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Abstract 
The religion in the human soul is necessary in this general sense of the word of religion, which is 

the connection that is absent between the people, and that force is absent, which is subject to human 

in all phases of it, and see higher, and the strength of human beings, and never ceased to look for 

those people The power of the absent, which is called by God, religion calls for self to attach to 

the Creator and fear in secret and public, by the same strength of the human emotion of love and 

modesty, and hope and satisfaction, and sharpen his will and strengthen his determination. The 

aim of this study is to highlight the relationship of religion to the human soul and its role in self-

improvement and the creation of stability and psychological security. The study found the most 

important results: The study showed the relationship between religion and the soul. Religion is the 

true food of the various demands of the soul and the immortal supply of its vitality. It is the system 

of the social body, not the human being, so the deeper we become in the human psyche, the more 

we need it. The study showed the devil's entrance to the human soul, and all the progress of time 

and progress of science, and made the luxury that can put in the life of man opened in the soul a 

wider entrance to the devil. The researcher follows the analytical inductive method, which is based 

on describing and analyzing the relationship between religion and the human soul, and ways to 

preserve it from an Islamic perspective . 
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 ملخص البحث 

إن الدين يف الّنفس اإلنسانية فطرة الزمة هبذا املعىن العام لكلمة دين، وهو تلك الصلة الغائبة القائمة بني الناس، وبني   

تلك القوة الغيبية، اليت خيضع اإلنسان يف كل أطواره هلا، ويراها أعلى، وأجل من قوة البشر، ومل يكف اإلنسان يوما 

اليت يسميها هللا، فالدين يدعو النفس إىل التعلق خبالقها وخشيته يف السر والعلن، إذ عن التطلع إىل تلك القوة الغيبية  

، وتشحذ إرادته وتقوى عزميته. ومن ذلك تظهر أمهية ىبه تقوى نفس اإلنسان بعاطفة احلب واحلياء، واألمل والرض

فس من املكائد الشيطانية، أما اهلدف تبني عالقة الدين ابلنفس البشرية، وتظهر وسائل احملافظة على النالبحث أبهنا  

يف هتذيب النفس وخلق االستقرار واالطمئنان الدين للنفس البشرية ودوره  املرجو من كتابة هذا البحث فهو إبراز عالقة  

، فالدين هو الغذاء أظهرت الدراسة العالقة اليت تربط بني الدين والنفس  النفسي. توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها: 

ي ملطالب الّنفس املختلفة واملداد اخلالد حليويتها، هو نظام اهليئة االجتماعية ليس للبشر غىن عنه، فكلما تعمقنا احلقيق

ايل الّدين. أظهرت الدراسة مدخل الشيطان إىل النفس البشرية، وكل ما تقدم   يف نفسية اإلنسان تبينت لنا شدة حاجته

اليت  الرفاهية  العلم، و تقدمت  تقدم  الن ًّْفس مدخل أوسع الزمان و  انفتح يف  اإلنسان  أن يضعها يف حياة   يستطيع 

عالقة الدين ابلنفس البشرية، التحليلي الذي يقوم على وصف وحتليل مدي    االستقرائيمنهج    يسلك الباحث  للشيطان. 

 سالمي. إوطرق احملافظة عليها من منظور  

 ، عالقة.الوسائل  ، اإلسالم  ،النفس،  الدين  فتاحية: املكلمات  ال

 املقدمة:  

يعد الّدين اإلسالمي هو املنهاج الصحيح احلقيقي للحياة البشرية، والطراز املخصوص للتفكري، والعمل يف هذه احلياة   

الدنيا، فهو فطرة الزمة يف النفس البشرية لكي تعيش يف استقرار وأمن نفسي، ولقد ظن كثري من الناس خاصة يف 
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ثامن عشر والتاسع عشر، أن الدين أصبح ال جمال له، وال مكان له يف نفوس الناس، وأن العلم قد أورواب؛ يف القرن ال

حل مكانه، فقد هبطت أورواب نتيجة فقداهنا الدين ونتيجة ادعائها االستغناء عنه، ولكن مل يفت عقاهلا مدى حاجة 

بد منها، وإن الدراسات الدينية احلديثة كشفت   الناس إىل الدين والعقيدة، وعرفوا أن العقيدة حاجة نفسية وعقلية ال 

