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     Abstract 

 

 This study aimed to explain the concept of self in the Holy Quran and its educational   

implications on the educational curriculum in the Muslim society. The researcher 

used the analytical descriptive method and the method of analyzing the content of a 

sample of Quranic verses. The study showed a number of results: 

1. Self: An updated object composed of two elements (physical and moral), have 

characteristics, characteristics, and capabilities, large, commensurate with the 

objective, and the function assigned to it, the architecture of the earth. 

2. The human mind is constrained, yet powerful. 

3. In the Islamic curriculum, the sciences that provide good for the human being and 

help him to develop aspects of good in the soul. 

4. The human soul is responsible for determining its behavior. It possesses the 

abilities, the mental faculties, the feelings and the emotions that enable it to do so. 
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Hence, its responsibility is a special responsibility for itself and for its actions and 

actions, good or bad. 

 

Keywords: The educational curriculum, The human soul.  
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في  نعكاساته على المنهاج التربهي مفههم النفس في القرآن الكريم وا
 المجتمع المدلم

 
 ةد. وليج رفيق العياصر    

    المملكة العربية السعودية -جامعة الملك سعود -أساسيات التعليم   

dr.waleedrma@gmail.com  
 

 
 ملخص الجراسة  

انعكاساتو التخبػية عمى السشياج ىجفت ىحه الجراسة إلى بياف مفيػـ الشفذ في القخآف الكخيع و 

استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي، وأسمػب تحميل وقج التخبػؼ في السجتسع السدمع، 

 مغ الشتائج ىي: االسزسػف لعيشة مغ اآليات القخآنية، وقج أضيخت الجراسة عجد

الشفذ: كائغ محجث مخكب مغ عشرخيغ )مادؼ ومعشػؼ(، ليا خرائريا، وصفاتيا،  .ٔ

 جرات كبيخة، تتشاسب مع اليجؼ، والػضيفة السكمفة بيا، وىي عسارة األرض. وق

  .متشاىية قػة ذو الػقت وبشفذ مقيج، اإلنداني العقل .ٕ

 تشسية عمى وتداعجه اإلنداف عمى بالخيخ تعػد التي العمػـ قجـفي السشياج اإلسبلمي ت .ٖ

 . الشفذ في الخيخ جػانب
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 العقمية والسمكات القجرات مغ تستمظ فيي كيا،سمػ  تحجيج عغ مدؤولة اإلندانية الشفذ .ٗ

 خاصة مدؤولية مدؤوليتيا جاءت ىشا مغ ذلظ، مغ تسكشيا ما واالنفعاالت واألحاسيذ

 .شخ أـ خيخ وترخفاتيا أفعاليا وعغ نفديا عغ

 

 .الشفذ اإلندانية، ؼ السشياج التخبػ  الكلمات المفتاحية:
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 مقجمة:
 
 هللافعشجما خالف آدـ عميو الدبلـ وزوجو أمخ  جـ،ية اإلسبلمية البذخية مشح القالزمت التخب 

هللا األكل مشيا، تقخر ىبػشيسا إلى األرض، ووعجىسا باالبتعاد عغ الذجخة بعجـ  سبحانو وتعالى

 .سبحانو وتعالى بإرساؿ مشياج التخبية ليسا ولحريتيسا

ا َيْأِتَيشَُّكْع ِمشِّي ُىجًػ َفَسْغ َتِبَع ُىَجاَؼ َفبل َخْػٌؼ َعَمْيِيْع َوال ُقْمَشا اْىِبُصػا ِمْشَيا َجسِ )قاؿ تعالى:  يعًا َفِإمَّ

 ( . ٖٛ، ( ) البقخةُىْع َيْحَدُنػفَ 

سبحانو وتعالى في كتابو العديد أف التخبية اإلسبلمية تتابعت بالشدوؿ عمى مخ  هللاوبيغ  

ليجايتيع إلى الحق كمسا ابتعجوا عغ  ؛الدبلـ عمييع العرػر البذخية عغ شخيق األنبياء والخسل

 .جادة الصخيق القػيع

ػَف َعَمْيُكْع آَياِتي َفَسِغ اتََّقى َوَأْصَمَح َفبل َخْػٌؼ ) :قاؿ تعالى ا َيْأِتَيشَُّكْع ُرُسٌل ِمْشُكْع َيُقرُّ ـَ ِإمَّ َيا َبِشي آَد

 ( ٖ٘( )سػرة األعخاؼ ْع َيْحَدُنػفَ َعَمْيِيْع َوال ىُ 

لحلظ جاءت  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-سبحانو وتعالى أف التخبية اإلسبلمية اكتسمت ببعثة سيج الخمق دمحم  وبيغ 

  .رسالة عالسية لمشاس كافة -عميو الربلة والدبلـ-رسالتو 

ـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع اْلَيْػـَ َيِئَذ الَِّحيَغ َكَفُخوا ِمْغ ِديِشُكْع َفبل َتْخَذْػُىْع َواْخَذْػِف اْلَيػْ ) :قاؿ تعالى 
ْسبلـَ ِديشًا َفَسِغ اْضُصخَّ ِفي َمْخَسَرٍة َغْيَخ ُمَتَجاِنٍف إِلثْ  ٍع َفِإفَّ َوَأْتَسْسُت َعَمْيُكْع ِنْعَسِتي َوَرِضيُت َلُكُع اإلِْ

 .(ٖ( )السائجة  َغُفػٌر َرِحيعٌ ّللاََّ 

ي َرسُ ) :قاؿ تعالىو   َساَواِت َواأْلَْرِض ال ُقْل َيا َأيَُّيا الشَّاُس ِإنِّ ِ ِإَلْيُكْع َجِسيعًا الَِّحؼ َلُو ُمْمُظ الدَّ ػُؿ ّللاَّ

ِ َوَكمِ  يِّ الَِّحؼ ُيْؤِمُغ ِباَّللَّ ِ َوَرُسػِلِو الشَِّبيِّ اأْلُمِّ َساِتِو َواتَِّبُعػُه َلَعمَُّكْع ِإَلَو ِإالَّ ُىَػ ُيْحِيي َوُيِسيُت َفآِمُشػا ِباَّللَّ

  (ٛ٘ٔ ألعخاؼ)ا( َتْيَتُجوفَ 
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 مغ البذخ، بل ىي لمبذخية جسعاء. خا عمى فئة محجدةليدت حكً  فالتخبية اإلسبلمية 

ا مغ أمػر الجنيا إال وأتت بالسبادغ التي إف مسا ال شظ فيو أف التخبية اإلسبلمية لع تتخؾ أمخً  

لمتصبيق في  العامة صالحة مبادئياأف تكػف  بيغ ما لو وما عميو، فبل بج إذفوتُ  وتيحبو،تحكسو 

 كل زماف ومكاف إلى أف يخث هللا األرض ومغ عمييا.   

عمى تخبية  كبيخٌ  مجسػعة مغ الحقائق اليامة التي ليا أثخٌ لقج احتػت التخبية اإلسبلمية عمى   

ئلجابة لوتست السحاولة  ،اإلنداف وسمػكو، فيي حقائق شغمت العقػؿ البذخية عمى مخ العرػر

 ثع ع مغ بحثيا عغ شخيق العقل، ومشيع مغ أخحىا عغ شخيق الػحي.سشيفصخؽ مختمفة، بعشيا 

عغ األفكار والسعتقجات التي يعتشقيا إف الحقائق التي جاءت بيا التخبية اإلسبلمية حقائق تتسيد 

ػػ والسداجية في والتي تػصمػا إلييا عغ شخيق قجراتيع الحاتية، السستدجة بالي ،الكثيخ مغ الشاس

دمحم صمى هللا -كتاب هللا سبحانو وتعالى وسشة نبيو  امرجرىفيي حقائق  كثيخ مغ األحياف؛

عمى مخ  السصمق اوثباتي اىػ الحؼ يؤكج صجقي ليحه الحقائقوالسرجر اإلليي  -وسمع وآلو عميو

فيي حقائق دقيقة بيشت لئلنداف ما ييسو ويؤثخ عميو ويشعكذ عمى تفكيخه ووججانو  ،العرػر

  ئل الػجػدية الثبلثة الكػف واإلنداف والحياة.وسمػكو، فأجابت عغ السدا

َيْيِجؼ ِبِو ّللاَُّ َمِغ اتََّبَع ِرْضَػاَنُو ُسُبَل  ُنػٌر َوِكَتاٌب ُمِبيٌغ، َقْج َجاَءُكْع ِمَغ ّللاَِّ ... )) :قاؿ تعالى 

ـِ َوُيْخِخُجُيْع ِمَغ الطُُّمَساِت ِإَلى الشُّػِر ِبِإْذِنِو َوَيْيِجيِيْع ِإلَ  بل  ( . ٙٔ-٘ٔ( )السائجة ى ِصَخاٍط ُمْدَتِقيعٍ الدَّ

تبيغ الرػرة الػاضحة في كػنيا  التخبية اإلسبلمية ىحه الحقائق التي جاءت بياتتجمى أىسية   

ه فتخبية اإلنداف السدمع عشجما تشبثق مغ ىح ،الجقيقة البعيجة عغ الغسػض والتشاقس والخخافة

واضحة، تشطخ لمسدائل الػجػدية نطخة  ربانيةؿ ، فإنيا تخبية حقيقية بشيت عمى أصػ الحقائق
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كػف الحؼ ا لخبو يعسخ الحقيقية سميسة مدتشيخة بشػر هللا وىجاه، فيي تعج السدمع ألف يكػف عابجً 

  . الجنيا، والتي تعتسج عمى سمػكو في الحياة ا لمحياة اآلخخة التي سيشتقل إلييامدتعجً  ،ويعير في

اإلسبلمية حقيقة الشفذ اإلندانية وشبيعتيا، وىحه الحقائق ميسة  مغ الحقائق التي بيشتيا التخبية

فبل يسكغ ألؼ تخبية أف تشجح ما لع تكػف مبشية عمى ترػر  ؛تخبية اإلنداف السدمعفي ا ججً 

إذا اإلسبلمية التخبية ف ،مكػناتو والغاية مغ خمقوو صفاتو و  ،واضح لئلنداف الحؼ تخيج تخبيتو

 ع بيا، تكػف مخخجاتيا صحيحة. دمبشيت عمى حقائق صحيحة مُ 

لقج قجمت التخبية اإلسبلمية الرػرة الػاضحة عغ الشفذ، ولكغ مع ابتعاد السدمسيغ عغ  

مرادر ىحه التخبية في حياتيع وانتذار األفكار الفمدفية السختمفة، واألخح بيا دوف تسحيز، 

ذ مغ السفاىيع السعقجة عمى السجتسعات اإلسبلمية، أصبح مفيػـ الشف السدتعسخ ثقافةوسيصخة 

ذات األفكار الستشاقزة واليػية  في فكخ السجتسعات اإلسبلمية ضحة والستشاقزةالػ وغيخ و 

 . السفقػدة

االتفاؽ عمى وغياب وتججر اإلشارة إلى أف الستتبع آلراء الفبلسفة يخػ التشاقس وعجـ الػضػح    

يغ الحؼ تأثخوا بذكل كبيخ بفبلسفة تحجيج مجرؾ وواضح لمشفذ البذخية، وما حاؿ فبلسفة السدمس

   ليطيخ  ؛ا مغ أفكار الفبلسفة حػؿ مفيػـ الشفذ، بأحدغ مشيع وسػؼ يػرد الباحث عجدً اليػناف

 .مجػ التشاقس والغسػض في فيع الشفذ اإلندانية

عبلقتيا بالجدج فيشاؾ بعس  ما عغأ ،الشفذ مػجػدة قبل اتراليا بالبجفيخػ أفبلشػف أف  

ياة والحخكة ا بأنيا مبجأ الحخدد، فيػ يحج الشفذ تارة بأنيا فكخ خالز، وشػرً الغسػض والت

وتارة يزع بيشيا عبلقة وثيقة، فيحىب إلى أف الجدج يذغميا عغ فعميا  ،لمجدع، وأف الجدع آلة

تقيخه وتعسل عمى الخبلص مشو، كسا  وأنيا ،الحاتي )الفكخ( ويجمب ليا اليع بحاجاتو وآالمو
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، شفذ وأف لئلنداف نفػسً يؤمغ بخمػد ال ويعتقج أفبلشػف كحلظ بأف  (.ٜٔ، صٜٚٚٔا ثبلثة )كـخ

الشفذ قجيسة، والجليل عمى ذلظ أنيا باقية إلى األبج كسا ثبت بالبخىاف وكل ما ىػ أبجؼ فيػ 

 (. ٘٘، صٕٜٚٔأزلي )مغشية، 

سة وإنسا ليا أما أرسصػ فيعتقج أف الشفذ شخط مباشخ لشذاط الجدع، وأنيا ال تعسل برػرة دائ 

"الشفذ الشامية" "الشفذ  :وصخح بأف قػػ الشفذ خسدة(. ٕٜٛٔ، بخىييةفتخات تخمج لمشػـ )

 ، (. وقج ٖٜ، صٜٚٚٔالحاسة" "والشفذ الشاشقة" "والشفذ الشازعة" "والشفذ الستحخكة" )كـخ

 ة، وأف وجػدىا مقارف بػجػد البجفخالف أرسصػ قػؿ أفبلشػف بأف الشفذ قجيسة بل ىي حادث

  (.ٜ٘، صٖٜٚٔ)مغشية، 

 تحجيج"فيػ في  :تأثخ الكشجؼ بكل مغ أفبلشػف وأرسصػ في ما يتعمق بسذكمة الشفذ والعقل 

خخ يذيخ إلى الخأؼ بػضػح إلى الخأؼ األفبلشػني واآل الشفذ يدػؽ عجة تحجيجات بعزيا يذيخ

قابل  ةجـخ ذؼ آل تسامية :أنيا صة بالحجود يقػؿ في تعخيفو لمشفذ؛األرسصي، ففي رسالتو الخا

مؤلف. ىحا ىػ  ذاتو بعجدلجدع شبيعي متحخؾ مغ  أوؿٌ  استكساؿٌ  أنيا -أيزا–ويقػؿ لمحياة. 

