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ممخص
العقيدة وأثرها عمى النفس
الحمد هلل والصالة والسالم عمى َمن أرسمو اهلل رحمة لمعالمين  ،نبيٍّنا محمد وعمى
آلو وصحبو أجمعين .
ان العقيدة في اإلسالم ىي رباط يوثق صمة اإلنسان بدينو ،ومن المعموم باألدلة
أن األعمال واألقوال ّإنما تصح وتُقبل إذا صدرت عن عقيدة
الشرعية من الكتاب والسنة ّ
صحيحة ،فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنيا من أعمال وأقوال.
إن النفس ىي حقيقة اإلنسان وذاتو ،تتغير بمرور الزمن عمييا وتختمف من إنسان إلى
آخر .
ٓٔٚ
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وان اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة التي ىي أصل من أصول العقيدة جاءت
لتحسين النفس عند اإلنسان المسمم وتثبت الطمأنينة في نفسو من خالل جعل الصمة وثيقة
ودعاء وتوكالً وأمالً.
بين العبد وربو استعانة
ً
وان ترك أمور العقيدة الصحيحة ينتج عنيا القيام بالمعاصي والمفاسد واتباع غواية
الشيطان فيذا يؤدي إلى فساد القمب وخراب النفس ومن ثُم يصبح فريسة سيمة لتمك

المعاصي.

المقدمة
خير األمم  ،وبعث
الحمد هلل الذي أكمل لنا الدين وأتم عمينا النعمة  ،وجعل أمتنا َ
فينا رسوًال منا يتمو عمينا آياتو ويزكينا  ،ويعمٍّمنا الكتاب والحكمة  ،والصالة والسالم عمى

َمن أرسمو اهلل رحمة لمعالمين  ،نبيٍّنا محمد وعمى آلو وصحبو ومن اىتدى بيديو إلى يوم
الدين .
أما بعد :
فالعقيدة في اإلسالم ىي رباط يوثق صمة اإلنسان بدينو ،الذي يقوم عمى عبادة اهلل
أن األعمال واألقوال ّإنما
الواحد األحد ،ومن المعموم باألدلة الشرعية من الكتاب والسنة ّ
تصح وتُقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة ،فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما

يتفرع عنيا من أعمال وأقوال .ويمكن تمخيص العقيدة الصحيحة في اإليمان باهلل تعالى
ومالئكتو وكتبو ورسمو واليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره .فيذه األمور الستة ىي أصول
العقيدة الصحيحة ،التي نزل بيا كتاب اهلل العزيز ،وبعث اهلل بيا رسولو  ، ويتفرع عن
ىذه األصول كل ما يجب اإليمان بو من أمور الغيب ،وجميع ما أخبر اهلل تعالى بو

ورسولو . 
وفي بيان أىمية العقيدة في اإلسالم ،وأثرىا في النفس ،وطرق تمكين العقيدة وتثبيتيا لدى
المسمم ،فان العقيدة ىي أساس الدين وقوامو والدعامة الكبرى لبنائو .والعقيدة ىي إنعقاد
القمب عقداً مؤكداً عن يقين صادق بحقيقة ما ،وال يكفي في اإليمان مجرد النطق بالمسان
ٔٔٚ
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البد من أن يكون عقيدة في القمب تظير آثارىا عمى الجوارح ،وتسري
واإلقتناع بالعقل ،بل ّ
في حياة المؤمن وسموكو .ومن ىنا تشرق الحقيقة الواضحة الجمية أن مبادئ اإلسالم تقوم
عمى العقيدة الحقة والعبادة الخالصة واألخالق السامية.
ان لفظة النفس وردت في القرآن الكريم مكررة وباشتقاقات عدة (٘ )ٕٜوردت في بعض
اآليات تدل عمى اإلنسان ككل ،أو الذات اإلنسانية ،أو الشخصية بعامة فمم يفصل القرآن
الكريم في تناولو لمشخصية اإلنسانية ،أو النفس اإلنسانية بين ما ىو جسمي ،وبين ما ىو
نفسي ،فقد أكد في ىذا أنيا ىي والجسم مظيران لشيء واحد ىو اإلنسان ،)ٔ(،قال تعالى:
(واتقُوا يوما تُرجعون ِف ِ
يو إِلَى الم ِو ثُم تُوفى ُك ُّل َن ْف ٍ
ون)(ٕ) ،وقول
ت َو ُى ْم َال ُي ْ
س َما َك َسَب ْ
ظمَ ُم َ
َْ ً ْ َ ُ َ
َ
َ
س تُ َج ِاد ُل َع ْن َن ْف ِسيَا وتُوفى ُك ُّل َن ْف ٍ
تعالىَ ( :ي ْوم تَأْتِي ُك ُّل َن ْف ٍ
ت َو ُى ْم َال
س َما َع ِممَ ْ
َ
َ َ
ون)(ٖ).
ُي ْ
ظمَ ُم َ
ىذا ويشير صاحب الظالل في تفسيره :إلى أن كل النفوس من ىذه النفس؛ اإلنسانية قد
سوِ
ِ
ِ
ٍ
اح َد ٍة
خمقت من نفس واحدة ،وىي نفس آدم  ،قال تعالىُ :
(ى َو الذي َخمَقَ ُك ْم م ْن َن ْف َ
ِ
ِ
ت َد َع َوا
ت بِ ِو َفمَما أَثَْقمَ ْ
ت َح ْم ًال َخ ِفيفًا فَ َمر ْ
اىا َح َمَم ْ
َو َج َع َل م ْنيَا َزْو َجيَا لَي ْس ُك َن إِلَ ْييَا َفمَما تَ َغش َ
ِ
المو ربيما لَئِن آتَْيتََنا صالِحا لََن ُك َ ِ
ين)(ٗ) .وىذه ىي النفس اإلنسانية نفس
َ َ َُ ْ
َ ً
ونن م َن الشاك ِر َ
واحدة ذات طبيعة واحدة ،وأن اإلنسان لم يخمق نفسو وال يعمم عن خمقيا إال ما يقصو اهلل
(٘)

 عميو

.

فكان موضوع ىذا البحث ( العقيدة وأثرىا في النفس) ،وخطتي في البحث  ،بعد ىذه
المقدمة أن جعمتو في مبحثين وخاتمة :
بينت في المبحث األول  :تعريف المصطمحات الواردة في البحث .
وفي المبحث الثاني  :تناولت اثر العقيدة عمى النفس
ثم ختمت بحثي ىذا بخاتمة أوجزت فييا أىم النتائج التي توصمت الييا .

ٕٔٚ
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المبحث األول
تعريف العقيدة والنفس
أوالً  :تعريف العقيدة :

العقائد في المغة  :جمع مفرده (عقيدة) وىي مشتقة من الفعل (عقد) سواء أكان
المعنى حسيا كعقد الحبل،أم معنويا كعقد البيع والعيد،وعقد الحبل والبيع والعيد  ،والعقل
()ٙ

والضمان والعيد،والجمل ( الحبل ) الموثق الظير

.

