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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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ملخص الجراسة
ىجفت ىحه الجراسة إلى بياف مفيػـ الشفذ في القخآف الكخيع وانعكاساتو التخبػية عمى السشياج
التخبػؼ في السجتسع السدمع ،وقج استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي ،وأسمػب تحميل
السزسػف لعيشة مغ اآليات القخآنية ،وقج أضيخت الجراسة عجدا مغ الشتائج ىي:
ٔ .الشفذ :كائغ محجث مخكب مغ عشرخيغ (مادؼ ومعشػؼ) ،ليا خرائريا ،وصفاتيا،
وق جرات كبيخة ،تتشاسب مع اليجؼ ،والػضيفة السكمفة بيا ،وىي عسارة األرض.
ٕ .العقل اإلنداني مقيج ،وبشفذ الػقت ذو قػة متشاىية.
ٖ .في السشياج اإلسبلمي تقجـ العمػـ التي تعػد بالخيخ عمى اإلنداف وتداعجه عمى تشسية
جػانب الخيخ في الشفذ.
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ٗ .الشفذ اإلندانية مدؤولة عغ تحجيج سمػكيا ،فيي تستمظ مغ القجرات والسمكات العقمية
واألحاسيذ واالنفعاالت ما تسكشيا مغ ذلظ ،مغ ىشا جاءت مدؤوليتيا مدؤولية خاصة
عغ نفديا وعغ أفعاليا وترخفاتيا خيخ أـ شخ.

الكلمات المفتاحية :السشياج التخبػؼ ،الشفذ اإلندانية.
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مقجمة:
الزمت التخبية اإلسبلمية البذخية مشح القجـ ،فعشجما خالف آدـ عميو الدبلـ وزوجو أمخ هللا
سبحانو وتعالى باالبتعاد عغ الذجخة بعجـ األكل مشيا ،تقخر ىبػشيسا إلى األرض ،ووعجىسا هللا
سبحانو وتعالى بإرساؿ مشياج التخبية ليسا ولحريتيسا.
ِ َّ ِ ِ
ِ
قاؿ تعالىُ( :قْمشا اىِب ُ ِ
ِ
ِ
ؼ َعَم ْي ِي ْع َوال
اؼ َفبل َخ ْػ ٌ
َ ْ
جػ َف َس ْغ تَب َع ُى َج َ
صػا م ْش َيا َجسيعاً َفإ َّما َيأْتَيش ُك ْع مّشي ُى ً
ُى ْع َي ْح َدُنػ َف) ( البقخة. )ٖٛ ،
وبيغ هللا سبحانو وتعالى في كتابو العديد أف التخبية اإلسبلمية تتابعت بالشدوؿ عمى مخ
العرػر البذخية عغ شخيق األنبياء والخسل عمييع الدبلـ؛ ليجايتيع إلى الحق كمسا ابتعجوا عغ
جادة الصخيق القػيع.
ِ
َّ
ؼ
قاؿ تعالىَ ( :يا َبِشي َآد َـ ِإ َّما َيأِْتَيَّش ُك ْع ُرُس ٌل ِم ْش ُك ْع َيُق ُّ
َصَم َح َفبل َخ ْػ ٌ
رػ َف َعَم ْي ُك ْع َآياتي َف َس ِغ اتَقى َوأ ْ
َعَم ْي ِي ْع َوال ُى ْع َي ْح َدُنػ َف) (سػرة األعخاؼ ٖ٘)
وبيغ سبحانو وتعالى أف التخبية اإلسبلمية اكتسمت ببعثة سيج الخمق دمحم -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -لحلظ جاءت
رسالتو -عميو الربلة والدبلـ -رسالة عالسية لمشاس كافة.
ِ
ِ َّ ِ
َك َسْم ُت َل ُك ْع ِد َيش ُك ْع
اخ َذ ْػ ِف اْلَي ْػَـ أ ْ
يغ َكَف ُخوا ِم ْغ د ِيش ُك ْع َفبل تَ ْخ َذ ْػ ُى ْع َو ْ
قاؿ تعالى( :اْلَي ْػَـ َيئ َذ الح َ
اإلس ِ
ِ ِ
ص َّخ ِفي م ْخسر ٍة َغيخ متَج ِان ٍ
ِ
ِ
ف ِإلثْ ٍع َفِإ َّف
اض ُ
بلـ ديشاً َف َس ِغ ْ
َوأ َْت َس ْس ُت َعَم ْي ُك ْع ن ْع َستي َوَرض ُ
َْ ُ َ
َ َ َ
يت َل ُك ُع ْ ْ َ
ِ
يع) (السائجة ٖ).
ّللا َغُف ٌ
َّ َ
ػر َرح ٌ
ِ
ِ
ات و ْاأل َْر ِ
ُّيا َّ
ض ال
ػؿ َّ
ّللاِ ِإَل ْي ُك ْع َج ِسيعًا َّال ِحؼ َل ُو ُمْم ُظ َّ
اس ِإّني َرُس ُ
الش ُ
وقاؿ تعالىُ( :ق ْل َيا أَي َ
الد َس َاو َ
الشِب ِي ْاأل ُِم ِي َّال ِحؼ يؤ ِمغ ِب َّ ِ ِ ِ ِ
ِإَل َو ِإ َّال ُىػ ُي ْحِيي وُي ِس ُ ِ ِ
اَّللِ َوَرسػِل ِو َّ
ػه َل َعَّم ُك ْع
ُْ ُ
اَّلل َوَكم َساتو َواتَِّب ُع ُ
َ
َ
يت َفآم ُشػا ب َّ ُ
ّ ّّ
تَ ْيتَ ُجو َف) (األعخاؼ )ٔ٘ٛ
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حك اخ عمى فئة محجدة مغ البذخ ،بل ىي لمبذخية جسعاء.
فالتخبية اإلسبلمية ليدت ً
أمخ مغ أمػر الجنيا إال وأتت بالسبادغ التي
إف مسا ال شظ فيو أف التخبية اإلسبلمية لع تتخؾ ًا
تحكسو وتيحبو ،وتُبيغ ما لو وما عميو ،فبل بج إذف أف تكػف مبادئيا العامة صالحة لمتصبيق في
كل زماف ومكاف إلى أف يخث هللا األرض ومغ عمييا.
كبيخ عمى تخبية
أثخ ٌ
لقج احتػت التخبية اإلسبلمية عمى مجسػعة مغ الحقائق اليامة التي ليا ٌ
اإلنداف وسمػكو ،فيي حقائق شغمت العقػؿ البذخية عمى مخ العرػر ،وتست السحاولة لئلجابة
عشيا بصخؽ مختمفة ،فسشي ع مغ بحثيا عغ شخيق العقل ،ومشيع مغ أخحىا عغ شخيق الػحي .ثع
إف الحقائق التي جاءت بيا التخبية اإلسبلمية حقائق تتسيد عغ األفكار والسعتقجات التي يعتشقيا
الكثيخ مغ الشاس ،والتي تػصمػا إلييا عغ شخيق قجراتيع الحاتية ،السستدجة باليػػ والسداجية في
كثيخ مغ األحياف؛ فيي حقائق مرجرىا كتاب هللا سبحانو وتعالى وسشة نبيو -دمحم صمى هللا
عميو وآلو وسمع -والسرجر اإلليي ليحه الحقائق ىػ الحؼ يؤكج صجقيا وثباتيا السصمق عمى مخ
العرػر ،فيي حقائق دقيقة بيشت لئلنداف ما ييسو ويؤثخ عميو ويشعكذ عمى تفكيخه ووججانو
وسمػكو ،فأجابت عغ السدائل الػجػدية الثبلثة الكػف واإلنداف والحياة.
قاؿ تعالىَ ...(( :قج جاء ُكع ِمغ َّ ِ
ض َػ َان ُو ُسُب َل
يغَ ،ي ْي ِجؼ ِب ِو َّ
اب ُمِب ٌ
ّللاُ َم ِغ اتََّب َع ِر ْ
ْ َ َ ْ َ
ػر َو ِكتَ ٌ
ّللا ُن ٌ
صخ ٍ
الطُمس ِ
الدبل ِـ وي ْخ ِخجيع ِمغ ُّ
ِ
ػر ِبِإ ْذِن ِو وَي ْي ِج ِ
ات ِإَلى ُّ
الش ِ
اط ُم ْدتَِقي ٍع) (السائجة ٘ٔ. )ٔٙ-
َّ َ ُ ُ ُ ْ َ
يي ْع ِإَلى َ
َ
َ
تتجمى أىسية ىحه الحقائق التي جاءت بيا التخبية اإلسبلمية في كػنيا تبيغ الرػرة الػاضحة
الجقيقة البعيجة عغ الغسػض والتشاقس والخخافة ،فتخبية اإلنداف السدمع عشجما تشبثق مغ ىحه
الحقائق ،فإنيا تخبية حقيقية بشيت عمى أصػؿ ربانية واضحة ،تشطخ لمسدائل الػجػدية نطخة

P a g e | 353

International Journal of Educational Psychological Studi es (EPS ) 1 (3) (2017) 353-396

