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تحرير الضمير والمشاعر اإلنسانية من منظور إسالمي
د .أحمد سعيد عزاـ

عضو الييئة التدريسية  -جامعة القدس المفتوحة  -جنين – فلسطين
ملخص :ىذه الدراسة تتناكؿ جكىر اإلنساف ،كأىـ خصيصة تميزه كينفرد بيا عف المخمكقات التي
نشاىدىا عمى األرض ،كىي المشاعر كالضمير اإلنساني ،كالسر اإلليي الذم يخفيو صدره ،كما

يختص بو قمب اإلنساف مف عمـ كارادة ،كبو يعرؼ اليدل مف الضبلؿ ،ككيؼ أف اإلسبلـ حرص كؿ
الحرص عمى تحريره مف العبكدية كاالستسبلـ لغير اهلل سبحانو.

كأظير البحث حقيقة اإلنساف -الذم منح حرية االختيار -منذ المحظة األكلى مف خمقو ،كشعر أنو
عنصر فريد لو ىدؼ كغاية في الكجكد ال بد مف تحقيقيا ،كما شعر باإلرادة المستقمة باتجاه الغاية

كاليدؼ الذم اختير مف أجمو.

كأكد الباحث في بحثو أنو ال مجاؿ لتحرير اإلنساف تحري انر يحافظ عمى إنسانيتو ،إال إذا تحرر مف عدة

جكانب ميمة ،تجعمو بعدىا يشعر بالسبلمة مع نفسو أكالن ،كمع مف حكلو مف المخمكقات ثانيان.

كخمص في النياية إلى أف اإلسبلـ كاالستسبلـ لمخالؽ كمعرفتو،ىك الطريؽ الكحيد لمكصكؿ إلى حرية

اإلنساف بمعناىا الشامؿ الكامؿ.

" Liberation of Conscience and Human Feelings
from an Islamic Perspective
Abstract : This study deals with the core of the man. The main feature,
that distinguishes him from other creatures on the earth, is the feelings, the
human conscience, the Divine Key that he has in his chest. Also science and
the will that are unique to this heart through which he distinguishes between
guidance and misguidance and how the Islam releases him from slavery, but
to Allah. Finally, the researcher confirms that capitulation to Creator and to
know Him is the way to get to the man's freedom with its complete and
comprehensive meaning.

المقدمة:
الحمد هلل كحده كالصبلة عمى مف ال نبي بعده.

أىمية البحث :

خدعت البشرية بشكؿ عاـ ،كالشعكب الشرقية بشكؿ خاص بمظاىر الحرية التي رأكىا في

الحضارة الغربية ،كىي كاف كانت إيجابية في بعض جكانبيا ،إال أنيا لـ ترتؽ إلى تحرير أسمى ما
يتميز بو البشر عف الحيكاف ،كىي مشاعره كأحاسيسو اإلنسانية .كما يختص بو قمب اإلنساف مف عمـ

كارادة ،كالذم مف أجمو عظـ شرفو عند اهلل.
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كالديف الصحيح -الذم يقكـ عمى تكحيد اهلل سبحانو – في جميع شئكف الحياة  ،ىك القادر

عمى معالجة ىذه النفس ،كفؾ قيكدىا ،كتحريرىا مف عبكديتيا لغير اهلل ،كبدكف ذلؾ سيبقى اإلنساف
حبيس مشاعر كأحاسيس مغمكلة كمقيدة بقيكد ال ينفؾ منيا إال عندما تستقر عقيدة التكحيد -التي

جاء بيا اإلسبلـ  -في نفسو ،كالتي تحرره مف جميع األغبلؿ ،لتنطمؽ ركحو كمشاعره ،كليعيش
المسمـ في ظبلليا ح انر طميقان ،ال تحده حدكد ،صنعتيا األىكاء البشرية كالظركؼ القاسية.
دوافع البحث

أولا :يرل الباحث  -في ىذا الديف -مساحات كاسعة كصفحات كثيرة في الكتاب كالسنة

تبحث أسمى ما في اإلنساف كما يتميز بو عف الحيكاف كتعالجو ،كبأساليب كطرؽ متعددة كسيمة
كميسرة ،ال تضيؽ بإنساف ميما اختمفت األماكف كاألزماف.

ثانيا :أف ىذا المستكل السامؽ الذم كصؿ إليو اإلسبلـ في تحرير اإلنساف كمعالجة

مشاعره اإلنسانية  ،ال يمكف أف يصؿ إليو منيج صنعو البشر بأىكائيـ كعقكليـ القاصرة المحدكدة.

ثالثا :انطبلقان مف اإليماف الجازـ بأف اإلنساف ال يمكف تحريره تحري انر كامبلن إال إذا تحررت

مشاعره الداخمية ،التي تعتبر النكاة كالمرتكز األساسي في إصبلح حركاتو كأفعالو كنشاطو اإلنساني،
كذلؾ بعد تحرير العقؿ الذم يعتبر النافذة األكلى لمعالـ الداخمي كالسر المكنكف في صدر اإلنساف،

كبيذا السر صار اإلنساف إنسانان.

رابع ا :أراد الباحث في ىذه الدراسة إعادة الثقة في نفس المسمـ ،بأف دينو فيو الشفاء

العاجؿ ،كالبمسـ الشافي لؤلمراض النفسية التي استعصت عمى األطباء ،كال زالت الحيرة تربكيـ إزاء
األمراض التي تعترضيـ ،كال يجد الكثير مف المرضى عبلجان ليا إال االنتحار أك الحياة في شقاء

كعذاب.

منيج البحث:

اختار الباحث في بحثو أف يسير كفؽ المنيج الكصفي التحميمي ،لمناسبتو لطبيعة البحث.
طريقة البحث:

أولا :اعتمد الباحث في دراستو عمى المرجعيف األساسييف ( كتاب اهلل كسنة رسكلو ) ،كما

تكفر لديو مف مراجع ميمة ساعدت في تأصيؿ ىذا البحث.

ثاني ا :حاكؿ الباحث – قدر المستطاع – عدـ االستطراد كالبعد عف جكىر المكضكع ،إال ما

اقتضتو طبيعة البحث كضركرة اإلسياب في بعض المكاضع.
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ثالثا :أما منيج تكثيؽ المراجع كالمصادر ،فيذكر المرجع أك المصدر ،كالمؤلؼ كالصفحة

في الحاشية ،كبقية المعمكمات ،كدار النشر كالناشر كالطبعة ،عند ذكر المرجع ألكؿ مرة ،ثـ بعدىا
يقتصر عمى المرجع كالصفحة كالمؤلؼ ،باستثناء اآليات القرآنية التي ذكر تخريجيا مباشرة ،بعد
نياية كؿ آية.
خطة البحث:

كقد قسـ البحث إلى مقدمة،كتعريفات لغكية كاصطبلحية .كمدخؿ إلى البحث ،كمبحثيف أساسييف،
كخاتمة مع النتائج  ،كالتكصيات.

المبحث األكؿ  :حرية االختيار ،كأثره عمى النفس البشرية.
المبحث الثاني  :الشعكر بالسبلـ مع النفس ،كتحررىا مف االضطرابات النفسية.

كقد اشتمؿ ىذا المبحث عمى عدة جكانب ميمة لتحرير اإلنساف في حياتو.
أكالن :تحرير النفس مف شبح الخكؼ عمى الرزؽ كاألجؿ.
ثانيان :التحرر مف الذؿ.

ثالثان :التحرر مف عبادة الماؿ.

رابعان :التحرر مف الشيكات.

ىذا فإف أحسنت فمف اهلل ،كاف أخطأت فمني كمف الشيطاف.
تعريفات:
المسألة األولى :تعريؼ (الضمير) لغة كاصطبلحان.
تعريفو لغة

الضمير :ىك السر كداخؿ الخاطر كالجمع (الضمائر) .كالضمير :الشيء الذم تضمره في

قمبؾ ،كأضمرت الشيء أم أخفيتو .كأضمرتو األرض ،أم غيبتو بمكت أك بسفر )1( .كفي غريب
الشرح الكبير( :ضمير اإلنساف :قمبو كباطنو ،كالجمع ضمائر ،عمى التشبيو بسريره كسرائر ،كأضمر
في ضميره شيئان :أم عزـ عميو بقمبو))2( .
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تعريفو اصطالحا

الضمير اصطبلحان :كيسمى "الكجداف"؛ كىك كصؼ لكممة تُجسِّد كتمة كمجمكعة مف
محترما مع اآلخريف
جيدا
المشاعر كاألحاسيس كالمبادئ كالقيـ تحكـ اإلنساف كتأسره ،ليككف سمككو ن
ن

كيحافظ عمى مشاعرىـ ،كال يظمميـ كيراعي حقكقيـ .إنو باختصار شديد :ميزاف الحس
يحس بيـ ُ
كالكعي عند اإلنساف لتمييز الصح مف الخطأ مع ضبط النفس لعمؿ الصح كالبعد عف الخطأ)3( .
كعند الفبلسفة كالمتصكفة :الضمير :ىك استعداد

نفسي إلدراؾ الخبيث كالطيب مف

األعماؿ كاألقكاؿ كاألفكار كالتفرقة بينيا .كاستحساف الحسف كاستقباح القبيح منيا ،كيككف أساسان لقبكؿ
أك رفض ما يعممو الفرد أك ما ينكم القياـ بو.
مينتو.

كالضمير المينى :ما يبديو اإلنساف مف استقامة كعناية كحرص كدقة في قيامو بكاجبات
كتأنيب الضمير كعذاب الضمير ككخز الضمير :ىك ما يحسو الفرد مف عذاب أك ندـ أك

اتياـ لذاتو بارتكاب غمطة أك خطأ ،نتيجة سمكؾ قاـ بو.

مبادم األخبلؽ بعفكية
كالضمير العالمي :كجكد مشاعر في نفكس البشرية جمعاء تيتدم إلى
ْ
كتمقائية ،كتقؼ إلى جانب المظمكميف كالمستضعفيف(4( .
المسألة الثانية :تعريؼ المشاعر لغة كاصطبلحان

التعريؼ المغكم

المشاعر لغة :ىي الحكاس ،كالحكاس ىي المشاعر الخمس (السمع ،البصر ،الشـ ،الذكؽ،

كالممس) .يقكؿ الشاعر:

كالرأس مرتفع فيو مشاعره

ييدم السبيؿ لو سمع كعيناف

كيقاؿ :أشعر اليـ قمبي ،أم لزؽ بو كمزكؽ الشعار مف الثياب بالجسد ،كأشعر الرجؿ ىمان)5( .

كال يشعر اإلنساف بشيء إال عبر ىذه البكابات الخمس ،فيي تعتبر المدخؿ إلى النفس البشرية.

كمف خبلليا يخاؼ كيطمئف ،كيفرح كيحزف ،كيبكي كيضحؾ )6( ...
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التعريف الصطالحي

المشاعر أك الشعكر(:ىك عبلقة اإلنساف بالعالـ المحيط كالناس الذيف يعيش معيـ ،كصمتو باألشياء
كالمكاد كألكانيا كأصكاتيا كرائحتيا كشكميا ،فيي أمكر تبلقي في داخمنا صدل قكيان مف االنفعاالت

التي نعيشيا.فالمشاعر كاالنفعاالت ىي بمثابة البكاعث لما نقكـ بو مف تصرفات))7( .

كالبعض يعرؼ المشاعر بأنيا ىي التي (تمنح ذات اإلنساف مبلمحيا كتشكيبلتيا الخاصة

كالمميزة ،كالتي تتجسد في عكاطفو كأحاسيسو كانطباعاتو كأفكاره كنظراتو كتفمسفاتو ،كحتى في

تكجساتو كىكاجسو ،كتحدد المشاعر بطريقة أك بأخرل مبلمح كتفاصيؿ كجكده التفاعمي في الحياة،

كبالتالي ىي التي تمنحو صفة اإلنسانية كماىيتو ،كتشكيبلتو المسمكية كطريقتو كأسمكبو في التعامؿ
مع ذاتو كمع األشياء كمع اآلخريف مف حكلو))8( .
مدخل إلى البحث:

كثير مف المصمحيف كدعاة التحرير في التاريخ البشرم - ،الذيف أفنكا حياتيـ في سبيؿ

النيكض بأقكاميـ كمجتمعاتيـ ،لمسير بيا قدمان نحك التحضر كالرقي البشرم -،يعمدكف إلى طريؽ
ىي أشبو بمف يصمح جدراف بيت خرب كيحاكؿ حماية سقفو مف االنييار ،بينما قكاعده متداعية آيمة

إلى السقكط .فميما بذؿ مف جيد ،ال يمكف أف يقيـ أكده ،كال يستقر البيت بأكممو -الذم يظير فيو
التشقؽ ،فترة بعد فترة ،كمما أصمح جانبان منو ظير الفساد فيو مف جانب آخر ،كىكذا  ...فبل يمكف

أف يستقر البيت عمى ىذا الحاؿ إال أف يبدأ اإلصبلح مف القكاعد كاألساس.

ككؿ مف لـ يبدأ – كىك يسير نحك تحرير البشر – مف الضمير كالمشاعر اإلنسانية ،كما

يختص بو قمب اإلنساف مف عمـ كارادة ( )9فمف يصؿ إلى بغيتو كىدفو ،ما داـ البشر بش انر ،كما

دامت األرض أرضان (.)10

كالسبب في ذلؾ بسيط ،كىك أف اإلنساف تميز بخصائص استقؿ بيا عف محيطو مف

المخمكقات ،كرقي اإلنساف كتحضره يبدأ مف المحافظة عمى ىذه الخصائص كالميزات ،التي منحيا لو
الخالؽ سبحانو.

كحديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاضح في ىذا الصدد ،حيث يقكؿ" :أال كاف في الجسد

مضغة ،إذا صمحت صمح الجسد كمو كاذا فسدت فسد الجسد كمو أال كىي القمب" ( .)11كالقمب كعاء

الضمير كالمشاعر كاألحاسيس البشرية ،كىك كما يقكؿ الغزالي" :إعمـ أف محؿ العمـ ىك القمب ،أعني
المطيفة المدبرة لجميع الجكارح ،كىي المطاعة المخدكمة مف جميع األعضاء ،كىك ما اختص بو قمب

اإلنساف ،كألجمو عظـ شرفو كاستأىؿ القرب مف اهلل تعالى ،كىك راجع إلى عمـ كارادة ،أما العمـ فيك
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العمـ باألمكر كالحقائؽ العقمية ،فإف ىذه أمكر كراء المحسكسات ،كال يشاركو فييا الحيكانات ،كأما
اإلرادة فيك ما ينبعث مف ذاتو شكؽ إلى جية المصمحة كالى تعاطي أسبابيا كاإلرادة ليا ،كذلؾ غير

إرادة الشيكة كرغبات كاحساس الحيكانات" (.)12

كىذا ما يميز اإلنساف ،كيجعمو منفردان ذات خصائص عجيبة ،كلـ يستطع العمـ الحديث –

رغـ ما كصؿ إليو مف تقدـ بارع – أف يكشؼ كنو اإلنساف كأس ارره ،كال زاؿ يحبك نحك عمـ النفس

كالعقؿ كالقمب كالركح كحاطب ليؿ ،لـ يعمـ عنيا إال القميؿ.

كمف ىنا فإف "النشاط اإلنساني يتحدد بعقمو كعكاطفو ،فالعقؿ يتحكـ بتصرفات الفرد

كيكجييا ،كيقكد صاحبو في الطريؽ الصحيح ،كيشرؼ عمى تنسيؽ أفكاره ،كيساعده عمى مقارنة
سمككو بالمقاييس األخبلقية كالتقاليد االجتماعية السائدة.