حج الشفي عشج الكشجؼ، وىػ حج اشتسل عمى الخأؼ الفيثاغػرؼ وعمى رأؼ بعس الفبلسفة 

ة إف الشفذ عشج الكشجؼ مختبصشفذ مؤلفة مغ العشاصخ...الصبيعييغ الحيغ ذىبػا إلى أف ال

 ، أو تساميةا، وليحا كاف قػلو أنيا استكسااًل ا ثابتً ا دائسً بالجدع، ولكغ ىحا االرتباط ليذ ارتباشً 

)عػف،  "فشاء الشفذ بفشاء الجدع شاه أف الػجػد الخاص بالشفذ ىشا ال يعشي البتةَ عوىحا م

  (.ٖٓٔ، صٕٜٛٔ

جدع ونفذ، ولمشفذ عجة قػػ مخكب مغ  فيػإلى اإلنداف نطخة ثشائية،  فإنو نطخ الفارابي أَما  

تطيخ في مخاحل مختمفة في نسػ اإلنداف وىي: "القػة الغاذية" "والقػة الحاسة" "والقػة الستخيمة" 
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كحلظ  (. ويعتقجٜٜٛٔ" )فخحاف، "والقػة الشاشقة" "والقػة الشدوعية التي تشسي اإلرادة عشج اإلنداف

ىػ أنيا  ،وما يسيد البجف مغ الشفذ ،مة لمبجفحادثة ال وجػد ليا قبل البجف وأنيا مبلز  ذبأف الشف

ألنو مغ عالع  ؛فاسجإنو البجف ف ألنيا مغ عالع األمخ، أما ؛وىى خالجة ،وال شكلليا ال صػرة 

، والشفذ ال تشقدع وال تتجدأ، وقج اتبع الفارابي في تقديع الشفذ التقديع الحؼ نادػ بو مغ الخمق

 (.ٚٓٔ، ص ٕٜٛٔقبل أفبلشػف وأرسصػ )عػف، 

ويعتقج ابغ سيشا أف الشفذ حادثة مع حجوث الجدع وىي متفقة معو في الشػع والسعشى، وأنيا  

 .صػرة الجدج، وأف الجدج ال يشذئ الشفذ بل تفيس عميو مغ واىب الرػر، هللا سبحانو وتعالى

 (.ٕٜٔ، ص ٜٜٛٔ)فخحاف، 

أنيا جػىخ قائع مدتقل  والشفذ عمى الخغع وعقل،قمب وروح ونفذ ويقخ الغدالي بأف اإلنداف  

عغ البجف، إال أنيا عمى صمة قػية بو، فيي تؤثخ فيو وتتأثخ بو، فالبجف ال يػجج إال بالشفذ، 

لكشو يخػ مغ جية ثانية أف الشفذ تػجج بعج فشاء البجف، فالسػت ال تستج إلى الشفذ بل إنو 

 (.ٜٜٛٔيريب البجف وحجه )فخحاف، 

وال  !فة والسفكخيغ حػؿ الشفذ وتحجيجىا يجج العجب العجابآراء الفبلسإذا ما تسعغ القارغ و  

ومشيع مغ  ،فسشيع مغ قاؿ بأف الشفذ ىي هللا بالحات لمشفذ، اواضحً  ايدتصيع أف يحجد مفيػمً 

ومشيع مغ قاؿ أنيا  ،ومشيع مغ قاؿ بأنيا جػىخ مجخد عغ السادة ،قاؿ بأنيا الساء واليػاء والشار

 جػىخ مادؼ. 

لكي يعخؼ نفدو، ولكشو  ؛اا جبارً بأف الجشذ البذخؼ بحؿ مجيػدً  :إلى القػؿ (ارؿك)وىحا ما دفع  

ا مغ السبلحطات التي كجسيا العمساء والفبلسفة في جسيع األزماف، فإنشا كشدً  مغ أنو يسمظبالخغع 

إنشا ال نفيع اإلنداف ككل إنشا نعخفو عمى أنو  ،نفيع جػانب معيشة فقط في أنفدشا استصعشا أف
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فكل واحج مشا مكػف مغ مخكب مغ  ،مغ أجداء مختمفة وحتى ىحه األجداء ابتجعتيا وسائمشامكػف 

 (.ٖٜٛٔ)كاريل،  .األشباح تديخ في وسصيا حقيقة مجيػلة

دوف االكتخاث بالػحي اإلندانية عغ ماىية الشفذ  اإلنداف بعقموكذف لقج نتج عغ محاولة 

ا دفع عمساء الشفذ إلى حرخ أنفديع في دراسة مس ،اا وجسػدً ىحا السػضػع تعقيجً  ةاديز  اإلليي

الطػاىخ الشفدية التي يسكغ فقط مبلحطتيا ودراستيا دراسة مػضػعية، وتجشبػا البحث في كثيخ 

ظ ابعجوا مغ الطػاىخ الشفدية اليامة التي يرعب إخزاعيا لمسبلحطة أو البحث التجخيبي، وبحل

غ مبلحطتو، وقرخوا دراستيع عمى الدمػؾ ألف الشفذ شيء ال يسك الشفذ ذاتيا عغ دراستيع؛

 سع عمع الشفذ وتدسيتو عمع الدمػؾ؛ابعزيع بتغييخ  نادػ، وقج والحؼ يسكغ مبلحطتو وقياس

 (.ٜٜٛٔ)نجاتي،  .ألف عمع الشفذ الحجيث يجرس الدمػؾ وال يجرس الشفذ

 ، حيغشػف أفبل ىػ لجراسة ومعخفة الشفذ البذخية احدبشا أف نعمع أف أوؿ مغ أشمق شعارً   

عغ الػصػؿ إلى  البذخ وعشجما عجد ،وتصػر ىحا العمع عبخ الدماف "اعخؼ نفدظ" هأشمق شعار 

 . اإلندافحقيقة الشفذ انتيى السصاؼ بيحا العمع إلى دراسة الدمػؾ الحؼ يرجر عغ 

-كتاب هللا  ،مغ الشبع الرافي انصمقشا بجراستياإال إذا  البذخية، يسكغ اليػـ فيع الشفذ ال 

دوف زيادة أو نقراف؛ وخيخ دليل عمى ذلظ عجد العقل  فيو تكسا جاء -حانو وتعالىسب

 غ.ؼ بحث ىحا السػضػع مشح آالؼ الدشيالبذخؼ عغ تكػيغ ترػر واضح لمشفذ البذخية الح
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 مذكلة الجراسة: 

يع مغ السفاى أدػ إلى عجـ وضػح الكثيخ إلسبلمية عغ واقع وحياة السدمسيغإف غياب التخبية ا  

، وساعج عمى ىحا دخػؿ أفكار فمدفية مختمفة دوف تسحيز وتجبيخ، يعاإلسبلمية في أذىان

ومغ ىحه  ،مية ومبادئيا ومفاىيسيا وحقائقيافجخل مغ األفكار ما يشاقس معتقجات التخبية اإلسبل

 فكاف مغ األىسية بسكاف إجخاء دراسة عمسية تبيغ مفيػـ الشفذ كسا ورد الشفذ،السفاىيع مفيػـ 

ومغ ثع بياف انعكاسات ىحا السفيػـ اإلسبلمي عمى السشياج  -سبحانو وتعالى-في كتاب هللا 

 التخبػؼ عشج السدمسيغ.

 أسئلة الجراسة:

 اإلجابة عغ األسئمة التالية:سعت ىحه الجراسة في  

 ما مفههم النفس في القرآن الكريم؟الدؤاؿ األوؿ: 

فههم النفس في القرآن الكريم على المنهاج التربهي ما االنعكاسات التربهية لمالدؤاؿ الثاني: 

 عنج المدلمين؟

 أهجاف الجراسة:

انعكاساتو التخبػية  وبياففي القخآف الكخيع اإلندانية مفيػـ الشفذ  تحجيجىحه الجراسة إلى  تىجف 

 .عمى السشياج التخبػية
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  الجراسة:أهمية 

في القخآف  الشفذمفيػـ وىػ بياف  ،تشاولوتدتسج ىحه الجراسة أىسيتيا مغ السػضػع الحؼ ت  

 . عشج السدمسيغ التخبػؼ عمى السشياج  انعكاساتوالكخيع وبياف بعس 

 وىشاؾ العجيج مغ الشقاط التي تبخز أىسية ىحه الجراسة وىي:   

 .مغ السدائل الػجػدية اليامة وىي الشفذ اإلندانية تجيب عغ واحج .ٔ

تداعجه عمى فيع الحات والتعامل معيا  ةميسعمى فيع جػانب نفدية تداعج الفخد  .ٕ

 .يجابيةإب

تداعج واضعي السشاىج في الجوؿ العخبية واإلسبلمية عمى تحجيج األسذ الشفدية  .ٖ

 .والفمدفية لمسشاىج

        كسا جاءت في القخآف  الشفذمتػاضع مغ الباحث يأمل أف يداعج في فيع لحا فإف ىحا جيج  

 سشياج التخبػؼ.الكخيع وبياف انعكاساتيا عمى ال

 

 منهج الجراسة:

القخآنية  اآلياتمغ  ميمي، وأسمػب تحميل السزسػف لعيشةاستخجـ الباحث السشيج الػصفي التح 

    الكخيسة التي تبيغ مفيػـ الشفذ.

