رق  )3(
 .185 -181كامل مريس، املدخل إىل الصحة النفسية، ص  )4(
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وتندرج تحت هذا املستوى الذنوب املتكـررة بشـكل أكـرب مـام هـي : االنحراف الخفيف .2

وعـىل . يه يف املستوى السابق، غري أنها ال تزال متباعدة، وال تقع إال عن غفلة أو نسيانعل

الرغم من شعور اإلنسان بالتوتر والقلق، إال أن القلق ال يعوِّق مسـرية حياتـه، وال يـوهن 

 .من البرش%) 13.5(ويقع تحت هذا املستوى حوايل . نفسه بصورة جوهرية

ت هذا املستوى الذنوب واملعايص التي تتكـرر مـع اإلرصار وتندرج تح: االنحراف العادي .3

ومتـّر . واملجاهرة، ومبـا يفسـد العالقـة بـني الشخصـية وبـني ربهـا، وبينهـا وبـني اآلخـرين

ـاع بصـورة أكـرث وضـوحاً مـام هـي عليـه يف املسـتوى  الشخصية بحاالت من القلق والرص

ويقع تحت هذا املستوى حـوايل . ةالسابق، إال أن القلق ال يعّوق مسرية حياتها االجتامعي

 .من البرش، أي عامتهم وسوادهم%) 68(
وتندرج تحت هذا املستوى الذنوب الكبرية واملتكررة التي قد تؤدي إىل : االنحراف الكبري .4

سوء توافق يتمثل يف االنفصال الجزيئ عن الواقع، مع ظهور مخاوف مرضية ووساوس 
ود الشخصية إىل الجرمية أو االنحراف الجنيس وقد تق... ووهم واكتئاب ورصاع هستريي 

وتقدر نسبة الذين يندرجون تحت هذا . أو العصاب أو األمراض النفسية الجسمية
 .من البرش%) 13.5(املستوى حوايل 

وتندرج تحت هذا املستوى حاالت اضطرابات الشخصية من هالوس : االنحراف الشديد .5
نفعال والسلوك، ومبا يؤدي بالشخصية إىل وهذيان وتدهور القدرات العقلية وشذوذ اال 

%) 2.5(وتقدر نسبة الذين يندرجون تحت هذا املستوى بحوايل . االنفصال عن الواقع
  .من البرش

وهكذا ميكن القول عموماً بأن املرض يقع عىل القطب املعاكس لقطب السواء عىل 
ويصعب ). أي املرض( الخط املتصل، وأن االنحراف يتدرج من االنحراف البسيط إىل الشديد

تحديد فواصل حاسمة بني مستويات االنحراف، غري أن مثة فواصل واضحة بني دائرة السوء 
  ).املرض النفيس أو االنحراف الشديد(ودائرة الشذوذ 

  أنواع االنحرافات النفسية:  

ففي ضوء النظـرة إىل مفهـوم الشخصـية، ميكـن . تتنوع تصنيفات االنحرافات النفسية

انحراف الفكر أو املعتقـد كـالكفر والرشـك : د ثالثة أنواع النحراف الشخصية هيالقول بوجو 

  واملؤمنني  صىل هللا عليه وسلموانحراف املشاعر أو فساد القلب كبغض هللا ورسوله ... باهلل 



231 

  

وانحـراف السـلوك أو العمـل غـري ... وعدم إخالص النيّة هلل سبحانه والحسد والنميمة 

وميكـن ... املخدرات والزنا والرسقة وأكل مال اليتيم وعدم أداء العبادات الصالح كاإلدمان عىل

القول بأن فساد القلب هو العامل الحاسم يف انحـراف الشخصـية، فبفسـاده يفسـد املعتقـد، 

  .وبفساده ينحرف السلوك
: ومثة تصنيف آخر أكرث شيوعاً يف الفكر اإلسالمي، يصنف االنحرافات النفسية يف نوعني

ات ظاهرية كالقلق والهسترييا والهذيان واالكتئاب واملخاوف املرضية واإلدمان عىل انحراف
أي باطن اإلثم أو أمراض (وانحرافات باطنية ... املخدرات وارتكاب الجرمية والفاحشة 

ال ينجو منها أحد من البرش، ألنها عامة؛ كسوء الظن والغيبة ) القلوب كام يف القرآن الكريم
لكنها ال متثل حالة مرضية يف الشخصية إال عندما تصل إىل درجة  … والحسد والنميمة والكرب

هذا ومن ). االضطراب العقيل(عالية، تفيض بصاحبها إىل انحراف ظاهر كالجرمية أو الذهان 
الجدير بالذكر أن علم النفس العيادي الغريب يغفل موضوع االنحرافات الباطنية، ذلك أن 

املعيار الطبي، وإن كانوا يعّدونها يف علم الصحة النفسية أعراضاً صاحبها ال يعّد مريضاً ب
ألشكال من االنحراف أو استعداداً له، غري أن املعيار اإلسالمي يعّد صاحبها مريضاً بحاجة إىل 

وما من شك بأن اإلنسان . عالج، إذا تجاوز االنحراف املستوى العادي له، كام أسلفنا
فقد حرّمها اإلسالم، مصداقاً لقوله . كام االنحرافات الظاهرية سيحاسب عىل ذنوبه الباطنية،

 َكانُوا ِبَما َسُيْجَزْونَ  اْإلِْثمَ  َيْكِسبُونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  َوَباِطَنهُ  اْإلِْثمِ  ظَاِھرَ  َوَذُروا (:تعاىل
رضر هذا فضالًَ◌ عن مشاعر القلق والتوتر الناجمة عن الذنوب الباطنة، وال. )1( )َيْقتَِرُفونَ 

  .الذي قد يلحق بالشخص وباملجتمع جرّاء ذلك

وعىل الرغم من عدم وجود تصنيف محدد لالنحرافات الباطنية، إال أن مثة ترابطـاً بـني 

ويف ضـوء ذلـك، عنـي املفكـرون . بعضها من جهة، وتفرعاً لبعضها عن بعض من جهـة أخـرى

؛ فالحسـد مـثالً أصـل مـن املسلمون بالتعرف عىل أصول الذنوب بغية الوقاية منهـا وعالجهـا

هـذا وقـد تعرضـنا . الكذب والكرب وسوء الظن والغيبة والنميمة: أصول الذنوب، ويتفرع عنه

يف الفصل الثاين لهذا املوضـوع عنـد الحـديث عـن السـامت السـلبية للشخصـية، أي الرذائـل 

  .وتفرعاتها، وال داعي لتكرارها هنا

                                                 
 . 120األنعام،   )1(
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  مؤرشات سواء الشخصية وانحرافها:  

يث عن مؤرشات سواء الشخصية وانحرافها يف اإلسالم، ال بد من التذكري بأن قبل الحد

التفريق بني الشخصية السوية والشخصية املضطربة يختلف باختالف عدد من املتغريات، 

الخ فيصعب عىل ... منها األديان واملجتمعات والظروف االقتصادية واملستويات الحضارية 

مع متطور صناعياً، مثالً، أن يحدد مؤرشات اضطراب عامل النفس الذي ينتمي إىل مجت

كام يصعب عىل عامل النفس غري املسلم أن يحدد . الشخصية ألبناء املجتمعات النامية

فعندما يقيس الغريب شخصية . مؤرشات سواء الشخصية واضطرابها ألبناء املجتمع اإلسالمي

يب من منطلق إسالمي نجده وعندما نصنف اإلنسان الغر . العريب املسلم يجده مضطرباً 

فهو، أي الغريب، يتعاطى الخمر ويسهم يف تفكك األرسة، ويرتكب . مضطرباً سلوكياً وأخالقياً 

والغريب بدوره يحكم باضطراب سلوك العريب . العديد من املامرسات غري املقبولة إسالمياَ◌ً 

لغربية للتفريق بني وإذا اعتمدنا املقاييس ا. وشخصيته ألنه ال يقوم مبثل هذه املامرسات

ويكشف . الشخصية السوية واملرضية يتبني أننا جميعاً مضطربو الشخصية، والعكس صحيح

مدير تحرير مجلة الثقافة النفسية املتخصصة يف افتتاحية العدد األول للمجلة اختالف نسب 

سب اإلصابة باألمراض النفسية باختالف األديان واملجتمعات، وكذا الحال بالنسبة إىل ن

  . االنتحار واإلدمان عىل الكحول
وبناء عىل ما سبق فقد بات من الرضوري تحديد مؤرشات سواء الشخصية وانحرافها 

وباستقراء مدلوالت مفهومي السواء واالنحراف يف الشخصية، . من املنظور اإلسالمي
ميع ومرادفاتها يف القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة، ميكن القول بصعوبة حرص ج

  :مؤرشات سواء الشخصية وانحرافها، ومع ذلك فإننا نرى رضورة عرض أبرزها عىل النحو التايل

  .اإلميان مقابل الكفر .1
 .اتباع السنة مقابل البدعة .2
 .طاعة هللا مقابل معصيته .3
 .األمر باملعروف والنهي عن املنكر مقابل األمر باملنكر والنهي عن املعروف .4
 .العدل مقابل الظلم .5
 .لصالح مقابل العمل السيئالعمل ا .6

 .اتباع طريق الحالل مقابل اتباع طريق الحرام .7
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 .الصرب مقابل الجزع .8
 .إنكار الفنت مقابل رشب الفنت .9
 .االستقامة مقابل االنحراف .10
 .الخوف من هللا مقابل عدم الخوف من هللا .11
 .نهي النفس عن الهوى مقابل اتباع الهوى وارتكاب الفاحشة .12
 .مقابل عدم الحياء) ريجامع خصال الخ(الحياء  .13
 .التقوى مقابل الفجور .14
 .تزكية النفس مقابل تدسية النفس .15
 .اتباع سبيل هللا مقابل اتباع سبل الشيطان .16
 .التوحيد مقابل الرشك .17
 .السعي إىل تحقيق الخالفة يف األرض مقابل الفساد يف األرض .18
 .االعتدال يف إشباع الحاجات مقابل اإلفراط أو التفريط يف إشباعها .19
 .لعلم مقابل الجهلا .20
 .صالح القلب مقابل فساده .21
 .حمل األمانة مقابل إضاعة األمانة .22
  .األلفة االجتامعية مقابل العزلة .23

، "مـؤرشات سـواء الشخصـية" الحديث النبوي وعلم النفس"يف كتابه  )1(ويصنف نجايت
فئات هي  يف أربع -كام يف القرآن الكريم والسنة الرشيفة –وبخالفها تكون مؤرشات إنحرافها 

  :التالية

اإلميان باهلل ومالئكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم : ، ومنهامؤرشات ترتبط بعالقة اإلنسان بربه .1
  .اآلخر، والقدر خريه ورشه، وامتثال أوامر هللا واجتناب نواهيه

معرفة إمكاناته ووضع أهداف له يف : ، ومنهامؤرشات ترتبط بعالقة اإلنسان بنفسه .2
يق الكامل وتأكيد الذات وإشباع الدوافع بالحالل وباعتدال، ضوئها، والسعي إىل تحق

هذا باإلضافة إىل الشعور بالحرية . والتحكم بالعواطف وتوجيهها الوجهة الحسنة
واملسؤولية واالستقاللية، والكفاح للتغلب عىل ضغوط الحياة، والحفاظ عىل الصحة 

 .الجسمية

                                                 
 .303 -302نجايت، الحديث النبوي وعلم النفس، ص   )1(
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إقامة عالقات طيبة مع اآلخـرين تسـودها : ، ومنهامؤرشات ترتبط بعالقة الفرد باآلخرين .3

املحبة واأللفـة، والتعامـل بالحسـنى، وأداء الحقـوق إىل أصـحابها، والشـعور باملسـؤولية 

 .االجتامعية
معرفة مكانه يف الكون ووظائفه يف الحياة : ، ومنهامؤرشات ترتبط بعالقة اإلنسان بالكون .4

ضافة إىل التكيف اإليجايب مـع البيئـة، هذا باإل . من خالفة وعامرة، وتطبيق منهج هللا فيها
  .بحيث يشعر معها باألنس، ويرى فيها إبداع الخالق وإتقانه

مؤرشات سواء الشخصـية التـي تقـود إىل " األخالق والسري"يف كتابه  )1(ويحّدد ابن حزم
وبعكـس ذلـك يكـون . السعادة بأنسها بالفضائل والطاعـات والنفـور مـن الرذائـل واملعـايص

لــيس بــني الفضــائل والرذائــل، وال بــني "الــذي يفيضــ إىل الشــقاء، ويف ذلــك يقــول االنحــراف 
فالسـعيد مـن أنسـت نفسـه بالفضـائل . الطاعات واملعـايص، إال نفـار الـنفس وأنسـها فقـط

والشقي من أنست نفسه بالرذائل واملعايص، ونفـرت . والطاعات ونفرت من الرذائل واملعايص
  .من الفضائل والطاعات

نتاج املؤرشات اآلتية لسواء الشخصية مبقابل انحرافها من خالل كتابات ابن وميكن است
  ":مجموع الفتاوى"يف  )2(تيمية

  .عمل ما يحبه هللا ويرضاه مقابل عمل ما يبغضه هللا وينهى عنه .1

 .الصالح والعدل مقابل الفساد والظلم .2

 .معرفة هللا ومحبته وتعظيمه مقابل عدم محبة هللا وإنكار عظمته .3

 ).أي إدراكها بخالف ما هي عليه(دراك الصحيح لألشياء مقابل اإلدراك املشوه لها اإل  .4

 .الحركة الطبيعية مقابل فساد الحركة الطبيعية .5

 .حب ما ينفع وبغض ما يّرض مقابل حب ما يّرض وبغض ما ينفع .6

 .التمييز بني الخري والرش، والغي والرشاد مقابل عدم التمييز بينهام .7

 .وة مقابل خروج الشهوة عن االعتدالاالعتدال يف الشه .8

 ).الغلو يف الدين(الوسطية يف االعتقاد والفكر مقابل التطرف يف االعتقاد والفكر  .9

 .اتباع السنة مقابل البدعة .10

                                                 
 . ابن حزم، األخالق والسري  )1(
 . 283 -14ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص  )2(
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 .قبول الحق واتباعه مقابل عدم قبول الحق واتباع الشهوات .11

 .دوام ذكر هللا مقابل الغفلة املذمومة .12

  .مل مقابل ما ينهى عنه من علم وعملعمل ما أمر هللا به من علم وع .13

أربعـة مـؤرشات " إغاثة اللهفان من مصائد الشـيطان"يف كتابه  )1(فيام يحّدد ابن القيم
  :لسواء الشخصية، ميكن إجاملها فيام يأيت

وأنفـع األغذيـة غـذاء اإلميـان، . إيثار األغذية النافعة الشافية عىل الضارة املؤذيـة للقلـب .1
  .لقرآنوأنفع األدوية دواء ا

 .دوام رضب القلب عىل صاحبه حتى ينيب إىل هللا ويخبت له .2

 .دوام ذكر هللا تعاىل وعدم السأم من خدمته .3

  .الشعور باألمل العظيم لفوات الطاعة .4

  :أما مؤرشات انحراف الشخصية فيجملها ابن القيم فيام ييل

والشـوق إىل تعذر أداء القلب ملهمته التي خلـق مـن أجلهـا كمعرفـة هللا تعـاىل ومحبتـه  .1
  .لقائه واإلنابة إليه وإيثار ذلك عىل كل شهوة

  .العدول عن األغذية النافعة إىل األغذية الضارة .2

" الصــحة النفســية يف ضــوء علــم الــنفس واإلســالم"يف كتابــه  )2(ويقــرتح محمــد عــودة
  :املؤرشات التالية لسواء الشخصية، وبخالفها تكون مؤرشات إنحرافها

اإلميان باهلل وأداء العبادات وإشباع الحاجات : ، ومنهاالروحيمؤرشات تتعلق بالجانب  .1
  .بالحالل وااللتزام بتوجيهات اإلسالم وضوابطه

بّر الوالدين، وحب األوالد والزوجـة، والبعـد : ، ومنهامؤرشات تتعلق بالجانب االجتامعي .2
 .عام يؤذي اآلخرين، وتحمل املسؤولية الفردية واالجتامعية

قبول الذات، وضبط الذات، وصالح القلب من : ، ومنهاانب النفيسمؤرشات تتعلق بالج .3
 .الحقد والحسد واإلقبال عىل الحياة

سـالمة الجسـم مـن األمـراض واإلعاقـات، : ، ومنهـامؤرشات تتعلق بالجانـب البيولـوجي .4

  .والعناية بالجسم من حيث الرياضة والغذاء والراحة

                                                 
 . 63 -62ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ص  )1(
 . 60محمد عودة، الصحة النفسية يف ضوء علم النفس واإلسالم، ص  )2(
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 الشخصية الوسطية والشخصية املتطرفة:  

مة هللا أن يخلق اإلنسان مزوداً بانفعاالت تجنبـه األمل، رشيطـة أن تبقـى يف شاءت حك

والغضـب . فالخوف مثالً، يدفع الشخصية إىل تجنـب األخطـار التـي تهـددها. حدود االعتدال

لـو مل "يدفعها إىل الدفاع عن نفسها، وإىل الرصاع من أجل البقاء، يقـول الغـزايل بهـذا الشـأن 

الذي به تدفع كل ما يضادك وال يوافقـك لبقيـت عرضـة لآلفـات،  يكن قد خلق فيك الغضب

فتحتاج إىل داعيـة يف دفعـه ومقاتلتـه، وهـي داعيـة ... وألخذ منك كل ما حصلته من الغذاء 

مـن استغضـب فلـم "وقد قال الشـافعي ... الغضب الذي به تدفع كل ما يضادك وال يوافقك 

  .)1( "فإنه ناقص فمن فقد الغضب والحمية أصالً. يغضب فهو حامر

غري أن اإلرساف يف الخوف أو الغضب يّرضـ بالصـحة النفسـية، ذلـك أن الشخصـية إذا 

وتعّد هـذه . أرسفت يف الخوف مثالً، أصبحت تخاف خوفاً مرضياًَ◌، ال يهددها بأخطار واقعية

وإذا أرسفــت يف الغضــب، أصــبحت متهــورة . املخــاوف املرضــية مــؤرشاً الضــطراب الشخصــية

  .تتقدم يف مواضع اإلحجام، وتحجم يف مواضع اإلقدام وعدوانية،

وبالعودة إىل سامت الشخصية، ميكن القول بإجامع علامء املسلمني عىل حدود 

وعىل حدود الوسط أو االعتدال فيها، ومبا ميثل الفضائل ) أي السامت الخلقية(األخالق 

فاإلنسان . وسطية واملتطرفةومن هنا جاء تعبري الشخصية ال. اإلنسانية التي تتوسط الرذائل

ليس مالكاً وال حيواناً، بل برش ركّب هللا فيه العقل والشهوة، ورمبا خضع ألحدهام حيناً 

فهو وسطي بشموليته وموضوعيته وإدراكه ملطالب الحياة، دون أن مييل أو . ولآلخر حيناً آخر

ق واالنسجام بني وبهذه الوسطية يتحقق الوفا. يجور أو يتطرف أو يبتعد عن خط السواء

والشخصية الوسطية جوهر متفرد أصيل؛ فهي تجمع السامت الخلقية يف . كافة الثنائيات

. حدودها الوسطية املعتدلة؛ أي أنها تنفرد بالفضائل، وترفض الجنوح إىل اليمني أو الشامل

وهي الشخصية التي يطمح املسلم إىل الوصول إليها، ألنها متثل الشخصية النموذجية يف 

صىل هللا عليه وهي الصورة التي متثلها شخصية رسولنا الكريم . اإلسالم، فال إفراط وال تفريط

التي تجمع فضائل الحكمة والشجاعة والعّفة والعدالة، وما تنطوي عليها من فضائل  وسلم

  وهي التي عّرب عنها هللا سبحانه وتعاىل حينام وصف نبيه. ثانوية

                                                 
 . 333، ص3؛ ج159، ص4الغزايل، إحياء علوم الدين، ج  )1(
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كَ (: بقولـه صىل هللا عليـه وسـلمالكريم   أمـا الشخصـية . )1()َعِظـيمٍ  ُخلُـقٍ  َلَعلـى َوِإنـَّ

املتطرفة فهي الشخصـية التـي تنحـرف يف سـامتها عـن الحـدود الوسـطية لألخـالق، أي أنهـا 

  .تنحرف عن الفضائل سلباً أو إيجاباً؛ زيادة أو نقصاً، فتتجه نحو الرذائل

أن تبذل الفضل كله يف حّد الجود وغايته "ويوضح ابن حزم حدود األخالق، فيقول 

وجوه الّرب، وأفضل ذلك يف الجار املحتاج وذي الرحم الفقري وذي النعمة الذاهبة واألحرض 

وما وضع يف غري هذه الوجوه فهو . ومنع الفضل من هذه الوجوه داخل يف البخل. فاقة

وحّد الشجاعة بذل النفس للموت عن الدين والحريم وعن الجار . تبذير، وهو مذموم

ضطهد، وعن املستجري املظلوم وعن الهضيمة ظلامً يف املال والعرض ويف سائر سبل الحق، امل

والتقصري عام ذكرنا جنب وخور، وبذلها يف عرض الدنيا تهور . سواء قّل من يعارض أو كرث

فام عدا . وحّد العفة أن تغض برصك وجميع جوارحك عن األجسام التي ال تحّل لك. وحمق

وحّد العدل أن . نقص حتى ميسك عام أحّل هللا تعاىل فهو ضعف وعجز هذا فهو عهر، وما

وحّد الكرم أن تعطي . وحّد الجور أن تأخذه وال تعطيه. تعطي من نفسك الواجب وتأخذه

  .)2( "من نفسك الحق طائعاً، وتتجاىف عن حقك لغريك قادراً، وهو فضل أيضاً 

فللغضب حّد وهو الشجاعة : "قولهحدود األخالق ب" الفوائد"كام يوضح ابن القيم يف 

فإذا جاوز حّده تعدى صاحبه وجار، . املحمودة واألنفة من الرذائل والنقائص، وهذا كامله

وللحرص حّد وهو الكفاية يف أمور الدنيا وحصول . وإن نقص عنه جنب ومل يأنف من الرذائل

ن رشهاً ورغبة فيام ال البالغ منها، فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة، ومتى زاد عليه كا

والجود له حّد بني طرفني، فمتى جاوز حّده كان إرسافاً وتبذيراًَ◌، ومتى ... تحمد الرغبة فيه 

وللحسد حّد وهو املنافسة يف طلب الكامل واألنفة أن يتقدم . نقص عنه كان بخالً وتقترياً 

ة عن املحسود، عليه نظريه، فمتى تعدى ذلك صار بغياً وظلامً يتمنى معه زوال النعم

  .)3( "ومتى نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. ويحرص عىل إيذائه

                                                 
 . 4القلم،   )1(
 . 33 -32ابن حزم، األخالق والسري يف مداواة النفوس، ص  )2(
 . 177ابن القيم، الفوائد، ص   )3(
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أمثلة أخرى عىل حدود األخالق، " تهذيب مدارج السالكني"ويضيف ابن القيم يف 

. فللتواضع حّد، متى زاد عليه كان كرباً وعلواً، ومتى نقص عنه كان ذالً ومهانة وحقارة"يقول 

ى زاد عليه صار قحة وجرأة، ومتى نقص عنه كان عجزاً ومهانة بحيث يُطمع وللحياء حّد مت

وللحلم حّد متى زاد عليه صار ترفاً وحّدة وخفة، ... يف نفسه عدوه ويفوته كثري من مصالحه 

ولألناة والرفق حّد متى زادت عليه صارت طيشاً . ومتى نقص عنه صار ذالً ومهانة وحقارة

وكذلك طالقة الوجه فإنها وسط بني ... ارت تفريطاً وإضاعة وعنفاً، ومتى نقصت عنه ص

التعبيس والتقطيب وتصعري الخّد وطي الِبرش عن الَبرش، وبني االسرتسال بذلك مع كل أحد 

  .)1( "بحيث يزيل الهيبة ويزيل الوقار ويطمع يف الجانب

: ويف ضوء ما توصل إليه معظم علامء املسلمني من فضائل كربى للشخصية هي

الجهل والشهوة والظلم : الحكمة والعّفة والعدالة والشجاعة، وما يقابلها من رذائل هي

فالجهل، كام عند . والغضب، ميكن القول بأن هذه الرذائل هي أصل التطرف يف الشخصية

يُري صاحبه الحسن يف صورة القبيح، والقبيح يف صورة الحسن، والكامل نقصاً "ابن القيم 

ظلم يحمل صاحبه عىل وضع اليشء يف غري موضعه؛ فيغضب يف موضع وال. والنقص كامالً

الرضا ويرىض يف موضع الغضب، ويجهل يف موضع األناة، ويبخل يف موضع البذل، ويبذل يف 

موضع البخل، ويحجم يف موضع اإلقدام، ويقدم يف موضع اإلحجام ويلني يف موضع الشدة، 

والشهوة تحمله . ويتكرب يف موضع التواضع. ويشتّد يف موضع اللني، ويتواضع يف موضع العزّ 

والغضب يحمله . عىل الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والدناءات كلها

  .)2("عىل الكرب والحقد والحسد والعدوان والسفه

معيار الحكم عىل الفضائل والرذائل يف اإلسالم هو املعيار هذا ومن الجدير بالذكر أن 

ألنه إلهي املصدر، ... العقائدي، وهو معيار ثابت، ال يتغري بتغري الزمان أو املكان أو املجتمع 

  .وليست املعايري االجتامعية كام هو الحال يف الفكر النفيس الغريب

الحكم عىل اعتدال السامت  وأن معيار. وملّا كانت سامت الشخصية ثابتة نسبياً 

وانحرافها هو املعيار العقائدي، فهذا يعني إمكانية تعديل سامت الشخصية بتعديل ما 

                                                 
 . 660ابن القيم، تهذيب مدارج السالكني، ص  )1(
 . 659ابن القيم، تهذيب مدارج السالكني، ص  )2(
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وما من شك بأن تعديل سامت الشخصية سيقود إىل . انحرف منها من فكر ومعتقد وخلق

قون أن ويذكر املحق. تعديل السلوك، وهللا سبحانه ال يغرّي ما بقوم حتى يغرّيوا ما بأنفسهم

غري األنبياء من البرش يُطبع عىل بعض السامت دون جميعها ويولد عليها، فيسهل عليه "

فباالكتساب يكمل نقصها، وبالرياضة واملجاهدة ... اكتساب متامها عناية من هللا سبحانه 

وباختالف هذين الحالني يتفاوت الناس فيها، وكٌل . يستجلب معدومها ويعتدل منحرفها

أو ) أي خلقة(هل هذا الخلق جبلة : خلق له، ولهذا ما اختلف السلف فيهاميَّرس ملا 

مكتسب؟ فقد حىك الطربي عن بعض السلف أن الخلق الحسن جبلّة وغريزة يف العبد، 

وقد روى . )1( "والصواب ما أّصلناه: وحكاه عن عبد هللا بن مسعود والحسن، وبه قال هو

  .)2( "لخالل يطبع عليها املؤمن إال الخيانة والكذبكل ا" صىل هللا عليه وسلمسعد عن النبي 
وهكذا ميكن القول بأن الشخصية الوسطية هي الشخصية السوية املستقيمة عىل الفطرة 

فقد ورد يف . وهي الشخصية األكرث عدالً واعتداالً وقوة وعطاء وخرياً وحكمة وعفة وعدالة
ةً  ُكمْ َوَكَذِلَك َجَعْلَنا(: القرآن الكريم قوله سبحانه . )3( )النَّاسِ  َعَلى ُشَھَداءَ  ِلَتُكونُوا َوَسطًا ُأمَّ

 َلْوَال  َلُكمْ  َأُقلْ  َأَلمْ  َأْوَسطُُھمْ  َقالَ (: ويقصد بالوسطية هنا العدل واالعتدال، كام ورد قوله تعاىل
  .أي أعدلهم وخريهم. )4( )تَُسبُِّحونَ 

 الصحة النفسية:  
إىل حالة دامئة نسبياً من الشعور بالسعادة والعيش  يشري مفهوم الصحة النفسية يف اإلسالم

وتنتج هذه . بسالم مع النفس ومع خالقها ومع اآلخرين، وتشمل السعادة يف الدنيا واآلخرة
باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقضاء (فاإلميان الحق . الحالة عن سواء الشخصية

مؤرشان (ويؤدي بدوره إىل األمن النفيس والهداية يعّد مؤرشاً لسواء الشخصية، ) خريه ورشه
 َولَمْ  َآَمنُوا الَِّذينَ (: فالسعادة النفسية مثرة مؤكدة لإلميان، مصداقاً لقوله تعاىل). للصحة النفسية

اهلل سبحانه يهدي واإلميان طريق الهداية، ف. )5( )ُمْھتَُدونَ  َوُھمْ  اْألَْمنُ  لَھُمُ  ُأولَِئكَ  بِظُْلمٍ  ِإيَمانَھُمْ  يَْلِبُسوا
  الذين آمنوا إىل الرصاط

                                                 
 . 49 -48كأنك تراه، ص صىل هللا عليه وسلممجدي الشهاوي، وصف النبي   )1(
ألحمد يف مسنده والبيهقي يف شعب اإلميان وابن أيب شـيبة يف مصـنفه، وقـال ) رشح الشفا(زاه الخفاجي يف نسيم الرياض ع   )2(

 . حديث صحيح: الخفاجي

 . 143البقرة،   )3(
 . 28القلم،   )4(
 . 82األنعام،   )5(
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وينسحب الحديث نفسه عىل مفهوم انحراف الشخصية وما يفيض إليه من وهن . املستقيم 
فاإلعراض عن ذكر هللا، مثالً، مؤرش عىل انحراف الشخصية . أو اضطراب أو حتى مرض نفيس

 َمِعيَشةً  لَهُ  َفِإنَّ  ِذْكِري َعنْ  ْعَرضَ أَ   َوَمنْ  (:ويفيض إىل املعيشة الضنك، كام يتضح يف قوله تعاىل
 ( 125 ) بَِصيًرا ُكْنتُ  َوَقدْ  َأْعَمى َحَشْرتَِني ِلمَ  َربِّ  َقالَ (124 ) َأْعَمى اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  َونَْحُشُرهُ  َضْنًكا

 يُْؤِمنْ  َولَمْ  َأْسَرفَ  َمنْ  نَْجِزي َذِلكَ َوكَ  ( 126 ) تُْنَسى اْليَْومَ  َوَكَذِلكَ  َفنَِسيتََھا َآيَاتُنَا َأتَتْكَ  َكَذِلكَ  َقالَ 
  .)1( )َوَأْبَقى َأَشدُّ  اْآلَِخَرةِ  َولََعَذابُ  َربِّهِ  ِبآَيَاتِ 

ويكشف اسـتقراء مـا يفيضـ إليـه سـواء الشخصـية وانحرافهـا مـن مـؤرشات للصـحة 

عـدد  النفسية أو املرض النفيس، كام وردت يف القرآن الكريم والسنة النبوية الرشـيفة، وجـود

  :يصعب حرصه من هذه املؤرشات، لعّل أبرزها التالية

  .الرضا بالعبودية مقابل السخط .1

 .الحياة الطيبة مقابل املعيشة الضنك .2

 .سكينة النفس واطمئنانها مقابل الغم .3

 .الشعور باألمن النفيس مقابل القلق .4

 .العيش بسالم مقابل الرصاع النفيس .5

ً الشعور باإلنجاز بسبب اغتنام الخمس مقا .6  .بل الشعور بعدم اإلنجاز وضياع العمر هدرا

 .انرشاح الصدر مقابل انقباض الصدر .7

 .السعادة مقابل الشقاء .8

 .تحمل املسؤولية الفردية واالجتامعية مقابل عدم تحملها .9

 .النضج االنفعايل مقابل عدم االتزان االنفعايل .10

 .القدرة عىل ضبط الذات مقابل عدم القدرة عىل ضبط الذات .11

 .ىل مواجهة مطالب الحياة مقابل الفشل يف مواجهتهاالقدرة ع .12

 .التوافق مع الجامعة .13

  .الربء من األمراض النفسية .14

وميكن القول بأن الشخصية التي تتمتع بالصحة النفسية هي الشخصية صاحبة النفس 

  وهي التي متكنت من تحقيق التوازن. املطمئنة، كام ساّمها القرآن الكريم

                                                 
 . 127 -124طه،   )1(
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ني متطلبات الروح والجسد؛ فتعنـى بإشـباع حاجـات الجسـد يف واالنسجام والوحدة ب 
كام تشبع يف الوقت ذاته الحاجات الروحية مبـا يتفـق مـع . حدود الرشع، وتحافظ عىل قوته

املنهج اإلسالمي، ومبا يصون الفطرة التي فطرها هللا عليها، بتوسـط واعتـدال، ودون إفـراط أو 
ع أحدها إىل الحـّد الـذي يعطّـل إشـباع اآلخـر أو فال يطغى جانب عىل آخر، وال يشب. تفريط

وهذا هو قول معظم . فال يعذب الجسم ليسمو بالروح، وال يهمل الروح ليتمتع الجسم. كبته
أن تحقيـق الصـحة " رسـالة يف أمـراض القلـوب"فـإبن القـيم، مـثالً، يـرى يف . علامء املسلمني

ويـرى ... س والروح يف حدود الرشـع النفسية يتم بتحقيق التوازن بني متطلبات الجسم والنف
وباملقابـل، فـإن الشخصـية . أن الشخصية التي تتمتع بالصحة النفسية هي التي غلبت نفسها

  .)1(املريضة نفسياً هي التي غلبتها نفسها

إىل ما ذهب إليه ابن القيم، فهو يـرى أيضـاً  )2( "إحياء علوم الدين"ويذهب الغزايل يف 
التي تتعلـق بإشـباع (يتم عندما يتحقق التوازن بني بواعث الهدى أن تحقيق الصحة النفسية 

التـي تتعلـق (وبواعـث الهـوى ...) الحاجات الروحية من حب هللا ورسوله والتوكـل عـىل هللا 
ويرى الغزايل أن تحقيق التوازن بـني بـاعثي ). بإشباع الغرائز والسعي وراء الشهوات وامللذات

  :الل أمرين هاميكون من خ) الهوى والهدى(النفس 

  .الوجود اإللهي والكامل الفطري .1
اكتساب األخالق مبجاهدة الـنفس وترويضـها والتعامـل معهـا بأضـدادها، فكرسـ شـهوة  .2

  .البطن تكون بتعويد النفس عىل الجوع

ويرى الغزايل أن سـعادة اإلنسـان، أي صـحته النفسـية، تتحقـق عنـدما تكـون القـوى 
فصـحة الـنفس مرهونـة باعتـدال . حال توسط واعتـداليف ) الغضب والعلم والشهوة(الثالث 

  .األخالق، أما مرض النفس فمرتبط مبيل األخالق عن الوسطية نحو الرذائل

أن اإلميان بـاهلل تعـاىل هـو الـذي يحقـق التـوازن " النجاة"فيام يرى ابن سينا يف كتابه 
. )3(خصية دوام الصـحةفاإلميان باهلل هو باب السكينة، وهو الذي يحفظ للش. والتوافق النفيس

أي (حفـظ صـحة القلـب "الـذي يـرى " مجموع الفتـاوى"ويؤيده يف ذلك ابن تيمية يف كتابه 
  باستعامل أمثال ما فيها، أي ما يقوي العلم واإلميان من) الصحة النفسية

                                                 
 . ابن القيم، رسالة يف أمراض القلوب، مرجع سابق  )1(
 . الغزايل، إحياء علوم الدين، مرجع سابق  )2(

 . ابن سينا، النجاة، مرجع سابق  )3(
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وتـزول بالضـّد؛ فتـزال الشـبهات بالبينـات، وتـزال محابـاة . الذكر والتفكر والعبـادات 
  .)1( "ومحبة الحقالباطل ببغضه 

ويؤكد ابن تيمية رضورة أن يسعى اإلنسان إىل تحقيق الكامل يف شخصيته، الذي يكون 
وال يكون تحقيق السعادة إال يف ظل نور اإلميان . بتحقيق السعادة، أي بالصحة النفسية

والعمل الصالح، فاإلميان عامد الحياة ومنبع طأمنينة النفس ومصدر سعادتها، رشيطة أن 
وربط السعادة مع "ر آثاره عىل سلوك اإلنسان عىل شكل عمل صالح، ويف ذلك يقول تظه

 َحيَاةً  َفلَنُْحيِيَنَّهُ  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  أُْنثَى َأوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  َصاِلًحا َعِملَ  َمنْ (صالح العمل يف مثل قوله تعاىل

ال يتحقق ذلك إال باتباع و . وليس للنفس صالح إال يف معرفة هللا تعاىل وعبادته. )2( )طَيِّبَةً 
 تَْحتَِھا ِمنْ  تَْجِري َجنَّاتٍ  يُْدِخْلهُ  َوَرُسولَهُ  اللَّهَ  يُِطعِ  َوَمنْ (: ، قال سبحانهصىل هللا عليه وسلمالرسول 

قطب  صىل هللا عليه وسلمفطاعة هللا ورسوله . )3( )اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َوَذِلكَ  ِفيَھا َخاِلِدينَ  اْألَْنَھارُ 
فاهلل خلق الخلق لعبادته، كام . التي عليها تدور، ومستقر النجاة التي عنه ال تحور السعادة

وقد أنعم هللا عز وجل عىل بني آدم . )4( )ِإالَّ ِليَْعبُُدونِ  َواْإلِْنسَ  اْلِجنَّ  َخلَْقتُ  َوَما(: قال سبحانه
أن هللا قد هدى : أن كل مولود يولد عىل الفطرة، والثاين: بأمرين هام أصل السعادة؛ أحدهام

الناس هداية عامة مبا جعل فيهم من الفطرة ومن املعرفة وأسباب العلم ومبا أنزل إليهم من 
  .)5( "الكتب وأرسل إليهم من الرسل

فالسعادة يف اإلسالم مثرة من مثرات اإلميان الصادق، تنبع من أعامق الشخصية، فتشعرها 
 اللَّهِ  بَِفْضلِ  قُلْ (بة واألمل والفرح، قال تعاىلبالسكينة والطأمنينة والقناعة والرضا واملح

ا ُھوَ  َفْليَْفَرُحوا َفِبَذِلكَ  َوِبَرْحَمتِهِ  ويفرس ابن كثري هذه اآلية الكرمية بقوله . )6( )يَْجَمُعونَ  َخْيٌر ِممَّ
فليفرحوا بهذا الذي جاءهم من هللا الهدى ودين الحق، فإنه خري من حطام الدنيا وما فيها "

  .فالسعادة الحقيقية مرهونة بطاعة هللا. )7( "زهوة الفانية الذاهبة ال محالةمن ال

                                                 
 . 145، ص10ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )1(
 . 97النحل،   )2(
 . 13النساء،   )3(
 . 56الذاريات،   )4(
 . 296 -295، ص14ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )5(
 . 58يونس،   )6(
 . 198، ص2مخترص تفسري ابن كثري للصابوين، ج: انظر  )7(
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إىل مفهوم الصحة النفسية ومؤرشاتها " مصالح األبدان واألنفس"وينظر أبو زيد البلخي يف 
. فهو يرى للنفس البرشية حالتي صحة وسقم. نظرة فريدة تتعلق بالربء من األمراض النفسية

لنفسية عندما تكون قواها ساكنة، فال يهيج لها يشء من األعراض وتتحقق لها الصحة ا
ويرى أن الحفاظ عىل الصحة النفسية . النفسية، وال يغلب عليها، كالخوف والفزع والغضب

ما يُسمع وما (واألعراض الخارجية ) كالتفكري(يكون بصيانة النفس من األعراض الداخلية 
  .)1(...)يُبرص

فهو يرى . بني الصحة النفسية والعقلية" أدب الدنيا والدين"ه ويربط املاوردي يف كتاب

صىل هللا أن تحقيق الصحة النفسية يكون بتحقيق الصحة العقلية، ويستشهد بقول رسول هللا 

إن األحمق العابد ليصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر، وإمنا يقرّب الناس من " عليه وسلم

  .)2( "همعىل قدر عقول) القربات(ربهم بالزلف 

فإذا . وميكن القول بأن الصحة النفسية للشخصية ترتبط بتحقيق الغاية من وجودها

ويقتيض تحقيق الغاية . متكنت الشخصية من تحقيق العبودية هلل، فإنها تشعر بالرضا النفيس

من الوجود إيجاد وحدة بني عنارص الشخصية، فال تصارع وال تناقض بني الفكر واملشاعر 

وهذه الغاية . تتوجه الشخصية بكليتها إىل تحقيق غاية تتصاغر دونها الغايات بل. والسلوك

وال بسبب ما . فاملال يزيده شكراً ملنعمه. ثابتة ال تتغري بسبب ما جمعه املؤمن من مال، مثالً

وال بسبب ما حققه من إنجاز، ألن . حققه من نرص، ألن النرص يزيده خوفاً من عظمته

، االنتصار تلو االنتصار، ريض هللا عنهفقد حقق خالد بن الوليد، . اً لواهبهاإلنجاز يزيده تواضع

، ريض هللا عنهحتى عندما طلب منه عمر بن الخطاب، . ومل تأخذه عقدة الغرور والكرب

أنا ال أقاتل ألجل عمر، واستمر : التخيل عن القيادة أليب عبيدة، وهو يف قلب املعركة، أجاب

  .أيب عبيدة، حتى فتح هللا عىل املؤمنني بالنرصيقاتل جندياً يف صفوف 

كام ترتبط الصحة النفسية بالتكيف مع الجامعة والتوافق النفيس واالجتامعـي معهـا، 

ويـتامىش اإلسـالم . حيث التعاون والتعاطف والرتاحم والتكافل واأللفة، فاملؤمن ألـف مـألوف

غباتـه الفطريـة السـوية لتحقيـق مع الفطرة السوية املسـتقيمة، فـال يقيّـد طاقـات الفـرد ور 

  مصلحة املجتمع، وال يسمح للفرد بالسعي وراء شهواته مبا يؤذي حياة

                                                 
 .160العاين، الشخصية اإلنسانية يف الرتاث اإلسالمي، ص: انظر  )1(
 . املاوردي، أدب الدنيا والدين، مرجع سابق  )2(
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فيتحقـق السـالم مـع الجامعـة . املجتمع، بل يحظى كل بنصيبه من اإلشباع األمثـل املعتـدل 

  .بتوازن وتكامل، ومبا يحقق الصحة النفسية للفرد واملجتمع عىل حّد سواء

 سعادة اإلنسان والوجود الشامل للكون، لذلك حّدد العالقات بني ويربط اإلسالم بني

فهو بحاجة إىل أمن مع نفسه ومع . اإلنسان ونفسه، وبينه وبني خالقه، وبينه وبني اآلخرين

فجاء تحديد العالقات هذه وتنظيمها مبا يضمن له األمن . اآلخرين، وإىل سالم مع خالقه

وتتحقق له السعادة النفسية عندما يحقق . النفيس والسعادة، ويجنبه االغرتاب واملرض

السالم مع خالقه بطاعة أوامره وتجنب نواهيه والرىض بقضائه وقدره، والسعي إىل مرضاته 

وتتحقق له السعادة مع اآلخرين بإقامة . ومع نفسه بالتحيل مبكارم األخالق وآداب اإلسالم

  .ات الحب يف هللالعالقات االجتامعية الصادقة التي تنبثق عن عالق
فالسعادة التي . ويعّد تحقيق السعادة للفرد واملجتمع من الغايات الكربى للدعوة اإلسالمية
 َأْنَزْلنَا َما (1 ) طه (تحّرر اإلنسان من البؤس والشقاء مقصد من مقاصد الرشيعة، قال سبحانه

ا(: ، وقال تعاىل)1( )ِلتَْشَقى اْلُقْرَآنَ  َعلَيْكَ   ) يَْشَقى َوَال  يَِضلُّ  َفَال  ُھَدايَ  اتَّبَعَ  َفَمنِ  ُھًدى ِمنِّي يَنَُّكمْ يَْأتِ  َفِإمَّ

  .)2( )َضْنًكا َمِعيَشةً  لَهُ  َفِإنَّ  ِذْكِري َعنْ  َأْعَرضَ  َوَمنْ  ( 123

بالصـحة النفسـية بـأبهى  صـىل هللا عليـه وسـلموقد متتعت شخصـية رسـولنا الكـريم 

ريض باهلل ربـاً . ونصح األمة وحقق العبودية هلل وحدهصورها، فقد حمل الرسالة وأدى األمانة 

وباإلسالم ديناً، فشعر بالطأمنينة يف الحياة الدنيا واطأمن إىل خالقه سبحانه، الذي وعـده بـأن 

 يُْعِطيـكَ  َولََسْوفَ  (:يعطيه يف اآلخرة حتى يرضيه يف أمته وفيام أعّده له من الكرامة، قال تعاىل

ا(: مبا فيها نهر الكوثر يف الجنة، قـال تعـاىل ،)3( )َفتَْرَضى َربُّكَ  ، الـذي )4( )اْلَكـْوَثرَ  َأْعطَيَْنـاكَ  ِإنـَّ

 صـىل هللا عليـه وسـلمهذا وسنتحدث بالتفصيل عـن شخصـية رسـولنا الكـريم . خّصه هللا به

  .منوذجاً للشخصية الوسطية التي تتمتع بالصحة النفسية

                                                 
 . 2-1طه،   )1(
 . 124 -123طه،   )2(
 . 5الضحى،   )3(
 . 1الكوثر،   )4(
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  جاً منوذ  صىل هللا عليه وسلمشخصية رسول هللا:  
بالوسطية واالعتدال بأوضح  صىل هللا عليه وسلمتتمتع شخصية رسولنا الكريم 

صورها، ذلك أنها حققت أصل السواء، وهو صالح القلب الذي يصلح بصالحه سائر الجسد، 
وحققت االستقامة، فهي شخصية مطمئنة إىل خالقها لتمسكها بعقيدة التوحيد وبفطرتها، 

وكام هو معلوم فإن مالمح شخصية رسولنا الكريم . الرسالة كام أنها حملت األمانة وأدت
وحدودها هي يف الوقت ذاته مالمح الرسالة اإلسالمية وحدودها يف  صىل هللا عليه وسلم

مناسبة للرسالة  صىل هللا عليه وسلمفقد جاءت شخصية رسول هللا . الجانب التطبيقي للحياة
وهللا . لة سوية، ال يطغى فيها جانب عىل اآلخراإلسالمية، فهي شخصية وسطية متوازنة متكام

وهو سبحانه القادر وحده عىل اختيار الشخصية املناسبة . سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته
  .متاماً لحمل أمانة الرسالة

صـىل هللا كَـاَن رَسـول هللا " ريض هللا عنـهقال الرباء بـن عـازب : فمن الناحية الجسمية
أَكَاَن رَُسـول هللا : وسأل رجل جابر بن سمرة. )1(َوْجهاً َوأَْحَسَنُهم ُخلْقاً أَْحَسن الَناس  عليه وسلم

ً : وْجَهُه ِمثْل الَسيِْف؟ قال جابر صىل هللا عليه وسلم . )2( "ال، بَْل ِمثْل الَشْمس َوالَقَمـر ُمْسـتَِديرا
كـان "فقولـه  وبـذا. التشبيه بالشمس إشارة إىل اإلرشاق، والتشبيه بالقمر يـراد بـه املالحـة"و 

  .)3( "الحسن واالستدارة: يحمل الصفتني معاً " مستديراً 

ليس باألبيض الشديد البياض وال باألسمر  صىل هللا عليه وسلموكان لون رسول هللا 
يف  ريض هللا عنهفقد روى أنس بن مالك . الشديد السمرة، بل كان يخالط بياضه الحمرة

وقد . )4( "أزْهَر اللَّون، لَيَْس ِباألَبْيَِض األَْمَهِق َوالَ ِباآلَدمِ كَاَن "   صىل هللا عليه وسلموصف النبي 
  .)5( "كان أبيض مرشباً بالحمرة"وصفه عيل بن أيب طالب، كرّم هللا وجهه، فقال 

                                                 
، ومسلم يف كتاب الفضائل، باب صـفة 3549حديث رقم  صىل هللا عليه وسلمرواه البخاري، كتاب املناقب، باب صفة النبي    )1(

 . 93النبي، ج

 . 1823رواه مسلم عن أيب بكر بن ايب شيبة عن عبيد هللا بن موىس، ص  )2(
 . 9، كأنك تراه، صصىل هللا عليه وسلمقول ابن حجر، نقالً عن مجدي الشهاوي، وصف النبي   )3(

كتاب اللبـاس، بـاب الجعـد   ،3548، 3547الحديث بتاممه يف صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب صفة النبي، حديث رقم    )4(

 . 114، 113رقم         ، حديث لمصىل هللا عليه وس؛ ومسلم يف كتاب الفضائل، باب صفة النبي 5900رقم 

 . 1/206؛ دالئل النبوة للبيهقي 1/72ابن عساكر يف تاريخه؛ الخصائص الكربى للسيوطي   )5(
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كان شعره وسطاً بني السبط املسرتسل والجعد القطط، ففي حديث أنس ريض هللا 
ِبط وال بالجْعد القِطط صىل هللا عليه وسلمكان رسول هللا "عنهام  . )1( "َرجل الشعر ليس بالسَّ

صىل هللا عليه وكان طول شعره بني أذنيه وعاتقه، فقد روى البخاري يف باب صفة النبي 
ويف الشامئل للرتمذي عن ابن عباس ريض . )2( "لُه َشَعٌر يبلُُغ َشحمَة أُُذنيه إىل منِكَبيه" وسلم

أي أنه يرسل شعر ناصيته " يَْسِدُل شعرَه صىل هللا عليه وسلم كَاَن رَُسول هللا"هللا عنهام قال 
يكرم شعره  صىل هللا عليه وسلمهذا وقد كان رسول هللا . )3(عىل جبهته دون أن يضم جوانبه

صىل هللا عليه نهى رسول هللا "ولكن ال يبالغ يف تزيينه، فقد روى أبو داود والرتمذي والنسايئ 
نهى عن ترسيح الشعر وتزيينه  صىل هللا عليه وسلمأي أنه . )4( "اعن الرتجل إال ِغبَّ  وسلم

  .للرجال إال مرة بعد مرة، أي أن يرسّحه يوماً  ويرتكه يوماً◌َ 

طويالً مفرطاً يف الطول وال قصرياً واضح القرص،  صىل هللا عليه وسلمومل يكن رسول هللا 
فقد وصف أنس بن مالك ريض هللا  بل كان وسطاً معتدالً بينهام، مييل إىل الطول عن القرص،

. )5( "كان َربعًة مَن الَقوِم ليَس بالطويِل وال بالَقصريَ "فقال  صىل هللا عليه وسلمعنهام النبي 
يعني  –كان "قال  ريض هللا عنهوروى الحافظ البيهقي يف دالئل النبوة بسنده عن أيب هريرة 

  .)6( "لطول أقربرجالً ربعة، وهو إىل ا - صىل هللا عليه وسلمالنبي 

حريصاً عىل نظافة جسمه وبخاصة يف يوم  صىل هللا عليه وسلموكان رسول هللا 
اغتَِسلوا يوَم الُجمعِة واغِسلوا رؤوَسكم، وإِن مل تكونوا " صىل هللا عليه وسلمالجمعة، قال 

مسست ما "قال  ريض هللا عنهوكان طيب الرائحة، فعن أنس . )7( "ُجنُباً، وأصيبوا مَن الطيِب 
، وال شممت صىل هللا عليه وسلمبيدي ديباجاً وال حريراً وال شيئاً ألني من كّف رسول هللا 

  .)8( صىل هللا عليه وسلمرائحة قط أطيب من ريح رسول هللا 

                                                 
 ). 4(انظر الهامش رقم   )1(
؛ كتاب اللباس، بـاب الجعـد، حـديث رقـم 3551، حديث رقم صىل هللا عليه وسلمالبخاري، كتاب املناقب، باب صفة النبي    )2(

5901.  

 . 15-14نقالً عن مجدي الشهاوي، ص  )3(

والرتمذي يف كتاب اللباس، باب ما جاء يف النهي عن الرتجل إال غباً وقـال حسـن  4159أبو داود يف كتاب الرتجل، حديث رقم   ) 4(

 .)8/132(والنسايئ يف كتاب الزينة، باب الرتجل غباً ) 258 -7/257(صحيح 

 ). 4(انظر الهامش رقم   )5(

الفتح (، قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن وهو من رواية الذهيل يف الزهريات عن أيب هريرة 1/253ئل النبوة للبيهقي دال    )6(

6 /657 .( 

 . رواه البخاري  )7(

 . 81، مسلم يف الفضائل، حديث رقم 3561، حديث رقم صىل هللا عليه وسلمالبخاري، كتاب املناقب، باب صفة النبي   )8(
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 صىل هللا عليه وسلم إن هذه الرائحة كانت رائحة رسول هللا "وقال اسحق بن راهويه  
فهي صفته ولـو مل . ة الطيبة كانت مام أكرمه هللا تعاىل بهأي أن هذه الرائح.  )1(من غري طيب

  . ميس طيباً، ومع ذلك فقد كان يستعمل الطيب يف أكرث أوقاته

صىل هللا عليه ا عن أي يشء يبدأ به رسول هللا ريض هللا عنهوسئلت السيدة عائشة 
عىل  عليه وسلم صىل هللافقد حرص رسولنا الكريم . )2( "السواك"إذا دخل بيته، فقالت  وسلم

َواِك ِعْنَد كُِل َصالة"نظافة الفم فهو يقول  تِي ألََمرْتُُهْم ِبالسِّ وقد حظر . )3( "لَْوالَ أَْن أَُشقَّ َعَىل أُمَّ
عىل الذين يأكلون الثوم والبصل الصالة يف املسجد يك ال تتأذى  صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 

  .املالئكة واملصلون من رائحتها الكريهة

عىل نظافة ثوبه وحسن هندامه، فقد كان  صىل هللا عليه وسلمويحرص رسول هللا 
، لذا فهو )4( "َما َعَىل أَحِدكُم إْن َوَجَد، أْن يَتَِّخَذ ثَْوبنَْيِ لِيَْوِم الُْجُمَعِة ِسَوى ثَْويَبْ َمِهَنِتهِ "يقول 

وقد روى . إال نظيفيريد أن نكون نظيفني دوماً، فال يدخل الجنة  صىل هللا عليه وسلم
 صىل هللا عليه وسلمكان نفر من أصحاب رسول هللا "مكحول عن عائشة ريض هللا عنها قالت 

ينتظرونه عىل الباب، فخرج يريدهم، ويف الدار ركْوة فيها ماء، فجعل ينظر يف املاء ويسّوي 
إذا خرج  نعم،: يا رسول هللا، وأنت تفعل هذا؟ قال: فقلت له: قالت عائشة. لحيته وشعره

واألحاديث واألخبار .)5( "الرجل إىل إخوانه فليهيئ من نفسه، فإن هللا جميل يحب الجامل
وقد كان وسطاً ومعتدًال . وطيب رائحته صىل هللا عليه وسلممتوافرة حول نظافة رسول هللا 

دون إفراط أو تفريط، فلم يكن ليهمل مظهره بدعوى الزهد والتواضع، وال يبالغ يف تزيني 
فسه، فهو سيّد املتواضعني، كان يلبس املالبس النظيفة ويتجمل ألهله وأصحابه، إظهاراً ن

وقد روى جندب بن مكيث . فاهلل سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته عىل عبده. لنعمة هللا عليه
إذا قدم الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر  صىل هللا عليه وسلمكان رسول هللا "قال  ريض هللا عنه

يوم قدم وفد كندة، وعليه  صىل هللا عليه وسلمأصحابه بذلك، فلقد رأيت رسول هللا  ِعلْيَةَ 
  .)6("ُحلَّة مَيانية، وعىل أيب بكر وعمر ريض هللا عنهام مثل ذلك

                                                 
 . 1/258، هامش )عبد املعطي قلعجي. د(دالئل النبوة للبيهقي عن محقق   )1(
 . رواه مسلم  )2(
 . رواه الشيخان  )3(
 . رواه أبو داود  )4(
 . 42-41نقالً عن محمد عيل الهاشمي، شخصية املسلم كام يصوغها الكتاب والسنة، ص  )5(
 . 4/346طبقات ابن سعد،   )6(
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معتـدالً يف طعامـه ورشابـه، ال يُقبـل عـىل الطعـام إال  صىل هللا عليـه وسـلموكان رسول هللا 
. صيب من الطعام إال ما يقيم به صلبه، ويحفظ قوته ونشاطهعندما يجوع، وإن أكل ال يشبع، فال ي

َما َمـألَ آدِمـٌي ِوَعـاًء َرشَّا ِمـْن "يف االعتدال يف الطعام والرشاب قوله  صىل هللا عليه وسلمفمن هديه 
لٌْث لَِنَفِسهِ  لٌُث لَِرشَاِبِه َوثـُ  ريض هللا عنهوعن أيب هريرة  .)1( "بَطٍْن، فِإْن كَاَن الَ َمَحالََة فَثُلٌُث لِطََعاِمِه َوثـُ

  .)2( "مْن ُخبِْز طعام ثَالثَة أَيام َحتَّى قُِبَض  صىل هللا عليه وسلمَما َشِبَع آَل ُمَحَمد "قال 

وقع يف حديث كعب بن عنجرة عند الطرباين يف األوسط صفة لعق األصابع : وقال العسقالين
اإلبهام والتي تليها والوسطى ثم : عه الثالثيأكل بأصاب صىل هللا عليه وسلمرأيت رسول هللا "ولفظه 

صىل هللا عليـه وكان . )3(الوسطى ثم التي تليها ثم اإلبهام: رأيته يلعق أصابعه الثالث قبل أن ميسحها
ال يأكل متكئاً، وكان يأكل بيمينه ويسمي هللا قبل األكـل ويأكـل مـام يليـه ويحمـد هللا الـذي  وسلم

ما عـاب طعامـاً قـط،  إن اشـتهاه  صىل هللا عليه وسلمرسول هللا  أن"ويف الصحيحني . أطعمه ورزقه
  ".أكله وإن كرهه تركه

وغالباً مـا كـان يرشـب قاعـداً ألنـه . يرشب قامئاً وقاعداً  صىل هللا عليه وسلموكان رسول هللا 
نـاء عـن وكان يرشب ثالثاً ويف كل مرة كان يُبعد اإل . األفضل واألكمل، ولكنه نادراً ما كان يرشب قامئاً 

كـان يتـنفس يف اإلنـاء ثالثـاً إذا  صىل هللا عليه وسـلمأن النبي "فمه ثم يتنفس، فعن أنس بن مالك 
صـىل هللا ومـن هديـه . ، أي أهضم وأكرث رياً وأكرث برءاً وصحة)4( "رشب ويقول هو أمرأ وأروى وأبرأ

  .أنه كان يحمد هللا إذا أكل ويحمده إذا رشب عليه وسلم

 صىل هللا عليه وسلمفقد أمر هللا رسوله الكريم  ،صىل هللا عليه وسلمهللا وعن عبادة رسول 

صىل ، فقد كان رسول هللا )5()اْليَِقينُ  يَْأِتيَكَ  َحتَّى َربَّكَ  َواْعبُدْ (بالعبادة حتى املوت، قال تعاىل 
حتى  يه وسلمصىل هللا علرسول هللا (*)قام"عبداً شكوراً، فعن املغرية بن شعبة قال  هللا عليه وسلم

أكون  أفال: أتَتَكلُف هذا وقد ُغِفَر لك ما تقدَم من ذنبَك وما تأخر؟ قال: انتفَخْت قدماُه فقيَل لهُ 
  .)6( "عبداً شكوراً 

                                                 
 . رواه الرتمذي  )1(
 . رواه البخاري  )2(
 . 35نقالً عن مجدي الشهاوي، ص  )3(
 . 173رواه مسلم يف صحيحه، كتاب األرشبة، حديث رقم   )4(
 . 99الحجر،   )5(

 .يعني صالة قيام الليل: قام  (*)

 . 6رواه البخاري يف الصحيح، كتاب التهجد، باب  )6(
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كنت ال تشاء أن تراه من الليل مصلياً إال رأيته مصلياً، وال نامئاً "وقالت عائشة ريض هللا عنها  
  .)1( "إال رأيته نامئاً 

صـىل هللا مـا صـاَم النبـيُّ "ه، فقد قال عبد هللا بن عبـاس ريض هللا عـنهام أما عن صوم
ال وهللا ال يُفِطـُر، ويُفِطـُر : شهراً كاِمالً قطُّ غرَي رَمضاَن، ويَصوُم حتّى يَقـوَل القائـُل  عليه وسلم

  .)2( "ال وهللا ال يَُصومُ : حتّى يقوَل القائُل 

 االعتدال يف العبادة وعدم اإلفراط فيهـا عىل صىل هللا عليه وسلموقد حرص رسول هللا 
 صـىل هللا عليـه وسـلمعىل حساب الجسد، فريوى أن ثالثة رجال جاءوا إىل بيوت أزواج النبي 

صـىل هللا وأين نحـن مـن رسـول : يسألون عن عبادته، فلام أخربوا عنها كأنهم تقالّوها، فقالوا
أما أنا فإنني أصـيل الليـل : فقال أحدهم. وقد غفر هللا ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه وسلم

ً : أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر: أبداً، وقال آخر فجـاء . "أنا أعتزل النساء وال أتـزوج أبـدا
أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما وهللا إين ألخشـاكم : إليهم، فقال صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 

 وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلـيس هلل وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصيل
  .)3( "مني

عن املغاالة يف العبـادة، فنهـى عـن الرهبانيـة  صىل هللا عليه وسلموقد نهى رسول هللا 
َدَخـَل : كام أمر بحّل حبل زينب، فعن أنس بن مالك ريض هللا عنهام قال. والتبتل وصيام األبد

مـا هـذا الحبـُل؟ : إذا َحبٌل َممدوٌد بـنَي السـاريتنَِي، فقـالاملسجد ف صىل هللا عليه وسلمالنبيُّ 
ُحلُّوُه، ليُصلِّ أحُدكم : صىل هللا عليه وسلمفقال النبيُّ . هذا حبٌل لزينَب، فإذا فََرتَْت تَعلََّقْت به: قالوا

  .)4( "نشاطَُه، فإذا كََسل أو فرتَ فلْيَقُعدْ 

وقـد كانـت شـدة . النـاس وأخشـاهم هللأما عن خوفه من ربه وخشيته له، فقد كان أتقـى 
لو تعلموَن مـا أعلـُم لضـحكتم قلـيالً " صىل هللا عليه وسلمعبادته عىل قدر علمه بربه، ولذلك قال 

  .)5( "َولبَكيتُم كثرياً 

أي أخالقه، فقد كـان  ،صىل هللا عليه وسلموفيام يتعلق بالسامت الشخصية لرسولنا الكريم 
وســامت  س أخالقــاً وأكــرثهم اعتــداالً وتوســطاً يف قــوى الــنفسأكمــل النــا صــىل هللا عليــه وســلم

  الشخصية، لذلك

                                                 
 . 46؛ نقالً عن مجدي الشهاوي، ص451صحيح مسلم،   )1(
 . 1971رقم  صىل هللا عليه وسلملصوم، باب ما يذكر من صوم النبي أخرجه البخاري، كتاب ا  )2(
 . 4657رواه البخاري، كتاب النكاح، باب ترغيب يف النكاح، حديث رقم   )3(

 . 1117الصالة، حديث رقم  النووي، رواه أبو داود، كتاب الصالة، باب النعاس يف/ أخرجه الشيخان   )4(

، اإلميـان 27، الرقـاق بـاب 107، كتـاب النكـاح بـاب 12، التفسري سورة املائدة بـاب 2ابب ،صحيح البخاري، كتاب الكسوف   )5(

 . 3باب
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كَ (: أثنى هللا سبحانه بذلك عليه، فقد قـال تعـاىل  وقـال  . )1( )َعِظـيمٍ  ُخلُـقٍ  َلَعلـى َوِإنـَّ
وقـال عـيل بـِن أيب . أحسـن النـاس ُخلقـاً   صىل هللا عليه وسلمكان النبيُّ " ريض هللا عنهأنس 

صـىل هللا ليتمم مكارم األخالق، قال  صىل هللا عليه وسلموقد بُعث رسول هللا . )2( "طالٍب مثله
وتلخص عائشـة ريض هللا عنهـا سـامت شخصـية . )3( "بُِعثُْت ألمَُتَِّم ُحْسَن األَْخالَِق " عليه وسلم

بعبارة موجزة جامعة لكامل األخالق واعتـدالها وتوسـطها  صىل هللا عليه وسلمرسولنا الكريم 
؛ أي أن شخصـيته سـوية )4( "كـان خلقـه القـرآن"ون ميل أو انحراف إىل أطرافها، فقد قالت د

  .مستقيمة عىل الفطرة، فهو يرىض ملا يريض هللا ويغضب ملا يغضب هللا

كـان مجبـوالً، أي مخلوقـاً عـىل " صـىل هللا عليـه وسـلمويذكر املحققون أن رسول هللا 

أصل خلقته وأول فطرته، ومل تحصـل لـه باكتسـاب حسن الخلق وكامله واعتداله وتوسطه يف 

وال رياضة إال بجود إلهي وخصوصية ربّانية، وهكذا لسائر األنبيـاء، ومـن طـالع سـريهم منـذ 

ثم يتمكن األمر لهم، وترتادف نفحـات هللا علـيهم، وترشـق ... صباهم إىل مبعثهم حقق ذلك 

باصـطفاء هللا لهـم بـالنبوة يف تحصـيل  -أنوار املعارف يف قلوبهم، حتى يصلوا الغاية، ويبلّغـوا

  .)5( ... "النهاية دون مامرسة وال رياضة –هذه الخصال الرشيفة 
مدينة  صىل هللا عليه وسلم، فقد كان وعلمه صىل هللا عليه وسلموعن حكمة رسول هللا 

 ْرَسْلنَاأَ  َكَما(: للعلم، وله مكانته املميزة يف إيصال املعرفة اإللهية إىل الناس، قال سبحانه
يُكمْ  َآيَاتِنَا َعلَيُْكمْ  يَتْلُو ِمْنُكمْ  َرُسوًال  ِفيُكمْ   تَُكونُوا لَمْ  َما َويَُعلُِّمُكمْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتَابَ  َويَُعلُِّمُكمُ  َويَُزّكِ

 عَ مَ  نَْفَسكَ  َواْصِبرْ  (:   نزلت: وقد كان يعلّم الناس الخري، فعن خباب بن األرت قال. )6( )تَْعلَُمونَ 

بالغداة والعيش، يعلّمنا القرآن والخري، وكان  عليه وسلم)َواْلَعِشيِّ  بِاْلَغَداةِ  َربَُّھمْ  يَْدُعونَ  الَِّذينَ 
  . )7( "يرّغبنا يف الجنة ويخّوفنا من النار، وما ينفعنا هللا به، والبعث بعد املوت