أما العكاطؼ فإنيا غالبان ما تكقعنا في الحيرة كالتردد ،كتحرفنا عف طريؽ الصكاب كتجعؿ

تصرفاتنا متناقضة ...فنحف نقمؽ كنكره كنخاؼ كنخجؿ كنتمتع كنعاني ،إلى غير ذلؾ مف مشاعر
إنسانية ال تحصى ،....فالشعكر يسيطر أحيانا عمى كياننا كميان ،بحيث ال يعكد بإمكاننا التخمص منو

حتى كلك لجأنا إلى قكة الكعي كالعقؿ ،كيمكف لمعكاطؼ في بعض الحاالت أف تتحكـ بسمكؾ اإلنساف

بصكرة مستبدة ...إال أف اإلنساف مف خبلؿ تربيتو في المجتمع ،يصبح متمكنان مف السيطرة عمى

انفعاالتو ككبح جميع مظاىرىا الزائدة ،لذلؾ فالمشاعر اإلنسانية أغنى كأعقد كأكثر تنكعان مف
االنفعاالت الحيكانية" (.)13

كعندما جاء ىذا الديف أعمف أنو جاء لتحرير اإلنساف  -جنس اإلنساف ،في األرض كؿ األرض،-

ليحرره مف القيكد كالمشاعر السمبية ،التي تسمب اإلنساف حريتو كارادتو ،كتيدده بتدمير طاقاتو .فبدأ
بمعالجة مركز النفس البشرية التي تشتمؿ عمى المشاعر اإلنسانية كخصائصيا المستقمة ،فعرض

عمييا العقيدة عرضان ىادئان دكف عنت أك عنؼ أك إكراه أك مراكغة؛ بؿ بكؿ كضكح كبساطة كحرية

مطمقة؛ ألف "العقيدة تمثؿ الجذكر لشجرة ىذا الديف ،كما لـ تكف الجذكر ضاربة في أعماؽ األرض،
فإنيا لف تحمؿ فركع ىذه الشجرة الضخمة الباسقة .كالعمؿ الصالح ال بد لو مف إيماف متمكف في

جكانب النفس كأغكارىا كأعماؽ الفؤاد كمسارب الضمير .كالعقيدة تمثؿ األساس لمبناء كالعمارة
الضخمة ،التي ال بد ليا مف أساس مكيف كقاعدة صمبة ،حتى يستقر فكقيا البناء ،كمف ىنا ال بد مف
بناء األساس قبؿ الشركع برفع البناء،كاال فسينيار البناء كمو" (.)14
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كمف ىنا كاف السر في طكؿ الفترة المكية  ،التي قضاىا المسممكف في مكة  ،كبقي القرآف ال يعالج

إال قضايا العقيدة كتثبيتيا في النفكس  ،كتأخر نزكؿ النصكص التشريعية حتى اليجرة إلى المدينة .
كذلؾ مف أجؿ صفاء النفكس  ،كتحررىا مف أم ارتباط غير رابط العقيدة.

"كاإلسبلـ ىك ديف التحرير الذم يبعد الناس عف عبادة الناس أك مصالحيـ كأىكائيـ إلى

عبادة اهلل كحده ،إنو ثكرة عمى العبكدية كالظمـ كاالستعباد ،مف أجؿ سعادة اإلنساف في الدنيا كاآلخرة؛
كلكف حتى يصؿ اإلنساف إلى ىذه النتيجة ،لو حرية التفكير كالتعقؿ كاالختيار ،كحرية فحص

المعمكمات التي بيف يديو ،كلو أف يقرر فيما إذا كانت ىذه العقيدة تخرجو مف الطكؽ الذم ىك فيو

إلى عالـ الحرية" (" .)15كال يتـ ىذا إال إذا رفع اإلكراه عف اإلنساف كترؾ حؽ االختيار لو ،ليعتنؽ
بمحض إرادتو ما يشاء مف الديف ،كيكيؼ حياتو كفقان لتعاليمو كشرائعو.

كىذه الحرية الدينية ثمرة كضركرة لبلعتراؼ باختبلؼ الديف كتعدد األدياف .فمقتضى ىذا

االعتراؼ :أف يككف لكؿ امرلء دينو الذم اعتنقو كآمف بو مختا انر ،سكاء آمف بو عف طريؽ النظر
كالبحث كالتفكر كالبحث كاالقتناع -كىذا كاجب كؿ عاقؿ -أـ كاف إيمانو عف طريؽ التمقيف في

الصغر كتقميد األبناء لآلباء  ...كال شؾ أف ىذا النكع مف اإليماف نعى عميو اإلسبلـ ،كطمب مف
اإلنساف التفكر كاستعماؿ العقؿ بدالن مف التقميد ،قاؿ تعالى( :بؿ قالكا إنا كجدنا آباءنا عمى أمة كانا

عمى آثارىـ ميتدكف) الزخرؼ ،)16( "22 :كبيذا قرر اإلسبلـ الحرية الدينية الحقة ،كأرسى دعائميا،

كدافع عنيا ،حتى رأينا أكؿ نص قرآني شرع القتاؿ لممسمميف ،جعؿ مف أىدافو :الدفاع عف حرية
األدياف جميعان ،فيك يقاتؿ دفاعان عف معابد الييكد كالنصارل -مف الصكامع كالبيع كالصمكات -كما

يدافع عف مساجد المسمميف" ( .)17كال يقبؿ اإلسبلـ عمى اإلطبلؽ اإليماف القسرم الذم يقكـ عمى

اإلكراه ،قاؿ تعالى( :ال إكراه في الديف قد تبيف الرشد مف الغي) البقرة ،256 :بؿ أطمؽ العناف لمفكر

ليتفكر كيتدبر في آيات كثيرة ككاضحة الداللة كؿ الكضكح فييا( ،أكلـ يتفكركا في أنفسيـ ما خمؽ اهلل

السماكات كاألرض كما بينيما إال بالحؽ) الركـ( ،8 :قؿ إنما أعظكـ بكاحدة أف تقكمكا هلل مثنى

كفرادل ثـ تتفكركا ما بصاحبكـ مف جنة) سبأ( ،46 :كفي أنفسكـ أفبل تبصركف) الذاريات( ،21 :إف
في خمؽ السماكات كاألرض كاختبلؼ الميؿ كالنيار آليات ألكلي األلباب) آؿ عمراف.190 :

كالعقؿ ىك المدخؿ كالمنفذ لممشاعر كالضمير اإلنساني ،كما يدخؿ فيو ىك الذم ينشئ القيـ
كيقكـ الضمير ،كييذب المشاعر كيكجييا الكجية السميمة ،كيحفظيا مف االندفاعات كالتطرؼ.

ذلؾ "ألف التفكر المنيجي نشاط عقمي ىادؼ مرف ،يتصرؼ بشكؿ منظـ في محاكلة حؿ

المشكبلت كتفسير الظكاىر المختمفة كالتنبؤ بيا ،أك الحكـ عمييا باستخداـ منيج معيف يتناكؿ
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بالمبلحظة الدقيقة كالتحميؿ كالمسائؿ ،كيخضعيا لمتجريب في محاكلة لمكصكؿ إلى القكانيف

كالنظريات ،أم الحمكؿ الثابتة" (.)18

كال داعي لئلسياب في مكضكع الفكر كالعقؿ كدكر اإلسبلـ في تحريره ،حتى لك كاف ىك

المنفذ لمنفس البشرية ،فيك مكضكع قد فرغ منو ،كقتؿ بحثان مف العمماء قديمان كحديثان (.)19

كالسبب الثاني ( - .)20الذم يمزـ المصمحيف كالدعاة أف يبدأكا بو مف تربية المشاعر

البشرية كتقكيـ الضمير اإلنساني – ىك أف اإلسبلـ يراعي الفطرة البشرية أثناء تكميفيا بالعبادات
كالشعائر التعبدية" ،كيكاجو الفطرة كيحسب ليا حسابيا .فبل ينكر عمى النفس البشرية إحساسيا
الفطرم بكراىية كثقؿ بعض األكامر كالعبادات كالتشريعات ،كال يمارم فييا كال يصادميا ،كال يحرـ
عمييا المشاعر الفطرية اإلنسانية التي خمقت في طبيعتو ،كالتي ال سبيؿ إلى إنكارىا أصبلن .كما أنو

ال يريد ليا األمر الصعب بمجرد التكميؼ ،كلكف مربيان ليا عمى الطاعة كاالمتثاؿ ،كمفسحان ليا

المجاؿ لتبذؿ الذم ىك أدنى في سبيؿ الذم ىك خير ،كلترتفع عمى ذاتيا متطكعة ال مجردة،

كلتحسب الرحمة كالفضؿ اإلليي الذم يعرؼ مكاضعيا ،كيعترؼ بمشقة ما كتب ليا ،فيعذرىا
كيقدرىا ،كيحدك ليا بالتسامي كالتطمع كالرجاء.
كىكذا يربي اإلسبلـ الفطرة ،فبل تمؿ التكميؼ كال تجزع عند الصدمة األكلى ،كال تخكر عند

المشقة البادية ،كال تخجؿ كتتياكل عند انكشاؼ ضعفيا أماـ الشدة ،كلكف تثبت كىي تعمـ أف اهلل
يعذرىا كيمدىا بعكنو كيقكييا ،كتصمـ عمى المضي في كجو المحنة ،فقد يكمف الخير بعد الضر،

كاليسر بعد العسر ،كالراحة الكبرل بعد الضنى كالعناء ،كال تتيالؾ عمى ما تحب كتمتذ ،فقد تككف
الحسرة كامنة كراء المتعة ،كقد يككف المكركه مختبئان خمؼ المحبكب ،كقد يككف اليبلؾ متربصان كراء

المطمع البراؽ .فيك منيج في التربية عجيب ،منيج بسيط ،يعرؼ طريقو إلى مسارب النفس

اإلنسانية كحناياىا كدركبيا الكثيرة ،بالحؽ كالصدؽ ال باإليحاء الكاذب ،كالتمكيو الخادع" (.)21

المبحث األول :حرية الختيار ،وأثره على النفس البشرية.

عندما تكجيت اإلرادة اإلليية لخمؽ آدـ – لحكمة عظيمة يعمميا اهلل سبحانو – بيف

لممبلئكة الكراـ كظيفة ىذا المخمكؽ الجديد ،فقاؿ( :كاذ قاؿ ربؾ لممبلئكة إني جاعؿ في األرض
خميفة) البقرة ،30 :فحدد الغاية مف خمؽ اإلنساف قبؿ خمقو ،ثـ أمر المبلئكة بالسجكد لو بعد خمقو،
فكاف تكريمان آخر بعد تكريـ( ،كاذ قمنا لممبلئكة اسجدكا آلدـ فسجدكا إال إبميس أبى كاستكبر ككاف مف

الكافريف) البقرة .34 :كبدأ التكميؼ مباشرة آلدـ كحكاء (كقمنا يا آدـ اسكف أنت كزكجؾ الجنة ككبل
منيا رغدان حيث شئتما كال تقربا ىذه الشجرة فتككنا مف الظالميف) البقرة.35 :
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كبيذا كانت "حرية االختيار مبلزمة لخمؽ اإلنساف كالنفس ،كلسعي اإلنساف في الحياة

الدنيا ،إنيا ركف أساسي في الثكاب كالعقاب ،لقد منحنا اهلل سبحانو القدرة عمى االختيار ،كبالتالي
منحنا حؽ االختيار .فالحؽ ممنكح بمبلزمتو لمخمؽ ،كبتحديد المسؤكلية كااللتزاـ كالحساب يكـ

القيامة ،ككؿ مف يحرـ اإلنساف ىذا الحؽ أك يمنعو عنو يتعدل حدكد اهلل ،كمف يتعد حدكد اهلل ظالـ
نفسو ،ألنو أكقع نفسو في معصية سيحاسب عمييا.

كحرية االختيار ىذه شاممة ،حيث تشمؿ (اإليماف كالكفر ،كالنشاط كالكسؿ ،كالقكؿ

كالصمت ،القعكد كالحركة ،التككؿ كالتكاكؿ )...بدكف اعتداء عمى اآلخريف أك سمبيـ حرياتيـ

كحقكقيـ .فميز اهلل اإلنساف بقدرة التمييز ،كألزمو بحرية االختيار.

كآدـ عندما خالؼ األمر اإلليي كأكؿ مع زكجتو مف الشجرة ،غافميف عف التحذير اإلليي،

كاف التصرؼ حسب حريتيما كقدرتيما عمى التعميـ .قاؿ تعالى( :كقمنا يا آدـ اسكف أنت كزكجؾ
الجنة ككبل منيا رغدان حيث شئتما كال تقربا ىذه الشجرة فتككنا مف الظالميف) ،كقاؿ آلدـ محذ نار مف

إبميس( :فقمنا يا آدـ إف ىذا عدك لؾ كلزكجؾ فبل يخرجنكما مف الجنة فتشقى) طو .117 :كلكف
الذم حصؿ أف آدـ اختار طريقان آخر (فكسكس إليو الشيطاف قاؿ يا آدـ ىؿ أدلؾ عمى شجرة الخمد
كممؾ ال يبمى ،فأكبل منيا فبدت ليما سكءاتيما كطفقا يخصفاف عمييما مف كرؽ الجنة ،كعصى آدـ
ربو فغكل) طو ،122 :فأخرج اهلل سبحانو آدـ ،كانطمؽ إلى عالـ االختيار ،كالى السمكؾ اإلنساني،

ضمف حدكد العقؿ الذم منحو اهلل اإلنساف .كبيذا اختمؼ اإلنساف عف الحيكاف (...!! )22

كباإلضافة إلى العقؿ ىنا قكل أخرل تعمؿ في اإلنساف كتؤثر عمى أكضاعو ،مثؿ المشاعر

كالعكاطؼ ،كعميو أف يحكـ عقمو بيا ،حتى الذيف يتجاكزكف القكل التي منحيـ اهلل كيعطمكنيا يعاقبكف
يكـ القيامة (كلقد ذرأنا لجينـ كثي انر مف الجف كاإلنس ،ليـ قمكب ال يفقيكف بيا كليـ أعيف ال يبصركف

بيا كليـ آذاف ال يسمعكف بيا ،أكلئؾ كاألنعاـ بؿ ىـ أضؿ ،أكلئؾ ىـ الغافمكف) األعراؼ.179 :

كىكذا نرل بدكف حرية االختيار تنتفي المسئكلية كااللتزاـ ،كتنتفي التقكل ،كتنتفي القدرة

التمييزية ،كاف بقي تفكر كتعقؿ فيما نظرياف ركمنسياف بدكف كاقع عممي ،كتنتفي قكل النفس المتمثمة
بالسمع كاألبصار كاألفئدة ،كما يصاحبيما مف تفاعؿ إنساني ،كتنتفي أيضان المفارقة بيف المسمـ كغير

المسمـ ،كينتفي الثكاب كالعقاب" (.)23

كشتاف بيف الفكر اإلسبلمي الصحيح الذم يمنح اإلنساف شعكر بالقيمة البشرية ،فيشعر

بأنو مختار في الحياة الدنيا ،لو إرادتو المستقمة ،كيستطيع أف يحدد الصكاب مف الخطأ ،كالخير مف
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الشر ،كما يصمحو كما يفسده ،كيستطيع أف يسير بمحض إرادتو المستقمة باتجاه الغاية كاليدؼ الذم

اختاره ،دكف إكراه كال إجبار كال قدر مفركض عميو ،ببل أم مشيئة منو كال اختيار.