عن أمور كثرية جديرة إبمعان النظر، وهي أن التدين صفة عامة جلميع البشر قدميهم وحديثهم مل يعثر على امة ال دين 

 . سالميإما عالقة الدين ابلنفس البشرية، وطرق احملافظة عليها من منظور حول  فإن إشكالية البحث تتمحور هلا،  

 

 املبحث األول: املفهوم الدين والنفس 

 أوال: مفهوم الدين  

إن الدين هو اإلسالم، وأن األداين اليت جاءت هبا األنبياء والرسل قبل بعثه صلى هللا عليه وسلم قد نسخت بدينه   

وسلم خامت   وخسر خسراان مبينا، ألنه صلى هللا عليه  فمن مل يؤمن بدين اإلسالم، ومل يهتد بنوره ضل ضالالً شديداً،

َتِغ َغرْيَ (( قال تعاىل:  1الرسل وال نيب بعده، وال يزال نوره مشرقا يف اآلفاق؛ إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها)  َوَمن يَ ب ْ

اتبعه كان على دين هللا ( فاإلسالم معىن بينه القرآن فمن 2)  )اإِلْسالَِم ِديناً فَ َلن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اآلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ 

 ( .3املرضي ومن خالفه كان ابغيا لغري دين هللا) 

( أي يوم اجلزاء، 4)   )َماِلِك يَ ْوِم الدِّينِ )  على عدة معان منها احلساب، واجلزاء، واملكافأة، ومنه قوله تعاىل:   الدين  يطلقو 

ومنها الطريقة واملنهج، واملعىن األخري هو املراد   واملكافأة لكل نفس ما قدمت، ومنها امللك والسلطان، واحلكم، والغلبة،

البشرية، والطراز املخصوص للتفكري، والعمل يف هذه احلياة  الصحيح احلقيقي للحياة  املنهاج  الّدين هو  هنا أي أن 

 (.5الدنيا)
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 اثنيا: مفهوم النفس 

مها نفس العقل الذي يكون به التمييز، واألخرى النّ ْفس: الرُّوح، والن َّْفس ما يكون به التمييز، فلكل إنسان نفسان، إحدا  

نفس الروح الذي به احلياة، ومسيت الّنفس نفسا، لتولد الّنفس منها، واتصاله هبا، ولذلك يقال: خرجت نفسه وحاد 

بنفسه: مات، وإذا كانت الّنفس هي الرُّوح، وذلك لتسوية بعض اللغويني، أبهنما شيء واحد، إال أن الرُّوح مذكر، و 

 .(6لنفس مؤنث، واجلمع أنفس ونُ ُفوس) ا

والشهوة يف اإلنسان، وهي جوهر غري حمسوس بشئ من احلواس، حقيقتها  والن َّْفس: هي املعىن اجلامع لقوة الغضب،

 .(7) ينشاط وإدراك عقل

وقد وردت يف القرآن الكرمي، مفردة يف مائة وس  ت عش  رة آية، وبعا بص  يغة نُ ُفوس مرتني، وبص  يغة أنْ ُفس مائة و ال   

 (8ومخسني مرة)

فالنفس البش    رية عامل رحب واس    ع يتس    ع ملاال يتس    ع له غريه من مكوانت املخلوق البش    ري وهلذا الس    بب؛ خّ  هللا  

اَي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقواْ َربَُّكُم (قال هللا تعاىل: ( 9)و آية، أو سورة من احلديث عن الّنفس،  الّنفس آبايت كثرية، فال تكاد ختل

( فالنفوس البش      رية بيعا قد خلقت من نفس واحدة، هي اإلنس      ان األول آدم 10) )الَِّذي َخَلَقُكم مِّن ن َّْفٍس َواِحَدةٍ 

 .(11)لكنها نفوس تباينت طبائعها حلكمة أرادها هلا خالقها

 

 املبحث الثاين: عالقة الدين ابلنفس البشرية 

يف الّنفس اإلنس      انية فطرة الزمة   ن الدين إذ(،  12)هو دين هللا املرض      ي، الذي ال لبس فيه وال حجاب عليه وال عوج له 