                                                 
 . 4القلم،   )1(
 . 48نقالً عن مجدي الشهاوي، ص  )2(
 . هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أيب هريرة: ، قال ابن عبد الرب904املوطأ،   )3(
 . أحمد يف مسنده وعن مسلم وأيب داود ورمز له بالصحةذكره اإلمام السيوطي يف الجامع الصغري و   )4(
 . 48نقالً عن مجدي الشهاوي، ص  )5(
 .151البقرة،   )6(
، ويف مجمع الزوائد قال الهيثمي إسناده صحيح ورجاله 4127أخرجه ابن ماجة يف الزهد، باب مجالسة الفقراء، حديث رقم    )7(

 . من حديث سعد بن أيب وقاصوقد روى مسلم والنسايئ وابن ماجة بعضه . ثقات
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ه هللا سبحانه ليكون أول معلم يف اإلسالم، فقد بعث صىل هللا عليه وسلموكان رسول هللا 
وكـان يعلّـم القـرآن الكـريم يف . )1( "إمَِنا بُِعثت ُمِعلامً  صىل هللا عليه وسلممعلامً للبرشية، قال 

وقد ترىب عىل يـدّي رسـولنا الكـريم . دار األرقم ابن أيب األرقم، ثم كان التعليم يتم يف املسجد
إلسالم، لعل أبرزهم الخلفـاء األربعـة، عدد من الصحابة يف املدرسة األم ل صىل هللا عليه وسلم

يرسل املعلمني إىل النـاس ليعلّمـوهم أمـور ديـنهم، وكـان  صىل هللا عليه وسلمكام كان النبي 
صـىل هللا عليـه وقد كان صحابة رسول هللا . )2( "بلِّغوا عني ولو آيةً "يقول  صىل هللا عليه وسلم

ل ما يفيدهم يف حيـاتهم الـدنيا واآلخـرة، يلتفون حوله، يتعلمون منه القرآن الكريم وك وسلم
وما يحرك طـائر  صىل هللا عليه وسلملقد تركنا محمد " ريض هللا عنهفقد قال أبو ذر الغفاري 

  .)3( "جناحيه يف السامء، إال أذكرنا منه علامً 

بالفطنة وحصافة العقل وقوة التدبري وحسن  صىل هللا عليه وسلمويتسم رسول هللا 
يق مصالح أمته اإلسالمية، فهو املؤمن النموذج الذي ينظر بنور هللا، وهو السياسة يف تحق

واألدلة عىل ذلك كثرية، نذكر منها عىل سبيل املثال خطته الذكية يف . الكيّس الفطن الحذر
غزوة الخندق بتكليفه أبا سلمة بأن يخذل ما استطاع من أطراف التحالف القبيل الوثني 

أن يفرّق كلمة قريش  صىل هللا عليه وسلموجيهات رسول هللا اليهودي، والذي استطاع بت
لَْن تَْغزوكُْم "للمسلمني  صىل هللا عليه وسلموبعد غزوة الخندق، قال . وغطفان وبني قريظة

يف  صىل هللا عليه وسلموقد صدق رسول هللا . )4( "قَُريْش بَْعَد َعاَمُكْم َهذا، َولَِكَنُكْم تَْغزُونَُهمْ 
  .ف العسكريتقدير املوق

متعقالً، مرتوياً، بعيد النظر، ثاقب البصرية، ومن األدلة  صىل هللا عليه وسلمكام كان 
عىل ذلك موافقته عىل رشوط صلح الحديبية، التي رأى املسلمون فيها إجحافاً لهم وحرجاً يف 

: قال. بىل: الألسَت نبيَّ ِهللا َحقاً ؟ ق: قال له ريض هللا عنهحتى أن عمر بن الَخطاِب . قبولها
نا عىل باطِل ؟ قال أليس قتالنا يف الجنة وقتالهم يف النار؟ : قال. بىل: ألَسنا عىل حقِّ وعدوُّ

". إِين رسوُل ِهللا ولَست أعِصيه وهَو ناِرصُي: فلم نُعِطي الّدنيَّة يف ديننا إِذاً؟ قال: قال. بىل: قال
أسلم كثري من مرشيك قريش عندما وكان من نتائجه أن . وكان صلح الحديبية مقدمة الفتح

ومعجزاته، ومن ثم كان فتح مكة، ودخل أهل مكة  صىل هللا عليه وسلمسمعوا عن الرسول 
  .كلهم يف اإلسالم، وأسلمت العرب يف البوادي

                                                 
 .225رقم    أخرجه ابن ماجة والدارمي يف كتاب املقدمة، باب فضل العلامء والحث عىل طلب العلم، حديث   )1(

 .3202رواه البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بني إرسائيل، حديث رقم   )2(
 .20399ر الغفاري، حديث رقم أخرجه أحمد، كتاب مسند األنصار، باب حديث أيب ذ  )3(
 .4110/ 4109أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، باب غزوة الخندق، حديث رقم   )4(
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قادراً عىل اتخاذ القرار عند تـوافر املعلومـات  صىل هللا عليه وسلموكان رسولنا الكريم 
لَــْو "اور أصــحابه، فقــد قــال أليب بكــر وعمــر ريض هللا عــنهام الكاملــة، ومــع ذلــك فكــان يشــ

أكـرث النـاس مشـورة  صـىل هللا عليـه وسـلموقـد كـان . )1( "اْجتََمْعتاُم ِيف َمُشورَة َمـا َخـالَْفتُُكاَم 
فقــد استشــارهم يف غــزو بــدر عنــدما علــم بقــوة القرشــيني وكــرثة عــددهم، كــام . ألصــحابه

ومن األدلـة عـىل حـزم رسـول هللا . كان النرص والفتح املبنيف... استشارهم يف غزوة   الخندق 
يف اتخاذ القرار الصائب الذي ال رجعة فيه، قوله للمرشكني الذين عرضـوا  صىل هللا عليه وسلم

وهللا لو وضعوا الشمس يف مييني والقمر يف يساري عىل أن أتـرك هـذا "عليه الرتاجع عن دينه 
  .)2( "أهلك دونه األمر ما تركته حتى يظهره هللا أو

 صـىل هللا عليـه وسـلموباختصار، فقد حارت العقول يف تقدير فضـل عقـل رسـول هللا 
من العلم مبلغاً مل يبلغـه  صىل هللا عليه وسلمفقد بلغ . ووصف ما يحيط به أو ما ينتهي إليه

 برش سواه يف ِحكم الحكامء، وسـري األمـم السـابقة، ورضب األمثـال، وتأصـيل اآلداب، وتقريـر
فقد أطلعه هللا سبحانه عىل علم مـا كـان ومـا يكـــون، ... الرشائع، والعلم بالكتب الساموية 

  . )3( )َعِظيًما َعلَيْكَ  اللَّهِ  َفْضلُ  َوَكانَ  (:قال تعاىل

شـجاعاً  صىل هللا عليه وسـلم، فقد كان صىل هللا عليه وسلمأما عن شجاعة رسول هللا 
كـام . ى إىل إحقاق الحق، وال يخاف يف ذلك لومة الئـمجريئاً مقداماً يف خوض الصعاب، يسع

قـال عـيل بـن أيب . كان يريب أصحابه عىل الشجاعة والجرأة، وكان أسـوة حسـنة لهـم يف ذلـك
صـىل هللا عليـه كنا إذا اشتد الخطب واحمرّت الحدق اتقينـا برسـول هللا " ريض هللا عنهطالب 
صـىل رأيتنا يوم حنني ونحن نلوذ برسول هللا ولقد . ، فام يكون أحد أقرب إىل العدو منهوسلم

نُِرصُْت بالرُّْعب " صىل هللا عليه وسلموقال رسول هللا . )4( "وهو أقربنا إىل العدو هللا عليه وسلم
ما رأيت أشجع وال أنجد وال أجـود وال أرىض وال أفضـل "وقال ابن عمر . )5( "َمِسريََة َشهٍر كامل

صىل هللا عليـه ما لقي رسول هللا "وقال عمران بن حصني ". لمصىل هللا عليه وسمن رسول هللا 
  .)6( "كتيبة إال كان أول من يرضب وسلم

                                                 
 .393، ص 10، وحسنه الهيثمي يف مجمع الزوائد، ج227، ص4أخرجه أحمد يف مسنده، ج  )1(
 .266، ص1بية، جابن هشام، السرية النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، دار الكنوز األد  )2(
 .113النساء،   )3(
 .237، ص1القايض عياض، الشفا بتعريف حقوق املصطفى، ج  )4(

، عن 687، ص 2977، نرصت بالرعب مسرية شهر، حديث رقم )121(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الجهاد والسري، باب    )5(

 .أيب هريرة

 .59 -58نقالً عن مجدي الشهاوي، ص  )6(
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واحتامله؛ فهو ال يزيد  صىل هللا عليه وسلموال يخفى علينا ما يؤثر من حلم رسولنا الكريم 
رسول ما ُخرَي " فعن عائشة ريض هللا عنها قالت. مع كرثة األذى إال صرباً، وعىل إرساف الجاهل حلامً 

بني أمريِن إِالَّ اختاَر أَيَْرسُهام ما مل يأْثم، فِإذا كان اإلثُم كان  أبعد الناس  صىل هللا عليه وسلمهللا 
لنفسِه إال أن تُْنتَهَك ُحرْمة هللا تعاىل، فينتِقُم هلل  صىل هللا عليه وسلمرسول هللا منه، وما انتقَم 

  .)1("بها

صىل هللا عليه بسمة الحلم ويجعلها دليل القوة، قال   عليه وسلمصىل هللاويشيد رسول هللا 
صىل هللا عليه وكان . )2( "ليس الشديُد بالّرصَعة، إمنا الشديُد الذي ميلُك نفَسه عنَد الغضب" وسلم
 صىل هللا عليهكُْنُت أَْمِيش َمَع رَُسوِل ّهللاِ "مثاالً للحلم، يقول أنس بن مالك ريض هللا عنهام  وسلم
نَظَرُْت إَِىل . فََجبََذُه ِبرَِدائِِه َجبَْذًة َشِديَدةً . فَأَْدَركَُه أَْعرَايِبٌّ . ، وَعلَْيِه رَِداٌء نَْجرَايِنٌّ َغلِيُظ الَْحاِشيَةِ وسلم

ِة َجبَْذتِهِ  ُد ُمْر ِيل ِمْن : ثُمَّ قَاَل . َصْفَحِة ُعُنِق رَُسوِل ّهللاِ َوقَْد أَثَّرَْت ِبَها َحاِشيَُة الرَِّداِء ِمْن ِشدَّ يَا ُمَحمَّ
فَالْتََفَت إِلَيِْه رَُسوُل ). يل من مالك وال من مال أبيك ويف رواية فإنك ال تأمر(َماِل ّهللاِ الَِّذي ِعْنَدَك 

  .)3( "ثُمَّ أََمَر لَُه ِبَعطَاءٍ . فََضِحَك . ّهللاِ 

: زيز ابن وهيب قـالأكرث الناس وقاراً ومروءة، فعن عبد الع صىل هللا عليه وسلموكان 
... " أوقـر النـاس يف مجلسـه  صـىل هللا عليـه وسـلمكان النبي "سمعت خارجة بن زيد يقول 

وكان ضحكه تبسامً، . وكان كثري السكون ال يتكلم يف غري حاجة، يُعرض عمن تكلم بغري جميل
حلـم  مجلسـه مجلـس. وكالمه فصالً، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم، توقرياً له واقتداء بـه

وحياء وخري وأمانة، ال ترفع فيه األصوات وال تهتك فيـه الحرمـات، إذا تكلـم أطـرق جلسـاؤه 
  .)4( "كأمنا عىل رؤوسهم الطري

أعـّف النـاس  صـىل هللا عليـه وسـلمفقـد كـان  ،صىل هللا عليه وسلمأما عن عفة رسول هللا 
ه، وقد اعرتف بـذلك أعـداؤه، قبل نبوت" الصادق األمني"وأصدقهم لهجة وأكرثهم حياء، وكان يسمى 

إنـا ال  صـىل هللا عليـه وسـلمأن أبـا جهـل قـال للنبـي  ريض هللا عنـهفعن ناجية بن كعب عن عّيل 
بُوَنكَ  َال  َفِإنَُّھمْ (: نكذبك، ولكن نكذب مبا جئت به، فأنزل هللا تعاىل اِلِمينَ  َوَلِكنَّ  يَُكّذِ  بَِآَيـاتِ  الظـَّ

  . )5( )يَْجَحُدونَ  اللَّهِ 

                                                 
 .3560، حديث رقم صىل هللا عليه وسلمي، كتاب املناقب، باب صفة النبي صحيح البخار   )1(

، 4فضل من ميلك نفسه عند الغضـب ويـأيت يشء يـذهب الغضـب، ج) 30(أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة، باب ) 2(

 .1599 -1598، ص 2609حديث رقم 

 .3149، حديث رقم 19البخاري مخترصاً يف كتاب فرض الخمس، باب   )3(

 .73 -72نقالً عن مجدي الشهاوي، ص   )4(

 .261/ 4يف سنن الرتمذي،  3؛ الحديث33األنعام،   )5(
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 "ما ملست يده يد امرأة ال ميلك رقّهـا" صىل هللا عليه وسلملحديث عن رسول هللا ويف ا

َمـا َهِمْمـُت "أنه قال  صىل هللا عليه وسلموروى أبو جعفر الطربي عن عّيل عن رسول هللا . )1(

، كُل َذلَِك يَُحول هللا ء ِماَم كَاَن أَْهل الَجاِهلِية يَْعَملُوَن ِبِه َغرْي َمرَتنَْيِ  بَيِْني َوبنَْيَ َما أُِريد ِمن ِبَيشْ

لَـْو : َذلَِك، ثَُم َما َهِمْمُت ِبسوِء َحتَى أَكْرََمِني هللا ِبرِسالَِتِه، قُلْـُت ليلـة لُِغـالٍم كَـاَن يَْرَعـى َمِعـي

أَبَْرصَْت ِيل َغَنمي َحتَى أَْدخل َمكة فأسمر ِبها كَام يَْسَمر الَشباب، فََخرَْجت كََذلِك َحتَـى ِجئْـَت 

أََول َدار ِمن َمَكة فََسِمعت َعزفاً بالدفوف َواملَزَاِمري لُِعرس بَْعَضُهم، فََجلَْسُت أَنْظُر، فََرضََب َعَىل 

أُْذيِن فَِنْمت، فاَم أَيَْقظَِني إِال َمسُّ الَشْمس، فَرََجْعت َولَم أَقِْض َشيْئاً، ثُم َعرَايِن َمرَة أُْخـَرى ِمثْـل 

  .)2( "بَْعَد َذلَِك ِبُسوءٍ َذلَِك، ثَُم لَْم أَِهّم 
أشد الناس حياء وأكرثهم عن العورات إغضاء، قال     صىل هللا عليه وسلموكان رسول هللا 
وعن أيب . )3( )اْلَحقِّ  ِمنَ  يَْستَْحيِي َال  َواللَّهُ  َفيَْستَْحيِي ِمْنُكمْ  النَّبِيَّ  يُْؤِذي َكانَ  َذلُِكمْ  (:سبحانه وتعاىل

. )4( "أشدَّ َحياًء من الَعذراء يف ِخدرها صىل هللا عليه وسلمن النبي كا"سعيد الخدري قال 
ال يثبت برصه يف وجه أحد، وأنه كان يكني عام اضطره الكالم "وروي عنه أنه كان من حيائه 

فاحشاً وال متفحشاً وال " صىل هللا عليه وسلمومل يكن رسولنا الكريم . )5( "إليه مام يُكرَه
وكان دمثاً، ال يجفو الناس وال يهينهم، قنوعاً، . عفو ويصفح عن امليسءصخاباً، ولكن كان ي

خافض الطرف، نظره إىل األرض أطول من  صىل هللا عليه وسلموكان . يعظّم النعمة وإن قلّت
وكان دائم . نظره إىل السامء، وإذا فرح غض طرفه، ُجلُّ ضحكه التبسم، وُجلُّ نظره املالحظة

  .)6( " الجانب، ليس عياباً وال مزّاحاً، ال يذم أحداً وال يطلب عورتهالِبرش، سهل الخلق، لني

كـان النبـي "، فقد قال ابـن عبـاس وجوده صىل هللا عليه وسلمأما عن كرم رسول هللا 

وكـان . أْجَوَد  الناس بالخري وأْجَوُد ما يكون يف رمضاَن حنَي يَلقـاُه جربيـُل  صىل هللا عليه وسلم

صـىل هللا عليـه فلرسـوَل هللا . يلقاُه يف كلِّ ليلٍة من رمضاَن فُيدارُِسه القرآنَ جربيُل عليه السالم 

  أْجَوُد بالخري ِمَن  وسلم

                                                 
 .7214وهو يف كتاب األحكام، باب بيعة النساء، حديث رقم  "مرأة ميلكهااإىل "الحديث يف صحيح البخاري وآخره   ) 1(

 .بترصف 176 -172/ 1الشفا رواه الحاكم يف املستدرك والبزار عن عيل كرم هللا وجهه؛   )2(
 .53األحزاب،   )3(
 .3562رواه البخاري يف كتاب املناقب، باب صفة النبي، حديث رقم   )4(
 .بترصف 154 -153/ 1الشفا للقايض عياض   )5(
 .بترصف 85 -80نقالً عن الشهاوي، ص   )6(
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يح املرَسلة تسـعون  صىل هللا عليه وسـلموقد ذكر الرتمذي أن قد ُحمل إىل رسول هللا . )1( "الرِّ
وجـاءه رجـل، . فـرغ منهـا ألف درهم فوضعت عىل حصري ثم قام إليها يقسمها فام رّد سائالً حتـى

ما كلفك هللا ما : فقال له عمر. "ما عندي يشء ولكن ابتع عّيل فإذا جاءنا يشء قضيناه"فسأله، فقال 
يا رسـول هللا، أنفـق وال : ذلك، فقال رجل من األنصار صىل هللا عليه وسلمال تقدر عليه، فكره النبي 

بهـذا "وُعرف الِبُرش يف وجهـه، وقـال  يه وسلمصىل هللا علتخف من ذي العرش إقالالً، فتبسم النبي 
  .)2( "ال يّدخر شيئاً لغد صىل هللا عليه وسلمكان النبي " ريض هللا عنهوقال أنس . "أمرت

يف (يعّد املال الذي ينفقه يف سبيل هللا هو املـال البـاقي  صىل هللا عليه وسلموكان رسول هللا 
صـىل هللا  ن َذبَُحهم َشـاًة، فََقـاَل النبـيُ ريض هللا عنها ع ، ففي الحديث الذي روته عن َعائَِشةَ )اآلخرة

كـام . )3("قُـوِيل بَِقيَـت كُلَهـا إالّ كِتْفهـا: َما بَِقَي ِمْنَها؟ قَالَْت َما بَِقَي ِمْنَها إِالَّ كَِتُفَها فقـال" عليه وسلم
سلمون فيها، قال حرص عىل تأصيل الكرم يف نفوس املسلمني بأن جعله من الفضائل التي يتنافس امل

َورَُجـٌل . رَُجٌل آتَاُه هللا َماالً، فََسلَّطَُه َعَىل َهلََكِتِه ِيف الَْحـقِّ : الَ َحَسَد إِالَّ ِيف اثَْنتنَْيِ " صىل هللا عليه وسلم
امت الكرم من أفضـل سـ صىل هللا عليه وسلمكام جعل . )4( "آتَاُه هللا ِحْكَمًة، فَُهَو يَْقِيض ِبَها َويَُعلُِّمَها

صـىل هللا أي اإلسـالم خـري،  فقـال : للرجل الذي سأله صىل هللا عليه وسلماملسلم وشامئله يف جوابه 
الََم َعَىل َمْن َعرَفَْت َوَمْن لَْم تَْعرِْف . تُطِْعُم الطََّعامَ " عليه وسلم   .)5( "َوتَْقَرأُ السَّ

ه عـن عطـاء ومل يـرد سـائالً، منوذجاً للكرم، مل مُيسك يـد صىل هللا عليه وسلموكان رسول هللا 
وكـان يتخـذ . )6( "شيئاً قـط، فقـال ال صىل هللا عليه وسلمما ُسئل رسول هللا " ريض هللا عنهقال جابر 

ما سئل "من املال وسيلة لتأليف القلوب وكسبها إىل اإلسالم، فعن أنس بن مالك ريض هللا عنهام قال 
اً إال أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنامً بني جبلني، عىل اإلسالم شيئ صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 

وإن كـان . مـن ال يخىشـ الفقـر فإن محمـداً يعطـي عطـاء! يا قوم أسلموا: فرجع إىل قومه فقال
الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا، فام يلبث إال يسرياً حتى يكون اإلسالم أحـب إليـه مـن الـدنيا 

  .)7( "وما عليها

                                                 
 .3554نبي، حديث رقم ، ويف املناقب باب صفة ال6رواه البخاري يف كتاب بدء الوحي، حديث رقم    )1(

 .، وقال غريب2362، حديث رقم صىل هللا عليه وسلمأخرجه الرتمذي يف كتاب الزهد، باب معيشة النبي   )2(
 .رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح  )3(
 .متفق عليه  )4(
 .متفق عليه  )5(
 .متفق عليه  )6(
شيئاً قط فقال ال وكرثة عطائـه، حـديث  صىل هللا عليه وسلم رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول هللا   )7(

 .1806، ص57رقم 
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يصل به إىل حّد التفريط واإلطاحة باملال كلـه، بـل  هللا عليه وسلمصىل ومل يكن كرمه 
كان يحث عىل االعتدال وعدم اإلرساف يف النفقة والصدقة حفظاً للذرية وصوناً لكرامتهم من 

فعنـدما سـأله سـعد بـن أيب . فال يبسط املرء يده كل البسط فيقعد ملومـاً محسـوراً . االبتذال
صـىل ان عنده مال كثري وال يرثه إال ابنته، قـال لـه رسـول هللا وقاص أن يتصدق بثلثي ماله وك

فإنـك إن ... الثلث والثلـث كثـري : الثلث؟ قال: ال، قال: فالشطر؟ قال: ال، قال" هللا عليه وسلم
تركت ولدك أغنياء خري من أن ترتكهم عالة يتكففون الناس، وإنك لـن تنفـق نفقـة إال أجـرت 

  .)1( "يف إمرأتك عليها، حتى اللقمة ترفعها إىل

فقد كان يتحاكم الناس إليه يف الجاهليـة  ،صىل هللا عليه وسلمأما عن عدل رسول هللا 
العدل مع أحب الناس وأقربهم إليه، فهـو القائـل  صىل هللا عليه وسلموقد طبق . قبل اإلسالم

 فالنـاس عنـده". رسقـت لقطعـت يـدها صىل هللا عليه وسـلمفلو أن فاطمة بنت رسول هللا "
مـن (زوجاتـه فـيام ميلـك  وكان يعدل بـني . سواسية، وال فضل لعريب عىل عجمي إال بالتقوى

كـام كـان يـأمر بالعـدل . ، ويأمر بالعدل بني األبناء يف العطايا وحتى يف القبل)القسم الصوري
بني األوالد والبنات يف الجوانب املادية كالعطايا والنفقة والجوانب املعنوية كاملحبة والعطـف 

 صىل هللا عليه وسلموالشفقة، وحتى يف الجلسة، فقد روى أنس أن رجالًَ◌ كان جالساً مع النبي
فجاء بني له فقبّله، وأجلسه يف حجره، ثم جاءت بنتـه، فأخـذها فأجلسـها إىل جنبـه، فقـال   

صـل هذا وقـد تحـدثنا عـن هـذا املوضـوع يف الف. )2( "فاََم َعِدلَْت بَيَْنُهاَم " صىل هللا عليه وسلم
  .الثالث من هذا الكتاب، وال داعي لتكراره هنا

ألفاً مألوفـاً، كـريم  صىل هللا عليه وسلمفقد كان رسول هللا  أما عن سامته االجتامعية،
العرشة، واسع الصدر، يتفقد أصحابه، ويعطي كـل جلسـائه نصـيبه، فـال يحسـب جليسـه أن 

وسع الناس بسـطه . أو مبيسور من القولمن سأله حاجة مل يرّده إال بها، . أحداً أكرم عليه منه
وكـان دائـم الِبرشـ لـني الجانـب، ميـازح أصـحابه ويحـادثهم ويـداعب . وخلقه، فصار لهم أباً 

صبيانهم ويجلسهم يف حجره، ويعود املرىض ويتبع الجنائز، ويجيب دعوة الحّر والعبد واألمـة 
يبـدأ . ويسـمع مـا يقولـون ال يتكرب عىل أصحابه يف يشء؛ يجلس معهم عـىل األرض. واملسكني

كـان يصـل الـرحم ويحمـل الكـّل ويكـرم الضـيف . من لقيه بالسالم ويبدأ أصحابه باملصافحة
. كام كان ويف العهد، يحفـظ الّرسـ، يحـرتم الكبـري ويتواضـع للصـغري. ويعني عىل نوائب الحق

  يعارش كرام الناس ويحب معايل األمور، ويحرص عىل نفع الناس 

                                                 
 .)11794(، مسند اإلمام أحمد، حديث رقم رواه البخاري  )1(
 .سبق تخريجه  )2(
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ويدعو إىل سبيل ربه بالحكمة واملوعظة . ، ويسعى للصلح بينهمويصرب عىل أذاهم
يتأدب بآداب اإلسالم يف زياراته ومجالسته الناس، . الحسنة ويجادل الناس بالتي هي أحسن

فكان مثاالً للّرب الصادق والوفاء العميق للوالدين، ومثاالً . ويف سلوكاته االجتامعية جميعها
لألب الرحيم، ومنوذجاً لحسن الجوار وصلة األرحام ومثاًال  لحسن معارشة الزوجات، ومثاالً

  .للعالقات اإلنسانية النبيلة

الشخصية والروحية  صىل هللا عليه وسلمهذه باختصار سامت رسولنا الكريم 

وملزيد من التفصيل والرشح . واالجتامعية والخلقية، وهي غيض من فيض شامئله وفضائله

لرتمذي يف الشامئل، والقايض عياض يف الشفا بتعريف حقوق والتحليل، ميكن الرجوع إىل ا

  .املصطفى وغريهم



258 

  

  خالصـة

وتتعدد األلفاظ التي تعرب عن السواء . حّدد اإلسالم معايري السلوك السوي واملنحرف  

اإلميان والرصاط املستقيم واالستقامة وسبيل هللا والتوحيد، والفطرة، : وتحمل دالالته، ومنها

والشخصية السوية هي التي تتمتع بالسواء الكامل يف فكرها . يعرب عن االنحراف وباملقابل ما

فال بد من ميل ولو بسيط ومؤقت ومبا ال . ومشاعرها وسلوكها غري موجودة يف واقع الحال

أما امليل الكيل فيؤول . يشّوه هويتها وبنيتها العقائدية، وهو أمر طبيعي يف الشخصية

ومثة طيف واسع من االنحرافات تتوسط بني دائريت . ض النفيسبالشخصية إىل دائرة املر 

  .السواء واالنحراف، بحيث تحسب مرة هنا ومرة هناك، وهي دائرة النفاق

   ً وقد تكون . وقد يكون انحراف الشخصية بسيطاً أو خفيفاً أو عادياً أو كبرياً أو شديدا

وعىل الرغم من . لحسد والكرباالنحرافات ظاهرية كالقلق واالكتئاب، وقد تكون باطنية كا

اإلميان مقابل الكفر، : صعوبة تحديد مؤرشات سواء الشخصية وانحرافها، إال أن من أبرزها

وطاعة هللا مقابل معصيته، واالستقامة مقابل االنحراف، والعلم مقابل الجهل، وصالح القلب 

وميكن . ط يف إشباعهامقابل فساده، واالعتدال يف إشباع الحاجات مقابل اإلفراط أو التفري

  .مؤرشات ترتبط بعالقة اإلنسان بخالقه، وبنفسه، وبالكون، وباآلخرين: تلخيصها يف

الرضا بالعبودية مقابل السخط، والشعور : وتتلخص مؤرشات الصحة النفسية يف  

وتتحقق الصحة النفسية بتحقيق التوازن . باألمن مقابل القلق، والسعادة مقابل الشقاء

بالصحة  صىل هللا عليه وسلمالتكامل والوسطية، وتتمتع شخصية رسول هللا والشمولية و 

النفسية بأوضح صورها، ذلك أنها حققت صالح القلب الذي يصلح بصالحه سائر الجسد، 

  .فكان النموذج والقدوة للمسلمني وللعامل أجمع. وحققت االستقامة والتوازن والوسطية

فالشخصية الوسطية هي . ية واملنحرفةوقد تّم تحديد مفهومي الشخصية الوسط  

وهي . الشخصية السوية املستقيمة عىل الفطرة، وهي الشخصية األكرث عدالً واعتداالً وخرياً 

أما الشخصية املتطرفة فهي التي . التي تتوسط فيها سامت الشخصية، فتنفرد بالفضائل

ذ باالعتبار أن معيار هذا مع األخ. تنحرف يف سامتها عن حدود الوسط، فتتجه نحو الرذائل

الحكم عىل الشخصية الوسطية واملتطرفة هو املعيار العقائدي، إلهي املصدر، الذي ال يتغري 

صىل هللا وقد انتهى الفصل بوصف شخصية رسولنا الكريم . بتغري الزمان أو املكان أو املجتمع

 .من حيث جسمه وعبادته وسامته الشخصية واالجتامعية عليه وسلم
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  الفصل السادس

  النفسية املنهج الوقايئ من االنحرافات

  مقدمة

يجب أن ننظر إىل اإلسالم يف إطار رؤية وظيفية ومجتمعية، باعتباره مجموعـة مـن املبـادئ 

فاإلسالم وسيلة لهدايـة . املعيارية التي تهدف إىل تحقيق ورعاية املصالح الفردية واالجتامعية للبرش

قيـق املصـالح األساسـية الناس، وجوهر الهداية هو توجيه حركة الحياة الفردية والجامعيـة نحـو تح

  .لإلنسان من حفظ للنفس والعرض والدين والعقل واملال

وقد نزل القرآن الكريم هداية للناس إىل عقيدة التوحيد التي فيها وقاية للقلوب من االنحراف، 
 اَءْتُكمْ جَ  َقدْ  النَّاسُ  يَا َأيَُّھا(: وفيها هدى للنفوس ورحمة باملؤمنني، قال تعاىل. وشفاء لها من األمراض

ُدورِ  ِفي ِلَما َوِشَفاءٌ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْوِعظَةٌ    .)1(  )ِلْلُمْؤِمِنينَ  َوُھًدى َوَرْحَمةٌ  الصُّ

ويزخـر . وتحفل رسالة اإلسالم السمحة بجملة من التدابري الوقائية يف ميدان الصحة النفسية

ساسية لربنامج حياة يقي املسلم مـن الربنامج اليومي يف اإلسالم بأوامر ونواه ووصايا متثل اللبنات األ 

ويقصـد بـاملنهج الوقـايئ مـن االنحرافـات النفسـية . فالوقاية خـري مـن العـالج. االنحرافات النفسية

مجموعة الضوابط والطرق التي تحـول دون حـدوث االنحرافـات النفسـية أو تفاقمهـا، وذلـك مـن 

. الوقوع به، أو بعد العـالج منـه خالل بناء خطوط دفاع مناعية تحمي الشخصية من االنحراف قبل

وقد وضع اإلسالم منهجاً وقائياً لحامية الشخصية من كافة جوانبها، وحفظ توازنهـا ووسـطيتها دون 

  .إفراط أو تفريط

ويستند املنهج الوقايئ يف اإلسالم إىل باب سد الذرائع بحسم قوى الفجور واملعصية ودفع مـا 

حفـظ الـدين والعقـل والـنفس : ويشمل املنهج الوقـايئ. جحةتفيض إليه، إذا مل تكن فيها مصلحة را

  :وفيام ييل عرض لكل منها. والنسل واملال، أي األصول الخمسة التي متثل مقاصد الرشع يف الخلق

  

                                                 
 .57يونس، ) 1(
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  الوقاية يف مجال الدين:  

فالدين ينتظم العقائـد والعبـادات واألحكـام التـي رشعهـا . يعد الدين منهجاً للحياة بأرسها

فالدين يـريب الضـمري، ويحـث عـىل مكـارم . تنظيم عالقة اإلنسان بنفسه وبربه وباآلخرينسبحانه ل

األخالق ويهذب املشاعر، ويعزز قيم الخري والحق والفضيلة، ويفّعل دورها بحيث تسّد منافذ قـوى 

والدين يشحن النفوس بالعواطف السامية كحب هللا سبحانه، وشكره عـىل . الرش ويضعف مفعولها

وبذا فإن الدين يقي النفوس ويصونها مـن . واإلخالص يف عبادته، والحياء منه، واألمل برضاه نعامئه،

... أسباب ضعفها من غضب وحقد، أو حسد وعداء، أو هّم وحزن، أو يأس وقنوط، أو خوف وحـرية

  .فتطمنئ النفوس باإلميان ويتحقق لها األمن واالستقرار

سالم الدعوة إىل هللا لتبصري النـاس بشـؤون ديـنهم وإلقامة الدين وإصالح النفوس، أوجب اإل 

ودنياهم وتعديل أفكارهم وطرح معتقداتهم املنحرفة، وتحريرهم من قيود العادات والتقاليد التـي 

تتناىف مع العقيدة اإلسـالمية السـمحة، ومقاومـة الفسـاد والفـوىض واالنحـراف، وصـيانة الحقـوق، 

  .الثانوية ووضع الضوابط عىل أسس من العدل واملساواةوتنظيم العالقات واملعامالت الرئيسية و 

ويحذر هللا سبحانه من الرشك، وقاية النفس اإلنسانية التي كرّمها هللا عز وجل من االنحراف عن 
 َوُھوَ  ِالْبِنهِ  لُْقَمانُ  َقالَ  َوِإذْ (النهج القويم، ألن يف الرشك ظلامً للنفس، وظلم عظيم، قال تعاىل

ْركَ  ِإنَّ  بِاللَّهِ  تُْشِركْ  َال  يَّ بُنَ  يَا َيِعظُهُ  فالرشـك دنـس الـنفس الـذي . )1( )َعِظيمٌ  َلظُْلمٌ  الّشِ

  .يحرفها عن الرصاط الذي رسمه هللا سبحانه لعباده الذين أنعم هللا عليهم من األنبياء والصديقني

 سـلمصـىل هللا عليـه و مـن الغلـو يف الـدين، قـال  صىل هللا عليه وسـلمكام يحذر رسول هللا 

 صـىل هللا عليـه وسـلمكام يحرم االبتداع يف الدين، قـال رسـول هللا . )2("َهلََك الُْمتََنطُِّعوَن قَالََها ثـَالَثاً "

  .)3( "إِيَّاكُْم َوُمْحَدثَاِت األُموِر، ، فَِإنَّ كُلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة، َوكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلٌَة وَكلَّ َضالَلٌَة ِيف الَنار"

سالم إىل اإلميان اليقيني، القائم عىل بصرية، ملا له من دور حاسم يف تحقيق الصحة ويدعو اإل 

  النفسية وإكساب الشخصية مناعة من االنحراف النفيس، من خالل ما

                                                 
 .13لقامن،   )1(

 .16/437، 6725حديث رقم ) 4(باب ) 47(رواه مسلم يف صحيحه، كتاب العلم   )2(

 ).1579(رواه أحمد، سنن النسايئ، حديث رقم   )3(
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يقدمه لها من إطار مرجعـي يتعلـق بالتصـور اإلسـالمي لإلنسـان والحيـاة واملـوت وعالقـة  

ن نفسـه وعالقتـه بذاتـه، وعالقتـه بخالقـه، وعالقاتـه اإلنسان باملجتمع وبالكون، فتتضح صـورته عـ

ويعينه هذا اإلدراك الصحيح عىل تفسري سلوكاته والتنبؤ بها ومـن ثـم السـيطرة . باآلخرين وبالكون

وميثل هـذا التصـور اإلسـالمي إطـاراً مرجعيـاً . عليها أي ضبطها، حتى ال تنحرف عن مسارها القويم

  .هته املتاعب، فيشعر بالرضا بقضاء هللا وقدره، ويتحىل بالصربثابتاً، يرجع إليه املؤمن إذا واج

فاإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والحساب والقضاء والقدر، والنظر إىل الحياة عىل 
أنها ليست بدار قرار، بل دار ابتالء للمؤمن، وأن ابتالء املؤمن دليل محبة هللا، فإن ريض بالقضاء 

كل هذه الثوابت اإلميانية تؤدي إىل األمن النفيس، وتشعر املؤمن . البالء كان خرياً لهوصرب عىل 

 الدُّْنَيا اْلَحيَاةِ  ِفي الثَّاِبتِ  ِباْلَقْولِ  َآَمنُوا الَِّذينَ  اللَّهُ  يُثَبِّتُ  (:بالثبات يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل
وهي السبيل إىل طأمنة قلبه يف مواقف الشدة، قال . )1() الظَّاِلِمينَ  اللَّهُ  َويُِضلُّ  اْآلَِخَرةِ  َوِفي

  .)2( )ِبهِ  ُقلُوبُُكمْ  َوِلَتْطَمِئنَّ  َلُكمْ  بُْشَرى ِإالَّ  اللَّهُ  َجَعَلهُ  َوَما(:  تعاىل
فالطأمنينة التي يزرعها اإلميان يف النفوس تجعلها قوية يف مواجهة الشدائد، ثابتة أمام الشهوات 

 َأسَّسَ  َأَفَمنْ  (:ميان، أساس السلوك القويم ثابت البنيان، قال تعاىلوهو، أي اإل. والهوى
 ُجُرفٍ  َشَفا َعَلى بُْنيَاَنهُ  َأسَّسَ  َمنْ  َأمْ  َخيْرٌ  َوِرْضَوانٍ  اللَّهِ  ِمنَ  َتْقَوى َعَلى بُْنيَاَنهُ 
فعندما تطمنئ النفوس إىل . )3( )ِمينَ الظَّالِ  اْلَقْومَ  َيْھِدي َال  َواللَّهُ  َجَھنَّمَ  َنارِ  ِفي ِبهِ  َفاْنَھارَ  َھارٍ 

تتطلع إىل لقائه والرجوع إليه، غري وجلة من املوت، ألنها تجد . خالقها، تصبح يف مأمن من كل سوء
 ) اْلُمطَْمِئنَّةُ  النَّْفسُ  َأيَّتَُھا يَا (:فيه عتبة الولوج إىل باب اآلخرة، حيث الطأمنينة الخالدة، قال سبحانه

  .)4( )َجنَّتِي َواْدُخِلي ( 29 ) ِعبَاِدي ِفي َفاْدُخِلي ( 28 ) َمْرِضيَّةً  َراِضيَةً  َربِّكِ  لَىإِ  اْرِجِعي ( 27
وقد حرص اإلسالم عىل تنمية اإلميان يف النفس اإلنسانية لريتقي بها إىل الحال املطمئنة التي تنعم 

تعاىل عىل لسان إبراهيم  فاملؤمن هو األحق باألمن، قال. باألمن وتتحرر من الخوف والقلق والهم
  تََخاُفونَ  َوَال  َأْشَرْكتُمْ  َما َأَخافُ  َوَكيْفَ  (:عليه السالم

                                                 
 .27إبراهيم،   )1(

 .126آل عمران،   )2(

 .109التوبة،   )3(

 .30-27الفجر،   )4(
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لْ  لَمْ  َما ِباللَّهِ  َأْشَرْكتُمْ  َأنَُّكمْ   وقد . )1( )تَْعلَُمونَ  ُكْنتُمْ  ِإنْ  ِباْألَْمنِ  اْلَفِريَقيْنَِأَحقُّ  َفَأيُّ  ُسْلطَانًا َعلَيُْكمْ  ِبهِ  يُنَّزِ
 ِبظُْلمٍ  ِإيَماَنُھمْ  َيْلِبُسوا َوَلمْ  َآَمنُوا الَِّذينَ (انه عىل ذلك حاكامً بني الفريقني، قال تعاىلعّقب سبح

 ُموَسى َيا (:واإلميان يقي املؤمن من الخوف، قال سبحانه. )2( )ُمْھتَُدونَ  َوُھمْ  اْألَْمنُ  َلُھمُ  ُأوَلِئكَ 
 َيْوَمِئذٍ  َفَزعٍ  ِمنْ  َوُھمْ (: كام يقيه من الفزع، قال تعاىل. )3( )اْآلَِمِنينَ  ِمنَ  ِإنَّكَ  َتَخفْ  َوَال  َأْقِبلْ 

  .)4( )َآِمنُونَ 

واملؤمن يقي نفسه من عذاب هللا وغضبه، فيبتعد عن ارتكاب املعصية، كـام يشـعر مبراقبـة 

وبـذا . هللا عز وجل حيثام كان، فيتبع السيئة الحسنة، ويفعل ما أمـره هللا سـبحانه، ويلتـزم مبنهجـه

  .حقق تزكية النفس وتطهريها من الذنوبتت

واملؤمن الصادق ال يعاين من القلق الناشئ عن اإلحساس بالـذنب، ألنـه ال ينسـاق بسـهولة 

. وراء الشهوات التي تدفعه إىل ارتكاب املعايص التي تؤرق حياتـه، وتجعلـه فريسـة تأنيـب الضـمري

  .ف بخطئه ويستغفر ربهفإنه ال يلبث أن يعرت  –وكل بني آدم خطاء  -فهو إن أخطأ 

 -واإلميان بالقضاء والقدر، والرضا به، يبعث األمن والطأمنينة يف القلب، وتهون الحياة عليـه 

فـال تحملـه النعمـة عـىل البطـر، وال . ألنه يعلم أن الحياة دار ابتالء للمسـلم –بخريها وّرش ما فيها 

هللا عـدل يف قضـائه، ال يظلـم أحـداً، فـاملؤمن الحـق يعلـم أن . تحمله املصيبة عىل اليأس والقنـوط

  .فيصرب عىل الرضّاء، ويشكر عىل الرسّاء

فاهلل وحـده . والتوكل عىل هللا يشعر املؤمن بقربه من ربه، ويبعث يف نفسه األمن والسكينة

مقسم األرزاق، وهو املحيي واملميت، فال مجال للقلق واملخاوف والرتدد والشك واألوهـام وضـعف 

  .الثقة بالنفس

وال غرو أن . واملؤمن يحسن الظن باهلل، فال ييأس وال يقنط من رحمته، فاليأس قرين الكفر

 اْلَقْومُ  ِإالَّ  اللَّهِ  َرْوحِ  ِمنْ  َيْيَئسُ  َال (: الكافرين هم الذين ييأسون من روح هللا، قال تعاىل
  َعنْ  ضَ َأْعرَ   َوَمنْ (: ، وينعدم لديهم األمن النفيس، قال تعاىل)5( )اْلَكاِفُرونَ 

                                                 
 .81األنعام،   )1(

 .82ام، األنع  )2(

 .31القصص،   )3(

 .89النمل،   )4(

 .87يوسف،   )5(
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واألمل قوة . أما املؤمن فأوسع الناس أمالً وأكرثهم تفاؤالً. )1( )َضْنًكا َمِعيَشةً  َلهُ  َفِإنَّ  ِذْكِري 
  .دافعة ترشح صدر املؤمن، وتخلق لديه دواعي الكفاح لتحقيق الغاية من وجوده

عىل مـا فاتـه، واملؤمن الحق ال يجرتّ أحزانه، وال يعيش مهموماً بذكريات املايض، وال يتحرس 

وال يخـاف الفقـر، ألن . فال يشعر بالهّم الذي يثقل كاهل أولئك الذين يعيشون أحزان املايض وآالمه

ويحّجم أثر الضـغوط النفسـية، ويوصـد . يقنع باليسري ويحمد هللا تعاىل عىل نعامئه. الرزق بيد هللا

فاملصـيبة تهـون، إن مل تكـن . ، وبالتوبةأبوابها بالصرب والرضا، والتوكل عىل هللا والدعاء وتالوة القرآن

  .يعوذ باهلل من الهم والحزن صىل هللا عليه وسلموكان رسول هللا . يف الدين

فالدعاء مناجاة هللا . والتزام الدعاء يعّد من دعائم املنهج الوقايئ من االنحرافات النفسية

فالدعاء ال يطلب إال ممن . تهئوال يتحقق ذلك إال بقدرة هللا ومشي. لدفع األمل أو لجلب املنفعة

ويف هذا تأكيد العبودية هلل وحده، وتحرير النفس . بيده الحاجة، وممن ميلك القدرة عىل اإلجابة

هذا ومن الجدير . فاهلل هو املعطي واملانع، والضار والنافع، واملحيي واملميت. من سيطرة الغري

ا كان الدعاء سالحاً وقائياً، فمن تعرّف عىل هللا بالذكر أن وقوع املكروه عىل املبتىل يكون خفيفاً إذ

  .يف الرخاء، يعرفه سبحانه يف الشدة

وما من شك بأن تالوة القرآن الكريم تعّد من دعائم الوقاية أيضاً، وقراءة القرآن أكرث نهياً عن 
َالةَ  ِإنَّ  (:معصية هللا من الصالة، قال تعاىل  َأْكَبرُ  اللَّهِ  َوَلِذْكرُ  ْنَكرِ َواْلمُ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َتْنَھى الصَّ

فكأن من يقرأ القرآن يتكلم مع هللا، قال . فالقرآن كالم هللا سبحانه. )2( )َتْصَنُعونَ  َما َيْعَلمُ  َواللَّهُ 
والكالم مع هللا يبعث يف . )3("َمْن أََراَد يَتََكلَم َمَع هللا فَلْيَْقَرأ الُقرْآن" صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 

فس القارئ األمن والشجاعة والجرأة، والبعد عن املخاوف، فال يخاف سوى هللا، قال رسول هللا ن
  .)4( "َمْن َخاَف هللا َخافَه كُل َيشء، َوَمن َخاَف َغرْي هللا َخّوفَُه هللا ِمن كُِل َيشء" صىل هللا عليه وسلم

ناً بالعمـل الصـالح كـان عـىل مـّر وقد ّرصح القرآن الكريم بأن اإلميان باهلل إمياناً صادقاً مقرت 

  األزمان سفينة النجاة وضامناً للؤمن بالحياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة، وأساس 

                                                 
 .124طه،   )1(
 .45العنكبوت،   )2(
 .79-57، ص )16(4، منوذج إسالمي للعالج النفيس، الثقافة النفسية،)1993(أسامة الرايض : انظر  )3(
 .نقالً عن املرجع السابق) 4(
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 ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  ُأْنثَى َأوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  َصاِلًحا َعِملَ  َمنْ  (:سعادته ونعيمه النفيس، قال سبحانه
  .)1( )َيْعَملُونَ  َكانُوا َما ِبَأْحَسنِ  َأْجَرُھمْ  مْ َوَلنَْجِزَينَّھُ  طَّيَِبةً  َفَلنُْحِييَنَُّه َحيَاةً 

الدور الذي يلعبـه اإلميـان يف وقايـة الشخصـية مـن " مدارج السالكني"ويصف ابن القيم يف 

ويف القلـب "االنحراف وعالجها من أمراض القلوب، ومبا يحقق لها الصـحة النفسـية، يقـول يف ذلـك 

وفيـه حـزن ال يذهبـه إال . وفيه وحشـة ال يزيلهـا إال األنـس بـاهلل. شعث ال يلمه إال اإلقبال عىل هللا

وفيـه نـريان . وفيه قلق ال يسكنه إال االجـتامع عليـه والقـرار إليـه. الرسور مبعرفته وصدق معاملته

وفيه فاقة ال . حرسات ال يطفؤها إال الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصرب عىل ذلك وقت اللقاء

ولو أعطي الدنيا ومـا فيهـا مل تسـّد . ه واإلنابة إليه، ودوام ذكره وصدق اإلخالص لهيسّدها إال محبت

القلـب محتـاج إىل مـا "بـأن " إغاثة اللهفان من مصائد الشـيطان"ويضيف يف كتابه . )2( "تلك الفاقة

يحفظ عليه قوته، وهو اإلميان وأوراد الطاعات، وإىل حاميته مـن املـؤذي والضـار، وذلـك باجتنـاب 

ثام واملعايص وأنواع املخالفات، وإىل استفراغه من كل مـادة مفسـدة تعـرض لـه، وذلـك بالتوبـة اآل 

  .)3( "النصوح، واستغفار غافر الخطيئات

وقد أكد اإلسـالم رضورة ترجمـة عقيـدة التوحيـد إىل مامرسـات عمليـة يف الحيـاة اليوميـة، 

وتتكـرر هـذه . بكيفية محـددة لـألداءففرض سبحانه العبادات ليقوم بها املسلم يف أوقات معينة، و 

العبادات يف اليوم والسنة والعمر، ليبقى املسلم عىل تواصل دائم بخالقه، فيبقى قريبـاً منـه، يقـف 

بني يديه يناجيه، فيستمد منـه القـوة والراحـة واألمـن واألمـان مبناجاتـه، ويعـرتف بذنبـه، ويسـأله 

  .عمةالرحمة واملغفرة، ويعتذر عن التقصري يف شكر الن

 َسَأَلكَ  َوِإَذا(: والعبادات وسيلة إلشعار املسلم بأن هللا سبحانه قريب منه يجيب دعوته، قـال تعاىل
وأن هللا معه يف كل مكان، قال  ،)4( )َدَعانِ  ِإَذا الدَّاعِ  َدْعَوةَ  ُأِجيبُ  َقِريبٌ  َفِإنِّي َعنِّي ِعَباِدي

فالعبادات تجعل العقيدة حّية يف . )5()َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما اللَّهُ وَ  ُكْنتُمْ  َما َأْينَ  َمَعُكمْ  َوُھوَ  (:تعاىل
  النفس، فهي تغذي اإلميان مبراقبة هللا سبحانه، وتريب

                                                 
 .97النحل،   )1(

 .118، ص 2ابن القيم، مدارج السالكني، ج  )2(

 .16ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ص   )3(

 .186البقرة،   )4(

 .4الحديد،   )5(
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العواطف عىل الفضيلة، وتنفر من الرذيلة وفعل املنكر، وتحيي الضمري حتى يستشعر املؤمن باهلل  
  .وما تخفي الصدوررقيباً يف رسّه ونجواه، فهو يعلم خائنة األعني 

َالةَ  َوَأِقمِ  (:فالصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر، قال تعاىل َالَة  ِإنَّ  الصَّ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  تَْنَھى الصَّ
فالصالة تقيم العبد عىل طاعة هللا وخدمته، وتنهاه عن خالفه، لذلك كانت الصالة . )1( )َواْلُمْنَكرِ 

لفسوق والعصيان، وترصف صاحبها عن سفاسف األمور، وتخفف والصالة تكرّه الكفر وا. علم اإلميان
حّدة االنشغال بالدنيا، وتطفئ حّدة السعار املادي الذي تؤججه الشهوات واملطامع، وتقوي النفس 

  .فال قوة أمام قوة هللا وال راّد لقضائه. عىل مواجهة الشدائد
ية شعيب عليه السالم مع قومه، وللصالة دور هام يف التأثري عىل األخالق، ويتضح ذلك يف حكا

فعندما فوجئ قوم شعيب بالدعوة إىل التوحيد الذي ينكر الظلم، والنزاع والتطفيف يف االكتيال، 
 (أقبلوا عىل حياة شعيب يبحثون عن سبب االنقالب يف حياته، فكانت الصالة املتقنة، لذلك سألوه

 ِإنَّكَ  َنَشاءُ  َما َأْمَواِلَنا ِفي َأْن َنْفَعلَ  َأوْ  آََباُؤَنا َيْعبُدُ  امَ  َنتُْركَ  َأنْ  تَْأُمُركَ  َأَصَالتُكَ  ُشَعيْبُ  َيا
ِشيدُ  اْلَحِليمُ  َألَْنتَ    .)2( )الرَّ

فاإلخالص يأمر املصـيل . اإلخالص والخشية وذكر هللا: واملواظبة عىل الصالة فيها ثالث خصال

إذا كنت يف صالة فأنـت يف معـروف، " يباملعروف، والخشية تنهاه عن املنكر، وقال أبو عون األنصار 

  .)3( "وقد حجزتك عن الفحشاء، واملنكر والذي أنت فيه من ذكر هللا أكرب

كـام تقتيضـ . وتقتيض الصالة إدراك معاين القرآن الكريم وما ينجم عنها من أمل يف رضـا هللا

قط الكربياء والتعايل ففي السجود مثالً استعالء عىل كل ما سوى هللا فتتسا. حركات الركوع والسجود

وتساعد هذه األنشطة التي تقتضيها الصالة زيادة جريـان الـدم فتنقيـه، وتزيـد . والشعور بالعظمة

وتتكـرر هـذه . كام تساعد عىل الوقاية من مظاهر القلـق والتـوتر واالكتئـاب. نشاط الجسم وقوته

الجسـمي مـداه، حلّـت األنشطة خمس مرات يومياً بتوقيت نفيس، فكلام وصـل اإلجهـاد النفيسـ و 

أرحنـا "يقـول  صـىل هللا عليـه وسـلمالصالة جلباً للراحة الجسمية والنفسـية، وقـد كـان رسـول هللا 

  .)4( "بالصالة يا بالل

                                                 
 .45العنكبوت،   )1(

 .87هود،   )2(

 .38، ص 3ج: انظر مخترص تفسري ابن كثري  )3(

 .سبق تخريجه  )4(
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األثر النفيس الذي تخلفه الصالة وما يسـبقها مـن  صىل هللا عليه وسلموقد كشف رسول هللا 

: ذا هو نام ثالث عقد، يرضب عىل كـل عقـدةيعقد الشيطان عىل قافية رأس أحدكم إ "وضوء بقوله 

عليك ليل طويل فارقد، فإذا هو قام فذكر هللا انحلّت عقدة، وإذا توضـأ انحلّـت عقـدة ثانيـة، فـإذا 

  .)1("قام إىل الصالة انحلّت عقدة ثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطاً، وإال أصبح خبيث النفس كسالن

َالةَ  َقَضْيتُمُ  َفِإَذا(: ال تعاىلوبعد انقضاء الصالة، يأيت دور الذكر، ق    اللَّهَ  َفاْذُكُروا الصَّ
َالةَ  َفَأِقيُموا اْطَمْأَنْنتُمْ  َفِإَذا ُجنُوِبُكمْ  َوَعَلى َوقُُعوًدا ِقيَاًما َالةَ  ِإنَّ  الصَّ  َعَلى َكاَنتْ  الصَّ

يف النفس وتوسم لطفه استحضار عظمته وجربوته "ويف ذكر هللا . )2( )َمْوُقوًتا ِكَتاًبا اْلُمْؤِمِنينَ 
أما عظمته وجربوته، فيوقعان يف النفس الخوف منه، ويحوالن دون انزالق اإلنسان يف . وكرمه

كام تنبه القوى الرادعة لتحول بينه وبني تكرار الفاحشة، فيعصامنه منها حيث ال عاّصم . الفاحشة
نب، ويلطفان من حّدة هذا أما لطفه وكرمه فيخففان عن النفس معاناتها للشعور بالذ. إال هللا

  .)3( "الشعور، حتى تستعيد النفس توازنها ومتاسكها وتعود سوية كام كانت من قبل

وتلعب صـالة الجامعـة دوراً وقائيـاً مـن أشـكال سـوء التكيـف، فهـي تتخـذ صـورة تفاعـل 

أصل  فهم يتوجهون إىل رب واحد، خلقهم من. اجتامعي بني املؤمنني، تتحقق فيه الوحدة واملساواة

كـام ... وبذا تتحطم الفوارق االجتامعية، والتعصب للون والجنس. فال فرق بينهم إال بالتقوى. واحد

أن اجتامعهم يف مكان واحد يكون سبيالً لتعارفهم، فتتوثق الصلة بينهم، وتتـآلف قلـوبهم، ويتفقـد 

ىل النظـام وتعمل صـالة الجامعـة عـىل تـدريب املصـلني عـ. بعضهم بعضاً، ويلبون حاجات بعضهم

واالنضباط واملسؤولية، وتوثق فيها عرى التكافل والتناصـح، فـال يشـعر املصـيل بالوحـدة واالنطـواء 

فمثـل املـؤمنني يف تـوادهم . والعزلة واالغـرتاب، ومـا يـنجم عنهـا مـن مشـاعر اإلحبـاط واالكتئـاب

  .وتراحمهم كمثل الجسد الواحد

ليـة توجـه حيـاة املسـلمني، وفيهـا أمـر وصالة الجمعة رسالة معرفية دينيـة، وإرشـادات عم

  فالجمعة ميزان األسبوع، فهو يوم يقظة للنفوس الخامدة،. باملعروف ونهي عن املنكر

                                                 
 .رواه البخاري  )1(

 .103النساء،   )2(

 .209-208نسانية، ص عز الدين إسامعيل، نصوص قرآنية يف النفس اإل   )3(
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ويجـد فيهـا املسـلم حـالً . وتحريك للهمم الفـاترة، وتفـرغ للعبـادة، وإجـالء لصـدأ القلـب 

  .تدعيامً للروابط االجتامعيةللمشكالت النفسية واالجتامعية واالقتصادية، ودعوة للتسامح والعفو، و 

وغـرس فيهـا . وقد أودع هللا يف النفس اإلنسانية حب التملك والتنّوع يف املطـاعم واملشـارب

كـام قـرر أن لإلنسـان . فكرة األمانة والخالفة، فقرر أن هللا هـو املالـك الحقيقـي والـوارث الحقيقـي

ـا َوَأْنِفُقوا(منصب األمانة والخالفة، وأمر بالزكاة واإلنفاق، قال تعاىل  ِفيـهِ  ُمْسـتَْخَلِفينَ  َجَعلَُكـمْ  ِممَّ

فليس لغنّي أن مين عىل فقري، وال فقري يستجدى غني، وال حرية مطلقة يف الترصـف باملـال، وال . )1()

فمـن يسـدي الخـري بإيصـال الزكـاة إىل مسـتحقيها . رياء وال بطر، فللّه أن يسرتّد وديعته متى شـاء

 عليه، يشعر بالسعادة واللذة، وانرشاح يف النفس، ألنه لبّى نداء ضـمريه لينهض بهم ويؤدي حق هللا

كام يشعر . النابع من اإلميان، ونّفس عن مكروب، وأدخل الرسور إىل قلب منكوب دون امتنان عليه

فالزكاة درس عميل دوري يف تطهري النفس وتزكيتها مـن . بأنه انترص عىل ضعفه، وأثرته وشّح نفسه

  .)2( )ِبَھا َوتَُزّكِيِھمْ  تُطَّھُِرُھمْ  َصَدَقةً  َأْمَواِلِھمْ  ِمنْ  ُخذْ (: حب التملك، قال سبحانهسمة البخل و 

والزكاة تعّود النفس عىل الكرم وبذل املال والعطـف عـىل املحتـاجني، وتـدربها عـىل البـذل 

ة الـنفس وهي وقاية للقلب من حـب الـدنيا وعبـادة املـال واألنانيـة وقسـو . والنفقة وشكر النعمة

أمـا بالنسـبة للفقـري اآلخـذ لهـا، فالزكـاة تطهـر نفسـه مـن الحسـد . وظلم حقوق الفقراء وإذاللهم

فـال يشـعر الفقـري بأنـه وحيـد معـزول موكـل . والحقد والبغضاء والضغينة لألغنياء والرصاع معهـم

فال . ون انقطاعلفقره، ضائع يف املجتمع، بل يشعر بالطأمنينة ألن ما له من حق هللا سيصله سنوياً د

واإلسالم يؤكد تـأمني رضورات . فالزكاة وسيلة من وسائل التكافل االجتامعي. يخاف الفقر والحرمان

فإن مل يستطع الفرد تأمينها لنفسه، فاملجتمع . الحياة من طعام ورشاب وملبس ومسكن لكل مسلم

العـداء والكراهيـة  وبـذا ففـي الزكـاة وقايـة للـنفس مـن. يكفله وال يدعه فريسة الجـوع والعـري

هذا فضالً عن كونها وسيلة اجتامعية لتقريب الهوة بـني . والقطيعة، وتحصني للمجتمع من الجرمية

  فال يدع اإلسالم الغني يزداد غنى، والفقري يزداد فقراً، بل يعمل عىل تقريب . األغنياء والفقراء

                                                 
 .7الحديد،   )1(

 .103التوبة،   )2(
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فقـراء، إذ لـيس املقصـود أن الفجوة بينهام للحّد من طغيان األغنياء، والرفع مـن مسـتوى ال

يعطى املحتاج مبلغاً زهيداً فيظل محتاجـاً دومـاً، بـل املقصـود أن يعطـى مـا يسـّد عـوزه ويقيضـ 

وبذا يتمكن أفراد املجتمـع مـن . )1( "إذا أعطيتم فأغنوا" ريض هللا عنهحاجته، قال عمر بن الخطاب 

  .مةأداء حقوق هللا وحقوق العباد، فيسعد بذلك الفرد وتسعد األ 

وقـال رسـول ". كانوا يرون أن الرجل الظلوم إذا تصّدق بيشء دفع عنه الـبالء"وقال النخعي 

َدقَِة تسد َسبِْعنَي بَاباً ِمَن الرش( صىل هللا عليه وسلمهللا  رُُدوا (قـال  صـىل هللا عليـه وسـلموعنه ) الصَّ

اتَّقوا الناَر ولـو ِبشـقِّ ( صىل هللا عليه وسلمأيضاً وقال ) َصْدَمة البَالَء َولَْو مِبِثِْل َرأْس الطَائِر ِمَن طَعام

تََداَركوا الُهُموم َوالُغمـوم ِبالَصـَدقَات، (قال  صىل هللا عليه وسلموعن أيب هريرة أن رسول هللا ). مَترةٍ 

  .)2( ) "يَْدفَع هللا َرضَكُْم َويَْنُرصُكُْم َعَىل َعُدوكُم

. قايتهـا مـن االنحـراف، واالنقيـاد إىل الهـوىوالصيام مدرسـة يف تربيـة الـنفس وتهـذيبها وو 

فاملقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات، وفك األغالل من العـادات واملألوفـات، وتحريرهـا 

من قيم الحياة املادية ولذاتها، ورسورها وبهجتها اآلنية، وضبط قوتها الغريزيـة، لتتهيـأ إىل تحقيـق 

  .األبدية غاية سعادتها، وقبول ما تزكو به حياتها

ويكرس الصيام حّدة الشهوة، التي هي أداة الشـيطان؛ فيكرسـ حـّدة الجـوع والعطـش مـع 

. وفرة الطعام والرشاب، فيصّح البدن، ويتحرر الصائم من سلطان غرائزه، فيتحكم بها وال تتحكم بـه

  .فالصوم تدريب عىل الضبط الذايت، وامتحان للعزمية، وقوة اإلرادة والصرب

صيام، يشعر الصائم بالخضوع وبفراغ الخاطر وصفاء القلب ويقظة العقل والضمري، ويف أثناء ال
فتسهل عليه العبادة، ويتمكن من أداء رسالته التي ال يقوى عىل أدائها إال بالتوسط واالعتدال 

التي فيها  - ويحفظ الصوم عىل القلب والجوارح صحتها ويعينها عىل التقوى . والصرب واالحتامل
يَامُ  َعَليُْكمُ  َآَمنُوا ُكتِبَ  الَِّذينَ  َأيَُّھا َيا(قال سبحانه -عام يرض بفعل ما ينفعاالحتامء   َكَما الّصِ

، "الصوم جنة" صىل هللا عليه وسلموقال رسول هللا . )3( )َتتَُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  َقْبِلُكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى ُكتِبَ 
والصوم حاجز وسرت من . م، والصخب والسب والنزاعأي وقاية متنع من املعايص، كالفحش من الكال 

  وقد قال. عقاب هللا

                                                 
 .76عالل الفايس، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ص   )1(

 .21-20اإلبشيهي، املستطرف يف كل فن مستظرف، ص   )2(

 .183البقرة،   )3(
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غض البرص وكفه : إنه كف الجوارح عن اآلثام ومتامه بستة أمور؛  األول"الغزايل يف صوم الصالحني  
حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة : والثاين. عن االتساع يف النظر إىل كل ما يذم ويكره

كف السمع عن اإلصغاء إىل كل مكروه، ألن : والثالث. حش والجفاء والخصومة واملراءوالنميمة والف
كف بقية الجوارح عن اآلثام من اليد والرجل عن : والرابع. كل ما حرّم قوله حرم اإلصغاء إليه

أن ال يستكرث من الطعام الحالل وقت : والخامس. املكاره، وكف البطن عن الشبهات وقت اإلفطار
أن يكون قلبه بعد اإلفطار معلقاً مضطرباً بني الخوف : والسادس. بحيث ميتيلء جوفه اإلفطار

فهو صوم . )1( "والرجاء، إذ ليس يدري أيقبل صومه فهو من املقربني، أو يرد عليه فهو من املمقوتني
  .عن املعايص واآلثام، يقرّب الصائم إىل هللا، ويحقق له صفاء النفس وطهارة القلب

ففيـه اشـرتاك بـني الغنـي والفقـري يف . كري عمـيل بجـوع الجـائع وبـؤس البـائسوالصوم تـذ 

اإلحساس بالجوع طيلة النهار، مام يبعث يف نفس الصائم اإلحساس باملساواة بني الجميع، فضالً عن 

فالصـيام فقـر إجبـاري . استشعار الغني لحاجات الفقري، فريّق قلبه، ويكون أرسع إىل اإلحسان إليـه

لمني؛ يجوعـون جوعـاً واحـداً، ويتـأملون أملـاً واحـداً، غنـيّهم وفقـريهم، فتنشـأ الرحمـة لجميع املس

  .وتحصل العدالة، وتزيك النفس، وتصفو الروح

من اشتدت عليه شهوة النكاح، مع عدم االستطاعة  صىل هللا عليه وسلموأمر رسول هللا 

ب َمِن استطاَع منكم الباَءَة فلْيَتَزَوَّْج، ومَن يا َمْعَرش الَشبَا" صىل هللا عليه وسلمبالصيام، قال  –عليه 

ْوِم، فِإنُه لَُه ِوجاء فالصوم يلزم الصائم العفة، ألن صومه يذكره دامئاً برقابة . )2( "مل يَستَِطْع فعلَيِه بالصَّ

فالصوم وجاء للصائم من . هللا عليه ويدفعه إىل اإلقبال عىل تنفيذ أوامره واالبتعاد عام نهى عنه

قوع يف الفاحشة، ووجاء له يف حال الغفلة والنسيان وانشغال النفس بالخياالت وأحالم اليقظة الو 

وهكذا ميكن القول بأن . ال يقيض عىل الرغبة الجنسية ذاتها - أي الصيام–انشغاًال وسواسياً، غري أنه 

عباده رحمة مصالح الصوم تشهد لها العقول السليمة والفطرة املستقيمة، لذلك رشع هللا الصوم ل

  .وحمية وُجنة ووجاء

وأداء مناسك الحج وما يحيط بهـا مـن ذكريـات وحـوادث تعـّد مناسـبة اجتامعيـة اللتقـاء 