عابجا لخبو يعسخ الكػف الحؼ
حقيقية سميسة مدتشيخة بشػر هللا وىجاه ،فيي تعج السدمع ألف يكػف ً
مدتعجا لمحياة اآلخخة التي سيشتقل إلييا ،والتي تعتسج عمى سمػكو في الحياة الجنيا.
يعير فيو،
ً
مغ الحقائق التي بيشتيا التخبية اإلسبلمية حقيقة الشفذ اإلندانية وشبيعتيا ،وىحه الحقائق ميسة
ججا في تخبية اإلنداف السدمع؛ فبل يسكغ ألؼ تخبية أف تشجح ما لع تكػف مبشية عمى ترػر
ً
واضح لئلنداف الحؼ تخيج تخبيتو ،وصفاتو ومكػناتو والغاية مغ خمقو ،فالتخبية اإلسبلمية إذا
بشيت عمى حقائق صحيحة ُمدمع بيا ،تكػف مخخجاتيا صحيحة.
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،
وسيصخة ثقافة السدتعسخ عمى السجتسعات اإلسبلمية ،أصبح مفيػـ الشف ذ مغ السفاىيع السعقجة
وغيخ والػضحة والستشاقزة في فكخ السجتسعات اإلسبلمية ذات األفكار الستشاقزة واليػية
السفقػدة.
وتججر اإلشارة إلى أف الستتبع آلراء الفبلسفة يخػ التشاقس وعجـ الػضػح وغياب االتفاؽ عمى
تحجيج مجرؾ وواضح لمشفذ البذخية ،وما حاؿ فبلسفة السدمسيغ الحؼ تأثخوا بذكل كبيخ بفبلسفة
عجدا مغ أفكار الفبلسفة حػؿ مفيػـ الشفذ؛ ليطيخ
اليػناف ،بأحدغ مشيع وسػؼ يػرد الباحث ً
مجػ التشاقس والغسػض في فيع الشفذ اإلندانية.
يخػ أفبلشػف أف الشفذ مػجػدة قبل اتراليا بالبجف ،أما عغ عبلقتيا بالجدج فيشاؾ بعس
وشػر بأنيا مبجأ الحياة والحخكة
ًا
الغسػض والتخدد ،فيػ يحج الشفذ تارة بأنيا فكخ خالز،
لمجدع ،وأف الجدع آلة ،وتارة يزع بيشيا عبلقة وثيقة ،فيحىب إلى أف الجدج يذغميا عغ فعميا
الحاتي (الفكخ) ويجمب ليا اليع بحاجاتو وآالمو ،وأنيا تقيخه وتعسل عمى الخبلص مشو ،كسا
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نفػسا ثبلثة (كخـ ،ٜٔٚٚ ،صٔ .)ٜويعتقج أفبلشػف كحلظ بأف
يؤمغ بخمػد الشفذ وأف لئلنداف ً
الشفذ قجيسة ،والجليل عمى ذلظ أنيا باقية إلى األبج كسا ثبت بالبخىاف وكل ما ىػ أبجؼ فيػ
أزلي (مغشية ،ٜٕٔٚ ،ص٘٘).
أما أرسصػ فيعتقج أف الشفذ شخط مباشخ لشذاط الجدع ،وأنيا ال تعسل برػرة دائسة وإنسا ليا
فتخات تخمج لمشػـ (بخىيية .)ٜٕٔٛ ،وصخح بأف قػػ الشفذ خسدة" :الشفذ الشامية" "الشفذ
الحاسة" "والشفذ الشاشقة" "والشفذ الشازعة" "والشفذ الستحخكة" (كخـ ،ٜٔٚٚ ،صٖ .)ٜوقج
خالف أرسصػ قػؿ أفبلشػف بأف الشفذ قجيسة بل ىي حادثة ،وأف وجػدىا مقارف بػجػد البجف
(مغشية ،ٜٖٔٚ ،ص.)ٜ٘
تأثخ الكشجؼ بكل مغ أفبلشػف وأرسصػ في ما يتعمق بسذكمة الشفذ والعقل" :فيػ في تحجيج
الشفذ يدػؽ عجة تحجيجات بعزيا يذيخ بػضػح إلى الخأؼ األفبلشػني واآلخخ يذيخ إلى الخأؼ
األرسصي ،ففي رسالتو الخاصة بالحجود يقػؿ في تعخيفو لمشفذ؛ أنيا :تسامية جخـ ذؼ آلة قابل
أوؿ لجدع شبيعي متحخؾ مغ ذاتو بعجد مؤلف .ىحا ىػ
لمحياة .ويقػؿ –أيزا -أنيا
استكساؿ ٌ
ٌ
حج الشفي عشج الكشجؼ ،وىػ حج اشتسل عمى الخأؼ الفيثاغػرؼ وعمى رأؼ بعس الفبلسفة
الصبيعييغ الحيغ ذىبػا إلى أف الشفذ مؤلفة مغ العشاصخ...إف الشفذ عشج الكشجؼ مختبصة
استكساال أو تسامية،
ثابتا ،وليحا كاف قػلو أنيا
بالجدع ،ولكغ ىحا االرتباط ليذ ارتبا ً
ً
دائسا ً
شا ً
وىحا معشاه أف الػجػد الخاص بالشفذ ىشا ال يعشي البت َة فشاء الشفذ بفشاء الجدع" (عػف،
ٕ ،ٜٔٛصٖٓٔ).
أما الفارابي فإنو نطخ إلى اإلنداف نطخة ثشائية ،فيػ مخكب مغ جدع ونفذ ،ولمشفذ عجة قػػ
َ
تطيخ في مخاحل مختمفة في نسػ اإلنداف وىي" :القػة الغاذية" "والقػة الحاسة" "والقػة الستخيمة"
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"والقػة الشاشقة" "والقػة الشدوعية التي تشسي اإلرادة عشج اإلنداف" (فخحاف .)ٜٜٔٛ ،ويعتقج كحلظ
بأف الشفذ حادثة ال وجػد ليا قبل البجف وأنيا مبلزمة لمبجف ،وما يسيد البجف مغ الشفذ ،ىػ أنيا
ال صػرة ليا وال شكل ،وىى خالجة؛ ألنيا مغ عالع األمخ ،أما البجف فإنو فاسج؛ ألنو مغ عالع
الخمق  ،والشفذ ال تشقدع وال تتجدأ ،وقج اتبع الفارابي في تقديع الشفذ التقديع الحؼ نادػ بو مغ
قبل أفبلشػف وأرسصػ (عػف ،ٜٕٔٛ ،ص .)ٔٓٚ
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.
(فخحاف ،ٜٜٔٛ ،ص ٕ.)ٜٔ
ويقخ الغدالي بأف اإلنداف قمب وروح ونفذ وعقل ،والشفذ عمى الخغع أنيا جػىخ قائع مدتقل
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.)ٜٜٔٛ ،
وإذا ما تسعغ القارغ آراء الفبلسفة والسفكخيغ حػؿ الشفذ وتحجيجىا يجج العجب العجاب! وال
اضحا لمشفذ ،فسشيع مغ قاؿ بأف الشفذ ىي هللا بالحات ،ومشيع مغ
يدتصيع أف يحجد
مفيػما و ً
ً
قاؿ بأنيا الساء واليػاء والشار ،ومشيع مغ قاؿ بأنيا جػىخ مجخد عغ السادة ،ومشيع مغ قاؿ أنيا
جػىخ مادؼ.
جبار؛ لكي يعخؼ نفدو ،ولكشو
مجيػدا ًا
وىحا ما دفع (كارؿ) إلى القػؿ :بأف الجشذ البذخؼ بحؿ
ً
كشدا مغ السبلحطات التي كجسيا العمساء والفبلسفة في جسيع األزماف ،فإنشا
بالخغع مغ أنو يسمظ ً
استصعشا أف نفيع جػانب معيشة فقط في أنفدشا ،إنشا ال نفيع اإلنداف ككل إنشا نعخفو عمى أنو
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مكػف مغ أجداء مختمفة وحتى ىحه األجداء ابتجعتيا وسائمشا ،فكل واحج مشا مكػف مغ مخكب مغ
األشباح تديخ في وسصيا حقيقة مجيػلة( .كاريل.)ٜٖٔٛ ،
لقج نتج عغ محاولة كذف اإلنداف بعقمو عغ ماىية الشفذ اإلندانية دوف االكتخاث بالػحي
وجسػدا ،مسا دفع عمساء الشفذ إلى حرخ أنفديع في دراسة
تعقيجا
اإلليي زيادة ىحا السػضػع
ً
ً
الطػاىخ الشفدية التي يسكغ فقط مبلحطتيا ودراستيا دراسة مػضػعية ،وتجشبػا البحث في كثيخ
مغ الطػاىخ الشفدية اليامة التي يرعب إخزاعيا لمسبلحطة أو البحث التجخيبي ،وبحلظ ابعجوا
الشفذ ذاتيا عغ دراستيع؛ ألف الشفذ شيء ال يسكغ مبلحطتو ،وقرخوا دراستيع عمى الدمػؾ
الحؼ يسكغ مبلحطتو وقياسو ،وقج نادػ بعزيع بتغييخ اسع عمع الشفذ وتدسيتو عمع الدمػؾ؛
ألف عمع الشفذ الحجيث يجرس الدمػؾ وال يجرس الشفذ( .نجاتي.)ٜٜٔٛ ،
شعار لجراسة ومعخفة الشفذ البذخية ىػ أفبلشػف ،حيغ
ًا
حدبشا أف نعمع أف أوؿ مغ أشمق
أشمق شعاره "اعخؼ نفدظ" وتصػر ىحا العمع عبخ الدماف ،وعشجما عجد البذخ عغ الػصػؿ إلى
حقيقة الشفذ انتيى السصاؼ بيحا العمع إلى دراسة الدمػؾ الحؼ يرجر عغ اإلنداف.
ال يسكغ اليػـ فيع الشفذ البذخية ،إال إذا انصمقشا بجراستيا مغ الشبع الرافي ،كتاب هللا -
سبحانو وتعالى -كسا جاءت فيو دوف زيادة أو نقراف؛ وخيخ دليل عمى ذلظ عجد العقل
البذخؼ عغ تكػيغ ترػر واضح لمشفذ البذخية الحؼ بحث ىحا السػضػع مشح آالؼ الدشيغ.
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مذكلة الجراسة:
إف غياب التخبية اإلسبلمية عغ واقع وحياة السدمسيغ أدػ إلى عجـ وضػح الكثيخ مغ السفاىيع
اإلسبلمية في أذىانيع ،وساعج عمى ىحا دخػؿ أفكار فمدفية مختمفة دوف تسحيز وتجبيخ،
فجخل مغ األفكار ما يشاقس معتقجات التخبية اإلسبلمية ومبادئيا ومفاىيسيا وحقائقيا ،ومغ ىحه
السفاىيع مفيػـ الشفذ ،فكاف مغ األىسية بسكاف إجخاء دراسة عمسية تبيغ مفيػـ الشفذ كسا ورد
في كتاب هللا -سبحانو وتعالى -ومغ ثع بياف انعكاسات ىحا السفيػـ اإلسبلمي عمى السشياج
التخبػؼ عشج السدمسيغ.

أسئلة الجراسة:
سعت ىحه الجراسة في اإلجابة عغ األسئمة التالية:
الدؤاؿ األوؿ :ما مفههم النفس في القرآن الكريم؟
الدؤاؿ الثاني :ما االنعكاسات التربهية لمفههم النفس في القرآن الكريم على المنهاج التربهي
عنج المدلمين؟

أهجاف الجراسة:
ىجفت ىحه الجراسة إلى تحجيج مفيػـ الشفذ اإلندانية في القخآف الكخيع وبياف انعكاساتو التخبػية
عمى السشياج التخبػية.
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أهمية الجراسة:
تدتسج ىحه الجراسة أىسيتيا مغ السػضػع الحؼ تتشاولو ،وىػ بياف مفيػـ الشفذ في القخآف
الكخيع وبياف بعس انعكاساتو عمى السشياج التخبػؼ عشج السدمسيغ.
وىشاؾ العجيج مغ الشقاط التي تبخز أىسية ىحه الجراسة وىي:
ٔ .تجيب عغ واحج مغ السدائل الػجػدية اليامة وىي الشفذ اإلندانية.
ٕ .تداعج الفخد عمى فيع جػانب نفدية ميسة تداعجه عمى فيع الحات والتعامل معيا
بإيجابية.
ٖ .تداعج واضعي السشاىج في الجوؿ العخبية واإلسبلمية عمى تحجيج األسذ الشفدية
والفمدفية لمسشاىج.
لحا فإف ىحا جيج متػاضع مغ الباحث يأمل أف يداعج في فيع الشفذ كسا جاءت في القخآف
الكخيع وبياف انعكاساتيا عمى السشياج التخبػؼ.

منهج الجراسة:
استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي ،وأسمػب تحميل السزسػف لعيشة مغ اآليات القخآنية
الكخيسة التي تبيغ مفيػـ الشفذ.

