عالقة علم النف�س
بالتوجيهات النبوية

إعداد

م /وحيدة عبد اخلالق جميد

قسم علوم القرآن/كلية الرتبية للبنات
اجلامعة العراقية

 وحيدة عبد اخلالق جميد.م

ملخ�ص البحث
البح�ث عب�ارة ع�ن دراس�ة يف األحادي�ث النبوي�ة وم�ا فيه�ا م�ن مفاهي�م نفس�ية وحقائ�ق تربوي�ة تتعل�ق بالنفس

 نس�تطيع من، على أم�ل أنْ نك�ون تص�ور إسلامي صحي�ح عن اإلنس�ان وم�ا يعاني�ه من مش�اكل نفس�ية،البرشي�ة

.خالهل�ا أنْ ننطل�ق إىل دراس�ات جدي�دة

 وبني عل�م النفس والنواحي،ه�و عب�ارة حماولة ج�ادة للربط بني احلديث النبوي وما فيه م�ن توجيهات نبوية كريمة

، والصح�ة النفس�ية، والش�خصية، واإلدراك، واالنفع�االت، دواف�ع الس�لوك: مث�ل،املختلف�ة يف س�لوك اإلنس�ان
 وذل�ك بالوقوف على األحادي�ث النبوية، وبحم�د اهلل فق�د اس�تطعت م�ن اجياد مث�ل ه�ذا الربط،والعلاج النفسي

، صادرة م�ن عقلية كبرية عارف�ة بخبايا النف�س البرشية،وقف�ة تأم�ل واس�تنباط مل�ا فيها م�ن توجيهات نفس�ية عميقة
.وكأن املتح�دث هب�ا عامل�ا وخبيرا بعل�م النف�س

Research Summary
Research is a study in the Prophet's Hadiths and the psychological
concepts and educational facts related to the human soul, in the
hope that we will be a true Islamic perception of the human and the
psychological problems, through which we can proceed to new studies.
Is a serious attempt to link the Prophet's Hadith and the guidance of a noble
prophet, and between psychology and different aspects of human behavior,
such as: motives of behavior, emotions, perception, personality, mental health
and psychological treatment, and thank God I was able to find such a link , By
standing on the Prophet's Hadiths and a moment of reflection and devising of
the deep psychological guidance, issued by a great mentality aware of the hidden
human psyche, as if the speaker is a scientist and a specialist in psychology.
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عالقة علم النفس بالتوجيهات النبوية

املقدمة

َ
السلاَ ُم َع ىَل
احل ْمدُ هللِ َر ِّب َ
العالمَ ِنيَ َو َّ
الصلاَ ُة َو َّ
َس ِّي ِد ا ُمل ْر ِس ِلنيَ َو َع ىَل آلِ ِه َو َص ْحبِ ِه َأج ِ
مَْعنيَ َ ،و َب ْعدُ :
اخلاتِ ُم َو َ
ين َ
ين ا ِ
اخلالِدُ إِ ىَل َأ ْن
َفإِ َّن ِد َ
إل ْسلاَ ِم ُه َو الدِّ ُ
اهلل َ
َي ِر َث ُ
ض َو َم ْن َع َل ْي َهاَ ،و َر ُس َ
األ ْر َ
حَُمدٌ َص ىَّل
ول اهللِ م َّ
اهلل َع َلي ِه َوالِ ُه َو َس َّلم ُه َو َخاتِم َ
األ ْنبِ َي ِ
اء َوا ُمل ْر ِس ِلنيَ ا َّل ِذي
َ
ُ
َ ْ

وحى ،من أجل
اَل َي ْن ِط ُق َع ْن ا َهل َوى إِ ْن ُه َو إِ اَّل َو ْح ٌي ُي َ
هذا البد أن يكون صاحل ًا لكل زمان ومكان ،وموافق ًا
ومنسج ًام ملا يمكن أن يظهر يف حياة الناس من علوم
ومعارف وحقائق علمية ثابتة حتى قيام الساعة،

وليتحقق فيه االعجاز أنه الدين اخلالد والباقي إىل أن
يرث اهلل األرض ومن عليها ،إذن فقد آن األوان لننهل

من املنهج الرباين األصيل يف مجيع تصوراتنا وأفكارنا
ومفاهيمنا عن الكون واحلياة واإلنسان ،وذلك إلقامة

املجتمع الصالح يف أرض اإلسالم ،ثم االنطالق
لتبليغ دين اهلل تبارك وتعاىل إىل العاملني مجيعا ،وحتى
نربهن للعامل أن اإلسالم جاء مغاير ًا مغايرة تامة جلميع

الثقافات والديانات والنظريات والفلسفات املادية
القائمة عىل ُأسس تتناقض مع توجيهات اإلسالم

وتعاليمه ومع الفطرة السليمة التي خلق اهلل الناس
وتسلكه مسلك
عليها حيث تصور اإلنسان حيوان ًا
ُ
املادة وحدها ،ومن هنا فقد كان اإلسالم بمثابة ٍ
بعث
ِ
لإلنسانية.
جديد

إِ َّن مجيع التخصصات العلمية احلديثة يف العامل

أفرزت علوما جديدة كانت موجودة ،وحني نأخذها
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هبذه العلوم ونستفيد منها كان جيب أن نوظفها
ونصهرها يف دائرة فكرنا اإلسالمي ومفاهيمنا
اإلسالمية الصحيحة ،بحيث تكون مادة خاما نشكلها

يف إطار مفهوم التوحيد اخلالص واللغة العربية ،وقد
قدمت أبحاث عديدة يف جمال النفس واألخالق
واالجتامع واآلدب ،ومن هذه العلوم (علم النفس)

الذي ظهر هبذا االسم يف املائة سنة األخرية ،وانترش
ُ
وطبق يف جماالت العلم املختلفة وعرف بني املختصني
بفروع علم النفس التطبيقية.

موضوع علم النفس هو اإلنسان ،والسلوك

اإلنساين يف حاالت السواء واالنحراف جلميع مراحل

العمر.

واإلسالم جاء لريسم لإلنسان طريق اهلداية من

ميالده حتى مماته ،ويصحح االنحراف الذي وقع فيه،

وأسباب االنحراف كثرية جدا منها :إغواء الشيطان

له ،أو من نفسه األمارة بالسوء ،أو من رشار اخللق

حوله.

وعلم النفس احلديث املنفصل عام لدى اإلنسان

من توجهات روحية ونفسية هو علم ناقص قارص
لفقدانه املصدر الصحيح املنزل ممن خلق اإلنسان،

وهو العامل بام يصلحه يف الدنيا واآلخرة ،وقد بدأ
املسـلمون املختصون يف علم النفس يف السنوات
األخرية بالعودة للنبع الصايف ،وتوظيف هذا العلم

خلدمة الدين واإلنسان ،وقد صدر عن (اجلمعية
األمريكية لعلم النفس) موسوعة علم النفس ،حوى
املجلد الثامن منها مبحث ًا عن موضوع (اإلسالم

م .وحيدة عبد اخلالق جميد
وعلم النفس) ،ومن ثم عقدت الكثري من الندوات
واملؤمترات حول هذا املوضوع.

من أجل هذا كان جيب عىل الباحث املسلم يف

هذ العلم ْ
أن يربط ختصصه بام يف توجهات وتعاليم
الدين اإلسالمي ،وإال فسوف جيد نفسه خارج نطاق

اهتاممات املتخصصني ،وبعيدا عن ركب احلضارة
والتطور ،حيث يالحظ يف هذه السنوات األخرية

كثرة املهتمني بدور الدين يف حياة اإلنسان يف كافة
فروع العلم واملعرفة وخاصة علم النفس.

وقد ظهرت يف اآلونة األخرية مؤلفات كثرية

تتحدث عن هذا العلم ،وأصبح له أقسام خاصة يف

اجلامعات اإلسالمية ،فكان البد من توظيف هذا

العلم توظيفا سليام خلدمة الدين واملجتمع ،وأداة
صاحلة يف بناء الشخصية املسلمة السوية ،املتكاملة يف

مجيع جوانبها الروحية والعقلية والنفسية واجلسدية،
القادرة عىل التكيف مع البيئة املحيطة هبا ،ومن ثم

تكوين تصور إسالمي صحيح عن اإلنسان ،يمكن ْ
أن
ُيتخذ أساسا تنطلق منه دراسات أوسع يف علم النفس،
والبحث هو عبارة عن حماولة إلجياد رابط معني بني
احلديث النبوي وما فيه من توجيهات نبوية كريمة

ومباحث علم النفس املختلفة من سلوك اإلنسان

مثل :دوافع السلوك ،واالنفعاالت ،واإلدراك ،وبناء
الشخصية وغريها من موضوعات علم النفس.
رتبت البحث عىل عدة مباحث:
وقد ُ

املبحث األول :تعريف علم النفس ونشأته.

املبحث الثاين :موضوعات علم النفس وأهدافه.

املبحث الثالث :ميادين علم النفس وأنواعه.

املبحث الرابع :أمهيته والغرض من تعلمه.

املبحث اخلامس :اهتامم اإلسالم بالصحة النفسية.

املبحث السادس :التوجيهات النبوية للدوافع

البرشية.

املبحث السابع :التوجيهات النبوية لالنفعاالت

البرشية.

املبحث الثامن :التوجيهات النبوية ملسألة اإلدراك.

املبحث التاسع :التوجيهات النبوية للتفكري.

املبحث العارش :التوجيهات النبوية للتعليم والتعلم.

املبحث احلادي عرش :التوجيهات النبوية يف بناء
الشخصية املسلمة.

املبحث الثاين عرش :اخلامتة.

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد سيد األولني واآلخرين

وعىل آله وصحبه أمجعني.

املبحث الأول:
تعريف علم النف�س ون�ش�أته
لعلم النفس تعريفات كثرية ومتعددة ،تتفق يف

املضمون ،وختتلف يف الصور واألشكال ،والذي أراه
أن علم النفس هو :علم ُي ْعنَى بدراسة سلوك الكائن
احلي من مجيع اجلوانب َّ
الشخصية.

فهو يدرس الظواهر النفسية الشائعة بني الناس

كالدوافع واالنفعاالت والعواطف واالدراك
واالنتباه والشخصية ومجيع هذه الظواهر النفسية يعرب

عنها بــ (السلوك).
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نشأ هذا العلم بامتداد تاريخ اإلنسان وتفسرياته

املختلفة لسلوكه ،لقد حاول الفالسفة قديام التعرف

عىل طبيعة النفس من خالل اخلربة والسلوك

املبحث الثاين:
مو�ضوعات علم النف�س
و�أهدافه

ووصفهام ،فكان هلم تفسريات متباينة ،وأقرهبا

* َّ
إن أكثر املوضوعات التي هيتم هبا هي:

بأن النفس واألفكار يشء واحد واعترب النفس ال

/5التعلم/6 ،التذكر والنسيان/7 ،التفكري/8 ،

يكون قد أخرج الفكر من داخل اإلنسان املنظور

اضطرابات السلوك وعالجها.

به سلوك اإلنسان ،أما بالنسبة ألرسطو فقد ارتأى أن

/1فهم السلوك وتفسريه.

حركته وخرباته ولكنها كانت وظيفة اجلسد وعمله،

/3ضبط السلوك والتحكم فيه وتعديله وحتويره

تنبيه األذهان إىل التوافق بني وظائف اجلسد من جهة

املبحث الثالث:
ميادين علم النف�س و�أنواعه

للصواب تفسري افالطون وأرسطو ،فذكر افالطون

/1الدوافع /2 ،االنفعاالت/3 ،النمو/4 ،اإلدراك،

مادية بخالف اجلسم املادي الذي حيتوهيا ،وهبذا

/9الفروق الفردية والذكاء/10 ،

الشخصية،

وجعل له وجودا خارجيا مستقال يف حيز ما وفرس

* أهداف علم النفس :

العقل وظيفة ،فلم تكن النفس شيئا غري اجلسد سبب

/2التنبؤ بام سيكون عليه السلوك.

وقد كان لديكارت الفيلسوف الفرنيس فضل كبري يف

وحتسينه.

واخلربة والسلوك من جهة أخرى(.)1

بداية علم النفس احلقيقية كعلم مستقل فتعود

علم النفس كغريه من العلوم له ميدان نظري

حني أنشأ أول خمترب لعلم النفس يف جامعة ليبزج،

النظري الفروع النظرية العامة يف العلم أو القضايا

إىل سنة 1879م عىل يد العامل األملاين (ويليام فونت)،

أي علمي بحت ،وميدان تطبيقي ،ويقصد بامليدان

ثم انتقل إىل امريكا حيث ترعرع هناك وتطور عىل

التي متثل املشكالت العامة ،أما امليدان التطبيقي

يد جمموعة من العلامء منهم :وليم جيمس وجون
واطسون ،ومن ثم فرويد وداروين.

فهو العلوم هتتم بطرق تطبيق ما توصل إليه البحث
النظري العلمي يف الفروع النظرية عىل جماالت

النشاط البرشي ،وسنتعرض هلام بإجياز :
أو ً
ال :امليادين النظرية؛

/1علم النفس العام :يستهدف هذا العلم

الكشف عن املبادئ والقوانني املفرسة لسلوك اإلنسان
((( انظر :علم النفس الرتبوي خلليل املعايطة ص.14
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وحتديد نمط شخصيته ،فيتناول بالدراسة دوافع

م .وحيدة عبد اخلالق جميد
السلوك وأنواعها وكيف تتكون ،كام يناقش موضوع

اإلنسان فكان هلذه التجارب األثر البالغ يف تفسري

كالتفكري والتذكر واإلدراك واالنتباه والتصور

/7علم النفس املقارن :يبحث يف عملية مقارنة

االنفعاالت ،ويدرس العمليات العقلية املختلفة
والتخيل ،وأساليب البحث والدراسة ومجع البيانات
ومدارسه املختلفة ،وتتفرع منه فروع أكثر ختصص ًا.