شتاف بيف ىذا الفكر اإليجابي ،كبيف الفكر المنحرؼ الضاؿ السمبي الذم يجعؿ اإلنساف

في قكالب قدرية ،كيسمب منو قدرتو عمى االختيار كالمشيئة ،كيجعؿ عممو كحركتو في الحياة
كحركات المرتعش الئلرادية .كىذا الفكر يدفع باتجاه تحكـ الطغاة بالبشر ،كمحاكلة السيطرة عمى
مشاعر اإلنساف الداخمية كالعبث في خصائص اإلنساف ،كتحت تعرضو لمضغكط النفسية كالتضميؿ
يصبح كائنان تابعان ليـ بكميتو ،ال حكؿ لو كال رأم ،فيحب ما يحبكف ،كيبغض ما يبغضكف،كيتبنى

الرأم الذم يريدكف ،فيعبثكا بمشاعره كأحاسيسو كضميره ،كيسمبكا منو إنسانيتو.ككؿ ذلؾ تحت ستار
الجبرية في القدر  ،كعمى اإلنساف الصبر عمى قدر اهلل حسب زعميـ.

إف منح اإلنساف حرية االختيار كتحرره مف القيكد كالمشاعر السمبية -التي تسمب اإلنساف حريتو

كارادتو -كرامة ربانية ال تدانييا كرامة إال كرامة الصمة الركحية بيف ىذا المخمكؽ الضعيؼ اليزيؿ
كبيف خالقو العظيـ ،كال شؾ أنو يتناسؽ تمامان مع طبيعتو المخمكقة ،ككما يقكؿ ابف خمدكف في
مقدمتو" :اإلنساف رئيس بطبعو بمقتضى االستخبلؼ الذم خمؽ لو" (.)24

ككما أنو أعظـ تكريـ لئلنساف "حيف حممو األمانة كنفى الجبر عنو ،كأعطاه الحرية الكاممة

(إنا عرضنا األمانة عمى السماكات كاألرض كالجباؿ فأبيف أف يحممنيا كأشفقف منيا كحمميا اإلنساف
إنو كاف ظمكمان جيكال) األحزاب.72 :

كبيذا تحمؿ اإلنساف مسئكليتو بنفسو كاممة كىك مسئككؿ عنيا ،كيكمف فييا عنصر التكميؼ،
لحمايتيا كصيانتيا كتكريميا ،كفرد كأسرة كمجتمع ،كبيذا التكريـ يككف اإلنساف قيمان عمى نفسو،

محتمبلن تبعة اتجاىو كعممو ،كىذه ىي الصفة األكلى التي كاف بيا اإلنساف إنسانان :حرية االتجاه،

كفردية التبعية ،كبيذه الحرية استخمؼ في العمؿ ،كمف العدؿ أف يمقى جزاء اتجاىو كثمرة عممو في
دار الحساب" (.)25

كمف أبرز إيحاءات قصة آدـ كحكاء التي كردت في القرآف الكريـ "ىك القيمة الكبرل التي

يعطييا التصكر اإلسبلمي لئلنساف كلدكره في األرض .كتتبدل القيمة الكبرل التي يعطييا التصكر
اإلسبلمي لئلنساف في اإلعبلف العمكم الجميؿ في المؤل األعمى الكريـ ،أنو مخمكؽ ليككف خميفة في
األرض ،كما تتبدل في أمر المبلئكة بالسجكد لو ،كفي طرد إبميس الذم استكبر كأبى ،كفي رعاية
اهلل لو أكالن كأخي انر.
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اعتبارت ذات قيمة كبيرة في عالـ التصكر ،كفي عالـ
ا
كمف ىذه النظرة لئلنساف تنبثؽ جممة

الكاقع عمى السكاء .كأكؿ اعتبار مف ىذه االعتبارات ىك أف اإلنساف سيد األرض ،كمف أجمو خمؽ
كؿ شيء فييا .فيك إذف أعز كأكرـ كأغمى مف كؿ شيء مادم ،كمف كؿ قيمة مادية في ىذه األرض

جميعا .كال يجكز إذف أف يستعبد أك يستذؿ لقاء تكفير قيمة مادية أك شيء مادم ،كال يجكز أف
يعتدل عمى أم مقكـ مف مقكمات إنسانيتو الكريمة ،كال أف تيدر أية قيمة مف قيمو لقاء تحقيؽ أم

مكسب مادم ،أك إنتاج أم شيء مادم ،أك تكثير أم عنصر مادم .فيذه الماديات كميا مخمكقة مف
أجمو .مف أجؿ تحقيؽ إنسانيتو ،مف أجؿ تقرير كجكده اإلنساني .فبل يجكز أف يككف ثمنيا ىك سمب

قيمة مف قيمو اإلنسانية ،أك نقص مقكـ مف مقكمات كرامتو.

كاالعتبار الثاني :ىك أف دكر اإلنساف في األرض ىك الدكر األكؿ .فيك الذم يغير كيبدؿ

في أشكاليا كفي ارتباطاتيا ،كىك الذم يقكد اتجاىاتيا كرحبلتيا ،كليست كسائؿ اإلنتاج كال تكزيع

اإلنتاج ىي التي تقكد اإلنساف كراءىا ذليبلن سمبيان كما تصكره المذاىب المادية ،التي تحقر مف دكر

اإلنساف كتصغر ،بقدر ما تعظـ في دكر اآللة كتكبر ،...كما مف شؾ أف كبل مف نظرة اإلسبلـ ىذه
كنظرة المادية لئلنساف تؤثر في طبيعة النظاـ الذم تقيمو ىذه كتمؾ لئلنساف ،كطبيعة احت ارـ
المقكمات اإلنسانية أك إىدارىا ،كطبيعة تكريـ اإلنساف أك تحقيره ،كليس ما نراه في العالـ المادم مف
إىدار كؿ حريات اإلنساف كحرماتو كمقكماتو في سبيؿ تكفير اإلنتاج المادم كتكثيره ،إال أث انر مف آثار

تمؾ النظرة إلى حقيقة اإلنساف ،كحقيقة دكره في ىذه األرض.

كاالعتبار الثالث -الذم ينشأ عف نظرة اإلسبلـ الرفيعة إلى حقيقة اإلنساف ككظيفتو،-

إعبلء القيـ األدبية في كزنو كتقديره ،كاعبلء قيمة الفضائؿ الخمقية ،كتكبير قيمة اإليماف كالصبلح

كاإلخبلص في حياتو .فيذه ىي القيـ التي يقكـ عميو عيد استخبلفو .بخبلؼ ما تكحيو المذاىب

المادية مف استيزاء بكؿ القيـ الركحية ،كاىدار لكؿ القيـ األدبية ،في سبيؿ االىتماـ المجرد باإلنتاج
كالسمع كمطالب البطكف كالحيكاف.

كفي التصكر اإلسبلمي إعبلء مف شأف اإلرادة في اإلنساف ،فيي مناط العيد مع اهلل ،كىي مناط

التكميؼ كالجزاء ...،كفي ىذا مظير مف مظاىر التكريـ ال شؾ فيو ،يضاؼ إلى عناصر التكريـ
األخرل" (.)26
كمف ىنا نجد الفرؽ كاضحان كشاسعان بيف اىتماـ اإلسبلـ بمشاعر اإلنساف ،كتربية الضمير

اإلنساني،كبيف إىماؿ المادييف ليذه المشاعر كالقيـ اإلنسانية ،كبالتالي نجد االنييار الكاضح في عالـ
القيـ كالمشاعر اإلنسانية ،كيكاد الضمير اإلنساني ال يجد لو مكانان في ىذه المجتمعات إال قميبلن.
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"كالخبلفة التي حددت لئلنساف في األرض ،ىي الخبلفة بمعناىا الشامؿ الكاسع ،كذلؾ

لتحقيؽ المنيج اإلليي الذم يتناسؽ مع النامكس الككني العاـ ،كتقتضي ألكانان مف النشاط الحيكم في

عمارة األرض.

كمف ىنا يتجمى معنى الخبلفة التي ىي غاية الكجكد اإلنساني (كما خمقت الجف كاإلنس إال

ليعبدكف) الذاريات ،56 :كيأخذ أبعادان أكسع كأشمؿ مف مجرد الشعائر ،كأف كظيفة الخبلفة داخمة في
مدلكؿ العبادة قطعان ،كأف حقيقة العبادة تتمثؿ إذف في أمريف رئيسييف:

األكؿ :استقرار معنى العبكدية هلل في النفس ،أم استقرار الشعكر عمى أف ىناؾ عبدنا كربان،

عبدان يعبد كربان يعبد ،كأف ليس كراء ذلؾ شيء ،كأف ليس ىناؾ إال ىذا الكضع كىذا االعتبار.

الثاني :ىك التكجو إلى اهلل بكؿ حركة في الضمير ،ككؿ حركة في الجكارح ،ككؿ حركة في

الحياة ،التكجو بيا إلى اهلل خالصة ،كالتجرد مف كؿ شعكر آخر ،كمف كؿ معنى غير معنى التعبد هلل
 ...عندئذ يعيش اإلنساف في ىذه األرض شاع انر أنو ىنا لمقياـ بكظيفة مف قبؿ اهلل سبحانو ،جاء

لينيض بيا فترة ،طاعة هلل كعبادة لو  ...كجزاءىا الذم يجده في نفسو مف طمأنينة ،كرضى عف
كضعو كعممو ،كمف أنس يرضى اهلل عنو ،كرعاية لو ،ثـ يجده في اآلخرة تكريمان كنعيمان كفضبلن

عظيما .كعندئذ يككف قد فر إلى اهلل حقان ،يككف قد فر مف أكىاؽ ىذه األرض كجكاذبيا المعكقة

تحرر حقيقان مف األكىاؽ كاألثقاؿ ،كخمص هلل ،كاستقر في
كمغرياتيا .كيككف قد تحرر بيذا الفرار،
ان

الكضع الككني األصيؿ ،عبدان هلل" (.)27

كمف مقتضيات استقرار معنى العبكدية في ضمير المسمـ ،نفض كؿ أنكاع الرياء كالمجاممة

الكاذبة عف النفس كالقمب ،فبل تعنيو النتائج بقدر ما يعنيو تحقيؽ العبكدية كارضاء ربو المعبكد .كما

مف رياء إال كيككف مف كراء ريائو دافعان يريد منو تحقيؽ مكاسب كنتائج مادية أك معنكية لصالحو.
ففي استقرار معنى العبكدية في النفس يصبح اإلنساف ظاىره كباطنو ،كربما يصؿ بعض الصالحيف

– الذيف اصطفاىـ اهلل كرعاىـ عمى عينو – أف يككف باطنو خير مف ظاىره ،لتعمؽ قمبو بمعبكده
تعمقان ال ينفؾ عف مراد اهلل كتكجياتو أم انر أك نييان.

كينشأ عف ىذا المقتضى االستعبلء عمى ىكل النفس ،كمتى استعمى اإلنساف عمى ىكاه ،

فقد بمغ قمة الحضارة في عالـ النفس ،ألف سبب الفساد في األرض اتباع اليكل بغير ىدل مف اهلل
سبحانو (كمف أضؿ ممف اتبع ىكاه بغير ىدل مف اهلل) القصص" 50 :كلكؿ إنساف ىكل يختمؼ عف

ىكل اآلخر نكع اختبلؼ ،فمك أعطي كؿ إنساف عمى ىكاه لخرب الكجكد ،بما فيو .فمثبلن حب

السيطرة كامف في كؿ نفس ،فمك أعطي لكؿ إنساف ما ينفذ بو ىذا الجانب مف اليكل ماذا سيحدث؟!!
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كىذا جزء بسيط مف اليكل ،فكيؼ بكؿ أنكاع األىكاء إذا انطمقت مف عقاليا ،كاهلل عز كجؿ أنزؿ
كتابو ليقيد أىكاء البشر في القيكد العادلة ،كمف ثـ كاف السير في غير صراطو فسادان كافسادان ،ألنو

اتباع اليكل األرعف المختؿ" (.)28

(كاليكل :ميؿ النفس إلى الشيكة ،كالحؽ عكس اليكل ،كاليكل يبلزمو الضبلؿ (يا داكد إنا

جعمناؾ خميفة في األرض فاحكـ بيف الناس بالحؽ كال تتبع اليكل فيضمؾ عف سبيؿ اهلل ،إف الذيف

يضمكف عف سبيؿ اهلل ليـ عذاب شديد بما نسكا يكـ الحساب) سكرة ص ،6 :فكما أف الحؽ يبلزمو

العدؿ ،فكذلؾ اليكل يبلزمو الظمـ كيجانب العدؿ ،كقد يتعاظـ اليكل في النفس ،حتى ال يعصيو

صاحبو في منكر يراه ،كال يطيعو في معركؼ يستيقنو ،فيصبح المنكر معركفان كالمعركؼ منك نار

(أرأيت مف اتخذ إليو ىكاه أفأنت تككف عميو ككيبل) الفرقاف.)29( 43 :

كعندما يتخمص اإلنساف مف عبكدية اليكل إثر استجابتو لكممات اهلل كأكامره كنييو ،فيخالؼ

النفس كاليكل كيستعمي عمى الرغبات كالميكؿ النابعة مف ىكل النفس ،يبمغ حينيا إلى مستكل مف
التحضر كالرقي ما يمكنو أف يككف خميفة اهلل في أرضو ،كيحقؽ المقصد اإلليي مف كجكده عمى

األرض ،كيككف أمينان عمى الحياة ،فيتحرر مف عبكدية اليكل التي يغرؽ في كحميا أكثر البشر ،كمف
عبكدية المخمكؽ التي تظير أحيانان في صكرة الطاعة العمياء ،كأحيانان في صكرة الرياء كالنفاؽ ،كفي
ذلؾ تحرير لمنفس كالقمب كالركح  .كىذا أعمى مستكل مف السمك يمكف أف يصؿ إليو اإلنساف في

الحياة الدنيا.

المبحث الثاني :الشعور بالسالم مع النفس ،وتحررىا من الضطرابات النفسية.
يعيش اإلنساف في الحياة في مجاؿ مف االنفعاؿ كاألفعاؿ كالتصرفات البشرية الطبيعية ،كرد

فعؿ ليذا األفعاؿ "بيد أف ىذه االنفعاالت ال تعيش في نفس اإلنساف بصكرة مستقمة ،كانما تشترؾ في
تركيب مشاعره المعقدة كالثابتة .كيشمؿ مجاؿ االنفعاالت النفسية اإلنسانية ظاىرة االضطراب كالتكتر

النفسي ،كىك رد الفعؿ االستثنائي غير الطبيعي لمجسـ عمى األمر الذم يطمب منو.