  املسلمني عىل اختالف ألوانهم وأجناسهم وطبقاتهم االجتامعية واالقتصادية،

                                                 
 .235-234، ص 1الغزايل، إحياء علوم الدين، ج  )1(

من استطاع منكم البـاءة فليتـزوج، حـديث  صىل هللا عليه وسلمقول رسول هللا  رواه البخاري، كتاب النكاح، باب ما جاء يف  )2(

 .4677رقم 
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لـدعاء واحـد وكفر مبعايري التفاضل بني الناس إال بالتقوى، فتذوب الفروق بينهم؛ فـالقول واحـد وا 
والحج مناسبة للتعارف والتآلف واجتامع الهمم، وتنمية الـروابط العاطفيـة وتوثيـق . والهدف واحد

الرابطة اإلسالمية التي تسمو فـوق العنرصـيات والقوميـات، ومتـرد عـىل وثنيـة العـادات واألعـراف 
لـه واسـتكانة لعزتـه  واملعايري، وتحرير من رق العباد، وإميان بوحدة هللا واعرتاف بتنزيهه وخضـوع

  .واتباع ألوامره وتحّد لعبّاد العقل واملادة

. والحج شحنة روحية تعمل عىل مجاهدة النفس بغية الوصول إىل السلوك اإلنساين األمثل
فالحاج يدخل مع ربه يف عهد ووعد، فيدرك شموله سبحانه برحمته، فيوطن نفسه عىل تغيري 

ن فتح صفحة جديدة بيضاء مع ربه، فتسمو أحاسيسه سلوكه، ويصمم عىل مخالفة الهوى بعد أ 
  .ويستشعر رقابة هللا

ويتجرد الحاج من ثياب الزينة والسمعة، ويلبس الثياب غري املخيطة، ويف ذلك بدايـة العـزم 
عىل التجرد عن الشهوات، والندامة عن الذنوب، فيستصغر ذاته، ويذوب يف الجموع، وال يلتفـت إال 

  .رحمة ربه لذنبه، خاشعاً، راجياً 

ويف الحج تدريب عىل الحلم والسالم؛ فالحاج ال يؤذي إخوانه وال يفـزعهم، ويف ذلـك يقـول 
الحج طريقة فذة لتدريب املسلم عىل السالم، وإرشابه روح السالم، فهو رحلـة سـالم إىل "القرضاوي 

ي مع من حولـه واملسلم حني يحرم بالحج يظل فرتة إحرامه يف سالم حقيق. أرض سالم، يف زمن سالم
  .)1( "وما حوله

ويف الحج تربية للمسلم عىل تحّمل الشدائد والصرب عىل املكاره والتضـحية بالراحـة والدعـة 
وفيـه تحريـك للقلـوب . وفيه دعـوات صـادقة طلبـاً للرحمـة واملغفـرة. التي ألفها يف حياته اليومية

 لكرامـة هللا تعـاىل يف الحيـاة القاسية، وخشوع للنفوس، وتطهري لها من آثـار الـذنوب لتصـبح أهـالً
من حجَّ َهذا البَيْـت فلـَم يَرفُـْث ومل يَْفُسـْق َخـَرَج ِمـْن " صىل هللا عليه وسلماآلخرة، قال رسول هللا 
هُ    .)3( "والحجُّ املربوُر ليس له َجزاٌء إالّ الجنةُ " صىل هللا عليه وسلموقال  )2( "ُذنُوِبِه كَيَْوِم َولََدتُْه أُمُّ

ر، فإن العبادات، من صالة وزكاة وصيام وحج، تنهى عـن الفحشـاء واملنكـر وتعلّـم وباختصا

كام تعلّم مجاهدة النفس وتزكيهـا، والـتحكم بـاألهواء والشـهوات، فيشـعر . الصرب واحتامل املشقة

  .مؤديها باألمن والطأمنينة

                                                 
 .291القرضاوي، العبادة يف اإلسالم، ص   )1(

 .متفق عليه  )2(

 .متفق عليه  )3(
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  الوقاية يف مجال العقل:  
وقد سمي العقل .  الهدى أو يرده عن الردىالعقل أفضل ما يكسبه اإلنسان؛ فهو الذي يهديه إىل

والعقل . ألنه يعقل صاحبه، أي مينعه من إتيان ما يرضه ويؤدي به إىل االنحراف والشذوذ" عقالً"
محل التكليف يف الشخصية، وأساس املسؤولية، وّرس تكريم اإلنسان وتفضيله عىل كثري من 

 َآَياتٌ  اْألَْرِض  َوِفي(:  والتفكر، قال سبحانهاملخلوقات، لذلك حث اإلسالم عىل إعامله يف التفكري
فبالعقل يهتدي اإلنسان إىل خالقه، بتدبر . )1( )تُْبِصُرونَ  َأَفَال  َأْنُفِسُكمْ  َوِفي ( 20 ) ِلْلُموِقِنينَ 

 َلَوَجُدوا هِ اللَّ  َغيْرِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ  اْلُقْرَآنَ  َيتََدبَُّرونَ  َ◌َفَال أ(: آيات كتابه العزيز، قال تعاىل
  .)2( )َكِثيًرا اْخِتَالًفا ِفيهِ 

وبنعمة العقل اهتدى األعرايب إىل الخالق عندما أدرك عالقة األسـباب بالنتـائج، حيـنام نظـر 

البعرة تدل عىل البعري، والروث تدل عىل الحمري، وآثار األقدام تـدل : "إىل ما حوله يف الصحراء، فقال

أرض ذات فجـاج، وبحـار ذات أمـواج، أمـا يـدل ذلـك عـىل الصـانع فسامء ذات أبراج و . عىل املسري

؟ فبالتفكر يدرك اإلنسان عظمة الخالق وقدرته، فيتحرر من قيود املفـاهيم الخاطئـة "العليم القدير

  .ويعّد اإلسالم ذلك دليالً عىل اإلميان. واملعتقدات السائدة، ويداوم عىل مراجعتها وتعديلها يف ذهنه

اء العقيل، أمر اإلسالم بتنمية العقل بالغـذاء املناسـب، وقـّدم الطعـام عـىل وحفاظاً عىل األد

الصالة إذا اجتمعا، ذلك أن الجوع يحول دون التدبر واإلدراك، وكرّه للقـايض أن يقيضـ وهـو جـائع، 

  .)3() ِعْلًما ِزْدِني َربِّ  َوُقلْ  (:كام أمر اإلسالم بتنمية العقل بالعلم، قال تعاىل

عىل تنمية العقل وتربيته تربية سـليمة لتمكـني اإلنسـان مـن القيـام بحـق  فاإلسالم حريص

الـداخيل : الخالفة يف األرض بفاعليـة وإيجابيـة، لـذلك مـنح اإلسـالم العقـل حريـة الفكـر مبظهريهـا

فكان ميدان التزكية لكافة مظاهر الضغوط النفسية والعقلية، التي تتمثل يف املعتقدات . والخارجي

كام يحرص اإلسالم عىل حرية الفكر حتـى يف . كار املشوهة، ومامرسات القهر والتسلطالخاطئة واألف

ْشدُ  َتبَيَّنَ  َقدْ  الّدِينِ  ِفي ِإْكَراهَ  َال (: مجال املعتقد، فال إكراه يف الدين، قال سبحانه   )اْلَغـيِّ  ِمنَ  الرُّ

  ومل يقيد اإلسالم العقل بالزمان وال باملكان. )4(

                                                 
 .21-20الذرايات،   )1(

 .82النساء،   )2(

 .114طه،   )3(

 .256البقرة،   )4(
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ولكنه يف الوقت ذاته، حـرّم البدعـة . فتح باب االجتهاد فيام مل يرد فيه نصو . وال باملوضوع 

ومنع التضليل عن طريق بث األفكار املنحرفة املضللة التي تثري الشكوك يف املعتقدات، وتوجه عادة 

  .إىل ذوي املستويات العقلية املحدودة، لتحرفها عن معتقداتها اإلسالمية النبيلة

 اللَّهِ  ِمنَ  ُصُدوِرِھمْ  ِفي َرْھَبةً  َأَشدُّ  َألَْنتُمْ  (يفكر ال يدرك وال يفقه، قال تعاىلويعّد سبحانه من ال 
 ُقلُوبٌ  َلُھمْ  َفتَُكونَ  اْألَْرِض  ِفي َيِسيُروا َأَفَلمْ (: ، وقال سبحانه)1( )َيْفَقُھونَ  َال  َقْومٌ  ِبَأنَُّھمْ  َذِلكَ 

 ِفي الَّتِي اْلُقلُوبُ  َتْعَمى َولَِكنْ  اْألَْبَصارُ  َتْعَمى َال  َفِإنََّھا َھابِ  َآَذاٌن َيْسَمُعونَ  َأوْ  ِبَھا َيْعِقلُونَ 
ُدورِ  أي أفال يسريون بأبدانهم ويفكرون "وقد ورد يف مخترص تفسري ابن كثري لهذه اآلية . )2( )الصُّ

تي حلّت بعقولهم حتى يعتربون مام حّل باألمم السابقة التي كذبت األنبياء والرسل من نقم هللا ال
فليس املقصود بالعمى عمى البرص، بل عمى البصرية، وإن كانت القوة البارصة سليمة، فإنها . بهم

أمل يأتكم : لذلك كان جواب أهل النار عندما سألهم خزنتها. )3( "ال تنفذ إىل العرب وال تدري ما الخري
اتباع الرسل ملا كنا عىل ما كنا  لو كانت لنا عقول ننتفع بها، أي نعقل بها وترشدنا اىل: نذير؟ قالوا

  .عليه من الكفر
ويدعو اإلسالم إىل التثبت وعدم التّرسع يف إصدار األحكام قبل التعرّف عىل جميع جوانب املشكلة، 

 اَلةٍ ِبَجھَ  َقْوًما تُِصيبُوا َأنْ  ِبَنَبٍأ َفَتَبيَّنُوا َفاِسقٌ  َجاَءُكمْ  ِإنْ  َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا َيا(: قال تعاىل
وقد جعل اإلسالم االقتناع بالدليل العقيل رشطاً لإلميان، . )4( ) نَاِدِمينَ  َفَعْلتُمْ  َما َعَلى َفتُْصبُِحوا

فهو يدعو إىل اإلميان اليقيني وليس التلقيني، ويحث عىل طلب الدليل العقيل، قال 

وعليه، . )5( )َبّيِنٍ  ِبُسْلطَانٍ  َعَلْيِھمْ  َيْأتُونَ  َلْوَال  آَِلَھةً  ُدوِنهِ  ِمنْ  اتََّخُذوا َقْوُمَنا َھُؤَالءِ (:سبحانه
  .فال يكون املرء مسلامً، إال إذا استدل

وقد أمر اإلسالم بعـدم الغلـو يف االعـتامد عـىل العقـل يف إدراك الحقـائق، نظـراً ملحدوديتـه 

يبيـة، ربطـه هللا وملّا كان العقل قارصاً عن إدراك حقيقة األمور الغ. وقصوره عن إدراك الحقيقة كلها

  سبحانه بالوحي عىل أيدي رسل كرام يكشفون له عام عجز

                                                 
 .13الحرش،   )1(

 .46الحج،   )2(

 .549، ص 2تفسري ابن كثري للصابوين، ج مخترص  )3(

 .6الحجرات،   )4(

 .15الكهف،   )5(
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ولو كان العقل . فاألنبياء أطباء أمراض القلوب. عن معرفته، ويزيلون حريته وسقمه واضطراب قلبه 
فاهلل خالق العقل وهو األعلم . غري محدود وال قارص، ملا كان للنبوة أو الوحي فائدة أو رضورة

وعليه، يكون من الظلم أن نكلفه فوق طاقته من إدراك ملا ال تبلغه العقول . هبحدود إدراك
فال يجوز التفكري . البرشية، كام ال يجوز إطالق العنان له بالتفكري يف أمور هي ليست من اختصاصه

يف الذات اإللهية، كام ال يجوز التفكري يف كيفية استواء الرحمن عىل العرش إىل غريها من أمور 
لكامل حكمته والنقطاع النسبة بني . ة، حجبها هللا تعاىل عن إدراك املكلفني يف الحياة الدنياغيبي

والتفكري فيها عبث، ألن فيها سعي إىل ما ال تدركه العقول، ومهلكة ألنها تؤدي إىل . الوجودين
بالتوقف  فقد أمر اإلسالم. كل ذلك وقاية له من االنحراف يف ظلامت الضالل. التخبط يف االعتقاد

ا(: عن التفكري يف مثل هذه األمور الغيبية واالستعاذة باهلل من الشيطان، قال تعاىل  َيْنَزَغنَّكَ  َوِإمَّ
يْطَانِ  ِمنَ  ِميعُ  ِإنَّهُ  ِباللَّهِ  َفاْستَِعذْ  َنْزغٌ  الشَّ وروى البخاري ومسلم عن أيب . )1( )اْلَعِليمُ  ھَُو السَّ

من َخلََق كذا ؟ من : يأيت الشيطاُن أحَدكم فيقول"  عليه وسلمصىل هللاقال رسول هللا : هريرة قال
  .)2( "من َخلَق ربَّك ؟ فإذا بلََغُه فَليَْستِعْذ باهلِل ولْيَْنتَهِ : َخلَق كذا ؟ حتى يقول

وليس املقصود من ذلك أن منسك العقل عن البحث والتفكري يف التعرف عىل  هللا سبحانه وتعاىل، 
فالعقل طريق اإلميان، وهام     متالزمان؛ فأصحاب العقول هم الذين . لذلكفهو الطريق الطبيعي 

وقال .)3( )اْألَْلَبابِ  ُأولُو ُھمْ  َوأُوَلِئكَ  اللَّهُ  َھَداُھمُ  الَِّذينَ  ُأوَلِئكَ (: اهتدوا إىل اإلميان، قال تعاىل
وفاقد العقل ساقط عنه التكليف، قال   ) )4(اَآَمنُو الَِّذينَ  اْألَْلَبابِ  ُأوِلي َيا اللَّهَ  َفاتَُّقوا (: :تعاىل

ِبيِّ َحتَّى : إن الَْقلَُم رُِفَع عن ثـَالَثَةٍ " صىل هللا عليه وسلمرسول هللا  عن املَْجُنوِن َحتَّى يَِفيَق، َوعن الصَّ
  )5(".يَدرك، وعن النَّائِِم َحتَّى يَْستَيِْقظَ 

 َأْنَزلَ  َما اتَِّبُعوا َلُھمُ  ِقيلَ  َوِإَذا(ال سبحانوقد نهى اإلسالم عن تعطيل العقل بالتقليد األعمى، ق
. .)6( ) َيْھتَُدونَ  َوَال  َشْيًئا َيْعِقلُونَ  َال  َآَباُؤُھمْ  َكانَ  َأَوَلوْ  َعَليِْه َآبَاَءَنا َأْلَفْيَنا َما َنتَِّبعُ  َبلْ  َقالُوا اللَّهُ 

  كام نهى عن اتباع الظن ألنه ال يستند إىل دليل أو

                                                 
 .36فصلت،   )1(

 .ريض هللا عنهرواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة   )2(

 .10الطالق،   )3(
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إيّاكم والظنَّ فإن " صىل هللا عليه وسلميل، ويفيض إىل نتائج غري محمودة، قال رسول هللا برهان عق 
  "الظنَّ أكَذُب الْحديث

: كام حرّم اإلسالم كل ما من شأنه أن يلحق الرضر بالعقل، أو يضعف قدرته املتجددة، قال تعاىل
 َعَملِ  ِمنْ  ِرْجسٌ  َواْألَْزَالمُ  َواْألَْنَصابُ  يِْسرُ َواْلمَ  اْلَخْمرُ  ِإنََّما َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا َيا(:

يْطَانِ  فجاء النهي عن رشب الخمر وتعاطي امليرس، أي القامر، . )1( ) تُْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  َفاْجَتِنبُوهُ  الشَّ
. وما شابهها من أنصاب وأزالم، ألنها رجس من عمل الشيطان، وهي تلهي عن ذكر هللا وعن الصالة

ففيها فساد للعقل يرتتب عليه عدم . ا امتهان لدور العقل يف التخطيط والتفكري واتخاذ القراروفيه
ورشب الخمر، وكذلك شان املسكرات واملفرتات . انضباط السلوك والخروج عن إطار التكليف

َالةَ  َتْقَربُوا َال  َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا َيا( األخرى، يذهب بالعقل، أي يخامره، قال تعاىل  َوَأْنتُمْ  الصَّ
بعدها نسخت بآية تحريم الخمر، فجاءت بياناً شافياً؛ . )2( )َتُقولُونَ  َما َتْعَلُموا َحتَّى ُسَكاَرى

فاملخمور فيه تخليط يف القراءة . ذلك أن الفهم رشط التكليف، وشارب الخمر ال يدري معه ما يقول
  .وعدم تدبر وخشوع يف الصالة

اجتنبوا الخمر "ابن كثري قول الزهري عن عثامن بن عفان أنه قال  وورد يف مخترص تفسري

إنه كان رجل فيام خال قبلكم يتعبد ويعتزل النساء، فعلقته امرأة غوية، فأرسلت . فإنها أم الخبائث

إىل جاريتها أن تدعوه لشهادة فدخل معها، فطفقت كلام دخل باباً أغلقته دونه، حتى أفىض إىل 

إين وهللا ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع : ا غالم وباطية خمر، فقالتامرأة وضيئة، عنده

زيدوين، فلم يرم حتى وقع : عّيل، أو تقتل هذا الغالم، أو ترشب هذا الخمر، فسقته كأساً، فقال

فاجتنبوا الخمر، فإنها ال تجتمع مع اإلميان أبداً، إال أوشك أحدهام أن يخرج . عليها وقتل النفس

وهكذا فإن رشب الخمر يؤدي إىل فقدان اإلرادة وضبط النفس، مام يؤدي إىل جرميتي . )3( "صاحبــه

هذا فضًال عن . القتل والزنا، ويرتتب عىل هاتني الجرميتني جرائم أخرى كالخيانة والتفكك األرسي

قلق املشكالت االجتامعية من ثأر وانتقام وحقد وبغضاء ألرسة املجني عليه، ومن مشاعر الخوف وال

  .والذنب واالكتئاب ألرسة الجاين

                                                 
 .5604ديث رقم رواه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، ح  )1(
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  الوقاية يف مجال النسل:  
ــة الشخصــية وحاميتهــا مــن الهــالك والضــياع  يهــدف اإلســالم مــن حفــظ النســل إىل وقاي

فرشـع . واالنقراض، حتى تتمكن من عامرة األرض، لذلك كان الهدف األسمى للزواج الولـد والنسـل
 صىل هللا عليه وسلمياء وهدي املرسلني، قال رسول هللا الزواج ورّغب فيه، وجعله سنة من سنن األنب

وتيسرياً للزواج، حبّب اإلسـالم املهـر اليسـري ملـا . )1( "النكاح ُسَنتي فََمن أََحب فطَْريِت فَليسنَت ِبُسَنِتي"
إِنَّ " صىل هللا عليـه وسـلمبالربكة يف قوله  صىل هللا عليه وسلميرتتب عليه من فوائد سامها الرسول 

إنَّ ِمْن مُيْـِن املـرأِة تَيِْسـرَي َخطْبَِتهـا َوتَيِْسـرَي َصـَداِقها "وقال أيضاً . )2( "ْعظََم النِّكاِح بَرَكًَة أَيَرسُُه َمؤُنَةً أَ 
فارتفاع املهـور يجعـل الشـباب يعزفـون عـن الـزواج لعـدم متكـنهم مـن الوفـاء . )3( "َوتَيِْسرَي رَِحِمها
وعالوة عىل ذلك، فقد طالـب اإلسـالم بعـون . للزواج غري الرشعيكام قد يكون سبيالً . برشوط املهر

ثـَالَثَـٌة " صىل هللا عليه وسـلمالناكح الذي يريد العفاف، وجعل ذلك حقاً من حقوقه، قال رسول هللا 
 "الَِّذي يُِريـُد الَعَفـاَف  املَُجاِهُد يف َسِبيِل هللا، واملَُكاتَُب الَِّذي يُِريُد األَداَء، والنَّاكِحُ : َحقٌّ عىل هللا َعْونُُهمْ 

)4(.  

فـالزواج يصـون األعـراض، ويقطـع الطريـق عـىل . واملنافع الوقائية للزواج أكرث من أن تذكر
وبـذلك يحـاط الطفـل . منافذ الحرام واإلغراء الجنيس، ويحفظ النسل، ويقي من اخـتالط األنسـاب

لضياع والغربة والعزلة، ويرتعـرع بحصن اجتامعي آمن، يوفر له نسباً رشيفاً، يحفظه من التشتت وا
  .فيه من غري خوف يهدده

ويحــث اإلســالم عــىل الــزواج املبكــر إذا تــوفرت الظــروف املاديــة، ألنــه أغــض للبرصــ عــن 
املحرمات، وأحصن للفـرج عـن الزنـا وغـريه مـن املحرمـات، ويـدعو إىل الصـوم كتـدبري وقـايئ مـن 

يَـا َمْعَرشـ الَشـباب َمـِن " صـىل هللا عليـه وسـلماالنحراف، يف حال عدم االستطاعة، قـال رسـول هللا 
ْوِم، فِإنُه . استطاَع منكم الباَءَة فلْيَتَزَوَّْج، فإنَّه أغضُّ للبََرص، وأحَصُن للَفْرج فمَن مل يَستَِطْع فعلَيِه بالصَّ

أي وقاية من االنحـراف والوقـوع يف الفاحشـة، ويحـث اإلسـالم عـىل التسـامي بـالغرائز ". لَُه ِوجاء 
الجنسية خاصة يف مرحلة املراهقة، لترصيف الطاقة الزائدة، إضافة إىل تنمية القوة الجسدية، لذلك 

  .بتعليم األبناء السباحة والرماية وركوب الخيل صىل هللا عليه وسلمأوىص رسول هللا 

                                                 
 .سبق تخريجه  )1(

 .أخرحه أحمد عن عائشة ريض هللا عنها  )2(

 .رواه أحمد  )3(

 سبق تخريجه) 4(
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ويأمر اإلسالم باالستعفاف وضبط الغريزة الجنسية والـتحكم بهـا، للـذين ال يجـدون نكاحـاً، 

كام يحث عىل توجيه الغريزة الوجهة الطبيعية لها، مبواقعة الزوجـة، يف . يغنيهم هللا من فضلهحتى 

  .مواقف اإلغراء التي تثري شهوة الرجل حتى يرّد ما يف نفسه، ويقيه من رش الوقوع يف الفاحشة

ويحض اإلسالم عىل اختيار الزوج والزوجة يف ضوء معيار الـدين والخلـق، دون غـريهام مـن 

ُجـوهُ "  صىل هللا عليه وسلميري، قال رسول هللا معا إالَّ . إذَا َخطََب إلَيُْكْم َمْن تَرَْضْوَن ِديَنُه َوُخلَُقُه، فَزَوِّ

فـالزوج الصـالح والزوجـة الصـالحة يعـني كـل مـنهام . )1( "تَْفَعلُوا تَُكْن ِفتَْنٌة يف األرِْض وفََساٌد عِريٌض 

إغراء، ويربطه برباط وجداين صادق ومودة ورحمـة وأنـس، اآلخر عىل أمور دينه، ويحصنه من كل 

ويجد كل منهام يف اآلخر متنفساً ألحزانه، ومكمناً ألرساره، وإشباعاً لحاجاته، دومنـا حاجـة إىل كبـت 

الغرائز، فيشعرا بالطأمنينة والسكينة، ويقبال عىل عبادة هللا بقلوب متفرغة من هموم الدنيا التي ال 

زواج يهيئ أسباب العبادة، ال بل يعّده اإلسالم عبادة يؤجر العبد عليها ألنه يقيـه وعليه، فال. تنقطع

، أَيَـأيِْت : َوِيف بُْضعِ أََحِدكُْم َصَدقَة، قَـالُوا" صىل هللا عليه وسلممن الحرام، قال رسول هللا  يَـا رَُسـوَل ّهللاِ

أَيْتُْم لَْو َوَضَعَها ِيف َحرَاٍم أَكَاَن َعلَيْـِه ِفيَهـا ِوْزٌر؟ فََكـذلَِك إَِذا أََر : أََحُدنَا َشْهَوتَُه َويَُكوُن لَُه ِفيَها أَْجٌر؟ قَاَل 

فالزوجة الصالحة تعّف زوجها وتحّصنه من كل سوء، الن يف ذلك . )2( "َوَضَعَها ِيف الَْحالَِل كَاَن لَُه أَْجرٌ 

واخـتالط األنسـاب، ومـا تحصيناً لألرسة كلها من االضطرابات التـي قـد تصـل حـّد التفكـك األرسي، 

  .يرافقها من مشاعر الخوف والقلق

وقد حرص اإلسالم عىل اختيار األزواج الذين يحملون الصفات الوراثية الجيدة، حتـى يتمتـع 

تََخـرَيُوا لِـنِطِفُكْم فَـِإَن الِعـرْق " صىل هللا عليه وسلماألبناء بالصحة العقلية والنفسية، قال رسول هللا 

ني اإلسالم بطهارة النسـب، وسـالمة أصـل الـزوجني، وحـّذر مـن الـزواج مـن املـرأة وع. )3( "َدَســاس

وبــذا يحفــظ اإلســالم الــزوجني واألبنــاء مــن االنحرافــات واالضــطرابات . الحســناء يف املنبــت الســوء

صـىل هللا عليـه الجنسية واالجتامعية، كام ينصح اإلسالم بعدم الزواج مـن األقـارب، قـال رسـول هللا 

، أي ال تتزوجوا من األقارب حتى ال تلدوا أوالداً ضـعاف البنيـة الجسـمية )4("بوا ال تضووااغرت " وسلم

  .والعقلية

                                                 
 .سبق تخريجها  )1(

 .سبق تخريجها  )2(

 .سبق تخريجها  )3(

 .سبق تخريجها  )4(
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كام أكد اإلسالم رضورة رىض الزوجني عـن بعضـهام، فـالرىض رشط لصـحة الـزواج، وال يصـح 

ق كـام حـّدد الحقـو . الزواج مـع اإلكـراه، ضـامناً لدميومـة الـزواج واسـتقراره وتحقيـق الغايـة منـه

فالحقوق والواجبات جاءت مبثابـة امليثـاق . والواجبات الخاصة بكل من اآلباء واألبناء، وبني الزوجني

كل ذلـك لبنـاء عالقـة . الذي يربط بني الزوجني، فيحمي من االنحراف ويهيئ البيئة املالمئة لإلنجاب

  .سليمة وأرسة سعيدة يتمتع أفرادها بالصحة النفسية

الزوجية عىل املودة والرحمة والثقة املتبادلة، وهي األسباب التي تكفل وأقام اإلسالم العالقة 

استمرارها واستقرارها، لذلك كرّه اإلسالم بالغرية غري املحمـودة التـي تصـل إىل درجـة الشـك وسـوء 

إن مـن الغـرية غـرية يبغضـها هللا ورسـوله، " صىل هللا عليه وسـلمالظن من غري ريبة، قال رسول هللا 

كام نهى الزوج الغائب عـن أن يطـرق أهلـه لـيالً أو أن . )1( "لرجل عىل أهله يف غري ريبةوهي غرية ا

نهـى رسـول "يفاجئهم بالعودة، كيالً تشعر الزوجة بعدم ثقة زوجها بها، أو أنه يطلب عرثاتها، فقـد 

نُُهْم أَوْ  صىل هللا عليه وسلمهللا    .)2( "يَطْلُب َعرَثَاتِِهمْ  أَْن يَطْرَُق الرَُّجُل أَْهلَُه لَيْالً يَتََخوَّ

فمـن . وأباح اإلسالم تعدد الزوجات لحكم عديدة، حفظاً مـن االنـزالق يف طريـق الشـهوات

كـام أن تعـدد الزوجـات يحفـظ للمـرأة . الرجال من تغلب عليه الشهوة فال تحصـنه امـرأة واحـدة

نـع االنحـراف بشـتى صـوره، وعليه، فالتعدد إجـراء وقـايئ مي. كرامتها، ويقيها من الوقوع يف الرذيلة

  .ويحفظ القيم األخالقية والفضائل يف املجتمع، رشيطة أن يعدل الزوج بني الزوجات

بالنسـاء خـرياً يف حجـة الـوداع، يف ضـوء الـدور الهـام  صىل هللا عليه وسلموأوىص رسول هللا 

طبيعيـة مـن ثـدي كام حرص عىل أن تكـون الرضـاعة . الذي تلعبه املرأة يف الرتبية النفسية للناشئة

 )ُأْخـَرى َلـهُ  َفَستُْرِضـعُ  َتَعاَسْرتُمْ  َوِإنْ  (:فإن مل تستطع، فالرضاعة من ثدي آخر، قال تعاىل. األم

كـام حـّدد اإلسـالم . فالرضاعة الطبيعية تحقق االستقرار النفيس والتعلق العاطفي بني األم وابنها. )3(

 َفِإنْ (للرضاعة وأجراً، ويرتب مسؤولياتها، قال تعاىل ويقرر حقاً . فرتة الرضاعة املشبعة بحولني كاملني

  .)4( ) ُأُجوَرھُنَّ  َفآَتُوُھنَّ  َلُكمْ  َأْرَضْعنَ 

                                                 
 .1/643، وابن ماجة يف سننه 5/545حمد يف مسنده رواه أ   )1(

 .2/58رواه البخاري ومسلم، تخريج أحاديث اإلحياء، الحافظ العراقي،   )2(

 .6الطالق،   )3(

 .6الطالق،   )4(
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وقد أحاط اإلسالم عالقة الذكر واألنثى بجملة من اآلداب تكفل لهـا الطهـر والنقـاء، وتهيـئ 

ي إىل اإلثـارة الجنسـية، أو املناخ املالئم للعفة من خالل التدابري الوقائية من املثريات التـي قـد تـؤد

  :تفيض إىل الوقوع يف الفاحشة، ومن هدي اإلسالم يف ذلك

  ُحرَْمُة نَِساِء الُْمَجاِهِديَن َعَىل الَْقاِعـِديَن، كَُحرَْمـِة " صىل هللا عليه وسلميف تحريم املغيبات، يقول

 .)1("أُمَهاتِِهمْ 

  َدُمـُه َوَمالُـُه . ُمْسـلِِم َعـَىل الُْمْسـلِِم َحـرَامٌ كُـلُّ الْ " صىل هللا عليه وسـلميف تحريم األعراض، يقول

 .)2("َوِعرُْضهُ 

  ال تُباِرشُ املرأُة املـرأَة فَتنَعتهـا لِزَوِجهـا كأنـه ينظُـُر " صىل هللا عليه وسلميف تحريم اإلغراء، يقول

 .)3( "إليها

ْجنَ  َوَال  (:يف تحريم التربج، قال تعاىل جَ  َتَبرَّ صىل هللا وقال رسول هللا  )4( )اْألُوَلى اْلَجاِھِليَّةِ  َتَبرُّ
إنَّ الَْمْرأَة إَذا بَلََغِت املَِحيَض لَْم يَْصلُْح لَها أْن يَُرى ِمْنَها إالَّ هَذا َوهَذا، َوأَشاَر إىل َوْجِهِه " عليه وسلم

يْهِ   َوَال  ُفُروَجُھنَّ  َيْحَفظْنَ وَ  َأْبَصاِرِھنَّ  ِمنْ  َيْغُضْضنَ  ِلْلُمْؤِمَناتِ  َوُقلْ (: وقال تعاىل. )5( "َوكَفَّ
 ِزيَنتَُھنَّ  يُْبِدينَ  َوَال  ُجيُوِبِھنَّ  َعَلى ِبُخُمِرِھنَّ  َوْليَْضِرْبنَ  ِمْنَھا ظََھرَ  َما ِإالَّ  ِزيَنتَُھنَّ  يُْبِدينَ 

 َأوْ  َأْو ِإْخَواِنِھنَّ  بُُعوَلِتِھنَّ  َناءِ َأبْ  َأوْ  َأْبَناِئِھنَّ  َأوْ  بُُعوَلِتِھنَّ  َآَباءِ  َأوْ  آََباِئِھنَّ  َأوْ  ِلبُُعوَلتِِھنَّ  ِإالَّ 
 ُأوِلي َغيْرِ  التَّاِبِعينَ  َأْيَمانُُھنَّ َأوِ  َمَلَكتْ  َما َأوْ  ِنَساِئِھنَّ  َأوْ  َأَخَواِتِھنَّ  َبِني َأوْ  ِإْخَواِنِھنَّ  َبِني

َجالِ  ِمنَ  اْإلِْربَةِ  ْفلِ  َأوِ  الّرِ  َيْضِرْبنَ  َوَال  النَِّساءِ  َراتِ َعَلى َعوْ  َيظَْھُروا َلمْ  الَِّذينَ  الطِّ
َا اْمرَأٍَة " صىل هللا عليه وسلموقال رسول هللا . )6( ) ِزيَنتِِھنَّ  ِمنْ  يُْخِفينَ  َما ِلُيْعَلمَ  ِبَأْرُجلِِھنَّ  أمَيُّ

 .)7( "اْستَْعطَرَْت فََمرَّْت َعَىل قَْوٍم لِيَِجُدوا ِمْن ِريِحَها فَِهَي زَانَِيةٌ 

  كأسـلوب للتحصـني ضـد وسـاوس ) بشكل مطلـق وبـدون قيـود(االختالط يف تحريم الخلوة و

  الَ يَْخلَُونَّ رَُجٌل ِباْمرَأٍَة إِالَّ كَاَن ثَالِثَُهاَم " صىل هللا عليه وسلمالشيطان، قال رسول هللا 

                                                 
 .3138رواه النسايئ يف كتاب الجهاد، باب حرمة نساء املجاهدين، حديث رقم   )1(

 .4650واآلداب، باب تحريم ظلم املسلم واحتقاره وخذله، حديث رقم  رواه البخاري ومسلم، كتاب الرب والصلة  )2(

 .4839رواه البخاري، كتاب النكاح، باب ال تبارش املرأة املرأة، حديث رقم   )3(

 .33االحزاب،   )4(

 .3580رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب فيام تبدي املرأة من زينتها، حديث رقم   )5(

 .31-30النور،   )6(

 .18879رجه النسايئ وأحمد، مسند الكوفيني، باب أيب موىس األشعري، حديث رقم أخ  )7(
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ــيْطَانُ  أن هنــاك بعــض الرضــورات ملثــل هــذه  صــىل هللا عليــه وســلمووجــد رســول هللا . )1( "الشَّ

 .)2( "ال يخلَونَّ رجٌل بامرأٍة إالّ مع ذي َمْحرَم"ال الخلوات، فق

وا ِلْلُمْؤِمِنينَ  ُقلْ (: يف الدعوة إىل غض البرص، قال تعاىل  ُفُروَجُھمْ  َوَيْحَفظُوا َأْبَصاِرِھمْ  ِمنْ  َيُغضُّ
 ِمنْ  َيْغُضْضنَ  ِلْلُمْؤِمَناتِ  َوُقلْ  ( 30) َيْصَنُعونَ  بَِما َخِبيرٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  َلُھمْ  َأْزَكى َذِلكَ 

يَا َعِيلٌّ ال تُتِْبعِ النَّظْرََة النَّظْرََة، فإنَّ " صىل هللا عليه وسلموقال  )3(  )ُفُروَجُھنَّ  َوَيْحَفْظنَ  َأْبَصاِرِھنَّ 
 "َك اْرصِْف بََرصَ : عن نَظَرَِة الَْفْجأَِة فقال" صىل هللا عليه وسلموقال . )4( "لََك األْوَىل َولَيَْسْت لََك اآلِخرَةُ 

الَ يَْنظُُر الرَُّجُل إَِىل َعْورَِة الرَُّجِل َوالَ الَْمْرأَُة إَِىل َعْورَِة " صىل هللا عليه وسلمكام قال رسول هللا . )5(
 .)6( "ْوِب الَْواِحدِ الَْمرْأَِة، َوالَ يُْفِضـي الرَُّجُل إَِىل الرَُّجِل ِيف ثَْوٍب َواِحٍد، َوالَ تُْفِيض الَْمْرأَُة إَِىل الَْمْرأَِة ِيف الثَّ 

 َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا َيا (:االستئذان عند الدخول عىل الوالدين يف أوقات القيلولة، قال تعاىل
اتٍ  َثَالثَ  ِمْنُكمْ  اْلُحلُمَ  َيْبلُُغوا َلمْ  َوالَِّذينَ  َأْيَمانُُكمْ  َملََكتْ  الَِّذينَ  ِلَيْسَتْأِذْنُكمُ   َصَالةِ  َقْبلِ  ِمنْ  َمرَّ

 َعْوَراتٍ  َثَالثُ  اْلِعَشاءِ  َصَالةِ  َبْعدِ  َوِمنْ  الظَِّھيَرةِ  ِمنَ  ِثَيابَُكمْ  َتَضُعونَ  َوِحينَ  اْلَفْجرِ 
 .)7()َلُكمْ 

  الَِة " صىل هللا عليه وسلمالتفريق يف املضاجع يف سن العارشة، قال رسول هللا ُمُروا أَْوالََدكُم بالصَّ

، َوفَرِّقُوا بَيَْنُهْم يف املََضاِجعِ َوُهْم أَبَْناُء َسبْع ِسِننَي َواْرضِ    .)8( "بُوُهْم َعلَيَْها َوُهْم أَبَْناُء َعْرشٍ

النهي عن ترقيق صوت املرأة حتى ال يكون يف نربتها الخضوع واللني الذي يثري شهوة الرجال فيطمع 
 َفَال  اتََّقْيتُنَّ  ِإنِ  النَِّساءِ  ِمنَ  َكَأَحدٍ  َلْسُتنَّ  النَِّبيِّ  ِنَساءَ  َيا(: الذي يف قلبه مرض، قال تعاىل

  .)9( ) َمْعُروًفا َقْوًال  َوُقْلنَ  َمَرضٌ  َقْلِبهِ  ِفي الَِّذي َفيَطَْمعَ  ِباْلَقْولِ  َتْخَضْعنَ 

                                                 
 .سبق تخريجه  )1(

 . 4832رواه البخاري، الصحيح كتاب النكاح، باب ال يخلون رجل بامرأة إال مع ذي محرم، حديث رقم   )2(

 .31-30النور،   )3(

 .، وقال ابو عيىس حديث حسن2701جاء يف نظر املفاجأة، حديث رقم  رواه الرتمذي، السنن، كتاب االدب عن رسول هللا، باب ما  )4(

 .1836أخرجه مسلم وأبو داود والنسايئ، ناصف، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البرص، حديث        رقم   )5(

 .512رواه مسلم يف كتاب الحيض، تحريم النظر إىل العورات، حديث رقم   )6(

 .58النور،   )7(

 .418ه أبو داود، النووي، كتاب الصالة، باب متى يؤمر الغالم بالصالة، حديث رقم أخرج  )8(

 .32األحزاب،   )9(



282 

  

  

 حتى يكون ذلـك ضـابطاً وقائيـاً ملـا ... األمر بحفظ اللسان من اللحن والهذر واإليحاء والدعابة

َوَهْل يَُكبُّ النَّاَس يف النَّاِر َعـَىل " صىل هللا عليه وسلمهللا  قد يكون وراءه من انحراف، قال رسول

  .)1( "ُوُجوِهِهْم، أَْو َعَىل َمَناِخرِِهْم، إِالَ َحَصائُِد أَلِْسَنِتِهمْ 

وأحاط اإلسالم الحياة الزوجية بسياج يصونها ويحافظ عىل استقرارها ودميومتها، فحرّم االعتداء عىل 
ئعات حول املحصنات الغافالت، ألنه يقوِّض بنيان األرسة، وميتهـن كرامة املرأة، األعراض بإثارة الشا

 اْلُمْحَصَناتِ  َيْرُمونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ (: وعّد ذلك من الكبائر، وأعد ملرتكبه العذاب األليم، قال تعاىل
ففي حادثة اإلفك  )2(  )َعِظيمٌ  َذابٌ عَ  َوَلُھمْ  َواْآلَِخَرةِ  الدُّْنَيا ِفي لُِعنُوا اْلُمْؤِمَناتِ  اْلَغاِفَالتِ 

وقد بنّي هللا سبحانه أن دافعهم وراء نرش . مثًال، رّوج املنافقون إشاعة مختلقة عن فاحشة وهمية
 َتِشيعَ  َأنْ  يُِحبُّونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ (: الشائعة هو حبهم إلشباع الفاحشة بني املؤمنني، قال تعالـى

 )َتْعَلُمونَ  َال  َوَأْنتُمْ  َيْعَلمُ  َواللَّهُ  َواْآلَِخَرةِ  الدُّْنَيا ِفي َأِليمٌ  َعَذابٌ  َلُھمْ  نُواَآمَ  الَِّذينَ  ِفي اْلَفاِحَشةُ 
ففي نرش قصص الفاحشة إشاعة للفاحشة، ومن هنا تتجىل حكمة هللا سبحانه يف تحريم قذف . )3(

  .املؤمنني واملؤمنات وإشاعة ارتكاب الفاحشة

اذف بالجلـد مثـانني جلـدة وعـدم قبـول شـهادته حتـى لـو كـان كام حّدد اإلسالم عقوبة الق

ويف إقامة حّد القـذف تهـذيب للمسـلم . صادقاً، فإنه آثم بإشاعة الفاحشة، إال إذا تاب توبة صادقة

من كف لسانه عن النطق باملنكر، حفاظاً عىل كيان األرسة مـن االنهيـار والـدمار، فـال اتهـام بـدون 

املؤمنني عىل سرت زالت بعضهم الـبعض، قـال رسـول  هللا عليه وسلم صىلكام حث رسول هللا . شهود

نْيا َواآلِخـرَة" صىل هللا عليه وسلمهللا  صـىل هللا وقـد أمـر . )4("َمْن َسَرتَ َعَىل ُمْسلٍِم َسَرتَ هللا َعلَيِْه يف الدُّ

حتـى ال  بأن يسترت العايص إذا ابتيل باملعصـية بـأن ضـعفت نفسـه ومالـت إىل الحـرام، عليه وسلم

  .هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد يدفعه حياؤه إىل التوبة. يكون منوذجاً سيئاً يقتدى به

ومن التدابري الوقائية األخرى بالنسبة للمتزوج أن اإلسـالم مل يجعـل الـزواج أبـدياً، للحيلولـة 

  وأباح. دون وقوع أحد الزوجني يف الخطيئة إذا فسدت العالقة الزوجية بينهام

                                                 
هذا : ، قال أبو عيىس2541رواه الرتمذي، السنن، كتاب اإلميان عن رسول هللا، باب ما جاء يف حرمة الصالة، حديث رقم   )1(

 .حديث حسن صحيح

 .23النور،   )2(

 .19النور،   )3(

 .اه مسلم وأحمد والرتمذي وابن ماجة وأبو داودرو   )4(
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كـام أبـاح . أن تطلب الطالق من زوجها يف حال اإلعسـار واملـرض والرضـر والغيبـة للزوجة 

  .الطالق للزوج إذا اقتضت الرضورة ذلك

ويضيّق اإلسالم فرص الطالق، ويجعله أبغض الحالل ويويص باتخاذ التدابري التي تحول دون حدوثه، 
عىل كيان األرسة من التفكك  ومنها تدخل حكم من أهله وحكم من أهلها، عند بدء الشقاق، حفاظاً 

 َحَكًما َبْيِنِھَما َفاْبَعثُوا ِشَقاقَ  ِخْفُتمْ  َوِإنْ (: وحرصاً عىل استقرارها النفيس واالجتامعي، قال تعاىل
  .)1( )َبيَْنُھَما اللَّهُ  يَُوّفِقِ  ِإْصَالًحا يُِريَدا ِإنْ  َأْھِلَھا ِمنْ  َوَحَكًما َأْھلِهِ  ِمنْ 

الطفل حقاً لألم املطلقة، وعـىل األب أن يـدفع األجـر، وقايـة للحيـاة ويجعل اإلسالم حضانة 

واألم أوىل برعايـة ابنهـا إن كانـت . النفسية للطفل من الدمار جرّاء االنفصال املبكر بـني األم وابنهـا

للمرأة املطلقة التي شـكت طليقهـا ألنـه أراد نـزع  صىل هللا عليه وسلممطلقة، فقد قال رسول هللا 

كام أكد اإلسالم العدل بني األوالد يف األمور . )2( "أَنِْت أَحقُّ ِبِه َما لَْم تَنِْكِحي" ا بعد الطالق طفلها منه

وبـذا ال يشـعر األبنـاء . كلها، حتى يف العطايا والقبل، ملا له مـن أهميـة يف ميـدان الصـحة النفسـية

  .ليها من عداء وانتقامبالقلق والتوتر، وال تظهر بينهم أشكال الغرية والحسد، وما ينطوي ع

ويحرّم اإلسالم الزنا، ويفرض له الحّد؛ فقد أمرت الرشيعة اإلسالمية بـرجم الـزاين دون رأفـة، 

واشرتطت أن يشهد الرجم طائفة من املؤمنني لوقايتهم من الوقوع يف الفاحشة جراء العقوبـة التـي 

ا فقـد أغلقـت الرشـيعة أمـام وبهـذ. يتعرض لها الزاين وهي عقوبة رادعة مؤملـة تـدعو إىل الخـوف

كالتفكك (املتزوج باب الحرام من أشكال االنحراف الجنيس، ملا تنطوي عليه من مشكالت اجتامعية 

كالســيالن والزهــري (ومشــكالت صــحية ) …األرسي واملشــكالت بــني األرس، واالخــتالط يف األنســاب

نَا َتْقَربُوا َوَال  (:، قال تعاىل)…واإليدز وباملقابـل فقـد . )3(  )َسـبِيًال  َوَسـاءَ  َفاِحَشـةً  َكانَ  ِإنَّهُ  الّزِ

نهى اإلسالم عن النظر إىل الشهوة الجنسية نظرة اشمئزاز أو احتقار أو ترفع، لذلك نهى عـن التبتـل 

ألن يف ذلك كبتاً لغريـزة فطريـة، أمـر هللا سـبحانه بإشـباعها ضـمن ... والرهبانية والعزوبة والخصاء

  وعة، لغاية سامية تتعلق بالولد والنسل، ومبا يحقق وظيفةنطاق رشعي، وبالطرق املرش 

                                                 
 .35النساء،   )1(

 .6/369رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه، نيل األوطار،   )2(

 .32اإلرساء،   )3(
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  .كام نهى اإلسالم عن العزل واإلجهاض والتنظيم ملقصد غري مربر رشعاً . عامرة األرض 

  الوقاية يف مجال النفس:  
كرّم اإلسالم النفس اإلنسانية وأعىل من شأنها ومكانتها، وسّخر لها ما يف الكون جميعاً لخدمتها، قال 

ْمَنا َوَلَقدْ  (:ىلتعا  الطَّّيَِباتِ  ِمنَ  َوَرَزْقَناُھمْ  َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  ِفي َوَحَمْلَناُھمْ  َآَدمَ  َبِني َكرَّ
ْلَناُھمْ  نْ  َكثِيرٍ  َعَلى َوَفضَّ واختص اإلسالم النفس اإلنسانية من بني . )1(  )َتْفِضيًال  َخلَْقَنا ِممَّ

تكرمياً ) آلدم عليه السالم(ألرض، وأمر املالئكة بالسجود لها املخلوقات األخرى لتكون خليفة هللا يف ا
وعليه، . كام بنّي لها طريق التقوى والفجور. واحرتاماً، ومنحها العقل واإلرادة وحرية االختيار

  .فاملسلم ال يشعر بعقدة الذنب، أي الخطيئة األوىل، كام يشعر أصحاب الديانات األخرى

انية كل ما من شأنه الحفاظ عليها ووقايتها من األمراض وقد كفل اإلسالم للنفس اإلنس

النفسية والجسدية، ذلك أن حفظ النفس يعّد املقصد األسمى الذي من خالله تتحقق مقاصد 

فقد حرص . تصحيح الفكر واملعتقد، وتهذيب األخالق والوجدان، وتعديل السلوك: الدين الثالثة

سان من طعام ورشاب ومسكن وملبس حتى تستقيم اإلسالم عىل تلبية الحاجات األساسية لإلن

"  صىل هللا عليه وسلمالحياة، ويتمكن من أداء رسالته وتحقيق الغاية من وجوده، قال رسول هللا 

 "ءِ بَيٍْت يَْسُكُنُه، َو ثَْوٍب يَُواِري َعْورَتَُه، َوِجلِْف الُْخبِْز َوالاَْم : لَيَْس البِن آَدَم َحٌق ِيف ِسَوى هِذِه الِخَصالِ 

، كام حصل يف عام املجاعة، إذ )وليس املتعة(وأباح للمسلم الرسقة ولكن يف حدود سد الحاجة . )2(

كام أوجب اإلسالم سّد الرمق عىل الخائف عىل . مل يُقم الحد عىل السارق حفاظاً عىل حياة البرش

الطعام والرشاب، أو أن ويحرّم اإلسالم عىل اإلنسان أن ميتنع عن . نفسه من الهالك ولو بأكل امليتة

يحرم نفسه من املسكن وامللبس إذا كان ذلك يؤول به إىل الهالك، وأوجب وقوع العقوبة التعزيرية 

ويعّد تأمني الحاجات األساسية . ملن ميتنع عمداً عن الطعام والرشاب والدواء، حفاظاً عىل حياته

إلسالم الزكاة لسّد حاجة الفقراء كام أوجب ا. مسؤولية الدولة يف حال عجزه عن توفريها بنفسه

  .واملحتاجني

                                                 
 .70اإلرساء،   )1(

 .سبق تخريجه  )2(
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ويقدم اإلسالم مصلحة النفس عىل مصلحة الدين؛ فصحة األبدان مقدمة عىل صحة األديـان، 

قرصـ الصـالة يف السـفر، واإلفطـار يف رمضـان للمـريض واملسـافر : لذلك رشع اإلسالم الرخص، ومنها

. يف حال املـرض أو الخطـر أو عـدم تـوفر املـاء، والتيمم للصالة )إن خشيت عىل مولودها(والحامل 

وقد رشع هذه الرخص تخفيفاً عىل النفس، لتتمكن من القيام بوظيفتها من خالفـة وعـامرة، وتـرك 

كام قّدم اإلسـالم حرمـة الـنفس عـىل حرمـة . لها حرية االنتفاع من الرخصة أو تركها بحسب قدرتها

  .)1(لتي قد تفيض إىل هالك النفساملال، فأباح أكل مال الغري يف حال الرضورة ا

وقد أوجب اإلسالم عىل الدولة توفري األجهزة األمنية لتلبية حاجة املسلم إىل الشعور باألمن، 

والتحرر من الخوف والقلق والتوتر وأشكال العدوان عىل النفس، التي من شـأنها أن تعيـق املسـلم 

فالخــائف ال يشــعر بالراحــة وال . هعــن أداء وظائفــه يف الحيــاة، وعــن تحقيــق الغايــة مــن وجــود

  .بالطأمنينة، لذلك كان األمن مطلباً إنسانياً لصالح أحوال الدنيا واآلخرة

 َواْلُجوعِ  اْلَخْوفِ  ِمنَ  ِبَشْيءٍ  َوَلَنْبلَُونَُّكمْ  (:ويكون ابتالء اإلنسان بالجوع والخوف، قال تعاىل
رِ  اتِ َوالثََّمرَ  َواْألَْنُفسِ  اْألَْمَوالِ  ِمنَ  َوَنْقٍص  اِبِرينَ  َوَبّشِ ويقرن سبحانه األمن . )2( )الصَّ

 َأْطَعَمُھمْ  الَِّذي (3 ) اْلَبيْتِ  َھَذا َربَّ  َفْلَيْعبُُدوا(بالطعام، الذي ال حياة لإلنسان بدونه، قال تعاىل
املرتبط (وقد أنعم هللا سبحانه عىل عباده باألمن الشامل . )3(  (4 ) َخْوفٍ  ِمنْ  َوَآَمَنُھمْ  ُجوعٍ  ِمنْ 

وتكرمياً لحّق اإلنسان يف العيش اآلمن، رشع . حتى يتمكنوا من عبادته، وشكر نعمته) باإلميان

 ِإنََّما (:اإلسالم العقوبة عىل قاطع الطريق، الذي يرّوع املسلم ويسلب ماله أو يقتله، قال تعاىل
 يَُصلَّبُوا َأوْ  يَُقتَّلُوا َأنْ  َفَساًدا اْألَْرِض  ِفي َوَيْسَعْونَ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  يَُحاِربُونَ  الَِّذينَ  َجَزاءُ 

 الدُّْنَيا ِفي ِخْزيٌ  َلُھمْ  َذِلكَ  اْألَْرِض  ِمنَ  يُْنَفْوا َأوْ  ِخَالفٍ  ِمنْ  َوَأْرُجلُُھمْ  َأْيِديِھمْ  تَُقطَّعَ  َأوْ 
ال يَِحلُّ لُِمْسلٍِم أَْن "  صىل هللا عليه وسلموقال رسول هللا  )4( ) َعِظيمٌ  َعَذابٌ  اْآلَِخَرةِ  ِفي َولَُھمْ 

َع ُمْسلِامً    .)5( "يَُروِّ

                                                 
 .174-173مقاصده وخصائصه، ص : محمد عقلة، اإلسالم: انظر  )1(

 .155البقرة،   )2(

 .4-3قريش،   )3(

 .33املائدة،   )4(

 .سبق تخريجه  )5(
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. ويؤكد اإلسالم احرتام إنسانية اإلنسان؛ صغرياً وكبرياً، رجالً وامرأة، غنياً وفقرياً، سليامً ومعوقاً 

. وال تجـوز السـخرية بـاآلخرين والتعـدي عـىل كـرامتهم. والتفاضل بني الناس ال يكـون إال بـالتقوى

عر املسلم بعقـد الـنقص الناشـئة عـن الفـروق الفرديـة يف اللـون والجـنس والطبقـة وعليه، فال يش

  .الخ...االجتامعية

وقد منح اإلسالم اإلنسان حق الحياة، وأحاطه بإطار مرجعي يكفل صيانته، ويعّد االعتداء عىل هذا 
 َأنَّهُ  ِإْسَراِئيلَ  َبِني َعَلى َكَتْبَنا َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ (: الحق جرمية بحق البرشية جمعاء، قال سبحانه

 َأْحيَاَھا َوَمنْ  َجِميًعا النَّاسَ  َقَتلَ  َفَكَأنََّما اْألَْرِض  ِفي َفَسادٍ  َأوْ  ِبَغْيِرَنْفسٍ  نَْفًسا َقتَلَ  َمنْ 
قال رسول هللا : كام يعّده من السبع املوبقات، فعن أيب هريرة قال. )1(  )َجِميًعا َأْحَيا النَّاسَ  َفَكَأنََّما

بَع املوبقات"   هللا عليه وسلمصىل ُك باهلِل، : يا رسوَل ِهللا، وما ُهنَّ ؟ قال: قالوا. اجتِنبوا السَّ الرشِّ
با، وأكُل ماِل اليَتيم، والتَّويلِّ يوم الزَّحِف،  حُر، وقتُْل النَّفِس التي َحرََّم ُهللا إالّ بالحّق؛ وأكُل الرِّ والسِّ

ولعن هللا سبحانه القاتل املتعمد للنفس الربيئة وغضب . )2( "الِت وقذُف املُحصناِت املؤمناِت الغافِ 
ًدا ُمْؤِمًنا يَْقتُلْ  َوَمنْ  (:عليه ووعده بالعقاب الشديد، قال تعاىل  ِفيَھا َخاِلًدا َجَھنَّمُ  َفَجَزاُؤهُ  ُمَتَعّمِ

  .)3( )َعِظيًما َعَذاًبا َلهُ  َوَأَعدَّ  َوَلَعَنهُ  َعَليْهِ  اللَّهُ  َوَغِضبَ 
قد أرىس اإلسالم من الترشيعات ما يكفل حامية النفس ووقايتها من االعتداء؛ فأوجب القصاص و 

كام رشع الدفاع عنها يف حال اعتداء الغري عىل . والّدية والكفارة، عىل من يعتدي عليها بالقتل
 )َتْعَتُدوا َوَال  َقاِتلُوَنُكمْ يُ  الَِّذينَ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َوَقاِتلُوا(: النفس واملال والدين والعرض، قال تعاىل

: ورشع الجهاد حفظاً للنفوس، وحامية للمستضعفني من النساء والرجال واألطفال، قال تعاىل. )4( 
َجالِ  ِمنَ  َواْلُمْسَتْضَعِفينَ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي تَُقاِتلُونَ  َال  َلُكمْ  َوَما(  الَِّذينَ  َواْلِوْلَدانِ  َوالنَِّساءِ  الّرِ

 َلَنا َواْجَعل َولِّيًا َلُدْنكَ  ِمنْ  َلَنا َواْجَعل َأْھلَُھا الظَّاِلمِ  اْلَقْرَيةِ  َھِذهِ  ِمنْ  َأْخِرْجَنا َربََّنا ونَ َيُقولُ 
  .)5( ) َنِصيًرا َلُدْنكَ  ِمنْ 

ويحـرّم اإلسـالم االعتـداء . كام أوجب دفاع املسلم عن أخيه املسلم، إذا تعرّض للقتـل ظلـامً 

  َوَال (: ـت ملكاً له، قال تعاىل، فحياة اإلنسان ليسـعىل الذات باالنتحار

                                                 
 .32املائدة،   )1(

 .رواه البخاري ومسلم يف الصحيحني  )2(

 .93النساء،   )3(

 .190البقرة،   )4(

 .75النساء،   )5(
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صىل جرمية تقود صاحبها إىل النار، قال  صىل هللا عليه وسلمويعّده رسول هللا . )1( )َأْنُفَسُكمْ  َتْقتُلُوا 
أُ ِبَها"  هللا عليه وسلم  بَطِْنِه ِيف نَاِر َجَهنََّم َخالِدا ِيف  )2(َمْن قَتََل نَْفَسُه ِبَحِديَدٍة فََحِديَدتُُه ِيف يَِدِه يَتََوجَّ

اُه ِيف نَاِر َجَهنََّم َخالِدا ُمَخلَّدا ِفيَها أَبَدا. ِفيَها أَبَدا َوَمْن تَرَدَّى . َوَمْن َرشَِب َساّم فََقتََل نَْفَسُه فَُهَو يَتََحسَّ
كام حرّم اإلسالم االعتداء عىل . )3( "ُمَخلَّدا ِفيَها ِمْن َجبٍَل فََقتََل نَْفَسُه فَُهَو يََرتَدَّى ِيف نَاِر َجَهنََّم َخالِدا

 )التَّْھلَُكةِ  بَِأْيِديُكْم ِإَلى تُْلُقوا َوَال (: الذات بقطع بعض األعضاء دون مربر رشعي لذلك، قال تعاىل
)4(.  