هبذا املعىن العام لكلمة دين، وهو تلك الص     لة الغائبة القائمة بني الناس، وبني تلك القوة الغيبية، اليت خيض     ع اإلنس     ان  
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من قوة البش          ر، ومل يكف اإلنس          ان يوما عن التطلع إىل تلك القوة الغيبية اليت يف كل أطواره هلا، ويراها أعلى، وأجل  

 يسميها اللهفالعامل يتقدم ويتطور يف كل يوم، فهل االستغناء عن الدِّين يدخل من ضمن التطور كما يعتقد البعض؟

أصبح ال جمال له، وال مكان  لقد ظن كثري من الناس خاصة يف أورواب؛ يف القرن الثامن عشر والتاسع عشر، أن الدين  

له يف نفوس الناس، وأن العلم قد حل مكانه، فقد هبطت أورواب نتيجة فقداهنا الدين ونتيجة ادعائها االس         تغناء عنه، 

ن  أو  ولكن مل يفت عقاهلا مدى حاجة الناس إىل الدين والعقيدة، وعرفوا أن العقيدة حاجة نفس              ية وعقلية ال بد منها

حلديثة كش فت عن أمور كثرية جديرة إبمعان النظر، وهي أن التدين ص فة عامة جلميع البش ر قدميهم الدراس ات الدينية ا

ف ال دين ي دعو اإلنس              ان إىل التعلق خب الق ه، ومعرف ة م ال ه علي ه من فض              ل، ومن ة  ، م ة ال دين هل اأوح ديثهم مل يعثر على 

نس     ان عاطفة احلب، واحلياء، واألمل، والرض     ا، بثمرة ومراقبته يف الس     ر، والعلن، العتقاده أنه يراه، و هبا تقوى عند اإل

 .(13)اجلهد وتشحذ إرادته وتقوى عزميته

وكثريا ما يطمع اإلنس       ان بس       رعة للوص       ول إىل أهدافه الكمى، وغاايته الس       امية، ومنها الفوز برض       وان هللا يف الدنيا  

واآلخرة، ولكنه حياول أن يقتص        ر الطريق الس        وِي هلذا اهلدف ويس        رد الس        ري فيه فيلجأ إىل الزايدة يف أنواد الطاعة،  

نهج األص   لي ال يكفي وال حيقق هدفه، وأنه يقص   ر به عن اللحاق بركب والعبادة ويتس   رب إليه االعتقاد اخلاطئ أبن امل

اإلميان والص   الح والتقوى، كما أنه يريد أن يس   ابق غريه، فيض   يف من تلقاء نفس   ه ومن هواه وعقله،وس   ائل جديدة يف 

يف الطاعة،    العبادة لتقربه من الغاية ويتش          دد يف األحكام، فيحرم نفس          ه من بعض املباحات و خذ ابلش          دة واحلزم

ويفرض عليها املزيد من التكاليف وحيملها بعض األعباء ويزداد األمر س        واء أبن يص        دق هواه و يغ   ا وص        ل إليه، 

قتناد  نهجه، وطريقته وقد يص    دقه بعض الناس، ويتابع طريق الغواية والغلو خبطوة خطرية، فيبدأ ابلدعوة إىل فكرته واال

 (14)ة متطرفة وفرقة منشقة، ويسريون وراءه، ليكوَّنوا باع
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 املبحث الثالث: أمهية الدين للنفس البشرية 

إن اخلري ال يبقيه يف النفس وال ينميه إال عامالن أس  اس  يان: الدافع العقدي، املمارس  ة الس  لوكية، وحينما يكون اجلهل  

رده، إمنا ينمو ب بية إس     المية قائمة ابلعقيدة اإلس     المية يهبط حمرار الدافع ألهلها إىل الص     فر، ولن ينمو دافع اخلري  ف

على مناهج متكاملة ش         املة للبيت، واملدرس         ة، واتلف البيئات االجتماعية األخرى بتس         خري اجلهاز ال بوي وبيع 

وقد أبع علماء اإلس        الم دون اس        تثناء على أن الدين، هو الغذاء احلقيقي ملطالب الّنفس املختلفة  ،  وس        ائل اإلعالم