و(اعتقدت كذا عقدت عميو القمب ،والضمير حتى قيل :العقيدة :ما يدين بو ،ولو عقيدة

حسنة سالمة من الشك)( .)ٚومن خالل التعريف المغوي نجد أن كممة (العقيدة) جاءت وىي
تدل عمى معاني عديد ة كالشد ،والربط ،والعيد شده ،وطمب المرء أن يحكم اعتقاده قمبو
بيا ،ومن ىنا جاءت التسمية بـ (العقيدة اإلسالمية).
وأما العقيدة اصطالحاً (:عرفو القدماء بأنو عمم باحث عن ذات اهلل تعالى من حيث صفاتو
وأفعالو المتعمقة بالمبدأ والمعاد عمى قانون اإلسالم ،وعرفو المتآخرون بأنو عمم باحث عن
أحوال المعموم وغايتو الترقي من حضيض التقميد الى ذروة اليقين ،وارشاد المسترشدين،
والزام المعاندين،وحفظ عقائد المسممين عن شبو المبطمين،وبالنتيجة الفوز بسعادة الدارين
فيو اشرف العموم)( ،)ٛوقيل(:ما يقصد فيو نفس االعتقاد دون العمل)(.)ٜ

وقيل :لتعمقو بعقد القمب دون العمل بالجوارح،فكان المقصود من نفس العمم بخالف عمم
(ٓٔ)

الفروع،فالمقصود منو العمل بالجوارح كالصالة ونحوىا

.

وتنقسم العقيدة اإلسالمية إلى ثالثة أقسام رئيسة ،تحت كل قسم منيا فروع عدة -:
ٔ .اإللييات  -:وىو كل ما يتعمق بذات اهلل من أسمائو وصفاتو وأفعالو ودالئل وجوده .
ٕ .النبوات  -:وتبحث في كل ما يتعمق باألنبياء )عمييم الصالة والسالم) من حيث صفاتيم،
وعصمتيم ،وميمتيم ،والحاجة إلى رسالتيم ،وموقف شعوبيم منيم ،والكتب المنزلة عمييم،
ودحض الشبيات المثارة حول الرسل (عمييم الصالة والسالم( والمعجزات ،واإلرىاصات .
ٖٔٚ
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ٖ .السمعيات  -:ويقصد بيا ماذا يحدث لإلنسان بعد الموت من سؤال منكر ونكير ،وعذاب
القبر ونعيمو ،والبعث ،والحشر ،والوقوف بين يدي اهلل سبحانو وتعالى ،والسؤال،
والصحف ،والميزان ،والشفاعة ،والعبور عمى الصراط ،ثم إما إلى النار ،واما إلى الجنة،
ِ
ِ
ِ
ين اتقَ ْوا َوَن َذ ُر
ان َعمَى َرب َ
ٍّك َحتْماً َم ْقضّياً * ثُم ُنَن ٍّجي الذ َ
قال تعالى ( َوِا ْن م ْن ُك ْم إِال َو ِارُد َىا َك َ
ِِ
ين ِفييَا ِجثًِّيا )(ٔٔ) .
الظالم َ
ثانياً  :تعريف النفس :
(ٕٔ)

ونفَ َساً عنو أي :فَرَج َع ْنو،
النفس في المغة  :يقالَ :نف َس :تَْنفيساًَ ،
مؤمن ُكربة من ُك ِ
ٍ
عنو ُكربة من
(من َنف َس عن
رب ّ
الدنياَ ،نف َس اهللُ ْ
النبي محمد  أنو قالْ :
(ٖٔ)
ُك ِ
رب ِ
الروح ،والن ْفس:
وص َار ِع ْنده َن ِفيساً ،والن ْفسُّ :
يوم القيامة)  ،و ْأن َفسو الشيء ْ :
أع َجبو ّ
الع ْين ،يقالَ :خ َر َجت َن ْف ُسو ،أي :روحو ،ويقال :إصابتو َن ْفس ،أيَ :ع ْين ،والن ْفس مؤنث إن
َ
(٘ٔ)
)
ٗٔ
(
سوِ
ِ
ٍ
اح َد ٍة  ، )....وان أريد الشخص
أريد بيا الروح ،نحو قولو تعالىَ :
(خمَقَ ُك ْم م ْن َن ْف َ
فمذكر ،يقال :عندي خمسةَ َع َش َر َن ْفساً.

وفي الحديث عن

()ٔٙ

ويراد بالن ْفس :الشخص ،واإلنسان بجممتو ،والنفس أيضاِ :
الع ْند،
()ٔٛ
ت َعالم ا ْل ُغ ُي ِ
أي( :عندي وما
َعمَ ُم َما ِفي َن ْف ِس َ
(تَ ْعمَ ُم َما ِفي َن ْف ِسي َوَال أ ْ
ك إِن َك أ َْن َ
وب) ّ ،
ُ
()ٜٔ
ظمة ،و ِ
الكبر ،والن ْفس :ال ِيمة،
الع
(
تعني:
س
ف
الن
أن
العرب
لسان
في
وجاء
.
عندك)
َ
ْ
َ َ
(ٕٓ)
العزة ،والن ْفس :ع ْين ٍّ ِ
والن ْفسِ :
وىكذا اتسعت معاني النفس وتعددت
الش ْيء ،و ُك ْنيُوَ ، )...
َ ُ
مدلوالتيا في االستعمال المغوي.
()ٔٚ

كما في قولو تعالى:

النفس اصطالحاً  :لقد أسيم العديد من العمماء المسممين  ،ببيان النفس ،واظيار معانييا،
وليم فييا أقوال ،ومن ىذه األقوال ما يأتي:

ٔ .ان النفس ىي :الجوىر المطيف ،الحاصل لقوة الحياة ،والحس  ،والحركة
اإلدارية(ٕٔ).

ٗٔٚ
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ٕ .ان النفس ىي( :الجوىر المتعمق بالبدن تعمق التدبير ،والتصريف أو الجسم النوراني
الخفيف الحي المتحرك النافذ في األعضاء ،الساري فييا ،سريان ماء الورد في
الورد).

(ٕٕ)

ٖ .إن النفس ىي ( :جوىر قائم بنفسو متعمقة بالجسم ،تعمق التدبير ،والتصريف)(ٖٕ)،
فمو وجدت وال تعمق ليا بالجسم لم تكن نفساً بل كانت عقال ،إذ أن وجود النفس
مستمزم لوجود الجسم.

(ٕٗ)

وذكر ابن تيمية(ٕ٘) :أن النفس ما اقترن بالمادة التي ىي

(اليَُيولَى)( ،)ٕٙوىي الجسم كنفس اإلنسان المدبرة لبدنو ،وما دامت نفس اإلنسان مدبرة
لبدنو سموىا نفساً.
()ٕٛ

ٗ .أما الغزالي

()ٕٚ

فمو قول آخر ،وىو من الميتمين بدراسة النفس اىتماماً كبي اًر ،إذا أنو

عد معرفة النفس توصل الى معرفة اهلل ،قائالً ( :إن النفس اإلنسانية ىي الكمال األول
ّ
لجسم طبيعي آلي من جية ما يفعل األفاعيل باالختيار العقمي و االستنباط بالرأي

()ٕٜ
أي من غير واسطة،
ومن جية ما يدرك األمور الكمية)  ،ويقصد بالكمال األولّ :
وقولو :جسم طبيعي أي :غير صناعي ال في األذىان بل في األعيان ،وقولو آلي أي:

ذي آالت يستعين بيا ذلك الكمال األول في تحصيل الكماالت اآلخرى(ٖٓ).
المبحث الثاني
أثر العقيدة في النفس

إن مدى سالمة النفس عند اإلنسان يكمن في قوة اعتدال اإلنسان وتوازنو  ،وىذا
ّ
يتوقف عمى قوة ومقدار صمتو باهلل  عبادة وتوكل وأيماناً ووحدانية ،وىذا كمو يعبر عن
مدى صحة وسالمة العقيدة اإلسالمية عند اإلنسان المسمم ،فميما كانت العقيدة صحيحة

سميمة كان التوازن النفسي عند اإلنسان صحيحاً سميماً وىذا بدوره يخدم اإلنسان في شتى
مجاالت الحياة عند تعرضو لمصدمات والتأثيرات التي تؤدي إلى اختالل التوازن النفسي