 /2علم النفس الفسيولوجي :هيتم بدراسة

اجلهاز العصبي وأعضاء احلس والغدد الصامء وصلتها

بحياتنا العقلية ،فهو يدرس العالقة بني السلوك وبني

الوظائف البدنية املتنوعة كاحلس واالعصاب وأعضاء

االستجابة من الوجهة الترشحيية والفسيولوجية.

/3علم النفس االجتامعي :هيتم بدراسة سلوك

الفرد متأثرا ومؤثرا يف سلوك غريه من األفراد ،فهو

يركز اهتاممه عىل العالقة بني الفرد واجلامعة وسلوك

اإلنسان من حيث هو فرد يعيش يف مجاعة فيؤثر ويتأثر،

كام هيتم بدراسة مجيع الظواهر االجتامعية والنفسية.

سلوك اإلنسان وعملية التعلم.

سلوك اإلنسان بسلوك احليوان ،وسلوك الطفل
بسلوك الراشد ،وسلوك البدائي بسلوك املتحرض،
وسلوك اجلاهل بسلوك املتعلم وغريه.

 /8علم نفس الشواذ :هيتم بدراسة من

يتصفون بسلوك خاص غري مألوف (شاذ) سواء كان

للموهوبني والنوابغ أو للمنحرفني سلوكيا أو ما شابه
ذلك من االنحرافات السلوكية واملرضية.
ثانيا :امليادين التطبيقية.

لقد انترشت ميادين علم النفس التطبيقي

وتعددت بتعدد نواحي احلياة املختلفة ودخلت يف
مجيع أوجه النشاط اإلنساين ،ولذا نجد له فروعا كثرية

ومتجددة منها عىل سبيل االجياز:

/4علم نفس النمو :يدرس مراحل النمو

علم النفس الصناعي ،وعلم النفس الطبي،

السيكولوجية لكل مرحلة ،ومظاهر النمو العقيل

النفس احلريب ،وعلم النفس التجاري ،وعلم النفس

املختلفة التي يمر هبا اإلنسان يف حياته ،وخصائص

واالنفعايل واالجتامعي.

وعلم النفس الرتبوي ،وعلم النفس اجلنائي ،وعلم
اإلداري ،وعلم النفس الريايض ،وعلم النفس

/5علم النفس الفارق :يدرس الفوارق ما بني

الرشعي ،وعلم النفس االجتامعي ،وعلم النفس

ويف االستعدادات واملواهب اخلاصة وأسباب

موضوعه وظواهره التي تتعلق بالسلوك البرشي

األفراد واجلامعات يف الذكاء واألخالق والشخصية

اختالفهم ومتايزهم.

 /6علم نفس احليوان :يبحث يف سلوك

املدريس وغريها ،ولكل علم من هذه العلوم له

وتطبيقاته يف سائر جماالت النشاط املعارص(.)1

احليوانات املختلفة ،يف التفكري والتذكر والتعلم
والدوافع ،وقد وجد العلامء أهنم يستطيعون التحكم

يف املواقف التجريبية للحيوانات أفضل منها عند

((( انظر :مبادئ علم النفس ملختار محزة ص.35
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املبحث الرابع:
�أهميته والغر�ض من تعلمه
إِ َّن عنرصين مادة وروح هبام حييا ويتحرك،

فاصبح له نشاط وسلوك يعيش به بني أبناء جنسه من

البرش ،وحتى ال ينحرف كانت هناك ضوابط وأخالق

وعادات وتقاليد جيب عليه مرعاهتا ،أي البد له من

الذي اكتسبناه بفضل علم النفس بإمكانه مساعدة
الناس عىل حتسني ترصفاهتم ،وحتقيق إمكاناهتم،
وزيادة التفاهم بني األفراد واجلامعات ،وبني البلدان

والثقافات ،ويعمل بعض علامء النفس عىل تطوير
برامج من شأهنا مساعدة األفراد عىل جماهبة مشكالت

احلياة اليومية عىل وجه أفضل.

املبحث اخلام�س:
اهتمام الإ�سالم
بال�صحة النف�سية

سلوك يتناسب واملحيط الذي يعيش فيه ،ومن هنا بدأ

اإلنسان بمراجعة ودراسة وتعديل سلوكه حتى ال

يصطدم باآلخرين ،ويكون واحدا من ذلك املجتمع،
ويتفاعل مع بيئته وحميطه ،فيحيا حياة طبيعية ،من هنا
ظهر ما يسمى بـ علم النفس ،فكان الغاية واهلدف من

دراسته وتعلمه هو تعديل سلوك اإلنسان واالرتقاء

به ،فهو علم يدرس مجيع أوجه النشاط اإلنساين،

العقيل ،واالنفعايل ،واجلسمي ،واحلركي ،ثم يعالج

كل انحراف وخلل حيدث يف هذه األوجه ،بكافة
الوسائل التي يراها مالئمة ،سواء باختيار العبارات
واأللفاظ املالئمة ،أو احلركات املناسبة.

وقد ساعدت نتائج بحوث علامء النفس عىل

حتسني فهمنا ألرسار ترصفات الناس ،فعىل سبيل
املثال اكتشف علامء النفس كيفية تطور شخصية

اإلنسان ،وتشجيع النمو السليم ،ولدهيم املعرفة التي
من شأهنا مساعدة الناس عىل تغيري عاداهتم السيئة،

ومساعدة التالميذ عىل التعلم ،كام يدركون الرشوط

املؤدية إىل تشجيع العامل عىل رفع كفاءهتم اإلنتاجية،

وهناك أشياء كثرية مل تكتشف بعد ،لكن اإلدراك
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لعلامء علم النفس تعريفات كثرية حول املراد

بالصحة النفسية قال األستاذ حييى الغامدي:

(يعرف علامء النفس الصحة النفسية ،بصفة عامة:
ّ

بأهنا النضج االنفعايل واالجتامعي ،وتوافق الفرد
مع نفسه ومع العامل من حوله ،والقدرة عىل حتمل
مسؤوليات احلياة ومواجهة ما يقابله من مشكالت،

وتقبل الفرد لواقع حياته ،والشعور بالرضا والسعادة.
والتعريف الذي وضعته هيئة الصحة العاملية

للصحة النفسية بأهنا :تكيف األفراد مع أنفسهم
ومع العامل عموما ،مع حد أقىص من النجاح
والرضا واالنرشاح والسلوك االجتامعي السليم

والقدرة عىل مواجهة حقائق احلياة وقبوهلا.
ومن أمثلة هذه التعريفات أيضا ،أهنا :التوافق التام

أو التكامل بني الوظائف النفسية املختلفة ،مع القدرة

عىل مواجهة األزمات النفسية العادية التي تطرأ
عادة عىل اإلنسان ،مع اإلحساس اإلجيايب بالسعادة
والكفاية.

م .وحيدة عبد اخلالق جميد
وعرفت موسوعة علم النفس والتحليل النفيس
َّ

الصحة النفسية بأهنا :التوافق السليم والشعور

بالصحة والرغبة يف احلياة.

صىل اهلل عليه وسلم( :إِ َّن لِ َن ْف ِس َك َع َل ْي َك َح ًّقا)(.)5

هناك ظاهرة باتت واضحة للعيان فيام تعانيه

املجتمعات الغربية من انحالل وانحراف يف السلوك

عرفت جلنة خرباء الصحة العاملية يف منظمة
وقد َّ

واألخالق ،وكان من نتائجه انتشار األمراض النفسية

تكوين عالقات ناجحة مع اآلخرين ،واملشاركة يف

ظاهرة عندهم ،فقد انحدر املجتمع انحدرا ينذر
باخلطر ،وأهنم عىل زوال ال بل َأ َّن حضارهتم مهددة

الصحة العاملية الصحة النفسية بأهنا :قدرة الفرد عىل
تغيري وبناء البيئة االجتامعية والطبيعية التي يعيش
فيها ،وإشباع حاجاته األساسية بصورة متوازنة وإنام

شخصية قادرة عىل حتقيق الذات بصورة سوية.

والعصبية وحاالت االنتحار ،حتى أصبح ذلك

من داخلها قال سيد قطب (رمحه اهلل) بعد ْ
أن زار

الغرب( :تقف البرشية اليوم عىل حافة اهلاوية ،ال

بسبب التهديد بالفناء املعلق عىل رأسها ،فهذا َع َر ٌ
ض

وعرف الدكتور كامل إبراهيم مريس الصحة
ّ
النفسية تعريف ًا مبني ًا عىل تصور إسالمي رائد يف مفهوم

للمرض وليس هو املرض ،ولكن بسبب إفالسها يف

فيها اإلنسان بالرضا واالرتياح عندما يكون حسن

نمو ًا سلي ًام وترتقى ترقي ًا صحيح ًا)( ،)6حيث طغت

الصحة النفسية :الصحة النفسية حالة نفسية ،يشعر
اخللق مع اهلل ،ومع نفسه ،ومع الناس)(.)1

عامل القيم التي يمكن أن تنمو احلياة اإلنسانية يف ظالهلا

املادة عىل الروح ،وأصبحت الغاية تربر الوسيلة،

من أجل ذلك اهتم اإلسالم بالصحة النفسية

خواء روحي وأخالقي المثيل له يف القرون املاضية،

(و َن ْف ٍ
ورها
النبوية قال تعاىلَ :
س َوما َس َّواهاَ ،فأَلهَْ َمها ُف ُج َ
َو َتقْواها)( ،)2وقال َ ُ
ار ٌة
س لأََ َّم َ
(وما أ َب ِّر ُئ َن ْفسيِ إِ َّن ال َّن ْف َ
الس ِ
وء إِ َّ
يم)( ،)3وقال
ال َما َر ِح َم رَبيِّ إِ َّن رَبيِّ َغ ُف ٌ
ور َر ِح ٌ
بِ ُّ

النتيجة أن شاعت فيهم أمراض مل تكن معروفة ،بل

أعظم اهتامم من خالل اآليات القرآنية واألحاديث

ول اللهَّ ِ َص ىَّل ُ
اغ ُضوا ،وَالَ
َر ُس ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم( :الَ َت َب َ

اسدُ وا ،وَالَ تَدَ ا َب ُرواَ ،و ُكو ُنوا ِع َبا َد اللهَّ ِ إِ ْخ َوا ًنا ،وَالَ
تحََ َ
يحَ ِ ُّل لمِ ُ ْس ِل ٍم َأ ْن يهَ ْ ُج َر َأ َخا ُه َف ْو َق َث َ
ال َث ِة َأ َّيا ٍم)( ،)4وقال
((( انظر :الصحة النفسية يف اإلسالم ليحيى الغامدي ص.2
((( سورة الشمس (اآلية7ـــــ.)8
((( سورة يوسف (اآلية.)53

((( أخرجه البخاري 19/8رقم 6065عن أنس بن مالك.

انترش بينهم الفساد وتنوعت أشكاله وأنواعه ،فكانت
رشعوا قوانني حتمي الفساد واملفسدين واملنحرفني،
فأصبح الزواج املثيل له قانون يبيح وحيميه ،والزنى

إذا ما تم برضا الطرفني فال يشء فيه ،واملرأة تعيش
مع رجل غريب يف بيت واحد بل وتنجب منه أوالد

وتبقى معه سنوات وبعدها يتم الزواج ،شعارهم بل

رشيعتهم اعمل ما شئت رشط أن ال تؤذي غريك،
((( أخرجه الرتمذي 608/4رقم 2413ضمن حديث طويل

عن أيب ُجحيفة.

((( انظر :معامل يف الطريق لسيد قطب ص.3
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البحوث املحكمة

عالقة علم النفس بالتوجيهات النبوية
فضال عن ظلم الشعوب ،والسيطرة عىل مقدرات

واألخذ بيد املنحرفني وتوجيههم والنصح هلم

بنهايتهم وسبب ًا يف زواهلم ودمار حضارهتم ْ
إن شاء اهلل
(و َكذلِ َك َأ ْخ ُذ َر ِّب َك إِذا َأ َخ َذ ا ْل ُقرى َو ِه َي
قال تعاىلَ :
يم َش ِديدٌ )( ،)1وقالَ ....( :ف َم ِن ا َّت َب َع
ظالمَِ ٌة إِ َّن َأ ْخ َذ ُه َألِ ٌ

َر ِّب َك بِالحْ ِ ْك َم ِة َوالمَْ ْو ِع َظ ِة الحَْ َسن َِة َو ِ
جادلهْ ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي
َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو

الدول ،انحراف يف السلوك ،وشذوذ يف األخالق ينذر

داي َفال َي ِض ُّل وَال َيشْ قىَ ،و َم ْن َأ ْع َر َ
ض َع ْن ِذ ْك ِري
ُه َ
َفإِ َّن َل ُه َم ِع َ
يش ًة َض ْنك ًا َو َن ْحشرُ ُ ُه َي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة َأ ْعمى)(.)2
ومع األسف فقد انتقلت أمراض الغرب

الروحية والنفسية إىل املجتمعات اإلسالمية ،واقتنع

بعض من أبناء العامل اإلسالمي بأفكار الغرب،
ونقلوا تلك االنحرافات السلوكية ُ
واخللقية والنفسية
إىل جمتمعاتنا اإلسالمية ،فأصبحوا يقلدوهم يف تلك

السلوكيات اخلاطئة مما كان له أسوأ العواقب عىل

جمتمعاتنا اإلسالمية ،فانترشت األمراض النفسية بني
الشباب والفتيات ،واستحدثت كثري من املصحات

النفسية والعقلية ،وأصبح تداول املخدرات شائع ًا يف
املجتمع ،ولو استمر احلال عىل ما هو عليه اآلن فاألمر
ينذر باخلطر ،ويكون لزام ًا عىل املصلحني التوجيه