 األدب النظري والجراسات الدابقة:

 سيعخض الباحث أبخز اآلراء وأىسيا حػؿ مفيػـ الشفذ:  

وىػ مغ فبلسفة اليػناف أف الشفذ مترمة بالشار اإلليية  (ميذىخق) عغ مصخ نقبًل يحكخ   

العاقمة، وتػصف نذأتيا بالتراعج أو بالصخيق إلى أعمى، حيث تتحػؿ الخشػبة إلى بخار ثع 
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فيي عخضة لمتحػالت حدب شبيعتيا، فإما نحػ الجفاؼ والشار وإما نحػ الخشػبة  نار،إلى 

الشفذ ف ،ربلح، وفي الثانية يجركيا الفدادا مغ العقل والوفي الحالة األولى يدداد نريبي .والساء

)مصخ،  .أما الشفذ الخشبة ففاسجة، لحلظ الشفذ تفدج مغ كثخة الذخب والمحاتو  ،الجافة صالحة

 (.ٙٙ، صٜٜٛٔ

وميػؿ اجتساعي  ،لػجي ذو جياز عربي راؽػ يخػ الػاقعيػف أف اإلنداف كياف عزػؼ بي 

نداف الثقافية إلى قػة مشفرمة ذات شبيعة متدمقة ىي العقل رد إنجازات اإل ف ويخفزػ  ،متأصل

 (. ٖٖ، صٜٜٛٔ)فخحاف،  .أو الشفذ

يصمق ويخاد بو السعشى  :أف الشفذ تصمق عمى معشييغ: األوؿ( إلى ٔ٘،ٜ٘ٚٔذىب الغدالي )و 

 والثاني: يصمق ويخاد بو ،ةالجامع لمرفات السحمػمة، وىي القػػ الحيػانية السزادة لمقػػ العقمي

 ذذ تقدع إلى ثبلثة أقداـ وىي الشفوالشف ،مي وذاتو، فإف نفذ كل شيء حقيقتوحقيقة اآلد

والثانية  ،يتغحػ بو ويشسػ ويػلج السثل ،الشباتية: وىي كساؿ أوؿ لجدع شبيعي آلي مغ جية ما

ويتحخؾ  ،مغ جية ما يجرؾ الجدئياتأوؿ لجدع شبيعي آلي  ؿالشفذ الحيػانية: وىي كسا

الشػع الثالث الشفذ اإلندانية: وىي كساؿ أوؿ لجدع شبيعي آلي مغ جية ما يفعل و  ،باإلرادة

 والشفذ خالجة.  ،جية ما يجرؾ األمػر الكمية بالخأؼ، ومغواالستشباط  ،األفاعيل باالختيار العقمي

 مغ السبلحع أف الغدالي جعل كمسة الشفذ مخادفة لمكمسات التالية: القمب، والخوح، والعقل.و  

( أف الشفذ اإلندانية مكػنة مغ عشرخيغ: األوؿ: جانب مادؼ ٖٙ، صٜٓٛٔشبيذات ) يبيغ 

ا ومغ ىحا نخمز إلى أف اإلنداف ليذ مخمػقً  ،)الخوح( )الصيغ(. والثاني: الجانب السعشػؼ 

ج خرائز يلسد ج مغ السادة والخوح فاختمصت بيحا ايا بل ىػ مد ا بحتً ا وال روحيً ا بحتً أرضيً 

 اب.الخوح بخرائز التخ 
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السخكب مغ الجدج والخوح والحؼ نصمق عميو  ىي بأف الشفذ( ٔ٘، صٕٜٛٔبيغ الصػيل )و   

 ؛ا اسع الحات أو األنا بمغة عمع الشفذ، والشفذ بحلظ تحسل سسات كل مغ الجدع والخوحأحيانً 

 ا مغ سمػؾ اإلنداف الفخد.ألف صفات الجدع وخرائرو األساسية تذكل جدءً 

اإلنداف مكػف مغ نفذ وجدج وىسا جػىخاف مختمفاف في الرفات  أف (إخػاف الرفا)يعتقج  

فالجدج يجحب اإلنداف إلى الجنيا والشفذ تذجه إلى  العارضة،واألحػاؿ، مذتخكاف في األفعاؿ 

 (.ٖٗٔ، صٜٙٚٔالجار اآلخخة )العبج، 

نداف مغ جانبيغ أف السجرسة الصبيعية تشطخ إلى اإل( إلى ٚٛ، صٜٜٛٔيذيخ فخحاف ) 

عمى ىحيغ  وتختب ،الحاضخ أصل تكػيغ السدتقبلوأف  ،غ ىسا: أف الشفذ اإلندانية خيخةأساسيي

 أف شبيعة الصفل خيخة ومغ الزخورؼ تخكو يفعل ما يخيج في حخكة كاممة. :السبجأيغ نتائج مشيا

( أف اإلنداف جسع بيغ مجسػعة مغ القػػ، بيغ الصيغ والشفخة ٜٛ، ٜ٘ٛٔبيغ أبػ العيشيغ )و   

ا عمى ا شارئً ومغ ىاتيغ يػجج مجسػعة مغ القػػ، وىحه الصبيعة السددوجة ليذ أمخً  ،اإلليية

ُفصخ و  ،لمخبلفة في األرضمو وأىَّ  ،ا فيو بل ىي فصختو التي فصخه هللا عمييااإلنداف وال ثانػيً 

 خ.عمى التػحيج وأصل اإلنداف خيِّ  اإلنداف

ا تعالى عمى كثيخ مغ خمقو، خمقو حخً  ( أف اإلنداف مخمػؽ كخيع فزمو هللاٜٜٙٔويحكخ سيج )  

الشفذ اإلندانية تمقت في تكػيشيا األوؿ ف ؛وجػد الخالقباستعجادات خاصة، تجعمو يجرؾ 

ووىبيا الحػاس والعقل مغ أجل  ،اإلحداس بالخيخ والذخ، وهللا وىب الشفذ ممكة المغة والتعبيخ

وال ، ندانية عمى أنيا شخيخة في أصميالمصبيعة اإل القخآف الكخيع لع يشطخو  ،غ الذختسييد الخيخ م

استعجاد  اعشجىعمى االختيار  ةكذ فالشفذ مفصػرة عمى الخيخ قادر بل عمى الع ،عمى أنيا فاسجة

 لمخيخ واستعجاد لمذخ.
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وىي: الجدع  ،( إلى شبيعة اإلنداف وأنيا ذات أبعاد ثبلثةٕٜ، صٜٛٛٔ) يذيخ الذيباني 

ويكػف تقجمو  ،تػافق واندجاـ يكػف تكامل شخرية اإلنداف والعقل والخوح، وبقجر ما بيشيسا مغ

لمفخد والفداد وأؼ انحخاؼ عغ ذلظ التػافق واالندجاـ لغ يشذأ عشو إال الزخر  ،وسعادتو

وال روحا فقط ولكشو كل  وال عقبًل  اواإلنداف مغ وجية نطخ اإلسبلـ ليذ جدسً  ،اوالسجتسع معً 

 متكامل مغ ىحه العشاصخ جسيعيا.

ػؿ، لقج اختار الجيغ اإلسبلمي لسشيجو التخبػؼ صبغة الذس :(ٙٔٔ، ٜٜٙٔراجي )يحكخ  

وأف  ا،حخً قيػده وأتاح لو أف يكػف  فدكاه، وحصعاىتع بعقمو ؛ ففاعتشى بجسيع جػانب اإلنداف

 ،جانو فيحبو وحبب إليو الحق والخيخ والفزيمةواىتع بػج الشافع،شتى مياديغ العمع في يغػص 

واىتع بستصمبات جدسو  ،الحياة الخالجة والدعادة السؤبجةة الجيشية والذػؽ إلى وغحػ فيو العاشف

ا بيغ تػازنا عجيبً  حخماف، وأقاـوتعجيل غخائده وتيحيبيا لتشصمق في السحيط الصاىخ دوف كبت أو 

حتى تقػد صاحبيا نحػ  فاضمة؛متصمبات الخوح التي أراد أف تكػف زكية ىحه الستصمبات السادية و 

ا عغ كل ما ناىيً  معخوؼ،ا بكل ما ىػ آمخً  ، مع أفخادىامتكامبًل  ،ا مع بيئتووتجعمو متآلفً الخيخ 

 ا بالحق والربخ وسائخ الفزائل.متػاصيً  مشكخ،ىػ 

 

 الجراسات الدابقة

ا مغ أىسية مػضػع الجراسة، تشاولتو دراسات عجيجة نعخض عجد مشيا خاصة السختبصة انصبلقً   

 رشيف تمظ الجراسات عمى الشحػ التالي:بسػضػع الجراسة، ويسكغ ت
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 أ. دراسات تناولت مفههم النفس في القرآن الكريم:

 مخحمة في البذخية الشفذ شبيعةالتي ىجفت إلى بياف  (ٕٛٓٓ) وشػاشخة عصا، بشي في دراسة   

أف القخآف الكخيع، استخجـ الباحث مشيج تحميل السحتػػ، وقج أضيخت الجراسة:  ضػء في التكميف

 بجالالت وردت قج الشفذ لفطة وأف ،متكامبًل  كبًل  بػصفيا البذخية لمشفذ يشطخ الكخيع لقخآفا

 والذخ، الخيخ بيغ تتخاوح التي الثشائية الخرائز مغ بسجسػعة تستاز الشفذ أف كسا متعجدة،

 التكػيغ مغ جدء ىي التي الذيػات إلى بصبيعتيا ميالة البذخية الشفذ أف الجراسة وججت كسا

 القػؿ إلى الجراسة خمرت الشياية وفي شبيعتيا، تحكع التي لمسبادغ تخزع انيوأ ذخؼ،الب

 التخبػية البخامج تػجو وأف -وتعالى سبحانو- خالقيا يرػرىا كسا البذخية الشفذ دراسة بأىسية

 القخآف يؤصميا كسا البذخية الشفذ شبيعة لتخاعي ؛والجامعات السجارس في الجراسية والسشاىج

 .الكخيع

 القخآف يرػرىا كسا الشفذ آفاتالتعخؼ عمى والتي ىجفت إلى ( ٕٛٓٓ) البخش دراسةوفي   

 لآليات السػضػعي التفديخ عمى والتخكيد السحتػػ  تحميل مشيج الباحثة استخجمت، الكخيع

 تخقي إلى يؤدؼتيحيبيا و  الشفذ تخبية أف الجراسة ليا تػصمت التي الشتائج أىع ومغ القخآنية،

 ويخضى تعالى هللا يحبيا لجرجة يرل أف إلى أخخػ  إلىمشدلة  ومغ درجة، إلى درجة غم الشفذ

 .عشيا

ع الكخي القخآف في الشفدي اإلعجاز مبلمحبياف والتي ىجفت إلى ( ٕٚٓٓالغالي ) وفي دراسة  

 تأثيخهو  الكخيع القخآف في الشفدي اإلعجاز، و وأنػاعيا لشفذمفيػـ ا إلىالجراسة ت أشار  حيث

 إعجاز مغ الكخيع القخآف في ما عمى باىخة وحجًجا ساشعة أدلة تحسل وقائع عغ وكذف عمييع

 وحيخة اضصخابات مغابيا أص مسا فيخمريا اإلندانية الشفذ أقصار إلى يشفح روحي وشفاء نفدي
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 بالقمػب ما فيديل ،العديد الكتاب ليا يترجػ العرخ أمخاض أخصخ تعج التي اآلفات ىحه وقمق

 الصسأنيشة ويبعث الشفػس يجاوؼ  إعجاز مغ فيو ما عمى بيشة داللة يجؿ مسا ،ديةنف أمخاض مغ

 .والخوحية السادية الدعادة إلى ويقػد

 :المجارس الفكرية المختلفة والجراسات المقارنة. دراسات تناولت مفههم النفس في ب

 إلغخيقا ةالفبلسف عشج الشفذوالتي ىجفت إلى بياف مفيػـ  ىػ(ٖٓٗٔ) باخزخ دراسةوفي   

 وذلظ ،اإلندانية لمشفذ تفديخىع في اإلغخيق فبلسفة مشيج نقج، وكحلظ ىجفت إلى ونقج عخض

 آراء بتتبع التاريخي التحميمي السشيج الباحثة واستخجمت ،والجساعة الدشة أىل مشيج خبلؿ مغ

 نطخية أف الجراسة إلييا وصمت التي الشتائج أىع ومغ اإلندانية، الشفذ حػؿ اإلغخيق فبلسفة

 يذبو أزلي خالج جػىخ انيأ في أفبلشػف  تمسيحه نطخية عغ كثيًخا تختمف ال الشفذ في سقخاط

 بكميتيا مترمة كانت األبجاف في وجػدىا قبل الشفػس ىل في تمسيحه مثل يزصخبوأيًزا  اإللو

 . لمشفذ حج وضع في باضصخ  وأفبلشػف  ؟عشو متسايدة أـ

 تشاوؿ الشفذ تدكية في الجػزية القيع ابغ مشيجى بياف ( ىجفت إلت.دالعمػاني ) دراسةوفي  

 التحميمي السشيج استخجـ و ا،بي والتخقي الشفذ تدكية في الستسيد القيع ابغ مشيج الباحث

 وأسذ لجيو، التدكية مفيػـ عغ لمكذف محاولة في القيع ابغ كتابات استقخاء في االستشباشي

 عغ الكذف وتع ،السشيج ذلظ لتصبيق وضعيا لتيا واآلليات الػسائل وأبخز مشيجو، ومقػمات

 واجتشابوالصاعات،  السأمػرات فعل في الستسثمة عمييا القائسة الخكائد وأىع التدكية آليات أبخز

 لخنفيذىا ًسائل عشيا وتتفخع الفاسجة السحمػمة الرفات ستفخاغاو  والسشييات، والسعاصي اآلثاـ

 حخوثل النفس حزكيت على للحفاظ ًسائل خقذينب قام كوا العباداث، النفس، هحاسبت هثل

 .ًنٌاىيو أًاهزه ًحعظين سٌاه، هن كل على هللا هحبت حقذين في
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 ،العمػـ وترػر القخآف بيغالشفذ  حقيقةإلى بياف التي ىجفت  (ٖٜٛٔ) العجسيوفي دراسة    

 تحجث ثع ع،الكخي والقخآف اإلنداف عمػـ بيغ البذخية الصبيعة حػؿ مقارنةت الجراسة قجم حيث

 أف الجراسة ليا تػصمت التي الشتائج أبخز ومغ هللا، مغ مكـخ مخمػؽ  باعتباره اإلنداف عغ

 كياف -البعس بعزيا عغ مشفرمة أجداء إلى جدأىا البعس أف رغع- اإلندانية الصبيعة

 .متكامل

  
 

 خالصة الجراسات الدابقة:

 وشبيعتيا وجج ما يمي:مغ خبلؿ عخض الباحث لآلراء السختمفة لسفيػـ الشفذ    

  وجػد تشاقس واختبلؼ حاد بيغ الفبلسفة والعمساء والكتاب والباحثيغ حػؿ تحجيج الشفذ

ومشيع مغ قخف وجػدىا  ،وماىيتيا، فسشيع مغ وصفيا باألزلية وقجيسة تدبق وجػد الجدع

ء وغيخىا مغ اآلرا ، بالخيخة ومشيع مغ قاؿ بأنيا شخيخةبػجػد الجدع، ومشيع مغ وصفيا 

 الستشاقزة.