 .د حليويتهاواملداد اخلال

ومن هنا كانت دعوة اإلس       الم دائماً متجهة إىل تطهري النفوس، وهتذيب األخالق، لتحقق للمجتمع اإلنس       ا  أكم   

 .نصيب من النجاح يف معركة احلياة تلك املعركة اليت يريدها اإلسالم معركة ال تزهق فيها أرواح، أو يراق يف ميداهنا دم

ايل  الّدين هو نظام اهليئة االجتماعية ليس للبش    ر غىن عنه، فكلما تعمقنا يف نفس    ية اإلنس    ان تبينت لنا ش    دة حاجته 

مض     ارهم يس     تبد كل برأيه، ويتبع هواه مع ما عرف من    ألن الناس لو تركوا وش     أهنم يف جلب مص     احلهم، ودفع ؛ الّدين

ياة اجلماعة، فال بد من تش ريع مساوي تتوفر فيه العدالة، و املس اواة تباين امليول، واختالف النزعات، فالّدين ض روري حل

إن اإلنس   ان عندما ذد ذاته يف واحة الّدين، ال يض   ل وال خيش   ى ش   ريطة   ،بني الناس، فهم يف حاجة ض   رورية إىل ذلك

الق، والض         مائر،  أن يفعم قلبه ابإلميان؛ ألن رس         الة الّدين يف احلياة هي الس         مو ابلعواطف واملش         اعر وهتذيب األخ

ابِ )وَ   ق   ال تع   اىل:  ،وتطهري النفوس ِإنَّ َخرْيَ الزَّاِد الت َّْقَوى َوات َُّقوِن اَي أُْويل األَْلب   َ ف   َ أي واخت   ذوا التقوى زادكم (  15))تَ َزوَُّدواْ 

كب احلياة لإلنس   ان املس   لم الواعي  قافة إس   المية حتص   ن عقله، ونفس   ه، وأس   رته ليتقدم يف ر ( 16)  ملعادكم فإهنا خري زاد

 .ويعايش أحداث العصر
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إن الدين اإلس     المي يعتمد يف إص     الحه على هتذيب الّنفس اإلنس     انية ويكرس جهوداً ض     خمة للتغلغل يف أعماقها،   

وغرس التعاليم الدِّينية يف جوهرها، فالّنفس اإلنس        انية هي موض        ع عمله، وحمور نش        اطه، ومهمة الدِّين أوالً وقبل كل  

الكمال، وإقامتها على موارد القناعة وربطها أبواخي احلب   ش   يء هي ترويض النفوس على اخلري وتوجيهها إىل مطالب

واملودة مع الناس وهبذا يس            لك الناس مس            الكهم يف احلياة ويبغون مطالبهم منها مراقبني يف ذلك حدود هللا، مراعني 

ش فون أس رارها، حقوق الناس، لتتيس ر هلم الس بل، وتس تقيم هلم الوس ائل وهبذا تنحص ر املعركة بينهم وبني احلياة ذاهتا يك

تباد منهج هللا يص       ل اإلنس       ان إىل أعلى ما تص       بوا إليه الّنفس اب( 17)  و يس       خرون قواها وميلكون انص       ية األمور فيها

 .اإلنسانية قمة يف األخالق ويف الفضائل قمة يف العلم واليقني قمة يف التفكري السليم بل القمة يف ال بية

 

 نفس البشرية املبحث الرابع: أتثري الشيطان على ال

الشيطان هو الطاغوت األكم، ورأس الضالل ومنبع الفساد، ومبعث اخلطيئة يف كل زمان ومكان وهو إمام املتكمين،   

وش  يا املتعص  بني، الذي وض  ع أس  اس العص  بية العمياء، وانزد رداء العظمة والكمايء، يوم أن أمر هللا املالئكة ابلس  جود 

يها بس       ر خالفته، فاس       تكم وأس أن ذلس مع الس       اجدين، وافتخر على آدم خبلقه،  آلدم عقب خلقه، تكرمياً له وتنو 

ب يف كم وغرور ألص            له وقال: أان خري منه خلقتط من انر، وخلقته من طني، وطوي نفس            ه على الكذب   وتعص            ّ

الل أظهر العداوة  والعداوة اجلاحمة لإلنس           ان، فلما مد هللا له عنان اإلمهال واألنظار وفس           ح له جمال اإلغراء واإلض           