واإلرشاد ،والتحذير من اخلطر الداهم الذي ال ينجو
منه أحد ،وذلك بزرع القيم اإلسالمية الصحيحة يف

باحلكمة واملوعظة احلسنة قال تعاىل( :ا ْدعُ إِىل َسبِيلِ

السال ِم
َأ ْع َل ُم بِالمْ ُ ْهت َِد َ
ين)( ،)3وقالَ :
(واللهَّ ُ َيدْ ُعوا إِىل دا ِر َّ

شاء إِىل صرِ ٍ
يم)(.)4
اط ُم ْست َِق ٍ
وَيهَ ْ ِدي َم ْن َي ُ

املبحث ال�ساد�س:
التوجيهات النبوية
للدوافع الب�شرية
إِ َّن من أهم ما يميز الكائن احلي بوجه عام أن

سلوكه يكون دائام مدفوعا من الداخل عىل عكس

غريه من الكائنات الغري حية ،حيث تفتقر اىل مثل

هذه الدوافع ،وهذه الدوافع قد تكون داخلية نابعة

من داخل اإلنسان ،فام من سلوك إال وله دافع معني
من داخله مثل :دافع حفظ الذات ،ودافع اجلوع،

ودافع العطش ،ودافع التعب وغريها فلكل سلوك

دافع .وللدافع تعاريف كثرية منها :هو عبارة عن نوع
من التوتر الداخيل ،يدفع الكائن احلى اىل القيام بسلوك

معني ،يؤدى اىل اشباع حاجة معينة ،مثل :الدافع اىل

نفوس الناشئة ،وإِ َّن القرآن والسنة قد وضعا لإلنسان
املسلم القواعد ُ
واألسس والتوجيهات السليمة التي

رسول اهلل ىَّ
صل اهلل عليه وآله وس َّلم كثرية منها:

((( سورة هود (اآلية.)102

((( سورة النحل (اآلية.)125

حتدد وتوجه كل سلوكياته أمر ًا وهني ًا ،قو ً
ال وفع ً
ال،

((( سورة طه (اآلية.)124،123
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اهلواء جيعلنا نتجه ملكان مفتوح ،وأمثلة ذلك يف حديث
صل ُ
اهلل ِ
 /1عن حذيفة بن اليامن قال :قال ىَّ
عليه

((( سورة يونس (اآلية.)25

م .وحيدة عبد اخلالق جميد
فيِ سرِ ْ بِ ِه ُم َعا ًفا فيِ ِج ْس ِم ِه ِع ْندَ ُه َط َع ُام َي ْو ِم ِه َف َك َأ َّنماَ ِحيزَ ْت

(وا َّل ِذي َن ْفسيِ بِ َي ِد ِه َلت َْأ ُم ُر َّن بِاملَ ْع ُر ِ
وفَ ،و َل َت ْن َه ُو َّن
وس َّلمَ :
َع ِن ا ُمل ْن َك ِرَ ،أ ْو َل ُي ِ
وش َك َّن اللهَّ ُ َأ ْن َي ْب َع َث َع َل ْي ُك ْم ِع َقا ًبا ِم ْن ُه،
اب َل ُك ْم)(.)1
ُث َّم َتدْ ُعو َن ُه فَلاَ ُي ْست ََج ُ

أشار الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث

باملعروف والنهي عن املنكر ،وحث املصلحني عىل

حياة اإلنسان ،وهي من أسباب سعادته ،فالشخص

للحديث معاين كثرية منها :رضورة األمر

اإلصالح ،وذلك باستنهاض اهلمم ورفع املعنويات،
والدفع هبم إلصالح املجتمع وإال ناهلم من العاقب

الواقع عىل املفسدين.

َ /2ع ِن المْ ُ ْست َْو ِر ِد ْب ِن َشدَّ ٍاد َق َ
الَ :س ِم ْع ُت ال َّنبِ َّي
َص ىَّل ُ
ان َلنَا َع ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
املاً
ولَ ( :م ْن َك َ

َف ْل َي ْك َت ِس ْب َز ْو َج ًةَ ،فإِ ْن لمَ ْ َي ُك ْن َل ُه َخ ِ
اد ٌم َف ْل َي ْك َت ِس ْب
َخ ِ
اد ًماَ ،فإِ ْن لمَ ْ َي ُك ْن َل ُه َم ْس َك ٌن َف ْل َي ْك َت ِس ْب َم ْس َكنًا)َ ،ق َ
ال:

ال َأ ُبو َب ْك ٍرُ :أ ْخبرِ ْ ُت َأ َّن ال َّنبِ َّي َص ىَّل ُ
َق َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
َق َ
الَ ( :م ِن اتخََّ َذ غَيرَْ َذلِ َك َف ُه َو َغ ٌّ
ال َأ ْو َسا ِر ٌق)(.)2
أشار احلديث النبوي الرشيف إىل بعض دوافع

حفظ الذات ،وهي دافع التعب واإلرهاق ،واحلاجة
إىل الزوجة واخلادم واملسكن ،وذلك يعينه عىل قضاء

حاجاته الرضورية التي لو قام هبا وحده لعجز عن

توفريها لنفسه ،فكان البد للحاكم من توفريها

َل ُه الدُّ ْن َيا)(.)3

إىل بيان أمهية كل من دافع األمن والصحة واجلوع يف

الذي يشعر باألمن يف املجتمع الذي يعيش فيه فال

يعاين أمل اخلوف ،والذي يتمتع بصحة البدن فال يشعر
بأمل املرض وهو يف قمة السعادة بصحته ،والذي جيد

قوت يومه فال يشعر بأمل اجلوع ،فمن ملك هذه الثالثة
فكأنام حيزت له الدُّ نيا بحذافريها.
َ
س ْب َن َمالِ ٍ
ك رَضيَِ اللهَّ ُ َع ْن ُه َي ُق ُ
ولَ :جا َء
 /4عن أ َن َ
اج ال َّنبِ ِّي َص ىَّل ُ
ال َث ُة َر ْه ٍط إِ ىَل ُب ُي ِ
َث َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
وت َأزْ َو ِ

ون َع ْن ِع َبا َد ِة ال َّنبِ ِّي َص ىَّل ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،فلَماَّ
َي ْس َأ ُل َ
ـن
ُأ ْخبرِ ُ وا َكأَنهَّ ُْم َت َقا ُّل َ
ـــن ِم َ
وهاَ ،ف َقا ُلواَ :و َأ ْي َ
ــن َن ْح ُ

ال َّنبِ ِّي َص ىَّل ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم؟ َقـدْ ُغ ِ
ـه َما َت َقــدَّ َم
ـف َر َل ُ
ِم ْن َذنْــبِ ِه َو َمــا َت َـأ َّخ َرَ ،ق َ
ال َأ َحدُ ُه ْمَ :أ َّما َأ َنا َفإِنيِّ ُأصَليِّ
وم الدَّ ْه َر وَالَ ُأ ْف ِط ُرَ ،و َق َ
ال َّل ْي َل َأ َبدً اَ ،و َق َ
ال َ
ال
آخ ُرَ :أ َنا َأ ُص ُ

ال َأ َتزَ َّو ُج َأ َبدً اَ ،ف َجا َء َر ُس ُ
آخ ُرَ :أ َنا َأ ْع َت ِز ُل الن َِّسا َء َف َ
َ
ول
الَ :
اللهَّ ِ َص ىَّل ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم إِ َل ْي ِه ْمَ ،ف َق َ
ين ُق ْلت ُْم
(أ ْنت ُُم ا َّل ِذ َ
َك َذا َو َك َذاَ ،أ َما َواللهَّ ِ إِنيِّ لأََ ْخ َش ُاك ْم للِهَّ ِ َو َأ ْت َق ُاك ْم َل ُهَ ،ل ِكنِّي

للعامل عنده ،وحتى ال يلجأ للرسقة واخليانة.
الَ :ق َ
َ /3ع ْن ُع َب ْي ِد اللهَّ ِ ْب ِن حُم َْص ٍن الأَْ ن َْصا ِر ِّي َق َ
ال
ول اللهَّ ِ َص ىَّل ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ( :م ْن َأ ْص َب َح ِم ْن ُك ْم ِ
َر ُس ُ
آمنًا

وم َو ُأ ْف ِط ُرَ ،و ُأصَليِّ َو َأ ْر ُقدُ َ ،و َأ َتزَ َّو ُج الن َِّسا َءَ ،ف َم ْن
َأ ُص ُ
س ِمنِّي)(.)4
َر ِغ َب َع ْن ُسنَّتِي َف َل ْي َ

((( أخرجه الرتمذي 468/4رقم 2169عن حذيفة بن اليامن،

((( أخرجه الرتمذي 574/4رقم 2346وقال :هذا حديث

((( أخرجه أبو داود 134/3رقم ،2945وابن خزيمة يف

أخرجه البخاري  2/7رقم ،5063وابن حبان يف

وقال :هذا حديث حسن.

صحيحه 70/4رقم .2370احلديث صحيح.

حسن غريب ،واحلميدي يف مسنده 407/1رقم.443

(((

صحيحه 20/2رقم.317
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يف احلديث إشارة إىل رصاع دوافع اإلنسان

ال َّنبِ ِّي َص ىَّل ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َ
ين ُيسرْ ٌ َ ،و َل ْن
ال( :إِ َّن الدِّ َ
ين َأ َحدٌ إِ اَّل َغ َل َب ُهَ ،ف َسدِّ ُدوا َو َقا ِر ُبواَ ،و َأ ْبشرِ ُ وا،
ُي َش َّاد الدِّ َ
الر ْو َح ِة وَشيَ ْ ٍء ِم َن الدُّ لجَْ ِة)(،)2
َو ْ
است َِعينُوا بِا ْل َغدْ َو ِة َو َّ

دوافعهم الروحية والنفسية إىل درجة التطرف

إىل التوسط واالعتدال يف العبادة ،والنهي عن التشدد

ورغباته النفسية يف حياته اليوميةَّ ،
فإن هؤالء
الصحابة كان من حرصهم أهنم أرادوا فعل أمر مل
يفعله رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بدافع إشباع

فتجعلهم هيملون إشباع دوافعهم البدنية وهو فعل
ال يصدر من شخص سويا متمتعا بالصحة البدنية
والنفسية ،ألن عدم إشباع الدوافع البدنية جيعل من

اإلنسان خملوقا غري طبيعي وليس منسجام مع طبيعته

التي خلقه اهلل عليها َّ
فأن التوافق بني اجلانب املادي
والروحي أمر رضوري يف حياة اإلنسان واالعتدال
والتوسط يف األمور كلها هو األمر الذي حث عليه

الشارع يف كتابه الكريم وجاءت السنة النبوية لتؤكد
ما أمر اهلل به ،وليس يف اإلسالم رهبانية تدعو إىل

احلرمان من دوافعنا البدنية الفطرية فعن َع ْن ُع ْر َو َة
َق َ
ال َد َخ َل ْت ا ْم َر َأ ُة ُع ْثماَ َن ْب ِن َم ْظ ُع ٍ
اس َم َها
ون َأ ْح ِس ُب ْ
يم َع ىَل َعائِ َش َة َو ِه َي َب َّاذ ُة الهَْ ْيئ َِة َف َس َأ ْلت َُها
َخ ْو َل َة بِ ْن َت َح ِك ٍ

َما َش ْأ ُن ِ
ار،
وم ال َّل ْي َلَ ،و َي ُص ُ
ك؟ َف َقا َل ْتَ :ز ْو ِجي َي ُق ُ
وم الن ََّه َ

َفدَ َخ َل ال َّنبِي َص ىَّل ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َذ َك َر ْت َعائِ َش ُة
ُّ
ول اهللِ َص ىَّل ُ
َذلِ َك َل ُه َف َل ِق َي َر ُس ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ُع ْثماَ َن

َف َق َ
َب َع َل ْينَاَ ،أفَماَ َل َك
الر ْه َبانِ َّي َة لمَ ْ ت ُْكت ْ
الَ ( :يا ُع ْثماَ ُن إِ َّن َّ
فيِ َّ ُأ ْس َو ٌةَ ،ف َواهللِ إِنيِّ َأ ْخ َش ُاك ْم للِهَّ َِ ،و َأ ْح َف ُظ ُك ْم لحِ ُ دُ ِ
ود ِه)

( ،)1كام ورد ويف نفس املعنى حديث َع ْن أَبيِ ُه َر ْي َر َة َع ِن
((( أخرجه أمحد 71/43رقم ،25894وعبد الرزاق يف
مصنفه 167/6رقم ،10375احلديث صحيح.
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ففيام تقدم دعوة رصحية من النبي صىل اهلل عليه وسلم

واملغاالة ،فالتسديد واملقاربة والتوسط يف األمور هو
املنهج الذي انتهجه وجاء به الرسول ىَّ
صل اهلل عليه

وس َّلم يف األمور كلها.