عنده  .ومن أىم األمور األساسية في العقيدة اإلسالمية توحيد اهلل  فأنو يفتح لإلنسان
باب الخير والسرور والفرح واالبتياج ،والتوبة من الشرك واالعتراض تعين العبد عمى
٘ٔٚ
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وغماً،
التخمية تماماً من األدواء السامة والعمل واألسقام التي تحيل حياتو كرباً وىماً وحزناً ّ

ويعتبر التوحيد حماية لألنسان من الخمط بين األشياء واألفعال واألعمال فيعرف الحق

فيتبعو ويعمم فساد الباطل فيجتنبو ،وبذلك يسمم من انفتاح باب الشرور عمى نفسو ،وينفتح
لو باب الخير عن طريق التوحيد ويسد عنو باب اإلثم بالتوبة واالستغفار.
قال ابن الجوزية  :فبتوحيد اهلل  تتضح األعمال واألفعال الفاسدة من األعمال واألفعال
الصحيحة ويتخذ اإلنسان الطريق المستقيم طريق اليدى واأليمان والعقيدة الصحيحة ،واذا
كانت كثرة الطعام تفسد اليضم وتعاون عمى زيادة الفضالت التي ال تفيد الجسم ،وبذلك
يضعف الجسم ومن ثم تنتشر السموم التي تؤدي إلى األسقام واألمراض المؤذية ،فاألمر
كذلك بالنسبة لعافية القمب وصحتو ،فأن كثرة الذنوب والمعاصي بمثابة السموم أن لم تيمك

القمب أضعفتو ،وما دام القمب ضعيفاً فأنو يعجز عن مقاومة األسقام والعمل واألمراض(ٖٔ).

لذلك فأن المرض النفسي غالباً ما يرتبط بالمرض الجسمي ،واإلنسان العاجز عن ضبط
شيواتو يقع ال محالة في األمراض البدنية باإلضافة إلى أمراضو النفسية ،فيشكو دوماً من

اضطرابات عضوية واآلم جسمية عالوة عمى إحساسو باالكتئاب والقمق الشديد ،ولربما
تتراكم ىذه العمل وتصبح أمراضاً مركبة يعاني منيا لفترات طويمة إن لم تدركو رحمة اهلل

 والمصحات النفسية ممموءة بمرضى النفس الذين يستشكل عمى األطباء عالجيم

باألدوية والعقاقير إذ أن سبب المرض ليس بدنياً وانما ىو مرض قمبي.
وخير معين لمنفس في رد الصحة إلييا والسالمة ليا مخالفة ىوى النفس وىو أمر صعب
عمى النفس الجاىمة الغير مؤمنة التي ال سالح ليا تستمده من عزة اهلل وجاللو ضد
الصدمات والتأثيرات التي تواجييا في األمور الدنيوية ،وبالمقابل فيو أمر يسير لمنفس
الصدوق المؤمنة القادرة عمى الصبر
والتحمل في مخالفة اليوى والعالمة من ىذه المخالفة حسن الخاتمة في كل أمور
الحياة ،فما دام اليوى ىو أكبر أدواء النفس كانت مخالفتو أعظم أدويتيا ،فال تضع الداء
موضع الدواء فتمضي في التكالب عمى اليوى فتزداد سقماً ومرضاً  ،وانما تضع الدواء

موضع الداء فتتجنب اليوى (ٕٖ).

ٚٔٙ
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وكل ذلك يدخل في إطار العبودية في اإلسالم التي ىي أساس العقيدة الصحيحة ،إذ ان
لمعبادة األثر الجيد لنفس اإلنسان وحياتو إذ أنيا تجعل اإلنسان في دوام حالو مشدوداً إلى
ٍ
صبر وعبادة
اهلل  في كل أعمالو ومن ثُم اكتسابو القيام بكل اوامر اهلل وتحميو بيا من

ووحدانية ،ومن ثُم تحميو بالطمأنينة النفسية.

ان شمول معنى العبادة في اإلسالم لو أثار مباركة في النفس والحياة يحسيا اإلنسان في
ذاتو ويممسيا في غيره ،ويرى ضالليا في الحياة حولو ،وأبرز ىذه اآلثار وأعمقيا أمران:
األول :انو يصبغ حياة المسمم وأعمالو فييا بالصبغة الربانية ويجعمو مشدوداً إلى اهلل في

كل ما يؤديو لمحياة فيو يقوم بو بنية العابد الخاشع ،وروح القانت المخبت وىذا يدفعو إلى
االستكثار من كل عمل نافع ،وكل أنتاج صالح ،وكل ما ُييسر لو وألبناء نوعو االنتفاع
بالحياة ،عمى أمثل وجوىيا ،فإن ذلك يزيد رصيده من الحسنات والقربات عند اهلل  كما
يدعوه ىذا المعنى إلى إحسان عممو الدنيوي وتجويده واتقانو ،ما دام يقدمو ىدية إلى ربو
سبحانو إابتغاء رضوانو وحسن مثوبتو.
والثاني  :أنو يمنح المسمم وحدة الوجية ووحدة الغالية في حياتو كميا فيو يرضي رباً

واحداً ،في كل ما يأتي ويدع ،ويتجو إلى ىذا الرب بسعيو كمو :الديني والدنيوي ،ال انقسام

وال ص ارع وال ازدواج في شخصيتو وال في حياتو(ٖٖ).

إنو ليس ممن يعبدون اهلل في الميل ،ويعبدون المجتمع في النيار ،وليس ممن يعبدون اهلل
في المسجد ويعبدون الدنيا أوالمال في ساحة الحياة ،وليس ممن يعبدون اهلل في يوم من
أيام األسبوع ثم يعبدون ما سواه ومن سواه سائر أيام األسبوع.
كال أنو يعبد اهلل وحده حيثما كان ،وكيفما كان ،وفي أي عمل كان ،فوجو اهلل ال يفارقو في
ِ
ُّ
عمل وال حال والزمان ،قال تعالى{ َولِم ِو ا ْل َم ْش ِر ُ
ب فَأ َْيَن َما تَُولوا فَثَم َو ْجوُ المو إِن الموَ
ق َوا ْل َم ْغ ِر ُ
ِ
ِ
يم} (ٖٗ).
َواسعٌ َعم ٌ
وبيذا ينصرف ىمو كمو إلى اهلل  ،ويجتمع قمبو كمو عمى اهلل  ،وال يتوزع شمل حياتو وفكره

وارادتو ووجدانو بين شتى االتجاىات ،والتيارات ،واالنقسامات.
ٚٔٚ
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إن حياتو كميا وحدة ال تتج أز ومنيجو فييا عبادة اهلل ،وغايتو رضوان اهلل ودليمو وحي اهلل.
ال في كل الشؤون
ويحقق ىذا كمو عالقةً بين اإلنسان وربو واتصاالً واعتماداً وثقة وتوك ً
أصبح اإلنسان في مأمن عن كل ما يط أر عميو من صدمات وتأثيرات في الحياة وأصبح

في حصن حصين عن التأثيرات النفسية والتي تؤدي من ثُم إلى األمراض النفسية وبيذا

تكون نفسو قد اكتسبت الطمأنينة وأصبح في صحة نفسية جيدة ومن ىنا يتضح بجالء اثر
العقيدة اإلسالمية في نفس اإلنسان.
وقد جاء القرآن الكريم داالً عمى مواضيع عدة تفيد ذلك منيا :