قال   (،18)الس    افرة آلدم وذريته، وكش    ف عن احلقد الكامن يف نفس    ه، وأغرق يف التهديد والوعيد ابلض    الل لإلنس    ان 

ُهُم اْلُمْخَلِصنيَ   قَاَل فَِبِعزَِّتَك أَلُْغِويَ ن َُّهْم َأْبَِعنيَ  (تعاىل :  (19).  )ِإالَّ ِعَباَدَك ِمن ْ
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َجرَِة اخْلُْلِد ( إن مدخل الش      يطان إىل الن ًّْفس البش      رية حدده هللا س      بحانه وتعاىل يف قوله قَاَل اَي آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى ش      َ

ه من اجلنة، وأن ذعلهما يعصيان  هذا هو املدخل الذي استطاد الشيطان أن خيرج به آدم وزوج  (20))َوُمْلٍك الَّ يَ ب َْلى  

هللا، فالش          يطان ذد املدخل بس          هولة إىل النفس البش          رية، وكل ما تقدم الزمان و تقدم العلم، وتقدمت الرفاهية اليت 

. فالدنيا ابب عظيم لوس     وس     ة  (21)يس     تطيع أن يض     عها يف حياة اإلنس     ان انفتح يف الن ًّْفس مدخل أوس     ع للش     يطان 

احد بل أبواب كثرية، وإلبليس مخس      ة من األوالد قد جعل كل واحد منهم على ش      يء من  الش      يطان، وليس له ابب و 

نه إأمره فأما  م: فهو ص احب املص ائب الذي  مر ابلثبور وش ق اجليوب ولطم اخلدود ودعوى اجلاهلية، وأما األعور: ف

مع الرجل إىل أهله يرميهم   نه يدخلإوأما داس     م: ف ،ص     احب الزان  مر به ويزينه وأما مبس     وط فهو: ص     احب الكذب

ابلعيب ويغض     بهم عليهم، وأما زلنبور: فهو ص     احب الس     وق فبس     ببه ال يزالون متظلمني، وش     يطان الص     الة يس     مى: 

خنزب وش   يطان الوض   وء يس   مى: الوهلان، فالش   يطان    ابن آدم من قبل املعاص   ي فأن امتنع أحه من وجه النص   يحة 

ن أس ش    ككه يف وض    وئه وص    الته حىت  إلتحرج والش    دة حىت حيرم ما ليس ،رام، فن أس أمره ابإحىت يلقيه يف بدعة، ف

ن أس خفف عليه أعمال الم حىت يراه الناس ص         ابراً عفيفاً فتميل قلوهبم إليه فيعجب بنفس         ه وبه إخيرجه عن العلم، ف

 . (22)يهلكه،  

قال رس  ول هللا ص  لى هللا عليه وس  لم )ما منكم من أحد إال له ش  يطان قالوا : وأنت اي رس  ول هللا ؟ قال: وأان، إال أن   

ْفس ووس       اوس الش       يطان ؟ إن الن ًّْفس . فما الفرق بني هواجس الن َّ (23)هللا أعانط عليه فأس       لم فال  مرخل إالّ ابخلري(

قمة س  هلة يف متناول الش  يطان، والش  يطان يدعو العبد بوس  اوس  ه إىل ما  تبص  ب  للش  يطان بعدما معل من اإلنس  ان ل

هو عص        يان، والش        يطان بذكر هللا يغيب، والن ًّْفس ال تغيب ألهنا مثل الكلب العقور، فإذا س        هي العبد عن ش        هوته 

لى العبد لذلك ذب ع(؛ 24)عاودته الن ًّْفس، وهي كحية الوادي، إذا تومهت أنك قتلتها، فلو مس     س     تها يض     رك مسها
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أن يناض  ل هوى الن ًّْفس، وأن يكافح وس  اوس الش  يطان، فأص  ل الوس  وس  ة: الص  وت اخلفي املكرر، ووس  وس  ة الش  يطان 

. قال تعاىل:   (25)للبش      ر ما حيتويه يف أنفس      هم من اخلواطر الرديئة اليت تزين هلم ما يض      رهم يف أبداهنم، أو أرواحهم  

 (.26))ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس اخْلَنَّاسِ )