ول اهللِ َص ىَّل ُ
الَ :ق َ
َ /5ع ْن أَبيِ ُه َر ْي َر َة َق َ
ال َر ُس ُ
اهلل

َّاس ،إِ َّن َ
اهلل َط ِّي ٌب اَل َي ْق َب ُل إِ اَّل
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم( :أَيهَُّ ا الن ُ
َط ِّي ًباَ ،وإِ َّن َ
اهلل َأ َم َر المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ بِماَ َأ َم َر بِ ِه المْ ُ ْر َس ِلنيَ َ ،ف َق َ
ال:
الط ِّي َب ِ
الر ُس ُل ُك ُلوا ِم َن َّ
ات َو ْاع َم ُلوا َصالحِ ً ا ،إِنيِّ
{ َيا أَيهَُّ ا ُّ

يم}(َ )3و َق َ
بِماَ َت ْع َم ُل َ
ين آ َمنُوا ُك ُلوا
الَ { :يا أَيهَُّ ا ا َّل ِذ َ
ون َع ِل ٌ
()4
ِم ْن َط ِّي َب ِ
الر ُج َل ُي ِط ُ
ات َما َر َز ْقن ُ
الس َف َر
يل َّ
َاك ْم} ُث َّم َذ َك َر َّ
َ
َ
السماَ ِءَ ،يا َر ِّبَ ،يا َر ِّب،
أ ْش َع َث أ ْغبرََ َ ،ي ُمدُّ َيدَ ْي ِه إِ ىَل َّ

َو َم ْط َع ُم ُه َح َر ٌامَ ،ومَشرَْ ُب ُه َح َر ٌامَ ،و َم ْل َب ُس ُه َح َر ٌامَ ،و ُغ ِذ َي
اب لِ َذلِ َك؟)(.)5
بِالحَْ َرا ِمَ ،ف َأنَّى ُي ْست ََج ُ
يف احلديث دعوة من النبي ىَّ
صل اهلل عليه وس َّلم

إىل إشباع دوافعنا بالطرق احلالل وبام يريض اهلل،
بعيدا عن احلرام ،بل جتنب كل ما حرمه اهلل من الطعام

والرشاب وامللبس ،ملا فيه من غضب اهلل عليه ،وأن َُّه
((( أخرجه البخاري 19/1رقم.39
((( سورة املؤمنون (اآلية.)51
((( سورة البقرة (اآلية.)172
(((

أخرجه البخاري 703/2رقم ،1015وأمحد90/14

رقم.8348

م .وحيدة عبد اخلالق جميد
سبب لعدم استجابة الدعاء ،واحلرمان من رمحة اهلل

تعاىل ألن َُّه سبحانه طيب وال يقبل إال كل طيب من
األقوال واألفعال.

يف احلديث دعوة رصحية إىل معرش الشباب يف

كيفية السيطرة عىل دوافعهم اجلنسية حيث يكون
اإلنسان يف مقتبل العمر ،ويف أوج قوته وحيوته

بن َم ْع ِدي َك ِر َب َق َ
َ /6ع ْن ِمقْدَ ا ِم ِ
الَ :س ِم ْع ُت
ولَ ( :ما َم أََ
َر ُس َ
ول اللهَّ ِ َص ىَّل اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
ل آ َد ِم ٌّي
ِو َعا ًء شرَ ًّ ا ِم ْن َب ْط ٍن ،بِ َح ْس ِ
ب ا ْب ِن آ َد َم ُأ ُكلاَ ٌت ُي ِق ْم َن

النفسية والسلوكية.
والشك َأ َّن الزواج املبكر هو أفضل حل له

َو ُث ُل ٌث لِ َن َف ِس ِه)(.)1

من ال يستطيع الزواج وحتى ال يقع يف احلرام فقد قدّ م

ان اَل محََا َل َة َف ُث ُل ٌث لِ َط َع ِ
ُص ْل َب ُهَ ،فإِ ْن َك َ
ام ِه َو ُث ُل ٌث لِشرََ ابِ ِه

ونشاطه ،فتسبب له كثري من االزعاج واالضطرابات

للتخلص من الشهوة اجلنسية ،وهناك من الشباب

احلديث فيه دعوة إىل عدم إشباع الدوافع البرشية

له الرسول ىَّ
صل اهلل عليه وس َّلم الدواء الناجع وهو

اهلل عنه يف كتابه حيث قال تعاىلَ ( :يا َبنِي آ َد َم ُخ ُذوا

يف احلرام ،فإشغال النفس بالعبادة والطاعة هو خري

إال عن طريق احلالل والنهي عن اإلرساف الذي هنى

ِزي َنت َُك ْم ِع ْندَ ُك ِّل َم ْس ِج ٍد َو ُك ُلوا َواشرَْ ُبوا وَال ُتسرْ ِ ُفوا إِن َُّه
ال يحُ ِ ُّب المْ ُسرْ ِ ِفنيَ )(.)2

وقد وردت أحاديث كثرية تؤكد هذا املعنى وعدم االرساف

يف املأكل واملرشب وامللبس ،فكل ما يزيد عن حاجة اجلسم
من الطعام والرشاب واللباس فهو من االرساف الذي هنى عنه

الشارع يف الكتاب والسنة املطهرة ،وملا فيه من الرضر عليه ،فهي
دعوة رصحية إىل االعتدال يف كل يشء.

ول اهللِ
الَ :ق َ
َ /7ع ْن َع ْب ِد اهللِ بن مسعود َق َ
ال َل َنا َر ُس ُ

َص ىَّل ُ
الش َب ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ( :يا َم ْعشرََ َّ
اس َت َطاعَ
ابَ ،م ِن ْ
ِم ْن ُك ُم ا ْل َبا َء َة َفل َي َتزَ َّو ْجَ ،فإِن َُّه َأ َغ ُّ
ض لِلبَصرَ ِ َ ،و َأ ْح َص ُن
الص ْو ِمَ ،فإِن َُّه َل ُه ِو َج ٌاء)(.)3
لِل َف ْر ِجَ ،و َم ْن لمَ ْ َي ْس َت ِط ْع َف َع َل ْي ِه بِ َّ

الصوم ،ملا فيه من أثر جيد يف ضبط النفس من الوقوع

عالج ملن ال يستطيع الزواج وكام قال رسول اهلل صىل

اهلل عليه وسلم (فأن َُّه له ِو َجاء) يعني شفاء.

ـــالَ :ق َ
َ /8ع ْن أَبيِ ُه َر ْي َر َة َق َ
ال َر ُس ُ
ول اللهَّ ِ َص ىَّل
اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم( :المْ ُ ْس ِل ُم َأ ُخو المْ ُ ْس ِل ِم ،اَل خَ ُيو ُن ُهَ ،و اَل
َي ْك ِذ ُب ُهَ ،و اَل خَ ْي ُذ ُل ُهُ ،ك ُّل المْ ُ ْس ِل ِم َع ىَل المْ ُ ْس ِل ِم َح َر ٌام،
اهنَا ،بِ َح ْس ِ
ب ا ْم ِر ٍئ
ِع ْر ُض ُهَ ،و َما ُل ُهَ ،و َد ُم ُه ،ال َّتق َْوى َه ُ
ِم َن الشرَّ ِّ َأ ْن يحَ ْ ت َِق َر َأ َخا ُه المْ ُ ْس ِل َم)(.)4

يف احلديث إشارة إىل السيطرة عىل دافع العدوان

فقدم له بأن املسلم أخو املسلم فال حيق وال جيوز ْ
أن

خيون األخ أخاه أو يكذبه أو خيذله أو حيقره ،بل حرام
عليه الطعن يف عرضه أو االستهزاء والسخرية به،

((( أخرجه الرتمذي 590/4رقم 2380وقال :هَ َذا َح ِد ٌ
يث
يح ،والنسائي يف السنن الكربى 269/6رقم،6739
َح َس ٌن َص ِح ٌ
((( سورة األعراف (اآلية.)31
(((

أخرجه البخاري 3/7رقم ،5065ومسلم1019/2

رقم،1400

وحرم أخذ ماله من غري وجه حق ،وجعل من قتل
((( أخرجه الرتمذي 325/4رقم 1927وقال :هَ َذا َح ِد ٌ
يث
يب.
َح َس ٌن َغ ِر ٌ
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املسلم ألخيه املسلم من أكرب الكبائر ،ومن فعل ذلك

واحلسد ،أو بغري ذلك من االنفعاالت النفسية.

احلد بل جعل من فعل هذا مربر ًا ْ
ألن يأخذ املظلوم

النفسية دراسة مستفيضة من كافة جوانبها ومكوناهتا

فهو خالد خملد يف نار جهنم ،ومل ينته األمر إىل هذا

وقد درس علامء النفس موضوع االنفعاالت

من حسنات من ظلمه أو حيط عليه ما شاء من سيئاته
فقد ورد يف احلديث َع ْن أَبيِ ُه َر ْي َر َةَ ،أ َّن َر ُس َ
ول اللهَّ ِ َص ىَّل
الَ :
اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َ
(أ َتدْ ُر َ
س؟)َ ،قا ُلوا:
ون َم ِن المْ ُ ْف ِل ُ

االنفعاالت النفسية وعاجلها معاجلة دقيقة تدل داللة

َق َ
ال َر ُس ُ
س ِم ْن ُأ َّمتِي
ول اللهَّ ِ َص ىَّل اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم( :المْ ُ ْف ِل ُ

وهو ال شك من االعجاز النبوي الذي خصه اهلل به

س ِفي َنا َيا َر ُس َ
ول اللهَّ ِ َم ْن اَل ِد ْر َه َم َل ُه َو اَل َم َتاعَ ،
ا ُمل ْف ِل ُ

الق َيا َم ِة بِصَلاَ تِ ِه َو ِص َي ِ
أت َي ْو َم ِ
ام ِه َو َز َكاتِ ِهَ ،و َي يِ
َم ْن َي يِ
أت َقدْ
َش َت َم َه َذا َو َق َذ َف َه َذاَ ،و َأ َك َل َم َ
ال َه َذاَ ،و َس َف َك َد َم َه َذا،

َص َه َذا ِم ْن َح َسنَاتِ ِهَ ،و َه َذا
وَضرََ َب َه َذا َف َيق ُْعدُ َف َي ْقت ُّ
َص َما َع َل ْي ِه
ِم ْن َح َسنَاتِ ِهَ ،فإِ ْن َفنِ َي ْت َح َسنَات ُُه َق ْب َل َأ ْن ُي ْقت ّ
ِم َن َ
اه ْم َف ُط ِر َح َع َل ْي ِه ُث َّم ُط ِر َح فيِ
اخل َطا َيا ُأ ِخ َذ ِم ْن َخ َطا َي ُ
النَّا ِر)(.)1

واألمثلة يف هذا املوضوع كثرية ال حتىص ،حيث

َّ
أن الدوافع كثرية كذلك ،فلكل سلوك دافع نابع من
داخله يدفعه لفعل معني.

املبحث ال�سابع:
التوجيهات النبوية
لالنفعاالت النف�سية

وأسباهبا ،وتأثرياهتا عىل صحة البدن والنفس ،وقد

تعرض احلديث النبوي الرشيف إىل كثري من هذه
عظيمة عىل قائلها ،ومعرفته الدقيقة بالنفس البرشية،
نبيه ىَّ
صل اهلل عليه وس َّلم ومن األمثلة عىل ذلك:

أو ً
ال /احلب :وهو من االنفعاالت اهلامة يف حياة

اإلنسان ،وأنواعه كثرية وأمهها:

 /1حب اهلل سبحانه وتعاىل وقد ورد يف احلديث

الَ :ق َ
َع ْن أَبيِ الدَّ ْر َد ِاء َق َ
ال َر ُس ُ
ول اللهَّ ِ َص ىَّل اللهَّ ُ َع َل ْي ِه
ان ِم ْن ُد َع ِ
اء َد ُاو َد َي ُق ُ
َو َس َّل َمَ :ك َ
ول( :ال َّل ُه َّم إِنيِّ َأ ْس َأ ُل َك
الع َم َل ا َّل ِذي ُي َب ِّل ُغنِي ُح َّب َك،
ُح َّب َكَ ،و ُح َّب َم ْن يحُ ِ ُّب َكَ ،و َ

اج َع ْل ُح َّب َك َأ َح َّب إِليَ َّ ِم ْن َن ْفسيِ َو َأ ْهليِ َ ،و ِم َن
ال َّل ُه َّم ْ
املَ ِ
اء ال َبا ِر ِد)َ ،ق َ
ان َر ُس ُ
الَ :و َك َ
ول اللهَّ ِ َص ىَّل اللهَّ ُ َع َل ْي ِه
َو َس َّل َم إِ َذا َذ َك َر َد ُاو َد يحَُدِّ ُث َع ْن ُه َق َ
الَ :
(ك َ
ان َأ ْع َبدَ البَشرَ ِ )

( ،)2اإلنسان بطبعه حيب من أحسن إليه فيحب
والديه لرعايتهام له وإحساهنام إليه ،وإذا نظرنا إىل

يمر اإلنسان يف حياته اليومية بأنواع خمتلفة من

ففضله علينا كبري،
نِعم اهلل علينا ملا استطعنا من عدّ ها
ُ

واخلوف ،واألمن ،والفرح ،واحلزن ،والغرية،

واألرض ،وما من نعمة إال وله هبا فضل علينا قال

االنفعاالت النفسية والروحية مثل :احلب والبغض،

((( أخرجه الرتمذي 613/4رقم 2418وقال :هَ َذا َح ِد ٌ
يث
يح ،وأمحد 138/14رقم.8418
َح َس ٌن َص ِح ٌ
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وإحسانه علينا عظيم ،فقد سخر لنا ما يف السموات

((( أخرجه الرتمذي 522/5رقم 3495وقال :هَ َذا َح ِد ٌ
يث
يب ،والبزار يف مسنده  28/10رقم.4089
َح َس ٌن َغ ِر ٌ

م .وحيدة عبد اخلالق جميد
(وإِ ْن
(وما بِ ُك ْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة َف ِم َن اللهَّ ِ)( ،)1وقالَ :
تعاىلَ :

تقويم وجعل يف فطرته ْ
أن يكون كائن ًا اجتامعي ًا

أن الرسول ىَّ
ومع َّ
صل اهلل عليه وس َّلم كان أكثر الناس

والقرابة والصداقة والعالقات العامة مع عامة الناس،

يم)(،)2
َت ُعدُّ وا نِ ْع َم َة اللهَّ ِ ال تحُ ْ ُصوها إِ َّن اللهََّ َل َغ ُف ٌ
ور َر ِح ٌ
حب ًا هلل تعاىل وأقرهبم إليه كان يسأله ْ
أن يرزقه املزيد من
هذا احلب ،ملا جيد يف هذا من لذة ال تعدهلا لذة.