 .تأثخ بعس فبلسفة السدمسيغ بفبلسفة اليػناف حػؿ ىحا السفيػـ 

  إف لسفيػـ الشفذ وشبيعتيا آثار كبيخة عمى تخبية اإلنداف فسغ قاؿ عمى سبيل السثاؿ

 أنيا خيخة شمب بأف يعصى اإلنداف الحخية الكاممة في سمػكو وغيخىا مغ األمثمة.

  بديصة  ؤهذ مغ كتاب هللا تعالى فكانت آرامو لمشفمغ استسج مفيػ  والباحثيغالكتاب مغ

 غيخ معقجة بعيجة عغ التشاقس.
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  الطريقة واإلجراءات

 جسع البيانات وتحميميا.  في الباحثتشاوؿ ىحا الفرل الصخيقة التي اتبعيا    

 حدب  يا، ثع قاـ بتختيبالشفذ عغ تتحجثاآليات الكخيسة التي  باستخخاج حيث قاـ

آية كخيسة (ٜٕ٘)في القخآف الكخيع  التي بيشت مفيػـ الشفذعجد اآليات  وكاف ،السػاضيع

 .دب عمع الباحثبح

 التحميل القائع  واستخجـ ،ياتالحؼ تخشج إليو اآل قاـ الباحث باستخبلص معشى الشفذ

 عمى السعاني والجالالت والتأويل السقبػؿ لسا تخشج إليو.

  وتجيب عغ أسئمة الجراسة عمى فيس التي في تحميل اآليات القخآنية الباحثاعتسج 

وما تحسمو مغ  مغ فيع لتػضيح ما أشكل عميو ؛س التفاسيخإلى بع وعػدتو ،الخاص

 . لسفيػـ الشفذ عمى السشياج التخبػؼ التخبػية  االنعكاساتمعاف الستشتاج 

  بعج اإلجابة عغ أسئمة الجراسة بحكخ الشتائج التي تػصمت إلييا ثع وضع  قاـ الباحثثع

 ػصيات بعج ذلظ.الت

 
 نتائج الجراسة:

 ما مفههم النفس في القرآن الكريم؟الشتائج الستعمقة باإلجابة عغ الدؤاؿ األوؿ:   

اتيا قج وردت في القخآف الكخيع إف الستأمل لكتاب هللا سبحانو وتعالى يجج أف كمسة الشفذ ومذتق 

و، نفديا، نفدي، الشفػس، ئتيغ وخسدة وتدعػف مخة، وقج جاءت بألفاظ: نفذ، ونفدظ، ونفدم

 يغه الكمسة ومذتقاتيا في تدع وخسدنفػسكع، األنفذ، أنفدكع، أنفدشا، وأنفديع، وقج تػزعت ىح

 سػرة مغ سػر القخآف الكخيع.
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ف الرػرة التي يكػنيا القخآف الكخيع لمشفذ تختمف بذكل كبيخ عغ تمظ الرػرة التي ندجيا إ  

وسػؼ يتزح ذلظ  ،ومغ تأثخ بيا مغ فبلسفة السدمسيغ العقل البذخؼ في الفمدفات السختمفة،

 مغ خبلؿ اآلتي:

 معنى النفس اإلندانية

  في اللغة:

عمى معشى ىحه  اأثخً السختمفة، يجج أف لؤلفكار الفمدفية العخبية في معاجع المغة  الباحث      

لع مغ  أصحاب السعاجع ومغ ،عارض البعس ذلظقج و  ، الخوحنيا إ :قاؿمغ سشيا فالكمسة، 

وُح قاؿ  معمبًل ، ذلظيشاقر  أف ىحا السػضػع ال مجاؿ لبحثو ىشا، فيقػؿ ابغ مشطػر: " الشَّْفذ الخُّ

 .      (ٖٖٕص، ٙد.ت، ج)ابغ مشطػر،  ليذ مغ غخض ىحا الكتاب" ،وبيشيسا فخؽ  :ابغ سيجه

يو السادؼ أؼ أنيا تجؿ عمى اإلنداف كمو بجانب ؛ومغ معانييا ما دؿ عمى جسمة الذيء وحقيقتو 

والسعشػؼ يحكخ ابغ مشطػر: " الشَّْفذ فيو َمْعشى ُجْسَمِة الذيء وحقيقتو تقػؿ قَتل فبلٌف َنْفَدو وأَىمظ 

 . )السخجع الدابق( نفدو َأؼ َأْوَقَت اإِلْىبلؾ بحاتو كمِّيا وحقيقِتو"

الخوح، الخوع،  تذيخ كمسة الشفذ في المغة إلى مكػنات اإلنداف السادية والسعشػية، فسغ معانييا  

اليسة، الجدج. يقػؿ ابغ مشطػر: "َخَخَجْت َنْفذ فبلف  ،التسييد بوما يكػف  الجـ، الخمق، القػة،

َأؼ ُروُحو وفي نفذ فبلف َأف يفعل كحا وكحا َأؼ في ُروِعو. والشَّْفذ ما يكػف بو التسييد، والشَّْفذ 

والشَّْفذ الِيسَّة، والشَّْفُذ يعبَّخ بيا عغ اإِلنداف  الجـ، والشَّْفذ الَجَدج، ويقاؿ ورجل ذو َنفذ َأؼ ُخُمق

، وتذيخ كمسة الشفذ ) تعالىجسيعو وكقػلو  َأف تقػؿ َنْفٌذ يا َحْدَختا عمى ما َفخَّْشُت في جشب ّللاَّ

  .(إلى األخ
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 في االصطالح:

 : ىيف الشفذ مغ خبلؿ استقخاء اآليات القخآنية الكخيسة نجج أ    

وصفات وقجرات كبيخة خرائز  امغ عشرخيغ )مادؼ ومعشػؼ(، ليكائغ محجث مخكب  

     .)وىي عسارة األرض(بيا  ةوالػضيفة السكمف)عبادة هللا سبحانو وتعالى( تتشاسب مع اليجؼ 

 اليدت أمخ  ياأؼ أن ىي الشفذ، الحات اإلندانية بعشرخييا السادؼ والسعشػؼ )الجدج والخوح(

ائرو، بل ىي شيء محدػس ضاىخ مبلحع وىػ اإلنداف. ال يسكغ مذاىجتو ومعخفة خر اغيبي

 يتزح ىحا السعشى مغ خبلؿ اآليات الكخيسة اآلتية:

غ نَّْفذٍ قاؿ تعالى:     َوَبثَّ  َوَخَمَق ِمْشَيا َزْوَجَيا َواِحَجةٍ  " َيا َأيَُّيا الشَّاُس اتَُّقػا َربَُّكُع الَِّحؼ َخَمَقُكع مِّ

ـَ ِإفَّ ّللاََّ َكاَف َعَمْيُكْع َرِقيبًا ) َواتَُّقػا ّللاََّ الَِّحؼ َتَداَءُلػَف ِبوِ  ِنَداءً وَ  ِمْشُيَسا ِرَجااًل َكِثيخاً  ( َٔواأَلْرَحا

 .(["ٔ]الشداء آية: )

جنا يوىػ س ،عغ أصل الخميقةتتحجث  فيي ،ا في ىحه اآلية الكخيسةجميً الشفذ يطيخ معشى    

بمفع نفذ واحجة والتي مشيا  يوإل أشارت بل -ـعميو الدبل-فمع تحكخ آدـ آدـ عميو الدبلـ،  

 خمق هللا حػاء.

عميو سيجنا مػسى ىحا  استشكخآليات كثيخة تؤكج عمى ىحا السعشى، فالخزخ لسا قتل الغبلـ وا   

 لو أقتمت نفدا زكية بغيخ نفذ؟ فقاؿالفعل 

َأَقَتْمَت َنْفدًا َزِكيًَّة ِبَغْيِخ َنْفٍذ لََّقْج ِجْئَت َشْيئًا " َفانَصَمَقا َحتَّى ِإَذا َلِقَيا ُغبلمًا َفَقَتَمُو َقاَؿ : قاؿ تعالى

 (["ٗٚ( ]الكيف آية: )ٗٚنُّْكخًا )

 فكمسة الشفذ ىشا تعشي الغبلـ الحؼ قتمو الخزخ عميو الدبلـ.
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ا، وبعج  مغ أىل فخعػف فيخب مدخعً تل رجبًل قعشجما  -عميو الدبلـ-سيجنا مػسى  في قرةو    

فقاؿ هللا سبحانو وتعالى عمى لداف  ،ببلغو رساالت ربو أف يخجع لفخعػف إلسشيغ شمب مشو هللا

ي َقَتْمُت ِمْشُيْع َنْفدًا َفَأَخاُؼ َأف َيْقُتُمػِف ) عميو الدبلـ:مػسى  ( ]القرز آية: ٖٖ" َقاَؿ َربِّ ِإنِّ

(ٖٖ"]) 

 فأشارت اآلية إلى الخجل الحؼ قتمو سيجنا مػسى عميو الدبلـ بكمسة نفذ.

والجداء جاء المفع  ،ي إشارة إلى يػـ القيامة وانبعاث الشاس بأجداميع وأرواحيع لمحدابوف 

التي ىي ىحا الكائغ  بجدجه وروحو بمفع الشفذويحاسب  ،سيبعث إندافكل  أفا مؤكجً القخآني 

  السكمف السخمػؽ السخكب مغ عشرخيغ: الجدج والخوح

( ]غافخ ِٚٔبَسا َكَدَبْت اَل ُضْمَع الَيْػـَ ِإفَّ ّللاََّ َسِخيُع الِحَداِب ) " اْلَيْػـَ ُتْجَدػ ُكلُّ َنْفذٍ قاؿ تعالى:   

 (["ٚٔآية: )

ذيج وممظ يومعو ممظ يدػقو  القيامةيػـ  يأتي إندافكل  أف أيزاومغ مذاىج يػـ القيامة  

َعَيا َساِئقٌ  قال تعاىل:عميو.   (["ٕٔ)( ]ؽ آية: َٕٔوَشِييٌج ) " َوَجاَءْت ُكلُّ َنْفٍذ مَّ
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 يػرد الباحث عجدنا مشيا:اآليات التي تذيخ إلى ىحا السعشى كثيخة سَ 

 اإلشارة اآلية

( ٖ" َلَعمََّظ َباِخٌع نَّْفَدَظ َأالَّ َيُكػُنػا ُمْؤِمِشيَغ ) قال تعالى:

 (["ٖ]الذعخاء آية: )

سيجنا  كمسة الشفذ ىشا إلىتذيخ 

 .دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

" َوِمَغ الشَّاِس َمغ َيْذِخؼ َنْفَدُو اْبِتَغاَء َمْخَضاِت  :قال تعالى

    (["ٕٚٓ( ]البقخة آية: )َٕٚٓوّللاَُّ َرُءوٌؼ ِباْلِعَباِد ) ّللاَِّ 

 

تذيخ إلى سيجنا صييب الخومي 

تخؾ مالو لمسذخكيغ ليدسحػا الحؼ 

 لو باليجخة إلى السجيشة السشػرة

ػِء ِإالَّ " َوَما ُأَبخُِّغ َنْفدِ  قال تعالى: ي ِإفَّ الشَّْفَذ أَلمَّاَرٌة ِبالدُّ

ِحيٌع ) ( ]يػسف آية: َٖ٘ما َرِحَع َربِّي ِإفَّ َربِّي َغُفػٌر رَّ

(ٖ٘"]) 

 

 .تذيخ إلى امخأة العديد   

   " َواْلَػاِلَجاُت ُيْخِضْعَغ َأْوالَدُىغَّ َحْػَلْيِغ َكاِمَمْيِغ قال تعالى: 

َضاَعةَ ِلَسْغ َأَراَد َأف ُيِتعَّ ا  َوَعَمى الَسْػُلػِد َلُو ِرْزُقُيغَّ  لخَّ

 ُوْسَعَيا اَل ُتَزارَّ  َوِكْدَػُتُيغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ اَل ُتَكمَُّف ُنْفٌذ ِإالَّ 

َوَعَمى الَػاِرِث ِمْثُل َذِلَظ َفِإْف  َمْػُلػٌد لَُّو ِبَػَلِجهِ  َوالَ  َواِلَجٌة ِبَػَلِجَىا

 َوَتَذاُوٍر َفبَل ُجَشاَح َعَمْيِيَسا ْشُيَساَأَراَدا ِفَرااًل َعغ َتَخاٍض مِّ 

َوِإْف َأَرْدتُّْع َأف َتْدَتْخِضُعػا َأْوالَدُكْع َفبَل ُجَشاَح َعَمْيُكْع ِإَذا َسمَّْسُتع 

َواْعَمُسػا َأفَّ ّللاََّ ِبَسا َتْعَسُمػَف  َواتَُّقػا ّللاََّ  مَّا آَتْيُتع ِباْلَسْعُخوِؼ 

 (["322) ية:( ]البقخة آَٖٖٕبِريٌخ )

 .الصفل الخضيعتذيخ إلى والج 
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وىي  ،تتبايغ في وضائفيا ،تحخكيا مرادر أساسية لمدمػؾ الشفذ اإلندانية عالع مغ التذعبات 

 الجانب العقمي واالنفعالي والشدوؼ كالجوافع والسيػؿ.