األدب النظري والجراسات الدابقة:
سيعخض الباحث أبخز اآلراء وأىسيا حػؿ مفيػـ الشفذ:
نقبل عغ (ىخقميذ) وىػ مغ فبلسفة اليػناف أف الشفذ مترمة بالشار اإلليية
يحكخ مصخ ً
العاقمة ،وتػصف نذأتيا بالتراعج أو بالصخيق إلى أعمى ،حيث تتحػؿ الخشػبة إلى بخار ثع
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إلى نار ،فيي عخضة لمتحػالت حدب شبيعتيا ،فإما نحػ الجفاؼ والشار وإما نحػ الخشػبة
والساء .وفي الحالة األولى يدداد نريبيا مغ العقل وال ربلح ،وفي الثانية يجركيا الفداد ،فالشفذ
الجافة صالحة ،وأما الشفذ الخشبة ففاسجة ،لحلظ الشفذ تفدج مغ كثخة الذخب والمحات( .مصخ،
 ،ٜٜٔٛص.)ٙٙ
يخػ الػاقعيػف أف اإلنداف كياف عزػؼ بيػلػجي ذو جياز عربي راؽ ،وميػؿ اجتساعي
متأصل ،ويخفزػف رد إنجازات اإل نداف الثقافية إلى قػة مشفرمة ذات شبيعة متدمقة ىي العقل
أو الشفذ( .فخحاف ،ٜٜٔٛ ،صٖٖ).
وذىب الغدالي (٘ )٘ٔ،ٜٔٚإلى أف الشفذ تصمق عمى معشييغ :األوؿ :يصمق ويخاد بو السعشى
الجامع لمرفات السحمػمة ،وىي القػػ الحيػانية السزادة لمقػػ العقمية ،والثاني :يصمق ويخاد بو
حقيقة اآلدمي وذاتو ،فإف نفذ كل شيء حقيقتو ،والشفذ تقدع إلى ثبلثة أقداـ وىي الشفذ
الشباتية :وىي كساؿ أوؿ لجدع شبيعي آلي مغ جية ما ،يتغحػ بو ويشسػ ويػلج السثل ،والثانية
الشفذ الحيػانية :وىي كساؿ أوؿ لجدع شبيعي آلي مغ جية ما يجرؾ الجدئيات ،ويتحخؾ
باإلرادة ،والشػع الثالث الشفذ اإلندانية :وىي كساؿ أوؿ لجدع شبيعي آلي مغ جية ما يفعل
األفاعيل باالختيار العقمي ،واالستشباط بالخأؼ ،ومغ جية ما يجرؾ األمػر الكمية ،والشفذ خالجة.
ومغ السبلحع أف الغدالي جعل كمسة الشفذ مخادفة لمكمسات التالية :القمب ،والخوح ،والعقل.
يبيغ شبيذات (ٓ ،ٜٔٛص ) ٖٙأف الشفذ اإلندانية مكػنة مغ عشرخيغ :األوؿ :جانب مادؼ
(الصيغ) .والثاني :الجانب السعشػؼ (الخوح) ،ومغ ىحا نخمز إلى أف اإلنداف ليذ مخمػًق ا
روحيا بحتًا بل ىػ مدي ج مغ السادة والخوح فاختمصت بيحا السديج خرائز
بحتا وال
أرضيا ً
ً
ً
الخوح بخرائز التخاب.
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وبيغ الصػيل (ٕ ،ٜٔٛصٔ٘) بأف الشفذ ىي السخكب مغ الجدج والخوح والحؼ نصمق عميو
أحيان ا اسع الحات أو األنا بمغة عمع الشفذ ،والشفذ بحلظ تحسل سسات كل مغ الجدع والخوح؛
ً
ألف صفات الجدع وخرائرو األساسية تذكل جدًء ا مغ سمػؾ اإلنداف الفخد.
يعتقج (إخػاف الرفا) أف اإلنداف مكػف مغ نفذ وجدج وىسا جػىخاف مختمفاف في الرفات
واألحػاؿ ،مذتخكاف في األفعاؿ العارضة ،فالجدج يجحب اإلنداف إلى الجنيا والشفذ تذجه إلى
الجار اآلخخة (العبج ،ٜٔٚٙ ،صٖٗٔ).
يذيخ فخحاف ( ،ٜٜٔٛص )ٛٚإلى أف السجرسة الصبيعية تشطخ إلى اإلنداف مغ جانبيغ
أساسييغ ىسا :أف الشفذ اإلندانية خيخة ،وأف الحاضخ أصل تكػيغ السدتقبل ،وتختب عمى ىحيغ
السبجأيغ نتائج مشيا :أف شبيعة الصفل خيخة ومغ الزخورؼ تخكو يفعل ما يخيج في حخكة كاممة.
وبيغ أبػ العيشيغ (٘ )ٜٛ ،ٜٔٛأف اإلنداف جسع بيغ مجسػعة مغ القػػ ،بيغ الصيغ والشفخة
أمخ شارًئا عمى
اإلليية ،ومغ ىاتيغ يػجج مجسػعة مغ القػػ ،وىحه الصبيعة السددوجة ليذ ًا
أىمو لمخبلفة في األرض ،وُفصخ
ثانػيا فيو بل ىي فصختو التي فصخه هللا عمييا ،و َّ
اإلنداف وال
ً
خيخ.
اإلنداف عمى التػحيج وأصل اإلنداف ِّ
حخا
ويحكخ سيج ( )ٜٜٔٙأف اإلنداف مخمػؽ كخيع فزمو هللا تعالى عمى كثيخ مغ خمقو ،خمقو ً
باستعجادات خاصة ،تجعمو يجرؾ وجػد الخالق؛ فالشفذ اإلندانية تمقت في تكػيشيا األوؿ
اإلحداس بالخيخ والذخ ،وهللا وىب الشفذ ممكة المغة والتعبيخ ،ووىبيا الحػاس والعقل مغ أجل
تسييد الخيخ مغ الذخ ،ولع يشطخ القخآف الكخيع لمصبيعة اإلندانية عمى أنيا شخيخة في أصميا ،وال
عمى أنيا فاسجة ،بل عمى العكذ فالشفذ مفصػرة عمى الخيخ قادرة عمى االختيار عشجىا استعجاد
لمخيخ واستعجاد لمذخ.
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يذيخ الذيباني ( ،ٜٔٛٛصٕ )ٜإلى شبيعة اإلنداف وأنيا ذات أبعاد ثبلثة ،وىي :الجدع
والعقل والخوح ،وبقجر ما بيشيسا مغ تػافق واندجاـ يكػف تكامل شخرية اإلنداف ،ويكػف تقجمو
وسعادتو ،وأؼ انحخاؼ عغ ذلظ التػافق واالندجاـ لغ يشذأ عشو إال الزخر والفداد لمفخد
عقبل وال روحا فقط ولكشو كل
معا ،واإلنداف مغ وجية نطخ اإلسبلـ ليذ
جدسا وال ً
والسجتسع ً
ً
متكامل مغ ىحه العشاصخ جسيعيا.
يحكخ راجي ( :)ٔٔٙ ،ٜٜٔٙلقج اختار الجيغ اإلسبلمي لسشيجو التخبػؼ صبغة الذسػؿ،
حخا ،وأف
فاعتشى بجسيع جػانب اإلنداف؛ فاىتع بعقمو فدكاه ،وحصع قيػده وأتاح لو أف يكػف ً
يغػص في شتى مياديغ العمع الشافع ،واىتع بػججانو فيحبو وحبب إليو الحق والخيخ والفزيمة،
وغحػ فيو العاشفة الجيشية والذػؽ إلى الحياة الخالجة والدعادة السؤبجة ،واىتع بستصمبات جدسو
عجيبا بيغ
وتعجيل غخائده وتيحيبيا لتشصمق في السحيط الصاىخ دوف كبت أو حخماف ،وأقاـ تػازنا
ً
ىحه الستصمبات السادية ومتصمبات الخوح التي أراد أف تكػف زكية فاضمة؛ حتى تقػد صاحبيا نحػ
ناىيا عغ كل ما
متكامبل مع أفخادىاً ،ا
متآلفا مع بيئتو،
ً
الخيخ وتجعمو ً
آمخ بكل ما ىػ معخوؼً ،
اصيا بالحق والربخ وسائخ الفزائل.
ىػ مشكخ ،متػ ً

الجراسات الدابقة
انصبل ًق ا مغ أىسية مػضػع الجراسة ،تشاولتو دراسات عجيجة نعخض عجد مشيا خاصة السختبصة
بسػضػع الجراسة ،ويسكغ ترشيف تمظ الجراسات عمى الشحػ التالي:
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أ .دراسات تناولت مفههم النفس في القرآن الكريم:
في دراسة بشي عصا ،وشػاشخة ( )ٕٓٓٛالتي ىجفت إلى بياف شبيعة الشفذ البذخية في مخحمة
التكميف في ضػء القخآف الكخيع ،استخجـ الباحث مشيج تحميل السحتػػ ،وقج أضيخت الجراسة :أف
متكامبل ،وأف لفطة الشفذ قج وردت بجالالت
كبل
ً
القخآف الكخيع يشطخ لمشفذ البذخية بػصفيا ً
متعجدة ،كسا أف الشفذ تستاز بسجسػعة مغ الخرائز الثشائية التي تتخاوح بيغ الخيخ والذخ،
كسا وججت الجراسة أف الشفذ البذخية ميالة بصبيعتيا إلى الذيػات التي ىي جدء مغ التكػيغ
البذخؼ ،وأنيا تخزع لمسبادغ التي تحكع شبيعتيا ،وفي الشياية خمرت الجراسة إلى القػؿ
بأىسية دراسة الشفذ البذخية كسا يرػرىا خالقيا -سبحانو وتعالى -وأف تػجو البخامج التخبػية
والسشاىج الجراسية في السجارس والجامعات؛ لتخاعي شبيعة الشفذ البذخية كسا يؤصميا القخآف
الكخيع.
وفي دراسة البخش ( )ٕٓٓٛوالتي ىجفت إلى التعخؼ عمى آفات الشفذ كسا يرػرىا القخآف
الكخيع ،استخجمت الباحثة مشيج تحميل السحتػػ والتخكيد عمى التفديخ السػضػعي لآليات
القخآنية ،ومغ أىع الشتائج التي تػصمت ليا الجراسة أف تخبية الشفذ وتيحيبيا يؤدؼ إلى تخقي
الشفذ مغ درجة إلى درجة ،ومغ مشدلة إلى أخخػ إلى أف يرل لجرجة يحبيا هللا تعالى ويخضى
عشيا.
وفي دراسة الغالي ( )ٕٓٓٚوالتي ىجفت إلى بياف مبلمح اإلعجاز الشفدي في القخآف الكخيع
حيث أشارت الجراسة إلى مفيػـ الشفذ وأنػاعيا ،واإلعجاز الشفدي في القخآف الكخيع وتأثيخه
وحججا باىخة عمى ما في القخآف الكخيع مغ إعجاز
عمييع وكذف عغ وقائع تحسل أدلة ساشعة
ً
نفدي وشفاء روحي يشفح إلى أقصار الشفذ اإلندانية فيخمريا مسا أصابيا مغ اضصخابات وحيخة
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وقمق ىحه اآلفات التي تعج أخصخ أمخاض العرخ يترجػ ليا الكتاب العديد ،فيديل ما بالقمػب
مغ أمخاض نفدية ،مسا يجؿ داللة بيشة عمى ما فيو مغ إعجاز يجاوؼ الشفػس ويبعث الصسأنيشة
ويقػد إلى الدعادة السادية والخوحية.
ب .دراسات تناولت مفههم النفس في المجارس الفكرية المختلفة والجراسات المقارنة:
وفي دراسة باخزخ (ٖٓٗٔىػ) والتي ىجفت إلى بياف مفيػـ الشفذ عشج الفبلسفة اإلغخيق
عخض ونقج ،وكحلظ ىجفت إلى نقج مشيج فبلسفة اإلغخيق في تفديخىع لمشفذ اإلندانية ،وذلظ
مغ خبلؿ مشيج أىل الدشة والجساعة ،واستخجمت الباحثة السشيج التحميمي التاريخي بتتبع آراء
فبلسفة اإلغخيق حػؿ الشفذ اإلندانية ،ومغ أىع الشتائج التي وصمت إلييا الجراسة أف نطخية
كثيخ عغ نطخية تمسيحه أفبلشػف في أنيا جػىخ خالج أزلي يذبو
سقخاط في الشفذ ال تختمف ًا
أيزا يزصخب مثل تمسيحه في ىل الشفػس قبل وجػدىا في األبجاف كانت مترمة بكميتيا
اإللو و ً
أـ متسايدة عشو؟ وأفبلشػف اضصخب في وضع حج لمشفذ.
وفي دراسة العمػاني (د.ت) ىجفت إلى بياف مشيج ابغ القيع الجػزية في تدكية الشفذ تشاوؿ
الباحث مشيج ابغ القيع الستسيد في تدكية الشفذ والتخقي بيا ،و استخجـ السشيج التحميمي
االستشباشي في استقخاء كتابات ابغ القيع في محاولة لمكذف عغ مفيػـ التدكية لجيو ،وأسذ
ومقػمات مشيجو ،وأبخز الػسائل واآلليات التي وضعيا لتصبيق ذلظ السشيج ،وتع الكذف عغ
أبخز آليات التدكية وأىع الخكائد القائسة عمييا الستسثمة في فعل السأمػرات والصاعات ،واجتشاب

اآلثاـ والسعاصي والسشييات ،واستفخاغ الرفات السحمػمة الفاسجة وتتفخع عشيا ًسائل لخنفيذىا
هثل هحاسبت النفس ،العباداث ،كوا قام بخقذين ًسائل للحفاظ على حزكيت النفس حخوثل
في حقذين هحبت هللا على كل هن سٌاهً ،حعظين أًاهزه ًنٌاىيو.
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وفي دراسة العجسي (ٖ )ٜٔٛالتي ىجفت إلى بياف حقيقة الشفذ بيغ القخآف وترػر العمػـ،
حيث قجمت الجراسة مقارنة حػؿ الصبيعة البذخية بيغ عمػـ اإلنداف والقخآف الكخيع ،ثع تحجث
عغ اإلنداف باعتباره مخمػؽ مكخـ مغ هللا ،ومغ أبخز الشتائج التي تػصمت ليا الجراسة أف
الصبيعة اإلندانية -رغع أف البعس جدأىا إلى أجداء مشفرمة عغ بعزيا البعس -كياف
متكامل.

خالصة الجراسات الدابقة:
مغ خبلؿ عخض الباحث لآلراء السختمفة لسفيػـ الشفذ وشبيعتيا وجج ما يمي:
 وجػد تشاقس واختبلؼ حاد بيغ الفبلسفة والعمساء والكتاب والباحثيغ حػؿ تحجيج الشفذ
وماىيتيا ،فسشيع مغ وصفيا باألزلية وقجيسة تدبق وجػد الجدع ،ومشيع مغ قخف وجػدىا
بػجػد الجدع ،ومشيع مغ وصفيا بالخيخة ومشيع مغ قاؿ بأنيا شخيخة ،وغيخىا مغ اآل ارء
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.
 مغ الكتاب والباحثيغ مغ استسج مفيػمو لمشف ذ مغ كتاب هللا تعالى فكانت آ ارؤه بديصة
غيخ معقجة بعيجة عغ التشاقس.