 /2حب الرسول ىَّ
صل اهلل عليه وآله وس َّلم هذا

احلب يأيت بعد حب اهلل تعاىل ،وهو أرقى وأعظم

مراتب احلب ،وهو واجب أوجبه اهلل عىل عباده

وكام ورد يف احلديث َع ْن َع ْب ِد اللهَّ ِ بن ِه َشا ٍم َق َ
الُ :كنَّا

َم َع ال َّنبِ ِّي َص ىَّل ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َو ُه َو ِ
آخ ٌذ بِ َي ِد ُع َم َر ْب ِن
َ
ال َل ُه ُع َم ُرَ :يا َر ُس َ
اب َف َق َ
ول اللهَّ ِ ،لأََ ن َْت َأ َح ُّب إِليَ َّ
اخل َّط ِ
ال ال َّنبِي َص ىَّل ُ
ِم ْن ُك ِّل شيَ ْ ٍء إِ اَّل ِم ْن َن ْفسيِ َ ،ف َق َ
اهلل َع َل ْي ِه
ُّ

َو َس َّل َم( :الَ َ ،وا َّل ِذي َن ْفسيِ بِ َي ِد ِهَ ،ح َّتى َأ ُك َ
ون َأ َح َّب
إِ َل ْي َك ِم ْن َن ْف ِس َك)َ ،ف َق َ
ال َل ُه ُع َم ُرَ :فإِن َُّه َ
اآلنَ ،واللهَّ ِ،
ال ال َّنبِي َص ىَّل ُ
لأََ ن َْت َأ َح ُّب إِليَ َّ ِم ْن َن ْفسيِ َ ،ف َق َ
اهلل َع َل ْي ِه
ُّ
َ
(اآلن َيا ُع َم ُر)( ،)3وال شك َّ
أن املحب يطيع
َو َس َّل َم:
حبيبه فيام يأمره وينهاه وخيضع له ويستسلم له وهكذا

كان الصحابة ريض اهلل عنهم ومن تبعهم بإحسان يف
شدة حبهم هلل ورسوله قال تعاىلُ (:ق ْل إِ ْن ُك ْنت ُْم تحُ ِ ُّب َ
ون
ور
اللهََّ َفا َّتبِ ُعونيِ يحُ ْ بِ ْب ُك ُم اللهَّ ُ َو َيغْ ِف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َواللهَّ ُ َغ ُف ٌ
يم)(.)4
َر ِح ٌ

 /3حب النَّاس خلق اهلل اإلنسان يف أحسن

((( سورة النحل (اآلية.)53
((( سورة النحل (اآلية.)18

((( أخرجه البخاري 129/8رقم.6632
((( سورة آل عمران (اآلية.)31

تربطه مع أخيه اإلنسان روابط عدة؛ االبوة واالخوة
ختتلف فيها مراتب ومشاعر احلب واحلنان والتعاطف

واالنتامء ويشعر بينهم بالطمأنينة والسكينة وقد ورد

ول اللهَّ ِ َص ىَّل ُ
الَ :ق َ
يف احلديث َع ْن أَبيِ ُه َر ْي َر َة َق َ
ال َر ُس ُ
اهلل
(وا َّل ِذي َن ْفسيِ بِ َي ِد ِه اَل َتدْ ُخ ُلوا الجَْ َّن َة َح َّتى
َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ :
ت ُْؤ ِمنُواَ ،و اَل ت ُْؤ ِمنُوا َح َّتى تحََ ا ُّبواَ ،أفَلاَ َأ ُد ُّل ُك ْم َع ىَل َأ ْم ٍر إِ َذا
َ
السلاَ َم َب ْين َُك ْم)(.)5
َف َع ْلت ُُمو ُه تحََ ا َب ْبت ُْم أ ْف ُشوا َّ
ففي هذا احلديث جعل الرسول ىَّ
صل اهلل عليه

حتاب املسلمني وتوادهم رشط ًا إليامهنم
وس َّلم
ّ
ودخوهلم اجلنة فاملؤمن حق ًا هو من حيب أخيه املسلم

ويكره له ما يكره لنفسه.

 /4حبه ملخلوقات اهلل مجيع ًا ،اإلسالم دين

حمبة وألفة وخري لإلنسانية مجيع ًا وجلميع املخلوقات
والكائنات فقد ورد يف احلديث َع ْن أَبيِ ُه َر ْي َر َةَ ،أ َّن
ول اللهَّ ِ َص ىَّل ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َ
َر ُس َ
الَ ( :ب ْينَماَ َر ُج ٌل
َي ْم يِش بِ َط ِر ٍ
الع َط ُ
يقْ ،
شَ ،ف َو َجدَ بِئ ًْرا َفنَزَ َل
اشتَدَّ َع َل ْي ِه َ
ِف َيها ،فَشرَ ِ َب ُث َّم َخ َر َجَ ،فإِ َذا َك ْل ٌب َي ْل َه ُثَ ،ي ْأ ُك ُل الث ََّرى

الر ُج ُلَ :ل َقدْ َب َلغَ َه َذا َ
شَ ،ف َق َ
الع َط ِ
الك ْل َب ِم َن
ِم َن َ
ال َّ
ان َب َلغَ بيِ َ ،ف َنزَ َل البِئ َْر َف َم أََ
ش ِمث ُْل ا َّل ِذي َك َ
الع َط ِ
ل ُخ َّف ُه
َ

ُث َّم َأ ْم َس َك ُه بِ ِف ِ
يهَ ،ف َس َقى َ
الك ْل َب َف َش َك َر اللهَّ ُ َل ُه َف َغ َف َر َل ُه)،
ول اللهَّ َِ ،وإِ َّن َلنَا فيِ ال َب َهائِ ِم َأ ْج ًرا؟ َف َق َ
َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ال:

((( أخرجه أبو داود  350/4رقم ،5193والرتمذي52/5
رقم 2688وقال :هَ َذا َح ِد ٌ
يح ،وابن ماجة26/1
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
رقم.68
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عالقة علم النفس بالتوجيهات النبوية

( َن َع ْم ،فيِ ُك ِّل َذ ِ
ات َكبِ ٍد َر ْط َب ٍة َأ ْج ٌر)( ،)1فدعوة الرسول
ىَّ
صل اهلل عليه وس َّلم إىل احلب دعوة عامة إىل مجيع
املخلوقات يف هذا الكون وكان يمر عىل جبل أحد

فيقول(ُ :أ ُحدٌ َج َب ٌل يحُ ِ ُّبنَا َو ُن ِح ُّب ُه)( ،)2فهل هناك حب
أعظم من هذا احلب.

وهناك انواع كثرية من أنواع احلب كحب االبناء

وحب املال وحب اجلنس ويف كل واحدة من هذه

أحاديث وآثار توضحه وحتث عليه.

البحوث املحكمة

ان ُم ِسيئًا َن ِد َم َأ ْن اَل َي ُك َ
ون ازْ َدا َدَ ،وإِ ْن َك َ
َن ِد َم َأ ْن اَل َي ُك َ
ون
َنزَ عَ )(.)3

الَ :ق َ
كام ورد يف احلديث َع ْن أَبيِ ُه َر ْي َر َة َق َ
ال َر ُس ُ
ول

اللهَّ ِ َص ىَّل اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم :اَ
َّار َر ُج ٌل َب َكى ِم ْن
(ل َي ِل ُج الن َ
َخشْ َي ِة اللهَّ ِ َح َّتى َي ُعو َد ال َّل َب ُن فيِ الضرَّ ْ ِعَ ،و اَل يجَ ْ ت َِم ُع ُغ َب ٌار

فيِ َسبِيلِ اللهَّ ِ َو ُد َخ ُ
ان َج َهن ََّم)( ،)4كام َّ
أن من املستحيل
أن يعود اللبن إىل الرضع كذلك من املستحيل ْ
ْ
أن
يعذب اهلل من بكى خشية من اهلل سبحانه وتعاىل،

ثاني ًا /اخلوف وهو من االنفعاالت اهلامة يف

فاخلوف والبكاء من خشية اهلل كان منجاة له من النار.

خملوقات اهلل ،وله فوائد منها جتنب اخلطر والتهيؤ له

اإلنسان ،وسببه عدم حصول املرء هدف معني ،أو

حياة اإلنسان وهو أمر فطري يشعر به كل خملوق من

فيستعد ملواجهة األخطار التي ممكن أن يتعرض هلا،
وليس هناك من أحد إال وله أمر يغشاه وخياف من

الوقوع فيه.

ثالث ًا :الغضب هو من االنفعاالت الفطرية لدى

عدم استطاعته من حتقيق أمر كان يسعى إىل حتقيقه،
فيغضب ويثور ويقاوم هذا العائق بكل الوسائل التي

يملكها ،وتتوقف درجة الغضب عىل شدة حاجة

وأنواعه كثرية منها :اخلوف من املجهول،

اليشء الذي فقده ،ومن الغضب ترتكب عظيم

أو فقدان الوظيفة ،أو اخلوف من املرض ،وأمهها

فقد ورد يف احلديث َع ْن أَبيِ ُه َر ْي َر َة رَضيَِ اللهَّ ُ َع ْن ُه
ال لِل َّنبِ ِّي َص ىَّل ُ
َأ َّن َر ُجلاً َق َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ :أ ْو ِصنِي،
ال( :الَ تَغْ َض ْب) َف َر َّد َد ِم َر ًاراَ ،ق َ
َق َ
ال( :الَ تَغْ َض ْب)(،)5

واخلوف من فقدان املال ،أو الرسوب يف االمتحانات،

اخلوف من عذاب القرب والنار وهذا اخلوف يدفعه
للتمسك بالدين وبام أمر اهلل به وطاعته واحلذر من

الوقوع يف املعايص وجتنب كل ما يغضب اهلل.
ولَ :ق َ
ال َر ُس ُ
وقد ورد يف احلديث َأ َبا ُه َر ْي َر َةَ ،ي ُق ُ
ول
وت إِ اَّل َن ِد َم)،
اللهَّ ِ َص ىَّل اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ( :ما ِم ْن َأ َح ٍد َي ُم ُ

ول اللهَّ ِ؟ َق َ
َقا ُلواَ :و َما َندَ ا َمت ُُه َيا َر ُس َ
ال( :إِ ْن َك َ
ان حُم ِْسنًا
(((

أخرجه البخاري 9/8رقم ،6009ومسلم1761/4

رقم ،2244وأبو داود 24/3رقم.2550

((( أخرجه البخاري 125/2رقم.1482
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اجلرائم ومن هنا هنى عنه النبي ىَّ
صل اهلل عليه وس َّلم

وللغضب آثار سلبية عىل البدن والصحة والتفكري

يث إِ َّنماَ
((( أخرجه الرتمذي  603/4رقم 2403وقال :هَ َذا َح ِد ٌ
الو ْج ِه.
َن ْع ِر ُفهُ ِم ْن هَ َذا َ

((( أخرجه الرتمذي 171/4رقم 1633وقال :هَ َذا َح ِد ٌ
يث
يح ،والنسائي يف السنن الكربى 274/4رقم.4301
َح َس ٌن َص ِح ٌ

((( أخرجه البخاري 28/8رقم ،6116والرتمذي371/4

رقم.2020

م .وحيدة عبد اخلالق جميد
ومن ورد النهي عنه وضبط النفس من الوقوع فيه.

أن يتخذ سلوكا مناسبا(.)2

واملقام يطول لو استعرضنا مجيع االنفعاالت

من فضل اهلل عىل اإلنسان َأنَّه أمده باحلواس

واحلزن ،والغرية ،واحلسد واحلياء وغريها،

العامل ،ثم يستجيب هلا االستجابات املناسبة ،ويتم

النفسية وأثرها عىل اإلنسان مثل :األمن ،والفرح،
واالنفعاالت قد تكون مفيدة لإلنسان وقد تكون

مرضة عليه إذ األمر يتطلب السيطرة عىل هذه
االنفعاالت سواء كانت إجيابية أم سلبية وهذا ما

كان يرشد إليه النبي ىَّ
صل اهلل عليه وس َّلم أصحابه
وما كان يتمتع به ىَّ
صل اهلل عليه وس َّلم من حكمة
وبصرية عظيمة ،ومعرفة دقيقة بطبيعة اإلنسان ،ورد

الَ :ق َ
يف احلديث َع ْن َع ْب ِد اللهَّ ِ بن مسعود َق َ
ال َر ُس ُ
ول
اللهَّ ِ َص ىَّل ُ
ون الصرَُّ َع َة ِف ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ( :ما َت ُعدُّ َ
يك ْم؟)

ال :اَ
ال َق َ
الر َج ُ
(لَ ،و َل ِكن َُّه ا َّل ِذي
َقا ُلوا :ا َّل ِذي اَل يَصرَْ ُع ُه ِّ
َي ْم ِل ُك َن ْف َس ُه ِع ْندَ ا ْل َغ َض ِ
ب)(.)1

املبحث الثامن:
التوجيهات النبوية
مل�س�ألة الإدراك

املختلفة التي يدرك هبا األشياء من حوله يف هذا
االحساس عن طريق تأثري مؤثرات حسية معينة وقد

يكون إحساسنا يف بعض األحيان غري دقيق وتؤثر فيه
االنفعاالت والدوافع املختلفة ،وقد ورد يف احلديث