 التفاؤل وعدم اليأس :جاءت اآليات القرآنية دالة عمى عدم يأس اإلنسان المسمم وتفاؤلو
وعدم فقدان األمل والثقة العالية باهلل  ،ورجاء اإلنسان باهلل وعدم قطعو.
ِ
ِ
 قال تعالى{ :وال تَْيأَسوا ِمن رو ِح الم ِو إِنو ال ي ْيأ ِ
ون} (ٖ٘).
َس م ْن َرْو ِح المو إِال ا ْلقَ ْوُم ا ْل َكاف ُر َ
ُ َ ُ
ُ ْ َْ
َ
 عدم القنوط من رحمة اهلل  :جاء كالم اهلل عمى عدم القنوط من رحمة اهلل  وان
اهلل ىو الغفور كامل المغفرة والرحيم كامل الرحمة التي وسعت رحمتو كل شيء ،ىذا
عمى الذين أسرفوا وعصوا وافسدوا في حياتيم فكيف باإلنسان المسمم المؤمن فيذا من
باب أولى بالرحمة والمغفرة من اهلل وىذا يكسب اإلنسان الطمأنينة والراحة النفسية وىذا
ِ
ِ ِ
َس َرفُوا َعمَى
ي الذ َ
ين أ ْ
كمو يصب في تحسين الصحة النفسية .قال تعالى{ :قُ ْل َيا عَباد َ
ِ
أ َْنفُ ِس ِيم ال تَ ْقَنطُوا ِمن ر ْحم ِة الم ِو إِن المو ي ْغ ِفر ُّ
الذ ُن َ ِ ِ
يم} (.)ٖٙ
وب َجميعاً إنوُ ُى َو ا ْل َغفُ ُ
ََ ُ
ْ
ْ َ َ
ور الرح ُ

 الثقة باهلل تعالى والقرب منو  :وجاءت اآليات في زيادة طمأنينة العباد وقربيم من
اهلل  وأنو قريب مجيب الدعوات لإلنسان المسمم ،وأن اهلل معو في كل حال ،عالم
بحالو وذلك خدمة لصحة النفس وراحتيا من األعباء والضغوط الدنيوية .قال تعالى:
اع إِ َذا َد َع ِ
ان َف ْمَي ْستَ ِج ُيبوا لِي َوْل ُي ْؤ ِم ُنوا
يب َد ْع َوةَ الد ِ
{ َوِا َذا َسأَلَ َ
ك ِعَب ِادي َعٍّني فَِإٍّني قَ ِر ٌ
يب أُ ِج ُ
ون} (.)ٖٚ
بِي لَ َعميُ ْم َي ْر ُش ُد َ

 ثبات األيمان باهلل  :تشير اآليات القرآنية الى ثبات أيمان اإلنسان وتوازنو في
انفعاالتو النفسية إذ أن ىذا األيمان يبث في قمب المؤمن صاحب العقيدة السميمة
الطمأنينة والثبات واالتزان ويقي المسمم من عوامل القمق والخوف واالضطراب .قال
ِ
آم ُنوا بِا ْلقَ ْو ِل الثابِ ِت ِفي ا ْل َحَي ِاة ُّ
الد ْنَيا َوِفي ْاآل ِخ َرِة} (.)ٖٛ
تعالىُ { :يثَب ُ
ٍّت الموُ الذ َ
ين َ
ٚٔٛ
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 اتباع ىدي اهلل  :يشير القرآن إلى طمأنينة واستقرار نفس المؤمن عند أتباعو ليدي
اهلل  فال يصيب قمبو الخوف وال الحزن فيو في جوار اهلل ونصرتو وىذا كسب نحو

ف َعمَ ْي ِي ْم َوال ُى ْم
اي فَال َخ ْو ٌ
الصحة النفسية عند اإلنسان .قال تعالى { :فَ َم ْن تَبِ َع ُى َد َ
َي ْح َزُنون} (.)ٖٜ

 السكين ة في قمب اإلنسان المؤمن  :يشير القرآن الكريم إلى نزول السكينة في قمب
اإلنسان المؤمن لزيادة أيمانو وىذا يدل عمى السكون والطمأنينة الموجودة في نفس
اإلنسان لتكون مصداً في وجو ما ينتاب النفس من تأثيرات الحياة لكي ال يصيبيا الخمل
وفقدان التوازن وىذا ما يكون ضد الصحة النفسية .قال تعالى ُ { :ى َو ال ِذي أ َْن َز َل الس ِك َينةَ
ِ
ِ
ِفي ُقمُ ِ
ِ
ين ِلَي ْزَد ُ ِ
ات و ْاأل َْر ِ
يمانِ ِي ْم َولِم ِو ُج ُن ُ
ان الموُ
ض َو َك َ
وب ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
يماناً َم َع إ َ
ادوا إ َ
ود الس َم َاو َ
َعمِيماً َح ِكيماً ْْ} (ٓٗ).

 الصبر عند الشدة :تدل آيات القرآن الكريم وبشكل واضح عمى الصبر وىو أىم ترياق
ضد األمراض النفسية عند الشدائد والمصائب والكروب ،وىو ما يجعل اإلنسان عند
المصيبة متزناً مستق اًر راجعاً إلى اهلل  فيو حسبو ومالذه في الشدائد .قال تعالى :
ْس أُولَئِ َ ِ
ِ ِ
{والصابِ ِرين ِفي ا ْلبأ ِ
ين ا ْلَبأ ِ
ك ُى ُم
ص َدقُوا َوأُولَئِ َ
ك الذ َ
ْساء َوالضراء َوح َ
َ
ين َ
َ َ
َ
(ٔٗ)
ون} .
ا ْل ُمتقُ َ

 المرونة في مواجية األحداث :يوصي قول اهلل  بالتماشي مع األحداث والمرونة في
مواجية ما يتعرض لو اإلنسان من وقائع وأحداث فإذا غابت ىذه المرونة فمن الممكن
أن يتأثر العقل والنفس بما يصادفو من تأثير فبالمرونة والتفكير األيماني المصاحب
لمصبر يتخطى اإلنسان ما يحدث لو دون ضيق أو حيرة وىذا ايضاً يؤدي إلى طمأنينة

َن تَ ْك َرُىوا َش ْيئاً
النفس وكمو يصب في رافد تحسين الصحة النفسية .قال تعالىَ { :و َع َسى أ ْ
وىو َخ ْير لَ ُكم وعسى أ ِ
ون} (ٕٗ) .وقال
َ َُ ٌ ْ َ َ َ ْ
َن تُحُّبوا َش ْيئاً َو ُى َو َشٌّر لَ ُك ْم َوالموُ َي ْعمَ ُم َوأ َْنتُ ْم ال تَ ْعمَ ُم َ
ِ (ٖٗ)
تعالى{ :فَعسى أَن تَ ْكرىوا َش ْيئاً وي ْجع َل المو ِف ِ
يو َخ ْي اًر َكثي اًر} .
ََ ْ َُ
ُ
ََ َ
 التوافق مع اآلخرين :يشير القرآن الكريم إلى وجوب توافق المسمم المؤمن مع اآلخرين
وحسن معاممتيم عمى اختالف طبائعيم والعمل عمى إزالة العداوة والبغضاء وذلك
بمقابمة العمل السيء بالعمل الحسن ليكون أكثر وقعاً في قمب المسيء ليندم عمى

اسائتو ومن ثُم تتحول اإلساءة إلى إحسان ىذا من جية ومن جية آخرى عكس الصورة
ٜٚٔ
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الحسنة لإلنسان المؤمن عند اآلخرين ،وكل ىذا يتم بالصبر والحمم الذي يتحمى بو
اإلنسان تحقيقاً لمتوازن واالعتدال النفسي عامالً عمى تحسين الصحة النفسية .قال
َح َس ُن فَِإ َذا ال ِذي َب ْيَن َك َوَب ْيَنوُ َع َد َاوةٌ
تعالى {َال تَ ْستَ ِوي ا ْل َح َسَنةُ َوال السيٍَّئةُ ْادفَ ْع بِالتِي ِى َي أ ْ
َكأَنو ولِ ٌّي ح ِميم*وما يمَقاىا إِال ال ِذين صبروا وما يمَقاىا إِال ُذو ح ٍّ
ظ َع ِظ ٍيم}(ٗٗ).
َ َ َُ َ َ ُ َ
ُ َ َ ٌ ََ ُ َ
َ

ومن األمور الواجب التحمي بيا عند النفس والقمب اإلخالص هلل  والصبر عند الشدائد
والتوكل عمى اهلل في كل األمور لكي تتوفر عند اإلنسان بذلك طمأنينة نفسية.