 خلق النفس اإلندانية:

 الخوح؛ثع نفخ فيو  ،مغ شيغ -عميو الدبلـ-أنو خمق جدج آدـ  -سبحانو وتعالى-لقج بيغ هللا   

 .ليحا السخمػؽ ا أف يدججوا وأمخ السبلئكة جسيعً  ا(.إندانً )ا ليربح نفدً 

غ ِشيٍغ ) "قاؿ تعالى:  ي َخاِلٌق َبَذخًا مِّ ْيُتوُ ِٔٚإْذ َقاَؿ َربَُّظ ِلْمَسبلِئَكِة ِإنِّ َوَنَفْخُت ِفيِو ِمغ  ( َفِإَذا َسػَّ

وِحي َفَقُعػا َلُو  َوَكاَف ِمَغ  ( ِإالَّ ِإْبِميَذ اْسَتْكَبخَ ٖٚ( َفَدَجَج الَسبلِئَكُة ُكمُُّيْع َأْجَسُعػَف )َٕٚساِجِجيَغ )رُّ

 "([ٔٚ( ]ص آية: )ٗٚالَكاِفِخيَغ )

 

 : مشيا اأمػرً الحكخ  سابقةتزح مغ اآليات الكخيسة ي

 مكػنات الشفذ اإلندانية بجانبييا السادؼ )الصيغ( والسعشػؼ )الخوح(.  .ٔ

-كسا اعتقج بعس الفبلسفة، فاهلل  ،حقيقة أف الشفذ اإلندانية حادثة وليدت قجيسة .ٕ

 ا إندانية.ليربح نفدً  ؛السادؼ مغ شيغ، ثع نفخ فيو الخوحخمق الجدج  -سبحانو وتعالى

ال  ،اوتكخيسً  اأضيفت إلى هللا تذخيفً  -سبحانو وتعالى-مغ مخمػقات هللا  مخمػقةالخوح  .ٖ

 .إضافة وصف

مق خُ  -عميو الدبلـ-ف الشفذ اإلندانية األولى والستسثمة بديجنا آدـ أيات الكخيسة وتطيخ اآل 

 األنفذخمقت  ابحػاء عمييا الدبلـ، ومغ ثع عغ شخيق التداوج بيشيس مشيا زوجيا والستسثل

 البذخية وتكاثخت. 



 
 

963-353) (2017) 31 (  ) es (EPSInternational Journal of Educational Psychological Studi                      

 

 

333  |P a g e 

 

غقاؿ تعالى:    َوَبثَّ  َوَخَمَق ِمْشَيا َزْوَجَيا َواِحَجةٍ  نَّْفذٍ  " َيا َأيَُّيا الشَّاُس اتَُّقػا َربَُّكُع الَِّحؼ َخَمَقُكع مِّ

ـَ ِإفَّ ّللاََّ َكاَف َعَمْيُكْع َرِقيبًا ) َواتَُّقػا ّللاََّ الَِّحؼ َتَداَءُلػَف ِبوِ  َوِنَداءً  ِمْشُيَسا ِرَجااًل َكِثيخاً  ( ]الشداء َٔواأَلْرَحا

 (["ٔآية: )

ـٍ َيْفَقُيػَف  َواِحَجٍة َفُسْدَتَقخّّ  غ نَّْفذٍ " َوُىَػ الَِّحؼ َأنَذَأُكع مِّ : وقاؿ تعالى ْمَشا اآلَياِت ِلَقْػ َوُمْدَتْػَدٌع َقْج َفرَّ

 (["ٜٛ( ]األنعاـ آية: )ٜٛ)

 

 : لجيهاوالفطرة ودوافع الخير والذر  الهجف من خلق هللا سبحانه وتعالى للنفس اإلندانية

، بو مغ رب العدة التكخيع التي حطيتو  ،برػرتيا نو وتعالى الشفذ اإلندانيةخمق هللا سبحا 

 سبحانو وتعالى، كسا يأمخ مغ غيخ زيادة أو نقراف.  توليجؼ واحج عطيع، ىػ عباد

ْزؽٍ َٙ٘واإِلنَذ ِإالَّ ِلَيْعُبُجوِف ) " َوَما َخَمْقُت الِجغَّ قاؿ تعالى:  َوَما ُأِريُج َأف  ( َما ُأِريُج ِمْشُيع مِّغ رِّ

 ([".ٙ٘ت آية: )( ]الحارياُٚ٘يْصِعُسػِف )

هللا سبحانو وتعالى عمى  ىافصخ ، ألجموخمقت الشفذ اإلندانية  التياليجؼ  ولتحقيق ىحا   

  التػحيج. 

 الفطرة:

حمبيا، وفصخ هللا الخمق أؼ ، وفصخ الشاقة أؼ وفصخة مأخػذة مغ فصخ الذيء: أؼ شقالو   

 بو.فة وىي ما فصخ هللا سبحانو وتعالى الشفػس عمييا مغ السعخ   ،خمقيع

بخحستو لجسيع األنفذ أسباب اإليساف، والتػحيج،  يدخإف هللا أراد مغ خمقو أف يعبجوه لحلظ  

هللا سبحانو وتعالى لعباده، تجعػ إلى اإليساف  يدخىافكانت الفصخة ىحه مغ أىع العػامل التي 

 ىي متػافخة في جسيع عباده. و والتػحيج 
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اإليساف والتػحيج في فصخة كل نفذ ولجت عمى  بخحستو وفزمو -تبارؾ وتعالى-غخس هللا    

 تعالى:  وىحا يتزح جميا في قػلو وجو ىحه األرض

يََّتُيعْ "    ـَ ِمغ ُضُيػِرِىْع ُذرِّ َوَأْشَيَجُىْع َعَمى َأنُفِدِيْع أَلْدُت ِبَخبُِّكْع َقاُلػا َبَمى  َوِإْذ َأَخَح َربَُّظ ِمغ َبِشي آَد

 ( َأْو َتُقػُلػا ِإنََّسا َأْشَخَؾ آَباُؤَنا ِمغ َقْبلُ ٕٚٔالِقَياَمِة ِإنَّا ُكشَّا َعْغ َىَحا َغاِفِميَغ ) َشِيْجَنا َأف َتُقػُلػا َيْػـَ 

ْغ َبْعِجِىْع َأَفُتْيِمُكَشا ِبَسا َفَعَل الُسْبِصُمػَف )   ([".ٕٚٔ( ]األعخاؼ آية: )َٖٚٔوُكشَّا ُذرِّيًَّة مِّ

أودعيا هللا في فصخة اإلنداف: اإليساف والتػحيج، وشاقة  مغ ىحه القػػ التي عخؼوأىع ما        

، ٕٓٓٓالفكخ والتأمل، والصاقة العاشفية والذعػر، الغخائد والسيػؿ والذيػات )الشحػؼ، 

 (.ٜٖٔص

 وحرية االختيار: اإلندانيةالنفس 

ؼ لحإف هللا سبحانو وتعالى مشح الشفذ اإلندانية حخية االختيار في قبػؿ الصخيق القػيع ا   

شخيق الزبللة  تباعوالتحقيق الغاية مغ خمقيا، أو اختيار  ؛ارتزاه هللا سبحانو وتعالى ليا

 السخالفة ليحه الغاية. 

ْشُج ِمَغ الَغيِّ َفَسغ َيْكُفْخ ِبالصَّاُغػِت قاؿ تعالى:      يِغ َقج تََّبيََّغ الخُّ ِ َفَقِج  " اَل ِإْكَخاَه ِفي الجِّ َوُيْؤِمْغ ِباَّللَّ

ـَ َلَيااْستَ   ([".ٕٙ٘( ]البقخة آية: )َٕٙ٘وّللاَُّ َسِسيٌع َعِميٌع ) ْسَدَظ ِباْلُعْخَوِة الُػْثَقى اَل انِفَرا

 

 

 

 

 



 
 

963-353) (2017) 31 (  ) es (EPSInternational Journal of Educational Psychological Studi                      

 

 

333  |P a g e 

 

 :دوافع الخير ودوافع الذر

، وجعل ليا حخية االختيار الذخوسبيل  الخيخأليع هللا سبحانو وتعالى الشفذ اإلندانية سبيل     

جػر الفالذخ و وإما أف تختار سبيل  ،التقػػ فتفػز يػـ السيعادخ و الخيفإما أف تختار سبيل  ؛بيشيسا

 .في ذلظ اليػـ العطيع فتكػف مغ الخاسخيغ

 خيخةنيا بأ وصفيا يسكغ ال وعميو ؛الذخ وأعساؿ الخيخ بأعساؿ لمقياـ متداوية استعجادات لمشفذ

 .والذخ لخيخيةا: الػصف يحاب الشفذبيا  تقػـ التي األفعاؿ تدسية يسكغ وإنسا شخيخة، أو

( َوَقْج ٜ( َقْج َأْفَمَح َمغ َزكَّاَىا )َٛوَتْقَػاَىا ) ( َفَأْلَيَسَيا ُفُجػَرَىاَٚوَما َسػَّاَىا ) " َوَنْفذٍ  قاؿ تعالى:   

اَىا )  ([".ٚ( ]الذسذ آية: )َٓٔخاَب َمغ َدسَّ

 قَّ الَقْػُؿ ِمشِّي أَلْمؤَلفَّ َجَيشََّع ِمَغ الِجشَّةِ َوَلِكْغ حَ  " َوَلْػ ِشْئَشا آلَتْيَشا ُكلَّ َنْفٍذ ُىَجاَىاوقاؿ تعالى: 

 ([".ٖٔ( ]الدججة آية: )َٖٔوالشَّاِس َأْجَسِعيَغ )

َمْت ِلَغجٍ  " َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا اتَُّقػا ّللاََّ  وقاؿ تعالى: َواتَُّقػا ّللاََّ ِإفَّ ّللاََّ َخِبيٌخ ِبَسا  َوْلَتشُطْخ َنْفٌذ مَّا َقجَّ

( ]الحذخ آية: َٜٔتُكػُنػا َكالَِّحيَغ َنُدػا ّللاََّ َفَأنَداُىْع َأنُفَدُيْع ُأْوَلِئَظ ُىُع الَفاِسُقػَف ) ( َوالَ َٛٔتْعَسُمػَف )

(ٔٛ"]) 

ا َمغ َشَغى )وقاؿ تعالى:  ْنَيا )ٖٚ" َفَأمَّ  ( َوَأمَّاٜٖ( َفِإفَّ الَجِحيَع ِىَي الَسْأَوػ )ٖٛ( َوآَثَخ الَحَياَة الجُّ

ـَ َربِّوِ  ( ]الشازعات آية: ٔٗ( َفِإفَّ الَجشََّة ِىَي الَسْأَوػ )َٓٗوَنَيى الشَّْفَذ َعِغ الَيَػػ ) َمْغ َخاَؼ َمَقا

(ٖٚ."]) 