حدوث اإلدراك احليس اخلارج عن نطاق احلواس
ول اهللِ َص ىَّل ُ
بن َمالِ ٍ
الَ :ق َ
ك َق َ
ال َر ُس ُ
س ِ
فع ْن َأ َن ِ
اهلل َع َل ْي ِه
َ
الصلاَ ِةَ ،ف َأ ْق َب َل
َو َس َّل َم َذ َ
ات َي ْو ٍمَ ،و َق ِد ا ْنصرََ َف ِم َن َّ
إِ َل ْينَا َف َق َ
َّاس ،إِنيِّ إِ َم ُام ُك ْم فَلاَ َت ْسبِ ُقونيِ
الَ ( :يا أَيهَُّ ا الن ُ
ودَ ،و اَل بِا ْل ِق َيا ِم َو اَل بِا ْل ُق ُع ِ
الس ُج ِ
ود َو اَل
الر ُك ِ
وع َو اَل بِ ُّ
بِ ُّ

افَ ،فإِنيِّ َأ َر ُاك ْم ِم ْن َأ َم ِ
ال ْنصرَِ ِ
بِ اِ
اميَ ،و ِم ْن َخ ْل ِفيَ ،وا ْي ُم
ا َّل ِذي َن ْفسيِ بِ َي ِد ِهَ ،ل ْو َر َأ ْيت ُْم َما َر َأ ْي ُتَ ،ل َض ِح ْكت ُْم َق ِليلاً ،

ول اهللِ َو َما َر َأ ْي َت؟ َق َ
ريا) َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ال:
َو َل َب َك ْيت ُْم َكثِ ً
َّار)( ،)3ورؤية اإلنسان لألشياء من
(ر َأ ْي ُت الجَْ َّن َة َوالن َ
َ
وراء ظهره نوع من االدراك احليس اخلارج عن نطاق
احلواس ألن العني ال تستطيع أن ترى ما وراء الظهر،

اإلدراك :هو الوسيلة التي يتصل هبا اإلنسان مع

أن الرسول ىَّ
ويف احلديث داللة َّ
صل اهلل عليه وس َّلم

ناحية أخرى ،فهناك مؤثرات خارجية خمتلفة حتيط به

احليس اخلارجة عن نطاق احلواس ،وهكذا حصل

بيئته اخلارجية من ناحية ،ومع ما حيدث يف داخله من

كاألصوات التي تقع عىل سمعه واألضواء التي تقع

عىل برصه وغري ذلك مما يقع عىل سائر حواسه ،وعليه

كانت له هذه القدرة اخلاصة الغري عادية لإلدراك
له ىَّ
صل اهلل عليه وس َّلم يف سامعه للذين يعذبون يف
((( انظر :املدخل إىل علم النفس لعبد اهلل عبد احلي موسى
ص.299

((( أخرجه أبو داود 248/4رقم.4779

(((

أخرجه أمحد 56/19رقم ،11997وابن خزيمة يف

صحيحه 47/3رقم.1602

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الأول
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البحوث املحكمة

عالقة علم النفس بالتوجيهات النبوية
قبورهم ،أو وصفه لبيت املقدس يف حادثة اإلرساء

عناية فائقة بدعوته إىل التفكر وإعامل العقل من أجل

من صفا قلبه وتعلقت نفسه باهلل وكام ورد يف احلديث

ين َي ْذ ُك ُر َ
ون اللهََّ ِقيام ًا
من أجلها اإلنسان قال تعاىل( :ا َّل ِذ َ

واملعراج حني كذبته قريش ،وهو أمر حيصل لكل

ول اهللِ َص ىَّل ُ
َع ْن َح ْن َظ َل َة َق َ
الُ :كنَّا ِع ْندَ َر ُس ِ
اهلل َع َل ْي ِه
الُ :ث َّم ِجئ ُْت إِ ىَل ا ْل َب ْي ِ
َّارَ ،ق َ
ت
َو َس َّل َمَ ،ف َو َع َظنَاَ ،ف َذ َّك َر الن َ

ان َو اَل َع ْب ُت المَْ ْر َأ َةَ ،ق َ
الص ْب َي َ
الَ :ف َخ َر ْج ُت
اح ْك ُت ِّ
َف َض َ
يت َأ َبا َب ْك ٍر َف َذ َك ْر ُت َذلِ َك َل ُهَ ،ف َق َ
الَ :و َأ َنا َقدْ َف َع ْل ُت
َف َل ِق ُ
ول اهللِ َص ىَّل ُ
ِمث َْل َما َت ْذ ُك ُرَ ،ف َل ِقي َنا َر ُس َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
ول اهللِ َنا َفقَ َح ْن َظ َل ُة َف َق َ
َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
الَ ( :م ْه) َف َحدَّ ْثت ُُه
بِالحَْ ِد ِ
يثَ ،ف َق َ
ال َأ ُبو َب ْك ٍرَ :و َأ َنا َقدْ َف َع ْل ُت ِمث َْل َما َف َع َل،

َف َق َ
اع ًةَ ،و َل ْو َكا َن ْت َت ُك ُ
ون
اع ًة َو َس َ
الَ ( :يا َح ْن َظ َل ُة َس َ
ون ِع ْندَ ِّ
ُق ُلو ُب ُك ْم كَماَ َت ُك ُ
الذ ْك ِرَ ،ل َصا َف َح ْت ُك ُم المَْلاَ ئِ َك ُة،
َح َّتى ت َُس ِّل َم َع َل ْي ُك ْم فيِ ُّ
الط ُر ِق)( ،)1يف احلديث داللة

عىل مصافحة املالئكة للصحابة تتحقق إذا توفرت هلم
شفافية الروح ،وصفاء النفس والقلب ،وصدقوا يف
ذكر اهلل تعاىل ،وقد وردت أحاديث كثرية تؤكد هذا

املعنى.

املبحث التا�سع:
التوجيهات النبوية للتفكري
التفكري :هو إعامل العقل يف فهم العامل الذي

يعيش فيه ،لتحقيق أهدافه وخططه ورغباته وغاياته،

ألجل الوصول إىل مطلوب معني ،ولقد ُعني اإلسالم

((( أخرجه مسلم 2107/4رقم ،2750وابن ماجة1416/2

رقم.4239
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معرفة اهلل والوصول إىل احلقيقة العظيمة التي خلق اهلل

ِ
َو ُق ُعود ًا َوعَىل ُج ُنوبهِ ِ ْم َو َي َت َف َّك ُر َ
اموات
الس
ون فيِ َخ ْل ِق َّ
ْت َه َذا ِ
باط ً
َوالأَْ ْر ِ
ال ُس ْبحا َن َك َف ِقنا
ض َر َّبنا َما َخ َلق َ
رصي َق َ
ال:
َع َ
ذاب النَّا ِر)( ،)2كام ورد َع ِن الحَْ َس ِن ال َب ّ
اع ٍة خَيرْ ٌ ِم ْن ِق َيا ِم َل ْي َل ٍة) (.)3
( َت َف ُّك ُر َس َ

وقد دعا الرسول ىَّ
صل اهلل عليه وس َّلم كذلك إىل

التفكري وإعامل العقل والتحرر من عبودية االتباع من

دون إعامل العقل ومعرفة احلقيقة وقد ورد يف احلديث

الَ :ق َ
َع ْن ُح َذ ْي َف َة َق َ
ال َر ُس ُ
ول اللهَّ ِ َص ىَّل اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم:
اَ
(ل َت ُكو ُنوا إِ َّم َع ًةَ ،ت ُقو ُل َ
َّاس َأ ْح َسنَّا،
ون :إِ ْن َأ ْح َس َن الن ُ
َوإِ ْن َظ َل ُموا َظ َل ْمنَاَ ،و َل ِك ْن َو ِّطنُوا َأن ُْف َس ُك ْم ،إِ ْن َأ ْح َس َن
َّاس َأ ْن تحُ ْ ِسنُواَ ،وإِ ْن َأ َس ُاءوا فَلاَ َت ْظ ِل ُموا)(.)4
الن ُ

ويف قصة بعثه ىَّ
صل اهلل عليه وس َّلم معاذ بن جبل

إىل اليمن واختباره له يف احلكم خري دليل عىل اهتاممه

بإعامل العقل والتفكري يف املسائل والقضايا التي سرتد

إليه أثناء توليه احلكم والقضاء بني الناس َع ْن ُم َع ِ
اذ ِ
بن
ول اللهَّ ِ َص ىَّل ُ
َج َبلٍ َ ،أ َّن َر ُس َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم لمَ َّا َأ َرا َد َأ ْن
َي ْب َع َث ُم َعا ًذا إِ ىَل ا ْل َي َم ِن َق َ
(ك ْي َ
الَ :
ف َتق يِْض إِ َذا َع َر َ
ض

َاب اللهَّ َِ ،ق َ
َل َك َق َض ٌاء؟)َ ،ق َ
الَ :أ ْق يِض بِ ِكت ِ
الَ ( :فإِ ْن
َاب اللهَّ ِ؟)َ ،ق َ
الَ :فبِ ُسن َِّة َر ُس ِ
لمَ ْ تجَ ِدْ فيِ ِكت ِ
ول اللهَّ ِ َص ىَّل
((( سورة آل عمران (اآلية.)191

((( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه 190/7رقم.35223
((( أخرجه الرتمذي 364/4رقم 2007وقال :هَ َذا َح ِد ٌ
يث
الو ْج ِه.
َح َس ٌن َغ ِر ٌ
يب اَل َن ْع ِر ُفهُ إِ اَّل ِم ْن هَ َذا َ

م .وحيدة عبد اخلالق جميد
ُ
ول اللهَّ ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َ
الَ ( :فإِ ْن لمَ ْ تجَ ِدْ فيِ ُسن َِّة َر ُس ِ
َص ىَّل ُ
َاب اللهَّ ِ؟) َق َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،و اَل فيِ ِكت ِ
الَ :أ ْج َت ِهدُ
ول اللهَّ ِ َص ىَّل ُ
َر ْأيِيَ ،و اَل آ ُلو فَضرََ َب َر ُس ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
َصدْ َر ُهَ ،و َق َ
ال( :الحَْ ْمدُ للِهَّ ِ ا َّل ِذي
ول اللهَّ ِ لمَِا ُي ْرضيِ َر ُس َ
َو َّفقَ َر ُس َ
ولَ ،ر ُس ِ
ول اللهَّ ِ)(.)1

ويويص احلكام باالجتهاد بالرأي واعامل العقل

يف حكمهم بل ويرغبهم يف ذلك بالثواب اجلزيل
الع ِ
يوم القيامة فقد ورد َع ْن َع ْم ِرو ِ
اصَ ،أن َُّه َس ِم َع
بن َ
ول اللهَّ ِ َص ىَّل ُ
َر ُس َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
ول( :إِ َذا َح َك َم
احل ِ
َ
اب َف َل ُه َأ ْج َر ِ
انَ ،وإِ َذا َح َك َم
اجت ََهدَ ُث َّم َأ َص َ
اك ُم َف ْ
اجت ََهدَ ُث َّم َأ ْخ َط َأ َف َل ُه َأ ْج ٌر)(.)2
َف ْ

من ذلك يتبينّ لنا ّ
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان
حريص ًا عىل ّ
حث أصحابه عىل اسـتخدام عقوهلم،

وتشجيعهم عىل التفكري الصحيح ،واالستنتاج
العلمي واملنطقي السليم ،القصد منه تنمية قدراهتم

العقلية ،وتوسيع مداركهم وفهومهم ،وقدح اذهاهنم.
وليس هناك أوضح من هذا احلديث يف إعامل

العقل والتفكري فيام خلق اهلل من بديع السموات
واألرض وما خلق من املخلوقات التي تدل داللة

واضحة عىل عظمته وسلطانه سبحانه وتعاىل َع ْن
َع َط ٍ
اءَ ،ق َ
الَ :د َخ ْل ُت َأ َنا َو ُع َب ْيدُ ْب ُن ُعمَيرْ ٍَ ،ع ىَل َعائِ َش َة

ور َنا ،ف َق َ
َف َقا َل ْت لِ ُع َب ْي ِد ْب ِن ُعمَيرْ ٍَ :قدْ َ
ال:
آن َل َك َأ ْن َتزُ َ
ال الأَْ َّو ُل :زُ ْر ِغ ًّبا َت ْز َد ْد ُح ًّباَ ،ق َ
ول َيا ُأ َّم ْه كَماَ َق َ
َأ ُق ُ
ال:
َف َقا َل ْتَ :د ُعو َنا ِم ْن َر َطا َنتِ ُك ْم َه ِذ ِهَ ،ق َ
ال ا ْب ُن ُع َمـيرْ ٍ:

وكان خيترب عقول أصحابه ويشجعهم إىل التفكري
ول اللهَّ ِ َص ىَّل ُ
َع ْن َع ْب ِد اللهَّ ِ ْب ِن ُع َم َرَ ،أ َّن َر ُس َ
اهلل َع َل ْي ِه
َو َس َّل َم َق َ
ال( :إِ َّن ِم َن َّ
الش َج ِر َش َج َر ًة الَ َي ْس ُق ُط َو َر ُق َها،

ـــول اللهَّ ِ َص ىَّل اللهَّ ُ
ِ
َأ ْخـبرِ ِينَا بِ َأ ْع َج ِ
ب شيَ ْ ٍء َر َأ ْيتِ ِه ِم ْن َر ُس

َش َج ِر ال َب ِ
اد َي ِةَ ،و َو َق َع فيِ َن ْفسيِ أَنهََّا الن َّْخ َل ُةَ ،ق َ
ال َع ْبدُ
است َْح َي ْي ُتَ ،ف َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول اللهَّ َِ ،أ ْخبرِ ْ َنا بهَِ ا؟
اللهَّ َِ :ف ْ
ول اللهَّ ِ َص ىَّل ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمِ :
َف َق َ
ال َر ُس ُ
(ه َي الن َّْخ َل ُة،

ام ُيصَليِّ َ ،قا َل ْتَ :ف َل ْم َيزَ ْل َي ْب ِكي َح َّتى َب َّل
َف َت َط َّه َرُ ،ث َّم َق َ