فواجب القمب منو متفق عمى وجوبو ومختمف فيو ،فالمتفق عمى وجوبو :كاإلخالص
والتوكل ،والمحبة ،والصبر ،واإلنابة ،والخوف ،والرجاء ،والتصديق الجازم ،والنية في

العبادة ،قدر زائد عمى اإلخالص فأن اإلخالص ىو إفراد المعبود عن غيره(٘ٗ).

أما ترك أمور العقيدة الصحيحة والذي ينتج عنيا القيام بالمعاصي والمفاسد واتباع غواية
الشيطان فيذا يؤدي إلى فساد القمب وخراب النفس وضالليا مما يؤدي إلى تدني المسائل
النفسية عند اإلنسان بشكل كبير ومن ثُم يصبح فريسة سيمة لتمك المعاصي .
وأما المحرمات التي عميو :فالكبر ،والرياء ،والعجب ،والحسد ،والغفمة  ،والنفاق ،وىي
نوعان كفر ومعصية ،فالكفر :كالشك  ،والنفاق ،والشرك ،وتوابعيا .والمعصية نوعان:
كبائر وصغائر ،ف الكبائر :كالرياء والعجب ،والكبر ،والفخر ،والخيالء ،والقنوط من رحمة
اهلل ،واليأس من روح اهلل ،واألمن من مكر اهلل ،والفرح والسرور بأذى المسممين ،والشماتة
بمصيبتيم ،ومحبة إن تشيع الفاحشة فييم ،وحسدىم عمى ما أتاىم اهلل من فضمو وتمني
زوال ذلك عنيم ،وتوابع ىذه األمور التي ىي اشد تحريماً من الزنا ،وشرب الخمر وغيرىا
من الكبائر الظاىرة وال لمقمب وال لمجسد أال باجتنابيا والتوبة منيا .وأال فيو قمب فاسد ،واذا

فسد القمب فسد البدن .وىذه اآلفات أنما تنشأ من الجيل بعبودية القمب ،وترك القيام بيا،
فوظيفة (إياك نعبد) عمى القمب قبل الجوارح ،فإذا جيميا وترك القيام بيا امتأل بأضدادىا،
والبد وبحسب قيامو بيا يتخمص من أضدادىا(.)ٗٙ

وقد جاءت األحاديث النبوية الشريفة التي ىي أصل من أصول العقيدة لتحسين النفس عند
اإلنسان المسمم باثتاً الطمأنينة في نفسو من خالل جعل الصمة وثيقة بين العبد وربو
ال وأمالً.
استعانة ودعاءاً وتوك ً

ٕٓٚ
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فقد جاءت السنة الشريفة مؤكدتاً عمى وجوب تحمي اإلنسان بالصبر عند وقوع المصائب

والكروب جاعالً أمره كمو بيد اهلل  وراجعاً إليو في كل األمور وىذا يكون بمثابة العالج
الوقائي النفسي لإلنسان  ،قال رسول اهلل ( : ما من ٍ
أحد تصيبو مصيبة فيقولّ :إنا هلل
اخمِف لي خي اًر منيا ،اال أجارهُ اهلل في
أجرني في مصيبتي و ْ
واّنا إليو راجعون ،الميم ُ
ف لو خي اًر منيا) (.)ٗٚ
مصيبتو و ْ
أخمَ َ

وجاء الحديث النبوي الشريف معظماً ألجر وثواب أىل المصائب والباليا وذلك تشجيعاً

لممسممين عمى الصبر وقت المصيبة لتحصيل ىذا الثواب وىو الترياق الميم ضد
اإلصابات واألمراض النفسية وىذا يصب وبشكل فاعل في بث الطمأنينة في قمب ونفس
المؤمن.
قال ( : يود أىل العافية يوم القيامة حين يعطى أىل البالء الثواب لو أن جمودىم

كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض) (.)ٗٛ

وجاء حديث المصطفى  مشي اًر إلى تطييب النفوس وتقوية القموب عند المرض وذلك

بالدعاء لممريض ليتماثل إلى الشفاء ورفعاً لمعنوياتو فتقوى وتطيب النفس وبالمقابل

يضعف المرض وىذا يؤدي إلى تحسين الصحة النفسية قال ( :إذا دخمتم عمى المريض
فنفّسوا لو في األجل فإن ذلك ال يرد شيئاً وىو ُي ٍّ
ب نفس المريض)(.)ٜٗ
طي ُ

وجاءت السنة النبوية مشيرةً إلى دعاء اهلل  بوحدانيتو وعظمتو وحممو وقدرتو
الحكيمة في خمق األمور ِ
العظام كالسماوات واألرض وذلك عند مداىمة اإلنسان وأخذ
نفسو من حدث ما مما يولد عنده الغم واليم والحزن وىو الكرب فيستعين عميو بدعوات اهلل
تعالى العظيم الحميم الحكيم وما تحمل ىذه الكممات من معاني عظيمة تميق برب الكون
العظيم وذلك تيدئةً لنفسو وطمأنينتيا عند تعرضيا لبوادر الخمل ،وذلك تحسينا لمصحة

النفسية ،وىذا الدعاء ال يتم ما يراد منو إال باأليمان الكامل وىذا األيمان من العقيدة
اإلسالمية الصحيحة وبيذا تكون الصحة النفسية المكتسبة من ىذا الدعاء ناتجة من
العقيدة اإلسالمية الصحيحة عند المسمم.
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عن ابن عباس (رضي اهلل عنيما) أن الرسول  كان يقول عند الكرب( :ال الو اال
رب السماوات السبع
اهلل العظيم الحميم ،ال الو اال اهلل رب العرش العظيم ،ال الو إال اهلل ّ
رب األرض ُّ
و ُّ
ورب العرش الكريم) (ٓ٘).
وقد جاء الحديث النبوي فيو االستعاذة الشاممة باهلل من كل األمور التي تخور النفس
وتجعميا غير متزنة وذلك بسبب ما يدور في عقل اإلنسان من ىذه األمور كاليم والحزن،
والعجز والكسل ،والجبن  ،والبخل ،والدين  ،والقير.
عن أبي سعيد الخدري  قال( :دخل رسول اهلل  ذات يوم المسجد فإذا ىو برجل
من األنصار يقال لو أبو امامة ،فقال (يا أبا امامة مالي أراك في المسجد في غير وقت
الصالة) فقال :ىموم لزمتني وديون يا رسول اهلل ،فقال( :إال أعممك كالماً إذا أنت قمتو

ىمك وقضى دينك) قال  :قمت :بمى يارسول اهلل ،قال ( :إذا أصبحت واذا
أذىب اهلل ّ 
اليم والحزن ،واعوذ بك من العجز والكسل ،وأعوذ بك من
أمسيت :الميم إني أعوذ بك من ٍّ
الجبن والبخل ،وأعوذ بك من غمبة الدين وقير الرجال) قال  :ففعمت ذلك ،فاذىب اهلل 

ىمي ،وقضى عني ديني) (ٔ٘).
ّ

وجاء الحديث لدعاء اهلل  ضد الفزع عند النوم واألرق المانع لمنوم ،وذلك بالعظيم من
خمقو واستعاذة من الشياطين التي تكون سبب ذلك وىذا يعتبر عالجاً لألمراض النفسية

وتحسيناً لصحة اإلنسان النفسية.