الفجػر  :فكب فييا جانباأف الشفذ اإلندانية رُ  ؛سبحانو وتعالى يبيغ لشا في كتابو هللاإف        

عجوه المجود إبميذ واالبتعاد عغ الشيج  تباعاإلى  دافَ والتقػػ، حيث يقػد جانب الفجػر فييا اإلن

أما جانب التقػػ و سبحانو وتعالى ىجػ ورحسة لمشاس أجسعيغ، اإلليي السشيخ، الحؼ بعثو هللا 
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فيقػد ذات اإلنداف إلى اإلنابة لمخط اإلليي واالستقامة عميو  اإلندانيةالحؼ وسجت عميو الشفذ 

حياة، فذاء الحق سبحانو وتعالى أف يميع الشفذ اإلندانية كبل تعميساتو في شتى أمػر ال وإتباع

الجانبيغ جانب التقػػ الحؼ يؤدؼ إلى كل ما  فيو خيخ لئلنداف وجانب الفجػر الحؼ يقػد 

 (.ٖٚ-ٕٚ، ص ٖٜٜٔاإلنداف إلى كل ما فيو شخ )الحيارؼ، 

 النفس اإلندانية والتكليف:

الختبلؼ القجرات  ؛ػس اإلندانية شاقات متفاوتةإف هللا سبحانو وتعالى أوجج في الشف      

. فجاء تكميف هللا سبحانو وتعالى ليا والطخوؼ واالمكانات الستاحة ليا والبيئة التي تعير فييا

 كبل حدب شاقاتيا. 

َربََّشا اَل ُتَؤاِخْحَنا ِإف  َوَعَمْيَيا َما اْكَتَدَبْت  ُوْسَعَيا َلَيا َما َكَدَبْت  " اَل ُيَكمُِّف ّللاَُّ َنْفدًا ِإالَّ قاؿ تعالى: 

ْمَشا َما اَل  َوالَ  َتْحِسْل َعَمْيَشا ِإْصخًا َكَسا َحَسْمَتُو َعَمى الَِّحيَغ ِمغ َقْبِمَشا َربََّشا َوالَ  نَِّديَشا َأْو َأْخَصْأَنا َربََّشا ُتَحسِّ

( ]البقخة ْٕٙٛػالَنا َفانُرْخَنا َعَمى الَقْػـِ الَكاِفِخيَغ )َواْرَحْسَشا َأْنَت مَ  َواْغِفْخ َلَشا َواْعُف َعشَّا َشاَقَة َلَشا ِبوِ 

 ([".ٕٙٛآية: )

 مذقة فيو ما أو تدتصيع ال بسا تكمف فمع السختمفة، ياتواستعجادا ذالشف تقجرااإلسبلـ  راعى   

 األجخ استحقت تكاليف مغ عمييا ما أدت فإف ،أفعالياعغ  مدؤولةيجعميا ا تكميف ألف عمييا،

 .أداء ما كمفت بو استحقت العقاب في قرخت وإف ،والثػاب

 النفس اإلندانية والثهاب والعقاب:

ا ىي إال فس ،الحياة الجنيا التي تعير فيياى حقيقة إللشفذ اإلندانية اأرشج هللا سبحانو وتعالى    

عمييا يػـ القيامة، فكل نفذ سػؼ تقف بيغ دار اختبار، تحرى أعساؿ الشفذ فييا ثع تحاسب 
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وتجج كل ما عسمت وقجمت في الحياة الجنيا مغ أفعاؿ واعتقادات،  ،ؼ هللا سبحانو وتعالىيج

 محزخ أماميا غيخ مشقػص سػاء كانت أعساؿ خيخ أـ أعساؿ شخ.

ْحَزخاِّ  "قاؿ تعالى:  ا َعِسَمْت ِمْغ َخْيٍخ مُّ  َبْيَشَيا َوَما َعِسَمْت ِمغ ُسػٍء َتَػدُّ َلْػ َأفَّ  َيْػـَ َتِجُج ُكلُّ َنْفٍذ مَّ

ُ َنْفَدوُ  َوَبْيَشُو َأَمجًا َبِعيجاً  ُرُكُع ّللاَّ    (["ٖٓ( ]آؿ عسخاف آية: )َٖٓوّللاَُّ َرُءوٌؼ ِباْلِعَباِد ) َوُيَححِّ

ا َأْسَمَفْت  :وقاؿ تعالى ِ َمْػالُىُع الَحقِّ  " ُىَشاِلَظ َتْبُمػ ُكلُّ َنْفٍذ مَّ وا ِإَلى ّللاَّ ا َكاُنػا َوَضلَّ َعْشُيع مَّ  َوُردُّ

 ([".ٖٓ( ]يػنذ آية: )َٖٓيْفَتُخوَف )

وحدابو  سبحانو وغ الشفذ إلى عجلئسبحانو وتعالى يصس فاهللمغ مقتزيات الحداب العجؿ،    

 حق الجفاع عغ ذاتيا.ليا سبحانو  أعصىليا بحق دوف ضمع أو جػر، وقج 

ا َعِسَمْت  : َيْػـَ َتْأِتي ُكلُّ َنْفٍذ ُتَجاِدُؿ َعغ نَّْفِدَياقاؿ تعالى َوُىْع اَل ُيْطَمُسػف  َوُتَػفَّى ُكلُّ َنْفٍذ مَّ

 ([".ٔٔٔ( ]الشحل آية: )ٔٔٔ)

والشفذ اإلندانية تحاسب عمى أعساليا التي اقتخفتيا في الحياة الجنيا يػـ القيامة، فتعاقب       

التي عسمت الشفذ التي اقتخفت الديئات وابتعجت عغ الغاية التي خمقت مغ أجميا، وتثاب الشفذ 

 الرالحات بالشعيع الجائع الحؼ أعجه هللا تعالى لؤلنفذ السشيبة إليو سبحانو وتعالى.

ْغ  َوَنَزُع الَسَػاِزيَغ الِقْدَط ِلَيْػـِ الِقَياَمِة َفبَل ُتْطَمُع َنْفٌذ َشْيئاً  " قاؿ تعالى: َوِإف َكاَف ِمْثَقاَؿ َحبٍَّة مِّ

 "([ٚٗ( ]األنبياء آية: )َٚٗشا َحاِسِبيَغ )َوَكَفى بِ  َخْخَدٍؿ َأَتْيَشا ِبَيا

( ]غافخ ٚٔ" اْلَيْػـَ ُتْجَدػ ُكلُّ َنْفٍذ ِبَسا َكَدَبْت اَل ُضْمَع الَيْػـَ ِإفَّ ّللاََّ َسِخيُع الِحَداِب ) وقاؿ تعالى:

 ([".ٚٔآية: )
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 النفس والحفظة المالزمهن:

ليا؛ إلقامة الحجة عمييا يػـ القيامة، وكل هللا سبحانو وتعالى لكل نفذ ممكاف يحفطاف أعسا   

 فبل تدتصيع نفذ أف تشكخ أعساليا أو تخفي شيء مشيا. 

ا َعَمْيَيا َحاِفٌع )قاؿ تعالى:   ([".ٗ( ]الصارؽ آية: )ٗ" ِإف ُكلُّ َنْفٍذ لَّسَّ

َعَيا َساِئقٌ قاؿ تعالى:   ([".ٕٔ( ]ؽ آية: )َٕٔوَشِييٌج ) " َوَجاَءْت ُكلُّ َنْفٍذ مَّ

 

 :اإلندانيةالنفس لية مدؤو 

السمكات العقمية القجرات و مغ سمػكيا، فيي تستمظ عغ تحجيج الشفذ اإلندانية مدؤولة    

ذلظ، مغ ىشا جاءت مدؤوليتيا مدؤولية خاصة عغ واألحاسيذ واالنفعاالت ما تسكشيا مغ 

 .خيخ أـ شخ نفديا وعغ أفعاليا وترخفاتيا

وكل إنداف " قاؿ تعالى:  فخدية محاسبة اأفعالي عمى بحاسوحجىا ت القيامة يػـفكل نفذ تأتي   

اقخأ كتابظ كفى بشفدظ  ( 13 ) ألدمشاه شائخه في عشقو ونخخج لو يػـ القيامة كتابا يمقاه مشذػرا

مغ اىتجػ فإنسا ييتجؼ لشفدو ومغ ضل فإنسا يزل عمييا وال تدر ( 14 ) اليػـ عميظ حديبا

 )سػرة اإلسخاء(. "  ( ( 15 ) وازرة وزر أخخػ وما كشا معحبيغ حتى نبعث رسػال

، بصخيق الحق والربلح وإلداميافي تخبية ذاتيا وتدكيتيا عمى الشفذ اإلندانية أف تجتيج     

)واتقػا يػما تخجعػف فيو إلى : قاؿ تعالىيشجييا مغ عحاب هللا يػـ القيامة. فتخبيتيا عمى التقػػ 

 (.ٕٔٛهللا ثع تػفى كل نفذ ما كدبت وىع ال يطمسػف( )البقخة، 

في الجنيا واآلخخة، يشدجع مع تكخيع هللا مدؤولية الشفذ اإلندانية عغ أعساليا وترخفاتيا    

ومصمب أساسي لخبلفة هللا سبحانو في ليا وتسييدىا عغ سائخ السخمػقات، سبحانو وتعالى 

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=946&idto=946&bk_no=51&ID=946#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=946&idto=946&bk_no=51&ID=946#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=946&idto=946&bk_no=51&ID=946#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=946&idto=946&bk_no=51&ID=946#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=946&idto=946&bk_no=51&ID=946#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=946&idto=946&bk_no=51&ID=946#docu
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 يعج معيارا لقبػؿ العسل أو رده ويتختب ، والتداميا بسا أمخ هللا سبحانو وتعالىاألرض وعسارتيا

 عميو الجداء يػـ القيامة.

 .(ٙٗ)مغ عسل صالحا فمشفدو، ومغ أساء فعمييا وما ربظ بطبلـ لمعبيج( )فرمت،  :قاؿ تعالى

زود الشفذ اإلندانية بعجد مغ تججر اإلشارة إلى حقيقة مفادىا أف هللا سبحانو وتعالى    

يتيا الحاتية عغ نفديا لحجع مدؤولالستصمبات والسيارات والسمكات التي تجعميا قادرة ومجركة 

وتعمسيا مغ خبلؿ  ، فأصبحت ىحه السدؤولية ميارة يكسغ اكتدابياوعغ غيخىا وعغ الكػف كمو

 مؤسدات التشذئة السختمفة في السجتسع كالبيت والسدجج والسجرسة وغيخىا.

 النفس:وأنهاع  أوصاف

لمشفذ  أحػاؿ  أوصاؼ أو ةثبلثإف الستأمل لكتاب هللا سبحانو وتعالى يجج أف ىشاؾ    

وبحلظ أورد القخآف بيا، فتدسى وتعخؼ  األوصاؼمغ ىحه  والشفذ تغمب عمييا واحجةاإلندانية، 

 ىي:حدب الػصف الغالب عمييا لمشفذ  أنػاعالكخيع ثبلثة 

 النفس األمارة بالدهء:  النهع األول: 

 تػجو فيي الذخيخة، الجوافع فييا وتبخز ،والذيػات الغخيدية الجوافععمى ىحه الشفذ  تديصخ   

تبعت شخيق الفجػر تبيشو هللا سبحانو وتعالى ليا، و  عغ الصخيق الحؼ الذخ وتبعجه إلى صاحبيا

  تترف بالجيل والطمع.وىي تسثل جانب الذخ في اإلنداف. وىحه الشفذ والسعرية. 

ػِء إِ قاؿ تعالى اَرٌة ِبالدُّ ( ٖ٘الَّ َما َرِحَع َربِّي ِإفَّ َربِّي َغُفػٌر رَِّحيٌع ): " َوَما ُأَبخُِّغ َنْفِدي ِإفَّ الشَّْفَذ أَلمَّ

 ([".ٖ٘]يػسف آية: )
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 :: النفس اللهامةالنهع الثاني

ومحاسبة الشفذ  فيي عغ شخيق المػـ، تشجـ عمى ما فات وتمػـ عميوىي التي الشفذ المػامة:    

)تبخز في ىحه  ه سبحانومخ كمسا اقتخفت ذنب مخالف أل وتخجع إليوتشيب إلى هللا سبحانو وتعالى 

تديخ وفق  ىحه الشفذ .(زسيخ فيحاسب اإلنداف نفدو عمى أؼ سػء أو تقريخالشفذ قػة ال

 الصخيق الحؼ بيشو هللا سبحانو وتعالى ليا في ىحه الحياة الجنيا.