 صىل هللا عليه وسـلمومينع اإلسالم االعتداء اللفظي عىل املسلم بالسب عليه، قال رسول هللا 

لَـيَْس " صىل هللا عليه وسـلم، أو بلعنه أو بطعنه يف عرضه، قال )5( "املؤمن فسق، وقتاله كفرسباب "

اِن وال الَفاِحِش وال البَِذيِّ  اِن والَ اللَّعَّ   .كل ذلك احرتاماً لكرامة املسلم وإنسانيته. )6( "املُْؤِمُن بالطَّعَّ

بغية وقايتها من االنحرافات ويحث اإلسالم عىل االشتغال بعيوب النفس عن عيوب الناس، 

التي تنتج عن نسيان عيوب النفس ...) من حسد ومكر وانتقام وغيبة ومنيمة(النفسية الباطنية 

وعليه، فالبد من وقفة إميانية محاسبية ناقدة للذات، بني الحني واآلخر، . واالشتغال بعيوب اآلخرين

أخطاء وما ارتكبه من ذنوب ويحاسب  لتفقد النقص يف النفس، يراجع فيها الفرد ما قام به من

فمحاسبة النفس ونقد أخطائها أوالً بأول، تدفعها إىل طريق التوبة . نفسه عليها قبل أن ترتاكم

حاسبوا " ريض هللا عنهوقد قال عمر بن الخطاب . واالستغفار، وتبعدها عن طريق الغواية والضالل

منا يخّف الحساب يوم القيامة عىل من حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض األكرب، وإ 

  .)7( "نفسه يف الدنيا

وما من شك يف أن شغل أوقات الفـراغ بـأعامل الـرب والتقـوى يجنـب اإلنسـان أعـامل اإلثـم 

  فإذا . والعدوان؛ ذلك أن النفس اإلنسانية كالرحى الدائرة البد أن تطحن شيئاً 

                                                 
 .29النساء،   )1(

 .أي يطعن بها  )2(

 .2/118رواه مسلم يف صحيحه بهامش رشح النووي،   )3(

 .195البقرة،   )4(

 .302خاري ومسلم يف الصحيحني وأحمد والرتمذي والنسايئ وابن ماجة عن ابن مسعود، الجامع الصغري، رواه الب  )5(

رواه البخاري، وأحمد يف األدب املفرد وابن حبان، والحاكم عن ابن مسعود، ورمـز لـه السـيوطي بإشـارة الصـحيح، الجـامع   )6(

 .الصغري

 .1/52األصبهاين، حلية األولياء وطبقات األصفياء،   )7(
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فبالعمل بعد عـن الرذائـل، . ر الرش مكاناً لهاانرصف اإلنسان إىل أعامل الخري، لن تجد خواط

وبالعمل بعد عن امللل والسأم الذي من شأنه إحداث القلـق . فمن ال يشغله شاغل مآله إىل الرذائل

وال . وبالعمل يـؤمن اإلنسـان متطلبـات حياتـه، مبـا يغنيـه عـن النـاس. يف النفس واالستسالم لليأس

ويحبـذ . ر وإهانة، تؤول إىل تصدع نفيس وهبوط معنوييستهان مبا يف حاجة الناس من ذل وانكسا

. إشغال النفس بالتفقه الدائم الستبصار آفاق النفس وعيوبها، وللتعرف إىل مـداخل الشـيطان إليهـا

كام البد من التثبت من خواطر النفس قبل ترجمتها إىل أفعال؛ فإذا حسد املرء ال يبغـي، وإذا تطـرّي 

  .مييض

ة إىل غريه، وال تستقيم حياته مبعزل عن اآلخرين، ولتمكينه من وملا كان اإلنسان بحاج

التكيف االجتامعي مبا يكفل تحقيق الخالفة وإعامر األرض، وحفاظاً عىل النوع البرشي من 

مع –كام جاءت دعوته إىل إقامة عالقات اجتامعية طيبة . االنقراض، جاءت دعوة اإلسالم إىل الزواج

أللفة والتكافل والتعاون، ليشعر باالنتامء إىل األمة اإلسالمية، فاملؤمن تسودها املحبة وا -اآلخرين

  .ألف مألوف، وخري الناس أنفعهم للناس

إقامة أصله برشعية التناسل، وحفظ بقائه بعد : ويلخص الشاطبي معاين حفظ النفس يف

مللبس خروجه من العدم إىل الوجود من جهة املأكل واملرشب، وذلك ما يحفظه من داخل، وا

  .)1( "واملسكن وذلك ما يحفظه من خارج

  الوقاية يف مجال املال:  

املال نعمة أنعمها هللا عىل اإلنسان لتلبية حاجاته وتأمني العـيش الكـريم، الـذي ميكنـه مـن 

واملال أمانـة مـن األمانـات التـي اسـتخلف هللا . أداء رسالته يف الحياة وتحقيق العبودية ملالك امللك

واملال زينة الحياة الدنيا، واإلنسـان . فهو مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقهفيها اإلنسان؛ 

وحـب التملـك . مجبول عىل حب املال، حتى لو أن له وادياً من ذهب ألحّب أن يكـون لـه واديـان

  .واحد من دافعني أوهم الشيطان بهام آدم عليه السالم، فعىص ربه

مـن أحكـام املـرياث والصـدقة والبيـع (التملك املرشوع لهذا كله رشع اإلسالم أحكام تنظيم 

كام رفض أساليب التملك غري املرشـوعة كالربـا والغـش، وعـّد ...). والرشاء وأعامل الكسب املرشوع

  .الربا من الكبائر

                                                 
 .28، ص 4الشاطبي، املوافقات، ج  )1(
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 ِلكَ نُھْ  َأنْ  َأَرْدَنا َوِإَذا(: ويحّذر اإلسالم من فتنة املال، ألنه سبباً يف هالك الفرد واألمة، قال تعاىل
ْرَناَھا اْلَقْولُ  َفَحقَّ َعَليَْھا ِفيَھا َفَفَسُقوا ُمْتَرِفيَھا َأَمْرَنا َقْرَيةً  وقال رسول هللا . )1( ) َتْدِميًرا َفَدمَّ

نْيَا َعلَيُْكْم كَاَم " صىل هللا عليه وسلم َما الَفْقُر أَْخَىش َعلَيُْكْم، َولَِكْن أَْخَىش َعلَيُْكْم أَْن تُبَْسَط الدُّ
وينهى اإلسالم عن . )2( "ِسطَْت َعَىل َمْن قَبْلَُكْم فَتََنافَُسوَها كاََم تََنافَُسوَها فَتُْهلَِكُكْم كَاَم أَْهلََكتُْهمْ بُ 

الغرور والتكّرب باملال عىل الناس، ألن املال مال هللا وما ميلكه اإلنسان محدود األجل يف الدنيا؛ فال 
  .املال ال ينقصه، بل يضاعفه عند هللا يوم القيامةفإنفاق . حرسة وال ندامة ملن ينفقه

والنفس اإلنسانية مجبولة عىل الشح والبخل وحب التملك، لذلك اتخذ اإلسالم كافة التدابري 
الوقائية لحامية النفس وتطهريها من الشح وكنز املال، فقد دعا إىل التصدق عىل املحتاجني، قال 

الكرم      صىل هللا عليه وسلموعد . )3( "يا ابن آدَم أُنِْفْق عليَك  أنفْق " صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 
وفّضل املتصدق . )4( "أفضل الناس إمياناً أبسطهم كفاً " صىل هللا عليه وسلممن اإلميان، قال رسول هللا 

     وجعل سبحانه ثواب. )5( "اليُد العليا خرٌي من اليِد الُسفىل" صىل هللا عليه وسلمعىل اآلخذ، قال 
 َسْبعَ  َأْنَبتَتْ  َحبَّةٍ  َكَمثَلِ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َأْمَواَلُھمْ  يُْنِفُقونَ  الَِّذينَ  َمثَلُ (: النفقة أضعافاً، قال تعاىل

، وقال )6(  )َعِليمٌ  َواِسعٌ  َواللَّهُ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  يَُضاِعفُ  َواللَّهُ  َحبَّةٍ  ِمَئةُ  ُسْنبَُلةٍ  ُكلِّ  ِفي َسَناِبلَ 
ِقينَ  ِإنَّ  (:تعاىل ّدِ ّدَِقاتِ  اْلُمصَّ  َأْجرٌ  َوَلُھمْ  َلُھمْ  يَُضاَعفُ  َحَسًنا َقْرًضا اللَّهَ  َوَأْقَرُضوا َواْلُمصَّ
َق أََحٌد ِبَصَدقٍَة ِمْن طَيٍِّب، َوالَ يَْقبَُل هللا إِالَّ " صىل هللا عليه وسلموقال رسول هللا . )7( )َكِريمٌ  َما تََصدَّ

فََرتْبُو ِيف َكفِّ الرَّْحَمـِن َحتَّى تَُكوَن أَْعظََم ِمَن . َوإِْن كَانَْت مَتْرَةً . َخَذَها الرَّْحمُن ِبيَِميِنهِ الطَّيَِّب، إِالَّ أَ 
ُه أَْو فَِصيلَهُ . الَْجبَلِ  وقد حث سبحانه عىل التصدق مبا يزيد عىل الحاجة . )8( "كاََم يَُريبِّ أََحُدكُْم فَلُوَّ

  ُقلِ  يُْنِفُقونَ  َماَذا َوَيْسَألُوَنكَ ( :مـــن املال، قال تعاىل

                                                 
 .16اإلرساء،   )1(

 .سبق تخريجه  )2(

النووي، باب الحث عىل النفقة وتبشري املنفق بالخلف، حـديث / أخرجه البخاري يف كتاب النفقات، ومسلم يف كتاب الزكاة  )3(

 .1658رقم 

 .رواه الطحاوي  )4(

 .1338ة إال عن ظهر غنى، حديث رقم رواه البخاري يف كتاب الزكاة، باب ال صدق  )5(

 .261البقرة،   )6(

 .18الحديد،   )7(

 .597ناصف، كتاب الصدقة، باب ما جاء يف فضل الصدقة، حديث رقم / أخرجه الشيخان والرتمذي والنسايئ  )8(
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وينطوي هذا . ، أي أن ينفق املرء ما يزيد عىل حاجته من مال، طواعية يف سبيل هللا)1(  ) اْلَعْفوَ  
  .التوجيه عىل ابتالء شح النفس مبا متلك من مال

سبيل هللا طوعاً، فقد أما بالنسبة ملن تحركه دوافع البخل، بعيداً عن إنفاق ما زاد عىل الحاجة، يف 
ويف ذلك تطهري لنفس املعطي من . فرض هللا يف أمواله حداً أدىن هو الزكاة، تؤخذ طوعاً أو كرهاً 
وينبغي أن ال ينحرف الكرم ليصح . دوافع البخل وتطهري لنفس املستحق لها من دوافع الحسد

 َال  ِإنَّهُ  تُْسِرفُوا َوَال  َواْشَربُوا اَوُكلُو(إرسافاً، فقد حرّم اإلسالم التبذير واإلرساف، قال تعالــى
 َوَال (: كام نهى عن بسط اليد كل البسط تجنباً للمالمة والحرسة، قال تعاىل. )2( ) اْلُمْسِرِفينَ  يُِحبُّ 
  .)3(  )َمْحُسوًرا َملُوًما َفتَْقُعدَ  اْلَبْسطِ  ُكلَّ  َتْبُسْطَھا َوَال  ُعنُِقكَ  ِإَلى َمْغلُوَلةً  َيَدكَ  َتْجَعلْ 

 َيْحَسَبنَّ  َوَال (: كام نهى اإلسالم عن الشح والبخل، وبنّي ما يرتتب عليها من عقوبة، قال تعاىل
ُقونَ  َلُھمْ  َشرٌّ  ُھوَ  َبلْ  َلُھمْ  َخيًْرا ُھوَ  َفْضِلهِ  ِمنْ  اللَّهُ  َآَتاُھمُ  ِبَما َيْبَخلُونَ  الَِّذينَ   َما َسيُطَوَّ
وقال . )5(  )اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َفُأوَلِئكَ  َنْفِسهِ  ُشحَّ  يُوقَ  َوَمنْ  (:وقال تعاىل )4(  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبهِ  َبِخلُوا

اللَّهمَّ : ما ِمن يوٍم يُصبُح الِعباُد فيه إِالَّ َملَكاِن يَنزِالِن فيقوُل أحُدهام" صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 
كام نهى اإلسالم عن كنز املال، وبنّي ما . )6( "ِسكاً تلَفاً اللّهمَّ أعِط ُمم: أعِط ُمنِفقاً َخلَفا، ويَقوُل اآلَخرُ 

ةَ  الذََّھبَ  َيْكِنُزونَ  َوالَِّذينَ  (:يرتتب عليه من عقوبة، قال تعاىل  َسِبيلِ  ِفي يُْنِفُقوَنَھا َوَال  َواْلِفضَّ
ْرُھمْ  اللَّهِ   ِجَباُھُھمْ  ِبَھا َفتُْكَوى نَّمَ َجھَ  َنارِ  ِفي َعَليَْھا يُْحَمى َيْومَ  ( 34 )َأِليمٍ  ِبَعَذابٍ  َفَبّشِ

ويعّد اإلسالم . )7(  )َتْكِنُزونَ  ُكْنتُمْ  َما َفُذوُقوا ِألَْنُفِسُكمْ  َكَنْزتُمْ  َما َھَذا َوظُُھوُرُھمْ  َوُجنُوبُُھمْ 
 َرشُّ َما ِيف رَُجٍل ُشحٌّ َهالٌِع َوُجنْبٌ " صىل هللا عليه وسلمالبخل من رش خصال اإلنسان، قال رسول هللا 

َخْصلَتَاِن ال تَْجتَِمَعاِن " صىل هللا عليه وسلموالبخل أحد صفتني ال يكونان يف املؤمن، قال . )8( "َخالِعٌ 
  البُْخُل، وُسوءِ : يف ُمؤِْمنٍ 

                                                 
 .219البقرة،   )1(

 .31األعراف،   )2(

 .29اإلرساء،   )3(

 .180آل عمران،   )4(

 .16التغابن،   )5(

 .1678ناصف، كتاب الزكاة، باب يف املنفق واملمسك، حديث رقم / جه الشيخان والنسايئأخر   )6(

 .35-34التوبة،   )7(

 .2150أخرجه أبو داود يف كتاب الجهاد، باب الجرأة والجنب، حديث رقم   )8(
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ال يَْدُخُل الَْجنََّة َخبٌّ وال " صىل هللا عليه وسلم، والبخيل ال يدخل الجنة، قال رسول هللا )1( "الُْخلُقِ  
  .)2( "َمنَّانٌ  بَِخيٌل وال

والنهي عن الغرور به،  )3( )ِفتْنَةٌ  َوَأْوَالُدُكمْ  َأْمَوالُُكمْ  ِإنََّما (:ويحذر اإلسالم من فتنة املال، قال تعاىل
َبُھمْ  َأنْ  اللَّهُ  يُِريدُ  ِإنََّما َوَأْوَالُدُھمْ  َأْمَوالُُھمْ  تُْعِجْبكَ  َوَال (: قال تعاىل  َتْزَھقَ وَ  الدُّْنيَا ِفي ِبَھا يَُعّذِ
 َكَفُروا الَِّذينَ  ِإنَّ (: والبخل لن ينفع صاحبه يوم القيامة، قال تعاىل. )4( )َكاِفُرونَ  َوُھمْ  َأْنُفُسُھمْ 

صىل هللا ، وأنه سيكون عبداً للامل، قال )5( )َشْيًئا اللَّهِ  ِمنَ  َأْوَالُدُھمْ  َوَال  َأْمَوالُُھمْ  َعْنُھمْ  تُْغِنيَ  َلنْ 
عبُد الديناِر والدرهم والَقِطيفِة والخميصِة إْن أُعطى ريض وإن مل يُعَط مل  تَِعَس "  عليه وسلم

  .)6("يَرَْض 
ويشري اإلسالم إىل محدودية أجل ما ميتلكه املسلم يف الدنيا، فال حرسة وال ندامة ملن ينفق، قال 

 الَِّذينَ  ِلِعَباِديَ  ُقلْ  (، وقال سبحانه)7( ) اتََّقى ِلَمنِ  َخْيرٌ  َواْآلَِخَرةُ  َقِليلٌ  الدُّْنَيا َمَتاعُ  ُقلْ (: تعاىل
َالةَ  يُِقيُموا َآَمنُوا ا  َويُْنِفُقوا الصَّ ا َرَزْقَناھُمْ  ِممَّ  َبْيعٌ  َال  َيْومٌ  َيْأِتيَ  َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َوَعَالِنيَةً  ِسّرً

 اْلَمْوتُ  َأَحَدُكمُ  َيْأِتيَ  َأنْ  ْبلِ قَ  ِمنْ  َرَزْقَناُكمْ  َما ِمنْ  َوَأْنِفُقوا(وقال أيضاً . )8(  )ِخَاللٌ  َوَال  ِفيهِ 
ْرَتِني َلْوَال  َربِّ  َفيَُقولَ  دَّقَ  َقِريبٍ  ِإَلٮَأَجلٍ  َأخَّ اِلِحينَ  ِمنَ  َوَأُكنْ  َفَأصَّ فإنفاق املال ال . )9(  )الصَّ

ْبداً ِبَعْفٍو إِالَّ َما نََقَصْت َصَدقٌَة ِمْن َماٍل َوَما زَاَد ّهللاُ عَ " صىل هللا عليه وسلمينقصه، قال رسول هللا 
ِ إِالَّ رَفََعُه ّهللاُ . ِعزٍّا   .)10( "َوَما تََواَضَع أََحٌد هلِلّ

ـاء وأعـامل  ـوع كأحكـام املـرياث والصـدقة والبيـع والرش ويرشع اإلسالم تنظيم التملك املرش

ويجعل املـال أمانـة مـن األمانـات التـي اسـتخلف فيهـا اإلنسـان، فهـو ... الكسب املرشوع والهبات

  .سؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقهم

                                                 
 .1885رواه الرتمذي يف كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف البخيل، حديث رقم   )1(

 .1886، باب ما جاء يف البخيل، حديث رقم صىل هللا عليه وسلمي يف كتاب الرب والصلة عن رسول هللا رواه الرتمذ  )2(

 .15التغابن،   )3(

 .85التوبة،   )4(

 .10آل عمران،   )5(

 .5955النووي، باب ما يتبقى من فتنة املال، حديث رقم/ أخرجه البخاري يف كتاب الجهاد ويف الرقاق  )6(

 .77النساء،   )7(

 .31إبراهيم،   )8(

 .10املنافقون،   )9(

 .4689النووي، باب استحباب العفو والتواضع، حديث رقم / أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة) 10(
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 َوَأَحلَّ  (:ويرفض اإلسالم أساليب التملك غري املرشوعة كالربا والغش، فيحرم الربا، قال تعاىل

مَ  اْلبَيْعَ  اللَّهُ  َبا َوَحرَّ " مـن السـبع املوبقـات، قـال  صـىل هللا عليـه وسـلم، ويعّده رسول هللا )1( ) الّرِ

بَع املو حُر، وقتُْل النَّفِس التـي : يا رسوَل ِهللا، وما ُهنَّ ؟ قال: قالوا. بقاتاجتِنبوا السَّ ُك باهلِل، والسِّ الرشِّ

با، وأكُل ماِل اليَتيم، والتَّويلِّ يوم الزَّحـِف، وقـذُف املُحصـناِت املؤمنـاِت  َحرََّم ُهللا إالّ بالحّق؛ وأكُل الرِّ

من غـّش "ويف سنن الرتمذي . )3( "من غّشنا فليس مّنا" صىل هللا عليه وسلموقال النبي . )2( "الغاِفالِت 

  ".فليس مّنا

وعىل الرغم من أن اإلسالم منح اإلنسان حرية الترصـف يف املـال، إال أنـه قيّـد هـذه الحريـة 

ـوع كاالحتكـار  باملصلحة العامة؛ فمنع أكل مـال النـاس بالباطـل، وحـرّم أعـامل الكسـب غـري املرش

  .قيّد إنفاق املال يف الوجوه املرشوعةكام ... والتالعب باألسعار

وملّا كان املال عصب الحياة، وأحد مقاصد اإلسالم، رشع اإلسالم الوسائل الكفيلة بالتحصيل الحالل 
له، فحث عىل العمل والسعي لكسب الرزق الحالل، وأباح املعامالت واملبادالت والتجارة واملضاربة، 

 َذلُوًال  اْألَْرضَ  َلُكمُ  َجَعَل  الَِّذي ُھوَ (: ، قال تعاىلوسخر ما يف الكون لتسهيل معاش اإلنسان
وقرر اإلسالم حق العمل لكل إنسان، . )4( ) النُُّشورُ  َوِإلَيْهِ  ِرْزِقهِ  ِمنْ  َوُكلُوا َمَناِكِبَھا ِفي َفاْمُشوا

ورفع من قيمة العمل وشأن العامل، ووضع من . وأوجب عىل الدولة توفري الفرص للعامل
صىل وقد قرر رسول هللا . عات ما يحفظ للعامل كرامته وما يحفظ حقوقه املادية واملعنويةالترشي

أن أجر العامل يجب أن ال يقل عن مقدار ما يسّد حاجته من الطعام والرشاب  هللا عليه وسلم
  .وامللبس واملسكن، وأن ال يكلف العامل فوق طاقته

ملال وحاميته، فحرّم الغش والخيانـة، وأكـل ورشع اإلسالم األحكام التي تضمن الحفاظ عىل ا
كام منع االعتداء عىل مال الغري بالرسقة أو الغصب، ورتب عقوبة زاجرة عـىل . أموال الناس بالباطل

املعتدي، وهي قطع اليد، ورشع الحد لقاطع الطريق، كام حرّم إتالف مـال الغـري، وأوجـب الضـامن 
ووضـع األحكـام . املال يف حال اعتـداء اآلخـرين عليـه ورشع اإلسالم حق الدفاع عن. عىل من يتلفه

  التي تكفل عدم تربيره يف غري

                                                 
 .275البقرة،   )1(

ناصف، كتاب الوصايا، بـاب اجتنـاب أكـل مـال اليتـيم، حـديث رقـم / أخرجه الشيخان وأبو داود والنسايئ واللفظ للرتمذي  )2(

3611. 

 .146رواه مسلم يف كتاب اإلميان، باب قول النبي من غشنا فليس منا، حديث رقم   )3(

 .15امللك،   )4(
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املصلحة، إن كان صاحبه ال يحسن الترصف فيه، كأن يكون صغرياً مل يـؤنس منـه الرشـد، أو  
  .)1(كان مجنوناً أو سفيهاً، أو حتى مريضاً مرض املوت

الوقائية للحفاظ عىل املال وتطهري النفوس من  وهكذا ميكن القول بأن اإلسالم اتخذ كافة التدابري
 يُوقَ  َوَمنْ  (:دوافع حب التملك واألنانية والجشع والشح والبخل، ليتحقق لها الفالح، قال تعاىل

وليسعد املجتمع بتكافل أبنائه حيث ال يبقى منهم فقري . )2( ) اْلُمْفِلُحونَ  ُھمُ  َفُأوَلِئكَ  َنْفِسهِ  ُشحَّ 
الفروق االقتصادية بني أفراده، وتتحرر النفوس من الضغائن والحسد والبغض  وال محروم، وتضيق

  .واالنتقام والرسقة والجرمية

  األساليب الوقائية من االنحرافات النفسية:  

يتنوع األسلوب القرآين واألسلوب النبوي الرشيف يف الدعوة إىل هللا وحث الناس عىل مكـارم 

وفـيام . النحرافات واالضطرابات الفكرية والوجدانية والسـلوكيةاألخالق مبا يقيهم من كافة أشكال ا

  :ييل عرض ألبرز هذه األساليب

 القدوة الحسنة:  
قدوة املسلمني؛ يتعلمون منه ما فيه صالحهم يف الدنيا  صىل هللا عليه وسلمفالرسول الكريم 

 اللَِّه ُأْسَوةٌ  َرُسولِ  ِفي مْ َلكُ  َكانَ  َلَقدْ  (:واآلخرة من عبادات ومعامالت ومكارم أخالق، قال تعاىل
وتشري هذه اآلية الكرمية إىل  )َكِثيًرا اللَّهَ  َوَذَكرَ  اْآلَِخرَ  َواْليَْومَ  اللَّهَ  َيْرُجو َكانَ  ِلَمنْ  َحَسَنةٌ 

فالقدوة الحسنة تقي املسلم من الوقوع . أهمية القدوة الحسنة يف تنشئة املسلم التنشئة السليمة
وقد . عن النهج القويم، وتدفعه إىل االلتزام بأوامر هللا والتحيل مبكارم األخالق يف املعصية واالنحراف

أداء العبادات، مبالحظة أدائه وتقليده، قال رسول  صىل هللا عليه وسلمتعلّم الصحابة من رسول هللا 
ُخُذوا َعني " صىل هللا عليه وسلمكام قال . )3( "َصلُّوا كام رأيتموين أصيلِّ " صىل هللا عليه وسلمهللا 

  .)4( "َمَناِسَكُكْم 

يعلم أصحابه اإلسالم ويطبـق أحكامـه ليقتـدوا بـه،  صىل هللا عليه وسلموقد كان رسول هللا 

يدعوه  صىل هللا عليه وسلميقول الجلندي ملك ُعامن ملّا بلغه أن رسول هللا . وكان يطابق قوله فعله

  ي أنه ال يأمر بخري إال كان أول آخذ به، وال ينهى عن وهللا لقد دلني عىل هذا النبي األم"إىل اإلسالم 

                                                 
 .219-216مقاصده وخصائصه، ص : محمد عقلة، اإلسالم: انظر  )1(

 .16التغابن،   )2(

 .2/135، 631فتح الباري برشح صحيح البخاري، كتاب األذان للمسافرين، حديث رقم   )3(

 .13899 مسند املكرثين، باب مسند جابر بن عبد هللا، حديث رقم رواه أحمد يف  )4(
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رش إال كان أول تارك له، وأنه يَغلب فال يبطر، ويُغلب فال يضجر، ويفي بالعهد وينجز 

أصحابه باالقتداء به وبالخلفاء  صىل هللا عليه وسلموأوىص رسول هللا . )1( "املوعود، وأشهد أنه نبي

َعلَيُْكم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة الُْخلََفاء الرَّاِشِديَن املَْهِديِّنَي "  عليه وسلمصىل هللالراشدين من بعده، قال 

وا َعلَيَْها ِبالنََّواِجذ ُكوا ِبَها، َوَعضُّ لزوم السنة يحفظ من ّرش النفس "ويرى ابن تيمية أن . )2( "مَتَسَّ

  .)3( "والشيطان

 اللَّهُ  َھَدى الَِّذينَ  ُأوَلِئكَ (: بقني، قال تعاىلكام دعا سبحانه إىل االقتداء باألنبياء والرسل السا
فقد دعا إىل االقتداء بسيدنا إبراهيم عليه السالم والذين معه يف تربئهم من . )4( )اْقتَِدهِ  َفِبُھَداُھمُ 

 ِفي َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  َلُكمْ  َكاَنتْ  َقدْ  (: قومهم املرشكني، ورفضهم التقليد األعمى لهم، قال تعاىل
ا ِمْنُكمْ  بَُرَآءُ  ِإنَّا ِلَقْوِمِھمْ  َقالُوا ِإذْ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  َراِھيمَ ِإبْ   َكَفْرَنا اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْعبُُدونَ  َوِممَّ

  .)5(  ) َوْحَدهُ  ِباللَّهِ  تُْؤِمنُوا َحتَّى َأَبًدا َواْلَبْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوَبْيَنُكمُ  َبْيَنَنا َوَبَدا ِبُكمْ 
صىل هللا أهمية القدوة يف غرس العقيدة يف قوله  صىل هللا عليه وسلمل هللا وكشف رسو 

سانهِ " عليه وسلم انِه أو مُيجِّ أي أن . )6( "ما من َمولوٍد إالَّ يولَُد عىل الِفطرِة، فأَبَواُه يُهوِّدانه أو يَُنرصِّ
ت أرسية أو اجتامعية الطفل يولد عىل الفطرة السوية املستقيمة، فإذا ترك وشأنه دون وجود مؤثرا

. تخالف الفطرة التي ولد عليها، فإنه بال شك سينقاد إىل توحيد هللا سبحانه ويلتزم بأوامره ونواهيه
لذلك يحتم اإلسالم عىل اآلباء أن . فاألبناء كالعجني بني يدي آبائهم ومربيهم يشكلونهم كيف يشاؤن

. ن، الذي يعّد أساس صالحهم يف الدنيا واآلخرةيكونوا قدوة صالحة ألبنائهم، وأن يغرسوا فيهم اإلميا
وعليه، فإن القدوة الحسنة من الوالدين تقي األبناء من انحراف العقيدة، وتنمي لديهم القيم 

  .اإلسالمية، وتحثهم عىل مكارم األخالق

ويحرص اإلسالم عىل اختيار . ويحث اإلسالم عىل توسيع دائرة القدوة لتشمل األصدقاء
صىل ح ملا له من أثر عىل صاحبه من حيث اكتساب األخالق والقيم، قال رسول هللا الصديق الصال

وِء كمثَِل صاحِب املِسك وكرِيِ الحّدادِ " هللا عليه وسلم ال يَعَدُمَك : َمثَُل الَجليِس الصالِح والجليِس السُّ
  دنَك من صاحب املسِك إِّما تَشَرتِيِه أو تَِجُد ِريَحه وكرُِي الحّداِد يَحرُِق ب

                                                 
 .56-55سعيد حوى، الرسول، ص : انظر  )1(

 .3991أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب يف لزوم السنة، حديث رقم   )2(

 .568، ص 1ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )3(

 .90األنعام،   )4(

 .4املمتحنة،   )5(

 .سبق تخريجه  )6(
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املـرء َعـَىل ِديـِن " صىل هللا عليه وسلموقال رسول هللا . )1( "أو ثَوبَك أو تَِجُد منه ِريحاً خبيثةً  
وعليه، ينبغـي أن يصـادق . )3( "ال تَُصاِحْب إِالَّ ُمؤِْمناً "وقال أيضاً  )2( "َخليلِِه فَلْيَْنظُْر أََحُدكُْم َمْن يَُخالُِل 

لفضائل ويضعه رقيباً عليه؛ يالحظ أفعاله وأحواله، فإن كـره منـه اإلنسان من يجانسه يف حب نيل ا
شيئاً ينبهه عليها، ويحّذر من مصادقة أهل الرش الـذين يجـاهرون بركـوب الفاحشـة والسـعي وراء 

  .امللذات، ومن حضور مجالسهم واالستامع إىل أخبارهم

 الرتغيب والرتهيب:  

فطرة اإلنسان عـىل الرغبـة يف الحصـول  الرتغيب والرتهيب أسلوبان تربويان ينسجامن مع  

فالرتغيب وعـد بلـذة أو متعـة آجلـة مقابـل عمـل صـالح، أو . عىل اللذة، ورهبة مام يؤدي إىل األمل

والرتهيـب وعيـد بعقوبـة ترتتـب عـىل ارتكـاب ذنـب، أو التهـاون يف أداء . االمتناع عن عمـل سـيئ

هللا رغبة يف جنته، ويجتنب ما نهـاه عنـه وبذلك يتحقق التوازن النفيس للمسلم؛ فهو يعبد . فريضة

  .رهبة من جحيمه

وقد رّغب اإلسالم بالقيام باألعامل الصالحة يف سبيل مرضاة هللا عز وجل، وأجزل لها الثواب يف 
ويزخر القرآن الكريم بآيات . اآلخرة، ورّهب من ارتكاب الذنوب خوفاً من عقاب هللا سبحانه

فاقرتن الخوف من عذاب هللا بالرجاء . توحيد والعمل مبقتضاهاالرتغيب والرتهيب لغرس عقيدة ال
اِلَحاتِ  َوَعِملُوا َآَمنُوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َوَعدَ  (:   يف رحمته وثوابه يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل  الصَّ

، )4( ) اْلَجِحيمِ  َأْصَحابُ  ِئكَ ُأولَ  ِبَآَياِتَنا َوَكذَّبُوا َوالَِّذيَن َكَفُروا (9 ) َعِظيمٌ  َوَأْجرٌ  َمْغِفَرةٌ  َلُھمْ 
ةٍ  ِمثَْقالَ  َيْعَملْ  َفَمنْ  (:وقال سبحانه ةٍ  ِمثَْقالَ  َيْعَملْ  َوَمنْ  (7 ) َيَرهُ  َخيًْرا َذرَّ ا َذرَّ . )5( ) َيَرهُ  َشّرً

  .)6( )َجنَّتَانِ  َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ   َوِلَمنْ  (وقال تعاىل
سلم باب محاسبة النفس واالعرتاف بارتكاب الذنوب وتفتح أساليب الرتغيب والرتهيب أمام امل

 َيا ُقلْ  (:واالستعداد للرجوع عن الخطأ باالستغفار والتوبة النصوح وحسن الظن باهلل، قال تعاىل
  اللَّهِ  َرْحَمةِ  ِمنْ  َتْقَنطُوا َال  َأْنُفِسِھمْ  َعَلى َأْسَرُفوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ 

                                                 
 .1959رواه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، باب يف العطار وبيع املسك، حديث رقم   )1(

 .سبق تخريجه  )2(
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ِحيمُ  اْلَغُفورُ  ُھوَ  ِإنَّهُ  َجِميًعا بَ َيْغِفُرالذُّنُو اللَّهَ  ِإنَّ    َوَعِملَ  َتابَ  َوَمنْ (: وقال سبحانه. )1(  ) الرَّ
 ) َغفَّاًرا َكانَ  ِإنَّهُ  َربَُّكمْ  اْسَتْغِفُروا  َفُقْلتُ ( ، وقال أيضاً )2 )اللَِّه َمَتاًبا ِإَلى َيُتوبُ  َفِإنَّهُ  َصاِلًحا
َماءَ  يُْرِسلِ  ( 10)  َجنَّاتٍ  َلُكمْ  َوَيْجَعلْ  َوَبِنينَ  ِبَأْمَوالٍ  َويُْمِدْدُكمْ (11 ) ْدَراًرامِ  َعَليُْكمْ  السَّ
لَْو يَْعلَُم الُْمؤِْمُن َما ِعْنَد ّهللاِ ِمَن " صىل هللا عليه وسلموقال رسول هللا . )3( )َأْنَھاًرا لَُكمْ  َوَيْجَعلْ 

  .)4( "ُم الَْكاِفُر َما ِعْنَد ّهللاَ ِمَن الرَّْحَمِة، َما قَِنَط ِمْن َجنَِّتِه أََحدٌ الُْعُقوبَِة، َما طَِمـَع ِبَجنَّتِِه أََحٌد، َولَْو يَْعلَ 

 رضب األمثال:  
يفيد رضب األمثال يف عرض املايض يف صورة الحارض ألخذ العرب دون الحاجة إىل املرور بالخربة 

اإلقناع والزجر، وأوقع يف وهو أبلغ يف الوعظ وأقوى يف . ففيه تذكري للغافل وزجر للمعاند. ذاتها
: نفس املتلقي، لذلك رضب هللا األمثال للناس حتى يعقلوها ويأخذوا الدروس والعرب، قال تعاىل

وقد رضب هللا األمثال يف كتابه . )5( ) اْلَعاِلُمونَ  ِإالَّ  َيْعِقلَُھا َوَما ِللنَّاسِ  َنْضِربَُھا اْألَْمَثالُ  َوِتْلكَ (
رسله، وأوضح الحجة عىل خلقه، ألنها مقبولة يف القلب ومعقولة يف العزيز وجعلها من دالئل 

  .فهي تجسد املعاين املجردة لتصويرها مادياً بحيث يسهل إدراكها. العقل
ال يكاد الكالم املرسل . أن لألمثال من الكالم موقعاً يف األسامع، وتأثرياً يف القلوب"ويرى املاوردي 

ألن املعاين بها الئحة، والشواهد بها واضحة، والنفوس بها عالقة، يبلغ مبلغها، وال يؤثر تأثريها، 
ويستند املاوردي يف رأيه هذا حول جدوى رضب . )6( "والقلوب بها واثقة، والعقول لها موافقة

 َكِلَمةً  َمثًَال  اللَّهُ  َضَربَ  َكيْفَ  َترَ  َأَلمْ (: األمثال يف التذكري والزجر إىل قوله تعاىل يف كتابه العزيز
َماءِ  ِفي َوَفْرُعَھا َثاِبتٌ  َأْصلَُھا طَيَِّبةٍ  َكَشَجَرةٍ  طَّيَِبةً   ِبِإْذنِ  ِحينٍ  ُكلَّ  ُأُكَلَھا تُْؤِتي ( 24 ) السَّ
 َكَشَجَرةٍ  َخِبيثَةٍ  َكِلَمةٍ  َوَمثَلُ  ( 25 ) َيَتَذكَُّرونَ  َلَعلَُّھمْ  ِللنَّاسِ  اْألَْمَثالَ  اللَّهُ  َوَيْضِربُ  َربَِّھا

  اْألَْرِض  َفْوقِ  ِمنْ  اْجتُثَّتْ  َخِبيثَةٍ 

                                                 
 .53الزمر،   )1(

 .71الفرقان،   )2(

 .12-10نوح،   )3(
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ا َناًرا اْسَتْوَقدَ  الَِّذي َكَمثَلِ  َمَثلُُھمْ (: ، وقوله تعاىل يف وصف املنافقني)1( )َقَرارٍ  ِمنْ  َلَھا َما   َفَلمَّ
 ( 17 )       يُْبِصُرونَ  َال  ظُلَُماتٍ  ِفي َوَتَرَكُھمْ  ِبنُوِرِھمْ  اللَّهُ  َذَھبَ  َحْوَلهُ  َما َأَضاَءتْ  )

َماءِ  ِمنَ  َكَصيِّبٍ  َأوْ  ( 18 ) َيْرِجُعونَ  َال  َفُھمْ  ُعْميٌ  بُْكمٌ  ُصمٌّ   َوَرْعدٌ  ظُلَُماتٌ  ِفيهِ  السَّ
َواِعقِ  ِمنَ  َآَذاِنِھمْ  ِفي َأَصاِبَعُھمْ  َيْجَعلُونَ  َوَبْرقٌ   بِاْلَكاِفِرينَ  ُمِحيطٌ  َواللَّهُ  اْلَمْوتِ  َحَذرَ  الصَّ

 َقاُموا َعَليِْھمْ  َأظَْلمَ  َوِإَذا ِفيهِ  َمَشْوا َلُھمْ  َأَضاءَ  ُكلََّما َأْبَصاَرُھمْ  ْخطَفُ يَ  اْلَبْرقُ  َيَكادُ  ( 19 )
، وقوله تعاىل )2( ) َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى اللَّهَ  ِإنَّ  َوَأْبَصاِرِھمْ  ِبَسْمِعِھمْ  َلَذَھبَ  اللَّهُ  َشاءَ  َولَوْ 

 ِمنْ  تُْسَكنْ  َلمْ  َمَساِكنُھُمْ  َفتِْلكَ  َمِعيَشتََھا َبِطَرتْ  َقْرَيةٍ  ِمنْ  َأْھَلْكَنا َوَكمْ  (:معرّضاً بأهل مكة
فرضب هللا املثل بالقرى التي طغت وكفرت نعمة هللا . )3( ) اْلَواِرثِينَ  َنْحنُ  َوُكنَّا َقِليًال  ِإالَّ  َبْعِدِھمْ 

ر للفرد واألمة، ووقاية من ويف ذلك إنذا. فأخذها بالعذاب، بأن دثر ديارها فعادت خراباً ال أحد فيها
  .الطغيان وكفر النعمة

األمثال يف تعليم الصحابة أمور دينهم وتقريـب  صىل هللا عليه وسلموقد استخدم رسول هللا 
قال " فضل من استربأ لدينه"ففي باب . املعاين املجردة إىل أذهانهم بتثبيتها بصورة مادية محسوسة

، َوبَيَْنهام ُمَشبَّهاٌت ال يَْعلَُمها كثرٌي مَن الناِس الَحال" صىل هللا عليه وسلمرسول هللا  ٌ ، َوالَحراُم بنَيِّ ٌ . ُل بنَيِّ
بُهاِت  كراٍع يَْرَعى َحْوَل الِحمى يُوِشُك أْن : فمِن اتَّقى املَُشبَّهاِت اْستَْربَأَ لِِدينِه وِعرِْضه، وَمْن َوقََع يف الشُّ

إذا : أال وإِنَّ يف الَجَسـِد ُمْضـَغةً . أال إِنَّ ِحَمـى ِهللا ِيف أرِضـِه َمحارُِمـهأال وإِنَّ لِكلِّ َملٍك ِحمى، . يُواِقَعه
صـىل وقال رسـول هللا . )4( "َصلََحْت َصلََح الَجسُد كلُّه، وإذا فََسَدْت فََسَد الجَسُد كله، أَال وِهَي الَْقلُْب 

عمها طيب وريحها طيب، واملؤمن الذي ط )5(َمثَُل املؤمِن الذي يَقرأ القرآن كاألترُجةِ " هللا عليه وسلم
ومثـل املنـافق الـذي ال يقـرأ القـرآن . ال يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمهـا طيـب وال ريـح لهـا

  .)6( "كالحنظلة طعمها مّر أو خبيث وريحها مرّ 

مـا "األمثال مع امللحـدين إلثبـات وجـود هللا، فقـال لهـم  -رحمه هللا –واستخدم أبو حنيفة 
إين رأيت سفينة مشحونة بـاألحامل مملـوءة باألثقـال وقـد احتواهـا يف "  رجل يقول لكمتقولون يف

ة البحر أمواج متالطمة ورياح مختلفة، وهي تجري مستوية ليس لهـا مـالّح وال متعهـد يـدفعها . لجَّ
  هذا يشء ال يقبله العقل، فقال: هل يجوز ذلك يف العقل؟ قالوا

                                                 
 .26-24إبراهيم،   )1(

 .20-17البقرة،   )2(

 .58القصص،   )3(

 .50رواه البخاري، كتاب اإلميان، باب من استربأ لدينه، حديث رقم   )4(

 .نوع من الثامر  )5(

 .4671رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب من راءى، بقراءة القرآن أو تآكل به أو فخر به، حديث    رقم   )6(
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مل يجز يف العقـل سـفينة تجـري يف البحـر مسـتوية مـن غـري إذا ! يا سبحان هللا: أبو حنيفة 
متعهد وال قبطان، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا عىل اختالف أحوالها وسعة أطرافها من غـري صـانع 

  .)1( "صدقت: وال حافظ؟ فبكوا جميعاً وقالوا

ل هذا وتستخدم األمثال لغايات أخذ الدروس والعرب ذات العالقـة بتهـذيب األخـالق وتعـدي

السلوك، وتنمية االتجاهات اإليجابية والقيم اإلسالمية؛ مبا ييرس عملية التكيـف مـع البيئـة، ويقيهـا 

وعليه، ينبغي مداومة تعلم القرآن الكريم، وتـدبر آياتـه حتـى يتحقـق االنتفـاع مـن . من االنحراف

  .األمثال التي ذكرها سبحانه يف كتابه العزيز

 املـوعظـة:  

توجيه واإلرشاد إىل الخري، مبا يلني القلوب، ويقي النفوس من الجنوح، يقصد بها النصيحة وال

بأسلوب لني مؤثر بالنفس، مقنع للعقل، يوازن بني الثواب والعقاب، والخوف والرجاء، ويؤلـف بـني 

  .القلوب عىل محبة هللا وخشيته، وينمي الشعور باملسؤولية الجامعية

يُن " صىل هللا عليه وسلمدين هو النصيحة، قال أن ال صىل هللا عليه وسلمويرى رسول هللا  الدِّ
ِتِهمْ : لَِمن يا رسول هللا؟ قَاَل : النَِّصيَحُة قُلَْنا فالنصيحة تقي . )2( "هلل ورَُسولِِه َوألمَِئَِّة الُْمْسلِِمنَي َوَعامَّ

كه بعد أن املسلم من الوقوع يف املهالك، لذلك كان سبحانه ال يهلك أحداً، ظاملاً له، بل كان يهل
 ُمْھِلكَ  َربُّكَ  َكانَ  َما(: يقيم الحجة عليه؛ أي بعد أن يرسل الرسول مبرشاً ومنذراً ، قال تعاىل

َھا ِفي َيْبَعثَ  َحتَّى اْلُقَرى  َوَأْھلَُھا ِإالَّ  اْلُقَرى ُمْھِلِكي ُكنَّا َوَما آََياِتَنا َعَليِْھمْ  َيْتلُو َرُسوًال  ُأّمِ
  .)3(  )ظَاِلُمونَ 

 َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإَلى اْدعُ (شار القرآن الكريم إىل أهمية املوعظة يف الدعوة إىل هللا، قال سبحانهوقد أ 
وقد وعظ لقامن ابنه بتجنب . )4(  )َأْحَسنُ  ِھيَ  ِبالَّتِي َوَجاِدْلُھمْ  اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ  ِباْلِحْكَمةِ 

. الخ...واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والصربالرشك، وبّرب الوالدين، وشكر هللا، وإقامة الصالة، 
 ِإنَّ  ِباللَّهِ  تُْشِركْ  َال  بَُنيَّ  َيا َيِعظُهُ  َوُھوَ  ِالْبِنهِ  لُْقَمانُ  َقالَ  َوِإذْ (: قال سبحانه عىل لسان لقامن

ْركَ  ْيَنا ( 13 ) َعِظيمٌ  َلظُْلمٌ  الّشِ   َوَوصَّ

                                                 
 .58-57نقالً عن الخوالدة وعيد، ص   )1(

 .211يوسف القرضاوي، الحالل والحرام يف اإلسالم، ص  )2(

 .59القصص،   )3(

 .125النحل،   )4(
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 َوِلَواِلَدْيكَ  ِلي اْشُكرْ  َأنِ  َعاَميْنِ  ِفي َوِفَصالُهُ  َوْھنٍ  َعَلى َوْھًنا هُ ُأمُّ  َحَمَلتْهُ  ِبَواِلَدْيهِ  اْإلِْنَسانَ  
 تُِطْعُھَما َفَال  ِعْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما ِبي تُْشِركَ  َأنْ  َعلى َجاَھَداكَ  َوِإنْ  ( 14 ) اْلَمِصيرُ  ِإَليَّ 

 ِبَما َفُأَنبِّئُُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  ِإَليَّ  ثُمَّ  ِإَليَّ  َأَنابَ  َمنْ  َسِبيلَ  َواتَِّبعْ  َمْعُروًفا الدُّْنَيا ِفي َوَصاِحْبُھَما
 ِفي َأوْ  َصْخَرةٍ  ِفي َفتَُكنْ  َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمْثَقالَ  َتكُ  ِإنْ  ِإنََّھا بَُنيَّ  َيا ( 15 ) َتْعَملُونَ  ُكْنتُمْ 

َماَواتِ  َالةَ  َأِقمِ  بَُنيَّ  َيا ( 16 ) َخِبيرٌ  َلِطيفٌ  لَّهَ ال ِإنَّ  اللَّهُ  ِبَھا َيْأتِ  اْألَْرِض  ِفي َأوْ  السَّ  الصَّ
. )1( )اْألُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإنَّ  َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِبرْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  ِباْلَمْعُروفِ  َوْأُمرْ 

 سبحانه ويف ذلك دعوة الستخدام املوعظة يف زجر املشاعر وأداء العبادات، وتحذير من بأس هللا
  .وتعاىل، فضالً عن العرب التي جعلها هللا حجة عىل الناس

ـعية  صىل هللا عليه وسلموقد استخدم الرسول  املوعظة لغرس أحكام العقيدة واألحكام الرش

وطريق الخري والرش يف نفوس أصحابه رضـوان هللا علـيهم، فعـن ) الواجب واملباح واملكروه والحرام(

َمْوِعظًَة بَلِيَغـًة َذرَفَـْت ِمْنَهـا الُْعيُـوُن  صىل هللا عليه وسلمَوَعظََنا رسول هللا : لالعرباض بن سارية، قَا

فَقـاَل َوَوِجلَْت ِمْنَها الُْقلُوُب، فَقاَل قَائٌِل يَا رَُسـوَل هللا كَـأَنَّ هـِذِه َمْوِعظَـُة ُمـَودٍِّع فَـاَمَذا تَْعَهـُد إلَيَْنـا 

ْمعِ َوالطَّاَعِة َوإِْن َعبْداً َحبَِشيٍّا فَِإنَُّه َمْن يَِعْش ِمـْنُكْم بَْعـِدي فََسـرَيَى اْخِتالَفـاً أُوِصيُكْم ِبتَْقَوى هللا َوالسَّ 

وا َعلَيَْهـا بِ  ُكوا ِبَها، َوَعضُّ اكُمْ كَِثرياً، فََعلَيْكُم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة الُْخلََفاء الرَّاِشِديَن املَْهِديِّنَي مَتَسَّ  النََّواِجـِذ، َوإِيـَّ

  .)2( "َوُمْحَدثَاِت األُموِر، فَإِنَّ كُلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة، وَكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلَةٌ 

كــام ينبغــي . وينبغــي تكــرار املوعظــة ألن االســتعداد لتلقيهــا اســتعداد مؤقــت يف الغالــب

ة تدعيمها بالقدوة الصالحة، وتهيئة البيئة املناسبة التي تسمح بتقليد القـدوة حتـى تكـون النصـيح

ويجب اختيار الوقت املالئم للوعظ، وعدم اإلثقال عىل من يتم وعظه، وانتهـاز . أكرث وقعاً يف النفس

 صىل هللا عليه وسلمفقد كان يعلو صوت الرسول . املناسبة يف تقديم املوعظة، والتفاعل مع املوقف

  .ويشتد غضبه وتحمّر عيناه عندما يكون الوعظ متعلقاً باملّس باملحارم

أساليب املوعظة يف القرآن الكريم والحديث الرشيف، بني األمـر والنهـي، والرتغيـب  وتتنوع

كام قد تتخذ شكل القصص القـرآين، ورضب األمثلـة، . والرتهيب، والعرض والبيان، والسؤال والجواب

  يبدأ مواعظه بالقسم، أحياناً، صىل هللا عليه وسلموقد كان رسول هللا . والحوار

                                                 
 .17-13لقامن،   )1(

 .3991والرتمذي، كتاب السنة، باب يف لزوم السنة، حديث رقم  رواه أبو داود  )2(
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َوالِذي نَْفس ُمَحَمد " صىل هللا عليه وسلماملستمع ألهمية املقسم عليه، كام يف قوله  الستثارة انتباه 

  .)1"َوالَ تُؤِْمُنوا َحتَّى تََحابُّوا. ِبيَِدِه لَْن تَْدُخلُوا الَْجنََّة َحتَّى تُؤِْمُنوا

 القصة:  

العبــر  استخدم القرآن الكريم القصص الستثارة النفوس بأسلوب عقيل وعاطفي مؤثر، ألخذ

. )2(  )اْألَْلَبـابِ  ِألُوِلي ِعْبَرةٌ  َقَصِصِھمْ  ِفي َكانَ  َلَقدْ (: واملواعظ التي تحملها يف ثناياها، قال تعاىل

فقصة موىس عليه السالم مع العبد الصالح، الـواردة يف سـورة الكهـف تثبـت بصـورة جليـة أن وراء 

اإلنسان أكرث مام يعلمه، فلم يؤت من العلـم وأن ما يجهله . املكتشفات يف العامل الكثري من املجهول

ولو انكشـف . وأنه يبني أحكامه عىل ما يراه ويحّس به، لذلك كثرياً ما يخطئ يف أحكامه. إال القليل

  .له املجهول لتغريت أحكامه تلك فال إحاطة له بهذا الكون الواسع

، قـّص فيهـا سـري "لقصـصا"وقد أفرد هللا سبحانه يف كتابه العزيز سورة كاملة أسامها سورة 

األنبياء واملرسلني وقصص األمم السابقة، واستخدم يف القصة أسلوب الرتغيب والرتهيب، وبنّي ثـواب 

ويشـغل القصـص القـرآىن، حيـزاً يصـل إىل حـوايل ربـع القـرآن . املؤمنني الذين يتمسكون بعقيدتهم

لتشـويق ملعرفـة مـا جـرى مـن ويف ذلـك إشـارة إىل أهميـة القصـة يف اسـتثارة الدافعيـة وا. الكريم

  .حوادث، وأخذ العرب واملواعظ التي تضمها بني جنباتها

واستخدم القرآن الكريم القصة التاريخية الواقعية، وحّددها بشخوصـها وأماكنهـا وأحـداثها، 

كقصة موىس مع فرعون، وقصة عيىس مع بني إرسائيل، وقصص األمم السابقة التـي كـذبت الرسـل؛ 

كام استخدم القصة التمثيلية التي تعرض منوذجاً لحالـة برشـية كقصـة . قوم لوطكقوم عاد ومثود و 

قابيل وهابيل، التي ال متثل واقعة بعينها، بل ميكن أن تقع يف أية لحظة، أو يف أي عرص من العصور، 

  .كقصة صاحب الجنتني

واحـد، وتهدف القصة يف القرآن الكريم إىل إبراز حقيقة وحـدة الرسـاالت حـول عبـادة إلـه 

فتثبـت العقيـدة، وتـربط عـىل . وتصور الرصاع بني الحق والباطل، وتكشـف زوال الباطـل ال محالـة

  فقد نرص هللا أنبياءه عندما متسكوا باإلسالم وثبتوا عىل . القلوب

                                                 
 .سبق تخريجه  )1(

 .111يوسف،   )2(
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فقد اسـتجاب لـدعاء زكريـا، ونجـى إبـراهيم ويـونس، وأنعـم عـىل داود بالنرصـ، . العقيدة

  .بالفتح صىل هللا عليه وسلمىل رسولنا الكريم كام أنعم ع. وسليامن بامللك

القصة لغرس عقيدة التوحيد، وحسن املعاملة  صىل هللا عليه وسلموقد استخدم رسول هللا 

فهي تزخر ببيان . وبذا تشرتك القصة النبوية مع القصة القرآنية يف أهدافها. والتحيل مبكارم األخالق

واألمثلة كثرية يف هذا املجال، ومنها قصة الثالثة الذين . ثواب املؤمنني الذين يلتزمون بالعقيدة

كام استخدم أصحاب . أواهم املبيت إىل الغار، فسّدت عليهم الصخرة، فنجاهم هللا بصالح أعاملهم

القصة يف الدعوة إىل التوحيد، وغرس مكارم األخالق، فكانوا يقّصون  صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 

وأخبار األمم السابقة، وكانت قصصهم تضم يف ثناياها العرب   عليه وسلمصىل هللاأخبار رسول هللا 

  .واملواعظ

 الحــوار:  

الحوار شكل من أشكال املناظرة، وهو حديث يجري بني شخصـني أو أكـرث، يـتم فيـه تبـادل 

وغالباً ما يبدأ الحـوار بطـرح مشـكالت أو سـؤال السـتثارة . األفكار ووجهات النظر حول موضوع ما

وقد يصل املتحاورون إىل نتيجة، وقد يقنع كل منهم اآلخـر، غـري أن املسـتمع يأخـذ العـربة . كريالتف

  .والحوار يخاطب العقل، كام يستثري العاطفة. ويّكون له موقفاً إزاء القضية املطروحة

وقد ورد الحوار يف القرآن الكريم يف غري موضع، ومن أمثلته الحوار الذي جرى بني أهل النار وهم 
أمل يأتكم نذير؟ تأنيباً لهم : يساقون إىل جهنم زمراً حتى إذ جاؤها فتحت أبوابها فقال لهم خزنتها

وتقريعاً عىل كفرهم بآيات هللا ورسله واليوم اآلخر، فيعرتفون بعد أن رأوا جهنم مثوى لهم، قال 
 َلُھمْ  َوَقالَ  َأْبَوابَُھا ُفتَِحتْ  َجاُءوَھا ِإَذا َحتَّى ُزَمًرا َجَھنَّمَ  ِإَلى َكَفُروا الَِّذينَ  َوِسيقَ (: سبحانه
 َقالُوا َيْوِمُكْمَھَذا ِلَقاءَ  َويُْنِذُروَنُكمْ  َربُِّكمْ  َآَياتِ  َعَلْيُكمْ  َيتْلُونَ  ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  َيْأِتُكمْ  َأَلمْ  َخَزَنتَُھا
 َخاِلِدينَ  َجَھنَّمَ  َأْبَوابَ  اْدُخلُوا ِقيلَ  ( 71 ) اْلَكاِفِرينَ  َعلَى اْلَعَذابِ  َكِلَمةُ  َحقَّتْ  َوَلِكنْ  َبَلى
وهكذا يالحظ أن أسلوب الحوار يضفي عىل املوقف حيوية . )1( )اْلُمَتَكبِِّرينَ  َمثَْوى َفِبْئسَ  ِفيَھا

  .وواقعية، تكشف العربة ألويل األلباب

تهم مـن والحوار أسلوب األنبياء يف الدعوة إىل هللا، وتوجيه الناس إىل ما فيه صـالحهم ووقـاي

  ومن أمثلة ذلك الحوار املتعلق بقضية. االنحراف والوقوع يف املشكالت

                                                 
 .72-71الزمر،   )1(
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يـا رسـول هللا إن : وقـال صـىل هللا عليـه وسـلمفقد جاء رجـل إىل رسـول هللا . الغالم األسود 

هـل : حمـر، قـال: ما ألوانها؟ قال: نعم، قال: هل لك من إبل؟ فقال"امرأيت ولدت غالماً أسود، فقال 

 "فلعل ابنـك نزعـه عـرق: أراه عرق نزعه، فقال: فأىّن كان ذلك؟ قال: نعم، قال: ورق؟ قالفيها من أ 

ويف هذا الحديث الرشيف يشك الرجل يف أبوته للطفل ويتهم زوجته، فيحاوره الرسـول الكـريم . )1(

 حول امتالكه لإلبل وألوانـه، وهـل تشـرتك جميعـاً يف اللـون، إىل أن ينتهـي بـه صىل هللا عليه وسلم

لعلـه نزعـه : املطاف، وينتزع منه تفسري وجود أحد إبله بلون مخالف لبقيـة اإلبـل، فيقـول الرجـل

الذي أكّد فيه نسب الطفل ونفى فيه الشك عن  – صىل هللا عليه وسلمعرق، فيأيت جواب رسول هللا 

لرجـل الـذي وهكذا فقد انتهى الحوار بإقرار ا". لعل ابنك نزعه عرق"الزوجة، حاسامً، عندما قال له 

  .ورث اللون األسود من أجداده، وأنه ابنه حقاً ) أي الطفل(يشّك يف أبّوة الطفل بأنه 

أسلوب الحـوار لوقايـة الفتـى الشـاب مـن  صىل هللا عليه وسلموقد استخدم رسولنا الكريم 

اباً أىت إن فتى شـ: فعن أيب أمامة قال. ارتكاب جرمية الزنا، بإقناعه بفحشها وقبحها وتوعيته بعواقبها

َمـْه : فأقبل القوم عليه فزجروه، وقـالوا. يا رسول هللا، ائذن يل بالزنا: فقال صىل هللا عليه وسلمالنبي 

ال، وهللا جعلنـي هللا فـداءك، : أتحبـه ألمـك؟ قـال: قال. فجلس: أدنه، فدنا منه قريباً، قال: َمْه، فقال

ال، وهللا يا رسول هللا جعلنـي هللا فـداءك، : قالأفتحبه البنتك؟ : قال. وال الناس يحبونه ألمهاتهم: قال

وال الناس : ال، وهللا جعلني هللا فداءك، قال: أفتحبه ألختك؟ قال: قال. وال الناس يحبونه لبناتهم: قال

وال النـاس يحبونـه : ال، وهللا جعلنـي هللا فـداءك، قـال: أفتحبه لعمتك؟ قـال: قال. يحبونه ألخواتهم

. وال النـاس يحبونـه لخـاالتهم: وال، وهللا جعلني هللا فداءك، قال: لخالتك؟ قالأفتحبه : قال. لعامتهم

ن فرجه: فوضع يده عليه وقال: قال   .)2( "اللّهم اغفر ذنبه، وطهِّر قلبه، وحصِّ

إىل حوار ابن آدم مـع هللا سـبحانه يف أداء الفضـائل  صىل هللا عليه وسلمكام أشار رسول هللا 

إِنَّ ّهللاَ "قال  صىل هللا عليه وسلمعن رسول هللا  ريض هللا عنهفعن أيب هريرة وقاية له من االنحراف، 

يَـا رَبِّ كَيْـَف أَُعـوُدَك؟ َوأَنْـَت رَبُّ : قَـاَل . يَا ابَْن آَدَم َمرِْضُت فَلَْم تَُعـْديِن : َعزَّ َوَجلَّ يَُقوُل، يَْوَم الِْقيَاَمةِ 

أََما َعلِْمَت أَنََّك لَْو ُعْدتَُه لََوَجْدتَِني ِعْنـَدُه؟ . َعبِْدي فُالَناً َمرَِض فَلَْم تَُعْدهُ  أََما َعلِْمَت أَنَّ : الَْعالَِمنَي؟ قَاَل 

  يَا رَبِّ وَكَيَْف أُطِْعُمَك؟ َوأَنَْت : قَاَل . يَا ابَْن آَدَم اْستَطَْعْمتَُك فَلَْم تُطِْعْمِني

                                                 
 .6341رواه البخاري يف الصحيح، كتاب الحدود، باب ما جاء يف التعريض، حديث رقم   )1(

، وقال أحمد شاكر يف مسند اإلمام 22185رقم  رواه أحمد يف مسنده، باقي مسند األنصار، حديث أيب أمامة الباهيل، حديث  )2(

 .، إسناده صحيح22112أحمد، حديث رقم 
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َك لَـْو أَطَْعْمتَـُه أََما َعلِْمَت أَنَُّه ا: قَاَل . رَبُّ الَْعالَِمنيَ  ْستَطَْعَمَك َعبِْدي فُالٌَن فَلَْم تُطِْعْمُه؟ أََما َعلِْمـَت أَنـَّ

يَـا رَبِّ كَيْـَف أَْسـِقيَك؟ َوأَنْـَت رَبُّ : قَـاَل . لََوَجْدَت ذلَِك ِعْنِدي؟ يَا ابَْن آَدَم اْستَْسـَقيْتَُك فَلَـْم تَْسـِقِني

  .)1( "أََما إِنََّك لَْو َسَقيْتَُه َوَجْدَت ذلَِك ِعْنِدي. ي فُالٌَن فَلَْم تَْسِقهِ اْستَْسَقاَك َعبْدِ : قَاَل . الَْعالَِمنيَ 

هذا وقد حث اإلسالم عىل دوام الحوار الداخيل وطرح األسئلة والتفّكر يف النفس اإلنسانية ويف 
قيود  يحّرر الشخصية من - أي الحوار الداخيل –والتفكر . الكون وعالقاتها، إلدراك عظمة الخالق

وقد أعىل سبحانه من شأن التفكر وأهله، . املفاهيم السائدة، ويجعلها يف مراجعة دامئة لها لتعديلها
َماَواتِ  َخْلقِ  ِفي ِإنَّ  (:ألن فيه إدراك الحقيقة ووقاية من العذاب، قال تعاىل  َواْألَْرِض  السَّ

 ِقَياًما اللَّهَ  َيْذُكُرونَ  الَِّذينَ  ( 190 ) َبابِ اْألَلْ  ِألُوِلي َآلََياتٍ  َوالنََّھارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتَالفِ 
َماَواتِ  َخْلقِ  َوَيَتَفكَُّروَن ِفي ُجنُوِبِھمْ  َوَعَلى َوُقُعوًدا  َھَذا َخَلْقتَ  َما َربََّنا َواْألَْرِض  السَّ
  .)2( ) َعَذاَب النَّارِ  َفِقَنا ُسْبَحاَنكَ  َباِطًال 

ؤدي إىل القلــق والتــوتر واالنحــراف الفكــري وهكــذا ميكــن القــول بتعــدد األبــواب التــي تــ

والعاطفي والسلويك، والتي تجعل اإلنسان يف حرية وعدم استقرار وخوف ورعب دائم، إال أن اإلميان 

وقد تعددت األساليب القرآنيـة والنبويـة الرشـيفة بـني . وصالح العقيدة كفيل بإغالق هذه األبواب

رتهيـب وغريهـا، لغـرس اإلميـان يف النفـوس، وتصـحيح القصة والحوار ورضب األمثـال والرتغيـب وال

كـل ذلـك حاميـة للشخصـية مـن . األفكار واملعتقدات الخاطئة، وتهذيب املشاعر، وتعديل السـلوك

  .االنحراف

                                                 
 .4661رواه مسلم يف الصحيح، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل عيادة املريض، حديث رقم   )1(

 .191-190آل عمران،   )2(
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  خالصة

ويشمل حفـظ . يستند املنهج الوقايئ من االنحرافات النفسية يف اإلسالم، إىل باب سّد الذرائع

. الدين والعقل والـنفس والنسـل واملـال: قاصد الرشع من الخلق وهياألصول الخمسة التي متثل م

كـل ذلـك ... وللوقاية يف مجال الدين حذر اإلسالم من الرشك ومـن الغلـو يف الـدين، وحـرّم االبتـداع

وحّدد اإلسـالم تصـوره عـن اإلنسـان والحيـاة واملـوت . وقاية للنفس من االنحراف عن النهج القويم

ودعا إىل اإلميـان اليقينـي والتـزام . نسان بخالقه وبنفسه وباآلخرين وبالكونوالكون ونظم عالقة اإل 

  .الذكر والصرب، وتجسيد اإلميان عملياً مبامرسة العبادات من صالة وصوم وزكاة وحج

ويف مجــال العقــل، حــض اإلســالم عــىل إعاملــه، ومنحــه حريــة التفكــري مبظهريهــا الــداخيل 

ملكان أو املوضوع، وفتح باب االجتهاد ومنع التضليل وبث األفكـار والخارجي، ومل يقيده بالزمان أو ا

. ونهى اإلسالم عن تعطيل العقل بالتقليد األعمـى. املنحرفة، وأمر بعدم الغلو يف االعتامد عىل العقل

  .وحرّم كل ما يلحق به من رضر أو يضعف قوته؛ فحرّم الخمر وامليرس واألنصاب واألزالم

سالم عىل الزواج ورّغب فيه ويّرسه، وحّث عىل الزواج املبكر وحرّم ويف مجال النسل، حث اإل 

الزنا، ودعا إىل الصوم يف حال عدم االستطاعة، وحض عىل اختيـار الـزوج والزوجـة الصـالحني، وأكّـد 

رضا الزوجني، وحّدد حقوق كل منهام وواجباته، وأباح تعدد الزوجات، وأحاط عالقة الـذكر واألنثـى 

وسداً للذرائع، حرّم اإلسالم إظهار زينة املرأة والتربج والخلـوة . ل لها الطهر والنقاءبجملة آداب تكف

واالختالط ومنع سفرها بغري محرم، وقرر حامية البيوت واملخادع دون استئذان، وحرّم االعتداء عـىل 

  .األعراض بإثارة الشائعات، وحدد عقوبة القاذف، وضيّق فرص الطالق

اإلسالم اإلنسان العقل واإلرادة وحريـة االختيـار، وحـرص عـىل تلبيـة ويف مجال النفس، منح 

حاجاته األساسية، وقّدم مصـلحة الـنفس عـىل مصـلحة الـدين، وأوجـب تـوفري األمـن لهـا واحـرتام 

وعّد االعتداء عليها جرمية بحق البرشية جمعـاء، وأوجـب . إنسانيتها؛ صغرية وكبرية ويف طور الجنني

ومنـع االعتـداء عـىل الـذات بقطـع بعـض . رة عىل من يعتدي عليهـا بالقتـلالقصاص والديّة والكفا

  .وحث عىل االشتغال بعيوب النفس عن عيوب الناس. األعضاء دون مربر رشعي
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ويف مجال املال، حذر اإلسالم من فتنة املال، واتخذ التدابري الكافية لوقاية النفس مـن الشـح 

كـام قيّـد إنفـاق املـال يف . الترصف يف املـال باملصـلحة العامـة وكنز املال، وحرّم التبذير، وقيّد حرية

الوجوه املرشوعة، وحث عىل العمل، وأبـاح املعـامالت واملبـادالت والتجـارة واملضـاربة، فـيام حـرّم 

ـقة، ورتـب عقوبـة . الغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل ومنع االعتداء عـىل مـال الغـري بالرس

  .ع الحّد لقاطع الطريقزاجرة عىل املعتدين ورش 

القــدوة : ويتنـوع األسـلوب القـرآين والنبـوي الرشـيف يف وقايــة الـنفس مـن االنحـراف بـني

الحسنة، والرتغيب والرتهيب ورضب األمثـال واملوعظـة والقصـة والحـوار لغايـات غـرس اإلميـان يف 

  .النفوس وتصحيح الفكر واملعتقد وتعديل السلوك حامية للشخصية من االنحراف

  

  



306 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



307 

  

  
  
  

  الفصل السابع
  

  املنهج العالجي لألمراض النفسية

  

  مقدمة •

  مفهوم املرض النفيس وخطورته •

  تصنيف األمراض النفسية •

  أسباب األمراض النفسية •

  مفهومه وأهدافه: العالج النفيس  •

  خصائص العالج النفيس يف اإلسالم •

  أساليب العالج النفيس يف اإلسالم •

  ر إسالميبعض األمراض النفسية وعالجها من منظو  •

  



308 

  



309 

  

  الفصل السابع
  املنهج العالجي لألمراض النفسية

  مقدمة

يتعرض اإلنسان يف مختلـف مراحـل حياتـه إىل أشـكال مـن الضـغوط النفسـية، تتفـاوت يف 
الشدة، جرّاء ما مير به من أحداث ضاغطة، وما يتعرض لهـا مـن إحباطـات ورصاعـات نفسـية، ومـا 

ويـتم التعـرّف إىل األمـراض . إلصـابة بـاألمراض النفسـيةيحيط به من ظروف، مام قد يفيض به إىل ا
النفسية من خالل األعراض املرضية املتعددة، التي منها ما يقع ضمن حيز الشعور الداخيل للمريض 

ومنها ما ينعكس عىل . النفيس، ومنا ما يظهر عىل شكل اضطراب يف واحد أو أكرث من أجهزة الجسم
وتشري هذه األعراض املرضية، يف مجموعها، . عالقاته مع اآلخرين سلوك الفرد، ومنها ما ينعكس عىل

  .إىل حال من عدم االستقرار الداخيل للمريض وحاجته إىل استعادة حالة االستقرار

ويـنعكس هـذا اإلدراك . ويعاين املريض النفيسـ مـن تشـوه يف إدراك ذاتـه وإدراك اآلخـرين
ويشعر املريض بالتعاسة، . فاً من وجهة نظر اآلخريناملشوه عىل سلوك املريض، فيبدو شاذاً أو منحر 

ويكون تقديره لذاته متدن، جرّاء ما يعانيه من قلق ناشئ عن حال الرصاع التي يعيشها، األمر الذي 
  .يفيض إىل تدين مستوى أدائه العام، وضعف قدرته عىل التكيف مع البيئة

تحديـد خطورتـه، وتصـنيفات هذا وسيتم، يف هذا الفصل، توضيح مفهـوم املـرض النفيسـ و 
األمراض النفسية وأسبابها، بعدها سيتم الحديث عن مفهـوم العـالج النفيسـ، وأهدافـه وخصائصـه 

  .كام سيتم توضيح مفهوم بعض األمراض النفسية وطرق عالجها من منظور إسالمي. وأساليبه

  مفهوم املرض النفيس وخطورته:  

 ُقلُوِبِھمْ  ِفي  (:من كتابه العزيز، قــال تعاىل ذكر هللا سبحانه مرض القلوب يف مواقع عديدة
 يَُساِرُعونَ  َمَرضٌ  ُقلُوِبِھمْ  ِفي الَِّذينَ  َفتََرى (، وقال تعاىل)1( )َمَرًضا اللَّهُ  َفَزاَدُھمُ  َمَرضٌ 

  وقد تعددت تعريفات مرض القلوب؛ فيعرفه الرناقي يف كتابه. )2(  )ِفيِھمْ 

                                                 
 .10البقرة،   )1(

 .52املائدة   )2(
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انحراف يف إحدى أو "أو هو ". بالزيادة أو النقصان عن االعتدالانحراف "بأنه " جامع السعادات" 
وهذا التعريف ملرض القلب يقابل ما يقصد به باملرض ". بعض قوى النفس كالغضب والشهوة

بأنه " تهذيب األخالق وتطهري األعراق"كام يعرفه ابن مسكويه يف كتابه . النفيس يف املفهوم املعارص
  .)1()أي الرذائل(ة إىل األطراف البعد عن االعتدال والوسطي

أما ابن تيمية فقد خصص فصالً يف املجلد العـارش ملجمـوع الفتـاوى، للحـديث عـن أمـراض 
نوع فسـاد يحصـل لـه يفسـد بـه تصـوره وإرادتـه، فتصـوره "ومرض القلب عنده . القلوب وشفائها

وإرادته بحيث يـبغض بالشبهات التي تعرض له حتى ال يرى الحق، أو يراه عىل خالف ما هو عليه، 
 ِفي  (: فلهذا يفرس املرض تارة بالشك والريب، كام يف قوله تعاىل. الحق النافع ويحب الباطل الضار

ِذي َفيَطَْمعَ ( أي شك، وتارة يفرس بشهوة الزنا كام يف قوله سبحانه )َمَرضٌ  ُقلُوِبِھمْ   َقْلِبـهِ  ِفـي الـَّ
  .لنفيسوهذا هو الفهم املعارص للمرض ا. )2(  )َمَرضٌ 

إغاثة اللهفان "ويذهب ابن القيم إىل ما ذهب إليه ابن تيمية، فيعرّف مرض القلب يف كتابه 
فساد يحصل للقلب يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فال يـرى الحـق " بأنه" من مصائد الشيطان 

لريـب حقاً، أو يراه عىل خالف ما هو عليه، أو يـنقص إدراكـه لـه، فيـبغض الحـق النـافع بالشـك وا
 "، أو يجتمعان له، وهـو الغالـب)مرض الشهوة(، أو يحب الباطل الضار بشهوة الزنا )مرض الشبهة(
)3( .  