كقد عمؽ (ىانس سيميو) -مؤسس نظرية االضطراب النفسي -عمى ىذا التعريؼ بقكلو :إف

جسمنا يقكـ برد فعؿ طبيعي مميز لو عمى كؿ أمر يطمب منو .فبما أننا تناكلنا طعامان مالحان ،لذا

نشرب الماء بكثرة ،مف أجؿ طرح الجزء الزائد مف الممح الذم تناكلناه .كعند البرد القاسي ترتجؼ

أكصالنا كتتضيؽ أكعيتنا الدمكية ،كما ينقص مقدار اإلشعاع الحرارم لمجسـ ،أما في الحر فنتعرؽ
بكثرة ،كىذا التعرؽ يحمينا مف ح اررة الشمس الزائدة ،ككؿ ذلؾ يأتي كرد فعؿ طبيعي لمجسـ عمى

المؤثرات الخارجية ،كلكف عند مكاجية الحاالت العصبية كالخطر المحدؽ ،كلدل اإلرىاؽ الجسدم
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كالنفسي ،أك في لحظة تكجب اتخاذ الق اررات السريعة كبالغة األىمية تتكلد لدل اإلنساف ردكد فعؿ
استثنائية غير عادية تيدؼ لحماية النفس مما يحيؽ بيا مف خطر ،كنتيجة ذلؾ يكرس الجسـ كافة

طاقاتو لمرد عمى ىذه المؤثرات الخارجية الخارقة ،كتؤدم حالة االضطراب كالتكتر النفسي إلى ظيكر
تغيرات كاسعة في عمؿ القمب كاألكعية كالجياز التنفسي ،كما تسبب انقبلبات في التركيب

البيككيميائي لمدـ ،كتغير الناقمية الكيربائية لمجمد ،عدا ذلؾ فيظير اختبلؿ كاضح في سمكؾ اإلنساف
 ...كتبلحظ بشكؿ خاص صعكبة كبيرة في تبديؿ األمكر التي يتركز عمييا كفي تكزيعو بصكرة

سميمة ،كتظير إمكانية الخطأ في استيعاب المؤثرات الخارجية ،كحفظ المعمكمات في الذاكرة  ...قاؿ

(ىانس سيمسيو) :إف التحرير الكامؿ مف االضطراب النفسي يعني الفناء ،إذ ال يتكجب عمينا كال
نستطيع باألصؿ التيرب مف ىذه الحالة  ...كىذا راجع إلى تغيرات في مزاج اإلنساف ،ألف المزاج:
ىك حالة انفعالية تمكف النشاط النفسي لئلنساف إيجابية أك سمبية ،كينشأ عف المزاج غالب نا نتيجة لتأثير

سار ،نحافظ عمى مزاج رائؽ ،طيمة أياـ عدة ،فنحتفظ باالبتسامة،
انفعاؿ معيف ،فعندما نتمقى خب انر ان

حتى لك تمقينا صدمة عفكية أثناء رككبنا لمحافمة ،كنؤنس كلدنا لحصكلو عمى عبلمة سيئة بصكرة أقؿ

عنفان مف المعتاد ،كننجز عممنا بشكؿ أفضؿ كأسرع ،أما إذا حمت بنا الكآبة أك سيطر عمينا الغضب،
فنضيؽ ذرعان بكؿ شيء كنتشاجر مع اآلخريف ألتفة األسباب ،كبالتالي فالمزاج يأتي دكمان نتيجة
ألسباب محدكدة قد تككف كاضحة أك خفية "(.)30

كىكذا نجد اإلنساف بطبعو أسي انر لممؤثرات النفسية الخارجية ،فيك بحاجة ال محالة إلى

كسيمة لمتحرر مف اآلثار السمبية ليذه المؤثرات ،أك التخفيؼ منيا عمى األقؿ .ككؿ الكسائؿ التي

سمكيا العقبلء كالمتخصصكف في الجانب النفسي لـ تحؿ ىذه المشكمة ،حبلن جذريان أك ناجحان كما

فعؿ اإليماف باهلل كااللتزاـ بالديف السماكم الصحيح .كنحف ال نرل عمى كجو األرض دينان صحيحان

سميمان مف العبث كالتغيير إال الديف اإلسبلمي بحفظ اهلل لو ،بصفتو آخر الرساالت السماكية إلى أىؿ
األرض .كاإليماف بالعقائد الكاردة في القرآف الكريـ ،كاالستسبلـ هلل سبحانو كاؼ لصناعة نفس بشرية

سكية ،ذات شخصية مستقرة ،سميمة مف االضطرابات النفسية كالمشاعر السمبية ،متحررة مف آثار

الضغكط الخارجية كالظركؼ القاسية التي يتعرض ليا اإلنساف في حياتو غالبان ،كالتي تمقي بظبلليا
عمى اإلنساف بكميتو ،فتمكف حياتو بألكانيا.

كمف ىنا نزلت الرساالت السماكية مف اهلل العزيز الرحيـ ليذا المخمكؽ الضعيؼ ،خكفان مف

ضياعو كشركده ،كتعرضو لمعذاب النفسي ،قاؿ تعالى( :كننزؿ مف القرآف ما ىك شفاء كرحمة
لممؤمنيف ،كال يزيد الظالميف إال خسا ار) االسراء.82 :
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"كفي القرآف شفاء ،كفي القرآف رحمة لمف خالطت قمكبيـ بشاشة اإليماف ،فأشرقت كتفتحت

لتمقي ما في القرآف مف ركح كطمأنينة كأماف.

كفي القرآف شفاء مف الكسكسة كالقمؽ كالحيرة ،فيك يصؿ القمب باهلل ،فيسكف كيطمئف

كيستشعر الحماية كاألمف ،كيرجى فيستركح الرضى مف اهلل ،كالرضى عف الحياة ،كالقمؽ مرض،
كالحيرة نصب ،كالكسكسة داء ،كمف ثـ فيك رحمة لمعالميف.

كفي القرآف شفاء مف اليكل كالدنس كالطمع كالحسد كنزعات الشيطاف ...كىي آفات القمب

تصيبو بالمرض كالضعؼ كالتعب ،كتدفع بو إلى التحطـ ،كالبمى كاالنييار ،كمف ثـ فيك رحمة

لمعالميف.

كفي القرآف شفاء مف االتجاىات المختمة في الشعكر كالتفكير ،فيك يعصـ العقؿ مف

الشطط ،كيطمؽ لو الحرية في مجاالتو المثمرة ،كيكفيو عف إنفاؽ طاقتو فيما ال يجدم ،كيأخذه بمنيج

سميـ مضبكط يجعؿ نشاطو منتجا كمأمكنان كيعصمو مف الشطط كالزلؿ ،ككذلؾ ىك في عالـ الجسد
ينفؽ طاقاتو في اعتداؿ ببل كبت كال شطط ،فيحفظو سميم نا معافى ،كيدخر طاقاتو لئلنتاج المثمر،

كمف ثـ فيك رحمة لمعالميف.

كفي القرآف شفاء مف العمؿ االجتماعية التي تخمخؿ بناء الجماعات كتذىب بسبلمتيا كأمنيا

كطمأنينتيا ،فتعيش الجماعة في ظؿ نظامو االجتماعي كعدالتو الشاممة في سبلمة كطمأنينة ،كمف
ثـ فيك رحمة لمعالميف" (.)31

كمف اآلفاؽ التي ترتقي إليو النفس البشرية بيذا الديف ،الشعكر بالسبلـ مع النفس ،كعدـ

دخكليا في صراع أك تخبط مع مف حكليا ،ذلؾ حيف تستسمـ النفس لكممات ربيا كتعاليـ رسكلو
الكريـ ،كتشعر بيقيف أف الخير كمو في أكامر ربيا ،فتذعف كتنقاد كتسمـ لرب العالميف ،كمف ىنا كاف

النداء الرباني الرقيؽ الرفيؽ الحاني (يا أييا الذبف آمنكا ادخمكا في السمـ كافة ،كال تتبعكا خطكات
الشيطاف ،إنو لكـ عدك مبيف) البقرة . 208

"فما تستشعر النفس حقيقة السبلـ إال حيف تستيقف أف الخيرة فيما اختاره اهلل ،كأف الخير في

طاعة اهلل دكف محاكلة منيا أف تجرب ربيا ،كأف تطمب منو البرىاف .إف اإلذعاف الكاثؽ كالرجاء

اليادلء كالسعي المطمئف ،ىي أبكاب السمـ الذم يدعك اهلل عباده الذيف آمنكا ليدخمكا فيو كافة ...
فالسمـ الحقيقي ىك سمـ الركح كالضمير" (.)32

كاإلنساف ضعيؼ قاصر جاىؿ ،نظرتو قاصرة ميما بدت بعيدة ،كعممو ضئيؿ ميما تبجح

بإنجازاتو كاكتشافاتو ،كىك مخمكؽ صغير أماـ ىذا الككف اليائؿ ،كبالتالي ال يستطيع أف يحيط
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بالحقائؽ المكتشفة إحاطة كاممة ،ألف عمره كقدراتو كحجمو كامكانياتو محدكدة جدان ،كال تؤىمو أف

يكتشؼ أبعاد ىذا الككف في أم جانب مف جكانبو ،كبالتالي فإف األحداث التي تقع في األرض
يصعب عميو أف يدرؾ خيرىا مف شرىا إدراكان كامبلن ،كال يستطيع أف يحيط بنتائجيا كمآليا كآثارىا

كانعكاساتيا عمى محيطو .فالعقؿ الصريح يأمره أف يسمـ هلل كأف يرد األمر كمو هلل ،كمف ىنا كانت
النفس المؤمنة ىي النفس الراضية .كىذا ىك مفيكـ حديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ (عجب نا ألمر

المؤمف ،إف أمره لو كمو خير ،كليس ذلؾ ألحد إال لممؤمف ،إف أصابتو سراء شكر فكاف خي نار لو،

كاف أصابتو ضراء صبر فكاف خي انر لو) (.)33

كىذا يؤكد ما ذكرنا سابقان ،أف أم كسيمة أك طريقة سمكيا العقبلء أك الخبراء المتخصصكف في عمـ
النفس  ،لـ تستطع أف تكصؿ النفس البشرية إلى التحرر مف االضطرابات النفسية كالمشاعر السمبية

 ،إال اإليماف كاالستسبلـ لرب الكجكد .الذم ينشأ عنو تحرير لمنفس في عدة جكانب ميمة في حياة
اإلنساف ،أىميا:

أولا :تحرير النفس من شبح الخوف على الرزق واألجل
أ -الرزق

قاؿ ابف خمدكف" :إعمـ أف اإلنساف مفتقر بالطبع إلى ما يقكتو كيمكنو في حاالتو كأطكاره،

مف لدف نشكئو إلى أشده ،إلى كبره (كاهلل الغني كأنتـ الفقراء) سكرة محمد .38 :كاهلل سبحانو خمؽ
جميع ما في العالـ لئلنساف ،كامتف بو عميو في غير ما آية مف كتابو (كسخر لكـ ما في السماكات

كما في األرض جميعان منو) الجاثية.)34( "13 :

كلما كاف الرزؽ ضركرة ال بد منيا ،كىك قكاـ اإلنساف في حياتو ،ككاف المعاش كطمب

الرزؽ عممية شاقة في الغالب ،حرص اإلنساف كؿ الحرص عميو بالضركرة الممحة ،كحاكؿ ىذا
اإلنساف بكؿ حيمة الحصكؿ عمى ىذا الرزؽ بأسيؿ الطرؽ كأقصرىا ،كحاكؿ معيا ضماف معاشو

كقكتو إلى فترة طكيمة.

كىذا أمر فطرم مرككز في فطرة اإلنساف ،كال يكاد يسمـ منو أحد مف البشر حتى األنبياء

"،فقد كاف إلبراىيـ عميو السبلـ زرع كماؿ ،كلشعيب كلغيره ،ككاف سعيد ابف المسيب يقكؿ :ال خير

فيمف ال يطمب الماؿ ،يقضي بو دينو كيصكف بو عرضو ،كيصؿ بو رحمو ،كالفقر معدكد مف

األمراض التي ينبغي الصبر عمييا" (.)35

كقد ضمف اهلل سبحانو الرزؽ لكؿ دابة كتعيد بتكفير ذلؾ ليا ماداـ عمى قيد الحياة (كما
مف دابة في األرض إال عمى اهلل رزقيا) ىكد( ،6 :فابتغكا عند اهلل الرزؽ) (كفي السماء رزقكـ كما
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تكعدكف ،فكرب السماء كاألرض إنو لحؽ مثمما أنكـ تنطقكف) الذاريات" ،23-22 :فتكفؿ سبحانو

بأرزاؽ المخمكقات مف سائر دكاب األرض صغيرىا ككبيرىا ،بحرىا كبرىا" ( ،)36كىذا مما أكجبو اهلل

عمى نفسو بأمر قاطع حاسـ ،لكنو كما قاؿ اإلماـ الفخر الرازم" :كاجب بحسب الكعد كالفضؿ

كاإلحساف" (.)37

كما داـ النفس يجرم في ابف آدـ ،كما دامت الركح تسكف جسـ اإلنساف ،فإف الرزؽ ال

يتكقؼ أبدان ،فإذا خرجت الركح إلى بارئيا انقطع بانقطاع الحياة ،كفي الحديث ( ....ىذا رسكؿ رب

العالميف جبريؿ نفث في ركعي أف نفسا لف تمكت حتى تستكمؿ رزقيا ،كاف أبطأ عمييا ،فاتقكا اهلل

كأجممكا في الطمب ،كال يحممنكـ استبطاء الرزؽ عمى أف تطمبكه بمعصية اهلل ،فإف اهلل ال يناؿ ما
عنده إال بطاعتو) (.)38

قاؿ اإلماـ الغزالي تعميقان عمى الحديث :أمر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بإإلجماؿ في الطمب كلـ
يقؿ أترككا الطمب ( ،)39فيجب األخذ باألسباب التي تتعمؽ بالمسببات ،كال يجكز لمؤمف أف يحتج
بيذه النصكص عمى ترؾ األخذ بأسباب الرزؽ كالمعاش.

ب -تحديد األجل
كأما األجؿ فيك محدد في مكعده ال يستأخر لحظة كاحدة كال يستقدـ ،كلف تمكت نفس إال

بأجميا ،ميما فعمت مف الحذر كاالحتياط (كما كاف لنفس أف تمكت إال بإذف اهلل كتابان مؤجبل) آؿ

عمراف ،145 :كىنا جزـ بأنو "ليس مف شأف النفكس كال مف سنة اهلل فييا أف تمكت بغير إذنو

كمشيئتو التي تجرم بيا نظاـ الحياة كارتباط األسباب بالمسببات" ( ،)40كخكؼ اإلنساف مف األجؿ
المحتكـ حرص عمى البقاء في الحياة ،كالذم ىك مف طبيعة اإلنساف كفطرتو ،أف يحب البقاء ،كيكره
الفناء كالمكت .كلكف "المكت حتـ في مكعده المقدر ،كال عبلقة لو بالحرب أك السمـ ،كال عبلقة لو
بحصانة المكاف الذم يحتمي بو الفرد أك قمة حصانتو  ...إنما العبلقة بيف المكت كاألجؿ ،بيف

المكعد الذم قدره اهلل كحمكؿ ذلؾ المكعد ،كليس ىناؾ عبلقة أخرل" (.)41
أثر عقيدة الرزق واألجل في تحرير النفس وانطالقيا واستقرارىا.

لقد اقتضت حكمة اهلل تعالى ،كسبؽ ما سطره في المكح المحفكظ ،أف ال يترؾ قضية الرزؽ

كاألجؿ ألحد مف مخمكقاتو عمى اإلطبلؽ ،نظ انر ألىميتيما البالغة في حياة اإلنساف ،فكانتا حك انر عمى
خالؽ البشر ،ال يشاركو فييما مخمكؽ البتة( .إف جبريؿ نفث في ركعي أنيا لف تمكت نفس حتى

تستكمؿ رزقيا).
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كىكذا حسـ اإلسبلـ مادة الشغب في مكضكع الرزؽ ،كبيف أف اإلنساف ليس لو فيو إال

السعي .ففي الكقت الذم يعيش فيو أكثر البشر  -في حالة اضطراب كقمؽ أك ىمع أحيانان ،كفي حالة
جشع كطمع أحيانان أخرل ،حتى يدفع البعض منيـ إلى ارتكاب أفظع الجرائـ ،مف أجؿ الحصكؿ
عمى أرزاقيـ – يقؼ المسمـ الكاثؽ مف إيمانو عمى أرض صمبة ،ىادمء النفس ،مطمئف القمب ،كاثؽ

بكعد ربو الذم أخذه عمى نفس (كفي السماء رزقكـ كما تكعدكف).

كما مف قمب سميـ -تسكب فيو ىذه معاني  -إال اتسع صدره كسكب فيو برد اليقيف بكعد

اهلل كرسكلو ،كراحة في النفس كالضمير ،كأحالتو إلى مخمكؽ آخر ال يعبأ باستبطاء رزؽ كال

استعجالو ،كحررتو مف المشاعر السمبية ،كمف كؿ اليكاجس كالكساكس التي تستكلي عمى أحاسيس
اإلنساف ،حيف تقض مضجعو قضية الرزؽ كاألجؿ.