 ."([ٔ( ]القيامة آية: )ٕ)ُأْقِدُع ِبالشَّْفِذ المَّػَّاَمِة  ( َوالَ ٔال ُأْقِدُع ِبَيْػـِ الِقَياَمِة ) "قاؿ تعالى: 

التي ال أو شاعة هللا تعالى  في اعمى تقريخىذاتيا الستقية التي تمػـ المػامة ىي الشفذ الشفذ  

 . مػـ نفديا وإف اجتيجت في اإلحدافتداؿ ت

عمى كل حاالتو : إف السؤمغ ال تخاه إال الئسا نفدو سابغ عمي رضي هللا عشيالحدغ يقػؿ 

بازمػؿ، ) الكافخ يسزي قجما ال يعاتب نفدو وإف ،فيشجـ ويمػـ نفدو ،عليدتقرخىا في كل ما يف

ٕٓٔٗ). 

 :المطمئنة: النفس الثالثالنهع 

 ىي الشفذ التي تدكغ إلى هللا سبحانو وتصسئغ بحكخه، غسخىا اإليساف بو وتذتاؽ إلى لقائو

 سبحانو، وىحه الشفذ يقاؿ ليا عشج الػفاة:

ْخِضيًَّة )ٕٚشَّْفُذ الُسْصَسِئشَُّة )" َيا َأيَُّتَيا القاؿ تعالى:   ( َفاْدُخِمي ِفيٕٛ( اْرِجِعي ِإَلى َربِِّظ َراِضَيًة مَّ

 ([".ٖٓ( ]الفجخ آية: )ٖٓ( َواْدُخِمي َجشَِّتي )ِٜٕعَباِدؼ )

فصسأنت إلى لقائو  وشاعتوربيا  إلى، سكشت مصسئشة لسا قجمت مغ أعساؿيػـ القيامة  فيي

 .بالخبػبية والعبػدية هلل أقختهللا وقجره  ءالخسػؿ وقزاات وبتعاليع آمشت بالغيبي ووعجه ليا
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تحذ باالستقخار الشفدي هللا  إلىسكشت  ألنياالشفذ السصسئشة ال يدتفدىا خػؼ وال حدف 

الجنيا  أمػرمغ  أمخوال حدف عمى ال يدتفدىا خػؼ  اإليسافوالذعػر االيجابي بالدعادة وحبلوة 

  سبحانو.ولقائو  اآلخخة إلىتشطخ 

 النفس والقضايا الغيبية:

لقج جعل هللا سبحانو وتعالى الشفذ اإلندانية ذات قجرات محجودة، فيي ال تدتصيع أف ترل  

 وتكذف عغ القزايا الغيبية بقجراتيا، بل ال ترل إلييا إال عغ شخيق الػحي فقط.

َوَرَقٍة  َوَما َتْدُقُط ِمغ َواْلَبْحخِ  َوَيْعَمُع َما ِفي الَبخِّ  ػَ " َوِعشَجُه َمَفاِتُح الَغْيِب اَل َيْعَمُسَيا ِإالَّ ىُ قاؿ تعالى: 

ِبيٍغ ) َوالَ  َرْشٍب  َوالَ  َحبٍَّة ِفي ُضُمَساِت اأَلْرضِ  َوالَ  ِإالَّ َيْعَمُسَيا ( ]األنعاـ آية: َٜ٘ياِبٍذ ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُّ

(ٜ٘."]) 

ع عمى الغيب، فبل يعمع الغيب إال هللا سبحانو االشبلوحتى الشبي دمحم سيج الخمق لع يستمظ قجرة  

 وتعالى.

َوَلْػ  َضخاِّ ِإالَّ َما َشاَء ّللاَُّ  َوالَ  " ُقل الَّ َأْمِمُظ ِلَشْفِدي َنْفعاً  قاؿ هللا تعالى عمى لداف سيجنا دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص:  

ػُء ِإْف َأَنا ِإالَّ َنِحيخٌ َوَما  ُكشُت َأْعَمُع الَغْيَب الْسَتْكَثْخُت ِمَغ الَخْيخِ  ِشَي الدُّ َوَبِذيٌخ لَِّقْػـٍ ُيْؤِمُشػَف  َمدَّ

 ([".ٛٛٔ( ]األعخاؼ آية: )ٛٛٔ)

لتخبى تخبية األمػر الغيبة، بالقجر الحؼ تحتاجو  عجد مغ اإلندانيةمشفذ ل بيغ القخآف الكخيع 

  .ار سمبية عمى الشفذ، فالديادة أو الشقراف في معخفة ىحه الغيبيات لو آثسميسة متػازنة

ا ُأْخِفيَ قاؿ تعالى:  غ ُقخَِّة َأْعُيٍغ َجَداًء ِبَسا َكاُنػا َيْعَسُمػَف ) " َفبَل َتْعَمُع َنْفٌذ مَّ ( َأَفَسغ َكاَف َٚٔلُيع مِّ

 (".ُٛٔمْؤِمشًا َكَسغ َكاَف َفاِسقًا الَّ َيْدَتُػوَف )
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 سمات النفس اإلندانية: 

فسعخفة ىحه  إلندانية، وما جبمت عميو مغ أمػرمغ سسات الشفذ ا دلقج بيغ القخآف الكخيع عج  

الشفذ اإلندانية، ومغ آثار جسة عمى سمػؾ ا، وليا والديصخة عميي التيحيبمغ  ياسكشي ؛الدسات

 : ىحه الدسات

 والخغباتهللا سبحانو وتعالى ركب في الشفذ مجسػعة مغ الغخائد : إف حب الذيػات .ٔ

. واإلسبلـ لع يحـخ إشباع ىحه الذيػات ولكغ أمخ شباعياإإلى  الشفذ ، فتشجفعوالحاجات

وىحه الذيػات إذا سيصخت عمى وفق مشيج هللا سبحانو وتعالى، وتشطيسيا بتيحيبيا 

بل إف الكػف ميا، جوترخفيا عغ الغاية والػضيفة التي خمقت مغ أتفدجىا الشفذ فإنيا 

في سخط  الشفذ تػقعوىي  ختمفة،لخمل والقرػر والسذكبلت السكمو يتأثخ ويطيخ فيو ا

 . سبحانو وتعالى هللا

َيَػاِت ِمَغ الشَِّداءِ : قاؿ تعالى .3  َواْلَقَشاِشيِخ الُسَقشَصَخِة ِمَغ الحََّىِب  َواْلَبِشيغَ  " ُزيَِّغ ِلمشَّاِس ُحبُّ الذَّ

ةِ  َمةِ  َواْلِفزَّ ْنَياَواْلَحْخِث َذِلَظ َمَتاُع ال َواألَْنَعاـِ  َواْلَخْيِل الُسَدػَّ َوّللاَُّ ِعشَجُه ُحْدُغ الَسآِب  َحَياِة الجُّ

 ([".ٗٔ( ]آؿ عسخاف آية: )ٗٔ)

فصخ هللا سبحانو وتعالى الشفذ البذخية عمييا، وىحه  الزعف صفةالشفذ ضعيفة:  .ٖ

تدعى لبلتراؿ باهلل سبحانو وتعالى ولػ خمقت قػية الرفة لرالح الشفذ، فبيا 

)وخمق اإلنداف ضعيفا( قاؿ تعالى: لقيا. الستغشت بيحه الرفة عغ االتراؿ بخا

الذيػات ضعف الجدج،  مشيا: جػانب مختمفةيأتي ضعف الشفذ مغ  (.ٗ)الشداء، 

  والقجرات.والغخائد، 
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 ، وىي صفةفصخ هللا سبحانو وتعالى الشفذ البذخية عميياالعجمة صفو  الشفذ عجػلة: .ٗ

قتل، شبلؽ، شخؾ الخصيخة ) والشتائج يا في كثيخ مغ السذكبلت السختمفةتػقع، محمػمة

وصفة الحياة الجنيا التي ىي دار . ىحه الرفة تشدجع مع شبيعة التكميف (...قمق  يأس

قاؿ تعالى:  .ػردىا الشاروالخسػب فييا يه الجشة فييا يكػف جداؤ  فالشجاحاختبار وابتبلء، 

فمػ لع تػجج  .(ٔٔ( )االسخاء، ويجع اإلنداف بالذخ دعاءه بالخيخ وكاف اإلنداف عجػال)

)الشابمدي،  اإلنداف الختار اآلخخة دوف أف يخقى في ىحا االختيار الرفة فيىحه 

ٜٜٔٚ.) 

 اإلندانيةحانو وتعالى في الشفذ هللا سب أودعلقج  هخخارة: هويزةاإلنسانيت  النفس .٘

ما التفكخ والبحث وتسحيز األمػر الختيار مغ ممكات عقمية كبيخة، تتسكغ مغ خبلليا 

بيغ  ر، وبيا تسيد بيغ األمػر وتختا، وىحه السمكات العقمية ىي مشاط التكميفاتخاه مشاسبً 

( َقْج َأْفَمَح َٛوَتْقَػاَىا ) َسَيا ُفُجػَرَىا( َفَأْليَ َٚوَما َسػَّاَىا ) " َوَنْفذٍ ): قاؿ تعالىالخيخ والذخ. 

اَىا )َٜمغ َزكَّاَىا )  ([".ٚ( ]الذسذ آية: )ٓٔ( َوَقْج َخاَب َمغ َدسَّ

، تعمع جػانب ضعفيا وسمبياتيا الشفذ اإلندانية قػية العمع بشفديا :هبصزة النفس .6

َبِل ) :قاؿ تعالى تجادؿ وتسارؼ وتجارؼ عمى افعاليا.وأخصائيا الدمػكية ومع ذلظ تججىا 

ْنَداُف َعَمى َنْفِدِو َبِريَخٌة َوَلْػ َأْلَقى َمَعاِذيَخهُ   (.ٗٔ)القيامة،  (اأْلِ

مبلزمة لمشفذ اإلندانية، فيي مدودة  صفة التعمع صفة: خعلنلل حوخلك اسخعذاداث .ٚ

، وممكات وقجرات تجعميا قادرة عمى اكتذاؼ الحقائق والسعارؼ السختمفةوحػاس بأدوات 

حثيا القخآف الكخيع عمى التفكخ والبحث مغ ىشا ، ةعسار يغ الكػف بسا فيو لتدخيخه وإلقػانو 

)أَوَلْع َيَتَفكَُّخوا ِفي َأنُفِدِيْع َما : قاؿ تعالىلمػصػؿ إلى عطسة الخالق سبحانو وتعالى. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=945&idto=945&bk_no=51&ID=945#docu
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َساَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْيَشُيَسا ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوَأَجلٍ  َغ الشَّاِس ِبِمَقاء  َخَمَق ّللاَُّ الدَّ َدسِّى َوِإفَّ َكِثيخًا مِّ مُّ

( َأَوَلْع َيِديُخوا ِفي اأْلَْرِض َفَيشُطُخوا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الَِّحيَغ ِمغ َقْبِمِيْع َٛربِِّيْع َلَكاِفُخوَف )

ا  َشاِت َكاُنػا َأَشجَّ ِمْشُيْع ُقػًَّة َوَأَثاُروا اأْلَْرَض َوَعَسُخوَىا َأْكَثَخ ِمسَّ َعَسُخوَىا َوَجاءْتُيْع ُرُسُمُيع ِباْلَبيِّ

ُ ِلَيْطِمَسُيْع َوَلِكغ َكاُنػا َأنُفَدُيْع َيْطِمُسػَف ) ػَأػ َٜفَسا َكاَف ّللاَّ ( ُثعَّ َكاَف َعاِقَبَة الَِّحيَغ َأَساُؤوا الدُّ

ِ َوَكاُنػا ِبَيا َيْدَتْيِدُئػف )  .(( )الخوـ(َٓٔأف َكحَُّبػا ِبآَياِت ّللاَّ

 

ما انعكاسات مفيػـ الشفذ في القخآف الكخيع عمى  النتائج المتعلقة باإلجابة عن الدؤال الثاني:

 لسشياج التخبػؼ في السجتسع السدمع؟ا أسذ

التخبػؼ اإلسبلمي؛  السشياجأسذ  إف لسفيػـ الشفذ في القخآف الكخيع انعكاسات تخبػية كثيخة عمى

 السشياج ومجػ مبلئستو لتكػيغ الشرءعمى  آثار جسة إذا ما أخح بيا في االعتبار سيكػف ليا

 . ومغ ىحه االنعكاسات ما يمي:السدمع

 :انعكاسات مفههم النفس على األصهل الفكرية واألسس التي يبنى عليها المنهاج التربهي 

جسيع مكػنات الحات اإلندانية بعشرخييا السادؼ والسعشػؼ )الخوح الجدج العقل   .ٔ

الشطخ يشبغي ، و تدسى نفدا واالتراؿ بيشيسا وثيق خية واالنفعاالت(الػججاف الجوافع الفص

بصخيقة متػازنة دوف التخكيد عمى جانب دوف  ياالتعامل مع مكػناتو  كػحجة واحجه إلييا

 آخخ.