عن بريدة  قال :شكى خالد  إلى النبي  فقال( :يا رسول اهلل ما أنام الميل من
األرق ،فقال النبي ( :إذا أويت إلى فراشك فقل :الميم رب السماوات السبع وما أظمّت

كن لي جا اًر من شر خمقك كميم
ورب األرضين وما أقمت ،ورب الشياطين وما أ َ
ظمتْ ،
أحد منيم أو يبغي عمي عز جارك وجل ثناؤك وال إلو غيرك) (ٕ٘).
يفرطَ عمي ٌ
جميعاً أن ُ
(ٕ٘).
الخاتمة
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الحمد هلل والصالة والسالم عمى نبيٍّنا محمد وعمى آلو وصحبو ومن اىتدى بيديو إلى يوم
الدين.
أما بعد :
نستخمص مما تقدم ونستنتج ما يأتي:
ان لمعقيدة تأثير كبير عمى النفس ال سيما اذا كانت ىـذه العقيـدة إسـالمية الن ليـا وسـائل
كثيرة لمتأثير عمى النفس من خالل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة.
والــنفس ىــي حقيقــة اإلنســان وذاتــو ،ويحــدث ليــا التغييــر بمــرور الــزمن وىــي تختمــف مــن
إنسان إلى آخر فقد تكون مطمئنـة مؤمنـة او لوامـة مقصـرة او أمـارة بالسـوء ،وىـي تختمـف
عن البدن ولكنيا تتعمق بو كونيا مسؤولة عن التفكر والتذكر والتصرف والتدبير لمبدن.
وعمـى ىـذا فـان العقيـدة ىـي الربـاط الـذي يوثـق صـمة اإلنسـان بدينـو ،ومـن المعمـوم باألدلـة
ا ّن األعمال واألقوال ّإنما تصح وتُقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة ،فإن كانـت العقيـدة
غير صحيحة بطل ما يتفرع عنيا من أعمال وأقوال.
وان وجود اإليمان وعدمو ىو مفتاح السعادة والشقاء بالنسبة الى النفس اإلنسانية ،فاذا
اصــبح القمــب عــام اًر بااليمــان صــدرت عن ـو العقيــدة الصــحيحة الســميمة ،امــا اذا خــال
القمــب مــن بااليمــان فيــو بــال شــك يــؤدي إلــى فســاده ومــن ثَـم تصــدر عن ـو عقيــدة غيــر

سميمة .

وان ترك أمور العقيدة الصحيحة ينتج عنيا القيام بالمعاصي والمفاسد واتباع غواية
الشيطان فيذا يؤدي إلى فساد القمب وخراب النفس ومن ثُم يصبح فريسة سيمة لتمك

المعاصي.

وآخــر دعوانــا ان الحمــد هلل رب العــالمين وصــمى الميــم عمــى ســيدنا محمــد صــمى اهلل
عميو وسمم وعمى ألو وصحبو أجمعين.
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Abstract
Doctrine and its impact on the self
Praise be to God، prayer and peace be upon whom God
sent as a mercy to the worlds، our Prophet Muhammad and
upon his family and companions .
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The belief in Islam is the bond documents related
human religion، and it is known legitimate evidence from the
Quran and Sunnah that the deeds and words but valid and
accepted if issued by the true doctrine، the doctrine is not
correct what the ramifications champion them from the
actions and words.
The human soul is the fact itself، will change over time
and vary from one person to another .
And Koranic verses and hadiths that are out of the
assets of faith came to improving the human self when
Muslim the Batta tranquility in himself by making a close link
between the person and his Lord hiring and Daaoua and
Tocla and hope.
And leave matters of true faith resulting do Palmasi and
evil and follow the temptation، it leads to corruption of the
heart and self-destruction and thus become easy prey for
those sins

الهوامش
 أبو القاسم جار اهلل محمود،  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل:) ينظر1(
- محمد الصادق قمحاوي: تحقيق، ،)ٔٔٔمٛ -ٖ٘ىـٛ( ت،بن عمر الزمخشري
.)ٜٙٙ/ٔ(
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(ٕ) سورة البقرة  -اآلية.ٕٛٔ/
(ٖ) سورة النحل -اآلية.ٔٔٔ/
(ٗ) سورة األعراف -اآلية.ٜٔٛ/

(٘) ينظر :في ظالل القرآن ،سيد قطب إبراىيم حسين الشاربي (ت ٖ٘ٔٛىـ) ،دار
الشروق  -بيروت ،الطبعة السابعة عشرٕٔٗٔ ،ىـ (٘.)ٖٖٜٓ/
( )ٙينظر  :القاموس المحيط ،محمد بن يعقوب الفيروز أبادي مجد الدين
(تٛٔٚھ )،مطبعة مصطفى البابي الحمبي ،مصر،الطبعة الثانيةٜٔٛٔ،م (. )ٜٜ
( )ٚالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بن محمد بن عمي المقري
الفيومي أبو العباس  ،المكتبة العممية  ،بيروت (ٕ. )ٕٗٔ/
( )ٛغاية المرام في عقائد أىل اإلسالم  ،حمدي االعظمي  ،مطبعة المعارف ،
بغداد ،الطبعة الثانيةٖٔٙٚ ،ىـٜٔٗٛ-م (٘) .
( )ٜالتعريفات ،عمي بن محمد بن عمي الجرجاني  ،تحقيق  :إبراىيم االبياري  ،دار
الكتب العربي  ،بيروت  ،الطبعة األولىٔٗٓ٘ ،ھ (.)ٜٔٙ
(ٓٔ) ينظر :شرح عقيدة أىل السنة والجماعة ،محمد بن محمد البابرتي أكمل الدين
(ت ٚٛٙىـ) ،تحقيق الدكتور عارف آيتكن ،ومراجعة الدكتور عبد الستار أبو رغدة،
نشر و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة األولىٜٔٗٓ ،ىـ (ٖٕ) .
(ٔٔ) سورة مريم – اآليات. ٕٚ–ٚٔ/
(ٕٔ) النياية في غريب الحديث واألثر ،اإلمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري
ابن األثير( ،تٙٓٙىـٔٔٛٙ-م) تحقيق :طاىر أحمد الزاوي ومحمود محمد
الطناحي ،دار الفكر -بيروت -لبنان ،الطبعة الثانيةٜٜٔٚ ،م (٘.)ٕٖٓ/
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(ٖٔ) صحيح مسمم ،أبو الحسين مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري( ،تٕٔٙىـ-
ٔٗٛم) ،تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي -دار إحياء التراث العربي ،بيروت
(ٗ.)ٕٓٚٗ/
(ٗٔ) ينظر :لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور
األفريقي المصري ،دار صادر ،بيروت ،مادة(نفس)( ،)ٕٖٖ/ٙالقاموس المحيط
(ٔ.)ٚٗ٘/
(٘ٔ) سورة الزمر -اآلية.ٙ/
( )ٔٙينظر :المصباح المنير ،لمفيومي.ٙٔٚ/ٕ :
( )ٔٚينظر :الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي ،أبو منصور محمد بن أحمد بن
األزىر األزىري اليروي ،المحقق :د .محمد جبر األلفي ،و ازرة األوقاف والشئون
اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة األولىٖٜٜٔ ،ىـ (.)ٖٜ٘
( )ٔٛسورة المائدة  -اآلية.ٔٔٙ/
( )ٜٔالقاموس المحيط(ٔ.)ٚٗ٘/
(ٕٓ) لسان العرب (.)ٕٖٖ/ٙ
(ٕٔ) ينظر :التعريفات(ٕٖٔ).
(ٕٕ) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،شياب الدين محمود بن
عبد اهلل الحسيني األلوسي (ت ٕٓٔٚىـ) ،المحقق :عمي عبد الباري عطية ،دار
الكتب العممية  -بيروت ،الطبعة األولىٔٗٔ٘ ،ىـ (.)ٗٙ/ٔٚ
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(ٖٕ) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة اإلمام ابن القيم ،أحمد بن
إبراىيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد اهلل بن عيسى (ت ٖٕٔٚىـ) ،المحقق:
زىير الشاويش ،المكتب اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة الثالثةٔٗٓٙ ،ىـ (ٔ،)ٚ٘/
العباس أحمد بن عبد الحميم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن
الصفدية ،تقي الدين أبو َ
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي (ت ٕٚٛىـ) ،المحقق :