كمف ثـ فإف ىذه العقيدة تحيؿ اإلنساف إلى كياف فريد مف نكعو ،عزيز في نفسو ،كريـ في

بذلو ،شجاع في قمبو ،حر طميؽ ،قد تحررت مشاعره تمامان مف سمطاف الخكؼ عمى الرزؽ ،ىذا

السمطاف الذم طالما أذؿ أعناؽ الرجاؿ ،كاستعبد الطكاغيت بو الناس ،بعد أف قادكىـ مف شبح
أرزاقيـ.
كلف يعيش إنساف مرتاح الضمير ،مطمئف النفس ىادلء الباؿ ،ح انر طميقان في مشاعره

كقمبو ،إال عندما يؤمف بيذه الحقيقة ،إضافة إلى حقيقة األجؿ ،كالتي حسمت أمرىا النصكص.

كاإليماف بحقيقة األجؿ ،كتحديد العمر بأجؿ مسمى ،ال يستأخر ساعة كال يستقدميا ،كال

يؤجؿ لحظة كاحدة إذا جاء المكتكب ،إيماف يعفي النفس المؤمنة مف شبح المكت كالخكؼ عمى
الحياة ،الذم يطارد أىؿ الدنيا كيقض مضاجعيـ ،كيقمؽ راحتيـ.

كحيف يتمك المؤمف قكلو تعالى( :كما كاف لنفس أف تمكت إال بإذف اهلل كتابان مؤجبل) يجزـ –

كما قاؿ صاحب تفسير المنار – بأنو "ليس مف شأف النفكس كال مف سنة اهلل فييا أف تمكت بغير

إذنو كمشيئتو التي تجرم بيا نظاـ الحياة ،كارتباط األسباب بالمسببات ،كما داـ محيانا كمماتنا بيد
اهلل فبل محؿ لمجبف كالخكؼ ،كال عذر في الكىف كالضعؼ" ( ،)42ألف الجبف كالخكر ليس مف شيـ

المؤمف ،كفي الحديث (....فمك كاف عدد ىذه العضاة نعمان لقسمتو بينكـ ،ثـ ال تجدكني بخيبلن كال

كذايان كال جبانان) ( .)43كمف ثـ حارب اإلسبلـ كؿ أنكاع الجبف كالخكؼ كاليمع التي تستكلي عمى

أحاسيس اإلنساف في كثير مف المكاقؼ ،قاؿ تعالى( :كال تينكا كال تحزنكا كأنتـ األعمكف إف كنتـ
مؤمنيف) آؿ عمراف ،139 :كاعتبره الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ شر ما يحممو اإلنساف في طياتو،
فقاؿ( :شر ما في رجؿ شح ىالع كجبف خالع) (.)44
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كمف ىنا كانت عقيدة القضاء كالقدر ىي التي ميزت المسمـ في عطائو كمكاقفو في التاريخ

اإلسبلمي ،كالتي استطاع بيا أف يصنع األعاجيب كالمعجزات التي حيرت المؤرخيف.

كنختـ مكضكعنا بتمخيص جميؿ ليذه العقيدة كأثرىا لممجاىد عبد اهلل عزاـ ،كقد ظير أثرىا

عميو في حياتو كاستشياده ،حيث يقكؿ" :ىذه العقيدة التي تعتبر المحرؾ األصيؿ لمنفس البشرية،
كالدافع الحقيقي لمعمؿ ،كأكؿ ما يطالعنا مف نصكص القدر (الرزؽ كاألجؿ) ،فيي نصكص ثابتة

محددة ،كال يغادر المرء ىذه األرض قبؿ أف يناؿ كؿ رزقو كيستنفد جميع أجمو .فمف يمكت إال بقدر،
كلف يستطيع أحد أف ينقص مف رزقو قرشان كاحدان ميما عبل جاىو كعظـ سمطانو (كاف يمسسؾ اهلل
بضر فبل كاشؼ لو إال ىك ،كاف يمسسؾ بخير فيك عمى كؿ شيء قدير) األنعاـ ،17 :كفي الحديث

(كاعمـ أف األمة لك اجتمعت عمى أف ينفعكؾ بشيء لـ ينفعكؾ إال بشيء قد كتبو اهلل لؾ ،كلك

اجتمعكا عمى أف يضركؾ بشيء لـ يضركؾ إال بشيء قد كتبو اهلل عميؾ ،رفعت األقبلـ كجفت

الصحؼ) ( .)45كفي حديث آخر( :يا أبا ىريرة جؼ القمـ بما أنت الؽ) ( .)46ك(إف العبد ال يبمغ
حقيقة اإليماف حتى يعمـ أف ما أصابو لـ يكف ليخطئو ،كما أخطأه لـ يكف ليصيبو) (.)47

كاألجؿ المحدد كالرزؽ المحدد  -مع العمـ القطعي أف اهلل عز كجؿ بيده ممككت كؿ شيء
كاليو يرجع األمر كمو ،كلو مف في السماكات كمف في األرض ،كأنو إليو ترجع األمكر ،ىذه العقيدة
كميا كانت تدفع بالمسمـ في أتكف المعركة ،تاركان كراءه أىمو دكف معيؿ كال كفيؿ إال اهلل ...،إف

استقرار ىذه العقيدة في أعماؽ النفس يجعميا عزيزة ،فبل تذؿ ،كتقؼ أماـ كؿ قكل األرض ،ال ترىب

سمطانان ،كال تستخذم صكلة الممكؾ كاغراء األمكاؿ ،كىذه العقيدة ترفع صاحبيا مف أكحاؿ األرض

كمستنقع الطيف ،فيقؼ في المرتقى السامي ،ينظر إلى األرض مف عمك مع التكاضع ،كبالعزة مع

المحبة كالتطامف ،دكف استطالة كال بغي عمى الناس ،يكد لك يرفعيـ إلى ىذا المستكل الذم رفعو اهلل
إليو.

بيذه العقيدة أضحى الرعيؿ األكؿ مف الصحب الكراـ يعيشكف بحسيـ كأركاحيـ في اآلخرة،

مع أف أجسادىـ تدب عمى ىذه األرض ،يتحرككف فكؽ ىذه المعمكرة ،مع أف أنظارىـ مشدكدة بقكة

إلى الجنة ،كالى الحساب" (.)48

كنخمص مف ذلؾ أف اإلسبلـ استطاع أف يحرر أتباعو كنفكسيـ مف القيكد كالمشاعر
السمبية ،حتى صارت ال ترل في الكجكد كمو فاعمية إال هلل ،كعمى ىذا كحده يؤكؿ السر الذم يجعؿ

المسمـ الصادؽ في إيمانو يقؼ أماـ الدنيا كميا ،كال يشعر بضعؼ كال خكر ،كال خذالف ،كيقؼ بجرأة
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أماـ الطكاغيت كالظالميف كالجبلديف ،كال يخشى في كممة الحؽ لكمة الئـ ،كفي كثير مف األحياف
يكاجو اإلعداـ كالتعميؽ عمى المشانؽ بايتسامة الحر في كجو الردل.

كنظف أف أكبر عقدة نفسية  -تكاجو المسمـ في الحياة ،كتمنعو مف طبلقة الحرية كاإلرادة -

ىي عقدة "الخكؼ عمى الرزؽ كاألجؿ ،فإذا انحمت ىذه العقدة ،انحمت العقد كميا" (.)49
ثانيا :التحرر من الذل
قانون العز والذل

قاؿ تعالى( :قؿ الميـ مالؾ الممؾ تؤتي الممؾ مف تشاء كتنزع الممؾ ممف تشاء كتعز مف

تشاء كتذؿ مف تشاء بيدؾ الخير إنؾ عمى كؿ شيء قدير) آؿ عمراف.26 :

إف هلل قكانيف مادية ،كسنف اجتماعية في الحياة ،ال تتخمؼ أبدنا ما دامت السماكات كاألرض

(كلف تجد لسنة اهلل تبديبل ،كلف تجد لسنة اهلل تحكيبل) فاطر .43 :كىذه القكانيف بيد خالقيا سبحانو،
يمسؾ بيا ،كيدير بيا ىذا الكجكد ،كيسير بيا المخمكقات.

كالتجارب تؤكد أف النفس البشرية ال تتحرر إال بعد أف تتحرر مف الذؿ ،ذلؾ الشبح المظمـ

الذم يضغط عمى النفس اإلنسانية كيكبتيا ،فيقتؿ فييا جممة مف خصائصيا اإلنسانية كطاقاتيا
البشرية.

كاآلية القرآنية تشير إلى أف العز كالذؿ بيد اهلل سبحانو ،كبقية السنف الربانية التي يتصرؼ

بيا ،كالمؤمف حيف يدرؾ معنى اآلية ،كتصبح حقيقة راسخة في نفسو ،يككف قد تحرر مف كؿ شيء

إال اهلل الذم يممؾ العزة كالذلة" .كالقرآف يكجييا إلى سبيؿ العزة التي تحررنا مف استعباد المخمكقيف،
كالسبيؿ ىك قكلو تعالى( :فأما مف أعطى كاتقى ،كصدؽ بالحسنى ،فسنيسره لميسرل ،كأما مف بخؿ

كاستغنى ،ككذب بالحسنى ،فسنيسره لمعسرل) الميؿ ،10-5 :كالمحسف ال يستطيع أف يذلو مخمكؽ،
عمى األقؿ في نفسو كمشاعره .فمف أ ارد أف يعيش عزي انز بعيدان عف الذؿ ،كاستقاـ في أمره كعممو

كأخمص كصدؽ فيو كعرؼ الحؽ كاتبعو (لمذيف أحسنكا الحسنى كزيادة ،كال يرىؽ كجكىيـ قتر كال
ذلة) يكنس .27 :فإذا أتقف عممو كجاء بو عمى الكجو األحسف ال يستطيع أحد أف يذلو ،كعاش عزي انز
ح انر ،كال تأتي المذلة إال مف التقصير أك الغفمة ،التي تكرث مذلة لصاحبيا ،ليضطره الخطأ إلى الندـ

كاالعتذار أماـ اآلخريف" (.)50

كآيات أخرل تشير بكضكح إلى ىذا المعنى ،كقكلو تعالى( :إف الذيف اتخذكا العجؿ سيناليـ غضب
مف ربيـ كذلة في الحياة الدنيا ،ككذلؾ نجزم المفتريف) األعراؼ،152 :كقكلو( :ضربت عمييـ الذلة
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كالمسكنة كباؤكا بغضب مف اهلل ،ذلؾ بأنيـ كانكا يكفركف بآيات اهلل ،كيقتمكف النبييف بغير الحؽ ،ذلؾ

بما عصكا ككانكا يعتدكف) البقرة.61 :

كالقانكف الرباني كاضح في ىذه النصكص ،كأف سبب الذلة ىك المعصية كالتقصير،

كاالعتداء عمى حؽ اهلل كحدكده .فعرؼ السبب كالمسبب ،كما أنو كاضح أف طاعة اهلل كالبعد عف
معصيتو ،كاعطاء كؿ ذم حؽ حقو ،كالقياـ بالكاجب ،كالخضكع لمحؽ  -ميما كاف صعبان عمى

النفس  ،-ىك السبب في تحرير النفس كالقمب مف عقدة الخكؼ كالرعب الذم يطارد األذالء ،بؿ

كيمبسيـ لباسان ،كيدفعكف أعمارىـ في خدمة األسياد ،ليدفعكا تكاليؼ الذؿ مضاعفة" ،ألف الذؿ لو
ضريبة ،كما أف لمك ارمة ضريبة ،كاف ضريبة الذؿ ألفدح – في كثير مف األحاييف – مف ضريبة

العزة ،كاف بعض النفكس الضعيفة ليخيؿ إلييا أف لمكرامة ضريبة باىظة ال تطاؽ ،فيختار الذؿ
كالميانة ،ىربان مف ىذه التكاليؼ الثقاؿ ،فتعيش عيشة تافية رخيصة ،مفزعة قمقة ،تخاؼ مف ظميا،
كتفرؽ مف صداىا (يحسبكف كؿ صيحة عمييـ) المنافقكف( 4 :كلتجدنيـ أحرص الناس عمى حياة)

البقرة ،96 :ىؤالء األذالء يؤدكف ضريبة أفدح مف تكاليؼ الكرامة ،إنيـ يؤدكف ضريبة الذؿ كاممة،
يؤدكنيا مف نفكسيـ ،كيؤدكنيا مف أقدارىـ ،كيؤدكنيا مف سمعتيـ ،كيؤدكنيا مف اطمئنانيـ ،ككثي انر ما

يؤدكنيا مف دمائيـ كأمكاليـ كىـ ال يشعركف" (.)51

فإذا لبس اإلنساف لباس الذؿ انقمبت حياتو مف األمف إلى الخكؼ كالرعب الذم يصيب قمب

العاصي ،فبل تراه إال خائفان مرعكبان ،فإف الطاعة حصف اهلل األعظـ ،الذم مف دخمو كاف مف

اآلمنيف ،كمف خرج منو أحاطت بو المخاكؼ ،فبل تجد العاصي إال كقمبو بيف جناحي طائر (.)52
ثالث ا :التحرر من عبادة المال

قاؿ تعالى( :فبل تعجبؾ أمكاليـ كال أكالدىـ ،إنما يريد اهلل أف يعذبيـ بيا في الحياة الدنيا

كتزىؽ أنفسيـ كىـ كافركف) التكبة.55 :

الماؿ في اإلسبلـ قكاـ الحياة كزينتيا " ،كقد عظـ اهلل قدره ،كأمر بحفظو ،إذ جعمو قكامان

لآلدمي الشريؼ ،فيك شريؼ ،قاؿ تعالى( :كال تؤتكا السفياء أمكالكـ التي جعؿ اهلل لكـ قيامان) النساء:

 ،5كنيى عز كجؿ أف يسمـ الماؿ إلى غير رشيد فقاؿ( :فإف آنستـ منيـ رشدان فادفعكا إلييـ أمكاليـ)

النساء ... 6 :فمف قصد جمعو كاالستكثار منو مف الحبلؿ نظرنا في مقصكده ،فإف قصد نفس
المفاخرة كالمباىاة ،فبئس المقصكد ،كاف قصد إعفاؼ نفسو كعائمتو كادخر لحكادث زمانو كزمانيـ،

كقصد التكسعة عمى اإلخكاف ،كاغناء الفقراء كفعؿ المصالح ،أثيب عمى قصده ،ككاف جمعو بيذه
النية أفضؿ مف كثير مف الطاعات" (.)53
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كالمسمـ يسعى في طمب الماؿ بتكازف ،فبل يترؾ السعي لجمب رزؽ العياؿ "كال يتممؽ البشر كيطمب
منيـ رزقان أك كسبان ،ألف اهلل ضمف الرزؽ كاألجؿ كالخمؽ ،ألف عزة اإليماف قعصاء ،كأىمو شرفاء،

كالعزة ليـ كرؤكسيـ دائمان مرتفعة ،كأنكفيـ دائم نا شامخة" (.)54

أما االندفاع كاالنيماؾ في الحياة لجمع الماؿ كيفما اتفؽ ،دكف مراعاة لحدكد كال لقيكد كال

لمشاعر ،حتى مشاعر اإلنساف نفسو ،فميس مف شأف المسمـ في شيء ،بؿ ىي الرأسمالية المادية في

أكسع صكرىا.