، وتكميف كل نفذ وفق في قجرات وشاقات األنفذ اإلندانيةالفخدية مخاعاة الفخوؽ  .ٕ

 .شاقاتيا
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 فيسا ومتشاسق متكامل بذكل والعسل اإلندانية، الفصخة مع تشدجع التي الطخوؼ يئةتي .ٖ

 اإلرادة في الحق ىاوإعصاء ،سمبيا الشفذ عمى تؤثخ التي السعيقات كل إلزالة ،بيشيا

 .علييا جبلج الخي السليوت للفطزةًفقا  ًاالخخيار

 :أف تكػف التخبية في حمقات ثبلثلمبيئة أثخ عمى فصخة الشفذ اإلندانية لحا يشبغي  .ٗ

خة، والسجتسع، والسؤسدات التخبػية بحيث تديخ كميا عمى نطاـ فكخؼ واحج بعيج عغ األس

 .وتكػف مكسمة لبعزيا، التشاقس واالزدواجية

 .تػافق السشياج مع الفصخة السؤمشة لمشفذ اإلندانية بتحقيق العبػدية هلل سبحانو وتعالى .٘

عميو الشفذ اإلندانية مغ أمخ ال غشى عشو لسا جبمت  الجوافع لجػ الستعمع لمتعمع إثارة .ٙ

 غخائد وشيػات وقجرات متبايشة.

ة، السخمػق والشفذيبشى السشياج عمى أصل الخبانية الحؼ يقيع الرمة بيغ الخب الخالق  .ٚ

 .لتسكيشيا مغ تحقيق الغاية التي خمقت مغ أجميا

وبشفذ الػقت ذو قػة متشاىية، فبل يجب إقحامو في األمػر  ،العقل اإلنداني مقيج .ٛ

، وتػجييو نحػ الكػف والبحث في قػانيشو لعسارتو واستغبلؿ ية التي ال يقػػ عميياالغيب

 .اإلندافسخخه هللا في الكػف لخجمة كل ما 

 ياحاجاتة مقجرا الدػي الشفذيبشى السشياج عمى مفيػـ التعادلية الحؼ يدعى إلى بشاء  .ٜ

ة فكخيا ونفديا السدتقخ  الشفذ تشسػومشطسا شخؽ إشباعيا دوف إفخاط أو تفخيط بحيث 

 .وعاشفيا

 .الذخ وأعساؿ الخيخ بأعساؿ لمقياـالشفذ تستمظ استعجادات متداوية  .ٓٔ

ويشبغي  يؤكج عمى أف الكػف مخمػؽ مدخخ لؤلنفذ البذخية واعساره واجب عمييع .ٔٔ

 .تدويجىع بالسيارات التي تسكشيع مغ اعساره
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تشسية و ، ط التكميفالعقل ىػ السػجو األساسي لدمػؾ عمى األصعجة السختمفة وىػ مشا .ٕٔ

 عمى التسييد بيغ الخيخ والذخ. دريغقا ػاكػنلمصمبة ميع ليالسمكات العقمية 

 الشفذ اإلندانية حخة فتبعية أعساليا ومدؤولياتيا تقع عمييا وحجىا. .ٖٔ

والذخاب الحاجات الشفدية مددوجة بازدواج الصبيعة اإلندانية )حاجات مادية كالصعاـ  .ٗٔ

 .ب(والحمعشػية كاألمغ  وحاجات

الشفذ اإلندانية مخمػقة ضعيفة تغمبيا الذيػات أحيانا وتبلزميا الجيل بحقيقتيا لحلظ  .٘ٔ

 بسعدؿ عغ وحي هللا سبحانو وتعالى.تدتصيع أف تزع لشفديا مشيج وتذخيع،  فيي ال

ال يسكغ إدراؾ حقيقة الشفذ اإلندانية إدراكا واضحا إال إذا أدركشا مرجرىا ووضيفتيا  .ٙٔ

 ي الكػف وغاية وجػدىا ومريخىا بعج السػت.األساسية ومخكدىا ف

لمشيػض  هفي األرض مجيد  ةمتسيد مدتخمف ومخمػق اعمى أني الشفذالشطخ إلى  .ٚٔ

 بػضيفة الخبلفة عمى عيج هللا وشخعو.

 مع هللا وكافة مخمػقاتو.واالتراؿ إف الشفذ اإلندانية مجيدة بػسائل التعامل  .ٛٔ

 .في اآلخخة اجنيا ومريخىفي ال الشفذالتأكيج عمى العبلقة بيغ نذاط  .ٜٔ

 .التأكيج عمى أف اإليساف حاجة فصخية وعقمية .ٕٓ

كسا أمخ هللا تعتبخ مدمسات إف مشيج الشفذ في التعامل مع مفخدات عالع الغيب  .ٕٔ

الجراسة والبحث واكتذاؼ قػانيغ هللا يقػـ عمى والتعامل مع مفخدات عالع الذيادة  ،تعالى

 .الحياة العسارسبحانو وتعالى فييا وتدخيخىا 

 :في المجتمع المدلمالمنهاج انعكاسات مفههم النفس في القرآن الكريم على أهجاف 

 التػازف بيغ أىجاؼ الحياة الجنيا وأىجاؼ الحياة اآلخخة .ٔ
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تشسية تقػػ و  ،تخبية الفخد عمى معاقبة الشفذ ولػميا إذا ساءت شاعتيا وامتشع انقيادىا .ٕ

 .بط الدمػؾلسا لو مغ أثخ في ض ؛هللا في نفػس الصمبة

إكداب الستعمع الػسائل التي مغ خبلليا يدتصيع أف يحدغ التعبيخ عغ الشفذ  .ٖ

 واالتراؿ باآلخخيغ.

وإمكانياتيا  األىجاؼ التعميسية بسا يشدجع مع مكػنات الشفذ اإلندانيةالتشػع في  .ٗ

 .وشاقاتيا

 بشاء الذخرية السشدجسة مع الفصخة. .٘

مغ أجميا وىي عبادة هللا سبحانو  تلتي خمقمغ تحقيق الغاية الػجػدية ا الشفذتسكيغ  .ٙ

 وتعالى والفػز بخضاه.

في الحياة  الحؼ أقخه هللا سبحانو وتعالى عمييافػز في االمتحاف الذامل لت الشفذتأىيل  .ٚ

  .دار االختبار واالبتبلء الجنيا

 تػجيو الشفذ اإلندانية نحػ الخيخ واليجػ. .ٛ

حافطة عمى مكانتو في ذات اإلنداف تحخيخ العقل اإلنداني مغ ضغػط الذيػات والس .ٜ

 وتحخيخه مغ مختمف الخخافات واألساشيخ.

عمى  عومداعجتي وشبيعتيع واليجؼ مغ خمقيع عشفديإكداب الصمبة السعارؼ الستعمقة ب .ٓٔ

 مغ تشسيتيا بذكل مشدجع متػازف.  ػاليتسكش أنفديعفيع 

 .واالتراؿ بو تعالىسبحانو و إلى هللا  ابحاجتي الشفذ إحداستشسية  .ٔٔ

 .االجتساعيةالحاتية و تشسية شعػر الصمبة وإدراكيع لمسدؤولية  .ٕٔ
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يقػـ عمى مبجأ الذسػؿ في أىجاؼ السشيج ومحتػياتو بسا يديع في بشاء شخرية  .ٖٔ

 الستعمع الستكاممة عقيجتو وعقمو وجدسو ومذاعخه

 ي:والتقهيم في المنهاج التربه  التعليماستراتيجيات انعكاسات مفههم النفس اإلندانية على 

 عقليت ًاسخعذاداث قذراث هن حوخلكو ًها اإلنسانيتالنفس  طبيعتهزاعاة  .3

 .هعيا يخالءم بوا إال حكلف ال بحيثًنفسيت 

 جعل العسمية التخبػية عسمية سارة ومحجثة لؤلثخ الصيب في نفذ الستعمع. .ٕ

 عمى بمػرتيا.  عومداعجتي يعأىجافمخاعاة و  ،تأكيج حخية الصمبة في التعمع .ٖ

التعميع والقياس والتقػيع بسا يشدجع مع الشيج اإلليي  استخاتيجياتتمف استخجاـ مخ .ٗ

 .وقجرات الصمبة

والبيئة الصبيعية  عوحاجاتي عوقجراتي عوميػلي الصمبةيقػـ عمى مبجأ االرتباط باستعجادات  .٘

معارفو ومياراتو وخبخاتو  يعمعيا الكتداب ػف فييا ويتفاعم ػف واالجتساعية التي يعيذ

ويذبع  ييعمصالب الشسػ لجو ، (كالسمل والزجخ)الحالة الشفدية لمصمبة مخاعاة و  ،واتجاىاتو

اء السجاالت التخررية التي في انتق يعتباورغ يعميػلومخاعاة  ،رغباتيع واحتياجاتيع

 .يايخيجون

 التي الزخورات مغ ألنو والعقاب الثػاب عمى القائع والتخىيب التخغيب أسمػب استخجاـ .ٙ

 .التعمع نحػ دافعيتو واستثارة تعمعالس تحفيد عمى تعسل

 وما الشفذ عمييا تخمق التي الزعف حالة يفيخاعفي التعامل مع الصمبة،  ػاقعيةال .ٚ

 وغيخ ذلظ مغ صفات. والشدياف الخصأ احتسالية مغ بو تترف

 .وتشسية تقػػ هللا في نفػسيع لسا لو مغ أثخ عمى ضبط الدمػؾ .ٛ

 .تفجيخ شاقاتيع حدب قجراتيع الحاتيةو ، تحسيل الصمبة مدؤولية العمع والتعمع .ٜ
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 .يقيذ درجة تحريل الصمبة مغ الشػاحي الشفدية السختمفة العقمية والػججانية والسيارية .ٓٔ

 :انعكاسات مفههم النفس في القرآن الكريم على المحتهى 

وتداعجه عمى تشسية جػانب الخيخ في  يقجـ العمػـ التي تعػد بالخيخ عمى اإلنداف .ٔ

  .الشفذ

 .(مشاقبيا ومثالبيا)صمبة بخبخة تخبػية تفيجىع في معخفة أنفديع يدود ال .ٕ

التي تداعجىع في والسيارات )الجيشية والجنيػية( ؼ لعمػـ والسعار ايدود الصمبة بسختمف  .ٖ

 ض.تحقيق الػضيفة السكمفيغ بيا وىي عسارة األر 

جتو وعقمو أف يكػف شامبل لكل ما يفيج في بشاء شخرية الستعمع الستكاممة وفي بشاء عقي .ٗ

 .وجدسو

يختبط باستعجادات الستعمع وميػلو وقجراتو وحاجاتو والبيئة الصبيعية واالجتساعية التي  .٘

 يعير فييا

 يقػـ عمى مبجأ االرتباط الكامل بالجيغ وما فيو مغ تعاليع وقيع. .ٙ

يحتػؼ عمى نػعيغ مغ السعارؼ معارؼ ثابتة مرجرىا القخآف والدشة وىي ثابتة في  .ٚ

 .ؼ غيخ ثابتة يرل إلييا اإلنداف بقجراتو الحاتيةالسشياج ومعار 
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 التهصيات:

اآلراء السختمفة حػؿ لجراسة وتحميل نجوات عمسية في مختمف السؤسدات التخبػية عقج  .ٔ

 الشفذ وابخاز مفيػـ الشفذ كسا ورد في القخآف الكخيع. 

اسبلميا، لخبط  بسػضػع تأصيل السفاىيع التخبػيةدعػة الباحثيغ إلى مديج مغ االىتساـ  .ٕ

 القخآف الكخيع بالحياة.

لمتعخيف بيا، و  االندانية مغ مشطػر قخاني، شػازع الشفذاجخاء دراسة عمسية تبحث ب .ٖ

 .مشيا ووضع الصخؽ واألساليب التخبػيػة والجيشية مغ أجل معالجتيا والحج

 يتيا.اجخاء دراسة عمسية تبحث بأساليب القخآف الكخيع في تيحيب الشفذ اإلندانية وتشس .ٗ
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