P a g e | 333

International Journal of Educational Psychological Studi es (EPS ) 1 (3) (2017) 353-396

الطريقة واإلجراءات
تشاوؿ ىحا الفرل الصخيقة التي اتبعيا الباحث في جسع البيانات وتحميميا.
 حيث قاـ باستخخاج اآليات الكخيسة التي تتحجث عغ الشفذ  ،ثع قاـ بتختيبيا حدب
السػاضيع ،وكاف عجد اآليات التي بيشت مفيػـ الشفذ في القخآف الكخيع (٘)ٕٜآية كخيسة
بحدب عمع الباحث.
 قاـ الباحث باستخبلص معشى الشفذ الحؼ تخشج إليو اآليات ،واستخجـ التحميل القائع
عمى السعاني والجالالت والتأويل السقبػؿ لسا تخشج إليو.
 اعتسج الباحث في تحميل اآليات القخآنية التي تجيب عغ أسئمة الجراسة عمى فيسو
الخاص ،وعػدتو إلى بعس التفاسيخ؛ لتػضيح ما أشكل عميو مغ فيع وما تحسمو مغ
معاف الستشتاج االنعكاسات التخبػية لسفيػـ الشفذ عمى السشياج التخبػؼ.
 ثع قاـ الباحث بعج اإلجابة عغ أسئمة الجراسة بحكخ الشتائج التي تػصمت إلييا ثع وضع
التػصيات بعج ذلظ.

نتائج الجراسة:
الشتائج الستعمقة باإلجابة عغ الدؤاؿ األوؿ :ما مفههم النفس في القرآن الكريم؟
إف الستأمل لكتاب هللا سبحانو وتعالى يجج أف كمسة الشفذ ومذتقاتيا قج وردت في القخآف الكخيع
مئتيغ وخسدة وتدعػف مخة ،وقج جاءت بألفاظ :نفذ ،ونفدظ ،ونفدو ،نفديا ،نفدي ،الشفػس،
نفػسكع ،األنفذ ،أنفدكع ،أنفدشا ،وأنفديع ،وقج تػزعت ىحه الكمسة ومذتقاتيا في تدع وخسديغ
سػرة مغ سػر القخآف الكخيع.
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إ ف الرػرة التي يكػنيا القخآف الكخيع لمشفذ تختمف بذكل كبيخ عغ تمظ الرػرة التي ندجيا
العقل البذخؼ في الفمدفات السختمفة ،ومغ تأثخ بيا مغ فبلسفة السدمسيغ ،وسػؼ يتزح ذلظ
مغ خبلؿ اآلتي:
معنى النفس اإلندانية
في اللغة:
أثخ عمى معشى ىحه
الباحث في معاجع المغة العخبية يجج أف لؤلفكار الفمدفية السختمفةً ،ا
الكمسة ،فسشيا مغ قاؿ :إنيا الخوح ،وقج عارض البعس ذلظ ،ومغ أصحاب السعاجع مغ لع
معمبل أف ىحا السػضػع ال مجاؿ لبحثو ىشا ،فيقػؿ ابغ مشطػرَّ " :
الخو ُح قاؿ
الشْفذ ُّ
يشاقر ذلظً ،
ابغ سيجه :وبيشيسا فخؽ ،ليذ مغ غخض ىحا الكتاب" (ابغ مشطػر ،د.ت ،ج ،ٙصٖٖٕ).
ومغ معانييا ما دؿ عمى جسمة الذيء وحقيقتو؛ أؼ أنيا تجؿ عمى اإلنداف كمو بجانبيو السادؼ
ِ
والسعشػؼ يحكخ ابغ مشطػرَّ " :
فبلف َنْف َدو وأَىمظ
الشْفذ فيو َم ْعشى ُج ْسَمة الذيء وحقيقتو تقػؿ َقتل ٌ
ِ
نفدو أَؼ أَوَق َت ِ
وحقيقتو" (السخجع الدابق).
اإل ْىبلؾ بحاتو كِّميا
ْ
تذيخ كمسة الشفذ في المغة إلى مكػنات اإلنداف السادية والسعشػية ،فسغ معانييا الخوح ،الخوع،
"خ َخ َج ْت َنْفذ فبلف
الجـ ،الخمق ،القػة ،ما يكػف بو التسييد ،اليسة ،الجدج .يقػؿ ابغ مشطػرَ :
وحو وفي نفذ فبلف أَف يفعل كحا وكحا أَؼ في ُر ِ
الشْفذ ما يكػف بو التسييد ،و َّ
وعو .و َّ
الشْفذ
أَؼ ُر ُ
الشْف ُذ يعبَّخ بيا عغ ِ
الشْفذ ِ
الي َّسة ،و َّ
الجدج ،ويقاؿ ورجل ذو َنفذ أَؼ ُخُمق و َّ
َّ
اإلنداف
الجـ ،والشْفذ َ َ
ّللا ،وتذيخ كمسة الشفذ
ش ُت في جشب َّ
جسيعو وكقػلو تعالى (أَف تقػؿ َنْف ٌذ يا َح ْد َختا عمى ما َف َّخ ْ
إلى األخ).
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في االصطالح:
مغ خبلؿ استقخاء اآليات القخآنية الكخيسة نجج أف الشفذ ىي:
كائغ محجث مخكب مغ عشرخيغ (مادؼ ومعشػؼ) ،ليا خرائز وصفات وقجرات كبيخة
تتشاسب مع اليجؼ (عبادة هللا سبحانو وتعالى) والػضيفة السكمفة بيا (وىي عسارة األرض).
الحات اإلندانية بعشرخييا السادؼ والسعشػؼ (الجدج والخوح) ىي الشفذ ،أؼ أنيا ليدت أمخا
غيبيا ال يسكغ مذاىجتو ومعخفة خرائرو ،بل ىي شيء محدػس ضاىخ مبلحع وىػ اإلنداف.
يتزح ىحا السعشى مغ خبلؿ اآليات الكخيسة اآلتية:
الشاس اتَُّقػا رب ُ َّ ِ
ِ
ذ وِ
ٍ
اح َج ٍة َو َخَم َق ِم ْش َيا َزْو َج َيا َوَب َّث
َ
ُّيا َّ ُ
قاؿ تعالىَ " :يا أَي َ
َّك ُع الحؼ َخَمَق ُكع ّمغ َّنْف َ
ّللا َّال ِحؼ تد ف ِ ِ
ِمشيسا ِرجا ً ِ
ِ
اف َعَم ْي ُك ْع َرِقيبًا (ٔ)
ّللا َك َ
اـ ِإ َّف َّ َ
اء َواتَُّقػا َّ َ
َُْ َ
اءُلػ َ بو َواأل َْر َح َ
ََ َ
ال َكثي ًاخ َون َد ً
[الشداء آية."])ٔ( :
جميا في ىحه اآلية الكخيسة ،فيي تتحجث عغ أصل الخميقة ،وىػ سيجنا
يطيخ معشى الشفذ ً
آدـ عميو الدبلـ ،فمع تحكخ آدـ -عميو الدبلـ -بل أشارت إليو بمفع نفذ واحجة والتي مشيا
خمق هللا حػاء.
وا آليات كثيخة تؤكج عمى ىحا السعشى ،فالخزخ لسا قتل الغبلـ استشكخ عميو سيجنا مػسى ىحا
الفعل فقاؿ لو أقتمت نفدا زكية بغيخ نفذ؟
ِ
اؿ أَ َقَتْم َت َنْفدًا َزِكَّي ًة ِب َغ ْي ِخ َنْف ٍ
ذ َّلَق ْج ِج ْئ َت َش ْيئًا
قاؿ تعالىَ " :فان َ
صَمَقا َحتَّى ِإ َذا َلقَيا ُغبلمًا َفَقَتَم ُو َق َ
ُّن ْك اًخ (ٗ[ )ٚالكيف آية"])ٚٗ( :
فكمسة الشفذ ىشا تعشي الغبلـ الحؼ قتمو الخزخ عميو الدبلـ.
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رجبل مغ أىل فخعػف فيخب مدخًعا ،وبعج
وفي قرة سيجنا مػسى -عميو الدبلـ -عشجما قتل ً
سشيغ شمب مشو هللا أف يخجع لفخعػف إلببلغو رساالت ربو ،فقاؿ هللا سبحانو وتعالى عمى لداف
ِ
ِ
اؼ أَف َيْق ُتمُػ ِف (ٖٖ) [القرز آية:
اؿ َر ِّب ِإّني َقَتْم ُت م ْش ُي ْع َنْفدًا َفأ َ
َخ ُ
مػسى عميو الدبلـَ " :ق َ
(ٖٖ)]"
فأشارت اآلية إلى الخجل الحؼ قتمو سيجنا مػسى عميو الدبلـ بكمسة نفذ.
وف ي إشارة إلى يػـ القيامة وانبعاث الشاس بأجداميع وأرواحيع لمحداب ،والجداء جاء المفع
مؤكجا أف كل إنداف سيبعث ،ويحاسب بجدجه وروحو بمفع الشفذ التي ىي ىحا الكائغ
القخآني
ً
السكمف السخمػؽ السخكب مغ عشرخيغ :الجدج والخوح
ّللا س ِخ ِ
الحد ِ
قاؿ تعالى " :اْلَي ْػـ تُ ْج َدػ ُك ُّل َنْف ٍ
اب ([ )ٔٚغافخ
ال ُ
ذ ِب َسا َك َدَب ْت َ
ضْم َع َ
الي ْػَـ ِإ َّف َّ َ َ ُ
يع َ
َ
آية"])ٔٚ( :
ومغ مذاىج يػـ القيامة أيزا أف كل إنداف يأتي يػـ القيامة ومعو ممظ يدػقو وممظ يذيج
ِ
عميو .قال تعاىل " :و َجاء ْت ُك ُّل َنْف ٍ
يج (ٕٔ) [ؽ آية"])ٕٔ( :
ذ َّم َع َيا َسائ ٌق َو َش ِي ٌ
َ َ
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اآليات التي تذيخ إلى ىحا السعشى كثيخة َسيػرد الباحث عجدنا مشيا:
اآلية

اإلشارة

ِ
َّ
قال تعالىَ " :لعَّمظ ب ِ
يغ (ٖ) تذيخ كمسة الشفذ ىشا إلى سيجنا
اخ ٌع َّنْف َد َظ أَال َي ُك ُ
ػنػا ُم ْؤ ِمش َ
َ َ َ
[الذعخاء آية"])ٖ( :

دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.

اس مغ ي ْذخِؼ نْفدو ابِتغاء مخض ِ
قال تعالى " :و ِم َغ َّ
ات تذيخ إلى سيجنا صييب الخومي
َ َ ُ ْ َ َ َْ َ
الش ِ َ َ
َ
وؼ ِباْل ِعَب ِاد ([ )ٕٓٚالبقخة آية"])ٕٓٚ( :
ّللاِ َو َّ
َّ
ّللاُ َرُء ٌ

الحؼ تخؾ مالو لمسذخكيغ ليدسحػا
لو باليجخة إلى السجيشة السشػرة

ػء ِإالَّ
الد ِ
ِغ َنْف ِدي ِإ َّف َّ
الشْف َذ أل ََّم َارةٌ ِب ُّ
قال تعالىَ " :و َما أَُب ّخ ُ

تذيخ إلى امخأة العديد.