كانو ليبمغ بالمرء  -الذم اندفع بميكلو نحك الماؿ  -أف يستعبده كيستكلي الماؿ عمى

مشاعره كأحاسيسو ،كما ذكر ابف الجكزم في كتابو (صيد الخاطر) (.)55
رابعا :التحرر من الشيوات

سبؽ أف ذكرنا كظيفة اإلنساف األساسية في األرض ،كىي الخبلفة بمعناىا الشامؿ الكاسع

"فمف قصر أك نكؿ عنيا فقد أبطؿ غاية كجكده ،كأصبح ببل كظيفة ،كباتت حياتو فارغة مف القصد،

كخاكية مف معناىا األصيؿ ،الذم تستمد منو قيمتيا األكلى ،كقد انفمت مف النامكس الذم خرج بو

إلى الكجكد ،كانتيى إلى الضياع المطمؽ الذم يصيب كؿ كائف ينفمت مف نامكس الكجكد ،الذم
يربطو كيحفظو ،كيكفؿ لو البقاء  ...كمف ىنا ىتؼ بنا رب الكجكد بقكلو( :ففركا إلى اهلل) الذاريات:

 ،50كالمفظ يكحي باألثقاؿ كالقيكد كاألغبلؿ كاألكىاؽ التي تشد النفس البشرية إلى ىذه األرض،
كتثقميا عف اإلنطبلؽ ،كتحاصرىا كتأسرىا ،كتدعيا في عقاؿ ،كبخاصة أكىاؽ الرزؽ كالحرص

كاالنشغاؿ باألسباب الظاىرة لمنصيب المكعكد ،كمف ثـ يجيء اليتاؼ قكيان لبلنطبلؽ كالتممص

كالفرار إلى اهلل مف ىذه األثقاؿ كالقيكد " ( .)56كفي الفرار إلى اهلل كالتخمص مف كؿ ىذه القيكد
كالجكاذب أعظـ تحرير لمنفس البشرية ،بؿ ىي نقطة االنطبلؽ في تحرير النفس .ككؿ مف يدعي
الحرية الظاىرة الزائفة ،كلـ يحرر نفسو مف ىذه القيكد ،سيعيش مدل حياتو عابدان لنفسو كشيكاتو

كأىكائو ،كأحيانان كثيرة عبدان ألىكاء اآلخريف .كىذا أمر طبيعي "ألف النفس تألؼ الراحة كالكسؿ
كالشيكة كالمذة كالمتعة ،كىذه المعاني في كثير مف األحكاؿ تتنافى مع التكاليؼ ،كلذلؾ كانت الجنة
في الطرؼ المقابؿ كما في الحديث (حفت الجنة بالمكاره ،كحفت النار بالشيكات) (" )57قاؿ

األكحكذم في تحفتو :بالمكاره أم بما أمر المكمؼ بمجاىدة نفسو فيو فعبلن كتركان ،كأطمؽ عميو المكاره

لمشقتيا عمى العامؿ كصعكبتيا عميو ،كقاؿ النككم :كمعناه ال يكصؿ إلى الجنة إال بارتكاب

المشقات المعبر عنيا بالمكركىات ،كال إلى النار إال بتعاطي الشيكات ،ككذلؾ ىما محبكبتاف بيما،
فيتؾ حجاب الجنة باقتحاـ المكاره ،كىتؾ حجاب النار بارتكاب الشيكات" ( ،)58فبل بد مف بذؿ
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الجيد لمتغمب عمى ىكل النفس حتى ينسجـ مع التكميؼ ،كفي الحديث (ال يؤمف أحدكـ حتى يككف

ىكاه تبعان لما جئت بو) ( .)59كقاؿ تعالى( :كأما مف خاؼ مقاـ ربو كنيى النفس عف اليكل فإف

الجنة ىي المأكل) النازعات.)60( 41-40 :

كشيكات النفس أكسع بكثير مما يظنو الجاىؿ بأنيا محصكرة في الشيكات الجسدية

الظاىرة ،قاؿ الغزالي" :إعمـ أف اإلنساف قد اصطحب في خمقتو كتركيبو أربع شكائب ،فمذلؾ اجتمع

عميو أربعة أنكاع مف األكصاؼ كىي (السبعية كالبييمية كالشيطانية كالربانية) ،فيك مف حيث سمط
عميو الغضب ،يتعاطى أفعاؿ السباع مف العداكة كالبغضاء كالتيجـ عمى الناس بالضرب كالشتـ ،كمف
حيث سمطت عميو الشيكة ،يتعاطى أفعاؿ البيائـ مف الشره كالحرص كالشبؽ كغيره ،كمف حيث إنو

في نفسو أمر رباني (قؿ الركح مف أمر ربي) اإلسراء ،85 :فإنو يدعي لنفسو الربكبية ،كيحب

االستيبلء كاالستعبلء كالتخصص كاالستبداد باألمكر كميا ،كالتفرد بالرياسة كاالنسبلؿ عف ربقة

العبكدية كالتكاضع ،كيشتيي االطبلع عمى العمكـ كميا ،بؿ يدعي لنفسو العمـ كالمعرفة كاإلحاطة
بحقائؽ األمكر ،كيفرح إذا نسب إلى العمـ ،كيحزف إذا نسب إلى الجيؿ ،ككذلؾ يحب اإلحاطة بجميع

الحقائؽ كاالستيبلء بالقير عمى جميع الخبلئؽ" ( .)61فكؿ نكع مف ىذه األنكاع األربعة  -مف
األكصاؼ كاألىكاء  -بحاجة إلى جياد كبير لدفعيا عف نفسو كعدـ السماح ليا بأف تستكلي عمى
مشاعره كتستعبده .فإذا استطاع قيرىا كالتغمب عمييا تمكف مف تحرير نفسو كداخمو مف سمطانيا

الغاشـ.

كالبف قيـ الجكزية كبلـ جميؿ في استعباد األىكاء كالشيكات ألصحابيا ،كأف محبة غير اهلل

كالييماف في المحبكب ال بد في النياية مف جعمو إليان يعبد مف دكف اهلل .يقكؿ رحمو اهلل" :فمف لـ
يكف إليو مالكو كمكاله ،كاف إليو ىكاه (أفرأيت مف اتخذ إليو ىكاه كأضمو اهلل عمى عمـ) ،كال يمكف

أف يجتمع في القمب حب المحبكب األعمى كعشؽ الصكر أبدان ،بؿ ىما ضداف ال يمتقياف ،بؿ ال بد

أف يخرج أحدىما صاحبو  ...كاذا كاف المحبكب مف الخمؽ يأنؼ كيغار أف يشرؾ معو محبة غير
اهلل في محبتو ،فكيؼ بالحبيب األعمى الذم ال تنبغي المحبة إال لو كحده ،ككؿ محبة لغيره فيي

عذاب صاحبيا ككباؿ ،فميختر العبد إحدل المحبتيف ،فإنيما ال يجتمعاف في القمب كال يرتفعاف منو،
بؿ مف أعرض عف محبة اهلل كذكره كالشكؽ إلى لقائو ،ابتبله بمحبة غيره ،فيعذبو بيا في الدنيا كفي

البرزخ كفي اآلخرة ،فإما أف يعذبو بمحبة األكثاف ،أك محبة الصمباف ،أك المرداف ،أك محبة النيراف،
أك محبة النسكاف ،أك محبة األثماف ،أك محبة العشراء ،أك الخبلف أك محبة ما دكف ذلؾ مما ىك في

غاية الحقارة كاليكاف ،فاإلنساف عبد محبكبو كائنان مف كاف "(.)62
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كحيف يستقر التكحيد في قمب المؤمف يمتميء قمبو بمشاعر المحبة كالعظمة كاإلجبلؿ

كاالستغناء عمف ىك مف دكنو سبحانو .كفي ذلؾ التحرير الكامؿ لنفسو كقمبو كمشاعره كعقمو كركحو،
كصار يحمؽ بيا في جك السماء طميقان ال تعرؼ قيكدنا كال حدكدنا إال حدكد كقيكد خالقيا كبارئيا ،ثـ

يطمؽ الكممة المدكية بيف خصكمو كأعدائو (  ...قؿ ادعكا شركاءكـ ثـ كيدكف فبل تنظركف ،إف كليي

اهلل الذم نزؿ الكتاب كىك يتكلى الصالحيف) األعراؼ.196-195 :

كبيذا يتضح أف تحرير النفس مف الداخؿ ،ىي الخطكة األكلى كالميمة ،التي ال يجكز

تجاكزىا باتجاه التحرير العاـ لئلنساف ،جنس اإلنساف ،في األرض كؿ األرض ،كأف المجتمع ميما

بدا لمناظر أنو محرر أك مطمؽ الحرية مف العكائؽ أماـ التحضر كالرقي ،فالناس فيو مكبمكف مقيدكف

أرقاء ،ما لـ تتحرر نفكسيـ كقمكبيـ ،مف القيكد كالمشاعر السمبية  -التي تسمب اإلنساف خصائصو

البشرية .-

الخاتمة والنتائج

بعد أف أتـ اهلل بعكنو ىذه الدراسة الميمة ،خرجت بالنتائج كالتكصيات التالية:

أكالن :ينظر اإلسبلـ إلى الجانب الشعكرم كالضمير اإلنساني ،كما يختص بو القمب مف عمـ كارادة،
كخصيصة أساسية تميزه عف بقية المخمكقات المشاىدة عمى األرض .فجانب العمـ كاإلرادة

المكجية لممشاعر اإلنسانية كبقية البكاعث المحركة عند اإلنساف ،أمكر كراء المحسكسات ،كال

يشاركو فييا الحيكانات .ألف العمـ يختص بمعرفة األمكر الدنيكية كاآلخركية ،كالحقائؽ العقمية،

كأما اإلرادة فإنو إذا أدرؾ بالعقؿ عاقبة األمكر كطريؽ الصبلح فيو ،انبعث مف ذاتو شكؽ إلى
جية المصمحة ،كالى تعاطي أسبابيا كاإلرادة ليا.

ثانيان :احتؿ جانب المشاعر اإلنسانية كالضمير اإلنساني كما يختص بو قمب اإلنساف مف عمـ كارادة،
الحظ األكفر كاالىتماـ األكبر في ىذا الديف .

ثالثان :يبدأ صبلح اإلنساف أك فساده مف قمبو كمشاعره ،ككؿ مف يحاكؿ إصبلح البشر كيغفؿ عف ىذه
البداية ،فإنما يحاكؿ عبثان كمحاالن.

رابعان :سبب تيديد الحضارة المادية باالنييار ،ىك إغفاؿ الجانب الشعكرم كالنفسي عند اإلنساف،
كىذا السبب يبلحظ مف خبلؿ إدراكنا لخطكرة ىذا الجانب في بناء النفس اإلنسانية.

خامسان :اإلسبلـ كاالستسبلـ لخالؽ الكجكد ،كمعرفتو بصفاتو كأسمائو ،ىك الحؿ الكحيد لتربية

الضمير اإلنساني ،كالمحافظة عمى القيـ كالمشاعر اإلنسانية ،ككؿ الخصائص البشرية

األساسية.
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سادسان :االستسبلـ هلل كحده ىك الطريؽ الكحيد لمحرية اإلنسانية الكاممة ،كالتحرر مف القيكد كالمشاعر
السمبية  ،التي تسمب اإلنساف حريتو كارادتو كتيدده بتدمير طاقاتو.

سابعان :اإلنساف خمؽ لمعبادة ،فإما أف يككف عبدان لمخالؽ كاما أف يككف عبدنا لممخمكقيف ،كليس ىناؾ
ثالث ثبلثة.

ثامنان :ىذا الديف بقكاعده كأحكامو ،يسير بالفرد نحك التحرر الكامؿ ظاى انر كباطنان ،كيرفع عنو
اإلكراه،كال يقبؿ إيذائو مطمقان كالمساس بإرادتو الحرة كاختياره ،حتى في حالة التيمة بالجريمة،

كلك دلت عمييا قرينة مرجحة .ما لـ تثبت باليقيف)63( .

التوصيات

أكالن :ال زاؿ غير المسمميف يجيمكف حقيقة اإلسبلـ ،كال بد مف بذؿ مزيد مف الجيكد في الدعكة،
ليدرككا أف ىذا الديف جاء لتحريرىـ مف العبكدية ،كيحافظ عمى خصائصيـ البشرية ،كليس
لتقييدىـ كسمب إرادتيـ كحرياتيـ ،كما يظنكف.

ثانيان :ىناؾ جيؿ لدل كثير مف المسمميف ،حتى عند بعض الدعاة مف الحركات اإلسبلمية ،حيف
يبدؤكف بتربية األفراد تربية فكرية ذىنية محضة ،بعيدان عف التربية الركحية كالشعكرية كالنفسية،

كبالتالي يخرج جيؿ قكاعده كأصكلو كأعمدتو ىشة ،تنيار عند أكؿ مكجة مف االبتبلءات

كالفتف.

فينبغي الحذر مف السير في ىذا المضمار ،كالذم يخالؼ طريقة القرآف كالسنة حيف أنشأ جيؿ

الصحابة.
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اليوامش والحواشي

( )1ابف منظكر ،اإلماـ العبلمة أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ( ،لساف العرب ج،)492/4

دار صادر ،بيركت ،الطبعة األكلى 1990ـ.

 كالزبيدم الحنفي ،اإلماـ محب الديف أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الكاسطي ،تاجالعركس مف جكاىر القامكس ج( 7باب الراء )  ، 130 /دار الفكر  ،بيركت  ،الطبعة األكلى ،

1994ـ 1414-ىػ .

( )2الفيكمي  ،العبلمة أحمد بف محمد بف عمي المقرم ،ت 770ق  ( ،المصباح المنير في غريب

الشرح الكبير لمرافعي )ج ، 430/بيركت  ،دار الكتب العممية 1398ىػ 1978-ـ .

( )3الصكيغ  ،د .عبد العزيز حسيف  ،صحيفة المدينة  ،العدد  ، 18275اإلثنيف بتاريخ /5/6

2013ـ 1434/6/26 -ىػ .تحت عنكاف (النكـ كالضمير ) .

( (4معجـ المعاني الجامع /معنى الضمير كمفيكمو www.almaany.com
( )5لساف العرب ج ، 413/4كتاج العركس ج. 33/7

( )6كمف األمثمة عمى المشاعر اإلنسانية (قبكؿ  ،محبة  ،عدكاف  ،ازدجكاجية  ،فتكر  ،قمؽ  ،ممؿ
 ،شفقة  ،تشكيش  ،احتقار  ،اكتئاب ،شؾ  ،نشكة  ،تعاطؼ  ،حسد  ،إحراج  ،غبطة  ،مغفرة ،

إحباط  ،امتناف  ،حزف  ،ذنب  ،كراىية  ،أمؿ  ،رعب  ،عداكة  ،حنيف إلى الكطف  ،جكع ،
ىستيريا  ،اىتماـ  ،شعكر بالكحدة  ،ذعر  ،سركر  ،فخر  ،غضب  ،أسؼ  ،ندـ  ،خزم  ،معاناة

 ،دلع،رغبة) المكسكعة الحرة  ،كيكيبيديا

 ar.wikipedia.org/wiki/مشاعر

( )7م  .إ  .ككلتشيتسكايا( ،تربية مشاعر األطفاؿ في األسرة ( ص  ،) 22 ، 5الطبعة األكلى ،
ترجمة د .عبد المطمب أبك سيؼ ك د .ماجد عبلء الديف  ،نشر  :دار عبلء الديف – دمشؽ ، -

سنة 1997ـ .