فالشيطان حياول بكل الطرق أن يستجلب كل من يستطيع أن يغويه من بط اإلنسان، ليكون من حزبه، وحزبه هم   

أصحاب النار والسعري، وقد أضل الشيطان جيالً كثرياً منهم وهم أصحاب الشقاوة والرايء املخالفون لكل حق وفضيلة، 

كل سعادة الفاسقون، لذلك وجب أن حي ز العبد حىت ال املفسدون لكل نعمة املقلقون لكل راحة وأمل املبطلون ل

 (.27) يكون الشيطان يف نفسه مقام بسبب من األسباب

 منافد الشيطانية للنفس البشرية

ويعد القلب مدخالً من مداخل الش          يطان فالقلب مثل احلص          ن، والش          يطان عدو يريد أن يدخل احلص          ن فيملكه 

لش  يطان واجب وال يتم ذلك إال بتغليق األبواب أمامه فمن أبوابه العظيمة ويس  تويل عليه، فحماية القلب من وس  اوس ا

: 

الغض ب والش هوة: فالغض ب هو غول العقل وإذا ض عف جند العقل هجم جند الش يطان ومهما غض ب اإلنس ان لعب  

 اإلنسان.الشيطان به كما يلعب الصيب ابلكرة. والشهوة هي املدخل األساسي اليت متكن الشيطان من  

العجلة وترك التثبت: كثرياً ما يفوت املرء على نفس     ه مص     اب كثرية وس     ببها العجلة وعدم ال يث، ذلك ألن الش     يطان 

 .يروج شره على اإلنسان يف تلك احلال
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الش يطان،  الش بع من الطعام: اإلكثار من الطعام وإن كان حالًل ص افياً فأن الش بع يقوي الش هوات والش هوات أس لحة 

ن كان ال  إيقول النيب ص  لى هللا عليه وس  لم )ما من ابن آدم وعاء ش  را من بطنه ،س  ب ابن آدم لقيمات يقمن ص  لبه ف

 .  (28)حمالة: فثلث لطعامه و لث لشرابه و لث لنفسه ( 

 

 وسائل احملافظة على النفس من املكائد الشيطانية  املبحث اخلامس: 

 لنا من سالح حيرصنا وأفضل وسيلة من كيد الشيطان ت كز على الدعائم اآلتية:ولكي نتخل  من هذا العدو فالبد 

وذكر هللا هو أ ر من آ ر اإلميان ابهلل، وهو الغذاء الروحي الذي ميد الن َّْفس اإلنسانية    املداومة على ذكر هللا: -1

ْطَمِئنُّ قُ ُلوهُبُم بِ ذِْكِر اهِّ َأالَ بِ ذِْكِر اهِّ َتْطَمِئنُّ  ال َِّذيَن آَمُنواْ َوتَ (ابلعالج ألدوائه ا، والس              كين ة اليت حتت اجه ا ق ال تع اىل:  

وذكر هللا هو عالمة ملعرفة اإلنس    ان ربه والثناء عليه وهلذا يص    رح القرآن أبن ذكر هللا وس    يلة للتقرب (، 29)  )اْلُقُلوبُ 

منه س       بحانه وتعاىل وإن الذاكرين جميزون  حبته ورنته، وإن الش       يطان يعيش  عزل عن الذي يذكر هللا تعاىل، ذلك 

يه وس  لم: )إن العبد أحص  ن ما يكون من الش  يطان إذا  قال النيب ص  لى هللا علوقد ألن الذكر حيوط اإلنس  ان وحيفظه،  

. واملراد ابل  ذكر هن  ا اإلتي  ان ابأللف  اد اليت ورد ال غي  ب يف قوهل  ا واإلكث  ار منه  ا مث  ل: (30)ك  ان يف ذكر هللا تع  اىل(

  البس         ملة، الباقيات الص         احلات، وهي س         بحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكم، وما يلتحق هبا من احلوقلة و 

واحلس      بلة، والدعاء خبريي الدنيا واآلخرة، وللذكر س      بعة أياء: ذكر العينني ابلبكاء، وذكر األذنني ابإلص      غاء، وذكر 