ِ
ِ
يع (ٖ٘) [يػسف آية:
َما َرح َع َرّبِي ِإ َّف َرّبِي َغُف ٌ
ػر َّرح ٌ
(ٖ٘)]"

ضعغ أَوالدى َّغ حػَلي ِغ َك ِ
ِ
امَم ْي ِغ تذيخ إلى والج الصفل الخضيع.
قال تعالىَ " :واْل َػالِ َج ُ
ات ُي ْخ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ
ِ
ِ
اع َة و َعَمى السػُل ِ
ػد َل ُو ِرْزُق ُي َّغ
ل َس ْغ أ ََرَاد أَف ُيت َّع ا َّلخ َ
َْ
ض َ َ
َّ
َّ
ِ
ز َّار
ف ُنْف ٌذ ِإال ُو ْس َع َيا الَ تُ َ
َو ِك ْد َػتُ ُي َّغ ِباْل َس ْع ُخوؼ الَ تُ َكم ُ
ال مػلُ َّ ِ ِ ِ
ِ
الػ ِار ِث ِم ْث ُل َذلِ َظ َفِإ ْف
َوالِ َجةٌ ِب َػَلج َىا َو َ َ ْ ٌ
ػد ل ُو ب َػَلجه َو َعَمى َ
ِ
ال َعغ تََخ ٍ
اح َعَم ْي ِي َسا
اض ِّم ْش ُي َسا َوتَ َذ ُاوٍر َف َ
را ً
بل ُجَش َ
أ ََرَادا ف َ
ِ
اح َعَم ْي ُك ْع ِإ َذا َسَّم ْستُع
الد ُك ْع َف َ
َوإِ ْف أ ََرْدتُّ ْع أَف تَ ْد َت ْخض ُعػا أ َْو َ
بل ُجَش َ
ِ
ّللا ِب َسا تَ ْع َسمُػ َف
اعَم ُسػا أ َّ
ّللا َو ْ
َف َّ َ
َّما آتَْيتُع ِباْل َس ْع ُخوؼ َواتَُّقػا َّ َ
ِ
يخ (ٖٖٕ) [البقخة آية"])322( :
َبر ٌ
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الشفذ اإلندانية عالع مغ التذعبات تحخكيا مرادر أساسية لمدمػؾ ،تتبايغ في وضائفيا ،وىي
الجانب العقمي واالنفعالي والشدوؼ كالجوافع والسيػؿ.
خلق النفس اإلندانية:
لقج بيغ هللا -سبحانو وتعالى -أنو خمق جدج آدـ -عميو الدبلـ -مغ شيغ ،ثع نفخ فيو الخوح؛
جسيعا أف يدججوا ليحا السخمػؽ.
إندانا) .وأمخ السبلئكة
نفدا ( ً
ً
ليربح ً
يغ (َٔ )ٚفِإ َذا س َّػيتو ونَفخت ِف ِ
قاؿ تعالىِ " :إ ْذ َقاؿ ربُّظ لِْمس ِ
بلئ َك ِة ِإِّني َخالِ ٌق َب َذ ًاخ ِّمغ ِش ٍ
يو ِم غ
َ ُْ ُ َ َ ْ ُ
َ َ َ َ
وحي َفَقعػا َلو س ِ ِ
ِ
ُّ
ِ َّ ِ ِ
ُّر ِ
اف ِم َغ
استَ ْكَب َخ َوَك َ
اجج َ
السبلئ َك ُة ُكم ُي ْع أ ْ
َج َس ُعػ َف (ٖ )ٚإال إْبم َ
يذ ْ
يغ (َٕ )ٚف َد َج َج َ
ُ ُ َ
َِ
يغ (ٗ[ )ٚص آية"])ٚٔ( :
الكاف ِخ َ

أمػر مشيا:
يتزح مغ اآليات الكخيسة سابقة الحكخ ًا
ٔ .مكػنات الشفذ اإلندانية بجانبييا السادؼ (الصيغ) والسعشػؼ (الخوح).
ٕ .حقيقة أف الشفذ اإلندانية حادثة وليدت قجيسة ،كسا اعتقج بعس الفبلسفة ،فاهلل -
نفدا إندانية.
سبحانو وتعالى -خمق الجدج السادؼ مغ شيغ ،ثع نفخ فيو الخوح؛ ليربح ً
يسا ،ال
ٖ .الخوح مخمػقة مغ مخمػقات هللا -سبحانو وتعالى -أضيفت إلى هللا تذخ ًيفا وتكخ ً
إضافة وصف.
وتطيخ اآليات الكخيسة أ ف الشفذ اإلندانية األولى والستسثمة بديجنا آدـ -عميو الدبلـُ -خمق
مشيا زوجيا والستسثل بحػاء عمييا الدبلـ ،ومغ ثع عغ شخيق التداوج بيشيسا خمقت األنفذ
البذخية وتكاثخت.
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الشاس اتَُّقػا رب ُ َّ ِ
ذ وِ
ِ َّ ٍ
اح َج ٍة َو َخَم َق ِم ْش َيا َزْو َج َيا َوَب َّث
َ
ُّيا َّ ُ
قاؿ تعالىَ " :يا أَي َ
َّك ُع الحؼ َخَمَق ُكع ّمغ نْف َ
ّللا َّال ِحؼ تَداءُلػ َف ِب ِو واأل َْرح ِ
َّ
ِم ْشيسا ِرجا ً ِ ِ
اف َعَم ْي ُك ْع َرِقيبًا (ٔ) [الشداء
ّللا َك َ
اـ إ َّف َّ َ
اء َواتُقػا َّ َ
َُ َ
َ َ َ
َ َ
ال َكثي ًاخ َون َد ً
آية"])ٔ( :
َكع ِمغ َّنْف ٍ ِ ٍ
رْمشا اآلي ِ
ات لَِق ْػ ٍـ َيْفَق ُيػ َف
وقاؿ تعالىَ " :و ُى َػ َّال ِحؼ أ َ
ذ َواح َجة َف ُس ْدتََقّّخ َو ُم ْدتَ ْػَدعٌ َق ْج َف َّ َ َ
َنذأ ُ ّ
([ )ٜٛاألنعاـ آية"])ٜٛ( :

الهجف من خلق هللا سبحانه وتعالى للنفس اإلندانية والفطرة ودوافع الخير والذر لجيها:
خمق هللا سبحانو وتعالى الشفذ اإلندانية برػرتيا ،والتكخيع التي حطيت بو مغ رب العدة،
ليجؼ واحج عطيع ،ىػ عبادتو سبحانو وتعالى ،كسا يأمخ مغ غيخ زيادة أو نقراف.
ِ
اإلنذ ِإالَّ لِيعبجو ِف ( )٘ٙما أ ُِر ِ
ِ
يج أَف
يج م ْش ُيع ّمغ ِّرْز ٍؽ َو َما أ ُِر ُ
ُ
َ ْ ُُ
قاؿ تعالىَ " :و َما َخَمْق ُت الج َّغ َو ِ َ
َ
ص ِع ُسػ ِف ([ )٘ٚالحاريات آية."])٘ٙ( :
ُي ْ
ولتحقيق ىحا اليجؼ التي خمقت الشفذ اإلندانية ألجمو ،فصخىا هللا سبحانو وتعالى عمى
التػحيج.

الفطرة:
والفصخة مأخػذة مغ فصخ الذيء :أؼ شقو ،وفصخ الشاقة أؼ حمبيا ،وفصخ هللا الخمق أؼ
خمقيع ،وىي ما فصخ هللا سبحانو وتعالى الشفػس عمييا مغ السعخفة بو.
إف هللا أراد مغ خمقو أف يعبجوه لحلظ يدخ بخحستو لجسيع األنفذ أسباب اإليساف ،والتػحيج،
فكانت الفصخة ىحه مغ أىع العػامل التي يدخىا هللا سبحانو وتعالى لعباده ،تجعػ إلى اإليساف
والتػحيج وىي متػافخة في جسيع عباده.
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غخس هللا -تبارؾ وتعالى -بخحستو وفزمو اإليساف والتػحيج في فصخة كل نفذ ولجت عمى
وجو ىحه األرض وىحا يتزح جميا في قػلو تعالى:
ض ُي ِ
ِك ْع َقالُػا َبَمى
ُّظ ِمغ َبِشي َآد َـ ِمغ ُ
َش َي َج ُى ْع َعَمى أ ُ
ػرِى ْع ُذ ِّريَّتَ ُي ْع َوأ ْ
َنف ِد ِي ْع أَل ْد ُت ِب َخّب ُ
" َوإِ ْذ أ َ
َخ َح َرب َ
القي ِ
ِ
ِِ
ِ
اؤَنا ِمغ َقْب ُل
يغ (ٕ )ٔٚأ َْو تَُقػلُػا ِإَّن َسا أ ْ
امة ِإَّنا ُكَّشا َع ْغ َى َحا َغافم َ
َش َخ َؾ َآب ُ
َشي ْجَنا أَف تَُقػلُػا َي ْػَـ َ َ
َو ُكَّشا ُذ ِّرَّي ًة ِّم ْغ

ِِ
ِ ِ
الس ْب ِصُمػ َف (ٖ[ )ٔٚاألعخاؼ آية."])ٕٔٚ( :
َب ْعجى ْع أَ َفتُ ْيم ُكَشا ب َسا َف َع َل ُ

وأىع ما عخؼ مغ ىحه القػػ التي أودعيا هللا في فصخة اإلنداف :اإليساف والتػحيج ،وشاقة
الفكخ والتأمل ،والصاقة العاشفية والذعػر ،الغخائد والسيػؿ والذيػات (الشحػؼ،ٕٓٓٓ ،
ص.)ٖٜٔ

النفس اإلندانية وحرية االختيار:
إف هللا سبحانو وتعالى مشح الشفذ اإلندانية حخية االختيار في قبػؿ الصخيق القػيع الحؼ
ارتزاه هللا سبحانو وتعالى ليا؛ لتحقيق الغاية مغ خمقيا ،أو اختيار واتباع شخيق الزبللة
السخالفة ليحه الغاية.
ال ِإ ْكخاه ِفي ِ
اغ ِ
الغ ِي َفسغ ي ْكُفخ ِب َّ
يغ َقج تَّبيَّغ ُّ ِ
الج ِ
اَّللِ َفَق ِج
ػت َوُي ْؤ ِم ْغ ِب َّ
الص ُ
ّ
َ َ
الخْش ُج م َغ َ ّ َ َ ْ
قاؿ تعالىَ َ َ " :
انفراـ َليا و َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع ([ )ٕ٘ٙالبقخة آية."])ٕ٘ٙ( :
ّللاُ َسس ٌ
يع َعم ٌ
الػثَْقى الَ َ َ َ َ
استَ ْس َد َظ باْل ُع ْخَوة ُ
ْ
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دوافع الخير ودوافع الذر:
أليع هللا سبحانو وتعالى الشفذ اإلندانية سبيل الخيخ وسبيل الذخ ،وجعل ليا حخية االختيار
بيشيسا؛ فإما أف تختار سبيل الخيخ والتقػػ فتفػز يػـ السيعاد ،وإما أف تختار سبيل الذخ والفجػر
فتكػف مغ الخاسخيغ في ذلظ اليػـ العطيع.
لمشفذ استعجادات متداوية لمقياـ بأعساؿ الخيخ وأعساؿ الذخ؛ وعميو ال يسكغ وصفيا بأنيا خيخة
أو شخيخة ،وإنسا يسكغ تدسية األفعاؿ التي تقػـ بيا الشفذ بيحا الػصف :الخيخية والذخ.
قاؿ تعالى " :وَنْف ٍ
اىا (َ )ٜوَق ْج
اىا (َ )ٛق ْج أَْفَم َح َمغ َزَّك َ
ػرَىا َوتَْق َػ َ
ذ َو َما َس َّػ َ
اىا (َ )ٚفأَْل َي َس َيا ُف ُج َ
َ
اىا (ٓٔ) [الذسذ آية."])ٚ( :
اب َمغ َد َّس َ
َخ َ
ِِ
ِ
َف جيَّشع ِم َغ ِ
وقاؿ تعالى " :وَل ْػ ِش ْئَشا آلتَْيَشا ُك َّل َنْف ٍ
َّ
الجَّش ِة
ذ ُى َج َ
َ
اىا َوَلك ْغ َح َّق الَق ْػ ُؿ مّشي أل َْمؤل َ َ َ
اس أ ِ
َو َّ
يغ (ٖٔ) [الدججة آية."])ٖٔ( :
َج َسع َ
الش ِ ْ
ِ ٍ
وقاؿ تعالى " :يا أَي َّ ِ
يخ ِب َسا
ّللا َوْلتَش ُ
ُّيا الح َ
ّللا َخِب ٌ
ّللا ِإ َّف َّ َ
ط ْخ َنْف ٌذ َّما َق َّج َم ْت ل َغج َواتَُّقػا َّ َ
آم ُشػا اتَُّقػا َّ َ
َ َ
يغ َ
َّ ِ
الف ِ
اسُقػ َف ([ )ٜٔالحذخ آية:
َنف َد ُي ْع أ ُْوَلِئ َظ ُى ُع َ
اى ْع أ ُ
تَ ْع َسُمػ َف (َ )ٔٛوالَ تَ ُك ُ
ػنػا َكالح َ
َند ُ
يغ َن ُدػا َّ َ
ّللا َفأ َ
("])ٔٛ
الجنيا (َ )ٖٛفِإ َّف الج ِح ِ
َما
السأ َْوػ (َ )ٖٜوأ َّ
َما َمغ َ
وقاؿ تعالىَ " :فأ َّ
الحَي َ
اة ُّ ْ َ
ش َغى (َ )ٖٚوآثََخ َ
يع ى َي َ
َ َ