( )8مجمة ( الحكار المتمدف ) العدد  3684بتاريخ 2012-3-31ـ  ،بعنكاف "في فمسفة المشاعر
 ،كرـ  ،محمكد

اإلنسانية" ،محكر ( الفمسفة  ،عمـ النفس  ،كعمـ االجتماع )
www.ahewar.org
( )9نعني بالمشاعر ىنا :ىي المشاعر التي يشرؼ عمييا قمب اإلنساف الذم اختص بعمـ كارادة ينفؾ

عنيا سائر الحيكاف ،فيي مشاعر إنسانية مكجية بعمـ كارادة ،إذ لمحيكاف الشيكة كالغضب كالحكاس

الظاىرة كالباطنة أيضان ،حتى إف الشاة ترل الذئب بعينيا فتعمـ عداكتو بقمبيا فتيرب منو ،فذلؾ ىك
اإلدراؾ الباطف ،فنعني ىنا بالمشاعر المكجية بما يختص بو قمب اإلنساف ،كألجمو عظـ شرفو
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كاستأىؿ القرب مف اهلل تعالى ،كىك راجع إلى عمـ كارادة مستقر في القمب .أما العمـ فيك العمـ

باألمكر الدنيكية كاآلخركية كالحقائؽ العقمية ،فإف ىذه أمكر كراء المحسكسات ،كال يشاركو فييا

الحيكانات ،كأما اإلرادة فإنو إذا أدرؾ بالعقؿ عاقبة األمكر كطريؽ الصبلح فيو انبعث مف ذاتو شكؽ
إلى جية المصمحة ،كالى تعاطي أسبابيا كاإلرادة ليا ،كذلؾ غير إرادة الشيكة كارادة الحيكانات

المطمقة ،التي خمؽ اهلل فييا البكاعث المحركة لؤلعضاء كالشيكات كالغرائز ،كلـ يخمؽ فييا العقؿ

المعرؼ بعكاقب األمكر .انظر /الغزالي ،اإلماـ أبك حامد محمد بف محمد الغزالي (إحياء عمكـ الديف
ج )13 ،9 ،8 /3بتصرؼ ،كبذيمو كتاب (المغني عف حمؿ األسفار في األسفار في تخريج ما في

اإلحياء مف األخبار) لمعبلمة زيف الديف أبي الفضؿ عبد الرحيـ بف الحسيف العراقي ت 806ىػ،
بيركت ،دار القمـ ،الطبعة األكلى.

كنعني بتحرير البشر كتحرير مشاعرىـ :تحريرىـ مف القيكد كالمشاعر السمبية ،التي تسمب

اإلنساف حريتو كارادتو ،كتحافظ عمى خصائصو البشرية ،كتحميو مف تدمير طاقاتو النفسية.

( )10صدر كتاب عف دار الفكر في دمشؽ لمدكتكر .ياسر العتيبي ،بعكاف (الحرية العاطفية ،كيؼ
تتحرر مف المشاعر السمبية ،كتعيش الحياة التي تريد) ،كيرل الكاتب بأف الحرية ىي أثمف ما يممكو
اإلنساف ،كىي حرية داخمية كخارجية ،كالداخمية منيما أىـ ألنيا تحرره مف الداخؿ كالخارج معان،
كيتحدث الكاتب بعد المقدمة عف ثبلث نقاط جكىرية لمكصكؿ إلى التحرر النفسي الذاتي لمعيش في

حياة عاطفية حرة تمامان:

األكلى :التحرر مف خبلؿ معرفة الذات ،كذلؾ عف طريؽ فيـ اإلنساف نفسو بتحديد نمطو

العاطفي العقبلني أك المتعاطؼ أك المتحفظ أك المنطمؽ.

الثانية :التحرر مف خبلؿ معرفة اآلخر ،كقد بيف فييا المؤلؼ كيؼ يحمي المرء نفسو مف

التأثر السمبي مف أنماط الشخص النرجسي أك الضحية أك المتحكـ أك المنتقد أك المتشتت.

الثالثة :تكقؼ فييا المؤلؼ عند خطكات أربع لمحرية العاطفية -1 .إد ارؾ الشعكر

-2

تقبمو  -3التأكد مف رسالة الشعكر  -4القرار بأف يقكـ اإلنساف بعمؿ ما أك أال يفعؿ شيئان.

كتحدث الكاتب عف القيكد الداخمية التي تسمب اإلنساف حريتو ،كىي قيكد اختيارية فرضتيا

العادات كالعقمية الشعكرية السمبية ،لينتيي بو األمر إلى تدمير طاقاتو .راجع رابط المكقع:
.www.bna.bh/porta1/news/471947

( )11البخارم ،محمد بف إسماعيؿ البخارم (الجامع الصحيح المختصر  )1/28تحقيؽ كتعميؽ د.
مصطفى ديب البغا ،بيركت ،دار ابف كثير ،الطبعة الثالثة 1407ىػ1987 -ـ.
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( )12الغزالي ،اإلماـ أبك حامد محمد بف محمد الغزالي (إحياء عمكـ الديف ج )13 ،8/3بتصرؼ.

( )13م .إ .ككلتشيتكايا (،تربية مشاعر األطفاؿ في األسرة ) ص  ، 5ترجمة د .عبد المطيؼ أبك
سيؼ .منشكرات دار عبلء الديف .ط. 1دمشؽ 1997ـ.

( )14مكسكعة الذخائر العظاـ ج 12/1لمشييد عبد اهلل عزاـ ،الطبعة األكلى 1997ـ مركز الشييد
عزاـ اإلعبلمي.

( )15حرية الفرد كالجماعة في اإلسبلـ ،د .عبد الستار قاسـ ص  ،118دار المستقبؿ ،الخميؿ -
فمسطيف ،الطبعة األكلى 1998ـ.

( )16كطرؽ اإليماف كسبؿ الكصكؿ إلى اهلل سبحانو متعددة ،فإما أف يصؿ إليو البعض بالعقؿ
كالفكر ،كاما أف يصؿ إليو آخركف بالعاطفة ،كاما بالكراثة ،كآخركف يصمكف بالعاطفة كالفكر)

راجع كتاب (الثقافة اإلسبلمية ص  )145مقرر جامعة القدس المفتكحة ،الطبعة الثالثة

2007ـ عماف.

( )17الحرية الدينية كالتعددية في نظر اإلسبلـ ص  20-19ط 1المكتب اإلسبلمي بيركت،
كعماف ،د .يكسؼ القرضاكم 2007ـ ،كيشير إلى قكلو تعالى( :كلكال دفع اهلل الناس بعضيـ
ببعض ليدمت صكامع كبيع كصمكات يذكر فييا اسـ اهلل كثي ار  )...الحج .40 :كالدكلة
اإلسبلمية ممتزمة بالدفاع عف دكرعباد الييكد كالنصارل إذا كانكا تحت حكـ المسمميف كأىؿ

ذمة  ،كيمتزمكف بدفع الجزية .

( )18حقكؽ اإلنساف ،عبد المنعـ حسيف العمرم ،مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع ،ط األكلى 2006ـ.
( )19كمف ىنا كاف استبعاده مف عنكاف البحث أصبلن ،كاقتصر عمى الضمير كالمشاعر اإلنسانية
كدكر اإلسبلـ في تحريرىا.

( )20السبب األكؿ ىك ما ذكرناه سابقان مف أف طبيعة النفس اإلنسانية كأفعاليا الظاىرية تتأثر كميا
بمشاعرىا النفسية الداخمية ،كمف ثـ احترـ اإلسبلـ عقمو كرأيو كتكجياتو كمشاعره.

( )21قطب ،سيد ،في ظبلؿ القرآف  224/1بتصرؼ ،دار الشركؽ ،الطبعة الرابعة كالثبلثكف
2004ـ.

( )22إف اإلنساف يكرـ مف حيث ىك إنساف ،فاإلنساف مف حيث آدميتو مكرـ في ىذا الديف (كلقد
كرمنا بني آدـ كحممناىـ في البر كالبحر كرزقناىـ مف الطيبات كفضمناىـ عمى كثير ممف

خمقنا تفضيبل) اإلسراء 70 :فأسبغ اهلل عمى اإلنساف نعمو ظاىرة كباطنة ،كجعمو خميفة في
األرض ،فاإلنساف ىك زبدة ىذا الكجكد ،كىك الذم كرمو اهلل عزكجؿ بغض النظر عف لكف
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عينيو أك نعكمة شعره أك جعكدتو ،أك ككف لكنو أبيض أك أسكد أك شكؿ أنفو كيؼ ىك،

فاإلنساف مكرـ عند اهلل مف حيث ىك إنساف ،بغض النظر عف لكنو أك عرقو أك طبقتو ،بؿ

عف دينو .ركل الشيخاف في صحيحييما أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مرت بو جنازة فقاـ

كاقفان فقالكا :يا رسكؿ اهلل إنيا جنازة ييكدم ،قالكا ذلؾ متعجبيف مف قيامو كاحترامو ليا كىي
ليست لمسمـ ،فقاؿ :أليست نفسان؟!! ركاه البخارم  1312كمسمـ  ،961انظر (مسمـ ،أبك
الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم ،صحيح مسمـ  ،58/3الناشر :دار

الجيؿ بيركت كدار اآلفاؽ الجديدة بيركت) ك (المؤلؤ كالمرجاف فيما اتفؽ عميو الشيخاف ،محمد
فؤاد عبد الباقي .)269/1

يعني أليست نفسان بشرية؟! فما أركع المكقؼ ،كما أركع التعميؽ!! انظر (الحرية الدينية

كالتعددية في نظر اإلسبلـ ص  71-70د .يكسؼ القرضاكم .كلكف ىذا اإلنساف المكرـ ييكم إلى
أسفؿ سافميف عندما يكفر باهلل كيتعدل عمى حدكده قاؿ تعالى( :لقد خمقنا اإلنساف في أحسف تقكيـ،
ثـ رددناه أسفؿ سافميف ،إال الذيف آمنكا كعممكا الصالحات ،فميـ أجر غير ممنكف) التيف.6-4 :
( )23حرية الفرد كالجماعة في اإلسبلـ ص  ،121 – 120بتصرؼ د .عبد الستار قاسـ.
( )24ابف خمدكف ،عبد الرحمف بف محمد بف خمدكف الحضرمي ،مقدمة ابف خمدكف ص  17دار
الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكلى1993 ،ـ.

( )25نضرة النعيـ في مكارـ أخبلؽ الرسكؿ الكريـ ،إعداد مجمكعة مف المختصيف ،بإشراؼ د.
صالح بف عبد اهلل بف حميد ك د .عبد الرحمف بف محمد بف عبد الرحمف بف ممكح ،ج.1138/4

دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع ،جدة.

( )26في ظبلؿ القرآف ج 61-60/1بتصرؼ.
( )27في ظبلؿ القرآف ج.3388-3387/6

( )28حكل ،سعيد ،جند اهلل ثقافة كأخبلقا ،ص  ،203دار الكتب العممية ،بيركت.
( )29في التربية الجيادية كالبناء ج 304-303/1لمشييد عبد اهلل عزاـ .ط 1مف منشكرات مركز
الشييد عزاـ اإلعبلمي – باكستاف.

( )30تربية مشاعر األطفاؿ في األسرة ص .12-11
ىانس سيميو  :ىك مؤسس نظرية االضطراب النفسي  (،كىك عالـ كباحث كندم ،ككاف أكؿ مف

تحدث عف الضغط النفسي المنخفض كالضغط النفسي العالي  ،في دراسة حكؿ سمكؾ األفراد
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في مكاجية المثيرات كالضغكط الخارجية  ،حيث قسـ سيميو سمكؾ الفرد  -إزاء الضغكط

الخارجية -إلى ثبلث مراحؿ ) http://www.syriapath.com
( )31في ظبلؿ القرآف ج.2248/4

( )32المصدر السابؽ ج. 224 /1
( )33ركاه مسمـ ،انظر (األلباني ،ناصر الديف ،صحيح الترغيب كالترىيب  ،179/3نشر مكتبة
المعارؼ ،الرياض ،الطبعة الخامسة.

( )34ثـ بيف ابف خمدكف كجكه المعاش كأصنافو بأسمكب الخبير في عمـ االجتماع فقاؿ رحمو اهلل:
كالمعاش ىك عبارة عف ابتغاء الرزؽ كالسعي في تحصيمو ،كىك مفعؿ مف العيش ،كأنو لما كاف
العيش الذم ىك الحياة ال يحصؿ إال بيذا جعمت مكضعان لو عمى طريؽ المبالغة .ثـ إف تحصيؿ

الرزؽ ككسبو :إما أف يككف بأخذه مف يد الغير كانتزاعو باالقتدار عميو ،عمى قانكف متعارؼ،

كيسمى مغرمان كجباية ،كاما أف يككف مف الحيكاف الكحشي باقتناصو كأخذه برميو مف البر أك
البحر ،كيسمى اصطيادان كاما أف يككف مف الحيكاف الداجف باستخراج فضكلو المتصرفة بيف

الناس في منافعيـ ،كالمبف مف األنعاـ ،كالحرير مف دكده ،كالعسؿ مف نحمو ،أك يككف مف النبات

في الزرع كالشجر بالقياـ عميو كاعداده الستخراج ثمرتو ،كيسمى ىذا كمو فمحان (أك فبلحة) ،كاما

أف يككف الكسب مف األعماؿ اإلنسانية :إما في مكاد بعينيا ،كتسمى الصنائع مف كتابة كتجارة
كخياطة كحياكة كفركسية كأمثاؿ ذلؾ ،أك في مكاد غير معينة ،كىي جميع االمتيانات

كالتصرفات ،كاما أف يككف الكسب مف البضائع كاعدادىا ألعكاض ،إما بالتقمب بيا في الببلد،

أك احتكارىا كارتقاب حكالة األسكاؽ فييا ،كيسمى ىذا تجارة .فيذه كجكه المعاش كأصنافو .مقدمة
ابف خمدكف ص .302-300

( )35تمبيس إبميس البف الجكزم ص .182

( )36ابف كثير ،عماد الديف أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي ت 774ىػ ،متضمنة
تحقيقات الشيخ ناصر الديف األلباني ،كخرج أحاديثو مجمكعة مف العمماء ،القاىرة ،مكتبة الصفا

الطبعة األكلى 2002ـ ،تفسير القرآف العظيـ ج 178/4البف كثير.

( )37الرازم ،اإلماـ الفخر الرازم ،التفسير الكبير ،ج ،186/17بيركت ،دار إحياء التراث العربي،
الطبعة الثالثة.
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( )38المتقي اليندم ،عبلء الديف عمي بف حساـ (ت 975ىػ) ،كنز العماؿ في سنف األقكاؿ
كاألفعاؿ ج ،24/4تحقيؽ :بكرم حياني – صفكة السقا ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة

الخامسة1401 ،ىػ1981 -ـ.

( )39إحياء عمكـ الديف ج.57/2

( )40رضا ،اإلماـ محمد رشيد رضا ت 1935ـ ،تفسير القرآف الحكيـ ،المشيكر بػ (تفسير المنار)
ج ،136/4بيركت ،دار الكتب العممية.

( )41في ظبلؿ القرآف ج.716/2

( )42تفسير القرآف الحكيـ ،لمحمد رشيد رضا ج.136/4
( )43الحميدم ،محمد بف فتكح ،الجمع بيف الصحيحيف (البخارم كمسمـ)  ،279/3تحقيؽ :عمي
حسيف البكاب ،لبناف ،بيركت ،دار ابف حزـ ط .2كانظر فتح البارم .3148 /6

( )44حنبؿ ،اإلماـ أحمد ،مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ،302/2تحقيؽ شعيب األرنؤكط ،كقاؿ:

إسناده صحيح ،كرجالو ثقات رجاؿ الصحيح ،الناشر :مؤسسة قرطبة ،القاىرة .كانظر (السمسمة

الصحيحة  )103/2األلباني ،محمد ناصر الديف ،كقاؿ :الحديث صحيح ،الناشر :مكتبة
المعارؼ ،الرياض.