وهكذا ميكن القول بأن املرض النفيس عبارة عن اضـطراب وظيفـي يف الشخصـية يـؤدي إىل 
ه اإلدراك ويؤدي تشو . تشوه يف اإلدراك قد يصل إىل حّد االنفصال عن الواقع والعيش يف عامل الخيال

إىل فساد يف اإلرادة وانحراف يف املشاعر يعيق التوافق النفيس للشخص ويعوقه عن مامرسـة حياتـه 
وقد يعزى اضطراب الشخصية إىل إنحراف إحدى أو بعض قـوى الـنفس . يف املجتمع بشكل طبيعي

  .عن السواء نحو الرذائل

وال شك أن صـالح الـنفس "ه ويؤكد ابن حزم خطورة األمراض النفسية، وأهمية عالجها بقول
  ومداواتها عن فسادها أنفع من مداواة الجسد وإصالحه، ألن مداواة
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الجسد تابعة ملداواة النفس، إذ يف مداواة النفس إيجاب أال يدخل اإلنسان عـىل جسـده مـا يؤملـه  
ه من مرض، فيقطع من مصالحه ما عّم إصالح النفس والجسد من معاٍص، أفضل وأوىل باالهتبـال بـ

  .)1( "مام خّص إصالح الجسد فقط

وحيـاة القلـب ومرضـه "بقولـه ) مقارنة مبرض البدن(ويؤكد ابن تيمية خطورة مرض القلب 
لذة القلب وأمله أعظم مـن لـذة "ويضيف و". وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه

األمل من جنس ما يحصـل يف  الجسم وأمله، أعني أمله ولذته النفسانيتان، وإن كان قد يحصل فيه من
سائر البدن بسبب مرض الجسم فذلك يشء آخر، فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه أعظم من مـرض 

فكام أن اإلنسان إذا صار ال يسمع بأذنه وال يبرص بعينه وال ينطق بلسانه كان ذلك . الجسم وشفائه
ذا مل يسـمع ومل يبرصـ ومل يعلـم مرضاً مؤملاً له، يفوته من املصالح ويحصل له من املضار، فكـذلك إ 

بقلبه الحق من الباطل ومل مييز بني الخري والرش، والغي والرشاد، كان ذلك مـن أعظـم أمـراض قلبـه 
  .)2( ... "وأمله

ويشبه ابن تيمية مرض القلب، أي األمل الذي يحصل يف القلب، بالغيظ من عدو استوىل عىل 
 ( 14 ) ُمْؤِمِنينَ  َقْومٍ  ُصُدورَ  َوَيْشفِ  (:ه سبحانهاإلنسان، فإن ذلك يؤمل القلب، ويستشهد بقول

فهذا شفاء من الغم . فشفاؤهم يكون بزوال ما حصل يف قلوبهم من األمل) ُقلُوِبِھمْ  َغيْظَ  َويُْذِھبْ 
يؤمل القلب، قال النبي " الشك والجهل"والغيظ والحزن، وكل هذه اآلالم تحصل يف النفس، وكذلك 

ؤَاُل ( صىل هللا عليه وسلم َا ِشَفاُء الِْعيِّ السُّ والشاّك يف اليشء املرتاب فيه ). أال َسألُوا إْذ لَْم يَْعلَُموا فإمنَّ
قد شفاين بالجواب، : ويقال للعامل الذي أجاب مبا يبني الحق. يتأمل قلبه حتى يحصل له العلم واليقني

وإذا ... ل، فله موت ومرضفالقلب ميوت بالجهل املطلق وميرض بنوع من الجه. واملرض دون املوت
ورد عىل القلب املريض شبهة أو شهوة قّوت مرضه، وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من     

ْيطَانُ  يُْلِقي َما ِلَيْجَعلَ  (:أسباب صالحه وشفائه، قال تعاىل  ُقلُوِبِھمْ  ِفي ِللَِّذينَ  ِفتَْنةً  الشَّ
فصار ما ألقى الشيطان فتنة . عيفة باملرضفأولئك قلوبهم ض. ألن ذلك أورث شبهة عندهم)َمَرضٌ 

  .)3( "لهم
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ومن الجدير بالذكر أن خطورة األمراض النفسية نابعـة مـن كونهـا تصـيب بنيـة الشخصـية 

فـأمراض القلـب تـؤثر يف . ووحـدتها) القلب والجسد(وتؤثر يف تكامل عنارصها الباطنية والظاهرية 
كـام أن القلـب يتـأمل بـه البـدن، "يقول ابن القـيم  ويف ذلك. الجسد، وأمراض الجسد تؤثر يف القلب

ويشفى مبا يشفى به البدن، فكذلك البدن يتأمل مبا يتأمل به القلـب، ويشـفيه كـام يشـفيه، وأمـراض 
  .)1( "القلوب التي تزول باألدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن

التي تسمى (لجسمية ويشري ابن مسكويه إىل العالقة بني االضطرابات النفسية واألمراض ا
فهو يرى أن النفس تتأثر بأمراض البدن وأن البدن ). باألمراض السيكوسوماتية يف املفهوم املعارص

وجب أن نعلم أن أحدهام متعلق بصاحبه متغري بتغريه، "يتأثر بأمراض النفس، ويف ذلك يقول 
رضه الدماغ، والقلب ونحن نرى ذلك مشاهدة وعياناً إن كان سبب م. فيصّح بصحته وميرض مبرضه

. يتغري عقله وميرض حتى ينكر ذهنه وفكره وتخيله وسائر قوى نفسه، ويحس هو من نفسه بذلك
تتغري صورة بدنه ... كذلك نرى املريض من جهة نفسه، إما بالغضب وإما بالحزن، وإما بالعشق

. )2( "ة بالحسحتى يضطرب ويرتعد ويصّفر ويحّمر، ويهزل ويسمن، ويلحقه رضوب التغري املشاهد
مرض القلب والضجر يتسببان يف أمراض جسمية كثرية، "ويؤيده يف ذلك ابن سينا الذي يرى أن 

  .)3(أشدها القرحة وارتفاع ضغط الدم املؤهل ملرض السكر، فالجسد موصول بالنفس

فهو يعّده املدخل الحقيقي لعالج . كام يؤكد الرازي أثر العامل النفيس يف أمراض الجسد
، يؤكد "بول كراوس"الذي اعتنى به املسترشق " الطب الروحاين"ففي كتابه . اض العضويةاألمر 

الرازي أن عىل الطبيب أن يوهم مريضه الصحة ويرجيّه بها، وإن مل يثق بذلك، فمزاج الجسم تابع 
  .ألخالق النفس

  تصنيف األمراض النفسية:  
ابن القيم، مثالً، أن أمراض القلوب يتعدد تصنيف األمراض النفسية يف الفكر اإلسالمي، فريى 

نوع ال يتأمل به صـاحبه يف الحـال كالجهـل، ومـرض الشـبهات والشـكوك ومـرض الشـهوات، : نوعان
  ومرض الشبهات أشد أملاً، ولكن لفساد القلب ال يحس
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صاحبه باألمل، وألن سكرة الجهل والهـوى تحـول بينـه وبـني إدراك األمل، وعالجـه إىل الرسـل  
. والنوع الثاين مرض مؤمل له يف الحال كالهم والغم والحزن والغـيظ. فهم أطباء هذا املرض وأتباعهم،

وهذا النوع ميكن مداواته بأدوية طبيعية إلزالة أسبابه مبا يضاد تلك األسباب وما يدفع موجبها مـع 
م وباطـل فالغيظ يؤمل القلب، ودواؤه يف شفاء غيظه، فإن شفاه بحق اشتفى، وإن شفاه بظل. قيامها

  .)1( "زاده مرضاً 

  :أمراض النفس يف أربعة أنواع هي" جامع السعادات"يف كتابه  )2(فيام يرى الرناقي

ومـن أمثلتهـا الجهـل البسـيط واملركـب والوسـاوس والحـرية : األمراض املتعلقة بالقوى العاقلة. 1
  .الخ...والشك والجربزة

ـه والبخـل والخيانـة وحـب املـال والزنـا : ومن أمثلتهـا: األمراض املتعلقة بالقوى الشهوية. 2 الرش
  .الخ...ورشب الخمر

التهـور والكـرب والغـرور، واملخـاوف املرضـية : ومـن أمثلتهـا: األمراض املتعلقة بالقوى الغضبية. 3
  .الخ...والحقد والغضب والعدوان والذل

: ركـب قـوتني منهـاأو مب) العاقلة والشـهوية والغاضـبة(األمراض املتعلقة مبركب القوى الثالث . 4
الحسد والنميمـة والظلـم واملداهنـة والفسـاد بـني النـاس والغيبـة وحـب الحيـاة : ومن أمثلتها

  .الخ...والنفاق والكذب والشامتة

  :التصنيف التايل لألمراض النفسية" علم النفس اإلسالمي"يف كتابه  )3(ويورد معروف زريق

الوساوس، والظن والشك والريب، والتشاؤم، : ، ومن أمثلتهاأمراض ناشئة عن اضطرابات نفسية. 1
  .والشعور بالضيق، واملخاوف، والحزن والغم، والحقد، واليأس

التـبجح واإلدعـاء، والتكـرب، واألنانيـة، : ، ومـن أمثلتهـاأمراض ناشـئة عـن تطـرف حـب الـذات. 2
  .والغرور، والبطر، والشعور بالنقص

  .النميمة، والغيبة، والتجسس، والكذب: ثلتها، ومن أمأمراض ناشئة عن تطرف حب االستطالع. 3
  .الحسد، واملكر، والشامتة: ، ومن أمثلتهاأمراض ناشئة عن الخبث. 4
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  .النفاق، والرياء، والغرية: ، ومن أمثلتهاأمراض ناشئة عن التطرف يف حب اآلخرين. 5
  .املس: ، ومن أمثلتهاأمراض ناشئة عن تطرف العالقة بالجن. 6

أمراض ظاهرية، أو ما يسمى : يف األمراض النفسية، يف ضوء مصدرها يف فئتني هامهذا وميكن تصن
... الوساوس القهرية واالكتئاب واملخاوف املرضية والعدوان: من مثل" ظاهر اإلثم"يف اإلسالم 

الغضب والكرب والنميمة والحقد : من مثل" باطن اإلثم"وأمراض باطنية، أو ما يسمى يف اإلسالم 
وتعّد هذه األمراض من مصادر التوتر والقلق، وتوهن الصحة النفسية، وهي ... لجهلوالحسد وا

 َكانُوا ِبَما َسُيْجَزْونَ  اْإلِْثمَ  َيْكِسبُونَ  ِإنَّ الَِّذينَ  َوبَاِطَنهُ  اْإلِْثمِ  ظَاِھرَ  َوَذُروا(محرّمة، قال تعاىل
  .األعراض الظاهرية لها هذا ويتم التعرّف عىل األمراض الباطنية من خالل)َيْقتَِرُفونَ 

  أسباب األمراض النفسية:  
. عن الفنت والـذنوب كأسـباب ألمـراض القلـوب" الجواب الكايف"يتحدث ابن القيم يف كتابه 

وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات واملعايص وتضـعف، أعنـي الـنفس املطمئنـة، "ويف ذلك يقول 
ويسـتند يف ذلـك إىل حـديث . )1("فت تلـكوكلام قويت هـذه ضـع. وإن كانت األمارة تقوى وتتأسد

تعرض الفنت عـىل القلـوب ( صىل هللا عليه وسلمفقد قال رسول هللا . ريض هللا عنهحذيفة بن اليامن 
بهـا نكتـت فيـه نكتـة سـوداء،  عرض الحصري، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أُْرشِ

رضه فتنـة مـا دامـت السـموات واألرض، واآلخـر حتى يصري القلب عىل قلبني، أبيض مثل الصفا ال ي
ال يعرف معروفـاً وال ينكـر منكـراً ) أي منكوساً (كالكوز مجخياً ) أي غلب عليه السواد(أسود مرباداً 

فالذنوب والفنت تزرع أمثالها وتضعف القلب وتهني العبد وتذهب الحياء . )2()إال ما أُْرشَِب من هواه
والشؤم والذل وفساد العقل والفساد يف األرض، األمر الـذي يفيضـ وتعمي البصرية وتفتح باب الهم 

  .إىل هالك صاحبها يف الدنيا واآلخرة

، وفّصل فيه حول "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان"وقد ألف ابن القيم كتاباً أسامه 
 خطورة الشيطان، ويعّده أكرث خطورة من النفس األمارة بالسوء، لذلك كرث ذكره والدعوة إىل

  .االستعاذة منه يف القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة
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أسباب جسمية مصدرها : أما ابن مسكويه فيصنف أسباب األمراض النفسية يف مجموعتني
املزاج والحواس، وتنتج عن البعد عن االعتدال يف املزاج، أو خلل يف عمل الحواس، وأسباب نفسية 

األمور الرديئة التي تفيض إىل الخوف من األمور العارضة مصدرها الذات، وتنتج عن التفكري يف 
  .)1(واملرتقبة

فقد يعود الشعور بالقلق والضيق . وتتعدد أسباب األمراض النفسية بتعدد األمراض نفسها
الرصاع بني الدوافع، أو الفشل يف إشباع الدوافع، أو الهروب من الواقع، أو : إىل أسباب من مثل

الخ، ...كوى والضجر ملسائل عارضة أو تافهة، أو اإلدراك املشوه، أو حب املديحالتواكل، أو كرثة الش
وقد ينشأ الكرب من . زوال النعمة أو الرحمة أو اإلصابة بالرش: فيام قد يعود اليأس إىل أسباب منها

  .وهكذا... غرور العلم

وهات يؤدي وميكن القول بأن عجز الشخصية عن التعامل مع ما يحّل بها من نوازل أو مكر 
والغم الذي يكون من ) الذي يكون من أمر ماض(الحزن : بها إىل املرض النفيس، واملكروهات ثالثة

 صىل هللا عليه وسلموقد كان رسولنا الكريم ). الذي يكون من أمر مستقبيل(والهّم ) أمر حارض
: ئب فيكون لسببنيأما عجز الشخصية عن استقبال ما ينزل بها من مصا. يعوذ باهلل من الهم والحزن

فالجاهل ال يعرف حقيقة وجوده، وال وظيفته يف الحياة، وال الغاية من . الجهل والبعد عن الدين
كام يعجز عن التعامل مع املصائب، فييأس برسعة، . خلقه، وال يعرف حقيقة الحياة واالبتالء واملوت

بل يأمره بسؤال أهل الذكر، قال  واإلسالم ال يعذر الجاهل،... ويتعرض ألشكال القلق والحزن والهم
وقد جاءت رسالة اإلسالم حرباً عىل الجهل، . )2( )َتْعَلُمونَ  َال  ُكْنتُمْ  ِإنْ  الّذِْكرِ  َأْھلَ  َفاْسَألُوا(تعاىل

نْيَا َملُْعونٌَة َملُْعوٌن َما "  صىل هللا عليه وسلمقال، قال رسول هللا  ريض هللا عنهفعن أىب هريرة  إِنَّ الدُّ
 اْقَرأْ (: كام بدأت رسالة اإلسالم بالعلم، قال سبحانه. )3( "ا إِالَّ ِذكُْر هللا َوَما َواالَُه َوَعالٌِم أَو ُمتََعلِّمٌ ِفيهَ 

فإذا . أما البعد عن الدين فشقاء لصاحبه ألنه يظلم نفسه باتباع الهوى. )4( )َخَلقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ 
  .ودعا بالويل، وإذا أصابته النعامء متتع بها دون أن يشكر املنعمنزل به البالء عجز عن الصرب ويئس 
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هذا ومن الجدير بالذكر أن للتنشئة األرسية دوراً هاماً يف توليد األمراض النفسية لألبناء، كام 
فكل مولود يولد عىل الفطرة السـوية املسـتقيمة، فـأبواه قـد يحرفانـه . أن لها دوراً يف وقايتهم منها

ـانه أو ميجسـانه، فالرتبيـة هـي صـامم األمـان، والوسـيلة الهامـة يف تقـويم عنها، فيه ودانـه أو ينرص
  .الشخصية؛ فهي التي تنمي الضوابط وتريب الدوافع، وهي الكفيلة بتوجيهها الوجهة الصحيحة

  مفهومه وأهدافه: العالج النفيس:  
هل والضالل واألخالق نزل القرآن الكريم ليهدي الناس إىل عقيدة التوحيد، ويحررهم من الج

كام ... الرذيلة، ويعلمهم أمناطاً جديدة يف التفكري ويف إدراك الذات واآلخرين، ويف النظر إىل الكون
يعلمهم القيم اإلنسانية النبيلة، والسلوكات املرغوبة، ويعّدل سلوكاتهم غري املرغوبة، ليحيوا حياة 

وقد ذكر سبحانه . هم السعادة يف الدنيا واآلخرةكرمية آمنة تخلو من األمراض النفسية، ومبا يحقق ل

 َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْوِعظَةٌ  َجاَءْتُكمْ  َقدْ  النَّاسُ  َأيَُّھا َ◌اي(: شفاء القلوب يف كتابه العزيز، قال تعاىل
ُدورِ  ِفي ِلَما َوِشَفاءٌ  لُ (: وقال سبحانه. )1( )ِلْلُمْؤِمِنينَ  َوَرْحَمةٌ  َوُھًدى الصُّ  ُقْرَآنِ الْ  ِمنَ  َونَُنّزِ

 ( 14 ) ُمْؤِمِنينَ  َقْومٍ  ُصُدورَ  َوَيْشفِ (: ، وقال أيضاً )2( )ِلْلُمْؤِمِنينَ  َوَرْحَمةٌ  ِشَفاءٌ  ُھوَ  َما
  .)3( )ُقلُوِبِھمْ  َغيْظَ  َويُْذِھبْ 

 صـىل هللا عليـه وسـلموقـد أمـر رسـول هللا . ويغدو طلب العالج ملزماً والسعي إليه واجب
َواءَ "  يه وسلمصىل هللا علبالتداوي، قال  اَء أَنْـزََل لَـُه الـدَّ وقـال " تََداَوْوا ِعباَد هللا، فَِإَن الَذِي أَنْـزََل الـدَّ

، "َما أَنْزََل هللا َداء إِال َولَُه َدواء َعرَفَـُه َمـْن َعرَفَـه، َوَجَهلَـُه َمـْن َجَهلَـهُ " صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 
هام : الَداء َوالرُِقي َهْل يَرداِن َشيْئاً ِمْن قََضاَء هللا تََعاَىل، قال َعنْ  صىل هللا عليه وسلموسئل رسول هللا 

  .)4( "ِمْن قََدر هللا تََعاَىل 

ويهدف العالج النفيس يف اإلسالم إىل تنميـة وعـي املـريض واستبصـاره وفهمـه لذاتـه فهـامً 
واملــوت،  صـحيحاً عـن طريـق تعـديل اإلدراك املشـوه لـه عـن نفسـه وعـن اآلخـرين وعـن الحيـاة

واملشكالت التي واجهها وكانت سـبباً يف مرضـه، وذلـك بغيـة متكينـه مـن مواجهـة تلـك املشـكالت 
  ومام ال شك فيه أن تعديل األفكار واملعتقدات ال يكفي. بكفاءة واقتدار
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وحده للعالج النفيس، بل البد من تعريض املـريض إىل خـربات جديـدة متكنـه مـن تطبيـق  
سه، وعن اآلخرين وعن الحياة واملـوت، حتـى يـدرك بنفسـه مـا حققـه مـن أفكاره الجديدة عن نف

ويف عالقات اآلخرين معه، ويف عالقاته مـع خالقـه . تقدم ملموس يف عالقاته مع نفسه ومع اآلخرين
وبعد أن يتحرر املريض من رصاعاته ... بأن ترجم اإلميان بالعبادات والصرب ومجاهدة النفس والتوبة

رث قبوالً لذاته ورضا عنها، كام يصبح أكرث قدرة عىل التكيف مع البيئة التي يعيشـها وأزماته، يغدو أك
  .وأكرث أمناً وطأمنينة

وهكذا ميكن القول بأن العالج النفيس يف اإلسالم نشاط مـنظم مخطـط لـه مسـبقاً إلحـداث 
وظيفتـه يف  تعديل يف معتقدات الفرد ومشاعره وسلوكه، وبالتايل شخصيته، ليصـبح قـادراً عـىل أداء

  .الحياة، وتحقيق الغاية من وجوده، وبالتايل تصبح حياته أكرث سعادة وطأمنينة

  خصائص العالج النفيس يف اإلسالم:  
  :، لعل أبرزها التالية)1(يتسم العالج النفيس يف اإلسالم بعدد من الخصائص

والطأمنينــة  يرســخ دعــائم اإلميــان يف نفــس املــريض فيجعلــه يشــعر بــاألمن إنــه عــالج إميــاين. 1
  .والسكينة والزهد يف متاع الدنيا، والقناعة والرضا بقضاء هللا وقدره

يدعو املريض إىل االمتثال بقيم املجتمع ومبادئه ومثلـه واألعـراف السـائدة  إنه عالج اجتامعي. 2
  .فيه، وبذا يصبح املريض أكرث قدرة عىل التكيف االجتامعي

راك املـريض لذاتـه ولآلخـرين، وينمـي وعيـه واستبصـاره يعمل عىل تعديل إدإنه عالج معريف . 3
  .لذاته، ويعّدل صورته ومعتقداته حول الكون والحياة واملوت

يهـدف إىل تعـديل سـلوك املـريض لتصـبح أعاملـه صـالحة، فيـؤدي الفـرائض  إنه عالج سلويك. 4
  .ويتجنب املعايص

تى تزيد ثقته بنفسه ويصبح يعمل عىل تقديم الدعم والتشجيع للمريض ح إنه عالج تعضيدي. 5
  .أكرث قبوالً لذاته

يعمل عىل احرتام إنسانية اإلنسان وكرامته ويعززها لدى املريض ويـدعوه إىل  إنه عالج أخالقي. 6
  .مكارم األخالق ويحرره من األخالق الرذيلة

يرتبط بحاجات املريض ودوافعه ومشـكالته وتطلعاتـه، ويعمـل عـىل تعـديل  إنه عالج واقعي. 7
  .لواقع وتطويرها
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الجسمية والعقليـة واالجتامعيـة واالنفعاليـة : يشمل جميع جوانب الشخصيةإنه عالج شمويل . 8

والدينية، ويشمل اإلنسان يف جميع مراحل حياته، كام يشمل عالقاته مع نفسه ومـع ربـه ومـع 
  .اآلخرين

  أساليب العالج النفيس يف اإلسالم:  
وميكـن متييـز . إلسـالم بـاختالف طبيعـة األمـراض النفسـيةتتنوع أساليب العالج النفيس يف ا

. العالج املعريف، والعـالج اإلميـاين، والعـالج بالتحليـل النفيسـ، والعـالج باألدويـة: أربعة أساليب هي
وفيام ييل عرض لكل أسلوب منها، هذا ومن الجدير بالذكر أننا عندما نتحدث عـن العـالج النفيسـ 

وباً واحداً بعينه، بل ميكن أن نجمع بني أكرث من أسلوب لتعديل أكرث من يف اإلسالم فال نقصد به أسل
  ):التفكري أو االنفعال أو السلوك(جانب من جوانب الشخصية 

 العالج املعريف:  
ينطلق العالج املعريف يف اإلسالم من مسلمة مفادها أن املرض النفيس ينشـأ نتيجـة انحـراف 

تي خلقها هللا سبحانه عليها، وذلك عندما تعرض الفـنت عـىل النفس عن الفطرة السوية املستقيمة ال
وتشـمل . القلوب فترشبها وال تنكرها، ويحكمها هواها وملذاتها، فال تعرف معروفاً وال تنكـر منكـراً 

مـام يقـود إىل فسـاد ... الفنت فنت الشهوات وفنت الشبهات والبـدع واملعـايص وفـنت الجهـل والظلـم
وعليه، يكون الهدف مـن العـالج املعـريف . النية ويفسد السلوك تبعاً لذلكاالعتقاد، فتفسد اإلرادة و 

  .إعادة النفس إىل فطرتها السوية عن طريق تعديل أفكارها ومعتقداتها أوالً

. وكام هو معلوم، فإن أول جانب سعى اإلسالم إىل تغيريه يف الشخصية العربية هو جانب العقيدة
. عىل تغيري عقيدة الرشك وتأكيد عقيدة التوحيد –داية أمرها يف ب –فقد ركزت الدعوة اإلسالمية 

ومعه كتاب هللا يتلو عليهم آياته  صىل هللا عليه وسلمفقد بعث هللا سبحانه رسولنا الكريم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويبرصهم بحقيقة اإلسالم، ليهذب نفوسهم ويطهرهم من الضالل، وينري 

ّيِينَ  ِفي َبَعثَ  الَِّذي ُھوَ (ادتهم، قال سبحانهلهم طريق الهداية التي فيها سع  ِمْنُھمْ  َرُسوًال  اْألُّمِ
يِھمْ  َآَياِتهِ  َعَلْيِھمْ  َيتْلُو  َضَاللٍ  َلِفي َقْبلُ  ِمنْ  َكانُوا َوِإنْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتَابَ  َويَُعلُِّمُھمُ  َويَُزّكِ

  .)1( )ُمِبينٍ 
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طلـب العلـم فريضـة " صىل هللا عليه وسلمل هللا والتعلم يف اإلسالم فريضة رشعية، قال رسو 

ذلـك أن . لذلك جاء اإلسالم حرباً عىل الجهل، داعياً إىل العلم الذي يدفع الجهـل. )1( "عىل كل مسلم
فالجهل مصدر متاعب البرش ورصاعاتهم النفسـية وسـخطهم . هللا سبحانه ال يقبل العبادة عن جهل

  .وشقائهم، وحتى أمراضهم النفسية

.  من الناس يجهل عيوب نفسه، أو يتجاهلها وال يريـد االعـرتاف بهـا حتـى مـع نفسـهوكثري
فعـىل املسـلم أن . فاملؤمن مرآة أخيه، والدين النصـيحة. وتتعدد أساليب التعرّف عىل عيوب النفس

يتخذ صديقاً صدوقاً بصرياً رقيباً، ينبهه عىل أفعاله وأقواله وسلوكاته، وقـد قـال عمـر بـن الخطـاب، 
كـام ينبغـي توسـيع دائـرة العالقـات االجتامعيـة ". رحم هللا إمرءاً أهـدى إّيل عيـويب"  هللا عنه، ريض

ومخالطة اآلخرين، حتى يتعرف املسلم عىل األخالق الحسنة واملذمومـة، فقـد قيـل لسـيدنا عيىسـ 
كـن ومي". ما أدبني أحـد، ولكـن رأيـت جهـل الجاهـل سـيئاً فاجتنبتـه: من أدبك؟ قال: عليه السالم

  .االستفادة من ألسن األعداء ملعرفة عيوب النفس، فعني العدو تبدي املساوئ

وكان الغزايل دقيق املالحظة لسلوك اآلخرين، ال سيام املنحرفني مـنهم، فهـو يقـول يف كتابـه 
فإين تتبعت مدة آحاد الخلق أسأل من يقّرص منهم يف متابعـة الرشـع وأسـأله " "املنقذ من الضالل"

وكان يعتمـد هـذا املـنهج يف التعـرّف عـىل عيـوبهم ونقائصـهم ". أبحث عقيدته ورسّهعن شبهته، و 
  .وقياسها عىل عيوبه

والجاهل ضائع، ال يعرف نفسه، وال يعرف ما يريد،وال ما يرضه وما ينفعه، وليس لحياته هدف 
يقة والجاهل ضعيف، رسيع اليأس، عاجز عن مواجهة املشكالت، لذا البد من تبصريه بحق. وغاية

نفسه وإمكاناته وقدراته ونواحي الضعف والقوة لديه، وبالغاية من وجوده، وماله وما عليه، 
كام البد من تصحيح معتقداته الخاطئة حول اإلنسان والكون والحياة . ومبعنى الحياة واملوت

ولو مل يكن أمر تبصري الناس بحقيقة أنفسهم وتصحيح معتقداتهم عىل هذا القدر من . واملوت
 ِإَلى اْدعُ  (:ألهمية ملا كان للدعوة اإلسالمية إىل هللا جدوى، مع أمر هللا سبحانه بها، قال تعاىلا

  .)2() اْلَحَسنَةِ  َواْلَمْوِعظَةِ  ِباْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ 
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وقد متكنت الدعوة اإلسالمية من تأكيد عقيدة اإلسالم يف نفوس الناس من خالل األساليب 

وعة التي خاطبت العقل وحثته عىل التفكري والتفكر يف النفس للتوصل إىل الحقائق، القرآنية املتن
فتقبل الناس الدين الجديد الذي أحدث لديهم تغرياً يف . واالستفادة مام حصل لألمم السابقة

وقد أدى هذا التغيري يف املعتقد إىل تغيري يف العواطف واملشاعر؛ فقد مأل حب هللا . معتقداتهم
واملؤمنني قلوبهم، وتحولت العداوة إىل أخّوة ومحبة، بنعمة اإلسالم الذي أزال األحقاد،  ورسوله

وقد انعكس هذا التغيري يف املعتقد واملشاعر عىل سلوكاتهم، فعملوا . وألّف بني قلوب املؤمنني
  .الصالحات وتجنبوا املعايص، بفضل هللا سبحانه

وقد حّث . ملشوه للمريض بتبصريه بنفسهويدور العالج املعريف حول تعديل اإلدراك ا

واستبصار الفرد . )1( )تُْبِصُرونَ  َأَفَال  َأْنُفِسُكمْ  َوِفي(: سبحانه عىل استبصار النفس يف قوله تعاىل
بنفسه هو أساس معرفة اإلنسان حقيقة نفسه وأفكاره وسلوكاته وأسباب شقائه النفيس ومشكالته 

وعليه، . والتبّرص يعني التأمل والتعرّف. اب الخطيئة والذنوبالنفسية والدوافع التي أدت إىل ارتك
البد من أن يتأمل املريض أفكاره وعاداته وسلوكاته، وأن يربطها باالنفعاالت املصاحبة، لتنمية وعيه 

كام يبّرص . بحجم األفكار السلبية واملشوهة عن الذات، وتأثريها عىل حالته النفسية وعىل سلوكه
فاملريض . كار السلبية واملشوهة مبا ينتابه من انفعاالت واضطرابات غري مرغوبةبعالقة هذه األف

يصبح قادراً عىل تعديل أفكاره وسلوكاته إذا أدرك الرشوط والظروف املحيطة بالسلوك املشكل، وال 
جمع املعلومات عن األفكار والتصورات السلبية : يتم ذلك إال باستبصاره لنفسه عن طريق

ي تسبب االضطرابات النفسية، وتقيص محتوى تلك األفكار والتصورات، ثم ربطها واملشوهة الت
ويف ضوء ذلك ميكن . باالنفعاالت املصاحبة التي تثريها مع تحديد ماهية تلك االنفعاالت وشدتها

وبكيفية . للمريض تحديد األعراض وتشخيصها مبدئياً، األمر الذي يزيد وعيه باملشكلة وشدتها
اً يتمكن املريض من إعاقة ظهور االنفعال والسلوكات غري املرغوبة بصورة مبارشة وأخري . عالجها

وميكن القول بأن استبصار النفس عىل النحو الذي ذكرناه ميثل ترجمة لعميلة . أثناء مالحظتها
فالتعرف إىل األفكار املشوهة والسلوكات غري . محاسبة النفس وإدراك أخطائها ثم تصحيحها

جيلها يجعلها دامئاً يف حيز الشعور، مام يقتيض تعديلها ومجاهدة النفس بصورة دورية املقبولة وتس
  .لتطهريها من األخطاء

                                                 
 .21الذاريات،   )1(
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يومي (هذا وميكن عمل جدول تقييم ذايت خاص الستبصار النفس يتم فيه تسجيل دوري 
ر وشدته، ثم تحديد األفكا...) من قلق وحزن واكتئاب وغضب وعدوان(لنوع االنفعال ) مثالً

وأخرياً تحديد األعراض النفسية . املشوهة والتصورات السلبية التي سبقت االنفعال أو رافقته
ويفيد هذا التقييم . وميكن تقدير شدة االنفعال عىل تدريج خاميس أو عرشي. وتشخيص االضطراب

ي إذ ينم... الذايت يف حال االضطرابات غري الحادة من قلق واكتئاب وخوف مريض ووساوس قهرية
وعي املريض مبشكلته وبتصنيفها بني األمراض النفسية وعالجها بإعاقة ظهور االنفعال غري املرغوب 

  .)1(به فور مالحظته

كام يتضمن العالج املعريف تعديل اإلدراك املشوه للمريض بتبصريه بالتصور اإلسالمي 
. عاٍن جديدة صحيحةلإلنسان والغاية من وجوده وصورته عن الحياة واملوت والكون، وإعطائها م

هذا إضافة إىل تغيري أفكاره عن املشكالت التي عجز عن مواجهتها من قبل وكانت السبب يف قلقه 
وغالباً ما يرى املريض أن مشكالته التي . وحزنه، حتى يصبح أكرث قدرة عىل مواجهة مشكالته وحلّها

غيري إىل عودة املريض إىل ويؤدي هذا الت. أدت إىل مرضه مل تكن بالضخامة التي كان يتصورها
  .مامرسة حياته بصورة أكرث فاعلية، فيشعر بالسعادة والرضا

بحيث تعقد جلسات العالج يف . لهذه الغاية )2(وميكن اعتامد العالج النفيس الجامعي
. املسجد مبعدل جلسة واحدة يف اليوم، وبحيث ترتاوح مدة الجلسة بني ساعة إىل ساعة ونصف

ديني يوضح التصّور اإلسالمي لإلنسان وغاية خلقه وأهدافه يف الحياة وصورة  ويدير الجلسة مرشد
كام سريد رشحه الحقاً، ومبا يتناسب مع الحالة املرضية ... اإلسالم عن الحياة واملوت والكون

وبعد االنتهاء من . كام يكون يف الجلسة متخصص يف الطب النفيس ومتخصص اجتامعي. للمريض
ح باب الحوار حول موضوع الجلسة، مع التأكيد عىل رضورة إقامة عالقات الحديث الديني يفت

تعاطف ومودة وألفة واحرتام متبادل بني مجموعة العالج، وتحليل املشاعر السيئة داخل املجموعة 
أما دور الطبيب النفيس فيكمن يف إحداث التغيري . ورصف األفكار عنها تدريجياً وبصورة غري مبارشة

  حرير املريض من أعراض املرض، والتغلب عىل شعوره بالوحدة، وتعديل سلوكهاملطلوب من ت

                                                 
 .235 بالقرآن، كتاب اليوم الطبي، العدد رامز طه محمد، العالج النفيس: ملزيد من املعلومات، انظر  )1(
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عن طريق إحداث الضبط الواعي من املريض مبساعدة املجموعة، مبا ميكنه من تعزيز  
باالستناد إىل القيم واملبادئ اإلسالمية، بحيث ... الوعي السليم بالنفس والحياة والكون واملوت

وعندما يستمع الطبيب . ئ مبثابة قوة جاذبة لجميع سلوكاته املستقبليةتصبح هذه القيم واملباد
النفيس إىل حوارات املرىض وينتبه إىل كل ما يقولونه ويفعلونه، ويسمح لهم بالتعبري عن أفكارهم 

ومشاعرهم، فإنه يساعدهم عىل التنفيس عن انفعاالتهم املكبوتة، فتخّف حدة املشكالت النفعالية 
هذا ). أو ما نسميها بالحيل الالشعورية(ّف حّدة اللجوء إىل آليات الدفاع النفيس لديهم، كام تخ

الطبيب النفيس أو املرشد الديني، فيقوموا بتقليده ) أي يتقمصوا(وميكن للمرىض أن يتمثلوا 
ومن الجدير بالذكر أن اإلسالم متكن من عالج رشب الخمر، كام حّرر . ويرفضوا السلوكات املرضية

فالعالج املعريف يف اإلسالم يعّد مبثابة . من سجن معتقداتهم الخاطئة، وعالج مشكلة الزناالبرش 
  .إيقاظ للضامئر التي لديها االستعداد لتقبل النصيحة، وفيه أيضاً تنبيه من الغفلة والخطيئة

وال  هذا وكنا قد تعرضنا يف الفصل األول للحديث عن التصّور اإلسالمي لإلنسان والغاية من خلقه،
وما فيها من نعيم وملذات ما هي إال متعة . أما الحياة يف اإلسالم فعرض زائل. داعي لتكراره هنا

 َبْيَنُكمْ  َوَتَفاُخرٌ  َوِزيَنةٌ  َوَلْھوٌ  َلِعبٌ  الدُّْنَيا اْلَحَياةُ  َأنََّما اْعَلُموا (:عابرة، مصداقاً لقوله تعاىل
ا َفتََراهُ  َيِھيجُ  ثُمَّ  َنَباتُهُ  اْلُكفَّارَ  َأْعَجبَ  َغيْثٍ  َكَمثَلِ  َواْألَْوَالدِ  اْألَْمَوالِ  ِفي َوَتَكاثُرٌ   ثُمَّ  ُمْصَفّرً
 ِإالَّ  الدُّْنَيا اْلَحيَاةُ  َوَما َوِرْضَوانٌ  اللَّهِ  ِمنَ  َوَمْغِفَرةٌ  َشِديدٌ  َعَذابٌ  اْآلَِخَرةِ  َوِفي ُحطَاًما َيُكونُ 
وهي دار فناء . رعة لآلخرة، فهي بذلك وسيلة لغاية ساميةوالحياة الدنيا مز . )1( )اْلُغُرورِ  َمتَاعُ 

نْيَا إِالَّ " صىل هللا عليه وسلموليست دار بقاء، مصداقاً لقول رسول هللا  نْيَا، ما أَنَا يف الدُّ َماِيل َولِلدُّ
ها ومتاعها قليل تافه إذا وزينة الحياة الدنيا وزخرف. )2( "كَرَاكٍِب اْستَظلَّ تَْحَت َشَجرٍَة، ثُمَّ َراَح َوتََركََها

نْيَا ِيف اآلِخرَِة إِالَّ ِمثَْل َما يَْجَعُل " صىل هللا عليه وسلمما قورن بثواب اآلخرة، قال رسول هللا  َما الدُّ
لذلك جاء تأكيد اإلسالم عىل العمل لآلخرة واملنافسة . )3( "أََحُدكُْم إِْصبَُعه ِيف الَْيمِّ فَلْيَنْظُْر مِبَاذَا يرجع

ذلك، عىل أن ال ينىس اإلنسان نصيبه من العمل للدنيا، ومبا ميكنه من عامرة األرض بالعمل عىل  يف
واملنهج اإلسالمي الذي . استمرار مسريتها حيّة، وخالفة هللا يف األرض بالعلم والعدل والبناء واإلبداع

  يقود إىل صالح

                                                 
 .20الحديد،   )1(
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 ِصَراِطي َھَذا َوَأنَّ (: يف قوله سبحانهالنفوس وصحتها، وبالتايل الفوز بثواب اآلخرة، واضح محدد  
بُلَ  َتتَِّبُعوا َوَال  َفاتَِّبُعوهُ  ُمْستَِقيًما قَ  السُّ   .)1( )َسِبيِلهِ  َعنْ  ِبُكمْ  َفتََفرَّ

 َأيُُّھمْ  ِلَنْبلَُوُھمْ  َلَھا ِزيَنةً  اْألَْرِض  َعَلى َما َجَعْلَنا ِإنَّا (:والحياة دار ابتالء وامتحان، قال سبحانه
والغاية من االبتالء متييز الشاكر من الكافر، قال سبحانه عىل لسان سليامن عليه . )2() َعَمًال  َسنُ َأحْ 

. )3( )َأْكُفرُ  َأمْ  َأَأْشُكرُ  ِلَيْبلَُوِني َربِّي َفْضلِ  ِمنْ  َھَذا َقالَ (: السالم ملا رأى عرش بلقيس عنده
ى واآلخرة خزفاً يبقى، لوجب علينا أن لو كانت الدنيا ذهباً يفن"ويذكر اإلبشيهي قول أيب عياض 

ثم تأمل بعقلك هل أتاك هللا من الدنيا مثل ما أويت سليامن عليه . نختار ما يبقى عىل ما يفنى
السالم، حيث ملّكه هللا تعاىل جميع الدنيا من إنس وجن، وسّخر له الريح والطري والوحوش، ثم 

، فوهللا )4( )ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  َأْمِسكْ  َأوْ  َفاْمنُنْ  اُؤَناَعطَ  َھَذا(: زاده هللا تعاىل أحسن منها حيث قال
ما عّدها نعمة مثل ما عددمتوها، وال رفعة مثل ما حسبتموها، بل خاف أن يكون استدراجاً من 

وهذا فصل . )5( )َأْكُفرُ  َأمْ  َأَأْشُكرُ  ِلَيْبلَُوِني َربِّي َفْضلِ  ِمنْ  َھَذا َقالَ  (حيث ال يعلم فقال
نْيَا تَْعِدُل "أنه قال  صىل هللا عليه وسلموروي عن رسول هللا ... ملن تدبر هذا الخطاب لَْو كَانَْت الدُّ

بََة َماءٍ   .)6( "ِعْنَد هللا َجَناَح بَُعوَضٍة َما َسَقى كَاِفراً ِمْنَها َرشْ
 َال  َوُھمْ  َآَمنَّا ُقولُوايَ  َأنْ  يُتَْرُكوا َأنْ  النَّاسُ  َأَحِسبَ  (:واإلبتـالء سنة من سنن هللا، قـال تعـاىل

 ،)7( )اْلَكاِذِبينَ  َوَلَيْعَلَمنَّ  َصَدُقوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َفَليَْعَلَمنَّ  َقْبِلِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َفتَنَّا َوَلَقدْ  (2 ) يُْفَتنُونَ 
وعليه، فالبد من حصول االبتالء لكل نفس برشية، سواء كانت مؤمنة أم كافرة، لحكمة سبق علم 

 بها، وهي أن تزكية النفس ال تتم إال بعد أن تبتىل، كالذهب الذي ال تستخلص شوائبه إال بعد هللا
فقد ابتىل هللا تعاىل أنبياءه عليهم السالم، فلام صربوا عىل تحمل املشاق، . أن يفنت يف كري االمتحان

رحمة هللا، وأوذي يوسف مّكنهم يف األرض؛ فقد ألقي إبراهيم عليه السالم يف النار لوال أن تداركته 
عليه السالم من إخوته بإلقائه يف اليم وبيعه بثمن بخس دراهم معدودة، وتعرضه للفتنة من امرأة 

  . العزيز
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كام ابتيل أيوب عليه السالم باملرض، وتعرّض عيىس عليه السالم الضطهاد اليهود، وقوبل رسولنا 
  .ة ومحاوالت القتلبالتكذيب والسخري صىل هللا عليه وسلمالكريم محمد 

ومثة حكمة من ابتالء هللا تعاىل أنبيـاءه باملصـائب واألحـزان، فقـد أراد سـبحانه أن تتعـرض 
ويكون يف ذلـك فحـص لهـا . نفس اإلنسان إىل جميع الخربات الحياتية، خريها ورشها، حلوها ومرّها

ل عىل طاعـة خالقهـا، وفيه متحيص وتطهري وتزكية، فتقلع النفس عن املعصية وتقب. أتشكر أم تكفر
  .فتتهيأ للقائه بنفس مطمئنة

وُكمْ : واالبتالء يكون بالنعم كـام يكـون بـالنقم، قــال تعــاىل رِّ  َونَْبلُ رِ  بِالشَّ ةً  َواْلَخْي . )1( فِْتنَ
ال الفقَر أخىشـ علـيكم، " صىل هللا عليه وسلمواالبتالء بالنعم أشد من االبتالء بالنقم، قال رسول هللا 

عليكم أن تُبَسَط علـيكم الـدنيا كـام بُِسـطت عـىل مـن كـان قـبلَكم، فتنافَسـوها كـام ولكن أخىش 
  .)2( "تَنافسوها، وتُهلَككم كام أهلََكتْهم

ونزول املصائب عىل اإلنسان ال يدل عىل غضب هللا وسخطه، بل دليل عىل حب هللا له، فعن أنس 
هللا إَِذا أََحبَّ قَْوماً ابْتَالَُهْم، فََمْن رَِيضَ فَلَُه  َوإِنَّ " صىل هللا عليه وسلمبن مالك قال، قال رسول هللا 

َخطُ  يبتىل الرجل عىل حسب دينه ، فإن كان دينه صلباً "وقال أيضاً . )3( "الرَِّىض، َوَمْن َسِخَط فَلَُه السَّ
: سبحانه وباملقابل فإن إقبال الحياة عىل اإلنسان ال يدل عىل رضا هللا وحبه له، قال. )4( "اشتد بالؤه

َبھُمْ  َأنْ  يُِريُد اللَّهُ  ِإنََّما َوَأْوَالُدُھمْ  َأْمَوالُُھمْ  تُْعِجْبكَ  َوَال (  َأْنُفُسُھمْ  َوَتْزَھقَ  الدُّْنيَا ِفي ِبَھا يَُعّذِ
  .)5( )َكاِفُرونَ  َوُھمْ 

 َأنْ  ْبُتمْ َحسِ  َأمْ  (:وهكذا فإن الحياة دار امتحان للمؤمن، لن يجتازه إال بالجهاد والصرب، قال تعاىل
ا اْلَجنَّةَ  َتْدُخلُوا اِبِرينَ  َوَيْعَلمَ  ِمْنُكمْ  َجاَھُدوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َيْعَلمِ  َوَلمَّ فقد حفت الجنة . )6( )الصَّ
واملؤمن قصري األمل يف الحياة، راغب يف الخروج منها والراحة من أعبائها، راغب يف نعيمه . باملكاره

. يتوجب عليه أن يستجيب لها بخريها ورش ما فيها، بحكمة واتزان لذا. سبحانه، فهي سجن للمؤمن
  فال تحمله النعمة عىل البطر، وال املصيبة عىل
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فأمر املؤمن كله خري، إن أصابته نعامء شكر فكان خرياً له، وإن أصابته مصيبة صرب . اليأس والحزن 
  .فكان خرياً له

وأن الناس لن . لشايف وحده، وهو النافع وهو الضاركام علَّمنا اإلسالم أن هللا هو املبتيل وهو ا
ينفعونا بيشء قد كتبه هللا لنا، ومل يرضونا إال بيشء قد كتبه هللا علينا، وما من مصيبة تحلُّ بنا إال يف 

 ِفي َوَال  اْألَْرِض  ِفي ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  َما َأَصابَ (: كتاب من قبل أن يخلق هللا الخالئق، قال سبحانه
 َتْأَسْوا َال  ِلَكيْ  ( 22 ) َيِسيرٌ  اللَّهِ  َعَلى َذِلكَ  ِإنَّ  َأْن َنْبَرَأَھا َقْبلِ  ِمنْ  ِكتَابٍ  ِفي ِإالَّ  مْ َأْنُفِسكُ 
فعىل املرء أن يدرك أن ما أصابه مل يكن ليخطئه، وما . )1() َآَتاُكمْ  َتْفَرُحوا ِبَما َوَال  َفاَتُكمْ  َما َعَلى

  .يه بالؤهأخطأه مل يكن ليصيبه، وبذا يهون عل
التصور اإلسالمي للحياة، وخلـق اإلنسـان يف عـامل " مفتاح دار السعادة"ويصف ابن القيم يف 

هللا تعـاىل خلـق "االبتالء الذي فيه تدفع بعض اآلم الحيـاة بـبعض، بصـورة ديناميكيـة حيّـة، بقولـه 
تركيباً معرضـاً ألنـواع وركّبه . فهي عرضة لآلفات. اإلنسان يف عامل االبتالء واالمتحان من مادة ضعيفة

 –ال محالة –وهي . وجعل فيه األخالط األربعة التي ال قوام له إال بها، وال يكون إال عليها. من اآلالم
توجب امتزاجاً واختالطاً وتفاعالً يبغي بعضها عىل بعض بكيفيته تارة، وبكميتـه تـارة، وبهـام تـارة، 

ثم إنه سبحانه ركّـب فيـه مـن القـوى . زمه محالوذلك موجب لآلالم قطعاً، ووجود امللزوم بدون ال 
والشهوة واإلرادة ما يوجب حركته الدائبة، وسعيه يف طلب ما يصلحه ودفع ما يرضـه، بنفسـه تـارة 

فأحوج النوع بعضه إىل بعض، فحدث من ذلـك االخـتالط بيـنهم، وبغـى بعضـهم . ومبن يعينه تارة
مـا يحـدث مـن امتـزاج أخالطـه واختالطهـا، عىل بعض، فيحدث من ذلك من اآلالم والرشور بنحـو 

واآلالم ال تتخلف عن هذا االختالط واالمتزاج أبداً إال يف دار البقاء والنعـيم . وبغي بعضها عىل بعض
واقتضـت الحكمـة البالغـة أن تكـون هـذه الـدار "ويضـيف ... " املقيم، ال يف دار االبتالء واالمتحـان

فهـي دار . ئها، ولذاتها بآالمها، وصحتها بسقمها، وفرحها بغّمهاممزوجة عافيتها ببالئها، وراحتها بعنا
فإذا فكرت يف األكل والرشب واللباس والجامع والراحـة وسـائر مـا ... ابتالء تدفع بعض آفاتها ببعض

أفال تراك تدفع باألكـل أمل الجـوع، وبالرشـب . يستلذ به، رأيته يدفع بها ما قابله من اآلالم والبليات
  .)2( "وباللباس أمل الحّر والربد، وكذا سائرهاأمل العطش، 

                                                 
 .23-22الحديد،   )1(
 .385-384ابن القيم، مفتاح دار السعادة، ص   )2(
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 العالج اإلمياين:  
ما من شك بأن العالج النفيس يف اإلسالم يقوم بالدرجة األوىل عىل اإلميان باهلل سبحانه وتوحيده 

صىل هللا وااللتزام مبنهجه، والتقرب إليه بالعبادات والنوافل، وتجنب ما نهى عنه، واتباع سنة رسوله 
ويشمل اإلميان املعتقدات الباطنة واألعامل الظاهرة، كام يتضح ذلك يف حديث . لمعليه وس

َعب، عن رسول هللا  اِإلميَاُن ِبْضٌع َوَسبُْعوَن، أَْو ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعبًَة، " أنه قال  صىل هللا عليه وسلمالشُّ
وهكذا . )1( "األََذى َعِن الطَِّريِق، َوالَْحيَاُء ُشْعبٌَة ِمَن اِإلميَانِ  فَأَفَْضلَُها قَْوُل الَ إِلَه إِالَّ هللا، َوأَْدنَاَها إَِماطَةُ 

كإماطة (، والسلوك الظاهري )كالشهادتني(فإن اإلميان يشمل الشخصية ككل، فهو يشمل املعتقد 
وعليه، فإن تنمية اإلميان ). كالحياء(، إضافة إىل الجانب الوجداين يف الشخصية )األذى عن الطريق

فاإلميان . النفس اإلنسانية البد وأن يقود إىل تعديل الفكر والسلوك، كام يعالج أمراض القلوبيف 
صىل هللا باهلل تعاىل يحرر صاحبه من األمراض الباطنة كمرض الحسد مثالً، كام يف قول رسول هللا 

رره من القلق واملخاوف بأن كام يح. )2( "َوالَ يَْجتَِمَعاِن ِيف قَلِْب َعبٍْد اإلميَاُن والحسد" عليه وسلم
 اللَّهِ  بِِذْكرِ  َأَال  اللَّهِ  ِبِذْكرِ  ُقلُوبُُھمْ  َوَتطَْمِئنُّ  َآَمنُوا الَِّذينَ  (:يبعث يف قلبه الطأمنينة، قال سبحانه

  .)3( )اْلُقلُوبُ  َتطَْمِئنُّ 

قرآن هذا وسنتحدث تحت العالج اإلمياين عن العالج بالعبادات، والعالج بالذكر والعـالج بـال
  .الكريم والعالج بالتوبة والعالج بالصرب

 العالج بالعبادات:  
ال يقترص العالج النفيس يف اإلسالم عىل العالج املعريف، الذي يدور حول تبصري املريض 

، بل ...مبشكالته وتعديل إدراكاته املشوهة وتصويب صورته عن نفسه وعن الحياة واملوت والكون
يف الواقع املعيش، لذلك البد من إرشاد املريض وتوجيهه إىل أداء  يتعدى ذلك إىل ترجمتها عملياً 

فأداء العبادات . العبادات املفروضة، بإخالص النية هلل، ويف أوقاتها املحددة وبالكيفية املفروضة
املفروضة من صالة وصيام وزكاة وحج، تطهر القلوب من أمراضها، وتزيك النفوس وتحررها من 

فتنة "  صىل هللا عليه وسلمالذنوب التي ترتكبها، مصداقاً لقول رسول هللا  املخاوف والقلق جراء
  الرجِل يف أهله ومالِِه َوَولِدِه وجارِه

                                                 
 .متفق عليه   )1(

 .رواه مسلم  )2(

 .28الرعد،   )3(
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رُها الصالة والصَدقة واألمُر باملعروِف والنهي عِن املنكر  وباملامرسة الفعلية . )1( "يكفِّ
جاهدة النفس والطاعة والتعاون وحب للعبادات، يتعلم املريض القيم اإلسالمية النبيلة كالصرب وم

  :وفيام ييل وصف مقتضب للعالج اإلمياين بالعبادات... املسلمني واإلحسان

  :العالج بالصالة. أ
 صىل هللا عليه وسلمالصالة عامد الدين، وهي التي تفرّق بني املسلم والكافر، قال رسول هللا 

وتقتيض الصالة طهارة البدن، وتتكرر يف حياة املسلم . )2( "الَةِ بنَْيَ الَْعبِْد َوبنَْيَ الُْكْفِر تَرُْك الصَّ "
وفضالً عن ما ينطوي عليه الوضوء من نظافة البدن، فإنه يعّد أسلوباً يف . موجبات الغسل والوضوء

يْطَاِن، َوإِنَّ " صىل هللا عليه وسلمعالج الغضب، مصداقاً لقول رسول هللا  إِنَّ الَْغَضَب ِمَن الشَّ
يْ  أْ الشَّ َا تُطَْفأُ النَّاُر باملَاِء، فِإَذا َغِضَب أََحُدكُم فَلْيَتََوضَّ وتكرار الوضوء يف . )3( "طَاَن ُخِلَق ِمَن النَّاِر، َوإمِنَّ

اليوم الواحد يساعد عىل االسرتخاء العضيل، ويخفف حدة الغضب والتوتر النفيس، ويخرج املتوضئ 
ي تستوجب غضب هللا سبحانه بفعل ذنوب العبد، قال والصالة تطفي النار الت. نقياً من الذنوب

إن هلل ملكاً ينادي عند كل صالة يا بني آدم قوموا إىل نريانكم التي " صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 
  .)4( "أوقدمتوها فاطفئوها

ويقف املصيل بني يدي خالقه، يناجي ربه يف خشوع واستسـالم، معرتفـاً لـه بذنبـه، يلـتمس 
ومـن . فيجد من صفاء النفس ويقظة املشاعر ما يجعله موصول السـبب بـاهلل سـبحانه منه الهداية

املعلوم أن التنفيس عن مشاعر الذنب والهفوات والزالت والهموم يحسن الحالة النفسية لصـاحبها، 
وإن كـان . لذلك كثرياً ما يفيض اإلنسان مبشكالته وهمومه إىل صديق يثق بـه حتـى يشـعر بالراحـة

ك، فام من شك بأن تحسنه سيكون أكرب إذا أفىض بهمومه وزالته إىل خالقه سبحانه، الذي األمر كذل
  .يستجيب له إذا دعاه، فتكون االستجابة حافزة له عىل التوبة وإصالح ما فسد من أعامله

أرأيتُْم لو أنَّ نهراً بباِب " صىل هللا عليه وسلموبالصالة ميحو هللا الخطايا، قال رسول هللا 
  .ال يُبْقي من َدرَنِه شيئاً : ذلك يُبقي من َدرَنه؟ قالوا: كم يَغتِسُل فيه كلَّ يوٍم َخمساً ما تَقوُل أحدِ 

                                                 
 .1895، حديث رقم 8أخرجه البخاري يف صحيحه، ج  )1(

 .ريض هللا عنهرواه مسلم يف صحيحه عن جابر   )2(

 .4784رواه ابو داود يف سننه، حديث رقم   )3(

 .رواه الطرباين يف األوسط والصغري ورجال إسناده محتج بهم يف الصحيح كام يف الرتغيب  )4(
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فكان للمصيل يف كل صالة توبة وباب . )1( "فذلك َمثَُل الصلواِت الخمِس مَيحو ّهللا بها الَْخطايا: قال 

َوأَقِمِ : إىل مغفرة هللا؛ كام يف قوله تعاىل اَلةَ   َرفَيِ طَ  الصَّ  اْلَحَسنَاتِ  إِنَّ  اللَّْيلِ  ِمنَ  َوُزلَفًا النَّھَارِ  
يِّئَاتِ  يُْذِھْبنَ  اِكِرينَ  ِذْكَرى َذلِكَ  السَّ ذَّ والصالة تبعث األمل يف مغفرة هللا سبحانه، قال . )2( لِل

ـُه َصـالٌَة َمْكتُوبَـةٌ " صىل هللا عليه وسـلمرسول هللا  فَيُْحِسـُن ُوُضـوَءَها  .َمـا ِمـِن اْمـِرىٍء ُمْسـلٍِم تَْحُرضُ
نُوِب . َوُخَشوَعَها َوُركُوَعَها ارًَة لاَِم قَبْلََها ِمَن الذُّ هُ . َما لَْم تُؤَْت كَِبريَةٌ . إِالَّ كَانَْت كَفَّ ْهَر كُلـَّ . )3( "َوذلَِك الـدَّ

وقـد . بصالة التسابيح طلباً للمغفـرة مـن جميـع الـذنوب صىل هللا عليه وسلموقد أوىص رسول هللا 
كـام أن قيـام . لعمه العباس كيف يصليها وحثه عىل صالتها حسب طاقته صىل هللا عليه وسلمح رش 

َمـْن قـاَم " صىل هللا عليه وسـلمرمضان إمياناً واحتساباً يكون سبباً يف مغفرة الذنوب، قال رسول هللا 
م ِمْن َذنِْبه   .)4( "رََمضاَن، إِمياناً واْحِتساباً، ُغِفَر له ما تَقدَّ

بصالة االستخارة لقضاء الحاجة وحل املشكالت الحياتية  صىل هللا عليه وسلم رسول هللا وأوىص
وبذا يتحرر املسلم من مشاعر القلق . واالهتداء إىل اتخاذ القرار املناسب يف حال العجز عن اتخاذه

صىل ل هللا كام أوىص رسو . والهم املرتبطة باملستقبل، ومن حاالت رصاع اإلقدام واإلحجام باالستخارة
صىل بالصالة لعالج البدن، فقد شىك أبو هريرة  وجعاً يف بطنه، فالتفت إليه النبي  هللا عليه وسلم
. )6( "قم فصّل، فإن الصالة شفاء: نعم يا رسول هللا، قال: ؟ قال)5(أِشَكَمْت َدرْدْ : وقال هللا عليه وسلم

 َواْسَتِعينُوا (:ة عند الشدائد، قال تعاىلوقد أمرنا هللا سبحانه وتعاىل باالستعانة بالصرب والصال 
ْبرِ  َالةِ  ِبالصَّ  صىل هللا عليه وسلموكان رسول هللا . )7( )اْلَخاِشِعينَ  َعَلى ِإالَّ  َلَكِبيَرةٌ  َوِإنََّھا َوالصَّ

 وإذا كان ليلة ريح شديدة كان")8( "إذَا َحَزبَُه أَْمٌر َصىلَّ "يلجأ إىل الصالة عند الشدائد، فقد كان 
إىل املسجد حتى يسكن الريح، وإذا حدث يف السامء حدث من  صىل هللا عليه وسلممفزعه 

  .)9( "خسوف شمس أو قمر كان مفزعه إىل الصالة حتى ينجيل

                                                 
 ).134، ص 1ناصف، ج(أخرجه الشيخان   )1(

 .114هود،   )2(

 ).135، ص 1ناصف، ج(أخرجه مسلم   )3(

 .متفق عليه  )4(

 أتشتىك بطنك؟  )5(

 .3458، حديث رقم 2أخرجه ابن ماجة، كتاب الطب، ج  )6(

 .45البقرة،   )7(

 .1124، حديث رقم صىل هللا عليه وسلمرواه أبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب وقت قيام النبي   )8(

 .رواه الطرباين يف الكبري وفيه زياد بن صخر  )9(
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فعندما يقف املصيل بني يدي ربه ال يحدث نفسه بيشء، إال فيام يقرأه من القرآن الكريم، يدرك ما 
غل الحياة ومشكالتها وهمومها، فإنه يشعر براحة البال يقرأ ويعي ما يفعل، متجرداً من مشا

وهدوء النفس، مام يخفف حّدة التوترات النفسية التي تنشأ عن ضغوط الحياة، ويخفض حّدة 
ولعل طأمنة النفس وانرشاح الصدر والسكينة، التي تجلبها الصالة للنفس، تعّد من . القلق لديه

صىل هللا وراحته، فقد كان  صىل هللا عليه وسلمرسول هللا أهم األسباب التي جعلت الصالة قرة عني 
  .)1( "أرحنا بالصالة"يقول لبالل  عليه وسلم

وتعالج الصالة مظاهر الرشك وعبودية غري هللا وطاعته ورهبته ومتجيده وتقديسـه كـام هـو 
ري هللا اعـرتاف بـأن ال رب غـ" إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعني"ففي قول املصـيل . شائع يف عرصنا الحايل

والصالة حمد وثناء هلل وحده، وإعالن للرضا عنـه تعـاىل، وهـي . سبحانه، وال حمد وال استعانة إال به
واملعتكف يلجأ إىل بيت هللا يسـتمد منـه قـوة تعينـه عـىل . حصن يحمي املصيل من الرشك األصغر

  .التحرر من قيود املجتمع وضغوطه التي قد تعيق منوه النفيس وتحقيق ذاته

الة تعيد ثقة املسلم بنفسه، فإذا أدى حق ربه يف الخشوع والحمد والثناء عليه، وحق والص
عليه والدعاء له، كان له حظه من السالم املقصود بقوله يف صالته  صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 

ي فهو من عباد هللا الصالحني، ومن هذا الحكم التقومي". السالم علينا وعىل عباد هللا الصالحني"
. فهو عبد من عباد هللا الصالحني.يتشكل بناء الذات للمصيل، وبالتايل، مفهوم املصيل عن ذاته

ويتعارض هذا املفهوم للذات مع فكرة الوقوع يف الفاحشة، ألن من يقع فيها يكون عبداً عاصياً 
وكه هذا أما إذا وقع املصىل يف املعصية، فرسعان ما يدرك أن سل. يطيع هواه ويسعى وراء شهواته

عندئذ تقيم . ال يتسق مع مفهومه عن ذاته وال ينتمي له، فيدرك سلوكه عىل أنه تهديد لبناء الذات
الذات دفاعاتها ضد هذه الخربة املهددة لها عن طريق إنكارها، واالمتناع عن الوقوع بها مستقبالً 

وهذا هو حال املتقني . فالصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر. يف ضوء ما تسببه من التنافر املعريف
  .الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا

وهكذا ميكن القول بأن الصالة تولّد دوافع نفسية تعارض امليل إىل الوقوع يف الفاحشة؛ فهي 
  تنهى عن الغفلة واالستجابة للشهوات، وتزيد اليقظة، وإدراك حقائق 

                                                 
، حـديث              رقـم صىل هللا عليه وسـلمكتاب باقي مسند األنصار، باب أحاديث رجال من أصحاب النبي  رواه أحمد،  )1(
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ولكنها يف الوقت ذاته ال تسلبه اإلرادة وال تلغي . تقوىاإلميان، وتبقي صاحبها يف حالة من ال
فقد يضعف املصيل فريتكب الفاحشة أو . فال تحول دون وقوعه يف الفاحشة أبداً . نوازعه البرشية

وال يعني ذلك أن صالته مل تنفعه، بل هي الطبيعة البرشية، . يظلم نفسه عن غفلة أو نسيان
  .فاإلميان يزيد وينقص

فيها من أقوال وأفعال وخشوع قلب تكسب املصيل شعوراً باإلنجاز، وتعزز والصالة مبا 
وبهذا تكون الصالة فاعلة يف . يف الدنيا واآلخرة -ذي املعنى لديه  -قدرته عىل أداء العمل الصالح 

عالج الشعور بالالمعنى والفراغ، وخلّو الحياة من اإلنجاز والتحصيل، وتعارض أي مشاعر لإلحباط 
  .النقصوالسخط و 

ولصالة الجامعة دور هام يف عالج مشكالت التكيف االجتامعي والشـعور بالوحـدة والعزلـة 
ولخطبة الجمعة دور وقايئ عالجي يف تنمية وعي املصـلني واستبصـارهم . والوحشة وضعف االنتامء

  .بذاتهم ومبا يعانون من مشكالت، ويف تعزيز إرادتهم ملواجهة تلك املشكالت بكفاءة واقتدار

هذا ومن الجدير بالذكر أن أداء الصالة التي نتحدث عنها، والتي تعّد شفاء للنفوس ال 
يقصد بها مجرد أداء الحركات من ركوع وسجود، بل الصالة التي تشرتك فيها كافة عنارص الشخصية 

بتناغم ) الجسم يف الركوع والسجود، والعقل يف إدراك املقروء وتدبره، والقلب يف الخشوع(
املصلني عىل أداء الصالة بخشوع  صىل هللا عليه وسلموقد حث رسولنا الكريم . م وتكاملوانسجا

ث فيها نفسه جائزة عظيمة هي أن يغفر هللا له ما  وتعقل، فجعل ملن ينجح يف أداء ركعتني ال يحدِّ
: توضأ ذات مرة ثم قال صىل هللا عليه وسلمتقّدم من ذنبه، فقد روى عثامن بن عفان أن النبي 

ء َغَفَر هللا لَهُ " ُث ِفيِهاَم نَْفَسُه ِبَيشْ أ ِمثَْل ُوُضويِئ َهَذا، ثُمَّ قاَم فَصىلَّ َركَْعتنَْيِ الَ يَُحدِّ َم  َمْن تََوضَّ ما تََقدَّ
وهكذا يكون أداء الصلوات الخمس مبثابة حقن تعالج القلوب واألبدان، رشعها . )1( "ِمْن َذنِْبهِ 

فهي غذاء للروح، وأمان للخائف، ونرصة للضعيف، وإغاثة . سبحانه خالق النفوس وطبيبها
  .للملهوف، وكاشفة للغم، ودافعة للشهوات، وباعثة للطأمنينة

هـي صـلة بـني "الـدور العالجـي للصـالة بقولـه " الطب النبوي"ويلخص ابن القيم يف كتابه 
ب، مفرّحـة للـنفس، العبد وخالقه، فهي حافظة للصحة، دافعة لألذى، مطردة لـألدواء، مقويـة للقلـ

  مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر،

                                                 
 ).116(رواه النسايئ يف السنن، كتاب الطهارة، حديث رقم   )1(
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مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، مبعـدة عـن الشـيطان، مقربـة  
. وبالجملة، ففيها تأثري عجيب يف حفظ صحة البدن والقلـب، ودفـع املـواد الرديئـة عـنهام. للرحمن

  .)1( "هة أو داء أو محنة أو بليّة، إال وكان حظ املصيل منهام أقل وعاقبتهام أسلموما ابتىل رجالن بعا

  :العالج بالصيام. ب
ورمضان . الصوم موسم اجتامعي عاملي للعبادة؛ فيه ترّق القلوب القاسية وتخشع النفوس

 شهر القرآن وموسم ترتيله، يتلوه الصائم فيذهب همه وينجيل غمه، وينرشح صدره لإلميان،
فحياة اإلنسان تعّج بالرصاعات النفسية الدامئة بني الشهوات التي . ويشفى مام فيه من حزن وكرب