محمد رشاد سالم ،مكتية ابن تيمية -مصر ،الطبعة الثانيةٔٗٓٙ ،ىـ(ٔ.)ٕٗ/
(ٕٗ) ينظر :توضيح المقاصد وتصحيح القواعد.ٚ٘/ٔ :
(ٕ٘) ىو أحمد بن عبد الحميم بن عبد السالم بن عبدا هلل النميري الحراني الدمشقي
الحنبمي ،أبو العباس ،تقي الدين ابن تيمية :اإلمام  ،شيخ اإلسالم .ولد في حران،
وتحول بو أبوه الى دمشق فنبغ واشتير .وطمب الى مصر ،فقصدىا ،ثم عاد الى
دمشق ومات معتقالً في قمعتيا سنة ٕٚٛىـ ،ولو مؤلفات كثيرة منيا( :الفتاوى)،
(كتاب اإليمان)( ،منياج السنة) ،ينظر :األعالم قاموس تراجم الرجال والنساء من
العرب والمستعربين ،والمستشرقين ،خير الدين الزركمي ،الطبعة الثانيةٜٔ٘ٗ ،م
(ٔ.)ٔٗٗ/
( )ٕٙوىي :لفظ يوناني بمعنى :األصل والمادة ،وفي االصطالح :ىي الجوىر في
الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من االتصال ،واالنفصال محل لمصورتين
الجسمية ،والنوعية ،فيي مادة ليس ليا شكل ،وال صورة معينة ،قابمة لمتشكيل،
والتصوير في شتى الصور ،وىي التي صنع اهلل تعالى منيا أجزاء العالم المادية،
أي :ىي مادة الشيء التي يصنع منيا ،كالخشب لمكرسي ،والحديد لممسمار ،والقطن
لممالبس .ينظر :التوقيف عمى ميمات التعاريف ،زين الدين محمد المدعو بعبد
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الرؤوف بن تاج العارفين بن عمي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاىري
(تٖٔٓٔىـ) ،عالم الكتب  -القاىرة ،الطبعة األولىٔٗٔٓ ،ىـٜٜٔٓ-م(ٔ.)ٚٗ٘/
( )ٕٚينظر :مجموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن تيمية
الحراني (ت ٕٚٛىـ) ،المحقق :أنور الباز ،وعامر الجزار ،دار الوفاء ،الطبعة
الثالثةٕٔٗٙ ،ىـٕٓٓ٘ -م(.)ٕٖٚ/ٜ
( )ٕٛىو الفيمسوف الفقيو األصولي ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي،
ىو :حجة اإلسالم ،ولد في مدينة طوس من اعمال خراسان ،وتوفي بيا سنة
(٘ٓ٘ه)ـ .تجول في طمب العموم الشرعية ،والعقمية ،حتى نبغ فييا ،ثم آثر
التصوف ،وغمب عميو ،ولو أكثر من مئتي كتاب ،ومقالة ،ورسالة منيا( :إحياء عموم
الدين) ( ،تيافت الفالسفة) ،ينظر :سير أعالم النبالء ،محمد بن أحمد بن عثمان
بن قيماز الذىبي أبو عبداهلل( تٚٗٛه ٖٕٔٛ-م)،

تحقيق محمد شعيب

األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان ،الطبعة الرابعةٜٔٛٙ ،م،)ٖٖٕ/ٜٔ( ،
واألعالم(. )ٕٖ/ٚ
( )ٕٜمعارج القدس في مدراج معرفة النفس ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي
الطوسي (ت ٘ٓ٘ىـ) ،دار اآلفاق الجديدة  -بيروت ،الطبعة الثانيةٜٔٚ٘ ،م
(ٔ.)ٕٔ/
(ٖٓ) ينظر :المصدر نفسو.
(ٖٔ) ينظر :زاد المعاد في ىدي خير العباد  ،اإلمام شمس الدين أبو عبداهلل محمد
بن أبي بكر الزرعي لدمشقي ابن القيم الجوزية(تٔ٘ٚىـٖٖٔٔ-م) ،تحقيق شعيب
األرنؤوط ،وعبدالقادر األرنؤوط ،الطبعة األولى ،بيروت لبنانٜٜٔٚ ،م (ٗ–ٕٕٓ/
ٖٕٓ).
(ٕٖ) ينظر  :زاد المعاد ،ابن القيم الجوزية(ٗ.)ٕٖٓ/
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(ٖٖ) ينظر  :العبادة في اإلسالم ،يوسف القرضاوي ،مؤسسة الرسالة -بيروت،
الطبعة الرابعةٜٔٚ٘،م

(٘)ٙٙ-ٙ

(ٖٗ) سورة البقرة -اآلية.ٔٔ٘/
(ٖ٘) سورة يوسف -اآلية.ٛٚ/
( )ٖٙسورة الزمر -اآلية.ٖ٘/
( )ٖٚسورة البقرة -اآلية.ٔٛٙ/
( )ٖٛسورة إب ارىيم -اآلية.ٕٚ/
( )ٖٜسورة البقرة -اآلية.ٖٛ/
(ٓٗ) سورة الفتح -اآلية.ٗ/
(ٔٗ) سورة البقرة -اآلية.ٔٚٚ/
(ٕٗ) سورة البقرة -اآلية.ٕٔٙ/
(ٖٗ) سورة النساء -اآلية.ٜٔ/
(ٗٗ) سورة فصمت -اآلية.ٖٗ/
(٘ٗ) ينظر  :العبادة في اإلسالم ،القرضاوي(.)ٚٚ-ٚٙ
( )ٗٙينظر  :المصدر نفسو.
( )ٗٚالمسند ،أبو عبداهلل اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني( ، ،تٕٔٗىـٜٕٔ-م)،
مؤسسة قرطبة ،مصر.)ٕٚ/ٗ(،
( )ٗٛسنن الترمذي ،محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السممي( ،تٕٜٚىـ-
 ٜٛ٘م) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر وآخرون ،دار التراث العربي -بيروت (ٗ)ٖٙٓ/
.
( )ٜٗسنن ابن ماجة ،ابن ماجة ،محمد بن يزيد أبو عبداهلل القزويني( ،تٕ٘ٚىـ-
٘٘ٛم) ،تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي ،دار الفكر ،بيروت ،رقم (ٔ.)ٕٗٙ/
ٖٓٚ
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(ٓ٘) صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي( ،تٕ٘ٙىـ
 ٖٛٙم) تحقيق :د .مصطفى ديب البغا -دار ابن كثير اليمامة ،بيروت -الطبعةالثالثةٔٗٓٚ ،ىـٜٔٛٚ-م .)ٕٕٔ/ٔٔ( ،
(ٔ٘) سنن أبو داود ،سميمان بن األشعث أبو دواد السجستاني األزدي( ،تٕ٘ٚىـ -
٘٘ٛم) ،تحقيق ،محمد محي الدين عبد الحميد ،دار الفكر -بيروت(ٕ.)ٜٕ/
(ٕ٘) آخرجو الترمذي ،السنن رقم (٘. )ٖ٘ٛ/

المصادر والمراجع
ٔ.