ِ
الشْفذ ع ِغ اليػػ (ٓٗ) َفِإ َّف َّ ِ
السأ َْوػ (ٔٗ) [الشازعات آية:
اـ َرّبِو َوَن َيى َّ َ َ
َم ْغ َخ َ
َ
ََ
الجش َة ى َي َ
اؼ َمَق َ
(."])ٖٚ
إف هللا سبحانو وتعالى يبيغ لشا في كتابو؛ أف الشفذ اإلندانية ُركب فييا جانباف :الفجػر
داف إلى اتباع عجوه المجود إبميذ واالبتعاد عغ الشيج
والتقػػ ،حيث يقػد جانب الفجػر فييا اإلن َ
اإلليي السشيخ ،الحؼ بعثو هللا سبحانو وتعالى ىجػ ورحسة لمشاس أجسعيغ ،وأما جانب التقػػ
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الحؼ وسجت عميو الشفذ اإلندانية فيقػد ذات اإلنداف إلى اإلنابة لمخط اإلليي واالستقامة عميو
وإتباع تعميساتو في شتى أمػر ال حياة ،فذاء الحق سبحانو وتعالى أف يميع الشفذ اإلندانية كبل
الجانبيغ جانب التقػػ الحؼ يؤدؼ إلى كل ما فيو خيخ لئلنداف وجانب الفجػر الحؼ يقػد
اإلنداف إلى كل ما فيو شخ (الحيارؼ ،ٜٜٖٔ ،ص ٕ.)ٖٚ-ٚ

النفس اإلندانية والتكليف:
إف هللا سبحانو وتعالى أوجج في الشفػس اإلندانية شاقات متفاوتة؛ الختبلؼ القجرات
والطخوؼ واالمكانات الستاحة ليا والبيئة التي تعير فييا  .فجاء تكميف هللا سبحانو وتعالى ليا
كبل حدب شاقاتيا.
ّللا نْفدًا ِإ َّ
ال تُؤ ِ
قاؿ تعالىِ َ " :
اخ ْحَنا ِإف
ال ُو ْس َع َيا َل َيا َما َك َدَب ْت َو َعَم ْي َيا َما ْ
ف َّ ُ َ
اكتَ َدَب ْت َربََّشا َ َ
ال ُي َكّم ُ
َّ ِ
صأَْنا ربََّشا و َ ِ
ِ
ال
ال تُ َح ِّسْمَشا َما َ
يغ ِمغ َقْبمَِشا َربََّشا َو َ
َّن ِد َيشا أ َْو أ ْ
ص ًاخ َك َسا َح َسْمتَ ُو َعَمى الح َ
ال تَ ْحس ْل َعَم ْيَشا إ ْ
َخ َ َ َ
ِ
النا َفانرخَنا عَمى الَقػ ِـ َ ِ
يغ ([ )ٕٛٙالبقخة
َ
ف َعَّشا َو ْ
اغ ِف ْخ َلَشا َو ْار َح ْسَشا أ َْن َت َم ْػ َ
الكاف ِخ َ
شا َق َة َلَشا ِبو َو ْ
ُْ َ
اع ُ
ْ
آية."])ٕٛٙ( :
راعى اإلسبلـ قج ارت الشفذ واستعجاداتيا السختمفة ،فمع تكمف بسا ال تدتصيع أو ما فيو مذقة
عمييا ،ألف تكميفا يجعميا مدؤولة عغ أفعاليا ،فإف أدت ما عمييا مغ تكاليف استحقت األجخ
والثػاب ،وإف قرخت في أداء ما كمفت بو استحقت العقاب.

النفس اإلندانية والثهاب والعقاب:
أرشج هللا سبحانو وتعالى الشفذ اإلندانية إلى حقيقة الحياة الجنيا التي تعير فييا ،فسا ىي إال
دار اختبار ،تحرى أعساؿ الشفذ فييا ثع تحاسب عمييا يػـ القيامة ،فكل نفذ سػؼ تقف بيغ
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يجؼ هللا سبحانو وتعالى ،وتجج كل ما عسمت وقجمت في الحياة الجنيا مغ أفعاؿ واعتقادات،
محزخ أماميا غيخ مشقػص سػاء كانت أعساؿ خيخ أـ أعساؿ شخ.
ِ ِ
ِ
ز اِّخ وما َع ِسَم ْت ِمغ س ٍ
ٍ
ٍ
ػء تََػُّد َل ْػ أ َّ
َف َب ْيَش َيا
ُ
قاؿ تعالىَ " :ي ْػَـ تَج ُج ُك ُّل َنْفذ َّما َعسَم ْت م ْغ َخ ْيخ ُّم ْح َ َ َ
ِ
ِ
وؼ ِباْل ِعَب ِاد (ٖٓ) [آؿ عسخاف آية"])ٖٓ( :
ّللا َنْف َد ُو َو َّ
ّللاُ َرُء ٌ
َمجًا َبعيجًا َوُي َح ّح ُرُك ُع َّ ُ
َوَب ْيَش ُو أ َ
ذ َّما أَسَمَفت ورُّدوا ِإَلى َّ ِ
وقاؿ تعالىُ " :ىَشالِ َظ تَْبُمػ ُك ُّل َنْف ٍ
ض َّل َع ْش ُيع َّما َك ُانػا
الح ِّق َو َ
ّللا َم ْػ ُ
الى ُع َ
ْ ْ َُ
َيْفتَ ُخو َف (ٖٓ) [يػنذ آية."])ٖٓ( :
مغ مقتزيات الحداب العجؿ ،فاهلل سبحانو وتعالى يصسئغ الشفذ إلى عجلو سبحانو وحدابو
ليا بحق دوف ضمع أو جػر ،وقج أعصى ليا سبحانو حق الجفاع عغ ذاتيا.
ذ تُ َج ِاد ُؿ َعغ َّنْف ِد َيا وتُػَّفى ُك ُّل َنْف ٍ
قاؿ تعالىَ :ي ْػـ َتأِْتي ُك ُّل َنْف ٍ
طَمسػف
ذ َّما َع ِسَم ْت َو ُى ْع َ
َ َ
ال ُي ْ ُ
َ
(ٔٔٔ) [الشحل آية."])ٔٔٔ( :
والشفذ اإلندانية تحاسب عمى أعساليا التي اقتخفتيا في الحياة الجنيا يػـ القيامة ،فتعاقب
الشفذ التي اقتخفت الديئات وابتعجت عغ الغاية التي خمقت مغ أجميا ،وتثاب الشفذ التي عسمت
الرالحات بالشعيع الجائع الحؼ أعجه هللا تعالى لؤلنفذ السشيبة إليو سبحانو وتعالى.
طَمع نْفذ َشيئًا وإِف َكاف ِمثَْقاؿ حب ٍ
القي ِ
ِ
قاؿ تعالى " :وَنزع السػ ِاز ِ
القد َ ِ
َّة ِّم ْغ
َ
َ َ ُ ََ َ
َ َ
امة َفبلَ تُ ْ ُ َ ٌ ْ َ
يغ ْ
ط لَي ْػ ِـ َ َ
ِ
يغ ([ )ٗٚاألنبياء آية"])ٗٚ( :
َخ ْخَد ٍؿ أَتَْيَشا ِب َيا َوَكَفى ِبَشا َحاسِب َ
ِ
الحد ِ
وقاؿ تعالى " :اْلَي ْػـ تُ ْج َدػ ُك ُّل َنْف ٍ
اب ([ )ٔٚغافخ
ال ُ
ذ ِب َسا َك َدَب ْت َ
ضْم َع َ
ّللا َس ِخ ُ
الي ْػَـ ِإ َّف َّ َ
يع َ
َ
آية."])ٔٚ( :
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النفس والحفظة المالزمهن:
وكل هللا سبحانو وتعالى لكل نفذ ممكاف يحفطاف أعساليا؛ إلقامة الحجة عمييا يػـ القيامة،
فبل تدتصيع نفذ أف تشكخ أعساليا أو تخفي شيء مشيا.
قاؿ تعالىِ " :إف ُك ُّل َنْف ٍ
ع (ٗ) [الصارؽ آية."])ٗ( :
ذ َّل َّسا َعَم ْي َيا َح ِاف ٌ
ِ
قاؿ تعالى " :و َجاء ْت ُك ُّل َنْف ٍ
يج (ٕٔ) [ؽ آية."])ٕٔ( :
ذ َّم َع َيا َسائ ٌق َو َش ِي ٌ
َ َ

مدؤولية النفس اإلندانية:
الشفذ اإلندانية مدؤولة عغ تحجيج سمػكيا ،فيي تستمظ مغ القجرات والسمكات العقمية
واألحاسيذ واالنفعاالت ما تسكشيا مغ ذلظ ،مغ ىشا جاءت مدؤوليتيا مدؤولية خاصة عغ
نفديا وعغ أفعاليا وترخفاتيا خيخ أـ شخ.
فكل نفذ تأتي يػـ القيامة وحجىا تحاسب عمى أفعاليا محاسبة فخدية قاؿ تعالى " :وكل إنداف
ألدمشاه شائخه في عشقو ونخخج لو يػـ القيامة كتابا يمقاه مشذػ ار ) ( 13اق أخ كتابظ كفى بشفدظ
اليػـ عميظ حديبا )  ( 14مغ اىتجػ فإنسا ييتجؼ لشفدو ومغ ضل فإنسا يزل عمييا وال تدر
وازرة وزر أخخػ وما كشا معحبيغ حتى نبعث رسػال ) ) ( " ( 15سػرة اإلسخاء).
عمى الشفذ اإلندانية أف تجتيج في تخبية ذاتيا وتدكيتيا وإلداميا بصخيق الحق والربلح،
فتخبيتيا عمى التقػػ يشجييا مغ عحاب هللا يػـ القيامة .قاؿ تعالى( :واتقػا يػما تخجعػف فيو إلى
هللا ثع تػفى كل نفذ ما كدبت وىع ال يطمسػف) (البقخة.)ٕٛٔ ،
مدؤولية الشفذ اإلندانية عغ أعساليا وترخفاتيا في الجنيا واآلخخة ،يشدجع مع تكخيع هللا
سبحانو وتعالى ليا وتسييدىا عغ سائخ السخمػقات ،ومصمب أساسي لخبلفة هللا سبحانو في
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األرض وعسارتيا ،والتداميا بسا أمخ هللا سبحانو وتعالى يعج معيا ار لقبػؿ العسل أو رده ويتختب
عميو الجداء يػـ القيامة.
قاؿ تعالى( :مغ عسل صالحا فمشفدو ،ومغ أساء فعمييا وما ربظ بطبلـ لمعبيج) (فرمت.)ٗٙ ،
تججر اإلشارة إلى حقيقة مفادىا أف هللا سبحانو وتعالى زود الشفذ اإلندانية بعجد مغ
الستصمبات والسيارات والسمكات التي تجعميا قادرة ومجركة لحجع مدؤوليتيا الحاتية عغ نفديا
وعغ غيخىا وعغ الكػف كمو ،فأصبحت ىحه السدؤولية ميارة يكسغ اكتدابيا وتعمسيا مغ خبلؿ
مؤسدات التشذئة السختمفة في السجتسع كالبيت والسدجج والسجرسة وغيخىا.