فالصوم . زينها هللا يف النفس واملنافع املقررة عند العقل، وليست الشهوات هي التي تغلب دامئاً 
ويف هذا االمتناع  .شحنة إميانية تقاوم إغراء الشهوات، ومتنع اإلشباع الفوري لبعض الحاجات البدنية

والصوم . فالصيام تدريب سنوي عىل الصرب. واملقاومة تدريب للنفس عىل تأجيل إشباع الدوافع
  .وبالصرب تهون املعاناة واملصائب. شطر الصرب واالحتامل، والصرب شطر اإلميان ودليل نضج الشخصية

ما يحقق حكمته وفوائده وليس مقصود الرشع من الصيام مجرد االمتناع عن الطعام والرشاب، بل 
 َآَمنُوا الَِّذينَ  َأيَُّھا َيا(الروحية واألخالقية من مجاهدة النفس وضبط شهواتها، مصداقاً لقوله تعاىل

يَامُ  َعلَيُْكمُ  ُكتِبَ  أي فـرض هللا . )2( )َتتَُّقـونَ  َلَعلَُّكـمْ  َقـْبِلُكمْ  ِمـنْ  الَِّذينَ  َعَلى ُكتِبَ  َكَما الّصِ
فالصيام الحق مـرتبط بسـياج . تتقون املعايص بكرس الشهوات التي تقود إليها عليكم الصيام لعلكم

إِذا كـاَن " صـىل هللا عليـه وسـلممن األدب وعفة اللسان والنفس والتقوى، مصداقاً لقول رسـول هللا 
وقولـه . )3( "ميوُم صوِم أحِدكم فال يَرفُْث وال يَصَخب، فِإن سابَُّه أحٌد أو قاتَلـُه فلْيَُقـْل إِين امـرٌؤ َصـائِ 

 "َمن مل يََدْع قوَل الزُّوِر والعمَل بِه فليَس هلِل حاجٌة يف أن يََدَع طعاَمـُه وَرشابَـه"  صىل هللا عليه وسلم
فالصـائم يف عبـادة، يكظـم غيظـه ويضـبط نفسـه . وعليه، فإن الصيام مدخل إىل حسن الخلـق. )4(

  وإذا سابّه أحد. ويعفو عن امليسء

                                                 
 .69أسامة الرايض، منوذج إسالمي للعالج النفيس، ص : نقالً عن  )1(

 .183البقرة،   )2(

 .متفق عليه  )3(

 .رواه البخاري  )4(
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 صائم، فال يرّد عىل اإلساءة مبثلها، بل يتسامى ويرتفع عن الرّد عـىل مـن إين: أو شامته يقول 
  .يشتمه، وال يدخل معه يف شجار

والصيام عالج ملشاعر الذنب، وما تفيض إليه من مخاوف من املوت والقلق املرتبط به، ذلك 
 صـىل هللا عليـه وسـلمأن جزاء صيام رمضان إمياناً واحتساباً مغفرة من هللا، مصداقاً لقول رسول هللا 

َم ِمْن َذنِْبهِ " صـىل وقد روى أبو هريرة عن النبي . )1( "َمْن َصاَم رََمَضاَن إِميَاناً َواْحِتَساباً ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ
، قَـاَل "ٍف كُلُّ َعَمِل ابِْن آَدَم يَُضاَعُف، الَحَسَنُة َعْرشُ أَْمثَالَِها إَِىل َسبِْعاِمئَِة ِضعْ "أنه قال  هللا عليه وسلم

ْومَ : ّهللاُ َعزَّ َوَجلَّ  ـائِِم فَرَْحتَـانِ . يَـَدُع َشـْهَوتَُه َوطََعاَمـُه ِمـْن أَْجـِيل . فَِإنَُّه ِيل َوأَنَا أَْجزِي ِبهِ . إِالَّ الصَّ : لِلصَّ
ى سـهل بـن سـعد وجزاء الصوم الفوز بالجنة، فقـد رو . )2( "فَرَْحٌة ِعْنَد ِفطْرِِه، َوفَرَْحٌة ِعنَْد لَِقاِء َربِِّه◌ِ 

امِئُوَن فََمْن كـاَن "أنه قال  صىل هللا عليه وسلمعن النبي  يَّاُن يُْدعى لَُه الصَّ إّن يف الَجنَِّة لباباً يُْدَعى الرِّ
امِئنَي َدَخلُه، َوَمْن َدَخلَُه ملْ يَظأْم أبداً    .)3( "مَن الصَّ

وعجب بـالنفس، فالصـائم  والصيام عالج ألمراض النفوس الناتجة عن القيم السلبية، من كرب
يشعر بالحاجة إىل الطعام والرشاب، ويفـرح عنـد الفطـور، فيستشـعر ضـعفه وتتطهـر نفسـه مـن 

ويف الصوم تعزيز للقيم اإليجابية كالرحمة والشـفقة عـىل الفقـراء . مشاعر الغرور والعجب بالنفس
  .واإلحسان إليهم والتعاون والتكافل االجتامعي والخضوع هلل

يب عىل الجوع والتزام وضبط للذات ميارسه الصـائم برضـاه ولـيس رغـامً عنـه، والصيام تدر
ويؤثر هذا االلتزام برّد الفعل الفسيولوجي للجسم عىل الصرب دون طعام أو رشاب لساعات طويلـة، 

عن تأخري الفطـور، فـيام حـّث عـىل  صىل هللا عليه وسلموحتى ال يبلغ الجوع مداه، نهى رسول هللا 
صـىل هللا لتخفيف مشقة الصيام، فضالً عن بركته وثوابه ألنه سنة من سنـن الرسـول  تأخري السحور

  .عليه وسلم

ـاب  ومن الجدير بالذكر أن الصيام عالج ألمراض البـدن، فقـد أرسف النـاس يف الطعـام والرش
ومن املعلـوم . واتخموا بأنواعها، فأصيبوا بأمراض جسدية كالسمنة املفرطة وأمراض القلب والضغط

  .ن صحة البدن تؤثر يف صحة العقل، فالعقل السليم يف الجسم السليمأ 

                                                 
 ).48، ص 2ناصف، ج(أخرجه البخاري ومسلم   )1(

 .رواه الستة  )2(

 .رواه الشيخان  )3(



333 

  

  

  :العالج بالزكاة. ج
الزكاة عبادة خالصة هلل تعاىل، وفريضة عىل املسلم تقتيض إخراج قدر معلوم من املال إلعطائه ملن 

ته وروح الزكاة خشية هللا سبحانه وطاع. والزكاة عطاء متجدد ميثل قمة نضج الشخصية. يستحقه
 الَِّذينَ  (:وابتغاء رضوانه، ونيل األجر والثواب منه، والتحرر من الخوف والحزن، مصداقاً لقوله تعاىل

 َربِِّھمْ  ِعْندَ  َأْجُرُھمْ  َلُھمْ  َأًذى َوَال  َمنًّا َأْنَفُقوا َما يُْتِبُعونَ  َال  ثُمَّ  اللَّهِ  ِفي َسِبيلِ  َأْمَواَلُھمْ  يُْنِفُقونَ 
والزكاة عمل يدخل صاحبة الجنة، فعن أيب أيوب أن . )1( )َيْحَزنُونَ  ُھمْ  َوَال  ِھمْ َخْوٌف َعَليْ  َوَال 

تَعبُُد ّهللاَ وال تُرشُِك به شيئاً، "أخربين بعمل يدخلني الجنة، قال : صىل هللا عليه وسلمرجالً قال للنبي 
  .)2( "وتُقيُم الصالَة وتُْؤيت الزكاَة وتَِصُل الرِّحمَ 

ر نفوس األغنياء من أمراضها كقسوة القلب ومعصية هللا والشح والبخل وحب والزكاة عبادة تطهّ 
التملك والحرص عىل املال، والعمل عىل تضخيمه، واألثرة واألنانية والنهمة، والسخط، وظلم حق 

لذلك ينبه سبحانه البرش إىل أنهم مجبولون عىل حب املال والرغبة يف . الفقراء والقسوة عليهم
ويبرصهم بأنه سبحانه رزقهم املال ليبلوهم . م من مغبة فتنته، ويحث عىل إنفاقهمتلكه، ويحذره

 َوَمنْ  (:فيه، فمن يوق شح نفسه ببذل الصدقات يجتاز االمتحان ويكون من املفلحني، قال تعاىل
اضها كالحسد كام تطّهر الزكاة نفوس الفقراء من أمر . )3( )اْلُمْفِلُحونَ  ُھمُ  َفُأوَلِئكَ  َنْفِسهِ  ُشحَّ  يُوقَ 

فضالً عن تطهري مشاعر الحقد الطبقي والعداء نحو . والعداوة والبغضاء والقلق والعزلة والعجز
فالزكاة مصدر أمن نفيس . تلك املشاعر السلبية التي تنشأ جراء اإلحباط والحرمان الزائد. األغنياء

  .ن والحقد والحسدللغني والفقري، وسبب أمن املجتمع من الجرمية التي قد تنتج عن الحرما
والزكــاة تــدرب النفــوس عــىل خشــية هللا وطاعتــه، ورقــة القلــب والعطــف عــىل الفقــراء 
ومواساتهم ومساعدتهم عىل تلبية حاجاتهم األساسية، والعمل عىل إسعادهم ومشاركتهم الوجدانية 

يـدخل  وصلة الرحم، مام يفيض إىل الشعور باالنتامء االجتامعـي وبالرضـا عـن الـنفس، ألن املعطـي
  .ويف ذلك تحقيق للذات وأداء لدور الخالفة يف األرض. الرسور يف نفوس الفقراء
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وزكاته تزيد من طهارته من . والصدقة تطفي الخطيئة، كام يطفئ املاء النار، لذلك يزكو بها القلب
َالَة َوَآَتْيُتمُ  َأَقْمتُمُ  َلِئنْ  (:والزكاة تكّفر الذنوب، قال تعاىل. الذنب َكاةَ ال الصَّ  ِبُرُسِلي َوَآَمْنتُمْ  زَّ

ْرتُُموُھمْ  وهي سبيل إىل رحمة . )1( )َسّيَِئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  َحَسًنا َألَُكّفَِرنَّ  َقْرًضا اللَّهَ  َوَأْقَرْضُتمُ  َوَعزَّ

َكاةَ ا َويُْؤتُونَ  َيتَُّقونَ  ِللَِّذينَ  َفَسَأْكتُبَُھا َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْحَمتِي (:هللا، قال تعاىل  َوالَِّذينَ  لزَّ
وقد أشار القرآن الكريم يف سورة التوبة إىل الفئة التي أذنبت ولكنها عادت . )2()يُْؤِمنُونَ  ِبَآَياِتَنا ُھمْ 

وعندما طلبت املغفرة من ربها، أمر هللا سبحانه . فخلطت عمالً صالحاً وآخر سيئاً . فاعرتفت بذنبها
يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها حتى يقبل بأن  صىل هللا عليه وسلمرسوله الكريم 

 َعَسى َسّيًِئا َوآََخرَ  َصاِلًحا َعَمًال  َخَلطُوا ِبُذنُوِبِھمْ  اْعتََرُفوا َوَآَخُرونَ  (:توبتهم، قال تعاىل
 تُطَّھُِرُھمْ  ةً َصَدقَ  َأْمَواِلِھمْ  ِمنْ  ُخذْ  ( 102 ) َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  َعَليِْھمْ  يَتُوبَ  َأنْ  اللَّهُ 

يِھمْ   َيْعَلُموا َأَلمْ  ( 103 ) َعِليمٌ  َسِميعٌ  َواللَّهُ  َلُھمْ  َسَكنٌ  َصَالَتكَ  ِإنَّ  َعَلْيِھمْ  َوَصلِّ  ِبَھا َوتَُزّكِ
َدَقاتِ  َوَيْأُخذُ  ِعَباِدهِ  َعنْ  التَّْوَبةَ  َيْقَبلُ  ُھوَ  اللَّهَ  َأنَّ  ابُ  ُھوَ  اللَّهَ  َوَأنَّ  الصَّ . ))ِحيمُ الرَّ  التَّوَّ

وقد كان . وال تخلو الصدقة من دعاء للمتصدق. وبذلك تكون الصدقة تطهرياً للنفس وتزكية لها
والدعاء ال يرد، ويف ذلك . )3( ... "إذا أيت بصدقة قوم صىل عليهـم" صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 

اكم بالصدقة، واستقبلوا حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرض" صىل هللا عليه وسلميقول رسول هللا 
  .)4( "أمواج البالء بالدعاء والترضع

ويذكر أن املسلمني أقدموا بنشاط وحامس عىل إنفاق الفضـل يف سـبيل هللا بعـد أن أدركـوا 
حقيقة هامة وهي أن املال هلل، استخلفهم فيه، فهان عليهم كل يشء، حتى أن منهم من أنفق املـال 

 َويُـْؤِثُرونَ  (:عىل أنفسـهم وأوالدهـم، مصـداقاً لقولـه تعـاىلعىل خصاصة وحاجة، وآثروا غريهم 
فقد سّجل التاريخ من أيب طلحة األنصاري مثـاالً نـادراً . )5() َخَصاَصةٌ  ِبِھمْ  َكانَ  َوَلوْ  َأْنُفِسِھمْ  َعَلى

 صـىل هللا عليـه وسـلمأىت رجـٌل رسـوَل هللا "للسخاء واإليثار، فقد روى البخاري عن أيب هريرة قـال 
صـىل فأرسَل إىل نسائه فلم يجْد عندهنَّ شـيئاً، فقـال رسـوُل هللا . يا رسوَل هللا، أصابني الَجهدُ : الفق

  أال رجٌل يُضيُفُه الليلة يرحُمُه هللا؟ فقام : هللا عليه وسلم

                                                 
 .12املائدة،   )1(

 .156األعراف،   )2(

 .167، ص 2نقالً عن مخترص تفسري ابن كثري للصابوين، ج  )3(

 .71مرجع سابق، ص  نقالً عن أسامة الرايض،  )4(

 .9الحرش،   )5(
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ضـيُف رسـول هللا : فـذهب إىل أهلـه فقـال المرأتِـهِ . أنا يا رسول هللا: رجٌل من األنصار فقال
خريه شيئاً  وسلم صىل هللا عليه بْية: فقالت. ال تَدَّ ِ ما عندي إالّ قُوُت الصِّ ـبية : قال. وهللاَّ فـإذا أراد الصِّ

اَج ونَطْوي بُطونَنا الليلةَ    .)1( "فَفعلَْت . الَعشاَء فََنوِّميهم، وتعاَيلْ فأطِفئي الرسِّ

  :العالج بالحج. د
العقيدة والغاية واملشاعر، يف الحج مؤمتر سنوي للمسلمني يلتقون فيه عىل صعيد واحد من 

جّو ديني إمياين، يستمدون منه دفعة روحية يصححون فيها ما وقع من انحراف يف عقيدتهم، 
وفساد يف سلوكاتهم، وما اعرتاهم من وهن بتأثري الحضارات األخرى، وتقليد شعوبها عىل غري 

  .بصرية

بالنفس والتعايل عىل والحج عالج ألمراض القلوب؛ فهو عالج للكرب والزهو والعجب 
يتعلمون فيه التواضع وهم يخلعون ثيابهم الفاخرة ويلبسون ثياب الحج البسيطة، . اآلخرين

وتتذلل أنفسهم خاشعة هلل برتك امللذات والشهوات، فيتساوى الناس فيها جميعاً؛ غنيهم وفقريهم، 
يهتفون بلغة . واحدرئيسهم ومرؤسهم، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، كلهم يف مظهر إحرام 

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال رشيك لك لبيّك، إن الحمد والنعمة لك وامللك ال "واحدة وبصوت واحد 
  .كام يحرر الحج القلوب من الحقد والحسد والكراهية، ويقوي روابط املحبة واملودة". رشيك لك

 صىل هللا عليه وسلمالنبي رجًال جاء إىل "والحج عالج للجنب والضعف، فقد روى الحسن بن عيل أن 
فالَحج ِجهاد لِلَنْفِس . )2( "الَحـجُ : َهلَُم إىل ِجهاد ال َشوْكَه ِفيه: إِيِن َجبان، َوإِيِن َضِعيف، فقال: فقال

كام يتعود الحاج ضبط النفس وتهذيبها . َوتَْدِريب َعَىل تَحّمل املََشاق، َوالتََعب والتََشعث والتََغرب هلل
شهوات؛ فيحرّم عليه أن يبارش النساء أو أن يجادل أو يؤذي أحداً أو يخاصم أو والسيطرة عىل ال

يسب أو يرتكب املعايص، بل عليه أن يستغل هذه املناسبة لفعل الخريات، ومعاملة الناس 
 ثَ َرفَ  َفَال  اْلَحجَّ  ِفيِھنَّ  َفَرضَ  َفَمنْ  َمْعلُوَماتٌ  َأْشُھرٌ  اْلَحجُّ  (:بالحسنى، مصداقاً لقوله تعاىل

ُدوا اللَّهُ  َيْعَلْمهُ  َخيْرٍ  ِمنْ  َتْفَعلُوا َوَما اْلَحجِّ  ِفي ِجَدالَ  َوَال  ُفُسوقَ  َوَال  ادِ  َخْيرَ  َفِإنَّ  َوَتَزوَّ  الزَّ
  .)3( )  اْألَْلَبابِ  ُأوِلي َيا َواتَُّقونِ  التَّْقَوى

                                                 
 .رواه البخاري  )1(

 .رواه قتيبة بن سعيد) 3306(، صحيح مسلم، حديث رقم 626السيد سابق، مرجع سابق، ص   )2(

 .197البقرة،   )3(
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نقياد والحج يحرر القلوب من كل رق، ويحررها من قيود املجتمع، والتمرد عىل اال 

والحج يرسخ الهوية . والخضوع لغري هللا، واالعرتاف بالعجز والخشوع والتّرضع هلل واالعرتاف بتنزيهه
اإلسالمية التي ارتضاها الحاج لنفسه، فهم مسلم مع ماليني املسلمني الذين جاءوا من كافة أنحاء 

فهم يؤمنون . ة الغايةاألرض ليؤدوا هذه الشعرية، تجمعهم وحدة العقيدة، ووحدة األلوهية ووحد
ويف ذلك ضامن انتصار الهوية . نبياً ورسوالً صىل هللا عليه وسلمباهلل رباً وباإلسالم ديناً ومبحمد 

  .اإلسالمية عىل القوميات والعنرصيات والوطنيات املحدودة

كام أن الحج املربور يحرر النفوس من مشاعر الذنب؛ ففيه مغفرة شاملة وعافية نفسية، 
من حجَّ هلّلِ فلَم يَرفُْث " صىل هللا عليه وسلمقال رسول هللا : فوز بالجنة، فعن أيب هريرة قالوفيه ال

ه وبذا تطمنئ النفوس إىل أنها رجعت من الحج كيوم والدتها، . )1( "ومل يَْفُسْق رََجع كيوِم ولَدتُْه أمُّ
. وم للنفس وال قلق واكتئابفقد غفر هللا لها، فال شعور بالذنب وال ل. نقية من الذنوب والخطايا

تاِبُعوا بنَْيَ الَحجِّ والُعْمرَِة "  صىل هللا عليه وسلمقال رسول هللا : وروى عبد هللا بن مسعود، قال
ِة املربُوَر  ِة فِإنُهام يَنِْفيَاِن الَفْقَر والذنُوَب كَاَم يَْنِفي الِكرْيُ َخبََث الَحِديِد والذَهِب والِفضِة، ولَيَْس للَحجَّ

ْمُس ِبذنُوِبه"، "َواٌب ُدوَن الَجنَّةَ ثَ  وعن عائشة . )2( "َوَما ِمن ُمؤِمن يَظَُل يَْوَمُه مْحرُماً إِال َغابَِت الشَّ
ما من يوم أكرث من أن يعتق هللا فيه عبداً من "قال  صىل هللا عليه وسلمريض هللا عنها أن رسول هللا 

إَِن ِمَن الذنُوب ذُنوباً ال يُّكِفرها إِال "  عليه وسلمصىل هللاوقال رسول هللا . )3( "النار من يوم عرفة
وبذا تزداد صلة العبد بربه ويزداد تقرباً إليه، فينرشح صدره لإلميان، ويشعر . )4( "الُوقُوف ِبَعرَفَةَ 

  .باألمن والطأمنينة وراحة البال

. ز هام فيهاويشعر الحاج بأن حياته لها معنى، وأنه متّكن بفضل هللا، من تحقيق إنجا
فالحج املربور إنجاز باق ثوابه الجنة، فيشعر بالرضا عن نفسه وعن ما حققه، ويزداد ثقة بنفسه 

كام يستشعر الحاج اقرتاب شخصيته الواقعية من الشخصية التي كان يتمناها . واحرتاماً لذاته
ثه عىل الحفاظ عىل ويجسد هذا اإلنجاز االلتزام بطاعة هللا، ويرسخ التقوى يف نفسه، ويح. لنفسه

كام . صفحته النفسية بيضاء نقية من املعايص بعد أن قطع عهداً عىل نفسه بأن ال يعيص هللا أبداً 
  .يستثري الحج دافعيته لتحقيق املزيد من الطاعات بعد أن استشعر قيمة ما حققه من إنجاز

                                                 
 .رواه البخاري ومسلم  )1(
 ).627-626انظر السيد سابق، ص (رواه النسايئ   )2(
 ).3242(رواه مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم   )3(
 .، رواه زهري بن حرب)3631(، حديث رقم 24نقالً عن اإلبشيهي، مرجع سابق، ص   )4(
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والشـهداء  عليه وسلم صىل هللاوعندما يقف الحاج يف املواقع التي وقف فيها رسولنا الكريم 
والصديقون والسابقون تتضح لديه السرية النبوية العظيمـة، وتتعـزز لديـه الـروابط العاطفيـة مـع 

وصحابته األبرار، فيزداد ثقة بتاريخه املجيد ويستمد منه اإلميان الصادق  صىل هللا عليه وسلمالنبي 
يا وزخرفهـا، وميـارس الطاعـة الحقيقيـة والعزمية والبطولة والشهادة يف سبيل هللا، فتهون عليـه الـدن

  .الخالصة لوجه هللا تعاىل

 العالج بالذكر:  
، أي اذكروين بطاعتي أذكركم مبغفريت )1( ) َأْذُكْرُكمْ  َفاْذُكُروِني(يقول هللا سبحانه وتعاىل

فِإن  أنا عنَد ظنِّ عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرين،: "ويف الحديث الصحيح يقوُل هللاَّ تعاىل. وبرحمتي
ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس، وإن ذكَرين يف َمٍأل ذكرته يف َمٍأل خريٍ منهم، وإن تَقرَّب إيلَّ ِشرباً 

بُت إليه باعاً، وإن أتاين مَييش أتيته َهْرَولة بُت إليه ذراعاً، وإن تقرب إيلَّ ِذراعاً تقرَّ وعليه، . )2( "تقرَّ
صىل ملني واالشتغال باألذكار الواردة عن رسوله الكريم فإن من أفضل حال اإلنسان ذكره هلل رب العا

  .هللا عليه وسلم

وذكر هللا ليس كلمة تجري عىل اللسان، بل ذكر هللا يف النفس، رغبة ورهبة، وخوفاً وطمعاً ودون 
ًعا َنْفِسكَ  ِفي َربَّكَ  َواْذُكرْ  (:الجهر من القول، قال سبحانه  ِمنَ  اْلَجْھرِ  َوُدونَ  َوِخيَفةً  َتَضرُّ

 َالَيْسَتْكِبُرونَ  َربِّكَ  ِعْندَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  ( 205 ) اْلَغاِفِلينَ  ِمنَ  َتُكنْ  َوَال  َواْآلََصالِ  ِباْلُغُدوِّ  اْلَقْولِ 
فهو الذكر الذي يتمثل يف الترضع إىل هللا واالبتهال . )3( )َيْسُجدُونَ  َوَلهُ  َويَُسبُِّحوَنهُ  ِعَباَدِتهِ  َعنْ 

. ن عقابه، والرغبة يف استجابته، فهو القادر عىل كل يشء وعنده خزائن كل يشءإليه ويف الخوف م
وهو ذكر يف النفس دون الجهر من القول، أي . وهو ذكر كذكر املالئكة يف الليل والنهار دون انقطاع

والدعاء ال يرّد . ليس نداء وجهراً بليغاً، فاهلل سبحانه سميع قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه
أنه  صىل هللا عليه وسلمويف الصحيحني عن النبي . )4() لَُكمْ  َأْستَِجبْ  اْدُعوِني (:به، قال تعاىلصاح
لُُث اللَّيِْل اآلِخُر، فَيَ "قال  نْيَا ِحنَي يَبَْقى ثـُ اَمِء الدُّ َمْن : ُقوُل يَْنزُِل َربَُّنا تَبَارََك َوتََعاَىل كُلَّ لَيْلٍَة إَِىل السَّ

وقد ذهب إىل هذا . )5( "ِجيَب لَُه َوَمْن يَْسأَلُِني فَأُْعِطيَُه، َوَمْن يَْستَْغِفُريِن فَأَْغِفُر لَهُ يَْدُعويِن فَأَْستَ 
  املعــنى 

                                                 
 .152البقرة،    )1(

 ).105، ص 2الشيباين، ج(أخرجه الشيخان والرتمذي   )2(

 .206-205األعراف،   )3(

 .60غافر،   )4(

 ).1315(نقالً عن سنن أيب داوود، حديث رقم   )5(
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إين وهللا ال أخىش من عدم اإلجابة ولكن أخىش أن ال أوفق "حني قال  ريض هللا عنهعمر بن الخطاب 
  .)1( "فإن وفقت للدعاء فاإلجابة مضمونة. للدعاء

تنحرص فضيلة الذكر يف التسبيح والتحميد والتكبري والتهليل ونحوها، بل تشمل كل وال 
ويكون الذكر بالقلب واللسان معاً، فإن اقترص عىل . عمل يقصد به طاعة هللا سبحانه وتعاىل

أحدهام فالقلب أفضل، ذلك أن املراد من الذكر حضور القلب، لذا ينبغي أن يحرص املسلم عىل 
ويدرك معناه، فالتدبر يف الذكر رضوري كام يف قراءة القرآن الكريم الشرتاكهام يف تدبر ما يذكر 

  .الغاية والهدف

فالذكر يقرّب املؤمن من ربه، فيشعر بالطأمنينة والسكينة وهدوء البال فيبعد القلق والهم وتبعد 
 الَِّذينَ  (:ه، قال سبحانهكام يشعر املؤمن بالقوة والثقة ألنه يف حامية هللا ورعايت. األفكار الوسواسية

قال : ، وعن أيب هريرة قال)2( )اْلُقلُوبُ  َتْطَمِئنُّ  اللَّهِ  ِبِذْكرِ  َأَال  اللَّهِ  ِبِذْكرِ  قُلُوبُُھمْ  َوَتطَْمِئنُّ  َآَمنُوا
تُْهُم ا" صىل هللا عليه وسلمرسول هللا  لَْمالَئَِكُة، َوَغِشيَتُْهُم الَ يَْقُعُد قَْوٌم يَْذكُُروَن ّهللاَ َعزَّ َوَجلَّ إِالَّ َحفَّ

ِكيَنُة، َوذَكَرَُهُم ّهللاُ ِفيَمْن ِعْنَدهُ    .)3( "الرَّْحَمُة، َونَزَلَْت َعلَيِْهُم السَّ
 َواْلُمْسِلَماتِ  اْلُمْسِلِمينَ  ِإنَّ (: واالشتغال بذكر هللا سبيل إىل مغفرة الذنوب ونيل األجر، قال تعاىل

اِدِقينَ  َواْلَقاِنتَاتِ  َواْلَقاِنِتينَ  اتِ َواْلُمْؤِمنَ  َواْلُمْؤِمِنينَ  اِدَقاتِ  َوالصَّ اِبِرينَ  َوالصَّ   َوالصَّ
اِبَراتِ  ِقينَ  َواْلَخاِشَعاتِ  َواْلَخاِشِعينَ  َوالصَّ اِئِمينَ  َواْلُمَتَصّدَِقاتِ  َواْلُمتََصّدِ  َوالصَّ
اِئَماتِ   َأَعدَّ  َوالذَّاِكَراتِ  َكِثيًرا اللَّهَ  اِكِرينَ َوالذَّ  َواْلَحاِفظَاتِ  ُفُروَجُھمْ  َواْلَحاِفِظينَ  َوالصَّ

وهو السبيل إىل كسب الحسنات ومحو السيئات، قال رسول . )4( )َعِظيًما َوَأْجًرا َمْغِفَرةً  َلُھمْ  اللَّهُ 
: كلمتاِن خفيفتاِن عىل اللساِن، ثقيلَتاِن يف امليزان، حبيبتان إىل الرحمن"  صىل هللا عليه وسلمهللا 

  .)5( "هللا العظيم، سبحاَن ِهللا وبحمده، سبحان هللا العظيمِ سبحاَن 

                                                 
 .70مرجع سابق، ص  نقالً عن أسامة الرايض،  )1(

 .28الرعد،   )2(

 ).1449، حديث رقم، 2النووي، ج(أخرجه مسلم والرتمذي   )3(

 .35األحزاب،   ) 4(

 .رواه البخاري  )5(
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ـــال  ـــالح، ق ـــق الف ـــا وطري ـــاء جوهره ـــا ونق ـــنفس وطهارته ـــة ال ـــق تزكي ـــذكر طري وال

فهو يطرد اليأس ويجـدد الحيـاة يف القلـوب، . )1( )◌َ تُْفِلُحون َلَعلَُّكمْ  َكثِيًرا اللَّهَ  َواْذُكُروا(:تعالـــى
  .)2("َمثَل الذي يَذكُر ربَّه والذي اليَْذكُر ربه َمثُل الحي وامليِّت" عليه وسلمصىل هللا قال رسول هللا 

 "ِذكُْر هللا ِشَفاء الُقلـوب" صىل هللا عليه وسلمويف الذكر عالج ألمراض القلوب، قال رسول هللا 
ن أمـراض يعلم أصحابه كثرياً من األذكار لتكون لهم شفاء مـ صىل هللا عليه وسلموكان رسول هللا  )3(

ومن الجدير بالذكر أن الرقية الرشعية تقتيض االعتقاد الصادق من كل من الراقـي . القلوب واألبدان
كام تقتيض أن تكون مـادة الرقيـا مـن القـرآن . واملرقي بأن هللا وحده الشايف، وأن ال شفاء إال شفاؤه

لنبوي البن القيم أن كل مرض وقد ورد يف الطب ا. صىل هللا عليه وسلمالكريم أو ما أثر عن الرسول 
له رقية خاصة به، وهناك ما هو عام لكل شكوى، ولكن ال يتسع املقام لذكرها جميعاً، لذلك سـيتم 

  .إيراد بعض منها فقط

 يف عالج الفزع:  
كـان يعلّمهـم مـن الفـزع  صىل هللا عليـه وسـلمروى عمرو عن أبيه عن جده أن رسول هللا 

يَاِطنِي َوأْن يَْحُرضُونَ أُعوُذ ِبكَلِاَمِت هللا"كلامت  ِة ِمْن َغَضِبِه َوَرشِّ ِعبَاِدِه َوِمْن َهَمزَاِت الشَّ   .)4(" التَّامَّ

 يف عالج الخوف:  
يتم عالج الخوف بالثناء عىل املريض مبحاسـن أعاملـه ليـذهب خوفـه ويحسـن ظنـه بربـه 

يـا أمـري "أنه يجزِّعـه حني طعن وك ريض هللا عنهسبحانه، فعن ابن عباس أنه قال لعمر بن الخطاب 
فأحسـنت صـحبته، ثـم فارقـك  صىل هللا عليـه وسـلموال كّل ذلك، فقد صحبت رسول هللا ! املؤمننيّ 

وهو عنـك راض، ثـم صـحبت املسـلمني فأحسـنت صـحبتهم، وإن فـارقتهم لتفـارقنهم وهـم عنـك 
  .)5( "ذلك من مّن هللا تعاىل" ريض هللا عنهوقال عمر . راضون

أخىش أن يُثنى عـّيل، : عباٍس ـ قَبْل موتها ـ عىل عائشَة وهي َمغلوبٌة، قالت وقد استأَذَن ابنُ 
  : فقال. ائَذنوا له: وِمن ُوجوِه املسلمني، قالت صىل هللا عليه وسلمابُن عمِّ رسوِل هللا : فقيل

                                                 
 .10الجمعة،   )1(

 .رواه البخاري) 2).              (1435/ 27، حديث رقم 2النووي، ج(رواه البخاري   )2(
 

د عن محمد بن إسحاق عن عمـرو ) 3893(حديث رقم  رواه البخاري والرتمذي يف السنن،  )4( رواه موىس بن إسامِعيل عن حامَّ

 .بِن شعيب

 .رواه البخاري  )5(



340 

  

  

صـىل هللا هللا فأنِت بخريٍ إن شـاء هللا، زوجـُة رسـوِل : قال. بخريٍ إِن اتقيُت هللا: كيَف تِجديَنِك؟ قالت
  .)1( "، ومل يَنِكْح ِبكراً غريَِك، ونَزََل ُعذرُِك من السامءعليه وسلم

 يف عالج األرق:  
: قـل"أرقاً أصابني، فقال  صىل هللا عليه وسلمشكوت إىل رسول هللا : عن زيد بن ثابت قال  

ُم، الَ تَأُْخُذك ِسنٌَّة َوال نَْوٌم، يَا َحْي يَـا قَيـوم أهـِد اللَُّهمَّ َغارَِت النُُّجوُم، َوَهَدأْت الُْعيُوُن، َوأَنَْت َحيُّ قَيُّو 
  .)2( "لَيِْيل َوأَنِم َعيِْني، فَُقلْتَها، فَأْذَهَب هللا َعِني َما كُْنُت أِجد

 يف عالج الكرب والغم:  
 الَ إِلـَه إِالَّ ّهللاُ رَبُّ "كان يقول عند الكـرب  صىل هللا عليه وسلمعن ابن عباس أن رسول هللا   

ـاَمَواِت وَ  رَبُّ األَرِْض ورَبُّ الَْعرِْش الَْعِظيِم الَْكِريُم، الَ إِلَه إِالَّ ّهللاُ الَْعِظيُم الَْحلِـيُم، الَ إِلـَه إِالَّ ّهللاُ رَبُّ السَّ
اَمَواِت َورَبُّ األَرِْض رَبُّ الَْعرِْش الَْعرِْش الَْعِظيِم، الَ إِلَه إِالَّ ّهللاُ رَبُّ الَْعرِْش الَْكِريُم، الَ إِلَه إِالَّ ّهللاُ رَبُّ ا لسَّ

صـىل هللا عليـه وعن أنس عن النبي . أمر قال ذلك )4(، ويف رواية ملسلم إن النبي إذا حزبه)3( "الَْكِريمُ 
  .)5( "يَا َحيُّ يَا قَيُّوُم ِبرَْحَمِتَك أْستَِغيثُ "أنه كان إذا كربه أمر قال  وسلم

 يف عالج الوساوس القهرية:  
ا (:سبحانه قال يْطَاِن َنْزغٌ  ِمنَ  َيْنَزَغنَّكَ  َوِإمَّ وعن أيب . )6( )َعِليمٌ  َسِميعٌ  ِإنَّهُ  بِاللَّهِ  َفاْستَِعذْ  الشَّ

من َخلََق كذا ؟ من : يأيت الشيطاُن أحَدكم فيقول" صىل هللا عليه وسلمقال رسول هللا : هريرة قال
وعن عثامن بن أيب . )7( "َغُه فَليَْستِعْذ باهلِل ولْيَْنتَهِ من َخلَق ربَّك ؟ فإذا بلَ : َخلَق كذا ؟ حتى يقول

يْطَاَن قَْد َحاَل بَيِْني َوبنَْيَ َصاليَِت َوِقرَاَءيِت : العاص قال فََقاَل . يَلِْبُسَها َعَيلَّ . قلت يَا رَُسوَل ّهللاِ إِنَّ الشَّ
ْذ ِباهلّلِ ِمْنهُ فَِإذَ . ذَاَك َشيْطَاٌن يَُقاُل لَُه ِخْنزٌَب : "رَُسوُل ّهللاِ  . َواتِْفْل َعَىل يََسارَِك ثـَالَثاً . ا أَْحَسْستَُه فَتََعوَّ

  .)8("فََفَعلُْت ذلَِك فَأَذَْهبَُه ّهللاُ َعنِّي: قَاَل 

                                                 
 .رواه البخاري  )1(

 .81ورد يف كتاب ابن السني، نقالً عن محيى الدين أيب زكريا النووي، األذكار، ص   )2(

 .رواه البخاري  )3(

 .أي أصابه غم  )4(

 .ننه، وقال الحاكم هذا حديث صحيح اإلسنادرواه الرتمذي يف س  )5(

 .200األعراف،   )6(

 .رواه البخاري ومسلم  )7(

 .رواه مسلم  )8(
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رَْداِء ، قَاَل  ِ : "وعن أيب الدَّ  أَُعوُذ ِبـاهللَِّ : يَُصيلِّ فََسِمْعَناُه يَُقوُل  صىل هللا عليه وسلمقَاَم رَُسوُل هللاَّ

ِ ثـَالَثاً : ثُمَّ قَاَل ". ِمْنَك  ـالَِة قُلْنَـا. أَلَْعُنَك ِبلَْعَنِة هللاَّ يَـا : َوبََسَط يََدُه كَأَنَُّه يَتَنَاَوُل َشيْئاً فَلَـامَّ فَـَرَغ ِمـَن الصَّ
الَِة َشيْئاً لَْم نَْسَمْعَك تَُقولُُه قَبَْل ذ ِ قَْد َسِمْعَناَك تَُقوُل ِيف الصَّ : لَِك َورَأَيَْناَك بََسطَْت يَـَدَك قَـاَل رَُسوَل هللاَّ

ـالََث َمـ" ِ ِمْنـَك ثـَ ِ إبْلِيَس َجاَء ِبِشَهاٍب ِمْن نَاٍر لِيَْجَعلَُه ِيف َوْجِهي فَُقلُْت أَُعوُذ ِباهللَّ ثُـمَّ . رَّاٍت إنَّ َعُدوَّ هللاَّ
ِ فَلَْم يَْستَأِْخْر ثـَالََث َمرَّاٍت  ِ لَـْوالَ َدْعـَوُة أَِخيَنـا ُسـلَيْاَمَن  قُلُْت أَلَْعُنَك ِبلَْعَنِة هللاَّ ثُمَّ أَرَْدُت أَْن آُخـَذُه َوهللاَّ
وعليه، فإن أحسن مـا يقولـه مـن بُـيل بوسوسـة . )1( "ألَْصبََح ُموثِقاً ِبَها يَلَْعُب ِبِه ِولَْداُن أَْهِل الَْمِديَنةِ 
  .الشيطان هو ما أمرنا بقوله سبحانه وأدبنا به

ار بإسناد صحيح يف رسالة أيب القاسم القشـريي عـن أحمـد بـن عطـاء وروى النووي يف األذك
كان يل استقصاء يف أمر الطهارة، وضاق صدري ليلة لكرثة مـا صـببت مـن املـاء ومل "الروذباري، قال 

. العفـو يف العلـم، فـزال عنـي ذلـك: يا رب عفوك عفوك، فسمعت هاتفاً يقول: يسكن قلبي، فقلت
  .)2( "ول ال إله إال هللا ملن ابتيل بتكرار الوضوءوقال بعض العلامء، يستحب ق

 يف عالج ما استصعب من أمور:  
اللَُّهمَّ ال َسـْهَل إِال َمـا َجَعلْتَـُه : "قال صىل هللا عليه وسلمأن رسول هللا  ريض هللا عنهعن أنس 

  .)4( "َسْهالً)3(َسْهالً، َوأَنَْت تَْجَعَل الَحزْنَ 

 يف عالج الغضب:  
ورجـالن يسـتبان  صـىل هللا عليـه وسـلمكنـت جالسـاً مـع النبـي : د قالعن سليامن بن ُرصَ 

إِينِّ ألْعلَُم كَلَِمـًة "  صىل هللا عليه وسلموأحدهام قد احّمر وجهه، وانتفخت أوداجه، فقال رسول هللا 
يْطَاِن الرَِّجيِم،: لَْو قَالَها لََذَهَب َعْنُه َما يَِجُد، لَو قال : َذَهَب عنه َما يَجُد، فقـالوا لـه أَُعوُذ باهلل ِمَن الشَّ

؟ )5( "َوَهـْل يِب ِمـْن ُجُنـون: تعوذ باهلل ِمَن الَشيطاِن الرَِجيم، فقـال: قال صىل هللا عليه وسلمإَِن الَنِبي 
ف َوأَنَـا َغْضـبَى، فَأََخـَذ ِبطَـَر  صىل هللا عليه وسـلمَدَخَل َعَيلّ النبي : َوَعْن َعائَِشة رَِيض هللا َعْنها قَالَْت 

  املِْفَصل ِمنْ 

                                                 
 .رواه مسلم  )1(

 .109-108النووي يف األذكار، مرجع سابق، ص : انظر  )2(

 .غليط األرض وخشنها  )3(

 .رواه أبو غسان املسمعي) 2892(موارد، وهو حديث صحيح، حديث رقم / 2427رواه ابن حبان يف صحيحه، رقم   )4(

 ).5909(رواه نرص بن عيل الجهضمي ورواه البخاري ) 6599(رواه مسلم، حديث رقم   )5(
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اللَُّهـمَّ اْغِفـر ِيل ذَنِْبـي، واْذَهـب َغـيْظ قَلِْبـي، َوأَِجـْريِن ِمـَن : يَـا ُعـَويْش قـويل"أَنِْفي فََفرَكَُه، ثم قال  
  .)1( "الشيطانِ 

 العالج النفيس بالقرآن الكريم:  
، وقال )3( "ء القرآنخيـــر الدوا"و )2( "لُِكلِّ داٍء َدَواءٌ "  صىل هللا عليه وسلمقال رسول هللا 

لُ  (:سبحانه فالقرآن الكريم شفاء ملا يف . )4( )ِلْلُمْؤِمِنينَ  َوَرْحَمةٌ  ِشَفاءٌ  ُھوَ  َما اْلُقْرَآنِ  ِمنَ  َونَُنّزِ
فكالمه . فالجهل مرض دواؤه العلم، والغي مرض دواؤه الرشد. الصدور من مرض الجهل والغي

فالقرآن الكريم خري دواء إذا أحسن . ملا يف الصدور سبحانه هدى ورحمة ملن آمن به وشفاًء تاماً 
وفيام ييل . املريض االستشفاء به، ووضعه عىل الداء بإميان صادق واعتقاد جازم واستكامل لرشوطه

  .بها إذا حّل املرض باملريض أو توهمه صىل هللا عليه وسلمأمثلة لرقى أمر رسول هللا 

  :االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم. أ

 صىل هللا عليه وسلموكّلني رسول هللا "فعن أيب هريرة قال : قبل النوم )5(قراءة آية الكريس. ب
دعني فإين أعلمك كلامت : ، فقال...بحفظ زكاة رمضان، فأتاين آٍت وجعل يحثو من الطعام

من إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكريس فإنه ال يزال عليك : ما هن؟ قال: ينفعك هللا بها، قلت
صىل فقال يل رسـول هللا . هللا حافظ، وال يقربك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله، فأصبحت

يا رسول هللا زعم أنه يعلمني كلامت ينفعني هللا : ما فعل أسريك البارحة؟ فقلت: هللا عليه وسلم
ولها إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكريس من أ : قال يل: ما هي؟ قلت: بها فخليت سبيله، قال

ال يزال عليك من هللا حافظ، : "وقال يل)اْلَقيُّومُ  اْلَحيُّ  ُھوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  اللَّهُ  (:حتى تختم اآلية
أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب : ولن يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي

  .)6( "ذلك شيطان: ال، قال: منذ ثالث يا أبا هريرة؟ قلت

                                                 
 .257، النووي يف األذكار، ص 449ابن السني، حديث رقم : انظر  )1(

 .رواه مسلم يف صحيحه عن جابر ابن عبد هللا  )2(

 .، وإسناده حسن3501رقم  رواه ابن ماجة يف سننه، من حديث عيل، حديث  )3(

 .82اإلرساء،   )4(

 .255البقرة،   )5(

 .رواه البخاري، كتاب الوكالة  )6(
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صىل هللا عليـه فعن عبد هللا بن مسعود عن رسول هللا : يتني األخريتني من سورة البقرةقراءة اآل . ج
، أي كفتاه من قيـام ليلـة )1( "َمْن قََرأَ اآليَتنَْيِ األِخريَتنَْي ِمْن ُسورَِة الْبََقرَِة، ِيف لَيْلٍَة كََفتَاهُ "قال  وسلم

  .ومأو قيل كفتاة من الشيطان، أو كفتاه من بقية أذكار الن

: فعن معاذ بن عبد هللا بن خبيب عـن أبيـه قـال: قراءة سورة اإلخالص واملعوذتني ثالث مرات. د
يَُصـيلِّ لََنـا قـاَل  صـىل هللا عليـه وسـلمَخرَْجَنا يف لَيْلٍَة َمِطريٍَة وظُلَْمٍة َشـِديَدٍة نَطْلُـُب رَُسـوَل هللا "

: فَُقلُْت َما أقُوُل قـال قُـْل . قاَل قُْل . قُْل فَلَْم أَقُْل َشيْئاً : مَّ قاَل ثُ . فَلَْم أَقُْل َشيْئاً . قُْل : فأَْدَركْتُُه فقاَل 
ء} ُهَو هللا أََحدٌ {قُْل  ـالََث َمـرَّاٍت تَْكِفيـَك ِمـْن كُـلِّ َيشْ َذتنَْيِ ِحنَي مُتِْيسـ وتُْصـِبُح ثـَ وعـن . )2( "َواملَُعوِّ

إذا اشـتىك يقـرأ عـىل نفسـه  سـلمصـىل هللا عليـه و إن رسـول هللا "عائشة ريض هللا عنهـا قالـت 
  .)3( "باملعوذتني وينفث

هذا وهناك أحاديث كثرية وردت يف فضل قراءة سور مـن القـرآن الكـريم يف اليـوم والليلـة، 
  .)4( "َمْن قََرأ يَس ِيف يَْوٍم َولَيْلَة ُغفَر لَهُ " صىل هللا عليه وسلمقال رسول هللا : فعن أيب هريرة قال

والقرآن شفاء ملـا يف الصـدور، ومـن يف "ة الشفاء بالقرآن الكريم بقوله ويصور ابن تيمية آلي
ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل، فيزيل أمراض الشبهة . قلبه أمراض الشبهات والشهوات

وفيه من الحكمة واملوعظـة . املفسدة للعلم والتصور واإلدراك، بحيث يرى األشياء عىل ما هي عليه
يب والرتهيب والقصص التي فيها عربة ما يوجب صالح القلـب، فريغـب القلـب فـيام الحسنة بالرتغ

فيبقى القلب محباً للرشاد مبغضاً للغّي، بعد أن كان مريداً للغـّي مبغضـاً . ينفعه ويرغب عام يرضه
فالقرآن مزيل لألمراض املوجبة لإلرادات الفاسدة، حتى يصلح القلب فتصلح إرادته، ويعـود . للرشاد

ويغتذي القلب من اإلميـان والقـرآن . فطرته التي فطر عليها، كام يعود البدن إىل الحال الطبيعي إىل
  .)5( "مبا يزكيه ويؤيده، كام يغتذي البدن مبا ينميه ويقّومه، فإن زكاة القلب مثل مناء البدن

ل وهكذا ميكن القول بأن الرقيا بالقرآن الكريم تعـّد خـري عـالج ألمـراض القلـوب فهـو أفضـ
فـاملريض متعـب يشـّق عليـه . ويفضل سامع املريض للقرآن الكريم أكرث مـن قراءتـه بنفسـه. الذكر

  جمع أعباء القراءة واالستيعاب معاً، لذا ينصح بسامعه من قارئ حسن

                                                 
 .رواه البخاري  )1(

 .رواه الرتمذي يف سننه  )2(

 .رواه البخاري ومسلم  )3(

لك عن سـعيد بـن رواه يحيى بن يحيى عن ما) 3222(رواه ابن السني يف علم اليوم والليلة والدارمي يف سننه، حديث رقم    )4(

 .أيب سعيد املقربي

 .96-95ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص   )5(
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صـىل هللا وقد طلب رسـول هللا . الصوت هادئه، ليخلد املريض إىل الراحة ويشعر بالطأمنينة 
أأقرأه عليـك وعليـك : يا رسول هللا: بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فقال لهإىل عبد هللا  عليه وسلم
  .)1( "إين أحب أن أَسَمَعُه من غريي: "صىل هللا عليه وسلمنزل؟ فقال 

طـريقتني إضـافيتني  )2(وإضافة إىل الرقيا بالقرآن الكريم، يسـتخدم بعـض األطبـاء النفسـيني
العـالج بتأمـل ذكـر هللا والعـالج : فيس بـالقرآن الكـريم هـامتجمعان بني العالج املعريف والعالج الن

  .بتزكية السامت

يدور العالج بتأمل ذكر هللا حـول تعـديل أفكـار املـريض ومفاهيمـه املشـوهة عـن نفسـه، 
والتحكم الذايت يف عملية التفكري بطرد األفكار املشوهة والسلبية وإحالل أذكار أخرى محلها بقـراءة 

  .وذلك يف جو يسمح بتأمل ذكر هللا القرآن الكريم مثالً

ويبدأ هذا العالج بتهيئة املكان املناسب للتأمل من حيث اإلضاءة والحرارة والهدوء والبعـد 
، ثـم ...عن املثريات املشتتة لالنتباه، وبالجلسة املريحة، واللباس املريح الذي يساعد عـىل االسـرتخاء

بعدها يطلب . وأن يالحظ تنفسه الهادئ العميق يطلب إىل املريض التنفس ببطء وعمق وبانتظام،
. إليه أن يغلق عينيه ملدة خمس دقائق ثم يفتحها ويركز نظـره عـىل هـدف ثابـت ال يثـري االنتبـاه

ومُينع املريض من الرسحان أو التفكري يف أي موضوع، بل عليه أن يالحظ جسده املسرتخي وأنفاسـه 
وأخرياً يطلب إىل املـريض أن يـردد كلـامت . نفه ورئتيهاملنتظمة ويتابع دخول الهواء وخروجه من أ 

أو قـراءة املعـوذتني أو قـراءة آيـة " الحمـد هلل"أو " هللا أكـرب"أو " سـبحان هللا"أو عبارات مـن مثـل 
، عىل أن تـتم القـراءة والرتديـد بعمـق صىل هللا عليه وسلمالكريس أو األذكار الواردة عن رسول هللا 

يف كيان املريض وأن يشبع عقله بها، وأن يطرد من ذهنه أية فكرة سلبية ومتعن حتى يرتدد صداها 
ويستمر هذا التـدريب إىل حـوايل نصـف . فال يسمح لذهنه بالرشود. فور ظهورها إىل حيز الشعور

ويفضل أن يتم التدريب عقب الشعور باملخاوف واألفكار السلبية التـي تثـري مراكـز . ساعة أو يزيد
وينصح مريض االكتئاب والحزن . الخ...إىل القلق أو االكتئاب أو الوساوس القهريةاالنفعال مبا يؤدي 

برتديد األذكار بصوت قوي ومرتفع نوعاً مـا إلثـارة الجهـاز العصـبي والدافعيـة لديـه، فـيام ينصـح 
مريض القلق واملخاوف املرضية، بالرتديد بصوت عميـق وهـادئ وبطـيء وبانتظـام لتأكيـد الـذات 

  .وبالنفس والثقة باهلل

                                                 
 .96-95ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص : نقالً عن  )1(

 .رامز طه محمد، العالج النفيس بالقرآن: انظر  )2(
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قلـق، حـزن، (وميكن عمـل جـدول دوري خـاص للتأمـل بـذكر هللا بتحديـد نـوع االنفعـال 
ـي لهـذه الغايـة(وشدته ...) اكتئاب وتحديـد األفكـار ) ميكن اسـتخدام التـدريج الخـاميس أو العرش

 بعد ذلـك يـتم. وذلك قبل البدء بالعالج) عىل تدريج خاميس أو عرشي(االنهزامية السلبية وشدتها 
العالج كام ذكرنا آنفاً، ثم يتم تحديـد درجـة التحّسـن وانخفـاض حـّدة االنفعـاالت جـراء الربنـامج 

هذا ولعل من الجدير بالذكر أن التكرار املقصود يف هذا النوع من العالج النفيس . العالجي املعتمد
وال . ك القلـبهو ليس الرتديد اآليل بل الرتديد الذي يتضمن تصديق القلب بإيقاظ املشاعر وتحريـ

يتم ذلك إال بالتأمل يف معنى كل كلمة وكل لفظ يصف قـدرات هللا سـبحانه وآياتـه، وأن يستشـعر 
والتفكـري . فذكر هللا يرتبط دوماً بحضور القلـب واملشـاعر. املريض داللة اللفظ وأهميته بكل كيانه

  .يؤثر يف املشاعر ويتأثر بها

لسامت، فيدور حول تزكية سامت شخصية يفتقر لها املريض أما بالنسبة إىل العالج القرآين بتزكية ا
ويكون ذلك برتديد آيات من القرآن الكريم تحض عىل تلك السامت وتزكيها، . ككظم الغيظ مثالً 

ْفَح اْلَجِميلَ  َفاْصَفحِ  (:كقوله سبحانه  َعنِ  َواْلَعاِفينَ  اْلَغْيظَ  َواْلَكاِظِمينَ (، وقوله تعاىل)1() الصَّ
وال يكون الرتديد آلياً، بل يقتيض استشعار املريض ووعيه . )2( )اْلُمْحِسِنينَ  يُِحبُّ  اللَّهُ وَ  النَّاسِ 

ملعاين اآليات الكرمية بوجدانه، وبتأمل معنى كل كلمة يقوم برتديدها، وإحياء وتنشيط معاين 
يّة وحارضة السامت املرغوبة التي تتضمنها اآليات الكرمية، وغرسها يف ذاكرة املريض بحيث تكون ح

بعدها . وال بد من تكرار ذلك وباستمرار وملدة ال تقل عن ثالثة شهور. يف دائرة انتباهه ووعيه
يوضع املريض يف مواقف تجريبية تقتيض منه مامرسة تلك السامت املذكورة بصورة واقعية 

يف ذلك،  فإذا ما حقق املريض نجاحاً . ويتم تحديد درجة نجاحه يف مامرسة تلك السامت. ومتكررة
عليه أن يكافئ نفسه ذاتياًَ◌، مادياً ومعنوياً، فور حدوث السلوك، حتى يتم تثبيته، ويزيد احتامل 

  .حدوثه مستقبالً
وميكن عمل جدول دوري خاص بتزكية السامت اإليجابية، بتحديد السامت غري املرغوبة يف 

نفس للسـامت املرغوبـة ومامرسة تزكية الـ...) من خوف وغضب وتردد ورسعة وانفعال(الشخصية 
. كـام ذكرنـا سـابقاً ... من خالل تكرار ترديد اآليات القرآنية ذات العالقة واالستشعار القلبي ملعانيها

  ثم تحدد درجة النجاح يف املامرسة 

                                                 
 .85الحجر،   )1(

 .134آل عمران،   )2(
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ـي(الواقعية للسمة املرغوبـة  وأخـرياً تحـدد درجـة االلتـزام ). عـىل تـدريج خـاميس أو عرش
  ).عىل تدريج خاميس أو عرشي(وث السلوك املرغوب بتقديم املكافأة للذات فور حد

ويعتمد نجاح هذه الطريقة يف العالج عـىل رغبـة املـريض يف تعـديل سـلوكه والتحـرر مـن 
وتركز عىل عمليتي الرتغيب والرتهيب؛ الرتهيب من مغبة سـوق . السامت غري املرغوبة يف شخصيته

والرتغيـب يف اآلثـار اإليجابيـة املرتتبـة عـىل املعرفة العقلية وراء الرغبات والشهوات دون ضـوابط، 
  .تحرير العقل والوجدان والسلوك من سلطة األهواء والنزعات

 العالج بالصرب:  
الصرب نقيض الجزع، وهو عدم الشكوى، مـن أمل الـبالء، إىل هللا سـبحانه، فهـو رىض عـن هللا 

وعليـه، فالصـرب جـوهر . سبحانه ورىض بالوضع الجديـد وتقبـل لـه، بعـد املصـيبة التـي قـّدرها هللا
التكيف النفيس مع الواقع الجديد، ودليل نضج الشخصية، ودليل الصحة النفسية، فعن املقداد عن 

، َوَمْن ابتُِيلَ فََصبَـر: " قال صىل هللا عليه وسلمرسول هللا  ِعيَد لََمْن ُجنَِّب الِْفنَتَ   .)1( "السَّ

قال : قال ريض هللا عنه، فعن أيب سعيد الخدري والصرب فضيلة وضياء، وهو أفضل عطاء لإلنسان
ُه هللاِّ " صىل هللا عليه وسلمرسول هللا  ُْه . َوَمْن يَْستَْغِن يُْغِنِه هللاُّ . َمْن يَْستَْعِفْف يُِعفَّ َوَمْن يَْصِربْ يَُصربِّ

ْربِ . هللاُّ  أفضل "عن معقل بن يسار مرفوعاً بلفظ و . )2( "َوَما أُْعِطَي أََحٌد ِمْن َعطَاٍء َخرْيٌ َوأَْوَسُع ِمَن الصَّ
وعليه، يستوجب عىل املسلم أن يوطن نفسه عىل احتامل املصائب . )3( "اإلميان الصرب والسامحة

 َوَلَنْبلَُونَُّكمْ  (:فاالبتالء ال مفر   منـه حتى يتاميز البشـر، قال تعاىل. واألزمات بالصرب دون ضجر
اِبِرينَ  ُكمْ ِمنْ  اْلُمَجاِھِدينَ  َنْعَلمَ  َحتَّى  َأَحِسبَ (: كام قال سبحانه. )4( )َوَنْبلَُو َأْخَباَركُ  َوالصَّ

 َفَليَْعَلَمنَّ  َقْبِلِھمْ  ِمنْ  َفتَنَّا الَِّذينَ  َوَلَقدْ  (2 ) يُْفَتنُونَ  َال  َوُھمْ  َآَمنَّا َيُقولُوا َأنْ  يُتَْرُكوا َأنْ  النَّاسُ 
  .)5( )اْلَكاِذِبينَ  َوَليَْعَلَمنَّ  َصَدقُوا الَِّذينَ  اللَّهُ 

                                                 
 .4263فتنة، حديث رقم رواه أبو داود يف الفنت، باب يف النهي عن السعي يف ال  )1(

 .1053، ومسلم يف الزكاة، باب فضل التعفف والصرب، حديث رقم 3/335رواه البخاري يف الزكاة، باب االستعفاف يف املسألة،    )2(

 .رواه الديلمي يف مسند الفردوس عن معقل بن يسار، والبخاري يف التاريخ عن عمري الليثي  )3(

 .31محمد، ) 4(

 .3-2العنكبوت،   )5(
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 َوَراِبطُوا َوَصاِبُروا اْصِبُروا َآَمنُوا  الَِّذينَ  َأيَُّھا َيا(وقد ذكر هللا الصرب يف كتابه العزيز فقال

 َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإنَّ  َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِبرْ (: و قال تعاىل. )1() تُْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  اللَّهَ  َواتَُّقوا
والصرب واجب باتفاق . "وقد أمر سبحانه بالصرب عىل امللامت والرفق عند النوازل. )2( )رِ اْألُُمو

املسلمني عىل أداء الواجبات وترك املحظورات، ويدخل يف ذلك الصرب عىل املصائب عن أن يجزع 
 فبالصرب تخلص الطاعة ويصّح الدين. )3("فيها، والصرب عن اتباع أهواء النفس فيام نهى هللا عنه

 َوَجَعْلَنا(: كام جعل هللا سبحانه اإلمامة يف الدين نتيجة الصبــر واليقني، قال تعاىل. وتؤدى الفروض
ةً  ِمْنُھمْ  ا ِبَأْمِرَنا َيْھُدونَ  َأِئمَّ والعمل . فالدين علم وعمل. )4( )يُوِقنُونَ  ِبَآَياِتَنا َوَكانُوا َصَبُروا َلمَّ

  .اج إىل الصرب أيضاً البد فيه من الصرب، بل وطلب العلم يحت

اِبُرونَ  يَُوفَّى ِإنََّما(: وبالصرب ينال الصابرون أجرهم عند هللا، قال سبحانه  ِبَغيْرِ  َأْجَرُھمْ  الصَّ
رِ و قال تعالى. )5( ِحَسابٍ  اِبِرينَ  َوَبّشِ  َقالُوا ُمِصيَبةٌ  َأَصاَبتُْھمْ  ِإَذا الَِّذينَ  ( 155 ) الصَّ

 ُھمُ  َوُأوَلِئكَ  َوَرْحَمةٌ  َربِِّھمْ  ِمنْ  َصَلَواتٌ  َعَلْيِھمْ  ُأوَلِئكَ  ( 156 ) َراِجُعونَ  هِ ِإَليْ  َوِإنَّا ِللَّهِ  ِإنَّا
َمْن ابْتُِيلَ فََصَربَ، َوأِعطَي " صىل هللا عليه وسلمولهم األمن والهداية، قال رسول هللا . )6( )اْلُمْھتَُدونَ 

ويكون حجم الجزاء عىل . )7( "، أُولَِئَك لَُهْم األمَن َوُهْم ُمْهتَدونفََشَكَر، وظُلَِم فََعَفا، َوظَلََم فَاْستَْغَفرَ 
إِنَّ "أنه قال  صىل هللا عليه وسلمالصرب بحجم البالء، فقد روى الرتمذي وابن ماجة عن رسول هللا 
ْن رَِيضَ فَلَُه الرَِّىض، َوَمْن َسِخَط فَلَُه ِعظََم الَْجزَاِء َمَع ُعظِم الْبَالَِء، َوإِنَّ هللا إَِذا أََحبَّ قَْوماً ابْتَالَُهْم، فَمَ 

َخطُ   .)8( "السَّ
لذلك . والصرب يريب النفس عىل تحمل املشاق، وتجديد الهمة ملواجهة مشكالت الحياة وأعبائها

  َأيَُّھا َيا(جاءت الدعوة إىل االستعانة بالصرب والصالة، قال سبحانه

                                                 
 .200آل عمران، ) 1(

 .17لقامن،   )2(

 .39-38، ص 10ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج  )3(

 .24السجدة،   )4(

 .10الزمر،   )5(

 .157-155البقرة،   )6(

 .، الشوكاين63، وقال يف سنده أبو داوود أيضاً وذكر قبل ذلك أنه األعمى أحد املرتوكني، ص 2/16ذكره ابن حجر يف اإلصابة   )7(

، وابـن ماجـة، يف الفـنت، بـاب الصـرب عـىل الـبالء، 2396ه الرتمذي يف الزهد، باب ما جاء يف الصرب عىل البالء، حديث رق روا  )8(

 .4031حديث رقم 
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َالةِ  ْبرِ ِبالصَّ  اْسَتِعينُوا َآَمنُوا الَِّذينَ   اِبِرينَ  َمعَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َوالصَّ وهللا يكون مع . )1( )الصَّ
قَد " صىل هللا عليه وسلمالصابرين، ويحب الصابرين، ويكون النرص مع الصابرين، قال رسول هللا 

يشٍء لَْم يَْقضه هللا جّف القلم َعام ُهَو كَائِن، فَلَو أََن قُلُوب الَخلِْق كُلُهم َجِميعاً أَرادوا أَْن يَْنَفعوَك بِ 
واعلَْم أَْن ما . لََك لَم يَْقدروا َعلَيِْه، أَْو أَرَادوا أَْن يَُرضوَك ِبيشٍء لَْم يَْقِضه هللا َعلَيَْك لَْم يَْقِدروا َعلَيْهِ 

، َوأَن الَفرج َمَع واْعلَْم أََن الَنرص َمَع الَصرب. أََصابََك لَْم يَُكْن لِيَخطئََك، َوَما أَْخطأَك لَْم يَُكْن ليَصيبَك 
 ً   .)2( "الكرب، َوأََن َمَع الُعْرس يُْرسا

فهو يدرك أن ما . ومن يصرب ال يجزع وال يقلق إذا لحقه األذى، وال ينهار أمام املصائب
والصرب يعلّم املثابرة والكفاح يف سبيل تحقيق . واالبتالء دليل محبة هللا. يصيبه ابتالء من هللا

ولكن املؤمن يجعل . ليس من أحد إال وهو يحزن ويفرح"، قال ابن عباس األهداف ويقّوي اإلرادة
واألصل أن يكون اإلنسان املبتىل بنقم أو بنعم حداً وسطاً، فال يحزن . مصيبته خرياً وغنيمته شكراً 

من جرّاء املصيبة حزناً يخرجه إىل أن يهلك نفسه، وال يفرح بالنعمة فرحاً شديداً يطغيه حتى يأرش 
: ما أصابتني مصيبة إال وجدت فيها ثالث نَِعمْ " ريض هللا عنهوقال عمر بن الخطاب . )3( "ويبطر

األوىل أنها مل تكن يف ديني، والثانية أنها مل تكن أعظم مام كانت، والثالثة أن هللا يعطي عليها 
  .)4("الثواب العظيم واألجر الكبري

يكّفر الذنوب، قالت عائشة ... والحزن والصرب عند امللامت واملصائب واألمراض والغم والهم 
إَِذا اْشَ◌تىََك املُؤِمن أَْخلََصُه هللا ِمَن الُذنوِب كَـاَم " صىل هللا عليه وسلمقال رسول هللا : ريض هللا عنها

ّهللاُ  َما ِمْن ُمْسلٍِم مَيْـرَض َمرَضـاً إِالَّ وَحـطَّ " صىل هللا عليه وسلموقال . )5( "يُخلص الِْكرُي َخبََث الَْحِديدِ 
َجرَُة َورَقََها ال تَزاُل األْوصاب واملَصائِب بالَعبِْد َحتَى تَرتُكُـُه "، وقال أيضاً )6( "ِمْن َخطاياه، كَاَم تَُحطُّ الشَّ

  ما يصيب " صىل هللا عليه وسلموقال . )7( "كَالِفضة البَيَْضاء الَنِقيَة املَصّفاة

                                                 
 .153البقرة،   )1(

 تعرف إليه يف الرخاء يعرفـك يف: ، وليس فيها59يف صفة يوم القيامة، باب  2516، والرتمذي رقم 2/176رواه أحمد يف املسند   )2(

 .الشدة

 .71أسامة الرايض، مرجع سابق، ص : نقالً عن  )3(

 .املرجع السابق  )4(

 .رواه البخاري يف األدب املفرد وابن حبان يف صحيحه  )5(

 ).6511(، صحيح مسلم، رواه مسلم، حديث    رقم 779نقالً عن اإلبشيهي، املستطرف يف كل فن مستظرف، ص   )6(