اللس  ان ابلثناء، وذكر اليدين ابلعطاء، وذكر البدن ابلوفاء وذكر القلب ابخلوف والرجاء وذكر الروح ابلتس  ليم والرض  ا،  

ما ذتمع فيه ذكر اللس            ان والقلب ابلتفكري يف املعط واس            تحض            ار عظمة هللا تعاىل  واملراد بذكر هللا الكامل، وهو

(31.) 
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االستغفار من الذنب واإلقالد عنه وسيلة لنيل رنة هللا، ونيل اخلريات والعطااي يف احلياة   احملافظة على االستغفار:  -2

 )اْ إِلَْيِه مُيَتِّْعُكم مََّتاعاً َحَسناً ِإىَل َأَجٍل مَُّسمًّى َويُ ْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه  َأِن اْستَ ْغِفُرواْ َربَُّكْم ُُثَّ تُوبُو وَ (الدنيا قال تعاىل :  

فإميان اإلنسان أبن هللا يغفر الذنوب بيعاً وأنه إذا استغفره غفر له من ضمن وسائل العالج النفسي املستحد ة (،  32)

فقد قرر علماء النفس أن كافة األمراض النفسية اليت ترجع إىل الكبت   اليت مل يستعن هبا الطب إال يف العصر احلديث، 

الذي يسبب عقداً نفسية ال شفاء منها إال  ا يسمونه التحليل النفسي الذي يتم أبن ذلس اإلنسان يف عيادة الطبيب 

سلوكية تكشف عن أخطاء النفسا ، و يع ف أمامه أبخطائه وهذا االع اف يقول عنه األطباء أنه صفة منطقية نفسية  

املريض فرياها ويشعر هبا، فتحدث مهادنة بني النفس والضمري، فيسامح الضمري وإذا تسامح الضمري واستشعر اإلنسان 

العقد  ما تسبب هذه  فكثرياً  النفسية ليست ومهاً  والعقد  النفسية،  العقد  زالت  النفس  بينه وبني  منه والصفاء  العفو 

وأمراض الضغط العايل وغريها من األمراض، واالع اف ابلذنب أمام هللا راحة يشعر هبا الصداد، واضطراابت القلب  

املذنب ويرحح نفسياً ويرضى عن نفسه ألنه أخطأ واستغفر واع ف خبطئه أمام الغفار الغفور، الذي يغفر كل الذنوب 

ب، واالستغفار نعمة كمى يستطيع املسلم فما أبل هذا الدَّين الذي علمنا كيف نعاجل أنفسنا دون اللجوء إىل أي طبي

 . عن طريقها تفويت الفرصة على الشيطان 

وِإمَّا يَنَزَغنََّك (:  فاالستعاذة: هي اح از ابهلل من الشيطان الرجيم كما ورد يف قوله تعاىل  التعوذ ابهلل من الشيطان: -3

يٌع َعِليمٌ ِمَن الشَّْيطَاِن نَ زٌْغ فَاْسَتِعْذ اِبهِّ ِإنَُّه   واالستعاذة دعاء إىل هللا أن ينجي العبد من الوقود يف االبه (،  33( ) مسَِ

 . والتعرض ملكائده، ألنه رأس كل خطيئة ومبعث كل ضالل وبيت كل داء

ُه لَْيَس لَُه ُسْلطَاٌن َعَلى ِإنَّ   فِإَذا قَ رَْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ اِبهِّ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ (قراءة القرآن: يقول هللا تعاىل:   -4

إن االستعاذة اليت ندب هللا إليها ال تنحصر بقولك : أعوذ ابهلل من الشيطان   (.34)  ) الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعَلى َرهبِِّْم يَ تَ وَكَُّلونَ 
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جاهد إحراز انتصاره الرجيم، بل إن إطالقها يشمل الثقة ابهلل، والتوكل عليه يف طرد ذلك الشيطان اللعني، الذي حياول  

على قيم اخلري متدخاًل ونصب شباكه، ليوقع فيها أكم عدد من الناس إىل جانبه، وماهبه قوة اخلري الكامنة يف الروح 

 البشرية املؤمنة، وهي قادرة على قهر الشيطان فريتد عنها خائباً ذليالً.