َّاس فيِ
َو ِه َي َم َث ُل ا ُمل ْس ِل ِمَ ،حدِّ ُثونيِ َما ِه َي؟) َف َو َق َع الن ُ

ال َع ْبدُ اللهَّ َِ :ف َحدَّ ْث ُت أَبيِ بِماَ َو َق َع فيِ َن ْفسيِ َ ،ف َق َ
َق َ
ال( :لأََ ْن
ون ُق ْل َت َها َأ َح ُّب إِليَ َّ ِم ْن َأ ْن َي ُك َ
َت ُك َ
ون ليِ َك َذا َو َك َذا)(،)3

((( أخرجه أبو داود 303/3رقم ،3592والرتمذي608/3

رقم.1327

((( أخرجه البخاري 108/9رقم ،7352ومسلم1342/3

رقم.1716
(((

َع َل ِ
يه َو َس َّل َمَ ،ق َ
الَ :ف َس َك َت ْت ُث َّم َقا َل ْت :لمَ َّا َك َ
ان َل ْي َل ٌة ِم َن
ال َّل َياليِ َ ،ق َ
الَ ( :يا َعائِ َش ُة َذ ِرينِي َأ َت َع َّبدُ ال َّل ْي َل َة لِرَبيِّ ) ُق ْل ُت:
َواللهَّ ِ إِنيِّ لأَ ُ ِح ُّب ُق ْر َب َكَ ،و ُأ ِح ُّب َما سرَ َّ َكَ ،قا َل ْتَ :ف َق َام
ِح ْج َر ُهَ ،قا َل ْتُ :ث َّم َب َكى َف َل ْم َيزَ ْل َي ْب ِكي َح َّتى َب َّل لحِ ْ َي َت ُه،
َقا َل ْتُ :ث َّم َب َكى َف َل ْم َيزَ ْل َي ْب ِكي َح َّتى َب َّل الأَْ ْر َ
ضَ ،ف َجا َء
الَ :يا َر ُس َ
الصلاَ ِةَ ،فلَماَّ َرآ ُه َي ْب ِكيَ ،ق َ
ول اللهَّ ِ،
بِلاَ ٌل ُي ْؤ ِذ ُن ُه بِ َّ

لمَِ َت ْب ِكي َو َقدْ َغ َف َر اللهَّ ُ َل َك َما َت َقدَّ َم َو َما َت َأ َّخ َر؟َ ،ق َ
ال:
َ
(أفَلاَ َأ ُك ُ
وراَ ،ل َقدْ َنزَ َل ْت عَليَ َّ ال َّل ْي َل َة آ َي ٌة،
ون َع ْبدً ا َش ُك ً
َ
الس َم َو ِ
ات
َو ْي ٌل لمَِ ْن َق َرأ َها وَلمَ ْ َي َت َف َّك ْر ِف َيها {إِ َّن فيِ َخ ْل ِق َّ

أخرجه البخاري 38/1رقم ،131ومسلم2164/4

رقم.2811
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عالقة علم النفس بالتوجيهات النبوية

ض  )2())1(} ...الآْ َي َة ُك َّل َهاّ .
َوالأَْ ْر ِ
إن املتأ ّمل يف أحاديث
املصطفى صىل اهلل عليه وسلم ليلحظ ّ
أن كثري ًا منها

وجه إىل إعامل العقل والتفكري والتد ّبر يف الكون ،وما
ّ
فيه من آيات دالة عىل وحدانية اهلل تعاىل وكامل قدرته

سبحانه وتعاىل.

املبحث العا�شر:
التوجيهات النبوية
للتعليم والتعلم
التعلم هو :عبارة عن تغيري أو تعديل يف سلوك

الكائن احلي ،نتيجة لقيامه بنشاط معني ،كاملران
والتكرار والتسميع الذايت وغريها(.)3

البحوث املحكمة
ُ
ولَ ( :م ْن َس َل َك َط ِري ًقا َي ْط ُل ُب ِف ِ
اهلل َع َل ِ
يه َو َس َّل َم َي ُق ُ
يه ِعلْماً

َس َل َك اللهَّ ُ بِ ِه َط ِري ًقا ِم ْن ُط ُر ِق َ
اجلن َِّةَ ،وإِ َّن المَْلاَ ئِ َك َة َل َت َض ُع
ب ِ
َأ ْجنِ َحت ََها ِر ًضا لِ َطالِ ِ
العالمَِ َل َي ْس َتغْ ِف ُر َل ُه َم ْن
الع ْل ِمَ ،وإِ َّن َ

اتَ ،و َم ْن فيِ َ
ضَ ،و ِ
َان فيِ َج ْو ِ
الس َم َو ِ
احليت ُ
األ ْر ِ
ف
فيِ َّ
المَْ ِ
العابِ ِدَ ،ك َف ْضلِ ال َق َم ِر َل ْي َل َة
العالمِ ِ َع ىَل َ
اءَ ،وإِ َّن َف ْض َل َ
الك َو ِ
ال َبدْ ِر َع ىَل َسائِ ِر َ
اك ِ
بَ ،وإِ َّن
اءَ ،وإِ َّن َ
العلَماَ َء َو َر َث ُة َ
األ ْنبِ َي ِ
َارا،
ُ
األ ْنبِ َيا َء لمَ ْ ُي َو ِّر ُثوا ِدين ً
َو اَل ِد ْرهمَ ً ا َو َّر ُثوا ِ
الع ْل َمَ ،ف َم ْن َأ َخ َذ ُه َأ َخ َذ بِ َح ٍّظ َو ِاف ٍر)(.)4
كام ورد َع ْن ِ
عبد اهلل بن َم ْس ُع ٍ
ودَ :ق َ
ال ليِ َر ُس ُ
ول

اللهَّ ِ َص ىَّل ُ
يه َو َس َّل َمَ ( :ت َع َّل ُموا ِ
اهلل َع َل ِ
الع ْل َم َو َع ِّل ُمو ُه
َّاسَ ،ت َع َّل ُموا ال َف َرائِ َ
َّاسَ ،ت َع َّل ُموا
ضَ ،و َع ِّل ُم ُ
وها الن َ
الن َ
وضَ ،و ِ
الق ْر َ
ُ
َّاسَ ،فإِنيِّ ا ْم ُرؤٌ َم ْق ُب ٌ
الع ْل ُم
آنَ ،و َع ِّل ُمو ُه الن َ

للتعلم أمهية كبرية يف حياة الناس ومن غريه

صَ ،و َت ْظ َه ُر ِ
ف ا ْثن ِ
الفت َُنَ ،ح َّتى خَ ْيت َِل َ
َان فيِ َف ِر َ
يض ٍة
َس َي ْن ُق ُ
اَل يجَ ِدَ ِ
ان َأ َحدً ا َي ْف ِص ُل َب ْين َُهماَ )(.)5

عليها ،فاإلنسان من أول يوم من والدته وهو يرتقى

ذكرناه كفاية ويصلح هذا املبحث أن يكون رسالة

يبقى اإلنسان جاهال ال يستطيع ْ
أن يقوم بحاجاته

الرضورية وهذا خالف الفطرة التي فطر اهلل الناس
يف مراتب العلم والتعلم ،فيتعلم أول ما يتعلم اللغة
وكيفية التخاطب مع من حوله ،ثم يتعلم كيف

يكسب رزقه وهكذا يف كل يوم يزداد معرفة وعلوما

األحاديث يف هذا املبحث كثرية جدا ولعل فيام

ماجستري لكثرة األحاديث فيه وتنوعها تنوع مباحث

علم النفس.

مل يكن يعرفها يف سابق أيامه ،وقد شجع رسول اهلل

ىَّ
صل اهلل عليه وس َّلم عىل العلم والتعلم يف أحاديث

ال َس ِم ْع ُت َر ُس َ
كثري منهاَ :ع ْن أَبيَ الدَّ ْر َد ِاء َق َ
ول اللهَّ ِ َص ىَّل
((( سورة آل عمران(اآلية.)190

((( أخرجه ابن حبان يف صحيحه 386/2رقم.620

((( أنظر :أصول علم النفس احلديث لعبد الرمحن العيسوي
ص.130 ،98
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((( أخرجه أبو داود 317/3رقم ،3641والرتمذي48/5

رقم.2682

((( أخرجه الدارمي يف سننه 298/1رقم ،227والداين يف
السنن الواردة يف الفتن 585/3رقم.261

م .وحيدة عبد اخلالق جميد

املبحث احلادي ع�شر:
التوجيهات النبوية
يف بناء ال�شخ�صية امل�سلمة
إِ َّن اهلدف من بحوث علامء النفس تدور حول

حمور واحد هو فهم الشخصية اإلنسانية ،ووضعوا
عىل هذا االساس نظرياهتم ،وكثري من هذه الدراسات
والنظريات تتناول مظاهر سطحية وهامشية من

السلوك اإلنساين وهي تغفل جوانب اجلانب الروحي
َّ
فأن دراساهتم تتعلق باجلانب املادي املوضوعي وهي
عىل هذا األساس دراسات قارصة ،وهلذا كان من
الرضوري األخذ بالنظرية اإلسالمية يف بناء الشخصية

املسلمة القائمة عىل قواعد وأسس سليمة يرتضيها اهلل

تعاىل وحيسن هبا اسالم املرء ،وقد بني النبي صىل اهلل
عليه وسلم تلك ُ
األسس يف قوله َص ىَّل اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم:
(إِ َّن ِم ْن ُح ْس ِن إِ ْسلاَ ِم املَ ْر ِء َت ْر َك ُه َما اَل َي ْعنِ ِ
يه)( ،)1وسبيل
التخلق هبذه ُ
األسس هو التعلم والعمل هبا.
أهم ُأسس بناء شخصية املسلم:

 /1األساس العقدي :ملعتقد اإلنسان أثر بالغ عىل

سلوكه وبناء شخصيته ،وليس هناك من خملوق إال
وله معتقد يدين به ،فكلام كان املعتقد صحيحا وسليام
وقويا يف نفس من يدين به كلام كانت أخالق وسلوك

ذلك صحيحة وسليمة ويتمثل هذا يف اإلحسان كام

اب َق َ
الَ :ب ْينَماَ
ورد يف حديث جربيل َع ْن ُع َمر بن الخَْ َّط ِ

اض ال ِّث َي ِ
إِ ْذ َط َل َع َع َل ْينَا َر ُج ٌل َش ِديدُ َب َي ِ
ابَ ،ش ِديدُ َس َو ِاد
َ
َّ
الس َف ِرَ ،و اَل َي ْع ِر ُف ُه ِمنَّا َأ َحدٌ ،
الش َع ِر ،اَل ُي َرى َع َل ْي ِه أ َث ُر َّ
س إِ ىَل ال َّنبِ ِّي َص ىَّل ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ف َأ ْس َندَ
َح َّتى َج َل َ

ُر ْك َب َت ْي ِه إِ ىَل ُر ْك َب َت ْي ِهَ ،و َو َض َع َك َّف ْي ِه َع ىَل َف ِخ َذ ْي ِهَ ،و َق َ
ال:
حَُمدُ َأ ْخبرِ ْ نيِ َع ِن الإْ ِ ْسلاَ ِمَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللِ َص ىَّل
َيا م َّ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم( :الإْ ِ ْسلاَ ُم َأ ْن َتشْ َهدَ َأ ْن اَل إِ َل َه إِ اَّل ُ
ُ
اهلل

ول اهللِ َص ىَّل ُ
حَُمدً ا َر ُس ُ
يم
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،وت ُِق َ
َو َأ َّن م َّ
وم َر َم َض َ
ان ،وَتحَ ُ َّج ا ْل َب ْي َت
الصلاَ َةَ ،وت ُْؤ يَِ
ت َّ
الز َكا َةَ ،و َت ُص َ
َّ

الَ :صدَ ْق َتَ ،ق َ
است ََط ْع َت إِ َل ْي ِه َسبِيلاً )َ ،ق َ
الَ :ف َع ِج ْبنَا
إِ ِن ْ
الَ :ف َأ ْخبرِ ْ نيِ َع ِن الإْ ِيماَ ِنَ ،ق َ
َل ُه َي ْس َأ ُل ُهَ ،و ُي َصدِّ ُق ُهَ ،ق َ
ال:
َ
(أ ْن ت ُْؤ ِم َن بِاهللَِ ،ومَلاَ ئِ َكتِ ِهَ ،و ُك ُتبِ ِهَ ،و ُر ُس ِل ِهَ ،وا ْل َي ْو ِم
الآْ ِخ ِرَ ،وت ُْؤ ِم َن بِا ْل َقدَ ِر خَيرْ ِ ِه وَشرَ ِّ ِه)َ ،ق َ
الَ :صدَ ْق َت،
الَ :
(أ ْن َت ْع ُبدَ َ
انَ ،ق َ
َق َ
الَ :ف َأ ْخبرِ ْ نيِ َع ِن الإْ ِ ْح َس ِ
اهلل َك َأن ََّك
َت َرا ُهَ ،فإِ ْن لمَ ْ َت ُك ْن َت َرا ُه َفإِن َُّه َي َر َ
اك)َ ،ق َ
الَ :ف َأ ْخبرِ ْ نيِ َع ِن

َ
اع ِةَ ،ق َ
الَ ( :ما المَْ ْسئ ُ
السائِلِ )،
الس َ
ُول َع ْن َها بِأ ْع َل َم ِم َن َّ
َّ
َ
لأَْ
َ
َ
الَ :فأ ْخبرِ ْ نيِ َع ْن أ َمارَتهَِاَ ،ق َ
َق َ
ال( :أ ْن َت ِلدَ ا َم ُة َر َّبت ََها،
الش ِ
او ُل َ
َو َأ ْن َت َرى الحْ ُ َفا َة ا ْل ُع َرا َة ا ْل َعا َل َة ِر َعا َء َّ
ون فيِ
اء َيت ََط َ

الُ :ث َّم ان َْط َلقَ َف َلبِث ُْت َم ِل ًّياُ ،ث َّم َق َ
ان)َ ،ق َ
ا ْل ُب ْن َي ِ
ال ليِ َ ( :يا
َ
السائِ ُل؟) ُق ْل ُتُ :
اهلل َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُم،
ُع َم ُر أ َتدْ ِري َم ِن َّ
َق َ
الَ ( :فإِن َُّه ِجبرْ ِ ُ
يل َأ َت ُاك ْم ُي َع ِّل ُم ُك ْم ِدين َُك ْم)( ،)2ويعترب
هذا احلديث من أسس الدين فقد تضمن اجلانب

العقدي والتعبدي والسلوكي ،فمن أخذ به فكأنام
أخذ بالدين كله ،ملا تضمن من أركان وقواعد الدين

ول اهللِ َص ىَّل ُ
َن ْح ُن ِع ْندَ َر ُس ِ
ات َي ْو ٍم،
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َذ َ

من األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة ،فكلام كان

((( أخرجه الرتمذي 558/4رقم 2318عن عيل بن حسني.