 .779يف كل فن مستظرف، ص نقالً عن اإلبشيهي، املستطرف   )7(
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زن حتى الشوكة يشـاكها إال كّفـر بهـا مـن املؤمن من وصب وال نصب وال غم وال هّم وال ح
  .)1( "خطاياه

 العالج بالتوبة:  
جعل هللا سبحانه يف النفس البرشية القـدرة عـىل إدراك أخطائهـا ومحاسـبتها، حتـى يكـون 
شعورها بالذنب ولومها لذاتها حافزاً لها عىل التوبة وإصالح ما فسـد فيهـا مـن فكـر أو مشـاعر أو 

يشــري إىل خــري صــاحبها ونضــج  –إن كــان يف حــدود االعتــدال  –ها ولــوم الــذات ومحاســبت. ســلوك
أما إذا زاد عىل حـّد االعتـدال، فقـد يتحـول إىل مـرض نفيسـ، يصـبغ الشخصـية بـالحزن . شخصيته

  .والقلق والكآبة

ويقصد بالتوبة االعرتاف بالخطيئة، مع التوحيد، إضافة إىل الرغبة يف التحرر من مشاعر الذنب 
بها، وعقد النيّة عىل التخيل عن الذنوب واملعايص، والندم عىل ما فات منها، والعزم  والقلق املرتبطة

عىل عدم العودة إىل الذنب مستقبالً، واألمل مبغفرة هللا ورضاه مع تأكيد خشوع القلب وصدق 

 َھاَأيُّ  َيا (:وهذا هو مقصود التوبة النصوح التي تكون سبيالً إىل الجنة كام يف قوله تعاىل. الضمري
 َويُْدِخَلُكمْ  َسّيَِئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  يَُكّفِرَ  َأنْ  َربُُّكمْ  َعَسى َنُصوًحا َتْوَبةً  اللَّهِ  ِإَلى تُوبُوا َآَمنُوا الَِّذينَ 
  .)2( )اْألَْنَھارُ  َتْحتَِھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ 

هللا سبحانه يف كتابه العزيز وقد ذكر . واالعرتاف بالذنب أمام هللا يعد ركناً أساسياً يف التوبة النصوح
 َتْغِفرْ  َلمْ  َوِإنْ  َأْنُفَسَنا ظََلْمَنا َربََّنا(اعرتاف آدم وحواء بالذنب عند مخالفتهام أمر هللا بقولهام

فاالعرتاف . فقد شكيا نفسيهام إىل هللا تعاىل طلباً للمغفرة)اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  َلَنُكوَننَّ  َوَتْرَحْمَنا َلَنا
. من شكوى النفس من النفس، وإقضاء مبا يف النفس إىل هللا طلباً للخالص والغفرانبالخطيئة يتض

كام رضب هللا سبحانه مثالً . فتزول مشاعر اإلثم والخطيئة وتطهر النفس وتستعيد حال طأمنينتها
آخر من االعرتاف بالذنب يف قصة يونس الذي ذهب مغاضباً وظن أن لن يقدر هللا عليه، فنادى 

 َفاْستََجْبَنا ( 87 ) الظَّاِلِمينَ  ِمنَ  ُكْنتُ  ِإنِّي ُسْبَحاَنكَ  َأْنتَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال (: طن الحوتوهو يف ب
ْيَناهُ  َلهُ   ) اْلُمْؤِمِنينَ  نُْنِجي َوَكَذِلكَ  اْلَغمِّ  ِمنَ  َوَنجَّ

                                                 
، من حديث أيب سعيد وأيب هريـرة، مسـند اإلمـام أحمـد، حـديث رقـم 2573، ومسلم 492أخرجه البخاري يف األدب املفرد،   )1(

)7985.( 

 .8التحريم،   )2(
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لم هو فالع. علم وحال وفعل: ويلخص الغزايل أركان التوبة يف كتابه إحياء علوم الدين يف ثالث

معرفة رضر الذنب املخالف ألمر هللا، والحال هو الشعور بالذنب، والفعل هو ترك الذنب والنزوع 
 اللَّهَ  ِإنَّ  َعَليْهِ  َيتُوبُ  اللَّهَ  َفِإنَّ  َوَأْصَلحَ  ظُْلِمهِ  َبْعدِ  ِمنْ  َتابَ  َفَمنْ (: قال تعاىلنحو فعل الخري، 

 ثُمَّ  َصاِلًحا َوَعِملَ  َوَآَمنَ  َتابَ  ِلَمنْ  َلَغفَّارٌ  نِّيَوإِ (: كام قال سبحانه. )1( )َرِحيمٌ  َغُفورٌ 
فمن يعمل السوء . والبد أن يتبع التوبة تعديل السلوك املنحرف إىل سلوك سوي صالح. )2( )اْھتََدى

  .بجهالة ثم يتوب ويصلح عمله، يغفر هللا له ويدخله جنته
كل يخطئ وباب التوبة مفتوح، قال وال. واإلنسان مجبول عىل الضعف، لذلك فهو معرض للخطأ

ِذي "، وقال أيضاً )3( "كلُّ ابِْن آَدَم َخطَّاء، َوخرْيُ الَْخطَّائنَِي التَّوَّابُونَ " صىل هللا عليه وسلمرسول هللا  َوالـَّ
. )4( "ْغِفُروَن ّهللاَ، فَيَْغِفُر لَهُ نَْفِيس ِبيَِدِه لَْو لَْم تُْذنِبُوا لََذَهَب ّهللاُ ِبُكْم، َولََجاَء ِبَقْوٍم يُْذنِبُوَن، فََيْستَ 

فيعرتف . فاإلسالم يراعي ما يف الفطرة البرشية من ضعف إزاء الشهوات، رغم وجود الضوابط
 اْإلِْنَسانُ  َوُخِلقَ  َعْنُكمْ  يَُخّفِفَ  َأنْ  اللَّهُ  يُِريدُ (: لإلنسان بضعفه فيخفف عنه بالتوبة، قال تعاىل

 َواللَّهُ (: عىل أساس ضعفه، فيغفر زالته إذا مل يّرص عليها، قال سبحانه، لذلك يعامله )5( )َضِعيًفا
 اللَّهَ  َذَكُروا َأْنُفَسُھمْ  ظََلُموا َأوْ  َفاِحَشةً  َفَعلُوا ِإَذا َوالَِّذينَ  ( 134) اْلُمْحِسِنينَ  يُِحبُّ 

وا مْ َولَ  اللَّهُ  ِإالَّ  الذُّنُوبَ  َيْغِفرُ  َوَمنْ  ِلُذنُوِبِھمْ  َفاْسَتْغَفُروا  يَْعَلُمونَ  َوُھمْ  َفَعلُوا َما َعَلى يُِصرُّ
 ِفيَھا َخاِلِدينَ  اْألَْنَھارُ  َتْحتَِھا ِمنْ  َتْجِري َوَجنَّاتٌ  َربِِّھمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةٌ  َجَزاُؤُھمْ  ُأوَلِئكَ  ( 135)

  .)6( )اْلَعاِمِلينَ  َأْجرُ  َوِنْعمَ 
هلل أََشـدُّ فَرَحـاً ِبتَْوبَـِة "  عليـه وسـلمصىل هللاويفرح هللا سبحانه بتوبة عبده، قال رسول هللا 

يٍَّة َمْهلَِكةٍ  فََنـاَم فَاْسـتَيَْقَظ . َعلَيَْهـا طََعاُمـُه َوَرشابُـهُ . َمَعُه رَاِحلَتُهُ . َعبِْدِه الُْمؤِْمِن، ِمْن رَُجٍل ِيف أَرٍْض َدوِّ
ِذي كُْنـُت ِفيـهِ : ثُمَّ قَاَل . فَطَلَبََها َحتَّى أَْدَركَُه الَْعطَُش . َوقَْد َذَهبَْت  ى . أَرِْجــُع إَِىل َمَكـايِنَ الـَّ فَأَنَـاُم َحتـَّ

  فَاْستَيَْقَظ َوِعْنَدُه رَاِحلَتُُه َوَعلَيَْها. فََوَضَع رَأَْسُه َعَىل َساِعِدِه لِيَُموتَ . أَُموتَ 

                                                 
 .39املائدة،   )1(

 .82طه،   )2(

 .4515األلباين يف صحيح الجامع، رقم ، والرتمذي وابن ماجة والدارمي، وحسنه 198، ص 3أخرجه أحمد يف مسنده، ج  )3(

 .11/423، حديث رقم 1أخرجه مسلم، النووي، ج  )4(

 .28النساء،   )5(

 .136-134آل عمران،   )6(
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وقـد . )1( "ؤِْمِن ِمْن هَذا ِبرَاِحلَِتِه َوزَاِدهِ فَاهلّلُ أََشدُّ فَرَحاً ِبتَْوبَِة الَْعبِْد الْمُ . زَاُدُه َوطَعاُمُه َوَرشَابُهُ  
وعليه، ينبغـي أن يكـرث اإلنسـان مـن . )2( "املالئكة هنأت آدم عليه السالم ملّا تاب هللا عليه"روي أن 

  .التوبة رجاء الفوز مبغفرة هللا

ل فقـد قـا. وقـد ترتفـع درجتـه بالتوبـة. فإذا تاب العبـد أحبـه هللا. واإلميان ينقص الذنوب
فمن قيض له بالتوبة كـان كـام قـال سـعيد ... كان داود بعد التوبة خرياً منه قبل الخطيئة "السلف 
. إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وأن العبد ليعمـل السـيئة فيـدخل بهـا الجنـة: بن جبري

ذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيـه ويعجـب بهـا، ويعمـل السـيئة فتكـون نصـب عينيـه، 
واملؤمن إذا فعل سيئة تندفع عقوبتها بعرشة أسباب، إحـداها أن ... فيستغفر هللا ويتوب إليه منها 

  .)3( "فالتائب من الذنب كمن ال ذنب له. يتوب فيتوب هللا عليه

فاملعـايص . وهـي عـالج ملشـاعر الـذنب. والتوبة إصالح للذات ومانع لها من تكرار املعايص
وكـذلك القلـب، إذا تـاب مـن . البدن، فـإذا اسـتفرغ منهـا اسـرتاح البـدنمبنزلة األخالط الرديئة يف 

وال يشـعر التائـب . الذنوب كان استفراغاً من أخالطه، واسرتاح القلب من مـا كـان فيـه مـن فسـاد
  .بحالوة التوبة وقت املجاهدة، بل بعد تطهري النفس وثبوتها عىل طريق الصالح

وقد وعد هللا عباده بقبول التوبة مهام بلغت الذنوب من  .والتوبة سبيل إىل مغفرة الذنوب جميعاً 
 َعَلى َأْسَرُفوا الَِّذينَ  َيا ِعَباِديَ  ُقلْ (فال ييأس اإلنسان من رحمة هللا ومغفرته، قال تعاىل. كرثتها

ِحيمُ  اْلَغُفورُ  ُھوَ  ِإنَّهُ  َجِميًعا َيْغِفُرالذُّنُوبَ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  َرْحَمةِ  ِمنْ  َتْقَنطُوا َال  َأْنُفِسِھمْ  . )4( )الرَّ
 يُْشَركَ  َأنْ  َيْغِفرُ  َال  اللَّهَ  ِإنَّ (: ويستثني من ذلك الرشك باهلل، أما ما دونه فيغفره هللا، قال سبحانه

قاَل هللا تَبَارََك " صىل هللا عليه وسلمكام قال رسول هللا . )5( )َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َوَيْغِفرُ  ِبهِ 
يا ابَن آَدَم لَْو . يا ابَن آَدَم إِنََّك َما َدَعْوتَِني َورََجْوتَِني َغَفرُْت لََك َعَىل ما كاَن ِفيَك َوالَ أُبَاِيل : اىلوتعَ 

اَمِء ثُمَّ اْستَْغَفرْتَِني َغَفرُْت لََك َوالَ أُبَاِيل  ُقرَاِب يا ابَن آَدَم إنََّك لَْو أَتَيْتَِني بِ . بَلََغت ُذنُوبَُك َعَناَن السَّ
  األرِْض َخطَايَا ثُمَّ لَِقيتَِني الَ تُْرشُِك يب َشيْئاً ألَتَيْتَُك 

                                                 
 .فالة خالية من الناس: متفق عليه، والدوية  )1(

 .93النووي، األذكار، ص : انظر  )2(

 .45، ص 10نقالً عن ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )3(

 .53، الزمر  )4(

 .48النساء،   )5(
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ومن متام . فاملغفرة وقاية من رش الذنوب. وإذا غفر هللا الذنب زالت عقوبته. )1( "ِبُقرَاِبَها َمْغِفرَةً  
  .التوبة فعل الحسنات

أما دواؤكم فاالسـتغفار، . وائكمالقرآن يدلكم عىل دائكم ود"يقول  ريض هللا عنهوكان قتادة 
: العجب ملن هلك ومعه كلمة النجـاة، قيـل"يقول  ريض هللا عنهوكان عيل . )2( "وأما داؤكم فالذنوب

  .)3( "االستغفار: وما هي؟ قال

 التحليل النفيس:  
بسرب أعامق ) من أمثال الغزايل وابن سينا(كام هو معلوم، فقد عني علامؤنا املسلمون 

وا يف تحليل النفس مبا يشمل تحليل السلوك الفردي وتحليل الوظائف النفسية، ومل الشخصية وبرع
منهج التأمل الباطني يف دراسة  )*(فقد اعتمد الغزايل. يقفوا يف تحليلهم هذا عند حدود السطح

والخربة . فهو يرى أن الشخصية ال تدرك، كامهية، إال من داخل اإلنسان. الشخصية وعالج أمراضها
فقد بنّي أهمية التأمل . ة الصوفية، عند الغزايل، خربة عميقة، ال تقترص عىل الخربة الحسيةالديني

ثم الحظت أحوايل فإذا أنا منغمس يف العالئق، "، ففيه يقول "املنقذ من الضالل"الباطني يف كتابه 
علوم غري والحظت أعاميل وأحسنها التدريس، فإذا أنا فيها مقبل عىل . وقد أحدقت يب من الجوانب

ثم تفكرت يف نيّتي يف التدريس، فإذا هي غري خالصة لوجهه تعاىل، بل باعثها . مهمة، وال نافعة
ويذكر أن الغزايل اعتزل فرتة طويلة استمرت عرشة أعوام ". ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت

  .يوبهاقضاها متأمالً بنفسه دارساً لها، مجاهداً إياها ومرّوضاً لها، بعد أن أدرك ع

فمن املعـروف . وقد أرىس علامؤنا املسلمون أسس املنهج التجريبي يف دراسة العقد النفسية
أن العقدة النفسية ال تعرب عـن نفسـها بصـورة علنيـة، ألنهـا تسـتثري اضـطراباً وخوفـاً زائـداً لـدى 

الة عليهـا صاحبها، يُلزمه إبعادها عن ساحة الشعور، لذلك يغدو من الرضوري استخدام القرائن الد
  .الكتشاف الداللة الكامنة وراء الخربة املكبوتة

وتقـاس . ويتم التحليل النفيس للعقـد بسـامع املـريض كلـامت مقننـة واحـدة تلـو األخـرى
  التغريات التي تطرأ عىل رسعة نبضات القلب أو عىل رسعة التنفس أو عىل

                                                 
 ).3/443، حديث رقم 1النووي، ج(أخرجه الرتمذي وقال حديث حسن   )1(

 .778-777نقالً عن اإلبشيهي، املستطرف يف كل فن مستظرف، ص   )2(

 .املرجع السابق  )3(

 .سرية الغزايل: ملزيد من املعلومات، انظر) (*
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تجابة االنفعالية للمريض وتقدم هذه املقاييس أدلة عىل شدة االس. الخ... كمية التعرّق 
فإذا ما دّق القلب برسعة، أو أصبح التنفس أكرث عمقاً، أو ازداد تعرق . تجاه الكلمة التي سمعها

الجسم، أو امتقع لون الوجه، فإن ذلك يعّد مؤرشاًَ◌ واضحاًَ◌ لوجود عقدة متت استثارتها لدى 
  .املريض

دى املرىض النفسيني، واعتمد تغري وقد استخدم ابن سينا هذه الطريقة يف اكتشاف العقد ل
فقد ورد يف كتاب . رسعة نبضات القلب مؤرشاً عىل وجود عقدة تثريها الكلمة التي يسمعها املريض

ابن أخت شمس املعايل قابوس ابن وشمكري أمري جرجان وطربستان، "أن " جهار مقالة للسمرقندي"
وقد مرض مرضاً شديداً، قّل فيه طعامه،  كان يف مقتبل الشباب ومل يكن يتجاوز العرشين من عمره،

فضعف جسمه، وهزلت أعضاؤه، واصفّر لونه، وعجز األطباء عن مداواته، فلم ينفع فيه دواء، ومل 
وبعد أن جرّب أهله كافة األطباء يف عرصه، ومل يجدوا فائدة عىل يد أي واحد . يصلح لحاله عالج

  .تدعوهسمعوا بشهرة الطبيب البارع ابن سينا فاس: منهم

اجتمع ابن سينا بالشاب املريض يف جلسة طويلة، تعرّف الطبيب فيها عىل املرض ولكنه 
أراد التأكد، فامذا فعل؟ طلب ابن سينا أن يأتوه بشخص يعرف جميع أحياء البلدة وشوارعها، فلام 
حرض الشخص اجتمع به ابن سينا مع الشاب املريض، وطلب من هذا الشخص أن يعّدد له أسامء 

وارع البلدة شارعاً شارعاً، وكان ابن سينا ميسك بيده معصم املريض ليتعرف عىل رسعة نبضه، ش
فعندما وصل الشخص يف تعداده إىل اسم شارع معني أرسع نبض املريض، فعلم ابن سينا أن 

  .مشكلة املريض تكمن يف هذا الشارع دون غريه من الشوارع

بشخص آخر يعرف جميع البيوت املوجودة يف هذا ويف اليوم الثاين طلب ابن سينا أن يأتوه 
الشارع، وعندما وصل الشخص يف تعداده إىل اسم بيت معني، أرسع نبض املريض، فعلم ابن سينا 

ويف اليوم الثالث طلب ابن سينا أن يأتوه . أن املشكلة تحددت يف هذا البيت دون غريه من البيوت
رداً فرداً، وعندما وصل الشخص يف تعداده إىل بشخص آخر يعرف جميع من يسكن يف هذا البيت ف

هنا تأكد ابن سينا أن الشاب املريض يحب هذه الفتاة حباً . اسم فتاة معينة أرسع نبض املريض
ومل يكن لدى الشاب املريض . شديداًَ◌ سيطر عليه، وأوصله إىل هذه الدرجة من املرض واإلعياء

  فقد كان الشاب املريض من طبقة األغنياء والحكام يف الجرأة عىل مفاتحة أبويه بهذا الحب العارم، 
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ولكن أهله عندما علموا من ابن سينا أن شفاء ابنهم يف . املجتمع، والفتاة من عامة الناس وفقرائهم
  .)1( "فشفي من مرضه، وعاد إىل حالته الطبيعية. التزوج بهذه الفتاة، عقدوا لهام وزفوها إليه

 العالج بالعقاقري واألدوية:  
ال يعّد اإلسالم العالج املعريف والعالج اإلمياين والتحليل النفيسـ بـديالً عـن العـالج بالعقـاقري 
واألدوية لكافة األمراض النفسية كام يظن بعض األطباء النفسيني، بل يؤكد استخدامها حيث يجـب، 

وب الغـريب يف وهذا ما مييـز األسـلوب اإلسـالمي عـن األسـل. غري أنها ليست األسلوب الوحيد للعالج
  .العالج

إال أنه نهى عـن التـداوي باملحرمـات، فعـن . فقد أمر اإلسالم بالتداوي، وجعل لكل داء دواء
َواَء َوَجَعـَل لُِكـلِّ َداٍء َدَواَء "قال  صىل هللا عليه وسلمأيب الدرداء أن رسول هللا  اَء َوالـدَّ إنَّ هللا أنْزََل الـدَّ

إن هللا مل يجعـل "قال  صىل هللا عليه وسلموعن ابن مسعود أن النبي . )2( "ِبَحرَامٍ فَتََداَوْوا َوالَ تَتََداَوْوا 
  .)3( "شفاءكم فيام حرّم عليكم

ال بد من إصـابة الـدواء املطـابق للـداء، مصـداقاً لقـول  –بإذن هللا  –وحتى يتحقق الشفاء 
اِء بَـَرأَ ِبـِإْذِن ّهللاِ َعـزَّ َوَجـلَّ فَِإَذا أُِصـي. لُِكلِّ َداٍء َدَواءٌ " صىل هللا عليه وسلمرسول هللا  . )4( "َب َدَواُء الـدَّ

ويقصد بذلك استخدام الدواء املناسب وبكمية محددة، مـع رضورة تقبـل املـريض للـدواء واعتقـاد 
إِن أَِخي يَْشتيَِك بَطَْنـُه "فقال  صىل هللا عليه وسلمفعن أيب سعيد الخدري أن رجالً أىت النبي . منفعته

اسـِقِه : اسِقِه عسالً، فََذَهَب ثَُم رََجَع َمرَتنَِي أَْو ثَالثاً كُل َذلِـك يَقـول: فقال) ية استطلق بطنهويف روا(
فقـد بـرئ املـريض بالعسـل . )5( "َصَدَق هللا وَكَذَب بَطْـن أَِخيـَك : عسالً، فقال له يف الثالثة أو الرابعة

  .عندما تحققت الكمية املناسبة من العسل لحصول الربء

د حقق علامؤنا املسلمون ومن أبرزهم ابن سينا والرازي والكنـدي وابـن الجـوزي قصـب وق
وفـيام يـيل أمثلـة . فقد اكتشفوا عـدداً مـن األدويـة لهـذه الغايـة. السبق يف عالج األمراض النفسية

  :)6(توضيحية للعالج النفيس بالعقاقري واألدوية عند ابن سينا

                                                 
 .155-154معروف زريق، علم النفس اإلسالمي، ص : نقالً عن  )1(

 .أخرجه أبو داود يف سننه  )2(

 .رواه البخاري  )3(

 .رواه مسلم يف صحيحه عن جابر بن عبد هللا  )4(

 .رواه عبد هللا بن إسحاق الجوهري) 3680(رواه البخاري ومسلم، حديث رقم   )5(

 .72-69، ص ، الثقافة النفسية)ن األدوية النفسية يف الرتاث العريب.د.لجنة الرتاث يف م: (نقالً عن  )6(
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ــع  .أ  ــالج الرص ــقيل : يف ع ــون ، و )Seilla(أش ــب، وأفتيم ــار الطي ــك إ، و )Thymus(أظف ــل املل كلي
)Melilotus( والخشــــــــــــــخاش ،)Papaver Sonmiferum( ــــــــــــــد   ، وزراون
)Aristolochia( ــــــة ــــــري ) Zelodite(، وغالي ــــــاردين )Myrtus Ruscus(وآس ب   ، ون
)Valeriana...(  

ـــا  .ب  ـــاب( يف عـــالج امليالنخولي ــــق)Lavendula(أشـــقيل، وأفتيمـــون، ورضم  ):االكتئ  ، وخربـ
)Hellbous( ـــب ــبة القلـــ ــدي، والصــرب والخشــخاش، وعص ــدق الهن  Hypericum(، والبن

Perforatum( وعود الصليب ،)Paenia...( 

أصـابع صـفر، والبنـدق الهنـدي، وعـود الصـليب، وجـزر : يف عالج الجنون واالضطراب العقيل  .ج 
 ...قرنفيل

 ...، ونادرين، وهيبوفاريقون)Mrlissa Officinalis(ارطامسيا، وترنجان  :يف عالج الهسترييا  .د 

ترنجان، وإكليل الجبل، وجزر قـرنفيل، و دهـن الـورد، ودراج، وسـنبل : يف عالج إرهاق الدماغ  .هـ
، وهلـيلج، وهيبوفـاريقون، وحنظـل، ) Salvia Officinalis(ناردين، وصـرب، وعـود، وقصـعني 

 ...وزراوند، والزهرة، وفاريقون 

رنجــان، وجــزر قــرنفيل، وخزامــي، وزنبــق الــوادي، وكزبــرة، ت: يف عــالج االضــطرابات العصــبية  .و
وموهيا، وحشيشة االوز، وناردين مخزين، وسـياليوس، وقـرع، وصـرب، وعنـب الثعلـب، وعـرتة، 

  ...ونرجس، وخربق، وعود الصليب، وهيبوفاريقون، وأفنسنينت، وإكليل الجبل

حسن، وكـف الثعلـب كام استخدام العرب واملسلمون الخشخاش، والبندق الهندي، وست ال
  .يف عالج بعض االضطرابات النفسية
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  بعض األمراض النفسية وعالجها من منظور إسالمي:  

ملّا كان املقام ال يتسع للحديث عن األمراض النفسية وعالجها من منظور إسالمي، ارتأينـا أن 
ضـب، الخـوف املـريض، والوسـاوس القهريـة، واالكتئاب،والغ: نقرص الحديث عىل خمسة منهـا هـي

  .والكرب

 الخوف املريض:  
وهـو انفعـال . )1( "احـرتاق القلـب يف انتظـار مكـروه يف املسـتقبل"الخوف عند الغزايل هـو 

داخيل طبيعي يف اإلنسان للمحافظة عىل حياته، يشعر به عندما يواجه خطراً مخيفاً يفاجأ به ألنـه 
 خلوته، بالخصمني أمامه وقـد ال يتوقعه، ومن أمثلته خوف داود عليه السالم حينام فوجئ، وهو يف

) ومل يكن يعلم بأنهم مالئكة(املحراب، وكذلك خوف إبراهيم عليه السالم حينام رأى ضيوفه  تسورا
فالخوف والحال هذه رّد فعل لخطـر وشـيك يصـعب . ال ميدون أيديهم إىل الطعام الذي قّدمه لهم

  .التكيف معه

كالخشية والفـزع والرهبـة (قرآن الكريم ومرادفاته يف ال" الخوف"وقد وردت مشتقات لفظ 
  .آية) 130(وأنواع وأسبابه وأعراضه يف ما يزيد عىل ) والرعب والوجل

وال يجوز أن يعّد الخوف عيباً يف الشخصية إال إذا وصل حّد اإلفراط بحيث أصبح خوفاً دامئاً 
ف مـن الظـالم كـالخو (ال تخيـف بطبيعتهـا ) مواقف أو أفعال أو أشياء أوأشخاص (من موضوعات 

والخوف املريض ال ميكـن ضـبطه، ). والخوف من الناس وخوف املنافق من أن يطلّع أحد عىل نفاقه
وال يستند إىل أساس واقعي ميكنـه تربيـره، فيحـول دون التكيـف االجتامعـي أو الشخيصـ النـاجح، 

  .تكيفه ويصعب عىل صاحبه مامرسة حياته بصورة طبيعية، ويصبح بحاجة إىل عالج نفيس إلعادة

الخوف من املرتفعات أو الظـالم أو الـربق أو الرعـد أو املـرض أو : ومن أمثلة الخوف املريض
ويعد الخوف املريض من املوت أخطـر أنـواع املخـاوف وأشـدها عـىل . الخ... املوت أو ركوب البحر 

  .النفس

القلـب، التوتر واالرتبـاك، وتصـبب العـرق، والتلعـثم، وخفقـان : ومن أعراض الخوف املريض
، وجفـاف الفـم والحلـق، واتسـاع )أحيانـاً (ورسعة النبض، والدوار، والقيء، وفقد الشهية، واإلغـامء 

هذا ومن الجدير بالذكر أن الحدود بني الخوف الواقعي والخوف املريض متداخلة يف ... حدقة العني
  .الحياة الواقعية، فهي فروق يف الدرجة فقط

                                                 
 .4/106الغزايل، إحياء علوم الدين،   )1(
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النفس إىل الفضائل التي متثل صحة النفس، وتزكيـة سـامت  ويكون عالج الخوف املريض بردّ 
كام يكون بتبصري املريض بأفكـاره وإدراكاتـه املشـوهة وتوقعاتـه السـلبية، . الشجاعة، ونبذ الخوف

للتخفيـف مـن مشـاعر ) املهـدئات(وميكن استخدام األدوية املهدئة . فلن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا
  .الخوف، إن اقتىض األمر ذلك

، أسـلوب )1( "تهـذيب األخـالق وتطهـري األعـراق"هذا وقد استخدم ابـن مسـكويه يف كتابـه 
تعـديل أفكـار "وتـدور طريقتـه يف العـالج املعـريف حـول . العالج املعريف لعالج الخـوف مـن املـوت

فمن يظن أن نفسه ستفنى بفنـاء بدنـه، . املريض حول حقيقة املوت، وأين تصري النفس بعد املوت
مل سيبقى بعده إىل األبد، أو أن يعتقد أن للموت أملـاً عظـيامً غـري أمل األمـراض، وأن عقوبـة وأن العا

  ".ستحل به بعد املوت، أو ما شابه من ظنون، ال شك أنه يخاف املوت أو يرتعد عند ذكره

رضورة تشخيص أسباب املرض أوالً، ومن خاللها يتم العالج فهو يـرى،  )2(ويؤكد ابن مسكويه
  :ن الخوف من املوت يعود إىل سببني هاممثالً، أ 

 وعليه، يكون عىل املعالج أن يبني للمـريض حقيقـة املـوت، وأن املـوت : الجهل بحقيقة املوت
  . يعني انفصال الجوهر عن البدن، وأنه نقي من الكدر، وسعد السعادة التامة

 أن الـنفس جـوهر  وعليه، يكون عىل املعالج أن يبني للمريض: الجهل مبصري النفس بعد املوت
رشيف إلهي، إذا تخلص من الجوهر الكثيف الجسامين فقد سعد وعاد إىل ملكوته وقرب مـن 

  .بارئه

العـالج املعـريف لعـالج الخـوف مـن " أدب الـدنيا والـدين"يف كتابه  )3(كام استخدم املاوردي
وأن لهـا آجـاالً  رضورة إشعار املريض مبا تعلمه مـن نـزول الفنـاء وتقيضـ املّرسـ،" املوت، فهو يؤكد

وعليـه، فـإن الخـوف مـن ". منرصمة ومدداً منقضية، إذ ليس للدنيا حال تدوم وال ملخلوق فيها بقاء
واألجل بيد هللا، ولن متوت النفس حتى تستويف أجلها املكتوب لها قبـل . املوت يعالج بعقيدة األجل

ـِه يف إَِن أََحـدَ " صىل هللا عليـه وسـلمأن تولد، كام يف حديث رسول هللا  كُْم يُْجَمـع َخلُْقـُه يف بَطْـِن أُمِّ
ملَلَُك فَيَْنُفُخ ِفيِه أْربَِعنَي يَْوماً ثُمَّ يَُكوُن َعلََقًة ِمثَْل َذلَِك، ثُمَّ يَُكوُن ُمْضَغًة ِمثَْل َذلَِك، ثُمَّ يُرِْسُل هللا إِلَيِْه ا

  الرُّوَح َويُؤَْمُر بأَْربَعٍ يَْكتُُب ِرزْقَهُ 

                                                 
 .90نجايت، دراسات نفسية، ص : ابن مسكويه، تهذيب األخالق وتطهري األعراق، انظر  )1(

 .املرجع السابق  )2(

 .291املاوردي، أدب الدنيا والدين، ص   )3(
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 ِكتَابًا اللَّهِ  بِِإْذنِ  ِإالَّ  َتُموتَ  َأنْ  لَِنْفسٍ  َكانَ  َوَما (:وقال سبحانه. )1( "َعَملَُه َوَشِقيٌّ أو َسِعيدٌ َوأََجلَُه وَ 
ًال    .)2( )ُمَؤجَّ

وهكذا فإن العالج املعريف للخوف من املوت يتمركز حول تبصري املريض بحقيقة املـوت وأن 
. وهو أقرب الخلـق إىل هللا سـبحانه هللا عليه وسلم صىلفقد مات رسول هللا . كل نفس ذائقة املوت

 َكانَ  َوَما(: ويعلم املؤمن أن هللا سبحانه كتب آجال البرش وهم أجنة يف بطون أمهاتهم، قال تعاىل
ًال  ِكتَابًا اللَّهِ  بِِإْذنِ  ِإالَّ  َتُموتَ  َأنْ  ِلَنْفسٍ  فلن تسـتطيع قـوة أن متيـت املـرء إال إذا جـاء . )3( )ُمَؤجَّ

  .وهذه املعرفة تبعث يف النفس السكينة. لهأج

ال بـل ويرغـب فيـه، ألنـه لقـاء هللا سـبحانه، . واملؤمن ال يخىش املوت ويديم ذكره ويُعّد له
فـاملؤمن . "اللهـم أحببـت لقـاءك فأحبـب لقـايئ" صـىل هللا عليـه وسـلملذلك كان دعاء رسـول هللا 

أمـا الكـافر فيكـره . ال يشّكل له مصدراً للقلـقفهو ال يخاف املوت، و . كالغائب الذي يعود إىل أهله
شـعور الكـافر عنـد  صىل هللا عليه وسـلموقد وصف رسول هللا . املوت ألنه مل يعّد له ما يهونه عليه

  .)4( "أما الكافر فكاآلبق يعود إىل سيده"املوت بقوله 

يض من املوت فقد يصاب البعض بالخوف املر . كام ينبغي تصحيح اإلدراك الخاطئ لحقيقة املوت
كام يردد  )5( "لِلَْمْوِت َسَكرَاٍت "فعىل الرغم من أن . خشية مواجهة آالم املوت التي تفوق االحتامل

قبل وفاته، إال أن هللا سبحانه يطمنئ املؤمن التقي بأن موته سيكون  صىل هللا عليه وسلمالنبي 
 ظَاِلِمي اْلَمَالِئَكةُ  َتتََوفَّاُھمُ  نَ الَِّذي(قال تعاىلسالماً وبرشى له بالجنة جزاء ورحمة وفضالً، 

َلمَ  َفَأْلَقُوا َأْنُفِسِھمْ  أما . )6( )َتْعَملُونَ  ُكْنتُمْ  ِبَما َعِليمٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  َبَلى ُسوءٍ  ِمنْ  َنْعَملُ  ُكنَّا َما السَّ

 اْلَمَالِئَكةُ  َكَفُروا ) الَِّذينَ  َيَتَوفَّى ِإذْ  َتَرى َوَلوْ  (:قال تعاىلالكافر فيكون املوت بداية لعذابه، 
 َوَأنَّ  َأْيِديُكمْ  َقدََّمتْ  ِبَما َذِلكَ  (50 ) اْلَحِريقِ  َعَذابَ  َوُذوُقوا َوَأْدَباَرُھمْ  ُوُجوَھُھمْ  َيْضِربُونَ 

مٍ  َليْسَ  اللَّهَ    .)7( )ِلْلَعِبيدِ  ِبظَالَّ

                                                 
 .سبق تخريجه  )1(

 .145آل عمران،   )2(

 .34األعراف،   )3(

 .56يف املقدمة، رواه الدارمي   )4(

 .، 6145رواه البخاري، حديث رقم   )5(

 .32النحل،   )6(

 .51-50األنفال،   )7(
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ويف علم هللا . وألفتهواملوت قبض للروح بإماتة الجسد وانفصالها عن البدن الذي تعلقت به 
صىل هللا عليه أن خروج الروح عند املوت يشء يكرهه هللا، فقد روى أنس بن مالك أن رسول هللا 

ٍء قََضيُْت تَرَدُِّدي ِيف قَبِْض َعبِْدي ..."روى عن ربه أنه قال  وسلم وما تَرَدَّْدُت ِيف نَْفِيس ِيف قََضاء َيشْ
  .ولكن هللا سبحانه يجنب املؤمن هذا العناء )1( "ِمْنُه َوأَكْرَُه َمساَءتَهُ  املُؤِمْن يَْكرَُه الَْموَت َوالبُدَ 

فقد سأل أبو حيان . واستخدم ابن مسكويه العالج اإلمياين لعالج الخوف من املوت
إن الحياة املحبوبة "التوحيدي أبا عيل مسكويه عن سبب الجزع من املوت وعالجه، فأجاب 

صحة البدن، واعتدال املزاج، ووجود الكفاية من الوجوه الجميلة، والعيش املضبوط التي معها 
والتمكن بهذه األشياء من السعي نحو السعادة القصوى، وتحصيل الصورة املكملة لإلنسان مع 

مساعدة اإلخوان الفضالء، وقرة العني باألوالد النجباء، والعّز بالعشرية وأهل البيت الصالحني كله 
وال يكون عالج ... بله هو املوت رديء مكروه، ألن هذا املوت ينقطع به ومقا. محبوب مؤثر جيد

هذا املرض إال بعالج أسبابه، كأن يتجنب الذنوب والرذائل، ويطلب الحسنات والفضائل، ويجتهد يف 
  .)2( "فإذا عرف ذلك كله هان عليه أمر املوت. معرفة حقيقة النفس وحقيقة املعاد

كام .  واالعتامد عليه يُشعر املريض بالراحة واالطمئنان ويبدد مخاوفهوما من شك بأن اإلميان باهلل
يكون عالج الخوف من املوت بتجديد التوبة، فالتائب من الذنب كمن ال ذنب له، وباإلعداد للقائه 

كام . سبحانه باالطمئنان إىل الصلوات الخمس وغريها من الصالحات التي متحى بها الصغائر واللمم
 َعْنهُ  تُْنَھْونَ  َما َكَباِئرَ  ِإْن َتْجَتِنبُوا (:داد للقائه باجتناب الكبائر، فقد قال تعاىليكون االستع

  .)3( )َكِريًما ُمْدَخًال  َونُْدِخْلُكمْ  َسّيَِئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  نَُكّفِرْ 
وينبغي الثناء عىل املريض والتذكري مبحاسن أعامله، وأن يحسن الظن باهلل، وأن يكرث من 

وقد ورد يف سنن أيب داود والرتمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن . واألدعيةالذكر 
أَُعوُذ ِبَكلِامِت هللا التامة ِمْن َغَضِبِه "كان يعلمهم من الفزع كلامت  صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 

  .)4( "َوَرش ِعبَاِدِه َوِمْن َهَمزات الَشياِطني، َوأَْن يُْحَرضون

                                                 
 .نقالً عن محمد بن عثامن بن كرامة) 6355(رواه البخاري، حديث رقم . 121، ص 1الفخر الرازي، التفسري الكبري، ج  )1(

 .103ابن مسكويه، الهوامل والشوامل، ص   )2(

 .31النساء،   )3(

 . 103نقالً عن النووي، األذكار، ص / واه الرتمذي وقال حديث حسنر   )4(
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 قهريةالوساوس ال:  
 َشرِّ  ِمنْ  (3 ) النَّاسِ  ِإَلهِ  (2 ) النَّاسِ  َمِلكِ  (1 ) النَّاسِ  ِبَربِّ  َأُعوذُ  ُقلْ  (:قال تعاىل

. )1( ) َوالنَّاسِ  اْلِجنَّةِ  ِمنَ  (5 ) النَّاسِ  ُصدُورِ  ِفي يَُوْسِوسُ  الَِّذي (4 ) اْلَخنَّاسِ   اْلَوْسَواسِ 
ابتداع ما مل تأِت به السنة، ومل يفعله رسول هللا " "لروحا"فالوسوسة، كام يرى ابن القيم يف كتابه 

وال أحد من أصحابه، زاعامً أنه يصل بذلك إىل تحقيق املرشوع وضبطه كمن  صىل هللا عليه وسلم
يحتاط بزعمه، ويغسل أعضاءه يف الوضوء فوق الثالثة، فيرسف يف صب املاء يف وضوئه وغسله، 

، ويغسل ثيابه مام ال يتيقن نجاسته احتياطاً، ويرغب عن الصالة ويّرصح بالتلفظ بنية الصالة مراراً 
وقد كان . يف نعله احتياطاً، إىل أضعاف أضعاف هذا مام اتخذه املوسوسون ديناً، وزعموا أنه احتياط

وما كان عليه أوىل بهم، فإنه االحتياط الذي  صىل هللا عليه وسلماالحتياط باتباع هدي رسول هللا 
واالحتياط كل االحتياط الخروج عن . قد فارق االحتياط، وعدل عن سواء الرصاطمن خرج عنه ف

فالشيطان يوسوس يف نفوس الناس ليضعف . )2( "خالف السنة، ولو خالفت أكرث أهل األرض بل كلهم
  .ما فيها من إميان، ويجعل من العبادة أمراً عسرياً عليهم
صـالة والحـج والصـيام، فيـدور الشـك عنـد وتقع الوسوسة يف العبادات كالنيّـة والوضـوء وال

وكثرياً ما نرى من يكرر وضوءه، أو يكرر النيّة للصالة، أو يكـرر . صاحبه حول اكتامل أدائها أو نقصه
ويذكر ابن الجـوزي أن . عبارات الصالة أو يشك فيها فيعيدها، ومع ذلك تبقى نفسه تشك يف أدائها

انغمس يف النهر غمستني أو ثالثاً ال أتيقن أنه غمرين املاء، كلام : رجالً حرض عند أحد الفقهاء، فقال"
كيـف أتـرك الصـالة؟ قـال : فقال السـائل! ال تصلِّ : وال أين قد طهرت، فكيف أصنع؟ فقال له الفقيه

بيِّ َحتَّى يَبْلَُغ، َوعن ال: رُِفَع الَْقلَُم عن ثـَالَثَةٍ "قال  صىل هللا عليه وسلمألن النبي : الفقيه نَّـائِِم عن الصَّ
، ومن يـنغمس يف النهـر مـرة ومـرتني وثالثـاً، ويظـن أنـه مـا "َحتَّى يَْستَيِْقَظ، َوعن املَْعتُوِه َحتَّى يَْربَأَ 

  هذا وقد أرشنا سابقاً إىل حديث رواه ابن أيب العاص حول وسوسة الشيطان . )3( "اغتسل فهو مجنون

                                                 
 .سورة الناس  )1(

 .346ابن القيم، الروح، ص   )2(

 .69ابن الجوزي، األذكياء، ص   )3(
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 صىل هللا عليه وسلموقد كان رّد رسول هللا  .يف الصالة حتى يُلبس عىل املصيل القراءة يف الصالة
ْذ ِباهلّلِ ِمْنهُ . ذَاَك َشيْطَاٌن يَُقاُل لَُه ِخْنزٌَب " الَثاً . فَِإَذا أَْحَسْستَُه فَتََعوَّ واالستعاذة ". َواتِْفْل َعَىل يََسارَِك ثـَ

ا(: انهباهلل من الشيطان الرجيم أمر من هللا سبحانه وتعاىل لعالج حال الوسوسة، قال سبح  َوِإمَّ
يْطَاِن َنْزغٌ  ِمنَ  َيْنَزَغنَّكَ    .)1(  )َعِليمٌ  َسِميعٌ  ِإنَّهُ  ِباللَّهِ  َفاْستَِعذْ  الشَّ

ففي ... وال تقترص الوساوس عىل العبادات، بل متتد لتشمل العقائد والعادات واملعامالت 
يأيت الشيطان أحدكم "ال ق صىل هللا عليه وسلممجال العقائد مثالً، روى أبو هريرة أن رسول هللا 

من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ باهلل : من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: فيقول
آمنا باهلل "من وجد من هذا الوسواس شيئاً فليقل : وعن عائشة ريض هللا عنها قالت. )2( "ولينته

ج يف دفع الوسوسة اإلقبال عىل أنفع عال : وقال بعض العلامء. )3( "وبرسله ثالثاً، فإن ذلك يذهب عنه
شكوت إىل أيب "قول أحمد بن أيب الحواري " األذكار"ويذكر النووي يف . ذكر هللا تعاىل واإلكثار منه

إذا أردت أن ينقطع عنك يف أي وقت أحسست به فافرح، فإنك إذا : سليامن الداراين الوسواس فقال
. ن من رسور املؤمن، وإن اغتممت به زادكفرحت به انقطع عنك، ألنه ليس يشء أبغض إىل الشيطا

إن الوسواس إمنا يبتىل به من كمل إميانه، فإن اللص ال : وهذا مام يؤيد ما قاله بعض األمئة: قلت
  .)4( "يقصد بيتاً خرباً 

هذا وينبغي تلقني املوسوس سوريت الفلق والناس، ورشح معاين السورتني، وبيان فضلهام يف 
اإلشارة إىل أن الفراغ والغفلة عن ذكر هللا يعّدان فرصة مناسبة للشيطان كام تجدر . رّد الوسوسة

ويتحقق ذلك . للتسلل إىل النفس، لذلك ال بد من إغالق منافذ الشيطان حتى ال تترسب الوساوس
بتوجيه املريض إىل إشغال وقت الفراغ باألعامل الصالحة، وباالبتعاد عن الوحدة، وتجنب املثريات 

  . الوسوسة، ومامرسة الرياضة البدنية واالسرتخاء العضيلالتي تقود إىل

تشري إىل النتائج الفاعلة لعقار ) الحديثة(وعىل الرغم من أن بعض املراجع الطبية 
وتتلخص . االكسيتوسني، إال أن للعالج املعريف الدور الحاسم يف عالج الوساوس القهرية يف اإلسالم

  تعديل أفكاره غري املنطقية، مهمة املعالج يف مساعدة املريض عىل 

                                                 
 .200األعراف،   )1(

 .سبق تخريجه  )2(

 .كتاب ابن السني  )3(

 .109النووي، األذكار، ص   )4(
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وتوضيح حكم الوسوسة يف اإلسالم، والرخص الرشعية التي يتمتع بها املوسوس لغايات ضبط 
الذات وتقوية اإلرادة، وعاقبة طاعة الشيطان بالتامدي يف هذه الوسـاوس، ورضورة االسـتعاذة بـاهلل 

لشيطان تتحـول إىل أفكـار ومشـاعر فالوساوس خواطر من ا). كام ذكرنا سالفاً (من الشيطان الرجيم 
جاء نـاس مـن أصـحاب "وسلوك، تهجم عىل اإلنسان قرساً، فال يسئل عنها، فقد روى أبو هريرة قال 

. إِنَّا نَِجُد ِيف أَنُْفِسنَا َما يَتََعاظَُم أََحُدنَا أَْن يَتََكلََّم ِبـهِ : "إىل النبي فسألوه صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 
يـُح اِإلميَـانِ «: قَـاَل . نََعـمْ : قَـالُوا) َوَجـْدمُتُوُه؟ َوقَدْ (: قَاَل  وقـد رّد كيـد هـذه األفكـار إىل . )1( "َذاَك َرصِ

ويف حال تكـرار السـلوك . الوسوسة، وال يسئل صاحبها مهام كان موضوعها، ما مل تظهر بلسان أو يد
فـال يطالـب . الشك يف أدائهالقهري كتكرار النيّة أو الوضوء، فالرخصة يف عدم تكراره حتى لو تجدد 

هذا وميكـن اسـتخدام العـالج القـرآين بتأمـل . املوسوس مبا يطالب به السليم، حتى يستعيد عافيته
ذكر هللا لعالج الوساوس واألفعال القهرية، وذلـك بالطلـب إىل املـريض ترديـد االسـتعاذة بـاهلل مـن 

وذلـك فـور ظهـور األفكـار والوسـاوس الشيطان الرجيم ثالث مرات، ثم يقرأ املعوذتني ثالث مرات، 
. القهرية، عىل أن ال يتم الرتديد آلياً، بل الرتديد بتعقل ودافعية قوية إليقاف هذه األفكار السـخيفة

  .وميكن استخدام األذكار التي سبق أن ذكرناها يف هذا الفصل

 االكتئاب:  

ؤم والتعاسة والبؤس، مع تدين االكتئاب حالة مرضية للحزن، تتمثل يف الشعور املزمن بالعجز والتشا
. قدرة الذات عىل تحمل املصائب واألزمات والضغوط ومشاعر الذنب، وفقد الرغبة يف متع الحياة

واالكتئاب يخمد روح الهّمة ويفّرت العزمية، ويفقد الثقة بالنفس، ويضعف القوى البدنية والعقلية، 
: ى هللا سبحانه عن الحزن يف قوله تعاىلوقد نه. وهو حمى تشل اإلنسان، وتغمره بالشعور بالذنب

، ويف قوله تعاىل لرسوله الكريم )2( )ُمْؤِمِنينَ  ُكْنتُمْ  ِإنْ  اْألَْعلَْونَ  َوَأْنتُمُ  َتْحَزنُوا َوَال  َتِھنُوا َوَال (

ا َضيْقٍ  ِفي َتكُ  َوَال  َعَليِْھمْ  َتْحَزنْ  َوَال ( صىل هللا عليه وسلم سول وكان ر . )3( )َيْمُكُرونَ  ِممَّ
  .فالحزن قرين الهم. يستعيذ باهلل من الهم والحزن صىل هللا عليه وسلمالله

                                                 
 .هري بن حربرواه ز ) 298(رواه مسلم، حديث رقم   )1(

 .139آل عمران،   )2(

 .70النمل،   )3(
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ويعّد ابن سينا من أبرز علامء املسلمني الذين شّخصوا االكتئاب، وتعرفوا إىل أسبابه، 

لإلشارة إىل ما نسميه  "املالنخوليا"ويستخدم ابن سينا مصطلح . وتحدثوا عن طرق عالجه
الحالة التي يتغري فيها الظنون والفكر "بأنه ) ابن سينا(ويعرفّه . لنفس املعارصيف علم ا "االكتئاب"

ويعزو سببه إىل املزاج السوداوي الذي يوحش ... عن املجرى الطبيعي إىل الفساد والخوف والرداءة 
وإذا تطور املرض وترك ... روح الدماغ من داخله ويفزعه بظلمة، بسبب اإلفراط يف الغّم والخوف

خوف بال سبب، ورسعة غضب، وظن : ومن أعراضه األولية... الضجر، أدى بصاحبه إىل الجنون مع 
  .)1( " ...أما إذا استرشى واستفحل، فيتحول إىل غّم ووحشة وهذيان يف الكالم ... رديء 

ويعتمد عالج االكتئاب عىل أسبابه، فإذا كان سببه املصائب واملهالك ومرور املكتئب بخربات مؤملة 
... بطة كخسارة مادية، أو فقد عزيز باملوت أو السفر، أو فقد عضو يف البدن أو خسارة معنوية مح

متحور العالج املعريف عىل تعديل الطريقة التي يفكر بها املكتئب يف األمور التي أدت إىل االكتئاب، 
حّل باملؤمن أمر من خالل بيان التصور اإلسالمي للحياة عىل أنها دار ابتالء، وأن املصائب التي ت

فقد ابتىل هللا أنبياءه ورسله، فقد ابتىل نبي هللا . مالزم للحياة البرشية، ألنها من طبيعة الحياة الدنيا
أيوب عليه السالم باملرض فصرب، وأناب إىل هللا، كام ابتىل يعقوب عليه السالم بالعمى، وابتىل ذا 

 َأْنتَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  الظُّلَُماتِ  ِفي َفَناَدى َعَليْهِ  َنْقِدرَ  لَنْ  َأنْ  َفظَنَّ  ُمَغاِضًبا َذَھبَ  ِإذْ (: النون
  .)2( )الظَّاِلِمينَ  ِمن ُكْنتُ  ِإنِّي ُسْبَحاَنكَ 

لذا ال بد من أن يتمحور العالج . واملصائب مقدرة من هللا، فلن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا
أنه قال  صىل هللا عليه وسلموقد صّح عن الرسول  .اإلمياين للمكتئب حول اإلميان بالقضاء والقدر

ٍء قَْد كَتَبَُه هللا" ٍء لَْم يَْنَفُعوَك إِالَّ ِبَيشْ َة لَِو اْجتََمَعْت َعَىل أَْن يَْنَفُعوَك ِبَيشْ  لََك، َوإِن َواْعلَْم أَنَّ األُمَّ
ٍء لَْم يَُرضُّوَك إِالَّ ِبَيشْ  وَك ِبَيشْ ِت اْجتََمُعوا َعَىل أَْن يَُرضُّ ٍء قَْد كَتَبَُه هللا َعلَيَْك، رُِفَعِت األَفْالَُم َوَجفَّ

ُحف  واعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك مل يكن "ويف الحديث الصحيح أيضاً ". الصُّ
  .وبذا تهون مصائب الحياة ويوصد الباب األول يف وجه الحزن من وقوع املصيبة". ليصيبك

                                                 
 .155العاين، مرجع سابق، ص : انظر  )1(

 .87األنبياء،   )2(
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عندما تكون املصيبة باباً من أبواب حب هللا، فإذا أحب هللا عبداً ابـتاله، ويوصد الباب الثاين 
 َمـا َعَلـى َواْصـِبرْ (: والصـرب مـن عـزم األمـور، قـال سـبحانه. فإن صرب اجتباه وإن ريض اصطفاه

  .ةوقد بّرش هللا سبحانه الصابرين عىل املصائب بالجن. )1( )اْألُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإنَّ  َأَصاَبكَ 

مـن أصـابه هـم أو "قولـه  صىل هللا عليه وسـلموقد روى أبو موىس األشعري عن رسول هللا 
اللهم أنا عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، يف قبضتك، ناصيتي بيدك، : حزن، فليدع بهذه الكلامت، يقول
و أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته يف كتابـك، أ . ماٍض ّيف حكمك، عدل ّيف قضاؤك

علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن تجعل القـرآن نـور صـدري، وربيـع 
يا رسول هللا، إن املغبون ملن غنب يف هـؤالء : قلبي، وجالء حزين، وذهاب همي، فقال رجل من القوم

ه وأطال أجل، فقولوهن وعلموهن، فإن من قالهن التامس ما فيهن، أذهب هللا حزن: الكلامت، فقال
إنّـا هلل، وإنّـا إليْـِه : ما ِمْن َعبٍْد تُِصيبُُه ُمِصيبٌَة فَيَُقوُل " صىل هللا عليه وسلم، وقال رسول هللا )2( "فرحه

 "ِمْنهـاراجعوَن، اللُّهمَّ أِجْرين يف ُمِصيبَِتي، َواْخلُْفِني َخرْياً ِمْنها إالّ آَجرَُه هللا يف ُمِصيبَِتِه َوَخلََف لَُه َخـرْياً 
وميكن استخدام األذكار األخرى التي وردت سابقاً يف هذا الفصل لتحريـر املكتئـب مـن مشـاعر . )3(

  .الحزن والهم

واملصائب تكفر ذنوب املؤمن الصابر الذي ال يغضب وال يسـخط، حتـى يلقـى هللا سـبحانه 
تنـاع عـن وهـو يبـايع أصـحابه عـىل االم صىل هللا عليـه وسـلموقد قال رسول هللا . وما عليه خطيئة

نيا فهو كفارٌة لُه وطَهور، ومن َسـرتَه هللا فـذلَك ..."املعايص  ومن أصاب ِمن ذلك شيئاً فأُخَذ به يف الدُّ
بُه وإن شاء َغفـَر لَـه: إىل هللا إذا دخـل عـىل  صـىل هللا عليـه وسـلموكـان رسـول هللا . )4( "إن شاء عذَّ

ففي املعاناة النفسـية مـن الحـزن والهـم والغـم . )5( "ال بأَس، طَهوٌر إن شاء هللا"مريض يعوده، قال 
  .والوصب والنصب، حتى الشوكة التي يشاكها املؤمن، فيها كفارة له

                                                 
 .17لقامن،   )1(

، قـال الحـافظ بعـد تخريجـه، 334رواه ابن السني يف عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا أصابه هم أو حزن، حديث رقـم    )2(

 .عن عبد هللا بن مسعود نحوه وهو حديث حسن وقد صححه بعض األمئةوقد ذكر ابن السني . حديث غريب

 .صىل هللا عليه وسلمرواه أحمد يف مسنده وابن ماجة يف سننه عن أم سلمة عن أيب سلمة عن النبي   )3(

 .6416رواه البخاري، حديث رقم   )4(
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" أدب الدنيا والدين"يف كتابه  )1(ولغايات تسهيل املصائب وتخفيف الشدائد، يقرتح املاوردي
  :اتباع املريض الخطوات التالية

ـمة ومـدداً منقضـية، إشعار النفس مبا تعلمه من نزول الف. 1 ناء وتقيض املرس، وأن لها آجاالً منرص
صـىل وقد روى ابن مسعود عن النبي . إذ ليس للدنيا حال تدوم عليه، وال ملخلوق فيها بقاء

ما مثيل ومثل الدنيا إال كمثل راكب مال إىل ظل شجرة يف يوم صـائف، "قال  هللا عليه وسلم
  ".تغّر وتّرض ومترّ : "، عن الدنيا فقالريض هللا عنه وسئل عيل بن أيب طالب،". ثم راح وتركها

ـم قبلهـا، وال تسـتديم . 2 أن يتصور انجالء الشدائد وانكشاف الهموم، وأنها تقّدر بأوقـات ال تنرص
وأن كل يوم مير يذهب منهـا بشـطر، ويأخـذ منهـا . بعدها، فال تقرص بجزع وال تطول بصرب

  .بنصيب حتى تنجيل وهو عنها غافل

علم أنه يف ما وقي من الرزايا، وكفي من الحـوادث مـا هـو أعظـم مـن رزيتـه، وأشـد مـن أن ي. 3
إن هلل " صـىل هللا عليـه وسـلمحادثته، ليعلم أنه ممنوح بحسن الـدفاع، ولـذلك قـال النبـي 

  ".تعاىل يف أثناء كل محنة منحة

لعـزا مـا يخّفـف أن يتأىس بذوي الغري، ويتسىل بأويل العرب، فيستند مـن سـلوة األىس وحسـن ا. 4
  .شجوه ويقلع هلعه

فإذا كانت الدنيا تنتقل من . أن يعلم أن رسوره مقرون مبساءة غريه، وحزنه مقرون برسور غريه. 5
صاحب إىل صاحب، وتصل صـاحباً بفـراق صـاحب، فتكـون رسوراً ملـن وصـلته وحزنـاً ملـن 

  .فارقته

رسور بهـا إذا أقبلـت مشـوب بالحـذر مـن وأن ال. أن يعلم أن النعم زائرة، وأنها ال محالة زائلة. 6
  .فراقها إذا أدبرت، وأنها ال تفرح بإقبالها فرحاً حتى تعقب بفراقها ترحاً 

اإلنسان من دالئل فضله، وأن محنه من شـواهد نبلـه، وقلـام ) أي مصائب(أن يعلم أن طوارق . 7
  .تكون محنة فاضل إال من جهة ناقص، وبلوى عامل إال عىل يد جاهل

ا يعتاضه من االرتياض بنوائب عرصه، ويستفيد من الحنكـة بـبالء دهـره، فيصـلب عـوده أن م. 8
  .ويستقيم ويتعظ بحالتي عفوه وبالئه

                                                 
 .298-291املاوردي، أدب الدنيا والدين، ص   )1(
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فمـن عـرف . أن يخرت أمور زمانه، ويتنبه عىل صالح شأنه، فال يغّرت برخاء، وال يطمـع يف اسـتواء. 9
  .الدنيا وأحوالها هان عليه بؤسها ونعيمها

فهـو الصـرب الـذي ال . )َجِمـيًال  َصـْبًرا َفاْصِبرْ  (:كور وال يبث الجزع، قال تعاىلأن يكرث الش. 10
  .شكوى فيه وال بث

أما إذا كان سبب االكتئاب راجعاً إىل مشاعر الذنب، فيكون العالج بالتوبة واالستغفار، وأن يحسن 
فر الذنوب ملن تاب؛ فهو الذي يغ. املريض الظن باهلل، فال ييأس وال يقنط من رحمة هللا ومغفرته

 ِمنْ  َتْقَنطُوا َال  َأْنُفِسِھمْ  َعَلى َأْسَرُفوا الَِّذينَ  َيا ِعَباِديَ  قُلْ  (صغريها وكبريها، قال سبحانه
ِحيمُ  اْلَغُفورُ  ُھوَ  ِإنَّهُ  َجِميًعا َيْغِفُر الذُّنُوبَ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  َرْحَمةِ  : وعن أنس بن مالك قال. )1( )الرَّ

يا ابَن آَدَم إِنََّك َما َدَعْوتَِني َورََجْوتَِني : قاَل هللا تَبَارََك وتَعاىل" صىل هللا عليه وسلمهللا  قال رسول
اَمِء ثُمَّ اْستَْغَفرْتَِني َغَفرُْت . َغَفرُْت لََك َعَىل ما كاَن ِفيَك َوالَ أُبَاِيل  يا ابَن آَدَم لَْو بَلََغت ُذنُوبَُك َعَناَن السَّ

يا ابَن آَدَم إنََّك لَْو أَتَيْتَِني ِبُقرَاِب األرِْض َخطَايَا ثُمَّ لَِقيتَِني الَ تُْرشُِك يب َشيْئاً ألَتَيْتَُك . أُبَاِيل لََك َوالَ 
  .)2( "ِبُقرَاِبَها َمْغِفرَةً 

للَّيْـِل، إِنَّ ّهللاَ َعزَّ َوَجلَّ يَبُْسُط يََدُه ِبا"أنه قال  صىل هللا عليه وسلمويف الصحيح عن رسول هللا 
ْمُس ِمْن َمْغِرِبَهـا. َويَبُْسُط يََدُه ِبالنََّهاِر، لِيَتُوَب ُمِيسُء اللَّيْلِ . لِيَتُوَب ُمِيسُء النََّهارِ  ويف ". َحتَّى تَطْلَُع الشَّ

يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فاستغفروين أغفر "الحديث القديس 
وقـد ورد يف .  من االستغفار جعل هللا له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجـاَ◌ً فمن أكرث". لكم

اللهم أنت ريب ال إله أنـت، خلقتنـي وأنـا عبـدك وأنـا عـىل عهـدك "صحيح البخاري سيد االستغفار 
ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من ّرش ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عـّيل، وأبـوء بـذنبي، فـاغفر يل، 

  ".الذنوب إال أنت فإنه ال يغفر

فالصالة متحـو الخطايـا كـام . كام يكون عالج االكتئاب الناتج عن الشعور بالذنب بالعبادات
يغسل املاء الدرن، والصيام إمياناً واحتسـاباً ميحـو الـذنوب، والحـج املـربور يكفـر الـذنوب جميعـاً، 

ن الدراسـات إىل انخفـاض هـذا وتشـري نتـائج عـدد مـ. والزكاة تطفئ الخطيئة كام يطفئ املاء النار
إىل فاعليـة العـالج بالـذكر  )3(كام تشري نتائج دراسات أخرى. حاالت االكتئاب يف شهر رمضان املبارك

  "، وبقراءة القرآن)الدعاء واالستغفار(

                                                 
 .53الزمر،   )1(

رواه عبجد هللا بن اسحاق الجوهري، حديث حسـن ) 3680(حديث حسن صحيح، حديث رقم : رواه الرتمذي يف سننه، وقال  )2(

 .غريب

 .العيسوي، اإلسالم والعالج النفيس، مرجع سابق  )3(
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  .وبصالة التهجد يف الثلث األخري من الليل يف عالج االكتئاب، إذا ما أضيف إىل العالج الطبي 

ب ناتجاً عن خلل يف عمل الدماغ، جرّاء نقص بعض األحـامض األمينيـة، أو وقد يكون االكتئا
. الـخ... نتيجة اضطراب الهرمونات، أو نتيجة اإلصابة مبرض عصبي كالشلل أو تصلب رشايني الدماغ 

وقد اقرتح ابـن سـينا عـدداً مـن األدويـة لهـذه الغايـة، . وعندها ال بد من العالج باألدوية والعقاقري
  .بندق الهندي والصرب والخشخاش واألفتيمونال: ومنها

) املكتئب(هذا ومن الجدير بالذكر أن ابن سينا يؤكد رضورة التدرج يف تعديل ميول املريض 
مبعنـى أن يـتم التـدرج يف تعـديل السـامت . ورغباته، حتـى ال تعـود األعـراض االكتئابيـة ثانيـة لـه
كرسعة الغضب والحزن والخوف من املرض أو الشخصية التي لعبت دوراً يف ظهور أعراض االكتئاب 

  .الخ حتى يكون العالج لألسباب ال لألعراض... الشعور بالذنب 

 الغضب:  
الغضــب ثــورة تهــز اســتقرار الــنفس والبــدن، وانفعــال يحــدث تغيــريات يف وضــع الجســم 

لنفس حركة ل"ويصف ابن مسكويه الغضب بأنه ... وتعبريات الوجه من احمرار فيه وانتفاخ األوداج
فإذا كانـت هـذه الحركـة عنيفـة، أججـت نـار الغضـب . يحدث لها غليان دم القلب شهوة االنتقام

وأرضمتها، فاحتّد غليان دم القلب، وامتألت الرشايني والدماغ دخاناً مظلامً مضطرباً، تسوء معه حال 
ب الرناقي يف ويذه. )1( "العقل ويضعف فعله، لذلك يعمى اإلنسان عن الرشد، ويصّم عن املــوعظة

الغضـب كيفيـة نفسـانية، موجبـة لحركـة "إىل مثل ذلك الوصـف، فيقـول " جامع السعادات"كتابه 
وإذا اشـتد . الروح من الداخل إىل الخارج للغلبة، ومبدؤه شهوة االنتقام، وهـو مـن جانـب اإلفـراط

العقل، ويضعف يوجب حركة عنيفة، ميتلئ ألجلها الدماغ واألعصاب من الدخان املظلم، فيسرت نور 
كـام يعـرّف . )2( "فعله، ولذا ال يؤثر يف صاحبه الوعظ والنصيحة، بـل تزيـده املوعظـة غلظـة وشـدة

بأنه شعلة نار، اقتبست من نار هللا املوقدة، التي تطلع عـىل " إحياء علوم الدين"الغزايل الغضب يف 
  قلب األفئدة، وإنها ملستكنة يف طّي الفؤاد، ويستخرجها الكرب الدفني يف

                                                 
 .161ابن مسكويه، تهذيب األخالق، ص   )1(

 .285، ص 1الرناقي، جامع السعادات، ج) 2(
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  .)1("وعندما تشتد نار الغضب فإنها تصّم صاحبها عن كل موعظة ونصيحة. كل جبار عنيد 

والغضب غريزة أودعهـا هللا يف عبـاده لحكمـة معينـة، كـام قـوى الـنفس األخـرى، ولكـنهم 
ِطيَء أَال َوإنَّ ِمْنُهُم البَ " صىل هللا عليه وسلميتفاوتون بينهم يف رسعة الغضب والفيء، قال رسول هللا 

يـَع الغَ  يُع الَفْيء، ِفِتلَْك ِبِتلَْك، أَالَ َوإِنَّ ِمْنُهْم َرسِ يُع الَغَضِب َرسِ يَع الَفيِء، َوِمْنُهْم َرسِ َضـِب الَغَضِب َرسِ
يُع الَغَضِب بَِطيُء الفيء يُع الَفيِء، َوَرشُُّهْم َرسِ   .)2( "بَِطيَء الَفيء، أَالَ َوَخيْـرُُهْم بَِطيُء الَغَضِب َرسِ