أوصاف وأنهاع النفس:
إف الستأمل لكتاب هللا سبحانو وتعالى يجج أف ىشاؾ ثبلثة أوصاؼ أو أحػاؿ

لمشفذ

اإلندانية ،والشفذ تغمب عمييا واحجة مغ ىحه األوصاؼ فتدسى وتعخؼ بيا ،وبحلظ أورد القخآف
الكخيع ثبلثة أنػاع لمشفذ حدب الػصف الغالب عمييا ىي:

النهع األول :النفس األمارة بالدهء:
تديصخ عمى ىحه الشفذ الجوافع الغخيدية والذيػات ،وتبخز فييا الجوافع الذخيخة ،فيي تػجو
صاحبيا إلى الذخ وتبعجه عغ الصخيق الحؼ بيشو هللا سبحانو وتعالى ليا ،وتتبعت شخيق الفجػر
والسعرية .وىي تسثل جانب الذخ في اإلنداف .وىحه الشفذ تترف بالجيل والطمع.
الد ِ َّ
ِ
ِ
ِغ َنْف ِدي ِإ َّف َّ
يع (ٖ٘)
الشْف َذ أل ََّم َارةٌ ِب ُّ
قاؿ تعالىَ " :و َما أَُب ّخ ُ
ػء ِإال َما َرح َع َرّبِي ِإ َّف َرّبِي َغُف ٌ
ػر َّرح ٌ
[يػسف آية."])ٖ٘( :
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النهع الثاني :النفس اللهامة:
الشفذ المػامة :ىي التي تشجـ عمى ما فات وتمػـ عميو ،فيي عغ شخيق المػـ ومحاسبة الشفذ
تشيب إلى هللا سبحانو وتعالى وتخجع إليو كمسا اقتخفت ذنب مخالف ألمخه سبحانو (تبخز في ىحه
الشفذ قػة ال زسيخ فيحاسب اإلنداف نفدو عمى أؼ سػء أو تقريخ) .ىحه الشفذ تديخ وفق
الصخيق الحؼ بيشو هللا سبحانو وتعالى ليا في ىحه الحياة الجنيا.
القيام ِة (ٔ) و َ ِ ِ َّ ِ َّ
ِ
ِ ِ
ام ِة (ٕ) [القيامة آية."])ٔ( :
َ
ال أُ ْقد ُع بالشْفذ الم َّػ َ
قاؿ تعالى " :ال أُ ْقد ُع بَي ْػ ِـ َ َ
الشفذ المػامة ىي الشفذ الستقية التي تمػـ ذاتيا عمى تقريخىا في شاعة هللا تعالى أو التي ال
تداؿ تمػـ نفديا وإف اجتيجت في اإلحداف.
يقػؿ الحدغ بغ عمي رضي هللا عشيسا :إف السؤمغ ال تخاه إال الئسا نفدو عمى كل حاالتو
يدتقرخىا في كل ما يفعل ،فيشجـ ويمػـ نفدو ،وإف الكافخ يسزي قجما ال يعاتب نفدو (بازمػؿ،
ٕٗٔٓ).

النهع الثالث :النفس المطمئنة:
ىي الشفذ التي تدكغ إلى هللا سبحانو وتصسئغ بحكخه ،غسخىا اإليساف بو وتذتاؽ إلى لقائو
سبحانو ،وىحه الشفذ يقاؿ ليا عشج الػفاة:
قاؿ تعالى " :يا أَيَّتُيا الَّشْفذ الس ْ ِ
اضي ًة َّمخ ِ
ِ ِ
ِِ
ضَّي ًة (َ )ٕٛف ْاد ُخمِي ِفي
ص َسئَّش ُة (ْ )ٕٚارجعي ِإَلى َرّبِظ َر َ ْ
َ َ
ُ ُ
ِعَب ِادؼ (َ )ٕٜو ْاد ُخمِي َجَّشِتي (ٖٓ) [الفجخ آية."])ٖٓ( :
فيي يػـ القيامة مصسئشة لسا قجمت مغ أعساؿ ،سكشت إلى ربيا وشاعتو فصسأنت إلى لقائو
ووعجه ليا آمشت بالغيبيات وبتعاليع الخسػؿ وقزاء هللا وقجره أقخت بالخبػبية والعبػدية هلل.
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الشفذ السصسئشة ال يدتفدىا خػؼ وال حدف ألنيا سكشت إلى هللا تحذ باالستقخار الشفدي
والذعػر االيجابي بالدعادة وحبلوة اإليساف ال يدتفدىا خػؼ وال حدف عمى أمخ مغ أمػر الجنيا
تشطخ إلى اآلخخة ولقائو سبحانو.

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.
َّ
ِ
قاؿ تعالى " :و ِع َشجه مَف ِاتح َ ِ
ط ِمغ َوَرَق ٍة
الب ِّخ َواْلَب ْح ِخ َو َما تَ ْدُق ُ
الغ ْيب الَ َي ْعَم ُس َيا ِإال ُى َػ َوَي ْعَم ُع َما في َ
َ ُ َ ُ
ضمُس ِ
ِ َّ
ٍ ِ
ذ ِإالَّ ِفي ِكتَ ٍ
ال َياِب ٍ
ات األ َْر ِ
اب ُّمِب ٍ
يغ ([ )ٜ٘األنعاـ آية:
ال َر ْ
ش ٍب َو َ
ض َو َ
إال َي ْعَم ُس َيا َوالَ َحبَّة في ُ َ
(."])ٜ٘
وحتى الشبي دمحم سيج الخمق لع يستمظ قجرة االشبلع عمى الغيب ،فبل يعمع الغيب إال هللا سبحانو
وتعالى.
ال ِّ ِ َّ
قاؿ هللا تعالى عمى لداف سيجنا دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصُ " :قل الَّ أ ِ ِ ِ
ّللا َوَل ْػ
َمم ُظ لَشْفدي َنْفعًا َو َ َ
اء َّ ُ
ْ
ض اخ إال َما َش َ
َّ ِ
ِ
يخ ّلَِق ْػ ٍـ ُي ْؤ ِم ُشػ َف
الخ ْي ِخ َو َما َم َّدِش َي ُّ
َعَم ُع َ
الستَ ْك َث ْخ ُت ِم َغ َ
ُك ُ
شت أ ْ
يخ َوَبذ ٌ
ػء ِإ ْف أََنا ِإال َنح ٌ
الغ ْي َب ْ
الد ُ
([ )ٔٛٛاألعخاؼ آية."])ٔٛٛ( :
بيغ القخآف الكخيع لمشفذ اإلندانية عجد مغ األمػر الغيبة ،بالقجر الحؼ تحتاجو لتخبى تخبية
سميسة متػازنة ،فالديادة أو الشقراف في معخفة ىحه الغيبيات لو آثار سمبية عمى الشفذ.
ُخ ِفي َل ُيع ِّمغ ُق َّخِة أ ْ ٍ
اف
قاؿ تعالى " :فبل تعمع نفذ ما أ
اء ِب َسا َك ُانػا َي ْع َسمُػ َف ( )ٔٚأَ َف َسغ َك َ
َع ُيغ َج َد ً
َ َ َ ْ َ ُ َْ ٌ َّ ْ َ
مؤ ِمشاً َكسغ َكاف َف ِ
اسقًا الَّ َي ْدتَ ُػو َف (.")ٔٛ
َ
ُْ
َ
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سمات النفس اإلندانية:
لقج بيغ القخآف الكخيع عجد مغ سسات الشفذ اإلندانية ،وما جبمت عميو مغ أمػر فسعخفة ىحه
الدسات؛ يسكشيا مغ التيحيب والديصخة عمييا ،وليا آثار جسة عمى سمػؾ الشفذ اإلندانية ،ومغ
ىحه الدسات:
ٔ .حب الذيػات :إف هللا سبحانو وتعالى ركب في الشفذ مجسػعة مغ الغخائد والخغبات
والحاجات ،فتشجفع الشفذ إلى إشباعيا  .واإلسبلـ لع يحخـ إشباع ىحه الذيػات ولكغ أمخ
بتيحيبيا وتشطيسيا وفق مشيج هللا سبحانو وتعالى ،وىحه الذيػات إذا سيصخت عمى
الشفذ فإنيا تفدجىا وترخفيا عغ الغاية والػضيفة التي خمقت مغ أجميا ،بل إف الكػف
كمو يتأثخ ويطيخ فيو الخمل والقرػر والسذكبلت السختمفة ،وىي تػقع الشفذ في سخط
هللا سبحانو وتعالى.
ات ِمغ ِ ِ ِ
الذيػ ِ
صخِة ِمغ َّ
َّ
 .3قاؿ تعالىُ " :زّي َ ِ ِ
ِ ِ
الح َى ِب
َ ّ
السَقش َ َ َ
الش َداء َواْلَبش َ
ِغ ل َّمشاس ُح ُّب َ َ
يغ َواْلَقَشاشيخ ُ
ّللا ِع َشجه حد ُغ الس ِ
ز ِة َواْل َخْي ِل السد َّػم ِة َواأل َْن َعا ِـ َواْل َح ْخ ِث َذلِ َظ متَاعُ ال َحَي ِاة ُّ
َواْل ِف َّ
آب
الج ْنَيا َو َّ ُ
ُ ُْ
َ
َ
َُ َ
(ٗٔ) [آؿ عسخاف آية."])ٔٗ( :
ٖ .الشفذ ضعيفة :الزعف صفة فصخ هللا سبحانو وتعالى الشفذ البذخية عمييا ،وىحه
الرفة لرالح الشفذ ،فبيا تدعى لبلتراؿ باهلل سبحانو وتعالى ولػ خمقت قػية
الستغشت بيحه الرفة عغ االتراؿ بخالقيا .قاؿ تعالى( :وخمق اإلنداف ضعيفا)
(الشداء .)ٗ ،يأتي ضعف الشفذ مغ جػانب مختمفة مشيا :ضعف الجدج ،الذيػات
والغخائد ،والقجرات.
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ٗ .الشفذ عجػلة :العجمة صفو فصخ هللا سبحانو وتعالى الشفذ البذخية عمييا ،وىي صفة
محمػمة ،تػقعيا في كثيخ مغ السذكبلت السختمفة والشتائج الخصيخة (قتل ،شبلؽ ،شخؾ
يأس قمق  .)...ىحه الرفة تشدجع مع شبيعة التكميف وصفة الحياة الجنيا التي ىي دار
اختبار وابتبلء ،فالشجاح فييا يكػف جداؤه الجشة والخسػب فييا يػردىا الشار .قاؿ تعالى:
( ويجع اإلنداف بالذخ دعاءه بالخيخ وكاف اإلنداف عجػال) (االسخاء .)ٔٔ ،فمػ لع تػجج
ىحه الرفة في اإلنداف الختار اآلخخة دوف أف يخقى في ىحا االختيار (الشابمدي،
.)ٜٜٔٚ
٘ .النفس اإلنسانيت هويزة هخخارة :لقج أودع هللا سب حانو وتعالى في الشفذ اإلندانية
ممكات عقمية كبيخة ،تتسكغ مغ خبلليا مغ التفكخ والبحث وتسحيز األمػر الختيار ما
مشاسبا ،وىحه السمكات العقمية ىي مشاط التكميف  ،وبيا تسيد بيغ األمػر وتختار بيغ
تخاه
ً
الخيخ والذخ .قاؿ تعالى "( :وَنْف ٍ
اىا (َ )ٛق ْج أَْفَم َح
ػرَىا َوتَْق َػ َ
ذ َو َما َس َّػ َ
اىا (َ )ٚفأَْل َي َس َيا ُف ُج َ
َ
اىا (ٓٔ) [الذسذ آية."])ٚ( :
اب َمغ َد َّس َ
َمغ َزَّك َ
اىا (َ )ٜوَق ْج َخ َ
 .6النفس هبصزة :الشفذ اإلندانية قػية العمع بشفديا  ،تعمع جػانب ضعفيا وسمبياتيا
وأخصائيا الدمػكية ومع ذلظ تججىا تجادؿ وتسارؼ وتجارؼ عمى افعاليا .قاؿ تعالىَ( :ب ِل
األ ْنداف عَمى َنْف ِد ِو ب ِ
ِ
ر َيخةٌ َوَل ْػ أَْلَقى َم َع ِاذ َيخهُ) (القيامة.)ٔٗ ،
ْ َ ُ َ
َ
 .ٚحوخلك اسخعذاداث للخعلن :صفة التعمع صفة مبلزمة لمشفذ اإلندانية ،فيي مدودة
بأدوات وحػاس وممكات وقجرات تجعميا قادرة عمى اكتذاؼ الحقائق والسعارؼ السختمفة،
وقػانيغ الكػف بسا فيو لتدخيخه وإلعسارة ،مغ ىشا حثيا القخآف الكخيع عمى التفكخ والبحث
َنف ِد ِي ْع َما
(أوَل ْع َيتََف َّك ُخوا ِفي أ ُ
لمػصػؿ إلى عطسة الخالق سبحانو وتعالى .قاؿ تعالىَ :
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ِ
ِ َّ ِ
الش ِ
َج ٍل ُّمد ِّسى وِإ َّف َكِثي ًاخ ِم َغ َّ
اس ِبمَِقاء
ّللا َّ
الد َس َاوات َو ْاأل َْر َ
ض َو َما َب ْيَش ُي َسا إال باْل َح ِّق َوأ َ
َخَم َق َّ ُ
ّ
َ
َ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يخوا ِفي ْاأل َْر ِ
يغ ِمغ َقْبمِ ِي ْع
ض َفَيش ُ
اف َعاقَب ُة الح َ
ف َك َ
ط ُخوا َك ْي َ
َرّبِي ْع َل َكاف ُخو َف ( )ٛأ ََوَل ْع َيد ُ
اءتيع رسمُيع ِباْلبِيش ِ
َش َّج ِم ْشيع ُق َّػة وأَثَاروا ْاألَرض وعسخوىا أ ْ ِ
ات
َك ُانػا أ َ
وىا َو َج ْ ُ ْ ُ ُ ُ َ ّ َ
َكثََخ م َّسا َع َس ُخ َ
ْ َ َ َ َُ َ
ُْ ً َ ُ
ِ َّ ِ
ِ
َنفديع ي ْ ِ
ّللا لِي ْ ِ
الدػأَػ
اؤوا ُّ
اف َعاقَب َة الح َ
طم ُسػ َف ( )ٜثُ َّع َك َ
َف َسا َك َ
َس ُ
طم َس ُي ْع َوَلكغ َك ُانػا أ ُ َ ُ ْ َ
اف َّ ُ َ
يغ أ َ
أَف َك َّحبػا ِبآي ِ
ّللاِ َوَك ُانػا ِب َيا َي ْدتَ ْي ِدُئػف (ٓٔ) (الخوـ)).
ات َّ
ُ َ

النتائج المتعلقة باإلجابة عن الدؤال الثاني :ما انعكاسات مفيػـ الشفذ في القخآف الكخيع عمى
أسذ السشياج التخبػؼ في السجتسع السدمع؟
إف لسفيػـ الشفذ في القخآف الكخيع انعكاسات تخبػية كثيخة عمى أسذ السشياج التخبػؼ اإلسبلمي؛
إذا ما أخح بيا في االعتبار سيكػف ليا آثار جسة عمى السشياج ومجػ مبلئستو لتكػيغ الشرء
السدمع .ومغ ىحه االنعكاسات ما يمي:
انعكاسات مفههم النفس على األصهل الفكرية واألسس التي يبنى عليها المنهاج التربهي:
ٔ.