األعالم قاموس تراجم الرجال والنساء من العرب والمستعربين ،والمستشرقين،
خير الدين الزركمي ،الطبعة الثانيةٜٔ٘ٗ ،م .

ٕ .التعريفات ،عمي بن محمد بن عمي الجرجاني  ،تحقيق  :إبراىيم االبياري  ،دار
الكتب العربي  ،بيروت  ،الطبعة األولىٔٗٓ٘ ،ھ .
ٖ .توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة اإلمام ابن القيم ،أحمد بن إبراىيم
بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد اهلل بن عيسى (ت ٖٕٔٚىـ) ،المحقق :زىير
الشاويش ،المكتب اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة الثالثةٔٗٓٙ ،ىـ .

ٖٔٚ

مجلة ديالى 1023/

العدد الثامن والخمسون

ٗ .التوقيف عمى ميمات التعاريف ،زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج
العارفين بن عمي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاىري (تٖٔٓٔىـ) ،عالم
الكتب  -القاىرة ،الطبعة األولىٔٗٔٓ ،ىـٜٜٔٓ-م.
٘ .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،شياب الدين محمود بن عبد
اهلل الحسيني األلوسي (ت ٕٓٔٚىـ) ،المحقق :عمي عبد الباري عطية ،دار الكتب
العممية  -بيروت ،الطبعة األولىٔٗٔ٘ ،ىـ .
 .ٙزاد المعاد في ىدي خير العباد  ،اإلمام شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن أبي بكر
الزرعي لدمشقي ابن القيم الجوزية(تٔ٘ٚىـٖٖٔٔ-م) ،تحقيق شعيب األرنؤوط،
وعبدالقادر األرنؤوط ،الطبعة األولى ،بيروت لبنانٜٜٔٚ ،م .
 .ٚالزاىر في غريب ألفاظ الشافعي ،أبو منصور محمد بن أحمد بن األزىر األزىري
اليروي ،المحقق :د .محمد جبر األلفي ،و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت،
الطبعة األولىٖٜٜٔ ،ىـ .
 .ٛسنن ابن ماجة ،ابن ماجة ،محمد بن يزيد أبو عبداهلل القزويني( ،تٕ٘ٚىـٛ٘٘-م)،
تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي ،دار الفكر ،بيروت ،رقم .
 .ٜسنن أبو داود ،سميمان بن األشعث أبو دواد السجستاني األزدي( ،تٕ٘ٚىـ -
٘٘ٛم) ،تحقيق ،محمد محي الدين عبد الحميد ،دار الفكر -بيروت.
ٓٔ .سنن الترمذي ،محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السممي( ،تٕٜٚىـ-
ٜٛ٘م) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر وآخرون ،دار التراث العربي -بيروت .
ٔٔ.

سير أعالم النبالء ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذىبي أبو

عبداهلل(تٚٗٛه ٖٕٔٛ-م)،

تحقيق محمد شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة،

بيروت – لبنان ،الطبعة الرابعةٜٔٛٙ ،م.

ٕٖٚ
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ٕٔ.

مجلة ديالى 1023/

شرح عقيدة أىل السنة والجماعة ،محمد بن محمد البابرتي أكمل الدين

(تٚٛٙىـ) ،تحقيق الدكتور عارف آيتكن ،ومراجعة الدكتور عبد الستار أبو رغدة،
نشر و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة األولىٜٔٗٓ ،ىـ .
ٖٔ.

صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي( ،تٕ٘ٙىـ

 ٖٛٙم) تحقيق :د .مصطفى ديب البغا -دار ابن كثير اليمامة ،بيروت -الطبعةالثالثةٔٗٓٚ ،ىـٜٔٛٚ-م .
ٗٔ.

صحيح مسمم ،أبو الحسين مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري،

(تٕٔٙىـٛٗٔ-م)،تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي -دار إحياء التراث العربي،بيروت
.
٘ٔ.

العباس أحمد بن عبد الحميم بن عبد السالم بن عبد
الصفدية ،تقي الدين أبو َ

اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي (ت ٕٚٛىـ)،
المحقق  :محمد رشاد سالم ،مكتية ابن تيمية -مصر ،الطبعة الثانيةٔٗٓٙ ،ىـ.
.ٔٙ

العبادة في اإلسالم ،يوسف القرضاوي ،،مؤسسة الرسالة -بيروت ،الطبعة

الرابعةٜٔٚ٘ ،م .
.ٔٚ

غاية المرام في عقائد أىل اإلسالم  ،حمدي االعظمي  ،مطبعة المعارف ،

بغداد ،الطبعة الثانيةٖٔٙٚ ،ىـٜٔٗٛ-م .
.ٔٛ

في ظالل القرآن ،سيد قطب إبراىيم حسين الشاربي (ت ٖ٘ٔٛىـ) ،دار

الشروق  -بيروت ،الطبعة السابعة عشرٕٔٗٔ ،ىـ .
.ٜٔ

القاموس المحيط ،محمد بن يعقوب الفيروز أبادي مجد الدين

(تٛٔٚھ)،مطبعة مصطفى البابي الحمبي ،مصر،الطبعة الثانيةٜٔٛٔ،م .
ٕٓ.

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  ،أبو القاسم جار اهلل محمود بن

عمر الزمخشري ،ت(ٖ٘ٛىـٔٔٔٛ -م) ، ،تحقيق :محمد الصادق قمحاوي.
ٖٖٚ
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ٕٔ.
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لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي

المصري ،دار صادر ،بيروت ،مادة(نفس)( ،)ٕٖٖ/ٙالقاموس المحيط .
ٕٕ.

مجموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن تيمية الحراني

(ت ٕٚٛىـ) ،المحقق :أنور الباز ،وعامر الجزار ،دار الوفاء ،الطبعة الثالثة،
ٕٔٗٙىـٕٓٓ٘ -م.
ٖٕ.

المسند ،أبو عبداهلل اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني( ، ،تٕٔٗىـٜٕٔ-م)،

مؤسسة قرطبة ،مصر.
ٕٗ.

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بن محمد بن عمي المقري

الفيومي أبو العباس  ،المكتبة العممية  ،بيروت .
ٕ٘.

معارج القدس في مدراج معرفة النفس ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

الطوسي (ت٘ٓ٘ىـ) ،دار اآلفاق الجديدة  -بيروت ،الطبعة الثانيةٜٔٚ٘ ،م .
.ٕٙ

النياية في غريب الحديث واألثر ،اإلمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري

ابن األثير( ،تٙٓٙىـٔٔٛٙ-م) تحقيق :طاىر أحمد الزاوي ومحمود محمد
الطناحي ،دار الفكر -بيروت -لبنان ،الطبعة الثانيةٜٜٔٚ ،م .

ٖٗٚ