ويكون الغضب مناسباً إن كان يف حّد االعتدال، ويف موطنه املقبول رشعـاً وعقـالً، كالغضـب 
النتهاك الحرمات، فيام يكـون الغضـب مرضـياً عنـدما يخـرج مـن إطـار العقـل والرشـع، فيجـّر إىل 

  .املهالك، ويتحول إىل حالة مرضية تقتيض العالج

بن قدامة السعدي حيـنام طلـب إليـه أن معاوية  صىل هللا عليه وسلموقد أوىص رسول هللا 
ويقصـد بـذلك . )3( "ال تَْغَضـب" صىل هللا عليه وسـلميوصيه وال يكرث حتى ال ينىس، فقال رسول هللا 

وسـأل سـلامن . الغضب املريض املذموم الذي يفقد الشخصية توازنها، فال يبقى لها بصرية وال اختيار
، ويف "ال تغضـب: باعدين عن غضـب هللا عـز وجـل؟ قـالما الذي ي" ريض هللا عنهعلياً بن أيب طالب 

  .)4( "أقرب ما يكون العبد من غضب هللا عز وجل، إذا غضب"ذات املعنى يقول بعض السلف 

ويكون عالج الغضب بضبط النفس وعدم تركها عىل طبيعتها، أي بكظم الغيظ، تجنباً ملا قد يرتتب 
 ِفي يُْنِفُقونَ  الَِّذينَ (: قال تعاىل يف وصف املؤمنني عليها من ندم وخوف، فكظم الغيظ دليل اإلميان،

اءِ  رَّ اِء َوالضَّ رَّ . )اْلُمْحِسِنينَ  يُِحبُّ  َواللَّهُ  النَّاسِ  َعنِ  َواْلَعاِفينَ  اْلَغيْظَ  َواْلَكاِظِمينَ  السَّ
رة فاملؤمنون أقوياء ال ينتقمون ممن يؤذيهم، بل يتجرعون الغيظ الذي ميأل قلوبهم، فيضيّقون سو 

، "الرصعة"الغضب بتغيري الفهم السائد للقوة من  صىل هللا عليه وسلموقد عالج رسول هللا . الغضب
ليس الشديُد بالّرصَعة، إمنا الشديُد " صىل هللا عليه وسلم، قال "القدرة عىل كظم الغيظ"ليصبح 

 صىل هللا عليه وسلم ولنا يف رسول هللا. ، فال يرّد عىل اإلساءة باملثل"الذي ميلُك نفَسه عنَد الغضب
  أسوة حسنة، فهو مل ينتقم لنفسه أبداً، قالت عائشة ريض

                                                 
 .113، ص 3الغزايل، إحياء علوم الدين، ج  )1(

 .سبق تخريجه  )2(

 .رواه البخاري يف الصحيح ومالك والرتمذي  )3(

 .258املاوردي، أدب الدنيا والدين، ص : نقالً عن  )4(
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َوَما . إِالَّ أَْن يَُجاِهَد ِيف َسِبيِل هللاِّ . َوالَ َخاِدماً . َوالَ اْمَرأَةً . َما َرضََب رَُسوُل ّهللاِ َشيْئاً قَطُّ ِبيَِدهِ " هللا عنها  
ٌء قَطُّ ) أي أوذي(نِيَل  ٌء ِمْن َمَحارِِم هللاِّ . فََيْنتَِقَم ِمْن َصاِحِبهِ  .ِمْنُه َيشْ ِ َعزَّ . إِالَّ أَْن يُْنتََهَك َيشْ فَيَْنتَِقَم هلِلّ
  .)1( "َوَجلَّ 

وكظم الغيظ فعل إرادي يطالب به املؤمن، حتى تسود الرحمة واملودة والسالم يف املجتمع 
وهو سبيل املؤمن إىل . ا وتسامحهاوكظم الغيظ دليل نضج الشخصية وتساميها وحلمه. اإلسالمي

َمْن كَظََم َغيْظاً َوُهَو قَاِدٌر َعَىل أَْن يُْنِفَذُه َدَعاُه هللا " صىل هللا عليه وسلمالفوز بالجنة، قال رسول هللا 
َُه هللا ِمَن الُحوِر َشاءَ    .)2( "يَْوَم الِْقيَاَمِة َعَىل ُرؤوِس الَْخالَئِِق َحتَّى يُْخريِّ

طرقاً لتهدئة الغضب بالسكوت، يف حال العجز  صىل هللا عليه وسلمرسول هللا وقد علّمنا 
، أو بالوضوء عمالً بقوله )3( "إذا َغِضَب أَحُدكم فَليَسُكت" صىل هللا عليه وسلمعن كظم الغيظ، قال 

يْطَاَن ُخلَِق ِمَن ال" صىل هللا عليه وسلم يْطَاِن، َوإِنَّ الشَّ ــَا تُطَْفأُ النَّاُر إِنَّ الَْغَضَب ِمَن الشَّ نَّاِر، َوإمِنَّ
أْ  إَِذا َغِضَب " صىل هللا عليه وسلم، أو بتغيري الوضع، عمالً بقوله )4( "باملَاِء، فِإذَا َغِضَب أََحُدكُم فَلْيَتََوضَّ

أو بالتعوذ باهلل من  ،)5( "أََحُدكُُم َوُهَو قَائٌِم فَلْيَْجلُِس، فِإْن ذََهَب َعْنُه الَْغَضُب َوإِالَّ فَلْيَْضطَِجعْ 
لَذَهب ) أي الغاضب(إين ألعلم كلمة لو قالها "  صىل هللا عليه وسلمالشيطان الرجيم، عمالً بقــوله 

، أو بأن تقبح يف نفس الغاضب صورته، )6( "أعوذُ باهلل من الشيطان الرجيم: عنه ما يَِجد، لو قال
َضَب َجْمرٌة يف قَلِْب ابِن آَدَم أََما َرأيتُْم إَِىل ُحْمرِة َعيَْنيِْه أَالَ َوإِنَّ الغَ " صىل هللا عليه وسلمعمالً بقوله 

ٍء ِمْن َذلَِك فَلْيَلَْصْق باألرِْض  وميكن تفسري اللجوء إىل تغيري . )7( "َوانِْتَفاِخ أَْوَداِجِه، فََمْن أََحسَّ ِبَىشْ
ويزيد . الغاضب وضع الغاضب لتهدئة حدة غضبه بأن الغضب انفعال يحدث تغيريات يف جسد

وهكذا فإن انفعال الغضب يضخم ذاته . اإلحساس بهذه التغريات من االنفعال الذي ولّدها ابتداء
وبناء عليه، فإن أية مخالفة لهذه التغريات الجسمية . حتى يصبح شعوراً قوياً يحرك الشخصية

  .ها، فيهدأ الغضبباتخاذ أوضاع مناقضة ترسل إيحاءات إىل النفس، فتعاكس ثورة الغضب التي في

                                                 
 .رواه مسلم  )1(

 .نحديث حس: ، وقال الرتمذيريض هللا عنهرواه أبو داوود والرتمذي يف السنن، عن معاذ بن أنس   )2(

 .تم تخريجها) 3(

 .تم تخريجها) 4(

 .تم تخريجها) 5(

 .تم تخريجها) 6(

 .تم تخريجها) 7(
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وإذا كان الغضب ناتجاً عن املصائب والبالء، فيكون عالجه بالرضا وعدم السخط، والنظر إىل 
ـِل عليـه يف " صىل هللا عليه وسلمالحرمان عند اآلخرين، قال رسول هللا  إذا نظـَر أحـُدكم إىل مـن فُضِّ

ل عل انْظُـُروا إَِىل َمـْن أَْسـَفَل "، وقال أيضـاً )1( "يهاملال والَخلِق فلْيَنظْر إىل من هَو أسفَل منه ممن فُضِّ
  .)2( "فَُهَو أَْجَدُر أَْن الَ تَزَْدُروا نِْعَمَة ّهللاِ َعلَيُْكمْ . َوالَ تَْنظُُروا إَِىل َمْن ُهَو فَْوقَُكمْ . ِمْنُكمْ 

وقد تنوعت أساليب عالج الغضـب لـدى علامئنـا املسـلمني، فـريى ابـن مسـكويه أن عـالج 
العجـب واالفتخـار واملـراء : واألسباب املولـدة للغضـب هـي. القضاء عىل أسبابه"كمن يف الغضب ي

فإذا عرف اإلنسـان أن العجـب ظـن كـاذب بـالنفس يف ... واللجاج واملزاح والتيه واالستهزاء والغدر 
استحقاق مرتبة غري مستحقة لها، وأن الفضل مقسوم بني البرش، ولـيس يكمـل الواحـد إال بفضـائل 

وكل من كانت فضيلته عند غريه، فواجب عليه أال يعجب بنفسه، وقل بذلك يف عالج األسباب . غريه
  .)3( "األخرى للغضب

أمـا بالنسـبة . أن عالج الغضب يكون بالتعرف عىل أسبابه والقضاء عليهـا )4(كام يرى الغزايل
أي " ن العلـم والعمـلمبعجـو "إىل األسباب فتتعلق بالفكر والسلوك، لذا عّرب عـن أسـلوبه يف العـالج 

  :ويتلخص األسلوب الفكري يف عالج الغضب يف ما ييل. باألسلوب الفكري والعميل

  .أن يفكر الغاضب يف ثواب كظم الغيظ واالحتامل، ويستحرض األخبار الواردة بهذا الشأن  .أ 
 .أن يخّوف الغاضب نفسه بعقاب هللا تعاىل إذا أمىض غضبه بغري حق  .ب 
لعقاب واالنتقام ومضـاعفاتها، ويـوازن بـني املكاسـب واملخـارس إذا أن يحّذر نفسه من توابع ا  .ج 

 .كظم غيظه أو أمضاه
أن يتفكــر يف قــبح صــورته عنــد الغضــب، يف مقابــل صــورة الحلــيم املشــابهة لصــورة األنبيــاء   .د 

 .والعلامء
  .أن يفكر يف السبب الذي يدعو لالنتقام، ويقلل من شأنه  .ه 

                                                 
 .رواه مسلم  )1(

 .رواه مسلم  )2(

 .169ابن مسكويه، تهذيب األخالق وتطهري األعراق، ص   )3(

 .170-169، ص 3الغزايل، إحياء علوم الدين، ج  )4(
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ما وافق مراد هللا، ال عىل وفق مـراده، فكيـف يقـول أن يعلم أن غضبه من جريان اليشء عىل   .و 

أن مرادي أوىل من مراد هللا سبحانه، أي أن يستعني باإلميـان بالقضـاء والقـدر لتسـكن نفسـه 
  .ويهدأ باله

ويكـون العـالج . أما بالنسبة إىل األسلوب العميل لعالج الغضـب، فيتعلـق بـالقول وبالفعـل
كـام . شيطان الرجيم حتى يهـدأ ويتغـري مجـرى تيـار الغضـببالقول باستعاذة الغاضب باهلل من ال

لعائشـة ريض هللا عنهـا عنـدما كانـت غضـبى  صىل هللا عليه وسلميقول الغاضب ما قاله رسول هللا 
إىل غـري ذلـك مـن أقـوال حتـى " اللهم اغفر يل ذنبي، وأذهب غيظ قلبـي، وأجـرين مـن الشـيطان"

  . فإن مل يزل ما بك فبالفعل. تنرصف النفس عن الغضب، ويتغري مجرى الفكر

موجـوداً، فـاجلس ) أي من الغضب(فإن مل يزل ما بك "أما العالج بالفعل فيقول الغزايل فيه 
إن كنت قامئاً، واضطجع إن كنت جالساً، واقرب من األرض التي منها خلقت، لتعرف بـذلك نفسـك، 

الحرارة الحركة، وقد قـال  واطلب بالجلوس واالضطجاع السكون، فإن سبب الغضب الحرارة، وسبب
إن الغضب جمرة توقد يف القلب، أمل تر إىل انتفاخ أوداجـه وحمـرة " صىل هللا عليه وسلمرسول هللا 

وقـال رسـول ". عينيه، فإذا جاء أحدكم من ذلك يشء فإن كان قامئاً فليجلس، وإن كان جالساً فليقم
ئم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضـب وإال إذا غضب أحدكم وهو قا"أيضاًَ◌  صىل هللا عليه وسلمهللا 

فاملرء حني يعرتيه الغضب يكون يف حالـة هيجـان للـنفس، لـذا يلزمـه أن يغـرّي حالتـه ". فليضطجع
فليتوضأ ) أي الغضب(فإن مل يزل ذلك "ويضيف الغزايل ". النفسية الثائرة بحركة معينة تخرجه منها

إن " صـىل هللا عليـه وسـلمويستشـهد بقـول رسـول هللا باملاء البارد، فـإن النـار ال يطفئهـا إال املـاء، 
الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النـار، وإمنـا تطفـأ النـار باملـاء، فـإذا غضـب أحـدكم 

  ".فليتوضأ

  :األسلوب التايل يف عالج الغضب" أدب الدنيا والدين"يف كتابه  )1(كام يستخدم املاوردي

منه، ويبعثه الخوف منه عىل الطاعة له، فريجع إىل أدبه  أن يذكر هللا، فيدعوه ذلك إىل الخوف  .أ 

: ، قال عكرمـة)2( )َنِسيتَ  ِإَذا َربَّكَ  َواْذُكرْ (: ويأخذ بندبه، فعند ذلك يزول الغضب، قال تعاىل
ا(: وقال تعاىل. يعني إذا غضبت   ِمنَ  يَْنَزَغنَّكَ  َوِإمَّ

                                                 
 .260-258املاوردي، أدب الدنيا والدين، ص   )1(

 .24الكهف،   )2(
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يْطَانِ   فاسـتعذ بـاهلل " يغضـبنك"أي " ينزغنـك"ى ومعن. )1)بِاللَّهِ  َفاْستَِعذْ  َنْزغٌ  الشَّ
  .إنه هو السميع العليم

أن ينتقل عن الحال التي هو عليها إىل حال أخرى، فيزول عنه الغضب بتغيري األحوال والتنقل   .ب 
 .من وضع إىل آخر، كأن يجلس إذا كان قامئاً أو أن يقوم إذا كان جالساً 

فكلمـة منـك تسـفك دمـاً وأخـرى (نتقـام أن يتذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم ومذمة اال   .ج 
فاحرتس يف غضبك من قولـك أن تخطـئ ومـن لونـك أن يتغـري، ومـن جسـدك أن . تحقن دماً 

 ).يخف

أن يذكر ثواب العفو وجزاء الصفح، فيقهر نفسه عىل الغضب رغبة يف الجزاء والثواب، وحذراً من 
من : ه قال ينادي مناد يوم القيامةأن صىل هللا عليه وسلموروي عن النبي . استحقاق الذم والعقاب

 َعلَى َفَأْجُرهُ  َوَأْصَلحَ  َعَفا َفَمنْ (له أجر عىل هللا عز وجل فليقم، فيقوم العافون عن الناس، ثم تال
الخري يف ثالث خصال فمن كن فيه فقد "قال  صىل هللا عليه وسلموقد وروى عن النبي . )2( )اللَّهِ 

دخله رضاه يف باطل، وإذا غضب مل يخرجه غضبه من حق، وإذا من إذا ريض مل ي: استكمل اإلميان
 ".قدر عفا

أن يذكر انعطاف القلوب عليه وميل النفوس إليه، فال يـرى إضـاعة ذلـك بتغـري   .أ 
وروى ابن أيب لـيىل عـن عطيـة عـن أيب . الناس عنه، فريغب يف التألف وجميل الثناء

د أحـد بعفـو إال عـزاً، فـاعفوا مـا زا" صىل هللا عليه وسـلمقال رسول هللا : سعيد قال
  ".يعزكم هللا

كانـت ّيف "األسلوب الذي اتبعه يف عالج الغضب بقوله " األخالق والسري"ويصف ابن حزم يف 
واألفاضـل مـن  –صـلوات هللا علـيهم  –عيوب، فلم أزل بالرياضة، واطالعي عـىل مـا قالـت األنبيـاء 

النفس، أعاين مداواتها، حتـى أعـان هللا عـز وجـل  الحكامء املتأخرين واملتقدمني يف األخالق يف آداب
عىل أكرث من ذلك بتوفيقه ومّنه، ومتام العدل ورياضة النفس والترصف بأزمة الحقائق ، هـو اإلقـرار 

فمنها إفراط يف الغضب، فلم أزل أداوي ذلك، حتى وقفت . بها ليتعظ بذلك متعظ يوماً، إن شاء هللا
الم والفعـل والتخـبط، وامتنعـت مـام ال يحـّل مـن االنتصـار، عند ترك إظهار الغضـب جملـة، بـالك

  فناظر عقيل نفيس مبا ... وتحملت من ذلك ثقالً شديداً، وصربت عىل مضض مؤمل، كان رمبا أمرضني 

                                                 
 .200األعراف،   )1(

 .40الشورى،   )2(
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بل كلفـت نفيسـ احتقـار . يعرفه من عيوبها حتى ذهب كله، ومل يبق لـــه، والحمد هلل، أثر
  .)1( "قدرها جملة واستعامل التواضع

 الكــرب: 
من حركات (الكرب انفعال داخيل يظهر عىل شكل استعالء وخيالء للنفس يف األقوال واألفعال 

تصـعري : وقد كشف القرآن الكـريم ثالثـة مظـاهر سـلوكية للمتكـرب هـي). ونظرات ومشية وجلسة
رين وازدرائهـم وال يقترص الكرب عىل االستعالء عـىل اآلخـ. الخّد، واالختيال يف امليش، والصوت املتعايل

والتعايل عىل إقامة عالقات اجتامعية معهم، بل هو دفع للحق وأسبابه وإنكـار لـه ورفـض لقبولـه، 
ويصـف . )2( "الِْكْربُ بَطَُر الَْحقِّ َوَغْمـُط النَّـاِس " صىل هللا عليه وسلمومترد عىل الخالق، قال رسول هللا 

من قلب قد امتأل بالجهل والظلم، وترحلت منـه أثر من آثار العجب والبغي "ابن القيم الكرب بقوله 
). أي نظـر مبـؤخرة العـني احتقـاراً (إىل النـاس شـزر ) أي املتكرب(فنظره . العبودية، ونزل عليه املقت

ال اإليثـار وال اإلنصـاف، ذاهـب ) أي األنانيـة(ومشيه بينهم تبخرت، ومعاملته لهم معاملـة االسـتئثار 
وال ينطلق لهم . بالسالم، وإن رّد عليه يرى أنه قد بالغ يف اإلنعام عليهبنفسه تيهاً، وال يبدأ من لقيه 

وال يرى فضـلهم عليـه، . وال يرى ألحد عليه حقاً، ويرى حقوقه عىل الناس. وجهه، وال يسعهم خلقه
  .)3( "ال يزداد من هللا إال بعداً، ومن الناس إال صغاراً أو بغضاً . ويرى فضله عليهم

أ الرشور كلها يف الحياة الدنيا، فقد كان دافعاً ألول عصيان ألوامر الخالق وقد كان الكرب مبتد
فعندما أمر هللا تعاىل املالئكة بالسجود آلدم عليه السالم، أىب إبليس أن يسجد آلدم طاعة . سبحانه

هلل، ألنه رأى أنه خلق من نار، فيام خلق آدم من طني، فتكرب عىل آدم وعىص أمر ربه، فخرج من 
كام كان الكرب دافعاً . ة اإلميان إىل دائرة الكفر، ولُعن وطُرد من رحمة هللا الستكباره وتعاليهدائر 

فقد أعلن مأل من قوم صالح الكفر تكرباً منهم، ألنهم يرفضون أن يكونوا يف . لكفر أقوام برسلهم
دائرة هي دائرة واحدة مع بعض املستضعفني من قومهم، ألن ذلك ال يليق بهم وإن كانت هذه ال

 َآَمنَ  لَِمنْ  اْسُتْضِعُفوا ِللَِّذينَ  َقْوِمهِ  ِمنْ  اْسَتْكَبُروا الَِّذينَ  اْلَمَألُ  َقالَ  (:دائرة اإلميان، قال تعاىل
  ( 75 )  ُمْؤِمنُونَ  ِبهِ  ُأْرِسلَ  ِبَما ِإنَّا َقالُوا َربِّهِ  ِمنْ  ُمْرَسلٌ  َصاِلًحا َأنَّ  َأَتْعَلُمونَ  ِمْنُھمْ 

                                                 
 .34-33ابن حزم، يف األخالق والسري، ص   )1(

 .ريض هللا عنهرواه مسلم يف صحيحه، عن ابن مسعود   )2(

 .318ابن القيم، الروح، ص   )3(
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فالشيطان أوقظ يف نفسهم الكرب الذي . )1(  )َكاِفُرونَ  بِهِ  َآَمْنُتمْ  ِبالَِّذي ِإنَّا اْسَتْكَبُروا ينَ الَّذِ  َقالَ 
  .يحول بينهم وبني اإلميان باهلل

 َلنْ  ِإنَّكَ  َمَرًحا اْألَْرِض  ِفي َتْمشِ  َوَال (: والكرب أنواع ثالثة؛ كرب عىل العباد كام يف قوله تعاىل
 َفَقالُوا(: وكرب عىل عبادة هللا، كام يف قوله تعاىل. )2( )طُوًال  اْلِجَبالَ  َتْبلُغَ  َوَلنْ  َتْخِرَق اْألَْرضَ 

  .وهذا هو أقبح أنواع الكرب. )3( )َعاِبُدونَ  َلَنا َوَقْوُمُھَما ِمثِْلَنا ِلَبَشَرْينِ  َأنُْؤِمنُ 
د آلدم عليـه الغرية وحب الظهور، ودليل ذلك ترفع إبلـيس عـن السـجو : وللكرب أسباب منها

كام أن تواضع الناس أمام املتكرب يجعله يظن أن تقدمه عليهم إمنا هو ألفضليته، فينظـر إىل . السالم
وقد يظن املتكرب دوام النعمة فينخدع بها ويتعاىل عىل النـاس، . نفسه باعتزاز وإىل اآلخرين باحتقار

م معـايري املجتمـع يف تقـديم وقـد تسـه. ودليل ذلك قصة أصحاب الجنتني الواردة يف سورة الكهف
الغني وذي املنصب دون النظر إىل تقواه عىل الفقـري البـائس وإن كـان ملتزمـاً برشـع هللا وهديـه، 

صـىل هللا عليـه عندما مـرَّ رجـٌل عـىل رسـول هللا  صىل هللا عليه وسلمودليل ذلك حديث رسول هللا 
ع وإن قـال أن َحرِيٌّ إن َخطب أ : ما تقولون يف هذا؟ قالوا: ، فقالوسلم ن يُـنكَح وإن َشـَفَع أن يُشـفَّ

َحـرِيٌّ إن : ما تقولون يف هذا؟ قـالوا: فمر رجٌل من فَُقراء املسلمني، فقال. ثم سكَت : يُستََمع له، قال
ع، وإن قال أن ال يُستََمَع له صـىل هللا عليـه فقال رسوُل هللا . َخطَب أن ال يُنكَح وإن َشَفَع أن ال يَُشفَّ

  .وقد ينشأ الكرب من غرور العلم، فآفة العلم الخيالء. )4( " من ِمْلِء األرِض مثَل هذاهذا خريٌ  وسلم

كـل مـن استشـعر يف "عن أسباب الكرب فقال  وقد سأل أبو حيان التوحيدي أبا عيل مسكويه
نفسه فضيلة، وكان هناك نقصان من وجه آخر، وخيش أن تتكتم تلك الفضـيلة، أو ال يعرفهـا غـريه، 

أي أن صاحبه يلتمس من غريه أن يـذعن "ويضيف ". عارض الكرب، ألن معنى الكرب هو هذاعرض له 
مـا : له بتلك الفضيلة ويعرفها له، فإذا مل يعرفها تحرك رضوب الحركة املضطربة، ولهذا صدق القائل

  تكّرب أحد إال عن ذلة يجدها يف

                                                 
 .76-75األعراف،   )1(

 .47املؤمنون،   )2(

 . 60غافر،   )3(

 .5091ب اإلكفاء يف الدين، حديث رقم رواه البخاري، كتاب اإلميان با  )4(
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إىل مشــاعر الــنقص يف وهكــذا، فــإن أســباب الكــرب، عنــد ابــن مســكويه، تعــود . )1( "نفســه 
  .الشخصية

ال أقلع عنه " ريض هللا عنهوالكرب خلق ذميم ينبغي عالجه، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب 
وهذا يعني أن عالج الكرب يكون بإزالة الجهل . أي ألنزع كربه وجهله من رأسه. )2( "حتى أطري نٌعرته

حتى يعرف أنه كام يصفه . ا يف ذهنهعن نفس املتكرب، أي بتبصريه بها لتكوين صورة صحيحة له
فليتذكر اإلنسان خلقه . أذل من كل ذليل، وأقل من كل قليل، وأنه ال يليق به إال التواضع")3(الغزايل

ويتذكر نقص عقله وقصوره،  )4() َمِھينٍ  َماءٍ  ِمنْ  َنْخلُْقُكمْ  َأَلمْ  (:األول من ماء مهني، قال تعاىل
اة خرج ضعيفاً، ال يعلم شيئاً، وهو بحاجة إىل اآلخرين لتلبية وليتذكر أنه عندما خرج إىل الحي

 َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ثُمَّ  َضْعفٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي اللَّهُ (: حاجاته، وينتهي به املطاف ضعيفاً، قال تعاىل
ةً  َضْعفٍ  ٍة َضْعًفا َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ثُمَّ  ُقوَّ   .)5( )اْلَقِديرُ  اْلَعلِيمُ  َوُھوَ  َيَشاءُ  َما َيْخلُقُ  َوَشيَْبةً  ُقوَّ

أدواء األخـالق "بعنوان " األخالق والسري يف مداواة النفوس"وقد أفرد ابن حزم فصالً يف كتابه 
مـن امـتحن بالعجـب، فليفكـر يف عيوبـه، فـإن أعجـب بفضـائله "، يقـول فيـه "الفاسدة ومـداواتها

ه جملـة حتـى يظـن أن ال عيـب فيـه، فليفتش ما فيه من األخالق الدنيئة، فإن خفيت عليـه عيوبـ
فالعاقـل هـو ... فليعلم أن مصيبته إىل األبد، وأنه أتم الناس نقصاً وأعظمهم عيوباً، وأضعفهم متييزاً 

وإن ... من ميّز عيوب نفسه فغالبها وسـعى يف قمعهـا، واألحمـق هـو الـذي يجهـل عيـوب نفسـه 
 كـل رأي قدرتـه صـواباً فخـرج بخـالف عجبت بآرائك، فتفكر يف سقطاتك واحفظهـا وال تنسـها، ويف

وإن عجبـت بعلمـك، فـاعلم أنـه ال خصـلة لـك فيـه، وأنـه ... تقديرك وأصاب غريك وأخطأت أنـت 
موهبة من هللا مجردة، وهبها إياك ربك تعاىل، فال تقابلها مبـا يسـخطه، فلعلـه ينسـيك ذلـك بعلّـة 

بشـجاعتك، فتفكـر فـيمن هـو وإن عجبـت ... ميتحنك بها، تولد عليك نسيان ما علمـت وحفظـت 
ثم فكر يف زوالها عنك بالشيخوخة، وإنك إن عشت فستصري من عدد العيال وكالصبي ... أشجع منك

  وإن عجبت مبالك، فانظر يف كل ساقط خسيس هو أغنى... ضعفاً 

                                                 
 .41ابن مسكويه، الهوامل والشوامل، ص   )1(

 .40املرجع السابق، ص ) 2(
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واملال غاٍد ورائح ورمبا زال عنك، ورأيته بعينه يف يد غريك، ولعل ذلـك يكـون يف يـد ... منك 
... وإن عجبت مبدح إخوانك بك، ففكر يف ذم أعدائك إيـاك، فحينئـذ يـنجيل عنـك العجـب. ..عدوك

واعلم أن فضائلك ال خصلة لك فيها، وأنها منح من هللا تعاىل لو منحها غريك لكـان مثلـك، وأنـك لـو 
. وكلت إىل نفسك لعجزت وهلكت، فاجعل بدل عجبك بها شكراً لواهبك إياها، وإشفاقاً من زوالهـا

وارحـم مـن ُمنـع مـا . تتغري األخالق الحميـدة بـاملرض وبـالفقر وبـالخوف وبالغضـب وبـالهرم فقد
ُمنحت، وال تتعرض لزوال ما بك من النعم بالتعايص عىل واهبها تعـاىل، وبـأن تجعـل لنفسـك فـيام 

  .)1( ... "وهبك خصلة أو حقاً، فتقدر أنك استغنيت عن عصمته، فتهلك عاجالً أو آجالً

جابــة عــن ســؤال أيب حيــان التوحيــدي حــول عــالج مــرض الكــرب، قــال ابــن ويف معــرض اإل 
هـو أن يلـتمس اإلنسـان الفضـيلة لنفسـه ال  –أي الكـرب  -وإمنا السالمة من هذا العـارض "مسكويه

ليشء آخر أكرث من أن يصري هو نفسه فاضالً، ال ليك يعرف ذلك منه أو يكرّم ألجله، فإن اتفق له أن 
موضعه، وإن مل يُعرف له ذلك مل يلتمسه من غريه، وال يكرتث لجهـل غـريه  يُعرف فيشء موضوع يف

والـذي يجـب عـىل العاقـل هـو أن يلـتمس ... فقد علمنا أن الـتامس الكرامـة ومحبتهـا رذيلـة . به
الفضائل يف نفسه ليصري بها عىل هيئة كرمية ممدوحة يف ذاته، أكرم أم مل يُكرم، وُعرف ذلك منـه أم 

ل مثاله يف ذلـك الصـحة، فـإن الصـحة تطلـب لـذاتها، ويحـرص املـرء عليهـا ليصـري مل يُعرف، ويجع
وكذلك إذا جعلت له صحة الـنفس بحصـول الفضـائل، . صحيحاً، ال ليعتقد فيه ذلك وال ليكرم عليها

ومتـى خـالف هـذه . فال ينبغي له أن يطلب من النـاس أن يكرمـوه لهـا وال أن يعتقـدوا فيـه ذلـك
  .)2( "من الجهاالت التي أحدها الكربالوصية وقع يف رضوب 

وينبغي تبصري املتكرب بأن الكرب من عمل الشيطان ووسوسته، وأن عليه أن يطرد هذه املشاعر 
 ِبَباِلِغيهِ  ُھمْ  َما ِكْبرٌ  ِإالَّ  ُصُدوِرِھمْ  ِفي ِإنْ (باالستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم، قال تعاىل

أن يدرك أن الكربياء صفة هللا عز وجل فمن ينازعه بيشء منها باء بسخط وعليه . )3( )ِباللَّهِ  َفاْسَتِعذْ 
العّز إزاري والكرب ردايئ، فمن : "قال هللا تعاىل صىل هللا عليه وسلمهللا وعذابه، قال رسول هللا 

  وعليه أيضاً أن يعي أن . )4( "ينازعني شيئاً منها عذبته
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. )1( )َجبَّارٍ  ُمَتَكبِّرٍ  َقْلبِ  ُكلِّ  َعَلى اللَّهُ  َيْطَبعُ  َذِلكَ كَ  (:هللا يطبع عىل قلب املتكرب، قال تعاىل  

ِعينَ  الَِّذينَ (: ويسخر هللا منه ويعذبه عذاباً أليامً، قال تعاىل  ِفي اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  يَْلِمُزوَن اْلُمطَّّوِ
َدَقاتِ   َعَذابٌ  َوَلُھمْ  ِمْنُھمْ  اللَّهُ  َسِخرَ  ْنُھمْ مِ  ُجْھَدُھْم َفَيْسَخُرونَ  ِإالَّ  َيِجُدونَ  َال  َوالَِّذينَ  الصَّ

قال  صىل هللا عليه وسلمواملتكرب يلقى ربه وهو عليه غضبان، فعن ابن عمر عن رسول هللا . )2( )َأِليمٌ 
وال يكلمه هللا . )3( "َما ِمْن رَُجٍل يَتَعاظَم ِيف نَْفِسِه َويَْختَال ِيف َمْشيَِتِه إِال لَِقَي هللا َوُهَو َعلَيِْه َغْضبَانُ "

الَثٌَة الَ يَُكلُِّمُهُم هللا يَْوَم " صىل هللا عليه وسلميوم القيامة وال ينظر إليه وال يزكيه، قال رسول هللا  ثـَ
اب َوَعائٌِل ُمسْ  . )4( "ْكِربٌ تَ الِْقيَاَمِة َوالَ يَُزكِّيِهْم َوالَ يَْنظُُر إِلَيْهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم َشيٌْخ زَاٍن َوَملٌِك كَذَّ

الَ يَْدُخُل الَْجنََّة َمْن كَاَن ِيف قَلِْبِه " صىل هللا عليه وسلموالكرب ال يدخل صاحبه الجنة، قال رسول هللا 
صىل سمعت رسول هللا : ، كام يدخل صاحبه النار، فعن حارثة بن وهب قال)5( "ِمثَْقاُل َذرٍَّة ِمْن كِْربٍ 

واألحاديث كثرية يف هذا . )6( "هل النار كل ُعتُلٍّ َجّواّظ مستكربأال أدلكم بأ "يقول  هللا عليه وسلم
  .املجال، واإلجامع منعقد عىل تحريم احتقار املؤمنني والسخرية منهم

وكيف آلت أمورهم، وأخذ العرب منها، . كام يكون عالج الكرب يف النظر يف سري املتكربين وأخبارهم
التكرب والخوف من امليض فيه حتى ال يحّل بها ما حّل  ومبا يحمل النفس عىل التوبة واإلقالع عن

بهم، ودليل ذلك قصة فرعون، إذ أغرقه هللا عّز وجّل، لتكربه عىل ما جاء به موىس عليه السالم من 
 اْآلَِخَرةِ  َنَكالَ  اللَّهُ  َفَأَخَذهُ  ( 24 ) اْألَْعَلى َربُُّكمُ  َأَنا َفَقالَ (فعىص أمر هللا وتجرب . الحق
كام خسف هللا بقارون وبداره األرض عندما خرج عىل قومه يف . ليكون عربة ملن اعترب )7( )وَلىَواْألُ 

 َقالَ (وعندما نصحوه إىل الخري. زينته، واختال عليهم مبا أتاه هللا من الكنوز التي يثقل حملها لكرثتها
طاه، بل بطر النعمة فكان جواب ربه فلم يشكر هللا عىل ما أع ،)8() ِعْنِدي ِعْلمٍ  َعَلى ُأوِتيتُهُ  ِإنََّما

  َيْعَلمْ  َأَوَلمْ  (: أن قال
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ةً  ِمْنهُ  َأَشدُّ  ُھوَ  َمنْ  اْلُقُرونِ  ِمنَ  َقْبِلهِ  ِمنْ  َأْھَلكَ  َقدْ  اللَّهَ  َأنَّ    َعنْ  يُْسَألُ  َوَال  َجْمًعا َوَأْكَثرُ  ُقوَّ
  .)1(  )اْلُمْجِرُمونَ  ذُنُوِبِھمُ 

نبغـي إلـزام املتكـرب خلـق التواضـع ومجالسـة الفقـراء وذوي والكرب ال يليق باملسـلم، لـذا ي
. الحاجات الخاصة ممن ابتالهم هللا، حتى تعود النفس إىل رشدها، فاهلل ال يحب كـل مختـال فخـور

كام ميكن تدريب النفس عىل مامرسة األعامل التي تأنف نفس املتكرب القيام بهـا، واالقتـداء برسـول 
ي كان يقوم باألعامل التي يقوم بها الصحابة، ومنها قصة بنـاء مسـجده الذ صىل هللا عليه وسلمهللا 

 –ريض هللا عنهم –وقصة حفر الخندق وغريها، عىل الرغم من محاولة الصحابة  صىل هللا عليه وسلم
  .صىل هللا عليه وسلممنعه من ذلك إلراحته 
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  خالصة

ومداواة النفس . الوسطيةتعرضنا يف هذا الفصل إىل مفهوم املرض كانحراف عن االعتدال و 
ال تقل خطورة عن مداواة الجسد، بل أكرث خطورة منه، ذلك أنها تصيب بنية الشخصية، وتؤثر يف 

وتتنوع األمراض النفسية، كام تتنوع طرق تصنيفها؛ فمنها ظاهرية . تكامل عنارصها ووحدتها
. غضب والكرب والحسدكفصام الشخصية والوساوس القهرية واالكتئاب، ومنها أمراض باطنية كال

. وتتنوع أسباب األمراض النفسية، فقد تكون سببها الشهوات واملعايص والتفكري يف األمور الرديئة
  ...وقد تعود إىل عجز الشخصية عن التعامل مع املصائب والنوازل

وتتنوع . بالتداوي صىل هللا عليه وسلموطلب العالج ملزم يف اإلسالم، فقد أمر رسول هللا 
العالج النفيس يف اإلسالم، فهو عالج إمياين واجتامعي ومعريف وسلويك وتدعيمي وأخالقي  خصائص

وتتنوع أساليب العالج باختالف طبيعة املرض النفيس، ومنها العالج املعريف، . وشمويل وواقعي
ديل يدور العالج املعريف حول تع. والعالج اإلمياين والتحليل النفيس، والعالج باألدوية والعقاقري

اإلدراك املشّوه للمريض بتبصريه بحقيقة نفسه والغاية من خلقه وأفكاره وأسباب مرضه وانحرافه 
أما العالج اإلمياين فيدور حول اإلميان باهلل وبالقضاء والقدر، وترجمة ذلك . وبحقيقة الحياة واملوت

ائب والنوازل بالصرب عملياً بالعبادات من صالة وصوم وزكاة وحج، باإلضافة إىل التعامل مع املص
ويكون العالج بالرقيا بذكر هللا تعاىل وبالقرآن . وعىل أنها مقدرة من هللا، وابتالء منه للعبد املؤمن

واعتمد علامؤنا املسلمون . كام يكون العالج بالتوبة النصوح التي تكون سبيالً إىل الجنة. الكريم
كام استخدموا عدداً من األدوية والعقاقري . ياً ومنهم ابن سينا التحليل النفيس لدراسة العقد تجريب

هذا وقد عرضنا بالتفصيل بعض األمراض النفسية وأعراضها . لعالج بعض األمراض وحسب الحاجة
الخوف املريض والوساوس القهرية واالكتئاب : وأسبابها وطرق عالجها من منظور إسالمي وهي

 .والغضب والكرب
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  خامتة وتعقيب

حاولنا يف الفصول السابقة تحديـد مالمـح الشخصـية اإلنسـانية، كـام أرادهـا اإلسـالم، 
فقـد تـّم تحديـد . وصّورتها اآليات البينات واألحاديث الصحيحة، وكام وصفها علامء املسلمني

كـام تـّم توضـيح عالقـة اإلنسـان املسـلم مـع ذاتـه، ومـع . بنية الشخصية ودينامياتها وقواها
وقد بـدا واضـحاً يف تلـك الفصـول أن القـرآن الكـريم نجـح يف تشـكيل . لقه، ومع اآلخرينخا

شخصــية إنســانية ســوية وســطية معتدلــة ومتكاملــة ومتوازنــة؛ شخصــية فريــدة يف ســامتها 
كام تُعنـى بـالتفكري . شخصية تعطي الجسم حقه من العناية. األخالقية، وعالقاتها االجتامعية

ولهـا قلـب يعمـر باإلميـان، . مور؛ مبا ميّكنها مـن تنميـة العقـل الـراجحوالفهم وسرب أعامق األ 
وهي شخصية توازن بني متطلباتها الفرديـة وحاجـات املجتمـع، . ويدفعها إىل معارج الفضيلة

  .فتحرص عىل أداء مسؤوليتها تجاهه

كـام وصـف األمنـاط . وقد وصف القرآن الكريم السامت العامـة للشخصـية اإلنسـانية
ـاع بـني الجـانبني . للشخصية، ووصف الشخصية السوية وغري السـويةالشائعة  وأشـار إىل الرص

وقد شاءت حكمة هللا سبحانه أن يهب اإلنسان العقل، ومينحـه . املادي والروحي يف الشخصية
حرية االختيار، وأن يكون أسلوب اإلنسان يف حل الرصاع هـو االختبـار الحقيقـي لـه يف هـذه 

  .الحياة

ن الكريم يف سّد الذرائع، وقاية للشخصية من االنحراف، ونجـح أيضـاً يف كام نجح القرآ 
عالج جوانب الضعف يف شخصـيات املسـلمني، األمـر الـذي كـان لـه األثـر البـالغ يف إحـداث 
تغيريات جذرية يف املجتمع العريب اإلسالمي من كافة النواحي، كل ذلك بفضل إرشاقة الـوحي 

  .والهداية الربانية

ويهـدف العـالج . السـبب الجـوهري يف ظهـور أعـراض األمـراض النفسـية ويعّد القلق
ومـا مـن شـك بـأن اإلميـان بعقيـدة . النفيس إىل التحرر من القلـق والشـعور بـاألمن النفيسـ

التوحيد وغرس التقوى، فيها شفاء للنفوس من أمراضها، بتحريرهـا مـن مشـاعر القلـق وبـث 
يسهم يف  -من صالة وزكاة وصيام وحج –العبادات  كام أن أداء. مشاعر األمن والطأمنينة فيها

ويسهم تعلم الصرب يف تحّمـل املصـائب . تعديل السلوكات السيئة، ويف تعلم سلوكات حميدة
  .بإرادة قوية ونفس راضية، األمر الذي يحّد من الشعور بالقلق والتوتر



381 

  

. باألمن والسكينة كام أن املداومة عىل ذكر هللا يشعر اإلنسان بالقرب من هللا، فيشعر 
  ...والتوبة الصادقة تحرر صاحبها من الشعور بالذنب وما يسببه من شعور بالقلق

وقد تعرّضت الشخصية املسلمة عرب تاريخها الطويل، وال تـزال، إىل حمـالت لتشـويهها 
وإن ما نشـهده . وطمس هويتها الفكرية والروحية، وسلبها دورها الحيوي وحركتها اإلصالحية

ن فصام يف الشخصية املسلمة ومن ضعف وتبعية وتخلف وانحراف فيهـا مـا هـي إال اليوم م
دالئل بيّنة عىل متكن هذه الحمالت من النيل منهـا، وتعريتهـا مـن قيمهـا اإلسـالمية النبيلـة، 
وزّجها يف ظالم التبعية فكراً ومشاعراً وسلوكاً، وتفريغها من جانبهـا الروحـي الـذي بـه كانـت 

  .لناسخري أمة أخرجت ل

فالشخصية املسلمة، وهي تعيش العقد األول من القرن الحادي والعرشين، تواجه 
فالتغريات االجتامعية التي يشهدها . تحديات كثرية داخلية وخارجية، تنذر بالبالء واملحنة

جرّاء حاالت اللجوء (العامل بتأثري من اإلعالم الدويل ومنو املجتمعات متعددة الثقافات 
وتغري املفاهيم واألدوار املتعلقة باألرسة والشباب وكبار السن ...) جرة القرسيةوالنزوح واله

كل ذلك بات يقتيض إعادة هيكلة لألنساق والقيم والعالقات ... واملرأة والعالقات االجتامعية
فاألرسة التقليدية يف تغري من حيث بنيتها وعالقات أفرادها . االجتامعية يف كل دول العامل

فقد اقترص دور . كام يشمل التغري دور األرسة يف التنشئة والرعاية االجتامعية .وأدوارهم
األرسة عىل الرعاية املادية دون الرعاية االجتامعية والروحية، األمر الذي هيأ األسباب 

واتسعت الهوة بني . للمؤسسات األخرى يف املجتمع لإلسهام الفاعل يف تشكيل شخصية األبناء
  .وبدا واضحاً رصاع األجيالاآلباء واألبناء 

وبدا واضحاً . وظهرت أشكال من التفكك األرسي وضعف االنتامء والتضامن االجتامعي
كام أن التبـذل يف دور املـرأة يف الحضـارة . غياب النموذج والقدوة الصالحة يف اآلباء واألمهات

ىل حسـاب عـ املعارصة ودخولها يف عامل العمل خارج البيـت لفـرتات طويلـة مـن اليـوم جـاء
أما بالنسبة للشباب، فقد بدأت عوامل أخـرى . رسالتها األوىل التي تتمثل يف األمومة والزوجية

كـام ... ذات صبغة عاملية تشكل سلوكاتهم وقيمهم وأذواقهم وطعـامهم ورشابهـم ومالبسـهم
يالحظ توجههم نحو القـيم الفرديـة عـىل حسـاب القـيم االجتامعيـة، األمـر الـذي يـؤدي إىل 

هذا إضافة إىل غياب الحريـات . زالية االجتامعية والتقوقع، وفقد املجتمع أسباب مناعتهاالنع
  بأشكالها املتعددة، ونقص املشاركة الفردية الحقيقية 
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يف اتخاذ القرارات املصريية، وإلزام األفراد باالنصياع إىل كل تقليـد سـائد بغـض النظـر 
  .عن رشعيته

اقتصـادية أدت إىل عوملـة االقتصـاد وبـروز الرشـكات كام يشهد العامل املعارص تغريات 
الكوكبية واالعتامد عىل الخدمات واملعلومات؛ األمر الذي سـينعكس، بـال شـك، عـىل تشـكيل 

فقد زادت نسـبة البطالـة بـني . معامل الشخصية اإلنسانية يف مجتمع القرن الحادي والعرشين
فان الشخصية، إال أن تكون مؤمنـة إميانـاً وكام هو معلوم، فإن البطالة والفقر تضع. املتعلمني

كام زاد التوجه نحو العمل يف قطاع الخدمات، وظهـر نظـام . واعياً، فكاد الفقر أن يكون كفراً 
وأصبحت النظرة إىل الحيـاة نظـرة اقتصـادية بحتـة، إىل الحـّد الـذي . عاملي لتقويم املؤهالت

سـلوك اإلنسـاين ومصـدراً رئيسـاً لسـعادة باتت تعّد املـادة فيـه قيمـة عليـا ودافعـاً رئيسـاً لل
  .كام حدثت مؤخراً تغيريات يف املناهج الرتبوية تكون مساندة لعوملة االقتصاد. اإلنسان

ومثة تغريات ثقافية وقيمية يشهدها العامل تنطوي عىل تحديات كبرية للشخصية 
اإلرسال التلفزيوين وخاصة يف مجال (فقد أدت ثورة املعلومات واالتصاالت واإلعالم . املسلمة

إىل نرش ثقافة العوملة، وإىل تهيئة ) واإلذاعي وشبكة املعلومات الدولية والربيد اإللكرتوين
كام أدت إىل إيجاد ثقافة عاملية مشرتكة . الشخصية املسلمة، إىل قبول اآلخر بعجره وبجره

ها باتت تجّمل وجه تشكل الفكر والذوق والفن واألزياء والقيم األخالقية والجاملية، حتى أن
ولعّل الكثري مام تبثه القنوات الفضائية ما هو إال رسائل . املستعمر، وانتهت بعوملة الدين

كام أن مخاطر . إلشاعة الفاحشة وترويج الرذيلة واالنحالل الجنيس والتفسخ األخالقي
ب ضعف االخرتاق الثقايف باتت تهدد الهوية الحضارية للشخصية املسلمة بصورة جلية، بسب

  .الحصانة اإلميانية من مفاسد املجتمع وعدم االلتزام باإلسالم قوالً وعمالً

وتعكــس سياســة التعلــيم يف العــامل اإلســالمي الحضــانة الغربيــة للمنــاهج واألنظمــة 
التعليمية، والتي تتسم بالتبعية الفكرية، والحّد من دور الدين يف الحياة، وتدعو إىل نرش قيم 

. الحداثة، وإىل إعداد شخصية مقطوعة الصلة عـن قيمهـا وتراثهـا اإلسـالميالحداثة، وما بعد 
. هذا فضالً عن تزايد انتشار التعليم املختلط بني الجنسني يف مؤسسات التعليم العـام والعـايل

  وعىل الرغم مام يشهده عاملنا املعارص من ثورة معرفية، إال أن نسبة األمية 
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مليـون أمـّي يف الـوطن  70فعـة؛ فهنـاك مـا يربـو عـىل يف العامل اإلسالمي ال زالت مرت
  .العريب، أغلبهم من النساء

وبعد هذا العرض الرسيع ألبرز التحديات التي تواجه الشخصية املسلمة، فـامذا عىسـ 
أن يفعل املسلم، وهو مير بهذه املرحلة الخطرية من مراحل تاريخه؟ فهو يقـف عـىل مفـرتق 

والجواب نستخلصه مـن املسـرية الحضـارية للـدعوة . ولهالطرق، تتعدد الدروب، وتتشعب ح
اإلسالمية التي نقلت املجتمعـات مـن حالـة الضـعف والجمـود والتبعيـة والتقليـد إىل حالـة 

فرصيد األمة من عقيدة وفكر وتاريخ ميلء بينابيع األمل . االزدهار والتحرر واإلبداع واالجتهاد
عقيـدة القضـاء : ينهـل منهـا العلـامء املسـلمونومن أبرز هـذه املنـابع التـي . التي ال تنضب

والقدر وبشائر الصرب وحتمية االبتالء وحقيقة الحياة ورصيد الفطرة وعدم ضياع عمل املـؤمن 
ولن يحفظ الشخصية املسلمة من االستسالم لليأس وشـّل حركتهـا، . والنرص القادم إن شاء هللا

دة البرشـية إىل بـّر األمـان، وإخراجهـا مـن ولن يرّد لها عافيتها وأصالتها، ولن تتمكن مـن قيـا
الظلامت إىل النـور، واإلسـهام يف إغنـاء الحضـارة اإلنسـانية، إال بـالعودة الصـادقة إىل املـنهج 
اإلسالمي الخالد، والفهم الواعي لحقيقـة رسـالتها يف الحيـاة، ومتثلهـا عقيـدة وسـلوكاً ومـنهج 

  .حياة

لذين أنعمت علـيهم غـري املغضـوب علـيهم اللهم اهدنا إىل الرصاط املستقيم، رصاط ا
  .وال الضالني، آمني
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  .اإلسالمي
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، تحقيـق السـيد أحمـد صـقر، مناقب الشافعي). 1970.(البيهقي، أحمد بن الحسني  •
  .دار الرتاث: القاهرة

دار إحيـاء الــرتاث : ، بـريوتالجـامع الصـحيح). 1995.(الرتمـذي، محمـد بـن عيىسـ  •
  .العريب

دار الفكـر : ، رشح ابـن العـريب، بـريوتالسـنن). ت.ب.(الرتمذي، محمد بـن عيىسـ  •
  .للطباعة والنرش

  .دار الكتاب اللبناين: ، بريوتاملرأة يف اإلسالم). 1979.(تفاحة، أحمد  •
: ، القـاهرةدراسـات النفسـيةالتأصيل اإلسالمي لل). 1998.(توفيق، محمد عز الدين  •

  .دار السالم للطباعة والنرش
  .مكتبة لبنان: ، بريوتالتعريفات). 1985.(الجرجاين، عيل بن محمد الرشيف  •
ـق واملغـرب). 1927.(جمعة، محمد  • : ، اإلسـكندريةتـاريخ فالسـفة اإلسـالم يف املرش

  .مكتبة دار املعارف
  .املطبعة الهندية: ، بومبايم املولودتحفة املودود بأحكا). 1961.(ابن قيم : الجوزية •
:    ، عـامن2، تحقيـق عبـد الفتـاح محمـود عمـر، طالروح). 1986.(ابن قيم : الجوزية •

  .دار الفكر للنرش والتوزيع
: ، تحقيق محمد أنيس عبادة والرسـجاين، القـاهرةالروح). 1979.(الجوزية، ابن قيم  •

  .مكتبة نصري
  .دار إحياء العلوم: ، بريوتالكايفالجواب ). 1987.(الجوزية، ابن قيم  •
  .دار إحياء العلوم: ، بريوت1، طالتبيان يف أقسام القرآن). 1988.(الجوزية، ابن قيم  •
، تحقيـق مـاهر عبـد الـرزاق، وكـامل الجمـل، الفوائـد). 1997.(الجوزية، ابـن قـيم  •

  .دار اليقني: القاهرة
  .دار ابن حزم :، بريوتمفتاح دار السعادة). 2003.(الجوزية، ابن قيم  •
  .دار الفكر: ، عامنإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان). ت.ب.(الجوزية، ابن قيم  •
إنسـان العيـون يف سـرية األمـني املـأمون ). هــ1320.(الحلبي، عيل بن برهان الدين  •

  .املطبعة األزهرية: ، القاهرة1، ج)السرية الحلبية.(
  .مدار السال : ، القاهرةالرسول). 1986.(حوى، سعيد  •
  .دار الجامعات املرصية: ، اإلسكندريةفالسفة اإلسالم). ت. ب.(خليف، فتح هللا  •
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طرائـق تـدريس الرتبيـة اإلسـالمية وأسـاليبها ). 2001.(الخوالدة، نارص؛ عيد، يحيى  •
  . دار حنني للنرش والتوزيع: ، عامنوتطبيقاتها العملية

، تحقيـق عبـد هللا هاشـم يسنن الـدارم). 1966.(الدارمي، عبد هللا بن عبد الرحمن  •
  .دار املحاسن: مياين، القاهرة

دار الكتــب : ، بــريوتســنن الــدارمي). 1990.(الــدارمي، عبــد هللا بــن عبــد الــرحمن  •
  .العلمية

ـقني : ، اسـتنبولالتيسري يف القـراءات السـبع). 1930.(الداين، عثامن  • جمعيـة املسترش
  .األملانية

دار الفكـر للطباعـة : ، بـريوتض الصـالحنيريـا). ت.ب.(الدمشقي، اإلمام أيب زكريـا  •
  .والنرش

دار : ، بـريوت)مفـاتيح الغيـب.( التفسري الكبـري). ت. ب.(الرازي، محمد فخر الدين  •
  .الفكر للطباعة والنرش

املطبعـة البهيـة : ، القـاهرة32، جمفاتيح الغيب). ت. ب.(الرازي، محمد فخر الدين  •
  .املرصية

-57، )16(4، الثقافة النفسيةسالمي للعالج النفيس، منوذج إ ). 1993.(الرايض، أسامة  •
79.  

، تحقيــق صــالح تعلــيم املــتعلم طريــق الــتعلم). 1985.(الزرنــوجي، برهــان الــدين  •
  .دار ابن كثري: الخيمي ونذير حمدان، دمشق

، تحقيـق مصـطفى تعليم املـتعلم طريـق الـتعلم). 1986.(الزرنوجي، برهان الدين  •
  .رآنمكتبة الق: عاشور، القاهرة

  .دار املعرفة: ، دمشقعلم النفس اإلسالمي). 1989.(زريق، معروف  •
دراسـة وفهرسـة كـامل . سـنن أيب داود). 1988.(السجستاين، سـليامن بـن األشـعث  •

  .مؤسسة الكتب الثقافية: يوسف الحوت، بريوت
  .دار الفكر: ، بريوتسنن أيب داود). 1994.(السجستاين، سليامن بن األشعث  •
 -ريض هللا عنــه– حكــم اإلمــام أمــري املــؤمنني عــيل بــن أيب طالــب ســجع الحــامم يف •

  .مكتبة األنجلو املرصية: جمع ورشح عيل الجندي وآخرون، القاهرة). 1967.(
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، جـدة، 2، طاإلسالم وقضايا علم النفس الحديث). 1984.(الساملوطي، محمد نبيل  •

  .دار الرشوق
ثـه الشـيخ خليـل مـأمون شـيحا، حقق أصوله وخّرج أحادي). 1996.( سنن ابن ماجة •

  .دار املعرفة: بريوت
  .مطبعة القاهرة: ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرةسنن أيب داود •
  .دار الفكر: ، بريوت1، جاإلتقان يف علوم القرآن). ت. ب.(السيوطي، جالل الدين  •
، تعليق محمد عبـد 4، جاملوافقات). ت.ب.(الشاطبي، أبو اسحق إبراهيم بن موىس  •

  .املكتبة التجارية الكربى: هللا دراز، القاهرة
  .دار ابن كثري: ، دمشقسكينة اإلميان). 1996.(الرشيف، محمد كامل  •

  .مكتبة ابن سينا: ، القاهرةكأنك تراه  وصف النبي). 1990.(الشهاوي، مجدي  •
، تحقيـق حسـني يف السـلوك اإلسـالمي القـويم). 1986.(الشوكاين، أحمد بن محمـد  •

  .دار الفكر: العمري، دمشق
املنشـأة العامـة : ، طـرابلس4، طفلسـفة الرتبيـة اإلسـالمية). 1983.(الشيباين، عمـر  •

  .للنرش
دار :  ، الريـاضدراسات يف التأصيل اإلسـالمي لعلـم الـنفس). 1995.(الصنيع، صالح  •

  .عامل الكتب
: ، القـاهرة30، جالقـرآنجـامع البيـان عـن تأويـل آي ). ت. ب.(الطربي، ابن جريـر  •

  .مطبعة مصطفى الحلبي
املكتـب : ، اإلسـكندريةيف النفس والقرآن الكريم). 1982.(الطويل، عزة عبد العظيم  •

  .الجامعي الحديث
دار :            ، عـامنالشخصية اإلنسـانية يف الـرتاث اإلسـالمي). 1998.(العاين، نزار  •

  .الفرقان
: ، بـريوتملعجم املفهرس أللفـاظ القـرآن الكـريما). 1987.(عبد الباقي، محمد فؤاد  •

  .دار الفكر للطباعة والنرش
الدراسـات النفسـية عنـد املسـلمني والغـزايل بوجـه ). 1981.(العثامن، عبد الكـريم  •

  .مكتبة وهبة: ، القاهرة2، طخاص
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: ، بـريوتكشـف الخفـاء ومزيـل اإللبـاس). 1985.(العجلوين، إسـامعيل بـن محمـد  •
  .مؤسسة الرسالة

، اعتنـى بـه أبـو املغني عن حمل األسفار). 1995.(لعراقي، زين الدين عبد الرحيم ا •
  .مكتبة طربية: محمد أرشف بن عبد املقصود، الرياض

:        ، القـاهرةالنزعـة العقليـة يف فلسـفة ابـن رشـد). 1968.(العراقي، محمـد عـاطف  •
  . دار املعارف

  .مؤسسة الرسالة: ، بريوتلكنيتهذيب مدارج السا). 1987.(العريب، عبد املنعم  •
، ابـن سـينا والـنفس اإلنسـانية). ت. ب.(العرقسويس، محمد خري؛ عثامن، حسن مال  •

  .مؤسسة الرسالة: القاهرة
مكتبـة : ، املنصـورةفتح الباري رشح صحيح البخاري). ت. ب.(العسقالين، ابن حجر  •

  .اإلميان
  .دار الفكر: وت، بري 1، طتهذيب التهذيب). 1984.(العسقالين، ابن حجر  •
دار :     ، بـريوتفتح الباري برشح صـحيح البخـاري). ت. ب.(العسقالين، ابن حجر  •

  .الفكر للطباعة والنرش والتوزيع
  .مطبعة تهامة: ، جدةالجانب التطبيقي يف الرتبية اإلسالمية). 1983.(عطار، ليىل  •
  .سالة الحديثةمكتبة الر : ، عامنحقيقته وموجباته: اإلسالم). 1982.(عقلة، محمد  •
  .مكتبة الرسالة الحديثة: ، عامنتربية األوالد يف اإلسالم). 1990.(عقلة، محمد  •
  .مكتبة الرسالة الحديثة: ، عامنمقاصده وخصائصه: اإلسالم). 1991.(عقلة، محمد  •
دار الفكـر : ، القـاهرةرؤيـة إسـالمية لقضـايا تربويـة). 1993.(عيل، سعيد إسامعيل  •

  .العريب
دار الفكـر : ، اإلسـكندريةاإلسـالم والعـالج النفيسـ). 1980.(د الرحمن العيسوي، عب •

  .الجامعي
معـارج القـدس يف مـدارج معرفـة ). 1975.(الغزايل، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد  •

  .دار اآلفاق الجديدة: ، بريوت2، طالنفس
، تحقيق عـيل محيـي الـدين، أيها الولد). 1983.(الغزايل، أبو حامد محمد بن محمد  •

  .دار االعتصام: هرةالقا
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، تقـديم ورشح عبـد املنقذ من الضـالل). 1985.(الغزايل، أبو حامد محمد بن محمد  •
  .دار الكتاب اللبناين: ، بريوت3الحليم محمود، ط

:       ، بـريوت4، طإحيـاء علـوم الـدين). 1997.(الغزايل، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد  •
  .دار الخري

دار : ، القـاهرةإحيـاء علـوم الـدين). ت. ب(.الغزايل، أبو حامـد محمـد بـن محمـد  •
  .الشعب

  .املكتب اإلسالمي: ابن قيم الجوزية، دمشق). 1977.(الغنيمي، محمد مسلم  •
  .دار الغرب اإلسالمي: ، بريوتمقاصد الرشيعة اإلسالمية). 1993.(الفايس، عالل  •
  .املكتبة العرصية: ، بريوتمعامل شخصية املسلم). ت.ب.(فرغل، يحيى هاشم  •
  .دار الكتاب العريب: ، بريوتتجديد يف املسلمني ال يف اإلسالم). 1981.(فروخ، عمر  •
، 3، ترجمـة فاضـل املـيالين، طالطفل بـني الوراثـة والرتبيـة). 1983.(فلسفي، محمد  •

  .دار املعارف: بريوت
، تحقيــق عــيل محمــد الشــفا بتعريــف حقــوق املصــطفى). 1977.(القــايض، عيــاض  •

  .تبة عيىس البايب الحلبيمك: البجاوي، القاهرة
: ، الريـاضعلـم الـنفس الرتبـوي يف اإلسـالم). 1981.(القايض، يوسف؛ يالجن، مقداد  •

  .دار املريخ
  .دار الصحوة: ، مسقطالرسول والعلم). 1978.(القرضاوي، يوسف  •
  .مكتبة وهبة: ، القاهرة15، طالعبادة يف اإلسالم). 1985.(القرضاوي، يوسف  •
، الجـامع ألحكـام القـرآن). 1967.( محمد بن أحمد األنصـاري القرطبي، أبو عبد هللا •

  .دار الكتاب العريب للطباعة والنرش: القاهرة
، تحقيـق خليـل مـأمون سـنن ابـن ماجـة). 1996.(القزويني، ابن ماجة أبو عبد هللا  •

  .دار املعرفة: الشيحا، بريوت
مؤسسـة : بـريوت ،رحلـة إىل أعـامق الـنفس). 1996.(القزويني، السيد عبد الحسني  •

  .األعلمي
، تحقيـق محمـد فــؤاد سنن ابن ماجة). ت. ب.(القزويني، عبد هللا محمد بن يزيد  •

  .املكتبة العلمية: ، بريوت1عبد الباقي، ج
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، رشح النـووي، صـحيح مسـلم). ت. ب.(القشريي، أبو الحسـن مسـلم بـن الحجـاج  •
  .املطبعة املرصية ومكتبتها: القاهرة

  .دار الرشوق: ، القاهرةظالل القرآن يف). 1980.(قطب، سيد  •
  .دار الرشوق: ، بريوت6، طدراسات يف النفس اإلنسانية). 1991.(قطب، محمد  •
، تحقيـق عـالء كنز العامل يف سنن األقـوال واألفعـال). 1993.(الكاند هلوي، محمد  •

  .مؤسسة الرسالة: ، بريوت16الدين عيل املتقي بن حسام الدين الهندي، ج
ــرتاث  • ــة ال ــريب .د.يف ملجن ــرتاث الع ــية يف ال ــة النفس ـــة ). 1993.(ن األدوي الثقافـــ

  .72-69، )14(4، النفسية
، تحقيق محمد فتحي أبو أدب الدنيا والدين). 1988.(املاوردي، أبو الحسن البرصي  •

  .الدار املرصية: بكر، القاهرة
مصـطفى ، تحقيق أدب الدنيا والدين). 1955.(املاوردي، عيل بن محمد بن حبيــب  •

  .مطبعة البايب الحلبي وأوالده: ، القاهرة3السقا، ط
، صـححه كنز العامل يف سنن األقـوال واألفعـال). 1993.(املتقي الهندي، عالء الدين  •

  .مؤسسة الرسالة: ووضع فهارسه الشيخ صفوت السقا، بريوت
  .تعليموزارة الرتبية وال: ، القاهرة1، طاملعجم الوجيز). 1994.(مجمع اللغة العربية  •
، 235، العـدد كتـاب اليـوم الطبـيالعالج النفيس بالقرآن، ). 2001.(محمد، رامز طه  •

  .دار أخبار اليوم: القاهرة
  .دار التوفيق النموذجية: ، القاهرة1، طالشخصية السوية). 1985.(مريس، سيد  •
  .مكتبة وهبة: ، القاهرةالنفس البرشية). 1983.(مريس، سيد عبد الحميد  •
دار :         ، الكويـتاملدخل إىل علم الصحة النفسية). 1988.(إبراهيم مريس، كامل  •

  .القلم
الصـحة النفسـية يف ضـوء علـم الـنفس ). 1986.(مريس، كامل؛ محمد، محمد عودة  •

  .دار القلم: ، الكويتواإلسالم
  .املكتب اإلسالمي للطباعة والنرش: ، بريوت2ج). 1969.( مسند اإلمام أحمد •
  .دار القلم: ، بريوتاألخالق اإلسالمية وأسسها). هـ1399.(رحمن امليداين، عبد ال •
  .دار الرشوق: ، جدةالحديث النبوي وعلم النفس). 1987.(نجايت، محمد عثامن  •
  .دار الرشوق: ، جدة3، طالقرآن وعلم النفس). 1987.(نجايت، محمد عثامن  •
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علـم ). ت. ب.(النحالوي، عبد الرحمن؛ عثامن، عبد الكريم؛ عرقسويس، محمد خـري  •
  .مطبعة كلية الرشيعة بالرياض: ، الرياضالنفس

  .دار املعرفة: ، بريوت2، طسنن النسايئ). 1992.(النسايئ، أحمد بن شعيب  •
، حققه وخّرج أحاديثه حسن عبـد السنن الكربى). 2001.(النسايئ، أحمد بن شعيب  •

  .مؤسسة الرسالة: املنعم شلبي، بريوت
مكتـب : ، حلب2، طاملستدرك عىل الصحيحني). ت. ب.( النسايئ، الحاكم أيب عبد هللا •

  .املطبوعات اإلسالمية
  .دار الفكر: ، بريوتاملجموع رشح املهذب). ت. ب.(النووي، محيي الدين  •
دار :     ، بـريوتاملستدرك عـىل الصـحيحني). 1970.(النيسابوري، مسلم بن الحجاج  •

  .املعرفة للنرش
، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد صحيح مسـلم). 1972.(النيسابوري، مسلم بن الحجاج  •

  .دار إحياء الكتب العربية: الباقي، القاهرة
، تحقيق وترقيم محمـد فـؤاد صحيح مسلم). 1992.(النيسابوري، مسلم بن الحجاج  •

  .، دار الدعوة، دار سحنون2عبد الباقي، ط
  .دار ابن حزم: ، بريوتصحيح مسلم). 1995.(النيسابوري، مسلم بن الحجاج  •
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