هوته حىت صار ال تنبسط إال حيث ينبغي، وإىل إن الشيطان ال يتصرف إال بواسطة الشهوة فمن أعانه هللا على ش  

احلد الذي ينبغي فشهوته ال تدعو إىل الشر، فالشيطان املتّذرد هبا ال  مر إال ابخلري، ومهما غلب على القلب ذكر 

الدنيا  قتضيات اهلوى، وجد الشيطان جماالً فوسوس، ومهما انصرف القلب إىل ذكر هللا تعاىل ارحتل الشيطان وضاق 

اله وأقبل امللك وأهلم، والتطارد بني جندي املالئكة والشياطني يف معركة القلب دائم إىل أن ينفتح القلب ألحدمها جم

فيستوطن و يستمكن، ويكون اجتياز الثا  اختالساً، وأكثر القلوب قد فتحها جنود الشياطني، ومتلكتها فامتنت 

خرة، ومبدأ استالئها إتباد الشهوات واهلوى، وال ميكن فتحها بعد ابلوساوس الداعية إىل إيثار العاجلة، و إطراح اآل

ذلك إال بتخلية القلب عن قوت الشيطان وهو اهلوى والشهوات، وعمارته بذكر هللا تعاىل الذي هو مطرح أ ر املالئكة 

(35). 

ر وجوده، فإذا قصر يف ليس بعد واجب املرء يو ربه ويو دينه ما هو أهم من واجبه يو نفسه، هي قوام حياته وس  

وقد أابح ،  واجبه يوها أهلك نفسه ووضع بذلك سنة له لو اتبعت لكان فيها فناء النود اإلنسا  على بكرة أبيه

 .اإلسالم لإلنسان يف عالقته ابحلياة أن ميتع نفسه بكل نعمة من نعمها على وجه ال خيرجه عن حد القصد و االعتدال
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 اخلامتة

 تقدم ميكن استخالص أهم النتائج واملتمثلة يف:من خالل ما  

بينت الدراسة أن النفس هي املعىن اجلامع لقوة الغضب، والشهوة يف اإلنسان، وهي جوهر غري حمسوس بشئ من   - 1

 احلواس، حقيقتها نشاط وإدراك عقلي. 

احلقيقي ملطالب الّنفس املختلفة واملداد أظهرت الدراسة العالقة اليت تربط بني الدين والنفس، فالدين هو الغذاء    -2

اخلالد حليويتها، هو نظام اهليئة االجتماعية ليس للبشر غىن عنه، فكلما تعمقنا يف نفسية اإلنسان تبينت لنا شدة حاجته 

 ايل الّدين. 

ابإلميان؛   أوضحت الدراسة إن اإلنسان عندما ذد ذاته يف واحة الّدين، ال يضل وال خيشى شريطة أن يفعم قلبه  - 3

 ألن رسالة الّدين يف احلياة هي السمو ابلعواطف واملشاعر وهتذيب األخالق، والضمائر، وتطهري النفوس 

أظهرت الدراسة مدخل الشيطان إىل النفس البشرية، وكل ما تقدم الزمان و تقدم العلم، و تقدمت الرفاهية اليت   -4

 س مدخل أوسع للشيطان. يستطيع أن يضعها يف حياة اإلنسان انفتح يف الن ًّفْ 

تنجيه من الوقوف يف  أكدت الدراسة أن ال منجى وال ملجأ لإلنسان يف هذه احلياة إال نفسه القوية الصافية الىت  - 5

مفاتن الدنيا، وأن اصالح النفوس الفاسدة ال يكون تباد إال إبتباد كتاب هللا وسنة نبيه، ومن اختار غري هذا الطريق 

 . فقد خسر الدنيا واآلخرة

توصلت الدراسة إىل إن الدين اإلسالمي يعتمد يف إصالحه على هتذيب الّنفس اإلنسانية ويكرس جهوداً ضخمة   -6  

 تغلغل يف أعماقها، وغرس التعاليم الدِّينية يف جوهرها، فالّنفس اإلنسانية هي موضع عمله، وحمور نشاطه. لل
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نشر الثقافة اإلسالمية مللء الفراغ الدِّيط الذي يعا  منه ضعاف بومن خالل العرض ما سبق توصي الباحثة ابالهتمام    

 . النُّفوس

                                                                                                                              :Footnoteاهلوامش
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