جسيع مكػنات الحات اإلندانية بعشرخييا السادؼ والسعشػؼ (الخوح الجدج العقل
الػججاف الجوافع الفصخية واالنفعاالت) تدسى نفدا واالتراؿ بيشيسا وثيق ،ويشبغي الشطخ
إلييا كػحجة واحجه والتعامل مع مكػناتيا بصخيقة متػازنة دوف التخكيد عمى جانب دوف
آخخ.

ٕ.

مخاعاة الفخوؽ الفخدية في قجرات وشاقات األنفذ اإلندانية ،وتكميف كل نفذ وفق
شاقاتيا.
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ٖ.

تييئة الطخوؼ التي تشدجع مع الفصخة اإلندانية ،والعسل بذكل متكامل ومتشاسق فيسا
بيشيا ،إلزالة كل السعيقات التي تؤثخ عمى الشفذ سمبيا ،وإعصاءىا الحق في اإلرادة

ًاالخخيار ًفقا للفطزة السليوت الخي جبلج علييا.
ٗ.

لمبيئة أثخ عمى فصخة الشفذ اإلندانية لحا يشبغي أف تكػف التخبية في حمقات ثبلث:
األسخة ،والسجتسع ،والسؤسدات التخبػية بحيث تديخ كميا عمى نطاـ فكخؼ واحج بعيج عغ
التشاقس واالزدواجية ،وتكػف مكسمة لبعزيا.

٘.

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

.ٙ

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

.ٚ

يبشى السشياج عمى أصل الخبانية الحؼ يقيع الرمة بيغ الخب الخالق والشفذ السخمػقة،
لتسكيشيا مغ تحقيق الغاية التي خمقت مغ أجميا.

.ٛ

العقل اإلنداني مقيج ،وبشفذ الػقت ذو قػة متشاىية ،فبل يجب إقحامو في األمػر
الغيبية التي ال يقػػ عمييا ،وتػجييو نحػ الكػف والبحث في قػانيشو لعسارتو واستغبلؿ
كل ما سخخه هللا في الكػف لخجمة اإلنداف.

.ٜ

يبشى السشياج عمى مفيػـ التعادلية الحؼ يدعى إلى بشاء الشفذ الدػية مقج ار حاجاتيا
ومشطسا شخؽ إشباعيا دوف إفخاط أو تفخيط بحيث تشسػ الشفذ السدتقخة فكخيا ونفديا
وعاشفيا.

ٓٔ .الشفذ تستمظ استعجادات متداوية لمقياـ بأعساؿ الخيخ وأعساؿ الذخ.
ٔٔ .يؤكج عمى أف الكػف مخمػؽ مدخخ لؤلنفذ البذخية واعساره واجب عمييع ويشبغي
تدويجىع بالسيارات التي تسكشيع مغ اعساره.
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ٕٔ .العقل ىػ السػجو األساسي لدمػؾ عمى األصعجة السختمفة وىػ مشاط التكميف ،وتشسية
السمكات العقمية لمصمبة ميع ليكػنػا قادريغ عمى التسييد بيغ الخيخ والذخ.
ٖٔ .الشفذ اإلندانية حخة فتبعية أعساليا ومدؤولياتيا تقع عمييا وحجىا.
ٗٔ .الحاجات الشفدية مددوجة بازدواج الصبيعة اإلندانية (حاجات مادية كالصعاـ والذخاب
وحاجات معشػية كاألمغ والحب).
٘ٔ .الشفذ اإلندانية مخمػقة ضعيفة تغمبيا الذيػات أحيانا وتبلزميا الجيل بحقيقتيا لحلظ
فيي ال تدتصيع أف تزع لشفديا مشيج وتذخيع ،بسعدؿ عغ وحي هللا سبحانو وتعالى.
 .ٔٙال يسكغ إدراؾ حقيقة الشفذ اإلندانية إدراكا واضحا إال إذا أدركشا مرجرىا ووضيفتيا
األساسية ومخكدىا في الكػف وغاية وجػدىا ومريخىا بعج السػت.
 .ٔٚالشطخ إلى الشفذ عمى أنيا مخمػقو متسيد مدتخمفة في األرض مجيده لمشيػض
بػضيفة الخبلفة عمى عيج هللا وشخعو.
 .ٔٛإف الشفذ اإلندانية مجيدة بػسائل التعامل واالتراؿ مع هللا وكافة مخمػقاتو.
 .ٜٔالتأكيج عمى العبلقة بيغ نذاط الشفذ في الجنيا ومريخىا في اآلخخة.
ٕٓ .التأكيج عمى أف اإليساف حاجة فصخية وعقمية.
ٕٔ .إف مشيج الشفذ في التعامل مع مفخدات عالع الغيب تعتبخ مدمسات كسا أمخ هللا
تعالى ،والتعامل مع مفخدات عالع الذيادة يقػـ عمى الجراسة والبحث واكتذاؼ قػانيغ هللا
سبحانو وتعالى فييا وتدخيخىا العسار الحياة.
انعكاسات مفههم النفس في القرآن الكريم على أهجاف المنهاج في المجتمع المدلم:
ٔ.

التػازف بيغ أىجاؼ الحياة الجنيا وأىجاؼ الحياة اآلخخة
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ٕ.

تخبية الفخد عمى معاقبة الشفذ ولػميا إذا ساءت شاعتيا وامتشع انقيادىا ،وتشسية تقػػ
هللا في نفػس الصمبة؛ لسا لو مغ أثخ في ضبط الدمػؾ.

ٖ.

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

ٗ.

التشػع في األىجاؼ التعميسية بسا يشدجع مع مكػنات الشفذ اإلندانية وإمكانياتيا
وشاقاتيا.

٘.

بشاء الذخرية السشدجسة مع الفصخة.

.ٙ

تسكيغ الشفذ مغ تحقيق الغاية الػجػدية التي خمقت مغ أجميا وىي عبادة هللا سبحانو
وتعالى والفػز بخضاه.

.ٚ

تأىيل الشفذ لتفػز في االمتحاف الذامل الحؼ أقخه هللا سبحانو وتعالى عمييا في الحياة
الجنيا دار االختبار واالبتبلء.

.ٛ

تػجيو الشفذ اإلندانية نحػ الخيخ واليجػ.

.ٜ

تحخيخ العقل اإلنداني مغ ضغػط الذيػات والس حافطة عمى مكانتو في ذات اإلنداف
وتحخيخه مغ مختمف الخخافات واألساشيخ.

ٓٔ .إكداب الصمبة السعارؼ الستعمقة بشفديع وشبيعتيع واليجؼ مغ خمقيع ومداعجتيع عمى
فيع أنفديع ليتسكشػا مغ تشسيتيا بذكل مشدجع متػازف.
ٔٔ .تشسية إحداس الشفذ بحاجتيا إلى هللا سبحانو وتعالى واالتراؿ بو.
ٕٔ .تشسية شعػر الصمبة وإدراكيع لمسدؤولية الحاتية واالجتساعية.
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ٖٔ .يقػـ عمى مبجأ الذسػؿ في أىجاؼ السشيج ومحتػياتو بسا يديع في بشاء شخرية
الستعمع الستكاممة عقيجتو وعقمو وجدسو ومذاعخه
انعكاسات مفههم النفس اإلندانية على استراتيجيات التعليم والتقهيم في المنهاج التربهي:

 .3هزاعاة طبيعت النفس اإلنسانيت ًها حوخلكو هن قذراث ًاسخعذاداث عقليت
ًنفسيت بحيث ال حكلف إال بوا يخالءم هعيا.
ٕ.

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

ٖ.

تأكيج حخية الصمبة في التعمع ،ومخاعاة أىجافيع ومداعجتيع عمى بمػرتيا.

ٗ.

استخجاـ مختمف استخاتيجيات التعميع والقياس والتقػيع بسا يشدجع مع الشيج اإلليي
وقجرات الصمبة.

٘.

يقػـ عمى مبجأ االرتباط باستعجادات الصمبة وميػليع وقجراتيع وحاجاتيع والبيئة الصبيعية
واالجتساعية التي يعيذػف فييا ويتفاعمػف معيا الكتدابيع معارفو ومياراتو وخبخاتو
واتجاىاتو ،ومخاعاة الحالة الشفدية لمصمبة (كالسمل والزجخ) ،ومصالب الشسػ لجييع ويذبع
رغباتيع واحتياجاتيع ،ومخاعاة ميػليع ورغباتيع في انتقاء السجاالت التخررية التي
يخيجونيا.

.ٙ

استخجاـ أسمػب التخغيب والتخىيب القائع عمى الثػاب والعقاب ألنو مغ الزخورات التي
تعسل عمى تحفيد الستعمع واستثارة دافعيتو نحػ التعمع.

.ٚ

الػاقعية في التعامل مع الصمبة ،فيخاعي حالة الزعف التي خمقت عمييا الشفذ وما
تترف بو مغ احتسالية الخصأ والشدياف وغيخ ذلظ مغ صفات.

.ٛ

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

.ٜ

تحسيل الصمبة مدؤولية العمع والتعمع ،وتفجيخ شاقاتيع حدب قجراتيع الحاتية.
P a g e | 333

International Journal of Educational Psychological Studi es (EPS ) 1 (3) (2017) 353-396

ٓٔ .يقيذ درجة تحريل الصمبة مغ الشػاحي الشفدية السختمفة العقمية والػججانية والسيارية.
انعكاسات مفههم النفس في القرآن الكريم على المحتهى:
ٔ.

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

ٕ.

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

ٖ.

يدود الصمبة بسختمف العمػـ والسعارؼ والسيارات (الجيشية والجنيػية) التي تداعجىع في
تحقيق الػضيفة السكمفيغ بيا وىي عسارة األرض.

ٗ.

أف يكػف شامبل لكل ما يفيج في بشاء شخرية الستعمع الستكاممة وفي بشاء عقيجتو وعقمو
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
السشياج ومعارؼ غيخ ثابتة يرل إلييا اإلنداف بقجراتو الحاتية.
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التهصيات:
ٔ .عقج نجوات عمسية في مختمف السؤسدات التخبػية لجراسة وتحميل اآلراء السختمفة حػؿ
الشفذ وابخاز مفيػـ الشفذ كسا ورد في القخآف الكخيع.
ٕ .دعػة الباحثيغ إلى مديج مغ االىتساـ بسػضػع تأصيل السفاىيع التخبػية اسبلميا ،لخبط
القخآف الكخيع بالحياة.
ٖ .اجخاء دراسة عمسية تبحث بشػازع الشفذ االندانية مغ مشطػر قخاني ،ولمتعخيف بيا،
ووضع الصخؽ واألساليب التخبػيػة والجيشية مغ أجل معالجتيا والحج مشيا.
ٗ .اجخاء دراسة عمسية تبحث بأساليب القخآف الكخيع في تيحيب الشفذ اإلندانية وتشسيتيا.
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