( )45عزاـ ،الشييد عبد اهلل عزاـ ،مكسكعة الذخائر العظاـ ج 10/1باكستاف ،مركز الشييد عزاـ
اإلعبلمي ،الطبعة األكلى1997 ،ـ .كالحديث أخرجو الترمذم الترمذم ،محمد بف عيسى أبك
عيسى ،الجامع الصحيح سنف الترمذم  ،667/4تحقيؽ :أحمد محمد شاكر كآخركف ،كىك حسف

صحيح ،كاألحاديث مذيمة باحكاـ األلباني عمييا ،كقاؿ األلباني :الحديث صحيح ،الناشر :دار

إحياء التراث العربي ،بيركت .كانظر (جامع العمكـ كالحكـ) البف رجب الحنبمي ،أبك فرج عبد

الرحمف بف أحمد  ،183/1الناشر :دار المعرفة –بيركت ،الطبعة األكلى1408 ،ىػ.

( )46البخارم ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل ،صحيح البخارم (الجامع الصحيح المختصر
 ،)1953/5تحقيؽ كتعميؽ :د .مصطفى ديب البغا ،نشر :دار ابف كثير ،بيركت ،الطبعة الثالثة
1407ىػ 1987 -ـ.

( )47قاؿ األلباني :حديث صحيح رجالو ثقات ،كالحديث ركاه أبك الدرداء مرفكعان ،األلباني ،محمد
ناصر الديف (ظبلؿ الجنة في تخريج السنة البف أبي عاصـ  ،)93/1نشر :المكتب اإلسبلمي
– بيركت ،الطبعة الثالثة1413 ،ىػ 1993-ـ.

( )48مكسكعة الذخائر العظاـ ج.10/1
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( )49في خضـ المعركة ص 202لمشييد عبد اهلل عزاـ ،باكستاف ،مركز الشييد عزاـ اإلعبلمي،
ط1993 1ـ.

( )50خصائص النفس البشرية (قانكف العز كالذؿ) لمنابمسي ،مكقع النابمسي.
( )51دراسات إسبلمية ،مف فصؿ (ضريبة الذؿ) سيد قطب ط دار الشركؽ.

( )52ابف قيـ الجكزية ،اإلماـ شمس الديف محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي ت  .751الداء كالدكاء
(الجكاب الشافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي ص  .87تقديـ :الشيخ أبي عمير مجدم بف
عرفات المصرم األثرم ،تحقيؽ :أبي عاصـ سيد بف محمكد آؿ سميـ ،القاىرة ،مكتبة مصر،

الطبعة األكلى 2011ـ.

( )53ابف الجكزم ،اإلماـ أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد المعركؼ بابف الجكزم ت
597ىػ ،تمبيس إبميس ص  ،178دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف.

( )54القرني ،عائض بف عبد اهلل القرني ،ال تحزف ص  ،210بيركت ،دار ابف حزـ ،الطبعة
الثالثة1999 ،ـ.

( )55ابف الجكزم ،اإلماـ أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد المعركؼ بابف الجكزم ت
597ىػ( ،صيد الخاطر ص  ،)481تحقيؽ كتعميؽ :عامر بف عمي ياسيف ،الرياض ،دار ابف
خزيمة ،الطبعة األكلى1418 ،ىػ 1997 -ـ.

( )56قطب ،سيد ،في ظبلؿ القرآف ج.3387 - 3386/6

( )57حكل ،سعيد ،جند اهلل ثقافة كأخبلقان ص  ،318دار الكتب العممية ،بيركت .كالحديث أخرجو
مسمـ عف أبي ىريرة مرفكعان ،الحميدم ،محمد بف فتكح( ،الجمع بيف الصحيحيف البخارم كمسمـ

 )160/3تحقيؽ :د .عمي حسيف البكاب ،نشر ،دار ابف حزـ – الطبعة الثانية ،بيركت
1423ىػ2002-ـ.

( )58المبارؾ فكرم أبك العبل ،محمد بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ( .تحفة األحكذم بشرح جامع
الترمذم  ،)236/7نشر ،دار الكتب العممية – بيركت.

( )59التبريزم ،محمد بف عبد اهلل الخطيب ،مشكاة المصابيح  ،36/1تحقيؽ الشيخ محمد ناصر
الديف األلباني ،كقاؿ :قاؿ النككم في األربعيف :ىذا حديث صحيح ركيناه في كتاب الحجة
بإسناد صحيح ،إال أف األلباني حكـ عميو بضعؼ اإلسناد .كانظر (جامع العمكـ كالحكـ) ،ألبي

الفرج عبد الرحمف أحمد بف رجب الحنبمي ،دار المعرفة ،بيركت ،الطبعة األكلى 1408ق.ػ
( )60حكل ،سعيد ،جند اهلل ثقافة كأخبلقان ص  ،318دار الكتب العممية ،بيركت.
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( )61إحياء عمكـ الديف لمغزالي ج.11/3

( )62الداء كالدكاء (الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي) ص  188البف قيـ الجكزية.
( )63راجع ىذه المسألة بإسياب ،بحث تحت عنكاف (حكـ تعذيب المتيـ لئلقرار بالتيمة ،دراسة
فقيية مقارنة في المذاىب األربعة) د .مازف مصباح صباح ،د .نعيـ سمارة المصرم ،بحث

نشرتو مجمة الجامعة اإلسبلمية – غزة ،سمسمة الد ارسات اإلسبلمية المجمد التاسع عشر ،العدد

األكؿ ص  ،553-540محرـ 1432ىػ -يناير 2011ـ.
فيرس المراجع والمصادر

 -1ابف الجكزم ،الحافظ اإلماـ جماؿ الديف أبي الفرج عبد الرحمف ابف الجكزم البغدادم ت 597ىػ،
تمبيس إبميس  ،بيركت ،دار الكتب العممية ،الطبعة الثانية1368 ،ىػ.

 -2ابف الجكزم ،اإلماـ جماؿ الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد المعركؼ بابف
الجكزم ت 597ىػ( ،صيد الخاطر) ،تحقيؽ كتعميؽ :عامر بف عمي ياسيف ،الرياض ،دار ابف
خزيمة ،الطبعة األكلى1418 ،ىػ 1997 -ـ.

 -3ابف حميد ،صالح بف عبداهلل كآخركف (،نضرة النعيـ في مكارـ أخبلؽ الرسكؿ الكريـ)  ،دار
الكسيمة لمنشر كالتكزيع ،جدة.

 -4ابف خمدكف ،عبد الرحمف بف محمد بف خمدكف الحضرمي (،مقدمة ابف خمدكف )  ،دار الكتب
العممية ،بيركت ،الطبعة األكلى1993 ،ـ.

 -5ابف رجب الحنبمي ،أبك فرج عبد الرحمف بف أحمد( ،جامع العمكـ كالحكـ) ،الناشر :دار المعرفة
– بيركت ،الطبعة األكلى1408 ،ىػ.

 -6ابف قيـ الجكزية ،اإلماـ شمس الديف محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي ت  .751الداء كالدكاء
(الجكاب الشافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي) .تقديـ :الشيخ أبي عمير مجدم بف عرفات

المصرم األثرم ،تحقيؽ :أبي عاصـ سيد بف محمكد آؿ سميـ ،القاىرة ،مكتبة مصر ،الطبعة

األكلى 2011ـ.

 -7ابف كثير ،عماد الديف أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي ت 774ىػ ( ،تفسير القرآف
العظيـ) ،متضمنة تحقيقات الشيخ ناصر الديف األلباني ،كخرج أحاديثو مجمكعة مف العمماء،
القاىرة ،مكتبة الصفا الطبعة األكلى 2002ـ.

 -8ابف منظكر ،اإلماـ العبلمة أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ( ،لساف العرب ج،)492/4
دار صادر ،بيركت ،الطبعة األكلى 1990ـ.
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 -9األلباني ،محمد ناصر الديف( ،السمسمة الصحيحة) ،الناشر :مكتبة المعارؼ ،الرياض.

 -10األلباني،محمد ناصر الديف ،صحيح الترغيب كالترىيب ،نشر مكتبة المعارؼ ،الرياض ،الطبعة
الخامسة.

 -11األلباني ،محمد ناصر الديف (ظبلؿ الجنة في تخريج السنة البف أبي عاصـ) ،نشر :المكتب
اإلسبلمي – بيركت ،الطبعة الثالثة1413 ،ىػ 1993 -ـ.

 -12البخارم ،محمد بف إسماعيؿ البخارم (الجامع الصحيح المختصر) تحقيؽ كتعميؽ د .مصطفى
ديب البغا  ،بيركت ،دار ابف كثير ،الطبعة الثالثة 1407ىػ.

 -13البخارم ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل ،صحيح البخارم (الجامع الصحيح المختصر)،
تحقيؽ كتعميؽ :د .مصطفى ديب البغا ،نشر :دار ابف كثير ،بيركت ،الطبعة الثالثة 1407ىػ -

1987ـ.

 -14التبريزم ،محمد بف عبد اهلل الخطيب (،مشكاة المصابيح ) ،تحقيؽ الشيخ محمد ناصر الديف
األلباني ،بيركت ،المكتب اإلسبلمي ،الطبعة الثالثة 1405ىػ 1985-ـ.

 -15الترمذم ،محمد بف عيسى أبك عيسى( ،الجامع الصحيح سنف الترمذم ) ،تحقيؽ :أحمد محمد
شاكر كآخركف ،كاألحاديث مذيمة بتعميؽ األلباني عمييا ،الناشر :دار إحياء التراث العربي،
بيركت.

 -16جامعة القدس المفتكحة( ،الثقافة اإلسبلمية) مقرر جامعة القدس المفتكحة ،الطبعة الثالثة
2007ـ.

-17الحميدم ،محمد بف فتكح ،الجمع بيف الصحيحيف (البخارم كمسمـ)  ،تحقيؽ :عمي حسيف
البكاب ،لبناف ،بيركت ،دار ابف حزـ ،الطبعة الثانية.

 -18حنبؿ ،اإلماـ أحمد (،مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ) ،تحقيؽ شعيب األرنؤكط ،الناشر :مؤسسة
قرطبة ،القاىرة.

 -19حكل ،سعيد ،جند اهلل ثقافة كأخبلقا ،دار الكتب العممية ،بيركت.

 -20الرازم ،اإلماـ الفخر الرازم (،التفسير الكبير) ، ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة
الثالثة.

-21رضا ،اإلماـ محمد رشيد رضا ت 1935ـ (،تفسير القرآف الحكيـ ) ،المشيكر بػ (تفسير المنار)
 ،بيركت ،دار الكتب العممية.
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 -22الزبيدم الحنفي ،اإلماـ محب الديف أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الكاسطي ،تاج
العركس مف جكاىر القامكس ،ج( 7باب الراء ) 130 /

 ،دار الفكر  ،بيركت  ،الطبعة

األكلى 1994 ،ـ 1414-ىػ .

 -23عزاـ ،عبداهلل (،مكسكعة الذخائر العظاـ في ما أثر عف الشييد عزاـ ) ،باكستاف  ،مركز
الشييد عزاـ اإلعبلمي  ،الطبعة األكلى 1997ـ .،

 -24عزاـ ،عبد اهلل ( ،في التربية الجيادية كالبناء ) ،باكستاف ،مركز الشييد عزاـ اإلعبلمي ،ط.1
 -25عزاـ ،عبد اهلل ( ،في خضـ المعركة) ،باكستاف ،مركز الشييد عزاـ اإلعبلمي ،ط1993 1ـ.
 -26العمرم ،عبد المنعـ حسيف( ،حقكؽ اإلنساف ) ،مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع ،ط2006 1ـ.

 -27الغزالي ،اإلماـ أبك حامد محمد بف محمد الغزالي (إحياء عمكـ الديف) بتصرؼ ،كبذيمو كتاب

(المغني عف حمؿ األسفار في األسفار في تخريج ما في اإلحياء مف األخبار) لمعبلمة زيف

الديف أبي الفضؿ عبد الرحيـ بف الحسيف العراقي ت 806ىػ  ،بيركت ،دار القمـ ،الطبعة

األكلى.

 -28الفيكمي  ،العبلمة أحمد بف محمد بف عمي المقرم ،ت 770ق

 ( ،المصباح المنير في

غريب الشرح الكبير لمرافعي )ج ، 430/بيركت  ،دار الكتب العممية 1398ىػ 1978-ـ.

 -29قاسـ ،عبد الستار (،حرية الفرد كالجماعة في اإلسبلـ) ،دار المستقبؿ ،الخميؿ  -فمسطيف،
الطبعة األكلى 1998ـ.

 -30القرضاكم ،د .يكسؼ (،الحرية الدينية كالتعددية في نظر اإلسبلـ ) ،ط ، 1المكتب اإلسبلمي
بيركت ،كعماف.

 -31القرني ،عائض بف عبد اهلل القرني( ،ال تحزف ) ،بيركت ،دار ابف حزـ ،الطبعة الثالثة،
1999ـ.

 -32قطب ،سيد (،في ظبلؿ القرآف)  ،بتصرؼ ،دار الشركؽ ،الطبعة الرابعة كالثبلثكف 2004ـ.
 -33قطب ،سيد( ،دراسات إسبلمية ،مف فصؿ (ضريبة الذؿ)) ،بيركت ،دار الشركؽ.

 -34ككلتشيتكايا ،م  .إ  .ككلتشيتكايا (،األطفاؿ في األسرة)  ،ترجمة د .عبد المطيؼ أبك سيؼ.
منشكرات دار عبلء الديف .ط.1دمشؽ1997ـ.

 -35المبارؾ فكرم أبك العبل ،محمد بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ( .تحفة األحكذم بشرح جامع
الترمذم) ،نشر ،دار الكتب العممية – بيركت.

422

د .أحمد عزام

 -36المتقي اليندم ،عبلء الديف عمي بف حساـ (ت 975ىػ)( ،كنز العماؿ في سنف األقكاؿ
كاألفعاؿ)  ،تحقيؽ :بكرم حياني – صفكة السقا ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الخامسة،
1401ىػ1981 -ـ.

 -37مسمـ ،أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم( ،صحيح مسمـ ) ،الناشر:
دار الجيؿ ،بيركت ،كدار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت.

 -38م  .إ  .ككلتشيتسكايا ( ،تربية مشاعر األطفاؿ في األسرة ( ص  ،) 22 ، 5الطبعة األكلى
 ،ترجمة د .عبد المطمب أبك سيؼ ك د .ماجد عبلء الديف  ،نشر  :دار عبلء الديف – دمشؽ

  ،سنة 1997ـ .مراجع اإلنترنت

 -1الحريت العاطفيت  ،كيف تتحرر من المشاعر السلبيت  ،وتعيش الحياة التي تريد .أنظر المكقع:
www.bna.bh/porta1/news/471947

 -2النابمسي ،د.محمد راتب .خصائص النفس البشرية (قانكف العز كالذؿ).
http://islam.alnaddy.com/article/433947
 -3معجـ المعاني الجامع  /معنى الضمير كمفيكمو www.almaany.com
 -4المكسكعة الحرة (كيكبيديا)

مشاعرar.wikipedia.org/wiki/
الدوريات والمجالت العلمية
 -0صباح كآخركف ،د .مازف مصباح صباح ك د .نعيـ سمارة المصرم ،حكـ تعذيب المتيـ لئلقرار بالتيمة،
دراسة فقيية مقارنة في المذاىب األربعة ،مجمة الجامعة اإلسبلمية ،سمسمة الدراسات اإلسبلمية ،المجمد
التاسع عشر ،العدد األكؿ ،صفحة  ،533محرـ 1432ىػ  -يناير 2011ـ.
 -3الصكيغ ،د .عبد العزيز حسيف ،النكـ كالضمير ،صحيفة المدينة ،العدد  ،18275اإلثنيف بتاريخ /5/6
2013ـ 1434/6/26 -ىػ.

 -2كرـ ،محمكد كرـ ،في فمسفة المشاعر اإلنسانية ،مجمة الحكار المتمدف ،العدد 2012/3/31 ،3684ـ.
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