((( أخرجه مسلم 36/1رقم ،8والرتمذي 6/5رقم.2610
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البحوث املحكمة

عالقة علم النفس بالتوجيهات النبوية
املعتقد صحيحا وسليام وقويا يف نفس املسلم انعكس

مادة ورح فكل واحد منهام حيتاج إىل إشباع فقد خلقه

ضعف االعتقاد واإليامن ساءت األخالق وانحرف

فقد اختل التوازن وحصل االنحراف والتطرف الذي
هنى عنه الشارع وقد ورد يف احلديث عن َأ َنس بن

ذلك عىل سلوكه وخلقه ،والعكس صحيح كلام

السلوك إىل كل ما هو يسء.

 /2األساس التعبدي :ونعني به ْ
أن يكون املسلم

قائام يف عبادة اهلل تعاىل ،فالفطرة جمبولة عيل العبودية،
وإذا هدى اهلل العبد طريق الرشاد وجه تلك الفطرة إىل

وجهتها الصحيحة ،وعىل هذا األساس التعبدي الذي

من ثمراته التقوى يتفاضل الناس.

 /3األساس اخللقي :ونعني به اجلانب السلوكي

يف حياة املسلم َع ْن ُأ ِّم الدَّ ْر َد ِاء َع ْن أَبيِ الدَّ ْر َد ِاءَ ،ع ِن
ال َّنبِ ِّي َص ىَّل اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َ
ال( :إِ َّن َأ ْث َق َل َما ُو ِض َع فيِ
ِميزَ ِ
ان المْ ُ ْؤ ِم ِن َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ُخ ُل ٌق َح َس ٌنَ ،وإِ َّن اللهََّ ُي ْب ِغ ُ
ض
ا ْل َف ِ
اح َ
ش ا ْل َب ِذي َء)( ،)1كام ورد فيام جيب أن يتصف به

املسلم من مجيل الصفات واألخالق ،وكيف يكون

فع ْن أَبيِ
سلوك املسلم يف جمتمعه وتعامله مع الناس َ
ول اللهَّ ِ َص ىَّل اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َ
ُه َر ْي َر َة َأ َّن َر ُس َ
ال( :إِ َّي ُاك ْم
الظ َّن َأ ْك َذ ُب الحَْ ِد ِ
الظ َّن َفإِ َّن َّ
َو َّ
يثَ ،و اَل تجََ َّس ُسواَ ،و اَل
اسدُ واَ ،و اَل َتنَا َف ُسواَ ،و اَل َت َب َ
اغ ُضوا،
تحََ َّس ُسواَ ،و اَل تحََ َ

َو اَل تَدَ ا َب ُرواَ ،و ُكو ُنوا ِع َبا ًدا للِهَّ ِ إِ ْخ َوا ًنا)(.)2

اهلل يف أحسن تقويم ،ومتى ُأشبع واحد وأمهل اآلخر

ال َث ُة َر ْه ٍط إِ ىَل ُب ُي ِ
َمالِ ٍ
ك رَضيَِ اللهَّ ُ َع ْن ُه َي ُق ُ
ولَ :جا َء َث َ
وت
اج ال َّنبِ ِّي َص ىَّل ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ي ْس َأ ُل َ
ون َع ْن ِع َبا َد ِة
َأزْ َو ِ
ال َّنبِ ِّي َص ىَّل ُ
وها،
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،فلَماَّ ُأ ْخبرِ ُ وا َكأَنهَّ ُْم َت َقا ُّل َ
َف َقا ُلواَ :و َأ ْي َن َن ْح ُن ِم َن ال َّنبِ ِّي َص ىَّل ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم؟ َقدْ
ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذ ْنبِ ِه َو َما َت َأ َّخ َرَ ،ق َ
ال َأ َحدُ ُه ْمَ :أ َّما
َأ َنا َفإِنيِّ ُأصَليِّ ال َّل ْي َل َأ َبدً اَ ،و َق َ
ال َ
وم الدَّ ْه َر
آخ ُرَ :أ َنا َأ ُص ُ
وَالَ ُأ ْف ِط ُرَ ،و َق َ
آخ ُرَ :أ َنا َأ ْع َت ِز ُل الن َِّسا َء َف َ
ال َ
ال َأ َتزَ َّو ُج َأ َبدً ا،

ول اللهَّ ِ َص ىَّل ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم إِ َل ْي ِه ْمَ ،ف َق َ
َف َجا َء َر ُس ُ
ال:
َ
ين ُق ْلت ُْم َك َذا َو َك َذاَ ،أ َما َواللهَّ ِ إِنيِّ لأََ ْخ َش ُاك ْم
(أ ْنت ُُم ا َّل ِذ َ
وم َو ُأ ْف ِط ُرَ ،و ُأصَليِّ َو َأ ْر ُقدُ ،
للِهَّ ِ َو َأ ْت َق ُاك ْم َل ُهَ ،ل ِكنِّي َأ ُص ُ
َ
س ِمنِّي)(.)3
َوأ َتزَ َّو ُج الن َِّسا َءَ ،ف َم ْن َر ِغ َب َع ْن ُسنَّتِي َف َل ْي َ

املبحث الثاين ع�شر:
اخلامتة
ويف اخلتام نشكره سبحانه وتعاىل أن أعاننا عىل

إمتام البحث فقد فتح عيل آفاق واسعة وهو بداية

 /4التوازن يف الشخصيةَّ :
إن اإلسالم يدعو إىل

لعمل كبري يستحق الدراسة واالهتامم فعلم النفس

أن يطغى جانب عىل جانب ،وبام َّ
أن اإلنسان خلق من

سلوكه ،من أجل أن يكون إنسان ًا مستقيام ،ودراسة

التوازن واالعتدال يف كل أمر من أمور احلياة من غري

((( أخرجه ابن حبان يف صحيحه 506/12رقم.5693

((( أخرجه البخاري 19/7رقم ،5143ومسلم1985/4

رقم.2563
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ما وجد إال من أجل االرتقاء بالكائن احلي وتعديل

(((

أخرجه البخاري 2/7رقم ،5063وابن حبان يف

صحيحه 20/2رقم.317

م .وحيدة عبد اخلالق جميد
سلوكه والوقوف عىل اجلوانب اإلجيابية والسلبية

وصل ُ
ىَّ
اهلل عىل س ِّيدنا حممد ،س ِّيد األولني

والضعف يف سلوكه وتفكريه ،فوجدت َّ
أن يف السنة

تسليام كثريا

يف شخصيته ،ووضع احللول املناسبة ملواطن اخللل

النبوية وأحاديث الرسول ىَّ
صل اهلل عليه وس َّلم احللول
املناسبة ،وأصبحت مقتنعة َّ
بأن الغرب لو اطلع عىل
ما يف السنة النبوية من توجيهات وإرشادات لعلم
أن هذا النبي ىَّ
يقين ًا َّ
صل اهلل عليه وس َّلم ما كان ينطق

عن اهلوى إن هو إال وحي يوحىَّ ،
ألن الذي علمه
وأرشده هو خالق الكون واإلنسان ،العليم بخلقه

الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ،وهو

أقرب ألحدهم من حبل الوريد.

فال عجب ْ
أن تطابقت مجيع مباحث علم النفس

عىل ما يف السنة النبوية من توجيهات ،وكأنام كان
النبي ىَّ
صل اهلل عليه وس َّلم ومن خالل أقواله وأفعاله
وتوجيهاته عليام بام يف النفس البرشية من سلبيات

واجيابيات ،وهذا دليل عىل َّ
أن هناك إعجاز ًا يف السنة
النبوية فكيف يصدر كل هذا من رجل أمي ليس له

معلم يعلمه ،أو مرشد يوجهه ،فمن الذي علمه كل
هذا العلم ،ال شك أن َُّه اهلل القادر عىل كل يشء.

واآلخرين ،وعىل آله وصحبه وس َّلم

قائمة املراجع
1.1أصول علم النفس احلديث لعبد الرمحن العيسوي،
النارش :املكتب العريب احلديث باإلسكندرية ،عام

ــــ.

2.2سنن الرتمذي ملحمد بن عيسى بن َس ْورة الرتمذي

(ت 279هـ)،حتقيق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد
عبد الباقي وإبراهيم عطوة ،النارش :مطبعة مصطفى
البايب احللبي ،بمرص ،الطبعة الثانية ،سنة1975م.

3.3سنن الدارمي لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن
الفضل الدارمي (ت255هـ) ،حتقيق :حسني سليم

أسد الداراين ،النارش :دار املغني للنرش والتوزيع،
السعودية ،الطبعة األوىل ،عام2000م.

4.4سنن أيب داود أليب داود سليامن بن األشعث

الس ِج ْستاين (ت275هـ) ،حتقيق :حممد حميي الدين
ِّ
عبد احلميد ،النارش :املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.

غامرت يف الكتابة عن هذا املوضوع وهو
وقد
ُ

5.5سنن الكربى النسائي ألمحد بن شعيب النسائي

فوجدت َّ
أن ما يف األحاديث النبوية أكرب
النفس،
ُ

6.6أرشف عليه :شعيب األرناؤوط ،قدم له :عبد اهلل

العالقة بني التوجيهات النبوية وتطبيقاهتا عىل علم

وأعظم مما وضعه علامء النفس من قواعد وحتليالت
يف دراسة سلوك الكائن احلي ،وهكذا يبقى اإلسالم

وتعاليمه هي احلل األمثل لكل مشاكل األمة وإىل أن
يرث اهلل األرض ومن عليها.

(ت303هـ) ،حتقيق :حسن عبد املنعم شلبي،

بن عبد املحسن الرتكي ،النارش :مؤسسة الرسالة،
بريوت ،الطبعة األوىل ،عام2001م.

7.7سنن ابن ماجه ملحمد بن يزيد القزويني،

(ت273هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،النارش:

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الأول
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البحوث املحكمة

عالقة علم النفس بالتوجيهات النبوية
دار إحياء الكتب العربية.

العريب ،سنة 1982م.

8.8السنن الواردة يف الفتن لعثامن بن سعيد بن عثامن

1616املدخل إىل علم النفس د/عبد اهلل عبد احلي

إدريس املباركفوري ،النارش :دار العاصمة ،الرياض،

الرابعة ،عام 1994م.

الداين (ت444هـ) ،حتقيق :د /رضاء اهلل بن حممد
الطبعة األوىل.

موسى ،النارش :مكتبة اخلانجي بالقاهرة ،الطبعة
1717مسند احلميدي أليب بكر عبد اهلل بن الزبري

9.9الصحة النفسية يف اإلسالم ليحيى الغامدي بحث

احلميدي املكي (ت219هـ) ،حتقيق :حسن سليم

جامعة امللك عبدالعزيز بجدة  -ماجستري .-

األوىل ،عام2996م.

قدم يف مادة دراسات نفسية يف الكتاب والسنة يف

أسد الدَّ َاراينّ ،النارش :دار السقا ،دمشق ،الطبعة

1010صحيح البخاري ملحمد بن إسامعيل البخاري،

1818مسند البزار أليب بكر أمحد بن العتكي املعروف

النجاة ،الطبعة األوىل ،سنة 1422هـ.

وعادل بن سعد ،وصربي عبد اخلالق ،النارش :مكتبة

حتقيق :حممد زهري بن نارص النارص ،النارش :دار طوق

بالبزار (ت292هـ) ،حتقيق :حمفوظ الرمحن زين اهلل،

1111صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ملحمد

العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل ،عام

(ت354هـ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،النارش:

1919مصنف ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم

بن حبان التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،ال ُبستي
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثانية ،عام

1993م.

1988م.

العبيس (ت235هـ) ،حتقيق :كامل يوسف احلوت،
النارش :مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة األوىل.

1212صحيح ابن خزيمة أليب بكر حممد بن إسحاق

2020مصنف عبد الرزاق بن مهام احلمريي اليامين

حممد مصطفى األعظمي ،النارش :املكتب اإلسالمي،

األعظمي ،النارش :املجلس العلمي ،اهلند ،النارش:

بن خزيمة النيسابوري (ت311هـ) ،حتقيق :د.
بريوت.

1313صحيح مسلم ملسلم بن احلجاج النيسابوري

(ت261هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،النارش:
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

1414علم النفس الرتبوي خلليل املعايطة ،دار الفكر،

سنة 1999م.

1515مبادئ علم النفس د/خمتار محزة ،طبع دار البيان
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الصنعاين(ت211هـ) ،حتقيق :حبيب الرمحن
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثانية.

2121معامل يف الطريق لسيد قطب ،طبعة دار الرشوق،
بريوت ،الطبعة السادسة ،سنة1979م.

